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1. Formáli 
Fátt er það í lífi foreldra sem skiptir þá meira máli en börn þeirra. Ekki síður mikilvægt er það 

fyrir vöxt og þroska barna að foreldrum takist vel til í uppeldi þeirra. Forsjá foreldra yfir 

börnum og umgengni þeirra við þau lýtur því alveg sérstökum lögmálum innan lögfræðinnar. 

Sjónarmiðið um að gera skuli það sem er barni fyrir bestu setur sterkan svip á forsjár- og 

umgengnismál. Er markmiðið með þessari ritgerð að gera grein fyrir rétti barna til að tjá sig í 

forsjár- og umgengnismálum, kynna réttarheimildir þær sem koma til skoðunar vegna þessara 

réttinda barna, skoða rökin að baki þeim réttarheimildum og bera svo saman við norrænan 

rétt.  

 Orðið forsjá var nýmæli í barnalögum nr. 9/1981 en fram að því hafði verið notast við 

orðin foreldravald og forræði. Þóttu þau orð við samningu barnalaganna frá 1981 leggja of 

mikla áherslu á vald foreldra frekar en skyldur þeirra. Forsjá felur í sér bæði réttindi foreldra 

og skyldur. Réttindi foreldra eru til dæmis að ráða persónulegum högum barns, sbr. 4. mgr. 

28. gr. barnalaga nr. 76/2003, ráða búsetu- og verustað þess, vinnusamningum, skólagöngu, 

tómstundum og hvernig þeir ákveða á annan hátt að ala upp börnin sín.1 Skyldur foreldra eru 

hins vegar að nokkru leyti taldar upp í 28. gr. barnalaganna. Má þar nefna skyldu til að sýna 

barni virðingu og umhyggju, sbr. 1. mgr., vernda það gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi og 

annarri vanvirðandi háttsemi, sbr. 2. mgr., afla því lögmæltrar fræðslu og ala með því siðgæði 

og iðjusemi, sbr. 3. mgr. Þá er og mælt í 6. mgr. 28. gr. fyrir um samráðsskyldu foreldra 

gagnvart börnum sínum áður en málefnum þeirra er ráðið til lykta og á það samráð að fara 

vaxandi með aldri og þroska barna. Af ofantöldum skyldum og réttindum má sjá að ábyrgð sú 

sem lögð er á herðar forsjármanna barna er mikil.  

 Með 47. gr. hjúskaparlaga nr. 60/1972 var í fyrsta sinn kveðið á um umgengnisrétt 

foreldra og barna. Fyrir þann tíma giltu engar lögfestar reglur hér á landi um slíka umgengni. 

Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og er í dag fjallað um umgengnisrétt  í VIII. kafla 

barnalaganna nr. 76 frá 2003. Líkt og er með forsjá yfir börnum þá er umgengni bæði réttur 

og skylda foreldra, sbr. 2. mgr. 46. gr. barnalaganna, og þá eiga börn einnig rétt á umgengni 

við það foreldri sem það býr ekki hjá, sbr. 1. mgr. 46.gr. sömu laga. Það er börnum fyrir bestu 

að umgengni þeirra við foreldra sína sé með eins góðum hætti og hægt er og er ekki síður 

mikilvægt atriði í uppeldi, vexti og þroska barna og forsjárskyldur þær sem áður voru nefndar 

og hvíla á foreldrum. 

 

                                                 
1 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 169 og 172. 



 2

 Í eftirfarandi meginmáli verður tekinn til skoðunar réttur barna til að tjá sig í forsjár- og 

umgengnismálum. Í öðrum kafla verður fjallað um rökin að baki þeim ákvæðum sem veita 

börnum þennan tjáningarrétt. Í þriðja kafla verður svo fjallað um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins frá 1989 sem hér eftir verður nefndur barnasáttmálinn. Í fjórða 

kafla verður litið til eldri barnalaga og fjallað um réttarsöguna að því er varðar tjáningarrétt 

barna á þessu sviði. Fimmti kafli er tileinkaður núgildandi barnalögum nr. 76/2003 og að 

lokum hefur sjötti kafli að geyma umfjöllun um norrænan rétt á þessu sviði. 

 

2. Lagarök 
Að baki þeim ákvæðum barnalaga nr. 76/2003 og barnasáttmálans sem kveða á um 

tjáningarrétt barna við töku ákvarðana sem varða þau liggja margvísleg rök. Eins og rakið 

verður í kafla 4.1 felur barnasáttmálinn í sér viðurkenningu á réttindum barna í víðum 

skilningi, þ.e. viðurkenningu á að þau séu sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi sem séu 

óháð réttindum hinna fullorðnu. Með meiri þekkingu á þroska og námi barna hefur komið í 

ljós að börn eru getumikil og fær um að læra strax frá fæðingu.2  

 Með því að hlusta á sjónarmið barna er þeim sýnd virðing. Talið er að börn fylgi frekar 

þeim reglum og ákvörðunum sem þau hafa sjálf átt þátt í að móta. Slíkt er sérstaklega 

mikilvægt í umgengnismálum þar sem fyrirkomulag umgengninnar byggir oftast á 

samkomulagi foreldra, úrskurði stjórnvalda eða dómi. Hafi börn átt þátt í að móta þetta 

fyrirkomulag er það tvímælalaust þeim til góðs. Þá er börnum gert ljóst að þeir, sem eiga 

lokaorðið í ákvarðanatökum í málefnum þeirra, virði hæfni þeirra og skoðanir og líti á þau 

sem samstarfsaðila frekar en viðfangsefni út af fyrir sig.3 Að hlusta á sjónarmið barna ætti að 

hjálpa þeim sem ákvarðanir taka í málefnum barna þar sem reynsla fullorðinna er oft 

frábrugðin reynslu barna og fullorðnir geta ekki gengið út frá því að sjónarmið þeirra 

endurspegli sjónarmið barna.4 Með því að fá börn til að láta í ljós skoðanir sínar og vilja er 

þeim, sem með ákvörðunarvaldið fer, gert auðveldara fyrir að komast að niðurstöðu sem er 

barninu fyrir bestu enda grundvallast barnalög og barnasáttmálinn á því sjónarmiði.  

 Þegar börnum er veittur tjáningarréttur verður þó ávallt að hafa í huga ókosti þess að 

börnum sé blandað í forsjár- og umgengnisdeilur foreldra sinna. Vega verður það og meta 

hvenær tjáningarréttur barna á að víkja og vernda eigi börn fyrir erfiðum deilum foreldra.  

 

                                                 
2 Jóhanna Einarsdóttir: „Þátttaka barna“, bls. 115-116. 
3 Jóhanna Einarsdóttir: „Þátttaka barna“, bls. 116-117. 
4 Susan Dockett: „Hlustað á raddir barna“ bls. 34.  
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3. Barnasáttmálinn 
3.1 Almennt 

Barnasáttmálinn er sá mannréttindasáttmáli sem hefur verið staðfestur af flestum þjóðum eða 

alls 192. Hann var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember árið 

1989 og tók gildi að því er Ísland varðar þann 27. nóvember 1992.5 

 Með barnasáttmálanum var þó ekki í fyrsta sinn kveðið á um réttindi barna. Áður höfðu 

verið í gildi yfirlýsingar samþykktar árið 1924 og 1959. Sú fyrri markaði tímamót á þessu 

réttarsviði og bar heitið Genfaryfirlýsingin. Sú seinni var yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins. Hvorug þessara yfirlýsinga var þó bindandi að þjóðarétti.6 

  

 Barnasáttmálinn felur í sér mjög víðtæk réttindi. Börn skulu virt sem sjálfstæðir 

einstaklingar með eigin réttindi óháð réttindum fullorðinna. Samkvæmt 41. gr. sáttmálans 

inniheldur hann lágmarksréttindi barna. Ekkert í sáttmálanum á að koma í veg fyrir að lög 

aðildarríkis eða alþjóðalög sem í gildi eru gagnvart hverju ríki veiti börnum frekari réttindi. 

Við samningu frumvarps til barnalaga nr. 76/2003 var sérstök hliðsjón höfð af alþjóðlegum 

skuldbindingum Íslands á sviði barnaréttar en meðal þeirra skuldbindinga var 

barnasáttmálinn.  

 

3.2 Um 12. gr. 

Sjónir okkar beinast nú að 12. gr. sáttmálans sem ber yfirskriftina „Virðing fyrir 
sjónarmiðum barnsins“. Í henni segir eftirfarandi: 

   
  Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í 
ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur 
þess og þroska. 
  Vegna þessa skal barni einkum veitt tækifæri til að tjá sig við hverja þá málsmeðferð fyrir dómi 
eða stjórnvaldi sem barnið varðar, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu talsmanns eða viðeigandi 
stofnunar, á þann hátt sem samræmist reglum í lögum um málsmeðferð. 
 
 Litið hefur verið á 12. gr. sem eina af fjórum grundvallarreglum (e. general principle) 

barnasáttmálans ásamt 2. (réttur barns til jafnræðis), 3. (gera skal það sem barni er fyrir bestu) 

og 6. gr. (réttur barns til að lifa og þroskast). Að vera talin með svo mikilvægum 

mannréttindum lýsir best mikilvægi 12. gr. fyrir réttindi barna. Ákveðin tenging er á milli 3. 

og 12. gr. að því leyti að sé 12. gr. brotin eru meiri líkur fyrir því að 3. gr. sé einnig brotin, 

                                                 
5 Vefsíða umboðsmanns barna, http://www.barn.is. 
6Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, o.fl., 
bls. 6. 
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þ.e. það hlýtur að vera liður í að finna út hvað sé barni fyrir bestu að kanna viðhorf þess og 

skoðanir á málefnum er það varða. 

 Ákvæði 12. gr. veitir börnum þennan rétt í fyrsta sinn í alþjóðlegum sáttmála. Það gerir 

talsverðar kröfur til aðildarríkja enda ekki laust við að vera umdeilt. Er það reyndar svo að 

nokkur ríki hafa fullgilt barnasáttmálann með fyrirvara við 12. gr.7  

   

3.3 Til hvaða málaflokka tekur 12. gr.? 

Af orðalagi 12. gr. er ljóst að réttur barns til að láta í ljós skoðanir sínar nær ekki aðeins til 

forsjár- og umgengnisdeilna foreldra, sbr. orðalag 1. mgr. ákvæðisins um að barn eigi að geta 

látið skoðanir sínar  í ljós í „öllum málum“. Í 2. mgr. er svo sérstaklega tekið fram að veita 

skuli barni tækifæri til að tjá sig við hverja þá málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvöldum sem 

barnið varðar.  

 Þannig má ljóst vera að veita ætti barni tækifæri til að láta skoðanir sínar í ljós við 

ákvarðanatöku í öllum málum sem varða það persónulega eins og íþrótta- og 

tómstundamálum, skipulagsmálum, öryggismálum og umhverfismálum að ógleymdum 

forsjár- og umgengnismálum.8  

 Sú málsmeðferð fyrir dómstólum eða stjórnvöldum sem 2. mgr. nefnir sérstaklega er 

margs konar. Málsmeðferð fyrir dómi gæti til dæmis verið vegna refsilagabrots barns og svo 

forsjár- og umgengnismáls. Sem dæmi um málsmeðferð fyrir stjórnvaldi mætti nefna mennta- 

og heilbrigðismál, barnaverndar- og skipulagsmál, atvinnu- og umhverfismál og 

umgengnismál.9 

 Ef lög aðildarríkis eða skuldbindandi alþjóðalög veita barni ríkari rétt til að láta skoðanir 

sínar í ljós í fleiri málum skal eftir þeim farið, sbr. 41. gr. barnasáttmálans sem áður er nefnd.  

 

3.4 Vægi sjónarmiða barna 

Börn eru jafnmisjöfn og og þau eru mörg. Hæfileikar eins barns til að tjá sig geta verið miklu 

meiri en annars. Í 1. mgr. 12. gr. er þess vegna talað um að taka skuli „réttmætt tillit til 

skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska“. Aldur skiptir ekki öllu máli þegar kemur 

að tjáningargetu þó vissulega séu líkur til þess að eldri börn séu hæfari til að láta í ljós 

                                                 
7 Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, o.fl., 
bls. 22. 
8 Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, o.fl., 
bls. 23. 
9 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 27. 
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skoðanir sínar á flóknum málefnum. Ekkert aldursmark er nefnt í 12. gr. heldur er miðað við 

aldur og þroska. Um aldursmörk verður nánar fjallað í kafla 4.2.2.1 um íslensku barnalögin.  

 Að taka skuli „réttmætt tillit“ til skoðana barna í málum er þau varða bendir til þess að þau 

séu ekki einráð um niðurstöðu mála. Réttindin sem 12. gr. færir börnum fela ekki í sér neinn 

sjálfsákvörðunarrétt barna heldur varða þau réttinn til að eiga aðild að ákvarðanatöku. Samráð 

skal haft við barn áður en málum þess er ráðið til lykta og virðing borin fyrir sjónarmiðum 

þess.10 Eftir því sem þroski barns er meiri hafa sjónarmið þess meira vægi. 

 Í Hrd. 2005, bls. 84 (493/2004) var uppi sú staða að K fór ein með forsjá 15 ára stúlku 

sem hafði um nokkurt skeið dvalist hjá M í óþökk K. Krafðist K þess að sér yrði heimilað að 

fá dóttur hennar og M tekna úr umráðum M og fengna sér. Stúlkan lýsti yfir vilja sínum til að 

dveljast áfram hjá M. Meirihluti Hæstaréttar féllst á kröfu K. Tveir dómarar Hæstaréttar 

skiluðu hins vegar sératkvæði sem er athyglisvert og staðfestu þar með dóm héraðsdóms. Þeir 

benda þar m.a. á 12. gr. barnasáttmálans og íslensk barnalög með eftirfarandi orðum:  

   

  Fyrrgreind lagaákvæði byggja sýnilega á sjónarmiðum um að börn skuli, eftir því sem aldur og 

þroski leyfir, njóta nokkurs sjálfstæðs réttar til aðildar að ákvörðunum um málefni sem þau 

varða, þó að þau séu ekki orðin 18 ára gömul, en við það aldursmark verða þau nú lögráða [...]. 

  Þegar litið er til lögmælts réttar dóttur málsaðila til áhrifa á ákvarðanir um málefni sín, 

hagsmuna hennar af því að verða ekki þvinguð gegn vilja sínum til að flytjast til sóknaraðila (K) 

[...] teljum við að staðfesta beri hinn kærða úrskurð [...]. 

 

 Ljóst er að K fór ein með forsjá dóttur sinnar og átti samkvæmt því rétt á því að fá dóttur 

sína fengna sér, skv. 45. gr. barnalaga nr. 76/2003. Á þessu byggir meirihluti Hæstaréttar.  

 Héraðsdómur og minnihluti Hæstaréttar byggja hins vegar á ákvæðum barnalaganna og 

barnasáttmálans um að taka skuli réttmætt tillit til skoðana barnsins í samræmi við aldur þess 

og þroska. Stúlkan í ofangreindu máli hafði að mati minnihlutans það mikinn þroska að 

sjónarmið hennar vógu þungt.  

 

3.5 Skuldbindingargildi barnasáttmálans fyrir Ísland 

Barnasáttmálinn hefur ekki enn verið lögfestur á Íslandi þrátt fyrir tilraunir til þess. Þegar 

þessi orð eru skrifuð hefur Alþingi hins vegar samþykkt þingsályktunartillögu þess efnis að 

                                                 
10  Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 26. 
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ríkisstjórn Íslands verði falið að undirbúa lögfestingu barnasáttmálans og skuli frumvarp þess 

efni liggja fyrir 20. nóvember 2009.11  

 Þýðing þess að barnasáttmálinn hefur ekki verið lögfestur er mikil vegna þess 

fyrirkomulags sem tíðkast á Íslandi um tvíeðli þjóðaréttar og landsréttar. Þjóðréttarreglur 

teljast ekki til landslaga og eru því ekki bein réttarheimild í íslenskum stjórnskipunarrétti. 

Íslenskir þegnar geta því ekki byggt beinan rétt á ákvæðum barnasáttmálans eða annarra 

ólögfestra þjóðréttarreglna. Skuldbindingargildi sáttmálans hvað Ísland varðar er því aðeins 

að þjóðarrétti.  

 Þó lögfesting barnasáttmálans hafi ekki enn átt sér stað má ætla að íslensk lög verði skýrð 

til samræmis við hann af dómstólum sé þess nokkur kostur. Sú þróun hefur orðið síðustu ár að 

íslensk lagaákvæði séu ekki aðeins skýrð með hliðsjón af þjóðréttarskuldbindingum 

samkvæmt ólögfestum en fullgiltum alþjóðasáttmálum heldur beinlínis vikið til hliðar vegna 

ákvæða slíkra sáttmála sem ekki samræmast þeim. Um þetta má nefna Hrd. 1992 bls. 174 sem 

fjallaði um greiðslur fyrir störf dómtúlks.12 Ekki er þó æskilegt að skýra og túlka lög á þann 

hátt að fari þvert gegn ákvæði því sem um ræðir. Verður að teljast æskilegt að festa ákvæði 

barnasáttmálans í íslensk lög. 

 Eins og verður vikið að í kafla 4.2.3 hefur umboðsmaður barna komist að því að 33. gr. 

barnalaga nr. 76/2003 stangist á við 12. gr. barnasáttmálans. Ekki hefur enn reynt á það fyrir 

dómstólum hvort svo sé. Fari hins vegar svo að dómstólar séu sammála umboðsmanni barna 

að þessu leyti er spurning hvort ákvæðið hefði yfirhöndina – 33. gr. barnalaga eða 12. gr 

barnasáttmálans.  

 

4. Íslensk lög 
4.1. Barnalög nr.  9/1981 

Enga heildstæða löggjöf um málefni barna var að finna í lagasafni Íslendinga fyrr en með 

barnalögum nr. 9/1981 sem tóku gildi 1. janúar 1982. Fram að því höfðu ákvæði um málefni 

barna verið á víð og dreif í löggjöfinni. Má þar nefna lög nr. 60/1972 um stofnun og slit 

hjúskapar hvað varðar skipan forsjár barna og umgengnisrétt að nokkru og lög nr. 85/1947 um 

lögræði svo dæmi séu tekin. Var talsverð réttarbót falin í því einu að skipa ákvæðum þessum í 

einn og sama lagabálkinn með lögum nr. 9/1981. 

 Þó svo að rauður þráður barnalaga nr. 9/1981 sé, líkt og í seinni barnalögum, að gera skuli 

aðeins það sem er barni fyrir bestu, var með þeim þó í engu kveðið á um tjáningarrétt barna í 
                                                 
11 Þskj. 733, 136. lögþ. 2008-9 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
12 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, 40-41. 
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forsjár- og umgengnismálum. Í 3. málsl. 1. mgr. 38. gr. og  2. máls. 2. mgr. 40. gr. laganna 

sagði að við forsjár- og umgengnisdeilur foreldra skyldi dómsmálaráðuneytið kveða upp 

úrskurð sem væri barni fyrir bestu. Í 5. mgr. 35. gr. laganna sagði að foreldrar skyldu hafa 

samráð við börnin sín, áður en persónulegum málefnum þeirra væri ráðið til lykta, þ.á.m. með 

tilliti til þroska barnsins.  

 Skyldan var hins vegar engin á stjórnvöldum eða dómstólum að veita barni rétt til að tjá 

sig um málefni þess. Börn höfðu því á þessum tíma engan beinan rétt til að tjá sig í forsjár- og 

umgengnismálum. Hefði afstaða foreldra verið sú á þessum tíma, að barn skyldi engu ráða 

vegna töku ávarðana í málefnum þess, var því ekki haggað af stjórnvöldum eða dómstólum. 

 

4.2. Barnalög nr. 20/1992 

Með setningu barnalaga nr. 20 frá 1992, sem tóku gildi 1. júlí það ár, var í fyrsta sinn sett 

afdráttarlaust lagaákvæði um tjáningarrétt barna í forsjár- og umgengnisdeilum. Var það að 

finna í 1. og 2. málsl. 4. mgr. 34. gr., sbr. 6. mgr. 37. gr. laganna. Samkvæmt þessum 

ákvæðum var skylt að veita barni, sem náð hafði 12 ára aldri, kost á að tjá sig um forsjár- eða 

umgengnismál nema telja mætti að það væri skaðvænlegt fyrir barnið eða þýðingarlaust fyrir 

úrslit málsins. Þá væri einnig rétt að ræða við yngra barn eftir því sem á stæði miðað við aldur 

þess og þroska.  

 Áhrifa barnasáttmálans gætti vafalaust við samningu þessara ákvæða en hann var 

samþykktur árið 1989 og tók gildi að því er Ísland varðar síðla árs 1992. Ákvæðin bera 

sterkan keim af 12. gr. barnasáttmálans sem nánar verður fjallað um síðar.  

 Fullyrða má að barnalög nr. 20/1992 hafi verið mikil réttarbót að því er tjáningarrétt barna 

varðar í forsjár- og umgengnismálum. Stjórnvöldum og dómstólum var þá í fyrsta sinn skylt 

að veita börnum þennan rétt nema áðurnefndar undantekningar ættu við. Lögfesting þessarar 

skyldu var því afar brýn og til þess fallin að auka réttaröryggi barna. 

 Enn frekari réttarbót var falin í breytingum á barnalögum nr. 20/1992 með lögum nr. 

18/2001. Með þessum lögum var aðilum forsjár- og umgengnisdeilna í fyrsta sinn boðið upp á 

sérfræðiráðgjöf til að ráða bót á ágreiningi sínum. Í 3. málsl. 1. mgr. 37. gr. A laga nr. 

20/1992, sbr. 3. málsl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 18/2001, var einnig að finna þá skyldu 

sýslumanna að bjóða barni, sem náð hefði 12 ára aldri, sérfræðiráðgjöf og gátu þeir einnig 

boðið yngri börnum slíka ráðgjöf ef þeir teldu það þjóna hagsmunum barna.  

 Er hvað athyglisverðast við lög nr. 18/2001 að barnið átti að ákveða sjálft hvort það vildi 

þiggja sérfræðiráðgjöf. Ákvörðun sýslumanns um ráðgjöf til handa barni var algjörlega óháð 

afstöðu foreldra. Með þessu ákvæði var réttur barna til tjáningar mjög sterkur.  
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 Ákvæðið styrkti tjáningarrétt barna í forsjár- og umgengnismálum þar sem börnin fengu 

að ráða því sjálf hvort þau vildu tjá sig. Á móti kostum þessa ákvæðis kom hins vegar sú 

erfiða aðstaða sem börn voru sett í þegar sýslumaður bauð þeim þessa ráðgjöf. Óbein áhrif og 

þrýstingur frá foreldrum hefur vafalaust verið til staðar í einhverjum málum og börn farið að 

vilja foreldra sinna en erfitt er að fullyrða í þessum efnum. 

 

4.3. Barnalög nr. 76/2003 

Í þriðja sinn voru samin ný barnalög. Tóku þau gildi 1. nóvember 2003 og gilda enn. Höfðu 

þau að geyma fjölmörg nýmæli og þar á meðal breytingar er varða efni þessarar ritgerðar.  

 Annars vegar var með barnalögum nr. 76/2003 fellt út 12 ára aldursmarkið vegna 

tjáningarréttar barna í forsjár- og umgengnisdeilum fyrir dómstólum, sbr. 4. mgr. 34. gr. eldri 

barnalaga nr. 20/1992. Ekki er lengur skylt að bjóða öllum börnum sem náð hafa 12 ára aldri 

tjáningarrétt um forsjár- eða umgengnismál heldur skal miða við að barnið hafi yfir 

nægilegum þroska að ráða óháð aldri, sbr. 1. mgr. 43. gr. hinna nýju barnalaga.  

 Hins vegar var sjálfsákvörðunarréttur barna eldri en 12 ára varðandi sérfræðiráðgjöf þá 

sem barnalög nr. 20/1992 höfðu að geyma, sbr. 37. gr. A, afnuminn. Er það nú ekki lengur 

alfarið í höndum barna sem náð hafa 12 ára aldri að ákveða hvort þau þiggi þessa 

sérfræðiráðgjöf heldur geta bæði foreldrar og sýslumaður tekið þá ákvörðun að börn skuli 

ekki fá að tjá sig í slíkri sérfræðiráðgjöf fyrir sýslumönnum, sbr. 1. mgr. 33. gr. laganna sem 

verður fjallað nánar um síðar. Afnám þessa sjálfsákvörðunarréttar barna er umdeilanlegt en 

nánar verður fjallað um þetta í kafla 5.5. 

 Hin nýju barnalög frá 2003 voru gerð sveigjanlegri að því er varðar rétt barna til tjáningar 

í forsjár- og umgengnisdeilum. Sérstaklega var tjáningarréttur barna yngri en 12 ára styrktur 

og var það löngu orðið tímabært og til samræmis við 12. gr. barnasáttmálans. Ýmsum öðrum 

lögum er snertu börn hafði verið breytt til samræmis við 12. gr. sáttmálans nokkrum árum 

áður. Má þar nefna sem dæmi lög nr. 160/1998 sem breyttu barnaverndarlögum nr. 58/1992 

og veittu börnum eldri en 12 ára rétt til að tjá sig um barnavendarmál og lög nr. 45/1995 um 

nafnabreytingar er gerðu samþykki barns sem náð hefði 12 aldri að skilyrði fyrir 

nafnabreytingu.13  

 

 

 

                                                 
13 Vefsíða dómsmálaráðuneytisins, http://www.domsmalaraduneyti.is.  
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5. Nánar um barnalög nr. 76/2003 
5.1 Almennt 

Tjáningarréttur barna í forsjár- og umgengnismálum er augljóslega réttur barna en ekki 

skylda. Börn þurfa því ekki að tjá sig í slíkum deilum frekar en þau vilja. Í íslensku 

barnalögunum nr. 76/2003 er í nokkrum ákvæðum fjallað um rétt barna til að tjá sig og að 

samráð sé haft við þau áður en ákvarðanir varðandi þau eru teknar. Má hér helst nefna 6. mgr. 

28. gr., 33. gr., 43. gr. og 4. mgr. 71. gr. laganna. Þýðingarmest fyrir efni þessarar ritgerðar er 

vafalaust 1. mgr. 43. gr. en einnig verður vikið að 33. gr. laganna. Um þessar greinar verður 

fjallað hér að neðan en áður en að því kemur þykir rétt að taka til skoðunar álitaefni sem voru 

á lofti við samingu frumvarps til barnalaga nr. 76/2003 um aðild barna o.fl. Þá er einnig 

stuttur undirkafli um vægi sjónarmiða barna skv. núgildandi barnalögunum. 

 

5.2 Örstutt um  aðild, réttargæslumenn, talsmenn og tilsjónarmenn 

Við samningu frumvarps til núgildandi barnalaga voru uppi vangaveltur um hvernig 

tjáningarrétti barna í forsjár- og umgengnisdeilum væri best borgið. Meðal annars var íhugað 

það fyrirkomulag að veita barni stöðu aðila í slíkum málum. Bæði sifjalaganefnd og 

starfshópur sá sem skipaður var til að gefa álit sitt um frumvarpið töldu slíkt fyrirkomulag 

hins vegar óheppilegt. Hlífa bæri börnum fyrir slíku álagi. Í sama áliti þessa starfshóps voru 

einnig slegnar út af borðinu hugmyndir um að skipa börnum réttargæslumann í forsjár- og 

umgengnisdeilum og rataði á endanum ekkert slíkt ákvæði inn í núgildandi barnalög.14 

 Í eldri barnalögum nr. 20 frá 1992 var í 5. mgr. 34. gr. að finna ákvæði er heimilaði 

dómara að skipa barni talsmann. Í 3. mgr. 75. gr. sömu laga var svo að finna heimild 

sýslumanns til að skipa barni talsmann við framkvæmd forsjárákvarðana. Markmið þessara 

ákvæða var „að tryggja barni sem yrði bitbein foreldra í erfiðu forsjármáli stuðning [...]“. Gert 

var ráð fyrir því að skipun talsmanns skv. þessu ákvæði heyrði til undantekninga. Fór það 

reyndar svo að þessar heimildir dómara og sýslumanna voru aldrei nýttar.15  

 Í núgildandi barnalögum er ekki að finna ákvæði um aðild barna, réttargæslu- eða 

talsmenn þeirra. Hins vegar er í 4. mgr. 43. gr. laganna að finna heimild fyrir dómara til að 

beina þeim tilmælum til barnaverndarnefndar að skipa barni tilsjónarmann til að vera því til 

stuðnings við meðferð forsjármáls. Þá er í 4. mgr. 48. gr. að finna heimild sýslumanns til að 

óska liðsinnis sérstaklega tilnefnds tilsjónarmanns við framkvæmd umgengnisréttar. Hlutverk 

                                                 
14 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 976. 
15 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 931. 
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tilsjónarmanns er í raun hið sama og talsmanns skv. eldri barnalögum en orðið talsmaður þótti 

villandi auk þess sem orðið tilsjónarmaður er notað í barnaverndarlögum.16  

 

5.3 Hve þungt vega sjónarmið barna í forsjár- og umgengnisdeilum? 

Af fyrri umfjöllun um barnasáttmálann er ljóst að sjónarmið barna ráða ekki ein og sér 

úrslitum í forsjár- og umgengnisdeilum. Fjölmörg önnur sjónarmið koma til skoðunar þegar 

metið er hvar forsjá barns er best fyrir komið og hvernig umgengni við það foreldri sem barn 

býr ekki hjá skuli háttað. Greinargerð sú sem fylgdi með frumvarpi til barnalaga nr. 76/2003 

tilgreinir þessi sjónarmið nokkuð ítarlega. Má þar nefna í dæmaskyni tengls barns við hvort 

foreldri, kyn og aldur barna, sérþarfir barna, hvort börn séu hluti af stærri systkinahópi, búseta 

foreldra o.fl.17 Vilji barna er svo eitt af þessum mörgu sjónarmiðum sem tiltekin eru og taka 

skal til athugunar við ákvarðanatöku í forsjár- og umgengnisdeilum.  

 

5.4 Um 1. mgr. 43. gr. 

Skuldbindingum Íslands skv. 12. gr. barnasáttmálans er fullnægt hvað varðar forsjár- og 

umgengnismál með 43. gr. barnalaganna en 1. málsl. 1. mgr. greinarinnar er svohljóðandi: 

  

Veita skal barni, sem náð hefur nægilegum þroska, kost á að tjá sig um mál nema telja megi að 

slíkt geti haft skaðleg áhrif á barnið eða sé þýðingarlaust fyrir úrslit málsins.  

  

 Ákvæðið tekur til forsjármála fyrir dómi, en í 4. mgr. 71. gr. barnalaga er áréttað að réttur 

barns til að lýsa viðhorfum sínum í ágreiningsmálum um umgengni hjá sýslumönnum fari 

samkvæmt ákvæðum 43. gr. að breyttu breytanda. Þá á greinin við ef dómstóll leysir úr 

ágreiningi um umgengni í tengslum við forsjármál, skv. 4. mgr. 34. gr. barnalaganna. 

Efnislega sambærilegt ákvæði var að finna í barnalögum nr. 20 frá 1992 en 43. gr. þykir 

ítarlegri og skýrari. 

 Ákvæði 1. mgr. 43. gr. svipar mjög til 12. gr barnasáttmálans enda er því ætlað að 

uppfylla skuldbindingar Íslands skv. 12. gr. sáttmálans. Er greinin tvímælalaust í samræmi við 

12. gr. barnasáttmálans. Gerði eftirlitsnefnd sú sem starfar á vegum Sameinuðu þjóðanna, skv. 

43. gr. barnasáttamálans, engar athugasemdir við tjáningarrétt barna í forsjár- og 

umgengnismálum, skv. fyrri barnalögum nr. 20/1992.18 Ákvæði 1. mgr. 43. gr. núgildandi 

barnalaga er jafnvel skýrara og tekur betur mið af 12. gr. barnasáttmálans, heldur en fyrri 
                                                 
16 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 931. 
17 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 922-923 og 936-937. 
18 „Lokaathugasemdir nefndar um réttindi barnsins“, http://www.domsmalaraduneyti.is .  



 11

barnalög, svo engin ástæða er til að ætla annað en að greinin samræmist þeim kröfum sem 12. 

gr. barnasáttmálans gerir. Verður nú fjallað um einstaka liði þessa 1. málsl. 1. mgr. 43. gr. 

núgilandi barnalaga.  

 

5.4.1 Um nægilegan þroska 

Í barnalögum nr. 20/1992 var fjallað um skilyrðislausan rétt barns sem væri orðið 12 ára til að 

tjá sig um mál en mælst til þess að rætt væri við yngra barn í takt við aldur þess og þroska. 

Með gildistöku barnalaga nr. 76/2003 er hins vegar eins og að ofan getur rætt um að veita 

skuli barni þennan rétt til að tjá sig hafi það yfir nógu miklum þroska að ráða. Var það 

niðurstaða sifjalaganefndar við undirbúning að frumvarpi því sem varð að barnalögum nr. 

76/2003, að fengnu áliti starfshóps sálfræðinga, að réttast væri að fella út þetta 12 ára 

aldursmark barnalaganna frá 1992. Börn hafa misjafna getu til að tjá sig og þó hærri aldur gefi 

vísbendingar um meiri tjáningargetu er hann aðeins leiðbeinandi og fleiri atriði þurfa að koma 

til skoðunar.    

 Það er því ekki lengur bundið við 12 ára aldursmarkið að veita barni rétt til að tjá sig í 

forsjár- og umgengnisdeilum foreldra. Dómari getur tekið þá ákvörðun að veita yngra barni 

færi á að tjá sig og einnig getur hann tekið þá ákvörðun að ræða ekki við barn sem náð hefði 

12 ára aldri. Í Hérd. Rvk. 15. júlí 2008 (E-7818/2006) var uppi forsjárágreiningur vegna 

tveggja bræðra sem voru 6 og 8 ára. Óskað var eftir mati dómkvadds sálfræðings, skv. 2. 

málsl. 1. mgr. 43.gr. barnalaga og beðið um skoðun á vilja og afstöðu drengjanna. Í 

niðurstöðu matsins sagði svo að drengirnir væru of ungir til að vilji þeirra og afstaða sé rædd 

við þá með beinum hætti. Athyglisvert er engu að síður að rætt sé við svo unga drengi. 

 Í Hrd. 9. desember 2008 (632/2008) var uppi ágreiningur um hvort K ætti að fá tvær 

stúlkur sínar, 10 og 12 ára, sem hún fór með forsjá yfir, teknar úr umráðum M og fengnar sér 

með beinni aðfarargerð. Með hliðsjón af nokkuð afdráttarlausum vilja stúlknanna, skýrslu 

sálfræðings og réttinda barnanna skv. 1. mgr. 43. gr. var kröfu K hafnað. 

 Að lokum má nefna Hrd. 30. október 2008 (140/2008) en þar var uppi forsjár- og 

umgengnisdeila vegna tveggja drengja, 10 og 7 ára. Eldri drengurinn var mjög skýr í afstöðu 

sinni og vildi búa hjá móður sinni. Taldi dómkvaddur matsmaður ástæðu til að taka fullt mark 

á þeirri afstöðu. Báðir foreldrar þóttu vel hæfir til að fara með forsjá drengjanna en að lokum 

var móður þeirra dæmd forsjáin. Þau sjónarmið sem riðu baggamuninn voru skýr vilji eldri 

drengins, hálfsystkini drengjanna bjuggu á heimili móður og drengirnir kunnu vel við sig þar 

sem móðir þeirra bjó.  
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 Af ofangreindum dómum er ljóst að framkvæmdin er sú að rætt er við börn sem eru yngri 

en 12 ára. Fjölmörg sjónarmið koma til skoðunar eins og áður segir og er vilji barna eitt 

þeirra. Ljóst er að skýr vilji barna sem náð hafa nægilegum þroska er veigamikið sjónarmið í 

forsjár- og umgengnismálum.  

 

5.4.2 Hvenær skal ekki leyfa barni að tjá sig? 

Í 1. málsl. 1. mgr. 43. gr. barnalaga koma fram tvær undantekningar á þeirri meginreglu að 

leyfa skuli barni að tjá sig um forsjár- og umgengnisdeilur foreldra. Annars vegar á ekki að 

veita barni þennan tjáningarrétt ef það er talið skaðlegt fyrir það sjálft og svo hins vegar ef 

það er þýðingarlaust fyrir úrslit málsins. Þessar undantekningar er einnig að finna í dönsku 

barnalögunum.  

 Það er undir þeim komið er tekur ákvörðun á endanum um forsjá eða umgengni barns að 

meta hvort þessi skilyrði séu fyrir hendi og þyrfti þá aðeins annað þeirra að vera til staðar. 

Ekki væri hins vegar nóg ef annað foreldrið teldi það skaðlegt fyrir barnið eða þýðingarlaust 

fyrir úrslit málsins að rætt sé við barn, sbr. þó 2. málsl. 1. mgr. 33. gr. barnalaga varðandi 

sáttameðferð fyrir sýslumönnum.  

 

5.4.2.1 Skaðlegt fyrir barnið 

Eins ágæt og greinargerð með frumvarpi til barnalaga nr. 76/2003 er þá nefnir hún ekki nein 

ákveðin tilvik hvenær það geti verið skaðlegt fyrir barn að fá að tjá sig í forsjár- og 

umgengnisdeilum. Hinn rauði þráður barnalaganna er að leysa skuli mál með tilliti til þess 

hvað barni er fyrir bestu, sbr. til dæmis 1. mgr. 28. gr. og 1. málsl. 2. mgr. 34. gr. laganna. 

Kemur þetta mikilvæga sjónarmið einnig fram í 3. gr. barnasáttamálans. Réttur barns til að tjá 

sig, skv. 1. mgr. 43. gr., á því réttilega að víkja ef það verður talið skaðlegt fyrir barnið að 

neyta þessa réttar síns. Ekki er augljóst hvenær það telst skaðlegt fyrir barn að tjá sig. Sá 

möguleiki er þó alltaf fyrir hendi að það verði barni ofviða að tjá sig í viðkvæmum málum 

sem þessum. Börn höndla slíkt áreiti misvel og þá sérstaklega ef deilur forsjáraðilanna eru 

mjög miklar, börnin eru mjög ung eða glíma við einhvers konar andlega eða líkamlega 

erfiðleika. Í þessu samhengi má nefna dóm Vestri Landsréttar í Danmörku frá 11. mars 1992 

en þar var um að ræða 15 ára heyrnarskerta stúlku sem talin var hafa þroska á við 7-8 ára 

barn. Í dómnum kom fram að foreldrum hennar fannst báðum best að sleppa því að afla álits 

hennar. Landsrétturinn var sammála foreldrunum og útkljáði málið án þess að tala við 

stúlkuna.  
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 Einnig má nefna dóm Eystri Landsréttar frá 16. október 1987 þar sem um var að ræða 12 

og 10 ára systur. Sú eldri átti við andlega erfiðleika að stríða og þurfti á læknishjálp að halda. 

Landsrétturinn mat það svo miðað við gögn málsins að ekki ætti að ræða við stúlkuna. 

 Ekki liggur fullkomlega fyrir í ofangreindum dómum hvort skaðlegt hefði orðið fyrir 

börnin að tjá sig. Sá síðari bendir þó frekar til þess heldur en sá fyrri þar sem stúlkan var mjög 

viðkvæm og átti í andlegum erfiðleikum.  

 

5.4.2.2 Þýðingarlaust fyrir úrslit málsins 

Í greinargerð þeirri sem fylgdi með frumvarpi til barnalaga nr. 76/2003 kemur ekki heldur 

fram við hvaða aðstæður það sé þýðingarlaust fyrir úrslit máls að kanna afstöðu og vilja 

barns. Það er undir þeim komið sem tekur ákvörðun á endanum um forsjá eða umgengni að 

meta hvað sé þýðingarlaust og hvað ekki. Þýðingarlaust gæti verið til dæmis að kanna afstöðu 

og vilja barns ef mjög stutt er síðan það var gert og ekkert bendir til breytinga þar á. Þá mætti 

einnig nefna ef barn ætti í miklum vandræðum með að tjá sig og ólíklegt væri að skýr vilji 

þess kæmi ekki fram.  

 Í ofangreindum dómi Eystri Landsréttar frá 1987 um heyrnar- og greindarskertu stúlkuna 

má vera að dómarinn hafi talið það þýðingarlaust, frekar en skaðlegt fyrir barnið, að kanna 

afstöðu og vilja barnsins vegna seinþroska þess.  

 Í ljósi þess að meginreglan er sú að barn skuli fá að tjá sig í forsjár- og umgengnismáli 

þess, hafi það nógu mikinn þroska til brunns að bera, verða undantekningar á þeirri 

meginreglu túlkaðar þröngt. Í dómi Eystri Landsréttar frá 15. júní 1996 var um að ræða karl 

og konu ásamt 14 ára strák sem bjuggu í Kína. Konan flutti einsömul til Danmerkur og fór 

fram á forsjá drengsins. Hvorki maðurinn né sonurinn mættu persónulega vegna málsins og 

fór svo að föðurnum var dæmd forsjá drengsins.  

 Í þessum dómi verður ekki annað séð en að dómstóllinn hafi talið þýðingarlaust að reyna 

að afla afstöðu föðurins eða sonarins. Að því leyti væri hægt að fella tilvik sem þetta undir þá 

skilgreiningu að það sé ,,þýðingarlaust fyrir úrslit málsins” að afla afstöðu barnsins. Ljóst er 

hins vegar að strangar kröfur verður að gera í þessum efnum. 

 Það mun væntanlega vera í höndum dómstóla að móta framkvæmd um það hvenær það sé 

skaðlegt fyrir barn að veita því rétt til að tjá sig og svo einnig hvenær slíkur réttur til tjáningar 

væri þýðingarlaus fyrir úrslit málsins. Dönsku dómarnir að ofan gætu þó veitt ákveðnar 

leiðbeiningar í þessum efnum. 
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5.5 Um 33. gr.  

Í ritgerð sem fjallar um tjáningarrétt barna í forsjár- og umgengnismálum verður ekki hjá því 

komist að minnast örstutt á 33. gr. barnalaga en 1. mgr. hennar hljóðar svo: 

 

  Sýslumaður skal bjóða aðilum forsjár-, umgengnis- og dagsektarmála sérfræðiráðgjöf til að 

aðstoða þá við að finna lausn máls með tilliti til þess sem er barni fyrir bestu. Sá sem veitir ráðgjöf 

getur rætt við barn, sem mál varðar, telji hann það þjóna hagsmunum þess, enda séu forsjárforeldrar 

því samþykkir. 

 

 Greinin fjallar aðeins um meðferð þess sem veitir ráðgjöf hjá sýslumönnum en ekki 

sáttameðferð fyrir dómstólum. Tjáningarréttur barna fyrir dómstólum í forsjár- og 

umgengnismálum lýtur ákvæðum 43. gr. og 4. mgr. 71. gr. barnalaga. Þá verður að hafa í 

huga hér, eins og áður segir, að forsjárdeilum er ekki ráðið til lykta hjá sýslumönnum heldur 

fyrir dómstólum, skv. 1. málsl. 1. mgr. 34. gr. barnalaga, en umgengnisdeilur koma hins vegar 

til úrskurðar hjá sýslumönnum, skv. 1. málsl. 1. mgr. 47. gr. barnalaga. Þó forsjárdeilum sé 

ekki ráðið til lykta hjá sýslumönnum býðst aðilum slíkra mála hins vegar þessi 

sérfræðiráðgjöf, sbr. 1. mgr. 33. gr. barnalaga. Sama á við um umgengnisdeilur.  

 Þar sem börn eru ekki aðilar forsjár- og umgengnismála er þeim ekki sjálfkrafa boðin 

þessi sérfræðiráðgjöf hjá sýslumönnum heldur einungis forsjármönnum þeirra þar sem greinin 

tekur aðeins til aðila máls. Gengur 33. gr. einnig svo langt að innihalda þrenns konar hindranir 

sem gætu staðið í vegi fyrir því að barn fái að tjá sig í forsjár- og umgengnisdeilum. Í fyrsta 

lagi geta forsjármenn hindrað þann sem veitir sérfræðiráðgjöf hjá sýslumanni til að kanna 

afstöðu og vilja barns með því að veita ekki samþykki sitt til þess. Með hliðsjón af orðalagi 

33. gr. verður að telja, að neitun annars forsjáraðilans, um að sjónarmið barns séu könnuð, 

dugi til að ekki verði rætt við barn. Í öðru lagi getur sá sem veitir sérfræðiráðgjöfina ákveðið 

að það þjóni ekki hagsmunum barnsins að ræða við það og verður það þá ekki gert. Í þriðja 

lagi getur sýslumaður, skv. 2. mgr. 33. gr., látið hjá líða að bjóða þessa sérfræðiráðgjöf ef 

hann telur hana ónauðsynlega eða tilgangslausa. Allar þessar hindranir þarf að yfirstíga svo 

rætt sé við barn. Um þetta hefur umboðsmaður barna fjallað í árlegri skýrslu sinni til 

forsætisráðherra frá 2002 bls. 132 og bent á að 1. mgr. 33. gr. stangist að þessu leyti á við 12. 

gr. barnasáttmálans. Leita verði sjónarmiða barna svo hægt sé að komast að niðurstöðu um 

það hvað sé þeim fyrir bestu í forsjár- og umgengnisdeilum því annars missi ráðgjöfin marks.  

 Taka má undir þessi sjónarmið umboðsmanns barna. Verður að teljast hæpið að 

forsjáraðilar eigi að geta með einfaldri neitun komið í veg fyrir að sjónarmið barna séu 
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könnuð í forsjár- og umgengisdeilum. Ýmis ómálefnaleg sjónarmið gætu legið að baki slíkri 

neitun forsjáraðila um að vilji barns sé kannaður.   

    

6. Norrænn réttur 

Á sviði sifjaréttar hefur verið meiri samvinna milli Norðurlanda en á flestum réttarsviðum. Er 

það svo með tjáningarrétt barna í forsjár- og umgengnisdeilum að ákvæði Noregs, Íslands og 

Danmerkur eru ekki svo frábrugðin hvort öðru þó ekki séu þau alveg eins. Er ekki ætlunin hér 

að veita ítarlegt yfirlit um norrænan rétt á þessu sviði heldur aðeins að minnast örstutt á 

hvernig dönsk og norsk barnalög taka á tjáningarrétti barna í forsjár- og umgengnisdeilum. 

 Í 2. mgr. 31. gr. norsku barnalaganna (n. barnelova) segir að þegar barn hefur náð 7 ára 

aldri skuli því leyft að tjá sig um málefni er það varðar áður en ákvarðanir eru teknar. Þegar 

barn hefur svo náð 12 ára aldri skulu sjónarmið þess vera þýðingarmikil.  

 Í 1. mgr. 34. gr. dönsku barnalaganna (d. forældreansvarsloven) er ákvæði sem segir að 

sérhvert barn skuli fá að tjá sjónarmið sín um forsjár-, umgengnis- og lögheimilisdeilu. 

Undantekningar frá þeim rétti barna koma til ef það verður talið skaðlegt fyrir barnið að tjá 

sig um deiluna eða ónauðsynlegt. Svipar þessu ákvæði mjög til 1. mgr. 43. gr. hinna íslensku 

barnalaga.  

 Verða hin íslensku barnalög nr. 76/2003 á engan hátt talin eftirbátur hinna norsku og 

dönsku hvað varðar tjáningarrétt barna í forsjár- og umgengnisdeilum. 

 

7. Lokaorð  

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um tjáningarrétt barna í forsjár- og umgengnisdeilum. Var 

þessi tjáningarréttur skoðaður frá sjónarhóli samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins og þeirra barnalaga sem gilt hafa á Íslandi frá níunda áratug síðustu aldar. 

 Að loknum formála var í öðrum kafla fjallað um rökin fyrir þeim lagaákvæðum sem mæla 

fyrir um títtnefndan tjáningarrétt barna í forsjár- og umgengnisdeilum. Komist var að því að 

börn undir 12 ára aldri væru í mörgum tilvikum hæf til að tjá sig um forsjár- og 

umgengnisdeilur. Börnum væri sýnd virðing með því að fá þennan tjáningarrétt og þau væru 

líklegri til að virða ákvarðanir ef þau hefðu sjálf verið með í ráðum. Þá var komist að því að 

sjónarmið barna veittu þeim sem ákvarðanir taka í málefnum þeirra betri innsýn í hvað væri 

börnum fyrir bestu. 

 Í þriðja kafla var fjallað um 12. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem tók gildi að 

því er Ísland varðar 27. nóvember 1992. Komist var að því að sú grein tæki án alls vafa til 
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forsjár- og umgengnismála en veitti börnum aðeins þann rétt að tekið væri tillit til sjónarmiða 

þeirra í slíkum deilum í samræmi við aldur þeirra og þroska. Til nánari útskýringar var farið 

yfir dómaframkvæmd að því er varðar vægi sjónarmiða barna. Að lokum var sú staðreynd 

tekin til skoðunar að barnasáttmálinn hefur ekki enn verið lögfestur á Íslandi. Var komist að 

því að ekki væri hægt að byggja beinan rétt á barnasáttmálanum vegna þess fyrirkomulags 

sem tíðkaðist á Íslandi um tvíeðli lands- og þjóðaréttar. Ætla mætti þó að íslensk lög yrðu 

skýrð af dómstólum til samræmis við barnasáttmálann eftir því sem kostur væri.  

 Þá var  litið um öxl og fjallað um eldri barnalög ásamt stuttri umfjöllun um hin núgildandi. 

Fjallað var um hvernig tjáningarréttur barna í forsjár- og umgengnismálum hefur yfirleitt farið 

stigbatnandi með hverri setningu nýrra barnalaga. Rætt var um þau ákvæði laga nr. 9/1981, 

20/1992 og 76/2003 sem veita börnum þennan rétt. Þá var tekin til sérstakrar umfjöllunar 37. 

gr. A í barnalögum nr. 20/1992, er kom inn með lögum nr. 18/2001, og veitti börnum 

sjálfsákvörðunarrétt varðandi sérfræðiráðgjöf þá er þeim bauðst fyrir sýslumönnum í forsjár- 

og umgengnisdeilum.  

 Tekin voru til skoðunar núgildandi íslensk barnalög nr. 76 frá 2003. Í fyrri hluta þeirrar 

umfjöllunar var fjallað um 1. málsl. 1. mgr. 43. gr. laganna. Var sá málsliður brotinn til 

mergjar og fjallað um einstaka þætti hans. Komist var að því að breyting málsliðarins og 

afnám 12 ára aldursmarks fyrri barnalaga hefði verið góð breyting og enn frekar í samræmi 

við barnasáttamálann. Það ætti að vera undir mati komið hverju sinni hvort veita ætti barni 

tjáningarrétt í forsjár- og umgengnismáli. Þá var fjallað um undantekningar þær sem verða að 

vera til staðar svo ekki sé rætt við barn sem hafi nógu mikinn þroska. Komist var að því að 

gera yrði miklar kröfur til þess að undantekningarnar gætu átt við enda mikilvæg réttindi 

barna í húfi og var fjallað um danska dóma því til skýringar. Í seinni hluta umfjöllunarinnar 

um hin íslensku barnalög var rætt um 1. mgr. 33. gr. laganna. Fjallað var um breytingar þær 

sem urðu með núgildandi barnalögum hvað varðar rétt forsjárforeldra og sýslumanna til að 

koma í veg fyrir að barn fái sérfræðiráðgjöf þá er ákvæðið ræðir um. Komist var að því um 

væri að ræða skerðingu á tjáningarrétti barna og þá sérstaklega þar sem forsjárforeldrar geta 

komið í veg fyrir að sjónarmiða barns sé leitað fyrir sýslumönnum. Þeirri niðurstöðu til 

stuðnings var vísað til SUB 2002 bls. 132 en þar kom fram að 1. mgr. 33. gr. stangaðist á við 

12. gr. barnasáttmálans að þessu leyti.  

 Að lokum var stiklað á stóru yfir ákvæði nágrannaríkjanna Noregs og Danmerkur er fjalla 

um tjáningarrétt barna í forsjár- og umgengnisdeilum. Ákvæði þeirra ríkja eru nokkuð 

sambærileg þeim íslensku þó einhver munur sé á. Voru þó dönsk og íslensk barnalög afar 

svipuð.  
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