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1 Inngangur 

Faðernismál eru dómsmál til að skera úr um rétt faðerni barns. Samkvæmt 10. gr. núgildandi 

barnalaga frá árinu 2003 eru þeir sem geta höfðað slík mál, barnið sjálft, móðir barnsins og 

maður sem telur sig föður barns sem ekki hefur verið feðrað.
1
 Þetta þýðir að karlmaður sem 

telur sig geta verið faðir ákveðins barns, getur ekki óskað eftir því að fá úr því skorið fyrir 

dómstólum, ef móðir barnsins hefur þegar feðrað barnið öðrum karlmanni. Hann telst ekki 

aðili að málinu og hefur því ekki málshöfðunarrétt. Í köflunum hér á eftir verður fjallað um 

lagaþróun á þessu ákvæði, en allt fram til ársins 2003 gátu karlmenn yfirhöfuð ekki verið 

aðilar að faðernismálum heldur einungis móðirin og barnið sjálft. Í kjölfar hæstaréttardóms 

árið 2000 var það talið brjóta gegn ákvæði 65. gr. og 70. gr. stjórnarskrárinnar að takmarka 

rétt karlmanna til að höfða faðernismál. Í frumvarpi til nýrra barnalaga árið 2003 má segja að 

löggjafinn hafi ætlað að bregðast við dómnum með því að heimila þeim karmönnum sem telja 

sig geta verið föður barns, að höfða faðernismál. Í frumvarpinu var sú heimild algjörlega óháð 

því hvort viðkomandi barn væri þegar feðrað eða ekki. Þetta ákvæði var hins vegar þrengt við 

meðferð frumvarpsins á Alþingi á þann hátt að réttur karlmanna til að höfða faðernismál var 

takmarkaður við ófeðruð börn. Þessi takmörkun hefur verið umdeild og hafa komið fram 

frumvörp á Alþingi um breytingar á þessu ákvæði en þau ekki náð fram að ganga.  

Fjallað verður um ástæður og rökstuðning Alþingis fyrir því að takmarka rétt karlmanna í 

þessari stöðu við ófeðruð börn og hagsmuni barnanna sjálfra. Börn njóta friðhelgi einkalífs til 

jafns við fullorðna og því má halda fram með nokkru sanni að barn geti verið betur sett með 

þann föður sem það hefur alist upp hjá. Þannig geti hagsmunir barns af því að njóta áfram 

fjölskyldu sinnar verið ríkari en hagsmunir af því að þekkja „réttan föður“ og þurfa að þola 

það tengslarof sem því geti fylgt.
2
 Á sama hátt má líka færa rök fyrir því að það sé rof á 

friðhelgi einkalífs barns að lögin skuli ekki veita því algjöran forgang að þekkja uppruna sinn 

sbr. 1. gr. barnalaga sem fær stuðning í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ekki er hægt að 

horfa framhjá réttindum karlmanna til fjölskyldulífs og komið hafa fram þær skoðanir að 

löggjafinn hafi hugsanlega brotið stjórnarskrá með því að hafa áðurnefnda takmörkun í 

lögunum og með því ekki brugðist að fullu við niðurstöðu ofangreinds hæstaréttardóms frá 

                                                           
1
  Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 873.  

2
  Skýrsla nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum,  bls. 22. 
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árinu 2000
3
. Staða móðurinnar hefur einnig komið upp í umræðunni og því hefur verið haldið 

fram að núverandi takmörkun í lögunum sé til að verja hana og hennar friðhelgi til einkalífs. 

Málshöfðunaraðild í faðernismálum verður skoðuð í víðara samhengi. Athyglisverður 

dómur Mannréttindadómstólsins reifaður, en þar er fjölskyldulíf barnsins ekki rofið þó svo að 

gengið sé úr skugga um faðerni þess. Einnig verður rýnt í norsk barnalög, en 

málshöfðunarréttur karlmanna þar er ekki takmarkaður við að barn sé ófeðrað. Skoðaðar 

verða ástæður og rökstuðningur fyrir því að leyfa karlmönnum í Noregi að höfða faðernismál 

óháð þvi hvort barn sé feðrað eða ekki. Í lokin verða niðurstöður reifaðar, helstu atriði og 

ályktanir dregnar saman.  

2 Hverjir geta stefnt í faðernismálum 

Fyrstu heildstæðu barnalögin komu fram á Íslandi með lögum nr. 9/1981, en fram að þeim 

tíma giltu lög frá 1947 um óskilgetin börn annarsvegar og frá árinu 1921 hinsvegar um 

skilgetin börn og afstöðu foreldra þeirra
4
. Í barnalögunum frá árinu 1981 kemur fram í 44. gr.  

að „Sóknaraðili barnsfaðernismáls er móðir barns eða barnið sjálft“.
5
 Þarna koma þau nýmæli 

inn í lögin að barnið sjálft getur verið aðili að faðernismáli.
6
 Í þessum kafla verður fjallað um 

lagaþróun málshöfðunarreglna í faðernismálum frá árinu 1981 fram að  núgildandi 

málshöfðunarreglum. Dómur Hæstaréttar árið 2000 er reifaður og áhrif hans á ný barnalög 

árið 2003. Að lokum verður fjallað um þingmannafrumvörp sem öll leggja til breytingar á 

málshöfðunarreglum í faðernismálum.          

2.1 Barnalög nr. 20/1992 

Árið 1992 komu fram ný barnalög sem leystu lögin frá 1981 af hólmi.  Lögin endurspegluðu 

miklar breytingar í viðhorfum til barnaréttar og breytinga í þjóðfélaginu og má nefna að orðin 

skilgetin og óskilgetin hverfa með öllu úr lagatextanum sem og að sameiginleg forsjá er tekin 

upp.  Málshöfðunarreglur í faðernismálum breyttust hinsvegar ekki efnislega frá árinu 1981 

og hljóðar 1. málsl. 1.mgr. 43. gr. laganna: „Sóknaraðili faðernismáls er móðir barns eða 

barnið sjálft“.
7
  Það vekur athygli að enga umræðu er að finna, hvorki í ræðu eða riti um þetta 

ákvæði í meðförum Alþingis árið 1992.    

                                                           
3
  Trausti Hafsteinsson: „Feður geta ekki höfðað mál“, bls. 10. 

4
 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 638. 

5
 Alþt. 1980-81, A-deild, bls. 340.  

6
 Alþt. 1980-81, A-deild, bls. 364. 

7
 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1136. 
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2.2 Hæstaréttardómur árið 2000 

Árið 2000 féll stefnumarkandi dómur , Hrd.2000, bls. 4394 (419/2000) sem átti eftir að hafa 

mikil áhrif á þróun málshöfðunarreglna í faðernismálum. Í þeim dómi höfðaði karlmaður mál 

á hendur móður ófeðraðs barns og krafðist viðurkenningar á því að hann væri faðir þess. Hélt 

hann því fram að það væri brot á 65. og 70. gr. stjórnarskrárinnar og 6. og 14. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu, ef dómstólar kæmust að þeirri niðurstöðu að meintur faðir 

barns gæti ekki krafist viðurkenningar á faðerni,  þegar móðir þess neitaði að lýsa hann föður. 

Móðir krafðist frávísunar með þeim rökum að meintur faðir gæti ekki átt aðild að faðernismáli 

þar sem aðilar að slíkum málum væru tæmandi taldir upp í 1. og 2. mgr. 43. gr. barnalaga nr. 

20/1992. Við úrlausn málsins var höfð hliðsjón af breytingum sem gerðar voru á 

stjórnarskránni eftir gildistöku barnalaga nr. 20/1992, þar sem í 65. og 70. gr. væru komin 

ákvæði um jafnræði borgaranna og rétt þeirra til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur fyrir 

dómstólum. Rökstuðningur Hæstaréttar fyrir niðurstöðu sinni var þessi: 

 
Af lögskýringargögnum verður ekki ráðið að sú mismunun kynjanna sem birtist í 

43.gr.barnalaga byggist á málefnalegum rökum er hníga sérstaklega að því að vernda hagsmuni 

kvenna í þessu tilliti fremur en karla. Til þess ber að líta að mikilvægir þjóðfélagslegir 

hagsmunir eru fólgnir í því að faðerni barna sé í ljós leitt og ákvarðað. Síðast en ekki síst ber að 

hafa í huga ríka hagsmuni barnsins sjálfs af því að það sé réttilega feðrað. Fallast beri á það með 

sóknaraðila að löggjöf, sem við þessar aðstæður takmarkar rétt manns til að fá úrlausn dómstóla 

um málefni er varða hagsmuni hans, brjóti gegn 70.gr.stjórnarskrárinnar, sbr. einnig 

6.gr.mannréttindasáttmála Evrópu. 

 

Þessi dómur markaði tímamót og varð til þess að málshöfðunarreglum í faðernismálum 

var seinna breytt. 

2.3 Þingmannafrumvörp árin 1999 til 2002 

Þingmennirnir Ásta R. Jóhannesdóttir, Össur Skarphéðinsson, Guðmundur Árni Stefánsson og 

Einar Már Sigurðsson lögðu í þrígang fram frumvörp um breytingar á málshöfðunarreglum í 

faðernismálum á árunum 1999 til 2002. Í öllum frumvörpunum var opnað á þann möguleika 

að maður sem telur sig geta verið faðir barns geti átt aðild að faðernismáli. Fyrsta frumvarpið 

var lagt fram árið 1999 og var breytingartillaga þingmannanna á þágildandi 43. gr. barnalaga 

svohljóðandi: „Sóknaraðili faðernismáls er móðir barns, barnið sjálft eða maður sem staðhæfir 

að hann hafi haft samfarir við barnsmóður á getnaðartíma barns“.
8
  Árin 2001 og 2003, 

endurflytja þingmennirnir frumvarpið, en þá er búið að slípa til orðalag, þannig að  

                                                           
8
 Alþt. 1999-00, A-deild, bls. 1001.  
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sóknaraðili geti verið „ ...eða maður sem leiðir að því líkur að hann geti verið faðir barns“.
9
 

Rökstuðningur þingmannanna fyrir breytingunni var  m.a. að nýjar DNA-greiningar auðveldi 

málsmeðferð faðernismála og að það sé réttmæt krafa barns að vita hver líffræðilegur faðir 

þess er, hvernig svo sem fjölskyldumynstrið er sem það fæðist inn í.  Hagsmunir barnsins séu 

því ekki hafðir að leiðarljósi þegar aðild þriðja manns að faðernismáli er útilokuð.
10

  Ekkert 

þessara frumvarpa varð að lögum. 

2.4 Barnalög nr. 76/2003 

Dómsmálaráðherra setti af stað vinnu við heildarendurskoðun á barnalögum árið 1999. 

Ástæður þess að ráðherra taldi nauðsynlegt að endurskoða lögin eftir svo skamman tíma voru 

m.a. breytingar á viðhorfum og sjónarmiðum í barna- og fjölskyldurétti.
11

 Ljóst er að 

umræður um það hverjir gætu verið málshöfðunaraðilar í faðernismálum hafa verið í 

brennidepli á þessum tíma sbr. ofangreind þingmannafrumvörp. Í frumvarpi 

dómsmálaráðherra til nýrra barnalaga var að finna mörg nýmæli,  m.a. að móður var gert skylt 

að feðra barn sitt, reglur um feðrun barns voru einfaldaðar og málshöfðunarreglum í 

faðernismálum var breytt.
12

 Sá sem taldi sig föður barns gat höfðað faðernismál. Var þetta 

mikil breyting á málshöfðunarreglum barnalaga þar sem hvergi var minnst á föður í 

þágildandi barnalögum frá 1992 eins og fram kom að ofan. Í kafla þrjú verður farið ítarlega í 

meðferð frumvarpsins á Alþingi.    

3 Lögskýringargögn á Alþingi árið 2003 

3.1 Frumvarp til nýrra barnalaga 

Sifjalaganefnd vann frumvarpið fyrir dómsmálaráðherra sem lagði það fram í nafni 

ríkisstjórnarinnar. Sifjalaganefnd gerði breytingu á málshöfðunaraðilum í faðernismálum og 

hljóðaði  1. málsl. 1. mgr. 10. gr. frumvarpsins svo: „Stefnandi faðernismáls getur verið 

barnið sjálft, móðir þess eða maður sem telur sig föður barns“.
13

 Barnið er sett í öndvegi og 

talið upp á undan móður sem er breyting frá barnalögum 1981 og 1992. Ástæða þess er að 

leggja áherslu á, að það eru hagsmunir þess fyrst og fremst, sem marka form og efni 

aðildarreglnanna.
14

 Rökin fyrir því að rýmka reglur um málshöfðunaraðild, þannig að þær taki 

                                                           
9
 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 637.     

10
 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 639. 

11
 Vefsíða innanríkisráðuneytisins, http://www.innanrikisraduneyti.is.  

12
 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 907. 

13
 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 903. 

14
 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 907. 
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einnig til manns sem telur sig vera föður barns, eru sótt til Hrd.2000, bls. 4394 (419/2000) og 

áhersla lögð á ríka hagsmuni barns af því að vera rétt feðrað.
15

 Má því ætla að ástæða 

breytingarinnar sé fyrst og fremst hugsuð út frá hagsmunum barnsins og sé í innbyrðis 

samræmi við 1. málsl. 1. gr. frumvarpsins sem var einnig nýmæli og hljóðaði svo: „Barn á rétt 

á að þekkja báða foreldra sína“.
16

   Dómsmálaráðherra staðfestir þennan skilning á 

breytingunni og segir við fyrstu umræðu málsins á Alþingi varðandi málshöfðunarrétt manns 

sem telur sig vera föður barns: 

En það sem er auðvitað grundvallaratriði í frv. og snertir umrædda heimild er réttur barnsins til 

að þekkja og umgangast báða foreldra sína og sá réttur er leiddur af barnasamningi Sameinuðu 

þjóðanna. Það er grundvallaratriði og rauði þráðurinn í frv. og þess vegna kemur heimildin til.
17

 

Þá sagði hún einnig að dómur Hæstaréttar hafi verið „mjög skýr og taldi það beinlínis 

andstætt stjórnarskrá að feður gætu ekki átt þennan rétt ef þeir teldu sig vera feður barna“.
18

 

Frumvarpinu var vísað til allsherjarnefndar.     

3.2 Nefndarálit og umræður 

Við aðra umræðu kemur fram í nefndaráliti frá allsherjarnefnd breytingartillaga á 10. gr. 

frumvarpsins þannig að í stað þess að vera „Stefnandi faðernismáls getur verið barnið sjálft, 

móðir þess eða maður sem telur sig föður barns“ þá verði hún svohljóðandi „Stefnandi 

faðernismáls getur verið barnið sjálft, móðir þess eða maður sem telur sig föður barns, enda 

hafi barnið ekki verið feðrað“.
19

 Þetta var samþykkt án umræðu og varð óbreytt að lögum. 

Einn þingmaður, Pétur Blöndal, virtist vera á móti 10. gr. eins og hún lagði sig. Kom þetta 

fram  í annarri umræðu eftir að breytingartillaga allsherjarnefndar á málshöfðunarreglum í 

faðernismálum var samþykkt, en þar segir hann: 

,Stefnandi faðernismáls getur verið barnið sjálft, móðir þess eða maður sem telur sig föður 

barns.`` --- Bara hver sem er. Af hverju stendur ekki þarna, út af jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar: Kona sem telur sig móður þess? Af hverju stendur þarna móðir barnsins, 

skilyrðislaust? Það er vegna þess að það er nefnilega munur á kynjunum þarna. Það vill svo til 

að annað kynið ber barnið í maga sér en hitt ekki. Faðirinn þarf ekki einu sinni að vita af því að 

hann eigi þetta barn. Ég er ekki sáttur við þessa niðurstöðu. Ég held að það þurfi að hugleiða 

þetta miklu meira og þetta geti valdið töluverðum skaða, jafnvel ofsóknum á hendur konum sem 

ekki hafa feðrað börnin sín, því það getur nánast hver einasti karlmaður í bænum krafist 

barnsfaðernismáls ef vitað er að konan er með ófeðrað barn. Ég mun ekki greiða þessu atkvæði. 

Ég mun sitja hjá.
20

 

                                                           
15

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 907. 
16

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 902. 
17

 Alþt. 2002-03, B-deild, bls. 4871. 
18

 Alþt. 2002-03, B-deild, bls. 4871. 
19

 Þjsk.1338, 128 lögþ. 2002-2003, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt) 
20

 Alþt. 2002-03, B-deild, bls. 4875. 
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Út frá þessu má ætla að Pétur hafði meiri áhyggjur af ofsóknum á hendur kvenna en að 

barn sé réttilega feðrað.  Þessi ótti Péturs Blöndal, sem kom fram bæði við fyrstu og aðra 

umræðu málsins á Alþingi, virðist hafa orðið að skoðun allra meðlima allsherjarnefndar, þar 

sem einu rökin fyrir breytingunni sem tilgreind var í nefndarálitinu fyrir því að takmarka 

málshöfðunaraðild manns að faðernismáli við ófeðruð börn, var óttinn við tilhæfulausar 

málshöfðanir.  Er sá málatilbúnaður efni í næsta kafla.    

4 Tilhæfulausar málshöfðanir 

Rök allsherjarnefndar fyrir breytingunni virðast við fyrstu sýn vera illa ígrunduð, enda engin 

dæmi nefnd því til rökstuðnings. Einnig virðist sem rökum dómsmálaráðherra um mikilvægi 

ákvæða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um rétt barna til að þekkja báða foreldra sína séu 

takmörkuð við einungis ófeðruð börn. Þá virðist vera ákveðið innbyrðis ósamræmi milli 1. gr. 

barnalaga og 10. gr. sömu laga. Í þessum kafla verður fjallað um þessi atriði en einnig verður 

metið hvort líklegt sé að tilhæfulausar málshöfðanir geti komist langt í dómskerfinu með 

hliðsjón af dómi Hæstaréttar í faðernismáli.    

4.1 Umsagnaraðilar 

Í nefndaráliti allsherjarnefndar kom fram að megintilgangurinn fyrir breytingunni á 10. gr. 

frumvarpsins til nýrra barnalaga nr.76/2003, hafi verið til að koma í veg fyrir tilhæfulausar 

málshöfðanir.21
  Þessi rök koma einnig fram í annarri umræðu hjá Þorgerði K. Gunnarsdóttur, 

formanni allsherjarnefndar, sem mælti fyrir nefndarálitinu. Þar kemur fram að „nokkrir 

umsagnaðilar hefðu bent á, og verið hræddir um tilhæfulausar málshöfðanir“
22

 hefði 10. gr. 

frumvarpsins til nýrra barnalaga fengið að standa eins og frumvarpið gerði upprunalega ráð 

fyrir. Eftir að hafa farið yfir allar innsendar umsagnir sem fram komu eftir fyrstu umræðu, gat 

höfundur ekki fundið eina umsögn eða erindi sem gagnrýndi á neikvæðan hátt 10. gr. 

frumvarpsins. Hvergi var minnst á tilhæfulausar málshöfðanir. Hins vegar komu tvær 

jákvæðar umsagnir fram um breytinguna á ofangreindu ákvæði. Var það meðal annars 

Læknafélag Íslands sem sagði: 

Hef engar athugasemdir við þær breytingar sem farið er fram á. Erum sammála þeim 

athugasemdum sem fram komu í greinagerð um mikilvægi þess fyrir barn að vera rétt feðrað 

m.a. með tilliti til læknisfræðilegra og erfðafræðilegra þátta.
23

 

Einnig kom fram jákvæð umsögn frá Fjölskylduþjónustu kirkjunnar sem sagði: 

                                                           
21

 Þjsk.1338, 128 lögþ. 2002-2003, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt) 
22

 Alþt. 2002-03, B-deild, bls. 4878. 
23

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 269 
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Við teljum til bóta að ákvæði um feðrun barna eru gerð skýrari og að karlmaður sem telur sig 

föður að barni er veitt heimild til að höfða faðernismál.
24

 

Ekki er því að sjá stuðning fyrir ákvörðun allsherjarnefndar að breyta 10. gr. barnalaga 

með tilvísun til ótta umsagnaraðila við tilhæfulausar málshöfðanir, eins og formaður 

allsherjarnefndar segir. Vissulega geta áhyggjur umsagnaraðila af þessu atriði hafa komið 

fram munnlega þegar þeir komu fyrir allsherjarnefnd, en af lögskýringargögnum að dæma 

kemur  ótti við tilhæfulausar málshöfðanir einungis frá þingmanninum, Pétri Blöndal.  Í 

nefndarálitinu er engum frekari rökstuðningi til að dreifa.  Á það ber þó að líta að 

allsherjarnefnd er einhuga í málinu þar sem ekkert minnihlutaálit kemur fram.    

4.2 Strangar sönnunarkröfur Hæstaréttar 

En er dómstólum treystandi til að stöðva tilhæfulausar málshöfðanir?  Til skýringar má skoða  

Hrd.2005, bls. 2089 (174/2005). Málsatvik voru þau að stefnandi C fór fram á það að F yrði 

dæmdur faðir hans, en F var látinn og var því kröfunni beint að lögerfingjum F, samkvæmt 

10. gr. barnalaga nr. 76/2003. Byggði hann rétt sinn til málshöfðunar á 10. gr. barnalaga, til að 

höfða dómsmál um faðerni sitt, þar sem C væri barnið samkvæmt ákvæðinu. Óskaði C eftir 

því að heimiluð yrði mannerfðafræðileg rannsókn á lífsýnum frá D, móður stefnanda, sem 

einnig var látin og F, meintum föður. Ári áður hafði C farið í véfengingarmál við E sem var 

skráður faðir hans samkvæmt pater est reglunni og eftir mannerfðafræðilega rannsókn kom í 

ljós að útilokað væri að E væri faðir C. Í héraði var fallist á kröfu stefnanda og heimilað að 

nota lífssýni frá F í þágu mannerfðafræðilega rannsókna. Í Hæstarétti kom fram að C hefði 

ætíð talið sig son F og meðal annars haft orð móður sinnar fyrir því og kom fram að hann ætti 

lögvarinn rétt á að fá skorið úr um faðerni sitt þar sem fyrir lægi að E væri ekki faðir hans. 

Hæstiréttur hafnaði kröfu C um að mannerfðafræðileg rannsókn færi fram á lífssýnum F með 

þeim rökum að: 

Varnaraðili hefur heldur ekkert fært fram, hvorki með gögnum frá móður sinni né öðrum, til 

stuðnings því að uppfyllt gæti verið það meginskilyrði 2. mgr. 10. gr. barnalaga fyrir málsókn 

þessari, sem áður er getið. Er reyndar ekki staðhæft berum orðum í málatilbúnaði varnaraðila að 

slík atvik hafi gerst. Mannerfðafræðileg rannsókn samkvæmt 15. gr. barnalaga getur farið fram 

til að leita sönnunar í dómsmáli, sem rekið er um faðerni barns. Þeirri heimild verður eðli máls 

samkvæmt ekki beitt nema fyrir hendi séu þau grundvallarskilyrði fyrir höfðun faðernismáls, 

sem skortir hér á samkvæmt framansögðu. Að því virtu verður hafnað kröfu varnaraðila um að 

slík rannsókn verði gerð í máli þessu. 

Svo virðist sem Hæstiréttur beitir strangri túlkun á 2. mgr. 10. gr. barnalaga, en þar segir 

að einungis sé hægt að stefna manni „sem talinn er hafa haft samfarir við móður á 

                                                           
24

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 269 
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getnaðartíma barns“
25

. Það að C sagðist hafa orð látinnar móður sinnar fyrir því að F væri 

faðir hans uppfyllti ekki kröfur 2. mgr. 10. gr. barnalaga, samkvæmt niðurstöðu Hæstaréttar. 

Þessi dómur leiðir að því líkur að Hæstarétti er treystandi til að takast á við tilhæfulausar 

málshöfðanir ef svo ber undir, og fælir því frá aðila eins og þá sem Pétur Blöndal vísaði til í 

sinni ræðu á Alþingi þegar hann sagði:  „því það getur nánast hver einasti karlmaður í bænum 

krafist barnsfaðernismáls“.
26

  

5 Réttur barna til að þekkja uppruna sinn 

Allir eiga rétt á að þekkja uppruna sinn eins og segir í 1. gr. barnalaga og 7. gr. Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna.  Í þessum kafla verður fjallað um þessar lagagreinar og þau sjónarmið 

sem sett hafa verið fram um það að  núgildandi  10. gr. barnalaga brjóti í bága við ofangreind 

lagaákvæði. Vikið verður í því sambandi  að frumvörpum sem lögð voru fram árið 2007 

annarsvegar og árið 2012 hinsvegar, en í athugasemdum  með greinargerð með þeim báðum, 

er því velt upp að  innbyrðis ósamræmi sé milli 1. gr. og 10. gr. barnalaga.     

5.1 Ákvæði 1. gr. barnalaga 

Meðal þeirra nýmæla sem tekin voru upp í barnalögum árið 2003 var að mæðrum er gert skylt 

að feðra börn sín og að barn á rétt á að þekkja báða foreldra sína samkvæmt 1. gr. barnalaga 

sem hljóðar svo: „Barn á rétt á þekkja báða foreldra sína. Móður er skylt að feðra barn sitt 

þegar feðrunarreglur 2. gr. eiga ekki við“.
27

  Með þessu var stefnt að því, að réttur barns til að 

þekkja báða foreldra sína, sem mælt er fyrir um í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, yrði 

virtur.
28

  Engin viðurlög voru lögð við því þó mæður feðruðu ekki börn sín. Ástæðan fyrir því 

var sú, að í frumvarpinu kom nýtt ákvæði þess efnis að maður sem telur sig vera föður barns, 

yrði heimilað að höfða faðernismál fyrir dómstólum.
29

 Í greinargerð með frumvarpinu kemur 

fram að sifjalaganefnd taldi að 10. gr. frumvarpsins tengdist 1. gr. frumvarpsins, þar sem 

„málsaðild manns, sem telur sig föður barns, að faðernismáli, dragi úr þörf á 

viðurlagákvæðum“
30

. Rökin virðast því hafa verið þau að ef móðir feðraði ekki barn sitt þá 

myndi faðirinn geta knúið fram feðrun á grundvelli þessa nýja ákvæðis. Þannig er ljóst að 

sifjalaganefnd taldi að ótakmörkuð málshöfðunarheimild stuðlaði að auknum líkum á því að 

                                                           
25

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 901 
26

 Alþt. 2002-03, B-deild, bls. 4875. 
27

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 900. 
28

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 893. 
29

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 900. 
30

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 900. 
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barn þekkti báða foreldra sína.  Í Hrd.2000, bls. 4394 (419/2000) kemur fram mikilvægi þess 

að barn sé réttilega feðrað, eins og fram kemur í niðurstöðu dómsins: „Síðast en ekki síst ber 

að hafa í huga ríka hagsmuni barnsins sjálfs af því að það sé réttilega feðrað“. Út frá þessu 

orðalagi má velta fyrir sér hvort sú breyting sem varð á 10. gr. barnalaga nr. 76/2003 í 

meðförum Alþingis, brjóti í bága við 1. gr. barnalaga og rjúfi þá tengingu sem frumvarpið 

gerði ráð fyrir er varðar börn sem þegar er feðruð og eykur þá líkurnar á því að þau börn þekki 

ekki báða líffræðilega foreldra sína.    

Dögg Pálsdóttir hæstaréttarlögmaður, sem flutti málið fyrir stefnanda í  Hrd.2000, bls. 

4394 (419/2000), lagði sem þingmaður fram frumvarp árið 2007, þar sem lögð var til breyting 

á 10. gr. barnalaga. Breytingin laut að því að tryggja karlmanni, sem telur sig föður barns, 

heimild til að höfða faðernismál, þ.e óháð því hvort barn er feðrað eða ekki.
31

  Í athugasemd 

með greinargerð var bent á að sifjalaganefnd gerði ráð fyrir því að karlmaður hefði þessa 

heimild þegar frumvarp um barnalög var lagt fram árið 2003. Taldi Dögg að þrenging 

Alþingis  á rétti karlmanns til að fá úr því skorið hvort hann sé faðir barns, sem þegar er 

feðrað, sé óeðlileg og brjóti jafnvel í bága við 1. gr. barnalaga sem mælir skýrt fyrir um rétt 

barns til að þekkja báða foreldra sína.
32

 Í frumvarpi Daggar kemur fram, að ótti  við 

tilhæfulausar málshöfðanir sé ástæðulaus þar sem reynslan hafi sýnt að dómstólar gera mjög 

strangar sönnunarkröfur í faðernismálum.
33

 Dögg Pálsdóttir var einnig verjandi stefnanda í 

Hrd.2005, bls. 2089 (174/2005) og er því ekki ólíklegt að hún sé að vitna í þann dóm þegar 

hún talar um að sönnunarkröfur í faðernismálum séu mjög strangar.  

Ofangreind rök Daggar eru efnislega endurtekin í frumvarpi sem lagt var fram 5. 

nóvember árið 2012. Í því frumvarpi er lagt til að 10. gr. barnalaga nr. 76/2003 orðist svo: 

„Stefnandi faðernismáls getur verið barnið sjálft, móðir þess eða maður sem telur sig föður 

barns“.
34

 Er bent á í athugasemdum með greinargerð, að samkvæmt núgildandi lögum getur 

maður sem telur sig föður barns, einungis höfðað faðernismál sé barn ófeðrað. Í þessu felist 

takmörkun á rétti barns til að þekkja foreldra sína, sbr. 1. gr. barnalaga, í þeim tilvikum sem 

barn hefur ekki verið rétt feðrað.
35

  Er talið að sú þrenging á rétti karlmanns til höfðunar 

faðernismáls sé óeðlileg og ekki barninu fyrir bestu.
36

 Í frumvarpinu kemur einnig fram að ótti 

                                                           
31

 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1041. 
32

 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1041. 
33

 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1041. 
34

 Þjskl. 370, 141. lögþ. 2012-013, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
35

 Þjskl. 370, 141. lögþ. 2012-013, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
36

 Þjskl. 370, 141. lögþ. 2012-013, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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við tilhæfulausar málshöfðanir sé ástæðulaus og að dómstólum ætti að vera fullkomlega 

treystandi til að stöðva tilhæfulaus faðernismál.
37

 

5.2 Ákvæði 7. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

Í 7. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna stendur: „Barn skal skráð þegar eftir fæðingu, og á 

það frá fæðingu rétt til nafns, rétt til að öðlast ríkisfang, og eftir því sem unnt er rétt til að 

þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra“.
38

 Ef farið er nánar í einstök atriði 7. gr. 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eins og „eftir því sem unnt er rétt til að þekkja báða 

foreldra sína“
39

 þá er hún efnislega mjög lík 1. gr. núgildandi barnalaga. Mætti því velta því 

fyrir sér hvort málshöfðunarreglur í faðernismálum á Íslandi brjóti í bága við 7. gr. 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í frumvörpunum sem þingmennirnir Ásta R. 

Jóhannesdóttir, Össur Skarphéðinsson, Guðmundur Árni Stefánsson og Einar Már Sigurðsson 

lögðu í þrígang fram á árunum 1999 til 2002, kemur fram að samkvæmt 1. mgr. 7. gr. 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga börn rétt á því að þekkja báða foreldra sína og njóta 

umönnunar þeirra. Aðildarskortur þriðja manns til að fá úr því skorið hvort hann sé 

líffræðilegur faðir barns, getur leitt til þess að barn fái ekki að þekkja annað foreldrið.
40

 

6 Réttur barns til friðhelgi einkalífs 

Allir eiga rétt til friðhelgi einkalífs, jafnt börn sem fullorðnir eins og segir í stjórnarskránni og 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í þessum kafla verður friðhelgi einkalífs barna skoðuð, 

meðal annars með hliðsjón af 71. gr. stjórnarskrárinnar og 16. gr. Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Einnig verður reifaður dómur Mannréttindadómstóls Evrópu, en niðurstaðan í þeim 

dómi er athyglisverð þar sem friðhelgi einkalífs barns er tekin fram yfir rétta feðrun.       

6.1 Ákvæði 71. gr. stjórnarskrárinnar 

Í 71. gr. stjórnarskrárinnar segir að „Allir skuli njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og 

fjölskyldu“.
41

 Í friðhelgi einkalífs felst fyrst og fremst réttur manns til að njóta friðar um 

lífshætti sína og einkahagi og einnig að ráða yfir lífi sínu og líkama. Túlka verður ákvæði 71. 

gr. stjórnarskrárinnar þannig að börn jafnt sem fullorðnir njóti þeirrar verndar sem ákvæðið 

kveður á um í einka-og fjölskyldulífi, enda segir í ákvæðinu að „allir“ skuli njóta réttar til 

                                                           
37

 Þjskl. 370, 141. lögþ. 2012-013, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
38

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 19. 
39

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 19. 
40

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 642. 
41

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs,bls. 5. 
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friðhelgi.
42

  Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er litið á börn sem sjálfstæða einstaklinga, 

með sín réttindi, óháð réttindum hinna fullorðnu. Þar er ákvæði um friðhelgi einkalífs í 16. gr. 

sem hljóðar svo: „Eigi má láta barn sæta gerræðislegum eða ólögmætum afskiptum af 

einkalífi þess, fjölskyldu, heimili eða bréfum, né ólögmætri árás á sæmd þess eða mannorð“.
43

 

Greinin fjallar um eitt af grundvallarmannréttindum þegnanna, þ.e. rétt barns til friðhelgi 

einkalífs.
44

 Þessi réttur er þó alltaf takmarkaður að nokkru leyti, þar sem forsjá barna er í 

höndum foreldra þeirra. Foreldrar eru taldir best til þess fallnir að taka ákvarðanir um 

persónuleg málefni barns, sem ætla má að barnið ætti erfitt með ef það hefði fullan 

sjálfsákvörðunarrétt.
45

 Hins vegar verður að hafa í huga að eftir því sem barn verður eldra og 

þroskaðra þarf það í auknum mæli að fá tækifæri til að hafa áhrif á líf sitt og umhverfi en þann 

rétt þarf að tryggja.
46

 Ákvæði 16. gr. nær til allra barna, án undantekninga.
47

 

Af dómaframkvæmd virðist sem dómstólar leggi mikið upp úr því að raska ekki friðhelgi 

einkalífs barna og ber hér að nefna nýlegan athyglisverðan dóm hjá Mannréttindadómstól 

Evrópu, en það var dómurinn MDE, Ahrens gegn Þýskalandi, 25. júní 2012 (45071/09). 

Málavextir voru þeir að Ahrens hafði átt í ástarsambandi við konu og eignaðist hún 

stúlkubarn. Móðir barnsins feðraði barnið öðrum manni og sá maður viðurkenndi faðerni á 

barninu. Ahrens höfðaði mál fyrir þýskum dómstólum og krafðist viðurkenningar á því að 

hann væri faðir barnsins. Eftir að framkvæmd var mannerfðafræðileg rannsókn var sýnt fram 

á að Ahrens væri kynfaðir barnsins. Ahrens krafðist viðurkenningar á faðerninu en var hafnað 

í ljósi tengsla barnsins við sambýlismann móðurinnar sem var skráður faðir barnsins. Ahrens 

kærði málið til Mannréttindadómstólsins og byggði kæru sína á 8. gr. og 14. gr. 

mannréttindasáttmálans, en 8. gr. kveður á um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og 14. gr. 

kveður á um bann við mismunun.  Dómstóllinn taldi að réttur kæranda til friðhelgi einkalífs 

hefði verið takmarkaður en ekki var fallist á að réttur kæranda til fjölskyldulífs hefði verið 

takmarkaður enda hefðu ekki skapast náin persónuleg tengsl milli kæranda og barnsins. Talið 

var að þýskir dómstólar hefðu fylgt eftir sinni löggjöf sem miðaði að því að vernda 

fjölskyldutengsl milli dóttur kæranda og lagalegs föður hennar. Talið var að aðildarríkin yrðu 

að meta í hverju tilviki fyrir sig hvort það væri barninu fyrir bestu að komið yrði á tengslum 

milli barnsins og líffræðilegs föður. Ekki var talið að brotið hefði verið gegn 8. gr. 

mannréttindasáttmála og 14. gr. sáttmálans.  

                                                           
42

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 5. 
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 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 32. 
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 Ragnheiður Thorlacius : Friðhelgi einkalífs, bls. 8. 
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 Ragnheiður Thorlacius : Friðhelgi einkalífs, bls. 14. 
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 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 32. 
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Þessi dómur er athyglisverður að því leyti að gerður er greinarmunur á líffræðilegum 

föður og lagalegum föður. Framkvæmd er mannerfðafræðileg rannsókn þar sem sýnt er fram á 

hver sé kynfaðir barnsins og því verður að telja að 7. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

sé fullnægt, þar sem barnið veit þá uppruna sinn. Það sem að gerir þennan dóm athyglisverðan 

er matið á því hvort það sé barninu fyrir bestu að kynfaðir þess sé dæmdur lagalegur faðir eða 

hvort sambýlismaður móðurinnar skuli áfram vera lagalegur faðir barnsins. Í þessum dómi var 

það talin meiri röskun og inngrip í einkalíf barnsins að dæma kynföður barnsins lagalegan 

föður þess, umfram það að vernda fjölskyldutengsl milli barns og lagalegs föður. Það er ljóst 

að þó svo Ahrens hafði málshöfðunaraðild í faðernismáli sínu, þó barn hans hafi þegar verið 

feðrað, þá þarf sú aðild ekki sjálfkrafa að leiða til feðrunar. Friðhelgi einkalífsins og 

hagsmunir fjölskyldunnar vógu þyngra. Á sama hátt má segja að dómurinn uppfylli rétt 

barnsins til að þekkja uppruna sinn, eins og 7. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

tilgreinir.    

7 Umræður og sjónarmið í þjóðfélaginu síðustu ár 

Breyting Alþingis á 10. gr. frumvarps til barnalaga árið 2003 hefur vakið deilur. Þannig hefur 

Félag um foreldrajafnrétti viljað breytingu á þessu ákvæði. Málefnið hefur ratað í viðamikla 

skýrslu á vegum félagsmálaráðuneytisins. Þessi umræða hefur oft verið tekin upp á síðum 

dagblaða á þeim tæpu 10 árum síðan núgildandi barnalög voru samþykkt á Alþingi. Í þessum 

kafla mun höfundur reyna að fanga tíðarandann eins og hann hefur birst í ræðu og riti á 

umliðnum árum.    

7.1 Skýrsla félagsmálaráðuneytis 2009 

Félagsmálaráðuneytið skipaði nefnd árið 2009 til þess að skrifa skýrslu um stöðu barna í 

mismunandi fjölskyldugerðum. Í skýrslunni er reifaður sá möguleiki hvort 10. gr. barnalaga 

brjóti gegn 1. gr. barnalaga, þar sem það séu mikilvægir þjóðfélagslegir hagsmunir að faðerni 

barna sé í ljós leitt og að barnið sjálft hafi ríkulega hagsmuni af því að vera réttilega feðrað.
48

 

Í skýrslunni kemur fram að Alþingi hafi í raun farið skemmstu leið í að uppfylla Hrd.2000, 

bls. 4394 (419/2000) með því að takmarka málshöfðunarrétt karlmanna við börn sem séu 

ófeðruð. Skýrsluhöfundar telja að sömu rök eiga að öllu leyti við um réttarstöðu manns sem 

telur sig föður barns, þó barnið hafi þegar verið feðrað.
49

 Formaður nefndarinnar, fulltrúar frá  

félags- og tryggingamálaráðherra,  menntamálaráðherra, Háskóla Íslands, Heimili og skóla, 
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 Skýrsla nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum, bls. 23. 
49

 Skýrsla nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum, bls. 23. 
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Félags einstæðra foreldra,  Félagi stjúpfjölskyldna og Félags um foreldrajafnrétti, töldu allir 

rök standa til þess að breyta lögunum á þann hátt að maður sem telur sig föður barns geti 

höfðað faðernismál, óháð því hvort barn sé feðrað eða ekki.
50

 Fulltrúar frá dóms- og 

kirkjumálaráðuneyti, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélagi Íslands tóku 

ekki afstöðu til málsins.  

7.2 Félag um foreldrajafnrétti 

Félag um foreldrajafnrétti hefur barist fyrir ýmsum breytingum á barnalögum. Eitt þeirra 

baráttumála er að breyta 10. gr. barnalaga á þá að leið karlmenn geti verið stefnendur í 

faðernismáli, óháð því hvort barn sé feðrað eða ekki. Þeirra rök fyrir breytingu á ákvæðinu eru 

meðal annars þau, að í 1. gr. barnalaga stendur að barn eigi rétt á að þekkja báða foreldra sína. 

Þegar núverandi barnalög voru lögð fram árið 2003 gerði frumvarpið ráð fyrir því að slíkur 

réttur væri til staðar, en í meðförum Alþingis var sá réttur tekinn af.
51

 Félagið túlkaði rök 

Alþingis þannig að körlum væri nánast ekki treystandi fyrir slíkum rétti, slíkur réttur gæti leitt 

til fjölda tilhæfulausra málshöfðana karla og „friðhelgi einkalífs kvenna gæti verið fyrir borð 

borin ef karlmenn hefðu slíkan rétt“.
52

  

Bendir félagið á að kvenmaður geti höfðað faðernismál á hendur karlmanni,  og með þeim 

hætti spillt friðhelgi einkalífs hans og fjölskyldulífi. Hér tekur félagið upp það sjónarmið að 

löggjafinn sé að gera upp á milli kynjanna með því að treysta karlmönnum ekki fyrir 

ákveðnum rétti á sama hátt og konum. Konur hafi m.ö.o. þann rétt að benda á giftan mann, 

eða jafnvel gifta menn og segja þá koma til greina sem feður að barni sínu. Félagið virðist 

túlka það sem mismunum milli kynjanna að löggjafinn hafi ekki áhyggjur af því að konur geti 

komið með tilhæfulausar ábendingar um mögulega feður, á sama hátt og að karlmenn geti 

stofnað til tilhæfulausra málshöfðana. Félagið telur því rökin um tilhæfulausar málshöfðanir 

vera veik og benda á að dómstólar gera strangar kröfur í faðernismálum sbr. Hrd.2005, bls. 

2089 (174/2005), sem er reifaður hér að ofan. 

7.3 Umræður í dagblöðum 

Blaðið var dagblað sem var stofnað árið 2005. Blaðið var síðan keypt af Árvaki hf. 

útgáfufélagi Morgunblaðsins árið 2007.  Blaðið birti grein árið 2006 undir fyrirsögninni 

„Feður geta ekki höfðað mál“. Kemur þar fram, að Dögg Pálsdóttir telur að takmörkun á 

málshöfðunarrétti feðra samrýmast ekki 1. gr. barnalaga, þar sem segir að allir eigi rétt á að 

                                                           
50

 Skýrsla nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum, bls. 51. 
51

 Hvers vegna?, bls. 9. 
52

 Hvers vegna?, bls. 9. 
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þekkja uppruna sinn. Einnig telur hún að hugsanlega sé um brot á stjórnarskránni að ræða.
53

 

Telur hún að það væri spennandi prófmál ef einstaklingur í þessari stöðu myndi fara í 

dómsmál og láta reyna á hvort þetta ákvæði stæðist mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar. Í 

sömu grein er talað við Bjarna Benediktsson, þáverandi formann allsherjarnefndar, en hann 

taldi  ekki þörf á breytingu á 10. gr. barnalaganna. „hagur fjölskyldunnar er þarna æðri“ að 

hans mati og erfitt að komast hjá tilhæfulausum málshöfðunum.
54

 Þarna er verið að vernda 

hagsmuni fjölskyldunnar og þó svo að líffræðilegur faðir missi rétt til málshöfðunar ef 

eiginmaður gengst við barni þá hefur barnið ávallt þann rétt síðar meir. Með breytingu á 

ákvæðinu óttast Bjarni mest að slíkum málssóknum gæti fjölgað.  

Í Morgunblaðinu birtist grein árið 2007 sem bar yfirskriftina „Barn skal vera rétt feðrað“ og 

kom þar fram að bæta þyrfti íslensk barnalög þannig að það sé tryggt að börn á Íslandi séu rétt 

feðruð.
55

 Árið 2008 birtist grein í dagblaðinu 24 stundir, þar sem skorað var á Alþingi að breyta 

10. gr. barnalaga „ ..svo barn fái rétti sínum um að þekkja báða foreldra sína framgengt“.
56

  

8 Hverjir geta stefnt í faðernismálum í Noregi 

Árið 1997 var ráðist í breytingar á barnalögum  frá árinu 1981 og voru málshöfðunarreglur í 

faðernismálum eitt af þeim atriðum sem komu til skoðunar. Barna- og jafnréttisráðherra 

Noregs lagði frumvarpið fram á norska Stórþinginu sem stjórnarfrumvarp þann 25. apríl 1997 

og varð það að lögum. Í Noregi er venja að viðkomandi fagráðuneyti stofni sérfræðinganefnd 

í undirbúningi á mikilvægum lagabreytingum, sem skilar af sér svokallaðri NOU skýrslu. Í 

framhaldinu býr ráðuneytið til „höringsnotat“ sem sent er til umsagnaraðila og kemur þar 

fram hvaða breytingar ráðuneytið áformar að gera á lögum ásamt NOU skýrslunni. Að lokum 

er lagt fram frumvarp sem fær merkinguna, Ot.prp ásamt númeri og árum í sviga sem 

viðkomandi þing starfaði.  Umrætt frumvarp árið 1997 til breytinga á barnalögum, var lagt 

fram sem Ot.prp. nr. 56 (1996-97) og fylgdi frumvarpinu löng greinargerð sem unnin var á 

grundvelli NOU skýrslunnar og skriflegum svörum 382 umsagnaraðila. Hér að neðan verður 

vitnað til þessarar greinargerðar og frumvarpsins sem Ot.prp. nr. 56. (1996-97).    

8.1 Barnalög 1981 

Norsk barnalög voru sett í upphaflegri mynd árið 1981. Í 6. gr. þeirra laga er að finna ákvæði um 

hverjir gætu stefnt í faðernismálum. Í þeim lögum segir að barnið og móðir geti höfðað faðernismál, 
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 Trausti Hafsteinsson: „Feður geta ekki höfðað mál“, bls. 10. 
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 Trausti Hafsteinsson: „Feður geta ekki höfðað mál“, bls. 10 
55

 Gísli Gíslason: „Barn skal vera rétt feðrað“, bls. 54. 
56

 Helga Vala Helgadóttir: „“Já en ég er pabbi barnsins!“, bls. 11. 
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en skráður faðir einungis höfðað véfengingarmál.  Hvergi er í lögunum minnst á þann möguleika að 

þriðji aðili hafi sjálfstæðan rétt til málshöfðunar.
57

  Þetta eru því í raun sömu málshöfðunarreglur í 

faðernismálum og voru í gildi á Íslandi frá 1981 fram til ársins 2003.  

8.2 Barnalög 1997 

Í athugasemdum með greinargerð frumvarpsins  Ot.prp. nr. 56 (1996-97)  kemur fram að 

breytingar á málshöfðunarreglum í faðernismálum eru með mikilvægari breytingum sem 

lagðar eru til á barnalögunum.  Frumvarpið hafði verið fjögur ár í undirbúningi og vandað til 

verka með NOU skýrslu og miklum fjölda umsagna. Frumvarpið gerði ráð fyrir að 

málshöfðunarreglum yrði breytt þannig að maður sem telur sig geta verið faðir barns fái að 

höfða faðernismál.   

Í greinargerðinni er sérstaklega bent á tækniframfarir í faðernismálum þar sem DNA-

tækni hefur gert það mun auðveldara að staðfesta faðerni. Áður en DNA kom til sögunnar 

þurfti móðir að fara í gegnum erfiðar og þungbærar yfirheyrslur. Faðerni getur nú verið leitt í 

ljós með einfaldri DNA-greiningu. Nefndinni bárust fjölda umsagna um þetta tiltekna efni. Í 

umsögn frá Umboðsmanni barna, (Barneombudet) í Noregi segir meðal annars: 

DNA-analysens høye grad av pålitelighet har lettet bevisførselen i farskapssaker. Belastningen 

det kunne være for en mor å gå gjennom en farskapssak mot sin vilje er dermed betydelig 

redusert. Når farskap kan fastsettes med så stor grad av sikkerhet, er det en fordel for barnet at 

det skjer en avklaring av farskapet så tidlig som mulig. Dette kan best sikres ved at også den 

som mener han er far til barnet kan reise sak. Ombudet vil derfor gå inn for at departementets 

forslag om søksmålskompetanse for den som påstår å være biologisk far innføres som nytt siste 

ledd i § 6.
58

 

Umboðsmaður barna lýsir þeirri tæknibyltingu sem DNA-greiningin hefur haft, varðandi 

álag á móður, nákvæmni niðurstöðunnar og hraða málalykta. Hann var sammála því að breyta 

þyrfti 6. gr. barnalaga frá 1981, á þá leið að maður sem teldi sig geta verið föður barns gæti 

höfðað faðernismál. Það myndi stuðla að því að barn verði rétt feðrað eins snemma á 

æviskeiði sínu eins og hægt er.   

Í umsögn frá Umboðsmanni jafnréttisstofu (Likestillingsombudet) var einnig komið inn 

tilkomu DNA-greininga og að faðernismál væru ekki eins umfangsmikil og áður. Í 

umsögninni er nefnt að það geti þjónað jafnréttissjónarmiðum að heimila þriðja aðila 

málsaðild í faðernismálum.59
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 Vefsíða norsku ríkisstjórnarinnar, frumvarp Ot.prp. nr.56 (1996-97) Hægt að fá samanburð á frumvarpinu við 
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Í umsögn frá Húsmæðrasamtökunum, (Husmorforbunde) kom meðal annars fram 

mikilvæg sjónarmið er snúa að hagsmunum barnsins: 

Ved å åpne for søksmålskompetanse for den som påstår å være biologisk far vil en oppfylle 

prinsippet om at barn bør få mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav. Det er derfor et 

tungtveiende argument om det vil være til barnets beste å gi adgang til at en tredjeperson kan 

bryte inn i et allerede etablert familieforhold. En mann som mener å være barnets rette far vil 

naturlig ha et behov for å kunne få fastsatt farskap etter eget initiativ.
60

 

Í lauslegri þýðingu, þykir það styrkja rétt barns til að þekkja uppruna sinn, að leyfa manni 

sem telur sig föður þess að höfða faðernismál og rjúfa þar með kyrrstöðu sem ella yrði ekki 

rofin af fjölskyldunni sjálfri. Síðan er nefnt að maður sem telur sig föður barns hefur eðlilega 

þörf fyrir það að fá faðerni viðurkennt á sínum eigin forsendum.  

Í greinargerðinni kemur fram að barna- og jafnréttisráðuneytið telur almenna samstöðu um 

að gefa manni sem telur sig föður barns heimild til þess að höfða faðernismál, óháð því hvort 

barn sé þegar feðrað eða ekki.  Fyrir utan tilfinningalegt gildi þess að rétt faðerni sé leitt í ljós, 

er það einnig mikilvægt af læknis- og erfðafræðilegum ástæðum. Í málum þar sem lagalegir 

foreldrar hafa engan áhuga á að skera úr um rétt faðerni, er það ákveðin öryggisventill fyrir 

barnið að þriðji maður hafi möguleika á því að fara í faðernismál til að rétt faðerni sé leitt í 

ljós. Það að barn eigi að þekkja uppruna sinn er því rauður þráður í röksemdasfærslunni fyrir 

breytingunum á málshöfðunarreglum.   

Í greinargerðinni er einnig komið inn á jafnrétti kynjanna og bent á að faðerni eigi ekki 

einungis að vera málefni móður.   

Farskap bør ikke utelukkende være mors anliggende. Til innvendingen om at søksmål kan rive 

opp etablerte familieforhold, bemerker departementet at samme hensyn gjør seg gjeldende i en 

ordinær farskapssak der f eks en gift mann trekkes inn i en farskapssak med en annen kvinne. 

Prinsipielt sett er det neppe grunn til å betrakte dette annerledes.
61 

Í lauslegri þýðingu segir, að ef rýmkun á málshöfðunaraðild karlmanna í faðernismálum 

getur ógnað hagsmunum fjölskyldunnar, þá eigi það einnig við um heimild kvenna í 

„venjulegum  feðrunarmálum“  sem geta ógnað t.d. hagsmunum fjölskyldu giftra karlmanna.  

Óttinn við tilhæfulausar málshöfðanir, sem fær svo mikið vægi í meðförum Alþingis, fær lítið 

vægi í greinargerðinni og öfugt við íslenska þingið, þá er litið á það í Noregi sem jöfnun á 

aðstöðu kynjanna, eins og tilvitnunin hér að ofan bendir á.           

Frumvarpið gerði eins og áður er sagt, ráð fyrir að karlmaður sem telur sig vera föður 

barns verði heimilað að fara í faðernismál óháð því hvort barnið væri þegar feðrað eða ekki. 

Varð það að lögum og hljóðaði lagatextinn svo: „Den som meiner at han er far til barnet, kan 
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fram til barnet fyller tre år reise sak om farskapen dersom han legg fram opplysningar som 

tyder på at han kan vere far. Retten kan i orskurd gjere unntak frå treårsfristen når særlege 

grunnar talar for det. Reglane i andre stykket andre og tredje punktum gjeld tilsvarande“.
62

  Í 

lauslegri þýðingu, getur hver sá sem telur sig vera faðir barns og leggur fram upplýsingar því 

til staðfestingar, höfðað faðernismál þar til barnið er þriggja ára gamalt.  Þetta ákvæði hefur 

tekið ákveðnum breytingum  frá árinu 1997 og hljóðar í dag:  „I farskapssaker er både barnet, 

mora og kvar mann som vert rekna for faren eller kan vere det, partar i saka“.
63

  Sem þýðir í 

lauslegri þýðingu, að í faðernismálum er barnið, móðir og sá sem telur sig vera föður barns, 

aðilar að málinu.  

9 Niðurstöður 

Líta ber til margvíslegra hagsmuna þegar fjallað er um málshöfðunarreglur í faðernismálum. 

Sú þrenging sem Alþingi setti inn í frumvarp til nýrra barnalaga, um að karlmenn geti 

einungis verið málsaðilar þegar barn er ófeðrað, er umdeilt eins og endurtekin frumvörp um 

lagabreytingar á ákvæðinu bera með sér. Það vekur hinsvegar nokkra furðu að enginn 

karlmaður skuli hafa höfðað prófmál á þeim tæpu 10 árum sem liðið hafa frá setningu 

barnalaga árið 2003, til að fá úr því skorið hvort hæstaréttardómurinn árið 2000 hafi einungis 

átt við ófeðruð börn eða hvort sömu rök myndu gilda þegar barn væri feðrað. Það er ljóst að í 

málum af þessu tagi er litið til hagsmuna barnsins, móðurinnar og þess karlmanns sem telur 

sig föður barns, sem þegar er feðrað. Einnig má setja kynjagleraugu á málið og velta fyrir sér 

hvort kynjunum sé mismunað. Fjallað verður um þessa hagsmuni á grundvelli þeirra 

upplýsinga sem fram hafa komið.  

Í öndvegi eru hagsmunir barnsins. Í grundvallaratriðum má segja að í umræðunni stangist 

á lögvarðir hagsmunir barnsins til að þekkja uppruna sinn annarsvegar og hinsvegar réttur 

barnsins til friðhelgi einkalífs. Það sem ógnar friðhelgi einkalífs barnsins í þessu samhengi er 

þá hugsanlegur réttur „þriðja aðila“ til að trufla fjölskyldulíf þess, með jafn afgerandi hætti og 

hugsanleg breyting á faðerni er. Í Noregi má segja að rökin um mikilvægi þess að barn þekki 

uppruna sinn, hafi þótt vega þyngra þegar ákvæði barnalaga þar var breytt árið 1997, þannig 

að karlmaður getur höfðað faðernismál óháð því hvort barn sé feðrað eða ekki. Með því að 

karlmenn hafi þessa heimild, töldu norskir þingmenn líklegra að barn þekkti til uppruna síns 

og barn yrði rétt feðrað snemma á æviskeiði sínu. Til að vernda friðhelgi einkalífs barnsins, 
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http://www.lovdata.no/all/tl-19810408-007-004.html#17


21 

var réttur til málshöfðunar takmarkaður við þriggja ára aldur þess. Aldur barns hefur því 

þýðingu í málinu á þann veg að rof friðhelginnar er talið meira eftir því sem barnið er eldra. 

Þetta er vissulega sjónarmið og má sjá þau rök einnig í dómi Mannréttindadómstólsins sem 

fjallað er um hér að framan í kafla 6.1. Þar var barnið orðið 7 ára og virðist dómurinn hafa 

litið til þess, þegar hann ákvað að friðhelgi einkalífs barnsins myndi vega þyngra og lagalegur 

faðir barnsins yrði áfram faðir þess, frekar en blóðfaðir .  Því má segja að þýski dómurinn sem 

Mannréttindadómstóllinn staðfestir seinna meir, fari bil beggja og sýni ákveðna víðsýni í 

mikilvægi þess að uppruni barns sé staðfestur, en að sú staðfesting er látin hafa eins lítil áhrif 

á fjölskyldulíf barnsins og mögulegt er.  

En víkjum þá að hagsmunum þess karlmanns sem telur sig geta verið föður barns sem 

þegar er feðrað. Þeir hagsmunir mannsins eru vissulega þeir sömu og hæstaréttardómurinn frá 

árinu 2000 telur upp og varðar rétt hans til fjölskyldulífs. Ekki er hægt að sjá að hagsmunir 

mannsins séu mismunandi eftir því hvort barnið sé þegar feðrað eða ekki. 

Mannréttindadómstóllinn tekur hinsvegar af skarið í sínum dómi og setur rétt karlmanns til 

fjölskyldulífs í þessari stöðu, aftar en rétt 7 ára barns til að viðhalda fjölskyldutengslum við 

lagalegan föður sinn og hafnar faðernisviðurkenningu mannsins þó málið hafi leitt í ljós að 

hann sé blóðfaðir þess. Þetta er auðvitað lykilatriði í málinu þó svo að fram komi í dómnum 

að aðildarríkin hafi talsvert frjálsræði í þessum málum. Íslensku lögin hefðu hinsvegar ekki 

leyft manninum að komast að því yfir höfuð hvort hann væri raunverulegur blóðfaðir barnsins 

og málið því aldrei komist til kasta dómstóla. Í fljótu bragði virðist því sem Norðmenn og 

Þjóðverjar tryggi „þriðja aðila“ þann rétt að komast að blóðtengslum óháð því hvort barnið sé 

feðrað eða ekki. Þjóðverjar meta það hinsvegar í hvert skipti hvort blóðtengsl skuli hafa þau 

áhrif að viðkomandi blóðfaðir verði lagalegur faðir barnsins. Óvíst er hvort barn eignist 

sjálfkrafa nýjan lagalegan föður í Noregi í samsvarandi málum eða hvort það sé metið í einu 

máli til annars  og taki mið af aldri barns og fjölskyldulífi.       

En víkjum þá að stöðu móðurinnar í málinu. Þó svo að hagsmunir barnsins skuli ætíð vera 

í fyrirrúmi þá er algjörlega óljóst af lögskýringargögnum hvort Alþingi var að hugsa um 

hagsmuni barnsins eða hagsmuni móðurinnar, þegar áðurnefnd takmörkun á 10. gr. átti sér 

stað árið 2003 með tilvísun til þess að tilhæfulausum málshöfðum gæti fjölgað.  Í raun má 

lesa úr orðum þingmannsins Péturs Blöndal, sem var eini þingmaðurinn sem tók til máls í 

umræðum um málið, að áhyggjur hans snúi fyrst og fremst að stöðu móðurinnar og 

hugsanlegum „ofsóknum“ á hendur henni. Í nefndaráliti allsherjarnefndar er málið nánast 

ekkert reifað þegar frumvarpinu er breytt á þann veg að karlmenn verði einungis málsaðilar 

þegar barn er ófeðrað. Eina ástæðan sem er nefnd til sögunnar er að forðast „tilhæfulausar 
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málshöfðanir“. Ekki er hægt að sjá skilgreiningu á því hvaða hagsmuni er verið að verja þó 

leiða megi líkur að því að hagsmunir móðurinnar vegi þar þungt eins og Pétur Blöndal heldur 

fram. En auðvitað er stutt frá hagsmunum móður yfir í hagsmuni fjölskyldunnar í heild sinni. 

Formaður allsherjarnefndar sagði árið 2006 að „hagsmunir fjölskyldunnar séu þar æðri“ eins 

og kom fram í kafla 7.3 varðandi breytingar á málshöfðunaraðild. Þetta virðist vera dálítil 

einföldun þar sem barnið er jú hluti fjölskyldunnar og getur haft aðra hagsmuni en þeir 

fullorðnu sbr. það að þekkja uppruna sinn eins og áður er nefnt. Spyrja má hvort 

þingmaðurinn telji þá að hagsmunir fjölskyldunnar séu sterkari en hagsmunir barnsins á því 

að þekkja uppruna sinn, sem er þá öfugt við niðurstöðu  norska þingsins árið 1997. Það er því 

nokkuð ljóst að orð Péturs Blöndal um hagsmuni móðurinnar hafa vigt. Í greinargerðinni með 

norska frumvarpinu er staða og hagsmunir móður, talsvert til umfjöllunar, meðal annars á 

þeim forsendum að áður fyrr hafi faðernismál verið mikil þolraun fyrir konur, enda spurt um 

mjög persónuleg mál. Það hafi hinsvegar gjörbreyst með tilkomu DNA-greininga.  

Ljóst má vera að höfðun faðernismáls, þar sem barn er þegar feðrað, getur vegið að æru 

eða mannorði kvenna og auðvitað óþolandi ef tilhæfulausar málshöfðanir fá framgang í 

dómskerfinu. Af dómsmáli því sem reifað er í kafla 4.2 bendir flest til þess að miklar 

sönnunarkröfur séu gerðar til slíkra mála. Það er hinsvegar mjög athyglisvert að tilhæfulausar 

málshöfðanir eru nánast ekkert umfjöllunaratriði í greinagerðum og umsögnum í Noregi árið 

1997, en lykilforsenda á Íslandi í niðurstöðu málsins árið 2003.   
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