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Aðför vegna umgengnistálmana 

Hrefna Friðriksdóttir 

Inngangur 

Áhersla á sameiginlega ábyrgð beggja foreldra á uppeldi barns og tengsl barns við báða 

foreldra óháð fjölskyldustöðu hefur ráðið hvað mestu um þróun barnalaga á Íslandi 

undanfarna áratugi. Þannig hafa m.a. smátt og smátt þróast mikilvæg lagaákvæði um 

umgengni barns við foreldi sitt sem barnið býr ekki hjá og úrræði sem nýta má til að 

knýja fram umgengni.  

Við setningu gildandi barnalaga nr. 76/2003 var í fyrsta sinn á Íslandi lögfest 

heimild til að koma á umgengni barns og foreldris með aðför. Í aðdraganda að 

setningu laga um breytingu á barnalögum nr. 61/2012 (sem taka gildi 1. janúar 2013) 

var tekist á um hvort afnema ætti þessa heimild. Í þessari grein verður vikið að reglum 

um umgengni og umgengnistálmanir og fjallað um rök með og á móti heimild til að 

koma á umgengni með aðför. 

Grundvallarreglur um umgengni 

Meginreglur um umgengni barns og foreldris 

Samhliða vaxandi áherslu á jafnrétti og jafna stöðu og möguleika beggja kynja hafa 

báðir foreldrar á undanförnum áratugum tekið í æ ríkari mæli virkan þátt í uppeldi 

barna sinna óháð fjölskyldugerð. Þá hefur sjónum í vaxandi mæli verið beint að 

sjálfstæðum rétti  og hagsmunum barns.1 Við þessar aðstæður hefur reynt á ýmis 

lagaleg álitaefni sem snerta umgengni barna og foreldra. 

Umgengni snýst um samveru og önnur persónuleg samskipti barns við það foreldri 

sem barnið á ekki lögheimili hjá.2 Samvera barna og foreldra er grundvallarþáttur í 

fjölskyldulífi og er umgengnisrétturinn verndaður af reglum um friðhelgi 

fjölskyldunnar skv. 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, sbr. lög nr. 97/1995 

(stjskr) og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Öll útfærsla 

umgengnisréttar tekur skýrt mið af ákvæði 3. mgr. 76. gr. stjskr. þar sem sérstaklega er 

kveðið á um að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra 

krefst. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (SRB)3 er leiðarljós við alla 

nánari útfærslu á réttindum barns, en þar er m.a. fjallað um samband barns og 

foreldris.4 Ýmis meginákvæði samningsins styðja við umgengnisrétt barns og foreldris, 

svo sem 3. gr. um áherslu á það sem barni er fyrir bestu og 6. gr. um skyldu til að 

tryggja af fremsta megni að barn fái að lifa og þroskast við uppbyggjandi og 

þroskavænleg skilyrði. Samkvæmt 7. gr. SRB á barn, eftir því sem unnt er, rétt á því að 

njóta umönnunar beggja foreldra sinna og í 3. mgr. 9. gr. er undirstrikað að virða eigi 

rétt barns sem skilið hefur verið frá foreldri til að halda persónulegum tengslum og 

                                                           

1  Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290 mál. 
2  Samanber lög nr. 61/2012, sjá Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290 mál. 
3  Fullgiltur hér á landi árið 1992, sbr. augl. 18/1992, 
4  Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“. Í ritinu Mannréttindasamningar Sameinuðu 

þjóðanna: Meginreglur, framkvæmd og áhrif á islenskan rétt. Reykjavík 2009, bls. 311. 
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beinu sambandi við foreldi með reglubundnum hætti, enda sé það ekki andstætt 

hagsmunum barnsins. Í 18. gr. er einnig áréttuð sú meginregla að foreldrar beri 

sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn og koma því til þroska. 

Það er erfitt að skilgreina hvers konar umgengni telst barni fyrir bestu í hverju 

tilviki, þar með hversu langt á að ganga í að þvinga hana fram. Undirstöðuatriði er að 

taka mið af þörfum barns fyrir góða umönnun, jákvæð tengsl, stöðugleika, öryggi, ró, 

jákvæðan aga eða ramma og fyrirsjáanlega framtíð.5  

Lagareglur um umgengni 

Þróun barnaréttur hefur tekið ríkt mið af því hvaða reglur um samband barns og 

foreldra sem búa ekki saman eru taldar líklegastar til að þjóna hagsmunum barnsins. 6 

Beint lagaákvæði um rétt barns og foreldris til umgengni eftir skilnað leit fyrst 

dagsins ljós í lögum nr. 60/1972 um stofnun og slit hjúskapar.7 Réttur barns, sem fætt 

var utan hjónabands, til umgengni við forsjárlaust foreldri var ekki talinn fyrir hendi 

fyrr en við gildistöku fyrstu barnalaganna nr. 9/1981.8  

Í 46. gr. núgildandi barnalaga er lögð rík áhersla á rétt barns til að umgangast það 

foreldri sem það býr ekki hjá. Rétturinn er byggður á því að það komi barni að jafnaði 

best að rækta og viðhalda tengslum við báða foreldra sína óháð því hvort foreldrar 

velja að búa saman en unnt er að synja um umgengni ef hún er talin andstæð 

hagsmunum barnsins. Með breytingum skv. lögum 61/2012, er sérstaklega áréttuð 

skylda beggja foreldra til grípa til þeirra ráðstafana sem við verður komið til að tryggja 

að réttur barnsins verði virtur, annars vegar er það skylda foreldris sem barn býr ekki 

hjá að rækja umgengni og hins vegar skylda foreldris sem barn býr hjá til að stuðla að 

því að barn njóti umgengni sem ákveðin hefur verið. 

Umgengnisdeilur 

Foreldrar geta samið um umgengi barns og eftir atvikum óskað staðfestingar 

sýslumanns á samningi sínum. Þá hefur sýslumaður að meginstefnu til úrskurðarvald 

um umgengni skv. 47. gr. laga nr. 76/2003. Dómari getur einnig að kröfu annars 

foreldris kveðið á um umgengni í dómsmáli sem rekið er um forsjá barns, sbr. 34. gr. 

laganna. Með breytingarlögum nr. 61/2012 eru lögfest þau sjónarmið sem fyrst og 

fremst ber að líta til við úrlausn mála um umgengni. Ber að líta til tengsla barns við 

báða foreldra, aldurs barns, stöðugleika í lífi barns, búsetu foreldra og vilja barns að 

teknu tilliti til aldurs og þroska. Þá ber að meta hættu á að barnið, foreldri eða aðrir á 

heimili barnsins hafi orðið eða verði fyrir ofbeldi og líta sérstaklega til þess hvort 

ágreiningur eða samskipti foreldra séu líkleg til að koma í veg fyrir, hindra eða draga úr 

möguleikum barns til að alast upp við þroskavænleg skilyrði.9 

                                                           
5  Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290 mál. 
6  Hrefna Friðriksdóttir: „Heimild til að dæma sameiginlega forsjá“. Tímarit lögfræðinga 2011, bls. 274. 
7  Um þróun norræns réttar sjá Dögg Pálsdóttir: „Umgengi og umgengnistálmanir“. Í ritinu 

Heiðursrit Ármanns Snævarr 1919-2010, Reykjavík 2010, bls. 94-95. 
8  Í dómi Hrd. 1979, bls. 1157 hafnaði meirihluti Hæstaréttar því að faðir ætti ólögfestan rétt til 

umgengni við óskilgetið barn sitt. Minnihluti taldi rétt að dæma föður umgengni með hliðsjón af 
grunnreglum barnaréttar og með lögjöfnun frá ákvæði 47. gr. laga 60/1972. 

9  Í lögum nr. 61/2012 er að finna ýmis mikilvæg nýmæli sem tengjast málsmeðferð sýslumanna, 
m.a. heimild til að óska aðstoðar sérfræðinga í málefnum barna. 
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Brot á umgengnisrétti 

Umgengnistálmanir 

Frá fyrstu tíð hafa verið lögmælt einhverskonar þvingunarúrræði sem ætlað er að 

tryggja að umgengni komist á. 

Nokkur skilyrði eru fyrir beitingu þvingunarúrræða. Samkvæmt 48. og 50. gr. 

barnalaganna má þvinga fram umgengni sem ákveðin hefur verið með samningi 

foreldra ef hann er staðfestur af sýslumanni, með úrskurði sýslumanns, dómssátt eða 

með dómi. Munnlegur eða óstaðfestur samningur foreldra dugir því ekki til. Þá verður 

að uppfylla það skilyrði að foreldri sem barn býr hjá tálmi umgengni, þ.e. komi í veg 

fyrir eða valdi því með einhverjum hætti að umgengni komist ekki til framkvæmda.  

Við val á þvingunarúrræðum vegast á tvenns konar hagsmunir. Annars vegar er um 

að ræða hagsmuni barns og foreldris af því að njóta umgengninnar og hins vegar 

hagsmuni barns af því að framkvæmd umgengni valdi því ekki of miklum erfiðleikum 

eða skaða. Lögfesting og framkvæmd þvingunarúrræða verður að taka mið af þeirri 

hættu sem getur verið samfara því fyrir barn að þvinga fram umgengni með tilteknum 

ráðum. Hér verður að reyna að horfa á hagsmuni barns til lengri og skemmri tíma.  

Allt frá lögfestingu umgengnisréttar og úrræða vegna tálmana árið 1972 hefur fyrst 

og fremst verið gert ráð fyrir beitingu dagsekta. Árið 2003 var lögfest heimild til að 

knýja fram umgengni með aðför, þ.e. heimild til að sækja barn og færa það til 

umgengnisforeldris. 

Aðför vegna umgengnistálmana 

Heimild til aðfarar í íslenskum lögum 

Núgildandi 50. gr. barnalaganna gerir ráð fyrir að héraðsdómi geti, að kröfu þess sem 

rétt á til umgengni við barn, heimilað að henni verði komið á með aðfarargerð ef 

forsjármaður tálmar umgengni þrátt fyrir úrskurð um dagsektir og fjárnám fyrir þeim. 

Um meðferð máls og framkvæmd aðfarar gilda ákvæði 45. gr. laganna. 

Í frumvarpi til breytinga á barnalögum sem lagt var fram í nóvember 2011 lagði 

ráðherra til að afnema 50. gr. barnalaganna um beitingu aðfarar.10 Alþingi samþykkti 

breytingartillögur velferðarnefndar um að aðfararheimild vegna umgengnistálmana 

skyldi vera til staðar í lögum en gerðar voru nokkrar breytingar á gildandi ákvæði. 

Ákvæði 50. gr., sbr. lög nr. 61/2012, hljóðar svo: 

Tálmi forsjármaður umgengni þrátt fyrir úrskurð um dagsektir og fjárnám fyrir 
ógreiddum dagsektum getur héraðsdómari, að kröfu þess sem rétt á til umgengni 
við barn, heimilað að henni verði komið á með aðfarargerð. Dómari getur, að 
kröfu þess sem rétt á til umgengni við barn, úrskurðað að umgengni verði 
komið á með aðför í eitt skipti eða að umgengni á vissu tímabili verði komið á 
með aðfarargerð. Ekki verður af aðför nema gerðarbeiðandi sé sjálfur 
viðstaddur gerðina. Um meðferð máls og framkvæmd aðfarar gilda að öðru leyti 
ákvæði 45. gr. 11 

Rök með og á móti aðfararheimild 

Áður hefur verið vikið að þeim hagsmunum sem leikast á við mat á heimildum til að 

þvinga fram umgengni. Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til núgildandi barnalaga 

segir: 

 

                                                           
10  Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290 mál. 
11  Ákvæði 45. gr. var einnig breytt lítillega til að hnykkja á því að dómari geti hafnað aðfararbeiðni 

ef varhugavert verður talið að gerð nái fram að ganga með tilliti til hagsmuna barns. 
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Sifjalaganefnd tekur undir að brýnt sé að breyta ákvæðum gildandi barnalaga um 
þvingunarúrræði til framdráttar umgengnisrétti bæði vegna þess hversu skammt 
úrræði gildandi laga ná og þess að nú ríkir ákveðið ósamræmi varðandi 
þvingunarúrræði vegna innlendra umgengnisúrskurða annars vegar og erlendra 
ákvarðana hins vegar. Það ósamræmi kemur til af því að frá 1. nóvember 1996 
hafa íslensk stjórnvöld verið skuldbundin til þess að fullnusta 
umgengnisákvörðun frá öðrum ríkjum Evrópu með aðfarargerð á grundvelli 
laga nr. 160/ 1995, um viðurkenningu og fullnustu erlendra ákvarðana um forsjá 
barna, afhendingu brottnuminna barna o.fl. Sifjalaganefnd er þeirrar skoðunar 
að sömu reglur eigi að gilda um úrræði til framdráttar umgengnisrétti óháð því 
hvar umgengnisákvörðun er upphaflega tekin og því sé eðlilegt að færa íslenskan 
rétt til samræmis við ákvæði fyrrgreindra laga og eru fyrrnefndar breytingar því 
lagðar til.  
... 
    Sérstök ástæða er til að vekja athygli á að með lögfestingu þessara tillagna 
verður íslensk löggjöf í betra samræmi við löggjöf annarra norrænna ríkja ...    Í 
þessu sambandi er og vert að geta þess að af hálfu Mannréttindadómstóls 
Evrópu hefur verið litið svo á að skortur á að ríki framfylgi lögmætri 
umgengnisákvörðun yfirvalda á viðeigandi og fullnægjandi hátt geti talist brot 
gegn 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Lögfesting ákvæðis sem heimilar 
beina aðfarargerð eykur möguleika á að umgengnisákvörðun verði fullnustuð og 
er því til samræmis við fyrrgreind sjónarmið.12 

Þess má geta að aðfararheimild er staðar á öllum Norðurlöndunum nema í Noregi. 

Heimildin hefur verið til staðar í dönskum réttarfarslögum (d. retsplejeloven) frá árinu 

1969. Ekki þótti koma til álita að afnema úrræðið við setningu laga um forsjá foreldra 

árið 2007 (d. forældreansvarsloven) en gerðar voru nokkrar breytingar á framkvæmd 

aðfarar.13 Svíar áréttuðu aðfararheimild sérstaklega í lögum um foreldra árið 1968 (s. 

föräldrabalken). Fjallað var um eðli úrræðisins og beitingu þess í viðamikilli skýrslu 

árið 2005, ákvæðið var talið mikilvægt en lagðar til nokkrar breytingar á framkvæmd.14 

Finnar settu sérstök lög um beitingu aðfarar árið 1995 sem hafa ekki breyst í 

grundvallaratriðum síðan.15  Norðmenn skipuðu nefnd árið 2007 til að endurskoða 

ákvæði barnalaga um forsjá, búsetu og umgengni. Nefndin lagði til að lögfesta 

aðfararheimild með svipuðum rökum og notuð voru hér á landi árið 200316 en þegar 

norsku lögunum var breytt árið 2010 var ekki talið rétt að lögfesta þetta að svo 

stöddu.17 Norðurlöndin eiga það sammerkt að þvingunarúrræðum til að framfylgja 

umgengnisrétti virðist sjaldan beitt í framkvæmd. Talið er að mikilvægi úræðanna liggi 

ekki síst í varnaðaráhrifum þeirra.18 

                                                           
12  Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 934. 
13  Betækning nr. 1475/2006 Barnets perspektiv, Forældremyndighed, Barnets bopæl, Samvær og 

Tvangfuldbyrdelse og Stine Krone Cristensen: Forældreansvarsloven med kommentarer. Kaupmannahöfn 
2009, bls 269-271 og 341-342. 

14  SOU: 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge. Barnets bästa, föräldrars ansvar, bls. 339. 
15  Verkställighetslag nr. 619/1995. 
16  NOU 2008:9 Med barnet i fokus, bls. 86-88 og 125. 
17  Ot.prp. nr. 104 (2008-2009) Om lov om endringer i barnelova mv. Sjá einnig Trude Haugli: „Er barnet i 

fokus?“. Tidsskrift for familierett, arverett og  og barnevernrettslige spørgsmål 2008, bls. 167-171. 
18  Alþt. 2002-2003, A-deild, bls 934; Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290 mál; Betækning nr. 

1475/2006 bls. 240; NOU 2008: 9, bls. 86 og SOU 2005:43, bls. 341. 
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Þá er vert að nefna að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur nokkrum sinnum 

ítrekað að skv. 8. gr.  mannréttindasáttmálans sé ríki skylt að hafa í lögum og beita 

raunhæfum og virkum úrræðum til að tryggja umgengnisrétt.19 

Í frumvarpi til breytinga á barnalögum sem lagt var fram í maí 2011 voru reifuð 

sjónarmið um úrræði vegna umgengnistálmana. Hnykkt var á því að viðurlög væru 

nauðsynleg til að reyna að tryggja að barn færi ekki á mis við þá umgengni sem gagnist 

því best. Með viðurlögum væri einnig undirstrikað að tálmun væri brýnt brot á 

forsjárskyldum foreldris. Sérstaklega var bent á aðrar ráðgerðar breytingar sem von 

stæði til að gætu haft jákvæð áhrif á deilur foreldra og framkvæmd 

þvingunarráðstafana, m.a. skapa möguleika á hraðari, samfelldari, sveigjanlegri og 

þverfaglegri sýn og niðurstöðu í hverju máli.20 

Rök gegn beitingu aðfarar vegna umgengnistálmana hafa ætíð verið þau að beiting 

þvingunar af þessu tagi sé líkleg til að valda barni skaða. 21 Í frumvarpi til breytinga á 

barnalögum sem lagt var fram í nóvember 2011 voru rökin eftirfarandi: 

Í tengslum við fyrirtöku barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna á skýrslu 
Íslands um framkvæmd samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins í 
september 2011 lýstu UNICEF, Barnaheill og Mannréttindaskrifstofa Íslands 
áhyggjum af framkvæmd þessara mála hér á landi, þ.e. ef barn er tekið með valdi 
úr umráðum annars foreldris síns í því skyni að koma á umgengni við hitt 
foreldið. Við fyrirtöku á framkvæmd barnasáttmálans haustið 2011 spurðu 
sérfræðingar nefndarinnar sérstaklega út í framkvæmd þessa hér á landi og í 
tillögum nefndarinnar til íslenskra stjórnvalda er lýst áhyggjum af því að með 
framkvæmdinni væri ekki gætt nægilega að grundvallarmarkmiði barnasáttmálans 
um að ávallt skuli hafa það sem barni er fyrir bestu að leiðarljósi.  

... 
Það er niðurstaða ráðuneytisins að aðför í því skyni að tryggja umgengni barns 
og foreldris geti aldrei verið barni fyrir bestu. Áhættan af því að barn bíði skaða 
af framkvæmd aðfarar sé svo mikil að ekki sé á það hættandi að grípa til svo 
afdrifaríkra úrræða. Því er lagt til ... að ákvæði þar að lútandi verði fellt brott úr 
gildandi lögum.22 

Þess verður að geta að Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna tók enga beina 

afstöðu til aðfararheimildar vegna umgengni í lokaathugasemdum sínum frá 6. október 

2011 heldur hvatti almennt til þess að gætt væri hagsmuna barns við framkvæmd 

umgengni.23  

Velferðarnefnd Alþingis tók undir það sjónarmið að aðför fæli í sér mikið inngrip í 

líf barns og fjölskyldu. Nefndin taldi  hins vegar ekki fram komin nægjanleg rök til að 

fella algerlega á brott úr lögunum aðfararheimild til að koma á umgengni án þess að í 

staðinn kæmi annað raunhæft úrræði sem hægt yrði að grípa til ef verulegar tálmanir 

yrðu á umgengni. Í áliti nefndarinnar var m.a. lögð áhersla á að skoða nánar faglega 

framkvæmd aðfarar. 24 

 

                                                           
19  Sjá umfjöllun í NOU 2008:9, bls. 124-125. Einnig Karl Harald Søvig: „Nyere avgjørelser fra 

EMD om statens ansvar i barnefordelingssaker.“ Tidsskrift for familierett, arverett og  og 
barnevernrettslige spørgsmål 2008, bls. 213-217. Ljóst að Mannréttindadómstólinn hefur fallist á að 
ríki hafi allnokkuð svigrúm til mats á því hvaða úrræði skuli vera til staðar og í hvaða tilvikum 
þeim skuli beitt, sjá t.d. dóm MDE Hokkanen g. Finnlandi 23. september 1994 (mál nr. 19823/92); 
MDE Sophia Guðrún Hansen gegn Tyrklandi 23. september 2003 (mál nr. 3614/97); MDE Volesky gegn 
Tékklandi 29. júní 2004 (mál nr. 63627/00) og MDE V.A.M gegn Serbíu 13. mars 2007 (mál nr. 
39177/05). 

20  Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1374 – 778 mál. 
21 Við lögfestingu umgengnisréttar árið 1972 var talið að bein fógetagerð myndi oft bitna 

hatrammlega á barni og gæti verið stórlega viðsjárverð, Altþ. 1971, A-deild, bls. 359. 
22  Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290 mál. 
23  Concluding observations: Iceland. CRC/C/ISL/CO/3-4.  
24  Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 1427 – 290 mál. 
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Reynslan af beitingu aðfararheimildar 

Ljóst er að frá gildistöku barnalaganna nr. 76/2003 hefur aðför til að framfylgja 

umgengni einungis farið fram í örfáum tilvikum. Hjá sýslumanninum í Reykjavík fór 

t.d. í fyrsta sinn fram aðför árið 2007 og fram til loka september 2009 hafði máli 

einungis í tveimur tilvikum lokið með aðför. 25  Reynt hefur á nokkur álitaefni í 

Hæstarétti um beitingu aðfarar en athygli vekur að allir dómarnir eru milli sömu aðila. 

Í þeim fáu tilvikum þar sem aðför fór fram virðist ljóst að talsverður ágreiningur til 

staðar og ákveðin átök við framkvæmd gerðarinnar. 26  

Umræður og samantekt 

Ljóst er að réttur barna til að umgangast foreldra sína er grundvallaratriði fjölskyldulífs 

sem nýtur verndar mannréttindaákvæða. Jafnframt liggur fyrir að löggjafanum og 

stjórnvöldum er skylt að hafa til staðar og að framfylgja úrræðum sem eru til þess 

fallin að tryggja að barnið nóti þessara réttinda. Tekist hefur verið á um hversu langt 

skuli ganga. Hafa sumir viljað fjölga úrræðum en aðrir fækka þeim. 27 

Það vekur nokkra athygli hvernig rætt hefur verið um framkvæmd þessara mála hér 

á landi og hversu víðtækar ályktanir virðast hafa verið dregnar í ljósi þess hve málin 

eru sárafá og reynslan lítil. Hefur því verið haldið fram að verulega hafi skort á að 

framkvæmdin hafi verið nægilega vönduð og þeir aðilar sem komið hafi að 

framkvæmdinni nægilega meðvitaðir um hlutverk sitt.28  Hér verður ekki gert lítið úr 

átökum í þeim fáu málum þar sem reynt hefur á framkvæmd aðfarar eða dregið í efa 

að gera megi einstaka athugasemdir við framkvæmdina í þeim tilvikum. Spurningin er 

hins vegar hversu víðtækar ályktanir rétt sé að draga. Á þessu réttarsviði verður að telja 

að varast beri að leggja einstök mál til grundvallar stefnumótun í lögum. 

Þegar vegin eru rök með og á móti verður að telja rétt að aðfararheimild vegna 

umgengnistálmana sé til staðar í lögum. Nauðsynlegt er að meta hverju sinni hvort það 

þjóni hagsmunum barns að beita heimildinni í tilteknu máli, ekki síst ef um endurtekna 

aðför er að ræða. Einnig þarf að skoða vandlega hvernig best er að haga framkvæmd 

aðfarar, undirbúningi og samvinnu þeirra sem að málunum koma svo og að 

endurskoða vinnubrögð eftir því sem reynslan býður. 

 

                                                           
25  Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1374 – 778 mál. 
26  Sjá t.d. Hrd. frá 8. janúar 2010 í máli nr. 711/2009 og Hrd. frá 29. júlí 2010 í máli nr. 454/2010. 
27  Sjá t.d. Skýrsla nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum. Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið. Reykjavík 2009; Dögg Pálsdóttir: „Umgengi og umgengnistálmanir“, bls. 
116-117; Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1374 – 778 mál. 

28  Umsögn Umboðsmanns barna um frumvarp til breytinga á barnalögum, dags. 29. febrúar 2012, 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=140&malnr=290&dbnr=1260&nefnd=vf, 
(skoðað 31. ágúst 2012).  

http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=140&malnr=290&dbnr=1260&nefnd=vf
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