Samningur um umgengni
skv. 46.gr. barnalaga 76/2003.

Veljið embætti
Berist til sýslumanns í umdæmi þar sem barn/börn eiga lögheimili.
,U

Mikilvægt er að foreldrar kynni sér vel upplýsingar um umgengni á vef sýslumanna, www.syslumenn.is
Barn/Börn undir 18 ára aldri sem erindið varðar:
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:
Forsjá barnsins er:
hjá foreldri A
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:

hjá foreldri B

Forsjá barnsins er:

hjá foreldri B

hjá foreldri A

Kennitala:
sameiginleg

Barnið býr hjá:

Foreldri A

Foreldri B

Foreldri A

Foreldri B

Kennitala:
sameiginleg

Barnið býr hjá:

Foreldri A:
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:

Kennitala:

Heimilisfang:

Póstnúmer og staður:

Foreldri B:
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:

Kennitala:

Heimilisfang:

Póstnúmer og staður:

Netfang:
Sími / Símar:

Netfang:
Sími / Símar:

Foreldrar gera með sér eftirfarandi samning um umgengni barnsins/barnanna:
Regluleg umgengni (sem á sér stað með ákveðnu millibili):
1.

Umgengni í sumarleyfum:
2.

Umgengni í leyfum um stórhátíðir:
3.

Önnur umgengni eða sérútkvæði:
4.
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Auk framangreinds gilda eftirfarandi skilmálar um umgengnina:
Faðir / móðir skal sækja barnið / börnin á heimili þess / þeirra við upphaf umgengni og skila þangað aftur við
lok hennar.
Kostnaður við umgengnina greiðist af því foreldra er umgengni nýtur.
Ef óviðráðanlegar ástæður valda því að umgengni getur ekki átt sér stað samkvæmt því er samningur þessi
greinir,
t.d. vegna veðurs, ófærðar, veikinda o.þ.h., fellur umgengni niður það skiptið og er óskylt að bæta hana upp
síðar. Foreldri skal tilkynnt svo fljótt sem unnt er, ef af umgengni getur ekki orðið.
Samningur þessi er ótímabundinn / skal gilda til mánaða til reynslu, en eftir þann tíma getur hvort okkar
óskað endurskoðunar hans að hluta eða öllu leyti. Þar til nýr samningur eða úrskurður tekur gildi skal
samningurinn þó standa óbreyttur.
Ef forsendur við samningsgerð þessa breytast verulega eða aðstæður okkar að öðru leyti, t.d. vegna
búferlaflutninga, getur hvort okkar óskað endurskoðunar samningsins eða úrskurðar sýslumanns um
umgengni fyrr en að ofan greinir.
Samningur þessi öðlast gildi við undirritun / þann ______________.
Með undirritun lofum við að gangast undir samninginn og skuldbindum okkur til að fara eftir honum í
hvívetna.
Jafnframt staðfestum við með undirritun okkar að við höfum lesið og kynnt okkur samninginn rækilega.
Við óskum eftir að samningurinn verði staðfestur í samræmi við 4. mgr. 46. gr. barnalaga.
Við óskum ekki eftir að samningur þessi verði staðfestur í samræmi við 4. mgr. 46. gr. barnalaga.
Að lokum staðfestum við að við höfum kynnt okkur efni barnalaga um réttáráhrif staðfestingar
sýslumanns og gerum okkur grein fyrir því að unnt er að knýja fram efndir á staðfestum samningum
með álagningu dagsekta eða með aðfarargerð.
Undirskrift:
Staður og dagsetning:

Undirskrift foreldri A:

Staður og dagsetning:

Undirskrift foreldri B:
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