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1 Inngangur 
Öll fæðumst við inn í mismunandi umhverfi og ölumst upp við ólíkar aðstæður og 

heimilishagi. Mikilvægt er að barn nái góðum þroska og fái að lifa við góðar aðstæður og 

skiptir þá miklu máli að barnið fái góða umönnun. Mörg atriði geta haft áhrif á þroska barna 

og ef einhverjar aðstæður hamla heilbrigðum þroska barns að þá verður ávallt að hafa þarfir 

barnsins í forgang.1 

Í alþjóðlegri barnalöggjöf og samningum er lögð mikil áhersla á þann grundvallarrétt 

barns til þess að þekkja og njóta umönnunar beggja foreldra sinna. Í barnalögunum nr. 

76/2003 er fyrst og fremst lögð áhersla á að það sé gagnkvæmur réttur barns og foreldris að 

umgangast hvort annað og er einnig gengið út frá þeim grundvallarrétti á hinum 

Norðurlöndunum.2 Umgengnisrétturinn á sér sterka stoð og er verndaður í alþjóðlegum 

mannréttindasamningum og má þar helst nefna 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 9. gr. 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.  

Þrátt fyrir grundvallarrétt beggja til að umgangast hvort annað þá geta hagsmunir barnsins 

haft meira vægi sem að leiðir til þess að nauðsynlegt getur verið að takmarka umgengni. Í 3. 

gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns og einnig í 1. gr. barnalaga nr. 76/2003, 

sbr. 1. gr. laga nr. 61/2012 er mælt fyrir um að ávallt skuli hafa það sem er barni fyrir bestu að 

leiðarljós. Börn njóta því almennt meiri verndar þegar upp kemur togstreita á milli réttinda 

barnsins og réttinda foreldra. Sú heimild er í 1. mgr. 47. gr. barnalaga nr. 76/2003 að 

sýslumaður getur takmarkað umgengni ef að hann telur það vera barni fyrir bestu. Heimildin 

er þó túlkuð þröngt og þarf mikið að koma til svo að gengið sé á þann grundvallarrétt til 

umgengnis.3 

Í þessari ritgerð verður fjallað um grundvallarrétt barns og foreldris til að umgangast hvort 

annað. Gagnkvæmni umgengnisréttur barns og foreldris verður skoðaður út frá alþjóðlegum 

mannréttindasamningum og einnig er skoðað hvernig rétturinn er verndaður í íslenskum 

lögum. Í mörgum tilvikum geta sjónarmið vegið á móti því að það sé barni fyrir bestu að 

umgangast foreldra sína. Fjallað verður um það hvenær hægt er að takmarka umgengnisrétt út 

frá hagsmunum barnsins, meðal annars með hliðsjón af framkvæmd hér á landi og  

dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu. 

 

                                                 
1 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 26 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
2 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 40 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
3  
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2 Gagnkvæmur umgengnisréttur foreldr is og barns 

2.1  Vernd í al� jó⇥legum mannréttindasamningum 
Alþjóðlegir mannréttindasamningar hafa haft umtalsverð áhrif á þróun íslensks réttar4 og er 

Ísland nú aðili að öllum mikilvægustu alþjóðasamningum heims, bæði á vettvangi Evrópuráðs 

og Sameinuðu þjóðanna.5 Á árum áður voru töluverð skil á milli landsréttar og þjóðréttar en 

þróunin hefur verið á þá leið að viðhorf um áhrif þjóðréttarsamninga almennt og áhrif þeirra á 

landsrétt hefur breyst.6 Vegna tvíeðliskenningarinnar sem lögð er til grundvallar í lagatúlkun 

hér á landi þarf að lögfesta alþjóðlega samninga ef þeir eiga að hafa bein réttaráhrif hér á 

landi.7 Því þarf að koma til sérstakra aðgerða löggjafarvaldsins svo að þjóðréttarsamningar fái 

lagagildi að íslenskum rétti.8 Í kringum árið 1990 var talið að réttindi samkvæmt 

mannréttindasáttmála Evrópu væri ekki nægilega tryggð hér á landi sem leiddi til þess að 

ákvæði sáttmálans voru lögfest með lögum nr. 62/1994 sem varð til þess að réttaröryggi varð 

meira og réttindi einstaklinga fékk aukna vernd.9 Samkvæmt alþjóðlegum 

mannréttindasamningum ber stjórnvöldum að skapa börnum eðlilegt umhverfi, sem tryggir 

uppvöxt og velfarnað þeirra í lífinu. Ísland lögfesti alþjóðlegan mannréttindasamning 20. 

febrúar síðastliðinn þegar samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var loksins 

lögfestur hér á landi. Með lögfestingu samningsins má ætla að vægi hans verði mun meira og 

stjórnvöld og dómstólar verða að taka mið af honum við úrlausnir mála sem varða börn.10 

2.1.1 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Í mannréttindasáttmála Evrópu er fjallað um grundvallarmannréttindi sem ná bæði til barna og 

fullorðna. Ákvæði sem að snertir réttarstöðu barna og foreldra hvað mest, er 8. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir nefndur MSE).11 Ákvæði 8. gr. MSE fjallar m.a. um 

friðhelgi fjölskyldunnar og að opinber stjórnvöld skuli ekki ganga á þann rétt nema 

samkvæmt því sem lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna 

þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar.  

                                                 
4  
5 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 453. 
6  
7 Þskj. 155, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 27 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
8  
9  
10 Þskj. 155, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 27 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
11 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 23. 
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Á undanförnum árum hefur inntak greinarinnar vaxið verulega við Mannréttindadómstól 

Evrópu enda er gildissvið hennar afar víðtækt.12 Við skýringu á hugtakinu fjölskyldulíf er 

skoðað hvernig samband einstaklinga hefur þróast og er því ekki skilyrði að um sé að ræða 

hjónaband eða sambúð. Eitt megininntak réttarins til fjölskyldulífs er að fjölskyldan fái að 

vera saman án afskipta og verði ekki aðskilin gegn vilja þeirra sem henni tilheyra.13 Túlkun 8. 

gr. MSE byggist því á þeirri grundvallarforsendu að foreldrar og börn eigi rétt til samneytis14 

og að mati fræðimanna nýtur það einnig vernd skv. ákvæðinu að það foreldri sem að barn býr 

ekki hjá njóti umgengnisréttar við barn sitt.15 

Mannréttindadómstóll Evrópu (hér eftir nefndur MDE) hefur oft túlkað 8. gr. sáttmálans 

og fjallað um skyldur ákvæðisins fyrir aðildarríkin og mikilvægi þess að aðildarríkin tryggi 

grundvallarréttindin samkvæmt ákvæðinu.16 Í því felst bæði sú skylda að komast hjá því að 

skipta sér af einstaklingum og einnig hvílir á þeim jákvæð skylda til að veita einstaklingum 

aðstoð eins og t.d. að koma á umgengni.17 Mannréttindadómstóllinn hefur haldið því fram að 

það getur talist brot gegn 8. gr. MSE ef það er skortur á að ríki framfylgi lögmætri 

umgengnisákvörðun yfirvalda á viðeigandi og fullnægjandi hátt.18 Dómstóllinn hefur ítrekað 

að ekki nægir að mæla einungis fyrir um gagnkvæman umgengnisrétt í lögum heldur verða að 

vera virk úrræði til að geta framfylgt réttinum. Ákvæði 8. gr. MSE leggur skyldu á ríkin til 

þess að tryggja þann grundvallarrétt barna og foreldra að njóta samveru hvort við annað.19 Í 

máli Sophiu Hansen gegn Tyrklandi reyndi á það hvort að tyrknesk stjórnvöld hefðu uppfyllt 

skyldu sína til að tryggja rétt Sophiu til þess að njóta umgengnisréttar við dætur sínar en faðir 

þeirra hafði ítrekað neitað umgengnisrétti og falið dætur sínar þegar að umgengnin átti að fara 

fram þrátt fyrir ákvörðun tyrkneskra dómstóla um umgengnisrétt. Mannréttindadómstóll 

Evrópu leit til þess hversu skjótt stjórnvöld brugðust við og hversu virk úrræðin voru. Talið 

var að stjórnvöld hefðu brugðist þeirri skyldu sinni að grípa til viðeigandi og virkra úrræða til 

                                                 
12  
13 -301. 
14 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur, bls. 23. 
15 

 
16 -samnings 

 bls. 80. 
17 

 
18 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 934. 
19  
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að framfylgja rétti Sophiu til umgengni við dætur sínar og brutu því tyrknesk stjórnvöld gegn 

rétti hennar til friðhelgi fjölskyldulífs.20  

2.1.2 Samningur Sameinu⇥u �jó⇥anna um réttindi barns 

Einn víðfeðmasti alþjóðasamningur sem gerður hefur verið er samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins (hér eftir nefndur Barnasáttmálinn) og fjallar hann um öll 

mannréttindi barna í víðum skilningi. Hann hefur bætt stöðu og réttindi barna í öllum 

heiminum enda hafa öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna fullgilt samninginn fyrir utan 

Bandaríkin, Sómalíu og Suður-Súdan.21 Enginn annar mannréttindasamningur hefur verið 

fullgiltur af jafnmörgum þjóðum eins og Barnasáttmálinn. Við gerð samningsins var sýnt 

fram á að börn eru sérstaklega viðkvæmur hópur og þarfnast sérstakrar verndar sem ekki er 

nægilega veitt með almennum mannréttindaákvæðum í öðrum alþjóðlegum samningum.22 

Barnasáttmálinn hafði strax mikil áhrif út um allan heim, m.a. á íslenska löggjöf með setningu 

nýrra barnalaga nr. 20/1992, barnaverndarlaga nr. 58/1992 og laga um umboðsmann barna nr. 

83/1994.23 Fyrir samþykkt samningsins þóttu réttindi barna ekki vera nægilega vernduð af 

þeim alþjóðlegum mannréttindasamningum sem fyrir voru og var því reynt að tryggja þau 

réttindi með samþykkt samningsins.24  

Barnasáttmálinn var fullgiltur þann 28. október 1992 hér á landi en í gegnum árin hefur 

verið baráttumál að fá samninginn lögfestan. Þann 16. mars 2009 samþykkti Alþingi 

þingsályktun nr. 6/136 þar sem ríkisstjórninni var falið að undirbúa lögfestingu samningsins.25 

Það var svo loksins 20. febrúar 2013 sem Barnasáttmálinn var lögfestur á Alþingi og voru það 

mikil tíðindi. Eftirlit er með framkvæmd samningsins hjá aðildarríkjunum. Samkvæmt 43. gr. 

Barnasáttmálans starfar nefnd um réttindi barnsins sem kannar það hvernig aðildarríkjum 

miðar við að koma í framkvæmd þeim skuldbindingum sem þau taka á sig með samningnum. 

Tíðkast hefur í framkvæmd hér á landi að sáttmálinn hefur ekki haft bein réttaráhrif og hefur 

því nefndin gert athugasemdir um fræðslu og kynningu á sáttmálanum hér á landi. Binda má 

vonir við að þar sem að sáttmálinn er nú lögfestur muni hann fá betri kynningu og reynast 

betur í framkvæmd sem mun verða til þess að réttindi barna verði tryggð sem best.26 Með 

lögfestingu Barnasáttmálans er hægt að bera ákvæði samningsins fyrir sig eins og hverja aðra 

                                                 
20 MDE , Sophia Gu⇥rún Hansen gegn Tyrklandi, 23. september 2003 (36141/97). 
21  
22  
23  
24 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 559. 
25 Alþt. 2008-2009, A-deild, þskj. 733, bls. 3920. 
26  
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réttarreglu í dómsmáli eða fyrir stjórnvöldum og með því er mannréttindum barna veitt aukin 

vernd og réttaröryggið eykst.27 

Í Barnasáttmálanum er lögð áhersla á velferð barna og að veita beri fjölskyldum vernd og 

að börn eigi að alast upp í góðu umhverfi og fá ást og umhyggju.28 Mikil áhersla er lögð á það 

í Barnasáttmálanum að barnið fái uppeldi og umhyggju sem er því fyrir bestu frá báðum 

foreldrum sínum og að foreldrarnir hafi sameiginlega ábyrð.29 Í sáttmálanum er þessi réttur 

verndaður og er þar að finna ýmsar vísireglur um fjölskyldumálefni þar sem að fjallað er m.a. 

um grundvallarrétt barns að þekkja báða foreldra sína, sameiginlega ábyrgð foreldra á uppeldi 

barns og að barn skuli einungis skilið frá foreldrum sínum ef það er nauðsynlegt vegna 

hagsmuna barnsins.30 Almennt er það talið vera börnum fyrir bestu að umgangast og þekkja 

foreldra sína en aðstæður geta þó leitt til þess að takmarka þurfi réttinn til umgengnis og þá 

sérstaklega þegar foreldri er talið óhæft til að sinna barni sínu. Tengist þetta grundvallarreglu 

3. gr. Barnasáttmálans um að það geti verið barni fyrir bestu að takmörkuð eða nánast engin 

umgengni eigi sér stað.31  

Umgengnisréttur er talin leiða af 9. gr. Barnasáttmálans. Í 1. mgr. 9. gr. Barnasáttmálans 

er tryggður sá réttur að barn skuli ekki vera skilið frá foreldrum sínum nema aðskilnaður sé 

nauðsynlegur með tilliti til hagsmuna barnsins. Kveður því ákvæðið á um réttindi barns til að 

umgangast foreldri sitt með reglubundnum hætti en ákvörðun um takmörkun getur þó verið 

nauðsynleg í ákveðnum tilvikum, svo sem ef barn sætir misnotkun eða er vanrækt af 

foreldrum sínum. Þegar vísað er til réttinda barns til þess að vera ekki skilið frá foreldrum 

sínum gegn vilja þeirra að þá felur orðalag ákvæðisins með sér að reynt geti á vilja foreldra 

eða foreldris og barns og ber því að taka tillit til 12. gr. Barnasáttmálans um virðingu fyrir 

sjónarmiðum barnsins. Ákvæði 3. mgr. 9. gr. Barnasáttmálans kveður á um að aðildarríki 

skulu virða rétt barns sem skilið hefur verið frá foreldri eða foreldrum sínum til að halda 

persónulegum tengslum og beinu sambandi við þau bæði með reglubundnum hætti, enda sé 

það ekki andstætt hagsmunum þess.32 

Það leiðir af 4. gr. Barnasáttmálans að aðildarríkin skuldbindi sig til þess að tryggja 

börnum viss lágmarksréttindi á þeim sviðum sem samningurinn tekur til og gera viðeigandi 

                                                 
27 Þskj. 155, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 44 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
28  
29 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 36. 
30  
31 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 20. 
32 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 23-24. 
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ráðstafanir til að tryggja þau réttindi sem í samningnum er.33 Í gegnum tíðina hefur íslensk 

barnalöggjöf þróast og styrkst og aðlagað sig betur að Barnasáttmálanum en á hefur skort að 

stjórnvöld og dómstólar beiti honum í framkvæmd. Telja verður að það sé helst vegna þess að 

sáttmálanum vantar meiri fræðslu hér á landi um markmið og efni hans.34 Má binda vonir við 

að breyting verði nú á þar sem að Barnasáttmálinn hefur verið lögfestur hér á landi og má því 

treysta á stjórnvöld að laga þessi efni og vera virkari í að vísa til Barnasáttmálans og þeirra 

grundvallarréttinda sem þar eru vernduð. 

2.2 Umgengnisréttur samkvæmt Íslenskum lögum 

2.2.1 Stjórnarskrá Íslands 

Alþjóðlegir mannréttindasamningar og þá sérstaklega Mannréttindasáttmáli Evrópu, hafa haft 

áhrif við þróunar íslensks réttar varðandi mannréttindaákvæði. Byrjað var að gæta áhrifa 

alþjóðasamninga um friðhelgi einkalífs í íslenskum rétti með setningu 71. gr. laga nr. 

97/1995.35 og er 8. gr. MSE fyrirmynd ákvæðisins. Með hugtakinu fjölskylda í 1. mgr. 71.gr. 

stjórnarskrá Íslands (hér eftir nefnd stjskr.) er ekki einungis átt við hjón eða sambúðarfólk 

heldur er hugtakið skýrt rúmt og fellur því þar undir samband utan hjúskapar eins og um 

greinir í 8. gr. MSE.36 Í 71. gr. stjskr. felst gagnkvæmur umgengnisréttur barns og þess 

foreldris sem barn býr ekki hjá, auk þess er skylda á ríkinu að tryggja rétt manna til að njóta 

fjölskyldulífs, með lögum. Verður því að tryggja gagnkvæman umgengnisrétt barns og þess 

foreldris sem barn býr ekki hjá, með því að setja lög um það atriði.37 Í 3. mgr. 71. gr. er 

almenn regla um takmarkanir á friðhelgi réttinda sem falla undir ákvæðið. Undir það geta 

fallið þau tilvik þegar réttindi barna krefjast þess að stjórnvöld grípi til afskipta inn í 

fjölskyldulíf.38 Við þær aðstæður þar sem að sjónarmið vegast á um að barni sé best komið að 

umgangast foreldra sína og að grípa þurfi til aðgerða ef að hagsmunum barnsins er ekki gætt 

að þá þarf að líta til 3. mgr. 71. gr. stjskr. sem varðar heimildir til að rjúfa friðhelgi heimilis 

og fjölskyldu.39 

                                                 
33 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 32. 
34 Þórhildur Líndal: Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu, bls. 67.  
35 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 286. 
36 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 313. 
37 t 8. gr. 

 
38 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 294. 
39 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 617. 
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Þegar Barnasáttmálinn var fullgiltur af hálfu Íslands var mikilvægt að breyta 

mannréttindaákvæði stjskr. og aðlaga þau að samningnum.40 Var því ekki einungis MSE sem 

að hafði áhrif á endurskoðun á mannréttindaákvæðunum eins og áður var nefnt, heldur var 

einnig talið mikilvægt að aðlaga ákvæðin að Barnasáttmálanum. Við setningu 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 var sett inn nýtt ákvæði í 3. mgr. 76. gr. stjskr. sem er sérregla 

um réttindi barna og er mikilvægt leiðarljós fyrir bæði löggjafann og stjórnvöld sem fara með 

málefni barna og er eina mannréttindaákvæðið í stjskr. sem að lýsir yfir vernd tiltekins 

þjóðfélagshóps. Í 3. mgr. 76. gr. stjskr. segir að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og 

umönnun sem velferð þeirra krefst.41 Ákvæðið sækir fyrirmynd sína í 2. mgr. 3. gr. 

Barnasáttmálans þar sem að með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða 

lögráðamanna, skuldbindi aðildarríki sig til þess að tryggja börnum þá vernd og umönnun 

sem velferð þeirra krefst og skal í því skyni gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði 

löggjafar og stjórnsýslu.42 Ákvæði 3. mgr. 76. gr. stjskr. felur í sér veigamiklar efnisreglur 

sem leiða til þess að heimild sé til undantekninga frá öðrum reglum mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar þ.á.m. 71. gr. stjskr. ef nauðsynlegt er að vernda börn.43 Kæmi því 3. mgr. 

76. gr. stjskr. til skoðunar þegar nauðsynlegt er að takmarka umgengnisrétt í þeim tilvikum 

sem umgengni við foreldri stefnir velferð barns í hættu. Ekki hefur mikið reynt á 3. mgr. 76. 

gr. stjskr. í framkvæmd en telja verður þó að þetta sé mikilvæg skýringarregla sem myndi 

reyna á ef að lögum sem hafa áhrif á réttindi barna myndi verða breytt og réttindi barna skert 

og einnig mætti telja að það væri brot gegn reglunni ef stjórnvöld myndu ekki grípa til 

verndarráðstafana gagnvart börnum.44  

2.2.2 Barnalög 

Ákvæði um umgengnisrétt komu mun seinna hér á landi heldur en á Norðurlöndunum. Fyrst 

voru lögfest ákvæði um umgengnisrétt í Svíþjóð árið 1915 en þau tóku til aðstæðna við 

hjónaskilnað. Danmörk lögfesti síðan hliðstæð ákvæði árið 1922.45 Svíþjóð lögfesti síðan 

umgengnisrétt föður við óskilgetið barn sitt árið 1949 og var slíkur réttur lögfestur í Noregi 

árið 1956 og Danmörku árið 1969.46 Norskum reglum var breytt árið 1969 í það horf að 

                                                 
40  
41 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 558-559. 
42 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 617. 
43 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2110.  
44   bls. 375. 
45   
46 Barnets perspektiv, bls. 121, 173 og 164. 
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umgengnisrétturinn var orðaður sem réttur barns til umgengni við báða foreldra sína.47 Slíkt 

viðhorf var á Norðurlöndunum þegar Ísland setti fyrst fram lög á þessu sviði. 

Með lögum um stofnun og slit hjúskapar nr. 60/1972 var fyrst mælt fyrir um 

umgengnisrétt í 47. gr. laganna sem fól einungis í sér umgengni þegar að hjón hefðu skilið og 

áttu saman barn. Var því ekki tryggður réttur til umgengni fyrir það foreldri sem ekki var með 

forsjá yfir barninu. Það var svo með barnalögum nr. 9/1981 þar sem loks var lögfestur réttur í 

40. gr. um rétt feðra til umgengni við óskilgetin börn sín.48 Var því umgengnisrétturinn ekki 

lengur bundinn við stöðu foreldra og skipti því ekki máli hvort um væri að ræða gifta eða 

ógifta foreldra.49 Miklar breytingar hafa verið í þjóðfélaginu og stöðu fjölskyldunnar síðan að 

fyrstu barnalögin voru sett. Nú til dags er það mun algengara að foreldrar barns búi ekki 

saman og hafa því breytingar á barnalögum miðast að því að tryggja tengsl barns við báða 

foreldra sína og virkja þátttöku beggja foreldra við uppeldið.50  

Réttindi barns til að þekkja báða foreldra leiðir til þeirra skyldu móður að feðra barn sitt.51 

Þegar að núgildandi barnalög tóku gildi árið 2003 var tekið það mikilvæga skref að taka upp 

ákvæði um að móður sé skylt að feðra barn sitt og var því ákvæði 1. mgr. 7. gr. 

Barnasáttmálans virt um að það sé réttur barns til þess að þekkja báða foreldra sína.52  

Réttur barns til að þekkja báða foreldra sína er verndaður í 1. gr. a. núgildandi barnalaga 

nr. 76/2003. Greinin kom sem nýmæli inn í lögin þegar núgildandi barnalög tóku gildi árið 

2003 og sækir ákvæðið fyrirmynd sína til Barnasáttmálans sem mælir fyrir um að barn eigi frá 

fæðingu rétt til, eftir því sem unnt er, að þekkja foreldra sína.53 Umgengnin er mikilvægur 

þáttur í lífi barnsins til þess að viðhalda tengslum sem eru til staðar milli barns og foreldris og 

vegna þeirra réttinda barns til að þekkja uppruna sinn og fjölskyldu.54 

Mikilvægi þess að lögfesta reglur um umgengnisrétt tengjast þeim 

grundvallarsjónarmiðum að barn eigi rétt á að njóta umönnunar beggja foreldra. Löggjafinn 

verður því að stuðla að þeim réttindum barnsins að umgangast og styrkja samband sitt við það 

foreldri sitt sem það býr ekki hjá.55 Í 46. gr. núgildandi barnalaga er kveðið á um 

                                                 
47 Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre : forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 
med senere endringer, bls. 169. 
48  
49 Alþt. 1980-1981, A-deild, bls. 363.  
50 Alþt. 2002-2003, A-deild bls. 898.  
51  
52   
53 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 893. 
54  
55 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 226. 
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umgengnisrétt barna og foreldra. Í ákvæðinu kemur fram að barn eigi rétt á að umgangast með 

reglubundnum hætti það foreldra sinna sem það býr ekki hjá, enda sé það ekki andstætt 

hagsmunum þess. Einnig er sú skylda skv. ákvæðinu að þegar foreldrar búa ekki saman þurfa 

þeir að tryggja að þessi réttur barnsins sé virtur.  

Almennt leiðir það af mikilvægi umgengnisréttarins að í honum felst sú skylda að 

foreldrar ræki þessa umgengni og tryggi þann rétt barns að umgangast það foreldri sitt sem 

það býr ekki hjá.56 Ef foreldri tálmar umgengni er foreldri því að bregðast þeirri skyldu sinni 

að uppfylla það að barnið njóti umönnunar beggja foreldra sinna og sé í tengslum við þá 

báða.57 Talið hefur verið að algengasta vandamálið varðandi umgengnisrétt sé að forsjárlausir 

foreldrar vilji ekki umgangast börnin sín.58 Eftir framkvæmd annarra þjóða hefur verið talið 

að umgengni sem komið er á gegn vilja foreldris sé ekki barni til góðs og því hefur ekki 

komið til álita hér á landi að hafa þvingunarúrræði til að koma á umgengni í þessháttar 

tilvikum.59 

3 ↵a⇥ sem er barninu fyrir bestu 

3.1 Sjónarmi⇥i⇥ almennt 

Eins og fram kom hér að framan, er það grundvallarregla í Barnasáttmálanum að ávallt skuli 

hafa það sem er barni fyrir bestu að leiðarljósi þegar teknar eru ákvarðanir um málefni 

barns.60 Ákvæði 3. gr. Barnasáttmálans er ein af grundvallarreglunum sem er mikilvægt að 

hafa í huga þegar teknar eru ákvarðanir sem tengjast hagsmunum barnsins.61 Samkvæmt 

ákvæðinu skal ávallt hafa það í forgang sem er barni fyrir bestu þegar að gerðar eru 

ráðstafanir sem að varða börn. Aðildarríki skuldbinda sig til að tryggja börnum þá vernd og 

umönnun sem velferð þeirra krefst, og skulu þau í því skyni gera allar nauðsynlegar 

ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu.  

Skilgreining á því hvað sé barni fyrir bestu er mismunandi eftir þjóðfélögum og menningu 

landa, en ávallt skal taka mið af grundvallarreglum Barnasáttmálans, landslögum og vitneskju 

og þekkingu barnanna þegar metið er hvað sé barni fyrir bestu.62 Skoða þarf því hvernig 

löggjöfin er líkleg til að mæta þörfum barna og meta í hverju tilviki fyrir sig hverjar séu þarfir 

                                                 
56 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 227. 
57 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 934. 
58 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 237. 
59 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 935. 
60 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-2012, bls. 26 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
61 Hrefna Friðriksdótti  
62 -  
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tiltekins barns og hvaða lausn hentar því barni best.63 Það var með setningu barnalaganna 

1981 sem að sjónarmiðið um það sem barninu er fyrir bestu kom fram í lögum hér á landi. 64 

Talið hefur verið nauðsynlegt að barnalögin hafi að geyma almennt ákvæði sem taki mið af 

Barnasáttmálanum. Með 1. gr. barnalaga nr. 61/2013 var grundvallarregla 3. gr. 

Barnasáttmálans lögfest með almennum hætti. Í 2. mgr. 1. gr. barnalaga er því nú almennt 

ákvæði um að það sem er barni fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang þegar teknar eru 

ákvarðanir um málefni barnsins. Gengið er því út frá því að hagsmunir barns eigi að ráða 

þegar foreldrar eða tiltekin stjórnvöld taka ákvarðanir um málefni barna.65  

3.2 ↵�⇥ing sjónarmi⇥sins �egar tekin er ákvör⇥un um umgengni 

Það grundvallarsjónarmið er talið gilda að hagsmunir barnsins eigi að ráða ferðinni þrátt fyrir 

að um sé að ræða gagnkvæman umgengnisrétt barna og foreldra í lögum.66 Ef umgengni 

þjónar ekki hagsmunum barns eða er skaðleg fyrir barnið að þá verður að takmarka eða 

jafnvel hafna umgengni.67 Í álitamálum um gagnkvæman rétt foreldra og barna til að njóta 

samveru geta vegist á hagsmunir foreldris og barns þar sem ævinlega verður að taka mið af 

því hvað barninu er fyrir bestu.68  

Samkvæmt orðalagi frumrits Barnasáttmálans hefur það sem barni er fyrir bestu ekki 

ófrávíkjanlegan forgang. Í þeim aðstæðum þar sem hagsmunir barnsins og önnur mannréttindi 

skarast, þarf að vega og meta mikilvægi hvers um sig. Það er þó talið í ósamræmi við ákvæði 

Barnasáttmálans ef réttindi annara eru tekin fram yfir réttindi barnsins og því hefur verið talið 

að hagsmunir barnsins fái meiri forgang þegar tekin er ákvörðun í málum þar sem réttindin 

skarast á.69 

Í 3. gr. Barnasáttmálans kemur fram að sjónarmið um hagsmuni barnsins skuli ávallt hafa 

forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, 

stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða börn. Við framkvæmd hér á landi 

þegar það kemur til álita að takmarka umgengnisrétt vegna hagsmuna barnsins gengur 

sýslumaður ávallt út frá því að það sé réttur barnsins til umgengni sem marki grundvöllinn að 

niðurstöðunni. Lögð er áhersla á að ef engin sérstök atvik leiði til þess að umgengni barna og 

foreldri þyki andstætt högum og þörfum þess að þá sé mikilvægt að virða það 

                                                 
63 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 26 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
64 6.  
65 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók. Barnalög nr. 76/2003 me⇥ sí⇥ari breytingum, bls. 27-28. 
66 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 63 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
67 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 63 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
68  
69 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 14. 
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grundvallarsjónarmið í barnarétti, að leggja beri áherslu á að rækta tilfinningatengsl barna og 

foreldra og að börn hafi þörf fyrir að hafa samneyti við báða foreldra sína.70 Leiðir það af 3. 

gr. Barnasáttmálans að dómstólar eigi einnig að byggja á því sem er barni fyrir bestu. 

Athyglisverðir dómar hafa þó fallið og má þar nefna dóm Hæstaréttar í máli nr. 511/1998. Í 

því máli var varla minnst á hagsmuni eða þarfir drengsins, né heldur gerð grein fyrir því hvað 

væri barninu fyrir bestu. Dómurinn kannaði fyrst og fremst aðstæður og réttindi móðurinnar 

en hlutaðist ekki til að kanna hagi og aðstæður barnsins. Þessi framkvæmd Hæstaréttar er ekki 

í samræmi við þau sjónarmið sem gilda um hagsmuni barnsins. Það sem er barni fyrir bestu er 

grundvallaratriðið í öllum ákvörðunum sem varða börn, sem gerir það að verkum að 

hagsmunir þeirra og réttindi hafa meira vægi en hagsmunir annara aðila, t.d. foreldra.71 Eins 

og áður hefur verið tekið fram að þá hefur nú verið lögfest ákvæði í 2. mgr. 1. gr. barnalaga 

sem kveður á um að það sem er barninu fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang. Má því ætla að 

þetta sjónarmið muni styrkjast og að stjórnvöld muni líta meira til ákvæðisins við ákvörðun 

um umgengni.  

4 Takmörkun á umgengnisrétti vegna hagsmuna barns 

4.1  Hagsmunamat vi⇥ takmörkum umgengnisréttar 

Almennt ber að virða umgengnisréttinn sem er mikilvæg réttindi fyrir bæði börn og foreldra, 

en ef hagsmunir barnsins krefjast þess getur þurft að synja foreldri um umgengnisrétt.72 Í 

sumum tilvikum getur umgengni barns og foreldris verið andstæð hagsmunum barnsins eins 

og þar sem foreldrið getur ekki mætt grunnþörfum barnsins og ýmsar aðstæður eru uppi eins 

og ofbeldi, vímuefnaneysla eða geðrænir sjúkdómar.73 

Samkvæmt 1. mgr. 47. gr. barnalaga úrskurðar sýslumaður um umgengni. Við ákvörðun á 

umgengni ber sýslumanni að líta til þess hvað sé barni fyrir bestu og mikilvægt er að 

umgengnin miðist við þarfir barnsins og ógni ekki tilfinningarlegum og félagslegum þroska 

þess.74 Í 1. mgr. 47. gr. barnalaga felst sú heimild fyrir sýslumann að hafna inntaki 

umgengnisréttar ef hann telur að það sé barni fyrir bestu. Sýslumaður hefur almenn lögfest 

sjónarmið til hliðsjónar þegar hann tekur ákvörðun um umgengnisréttinn. Mikilvægt er að 

taka tillit til vilja barns við ákvörðun um umgengni og með því að leyfa barni að koma á 

                                                 
70  
71 -193. 
72 Davíð Þór Björgvinsson; Barnaréttur, bls. 228. 
73 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 66 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
74 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 65 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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framfæri sjónarmiðum sínum geta komið upp atriði sem nauðsynlegt er að líta til ef barn hefur 

upplifað eitthvað eða orðið fyrir ofbeldi. Skoða verður því vilja barnsins til þess að geta tekið 

ákvarðanir í samræmi við það sem er barni fyrir bestu og er þetta sjónarmið í samræmi við 12. 

gr. Barnasáttmálans.75 Nýmæli kom inn í barnalögin með lögum 61/2012 um að líta verði á 

ofbeldi í víðtækum skilningi í deilum um forsjá eða umgengni og að mikilvægt sé að litið 

verði til þess við ákvörðun á umgengni hvort að hætta sé á að barn eða foreldri hafi eða verði 

fyrir ofbeldi.76 Verður að telja að mikilvægt hafi verið að lögfesta þetta ákvæði og mun það 

líklega leiða til þess að hagsmunum barna sé betur tryggt við ákvörðun á umgengni þegar 

ofbeldi á sér stað. Hér á eftir verður fjallað um framkvæmd hjá sýslumanni þegar reynt hefur 

á takmörkun á umgengni þegar að ofbeldi hefur átt sér stað, en af þeim sést að mikið hefur 

þurfi til að koma svo að umgengnin sé takmörkuð.77 Má því ætla að þar sem að búið er að 

lögfesta það ákvæði í 1. mgr. 47. gr. barnalaga að sýslumaður skuli líta til ofbeldis, þá muni 

það geta leitt til niðurstöðu í málunum sem að tryggja hagsmuni barnsins betur gegn ofbeldi. 

4.2 H eimild til takmörkunar sk�r⇥ �röngt 

Sú heimild sýslumanns að leggja bann við umgengni verður ávallt að skýra þröngt og þarf 

mikið til svo að umgengnisrétturinn sé lagður niður og verður umgengnin að vera andstæð 

högum og þörfum barnsins til að svo verði.78 Kemur synjun því helst til greina ef eitthvað 

alvarlegt hefur komið upp eða ef foreldri hefur einhverja þá eiginleika sem telja verður að 

muni leiða til óæskilegrar umgengni. Þar kemur helst til skoðunar geðheilsa foreldris, ofbeldi 

eða kynferðisleg misnotkun.79  

Við takmörkun eða afnám umgengnisréttar verður alltaf að hafa í huga að þó að 

hagsmunir barnsins ráði úrslitum, verður þó alltaf að vega og meta það í ljósi þeirra 

mannréttinda sem í húfi eru. Þegar ekki er tekið tillit til slíkra hagsmuna eða atvika í heild 

sinni er það brot gegn 71. gr. stjskr.80 Verður því ríki ávallt að sýna fram á að uppfyllt séu 

skilyrði 3. mgr. 76. gr. stjskr. um að það sé nauðsynlegt að takmarka rétt foreldris til 

umgengnis.81 

Sýslumaður getur einnig mælt fyrir um það í einstökum tilvikum að umgengnin skuli fara 

fram undir eftirliti þegar óttast er um velferð barna. Í 4. mgr. 47. gr. núgildandi barnalaga er 

                                                 
75 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 32 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
76 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 31 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
77  
78  
79 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur, bls. 228-229. 
80  
81 303. 
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um að ræða nýmæli um eftirlit með umgengni. Í eldri lögum var mælt fyrir um að eftirlit færi 

fram á vegum barnaverndarnefndar eða á vegum sérstaks umsjónarmanns en með núgildandi 

ákvæði eru það fagaðilar sem hafa þekkingu á þörfum og stöðu barna og foreldra og ber 

sýslumanni að fela þeim það hlutverk að hafa eftirlit með umgengni.82 Í þeim tilvikum þar 

sem að vilji barns bendir til að það sé hrætt eða vilji ekki umgangast foreldri sitt að þá er 

oftast leitast við að fullnægja grundvallarrétti foreldris að umgangast barnið sitt, með því að 

hafa umgengnina undir eftirliti til að tryggja rétt barnsins.83  

4.3 F ramkvæmd hér á landi 

Af framkvæmd hér á landi er ljóst að það þarf mikið til svo að umgengni milli foreldris og 

barns sé takmarkaður. Í umgengnismálum þar sem ofbeldi hefur átt sér stað hefur þurft mjög 

mikið til svo að umgengnin sé skert. Þótt að faðir hafi beitt móður ofbeldi að þá hefur samt 

verið kveðið á um reglulega umgengni. Jafnvel þó að ofbeldi hafi beinst að barni þá hefur 

umgengni samt ekki verið takmörkuð.84 Í umgengnisúrskurðum á 10 ára tímabili frá 1 janúar 

1999 til 1. janúar 2009 er einungis eitt mál þar sem fallist var á að umgengni teldist andstæð 

hag barnsins þegar um ofbeldi var að ræða.85 Í málinu lá fyrir kynferðislegt ofbeldi af hálfu 

föður og sterkur vilji stúlkunnar að hún vildi ekki hitta föður sinn. Í málinu var tekið fram að 

þrátt fyrir að það sé meginmarkmið umgengnisréttar að barn fái notið umgengni og samskipta 

við foreldra sína að þá geta ýmsar aðstæður orðið þess valdandi að börn og foreldrar fái ekki 

notið fullrar umgengni. Má leiða af þessu máli að sýna þurfi fram á alvarlegt ofbeldi gegn 

barni og að það sé skaðlegt fyrir barnið að umgangast ofbeldismann svo að það komi til 

greina að kveða á um að umgengnin skuli ekki eiga sér stað.86  

Með hliðsjón af framkvæmd hér á landi er álitamál hvort að horft sé nægilega til 

Barnasáttmálans og þeirra grundvallarreglna að ávallt skuli hafa það sem er barni fyrir bestu 

að leiðarljósi. Réttur barns á að ganga framar rétti foreldris til að umgangast barn sitt þó að 

um sé að ræða gagnkvæman rétt. Spurning er hvort að metið sé nægilega hvaða tilhögun 

samræmist best hagsmunum barns hverju sinni. Í sumum tilvikum eru börn þvinguð til 

samneytis við foreldri sitt sem beitt hefur þau ofbeldi þó að vilji barnsins bendi til þess að þau 

vilja ekki umgangast foreldrið.87 Má velta því fyrir sér hvort að það verndi hagsmuni barnsins 

                                                 
82 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 67 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
83  
84 -73. 
85 Niðurstaða sem að kom fram í rannsókn Elísabetar Gísladóttur. 
86  
87  
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þegar sýslumaður úrskurði umgengni og telji að það sé barninu fyrir bestu að umgangast 

foreldri sitt þó að ofbeldi hafi átt sér stað og líðan barnsins verulega slæm. Ætla má að með 

nýlegum breytingum á barnalögum og lögfestingu Barnasáttmálans að þá muni framkvæmd 

hér á landi breytast. Meiri áhersla er nú lögð á sjónarmið um ofbeldi því að lögfest hefur verið 

sérstaklega ákvæði í 1. mgr. 47. gr. barnalaga um að sýslumaður beri að líta sérstaklega til 

ofbeldis og meta hættu á því hvort barn verði fyrir ofbeldi. Einnig er nú lögfest ákvæði í 1. gr. 

barnalaga um að ávallt skuli hafa það sem er barni fyrir bestu að leiðarljósi. Með þessari 

auknu vernd í barnalögunum má sjá fram á að breyting muni verða á framkvæmd sem mun 

verða til þess að hagsmunum barnsins verði betur gætt.   

4.4 F ramkvæmd Mannréttindadómstóls 

Verður nú skoðuð framkvæmd í umgengnismálum við Mannréttindadómstól Evrópu. Verður 

sérstaklega litið til mála þar sem reynir á takmörkun á umgengni  og verður horft til þess 

hvernig tekið er á þeim málum og þau rökstudd með tilliti til grundvallarréttar barns og 

foreldris til umgengnis.88 Í dómum Mannréttindadómstóls Evrópu hefur oft verið vísað til 

Barnasáttmálans til hliðsjónar þegar túlkaðar eru greinar Mannréttindasáttmála Evrópu og þá 

sérstaklega þegar börn eiga hlut að máli.89 Mannréttindadómstóllinn endurskoðar einungis 

ákvarðanir aðildarríkjanna í ljósi MSE og m.a. með hliðsjón af ákvæðum Barnasáttmálans og 

er því hlutverk þeirra ekki að taka ákvarðanir um forsjá barna og umgengni. 

Mannréttindadómstóll Evrópu kveður því einvörðungu á um það hvort aðildarríkin hafi efnt 

þjóðréttarskuldbindingar sínar samkvæmt Mannréttindasáttmálanum og eftir atvikum hvort 

því beri að greiða skaðabætur ef vanefnd er leidd í ljós.90 Í þeim málum þar sem reynir á 

takmörkun á umgengni leggur dómstóllinn áherslu á að það þurfi alltaf að skoða hagsmuni 

barnsins annars vegar og foreldra hins vegar og að ávallt skuli taka tillit til þess sem er 

barninu fyrir bestu.91 

Í þeim úrlausum Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem fjallað er um umgengnisrétt er 

tekið fram að mikilvægt sé að hafa fráviksreglu 2. mgr. 8. gr. MSE í huga því að hún getur 

leitt til þess, að synjun á umgengnisrétti í einstaka tilvikum réttlætist á þeim sjónarmiðum sem 

koma fram í greininni. Í máli Hendriks gegn Hollandi höfðu Hollenskir dómstólar synjað 

kröfu H um umgengnisrétt við dreng sinn þar sem þeir töldu að það væri ekki barninu fyrir 

bestu að umgangast föður sinn. Við ákvörðun nefndarinnar tóku þeir fram að ávallt þyrfti að 

                                                 
88 Þórhildur Líndal: Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu, bls. 66. 
89 Þórhildur Líndal: Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu, bls. 25. 
90 Þórhildur Líndal: Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu, bls. 24. 
91 Þórhildur Líndal: Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu, bls. 43. 
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leggja áherslu á hag og velferð barnsins við beitingu fráviksreglu 2. mgr. 8. gr. MSE. Nefndin 

taldi að synjun hollenskra dómstóla á umgengnisrétti hafði stuðst við formlega lagaheimild, 

hefði verið reist á tillitinu til velferðar barnsins og að hagsmunir barnsins væru í fyrirrúmi þar 

sem að tvenns konar hagsmunir skárust saman og var því synjunin réttmæt skv. 2. mgr. 8. gr. 

MSE.92   

Í máli Hokkanen gegn Finnlandi hafði verið deilt fyrir finnskum dómstólum um forsjá og 

umgengni yfir dóttur Hokkanen sem var í umsjá móðurforeldra sinna. Á endanum varð 

niðurstaðan sú að Hollanen hafði ekki rétt til umgengni við dóttur sína og var m.a. byggt á 

afstöðu stúlkunnar sem var tólf ára og kvaðst ekki vilja hitta föður sinn. Hollanen kærði þá 

ákvörðun til MDE. Fyrir Mannréttindadómstól Evrópu taldi finnska ríkisstjónin að það myndi 

ganga í berhögg við hagsmuni og velferð barns ef umgengnisréttur myndi komið á með 

valdbeitingu. Ríkjandi væri skv. finnskum lögum að réttindi barnsins muni ráða ef hagsunir 

foreldra og barns fari ekki saman og vísar því finnska ríkið til 3. gr. Barnasáttmálans því til 

stuðnings. Niðurstaða MDE var þó svo að brotið hefði verið gegn rétti kæranda skv. 8. gr. 

Mannréttindasáttmálans, að því er varðaði það atriði að finnsk yfirvöld hefðu ekki tryggt 

honum umgengni við dóttur sína.93 

Í þeim málum þar sem ofbeldi hefur átt sér stað innan heimilisins eða þegar 

umgengnisforeldri á afbrotaferil að baki að þá hefur Mannréttindadómstóllinn talið að ríki 

hafi ekki brotið gegn 8. gr. MSE þegar takmörkuð er umgengni en það var m.a. niðurstaða í 

máli Nuutinen gegn Finnlandi en þar hafði faðir stúlkunnar beitt unnustu sína ofbeldi á meðan 

hún var ófrísk. Mannréttindadómstóll Evrópu komst að niðurtsöðu sinni með hagsmunarmati 

og horfði m.a. til hagsmuna dóttur kærandans og hans sjálfs. Horft var til þess hvað væri 

barninu fyrir bestu til lengri eða skemmri tíma og komist að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt 

var að fella niður umgengnisrétt hans. Finnsk yfirvöld höfðu gripið til allra þeirra úrræða, sem 

unnt hafði verið með sanngirni til að tryggja umgengni kærandans við dóttur sína, miðað við 

þá erfiðu aðstöðu sem hafði verið fyrir hendi. Hefði því ekki verið brotið gegn rétti hans skv. 

8. gr. sáttmálans.94 Má því ráða af framkvæmd MDE að um sé að ræða gagnkvæman 

grundvallarrétt til umgengnis sem á sér sterka stoð í 8. gr. MSE. Þarf því mikið að kom til svo 

að réttindin séu skert og kemur það helst til greina þegar ofbeldi á sér stað.  

 

                                                 
92  
93 MDE , Hokkanen gegn F innlandi, 23. september 1994 (19823/92). 
94 MDE , Nuutinen gegn F innlandi, 27. júní 2000 (32842/96). 
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5 Lokaor⇥ 
Í ritgerðinni var lögð áhersla á að skoða þann grundvallarrétt barns og foreldris til að 

umgangast hvort annað og fjallað var um það hvenær réttlætanlegt er að takmarka réttinn út 

frá hagsmunum barnsins.  

Ljóst er að gagnkvæmur umgengnisréttur foreldris og barns nýtur vernda í 71. gr. stjskr og 

1. mgr. 46. gr. barnalaga. Rétturinn á sér einnig sterka stoð í alþjóðlegum 

mannréttindasáttmálum og má þar helst nefna 8. gr. MSE og 9. gr. Barnasáttmálans. Þegar til 

skoðunar kemur að takmarka umgengnisrétt þurfa stjórnvöld ávallt að meta allar aðstæður vel 

því um er að ræða skerðingu á grundvallarmannréttindum. Í ákveðnum tilvikum geta önnur 

réttindi barns, svo sem réttur barns til verndar gegn ofbeldi eða til þess að búa við öruggar 

aðstæður, leitt til þess að nauðsynlegt þykir að takmarka umgengnisrétt foreldris og barns. 

Við slíkar aðstæður eiga hagsmunir barnsins að vega þyngra sbr. 3. gr. Barnasáttmálans og 1. 

gr. barnalaga.  

Í framkvæmd bæði hér á landi og við MDE hefur sést að mikið þurfi til svo að umgengnin 

sé alveg takmörkuð enda er um grundvallarmannréttindi að ræða. Telja má að stundum sé 

gengið of langt í að úrskurða umgengni. Svo virðist vera að um alvarlegt ofbeldisbrot þurfi til 

svo að umgengnisrétturinn sé takmarkaður. Hér á landi virðist oft eins og börn séu nánast 

þvinguð til að hafa samskipti við foreldri sitt þó að vilji þeirra sé sterkur um að vilja það ekki. 

Má því velta fyrir sér hvort að stjórnvöld líti meira til réttinda foreldra til þess að umgangast 

barn sitt heldur en að horfa til grundvallarsjónarmiðsins að ávallt skuli hafa í forgang það sem 

er barni fyrir bestu þegar teknar eru ákvarðanir um málefni barns. Líta verður þó til þess að 

um er að ræða gagnkvæman umgengnisrétt sem er verndaður í lögum og alþjóðlegum 

samningum og verður því að fara varlega í að skerða slíkan rétt. Stjórnvöld hafa ávallt 

hliðsjón af þessum grundvallarrétt við ákvörðun á umgengni og kveða því frekar á um að 

umgengnin sé ekki alveg takmörkuð eða sé undir eftirliti og er því tryggt að foreldri njóti 

réttar síns og fái að umgangast barn sitt.  

Bind ég vonir mínar við að breytingar muni verða hér á landi í komandi framtíð í 

umgengnismálum og þá sérstaklega í þeim málum þar sem börn eru nánast þvinguð til 

umgengnis þegar að velferði þeirra er stefnt í hættu. Með breytingu barnalaganna og 

lögfestingu Barnasáttmálans má gera ráð fyrir að réttindi og hagsmunum barna muni njóta 

auknari verndar. Einnig mun þetta leiða til þess að stjórnvöld líti meira til ofbeldis við 

ákvörðun á umgengni og verður því vonandi meiri takmörkun á umgengni í slíkum málum og 

horft ríkara til þess grundvallarsjónarmiðs að ávallt skuli hafa í forgang það sem er barni fyrir 

bestu.  
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