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1  Inngangur 

Eftirfarandi ritgerð fjallar um stöðu forsjárlausra foreldra á Íslandi.  

Fjallað verður um hvað felst í hugtakinu forsjá, hverjir það eru sem fara með forsjá og af 

hverju foreldri fellur undir skilgreininguna forsjárlaust foreldri. Farið verður í helstu 

réttindi forsjárlausra foreldra, þ.e. umgengnisrétt,  rétt til upplýsinga um barn sitt og rétt 

til greiðslna úr opinberum sjóðum.  Leitast verður við að svara þeim spurningum hvernig 

staða forsjárlausra foreldra er í dag og hvernig þróunin hefur verið. Einnig mun verða 

farið í gegnum þær skyldur sem fylgja foreldrahlutverkinu og aðrar skyldur 

forsjársjárlausra foreldra. 

 

2  Forsjá 

2.1 Almenn atriði 

Hugtakið forsjá er eitt af grundvallarhugtökum í barnarétti, það er ákvarðandi um 

lagatengsl barns við foreldra sína, eða aðra umráðamenn, í mörgum mikilvægum 

atriðum.
1
  Lögmælt skilgreining á hugtakinu forsjá felur í sér rétt foreldra eða 

umráðamanna til að ráða persónulegum högum barns og ákveða búsetustað þess sbr. 

4.mgr. 28.gr.barnalaga nr.76/2003 (hér eftir skammstöfuð bl.)
 2

 

    Hugtakið forsjá var tekið upp með barnalögum árið 1981 og er þar notað í stað orðanna 

foreldravald og forræði sem enn er notað í ýmsum lögum, t.d. hjúskaparlögum og 

lögræðislögum.
3
  Erfitt hefur reynst að skilgreina hvað felist í nákvæmlega hugtakinu 

forsjá en við samningu barnalaga frá 2003 var reynt að skilgreina nánar inntak forsjár 

með tilliti til aðþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að.
4
  Barn á rétt á forsjá foreldra 

sinna, annars eða beggja þar til það verður sjálfráða sbr.1.gr. lögræðislaga nr.71/1997, en 

þar er miðað við 18 ára aldur.  Fer forsjárforeldri einnig með fjárhald barns síns sbr. 

lögræðislög.  

                                                 
1
 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 169 

2
 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 171  

3
 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 138 

4
 Sbr. Mannréttindasáttmáli Evrópu frá 1950 ásamt síðari breytingum sem öðlaðist gildi hér á landi með 

lögum 62/1994 og Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sem var samþykktur árið 1989 á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Á Íslandi öðlaðist þessi samningur oft nefndur Barnasáttmálinn, gildi 

þann 27.nóvember 1992. Að þjóðrétti er Ísland skuldbundið til að fylgja ákvæðum þessara samninga, þ.e. 

Ísland hefur skuldbundið sig til að haga löggjöf, stjórn-og dómsýslu þannig að þau réttindi sem sáttmálarnir 

mæla fyrir um að séu virt. 
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    Rökin fyrir forsjá eru fyrst og fremst þríþætt, í fyrsta lagi er nauðsynlegt að ráð barna 

séu öðrum falin, þ.e. foreldrum eða öðrum lögskipuðum umráðamönnum annars vegar, 

og ríkisvaldinu hins vegar, vegna takmarkaðar getu og möguleika barna til að ráða sér 

sjálf.  Í öðru lagi er löggjöfin reist á því að börn hafi sjálf þörf og eigi þann rétt á að vera í 

umsjá foreldra eða annarra til að þau nái fullum þroska og andleg og líkamleg velferð 

þeirra verði tryggð eftir því sem kostur er.  Í þriðja lagi er löggjöfin reist á því að öll börn 

eigi jafnan rétt.  Sérstök áhersla er lögð á að réttarstaða barna sé hin sama, óháð stöðu 

foreldra eða hvernig sambúðarform foreldrar hafa valið sér.
5
 

    Eitt mikilvægasta markmiðið sem haft er að leiðarljósi við úrlausn mála er varða börn, 

er að hagsmunir barnanna séu ávallt hafðir í fyrirrúmi, en á því byggja barnalög nr. 

76/2003, Mannréttindasáttmáli Evrópu sbr. lög 62/1994 og samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins.
6
 

 

2.2 Hverjir fara með forsjá? 

Öll börn eiga rétt á forsjá foreldra sinna, annars eða beggja nema foreldrar hafi afsalað sér 

forsjá með samningi eða verið sviptir henni.
7
  Móður barns er skylt að feðra barn sitt 

sbr.1.gr.bl. með þeirri undantekningu að feðrunarreglur 2.gr.bl. eigi ekki við.
8
 Með 

feðrunarreglum þessum er staðfest hin svokallaða “Pater est” regla, en samkvæmt henni 

telst eiginmaður móður faðir barns hennar ef barnið er alið í hjúskapnum eða svo 

skömmu eftir hjúskaparslit að það sé hugsanlega getið í hjúskapnum.  Þetta gildir þó ekki 

ef hjónin voru skilin að borði og sæng á getnaðartíma barnsins.  

    Forsjá getur verið lögbundin, þ.e. kveðið á um það í 29.gr. eða  30.gr. bl. hver skuli 

fara með forsjá, einnig geta foreldrar barns samið um forsjá en slíkan samning þarf þá að 

staðfesta hjá sýslumanni og loks getur forsjá verið ákveðin með dómi.  

    Ef foreldrar barns eru í hjúskap eða hafa skráð sambúð sína í þjóðskrá fara þau 

sjálfkrafa með sameiginlega forsjá barns síns eins og kemur fram í 1.mgr. 29.gr.bl.  Ef 

barn er hins vegar fætt utan hjúskapar eða skráðrar sambúðar fer móðir barns ein með 

                                                 
5
 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 55-56 

6
 Þeir mikilvægustu eru Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna frá 1948, Mannréttindasáttmáli 

Evrópu frá 1950 ásamt síðari breytingum og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, fullgiltur 

28.október 1992. Samningana má finna í ritinu “Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að” 
7
 Drífa Pálsdóttir: “Barnalög nr.20/1992. Um forsjá barna, umgengnisrétt o.fl.”bls. 238 

8
 Í greinargerð með barnalögum frá 2003 kom fram að ekki þótti rétt að taka upp sérstök viðurlög við broti 

á feðrunarskyldu móður.  
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forsjá eins og mælt er um í 2.mgr. 29 gr. bl.  Ef foreldrar skilja eða slíta skráðri sambúð 

sem skráð hefur verið í þjóðskrá gildir sú meginregla að forsjá skuli áfram vera 

sameiginleg nema annað sé sérstaklega ákveðið sbr.31.gr.bl. 
9
 

    Foreldrar sem búa saman í óskráðri sambúð geta samið um að forsjá verði sameiginleg 

og þarf sýslumaður að staðfesta slíkan samning.  Í samningi skal tilgreina hjá hvoru 

foreldra barn skuli eiga lögheimili og þar með að jafnaði hafa fasta búsetu, sbr. 

32.gr.barnalaga.  

    Foreldrum ber að hafa hagsmuni barns síns að leiðarljósi og ákveða forsjá þess eftir því 

sem kemur því best.
10

  Samningur um forsjá barns öðlast gildi við staðfestingu hjá 

sýslumanni. Krafa um staðfestingu sýslumanns á forsjársamningi hefur fyrst og fremst 

þýðingu fyrir hagsmuni barns því staðfesting felur í sér eftirlit með því að samningnum 

um forsjá sé ekki í andstöðu við hagsmuni þess eða ólögmætur að efni til.  Þegar foreldra 

greinir á um forsjá sker dómari úr málinu með dómi hafi sátt ekki tekist um forsjá þess 

sbr.34.gr.bl. Gert er ráð fyrir að dómstólum einum verði falið að leysa úr forsjármálum en 

þau fari ekki til úrlausnar dómsmálaráðuneytisins.
11

   

    Dómara ber að hafa það sem barni er fyrir bestu að leiðarljósi við ákvarðanir. Ekki er 

heimild til að dæma um sameiginlega forsjá barns með dómi, en foreldrar geta með 

dómsátt ákveðið að forsjá verði sameiginleg.  Þegar dómari tekur ákvörðun um hjá hvoru 

foreldri forsjá sé barni fyrir bestu eru margir þættir skoðaðir.  Í greinargerð með 

barnalögum nr. 76/2003 er vikið að eftirfarandi atriðum sem geta komið til skoðunar við 

ákvörðun um forsjá barns, en tekið skal fram að ekki er um tæmandi upptalningu að 

ræða: 

Tengsl barns við hvort foreldri um sig. 

Hver hefur hingað til annast daglega umönnun og umsjá barns.  

Persónulegir eiginleikar og hagir hvors foreldris um sig og svo barnsins. Má hér nefna 

m.a. heilsu foreldra og hvort foreldra telst hæfara til að sinna uppeldi barns og hver 

skilningur er á þörfum barnsins, atvinnuhagir foreldra og heimilisaðstæður og hvort nýtt 

heimili hafi verið stofnað eða sambúð með nýjum maka.  

                                                 
9
 Regla þessi kom inn í barnalög með lögum 69/2006 í kjölfar tillögu í lokaskýrslu Forsjárnefndar árið 2005 

10
 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 920 

11
 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 921 
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Óskir barns. Mikilvægt er að barni sé veittur kostur á að tjá sig um mál, ekki eru ákveðin 

viðmið um aldursmörk en eftir því sem barn er eldra því meira vægi hafa óskir þess.  

Kyn og aldur. Sú meginregla hefur gilt að ung börn fylgi móður, og eftir atvikum drengir 

feðrum en stúlkur mæðrum, ef systkinahópi er dreift. Jafnframt er tekið fram að mat skal 

vera sjálfstætt og einstaklingsbundið.  

Systkini. Áður var talið varhugavert að sundra systkinum en dregið úr vægi þessa liðs í 

dómsúrlausnum síðustu ár, nú er metið hvað hverju einstöku barni kemur best.  

Húsnæðismál. Athuga þarf húsnæði sem hvort foreldra getur boðið upp á og 

uppeldiskosti hvors um sig, skóla, leikskóla og nánasta umhverfi.  

Liðsinni vandamanna hvors foreldris eru metin,  ásamt athugun á því hvernig nýr maki 

eða sambúðaraðili muni bregðast við barni sem kemur á heimilið.  

Breyting á umhverfi. Athugað er álag fyrir barn að fara úr þekktu umhverfi og flytja í 

óþekkt umhverfi.  Almennt er því talið æskilegt að barn geti verið áfram í sama umhverfi 

eftir sambúðarslit foreldra.  

Umgengni barns og forsjárlauss foreldris. Vaxandi áhersla er lögð á rétt og þörf barns til 

að viðhalda tengslum við það foreldri sem ekki fer með forsjá þess.  Því getur það skipt 

máli við úrlausn slíks máls hvort foreldra er líklegra til að viðhalda eðlilegri umgengni 

barns við hitt foreldra sinna til frambúðar.
12

 

Þessi atriði sem rakin eru hér að ofan ásamt fleirum ef við á, eru vegin og metin í 

dómsúrlausnum til að komast að þeirri niðurstöðu sem barni er fyrir bestu hverju sinni. 

    Verða hér á eftir raktir þrír dómar Hæstaréttar sem dæmi um hvernig þessum atriðum 

er beitt:   

Hrd. 2004, bls. 2471 (31/2004)  “ þar deildu foreldrar um forsjá þriggja dætra sinna. 

Talið var að báðir aðilar væru hæfir til að fara með forsjá dætra sinna þótt áherslur í 

uppeldi væri nokkuð mismunandi.  Niðurstaða héraðsdóms sem skipaður var sérfróðum 

meðdómendum var að það væri stúlkunum fyrir bestu að búa áfram hjá móður sinni sem 

hafði annast þær frá fæðingu.  Við niðurstöðu Hæstaréttar sem studdist við álit tveggja 

sálfræðinga þótti ekki tilefni til að hagga mati héraðsdóms.” 

 

                                                 
12

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 922-923 
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    Hrd. 2002, bls. 3118 (446/2002)  “foreldrar deildu um forsjá drengs.  Móðir fór með 

forsjá systur hans sem ekki var deilt um í þessu máli.  Talið var almennt æskilegt að 

systkinin myndu búa og alast upp saman.  Litið var til eindregins vilja drengsins til að 

búa hjá föður sínum, auk sterkra jákvæðra tengsla við föður sinn sem metin voru með 

tengslaprófi.  Einnig var litið var til stöðu og aðstæðna föður til að annast drengin.  

Niðurstaðan var reist á heildarmati á aðstæðum og föður dæmd forsjá drengsins.  Þótti 

ekki eiga að vega þyngra í málinu að systkinin yrðu ekki aðskilin og einnig var litið til 

þeirra rúmu umgengni sem drengurinn myndi hafa við móður sína og systur” 

    Í Hrd. 2006, bls. 3605 (101/2006) var deilt um forsjá drengs.  Litið var meðal annars til 

þess að drengurinn hafði búið samfleytt hjá móður sinni í 14.mánuði, hann bjó þar með 

þremur hálfsystkinum sínum sem hann hafði alist upp með frá fæðingu, og að drengurinn 

virtist tengjast sambýlismanni móður jákvæðum böndum.  Báðir foreldrar taldir hæfir 

skv. dómkvöddum matsmönnum en móðir virtist hafa sveigjanlegri skapgerð, meira 

innsæi og betri skilning á þörfum barna almennt.  Var því talið fyrir bestu að drengurinn 

byggi hjá móður sinni. Í forsendum héraðsdóms sem staðfestar voru í Hæstarétti segir: 

   

 Samkvæmt 2. mgr. 34. gr. barnalaga nr. 76/2003 ber dómara að kveða á um hjá hvoru 

foreldra forsjá barns verði, eftir því sem barni er fyrir bestu. Við mat á því er að finna 

leiðbeiningar í athugasemdum er fylgdu frumvarpi til téðrar lagagreinar á sínum tíma, en þar 

eru talin upp í ellefu liðum eftirfarandi atriði eða sjónarmið, sem einkum ber að horfa til við 

ákvörðun forsjár: 1. Tengsl barns við hvort foreldri um sig. 2. Dagleg umönnun og umsjá. 3. 

Persónulegir eiginleikar og hagir hvors foreldris um sig og svo barnsins. 4. Óskir barns. 5. 

Kyn og aldur. 6. Systkinahópur. 7. Húsnæðismál. 8. Liðsinni vandamanna hvors um sig, þar á 

meðal nágrenni foreldra og áhrif nýs maka eða sambúðaraðila. 9. Breyting á umhverfi. 10. 

Umgengni barns og forsjárlauss foreldris. 11. Sök foreldra á samvistarslitum og ólögmæt 

sjálftaka barns.   

 

    Héraðsdómur sagði jafnframt í niðurstöðu sinni að við mat á því hvort þjónaði  

betur hagsmunum drengsins, að búa áfram hjá móður eða flytja til föður bæri fyrst 

of fremst líta til þeirra sjónarmiða, sem talin eru upp í 1.-3., 6. og 8.-10. lið að 

ofan.  Atriði, sem lúta að óskum barns, kyni og aldri eða sök og ólögmætri 

sjálftöku var ekki talið eiga við í málinu.  

    Af þessum dómum er ljóst að við úrlausnir sínar er til margs að líta þegar 

ákvörðun um forsjá er tekin.  Ekki vegur eitt atriði þyngra en annað, heldur eru 

aðstæður foreldra metnar heildrænt séð og hjá hvoru barni sé fyrir bestu að búa.  
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2.3 Inntak forsjár og forsjárskyldur 

Meginreglan um inntak forsjár kemur fram í 28.gr.bl. og er þar einnig að finna  

skilgreiningu á því hvað felst í hugtakinu forsjá.  Ákvæðið lýsir þó inntaki 

forsjárhugtaksins með fremur almennum hætti.  Segja má að 28. gr. virðist fyrst og fremst 

taka mið af því að foreldrar búi saman, annaðhvort í hjúskap eða skráðri sambúð.  

Undantekningu er þó að finna í  8.mgr. þar sem segir að fari foreldrar sameiginlega með 

forsjá barns sé öðru foreldrinu óheimilt að fara með barnið úr landi án samþykkis hins.
13

 

    Í 28.gr. bl. er  að finna lögbundnar forsjárskyldur foreldra en sumar þeirra eru 

svokallaðar foreldraskyldur, þ.e.  eiga við um báða foreldra óháð því hvort þeirra fer með 

forsjá eða hvort hún sé sameiginleg.  Undirstrikaður er réttur barns til ummönnunar og að 

foreldrum beri að hlúa að barni sínu og sína því virðingu.  Sú skylda er lögð á herðar 

forsjárforeldra að vernda barn gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi 

háttsemi.  Foreldrum ber að sjá til þess að barn hafi húsaskjól, fæði og klæði, fái menntun 

og starfsþjálfun.
14

 

    Við broti á þeim forsjárskyldum sem lagðar eru á foreldra skv. 28.gr. er ekki að finna 

sérstök viðurlög, en vert er að geta þess að þau geta verið brot á barnaverndarlögum 

nr.80/2002.  Barn á rétt á forsjá foreldra sinna til 18 ára aldurs eða þangað til það verður 

sjálfráða skv.lögræðislögum.
15

  Foreldrum ber auk þess að hafa samráð við barn sitt áður 

er málefnum þess er ráðið til lykta eftir því sem aldur og þroski barns gefur tilefni til.
16

 

 

2.4 Sameiginleg forsjá.  

Sameiginleg forsjá felur í sér, að barn hefur að jafnaði fastan samastað þ.e. lögheimili hjá 

öðru foreldri, en dvelst hjá hinu um tiltekin tíma.  Lögráðin eru hins vegar í höndum 

beggja foreldra, þannig að þörf er á samþykki þeirra beggja og atbeina til allra meiriháttar 

ákvarðana er barnið varðar, um persónuhagi þess og fjármál.
17

   

    Foreldrar sem eru í hjónabandi eða hafa skráð sambúð sína í þjóðskrá fara sjálfkrafa 

sameiginlega með forsjá barns sbr.1.mgr.29.gr.bl.  Móðir fer ein með forsjá þegar 

                                                 
13

 Ákvæðið var tengist aðild íslands að Haagsamningi um afhendingu brattnuminna barna og 

Evrópusamningi um viðurkenningu og fullnustu erlendra ákvarðana um forsjá barna.  
14

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 914-915 
15

 Sbr.1.gr. lögræðis laga nr. 71/1997, en þar segir:  Lögráða verða menn 18 ára. Lögráða maður er sjálfráða 

og fjárráða. 
16

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 915 
17

 Drífa Pálsdóttir: “Barnalög nr.20/1992. Um forsjá barna, umgengnisrétt o.fl.”bls. 240 



 9 

foreldrar eru hvorki í hjúskap eða skráðri sambúð sbr. 2.mgr.29.gr.bl.  Við skilnað eða slit 

skráðrar sambúðar heldur forsjá áfram að vera sameiginleg nema annað sé ákveðið 

skv.31.gr.bl.
18

 

    Ef foreldrar fara sameiginlega með forsjá hafa þau bæði rétt og skyldu til þess að ráða 

persónulegum högum barns.  Krefst það góðrar samvinnu og samstarfs milli foreldra sem 

ekki búa saman.  Einn af mikilvægum þáttum sem foreldrar sem fara saman með forsjá 

barns þurfa að taka ákvörðun um er umgengni barns við foreldrið sem það á ekki 

lögheimili hjá.  Umgengni getur verið ákveðin með samningi milli foreldra, úrskurði 

sýslumanns eða kveðið á um í dómsmáli.  Nánar verður fjallað um slíka samninga og 

úrskurði í kaflanum um umgengnisrétt síðar.  

    Sá sem barnið býr hjá ræður hversdagslegum athöfnum þess. Samþykki beggja foreldra 

þarf hins vegar varðandi allar meiriháttar ákvarðanir sem varða persónulega hagi 

barnsins, svo sem búsetu og skóla, svo og fjármál.
19

   

    Sameiginlegri forsjá verður aðeins komið á með samningi foreldra eða dómsátt ef mál 

fer fyrir dóm.  Ef ágreiningur rís um hver skuli fara með forsjá er dómstólum einum falið 

að leysa úr slíkum málum og hafa þeir einungis heimild til að ákveða hjá hvoru foreldri 

forsjá barns verði barni fyrir bestu en ekki heimild til að dæma sameiginlega forsjá.
20

   

    Mikið hefur verið deilt um sameiginlega forsjá á undanförunum misserum og hvort 

dómstólar eigi að hafa heimild til að dæma sameiginlega forsjá andstætt því sem nú er.  Í 

lokaskýrslu forsjárnefndar frá árinu 2005 gerði nefndin þá tillögu að taka ætti af skarið og 

lögfesta sameiginlega forsjá sem meginreglu og að lögfesta að dómarar geti dæmt 

sameiginlega forsjá.  Var talið að slík löggjöf væri í samræmi við breytt viðhorf til 

jafnréttis foreldra og í samræmi við þróun í sambærilegum málum í nágrannaríkjum.
21

 

Með breytingum á barnalögum árið 2006 var sameiginleg forsjá gerð að meginreglu við 

skilnað eða slit sambúðar nema annað væri ákveðið.
22

   

    Enn sem komið er hefur ekki verið lögfest heimild fyrir dómara til að dæma 

sameiginlega forsjá en fyrir liggur frumvarp á Alþingi til breytinga á barnalögum þar sem 

                                                 
18

 Kom inn með breytingu á barnalögum með lögum 60/2006 
19

 http://www.syslumenn.is/allir/sifjamal/forsjarmal/ 
20

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 915 
21

 Dögg Pálsdóttir, Oddný Vilhjálmsdóttir, Ólafur Þ. Stephensen: “Skýrsla forsjárnefndar” bls.31 
22

 Breytt með lögum nr. 69/2006 sbr. 1.gr. 
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þessi svokallaða dómaraheimild er lögð til.
23

  Frumvarpið hefur beðið umfjöllunar í 

Allsherjarnefnd síðan 25.03.2008.
24

  Í frumvarpi þessu eru lagðar til ýmsar breytingar á 

gildandi barnalögum t.d. að barn geti átt lögheimili hjá báðum foreldrum fari þau 

sameiginlega með forsjá, að dómari geti skorið úr um það hvort forsjá skuli áfram vera 

sameiginleg eða hvort annað foreldranna skuli framvegis fara eitt með forsjánna, þ.e. 

heimild til að dæma um sameiginlega forsjá.  Einnig er lagt til að sameiginlegri forsjá 

megi ekki slíta nema ríkar ástæður liggi að baki og sé það barni fyrir bestu.  Í 

frumvarpinu er einnig er finna heimildir um að dómari getið ákveðið svo rúma umgengni 

að barn dvelji allt að sjö daga af hverjum fjórtán hjá því foreldri sem það á ekki 

lögheimili hjá.
25

 

 

3 Réttindi forsjárlausra foreldra 

3.1 Umgengni 

3.1.1 Almennt um umgengnisrétt 

Í barnalögum er ekki kveðið á um beinan rétt forsjárlauss foreldris til umgengni. Þar segir 

aftur á móti að barn eigi rétt á að umgangast það foreldri sitt sem það býr ekki hjá með 

reglubundnum hætti.  Umgengniréttur forsjárlauss foreldris nýtur því ekki beins réttar að 

lögum heldur er grundvallaður á 46.gr.bl.  Aftur á móti er lögð sú skylda á það foreldri 

sem barn býr ekki hjá að rækja umgengnisréttarskyldur sínar við barn sitt.   

    Grundvallarsjónarmiðin eru að hagsmunir barnsins eigi hér að ráða ferðinni og það sé 

ekki síst réttur barnsins til umgengninnar sem marki grundvöllinn á þessu ákvæði.   

                                                 
23

 Í skýrslu Lúðvíks Barkar Jónssonar nefnd “Dómaraheimild”  sem Félag um foreldrajafnrétti lét gera fyrir 

sig og kom út í maí 2008 um forsjá kemur fram að Ísland er eina landið á Norðurlöndum og eitt af fáum í 

EES ríkjunum þar sem annað foreldrið getur einhliða ákveðið hvort barn skuli vera í sameiginlegri forsjá 

beggja foreldra eða ekki. Í skýrslunni er löggjöf á Íslandi borin saman við löggjöf á sviði forsjármála á 

Norðurlöndunum. Segir í skýrslunni að heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja annars 

foreldrisins er að finna í lögum hjá Norðmönnum og Finnum frá árunum 1981 og 1983, Svíum árið 

1998 og Dönum árið 2007. Ísland sker sig úr hópi ríkja á Norðurlöndunum varðandi heimild dómara til að 

dæma um sameiginlega forsjá.  
24

 Sbr.135. löggjafarþing, 2007-2008, þingskjal nr.159,  
25

 Frumvarpið er að finna á vefsíðu Alþingis “http://www.althingi.is/altext/135/s/0159.html” 
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    Í 1.gr.bl. er kveðið á um rétt barns til að þekkja báða foreldra sína. Réttur foreldra og 

barna til umgengni nýtur sérstakrar verndar skv. 8.gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, 

3.mgr.9.gr.
26

 og 2.mgr.10.gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.
27

 

    Umgengnisréttur barnalaga felur fyrst og fremst í sér rétt barns til reglubundinna 

samvista við það foreldri sem það býr ekki hjá. Þetta á við hvort sem forsjá barns er 

sameiginleg eða í höndum annars foreldris. Það er réttur sérhvers barns sem ekki býr hjá 

báðum foreldrum sínum að umgangast reglulega það foreldri sem það býr ekki hjá enda 

sé það ekki andstætt hagsmunum þess sbr.46.gr.bl.
28

  Af þessu leiðir að það foreldri sem 

barnið býr hjá á beinlínis að stuðla að því að barnið fái að umgangast hitt foreldri sitt.
29

  

Er hér átt við rétt til reglubundinnar umgengni, venjulega miðað við almenn sjónarmið 

barnaréttar um lágmarksumgengni, verður nánar vikið að inntaki þeirrar umgengni síðar. 

Umgengnisréttur felur í sér rétt til samveru foreldris og barns, venjulega með 

heimsóknum barns til foreldris á heimili þess eða á öðrum stað.
30

  Segja má að 

umgengnisréttur feli í sér nokkra skerðingu á þeim réttindum sem forsjárforeldri hefur.  

Forsjárforeldrið getur ekki sett skilyrði um hvar umgengni skuli fara fram eða með hvaða 

hætti, hverja megi heimsækja eða hvað foreldri og barn taki sér fyrir hendur á meðan 

umgengni stendur. Þetta á þó ekki við ef umgengni þykir andstæð hag og þörfum barns 

og er þá unnt að setja sérstök skilyrði í úrskurð um umgengni eða leggja bann við 

umgengni.
31

  Foreldri sem barn býr ekki hjá á í senn rétt og ber skyldu til að rækja 

umgengni og samneyti við barn sitt, sbr. 2.mgr.46.gr.bl.
32

 

 

 

                                                 
26

 3.mgr.9.gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins hljóðar svo “Aðildarríki skulu virða rétt 

barns sem skilið hefur verið frá foreldri eða foreldrum sínum til að halda persónulegum tengslum og beinu 

sambandi við þau bæði með reglubundnum hætti, enda sé það ekki andstætt hagsmunum þess.” og  

2.mgr.10.gr. “Barn sem á foreldra búsetta í mismunandi ríkjum á rétt til þess að halda persónulegum 

tengslum og beinu sambandi við þau bæði með reglubundnum hætti, nema sérstaklega standi á. Í því skyni, 

og í samræmi við skuldbindingar sínar samkvæmt 1. tölul. 9. gr., skulu aðildarríki virða rétt barns og 

foreldra þess til að fara frá hvaða landi sem er, þar á meðal eigin landi, og til að koma til eigin lands…” 
27

 Þórhildur Líndal; Skýrsla um dóma mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasaáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, bls. 14  
28

 46.gr.bl. “Barn á rétt á að umgangast með reglubundnum hætti það foreldra sinna sem það býr ekki hjá, 

enda sé það ekki andstætt hagsmunum þess...” 
29

 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: “Nýmæli í barnalöggjöf, bls. 45 
30

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 933 
31

 Drífa Pálsdóttir: “Barnalög nr.20/1992. Um forsjá barna, umgengnisrétt o.fl.” bls. 246 
32

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 935 
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3.1.2 Sögulegt yfirlit 

Fyrst árið 1972 var umgengnisréttur forsjárlauss foreldris við skilgetið barn sitt festur í 

lög.  Fyrir þann tíma voru engar lögbundnar reglur um umgengnisrétt. Lögin tóku aðeins 

til skilgetinna barna og gert var ráð fyrir að foreldrar semdu um fyrirkomulag 

umgengninnar.  

    Með barnalögum sem gengu í gildi 1981 var kveðið á um umgengnisrétt foreldris við 

barn sem það hafði ekki forsjá fyrir og átti það jafnt við um óskilgetin börn sem og 

skilgetin.
33

  Með barnalögum frá 1992, var kveðið á um að barn eigi rétt á umgengni við 

það foreldri sitt sem ekki fer með forsjá og var lögð sú skylda á forsjárlausa foreldrið að 

sinna umgengni við barn sitt.  Jafnframt var lögð skylda á forsjárforeldrið að stuðla að því 

að barn nyti umgengni við hitt foreldrið nema það væri andstætt hag og þörfum þess að 

mati lögmælts stjórnvalds.
34

  

    Með núgildandi barnalögum frá 2003 voru miklar breytingar gerðar á 

umgengnisréttarkafla barnalaganna.  Helstu breytingar voru að í 46.gr.bl. kemur nú fram 

sú grunnregla að barn eigi rétt á að umgangast það foreldri sem það býr ekki hjá með 

reglubundnum hætti enda sé það ekki andstætt hagsmunum þess.  Gengið var ívið lengra í 

að skilgreina rétt barns til umgengni en gert var í áður gildandi barnalögum frá 1993 og 

kveðið er nú á um í lögunum að í umgengnisrétti felist réttur til reglubundinnar 

umgengni.  Einnig er lögð sú skylda á hendur foreldrum að við skilnað eða sambúðarslit 

að grípa til ráðstafanna sem við verður komið til að tryggja að umgengnisréttur barns 

verði virtur.  Ákvæðið er í reynd hvatning til foreldra til þess að huga að umgengnisrétti 

barns strax í kjölfar samvistarslita.  Í 4.mgr. 46.gr. er einnig að finna nýmæli, en þar er 

kveðið á um að foreldrar geti óskað staðfestingar sýslumanns á umgengnissamningi 

þeirra á milli.
35

 

 

3.1.3 Inntak umgengnisréttar.  

Í íslenskum rétti er inntak umgengnisréttar ekki lögbundið en í framkvæmd hafa myndast 

ákveðnar venjur við meðferð mála hjá dómstólum, sýslumönnum og dóms- og 

kirkjumálaráðuneytinu. 

                                                 
33

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 52 
34

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 53 
35

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 935 
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    Meginreglan er sú að foreldrar semja um framkvæmd umgengnisréttar og er slíkur 

samningur staðfestur hjá sýslumanni sbr. 4.mgr.46.gr.bl., en staðfesting sýslumanns er þó 

ekki skilyrði fyrir gildi samnings.
36

  Í umgengnisrétti felst réttur og skylda foreldris til 

samveru með barninu og réttur barnsins til samveru með foreldri.
37

  Staðfesting 

sýslumanns á slíkum samningi hefur verulega þýðingu því samningur foreldra um 

umgengni við barn þarf að vera staðfestur til að geta orðið grundvöllur þvingunarúrræða.  

Fyrirkomulag umgengni er óháð því hvernig forsjá er háttað og ákvörðun er tekin 

sérstaklega þar um.  Ef samningur berst sýslumanni sem er andstæður hag og þörfum 

barns getur hann synjað staðfestingar hans sbr.4.mgr.46.gr.bl.
38

  

    Ekki eru til lögfestar reglur um hvert skuli vera inntak umgengnisréttar barns og 

foreldris en þó hafa mótast ákveðin sjónarmið um það í framkvæmd og þeim fylgt hjá 

dómsmálaráðuneyti og  sýslumönnum.  Í athugasemdum við 47.gr. bl. segir “það verður 

almennt við það miðað að það teljist lágmarksumgengni að barn dveljist aðra hverja 

helgi hjá því foreldri sínu sem það býr ekki hjá ef búseta foreldra er með þeim hætti  að 

það þjóni hagsmunum barns, eða samsvarandi ef því er að skipta, um jól, áramót, og 

páska og í sumarleyfi.  Lagt er til grundvallar að barn eigi að hafa tækifæri til þess að 

njóta samvista við báða foreldra sína við ýmis konar tækifæri, bæði með reglubundnum 

hætti og um hátíðir og í leyfum.  Við nánari útfærslu á umgengni, t.d. varðandi hvort 

regluleg umgengni skulu hefjast á fimmtudegi, föstudegi eða laugardegi svo dæmi sé 

tekið, verður að taka mið af aðstæðum hverju sinni, og þar ráða hagsmunir barnsins 

för.” 
39

  Í framkvæmd er þannig algengt að regluleg umgengni fari fram aðra hvora helgi, 

henti slíkt barninu með tilliti til búsetu þess og foreldra.  Einnig er algengt að umgengni 

eigi sér stað nokkra daga um jól og áramót og í páskaleyfum og 3 til 5 vikur á sumrin.  

    Af dómafordæmum Hæstaréttar má ráða að þetta sé meginreglan við ákvörðun á 

umgengnisrétti.  Í dómi Hrd. 2004, bls. 1449 (92/2004) er umgengni frá föstudegi til 

sunnudags aðra hvora helgi, í Hrd. 4.júní 2007 (279/2007) er það sama uppi á teningnum 

ásamt einum eftirmiðdegi í viku, í Hrd. 15.nóvember 2007 (114/2007) var farið fram á 

ríflega umgengni sem ekki var deilt um og hún ákveðin frá fimmtudegi til þriðjudags aðra 

                                                 
36

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 936 
37

 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur, bls.228 
38

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 935 
39

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 935 
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hvora viku, í Hrd. 17.júlí 2008 (376/2008), og Hrd. 4.september 2008 (462/2008) var 

umgengni ákvörðuð frá fimmtudegi til mánudags.  Í Hrd. 2006, bls. 3605 (101/2006) var 

úrskurðað um viku umgengni, þ.e. frá föstudegi til föstudags en aðeins einu sinni í 

mánuði.  Var grundvöllur fyrir því þar sem foreldrar bjuggu í sitthvorum landshlutanum 

og því var tekið mið af aðstæðum við ákvörðun um umgengni.  Í dómi Hrd. 12.júní 2008 

(608/2007) var hafnað að ákveða um inntak umgengni þar sem samkomulag hafi oftast 

verið gott með aðilum um inntak umgengni og gildandi fyrirkomulag eins og á háttaði hjá 

foreldrum talið barni fyrir bestu.  

 

3.1.4 Úrskurður sýslumanns um umgengni 

Ef upp kemur ágreiningur um umgengni geta foreldrar krafist úrskurðar sýslumanns.  

Foreldrar eiga kost á sérfræðiráðgjöf á vegum sýslumanns til að kanna grundvöll 

sameiginlegra ákvarðana um niðurstöðu máls með tilliti til þess sem barni er fyrir bestu.  

Ef foreldrum tekst ekki að finna lausn á deilu sinni um umgengni úrskurðar sýslumaður, 

að kröfu foreldris, um inntak umgengnisréttar og hversu honum verði beitt, þar á meðal 

hvort foreldra skuli bera kostnað af ferðum barns, sbr. 2mgr.47.gr.bl.  Skal sýslumaður 

ávallt taka ákvörðum um umgengni eftir því sem barni er fyrir bestu sbr.1.mgr.47.gr.bl. 

og 3.gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
40

  Sýslumaður getur hafnað því að ákveða 

inntak umgengnisréttar eða breyta ákvörðun um umgengni ef slík úrlausn þykir barni 

fyrir bestu, sbr.6.mgr.47.gr.bl.
41

  

    Í framkvæmd hafa myndast ákveðnar venjur við úrskurði á umgengnisrétti sem styðjast 

við greinargerð með barnalögum.  Það sem er barni fyrir bestu er ávallt haft að leiðarljósi 

ásamt fjölmörgum öðrum atriðum.  Verður hér fjallað um þau atriði sem helst koma til 

skoðunar við ákvörðun á umgengni. 

Tengsl barns við umgengnisforeldrið, skiptir miklu máli og hvernig umgengni hefur verið 

áður.  Ef umgengi er ákveðin í beinu framhaldi af skilnaði eða sambúðarslitum mælir það 

með ríflegri umgengni.  

                                                 
40

 1.mgr.3.gr. sáttmálans hljóðar svo: “það sem er barni fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar 

félagsstofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera 

ráðstafanir sem varð börn” 
41

 http://www.domsmalaraduneyti.is/raduneyti/starfssvid/barnamal/upplysingar/nr/804 
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Aldur barns, hefur áhrif á lengd umgengni og hvort barn gistir utan heimilis.  Mjög ung 

börn eru sjaldan látin dvelja yfir nótt hjá því foreldri sem það hefur ekki búið hjá gegn 

andstöðu foreldris. 

Vilji barns, skiptir mjög miklu máli ef um stálpuð börn er að ræða.  Ekki er hægt að knýja 

stálpuð börn til umgengni gegn eindregnum vilja þeirra.  Hér verður að meta hvort vilji 

barnsins er raunverulegur, eða hvort afstaðan mótist af vilja foreldris.  Réttur barns sem 

náð hefur nægilegum þroska til að tjá sig um mál er tryggður í 4.mgr.71.gr. og 

1.mgr.43.gr.bl.  

Búseta foreldra, skiptir einnig máli við úrskurð til umgengni, þar sem um aðrar 

umgengnisreglur ræðir þegar foreldrar búa í sitthvorum landshlutanum en ef foreldrar búa 

á sama stað.  Ef foreldri  er búsett og fram kemur krafa um að umgengni fari fram annars 

staðar en á Íslandi og forsjárforeldri er því andvígt hefur þótt rétt að hafna slíkri kröfu ef 

um er að ræða önnur lönd en Norðurlönd.
42

 

Sérþarfir barns. Taka þarf tillit til íþróttaiðkanna og annarra áhugamála barna við 

ákvörðum um umgengni, sérstaklega ef um stálpuð börn er að ræða.  Ef um fötluð eða 

veik börn er að ræða skal að jafnaði líta til þeirra sérþarfa sem þau þurfa að njóta. 

Fyrirkomulag um umgengni áður, hafi það verið í föstum skorðum, ber að taka mið af 

því.
 43

 

Gagnkvæm umgengni, ef systkin búa hjá sitt hvoru foreldrinu verður að gera þeim 

mögulegt að umgangast hvort annað. 

Sérreglur um aðfangadagskvöld. Mótast hefur sú verklagsregla að barn dveljist hjá því 

foreldri þar sem það hefur fasta búsetu á aðfangadagskvöld, styðst það við þau rök að þar 

hefur oftast undirbúið hátíðarhöldin.
44

 

    Úrskurður sýslumanns getur verið með fernum hætti. Í fyrsta lagi getur sýslumaður 

úrskurðað um inntak umgengni sem er algengasta niðurstaðan í slíkum málum.  Í öðru 

lagi getur hann synjað því að ákvarða inntak umgengni.  Í þriðja lagi getur sýslumaður 

fellt úr gildi fyrirliggjandi úrskurð eða samning um umgengni.  Í fjórða lagi getur hann 

lagt bann við umgengni, það getur verið ef óttast er um að hagsmunum barn sé stefnt í 

                                                 
42

 Sbr.dóm Hrd. 2006, bls 3605 (101/2006) þar sem umgengni var ákveðin í vikutíma einu sinni í mánuði 

frá föstudegi til föstudags og dvöl í öðrum fríum þ.e. jólafrí, sumarfrí og páskaleyfi var höfð samfelld, þar 

sem foreldrar bjuggu í sitthvorum landshlutanum.  
43

 http://www.syslumenn.is/allir/sifjamal/umgengni 
44

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 936-937 
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hættu t.d. ef foreldri hefur gerst sekt um refsisvert brot gagnvart barninu svo sem 

kynferðislegt eða líkamlegt ofbeldi.  Sýslumaður hefur heimild til að hafna því að 

ákvarða inntak umgengni eða fella úr gildi úrskurð eða samning foreldra um umgengni, 

en það getur verið ef um stálpað barn er að ræða eða unglingur er mótfallin því að 

umgengni sé bundin tímamörkum.
45

  Sýslumaður getur leitað til barnaverndarnefndar ef 

hann telur ástæðu til sbr. 4.mgr. 47.gr.  Er það gert þegar ástæða þykir til að óttast um að 

ekki fari nægilega vel um barnið hjá umgengnisforeldrinu þannig að þörf sé á eftirliti.  

Einnig getur sýslumaður óskað eftir liðsinni barnaverndarnefndar þegar harkalegar deilur 

eru milli foreldra sem barnið verður vitni að.
46

 

    Við úrlausn um það hvort umgengnisrétti skuli komið á og nánar um inntak hans og 

umfang ber að taka mið af þeirri grundvallarreglu, að virða beri umgengnisréttinn nema 

sérstök atvik valdi því að mati sýslumanns að umgengni barns við foreldri sé andstæð hag 

þess og þörfum.
47

  

    Úrskurðir sýslumanns eru stjórnvaldsúrskurðir og gilda reglur stjórnsýslulaga 

nr.37/1993 um meðferð mála er varða réttindi og skyldur aðila máls. Starfsmenn 

sýslumanns skulu gæta leiðbeiningarskyldu varðandi þau mál sem eru þar til meðferðar, 

þá skulu ákvarðanir vera teknar svo fljótt sem unnt er eftir að mál hefur verið nægjanlega 

upplýst.  Við úrlausn mála skal gæta samræmis, jafnræðis og meðalhófs skv. 

stjórnsýslulögum nr. 37/1993.  Foreldrar skulu eiga þess kost að tjá sig um efni máls fyrir 

starfsmönnum sýslumanns eða þeirri stjórnsýslustofnun sem á við hverju sinni áður en 

ákvörðun er tekin enda liggi ekki fyrir í gögnum málsins afstaða þeirra og rök. Foreldrar 

eiga auk þess rétt á því að kynna sér skjöl og önnur gögn er varða mál þeirra með þeim 

takmörkunum sem getið er um í 16.gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og upplýsingalögum 

nr. 50/1996.  Ákvörðun sýslumanns skal tilkynnt foreldrum með sannarlegum hætti og 

fylgja þarf úrskurði leiðbeiningar um kæru- og endurupptökuheimild og fresti til að kæra 

eða endurupptaka mál.
48

 

 

 

                                                 
45

 Drífa Pálsdóttir: “Barnalög nr.20/1992. Um forsjábarna, umgengnisrétt o.fl.”bls. 248 
46

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls.  938 
47

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 228 
48

 Páll Hreinsson, “Stjórnsýslulögin”, bls. 34-35 
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3.1.5 Úrskurður dómara um umgengni 

Fyrir gildistöku núgildandi barnalaga voru öll mál sem snertu umgengnisrétt eða 

meðlagsgreiðendur í höndum sýslumanna.  Skipti í því sambandi engu máli hvort þau 

voru sjálfstæð ágreiningsefni eða hluti af umfangsmeira máli sem rekið var fyrir 

dómstólum.  Í núgildandi barnalögum er gert ráð fyrir því, í þeim tilvikum þegar mál um 

forsjá barns er fyrir dómi, að dómari geti að beiðni aðila ákveðið inntak umgengnisréttar 

svo og meðlag með barni takist sættir foreldra ekki um þessa þætti. Í öllum öðrum 

tilvikum leysa sýslumenn úr málum af þessu tagi.
49

  Rökin fyrir þessari breytingu að fela 

dómara vald til þess að úrskurða um umgengni og meðlag í einu og sama málinu er 

ákveðið hagræði.  Gera verður slíka kröfu í upphafi máls þannig að meðferð máls taki 

mið að því.  Ef aðilar svo kjósa geta þeir borið kröfu um umgengni og meðlag undir 

sýslumann í stað þess að bera slíka kröfu fram í forsjármáli.
 50

  Af þessu leiðir mikil 

hagræðing fyrir foreldra að þurfa ekki að höfða fyrst mál fyrir dómstólum til ákvörðunar 

á forsjá og síðan þurfa að fá úrskurð sýslumanns fyrir ákvörðun á umgengni greini þau á 

um hann. 
51

 

 

3.1.6 Tálmun umgengnisréttar 

Umgengnisréttur barnalaga felur fyrst og fremst í sér rétt barns til reglubundinna samvista 

við foreldri sem það býr ekki hjá.  Það foreldri sem barnið býr hjá ber að stuðla að því að 

barnið fái að umgangast hitt foreldrið sitt.  Reynslan hefur sýnt að á þessu vill verða 

misbrestur. Þannig getur andstaða þess foreldris sem barn býr hjá leitt til þess að barn er 

svipt þessum grundvallarrétti sínum til samveru hinu foreldrinu. Ef umgengni við barn 

hefur verið ákveðin með úrskurði, dómi, dómsátt foreldra eða samningi þeirra, staðfestum 

af sýslumanni, verður hún þvinguð fram með dagsektum tálmi það foreldri sem barn býr 

hjá, því foreldri sem hefur umgengnisrétt við barnið að neyta hans skv.1.mgr.48.gr. bl.   

    Ekki eru lagaheimildir til að knýja fram umgengni skv. munnlegum samningi foreldra 

eða óstaðfestum skriflegum samningi.  Í 2.mgr. sömu greinar er mælt fyrir um hvenær og 

hvernig dagsektir verði lagðar á. Sýslumaður getur, að kröfu þess sem rétt á til umgengni 

                                                 
49

 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: “Nýmæli í barnalöggjöf” bls. 43 
50

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 923 
51

 Í fjölmörgum dómum Hæstaréttar er gerð krafa um ákvörðun á inntaki umgengnisréttar í forsjármáli, sem 

dæmi má nefna Hrd.12.júní 2008 (608/2007) 
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við barn skv. 1.mgr. 48.gr.bl. skyldað þann sem með forsjá fer til að láta af tálmunum að 

viðlögðum dagsektum allt að 30.000 kr. fyrir hvern dag.  Dagsektir verða ekki lagðar á 

fyrir lengra tímabil en 100 daga í senn. Sýslumanni ber að ganga úr skugga um að mál sé 

rannsakað til hlítar og skilyrði séu til úrskurðar dagsekta, þ.e að umgengi sé í raun 

tálmað
52

.  Ef forsjáraðili heldur áfram að tálma umgengi þrátt fyrir að dagsektir hafi verið 

lagðar á getur dómari ákveðið að umgengni verði komið á með aðfarargerð sbr.50.gr.bl., 

barn er þá tekið úr umsjá foreldris sem tálmar umgengni og fært því foreldri sem nýtur 

umgengnisréttar.
53

  Til þessara aðgerða má grípa þegar umgengnisréttur foreldris og 

barns er ekki virtur, óháð því hvort það foreldri sem barn býr hjá fer eitt með forsjá þess 

eða forsjá sé sameiginleg.
54

  

    Í skýrslu forsjárnefndar frá árinu 2005 kom fram að afgreiðslutími umgengnismála 

bæði hjá embættum sýslumanns og hjá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu er lengri en 

viðundandi er.  Þá kom einnig fram að forsjárlausir foreldra telja brýnustu þörf á úrbótum  

í þeim tilvikum sem umgengni er tálmuð.  Þrátt fyrir breytingar á barnalögum árið 2003 

virðast þau úrræði sem til staðar eru máttlaus þegar forsjárforeldri grípur til 

umgengnistámana.
55

 

 

3.2 Réttur forsjárlauss foreldris til upplýsinga um barn sitt  

Það foreldri sem ekki hefur forsjá barns á rétt á að fá upplýsingar um barnið frá hinu 

foreldrinu eða nánar greindum stofnunum, stjórnvöldum eða sérfræðingum.  Regla þessi 

kemur fram í 52.gr. bl.  Forsjárlaust foreldri á rétt á að fá upplýsingar frá því foreldri sem 

fer með forsjá um ýmislegt er varðar barnið, svo sem heilsufar, þroska, dvöl á leikskóla, 

skólagöngu, áhugamál og félagsleg tengsl, sbr. 1.mgr.52.gr. bl.  Á forsjárforeldri hvílir 

upplýsingaskylda í ljósi almennra reglna um forsjá og foreldraábyrgð og ber að veita því 

foreldri sem ekki fer með forsjá upplýsingar um t.d. ef barn verður sjúkt eða lendir í slysi, 

er sakað um refsivert brot eða hverfur.  Ákvæðið á ekki við um sameiginlega forsjá þótt 

barn dveljist aðeins hjá öðru foreldri um hríð, enda skera forsjárreglur þá úr um aðgang 

                                                 
52

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 940 
53

 Hrd. 2004, bls.1612 (83/2004) Faðir barns sem búsettur var í Svíþjóð krafðist þess að barn sitt yrði tekið 

úr umráðum móður þar sem hún hefði flutt barnið til Íslands með ólögmætum hætti. Talið var að aðilarnir 

hefðu samkvæmt dómi héraðsdóms í Svíþjóð farið sameiginlega með forsjá barnsins þegar móðir þess  

flutti það með sér hingað til lands. Fallist var á kröfu föðurs um innsetningargerð 
54

 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, Nýmæli í barnalöggjöf, bls. 45 
55

 Dögg Pálsdóttir, Oddný Vilhjálmsdóttir, Ólafur Þ. Stephensen, “Skýrsla forsjárnefndar 2005”, bls. 30 
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að þessum upplýsingum.  Ákvæðið miðast við það að forsjárlausa foreldrið óski eftir 

upplýsingum.
56

 Einnig hefur forsjárlaust foreldri rétt á að fá upplýsingar um barnið hjá 

leikskólum, skólum, sjúkrahúsum, heilsugæslu- og félagsmálastofnunum, 

félagsmálanefndum, barnaverndarnefndum og lögreglu skv.2.mgr. 52.gr.  Ekki er hér um 

tæmandi talningu stofnana að ræða.  Í framkvæmd hefur mótast sú regla sem styðst við 

greinargerð með barnalögum að um munnlegar upplýsingar sé að ræða, en ekki t.d. ljósrit 

af bréfum og gögnum.  Ósk um upplýsingar verður yfirleitt að lúta að sérgreindum 

atriðum þótt ekki megi túlka það mjög þröngt.  Í framkvæmd þarf því beiðni 

forsjárforeldris að lúta að afmörkuðu efni sem það vill fá upplýsingar um og beina þarf 

því annað hvort til forsjárforeldris eða viðeigandi stofnunar, t.d. árangur í skóla, tiltekin 

meðferð á sjúkrahúsi, brot barns sem kært hefur verið til lögreglur o.sv.frv.  Þessi réttur 

felur ekki í sér rétt til að fá upplýsingar um hagi forsjárforeldris.  Upplýsingar þær sem 

beðið er um geta varðað mjög viðkvæm málefni og þykir því nauðsynlegt vegna 

hagsmuna barns, forsjárforeldris eða annarra einstaklinga, svo og vegna 

almannahagsmuna að setja aðgangi að upplýsingum nokkrar skorður.
57

  Stofnunum og 

stjórnvöldum sem nefnd eru í 2.mgr. 52.gr. bl. er því heimilt að synja um upplýsingar ef 

hagsmunir foreldris af því að notfæra sér þær eigi að víkja fyrir ríkari hagsmunum og ef 

upplýsingagjöf getur verið skaðleg fyrir barn.  Þegar sérstaklega stendur á getur 

sýslumaður ákveðið að ósk forsjárforeldris að svipta hitt foreldrið heimild til að fá 

upplýsingar skv. 2.mgr.52.gr.bl. 

 

3.3 Réttur forsjárlausra foreldra til töku fæðingar- og foreldraorlofs 

Um rétt foreldra til fæðingar og foreldraorlofs er fjallað í lögum nr.95/2000. Þar segir að 

foreldrar eigi sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs í allt að þrjá mánuði hvort um sig vegna 

fæðingar barns auk þriggja mánaða til viðbótar sem þau geta skipt sín á milli. Réttur þessi 

miðast við að foreldrar séu í skráðri sambúð eða hjúskap.  Í 8.gr. þeirra laga segir að 

réttur til fæðingarorlofs er bundin því að foreldri fari sjálft með forsjá barns eða hafi 

sameiginlega forsjá ásamt hinu foreldri þegar taka fæðingarorlofs hefst.  Undantekningu á 

því er að finna í 7.mgr.8.gr., en þar kemur fram að forsjárlaust foreldri á rétt til 

                                                 
56

 http://www.barn.is/barn/adalsida/malaflokkar/fjolskyldan/#18 
57

 http://www.domsmalaraduneyti.is/raduneyti/starfssvid/barnamal/upplysingar/nr/804 
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fæðingarorlofs liggi fyrir samþykki þess foreldris sem fer með forsjána um að 

forsjárlausa foreldrið megi hafi umgengni við barnið þann tíma sem fæðingarorlof 

stendur yfir.
58

  Í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum 95/2000 segir að ekki 

þótti ástæða til að útloka að forsjárlaust foreldri geti tekið fæðingarorlof, enda liggi 

samþykki forsjárforeldri fyrir umgengni þann tíma.  Slíkt samþykki leiðir af inntaki 

forsjár en skv. 28.gr.bl. felur forsjá barns í sér rétt og skyldu forsjáraðila til að ráða 

persónulegum högum barnsins.  Þó ber að vekja athygli á að samkvæmt sama ákvæði ber 

foreldri, sem fer eitt með forsjá barns síns, að stuðla að því að barn njóti umgengni við 

hitt foreldri sitt nema umgengni sé andstæð hag og þörfum barns að mati lögmælts 

stjórnvalds. 

    Réttur forsjárlauss foreldris til töku fæðingar- eða foreldraorlofs er því ekki sjálfstæður 

réttur þess foreldris heldur er hann háður samþykki forsjárforeldris.  Ber forsjárforeldrið 

þó ákveðnar foreldraskyldur og ber að stuðla að því að barn njóti umgengni við hitt 

foreldrið nema það að það sé andstætt hag barnsins.  Standi vilji forsjárforeldis ekki til 

umgengni forsjárlaus foreldris við barnið þennan tíma leiðir það til þess að ekki verður að 

fæðingarorlofi forsjárlausa foreldrisins.  

 

4 Skyldur forsjárlausra foreldra 

4.1 Almennt 

Fjallað hefur verið um réttindi forsjárlausra foreldra, en ljóst er að þeir bera einnig 

skyldur gagnvart barni sínu, bæði lögfestar sem og óskráðar.  Í 18.gr. samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins segir að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á 

uppeldi barns síns og skulu þeir taka mið af því sem barni er fyrir bestu.  Á þetta við um 

báða foreldra hvort sem þeir fara sameiginlega með forsjá barns eður ei.  Í 28.gr. bl. er 

einnig fjallað um skyldur foreldra til að annast barn sitt og kveðið á um það að foreldrar 

ræki foreldra- og uppeldisskyldur sínar.  Forsjárlaust foreldri  hefur ekki einungis rétt til 

umgengni við barn sitt heldur ber því að umgangast það sbr. 2.mgr. 28.gr. 

                                                 
58

 Það sama gildir ef forsjárlaust foreldri er í fullu námi eða er utan vinnumarkaðar og sækir um 

fæðingarstyrk skv. 8.mgr.18. eða  8.mgr. 19. gr. laga nr.95/2000 þ.e. “Forsjárlaust foreldri á rétt til 

fæðingarstyrks liggi fyrir samþykki þess foreldris sem fer með forsjána um að forsjárlausa foreldrið hafi 

umgengni við barnið þann tíma sem greiðsla fæðingarstyrks stendur yfir” 
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    Framfærsluskylda foreldra gagnvart barni er hin sama hvort sem forsjá er sameiginleg 

eða ekki, foreldrum ber að framfæra barn í samræmi við fjárhagsstöðu sína og þarfir 

barns.  

 

4.2 Skylda til umgengni við barn sitt 

Í barnalögum er kveðið á um skýlausan rétt barns til að þekkja og njóta samvista við báða 

foreldra sína.  Barn hefur rétt til að umgangast með reglubundnum hætti það foreldri sem 

það býr ekki hjá og enn fremur er lögð sú skylda á það foreldri að rækja þessa 

umgengni.
59

  

    Ef forsjárlaust foreldri sinnir ekki umgengnisskyldu sinni eru ekki um lagaleg úrræði 

að ræða til að knýja á um umgengni þess við barn sitt gegn löngun og vilja þess foreldris. 

Við samningu barnalaga 76/2003 þótti ekki ástæða til að taka upp sérstök 

þvingunarúrræði til að koma umgengni á þegar svo háttar til að foreldri sinnir ekki skyldu 

sinni til umgengni við barn.  Má draga það verulega í efa að umgengni sem komið er á 

gegn vilja foreldris sem barn býr ekki hjá með beinum þvingunaraðgerðum sé barni til 

góða.
60

  Ef umgengni hefur ekki farið fram í langan tíma þrátt fyrir að samningur um 

umgengni sé til staðar má í mörgum tilfellum líta svo á að samningur sé ekki lengur í 

gildi vegna vanefnda, og því ekki hægt að beita þvingunarúrræðum þrátt fyrir tálmun 

forsjárforeldris.  Foreldrum er hins vegar í sjálfsvald sett að breyta umgengnissamningi, 

sýslumaður aðstoðar við þess háttar breytingar og getur veitt foreldrum ráðgjöf. 

 

4.3 Framfærsluskylda 

Foreldrum er skylt að framfæra barn sitt, með hliðsjón af högum foreldra og þörfum 

barns.  Um framfærslu barna er fjallaði í IX.kafla bl.  Með skyldu til framfærslu er átt við 

að foreldrum sé skylt að tryggja efnalega velferð barns, fæða það og klæða og sjá því 

fyrir húsnæði.  Innan framfærsluskyldu falla einnig framlög sem nauðsynleg teljast vegna 

menntunar barns og eðlilegrar þátttöku í menningar- og félagslífi.  Framfærsluskyldu 

foreldra lýkur þegar barn verður 18 ára.  
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 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 939 
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    Sá sem stendur straum af útgjöldum vegna framræslu barns getur krafist þess að 

meðlag sé ákveðið og innheimt, enda hafi viðkomandi forsjá barns eða barn hafi hjá því 

lögheimili ef forsjá er sameiginleg sbr.56.gr.bl.  Búi barn hjá öðrum en forsjárforeldri 

samkvæmt lögmæltri skipan getur viðkomandi krafist meðlags ef hann stendur straum af 

framfærslu barns. Meðlag er greitt í þágu barns og tilheyrir því, en sá sem annast 

framfærslu barns tekur við greiðslum og notar til framfærslu þess.  

Foreldrar verða að ákveða meðlagsgreiðslur við skilnað, slit skráðrar sambúðar og þegar 

breytingar á forsjá eru gerðar.  Þetta á við hvort sem forsjá er sameiginleg eða í höndum 

annars foreldris.  Ef foreldrar semja um meðlagsgreiðslur er nauðsynlegt að sýslumaður 

staðfesti samning eða gerð sé sátt fyrir dómi um meðlagið sbr. 55.gr.bl.  Ef samkomulag 

næst ekki um greiðslu meðlags úrskurðar sýslumaður þar um skv.57.gr.bl.  

    Í 20.gr. laga um almannatryggingar nr.100/2007 er mælt fyrir um fjárhæð barnalífeyris 

en einfalt meðlag skal vera sama upphæð.  Hvorki er hægt að semja um lægri upphæð en 

sem nemur barnalífeyri á hverjum tíma, né getur sýslumaður úrskurðað lægri upphæð, 

nefnist sú upphæð einfalt meðlag.  Foreldrar geta samið um aukið meðlag, þ.e. hærri 

fjárhæð en sem nemur einföldu meðlagi og einnig getur sýslumaður úrskurðar svo um. Ef 

gerð er krafa um aukið meðlag skal ákveða fjárhæð meðlagsins með hliðsjón af þörfum 

barnsins ásamt fjárhagsstöðu og öðrum högum beggja foreldra.  Dómsmálaráðuneytið 

lætur sýslumönnum árlega í té viðmiðunarfjárhæðir sem hafðar eru til leiðbeiningar við 

ákvarðanatöku í málum vegna krafna um aukið meðlag.  Markmið slíkra leiðbeininga er 

að tryggja að samræmi og jafnræði sé gætt við ákvarðanatöku í meðlagsmálum. 

 

5 Niðurstaða 

Mikil umræða hefur verið að undanförnu um réttarstöðu þess foreldris sem ekki fer með 

forsjá barns síns. Þó mikil þróun hafi verið í réttarvernd barna og þeirra foreldra sem ekki 

fara með forsjá er ljóst að mikill munur er á réttarstöðu forsjárforeldris og forsjárlauss 

foreldris.  Það foreldri sem barn hefur lögheimili hjá, hefur stöðuna einstætt foreldri að 

lögum og nýtur því mikilla réttarfarslegra úrræða sem áður greinir. Það getur einhliða 

tekið ákvarðanir er varða barnið án samráðs við hitt foreldrið.  

    Forsjárlaust foreldri hefur annaðhvort valið það sjálft að afsala sér forsjá eða það hafi 

verið metið svo af stjórnvaldi að það væri barni fyrir bestu að hitt foreldrið færi með 
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forsjána.  Af framangreindri umfjöllun má ráða að forsjárlaust foreldri nýtur bæði réttar 

og ber skyldur gagnvart barni sínu.  Það hefur rétt til umgengni við barn sitt og hefur sá 

réttur aukist síðastliðin ár samhliða áherslu á jafnrétti.  Vill þó stundum verða svo að 

þessi umgengni er tálmuð af forsjárforeldinu og þótt dagsektarákvæði hafi verið sett í lög 

er það engin trygging að foreldri láti af tálmunum og innsetningarákvæði 50.gr.bl. er 

þungt í vöfum og ekki beitt nema í algerum undantekningum.  Það hefur löngum verið 

umdeilt viðfangsefni hvernig hægt sé að bregðast við slíkum tálmunum með afdrifaríkari 

hætti en illa hefur gengið að finna lausn á þeim af tillitsemi við hagsmuni barnsins.  

    Forsjárlaust foreldri hefur mjög takmarkaðan rétt til upplýsinga um barn sitt, í 

framkvæmd hefur verið við það miðað að um munnlegar upplýsingar sé að ræða og þarf  

beiðni að koma fram varðandi tilgreindar upplýsingar.   

    Réttindi forsjárlauss foreldris til greiðslna úr opinberum sjóðum eru lítil sem engin. 

Réttur til fæðingarorlofs er algjörlega bundinn því að forsjárforeldri samþykki umgengni 

á þeim tíma sem ætlunin er að taka orlofið.  

    Gagnvart barni sínu ber foreldri ýmsar foreldraskyldur eins og að framan greinir. Því 

ber að sjá barni fyrir framfærslu ásamt forsjárforeldrinu auk lögbundinnar skyldu til að 

umgangast barn sitt.  Þótt engin viðurlög séu lögð við því að foreldri umgangist ekki barn 

sitt, myndi það heldur ekki þjóna hagsmunum barns að þvinga foreldri gegn vilja þess til 

að umgangast barn.  

    Þrátt fyrir að miklar framfarir hafi orðið í réttindum forsjárlausra foreldra á Íslandi er 

samt margt enn óunnið. Ljóst er að til að barn njóti þess réttar sem því ber að hafa 

samkvæmt þjóðréttarsamningum sem Ísland er aðili að þarf að auka réttarvernd 

forsjárlausra foreldra svo það geti sinnt foreldraskyldum sínum án þeirra takmarkana sem 

nú eru í lögum.   
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