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1 Inngangur 

Barnið og hagsmunir þess skipta þjóðfélagið miklu máli. Á undanförnum árum hafa réttindi 

barna aukist til muna og lýsir það sér best í þeim sjónarmiðum sem eru undirliggjandi í 

íslenskri barnalöggjöf í dag. 

Réttindi barna eru af ýmsum toga og eitt þeirra, sem finna má víða í núgildandi barna- og 

barnaverndarlöggjöf, er réttur barnsins til að tjá sig eða veita samþykki sitt í málefnum sem 

hefur áhrif á það og hagsmuni þess. Börn eru ólögráða einstaklingar sem ráða oft ekki 

málefnum sínum sjálf og mega sín því lítils gegn rödd þeirra fullorðnu sem telja sig ávallt vita 

hvað sé barninu fyrir bestu. Þrátt fyrir að mælt sé fyrir um þennan mikilvæga rétt barnsins til 

að tjá sig í lögum, þá er ekki sjálfgefið að tekið sé tillit til óska barnsins. Er í raun og veru 

tekið mark á því sem barnið hefur fram að færa og að hve miklu leyti hefur vilji þess áhrif á 

niðurstöðu málsins? 

Ákvæði um rétt barnsins til að tjá sig er að finna víða, en hér verður sérstaklega fjallað um 

rétt þess til að tjá sig í forsjármálum. Árið 2007 áttu sér stað 1.708 hjónavígslur, en á sama ári 

fengu 515 hjón lögskilnað. Af þessum tölum má sjá að hlutfall þeirra sem skilja er u.þ.b. 30%. 

Þessir skilnaðir, árið 2007, snertu 565 börn. Árið 2007 skráðu 2.089 pör sambúð sína hjá 

Þjóðskrá, en á sama ári slitu 603 pör sambúð. Þannig má sjá að hlutfall þeirra sem slíta 

sambúð er u.þ.b. 29%. Sambúðarslit ársins 2007 snertu 564 börn.
1
 Af þessum tölum má sjá að 

foreldrar fjölda barna slíta sambúð eða hjúskap. Það er þó hugsanlegt að fleiri börn þurfi að 

sæta því að foreldrar þeirra slíti sambandi sínu, t.d. börn foreldra sem eru í óskráðri sambúð. 

Má því ætla að enn fleiri börn þurfi að takast á við sambandsslit foreldra sinna en tölurnar að 

ofan gefa til kynna.  

Skv. 1. mgr. 31. gr. barnalaga nr. 76/2003 fara foreldrar sameiginlega með forsjá barns 

síns eftir lögskilnað og slit sambúðar, en foreldrar skulu ákveða hjá hvoru þeirra barn skuli 

eiga lögheimili. Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar geta foreldrar samið um að forsjá barnsins 

skuli vera hjá öðru hvoru foreldri. Ef að foreldrar ná ekki samkomulagi um sameiginlega 

forsjá eða ákvörðun um lögheimili getur annað þeirra höfðað mál, þar sem dómstóll dæmir 

öðru hvoru forsjá barnsins, sbr. 34. gr. barnalaga. Það er því hugsanlegt að foreldrar nái oft 

samkomulagi um það hvernig skuli fara með forsjá barns síns. Hins vegar geta slit hjúskapar 

og sambúðar oft haft í för með sér ágreining eða deilur um forsjá barnsins. Þegar svo ber til þá 

er mikilvægt að réttindi barnsins séu skýr og ljóst sé hversu þungt rödd þess vegur.  

                                                           
1
 Mannfjöldi, 2007, bráðabirgðatölur. Heimasíða Hagstofu Íslands, www.hagstofa.is (5. febrúar 2009). 

http://www.hagstofa.is/
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Í upphafi verður fjallað um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, en hann 

hefur að geyma ákvæði þar sem kveðið er á um að barninu skuli veittur réttur til að tjá sig í 

málum er það varðar. Þar er einnig kveðið á um að taka skuli réttmætt tillit til skoðana 

barnsins með tilliti til aldurs þess og þroska. Næst verður fjallað um og skýrt frá þeim 

lagaákvæðum sem er að finna í íslenskum rétti, þar sem barninu er veittur réttur til að tjá sig í 

málum er það varðar. Einnig verða skoðuð ákvæði sem kveða á um að afla skuli samþykkis 

barnsins áður en ákvarðanir séu teknar sem hafa áhrif á líf þess og hagsmuni. Jafnframt verða 

heimildir barns til að tjá sig í forsjármálum sérstaklega kynntar og farið yfir sjónarmiðin sem 

búa að baki þeim heimildum. Að lokum verður farið yfir dómaframkvæmd Hæstaréttar á 

síðustu árum og kannað hvort að farið sé eftir þeim lagaákvæðum sem kveða á um rétt 

barnsins til að tjá sig, hvort að réttur barnsins sé virtur og hvort að rödd barnsins hafi einhver 

áhrif á niðurstöðu málsins. 

 

2 Réttur barns til að tjá sig 

2.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins verður hér nefndur Barnasáttmálinn. 

Árið 1979 var hafist handa við gerð sáttmálans en þeirri vinnu lauk árið 1989 þegar hann var 

samþykktur af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Öll ríki heims, að undanskyldum tveimur, 

þ.e. Sómalíu og Bandaríkjunum, hafa fullgilt sáttmálann. Þess má þó geta að Barnasáttmálinn 

er sá mannréttindasáttmáli sem hefur verið fullgiltur af flestum ríkjum heims.
2
 

Barnasáttmálinn var undirritaður fyrir hönd Íslands þann 26. janúar 1990 með fyrirvara um 

fullgildingu. Þann 28. október 1992 var aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna afhent 

fullgildingarskjal Íslands. Barnasáttmálinn öðlaðist síðan gildi á Íslandi þann 27. nóvember 

1992, sbr. auglýsingu um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992. 

Þess má einnig geta að þann 16. mars 2009 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu um 

lögfestingu Barnasáttmálans. Í þingsályktuninni ályktar Alþingi að fela ríkisstjórninni að 

undirbúa lögfestingu Barnasáttmálans og skal frumvarp sem felur í sér lögfestingu hans og 

aðlögun íslenskra laga að honum liggja fyrir 20. nóvember 2009. Lögfesting sáttmálans mun 

tryggja réttarstöðu barna og með lögfestingu fær hann bein réttaráhrif hér á landi og vægi 

hans verður meira þar sem stjórnvöld og dómstólar verða að taka mið af honum við úrlausnir 

mála er varða börn.
3
 

Barnasáttmálanum má lýsa í hnotskurn með þessum orðum: 

                                                           
2
 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6. 

3
 Þskj. 13, 136. lögþ. 2008-09, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Barnasáttmálinn er alþjóðlegur samningur sem viðurkennir mannréttindi barna. Hann 

lögfestir þá skyldu aðildarríkja að tryggja að hvert barn, án nokkurrar mismununar, njóti 

sérstakrar verndar og umönnunar, að það geti að fullu þroskað hæfileika sína og getu, 

vaxi úr grasi við ást, skilning og hamingju og sé upplýst um og taki þátt í að móta málefni 

sem það varða.
4
 

Rekja má Barnasáttmálann aftur til Genfaryfirlýsingarinnar, sem var samþykkt af 

Þjóðabandalaginu árið 1924. Hún hafði að geyma fimm meginreglur um viðbrögð við 

hörmungum vegna fyrri heimsstyrjaldarinnar og var ein reglan sú að börn ættu að ganga fyrir 

þegar veitt væri aðstoð í neyðartilfellum. Árið 1959 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar síðan 

yfirlýsingu um réttindi barna sem var í raun nánari útfærsla á reglum Genfarsáttmálans. Sú 

yfirlýsing hafði að geyma tíu meginreglur sem voru í raun nánari útfærsla á reglum 

Genfaryfirlýsingarinnar. Þessar reglur voru ekki lagalega skuldbindandi og vildu menn því 

setja þær í milliríkjasamning og var af því tilefni hafist handa við gerð sáttmálans árið 1979 

eins og áður segir.
5
 

Ein af lykilgreinum Barnasáttmálans er að finna í 12. gr. Hún fjallar um rétt barna til að tjá 

sig í málum er þau varða og að taka skuli tillit til skoðana þeirra. Sú grein hefur oft verið talin 

ein af grundvallarreglum varðandi alla framkvæmd og túlkun Barnasáttmálans.
6
 

Í 12. gr. sáttmálans segir orðrétt: 

1. 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. 

2. 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. 

Eins og sjá má í 1. mgr. ákvæðisins þá eiga aðildarríki sáttmálans að tryggja barni, sem 

getur myndað eigin skoðanir, rétt til að láta þær í ljós í málum sem það varðar og að tekið sé 

réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska. Þannig er ekki einungis 

kveðið á um rétt barnsins til að tjá sig heldur einnig að það sé tekið mark á því sem barnið 

hefur fram að færa. Í 2. mgr. er jafnframt ítrekað að veita skuli barni tækifæri til að tjá sig við 

málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi og kemur þá til greina að það fái milligöngumann. 

Réttindi þau sem felast í 12. gr. sáttmálans eru ekki takmörkuð við ákveðinn 

lágmarksaldur heldur eiga öll börn að geta látið í ljós skoðun sína. Það segir hins vegar í 

niðurlagi ákvæðisins að taka skuli réttmætt tillit til skoðana barns í samræmi við aldur þess og 

                                                           
4
 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6. 

5
 Guðmunur Eiríksson: „Tilurð Barnasáttmálans, vægi hans og hlutverk“, bls. 6. 

6
 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 26. 
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þroska. Þannig má segja að börn eiga í flestum tilvikum rétt á því að tjá sig en mismikið tillit 

er tekið til skoðana þeirra og fer eftir aldri þeirra og þroska. 

Með 12. gr. sáttmálans er því slegið föstu að börn eru sjálfstæðir einstaklingar með 

fullgild mannréttindi og að virða beri skoðanir þeirra og taka tillit til þeirra við töku 

ákvarðana í málum er varða þau á einn eða annan hátt. Þó verður að athuga að með þessu er 

börnunum ekki veittur sjálfsákvörðunarréttur heldur felur greinin í sér rétt þeirra til þátttöku 

þegar ákvarðanir eru teknar um hagsmuni þeirra.
7
 

Aðrar greinar sáttmálans kveða einnig á um rétt barnsins til að tjá sig og að tekið sé tillit 

til skoðana þess. Sem dæmi má nefna 13. gr. sáttmálans en þar segir að barn eigi rétt á að láta 

skoðanir sínar í ljós. 

 

2.2 Íslenskur réttur 

Þegar íslensk lagaákvæði eru skoðuð má víða finna ákvæði þess efnis að gefa skuli barni kost 

á að tjá sig í ýmsum málum eða að afla skuli samþykkis þess. Þannig er þátttaka barnsins 

mismunandi í málefnum er varða hagsmuni þess. Í sumum ákvæðum er kveðið á um að 

ráðstafanir, sem barnið snerta, séu háðar samþykki þess. Í öðrum ákvæðum er barninu veitt 

aðild að málum sem hafa áhrif á líf þess og hagsmuni og í enn öðrum ákvæðum er mælt fyrir 

um rétt barnsins til að tjá sig og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana þess. Verða hér nefnd 

nokkur dæmi 

Í 4. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1996 um mannanöfn segir að breyting á eiginnafni eða 

millinafni barns undir 18 ára aldri skuli háð samþykki þess ef það hefur náð 12 ára aldri. 

Einnig er tekið fram í 8. mgr. 14. gr. sömu laga að breyting á kenninafni barns sem er yngra 

en 18 ára, skuli háð samþykki þess hafi það náð 12 ára aldri. Í athugasemdum með frumvarpi 

því sem varð að lögum nr. 45/1996 um mannanöfn kemur fram að ástæða þess að 

nafnbreyting sé háð samþykki barns eldri en 12 ára sé virðing fyrir vilja barnsins. Það er 

einnig í samræmi við mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að, m.a. Barnasáttmálann. Þess 

má einnig geta að ástæða þess að miðað er við 12 ára aldursmark er sú, að það er almennt 

miðað við það í norrænum rétti og er það í samræmi við eldri barnalög nr. 20/1992.
8
 

Í 3. mgr. 8. gr. laga nr. 108/1999 um skráð trúfélög segir að það foreldri sem fari með 

forsjá barns taki ákvörðun um inngöngu þess í eða úrsögn úr skráðu trúfélagi. Ef foreldrar fara 

saman með forsjá barns taka þeir ákvörðun sameiginlega. Hafi barn náð 12 ára aldri skal leita 

álits þess um slíka ákvörðun. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 

                                                           
7
 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 26. 

8
 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 687. 
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108/1999 um skráð trúfélög segir að það sé í samræmi við eldri barnalög nr. 20/1992, sbr. t.d. 

í 4. mgr. 34. gr. laganna, að leita skuli álits barns, sem náð hafi 12 ára aldri, vegna ákvörðunar 

um hvaða trúfélagi það skuli tilheyra.  

Í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 130/1999 um ættleiðingar segir að ekki megi ættleiða barn sem er 

orðið 12 ára án samþykkis þess, nema andlegum högum sé þannig farið, að barnið geti ekki 

gefið marktækt samþykki eða ef varhugavert þykir vegna hagsmuna barnsins að leita eftir því. 

Í 3. mgr. sömu greinar er svo tekið fram að ef barnið, sem á að ættleiða, sé yngra en 12 ára 

skuli leita eftir afstöðu þess til fyrirhugaðrar ættleiðingar ef slíkt þykir gerlegt miðað við aldur 

þess og þroska. Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 130/1999 um 

ættleiðingar segir að samþykki þess sem ættleiða á og samþykki forsjármanns barns sé meðal 

grunnþátta í ættleiðingarlöggjöfinni. Í 3. mgr. er að finna nýmæli og er bent á 4. mgr. 34. gr. 

eldri barnalaga nr. 20/1992 og einnig 12. og 21. gr. Barnasáttmálans því til stuðnings. Einnig 

er minnst á að 7 ára aldur sé til viðmiðunar, ef ræða eigi við barn yngra en 12 ára, en annars 

verði að taka tillit til þroska, sérhaga og allra aðstæðna.
9
 

Í 3. tl. 12. gr. laga nr. 160/1995 um viðurkenningu og fullnustu erlendra ákvarðana um 

forsjá barna, afhendingu brottnuminna barna o.fl. segir að heimilt sé að synja um afhendingu 

barns ef barnið er andvígt afhendingu og hefur náð þeim aldri og þroska að rétt sé að taka tillit 

til skoðana þess. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum þessum kemur fram að 

ákvæðið feli í sér verulegt frávik frá afhendingarskyldunni með hliðsjón af hagsmunum 

barnsins.
10

 Ekki er fjallað frekar um þetta í athugasemdum en líklegt er að þarna búi sömu 

ástæður að baki og í öðrum ákvæðum er kveða á um rétt barnsins til að tjá sig. 

Í lögum nr. 80/2002 um barnavernd, er að finna mörg ákvæði þess efnis að barni skuli 

veittur réttur til að tjá sig eða að hafa skuli samráð við það áður en ákvörðun er tekin um 

málefni þess. Ein af meginreglum laganna er í 2. mgr. 4. gr. en þar segir að 

barnaverndaryfirvöld skuli í störfum sínum taka tillit til sjónarmiða og óska barna eftir því 

sem aldur þeirra og þroski gefi tilefni til. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að 

lögum nr. 80/2002 um barnavernd segir að þessi grundvallarregla sé í samræmi við þá þróun 

sem hafi átt sér stað í löggjöf um málefni barna víða um heim en í þeirri þróun hafi verið lögð 

vaxandi áhersla á sjálfstæðan rétt barnsins. Einnig er vísað til ákvæða Barnasáttmálans og að 

ákvæðum hafi fjölgað í íslenskri löggjöf sem mæli fyrir um rétt barns til að tjá sig.
11

 Í 2. mgr. 

46. gr. barnaverndarlaga er jafnframt kveðið á um að veita skuli barni kost á að tjá sig um mál 

                                                           
9
 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 2840. 

10
 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 790. 

11
 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1811. 
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sem það varðar í samræmi við aldur þess og þroska og að taka skuli réttmætt tillit til skoðana 

þess við úrlausn málsins. Barn sem hefur náð 12 ára aldri á ávallt rétt á að tjá sig um mál er 

varða hagsmuni þess. Þessi regla er nánari útfærsla á meginreglunni sem kemur fram í 2. mgr. 

4. gr. laganna.
12

 Samkvæmt 1. mgr. 46. gr. barnaverndarlaga er barni, sem náð hefur 15 ára 

aldri, veitt aðild að barnaverndarmálum skv. 25., 27., 2. mgr. 34., 74. og 81. gr. laganna. Í 

athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 80/2002 kemur fram að um nýmæli sé 

að ræða. Með því að veita barni, sem náð hefur 15 ára aldri, aðild að barnaverndarmálum, er 

réttarstaða barnsins í slíkum málum treyst. Þannig fær barn, sem náð hefur 15 ára aldri, rétt til 

þess að tjá sig um mál á sama hátt og foreldrar, auk þess sem það hefur sjálfstæðan aðgang að 

öllum gögnum málsins og getur fengið aðstoð lögmanns. Auk þess er heimilt að skipa því 

talsmann, líkt og yngri börn eiga rétt á.
13

 

Að lokum ber að nefna ákvæði barnalaga nr. 76/2003. Í 6. mgr. 28. gr. barnalaga er að 

finna almennt ákvæði um rétt barns til að tjá sig. Þar segir að foreldrum beri að hafa samráð 

við barn sitt áður en málefnum þess er ráðið til lykta eftir því sem aldur og þroski barnsins 

gefi tilefni til. Afstaða barnsins skal fá aukið vægi eftir því sem barnið eldist og þroskast. Í 

athugasemdum með frumvarpi því sem varð að barnalögum nr. 76/2003 segir að ákvæðið sé 

skýrara en sambærilegt ákvæði eldri barnalaga og að því sé ætlað að leggja áherslu á að 

foreldrum beri skylda til að hafa samráð við barn sitt um málefni þess eftir því sem gerlegt er 

og taki tillit til afstöðu barnsins í samræmi við aldur þess og þroska.
14

 Í 43. gr. barnalaga er 

barni veittur réttur til að tjá sig í ágreiningsmálum. Í því ákvæði segir að veita skuli barni, sem 

hafi náð nægilegum þroska, rétt á að tjá sig, nema það sé talið að slíkt geti haft skaðleg áhrif á 

barnið eða sé þýðingarlaust fyrir úrslit málsins. Um þessa grein verður fjallað nánar síðar. 

Af þeim ákvæðum sem þegar hafa verið upp talin má sjá að barninu er víða tryggð 

þátttaka í málefnum sínum. Í sumum tilvikum þarf að afla samþykkis barnsins, í öðrum 

tilvikum er barn aðili að máli og í einhverjum tilvikum hefur barnið rétt til þess að tjá sig og 

að tekið sé tillit til skoðana þess. Þannig má sjá að þátttaka barnsins er misjöfn eftir því sem 

löggjafinn hefur ákveðið. Þessi ákvæði eru aðeins talin upp í dæmaskyni og er því ekki um 

tæmandi talningu að ræða. Að baki ákvæðunum liggja mjög svipuð sjónarmið og má þá helst 

nefna að ákvæðin eru sett til að fullnægja skilyrðum Barnasáttmálans sem Ísland er aðili að. 

Einnig má lesa úr athugasemdum við greinagerð sumra ákvæða að heimildin fyrir barn til að 
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 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1805. 
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 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 915. 



9 

tjá sig sé sett í lög í samræmi við reglur í barnalögum og hefur þeim ákvæðum fjölgað þar 

sem barninu er veittur slíkur réttur. 

 

3 Réttur barns til að tjá sig í forsjárdeilum 

3.1 Ákvæði 1. mgr. 43. gr. barnalaga nr. 73/2003 

Í ofangreindu ákvæði segir orðrétt: 

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. 

Dómari getur falið sérfróðum manni að kynna sér viðhorf barnsins og gefa skýrslu um 

það samkvæmt ákvæðum 42. gr. Þegar sérfróður maður hefur ekki verið dómkvaddur 

getur dómari falið sérfræðingi að kynna sér viðhorf barns og gefa skýrslu um það. 

Sambærilegt ákvæði var að finna í 4. mgr. 34. gr. eldri barnalaga nr. 20/1992, en það 

ákvæði var nýmæli þegar þau lög voru sett. Ákvæði eldri barnalaga kvað á um það að skylt 

væri að veita barni, sem náð hefði 12 ára aldri, kost á að tjá sig um forsjármál. Einnig þótti 

rétt að ræða við yngri börn eftir því sem á stóð miðað við aldur og þroska. Þegar barnalögin 

voru endurskoðuð þótti ekki ástæða að binda rétt barnsins til að tjá sig við 12 ára aldur.
 15

 

Við samningu frumvarpsins var komið á fót starfshópi sem var skipaður þremur 

sálfræðingum. Óskað var álits þeirra um það hvort ástæða væri til að binda rétt barnsins til að 

tjá sig við 12 ára aldur þess. Niðurstaða starfshópsins var sú að ekki væri ráðlegt að binda 

skylduna til að leyfa barni að tjá sig í forsjár- og umgengnismálum við ákveðinn aldur og er 

það í samræmi við 12. gr. Barnasáttmálans um að tryggja skuli barni, sem getur myndað eigin 

skoðanir, rétt á að láta þær í ljós.
16

 Starfshópurinn rökstuddi ákvörðun sína með því að benda 

á að yngri börn eru oft fær um að mynda sér skoðun á málum er varða þau og geta tjáð hana 

skýrt og greinilega. Einnig segir í rökstuðningi starfshópsins að þroski barna sé mismunandi 

þrátt fyrir að börnin séu jafngömul. Að lokum er tekið fram að það sé nauðsynlegt að skoða á 

hverju vilji barnsins byggist.
17

 Það er þó athugavert að eftirlitsnefnd með framkvæmd 

Barnasáttmálans hafði kynnt sér lagaákvæði íslensks réttar um rétt barna til að tjá sig og gerði 

engar athugasemdir við íslenska löggjöf sem kvað á um að veita skyldi barni, sem náð hefði 

12 ára aldri, rétt til þess að tjá sig og að rétt væri að leita eftir vilja yngri barna eftir því sem 

aldur og þroski þeirra gæfi tilefni til. Þannig má ljóst vera að ákvæði gömlu barnalaganna 

voru í samræmi við sáttmálann hvað þetta varðar.
18

 Það verður þó að athuga að í eldri 
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16

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 976. 
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barnalögum nr. 20/1992 var réttur barnsins til að tjá sig ekki bundinn við 12 ára aldur, heldur 

var tekið fram að einnig væri rétt að ræða við yngri börn miðað við aldur þeirra og þroska. 

Staðan í dag er sú að skyldan til að leyfa barni að tjá sig er ekki bundin við 12 ára aldur 

heldur ræðst það af atvikum máls og þroska barns. Það er aðeins í undantekningartilvikum 

sem víkja má frá því að leyfa barni að tjá sig, t.d. ef barn er mikið andlega fatlað. Þó verður að 

athuga að ákvörðun í forsjármáli verður ekki einungis tekin á grundvelli afstöðu barns, heldur 

þarf að fara fram heildstætt mat á því sem getur skipt máli fyrir hagsmuni þess.
19

 

 

3.2 Norrænn réttur 

Íslenskur réttur er yfirleitt og að mestu leyti í samræmi við rétt Norðurlandanna. Í norrænum 

rétti er að finna sambærileg ákvæði um rétt barns til að tjá sig. 

Í dönskum lögum er að finna heimild þar sem barni er veittur réttur á að tjá sig. Þessa 

heimild er að finna í 5. gr. laga nr. 499/2007 um forsjá foreldra en í því ákvæði segir að í 

öllum þeim málum sem snerta börn, skuli taka tillit til sjónarmiða þeirra, allt eftir aldri og 

þroska. Í 1. mgr. 34. gr. sömu laga er að finna ákvæði þar sem barninu er veittur réttur til að 

tjá sig í forsjár- og umgengnismálum. Þar segir að hafa skuli samráð við barnið í forsjár- og 

umgengnisdeilum, til þess að það geti komið sínum sjónarmiðum á framfæri. Í síðari málslið 

sömu greinar er svo kveðið á um hvernig hægt sé að leita álits barnsins. Í 2. mgr. sömu 

greinar segir að ekki skuli leita eftir vilja barnsins, ef það hefur skaðvænleg áhrif á barnið eða 

það þyki ekki nauðsynlegt. 

Í norskum lögum er einnig að finna ákvæði sem kveða á um rétt barns til að tjá sig. Í 31. 

gr. laga um börn og foreldra nr. 7/1981 er gert ráð fyrir því að foreldrar leyfi börnum að tjá 

sig. Í 1. mgr. 31. gr. er kveðið á um almennan rétt barnsins til að tjá sig í hvers konar 

málefnum. Þar er gert ráð fyrir því að eftir því sem barni verði kleift að mynda sínar eigin 

skoðanir á málefnum sem það varðar, skuli foreldrar eða aðrir forráðamenn leyfa barninu að 

tjá þær skoðanir áður en ákvarðanir eru teknar um persónuleg málefni þeirra. Vilji barnsins er 

síðan skoðaður með tilliti til aldurs þess og þroska. Í 2. mgr. sömu greinar er síðan kveðið á 

um það að þegar barn hafi náð 7 ára aldri skuli því tryggður réttur til að tjá hjá hvoru foreldri 

það vilji búa og þegar barnið hafi náð 12 ára aldri skuli leggja mikla áherslu á vilja þess. Að 

lokum er í 61. gr. laganna að finna ákvæði sem snúa að meðferð úrlausnarmála. Í 1. tl. 61. gr. 

segir að dómari geti gefið fyrirmæli, til aðila sem hann tilnefnir, þess efnis að hann kanni 

viðhorf barna og foreldra, nema foreldrar séu því andsnúnir. Í 4. tl. er dómara veitt heimild til 

                                                           
19

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 930. 



11 

að ræða við barnið skv. 31. gr. laganna. Að lokum er kveðið á um það í 5. tl. að dómari geti 

skipað lögmann eða fulltrúa fyrir hönd barnsins. Sá fulltrúi getur rætt við barnið og skal hann 

koma þeim upplýsingum á framfæri. 

Í sænskum lögum er að finna nokkur ákvæði þar sem kveðið er á um rétt barns til að tjá 

sig. Í 6. kafla, 2. gr. a-lið laga nr. 381/1949 um foreldra segir að við ákvörðun um forsjá, 

búsetu og umgengni skuli ávallt ákveða það sem barninu er fyrir bestu. Í sömu grein eru taldir 

upp ýmsir þættir sem geta haft áhrif á það sem er barninu fyrir bestu og í lokamálslið 

greinarinnar er tekið fram að huga skuli að vilja barnsins en þó með tillit til aldurs þess og 

þroska. Í 6. kafla, 11. gr. sömu laga er kveðið á um það að forráðamaður skuli taka mið af 

sjónarmiðum barnsins og óskum þess þegar tekin er ákvörðun um persónuleg málefni 

barnsins í samræmi við aldur þess og þroska. Að lokum er vikið að því í 21. kafla, 1. gr. 

laganna, sem fjallar um málsmeðferð fyrir dómi, að ávallt skuli hafa hagsmuni barnsins í 

fyrirrúmi við málsmeðferð og huga skuli að vilja barnsins með tilliti til aldurs þess og þroska. 

Af framangreindu má sjá að á Íslandi liggja til grundvallar sömu reglur varðandi rétt barns 

til að tjá sig og gilda á Norðurlöndunum. Ástæðan fyrir því að sambærilegar heimildir er að 

finna í lögum landanna, er fyrst og fremst sú að réttarkerfi þessara landa hafa alltaf verið mjög 

svipuð og hefur Ísland fylgt þeim í þróun ýmissa mála. Önnur ástæða þess að þjóðirnar búa 

við svo svipað réttarkerfi á þessu sviði er að öll löndin hafa fullgilt Barnasáttmálann og eru 

með þessum ákvæðum að fullnægja skyldum sínum gagnvart 12. gr. sáttmálans. 

 

4 Dómaframkvæmd Hæstaréttar með tilliti til vilja barns 

4.1 Inngangur 

Barni er tryggður réttur til að tjá sig í forsjármálum sem snerta það. Í því skyni, að kanna 

hvort fyrrnefndum rétti barnsins er fylgt, verður farið yfir dóma Hæstaréttar þar sem tekist er 

á um forsjá barna á milli foreldra. Reifaðir verða dómar sem fallið hafa á árunum 2003 til 

2008. Sérstaklega verður kannað hvort upplýsinga um vilja barnsins sé aflað og ef svo er, 

hvað barnið sé gamalt og hversu mikið sé fjallað um vilja þess. Þá verður skoðað hvort vilji 

barnsins hafi einhver áhrif á niðurstöðu málsins. Að lokum verður athugað hvort það sé 

samræmi í dómum Hæstaréttar hvað þetta varðar. 

Þegar dómari kveður á um forsjá, ber honum að taka ákvörðun í samræmi við það sem er 

barninu fyrir bestu, sbr. 2. mgr. 34. gr. barnalaga nr. 76/2003. Þetta sjónarmið skal ávallt vera 

í öndvegi þegar verið er að ráðstafa málefnum barna, á hvaða vettvangi sem er. Það koma hins 

vegar mörg sjónarmið til skoðunar þegar forsjáin er ákveðin, t.d. tengsl, búseta, systkini o.fl. 
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Hins vegar er ekkert eitt þeirra sem getur ráðið úrslitum í öllum tilfellum heldur ber að skoða 

hvert einstakt mál fyrir sig og leggja heildstætt mat á aðstæður. Atriði, sem skiptir miklu í 

einu máli, getur skipt litlu í öðru.
20

 Eitt þeirra sjónarmiða, sem hefur áhrif á það hvernig forsjá 

er háttað, er vilji barnsins. Þegar tekin er ákvörðun um það hversu mikið vægi slíkt sjónarmið 

á að hafa fer fram sjálfstætt mat á því að hve miklu leyti er hægt að byggja á vilja barnsins og 

með hliðsjón af því hver er grundvöllur afstöðu þess, hversu ákveðið það er o.fl. Afstaða 

barns getur ráðið úrslitum, en það getur einnig haft mjög lítið að segja við ákvörðun forsjár.
21

 

Við yfirferð dóma Hæstaréttar verður sérstaklega kannaður vilji barnsins og reynt að draga 

fram hver vilji barnsins er. Það verður þó ekki hjá því komist að geta annarra atriða sem helst 

ráða úrslitum um málið. 

Til einföldunar verða bókstafirnir, M og K, notaðir fyrir maður og kona og aldur barns 

miðast við uppsögn héraðsdóms. 

 

4.2 Dómar Hæstaréttar 

Í Hrd. 2003, bls. 2412 (2/2003) deildu aðilar um forsjá 3 ára sonar síns. M og K hófu sambúð 

árið 1998 en slitu henni árið 1999 og flutti K þá til Danmerkur. K flutti aftur til Íslands en þá 

ákváðu aðilar að drengurinn yrði hjá M þar til K fengi íbúð sína afhenta og í kjölfarið sömdu 

aðilar um sameiginlega forsjá. Þegar K flutti inn í íbúð sína neitaði M henni um umgengni við 

drenginn. K höfðaði því mál og fór fram á fulla forsjá. Það var talið drengnum fyrir bestu að 

fela M forsjá hans þar sem drengurinn hafði á stuttri ævi oft þurft að aðlagast breyttum 

aðstæðum. Drengurinn hafði dvalið hjá M í 2 ár en K hafði verið í litlu sambandi við hann þar 

sem hún bjó í Danmörku. 

Í Hrd. 2003, bls. 3610 (146/2003) deildu aðilar um forsjá tveggja barna, 10 ára stúlku og 6 

ára drengs. Aðilar gengu í hjúskap árið 2000 en höfðu verið í sambúð í 10 ár. K sleit 

hjúskapnum og flutti fyrirvaralaust út af heimili þeirra hjóna. Frá því að K flutti af heimilinu 

dvöldu börnin hjá M, sem bjó í foreldrahúsum. Mikið ósamkomulag var um umgengni, en M 

treysti ekki K vegna frásögn stúlkunnar um kynferðisbrot gegn sér á heimili K. M höfðaði mál 

og krafðist forsjár. Dómkvaddur var matsmaður til að gera athugun á hæfni og högum aðila. 

Hann taldi báða aðila hæfa og mikil tengsl á milli barna og foreldra. Hann tók fram í matsgerð 

sinni að stúlkan vildi ekki gera upp á milli foreldra sinna og að drengurinn skildi lítið hvað 

fólst í skilnaði foreldra sinna en hann óskaði þess að þau tækju saman aftur. Það var talið 
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börnunum fyrir bestu að fela M forsjá, þrátt fyrir að stúlkan tengdist móður ögn meira 

tilfinningalega. 

Í Hrd. 2003, bls. 3781 (147/2003) deildu aðilar um forsjá tveggja barna, 8 ára stúlku og 6 

ára drengs. Aðilar hófu sambúð árið 1989 og giftu sig árið 1993. M sleit hjúskapnum árið 

2002 og flutti með börnin af heimilinu og fékk bráðabirgðaforsjá. M höfðaði mál og krafðist 

forsjár. Dómkvaddur var matsmaður sem taldi báða aðila hæfa. Hann taldi einnig að börnin 

væru nátengd báðum aðilum. Stúlkan gaf skýra yfirlýsingu þess efnis að hún vildi vera í 

návistum við M og dvelja hjá honum. Þegar óskir barnanna voru skoðaðar kom í ljós að 

stúlkan bar sterkar tilfinningar til M og treysti á hann. Hún hafði áhyggjur og fann til ábyrgðar 

gagnvart K og fannst það erfitt, en hún var ákveðin að gera það sem hún vildi. Drengurinn gaf 

fleiri og sterkari yfirlýsingar um tilfinningar og óskir um samvistir við M. Héraðsdómur taldi 

M bersýnilega hæfari en K. Í niðurstöðum matsmanns lýsti hann efasemdum sínum um 

andlegt heilbrigði K. M þótti ágætum kostum búinn til að fara með forsjá barnanna og vógu 

þar þungt sterk tengsl hans við þau, enda lýstu bæði börnin vilja sínum til að búa frekar hjá 

honum en K. Síðan segir í dóminum: „Þótt ekki megi leggja of mikið upp úr ætluðum vilja 

barnanna vegna aldurs þeirra verður ekki horft framhjá þessu atriði við úrlausn málsins.“ Það 

var talið börnunum fyrir bestu að fela M forsjá þeirra. 

Í Hrd. 2003, bls. 4277 (182/2003) deildu aðilar um forsjá fjögurra barna, 16 ára drengs,  

15 ára stúlku, 9 ára drengs og 7 ára stúlku. Aðilar hófu sambúð árið 1980 en upp úr 

sambúðinni slitnaði árið 2001 og þá flutti K með börnin. K höfðaði mál og krafðist forsjár. Í 

dómi héraðsdóms sagði að dómurinn hafi kannað afstöðu barnanna til forsjárdeilunnar með 

því að dómsformaður og annar meðdómsmaður ræddu við börnin í viðtalsherbergi í 

Dómshúsinu og var aðilum kynnt það sem fram hefði komið í þeim viðtölum. K átti við vanda 

að stríða vegna tölvunotkunar. Það var talið börnunum fyrir bestu að fela M forsjá þeirra. 

Hann hafði stuðning stórfjölskyldunnar ásamt fleiri atriðum sem styrktu stöðu hans. K 

áfrýjaði dómnum til Hæstréttar en þar snérist ágreiningur aðeins um forsjá tveggja yngri 

barnanna þar sem samkomulag hafði náðst um sameiginlega forsjá með þeim eldri. 

Dómkvaddur var matsmaður eftir að héraðsdómur gekk til að framkvæma viðbótarmat á 

högum K. Í því mati kom fram að miklar breytingar hefðu orðið á lífi K. Einnig var í því mati 

leitað eftir vilja barnanna. Drengurinn vildi búa hjá M og grundvallaðist sú afstaða á því að 

besti vinur hans átti heima í því hverfi og einnig átti hann marga vini þar. Hann sagði að K 

væri strangari og að hún væri nánast alltaf í tölvunni. Stúlkan vildi búa hjá báðum foreldrum. 

Hún sagði þó að hún saknaði K þegar hún dveldi hjá M, en var ekki viss hvort hún saknaði M 

eins mikið þegar hún dveldi hjá K. Matsmaðurinn taldi að skoða þyrfti hag barnanna út frá 
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fleiri þáttum en viljayfirlýsingum þeirra. Hann sagði drenginn ekki geta haft sjálfstætt mat á 

tölvusetu K þar sem hann færi yfirleitt snemma að sofa. Margt hafði breyst til batnaðar og 

taldi hann ekki þörf á að breyta stöðu barnanna, en þau höfðu aldrei flutt til M. Var K því 

dæmd forsjá. 

Í Hrd. 2003, bls. 3969 (190/2003) deildu aðilar um forsjá tveggja barna, 8 ára drengs og 5 

ára stúlku. Aðilar hófu sambúð árið 1989 en henni lauk árið 1999. Við skilnað sömdu M og K 

um sameiginlega forsjá en börnin höfðu lögheimili hjá K. Forsendan fyrir sameiginlegri forsjá 

brast og höfðaði K því mál og krafðist forsjár. Dómkvaddir voru matsmenn sem töldu báða 

foreldra hæfa til að fara með forsjá barnanna. Þeir töldu K þó hæfari og kom þar einkum til 

skoðunar meiri geta hennar til að sjá um tilfinningalegar þarfir barnanna. Einnig hafði hún að 

mestu sinnt daglegu uppeldi og tengsl hennar við börnin voru meiri. Rætt var við drenginn til 

þess að kanna afstöðu hans og ljóst var að hann vildi ekki gera breytingar á því fyrirkomulagi 

sem hann bjó við. K var því dæmd forsjá. 

Í Hrd. 2004, bls. 2471 (31/2004) deildu aðilar um forsjá þriggja dætra sinna sem voru á 

aldrinum 9 ára, 6 ára og 1 árs. Aðilar voru í óvígðri sambúð í u.þ.b. 8 ár og var sambúðin 

stormasöm. Báðir aðilar sökuðu hinn um ofbeldi. Eftir skilnað bjuggu stúlkurnar hjá K en fóru 

reglulega til M. K höfðaði mál og krafðist forsjár. Dómkvaddur var matsmaður til að kanna 

hagi aðila. Í matsgerð hans kom fram að eldri stúlkan gerði ekki upp á milli foreldra sinna og 

vildi dvelja hjá þeim til jafns. Hvorug stúlknanna kvað skýrt á um vilja til þess að vera frekar 

hjá öðru foreldri en hinu. Hins vegar sagði í matsgerð að þegar fast var gengið á þær hölluðust 

þær frekar að K, en áherslumunur var þar á, eftir því hjá hvoru foreldrinu þær dvöldu. 

Niðurstaða matsmanns og sérfróðra meðdómsmanna var að báðir aðilar væru hæfir til að fara 

með forsjá. K var hins vegar dæmd forsjáin þar sem hún hafði alla tíð verið heimavinnandi og 

tengst dætrunum meira en M, sem var mikið til sjós. Einnig höfðu dæturnar búið hjá K frá 

sambúðarslitum. M áfrýjaði dómnum til Hæstaréttar. Hann lagði fram ný gögn, m.a. álitsgerð 

matsmanns sem dómkvaddur var eftir uppsögn héraðsdóms. Matsmaðurinn var beðinn um að 

kanna og gefa álit á afstöðu tveggja eldri stúlknanna til framtíðarbúsetu þeirra. Sú eldri sagði 

með nokkuð afgerandi hætti að hún vildi ekki breyta núverandi fyrirkomulagi, hvorki búsetu 

né umgengni. Afstaða yngri stúlkunnar var skýrari, hún vildi búa hjá K. Hæstiréttur sá ekki 

tilefni til að hagga mati héraðsdóms og var hann því staðfestur. 

Í Hrd. 2004, bls. 3936 (165/2004) deildu aðilar um forsjá 12 ára dóttur þeirra. Aðilar 

gengu í hjúskap árið 1991 en skildu nokkrum árum seinna. Við skilnað fór K með forsjá. M 

reyndi oft að fá forsjá, ýmist með því að höfða mál eða leita til sýslumanns. Árið 2002 gerðist 

eitthvað sem olli mikilli vanlíðan hjá stúlkunni og reyndi hún að skaða sig í tvígang. Var hún í 
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kjölfarið lögð inn á Barna- og unglingageðdeild. Ágreiningur á milli foreldra var mikill. M 

höfðaði mál og krafðist forsjár. Dómkvaddur var matsmaður til að meta foreldra og aðstæður. 

Einnig var óskað eftir því að matsmaður kannaði óskir stúlkunnar, afstöðu hennar til þess 

hvort foreldra hennar færi með forsjá og á hvaða grunni sú afstaða væri byggð. Matsmaður 

taldi báða foreldra jafnhæfa. Í viðtölum og sálfræðiprófum var afstaða stúlkunnar skýr og 

ákveðin, hún vildi flytja til M. Grundvöllur þeirrar afstöðu byggðist á gagnkvæmri 

væntumþykju og voru þau feðginin miklir félagar. Stúlkan hafði hins vegar aðeins dvalið hjá 

M stutt í einu og hafði ekki þurft að rísa undir kröfum daglegs lífs hjá honum. Einnig gaf hún 

sér þær forsendur að þó svo að hún flytti til M, yrði hún í sama skóla og gæti umgengist vini 

sína í hverfinu og litla bróður sinn sem bjó hjá K. Stúlkan lét í ljós vanlíðan á heimili K. Í 

niðurstöðum héraðsdóms sagði að afstaða stúlkunnar hafi verið skýr, hún vildi flytja til M og 

kom ekkert fram sem gaf tilefni til að efast um þessa niðurstöðu matsmanns. Héraðsdómur 

taldi aðstæður aðila hafa breyst og það hafi verið réttmætt að kanna hvort breytt forsjá geti 

samrýmst þörfum stúlkunnar ekki síst með tilliti til óska hennar sjálfrar. Síðan segir í 

héraðsdómi: „Dómurinn er þeirrar skoðunar, að sú afstaða A [stúlkunnar], sem orðin er tæpra 

12 ára, að föður hennar verði falin forsjá hennar, sé vel ígrunduð miðað við aldur hennar og 

þroska. Verði að láta þessa afstöðu hennar ráða úrslitum í máli þessu.“ Var því M dæmd 

forsjá. K áfrýjaði málinu til Hæstaréttar. Dómkvaddur var matsmaður eftir að héraðsdómur 

gekk og var honum falið að kanna betur afstöðu stúlkunnar, þ.e. á hverju vilji hennar 

grundvallaðist og hvort afstaða hennar væri henni fyrir bestu. Matsmaður taldi órökrétt að 

útiloka áhrifamátt foreldra gagnvart barninu við þessar aðstæður en ekki mátti sjá annað en að 

hún væri að tjá sína eigin afstöðu. Var héraðsdómur því staðfestur. 

Í Hrd. 2004, bls. 1763 (418/2003) deildu aðilar um forsjá dóttur þeirra. Héraðsdómur féllst 

á að fella samkomulag aðila um sameiginlega forsjá úr gildi og fela M forsjá. K áfrýjaði til 

Hæstaréttar en var svipt sjálfræði og féll því frá kröfu um forsjá. 

Í Hrd. 2005, bls. 573 (279/2004) deildu aðilar um forsjá 4 ára dóttur þeirra. K höfðaði mál 

og krafðist forsjár. Dómkvaddur var matsmaður og niðurstaða hans var að báðir aðilar væru 

mjög hæfir til að fara með forsjá stúlkunnar og tengsl beggja við hana væru góð. Dómurinn 

taldi mikilvægt að ró og stöðugleiki skapaðist fyrir stúlkuna. Hún hafði búið hjá K undanfarið 

og var ánægð og í góðu jafnvægi. Dómurinn taldi breytingar á umhverfi og aðstæðum ekki 

verða henni til góðs. Það var því talið stúlkunni fyrir bestu að fela K forsjá. 

Í Hrd. 2005, bls. 498 (355/2004) deildu aðilar um forsjá 3 ára sonar þeirra. K var erlendur 

ríkisborgari. M og K gengu í hjónaband árið 2000. K flúði úr landi árið 2001 en hún sakaði M 

að hafa beitt sig ofbeldi. Hún ól drenginn en kom aftur til Íslands þegar hann var orðinn 6 



16 

 

mánaða. M og K tóku aftur upp sambúð sem stóð fram á mitt sumar árið 2003. Þá komst M að 

því að K átti í ástarsambandi við annan mann, sleit hann því sambandinu og varpaði henni á 

dyr en hélt drengnum eftir hjá sér. K fór í mál og krafðist forsjár. Dómkvaddir voru matsmenn 

og niðurstaða þeirra var sú að báðir aðilar væru hæfir til að fara með forsjá drengsins. 

Matsmenn töldu þó að allnokkur munur væri á aðstæðum aðila sem var skýrður sem svo að K 

væri erlend og ætti undir högg að sækja hér á landi, m.a. við að fá vinnu. Það benti ekkert til 

annars en þess að drengnum liði vel hjá báðum foreldrum sínum og að um gagkvæma ástúð 

væri að ræða. M var falin forsjá drengsins þar sem það hafði minnsta röskun í för með sér og 

afkoma og framtíðaráform hans voru tryggari. 

Í Hrd. 2005, bls. 2075 (497/2004) deildu aðilar um forsjá þriggja barna sinna. M féll hins 

vegar frá kröfu um forsjá tveggja barnanna og laut því ágreiningur aðila fyrst og fremst að 

forsjá 7 ára sonar þeirra. Aðilar bjuggu í óvígðri sambúð frá 1992 til 2001. K fór með forsjá 

barnanna eftir sambúðarslitin en drengurinn flutti tímabundið til M á meðan K beið eftir 

félagslegri íbúð. Þegar K var úthlutað íbúð neitaði M að láta drenginn af hendi. K höfðaði því 

mál og krafðist forsjár. Dómari og sálfræðingur ræddu við drenginn til þess að kanna afstöðu 

hans og samdi sálfræðingurinn skýrslu um það. Dómkvaddur var matsmaður til að meta 

forsjárhæfni, tengsl og önnur atriði sem kveðið er á um í athugasemdum með frumvarpi því er 

fylgdi 34. gr. barnalaga nr. 76/2003. Ljóst var að drengurinn glímdi við varanlega sértæka 

örðugleika og var hann misþroska og líkast til með athyglisbrest. Matsmaðurinn taldi M 

hæfari til að veita drengnum þau uppeldisskilyrði sem voru honum fyrir bestu. Í skýrslu 

matsmanns þar sem fjallað var um vilja drengsins kom fram að hann vildi búa hjá K svo lengi 

sem systkini hans dvöldu ekki þar. Mikið ósætti ríkti á milli hans og eldri bróðurs. Hann 

nefndi hins vegar ekki að hann vildi ekki búa hjá M og óbeinar væntingar hans til framtíðar 

virtust vera til áframhaldandi búsetu hjá M. Drengurinn sagði að hann saknaði K þegar hann 

dveldi hjá M og að honum liði vel í návist hennar. Hann langaði í skóla í hennar hverfi. 

Matsmaðurinn sagði að ekki mætti einblína of mikið á vilja drengsins. Þrátt fyrir meiri tengsl 

á milli drengsins og K mátti ekki líta svo á að áframhaldandi búseta hjá M yrði honum mikið 

áfall. Flutningur til K myndi veita tímabundna ánægju en ekki góða framtíðarlausn þar sem 

drengurinn þyrfti mikla festu og tengsl við eldri bróður væru stirð. Matsmaðurinn taldi ekki 

nauðsynlegt að systkinin myndu alast upp saman. Dómurinn mat M hæfari til að fara með 

forsjá drengsins, þrátt fyrir aukin tengsl mæðginanna. Á síðari stigum málsins tjáði 

drengurinn dómkvöddum matsmanni að hann vildi vera meira hjá K og helst flytja til hennar 

og heimsækja M stundum.  Hins vegar var vilji hans reikull í síðara viðtalinu og virtist hann 

eiga erfitt með að gera fullkomlega upp á milli foreldranna. Sérfróðir meðdómsmenn töldu að 
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viðhorf drengsins yrði að skoða út frá heildarstöðu hans og meta út frá því að hann var aðeins 

7 ára þegar matsmaður ræddi við hann og greindarþroski við neðri mörk meðallags og hafði 

hann ekki yfirlit yfir aðstæður sínar. Einnig hafði það áhrif að hann dvaldist hjá foreldrum 

sínum á víxl og deilur höfðu staðið um búsetu hans í yfir 2 ár. Vilji drengsins að mati dómsins 

var reikull og þroski hans kominn stutt á veg. Var því efast um raunsæið að baki matinu sem 

drengurinn lagði á tengslstöðu sína. Það var því mat sérfróðra meðdómenda að vilji drengsins 

ætti ekki að ráða ákvörðun um forsjá. Talið var að það væri honum fyrir bestu að M færi með 

forsjá hans. 

Í Hrd. 2005, bls. 2382 (498/2004) deildu aðilar um forsjá 4 ára dóttur þeirra. Aðilar hófu 

sambúð árið 2000 en K flutti fljótlega út. Þau ákváðu þó að halda góðu sambandi, þar sem 

þau áttu von á barni. Þau gerðu skriflegan samning um sameiginlega forsjá. K hóf sambúð 

með öðrum manni og átti M erfitt með að sinna umgengni við stúlkuna vegna aðstæðna K. K 

sleit sambúðinni og frá þeim tíma umgekkst M dóttur sína mikið. Ágreiningur kom upp á 

milli aðila og M höfðaði mál og krafðist forsjár. Dómkvaddur var matsmaður sem komst að 

þeirri niðurstöðu að hvorugur aðilinn væri sterkur uppeldisaðili. Hann taldi að til lengri tíma 

litið væri það barninu farsælla og hagsmunum þess betur borgið hjá M og þeir hagsmunir 

vægu þyngra en hugsanlegir tímabundnir erfiðleikar sem kynnu að verða við aðlögun að 

heimili M. K óskaði yfirmats. Yfirmatsmenn töldu báða aðila hæfa til að fara með forsjá 

barnsins. Þeir mæltu þó með því að M yrði falin forsjá. Dómurinn féllst ekki á álit 

matsmanna. Barnið bjó við gott atlæti, þroskaðist eðlilega og var tengt báðum aðilum sterkum 

tilfinningaböndum. Var K falin forsjá. 

Í Hrd. 2006, bls. 2964 (548/2005) deildu aðilar um forsjá tveggja barna, 12 ára drengs og 

7 ára stúlku. Aðilar slitu samvistum árið 2002 og sömdu um sameiginlega forsjá. K höfðaði 

síðar mál og krafðist forsjár. Dómkvaddur var matsmaður til að meta forsjárhæfni foreldra og 

kanna vilja og afstöðu barnanna til þess hjá hvoru foreldrinu þau vildu búa. Matsmaður taldi 

báða foreldra hæfa. Þegar vilji barnanna var kannaður vildi hvorugt þeirra velja annað heimili 

foreldra sinna fram yfir hitt. Það mátti þó lesa í svör stúlkunnar um kosti og galla hvors 

heimilis um sig auk tengslamatsins, að hún vildir frekar búa hjá K. Hún átti mjög náin 

félagstilfinningaleg tengsl við K en mikil togstreita var til staðar við stjúpdóttur M og 

eiginkonu hans, þó svo að þau tengsl væru jákvæð. Hún upplifði ekki valið á milli föður og 

móður, heldur á milli móður og vinkvenna annars vegar og nýrrar fjölskyldu hins vegar sem 

hún hafði ekki aðlagast fyllilega. Hvorugt þeirra vildi skipta um skóla og ítrekaði stúlkan það 

við matsmann. Erfiðara var að ráða í svör drengsins. Hann virtist vel tengdur báðum 

foreldrum. Honum fannst hann líkari K en hallaðist meira að jafnara skaplyndi M. Honum 
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fannst aðstæður betri hjá M, t.d. stærra herbergi og skólinn nær heimilinu. Auk þess átti hann 

sameiginleg áhugamál með M. Honum líkaði vel við eiginkonu M og dóttur hennar. 

Drengurinn tók það skýrt fram að hann vildi ekki gera upp á milli foreldra sinna. 

Héraðsdómur taldi það heppilegast fyrir bæði börnin að forsjá stúlkunnar yrði falin K en 

forsjá drengsins M. K áfrýjaði til Hæstaréttar sem staðfesti dóm héraðsdóms. Í niðurstöðu 

Hæstaréttar virðist vera tekið mikið mark á því að í matsgerðinni mátti greina að drengurinn 

hallaðist meira að jafnara skaplyndi M og að hann næði góðu sambandi við stjúpmóður sína 

og stúlkan hefði gengið út frá því sem vísu að hún dveldi hjá K. Það þótti ekki vega þyngra í 

málinu að systkinin yrðu ekki aðskilin, enda var kveðið á um rúma og reglulega umgengni.  

Í Hrd. 2006, bls. 3605 (101/2006) deildu aðilar um forsjá 3 ára sonar síns. Aðilar hófu 

sambúð árið 1999, en fyrir átti K þrjú börn. Aðilar slitu sambúð árið 2004 og náðu 

samkomulagi um sameiginlega forsjá. Drengurinn átti fyrst lögheimili hjá K en síðar hjá M. 

Fyrst dvaldi hann viku í senn hjá hvorum aðila, en þegar M flutti af höfuðborgarsvæðinu þá 

dvaldi hann tvær vikur í senn hjá hvorum aðila. K hóf sambúð með öðrum manni og fluttu 

þau einnig af höfuðborgarsvæðinu. Þar með jókst vegalengdin á milli M og K. K höfðaði mál 

og taldi forsendur fyrir sameiginlegri forsjá brostnar. Dómkvaddur var matsmaður sem taldi 

báða aðilana hæfa. Tveir sálfræðingar framkvæmdu yfirmat. Þeir töldu foreldrana hæfa en 

þeir bjuggu þó við mismunandi heimilisaðstæður. M bjó einn en K með sambýlismanni og 

börnum úr fyrra sambandi. Ekki var ráðið að drengurinn hafi verið tengdari öðru foreldri 

fremur en hinu. K var dæmd forsjá á grundvelli þess að drengurinn hafði búið hjá henni í 

rúmlega eitt ár með hálfsystkinum sem hann hafði alist upp með frá fæðingu. Það þótti 

óvarlegt að rjúfa þau tengsl. Auk þess sem drengurinn hafði tengst sambýlismanni K 

jákvæðum böndum. Héraðsdómur tók fram í niðurstöðum sínum að við ákvörðun um forsjá 

bæri að líta til sjónarmiða í 2. og 3. mgr. 34. gr. barnalaga en hins vegar áttu atriði sem lutu að 

óskum barns, kyni, aldri eða sök og ólögmætri sjálftöku ekki við í málinu sökum ungs aldurs. 

Í Hrd. 1. mars 2007 (435/2006) deildu aðilar um forsjá tveggja barna, 14 ára stúlku og 10 

ára drengs. Aðilar voru í sambúð í 10 ár og gengu í hjónaband árið 2000 en skildu stuttu síðar. 

Kveðst K hafa þurft að flýja af heimilinu vegna ofríkis og ofbeldis af hálf M. M brást illa við 

og tók börnin með valdi. M höfðaði forsjármál í júní árið 2001 og var honum dæmd forsjá. M 

tálmaði K umgengni við börnin og þrátt fyrir úrskurð sýslumanns um umgengni fékk K ekki 

umgengni við börnin fyrr en hún leitaði aðstoðar barnaverndarnefndar. K höfðaði síðan mál 

og krafðist forsjár. Dómkvaddur var matsmaður og jafnframt var framkvæmt yfirmat. Í 

matsgerð sagði að K væri vel fær um að fara með forsjá barnanna. Hins vegar var ekki hægt 

að leggja mat á forsjárhæfni M með sama hætti sökum þess að hann var ófáanlegur til fulls 
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samstarfs. Í matsgerðinni var fjallað um vilja barnanna en þar lýsti stúlkan yfir eindregnum 

vilja sínum til að búa hjá K en hafa umgengni við M. Drengurinn tók hins vegar ekki afstöðu 

til búsetu en sagðist vilja búa hjá báðum foreldrum, en vildi vera oftar hjá K. Í yfirmati lýstu 

börnin óbreyttri afstöðu til búsetu. Yfirmatsmenn töldu K hæfa til að fara með forsjá barnanna 

en forsjárhæfni M skerta vegna tortryggni og harðneskjulegrar framkomu við börnin. Annar 

yfirmatsmanna taldi M ekki hæft foreldri fyrir dóttur sína þar sem hann skorti skilning á 

þörfum hennar. Hann hafði meiri skilning á þörfum drengsins en þó takmarkaðan. Talið var 

að hagsmunum barnanna væri betur borgið hjá K og var henni því dæmd forsjá. 

Í Hrd. 15. nóvember 2007 (114/2007) deildu aðilar um forsjá 4 ára sonar þeirra. Aðilar 

hófu sambúð árið 2001 og gengu í hjónaband árið 2002. Fyrir átti M son og fór hann með 

forsjá hans. Aðilar skildu árið 2005 og sömdu um að K færi með forsjá en lögheimili 

drengsins yrði hjá M. Aðilar komust einnig að samkomulagi þess efnis að drengurinn dveldi 

eina viku í senn hjá hvorum aðila til skiptis. Aðilar urðu ósáttir og M höfðaði mál og krafðist 

forsjár. Dómkvaddir voru matsmenn og í matsgerð sem lögð var fyrir dóm kom fram að tengsl 

drengsins væru sterkari við K en M. Báðir foreldrar voru taldir jafnhæfir til að annast 

drenginn. Í dómi héraðsdóms var ekki talið að sjónarmið sem lúta að kyni, aldri eða 

ólögmætri sjálftöku ættu við og var heldur ekki talið að óskir drengsins hefðu úrslitaáhrif 

vegna ungs aldurs. K var dæmd forsjá á grundvelli þess að hún væri næmari fyrir þörfum 

drengsins og meiri líkur á því að hún myndi stuðla að góðum samskiptum við M. 

Í Hrd. 23. apríl 2008 (431/2007) deildu aðilar um forsjá tveggja dætra sinna, 10 og 8 ára. 

Aðilar hófu sambúð árið 1996 en slitu samvistum árið 2000. M og K sömdu um sameiginlega 

forsjá og umgengni til jafns en lögheimili stúlknanna var hjá K. Forsendan fyrir sameiginlegri 

forsjá var sú að aðilar áttu heima í sama hverfi. K og sambýlismaður hennar keyptu stærra 

húsnæði í öðru hverfi og þar með brast forsendan fyrir vikulegum skiptum. M var í sambúð 

og eignaðist son. Dómkvaddur var matsmaður sem taldi báða foreldra hæfa uppalendur og að 

tengsl milli þeirra og stúlknanna væru sterk. Stúlkurnar voru báðar tengdar hálfsystkinum 

sínum og höfðu dvalið til jafns á báðum heimilum undanfarin ár. K var dæmd forsjá. Þrátt 

fyrir að hafa glímt við geðræna erfiðleika var hún á góðum batavegi og þessi skipan hafði 

minnsta röskun í för með sér fyrir stúlkurnar sem höfðu nú þegar aðlagast nýju umhvefi. 

Í Hrd. 12. júní 2008 (608/2007) deildu aðilar um forsjá 7 ára dóttur þeirra. Aðilar hófu 

sambúð árið 1998 en slitu henni árið 2000. Við sambúðarslitin gerðu þau dómsátt þess efnis 

að K færi með forsjá. M fékk umgengni aðra hvora helgi. Undanfarið eitt og hálft ár var 

stúlkan þó vikulega til skiptis hjá foreldrum sínum en stundum meira hjá M. Upplýsingar 

komu fram um vanlíðan stúlkunnar á heimili K og vildi M láta hana hefja skólagöngu frá 
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heimili hans en K féllst ekki á það. Dómkvaddur var matsmaður en beðið var um yfirmat þar 

sem K var ósátt við undirmat. Í yfirmati kom fram að M virtist vera tilfinningaleg 

lykilpersóna í huga stúlkunnar og hún var háðust umönnun konu hans. Stúlkan kaus að senda 

K engin skilaboð. Hugsanlega endurspeglaði þessi framgangsmáti vilja hennar til að búa 

frekar á heimili M. Sambýlismaður K skipti stúlkuna litlu máli. Voru þessar niðurstöður í 

ágætu samræmi við þær niðurstöður sem komu fram í fyrri matsgerð. Í yfirmatsgerð var tekið 

fram að stúlkan léti í ljós, með endurteknum og hreinskilnum hætti, vilja til að búa hjá M og 

konu hans. Í héraðsdómi var staðhæft að minnsta röskunin fyrir stúlkuna væri ef K færi áfram 

með forsjá hennar. Matsmenn töldu báða foreldra hæfa en M hæfari. Einn yfirmatsmanna var 

spurður hvort eitthvað réttlætti að forsjá stúlkunnar yrði færð frá K til M. Hann svaraði því 

játandi og sagði að það væri ósk barnsins. Var M talinn hæfari og honum því dæmd forsjá. 

Dómkvaddur var matsmaður eftir að héraðsdómur gekk til að meta hvort afstaða stúlkunnar 

væri óbreytt. Í matsgerðinni sagði að stúlkan hafi látið vel af sér hjá báðum foreldrum en vildi 

flytja til M og var ánægðari þar. Matsmaðurinn sagði að hún hefði lýst skýrum vilja en afstaða 

hennar væri barnaleg, t.d. gerði hún sér ekki grein fyrir þeirri afleiðingu að hún þyrfti að 

skipta um skóla. Þegar litið var til vilja hennar varð þó að hafa í huga að hún var aðeins 7 ára. 

Það virtist samt sem svo að það færi betur um hana á heimili M. Staðfesti Hæstiréttur því 

niðurstöðu héraðsdóms. 

Í Hrd. 30. október 2008 (140/2008) deildu aðilar um forsjá tveggja sona sinna, 10 og 7 

ára. Aðilar kynntust árið 1997 og slitu sambúð árið 2003. Við sambúðarslit var ákveðið að 

aðilar færu sameiginlega með forsjá beggja drengjanna og áttu þeir lögheimili hjá sitthvorum 

aðilanum. Þeir dvöldu vikulega til skiptist hjá hvoru foreldri og gengu í sitt hvorn skólann. 

Aðilar kynntust núverandi sambýlismökum sínum og vildi K flytja með sambýlismanni sínum 

norður í land, þar sem hann hafði fengið gott starf. Þar með brast forsendan fyrir núverandi 

fyrirkomulagi og höfðaði K því mál og krafðist forsjár. Dómkvaddur var matsmaður sem taldi 

eldri soninn tengdari K en yngri soninn jafntengdan báðum aðilum. Einnig lýsti eldri sonurinn 

yfir vilja sínum til þess að búa hjá K. Hann var viðkvæmari en yngri bróðir hans og var það 

mat sérfræðings að drengirnir þyrftu að vera meira hjá K en nú væri. Matsmaður komst að 

þeirri niðurstöðu að báðir foreldrar væru hæfir og hefðu góða aðstöðu til að hafa drengina hjá 

sér. Veigamikil rök þurfti til að raska núverandi skipan mála. Móðurforeldrar búa á þeim stað 

sem K ætlaði að flytja til og drengirnir voru vanir aðstæðum þar. Afstaða eldri drengsins 

virtist skýr og veitti eindregna vísbendingu um vilja hans til að búa frekar hjá K en M. Ekki 

kom til greina að skilja drengina að. Með vísan til tengsla K, umgjarðar hennar og mikilvægra 

tengsla við hálfsystkini var það niðurstaða dómsins að rétt væri að dæma K forsjá yfir báðum 
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drengjunum. M áfrýjað til Hæstaréttar. Dómkvaddur var matsmaður eftir að héraðsdómur 

gekk og í þeirri matsgerð kom fram að tengsl eldri sonarins væru sterkari í garð K en einnig 

jákvæð í garð M. Afstaða hans til búsetu var engu að síður skýr og afdráttarlaus, hann vildi 

búa hjá K og fara í umgengni til M og byggðist sú afstaða á sterku tilfinningasambandi við K 

og var ástæða til að taka fullt mark á því. Afstaða eldri drengsins var svo skýr að ekki þótti 

ástæða til að ætla að breyting á búsetu hefði neikvæð áhrif á drenginn. Yngri drengurinn lýsti 

jákvæðum tengslum við báða foreldra sína, en neikvæðum tengslum í garð stjúpmóður. Hann 

gaf ekkert meira upp. Einnig var lagt fyrir Hæstarétt endurrit af skýrslu matsmanns fyrir 

héraðsdómi þar sem matsmaðurinn lýsti m.a. þeirri skoðun sinni að eldri drengurinn hefði 

með óvenjuskýrum hætti lýst vilja sínum til að vera hjá K, en yngri drengurinn vildi ekki taka 

neina afstöðu. Hæstiréttur staðfesti því dóm héraðsdóms með vísan til forsendna hans. 

 

4.3 Ályktanir af dómaframkvæmd 

Þegar dómar Hæstaréttar á árunum 2003 til 2008 eru skoðaðir, má sjá að dómarar leysa mjög 

mismunandi úr deilum um forsjármál. Sumir dómar eru ítarlegri en aðrir. Einnig er 

mismunandi hvað dómurum finnst eiga að koma fram í dómum og hversu ítarlega er gert 

grein fyrir vilja barnsins.  

Þegar dómar Hæstaréttar eru skoðaðir á þessu tímabili má sjá að þegar aðilar deila um 

forsjá barna á aldrinum þriggja til fimm ára á sjónarmið um vilja barnsins ekki við. Það gefur 

augaleið að svona ung börn eiga erfitt með að mynda sér skoðanir og skilja e.t.v. lítið hvað 

felst í því að foreldrar þeirra slíta hjúskap eða samvistum. Það er þó mismunandi eftir dómum 

hvort minnst var á að viljasjónarmiðið ætti ekki við eða hvort algjör þögn ríkti um viljann. 

Í nær öllum forsjármálum eru dómkvaddir matsmenn til þess að leggja mat á hæfni aðila, 

aðstöðu og fleiri atriði. Þeir kanna einnig afstöðu barna í mörgum tilvikum. Dómkvaddir voru 

matsmenn í öllum tilvikum nema einu að því er virðist. Í Hrd. 2004, bls. 1763 (418/2003) er 

ekki minnst á matsmenn. Sá dómur er hins vegar stuttur og ekki ítarlegur. Í þremur tilvikum 

af þeim tólf, þar sem börn eru eldri en sex ára, er lögð fram sérstök spurning til matsmanna að 

kanna afstöðu barna. Í átta tilvikum af þeim tólf sem koma til skoðunar var ekki lögð fram 

sérstök spurning til matsmanna um að kanna afstöðu barna, en engu að síður könnuðu 

matsmenn vilja þeirra á einhvern hátt og fjölluðu um hann. Sú umfjöllun var þó mismikil. Í 

tveimur dómum, Hrd. 2004, bls. 3936 (165/2004) og Hrd. 12. júní 2008 (608/2007) var 

dómkvaddur matsmaður eftir að héraðsdómur gekk, sérstaklega til þess að meta afstöðu þeirra 

stúlkna sem um var deilt 
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Það þykir athugavert, að í Hrd. 23. apríl 2008 (431/2007), þar sem aðilar deildu um forsjá 

tveggja stúlkna, 10 ára og 8 ára, var ekkert minnst á vilja þeirra né að hans hafi verið leitað. 

Það þykir stinga í stúf við aðra dóma, þar sem vilja yngri barna er aflað og hefur m.a. haft 

áhrif á niðurstöðu málsins. 

 Í flestum dómum mátti sjá góða lýsingu á vilja barnanna og hversu þungt hann átti að 

vega í mati dómsins á því hvar forsjáin átti að liggja. Í Hrd. 2003, bls. 4277 (182/2003) er þó 

áhugavert að sjá, þar sem deilt er um forsjá fjögurra barna, 16 ára, 15 ára, 9 ára og 7 ára, að í 

héraðsdómi sagði einungis að dómurinn hafi kannað afstöðu barnanna og aðilum kynnt það en 

það segir hins vegar ekkert til um það hver afstaða barnanna var. Í Hæstarétti var aðeins deilt 

um forsjá tveggja yngri barnanna, og þar er vilji þeirra kannaður en hann hafði þó ekki áhrif á 

niðurstöðu málsins. 

Í tveimur dómum, Hrd. 2005, bls. 2075 (497/2004) og Hrd. 12. júní 2008 (608/2007) er 

mikil umfjöllun um vilja barna, sem eru einungis 7 ára gömul. Í fyrri dómnum sagði að skoða 

yrði vilja 7 ára drengs út frá aldri hans og þeirri staðreynd að hann hefði greindarþroska við 

neðri mörk. Auk þess voru svör hans tvíbent, þ.e. hann vildi dvelja meira hjá K en 

framtíðarhorfur hans til búsetu voru hjá M. Matsmaðurinn taldi að ekki mætti einblína um of á 

vilja drengsins. Það þótti honum fyrir bestu að búa hjá M þrátt fyrir vilja hans til að búa hjá K. 

Í seinni dómnum er mikil umfjöllun um vilja 7 ára stúlku og er tekið fram að hún láti í ljós 

með endurteknum og hreinskilnum hætti að hún vilji búa hjá M. Hins vegar þótti afstaða 

hennar barnaleg og litið var til ungs aldurs hennar þegar afstaða hennar var skoðuð. Vilji 

hennar virðist þó hafa haft áhrif á niðurstöðu málsins, þar sem M var dæmd forsjá. 

Í sumum dómum er tekið fram að börnin vilji ekki gera upp á milli foreldra sinna og er þá 

oft reynt að lesa í svör þeirra. Í Hrd. 2004, bls. 2471 (31/2004) er t.d. tekið fram að vilji hafi 

verið kannaður hjá 7 og 9 ára stúlkum og hvorug þeirra hafi kveðið skýrt á um vilja sinn til að 

vera hjá öðru hvoru foreldrinu en þegar gengið var fast að þeim, hölluðust þær að K og virtist 

afstaða þeirra ráða að einhverju leyti niðurstöðu málsins, þar sem K var dæmd forsjá. Í 

Hæstarétti var vilji þeirra kannaður betur þar sem hann virðist hafa haft áhrif á niðurstöðu 

héraðsdóms og þá virðist sem þær hafi myndað sér skoðun og tóku þær skýrt fram að þær 

vildu búa hjá K og ekki breyta núverandi fyrirkomulagi. Eins og sést í héraðsdóminum var 

vilji stúlknanna ekki skýr en það var gengið fast að þeim. Réttur barnsins til að tjá sig er ekki 

skylda heldur er þetta réttur þess. Það þykir því varhugavert að þvinga fram afstöðu barnsins. 

Það er athugavert að í Hrd. 30. október 2008 (140/2008) virðist vilji eldri drengsins, sem 

var 10 ára, ráða miklu um niðurstöðuna þar sem foreldrarnir teljast báðir jafnhæfir. Yngri 
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bróðir drengsins sem var 7 ára gerði ekki upp á milli foreldranna, og mátti því lesa út úr 

dómnum að vilji eldri drengsins virtist ráða niðurstöðunni. 

Að lokum má sjá af dómum Hæstaréttar að vilji barna sem eru orðin 10 ára og eldri hafi 

mikið að segja með niðurstöðu málsins, sbr. Hrd. 2004, bls. 3936 (165/2004), 1. mars 2007, 

bls. 435/2006) og Hrd. 30. október 2008 (149/2008). 

 

5 Lokaorð 

Það er staðreynd að fjöldi barna þarf að takast á við það að foreldrar þeirra slíta hjúskap eða 

sambúð. Þegar það gerist og foreldrar ná ekki samkomulagi um forsjá barnanna, þarf að vera 

á hreinu hver réttindi barna eru til að hafa áhrif á þá ákvörðun. 

Það er ljóst af þeim ákvæðum sem talin voru upp í dæmaskyni hér að framan að í 

íslenskum rétti eru fjölmörg ákvæði sem kveða á um rétt barna til að tjá sig og rétt þeirra til að 

geta haft áhrif á ákvarðanir er snerta líf þeirra og framtíð. Það er ljóst að þessi réttur barnsins, 

að fá að tjá sig, er ekki einungis bundinn við íslenskan rétt, heldur eru samsvarandi ákvæði í 

gildi á hinum Norðurlöndunum og má ætla að lög þeirra landa sem hafa fullgilt 

Barnasáttmálans hafi einnig að geyma ákvæði þess að lútandi. 

Í málum, þar sem deilt er um forsjá barna milli foreldra, hefur barninu verið veittur réttur 

til að láta í ljós skoðun sína og að það sé tekið réttmætt tillit til skoðana þess með tilliti til 

aldurs og þroska. Kveðið er á um þessa reglu í 1. mgr. 43. gr. barnalaga nr. 76/2003 en sú 

regla á sér stoð í Barnasáttmálanum. Það er því ljóst að barnið hefur rétt til að tjá sig og að 

tekið sé tillit til skoðana þess. 

Í upphafi var varpað fram þeirri spurningu hvort að réttur barns til þess að tjá sig í 

forsjármálum væri virkur og ef hann er virkur, að hve miklu leyti. Í því sambandi var ákveðið 

að skoða dóma Hæstaréttar sem féllu á árunum 2003 til 2008. 

Þegar dómar Hæstaréttar voru skoðaðir, þar sem tekist var á um forsjá barna, má sjá að í 

langflestum tilvikum er leitað eftir vilja barnsins eða tekið fram hver hann sé. Af þessu leiðir, 

að réttur barnsins til að tjá sig er almennt virkur í íslenskri dómaframkvæmd. Það má einnig 

sjá að vilji barnsins ræður því oftast ekki einn og sér hvort foreldri fari með forsjána. Það á 

sérstaklega við þegar barnið er ungt, en þá er tekið fram að taka skuli tillit til ungs aldurs þess 

og verður því að skoða viljann út frá því. Eins og fram hefur komið er ekki leitað eftir vilja 

barna á aldrinum þriggja til fimm ára. Barn sem er orðið sex ára virðist vera á mörkunum, en 

um leið og barn er orðið sjö ára má finna mikla umfjöllun um vilja þess í dómum, og jafnvel 

að hann hafi mikil áhrif á niðurstöðu dómsins. Eftir því sem börnin verða eldri, því meiri áhrif 
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hefur afstaða þeirra á niðurstöðu málsins. Má því segja að frá og með sjö ára aldri sé tekið 

tillit til skoðana barnsins og því eldra sem það verður, því ríkara tillit sé tekið til vilja þess. 

Athyglisvert var að sjá að leitað var í jafnríkum mæli eftir vilja barnsins og raun bar vitni. 

Það er einnig athyglisvert að vilja barnsins var ekki einungis leitað heldur var oft á tíðum 

mikil umfjöllun um hann og í vissum tilvikum hafði hann áhrif á niðurstöðu  málsins. 

Það má vissulega deila um það hvort að það sé rétt að leita eftir vilja barnsins og hvort 

hann eigi að hafa áhrif í svo alvarlegum málum, sem forsjármál eru. Það má hins vegar ekki 

gleyma því að börn eru manneskjur og á því rödd þeirra að fá að heyrast. Þó verður að hafa í 

huga að oft er börnum lagt í munn hvað þau eiga að segja og verður því að kanna á hverju 

vilji þeirra byggist. Verður því að gæta þess að stilla þessu ekki upp þannig að börnin verði að 

velja á milli foreldra sinna. Þetta er réttur barnsins, en ekki skylda þess. 

Foreldrar eiga að hafa vit á því að gera börnin ekki að aðalþrætuefni við skilnað og bera 

hag þeirra fyrir brjósti og í flestum tilvikum er hagur þeirra sá að geta notið samvista við báða 

foreldra til jafns. Foreldrar eiga ekki að setja börnin sín í þá stöðu, að þurfa að velja á milli 

tveggja mikilvægustu persónanna í þeirra lífi, því það getur orðið þeim óbærilegt. 
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