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1 Inngangur 

MAÐUR HNÍGUR TIL SÍNS uppruna. Það er eitthvað í taugunum sem heldur 

manni föstum við sitt pláss.
1
 

Uppruni, menningararfur og persónuleg saga eru hluti af sjálfsmynd hvers manns. Sérhver 

einstaklingur fæðist með erfðaefni tveggja einstaklinga af sitt hvoru kyni sem ákvarðar útlit 

hans og aðra erfðafræðilega þætti. Einstaklingurinn hefur ekki aðeins erfðaefni líffræðilegra 

foreldra sinna heldur einnig forfeðra sinna langt aftur í aldir. Það er síðan samspil erfða og 

umhverfis sem gerir einstaklinginn að þeirri manneskju sem hann er. Þau börn sem hafa ekki 

vitneskju um líffræðilega foreldra sína finna mörg hver fyrir löngun til þess að þekkja 

uppruna sinn einhvern tímann á lífsleiðinni. Oft á tíðum með það að markmiði að skerpa 

sjálfsmynd sína og vitund um það hver þau eru þótt óvíst sé hvort væntingum þeirra verði 

fullnægt. Uppruni einstaklingsins varðar kjarna manneskjunnar og hinar stóru spurningar 

lífsins: Hver er ég? Hvaðan kem ég?  

Í inngangskafla samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins
2
 sbr. lög nr. 19/2013 

segir að barn eigi rétt á að alast upp innan fjölskyldu, við hamingju, ást og skilning. Íslensk 

barnalöggjöf sem og norræn löggjöf er reist á því grundvallarsjónarmiði að það sé barni fyrir 

bestu að alast upp hjá foreldrum sínum. Tengsl milli foreldris og barns geta myndast við 

fæðingu þess inn í fjölskyldu, vegna stjúptengsla, ættleiðingu barns eða töku barns í fóstur. 

Þroskasálfræðingar leggja ríka áherslu á að börn alist upp á heimili þar sem möguleiki á 

fullnægjandi tilfinningatengslum sé fyrir hendi. Rannsóknir sýna að hin mikilvægu tengsl 

þurfi þó ekki nauðsynlega að vera við líffræðilega móður eða föður. Aðalatriðið er að barninu 

sé gert kleift að mynda hin mikilvægu geðtengsl nógu snemma.
3
    

Í 1. mgr. 7. gr. Barnasamningsins segir að barn skuli skráð þegar eftir fæðingu og að það 

eigi 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. Ákvæðið hefur verið túlkað á þá leið að það 

verndi rétt barns til að þekkja líffræðilegan uppruna sinn. Þá er jafnframt mælt fyrir um það í 

8. gr. Barnasamningsins að aðildarríki skuldbindi sig til þess að virða rétt barns til að viðhalda 

því sem auðkennir það sem einstakling, þar með töldu fjölskyldutengslum eins og viðurkennt 

er með lögum, án ólögmætra afskipta. Þessi réttur barns hefur einnig verið talinn felast í 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu sem kveður á um réttinn til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu.  

                                                           
1
 Halldór Kiljan Laxness: Salka Valka, bls. 176. 

2
 Hér eftir nefndur Barnasamningurinn eða SRB. 

3
 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal: Barnasálfræði, bls. 9 og 28. 
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Þá er kveðið á um það í 1. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 að barn eigi rétt á að þekkja báða 

foreldra sína. Löggjafinn gefur aftur á móti afar misvísandi skilaboð um það hversu ríka 

áherslu skuli leggja á rétt barns til að þekkja uppruna sinn. Í íslenskum lögum eru ákvæði þar 

sem mælt er fyrir um rétt barns til að þekkja og tengjast foreldrum sínum og einnig eru dæmi 

um ákvæði þar sem eingöngu er mælt fyrir um rétt barns til vitneskju um foreldra sína. Í 

barnalögum er rík áhersla lögð á skyldu móður til að feðra barn sitt ef hún er ekki í skráðri 

sambúð eða hjónabandi og á foreldraskyldur og umgengnisrétt barns og þess foreldris sem 

barnið býr ekki hjá. Einhleypum konum er aftur á móti heimilt að gangast undir tæknifrjóvgun 

skv. lögum um tæknifrjóvgun nr. 55/1996 ofl. og þá er barn ekki feðrað auk þess sem 

nafnleynd kynfrumugjafa er meginreglan hér á landi. Síðustu misseri hefur einnig verið tekist 

á um það hvort lögleiða eigi staðgöngumæðrun hér á landi. Óhætt er því að segja að örar 

tækniframfarir nútímans og aukið aðgengi fólks að æxlunartækni með gjafakynfrumum séu á 

góðri leið með að ryðja öllum náttúrulegum landamærum úr vegi að því er varðar möguleika 

fólks til að eignast börn. Samfara aukinni tækni fylgja hins vegar fjölmörg lagaleg, siðferðileg 

og félagsleg álitamál. Þá eiga ættleidd börn, hvort sem þau eru ættleidd innan lands eða milli 

landa, rétt á vitneskju um kynforeldra sína án mögulegrar tengslamyndunar við þau á meðan 

börn í varanlegu fóstri eiga ekki einungis rétt á vitneskju um kynforeldra sína heldur einnig 

rétt til umgengni við þá.  

Í þessari ritgerð er einblínt á lagalegan rétt barns til að vita hverjir líffræðilegir foreldrar 

þess eru og eftir atvikum að þekkja þá og mynda við þau tengsl. Markmið ritgerðarinnar er að 

kanna hvort íslensk löggjöf tryggi réttarstöðu barns með fullnægjandi hætti, sérstaklega með 

hliðsjón af 7. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu.
4
 Í ljósi þess að börn leita oft ekki uppruna síns fyrr en komið er 

fram á fullorðinsár spannar umfjöllunarefni ritgerðarinnar allt æviskeið einstaklingsins auk 

þess sem barn verður jú ávallt barn foreldra sinna. 

Hversu miklu máli skipta hin líffræðilegu tengsl foreldris og barns í reynd? Skiptir máli að 

barni sé gert kleift að öðlast erfðafræðilega vitneskju um foreldra sína, systkini, ömmur, afa 

og ættfeður aftur í aldir? Er réttlætanlegt að koma á tengslum milli barns og kynforeldris sem 

aldrei hefur verið til staðar, einungis á grundvelli erfðafræðilegs skyldleika? Er ef til vill 

nægilegt að barni sé gert mögulegt að fá grunnupplýsingar um það kynforeldri sem það kann 

ekki deili á, t.d. þjóðerni og aldur, án þess að nafn eða auðkenni þess verði gefið upp? 

Hvernig eiga lögin að koma til móts við þarfir þeirra einstaklinga sem leita uppruna síns? 

                                                           
4
 Hér eftir nefndur Mannréttindasáttmálinn eða MSE. 
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Hvaða réttarstöðu á að gefa kynforeldri annars vegar og því foreldri sem barn elst upp með 

hins vegar? Mannerfðafræðilegar rannsóknir sem geta nú staðfest skyldleika með nánast 

óyggjandi hætti hafa ekki síst ýtt undir slík álitaefni.
5
  

Efni ritgerðarinnar skiptist í fjóra kafla. Eftir inngangsorð fyrsta kafla er í öðrum kafla 

fjallað um þær grundvallarreglur sem varða rétt barns til að þekkja uppruna sinn. Í kaflanum 

er gerð grein fyrir þeim alþjóðlegu mannréttindasamningum sem máli skipta fyrir íslenskan 

rétt í tengslum við viðfangsefni ritgerðarinnar. Eftir almenna umfjöllun um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins er gerð grein fyrir ákvæði 7. gr. Barnasamningsins, 

m.a. varðandi túlkun þess og þann fyrirvara sem kveðið er á um í ákvæðinu. Því næst eru 

önnur ákvæði samningsins tekin til umfjöllunar sem máli skipta við beitingu ákvæðisins, m.a. 

hinar fjóru grundvallarreglur Barnasamningsins sem ávallt skal hafa að leiðarljósi við túlkun 

annarra ákvæða samningsins. Þá er fjallað um ákvæði 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands 

nr. 33/1944
6
, 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu sbr. lög nr. 62/1994 og 16. gr. 

Barnasamningsins sbr. lög nr. 19/2013, um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Verður m.a. gerð 

grein fyrir þeim hagsmunaárekstrum sem geta verið til staðar milli annars vegar 

einkalífsréttinda barns til að fá vitneskju um kynforeldri og hins vegar foreldris til 

einkalífsverndar. Í tengslum við umfjöllun 8. gr. MSE verða reifaðir dómar 

Mannréttindadómstóls Evrópu.  

Í þriðja kafla er fjallað um rétt barns til að þekkja foreldra sína samkvæmt íslenskum rétti. 

Eftir að hugtakinu foreldri hafa verið gerð skil er ítarlega fjallað um reglur barnalaga um 

ákvörðun móðernis og faðernis. Þær réttarreglur sem gilda um það hverjir teljast lagalegir 

foreldrar barns eru afar mikilvægar í ljósi þess að stöðu foreldris að lögum fylgja bæði lagaleg 

réttindi og skyldur gagnvart barni, t.d. til forsjár eftir atvikum, til framfærslu og til umgengni. 

Þá verða þær reglur sem gilda um faðernismál, m.a. hverjir eiga málsaðild og hvaða 

sönnunarkröfur eru gerðar í slíkum málum teknar til skoðunar. Í framhaldi af því er fjallað um 

þær reglur sem gilda um dómsmál til að fá faðerni barns hnekkt, þ.e. vefengingarmál og 

dómsmál til ógildingar á faðernisviðurkenningu. Síðan er fjallað um réttindi barna sem verða 

til vegna kynfrumugjafar við tæknifrjóvgun, réttindi ættleiddra barna og barna í varanlegu 

fóstri til þess að öðlast vitneskju um og eftir atvikum að þekkja kynforeldra sína. Þegar við á 

eru íslensk lagaákvæði borin saman við sambærileg ákvæði annarra Norðurlanda. Loks eru 

niðurstöður dregnar saman í fjórða kafla. 

                                                           
5
 Sjá t.d. Jane Fortin: Children‘s Rights and the Developing Law, bls. 465 og Andrew Bainham: „Arguments 

about parentage“, bls. 323. 
6
 Hér eftir skammstöfuð stjskr. 
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2 Grundvallarreglur um rétt barns til að þekkja uppruna sinn 

2.1 Almennt 

Svo lengi sem skráðar heimildir herma hefur verið deilt um það hvor þátturinn vegi þyngra í 

mótun einstaklingsins, erfðir eða atlæti. Enski heimspekingurinn John Locke hélt því fram 

seint á 17. öld að við fæðingu barns væri mannshugurinn eins og óskrifað blað (lat. tabula 

rasa). Það væri því umhverfið og hlutverk uppalenda sem skipti sköpum fyrir velferð og 

þroska barnsins.
7
 Aðrir hafa verið á öndverðum meiði og haldið fram að allir eiginleikar 

mannsins verði raktir til erfða. Síðari tíma rannsóknir benda hins vegar til þess að um sé að 

ræða flókið samspil erfða og umhverfis. Ótal margir þættir tvinnast saman í lífi hvers 

einstaklings svo sem persónuleiki, heimilisaðstæður, tengsl við annað fólk og félagslegar 

aðstæður. Skiptar skoðanir eru þó um gildi bernskunnar þegar komið er fram á fullorðinsár. 

Sumir eru á þeirri skoðun að einungis skuli horfa til framtíðar. Fortíðin sé liðin og flestir muni 

hvort eð er lítið eftir fyrstu árum uppvaxtarins. Almennt er þó viðurkennt að æskuárin séu 

mikilvægt mótunarskeið í lífi hvers einstaklings.
8
 Þörf einstaklingsins fyrir að þekkja 

líffræðilegan uppruna sinn er persónubundin og fer eftir aðstæðum. Engu að síður liggur fyrir 

sú staðreynd að fjöldi fólks sem þekkir ekki líffræðilegan uppruna sinn leitar hans einhvern 

tímann á lífshlaupi sínu og hefur djúpstæða löngun til þess að finna rætur sínar og fá þær 

staðfestar.
9
  

Í lögum og alþjóðlegum mannréttindasamningum er ekki kveðið beinum orðum á um rétt 

barns til að þekkja uppruna sinn né skilgreint hvað felst í hugtakinu uppruni. Verður nú fjallað 

nánar um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og ákvæði hans með sérstakri 

áherslu á 7. gr. Barnasamningsins um rétt barns til að þekkja foreldra sína og njóta umönnunar 

þeirra. Í framhaldi af því verður gerð grein fyrir 16. gr. Barnasamningsins, 71. gr. 

stjórnarskrár Íslands og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um friðhelgi einkalífs og 

fjölskyldu. Verður sjónum sérstaklega beint að þeirri togstreitu sem getur verið til staðar milli 

einkalífsverndar barns annars vegar og réttinda annarra aðila til friðhelgi hins vegar. Dómar 

Mannréttindadómstóls Evrópu eru afar mikilvægir í þeirri umfjöllun, m.a. í ljósi þess að það 

er dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins sem mótar gildissvið 8. gr. MSE.  

 

                                                           
7
 Michael Cole, Sheila R. Cole og Cynthia Lightfoot: The Development of Children, bls. 2-3.   

8
 Sæunn Kjartansdóttir: Árin sem enginn man, bls 25.  

9
 Sjá t.d. Páll Sigurðsson: Mannhelgi – Höfuðþættir almennrar persónuverndar, bls. 232-233. 
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2.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

2.2.1 Almennt um Barnasamninginn 

Stórt skref í þágu mannréttinda barna var tekið þegar mikilvægasti alþjóðasamningur sem 

gerður  hefur verið á sviði barnaréttar, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 

var samþykktur af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember 1989. Þau 

lágmarksréttindi barna sem kveðið er á um í samningnum þóttu ekki nægilega varin með 

öðrum mannréttindasáttmálum.
10

  

Barnasamningurinn var gerður á grundvelli yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins frá 1959. Fól yfirlýsingin í sér nánari útfærslu á þeim meginreglum, um vernd og 

velferð barna, sem kveðið var á um í svokallaðri Genfaryfirlýsingu sem samþykkt var af 

Þjóðabandalaginu árið 1924.
11

 Var Genfaryfirlýsingin andsvar við hörmungum fyrri 

heimstyrjaldarinnar og var þá í fyrsta sinn viðurkennd sérstaða barna. Í henni var að finna 

fimm stuttar meginreglur um vernd og umönnun börnum til handa. Í kjölfar seinni 

heimstyrjaldarinnar var síðan almenn mannréttindayfirlýsing samþykkt árið 1948 af 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem jafnframt var kveðið á um rétt barna til 

umönnunar og verndar.
12

 

Barnasamningurinn er einn yfirgripsmesti alþjóðasamningur sem gerður hefur verið og 

hafa öll ríki heims fullgilt hann nema Sómalía og Bandaríkin.
13

 Samkvæmt 1. gr. 

Barnasamningsins merkir barn í samningnum hvern þann einstakling sem ekki hefur náð átján 

ára aldri, nema hann nái fyrr lögræðisaldri samkvæmt lögum þeim sem hann lýtur. Ákvæðið 

fellur því vel við íslensk lög en hægt er að slá því föstu að barn verði sjálfráða við 18 ára aldur 

hér á landi.
14

 Í samningnum er börnum tryggður sérstakur réttur til umönnunar og verndar en 

jafnframt er viðurkennt að börn séu virkir þátttakendur í samfélaginu með sérstök réttindi og 

ábyrgð í samræmi við aldur þeirra og þroska.
15

 Samningurinn kveður á um afar víðtæk 

mannréttindi börnum til handa. Hann felur bæði í sér vernd efnahagslegra, menningarlegra og 

félagslegra réttinda annars vegar og  hins vegar vernd borgaralegra og stjórnmálalegra 

                                                           
10

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 31. 
11

 Þjóðabandalagið var forveri Sameinuðu þjóðanna. Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: Rit um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í íslenskt lagaumhverfi, bls. 6. 
12

 Sjá nánar um aðdraganda Barnasamningsins í Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 

290-295. 
13

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 6. 
14

 Skv. 1. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 verða menn lögráða 18 ára. Þá segir í 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 

að með börnum í lögunum sé átt við einstaklinga yngri en 18 ára. Í lögum um ættleiðingar nr. 130/1999 er 

jafnframt tekið fram að með orðinu barn sé í lögunum átt við barn eða ungmenni allt til 18 ára aldurs sbr. 1. mgr. 

3. gr. laganna. 
15

 Hrefna Friðriksdóttir: „Sjálfræði og réttindi barna“, bls. 737-738. 
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réttinda.
16

 Skv. 4. gr. Barnasamningsins skulu aðildarríki gera allar viðeigandi ráðstafanir á 

sviði löggjafar og stjórnsýslu svo réttindin sem samningurinn kveður á um verði komið til 

framkvæmda. Varðandi borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi er hefð fyrir því að líta svo á að 

ríki geti tryggt þau við hvaða aðstæður sem er. Á hinn bóginn er gerður fyrirvari í  ákvæðinu 

um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og kveðið á um að ríki geri ráðstafanir að 

því marki sem þau framast hafa bolmagn til og með alþjóðlegri samvinnu ef þörf krefur. Ekki 

er skilgreint í Barnasamningnum hvaða ákvæði falla undir hvorn flokkinn fyrir sig en skv. 

leiðbeinandi flokkun Barnaréttarnefndarinnar á greinum Barnasamningsins fyrir skýrslugerð 

falla 7. og 8. gr. Barnasamningsins undir borgaraleg réttindi.
17

  

Samkvæmt 7. gr. Barnasamningsins á barn eftir því sem unnt er rétt til að þekkja foreldra 

sína og njóta umönnunar þeirra. Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur eftirlit með 

framfylgd Barnasamningsins.
18

 Barnaréttarnefndin hefur úrslitavald um túlkun einstakra 

ákvæða samningsins og má því draga lærdóm af þeim leiðbeiningum sem nefndin gefur, m.a. 

athugasemdum hennar við skýrslugerð eða í lokaathugasemdum við afgreiðslu á einstökum 

skýrslum aðildarríkja.
19

 Ákvæðið hefur verið túlkað svo af Barnaréttarnefndinni að réttur 

barns til að hafa vitneskju um líffræðilega foreldra sína felist í ákvæðinu. Hefur 

Barnaréttarnefndin lýst áhyggjum sínum yfir þeim tilvikum þegar börn fædd utan hjónabands, 

ættleidd börn og börn sem verða til með gjafakynfrumu við tæknifrjóvgun eiga ekki rétt á 

vitneskju um líffræðilega foreldra sína. Með hliðsjón af 3. gr. Barnasamningsins sem kveður á 

um að það sem barni er fyrir bestu skuli ávallt hafa að leiðarljósi og 7. gr. Barnasamningsins 

um rétt barns til að þekkja foreldra sína mælti Barnaréttarnefndin með því að aðildarríki grípi 

til allra nauðsynlegra ráðstafana svo öll börn, óháð því hvernig þau verða til, hafi eftir því sem 

unnt er rétt á upplýsingum um líffræðilega foreldra sína.
20

 Það er þó ekki hægt að knýja á um 

að aðildarríki uppfylli skyldur sínar skv. Barnasamningnum með sambærilegum hætti og 

                                                           
16

 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 296. 
17

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: Rit samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 7 og 16. 
18

 Barnaréttarnefndin starfar á grundvelli 43.-45. gr. SRB. Nefndin skal skipuð 10 sérfræðingum kosnum af 

aðildarríkjunum og er hlutverk hennar að kanna hvernig aðildarríkjum miðar við að koma ákvæðum 

Barnasamningsins í framkvæmd. Aðildarríkjum ber að skila reglulega inn skýrslu til nefndarinnar. Fyrst 

frumskýrslu tveimur árum eftir fullgildingu samningsins og síðan reglubundnum skýrslum á fimm ára fresti. 

Barnaréttarnefndin getur þá eftir atvikum komið á framfæri ábendingum eða tillögum til úrbóta fyrir viðkomandi 

aðildarríki. Ísland hefur skilað þremur skýrslum til nefndarinnar, árin 1994, 2000 og 2008. Sjá Hrefna 

Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 331-332.  
19

 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 298. 
20

 Sjá athugasemdir BRN við skýrslu Bretlands CRC/C/15/Add.188 frá 9. október 2002, 31. og 32. gr. 
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Mannréttindadómstóll Evrópu sem starfar á grundvelli Mannréttindasáttmála Evrópu.
21

 Börn 

jafnt sem fullorðnir geta borið fram kærur fyrir Mannréttindadómstólinn og hefur dómstóllinn 

staðfest í fjölmörgum dómum að réttur barns til að þekkja líffræðilega foreldra sína felist í 8. 

gr. MSE sem verndar friðhelgi einkalífs og fjölskyldu.
22

 Leiðbeiningar 

Barnaréttarnefndarinnar eru engu að síður afar mikilvægar. Mikilvægi þess að barn þekki 

uppruna sinn og fái upplýsingar um líffræðilega foreldra sína hefur því í auknum mæli verið 

viðurkennt á alþjóðavettvangi. Eftir stendur þá spurningin hvernig löggjöfinn eigi að móta 

þær meginreglur sem tryggja eiga réttindi barna til að þekkja uppruna sinn og hvaða lagalegu 

takmarkanir eiga að vera á þeim réttindum.
23

  

Barnasamningurinn var undirritaður af Íslands hálfu í ársbyrjun 1990 og öðlaðist gildi á 

Íslandi þann 27. nóvember 1992.
24

 Alþingi samþykkti 16. mars 2009 þingsályktunartillögu 

um að lögfesta samninginn. Þann 20. febrúar 2013 öðlaðist hann síðan lagagildi á Íslandi með 

lögum nr. 19/2013. Áður var samningurinn aðeins gildur að þjóðarétti sem fólst í því að haga 

skyldi löggjöf, stjórn- og dómsýslu þannig að þau réttindi sem samningurinn kveður á um 

væru virt. Það var þó aðeins tilviljunum háð hvort Hæstiréttur Íslands vísaði til 

Barnasamningsins í dómum sínum. Var þá aðeins vísað til hans óbeint með því að staðfesta 

úrlausnir héraðsdómara þar sem vitnað var til samningsins.
25

 Með lögfestingu 

Barnasamningsins hefur hann því fengið aukið vægi hér á landi þar sem ákvæði hans hafa nú 

bein réttaráhrif og hægt er að beita ákvæðum hans beint fyrir dómstólum og í allri stjórnsýslu.  

 

2.2.2 Grundvallarreglur Barnasamningsins  

Barnaréttarnefndin hefur flokkað ákvæði 2., 3., 6. og 12. gr. Barnasamningsins til svokallaðra 

grundvallarreglna samningsins sem ávallt skal hafa að leiðarljósi við túlkun og framkvæmd 

annarra ákvæða hans.
26

 Þann 1. janúar 2013 tóku gildi lög nr. 61/2012 um breytingu á 

barnalögum nr. 76/2003, með síðari breytingum. Í nýjum fyrsta kafla laganna er nú kveðið á 

um réttindi barna í 1. gr. laganna sem byggir á hinum fjóru grundvallarreglum 

Barnasamningsins.  

 

                                                           
21

 Mannréttindasáttmáli Evrópu var undirritaður af Íslands hálfu við samþykki hans þann 4. nóvember 1950 og 

var hann fullgiltur þann 29. júní 1953 sbr. auglýsingu í A-deild stjórnartíðinda nr. 11/1954. 

Mannréttindasáttmálinn var síðan lögfestur með lögum nr. 62/1994. 
22

 Jane Fortin: Children‘s Rights and the Developing Law, bls. 471. 
23

 NOU 2009:5 Farskap og annen morskap. Fastsettelse og endring av foreldreskap, bls. 150. 
24

 Sbr. auglýsingu í C-deild stjórnartíðinda nr. 18/1992. 
25

 Þórhildur Líndal: Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna o.fl., bls. 2 og 34-35. 
26

 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 301. 
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a) Jafnræðisreglan 

Samkvæmt 2. gr. SRB ber aðildarríkjum að tryggja öllum börnum innan lögsögu sinnar þau 

réttindi sem samningurinn mælir fyrir um án nokkurrar mismununar. Þá skulu aðildarríki gera 

allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá til þess að barni sé ekki mismunað vegna aðstæðna 

þeirra, foreldris eða lögráðamanns, t.d. vegna hjúskaparstöðu foreldra eða félagslegrar stöðu. 

Samkvæmt ákvæðinu er því lögð sú skylda á aðildarríki samningsins að brjóta ekki gegn 

tilteknum réttindum barna og jafnframt að grípa til virkra aðgerða til að koma í veg fyrir 

mismunun. Ákvæðið kemur þó ekki í veg fyrir sérstakar verndarráðstafanir ríkja gagnvart 

einstaka börnum eða einstaka hópum barna þegar á þarf að halda.
27

  

Jafnræðisregluna er að finna í 65. gr. stjórnarskrá Íslands nr. 33/1944 en þar segir að allir 

skuli jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Þá er 

jafnrétti allra barna áréttað í 1. mgr. 1. gr. bl. en þar segir að barn eigi rétt á að lifa, þroskast 

og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska og án 

mismunar af nokkru tagi. Sé börnum mismunað í lögum eða einstaka ákvörðunum verða 

hlutlæg og málefnaleg sjónarmið að búa að baki og má ekki ganga lengra en nauðsyn krefur.
28

 

Koma slík sjónarmið til skoðunar t.d. varðandi það hvort réttlætanlegt sé að staða ættleiddra 

barna og barna sem getin eru með gjafakynfrumu sé eins ólík og raun ber vitni til vitneskju 

um uppruna sinn eins og fjallað verður nánar um í kafla 3.7.  

 

b) Það sem barni er fyrir bestu 

Ákvæði 3. gr. SRB mælir fyrir um að það sem barni er fyrir bestu skuli ávallt hafa í forgangi. 

Skal það gert við allar ráðstafanir sem varða börn á einn eða annan hátt.
29

 Í 3. mgr. 76. gr. 

stjskr. er grunnstoðin í íslenskum rétti um að börn eigi að njóta ákveðinnar sérstöðu en þar 

segir að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Þá 

mæltist Barnaréttarnefndin til þess í lokaathugasemdum sínum við skýrslu Íslands í janúar 

árið 2003 að ákvæði 3. gr. Barnasamningsins yrði fellt inn í alla löggjöf og framkvæmd er 

varðaði börn.
30

 Er nú mælt fyrir um í 2. mgr. 1. gr. barnalaga að það sem barni er fyrir bestu 

skuli ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir um málefni þess. Þá segir jafnframt í 1. 

                                                           
27

 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 301-302. 
28

 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 54. 
29

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: Rit um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 13. 
30

 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 25. 
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mgr. 4. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 að hagsmunir barna skuli ávallt hafðir í fyrirrúmi í 

starfsemi barnayfirvalda.
31

  

Þegar komist er að niðurstöðu um það hvað einstöku barni eða tilteknum hópi barna sé 

fyrir bestu þarf m.a. að leggja til grundvallar rannsóknir og þá sálfræðilegu þekkingu sem 

liggur fyrir á hverjum tíma á hagsmunum og þörfum barna.
32

 Það er almennt talið barni fyrir 

bestu að hafa vitneskju um foreldra sína eins snemma í lífi þess og kostur er og að barn hafi 

jafnframt tækifæri til þess að mynda tengsl við báða foreldra sína.
33

 Hér getur reynt á ýmis 

álitaefni í tengslum við reglur um móðerni og faðerni, ekki síst reglur um breytingar á 

móðerni og faðerni í ljósi þróunar mannerfðafræðilegra vísinda. Koma slík sjónarmið einnig 

m.a. til skoðunar við mat á því hvaða reglur eiga að gilda um upplýsingagjöf um kynforeldra 

ættleiddra barna og barna sem verða til með gjafakynfrumu við tæknifrjóvgun. Þá er mælt 

fyrir um í 2. mgr. 3. gr. SRB að aðildarríki skuldbundi sig til þess að tryggja börnum þá vernd 

og umönnun sem velferð þeirra krefst með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða 

lögráðamanna. Skal í því sambandi jafnframt gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði 

löggjafar og stjórnsýslu. Ríki geta því þurft að setja lög og reglur til þess að vernda börn þrátt 

fyrir að þær reglur gangi nærri friðhelgi fjölskyldunnar.  

 

c) Réttur til lífs, afkomu og þroska 

Í 6. gr. SRB er kveðið á um rétt barns til lífs, afkomu og þroska sem er grundvöllur þess að 

barn geti notið annarra mannréttinda. Samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins viðurkenna aðildarríki að 

sérhvert barn hafi meðfæddan rétt til lífs. Þá segir í 2. mgr. að aðildarríki skuli eftir fremsta 

megni tryggja að börn megi lifa og þroskast. Samkvæmt síðari málsgrein ákvæðisins er ekki 

aðeins lögð sú skylda á ríki að börn búi við uppbyggileg og þroskavænleg skilyrði til þess að 

búa þau undir fullorðinsárin heldur skal jafnframt búa þeim áskjósanleg uppeldisskilyrði frá 

fyrsta degi.
34

 Barnaréttarnefndin hefur lagt áherslu á að líta skuli á þroskaferlið sem heildstætt 

hugtak og að þroski barns taki ekki aðeins til líkamlegs þroska heldur einnig til m.a. sálræns 

og andlegs þroska.
35

  

Í inngangsorðum Barnasamningsins segir að veita beri fjölskyldunni, sem 

grundvallareiningu samfélagsins og hinu eðlilega umhverfi til vaxtar og velfarnaðar allra 

                                                           
31

 Dæmi um aðra löggjöf þar sem reglan kemur fram er 4. gr. ættleiðingarlaga nr. 130/1999 þar sem segir að 

ættleiðing skuli vera barni fyrir bestu. 
32

 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 301-304. 
33

 Andrew Bainham: „Arguments about parentage“, bls. 330. 
34

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 19. 
35

 R. Hodgkin og P. Newell: Implementation handbook for the convention on the rights of the child, bls. 106. 



12 
 

meðlima sinna, en sérstaklega þó barna, nauðsynlega vernd og aðstoð til að sinna til hlítar 

þeirri ábyrgð sem á henni hvílir í samfélaginu. Við túlkun á 7. gr. SRB um rétt barns til að 

þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra þarf því að hafa í huga að byggt er á því 

meginsjónarmiði að foreldrar eða lögráðamenn beri meginábyrgð á að ala upp börn sín, koma 

þeim til þroska og veita þeim leiðsögn og handleiðslu sbr. m.a. 5. gr., 18. gr. og 27. gr. SRB. 

Ber aðildarríkjum samningsins að tryggja að sú regla sé virt, sbr. m.a. orðalag 1. mgr. 18. gr. 

SRB.
36

 Þá segir jafnframt í 9. gr. SRB að barn megi ekki skilja frá foreldrum sínum gegn vilja 

þeirra, nema lögbær stjórnvöld ákveði það á grundvelli lögfestra reglna og að aðskilnaður sé 

nauðsynlegur með tilliti til hagsmuna barnsins. Togast því í raun á tvö sjónarmið, réttur 

foreldra á að ala upp börn sín á eigin forsendum og þörfin fyrir að vernda börnin og gæta 

hagsmuna þeirra gagnvart foreldrunum.
37

  

Þá má gera ráð fyrir því að í auknum mæli muni reyna á skilgreiningu 6. gr. SRB á sviði 

lífeðlis- og læknavísinda í tengslum við tæknifrjóvganir. Geta þar komið til skoðunar 

rannsóknir á lífsýnum auk notkunar erfðaefna- og fósturvísa.
38

 Samkvæmt 11. gr. laga um 

tæknifrjóvgun nr. 55/1996 (tfl.) er heimilt að upplýstu samþykki kynfrumugjafa að gera 

rannsóknir, tilraunir og aðgerðir á fósturvísum sem verða til við glasafrjóvgunarmeðferð. Er 

auk þess heimilt að greina arfgenga sjúkdóma í fósturvísunum sjálfum og gera tilraunir sem 

miða að framförum í meðferð vegna ófrjósemi.  

 

d) Virðing fyrir sjónarmiðum barns 

Síðustu grundvallarregluna er að finna í 12. gr. SRB en hún mælir fyrir um virðingu fyrir 

sjónarmiðum barns. Aðildarríki skulu tryggja rétt barns sem getur myndað sér skoðanir til að 

láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varðar og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana 

þess í samræmi við aldur þess og þroska. Með ákvæðinu er áréttað að barn sé sjálfstæður 

einstaklingur með skoðanir sem beri að virða og taka tillit til við töku ákvarðana sem það 

varðar.
39

 Ákvæðið leggur ríkar skyldur á aðildarríki til þess að tryggja rétt barns til þess að 

hafa áhrif á eigið líf og til þess að mynda sér skoðanir, t.d. við meðferð ágreiningsmála hjá 

stjórnvöldum og fyrir dómstólum.
40

 Er barni með 12. gr. SRB þó ekki veittur 

                                                           
36

 1. mgr. 18. gr. Barnasamningsins hljóðar svo: „Aðildarríki skulu gera það sem í þeirra valdi stendur til að 

tryggja að sú meginregla sé virt að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn og koma því til þroska. 

Foreldrar, eða lögráðamenn, ef við á, bera aðalábyrgð á uppeldi barns og því að barni sé komið til þroska. Það 

sem barninu er fyrir bestu skal vera þeim efst í huga.“ 
37

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 33. 
38

 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 304. 
39

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 20. 
40

 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 305-306. 
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sjálfsákvörðunarréttur heldur samráðsréttur í þeim málum sem það varðar.
41

 Í 3. mgr. 1. gr .bl. 

er áréttað að börn eigi rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í öllum málum sem það varða og skal 

tekið tillit til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska. Það er því mikilvægt að taka tillit 

til sjónarmiða barns t.d. í þeim tilvikum þegar umgengni barns í varanlegu fóstri við 

kynforeldra er ákvörðuð skv. 68. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 sbr. umfjölluln kafla 3.6.  

 

2.2.3 Réttur barns til að þekkja foreldra sína skv. 7. gr. Barnsamningsins 

Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. SRB skal barn skráð þegar eftir fæðingu, frá fæðingu eiga rétt til 

nafns, rétt til að öðlast ríkisfang og eftir því sem unnt er rétt til að þekkja foreldra sína og 

njóta umönnunnar þeirra. Ákvæðið endurspeglar 2. og 3. mgr. 24. gr. Alþjóðasamnings 

Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 1966 þar sem kveðið er á um 

rétt barns til að vera skráð eftir fæðingu, bera nafn og öðlast þjóðerni. Réttur barns til að 

þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra voru hins vegar ný réttindi börnum til handa 

því ekki hafði verið kveðið á um þau réttindi í öðrum mannréttindasamningum.
42

 Í 2. mgr. 

ákvæðisins er kveðið á um skyldu aðildarríkja til að tryggja að þeim réttindum sem kveðið er 

á um í 1. mgr. verði komið í framkvæmd.  

 

a) Túlkun ákvæðisins 

Því hefur verið haldið fram að barn eigi ekki aðeins rétt á að þekkja foreldra sína skv. 7. gr. 

SRB ef það er barni fyrir bestu eins og lagt var til af sumum fulltrúum við samningu 

ákvæðisins. Orðalag ákvæðisins um að barn eigi frá fæðingu eftir því sem unnt er rétt á að 

þekkja foreldra sína er strangara og ekki eins huglægt og þegar metið er hvað barni sé fyrir 

bestu. Í ljósi þess ætti barn því að eiga rétt á að hafa vitneskju um og eftir atvikum að þekkja 

líffræðilega foreldra sína ef það er mögulegt, þrátt fyrir að það megi virðast ganga gegn 

hagsmunum þess. Hefur sú túlkun verið talin styðjast við þá staðreynd að 7. gr. SRB tekur 

einnig til réttar barns til að njóta umönnunar foreldra sinna án þess að tekið sé tillit til þess 

hvort sú umönnun sé barni fyrir bestu. Það sé því aðeins í öfgakenndum aðstæðum og þegar 

ótvírætt er að vitneskja um líffræðilega foreldra valdi barni skaða að réttlætanlegt sé að koma 

í veg fyrir rétt barns til vitneskju um foreldra sína. Þá ættu börn í slíkum aðstæðum að fá 

tækifæri til þess að fá slíka ákvörðun endurskoðaða síðar. Skuli í því samhengi taka tillit til 

sjónarmiða barns í samræmi við aldur þess og þroska, sbr. 5. og 12. gr. SRB. Það sem barni er 

                                                           
41

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 26. 
42

 R. Hodgkin og P. Newell: Implementation Handbook for the Convention of the Rights of the Child, bls. 97. 
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fyrir bestu sé einnig afar matskennt og breytilegt frá einum tíma til annars auk þess sem engin 

einföld svör séu við þeirri spurningu hvort það sé skaðlegra barni að eiga á hættu að öðlast 

sársaukafullar upplýsingar um uppruna sinn eða vera neitað um upplýsingar á þeim grundvelli 

að þær gætu hugsanlega valdið barni skaða. Þrátt fyrir að mörg börn kjósi að fá ekki vitneskju 

um líffræðilega foreldra sína ættu aðildarríki samkvæmt 7. gr. SRB því að hafa slíkar 

upplýsingar tiltækar eftir því sem frekast er unnt, svo þær séu aðgengilegar þeim börnum sem 

leita uppruna síns.
43

 Aðrir fræðimenn hafa verið varkárari og sagt að ákvæðið veiti grundvöll 

fyrir mismunandi túlkanir í ljósi þeirra ólíku tilfella sem getur reynt á varðandi vernd 

ákvæðisins.
44

 

Ákvæði 7. gr. SRB ber að túlka í samhengi við 8., 9., 10. og 20. gr. samningsins.
45

 Er því 

rétt að gera hér nánari grein fyrir þeim ákvæðum. Samkvæmt 8. gr. SRB skuldbinda aðilarríki 

sig til að virða rétt barns til að viðhalda því sem auðkennir það sem einstakling, þar með töldu 

ríkisfangi sínu, nafni og fjölskyldutengslum.
46

 Með vísan til orðalagsins er upptalningin ekki 

tæmandi og geta fleiri atriði komið til. Önnur mikilvæg persónuleg auðkenni sem falla undir 

ákvæðið eru t.d. persónuleg saga barns, þ.m.t. umönnunaraðilar barns í gegnum tíðina, búseta 

barns, ástæður mikilvægra ákvarðana sem teknar hafa verið í lífi þess auk líffræðilegra 

auðkenna. Læknis- og erfðafræðilegar upplýsingar um barnið sjálft og ættingja þess heyra því 

einnig undir ákvæðið.
47

 Ákvæði 9. gr. SRB um aðskilnað frá foreldrum er ætlað að koma í 

veg fyrir að börn séu tekin frá foreldrum sínum af ríkinu, nema þegar slíkt telst réttlætanlegt, 

svo sem þegar barn sætir misnotkun eða er vanrækt af foreldrum sínum. Í 19. gr. SRB er 

fjallað um hvernig aðildarríki skulu afgreiða beiðni barns eða foreldris um að koma til eða frá 

aðildarríki vegna endurfunda fjölskyldu. Samkvæmt 20. gr. SRB eiga þau börn sem ekki njóta 

fjölskyldu sinnar, tímabundið eða til frambúðar, rétt á sérstakri vernd og aðstoð ríkisvaldsins. 

Slík umönnun getur meðal annars falist í fóstri, ættleiðingu eða vistun á viðeigandi stofnun ef 

nauðsyn krefur.
48

  

 

                                                           
43

 R. Hodgkin og P. Newell: Implementation Handbook for the convention on the rights of the child, bls. 107. 
44

 Norges offentlige utredninger 2009:05: Farskap og annen morskap, bls. 153. 
45

 R. Hodgkin og P. Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 97. 
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 Forsögu ákvæðisins má rekja til þeirra hörmunga sem framin voru af herforingjastjórn Argentínu á 7. og 8. 

áratug síðustu aldar þegar börnum var rænt af mæðrum sínum við fæðingu áður en þau voru skráð. Mörg þeirra 

voru drepin en önnur voru gefin barnlausum pörum til ættleiðingar. R. Hodgkin og P. Newell: Implementation 

Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 97.  
47

 R. Hodgin og P. Newell: Impelmentation handbook for the convention on the rights of the child, bls. 115 og 

Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 22. Réttur barns til læknis- og erfðafræðilegra upplýsinga um sjálft sig og ættingja 

sína verður sérstaklega tekinn til umfjöllunar í kafla 3.5 í tengslum við umfjöllun um tæknifrjóvgun. 
48

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 41. 
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b) Fyrirvari ákvæðisins 

Í 1. mgr. 7. gr. SRB er kveðið á um þann fyrirvara að barn eigi eftir því sem unnt er rétt til að 

þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra. Varðandi þann fyrirvara má greina á milli 

þrenns konar tilvika.
49

 Í fyrsta lagi þegar ekki er gerlegt að bera kennsl á foreldri. Atvikum 

getur verið þannig háttað að móðir viti ekki hver faðir barns er, barn hafi jafnvel verið 

yfirgefið eða að faðir vilji ekkert með barn sitt hafa. Aðildarríki hafa haldlítil úrræði þegar 

þannig háttar til, ávallt skal þó eftir fremsta megni gæta þess að börnum í slíkri stöðu verði 

ekki mismunað sbr. 2. gr. Barnasamningsins. 

Í öðru lagi þegar móðir neitar að gefa upp faðerni barns. Eins og nánar verður fjallað um 

eru engin viðurlög við því í lögum ef móðir feðrar ekki barn sitt þrátt fyrir lagaskyldu þess 

efnis. Reynsla Dana af því að beita mæður sektum sem neita að upplýsa um faðerni barns 

þótti ekki skila tilætluðum árangri. Var því ekki lagt til að slíkum úrræðum yrði beitt hér á 

landi.
50

 Erfiðar aðstæður geta jafnframt verið fyrir hendi í slíkum tilvikum, t.d. þegar um er að 

ræða sifjaspell eða að móður hafi verið nauðgað. Það getur því verið afar erfitt að framfylgja 

þeirri skyldu móður að feðra barn sitt auk þess sem réttindi móður og barns geta rekist á í 

slíkum tilvikum. Þá vegast á réttindi barns til að þekkja uppruna sinn og réttur móður til 

friðhelgi einkalífs.
51

  

Í þriðja lagi þau tilvik þegar það er talið ganga gegn hagsmunum barns að borin séu 

kennsl á foreldri. Það er umdeildasta túlkunin á fyrirvaranum í ákvæðinu enda stuðla 

aðildarríki þá að því með kerfisbundnum hætti að koma í veg fyrir rétt barns til að þekkja 

líffræðilegan uppruna sinn. Ættleiðingarlög sumra aðildarríkja koma í veg fyrir að barn geti 

nokkurn tímann komist að því að það sé ættleitt og er í slíkum tilvikum þá jafnframt komið í 

veg fyrir möguleika barns til vitneskju um kynforeldra þess. Sum aðildarríki halda því fram að 

slík leynd sé nauðsynleg til að tryggja farsæla ættleiðingu. Barnaréttarnefndin hefur hins 

vegar lýst áhyggjum sínum yfir slíkri stefnu og leggur áherslu á að barni sé sagt frá uppruna 

sínum snemma á ævinni, svo framarlega sem það sé ekki andstætt hagsmunum þess sbr. 9. gr. 

Barnasamningsins. Þá leyfa flest aðildarríki nafnleynd kynfrumugjafa við tæknifrjóvgun og 

stuðla þannig að því að barn geti ekki öðlast vitneskju um gjafann.
52

 Þau atriði sem hér hafa 

verið nefnd verða eftir atvikum tekin til sérstakrar skoðunar síðar í ritgerðinni. 
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 Sjá Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 20-21 og R. Hodgkin og P. Newell: Implementation handbook for the convention on 

the rights of the child, bls. 106-108. 
50

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 893. 
51

 R. Hodgkin og P. Newell: Implementation Handbook for the convention on the rights of the child, bls. 108. 
52

 Sama heimild, bls. 106. 
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Hvort barn eigi aðeins rétt á að vita hverjir foreldrar þess eru eða hvort barn eigi jafnframt 

rétt á að þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra tengist því hverjir eru lagalegir 

foreldrar barns. Réttur barns til að njóta umönnunar beggja foreldra sinna skv. ákvæðinu 

krefst virkrar þátttöku í lífi barnsins af hálfu þess foreldris sem barn býr ekki hjá. Það er því 

ekki nægilegt að foreldri sem barn býr ekki greiði meðlag til þess foreldris sem fer með forsjá 

barnsins. Ákvæðið verndar rétt barns til að báðir foreldrar axli ábyrgð gagnvart barni sínu og 

taki þátt í umönnun þess, því enda sé það ekki andstætt hagsmunum barnsins sbr. 9. gr. 

SRB.
53

 

 

2.3 Réttur til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu  

Réttur barns til vitneskju um líffræðilegan uppruna sinn og eftir atvikum að þekkja foreldra 

sína og mynda við þau tengsl getur stangast á við rétt foreldra til einkalífs. Togstreita getur 

verið milli vilja barns og vilja foreldra eða annarra hlutaðeigandi í þeim efnum, t.d. við 

tæknifrjóvgun þegar kynfrumugjafi hefur óskað nafnleyndar, móðir neitar að gefa upp faðerni 

barns eða þegar ekki þykir ráðlagt af einhverjum ástæðum að gefa upp kynforeldra þegar barn 

er ættleitt.
54

 Þá getur réttur manns sem telur sig föður barns og vill fá faðerni barns staðfest 

stangast á við rétt barns og þeirrar fjölskyldu sem það tilheyrir til friðhelgi einkalífs og 

fjölskyldu.  

Rétturinn til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu er tryggður barni jafnt sem fullorðnum í 71. 

gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.) og 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu sbr. lög nr. 62/1994 og í 16. gr. Barnasamningsins sbr. lög nr. 

19/2013. Með breytingu á stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 var gildissvið eldra ákvæðis 66. 

gr. stjskr. um friðhelgi einkalífs rýmkað m.a. með hliðsjón af 8. gr. MSE. Ákvæðin vernda því 

sambærileg réttindi.
55

 Með hliðsjón af  dómaframkvæmd Mannréttinadómstóls Evrópu er 

þungamiðja umfjöllunar kaflans um 8. gr. MSE.  

 

2.3.1 Réttur til að eignast barn og stofna fjölskyldu 

Í 12. gr. MSE er kveðið á um rétt karls og konu á hjúskaparaldri til þess að ganga í hjónaband 

og stofna fjölskyldu í samræmi við landslög um þau réttindi. Réttindin sem 12. gr. verndar eru 

nátengd 8. gr. MSE um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu en gildissvið 12. gr. er þó þrengra. 
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 R. Hodgkin og P. Newell: Implementation handbook for the convention on the rights of the child, bls. 108-109 
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Ákvæði 12. gr. verndar aðeins réttinn til þess að koma á ákveðnu lögformlegu sambandi sem 

leggur grunninn að fjölskyldu. Ákvæði 8. gr. verndar hins vegar fjölskyldulíf sem komist 

hefur á án nokkurra formskilyrða. Afskipti ríkja að því hvort fólk eignast börn eða ekki eru 

óheimil skv. 12. gr. MSE. Lög sem mæla t.d. fyrir um skyldu til notkunar getnaðarvarna eða 

kröfu þess efnis að fólk gangist undir ófrjósemisaðgerð gegn vilja sínum væru í andstöðu við 

ákvæðið.
56

 Á hinn bóginn leggur ákvæðið enga skyldu á ríki til þess að stuðla að því að fólk 

geti eignast börn. Þannig hefur Mannréttindadómstóllinn t.d. slegið því föstu að 12. gr. MSE 

verndi ekki rétt fólks til þess að ættleiða barn.
57

 Í nýlegum dómi Mannréttindadómstóls 

Evrópu í máli MDE, S.H. og fleiri gegn Austurríki, 3. nóvember 2011 (57813/00) var fjallað 

um það álitamál er varðar réttinn til barneigna með gjafakynfrumu við tæknifrjóvgun: 

Kærendur voru tvenn austurrísk hjón sem geta ekki eignast börn saman. Þau óskuðu því eftir því 

að fara í glasafrjóvgun með gjafakynfrumum, annað parið óskaði eftir gjafasæði en hitt gjafaeggi. 

Glasafrjóvganir með gjafakynfrumum eru hins vegar bannaðar samkvæmt austurrískum lögum og 

var þeim því neitað um aðgerðirnar. Í kjölfarið óskuðu hjónin eftir endurskoðun á þeim 

ákvörðunum fyrir austurrískum dómstólum. Austurríski stjórnlagadómstóllinn komst að þeirri 

niðurstöðu að réttindi hjónanna til fjölskyldulífs hefðu verið takmörkuð. Á hinn bóginn hefði 

takmörkunin verið réttlætanleg með hliðsjón af þeim markmiðum sem að var stefnt, að koma í veg 

fyrir óvenjuleg skyldleikatengsl, að barn eigi fleiri en eina líffræðilega móður og jafnframt að 

koma í veg fyrir að þrýst yrði á efnalitlar konur að gefa egg til glasafrjóvgunar. Fyrir 

Mannréttindadómstól Evrópu héldu kærendur því fram að með því að banna notkun 

gjafakynfrumna væri brotið gegn rétti þeirra til friðhelgi fjölskyldu samkvæmt 8. gr. MSE.  

Jafnframt skapaðist mismunun milli þeirra para sem þyrftu á gjafakynfrumu að halda og þeirra 

sem ekki þyrftu á gjafakynfrumu að halda. Var því einnig talið að um brot gegn jafnræðisreglu 14. 

gr. MSE væri að ræða. Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að brotið hefði verið 

gegn 14. gr. og 8. gr. MSE með því að leggja bann við því að hjónin gætu gengist undir 

tæknifrjóvgun með gjafakynfrumu. Austurríska ríkið skaut málinu til yfirdeildar dómstólsins sem 

komst að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotið gegn réttindum kærenda.  

 

Samkvæmt yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu var óumdeilt að rétturinn til að eignast 

barn og fá aðstoð til þess félli undir fjölskyldulíf samkvæmt 8. gr. MSE. Dómstólinn tók til 

skoðunar hvort bann við því að gangast undir tæknifrjóvgun með gjafakynfrumu fæli í sér 

takmörkun á þeim rétti. Dómstóllinn tók fram að greina mætti skýra þróun hjá aðildarríkjum 

Evrópuráðsins um að leyfa glasafrjóvganir með gjafakynfrumum. Sú þróun væri þó ekki 

byggð á skýrum grundvallarréttindum heldur væri fremur um að ræða þróun á tilteknu 

réttarsviði. Þróunin takmarkaði því ekki svigrúm ríkja til mats enda leiddi hröð þróun 

tæknivísindanna til þess að stöðugt kæmu upp siðferðileg álitamál á þessu sviði. Þá benti 

dómstóllinn á að austurríski löggjafinn hefði ekki bannað tæknifrjóvgun að öllu leyti og hefði 

löggjafinn því farið ákveðinn milliveg. Pörum væri heimilt að eignast börn með tæknifrjóvgun 

en hins vegar þótti rétt að vernda ýmis mikilvæg gildi með því að setja takmarkanir við 
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notkun slíkra úrræða. Dómstóllinn taldi auk þess ekki framhjá því litið að það væri afar 

sérstök staða að eiga tvær líffræðilegar mæður. Þeirri stöðu væri ekki hægt að líkja við þá 

stöðu að eiga bæði líffræðilega móður og uppeldismóður. Löggjafinn þótti því hafa nálgast 

viðfangsefnið af varfærni gagnvart hinum andstæðu sjónarmiðum sem vegast á. Austurríska 

ríkið var því ekki talið hafa farið út fyrir svigrúm sitt til mats. Það mat löggjafans að banna 

tæknifrjóvgun með gjafakynfrumum var þar af leiðandi ekki brot gegn friðhelgi einkalífs og 

fjölskyldu skv. 8. gr. MSE.   

Samkvæmt dómnum virðist vera ákveðinn réttur til staðar til að eignast barn með eigin 

erfðaefni og fá hjálp til þess með tæknifrjóvgun skv. 8. gr. MSE.  Ríkjum er að öðru leyti í 

sjálfsvald sett að ákveða hverjum það felur að verða foreldrar. Ef viðurkenndur yrði almennur 

réttur fólks til að eignast barn er hugsanlegt að fleiri börn kæmu í heiminn þar sem reynir á 

flókið samspil lagalegra, félagslegra og erfðafræðilegra foreldra.  

 

2.3.2 Ákvæði 16. gr. Barnasamningsins 

Einkalíf barna er varið í 16. gr. SRB. Samkvæmt ákvæðinu má eigi láta barn sæta 

gerræðislegum eða ólögmætum afskiptum af einkalífi þess, fjölskyldu eða heimili og á barn 

rétt á vernd laganna fyrir slíkum afskiptum. Afskipti af einkalífi eða fjölskyldu barns mega 

því hvorki vera gerræðisleg né ólögmæt. Í því sambandi er 9. gr. SRB mikilvæg en þar er 

mælt fyrir um að aðildarríki skulu tryggja að börn verði ekki skilin frá foreldrum sínum nema 

ef velferð barnanna verði ekki tryggð með öðru móti. Barn á rétt á að njóta friðhelgi einkalífs 

gagnvart ríkinu, gagnvart aðilum utan fjölskyldunnar sem og í samskiptum við foreldra sína. 

Skal vernda einkalíf barna við allar aðstæður, t.d. innan opinberra stofnana og inni á 

heimilum. Sjónarmið um vernd einkalífs barns gagnvart aðilum utan fjölskyldunnar koma 

m.a. til skoðunar í þeim tilvikum þegar maður óskar eftir því að fá úr því skorið hvort hann sé 

kynfaðir barns sem er feðrað og er hluti af fjölskyldu. Um slík sjónarmið er fjallað sérstaklega 

í kafla 2.3.3. í tengslum við dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu varðandi túlkun 

á einkalífsvernd 8. gr. MSE og í köflum 3.4.6 og 3.4.7 um vefengingarmál og dómsmál til 

ógildingar á faðernisviðurkenningu. 

Þá getur einkalífsvernd ákvæðisins einnig náð yfir rétt barns til aðgengis að upplýsingum 

um það sjálft í skrám og skýrslum.
58

 Getur ákvæðið því komið til skoðunar í þeim tilvikum 

þegar barn óskar eftir aðgangi að persónuupplýsingum um uppruna sinn. Sú staða að barn 

lýtur forsjá annarra til 18 ára aldurs setur friðhelgi einkalífs barna hins vegar vissar skorður. 
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 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 32. 
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Réttur barna til að ráða yfir lífi sínu takmarkast því að einhverju leyti af ábyrgð og skyldum 

foreldra eða annarra forsjáraðila. Börn eiga rétt á vernd og umönnun þar sem þau hafa ekki 

tekið út líkamlegan og andlegan þroska eins og segir í inngangskafla Barnasamningsins. Með 

vaxandi þroska og hækkandi aldri eiga börn hins vegar í auknum mæli að fá tækifæri til þess 

að hafa áhrif á líf sitt auk þess sem skoðanir þeirra skulu fá aukið vægi, sbr. 5. og 12. gr. 

SRB.
59

 Þangað til barn verður sjálfráða skulu foreldrar þó taka ákvarðanir fyrir hönd barna 

sinna með hag þeirra að leiðarljósi.
60

  

 

2.3.3 Ákvæði 71. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944 

Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu skv. 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrár 

Íslands nr. 33/1944 sbr. 9. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995. Í 2. mgr. ákvæðisins segir að 

þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. megi með sérstakri lagaheimild takmarka friðhelgi einkalífs, 

heimilis eða fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. Löggjafanum er þar 

með veitt heimild til lagasetningar þar sem kveðið er á um inngrip í fjölskyldulíf þegar 

hagsmunir barna eru í húfi, m.a. í samræmi við þá skyldu segir í 3. mgr. 76. gr. stjskr. að 

„með lögum beri að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.“  

Í friðhelgi einkalífs felst fyrst og fremst réttur manna til að ráða yfir lífi sínu og líkama og 

til að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Tilfinningalíf, tilfinningasambönd og 

samskipti við aðra njóta einnig verndar skv. ákvæðinu gagnvart afskiptum stjórnvalda og 

annarra einstaklinga. Er hugtakið einkalíf í raun eins konar safnheiti sem nær bæði yfir heimili 

og fjölskyldu.
61

 Með vísan til friðhelgis fjölskyldunnar tryggir ákvæðið m.a. rétt 

fjölskyldunnar til að vera saman og rétt foreldra til að fara með forsjá barna sinna og annast 

uppeldi þeirra án utanaðkomandi afskipta.
62

   

Ákvæði 71. gr. stjskr. verndar einnig rétt einstaklings til aðgangs að persónulegum 

upplýsingum er varða hann sjálfan auk verndar gagnvart því að aðrir en hann sjálfur hafi 

aðgang að þeim persónuupplýsingum.
63

 Í ljósi þess skapast álitamál um þau lagaákvæði sem 

meina einstaklingi aðgang að upplýsingum um atriði er varða hann persónulega sbr. t.d. 2. 

mgr. 4. gr. tfl. um nafnleynd kynfrumugjafa. Í 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. 18. gr. laga nr. 77/2000 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga kemur fram sú meginregla að hinn skráði 
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 Sjá Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 7-9 og Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn Rit um 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í íslenskt lagaumhverfi, bls. 32-33. 
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 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 23. 
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 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 286 og 288. 
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 Sama heimild, bls. 313. 
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 Með persónuupplýsingum er átt við sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um hinn 

skráða, þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi sbr. 2. gr. laga 

nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 



20 
 

eigi rétt til aðgangs að upplýsingum  um sjálfan sig. Á hinn bóginn er heimild í 2. mgr. 19. gr. 

laganna um að ákvæði 18. gr. eigi ekki við ef réttur hins skráða samkvæmt ákvæðinu þyki 

eiga að víkja að nokkru eða öllu leyti fyrir hagsmunum annarra eða hans eigin. Þá vegast á 

hagsmunir kynfrumugjafa til nafnleyndar og réttur barns til upplýsinga um gjafann.
64

 

Löggjafinn hefur ákveðið að hagsmunir barns eigi að víkja fyrir hagsmunum kynfrumugjafa 

að þessu leyti.  

Jafnframt er kveðið á um upplýsingarétt almennings í upplýsingalögum nr. 140/2012 um 

rétt til aðgangs að upplýsingum hjá stjórnsýslu ríkisins og sveitarfélögum. Í þriðja kafla 

laganna er kveðið á um þær reglur sem gilda um aðgang aðila að upplýsingum um hann 

sjálfan. Skv. 14. gr. laganna er stjórnvöldum skylt, sé þess óskað, að veita aðila sjálfum 

aðgang að skjölum og öðrum gögnum sem varða tiltekið mál ef þau hafa að geyma 

upplýsingar um hann sjálfan. Þó er heimilt að takmarka þann aðgang að gögnum ef þau hafa 

jafnframt að geyma upplýsingar um einkamálefni annarra, enda vegi þeir hagsmunir, sem 

mæla með því að upplýsingunum sé haldið leyndum, þyngra en hagsmunir þess sem fer fram 

á aðgang að gögnunum. Getur ákvæðið t.d. komið til skoðunar varðandi rétt barns í varanlegu 

fóstri til aðgangs að gögnum um sjálft sig hjá stjórnsýslu ríkisins og sveitarfélögum.  

Íslenskir dómstólar virðast líta til sambærilegra skilyrða og koma fram í 2. mgr. 8. gr. 

MSE við mat á því hvort takmarkanir á friðhelgi einkalífs skv. 71. gr. stjskr. séu 

réttlætanlegar.
65

 

 

2.3.4 Ákvæði 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og Mannréttindadómstóll Evrópu 

Í 1. mgr. 8. gr. MSE segir að sérhver maður eigi rétt til friðhelgi einkalífs, fjölskyldu, heimilis 

og bréfaskipta. Samkvæmt 2. mgr. ákvæðisins skulu opinber stjórnvöld eigi ganga á rétt 

þennan nema samkvæmt því sem lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu 

þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnahagslegrar farsældar þjóðarinnar, til 

þess að firra glundroða og glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og 

frelsi annarra.
66

 Til þess að takmarka megi þann rétt sem kveðið er á um í 1. mgr. þurfa 

skilyrði 2.  mgr. því að vera uppfyllt. Er nauðsynlegt að mælt sé fyrir um þau í lögum, þau 

stefni að einhverju af þeim markmiðum sem talin eru upp í ákvæðinu og að þau séu 

nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi.  
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 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 538-539. 
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 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 333. 
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Gildissvið 8. gr. MSE hefur verið í sífelldri þróun í meðförum Mannréttindadómstólsins í 

ljósi þess að hugtakið einkalíf er hvergi skilgreint í Mannréttindasáttmálanum né öðrum 

mannréttindasamningum. Inntak hugtaksins einkalíf verður því aðeins fundið út með því að 

kanna framkvæmd stofnana Mannréttindasáttmálans og hafa sífellt fleiri þættir verið færðir 

undir hugtakið. Gildissvið ákvæðisins er afar víðtækt og falla hugtökin fjölskylda og heimili 

sem jafnframt eru talin upp í ákvæðinu einnig undir hugtakið. Þegar 8. gr. MSE kemur til álita 

þarf Mannréttindadómstóllinn því oft að byrja á því að afmarka hvaða réttindi falla undir 

hugtökin einkalíf og fjölskyldulíf skv. 1. mgr. ákvæðisins og þá jafnframt að meta hvort 

skilyrði 2. mgr. séu uppfyllt til takmörkunar á þeim réttindum. Er þá metið hvort ríki hafi 

gengið of langt í þeim efnum eða hvort jákvæðar skyldur hvíli á aðildarríkjum svo réttindin 

verði virk í reynd.
67

  Ákvæði 8. gr. MSE er það ákvæði sem talið er að leggi ríkari jákvæðar 

skyldur á aðildarríki en önnur ákvæði sáttmálans svo réttindin sem ákvæðið verndar verði 

tryggð, t.d. með löggjöf.
68

 Mörkin á milli þessara jákvæðu og neikvæðu skyldna aðildarríkja 

geta þó verið óglögg. Þótt meginreglan sé sú að ríki skulu ekki skipta sér af 

fjölskylduböndum, tilfinningasamböndum og innbyrðis samskiptum einstaklinga þá ber 

aðildarríkjum einnig að vernda slík sambönd með lagasetningu.
69

  

Árið 1989 gekk stefnumarkandi dómur um gildissvið 8. gr. MSE er varðaði rétt 

einstaklings til aðgangs að persónuupplýsingum um ákvarðanir barnaverndaryfirvalda um 

æsku og uppvaxtarsögu sbr. MDE, Gaskin gegn Bretlandi, 7. júlí 1989 (10454/83): 

Í málinu var samansafn persónuupplýsinga í höndum barnaverndaryfirvalda um æsku manns sem 

hafði verið komið fyrir í fóstri talið falla undir 8. gr. MSE í ljósi þess að gögnin snertu einka- og 

fjölskyldulíf hans. Bresk stjórnvöld höfðu neitað Gaskin um aðgang að öllum gögnum um dvöl 

hans á fósturheimilum. Gaskin taldi aðgang að þeim gögnum hins vegar nauðsynlegan svo hann 

gæti öðlast vitneskju um fortíð sína og komist yfir vandamál sín en hann hélt því fram að hann 

hefði verið misnotaður í æsku. Í gögnunum var m.a. að finna ýmsar athugasemdir sérfræðinga um 

kæranda en þeir höfðu sumir lýst sig mótfallna því að hann fengi aðgang að gögnunum. 

Mannréttindadómstóllinn sagði að einstaklingar sem óskuðu eftir upplýsingum til þess að kynna 

sér bernsku sína hefðu mikilvægra hagsmuna að gæta og væru þeir hagsmunir verndaðir af 

mannréttindasáttmálum. Hins vegar gæti trúnaður slíkra gagna verið nauðsynlegur til verndar 

þriðja aðila. Það fyrirkomulag breskra laga að setja það að skilyrði fyrir aðgangi að persónulegum 

gögnum að samþykki þess sem gaf upplýsingarnar lægi fyrir væri almennt samrýmanlegt 8. gr. 

MSE. Hins vegar þyrfti slíkt fyrirkomulag að tryggja rétt þeirra einstaklinga sem ekki hefðu tök á 

því að gefa slíkt samþykki. Dómstóllinn tók einnig fram að almennt ætti ekki að hindra aðgang 

þeirra einstaklinga sem hefðu verið í opinberri umönnun að slíkum persónuupplýsingum. Var 

synjun breskra stjórnvalda um aðgang kæranda að gögnum um dvöl hans á fósturheimilum því 

talið brot á 8. gr. MSE.  
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Gaskin hélt því ekki fram fyrir dómstólnum að söfnun persónuupplýsinga um hann sjálfan 

bryti gegn friðhelgi einkalífs hans heldur að ríkið hefði brotið gegn jákvæðum skyldum sínum 

sbr. 1. mgr. 8. gr. MSE. Mannréttindadómstóllinn tók fram að hagsmunir  þriðja aðila gætu 

réttlætt takmarkanir á aðgangi að slíkum persónuupplýsingum en í málinu væri óvissa um 

afstöðu þriðja aðila. Órökstudd synjun félagsmálayfirvalda á umsókn Gaskin færi því í bága 

við ákvæðið. Ríkið var því talið hafa brotið gegn rétti kæranda skv. 8. gr. MSE til friðhelgi 

einkalífs og fjölskyldulífs.
70

   

Í máli MDE, Odièvre gegn Frakklandi, 13. febrúar 2003 (4326/98) var jafnframt tekist á 

um rétt barns til persónuupplýsinga. Í málinu fór fram hagsmunamat á annars vegar rétti barns 

sem gefið hafði verið til ættleiðingar við fæðingu á því að öðlast upplýsingar um kynmóður 

sína og hins vegar rétti kynmóðurinnar á því að nafnleynd yrði haldið:  

Kærandi var gefin til ættleiðingar við fæðingu að frumkvæði kynmóður sinnar. Í samræmi við 

frönsk lög hafði móðurinni verið heitið nafnleynd. Um tvítugt fór kærandi hins vegar fram á að fá 

upplýsingar um kynforeldra og systkini en var synjað af frönskum stjórnvöldum. Þegar kærandi 

var orðin 38 ára gömul kom málið til kasta Mannréttindadómstólsins. Hélt kærandi því fram að 

með því að koma í veg fyrir að hún gæti fengið vitneskju um ætt sína og uppruna væri brotið væri 

gegn 8. gr. MSE um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Yfirdeild MDE komst hins vegar að þeirri 

niðurstöðu að ekki hefði verið brotið á rétti hennar. Hefði henni verið veittar ýmsar upplýsingar 

um kynmóður sínar án þess þó að gefið væri upp nafn hennar eða önnur auðkenni. Yrði að játa 

aðildarríkjum visst svigrúm til mats á því hvaða upplýsingar yrðu gefnar upp enda væru ekki 

neinar samræmdar meginreglur í aðildarríkjunum um skráningu barna sem gefin væru til 

ættleiðingar. Minnihlutinn komst hins vegar að gagnstæðri niðurstöðu og taldi að brotið hefði 

verið gegn 8. gr. MSE. Í sameiginlegu sératkvæði þeirra gagnrýndu þeir þá niðurstöðu 

meirihlutans að ekki hefðu myndast neinar meginreglur sem aðildarríkjum bæri að líta til. Yrði að 

líta til ýmissa alþjóðasáttmála og m.a. til 7. gr. Barnasamningsins þar sem kveðið er á um að barn 

eigi frá fæðingu eftir því sem unnt er rétt til að þekkja foreldra sína.  

 

Niðurstaða meirihluta Mannréttindadómstólsins í málinu hefur sætt mikilli gagnrýni. Var 

franska ríkinu með niðurstöðu dómsins gefið svigrúm til þess að leyfa áfram þá framkvæmd 

að heimila mæðrum að gefa börn sín til ættleiðingar í skjóli nafnleyndar og án þess að börnum 

yrði nokkurn tímann gert kleift að öðlast vitneskju um kynmæður sínar. Barnaréttarnefndin 

hefur einnig gagnrýnt þessa framkvæmd og sagt að hún sé í andstöðu við ákvæði 7. gr. 

Barnasamningsins.
71

 Því hefur verið haldið fram að niðurstaða dómsins færi að öllum 

líkindum á annan veg í dag.
72

  

Þá hefur Mannréttindadómstóllinn slegið því föstu að auðkenni manns, sjálfsmynd og það 

sem einkennir hann sem einstakling (e. personal identity) falli undir gildissvið 8. gr. MSE. 

Réttur manns til að þekkja uppruna sinn heyrir þar undir enda geta slíkar upplýsingar haft 
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áhrif á sjálfsmynd og auðkenni einstaklingsins.
73

 Réttur barns til vitneskju um kynforeldri sitt 

fellur þar af leiðandi undir gildissvið 8. gr. MSE um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu sbr. mál 

MDE, Mikulić gegn Króatíu, 7. febrúar 2002 (53176/99): 

Málavextir voru þeir að kærandur málsins, 5 ára stúlka fædd utan hjónabands og móðir hennar, 

höfðuðu mál á hendur meintum föður stúlkunnar til þess að fá faðerni hennar viðurkennt. Í málinu 

var þess krafist að hinn meinti faðir gengist undir mannerfðafræðilega rannsókn sem hann hafði 

ætíð neitað að gangast undir. Mál stúlkunnar var hins vegar enn í bið í Króatíu þegar það kom fyrir 

Mannréttindadómstólinn. Hélt kærandi því fram að skortur á úrræðum til þess að fá úr málinu 

skorið fyrir dómstólum væri brot á rétti hennar til einkalífs skv. 8. gr. MSE. Hún kvartaði líka yfir 

lengd málsmeðferðar sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE, þar sem hún hefði engin úrræði til að flýta 

málsmeðferð sbr. 13. gr. MSE auk þess sem ekki væri heimild skv. króatískum lögum til þess að 

skylda meintan föður með dómsúrskurði í faðernismálum til þess að gangast undir 

mannerfðafræðilega rannsókn. Mannréttindadómstólinn sagði að málsmeðferðarreglur þyrftu að 

stuðla að því að sanngjarnt jafnvægi væri fundið milli réttar barns til þess að fá skorið úr um 

faðerni sitt og réttar meints föður til þess að neita að gangast undir mannerfðafræðilega rannsókn. 

Var talið að um brot gegn 8. gr. MSE og 1. mgr. 6. gr. MSE væri að ræða. 

Niðurstaða MDE var sú að brotið hefði verið gegn 8. gr. MSE þar sem barninu hafði verið 

haldið í langvarandi óvissu um auðkenni sitt (e. personal identity) með því að geta ekki fengið 

úr faðerni sínu skorið fyrir dómstólum. Var jafnframt talið að brotið hefði verið gegn 1. mgr. 

6. gr. MSE.  

Fjölmargir dómar Mannréttindadómsins fjalla um togstreituna milli réttar barns á því að fá 

vitneskju um kynföður sinn og réttar meints föður til þess að neita að gangast undir 

faðernispróf, sbr. einnig mál MDE, Jäggi gegn Sviss, 13. júlí 2006 (58757/00): 

Kærandi sem ólst upp hjá fósturforeldrum var fæddur árið 1939 og var þar með 67 ára gamall 

þegar málið kom fyrir Mannréttindadómstól Evrópu. Móðir kæranda hafði gefið upp á 

fæðingarskýrslu að AH væri faðir kæranda og síðan tjáð honum það árið 1958. Hún hafði farið 

fram á viðurkenningu faðernis AH fyrir dómstól í Genf árið 1948 en var synjað. Kærandi sagðist 

hafa átt í reglulegum samskiptum við AH og fengið gjafir frá honum auk mánaðarlegra greiðslna 

þangað til hann varð sjálfráða. Fjölskylda AH hafnaði hins vegar þessum fullyrðingum og AH 

neitaði alltaf að fara í faðernispróf. Árið 1997 var kröfu kæranda hafnað um að fram færi 

faðernispróf. Árið 1999 óskaði kærandi eftir því að dómsniðurstaðan frá 1948 yrði endurskoðuð og 

að gerð yrði DNA rannsókn á AH sem þá var látinn. Árið 1997 hafði kærandi greitt leigu fyrir 

grafreit AH fram til ársins 2016. Dómstólar höfnuðu beiðni hans, m.a. með þeim rökum að maður 

um sextugt væri búinn að þróa persónuleika sinn og auðkenni þrátt fyrir óvissu um líffræðilegt 

faðerni sitt. Kærandi hélt því fram að með því að meina honum um að gerð yrði DNA rannsókn á 

meintum föður væri brotið gegn 8. gr. MSE um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Byggði hann 

jafnframt á 14. gr. MSE um bann við mismunun. 

Mannréttindadómstóllinn tók fram að þeir einstaklingar sem óska eftir því að fá upplýsingar 

um ættir sínar og uppruna hafi mikilvægra hagsmuna að gæta. Væri öflun upplýsinga til þess 

að komast að sannleikann um líffræðilegt faðerni mikilvægur hluti af sjálfsmynd þeirra 

einstaklinga. Hins vegar þyrfti að fara fram hagsmunamat í slíkum málum. Dómstóllinn þyrfti 

því að meta annars vegar hagsmuni kæranda af því að fá úr faðerninu skorið og hins vegar rétt 
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fjölskyldu AH til friðhelgi líkamsleifa hins látna. Dómstólinn tók fram að áhugi manna á því 

að komast að sannleikanum um uppruna sinn hyrfi ekki með aldrinum heldur þvert í móti. Var 

jafnframt tekið fram að kærandi hefði alla tíð sýnt mikinn áhuga á því að fá áreiðanlegar 

upplýsingar um faðerni sitt sem þótti benda til andlegra þjáninga þrátt fyrir að það hafi ekki 

verið læknisfræðilega staðfest. Þá tók dómstóllinn fram að DNA rannsókn væri tiltölulega lítil 

aðgerð og hefði fjölskylda AH hvorki sýnt fram á siðferðilegar né trúarlegar ástæður til 

stuðnings andmælum sínum. Þar að auki hefði kærandi endurnýjað leigu fyrir grafreit AH 

fram til ársins 2016 en ella hefði leigusamningur þess efnis runnið út árið 1997 og 

líkamsleifar AH grafnar upp. Friðhelgi grafreitar AH njóti því aðeins notið tímabundinnar 

verndar til ársins 2016. Niðurstaða dómstólsins var því sú að friðhelgi einkalífs hins látna yrði 

ekki skert með töku DNA sýnis. Þrátt fyrir að kærandi sem kominn var á sjötugsaldur hefði 

þróað með sér persónuleg auðkenni þrátt fyrir óvissu um faðerni sitt ætti hann rétt á 

umræddum upplýsingum. Dómstóllinn taldi því að Sviss hefði ekki tryggt kæranda rétt til 

friðhelgi einkalífs og þar með brotið gegn 8. gr. MSE. Ákvæði 14. gr. MSE var hins vegar 

ekki talið koma til skoðunar í málinu. 

Líffræðileg tengsl foreldris og barns njóta þó ekki endilega verndar 8. gr. MSE. Hugtakið 

fjölskyldulíf hefur öðlast sjálfstæða merkingu í meðförum dómstólsins enda yrði inntak þess 

brotakennt ef skilgreining landslaga yrði látin ráða úrslitum hverju sinni. Hefur dómstóllinn 

lagt til grundvallar að kanna þurfi í hverju máli fyrir sig hvernig tengslum er háttað milli aðila 

þegar lagt er mat á það hvort til fjölskyldulífs hafi stofnast án þess að litið sé til þess hvort 

tiltekin formskilyrði séu uppfyllt, t.d. skilyrði um hjúskap eða sambúð.
74

 Má í því sambandi 

nefna dóm MDE, Kroon gegn Hollandi, 27. október 1994 (18535/91) en í málinu var sambúð 

móður og kynföður barns og barn sem fætt var í þeirri sambúð talin njóta verndar 8. gr. MSE 

um friðhelgi fjölskyldu þrátt fyrir að móðir barnsins hafi við fæðingu þess ekki verið búin að 

sækja um skilnað við eiginmann sinn sbr.: 

Kroon var gift manni en það slitnaði upp úr sambandi þeirra án þess að sótt hafi verið um skilnað. 

Kroon kynntist þá öðrum manni og eignaðist barn með honum. Samkvæmt hollenskum lögum var 

barnið hins vegar talið getið í hjúskap og eiginmaður móður skráður faðir barnsins. Kroon og 

kynfaðir barnsins óskuðu eftir því hjá yfirvöldum og síðar hjá dómstólum að faðerni barnsins yrði 

breytt en því var synjað nema eiginmaðurinn vefengdi faðernið í samræmi við hollensk barnalög. 

Fyrir Hæstarétti Hollands var m.a. talið að það gæti stefnt félagslegum hagsmunum barnsins í 

hættu ef faðerninu yrði hnekkt. Yrðu sjónarmið um lagalega festu að ganga framar sjónarmiðum 

um rétt líffræðilegs föður. Fyrir MDE var hins vegar staðfest að hugtakið fjölskylda væri víðtækt 

og var sambúð Kroon og kynföður barnsins talin uppfylla skilyrði fjölskyldulífs í skilningi 8. gr. 

MSE. Barn sem fætt væri í slíkri sambúð væri hluti af þeirri fjölskyldu. Kroon og faðir barnsins 

héldu því fram að hollensk lög væru ónauðsynleg hindrun í lýðræðisþjóðfélagi. MDE komst að 
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þeirri niðurstöðu að hollensk lög leiddu til ástands sem væru í andstöðu við bæði líffræðilegan og 

félagslegan raunveruleika barnsins. Var hollenska ríkið því talið hafa brotið gegn 8. gr. MSE. 

Í málinu var talið ljóst að líffræðilegur og félagslegur raunveruleiki barnsins færi saman og 

var hollenska ríkið því talið hafa brotið gegn 8. gr. MSE. Í máli MDE, Nyland gegn Finnlandi, 

29. júní 1999 (27110/95) var félagslegur veruleiki barns hins vegar ekki talinn fara saman við 

hugsanlegan líffræðilegan veruleika barnsins. Í málinu krafðist maður sem taldi sig föður 

barns að mannerfðafræðileg rannsókn yrði gerð til staðfestingar á faðerni barns með vísan til 

8. gr. MSE: 

Í málinu var atvikum svo háttað að kærandi vildi fá það staðfest að hann væri líffræðilegur faðir 

barns fyrrum eiginkonu sinnar. Móðirin var þunguð í hjónabandi þeirra en þau skildu og giftist hún 

öðrum manni áður en barnið fæddist. Móðirin neitaði faðerni fyrrverandi eiginmanns síns og var 

hinn nýi maður talinn faðir barnsins samkvæmt pater-est reglu finnskra laga. Nyland byggði hins 

vegar á því að það væri grundvallarréttur barnsins að fá að vita hver væri líffræðilegur faðir þess. 

Byggt var á því að sú fjölskyldueining sem kærandi var hluti af með barnshafandi konu væri ekki 

minna virði og nyti ekki minni verndar skv. 8. gr. MSE en hjónaband. Mannréttindadómstóllinn 

vísaði til þess að kærandi hefði ekki hitt barnið og myndað nein tilfinningaleg tengsl við það. Var 

því talið réttlætanlegt fyrir innanríkisdómstólinn að leggja ríkari áherslu á hagsmuni barnsins og 

fjölskyldunnar sem það tilheyrði, en rétt kæranda til að fá líffræðileg tengsl viðurkennd. 

 

Mannréttindadómstóllinn lagði til grundvallar niðurstöðu sinni að ekki væri heimild skv. 

finnskum lögum að fá úr faðerni skorið án þess að það hefði í för með sér ýmsar lögfylgjur. 

Væri því ekki hægt að líta á kröfu Nyland öðruvísi en sem kröfu um vefengingu á faðerni 

barnsins og jafnfram kröfu um að hann yrði þess í stað dæmdur lagalegur faðir þess. Kærandi 

hafði aldrei hitt barnið né myndað nein tilfinningaleg tengsl við það. Var réttur barnsins til 

friðhelgi einkalífs og þess að njóta áfram fjölskyldu sinnar því talinn vega þyngra en réttur 

kæranda til að fá úr faðerninu skorið sem hefði getað haft í för með sér tilheyrandi tengslarof 

fyrir barnið.  

Í máli MDE, X. Y og Z gegn Bretlandi, 19. febrúar 1996 (23218/94) var því svarað hvort 

til fjölskyldulífs hefði stofnast skv. 8. gr. MSE þegar ekki væru fyrir hendi líffræðileg tengsl 

milli foreldris og barns sem getið var með tæknifrjóvgun: 

Kærendur málsins voru X, sem fæddist kona en hafði gengist undir kynskiptiaðgerð og Y sem 

einnig var kona og í sambúð með X. Y eignaðist dótturina Z með tæknifrjóvgun. Þegar X og Y 

fóru fram á það við bresk stjórnvöld að X yrði skráður faðir hennar var því hafnað á þeim 

grundvelli að X væri ekki líffræðilegur faðir hennar. Því var haldið fram að brotið væri gegn rétti 

þeirra til fjölskyldulífs skv. 8. gr. MSE. Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að 

þrátt fyrir að X hafi að öllu leyti komið fram sem faðir Z gæti hann ekki talist líffræðilegur faðir 

hennar. Einn af þeim fjórtán dómurum sem skipuðu meirihlutann skilaði sératkvæði þar sem hann 

tefldi fram ýmsum rökum fyrir fyrrgreindri niðurstöðu. Taldi hann það m.a. ganga gegn 

hagsmunum stúlkunnar ef X yrði skráður faðir hennar ef hún fengi síðar áhuga á því hver væri 

líffræðilegur faðir hennar. Var því ekki talið að breska ríkið hefði brotið gegn 8. gr. MSE með því 

að hafna beiðni kærenda um að X yrði skráður faðir Z.  
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Þrátt fyrir að X kæmi að öllu leyti fram sem faðir Z var hann ekki talinn geta verið 

líffræðilegur faðir hennar og var neitað um skráningu á þeim grundvelli. Kynfrumugjafi hefði 

ekki heldur getað talist lagalegur faðir Z ef hún fengi síðar áhuga á því hver væri líffræðilegur 

faðir hennar. Það sem er athyglisvert við dóminn er að enginn gæti því talist lagalegur faðir 

stúlkunnar. Í ljósi flókinna lagalegra, siðferðislegra og félagslegra álitaefna varðandi 

kynskiptiaðgerðir var niðurstaða dómsins að ekki hvíldi jákvæð skylda á breska ríkinu að skrá 

X sem lagalegan föður stúlkunnar skv. 8. gr. MSE.  

Á hinn bóginn nýtur erfðafræðilegur skyldleiki kynfrumugjafa og gjafþega ekki verndar 8. 

gr. MSE án þess að sýnt sé fram á að kynfrumugjafi og barn sem verður til vegna 

kynfrumugjafar njóti einnig persónulegra tengsla.
75

 Til þess að tengsl barns og kynfrumugjafa 

njóti verndar 8. gr. MSE þarf félagslegur og líffræðilegur veruleiki barns þar af leiðandi að 

fara saman.  

Þá nýtur samband milli ættleidds barns og kjörforeldris yfirleitt verndar 8. gr. MSE sbr. 

MDE, Söderbäck v. Sweden, 28. október 1998 (24484/97):  

Kærandi málsins var kynfaðir barns en málavextir voru í grófum dráttum að barnið hafði búið með 

móður sinni frá fæðingu og manninum sem ættleiddi það frá 8 mánaða aldri. Barnið hafði ávallt 

litið á hann sem föður sinn. Samband móðurinnar og kjörföður hafði staðið yfir í fimm og hálft ár 

áður en þau giftu sig. Niðurstaða Mannréttindadómstólsins var sú að ekki var talið að brotið hefði 

verið gegn 8. gr. MSE við veitingu leyfis til eiginmanns móður um að ættleiða barnið, þrátt fyrir 

að samþykki kynföður hafi ekki legið fyrir.  

 

Í málinu var litið til hagsmuna barnsins og til þess að barnið hafði ekki myndað nein tengsl 

við kynföður sinn. Á hinn bóginn hefur Mannréttindadómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu 

að það brjóti gegn 8. gr. MSE ef móðir gefur barn til ættleiðingar strax við fæðingu þess án 

vitundar eða samþykkis kynföður.
76

  

Hvort tengsl milli barns og fósturforeldra njóti verndar 8. gr. MSE til fjölskyldulífs fer 

eftir atvikum máls hverju sinni. Er einkum litið til þess hvort barnið njóti persónulegra tengsla 

við fósturforeldra sína, hvort barnið sé í einhverjum tengslum við kynforeldra sína og hversu 

lengi barnið hafi verið í umsjá fósturforeldra. Því lengur sem barn hefur búið hjá 

fósturforeldrum því meiri líkur eru á því að til fjölskyldutengsla hafi stofnast skv. 8. gr. 

MSE.
77

 Ef barn nýtur náinna persónulegra tengsla við ömmur, afa og systkini, við 

stjúpforeldri eða jafnvel frænda eða frænku, þá getur slíkt samband barns eftir atvikum hverju 

sinni jafnframt notið verndar 8. gr. MSE.
78
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Réttur barns til vitneskju um uppruna sinn er í mikilvægri þróun hjá 

Mannréttindadómstólnum. Síðari dómaframkvæmd leggur áherslu á það hagsmunamat sem 

þarf að eiga sér stað milli annars vegar réttar barns til vitneskju um kynforeldra sína og hins 

vegar réttar kynforeldris, t.d. réttar meints föður til þess að neita að gangast undir 

mannerfðafræðilega rannsókn. Réttur barns til vitneskju um líffræðilegan uppruna sinn getur 

hins vegar ekki aðeins stangast á við rétt meintra kynforeldra og fjölskyldur þeirra heldur 

einnig réttindi opinberra stofnana jafnframt sem réttur barnsins sjálfs til einka- og 

fjölskyldulífs kemur til skoðunar. Margbreytileiki þessara mála gerir það að verkum að það er 

ekkert einhlítt svar við því hvernig löggjafinn, stjórnsýsla og dómstólar eiga að bregðast við 

kröfu þeirra barna sem óska eftir upplýsingum um uppruna sinn skv. 8. gr. MSE. 

Mannréttindadómstóllinn hefur hins vegar með dómaframkvæmd sinni slegið því föstu að 

réttur barns til að þekkja uppruna sinn sé til staðar eftir atvikum og skulu aðildarríki leitast við 

að tryggja börnum þau réttindi.
79

  

3 Réttur barns til að þekkja foreldra sína  

3.1 Inngangur 

Heilmikil átök hafa verið um það í gegnum tíðina hverjir eiga að njóta stöðu foreldra að 

lögum enda fylgja því ýmsar lögfylgjur, m.a. réttur og skylda til forsjár eftir atvikum, 

umgengni við barn og réttur og skylda til framfærslu. Þar sem gengið hefur verið út frá því að 

það sé móðir barns sem gengur með og elur barn hafa álitaefni um móðerni verið fátíð hingað 

til. Reglur um faðerni hafa hins vegar verið flóknari eins og rakið verður í kafla 3.4.1. Með 

tilkomu æxlunartækninnar hafa risið upp ný álitaefni af ýmsu tagi og reglur um móðerni og 

faðerni breyst sbr. umfjöllunarefni kafla 3.5.1.  

Á Íslandi og á hinum Norðurlöndunum er leitast við að skráðir foreldrar séu kynforeldrar 

barns, þ.e. faðir sem lagt hefur til sæði í samförum við móður sem leitt hefur til getnaðar 

barns. Þá fela reglur um faðerni einnig í sér ákveðið hagræði sem felur í sér að niðurstaða fáist 

með sem minnstri fyrirhöfn og tilkostnaði. Þegar barn er hins vegar getið með tæknifrjóvgun 

leiða m.a. sjónarmið um vilja foreldra til þess að skráðir foreldrar eru oft aðrir en þeir sem 

hafa lagt til erfðaefni.
80

  

Þá er jafnframt lögð áhersla á að rétt niðurstaða fáist í dómsmálum um faðerni barns þ.e. 

að kynfaðir teljist faðir þess að lögum í ljósi þess að hann sé hinn rétti faðir. Ísland hefur hins 

                                                           
79

 Jane Fortin: Children‘s Right and the Developing Law, bls. 472. 
80

 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók: Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 29. 



28 
 

vegar sérstöðu að því leyti að vera eina þjóðin á Norðurlöndum sem hefur lögfest rétt barns til 

að þekkja báða foreldra sína sbr. 1. gr. a. bl.
81

 Með hugtakinu foreldrar í ákvæðinu er 

vafalaust átt við kynforeldra barns.
82

 Á hinn bóginn er það jafnframt viðurkennt að faðerni 

barns sem búið er að ákvarða og sú fjölskyldueining sem barn er hluti af skuli einnig njóta 

verndar. Það eru því ákveðnar takmarkanir fyrir því í lögum að hægt sé að fá faðerni barns 

hnekkt jafnvel þótt óvíst sé hvort faðir barns að lögum sé hinn rétti kynfaðir. Almennt verður 

þó gengið út frá því að börn séu rétt mæðruð og feðruð. Mikil þróun hefur orðið síðustu 

áratugina í læknavísindum. Niðurstöður mannerfðafræðilegra rannsókna geta nú gefið svar 

við því hvort tiltekinn maður sé faðir barns eða ekki með nánast fullkominni vissu. Slíkar 

rannsóknir gegna því lykilhlutverki til sönnunarfærslu í málum er snúa að faðerni barna. Hafa 

slíkar rannsóknir einnig orðið til þess að nú er hægara um vik að uppfylla strangar 

sönnunarkröfur í slíkum málum þar sem með slíkum rannsóknum fást nánast óyggjandi 

niðurstöður um hver sé réttur kynfaðir barns.  

Verður nú gerð grein fyrir þeim reglum sem gilda um ákvörðun móðernis og faðernis skv. 

íslenskum barnalögum og þær reglur bornar saman við sambærileg ákvæði annarra 

Norðurlanda eftir því sem við á. Þá verður fjallað um annars vegar dómsmál til að skera úr um 

faðerni barns og hins vegar dómsmál sem höfðuð eru til þess að freista þess að hnekkja 

faðerni barns, þ.e. dómsmál til vefengingar á faðerni barns og dómsmál til ógildingar á 

faðernisviðurkenningu. Að því loknu verður í sérstökum köflum fjallað um ákvörðun 

móðernis og faðernis barna sem getin eru með gjafakynfrumu við tæknifrjóvgun, ættleiddra 

barna og barna í varanlegu fóstri og réttindi þeirra til þess að fá vitneskju um og eftir atvikum 

að þekkja líffræðilega foreldra sína tekin til skoðunar.  

 

3.2 Hugtakið foreldri 

Einstaklingurinn og staða hans innan samfélagsins mótast af félagslegum hugmyndum hvers 

tíma sem taka sífelldum breytingum. Það má segja að hugtakið foreldri hafi verið 

fastskorðaðra í hugum fólks fyrr á tímum og haft nokkuð augljósa merkingu. Voru foreldrar 

þá annað hvort kynforeldrar, fósturforeldrar eða kjörforeldrar ef barn var ættleitt. Það er ekki 

síst með tilkomu æxlunartækninnar þegar barn er getið með gjafakynfrumu sem ýmis hugtök 

er varða tengsl foreldra og barna hafa orðið óljósari og umdeilanlegri en áður.
83
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Ákvæði fyrsta kafla barnalaga ákvarða hverja skuli telja foreldra barns að lögum. Lagalegt 

foreldri er það foreldri sem fer með lagaleg réttindi og skyldur gagnvart barninu. Helstu 

hlutverk og skyldur foreldra eru að sinna forsjár- og uppeldisskyldum sínum auk þess að 

annast barnið og vernda.
84

 Um foreldraskyldur og forsjá barns er fjallað í fimmta kafla 

barnalaga. Er foreldrum skylt að sinna forsjárskyldum svo sem best hentar högum barnsins og 

þörfum. Forsjá barns felur m.a. í sér skyldu foreldra til að annast barn sitt, ala með því 

iðjusemi og siðgæði, sýna því umhyggju og virðingu og efla með því lögmæltrar fræðslu sbr. 

28. gr. barnalaga. Forsjá leggur einnig grunn að lögerfðarétti og réttarstöðu á fjölmörgum 

öðrum sviðum. 

Meginreglur um ákvörðun foreldris byggja á sjónarmiðum um löglíkur, þ.e. sá sem er 

líklegastur til að hafa lagt til erfðaefni í samförum við móður verður talinn faðir barns. Í 

sumum tilvikum er það hins vegar ekki gerlegt af einhverjum ástæðum, t.d. þegar móðir veit 

ekki hver faðir barnsins er. Þá geta reglur barnalaga um ákvörðun faðernis leitt til þess að 

annar maður en kynfaðir barns sé skráður faðir þess. Tengsl milli barns og lagalegs foreldris 

fela því ekki endilega í sér líffræðilegan skyldleika þeirra á milli.
85

 Algengast er þó að tengsl 

foreldra og barna séu líffræðileg sem verða til við getnað barns og síðar fæðingu þess inn í 

fjölskyldu. Í daglegu tali er með orðinu foreldri því jafnan átt við kynforeldri þess.
86

 

Kynforeldrar eru því karl og kona sem leggja til tvær kynfrumur sem verða að einum 

einstaklingi. Þá eru kynfrumugjafar, kona sem gefur eggfrumu eða karl sem gefur sæði, 

stundum kallaðir líffræðilegir eða erfðafræðilegir foreldrar. Er hugtakið erfðafræðilegt 

foreldri því síðari tíma skilgreining með tilkomu tæknifrjóvgunar. Með hugtakinu félagslegu 

foreldri er átt við stjúpforeldri eða aðra uppalendur barna þ.e. þá sem fara með daglegar 

forsjárskyldur barns.
87

 Stjúpforeldri er sá einstaklingur sem er í hjúskap með kynforeldri en 

sambúðarforeldri er aftur á móti sá sem er í óvígðri sambúð með kynforeldri barns. Sá sem 

hefur ættleitt barn skv. ákvæðum ættleiðingarlaga nr. 130/1999 telst kjörforeldri barns en með 

hugtakinu fósturforeldri er átt við þann sem tekið hefur barn í fóstur skv. ákvæðum 

barnaverndarlaga nr. 80/2002.
88
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3.3 Móðerni barns 

Almennt hefur verið gengið út frá því að sú kona sem gengur með og fæðir barn sé móðir 

þess. Hin forna regla rómarréttar um að móðerni barns sé alltaf augljóst (lat. Mater semper 

certa est) á þó ekki alltaf við nú á dögum. Með tilkomu tæknifrjóvgunar hafa ýmis álitamál 

um móðerni barns komið upp. Ákvæði 1. mgr. 6. gr. bl. um móðerni barns við tæknifrjóvgun 

var nýmæli í barnalögum nr. 76/2003 að danskri fyrirmynd. Segir í ákvæðinu að kona sem 

elur barn sem getið er við tæknifrjóvgun telst móðir þess. Þótti rétt að taka af allan vafa þar 

um og koma í veg fyrir hugsanlegar deilur í þeim tilvikum þegar barn væri getið með 

gjafaeggfrumu en ekki eggfrumu þeirrar konu sem gengi með barn og fæddi það. Hins vegar 

þótti ekki tilefni til að kveða á um móðerni barns í öðrum tilvikum en þegar um tæknifrjóvgun 

væri að ræða.
89

  

Með lögum nr. 65/2006 um breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu 

samkynhneigðra var samkynhneigðum konum jafnframt veitt heimild til tæknifrjóvgunar. Var 

kveðið á um það í 24. gr. breytingarlaganna að kona sem samþykkt hefði að tæknifrjóvgun 

færi fram á samvistar- eða sambúðarmaka sínum samkvæmt lögum um tæknifrjóvgun teldist 

kjörmóðir  þess barns sem þannig væri getið. Með 21. gr. laga nr. 65/2010 um breytingar á 

hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brottfall laga um staðfesta samvist (ein hjúskaparlög) 

var orðinu kjörmóðir hins vegar skipt út fyrir orðið foreldri. Ákvæði núgildandi 2. mgr. 6. 

mgr. bl. hljóðar svo: „Kona sem samþykkt hefur að tæknifrjóvgun fari fram á eiginkonu sinni 

samkvæmt ákvæðum laga um tæknifrjóvgun telst foreldri barns sem þannig er getið. Sama á 

við um konur sem skráð hafa sambúð sína í þjóðskrá.“ Í frumvarpi til breytingarlaganna var 

tekið fram að það gæti verið villandi að tilgreina að barn ætti tvær mæður. Var því farin sú 

leið að skilgreina konuna, sem gengur ekki með og elur barnið, sem foreldri þess en ekki 

móður.
90

  

Mál fyrir dómstólum er varða móðerni barns hafa hingað til verið afar fátíð og hefur 

aðeins einn dómur gengið fyrir Hæstarétti, sbr. Hrd. 1999, bls. 4723 (203/1999): 

Kona höfðaði mál og krafðist þess að viðurkennt yrði með dómi að sú kona sem hafði alið hana upp 

væri ekki móðir sín. Konunni hafði verið tjáð að stefnda væri ekki rétt blóðmóðir sín og bar hún 

einnig fyrir sig að fæðingin hefði átt sér stað í heimahúsi og væri skráning um fæðingu hennar 

aðeins byggð á frásögn móður hennar. Komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að fæðingarskýrsla 

og niðurstöður blóðrannsókna um að 99,99% líkur væri á því að stefnda væri móðir stefnanda bæru 

með sér að yfirgnæfandi líkur væru á því að móðernið væri rétt. Niðurstaða héraðsdóms var staðfest 

í Hæstarétti. 

                                                           
89

 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 893.  
90

 Alþt. 2005-06, A-deild, bls. 1432. 



31 
 

Þrátt fyrir að ekki hafi verið kveðið á um vefengingu móðernis í barnalögum var talið að 

konan ætti lögvarða hagsmuni af því að bera málið undir dómstóla. Var henni því heimilað að 

krefjast dóms um kröfuna með lögjöfnun á þágildandi 1. mgr. 52. gr. barnalaga nr. 20/1992 

með þeim rökum að barn geti haft jafn ríka hagsmuni af því að fá móðerni sínu hnekkt og af 

því að fá faðerni sínu hnekkt. Í frumvarpi til núgildandi barnalaga nr. 76/2003 var hins vegar 

áréttað í athugasemdum við þriðja kafla laganna að vefengingarmál taki aðeins til breytinga á 

faðerni barns en ekki til breytinga á móðerni sem helgist af því að móðir teldist ávallt sú kona 

sem elur barn. Ef móðerni hefði hins vegar verið ranglega skráð í upphafi var talið að komið 

gæti til breytingar á skráningu en ekki væri þá um vefengingarmál að ræða í eðli sínu.
91

  

Í máli Hérd. Rvk. 4. apríl 2006 (E-536/2005) vísaði stefnandi til ofangreinds dóms 

Hæstaréttar til stuðnings kröfu sinni um vefengingu bæði móður og föður: 

Stefnandi (A) gerði kröfu um að stefndu B og C þyrftu að þola vefengingu á móðerni og faðerni 

stefnanda því þau væru ekki foreldrar hans líkt og skráð var í framlögðu fæðingarvottorði heldur 

móðurforeldrar hans. Þá var jafnframt gerð sú krafa gagnvart stefndu D að viðurkennt yrði með dómi 

að hún væri rétt móðir stefnanda. Málavextir voru þeir að árið 1992 ól stefnda D dreng á heimili 

foreldra sinna. Var hún einstæð móðir og tóku stefndu B og C því til bragðst að skrásetja stefnanda hjá 

þarlendum yfirvöldum sem þeirra eigin son. Ólst hann upp hjá þeim til 11 ára aldurs. Hinn 16. júlí 

2003 undirrituðu B og C hins vegar eiðsvarna yfirlýsingu hjá sýslumanni um að stefnandi væri ekki 

sonur þeirra. Vegna veikinda C fór B með stefnanda til D sem hafði um árabil verið búsett á Íslandi. D 

hafði gengið í hjúskap með E og öðlast íslenskt ríkisfang. Taldi stefnandi sig hafa ríka hagsmuni af 

því að fá rétt móðerni sitt staðfest, væru þeir hagsmunir sálfræðilegir, félagslegir og fjárhagslegir. Þá 

væri útgáfa dvalar og/eða búsetuleyfis tengd forsjárforeldri samkvæmt barnalögum. Samkvæmt 

mannerfðafræðilegri rannsókn sem A, B og D gengust undir árið 2004 samrýmdust niðurstöðurnar því 

að D væri móðir A auk þess sem B útilokaðist frá því að geta verið móðir hans. Voru allar dómkröfur 

stefnanda teknar til greina. 

 

Krafa stefnanda um vefengingu föður var reist á 1. mgr. 21. gr. sbr. 22. gr. barnalaga nr. 

76/2003 með lögjöfnun. Krafa stefnanda um vefengingu móður var reist á sömu lagagreinum 

með lögjöfnun. Í málinu þótti stefnandi hafa lögvarða hagsmuni af því að fá úr því skorið 

hverjir væru foreldrar hans. Var niðurstaða dómsins að ekki væri varhugavert að taka kröfur 

stefnanda til greina um að stefndu B og C gætu ekki verið foreldrar hans. Var jafnframt tekin 

til greina sú krafa stefnanda um að stefnda D yrði dæmd móðir hans. Í málinu var m.a. tekið 

fram að fyrir hendi væru mikilvægir þjóðfélagslegir hagsmunir fyrir því að ætterni barns yrði 

leitt í ljós.  

Athugasemdir við frumvarp til barnalaga nr. 76/2003 um að vefengingarmál geti aðeins 

tekið til breytinga á faðerni barns stangast á við niðurstöða þessara tveggja dóma. Verður því 
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að telja athugasemdirnar ómerkar. Barn hefur ríka hagsmuni af því að reka mál skv. III. kafla 

barnalaga vegna hinna sérstöku reglna um öflun mannerfðafræðilegra rannsókna.
92

 

3.4 Faðerni barns  

3.4.1 Inngangur 

Löggjafinn hefur frá aldaöðli talið mikilvægt að barn tilheyri fjölskyldu og sé feðrað. Langt 

fram á síðustu öld giltu þó mismunandi reglur um faðerni barns eftir því hvort barn taldist 

skilgetið eða óskilgetið. Í forngermönskum rétti þegar einkvænisskipulagið hafði ekki fest sig 

í sessi er talið að slíkrar skiptingar hafi ekki gætt í jafn ríkum mæli eins og síðar varð með 

áhrifum kristinnar kirkju og kenningum hennar um hjúskap og kynlíf.
93

 Á þjóðveldisöld var 

börnum búin afar ólík réttarstaða eftir því hvort þau töldust skilgetin eða óskilgetin. 

Samkvæmt Grágás töldust öll börn óskilgetin sem fæddust áður en brúðkaup foreldra var 

haldið, eða höfðu augljóslega verið getin fyrir þann tíma.
94

 Um skilgetin börn gilti hins vegar 

svokölluð pater est regla sem nánar verður fjallað um síðar, þ.e. eiginmaður móður var talinn 

faðir barns. Slíkar löglíkur fyrir faðerni barns voru hins vegar ekki taldar fyrir hendi þegar 

móðir var ógift, óháð því hvort hún bjó með föður eða ekki. Ef barn var alið í hjúskap foreldra 

sinna taldist það hins vegar einnig skilgetið samkvæmt Kristinrétti Árna biskups Þorlákssonar 

frá 1275 og í erfðatali Jónsbókar frá 1281 var kveðið á um að réttarstaða barns sem getið var í 

löglegu hjónabandi færi eftir því hvort foreldrar þess voru grandlausir um meinbug eða ekki. 

Síðar voru einnig settar heimildir í lög til að lýsa börn skilgetin ef foreldrar gengu síðar í 

hjúskap.
95

  

Ákveðin þáttaskil urðu síðan í löggjöf um réttarstöðu barna með lögum nr. 46/1921 um 

afstöðu foreldra til óskilgetinna barna og lögum nr. 57/1921 um afstöðu foreldra til 

skilgetinna barna. Með lögunum var leitast við að jafna stöðu skilgetinnna og óskilgetinna 

barna að einhverju leyti. Var erfðaréttur óskilgetinna barna eftir föður m.a. rýmkaður. Þá var 

með lögunum lögfest að þau börn töldust skilgetin sem fæddust í hjónabandi, eða svo 

skömmu eftir hjúskaparslitin að þau gætu hafa verið getin í hjúskapnum sbr. 1. gr. laga nr. 

57/1921. Í lögum nr. 46/1921 voru einnig ítarlegar reglur um ákvörðun á faðerni óskilgetinna 

barna en þau lög voru síðan tekin til endurskoðunar og felld úr gildi með lögum nr. 87/1947 

um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna.
96

 Faðerni óskilgetinna barna var fyrst og fremst 
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sannað með tvennu móti, með játningu föður eða með dómi. Ef talið var að fleiri en einn 

maður kæmi til greina sem faðir barns gat dómsmál farið á  þá leið að enginn væri talinn faðir 

barnsins en allir dæmdir sameiginlega (lat. in solidum) meðlagsskyldir með barninu. Ef ekki 

náðist full sönnun um faðerni réðust málsúrslit á eiði eða drengskaparheiti aðila, synjunareiði 

meints föður eða fyllingareiði móður ef hún hafði líkur með sér.
97

 Í Hrd. 1972:696 (97/1971) 

þóttu líkur fyrir faðerni barns t.d. svo sterkar miðað við þau gögn sem lágu fyrir í málinu að 

rétt þótti að veita móður fyllingareið. Meintur faðir var látinn og ekki hafði farið fram nein 

lögformleg viðurkenning á faðerninu. Hins vegar tjáði móðir barnsins að hún hefði haft 

samfarir við meintan föður á líklegum getnaðartíma barns auk þess sem vitnisburður systur 

hennar lá fyrir í málinu því til staðfestingar. Einnig voru til staðar gögn sem bentu til 

bréfaskrifta milli móður og meints föður auk þess sem talið var líklegt að hann hefði greitt 

meðlag auk sjúkrakostnaðar fyrsta ár barnsins. Nú á tímum þættu slík sönnunargögn 

væntanlega harla ótraust. Löggjafinn sýndi þó ríka viðleitni til að börn yrðu feðruð þegar 

önnur haldbær úrræði voru ekki fyrir hendi.  

Meginmunur á réttarstöðu skilgetinna og óskilgetinna barna var fólginn í  því að þau börn 

sem töldust óskilgetin voru utan fjölskyldubanda og var ekki tryggt neitt samneyti við föður 

eða fjölskyldu hans. Þá nutu þau börn lengst af ekki lögbundins erfðaréttar eftir föður og 

föðurfjölskyldu, nema vera sérstaklega arfleidd, jafnvel þótt framfærsluskylda hvíldi á 

föður.
98

 Það var ekki fyrr en með erfðalögum nr. 8/1962 sem mismunur á erfðarétti 

skilgetinna og óskilgetinna barna var afnuminn að fullu með lögum.
99

  

Breyttar hugmyndir um sambúðarform foreldra höfðu ekki síst áhrif á þá miklu breytingu 

sem varð á réttarstöðu barna með setningu barnalaga nr. 9/1981. Með lögunum var leitast við 

að draga sem mest úr muninum á réttarstöðu skilgetinna og óskilgetinna barna. Í 3. gr. 

laganna var pater est reglan einnig í fyrsta skipti lögfest. Þeirrar þróunar hafði gætt lengi að 

jafna réttarstöðu barna burtséð frá vali foreldra um sambúðarform eða vali þeirra um að búa 

ekki saman. Má segja að réttarstaða þessara tveggja hópa barna hafi nánast orðið sú sama eftir 

gildistöku laganna þrátt fyrir að enn hafi verið haldið í þessi hugtök. Í 2. mgr. 1. gr. laganna 

var áréttað að réttarstaða barna væri hin sama nema lög mæli á annan veg. Áður höfðu börn 

sem alin voru upp í óvígðri sambúð foreldra réttarstöðu óskilgetinna barna en nú var óvígðri 

sambúð í ýmsum atriðum jafnað til hjúskapar að þessu leyti. Í lögunum var m.a. kveðið á um 
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sameiginlega forsjá foreldra í óvígðri sambúð og mælt fyrir um að sambúð móður og föður 

við fæðingu barns jafngilti faðernisviðurkenningu af hálfu mannsins.
100

  

Hugtökin skilgetin og óskilgetin börn voru síðan með öllu afnumin úr barnalögum með 

lögum nr. 20/1992.
101

 Ákvæðum um faðerni barna var skipað í einn kafla og var þar að finna 

nokkur nýmæli. Eitt af þeim nýmælum var að pater est reglan ætti ekki lengur við ef hjón 

voru skilin að borði og sæng þegar barn var getið sbr. 2. ml. 1. mgr. 2. gr. laganna. Í slíkum 

tilvikum þyrfti að feðra barn sérstaklega með faðernisviðurkenningu sbr. 4. gr. laganna. Þá var 

í 1. gr. laganna áréttað að einstök ákvæði laganna tækju einnig til stjúpbarna og fósturbarna. 

Ekki þótti hins vegar sérstök ástæða til að taka þetta fram í núgildandi barnalögum nr. 

76/2003. Sifjalaganefnd, sem samdi frumvarp til þeirra laga, taldi að réttur barna til jafnrar 

stöðu væri varinn af mannréttindakafla stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944 og 1. mgr. 2. gr. SRB 

sem kveður á um að aðildarríki skuli virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau 

réttindi sem tilgreind eru í sáttmálanum, án mismunar af nokkru tagi.
102

 Með 1. gr. laga nr. 

61/2012 um breytingu á barnalögum nr. 76/2003 er nú sérstaklega tekið fram í 1. gr. að barn 

eigi rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi við 

aldur sinn og þroska og án mismunar af nokkru tagi. 

 

3.4.2 Skylda móður til að feðra barn sitt  

Það varðar barn miklu að vera feðrað. Það snertir mikilvæga persónulega hagsmuni barns m.a. 

með tilliti til gagnkvæms umgengnisréttar barns og foreldris sbr. 46. gr. bl. auk þess að geta 

sem best kunnað skil á uppruna sínum. Fjárhagslegir hagsmunir hafa þar einnig vægi. Barn á 

rétt á framfærslu frá báðum foreldrum sínum sbr. IX. kafla barnalaga auk þess sem barn og 

foreldri taka arf eftir hvort annað skv. I. kafla erfðalaga nr. 8/1962.
103

 Við lát foreldris getur 

barn einnig öðlast skaðabótarétt fyrir missi framfæranda sbr. 14.-18. gr. skaðabótalaga nr. 

50/1993 og rétt til barnalífeyris skv. 20. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007. Hið 

opinbera hefur einnig fjárhagslega hagsmuni af því að barn sé feðrað, sérstaklega með tilliti til 

framfærslu barns. 

Samkvæmt 1. gr. a. bl. á barn rétt á að þekkja báða foreldra sína og til að tryggja þann rétt 

er lögð sú skylda á móður að feðra barn sitt. Með setningu ákvæðisins voru tekin af öll 

tvímæli um skyldu móður til að feðra barn sitt sem ekki er feðrað samkvæmt beinum 
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fyrirmælum laganna. Það er hins vegar kveðið á um undantekningar frá þeirri lagaskyldu 

þegar um er að ræða tæknifrjóvgun einhleypra og samkynhneigðra kvenna. Í eldri barnalögum 

nr. 20/1992 var hvergi kveðið á um það með afdráttarlausum hætti að móðir skyldi feðra barn 

sitt en þá skyldu þótti mega leiða af öðrum ákvæðum laganna, svo sem um framfærsluskyldu 

og rétt barns til umgengni við foreldra sína. Nauðsynlegt þótti að lögfesta með beinum orðum 

þessa skyldu móður vegna þess réttar barns sem kveðið er á um í 1. mgr. 7. gr. SRB að fá að 

þekkja foreldra sína.
104

 Hafi móðir ekki feðrað barn sitt innan 6 mánaða frá fæðingu barns á 

sýslumaður að brýna fyrir henni rétt barns til að þekkja föður sinn og skora á hana að gera 

ráðstafanir í því efni. Öðrum þvingunarúrræðum verður hins vegar ekki beitt vilji móðir ekki 

feðra barn sitt.
105

 

Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. bl. skal barn skráð í þjóðskrá þegar eftir fæðingu þess. Læknir 

eða ljósmóðir sem tekur á móti barni skal spyrja móður sem hvorki er í hjúskap né staðfestri 

samvist um faðerni barnsins og skrá yfirlýsingu hennar um það sbr. 2. mgr. 7. gr. barnalaga. 

Sá sem móðir lýsir föður barns verður þó ekki skráður faðir þess í þjóðskrá nema barnið sé 

feðrað samkvæmt barnalögum. Faðernisreglur barnalaga eru þar með grundvöllur þeirra 

upplýsinga sem skráðar eru í þjóðskrá. Hafi barn ekki verið feðrað innan sex mánaða frá 

fæðingu þess skal Þjóðskrá Íslands tilkynna sýslumanni þar sem móðir á lögheimili að barn sé 

enn ófeðrað. Þegar sýslumanni berst sú tilkynning skal hann með bréfi vekja athygli móður á 

rétti barns til að þekkja báða foreldra sína sbr. 1. gr. a. barnalaga og skora á hana að gera 

ráðstafanir svo barnið verði feðrað. Skal henni jafnframt leiðbeint um skyldur sínar í því 

sambandi, rétt barnsins og jafnframt um málshöfðunarheimild manns sem telur sig föður 

barns til þess að höfða dómsmál um faðerni barns sbr. 3. og 4. mgr. 7. gr. bl. Ekki er 

lagaheimild til þess að grípa til frekari aðgerða svo móðir feðri barn sitt.  

Rétt er þó að geta þess að samkvæmt 1. mgr. 192. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 

er það refsivert ef aðili greinir yfirvaldi rangt frá faðerni eða móðerni barns, að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum.
106

 Segir í frumvarpi til eldri barnalaga nr. 20/1992 að ákvæðið sé í 

samræmi við það grundvallarsjónarmið sem endurspeglast í íslenskri barnalöggjöf að það sé 

ekki einungis æskilegt að börn séu feðruð heldur einnig að þau séu réttilega feðruð. 

Samkvæmt 2. mgr. má þó láta refsingu niður falla þegar barn sem gift kona hefur getið utan 
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hjónabands hefur verið tilkynnt sem hjónabandsbarn og eiginmaður hennar hefur samþykkt 

það. Í greinargerð með 192. gr. hgl. segir að ákvæði síðari hluta ákvæðisins nái bæði til þess 

þegar kona hefur verið vanfær þegar hún gekk í hjónaband og annar en eiginmaður er faðir 

barnsins og einnig til þess þegar kona hefur getið barn með öðrum en eiginmanni sínum eftir 

að hjónaband þeirra stofnaðist. Þrátt fyrir að það liggi fyrir að móðir eignist barn í kjölfar 

framhjáhalds telst eiginmaður hennar því faðir barnsins og kynfaðir barnsins getur ekki 

höfðað vefengingarmál til þess að fá faðerni barnsins hnekkt sbr. kafli 3.4.6. Ekki er að sjá að 

reynt hafi á þetta ákvæði hegningarlaga fyrir dómstólum.  

 

3.4.3 Ákvörðun faðernis skv. 2. gr. bl. 

Í 2. gr. bl. er kveðið á um þær faðernisreglur sem gilda um börn hjóna og foreldra í skráðri 

sambúð. Ákvæðið er svohljóðandi: 

Eiginmaður móður barns telst faðir þess ef það er alið í hjúskap þeirra. Hið sama gildir ef barn er 

alið svo skömmu eftir hjúskaparslit að það sé hugsanlega getið í hjúskapnum. Þetta gildir þó ekki 

ef hjónin voru skilin að borði og sæng á getnaðartíma barnsins eða ef móðir þess giftist eða skráir 

sambúð sína í þjóðskrá, með öðrum manni, fyrir fæðingu barnsins. 

Nú giftist móðir barns eftir fæðingu þess manni sem hún hefur lýst föður barnsins og telst hann þá 

faðir þess, enda sé barnið þá ófeðrað. 

Ef móðir barns og maður sem hún lýsir föður þess hafa skráð sambúð sína í þjóðskrá við fæðingu 

þess telst hann faðir barnsins. Sama er ef móðir barns og maður er hún lýsir föður þess skrá 

sambúð sína í þjóðskrá síðar, enda sé barnið þá ófeðrað. 

 

a) Pater est reglan  

Meginreglan er að faðerni barns er ákvarðað á grundvelli hinnar svokölluðu pater est reglu 

(lat. pater est quem nuptiae demonstrant sem þýðir „faðir er sá sem hjúskapur bendir til“). Á 

reglan rætur sínar að rekja til rómarréttar en var síðan tekin upp í kanónískum rétti á 

miðöldum og hefur gilt í norrænum rétti um aldir. Reglan byggði upphaflega á 

eignarréttarlegum grunni þar sem maður var talinn eiga eiginkonu sína og þar af leiðandi þau 

börn sem hún eignaðist.
107

 Eins og áður segir var pater est reglan fyrst lögfest hér á landi í 3. 

gr. barnalaga nr. 9/1981. Í eldri lögum var byggt á reglunni þrátt fyrir að hún hafi ekki verið 

lögfest berum orðum en hún tók þá aðeins til skilgetinna barna.
108

  

Helstu rök sem nefnd hafa verið fyrir pater est reglunni eru fyrst og fremst tvíþætt. Annars 

vegar er hún talin afar hagkvæm enda leiðir hún til réttrar niðurstöðu í yfirgnæfandi 

meirihluta tilfella. Það þarf þá ekki að fara fram á sérstaka faðernisviðurkenningu eða færa 

sönnur á faðerni barns á annan hátt í hvert sinn sem barn fæðist með tilheyrandi kostnaði og 
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fyrirhöfn. Þá er ákveðin vernd talin felast í reglunni bæði fyrir barnið sjálft og fjölskyldu þess. 

Barnið öðlast þá strax lagalegan föður og með því skapast viss stöðugleiki fyrir barnið. Það 

liggur þá fyrir í upphafi hver telst faðir barnsins og er reglan þannig talin koma í veg fyrir 

deilur um faðerni ef foreldrar og barn una þeirri niðurstöðu sem reglan leiðir til.
109

 

Pater est reglan felur það í sér, sbr. 1. mgr. 2. gr. bl., að eiginmaður eða skráður 

sambúðarmaður móður telst faðir barns ef það er alið í hjúskap eða skráðri sambúð þeirra. Hið 

sama gildir ef barnið er hugsanlega getið í hjúskapnum eða sambúðinni. Reglan byggir á þeim 

grunni að fyrirfram eru taldar löglíkur fyrir því að móðir hafi annars vegar átt náin kynni við 

eiginmann eða sambúðarmann sinn og hins vegar að getnaður barns hafi átt sér stað við þær 

aðstæður.
110

 Í vefengingarmáli eru þær líkur taldar svo sterkar að sönnunarbyrgðin hvílir á 

þeim sem hnekkja vill þeim líkum. Reglan gildir sjálfkrafa og fortakslaust án þess að 

sérstakrar yfirlýsingar sé þörf þ.e. ef skilyrði ákvæðisins eru uppfyllt um hjúskap eða skráða 

sambúð foreldra. Yfirlýsingar móður og eiginmanns eða sambúðarmanns um að annar maður 

sé hinn rétti faðir barns skipta þar engu.
111

 Það er þá aðeins hægt að hnekkja faðerni barns 

sem ákvarðað hefur verið með pater est reglunni með því að fara í vefengingarmál fyrir 

dómstólum. Pater est reglan á hins vegar ekki við um faðerni barna sem fæðast í hjúskap eða 

staðfestri samvist móður og annarrar konu sbr. 21. gr. laga nr. 65/2010. Fyrir hendi eru ekki 

þær löglíkur fyrir faðerni barns sem reglan byggir á. Útilokað er að samvistarkona, eiginkona 

móður eða sambúðarkona móður geti verið líffræðilegt foreldri barns sem fæðist í 

sambandinu.
112

 Það er eðlilegt að velta þeirri spurningu upp hvort mismunun felist í því skv. 

2. gr. SRB og 65. gr. stjskr. að börn sem fæðast í hjúskap eða staðfestri samvist móður og 

annarrar konu njóti ekki sömu verndar og börn sem eru sjálfkrafa feðruð skv. pater est 

reglunni. 

Í 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bl. kemur fram að eiginmaður móður teljist faðir barns sem fætt er í 

hjúskapnum, eða svo stuttu eftir hjúskaparslit að það sé hugsanlega getið í hjúskapnum. Í því 

sambandi skiptir ekki máli hvort hjón hafi búið saman eða ekki á þeim tíma sem barn fæðist 

eða var hugsanlega getið.
113

 Engar leiðbeiningar er að finna í lögum eða lögskýringargögnum 
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um hvaða tímabil geti verið um að ræða heldur þarf að styðjast við læknisfræðileg gögn um 

meðgöngutíma barns ef á reynir í dómsmáli.
114

  

Ákvæði 3. ml. 1. mgr. 2. gr. bl. hefur að geyma undantekningu frá 2. ml. en þar segir að 

hafi hjón verið skilin að borði og sæng á getnaðartíma barnsins eigi reglan ekki við. Í 

athugasemdum í greinargerð með lögum nr. 20/1992 segir að pater est reglan byggist á 

löglíkum og að úr þeim líkum hafi dregið þegar formlegur skilnaður að borði og sæng hafi 

verið fenginn.
115

 Þá kemur jafnframt fram í 3. ml. að reglan á heldur ekki við ef móðir giftist 

eða skráir sambúð sína í þjóðskrá með öðrum manni fyrir fæðingu barns. Hinn nýi maður telst 

þá sjálfkrafa faðir barns, þrátt fyrir að annar maður kunni að hafa verið með móður á 

getnaðartíma. Rökin fyrir þessari reglu eru að barni er tryggð ákveðin vernd og stöðugleiki 

innan þeirrar fjölskyldu sem það fæðist inn í. Reglan kom ekki fram í eldri lögum og voru þar 

með tekin öll tvímæli um það í núgildandi lögum hver skuli teljast lagalegur faðir barns þegar 

svo háttar til. Í skýrslu vinnuhóps á vegum sérfræðinganefndar Evrópuráðsins í fjölskyldurétti 

(CJ-FA) var mælt fyrir um að ríki skuli hafa reglur í löggjöf sinni sem skera úr um álitaefni 

um faðerni þegar svo stendur á. Reglan þykir endurspegla þau sjónarmið sem koma fram í 

fyrrgreindum dómi MDE, Nyland gegn Finnlandi, 29. júní 1999 (27110/95) um mikilvægi 

þess að líffræðilegur og félagslegur veruleiki barns fari saman.
116

  

Það endurspeglast í Hrd. 15. desember 2008 (658/2008) að það er ekkert því til fyrirstöðu 

að móðir geti í raun ákveðið að eigin geðþótta hver verði lagalegur faðir barns gegn betri 

vitund um að annar maður sé hinn rétti kynfaðir: 

Málavextir voru þeir að konan A bar fyrir dómi að móðir sín B hefði átt í sambandi við C sem leitt 

hafi til þess að hún varð ófrísk af A. Það hafi síðan slitnað upp úr sambandinu og hafi C ekkert 

viljað vita af barni sínu á þeim tíma. Móðir hennar kynntist manninum D þegar hún var gengin 3 

mánuði á leið og varð sá maður síðar eiginmaður hennar. Hún tjáði honum strax að C væri faðir 

barnsins sem hún bar undir belti. A bar því við að þegar hún var 5 ára hafi móðir hennar sagt sér 

að C væri líffræðilegur faðir sinn. D sagði fyrir dómi að þegar hann kynntist B hafi þau ákveðið að 

eyða lífinu saman og ákveðið að hann myndi taka að sér allar skyldur gagnvart barninu. Hafi A því 

við fæðingu verið skráð barn hans að ósk B. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um að 

mannerfðafræðileg rannsókn mætti fara fram á lífsýnum úr C, látnum meintum föður A, til 

sönnunarfærslu í málinu. 

 

Í málavöxtum kemur fram að nýr sambýlismaður móðurinnar hafi vitað strax á meðgöngutíma 

barnsins að annar maður væri kynfaðir þess. Hann hafi engu að síður samþykkt að taka að sér 

allar lagalegar skyldur gagnvart því. 
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Pater est reglan gildir alls staðar á Norðurlöndunum en þó með nokkrum blæbrigðamun.
117

 

Hefur hún fest sig í sessi og ríkir almenn sátt um hana hjá hinum norrænu þjóðum.
118

 Sé 

móðirin gift gildir sú regla hjá öllum Norðurlandaþjóðunum að löglíkur eru taldar fyrir því að 

eiginmaður móður sé hinn líffræðilegi faðir og skuli þar með talinn faðir barnsins að lögum. 

Sé barn getið áður en móðir gengur í hjónaband er það því hjúskaparstaða móðurinnar við 

fæðingu barns sem hefur úrslitaáhrif. Ef móðir eignast nýjan eiginmann fyrir fæðingu barns 

telst fyrri eiginmaður ekki faðir þess þrátt fyrir að það liggi fyrir að getnaður hafi átt sér stað í 

því hjónabandi. Í eldri rétti var pater est reglan einnig talin gilda eftir að hjón voru skilin að 

borði og sæng ef það lá ljóst fyrir að barn var getið í því hjónabandi. Nú er hins vegar alls 

staðar búið að afnema þá reglu með þeim rökum að löglíkur fyrir því að fyrrverandi 

eiginmaður sé líffræðilegur faðir barns séu ekki lengur fyrir hendi. Ef það liggur ljóst fyrir að 

móðir hafi haft samfarir við annan mann en eiginmann á getnaðartíma barns og eiginmaður 

vill af þeim sökum ekki taka að sér réttindi og skyldur gagnvart barninu þarf hann að höfða 

vefengingarmál eftir þeim reglum sem um það gilda í hverju landi fyrir sig sbr. umfjöllun í 

kafla 3.4.6. Þá hefur þeirrar þróunar gætt á öllum Norðurlöndunum að pater est reglan hefur 

verið afmörkuð enn frekar. Snýr sú afmörkun ekki síst að þeim tilvikum þegar barn er getið í 

hjúskap foreldra en fæðist eftir skilnað þeirra. Í dönskum og norskum rétti gildir pater est 

reglan ekki í slíkum tilvikum sbr. 1. gr. danskra barnalaga nr. 460/2001 (hér eftir dönsk bl.) og 

3. gr. norskra barnalaga nr. 7/1981 (hér eftir norsk bl.). Reglan er hins vegar talin gilda hafi 

aðeins óformleg beiðni um skilnað foreldra verið tilkynnt. Pater est reglan getur því gilt áfram 

þótt foreldrar búi ekki lengur saman hafi þau ekki sótt formlega um skilnað að borð og sæng. 

Eins og áður segir gildir hins vegar sú regla skv. íslenskum barnalögum að eiginmaður móður 

telst faðir barns sem fætt er svo stuttu eftir hjúskaparslit að það sé hugsanlega getið í 

hjúskapnum nema foreldrar hafi verið skilin að borði og sæng á getnaðartíma barns.
119

  

Í dönskum barnalögum er kveðið á um tvær undantekningar frá pater est reglunni sem 

koma fram í 1. gr. danskra barnalaga. Fyrsta undantekningin er sú að eiginmaður móður skal 

ekki teljast faðir barns ef móðirin var gift öðrum manni 10 mánuðum fyrir fæðingu barns, þ.e. 

þegar getnaður á sér stað í hjúskap með fyrri eiginmanni en barn fæðist í hjúskap þess síðari. 

Fyrri eiginmanni er þannig gefið tækifæri til þess að fá úr því skorið hvort hann sé réttur 

kynfaðir barns. Önnur undantekning er sú að pater est reglan gildir ekki ef bæði hjón óska 

eftir því að fyrst verði skorið úr um faðerni barnsins. Sú regla gildir í Danmörku að barn skal 

                                                           
117

 Sbr. 1. gr. danskra barnalaga nr. 460/2001, 3. gr. norskra barnalaga nr. 7/1981, 1. gr. sænska foreldrabálks nr. 

1949:381 og 2. gr. finnskra laga um faðerni frá 5.9.1975. 
118

 Peter Lødrup, Anders Agell og Svend Danielsen: Nordisk børneret I, bls. 125. 
119

 Peter Lødrup, Anders Agell og Svend Danielsen: Nordisk børneret I, bls. 47-50. 



40 
 

skráð eigi síðar en tveimur dögum eftir fæðingu barns. Beiðni þess efnis skal þá vera komin 

fram innan þessara tveggja daga. Þangað til málinu er lokið er eiginmaður móður hins vegar 

talinn faðir barns.  

b) Hjúskapur eftir fæðingu barns þegar barn er ófeðrað 

Giftist móðir eftir fæðingu barns, manni sem hún hefur lýst föður barnsins, þá telst hann faðir 

þess ef barnið er ófeðrað sbr. 2. mgr. 2. gr. bl. Stofnun hjúskapar eftir fæðingu barnsins er þá 

talin jafngilda faðernisviðurkenningu af hálfu mannsins. Reglan í 1. mgr. 2. gr. bl. á þá 

efnislega við að því leyti að barnið verður feðrað við hjúskaparstofnunina. Það felur í sér að 

faðernið verður aðeins vefengt í vefengingarmáli. Hafi faðernið verið ákvarðað fyrir 

hjúskaparstofnunina, t.d. með dómi í faðernismáli eða faðernisviðurkenningu, á reglan hins 

vegar ekki við. Þessi regla er frábrugðin faðernisreglu 1. mgr. að því leyti að móðirin þarf að 

lýsa mann föður barns með sérstakri yfirlýsingu. Ekki er hins vegar gert ráð fyrir því að móðir 

þurfi sérstaklega að kenna eiginmanni sínum barnið skv. 1. mgr. ákvæðisins.
120

 Sambærilega 

reglu er ekki að finna á hinum Norðurlöndunum.   

 

c) Skráð óvígð sambúð við eða eftir fæðingu barns  

Ef móðir barns og maður sem hún lýsir föður þess hafa skráð sambúð sína í þjóðskrá við 

fæðingu þess telst hann faðir barnsins. Sama er ef móðir barns og maður er hún lýsir föður 

þess skrá sambúð sína í þjóðskrá síðar, enda sé barnið þá ófeðrað sbr. 3. mgr. 2. gr. bl. Í 

slíkum tilvikum verður faðerninu aðeins hnekkt í vefengingarmáli. Í ljósi þeirrar réttarþróunar 

að jafna stöðu barna án tillits til hjúskaparstöðu foreldra var óvígð sambúð lögð að jöfnu við 

hjúskap foreldra með setningu ákvæðisins í barnalög nr. 20/1992. Í athugasemdum í 

frumvarpi til laganna var einnig vísað til þess að slíkt fyrirkomulag væri barni fyrir bestu.
121

 Í 

eldri lögum var ekki gert að skilyrði að sambúðin væri skráð heldur var einnig heimilt að vísa 

til annarra gagna til sönnunar á því hvort foreldrar bjuggu saman. Samkvæmt núgildandi 

lögum á reglan hins vegar aðeins við hafi foreldrar formlega skráð sambúð sína í Þjóðskrá 

Íslands skv. lögum um þjóðskrá og almannaskráningu nr. 54/1962. Með því er komið í veg 

fyrir hugsanlegan ágreining því hægt er að staðreyna hjá Hagstofu Íslands hvort foreldrar hafi 

verið í sambúð á tilteknu tímamarki.
122

 

Ísland er eina landið á Norðurlöndum þar sem pater est reglan gildir þegar móðir er í 

skráðri sambúð. Á hinum Norðurlöndunum er hjúskapur skilyrði fyrir því að reglan gildi og 
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hefur því verið hafnað að hún geti átt við um sambúð. Rökin fyrir því eru að engin 

trúnaðarskylda milli sambúðaraðila er fyrir hendi. Er sambúð milli móður og sambúðarmaka 

þar af leiðandi talinn of ótraustur grundvöllur til sjálfkrafa ákvörðunnar á faðerni barns eftir 

pater est reglunni. Eitt af þeim sjónarmiðum sem lögð hafa verið til grundvallar við 

endurskoðun barnalaga í Noregi, Danmörku og Íslandi er að gera réttarstöðu barna fædda í 

hjúskap annars vegar og í sambúð hins vegar sem líkasta. Til slíkra sjónarmiða var m.a. horft 

til við setningu íslenska ákvæðisins.
123

   

Á hinum Norðurlöndunum er ekki hægt að skrá sambúð sína með sambærilegum hætti og 

á Íslandi og gilda því annars konar reglur auk þess sem pater est reglan gildir aðeins þegar 

foreldrar barns eru í hjúskap. Þegar pater est reglan á ekki við verður faðerni barns almennt 

ákvarðað á tvennan hátt, annað hvort með faðernisviðurkenningu föður sem er meginreglan 

eða fyrir dómstólum.   

 

3.4.4 Faðernisviðurkenning 

Í 1. mgr. 3. gr. bl. kemur fram að ef reglur 2. gr. bl. um faðerni eiga ekki við er unnt að feðra 

barn með sérstakri faðernisviðurkenningu manns sem móðir hefur lýst föður barns síns skv. 4. 

gr. laganna. 

Ef móðir er hvorki í hjúskap né skráðri sambúð getur hún reynt að afla viðurkenningar 

manns sem hún lýsir föður barns síns og þarf sá maður að gangast við faðerninu með 

formlegum hætti, sbr. 4. gr. bl. Samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins getur karlmaður viðurkennt 

faðerni barns með skriflegri yfirlýsingu fyrir sýslumanni eða bréflega og telst hann þá faðir 

barnsins. Þá getur maður jafnframt viðurkennt faðerni barns eftir að faðernismál hefur verið 

höfðað á hendur honum í formi dómsáttar. Gangist lýstur barnsfaðir hins vegar ekki við 

faðerninu verður barn feðrað með dómi í faðernismáli skv. II. kafla laganna.  

Sé yfirlýsing gefin bréflega skal hún staðfest af héraðs- og hæstaréttarlögmanni eða 

tveimur vitundarvottum. Þar skal tekið fram að útgefandi yfirlýsingarinnar hafi ritað nafn sitt 

eða kannast við undirritun sína í viðurvist þess eða þeirra sem undirskriftina staðfesta. 

Vitundarvottar skulu geta kennitölu sinnar eða eftir atvikum fæðingardags og heimilisfangs. 

Ekkert er því til fyrirstöðu að barnshafandi kona og sá sem viðurkennir faðerni barns gangi frá 

faðernisviðurkenningu strax á meðgöngu áður en barn fæðist, t.d. ef faðir er lífshættulega 

veikur eða hyggst flytja af landi brott.
124
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Í framkvæmd er algengast að faðerni sé viðurkennt fyrir sýslumanni. Móðir undirritar þá 

sérstaka yfirlýsingu hjá sýslumanni í  því umdæmi sem hún býr þess efnis að hún lýsi tiltekinn 

mann föður að barni sínu. Gerir hún þá jafnframt kröfu um greiðslu meðlags frá fæðingardegi 

barns. Lýstur barnsfaðir er í framhaldi kallaður til sýslumanns til þess að taka afstöðu til þess 

hvort hann gangist við faðerninu.
125

 Eins og fram kemur í frumvarpi til barnalaga nr. 20/1992 

er um mjög mikilvægan löggerning að ræða og skiptir því miklu að réttilega sé frá honum 

gengið. Í ljósi þess er rétt að móðir og meintur faðir njóti leiðbeiningar sýslumanns um 

réttaráhrif faðernisviðurkenningar, t.d. um þær reglur sem gilda um forsjá og umgengni barns 

sem og um greiðslu meðlags.
126

 Ef lýstur faðir gengst við faðerninu og samþykkir kröfu um 

meðlag staðfestir sýslumaður samkomulag þess efnis sem er síðan grundvöllur meðlags frá 

Tryggingastofnun ríkisins sbr. 63. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007 og IX. kafli bl. 

Ef maðurinn fellst ekki á kröfu um meðlag fer um ágreining þess efnis eftir 57. gr. bl. en 

faðernisviðurkenningin er þó gild.  

Stundum óskar lýstur faðir eftir því að mannerfðafræðileg rannsókn fari fram á honum, 

móður og barni áður en hann gengst við faðerni barns.
127

 Séu niðurstöður 

mannerfðafræðilegra rannsókna á þá leið að sá sem hefur hlutast til um rannsóknina sé faðir 

barnsins innheimtir sýslumaður kostnaðinn hjá föðurnum en útilokist hann frá því að geta 

talist faðirinn fellur kostnaðurinn á ríkissjóð sbr. 6. mgr. 4. gr. bl. Ef maður gengst við faðerni 

barns eftir að niðurstöður mannerfðafræðilegra rannsókna liggja fyrir er málinu lokið. Ef 

maður neitar hins vegar að gangast við faðerni barns hvort sem mannerfðafræðileg rannsókn 

hefur farið fram eða ekki er afskiptum sýslumanns lokið. Skal sýslumaður þá leiðbeina móður 

um rétt hennar til að höfða faðernismál fyrir dómstólum á hendur meintum föður.  

Skilyrði fyrir lagalegu gildi faðernisviðurkenningar er að móðir barns hafi áður kennt 

viðkomandi manni barnið eða fallist á viðurkenninguna með öðrum hætti. Gangist maður við 

faðerni barns með formlegum hætti án þess að móðir hafi kennt honum barnið hefur því ekki 

lagagildi.
128

 Í Hrd. 2000:4394 (419/2000) kemur fram sú staða þegar móðir neitar að kenna 

manni barn sitt:  

Í málavöxtum kemur fram að í fyrstu mæðraskoðun hafði stefnda verið spurð að nafni barnsföðurs 

síns. Þar sem hún taldi líklegra en ekki að stefnandi væri barnsfaðir hennar gaf hún upp nafn hans 

sem fært var í mæðraskrána. Við fæðinguna kvaðst hún hins vegar aldrei hafa verið spurð um það 

hver væri faðir barnsins heldur höfðu upplýsingar úr mæðraskrá verið færðar yfir á tilkynningu um 

fæðingu án samráðs eða samþykkis hennar. Var henni ekki sýnd tilkynningin enda slíkt ekki alltaf 

gert. Hefði hún haft vitneskju um það hefði hún krafist þess að nafn stefnanda yrði máð úr reit yfir 

                                                           
125

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 105. 
126

 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1160.  
127

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 106. 
128

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 106-107. 



43 
 

barnsfaðir enda hefði hún tekið ákvörðun um að feðra ekki barn sitt. Þá vakti stefnda jafnframt 

athygli á því að línur fyrir nafn á skírnarvottorði væru óútfylltar sem helgaðist af þeirri ákvörðun. 

Hafði hún verið spurð af prestinum sem skírði barnið hvort hún ætlaði ekki að gefa upp nafn föður 

þess en hafi hún þá skýrt honum frá ákvörðun sinni um að feðra ekki barnið. Stefnda ítrekaði síðan 

þá afstöðu sína hjá sýslumanni um að hún hygðist ekki feðra barn sitt.lýsti. Stefnandi hafði hins 

vegar lýst því yfir hjá sýslumanni að hann viðurkenndi að vera faðir barnsins og fór fram á að 

sýslumaður gæfi út skjal því til staðfestingar. Þar sem formleg beiðni móður um 

faðernisviðurkenningu lá ekki fyrir vísaði sýslumaðurinn þeirri beiðni frá. Stefnandi kærði þá 

ákvörðun til dómsmálaráðuneytisins sem staðfesti ákvörðun sýslumanns.  

 

Eins og fram kemur í málavöxtum taldi maðurinn sig líffræðilegan föður barnsins en þar sem 

móðir þess vildi ekki feðra barnið átti hann enga möguleika á því að fá faðernið viðurkennt 

hjá sýslumanni. Þrátt fyrir þá lagaskyldu sem kemur fram í 1. gr. bl. að móður er skylt að 

feðra barn sitt þegar feðrunarreglur 2. gr. eiga ekki við eru engin viðurlög við því eins og áður 

segir þegar móðir sem hvorki er í hjúskap eða skráðri sambúð ákveður að feðra ekki barn sitt. 

Sé barn ekki feðrað hefur maður sem telur sig föður barns í þeim tilvikum þegar móðir neitar 

að feðra barn sitt ekki annað úrræði en að höfða faðernismál fyrir dómstólum skv. 1. mgr. 10. 

gr. bl. Ef móðir tekur þá ákvörðun að kenna tilteknum manni barn sitt þrátt fyrir vitneskju um 

að annar maður sé réttur kynfaðir sbr. áðurnefndur dómur Hrd. 15. desember 2008 (658/2008) 

þá getur sá sem telur sig líffræðilegan föður barns í slíkum tilvikum hvorki lýst yfir faðerninu 

með faðernisviðurkenningu né höfðað faðernismál fyrir dómstólum í ljósi þess að hann hefur 

ekki málshöfðunarrétt. Nánar verður fjallað um þau álitaefni í kafla 3.4.5 um faðernismál og í 

kafla 3.4.6 um vefengingarmál.  

Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. bl. getur ráðuneyti mælt fyrir um að faðernisviðurkenning sem 

fengin er erlendis sé jafngild faðernisviðurkenningu sem fengist hefur hér á landi. Ráðherra 

þarf því að mæla fyrir um það í hverju einstöku máli hvort faðernisviðurkenning skuli 

viðurkennd eða ekki.
129

 Í Hrd. 8. maí 2009 (160/2009) kemur fram að skiptastjóri hafi gefið 

varnaraðila færi á að afla faðernisviðurkenningar frá heimalandi sínu, Englandi, og 

staðfestingar dómsmálaráðuneytisins á því að hún væri jafngild faðernisviðurkenningu sem 

fengist hefði hér á landi: 

Málavextir voru þeir að D sem var kjörsonur látins faðir C höfðaði mál og krafðist þess að 

viðurkennt yrði að C heitinn væri ekki faðir A. B taldi sig vera einkason C en á dánarbeði hans 

kom í ljós að hann hafði lifað tvöföldu lífi þegar A og erlend móðir hans heimsóttu hann. Gerði A 

tilkall til arfs á þeim grundvelli að hann væri sonur C. D hélt því fram að A væri sonur hjákonu C 

sem hefði gengist undir tæknifrjóvgun enda hefði C verið alls ófær um að geta börn. D gerði því þá 

kröfu undir rekstri málsins að A yrði með úrskurði gert að gangast undir mannerfðafræðilega 

rannsókn í samræmi við 15. gr. bl. Héraðsdómur féllst á það en sá úrskurður var kærður til 

Hæstaréttar. Í forsendum Hæstaréttar í Hrd. 28. apríl 2008 (183/2008) sagði að þrátt fyrir að 

fæðingarvottorð A frá Bretlandi lægi fyrir, íslenskt skírnarvottorð og skjöl sem virtust benda til 

þess að C hafi litið á A sem son sinn, fullnægði ekkert þessara skjala áskilnaði 4. gr. bl. til að geta 

talist faðernisviðurkenning í skilningi laganna. Það lá einnig fyrir að hann hafi ekki heldur verið 
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feðraður skv. 2. og 3. gr. bl. Málið gæti því hvorki talist vefengingarmál né mál til ógildingar á 

faðernisviðurkenningu. Dómara bæri að athuga þessi atriði af sjálfsdáðum áður en til úrlausnar 

máls gæti komið. Var því ekki tekin afstaða til þess hvort mannerfðafræðileg rannsókn skv. 15. gr. 

bl. mætti fara fram til sönnunarfærslu í málinu. Í ljósi þeirrar niðurstöðu Hæstaréttar taldi 

skiptastjóri óhjákvæmilegt að taka til endurskoðunar fyrri ákvörðun sína um rétt A til arftöku. 

Veitti hann A frest til þess að afla staðfestingar dómsmálaráðuneytisins á því að 

faðernisviðurkenning hans frá heimalandi hans, jafngilti faðernisviðurkenningu sem fengist hefði 

hér á landi sbr. 2. mgr. 4. gr. bl. Lagði hann þá fram tvær yfirlýsingar prests þar sem hann staðfesti 

að C hefði viðurkennt fyrir sér að vera faðir A. D mótmælti  því að framlögð gögn dygðu til 

staðfestingar á faðerni A. Í héraðsdómi var komist að þeirri niðurstöðu að gögnin dygðu til 

staðfestingar og nyti hann því erfðaréttar eftir C. Í Hæstarétti sagði að skv. 8. gr. barnalaga nr. 

9/1981 var faðernisviðurkenning fyrir presti fullnægjandi til feðrunar óskilgetinna barna. Það 

ákvæði var hins vegar numið úr lögum með gildistöku barnalaga nr. 20/1992. Yfirlýsing prestsins 

sem dagsett var 16 árum eftir að úr lögum voru afnumdar heimildir til þess að viðurkenna faðerni 

fyrir presti gætu ekki breytt því að A teldist ekki feðraður skv. ákvæðum barnalaga. Önnur gögn 

sem lögð höfðu verið fram í málinu voru heldur ekki talin hafa bætt úr því. Var hinn kærði 

úrskurður héraðsdóms því felldur úr gildi og A ekki talinn njóta erfðaréttar úr dánarbúinu.  

 

 Þrátt fyrir að fyrir lægi fæðingarvottorð frá Bretlandi, íslenskt skírnarvottorð og skjöl sem 

virtust benda til þess að meintur faðir hafi litið á varnaraðila sem son sinn þá fullnægði ekkert 

þessara skjala áskilnaði 2. mgr. 4. mgr. bl. um að geta talist faðernisviðurkenning í skilningi 

laganna.  

Sé lýstur faðir ósjálfráða skal yfirlýsing hans gefin fyrir sýslumanni eða dómara að 

viðstöddum lögráðamanni hins ósjálfráða manns sbr. 3. mgr. 4. gr. bl. Er bæði átt við menn 

sem ósjálfráða eru fyrir æsku sakir og þá sem sviptir hafa verið sjálfræði.
130

 Þá þarf lýstur 

barnsfaðir að gera sér fyllilega grein fyrir þýðingu faðernisviðurkenningar hvort sem hann er 

sjálfráða eða ósjálfráða. Sé sálrænum högum lýsts föður svo háttað að slíkt sé ekki fullvíst 

skal úr máli leyst með dómi sbr. 4. mgr. 4. gr. bl. Í slíkum tilvikum er rétt að leita álits læknis 

og skylda til mats á því liggur á sýslumanni eða öðrum þeim sem yfirlýsingin er gefin frammi 

fyrir.
131

 

Hafi móðir haft samfarir við fleiri menn en einn á getnaðartíma barns er meginreglan að 

leyst skuli úr slíkum málum fyrir dómi sbr. 5. mgr. 4. gr. bl. Liggi fyrir niðurstöður 

mannerfðafræðilegra rannsókna um það hver teljist faðir barns og sem framkvæmdar hafa 

verið eftir samkomulagi aðila má þó leysa úr málinu hjá sýslumanni. Faðir barnsins getur í 

slíkum tilvikum gengist við faðerninu með faðernisviðurkenningu enda er sú leið skilvirkari 

auk þess sem því fylgir því minni kostnaður en að þurfa að bera mál undir dómstóla.
132

 Í 

framkvæmd er kona þó ekki spurð sérstaklega að því hvort hún hafi haft samfarir við aðra 

menn á hugsanlegum getnaðartíma barns ef sá maður sem hún lýsir föður barnsins gengst við 
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faðerninu. Ef ljóst þykir að fleiri menn koma til greina eða ef ósennilegt þykir að sá maður 

sem móðir bendir á sé kynfaðir barns skal hins vegar skera úr um faðerni barns fyrir dómi 

skv. ákvæðinu. Helgast þessi lagaskylda ekki síst af rétti barns til að vera rétt feðrað án tillits 

til vilja aðila.
133

 Kostnað af mannerfðafræðilegri rannsókn skal greiða úr ríkissjóði. Til þess að 

hægt sé að ógilda faðernisviðurkenningu þurfa skilyrði III. kafla bl. um dómsmál til 

ógildingar á faðernisviðurkenningu að vera uppfyllt eins og nánar verður fjallað um í kafla 

3.4.7. 

Á öllum Norðurlöndunum er hægt að ákvarða faðerni barns með faðernisviðurkenningu. Í 

Danmörku, sbr. 14. gr. danskra barnalaga, gildir hins vegar ólík regla en á hinum 

Norðurlöndunum varðandi þau tilfelli þegar það liggur ljóst fyrir að móðir hafi haft samfarir 

við fleiri en einn á getnaðartíma barns. Í þeim tilvikum geta móðir og sá maður sem vill taka 

að sér öll réttindi og skyldur gagnvart barninu ákveðið í sameiningu að hann verði skráður 

faðir barns, þrátt fyrir að mannerfðafræðilegar rannsóknir hafa ekki verið gerðar. Reglan 

byggir á þeim grundvelli að félagslegur veruleiki barns eigi að geta haft áhrif á það hver verði 

faðir þess að lögum. Þá gildir sú regla í Danmörku skv. 2. gr. að ef barn er fætt af ógiftri 

móður skal maður teljast faðir barns ef hann og móðirin lýsa því yfir skriflega að þau ætli í 

sameiningu að annast og bera ábyrgð á barninu. Ekki er skilyrði að sá sem vill vera faðir 

barnsins búi með móður og barni og er því sambúð foreldra ekki gert að skilyrði skv. 

ákvæðinu. Það er heldur ekki skilyrði að barnið sé sameiginlegt líffræðilegt barn þeirra. 

Reglan gildir þó ekki ef móðir var gift öðrum manni 10 mánuðum fyrir fæðingu barns sbr. 2. 

gr. laganna.
134

  

Í Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku er samþykki barns áskilið fyrir gildi 

faðernisviðurkenningar undir vissum kringumstæðum. Þannig er t.d. gerð sú krafa í Svíþjóð 

að samþykki barns liggi fyrir þegar barn er orðið lögráða eða þegar einstaklingur hefur gengið 

í hjúskap fyrir 18 ára aldur. Samkvæmt 16. gr. finnskra laga um faðerni frá 5. september 1975 

(hér eftir finnsk lög um faðerni) skal samþykki barns liggja fyrir þegar barn hefur náð 15 ára 

aldri. Í Danmörku er samþykki barns áskilið þegar faðernismál er endurupptekið sbr. 21. gr. 

danskra barnalaga. Það sem er athyglisvert við þessar reglur er að barni er gefið neitunarvald 

og þar með sjálfsákvörðunarréttur um það hver teljist faðir þess án tillits til vilja móður og 

meints föður.
135

 Verður að taka undir með þeim fræðimönnum sem telja að þessar reglur 

samrýmist illa viðhorfum í norrænum rétti um að líffræðilegt faðerni barns skuli lagt til 
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grundvallar við ákvörðun á faðerni, sérstaklega í þeim tilvikum þegar barn hefur ekki verið 

feðrað.
136

 

3.4.5 Dómsmál um faðerni barns  

Í II. kafla barnalaga er kveðið á um þær reglur sem gilda um dómsmál til að skera úr um 

faðerni barns. Ef barn verður ekki feðrað samkvæmt reglum 2. gr. bl., móðir neitar að feðra 

barn sitt eða ef maður sem móðir hefur lýst föður gengst ekki við faðerninu skv. 4. gr. bl. 

verður að höfða faðernismál til að fá dóm um faðerni barns. Í barnalögum er kveðið á um 

skyldu til að höfða faðernismál ef ekki þykir fullvíst að lýstur faðir geri sér grein fyrir 

þýðingu faðernisviðurkenningar, sbr. 4. mgr. 4. gr. bl., og ef móðir skýrir frá því að hún hafi 

haft samfarir við fleiri en einn á hugsanlegum getnaðartíma barns. Ef fleiri maður en einn 

koma til greina gerist þess þó ekki þörf þegar niðurstöður mannerfðafræðilegra rannsókna 

liggja fyrir sem benda eindregið til þess að sá maður sem móðir hefur lýst sennilegan föður 

barns, sé faðir þess, sbr. 5. mgr. 4. gr. bl.  

 

a) Réttarfarsreglur og meðferð faðernismála 

Faðernismál sæta almennri meðferð laga um einkamál nr. 91/1991 (eml.), þó með þeim 

undantekningum sem mælt er fyrir um í barnalögum, sbr. 1. mgr. 12. gr. bl. Verulegar 

breytingar voru gerðar á réttarfarsreglum faðernismála með núgildandi barnalögum. Var höfð 

hliðsjón af þeim miklu framförum sem orðið hafa í læknavísindum sem gera að verkum að 

mannerfðafræðilegar rannsóknir gefa nánast óyggjandi niðurstöður um hvort tiltekinn maður 

sé faðir barns.
137

  

Dómsmál um faðerni barns er unnt að höfða hér á landi ef aðili er búsettur á Íslandi, 

dánarbú stefnda er eða hefur verið til skipta hér á landi eða ef barn er búsett hér á landi sbr. 1. 

mgr. 8. gr. bl. Faðernismál má höfða á heimilisvarnarþingi aðila skv. 1. mgr. 9. gr. bl. og ef 

hvorugur aðili eða enginn þeirra á varnarþing hér á landi má höfða mál fyrir héraðsdómi 

Reykjavíkur. Er því um rúmar heimildir til að höfða faðernismál á Íslandi í samanburði við 

almennar reglur um lögsögu og varnarþing einkamálalaga.
138

 Faðernismál telst höfðað þegar 

stefna er birt eða árituð um viðtöku samrits hennar, eða þegar stefndi mætir að öðrum kosti 

fyrir dómi þar sem stefnandi afhendir honum afrit stefnu og þingfestir mál sbr. 93. gr. eml. 

Nánari reglur um stefnu og stefnubirtingu er að finna í XIII. kafla eml. Í barnalögum er ekki 
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mælt fyrir um sérstakan frest til höfðunar faðernismáls. Það er því hægt að höfða faðernismál 

hvenær sem er eftir fæðingu barns, jafnvel eftir að það er komið á fullorðinsár.
139

  

Málsmeðferðarreglur faðernismála mótast af því að því að rétt niðurstaða fáist í málinu án 

tillits til krafna aðila, þ.e. að kynfaðir barns verði jafnframt faðir að lögum. Vegna þess 

tilgangs faðernismála að leita sannleikans um það hver sé faðir barns er kveðið á um ýmis 

frávik frá málsmeðferðarreglum einkamálaréttar í barnalögum. Það felst m.a. í því að gert er 

ráð fyrir því að frumkvæði dómara sé meira í faðernismálum en almennt gerist í 

einkamálum.
140

 Meginregla almennra einkamála skv. 2. mgr. 46. gr. eml. er að aðilar afli 

sjálfir sönnunargagna. Telji dómari það nauðsynlegt getur hann þó vegna séreðlis 

faðernismála aflað sjálfur sönnunargagna hafi hann áður árangurslaust beint tilmælum til aðila 

um gagnaöflun sbr. 16. gr. bl. Þá er mælt fyrir um ýmsar reglur í barnalögum sem takmarka 

forræði aðila á sakarefninu. Samkvæmt 13. gr. bl. getur dómari skipað stefnda málsvara ef 

hann mætir ekki við þingfestingu. Slíkt yrði þó aðeins gert í sérstökum tilvikum, t.d. ef stefndi 

er búsettur erlendis. Ef um útivist stefnda er að ræða sem búsettur er hérlendis getur dómari 

hins vegar ákveðið með úrskurði að hann skuli færður til blóðrannsóknar og er þá ekki þörf á 

skipun málsvara.
141

 Þegar um almenn einkamál er að ræða getur útivistardómur hins vegar 

gengið ef stefndi sækir ekki þing og dómari telur málatilbúnaði stefnanda í engu áfátt sbr. 

113. gr. eml. Á hinn bóginn leiðir útivist af hálfu stefnanda til þess að máli er vísað frá dómi 

sbr. 14. gr. bl. Það sama gildir ef stefnandi sjálfur neitar að gangast undir mannerfðafræðilega 

rannsókn skv. 15. gr. bl. eða ef hann neitar að láta barn sitt sem hann fer með forsjá yfir 

gangast undir slíka rannsókn.  

Þinghald í faðernismáli skal háð fyrir luktum dyrum sbr. 2. mgr. 12. gr. bl. þar sem um 

viðkvæm persónuleg málefni er einatt að ræða. Meginreglan skv. 8. gr. eml. er á hinn bóginn 

sú að þinghöld skulu háð í heyranda hljóði. Þá er kveðið á um nafnleynd aðila máls í 19. gr. 

bl. Skal afmá úr þingbókum og dómabókum atriði sem eðlilegt er að leynt fari með tillit til 

einkahagsmuna áður en endurrit úr þeim eru afhent. Dómsmálum um faðerni barns verður 

lokið með dómsátt ef aðilar komast að samkomulagi um það en ella með dómi nema málinu 

sé vísað frá eða það fellt niður sbr. 1. mgr. 18. gr. bl.  
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b) Aðild að faðernismálum  

Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. bl. getur stefnandi faðernismáls verið barnið sjálft, móðir þess og 

maður sem telur sig föður barns, enda hafi barnið ekki verið feðrað, eða foreldri ákvarðað skv. 

2. mgr. 6. gr. bl.
142

  Í 1.-3. mgr. 10. gr. bl. er kveðið nánar á um málsaðild. Sé stefnandi máls 

barnið sjálft eða móðir þess skal stefna þeim manni eða mönnum sem taldir eru hafa haft 

samfarir við móður á getnaðartíma barns. Sé maður látinn áður en mál er höfðað má höfða 

það á hendur þeim lögerfingja sem gengur barninu jafnhliða eða næst að erfðum. Ef móðir 

barns sem höfðað hefur mál andast áður en málinu er lokið getur sá sem tekur við forsjá barns 

haldið málinu áfram. Ef maður sem telur sig föður barns er stefnandi máls, skal hann stefna 

móður þess en sé hún látin þá barninu sjálfu. Ef hann andast áður en máli er lokið getur sá 

lögerfingja hans sem gengur barninu næst eða jafnhliða að erfðum haldið málinu áfram. 

Samkvæmt eldri barnalögum nr. 20/1992 gat sóknaraðili máls aðeins verið barnið sjálft 

eða móðir þess. Sú breyting var hins vegar gerð á aðild að faðernismálum í núgildandi 

barnalögum að maður sem telur sig föður barns getur nú höfðað mál til staðfestingar á faðerni. 

Það er þó aðeins hægt að höfða faðernismál ef barn er ófeðrað. Sé barn feðrað þarf fyrst að 

fara fram á að faðerni barns sé vefengt í vefengingarmáli áður en faðernismál er höfðað sbr. 

Hrd.2000:663 (37/2000).  

Kona stefndi dánarbúi tveggja manna, Þ og T, til viðurkenningar á því að Þ skyldi teljast faðir 

hennar. Kom þá í ljós að hún hafði áður verið löglega feðruð með faðernisviðurkenningu T. Þar 

sem ekki hafði verið gerð krafa um að ógilda þá yfirlýsingu áður en krafist var viðurkenningar á 

faðerni Þ varð að vísa málinu frá dómi. 

 

Í málinu hefði konan getað höfðað bæði vefengingarmál og faðernismál í sama máli en hefði 

þá þurft að taka það fram í kröfugerðinni.  

Þau rök sem nefnd voru fyrir rýmkun málshöfðunarréttar frá fyrri lögum voru fyrst og 

fremst hinir ríku hagsmunir barns af því að vera réttilega feðrað auk þess sem bent var á að 

kastljósinu hafi á undanförnum árum í auknum mæli verið beint að rétti barns til að þekkja 

báða foreldra sína og njóta umgengni við þá. Væri viðurkenning á rétti manns sem telur sig 

föður barns til að höfða faðernismál til þess að styrkja þau réttindi barns.
143

 Var jafnframt 

vísað til niðurstöðu Hæstaréttar í máli Hrd. 2000, bls. 4394 (419/2000): 

Málið varðaði kröfu manns sem krafðist viðurkenningar á því að hann væri faðir barns. Móðir 

barnsins krafðist hins vegar frávísunar málsins frá héraðsdómi með þeim rökum að maðurinn gæti 

ekki átt aðild að faðernismáli, enda væru aðilar að slíkum málum tæmandi taldir í þágildandi 43. 

gr. barnalaga nr. 20/1992 sem mælti fyrir um að sóknaraðili faðernismáls gæti verið móðir barns 
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eða barnið sjálft. Héraðsdómur vísaði málinu frá með vísan til aðildarskorts skv. skýrum ákvæðum 

barnalaga. Við úrlausn málsins hjá Hæstarétti var hins vegar höfð hliðsjón af þeim breytingum sem 

gerðar voru á stjórnarskránni eftir gildistöku barnalaga, 65. og 70. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 

33/1944 um jafnræði borgaranna og rétt þeirra til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur fyrir 

dómi. Þótti ekki ráðið af lögskýringargögnum að sú mismunun kynjanna sem birtist í 43. gr. 

þágildandi barnalaga nr. 20/1992 byggðist á málefnalegum rökum er hníga sérstaklega að því að 

vernda hagsmuni kvenna í þessu tilliti fremur en karla. Þá var jafnframt vísað til ríkra hagsmuna 

barnsins sjálfs af því að vera réttilega feðrað, m.a. með tilliti til umgengni og fjárhagslegra 

hagsmuna. Var einnig vísað til þeirra sjónarmiða sem komu fram í almennum athugasemdum í 

frumvarpi til barnalaga, að ætlunin með faðernismálum væri að leita sannleikans um það, hver sé 

faðir barns. Það væri ekki síst heill og hagur barnsins sjálfs sem væri í húfi. Þá væru ríkir 

þjóðfélagslegir hagsmunir fólgnir í því að faðerni barna væri í ljós leitt og ákvarðað. 

Réttarfarsreglur yrðu að þjóna þeim tilgangi sem stefnt væri að um könnun á faðerni barns. Var því 

lagt fyrir héraðsdóm að taka málið til efnismeðferðar.  

 

Í forsendum Hæstaréttar kemur fram að það fyrirkomulag sem gilti í tíð fyrri barnalaga nr. 

20/1992 að takmarka rétt manns til að fá úrlausn dómsóla um mikilvæga hagsmuni sína væri 

brot á 70. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Málefnalegar 

forsendur fyrir slíkri mismunun á málsóknaraðild í faðernismálum með vísan til 65. gr. 

stjórnarskrár voru ekki taldar fyrir hendi. Þágildandi ákvæði barnalaga var þar af leiðandi ekki 

talið geta staðið því í vegi að maðurinn fengi efnisúrlausn dómstóla um það hvort hann væri 

faðir umrædds barns enda hafði hann leitt að því líkur að hann væri kynfaðir barnsins. 

Eins og nánar verður fjallað um í kafla 3.4.6 um vefengingarmál og í kafla 3.4.7 um 

dómsmál til ógildingar á faðernisviðurkenningu hefur karlmaður sem telur sig líffræðilegan 

föður barns ekki málshöfðunarrétt ef annar maður er skráður faðir þess að lögum. Maður getur 

því aðeins höfðað faðernismál ef barn er ófeðrað, eins og gildir almennt um faðernismál. 

Rýmkum málshöfðunarréttar skv. 1. mgr. 10. gr. bl. hafði í för með sér töluverðar umræður 

um það hvernig standa ætti að slíkri heimild og hvaða takmarkanir ættu að vera á henni. 

Niðurstaðan varð þó sú að ekki ætti að takmarka heimildina sérstaklega.
144

 Í nefndaráliti 

allsherjarnefndar kom fram að ýmis úrræði væru fyrir hendi til að koma í veg fyrir 

tilhæfulausar málshöfðanir þ.e. almennar reglur einkamálalaga nr. 91/1991 um 

málskostnaðartryggingu og refsimálskostnað auk þess sem rangur framburður fyrir dómi 

varðar refsingu skv. XV. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940.
145

 

Í ljósi þeirrar niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 2000, bls. 4394 (419/2000) að sú takmörkun á 

rétti karlmanna að fá skorið úr um mikilvæga persónulega hagsmuni þeirra væri brot á 

stjórnarskrá auk þess sem vísað var til hagsmuna barnsins sjálfs á því að vera réttilega feðrað 

má velta fyrir sér hvort nógu langt hafi verið gengið við setningu núgildandi 1. mgr. 10. gr. bl. 

Ekki er ólíklegt að á það muni reyna fyrir dómstólum í nánustu framtíð hvort réttlætanlegt 
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hafi verið að takmarka aðild manns til málshöfðunar dómsmála er varða faðerni barns við þau 

tilvik þegar barn hefur ekki verið feðrað. Viðurkenning á rétti manns sem telur sig föður barns 

til að höfða faðernismál hefur leitt til þess að frumvörp hafa verið lögð fram á Alþingi þar sem 

lagt er til að þriðji maður sem telur sig föður barns geti jafnframt höfðað faðernismál þegar 

barn er feðrað. Þau frumvörp hafa hins vegar ekki náð fram að ganga.
146

 Ef það á að opna 

fyrir heimild þriðja manns til að höfða dómsmál um faðerni þarf jafnframt að breyta ákvæðum 

um vefengingarmál og mál til ógildingar á faðernisviðurkenningu. Ef barn er feðrað þarf fyrst 

að höfða mál til að hnekkja faðerni barns áður en hægt er að höfða faðernismál, nema það sé 

gert í sama málinu. 

Á öllum Norðurlöndunum eiga barnið sjálft og móðir þess rétt til þess að höfða 

faðernismál. Í Noregi á sá maður sem telur sig föður barns ótakmarkaðan rétt á því að höfða 

dómsmál til þess að fá úr því skorið. Í Danmörku getur sá sem var giftur eða sannanlega í 

föstu sambandi með móður á þeim tíma sem getnaður átti sér stað höfðað faðernismál innan 6 

mánaða frá fæðingu barns, sbr. 1. mgr. 6. gr. danskra barnalaga. Yfirlýsingar móður um það 

hvort fullyrðingar meints föður kunni að vera á rökum reistar vega þar þungt. Ef niðurstöður 

mannerfðafræðilegra rannsókna liggja fyrir í máli eru þær lagðar til grundvallar en neiti móðir 

að gangast undir slíka rannsókn og fullyrðing stendur á móti fullyrðingu þarf dómari að 

komast að niðurstöðu út frá þeim gögnum sem liggja fyrir í málinu sbr. 2. og 4. mgr. 13. gr. 

danskra barnalaga.
147

 Ákvæðið gildir þó aðeins hafi barnið ekki verið feðrað skv. pater est 

reglunni né með faðernisviðurkenningu. Ef brestur hefur verið á skráningu faðernis eða ef 

nýjar upplýsingar koma fram, t.d. ef kemur í ljós að sá sem telur sig föður barns hafi ekki 

verið kunnugt um fæðingu barns getur barn, móðir eða sá sem telur sig föður barns átt rétt á 

endurupptöku málsins skv. 21. gr. laganna. Faðernismál verður þó að höfða áður en barn nær 

3 ára aldri en heimilt er að veita undantekningar frá þeim fresti í sérstökum tilfellum.
148

 Í 

Finnlandi getur sá maður höfðað faðernismál sem hefur áður óskað eftir því að vera skráður 

faðir barns með faðernisviðurkenningu en ekki fengið erindi sem erfiði sbr. 22. gr. finnskra 

laga. Meginreglan í Svíþjóð er að faðir sem telur sig föður barns sem er ófeðrað hefur ekki 

málshöfðunarrétt til þess að fá úr faðerninu skorið. 
149
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c) Sönnunarkröfur í faðernismálum 

Í faðernismálum koma hvers konar sönnunargögn til greina og eru mannerfðafræðilegar 

rannsóknir eða DNA-rannsóknir þar mikilvægastar.
150

 Þær geta nú með nánast óyggjandi 

hætti kveðið á um það hvort tiltekinn maður sé faðir barns. Í ljósi þess er kveðið á um það í 

17. gr. bl. að maður skuli talinn faðir barns ef niðurstöður slíkra rannsókna benda eindregið til 

þess að svo sé. Samkvæmt rannsóknarstofu Háskólans í meinafræði eru líkurnar á réttri 

niðurstöðu mannerfðafræðilegra rannsókna um faðerni barns meiri en 99%. Þótti því rétt að 

mæla fyrir um það með svo ótvíræðum hætti í núgildandi lögum að slíkar niðurstöður yrðu 

lagðar til grundvallar. Þess þarf þó að gæta að gagnálykta ekki frá ákvæðinu á þá leið að 

maður verði ekki dæmdur faðir nema niðurstöður mannerfðafræðilegra rannsókna liggi fyrir. 

Sé mannerfðafræðilegum rannsóknum ekki komið við gilda almennar reglur um frjálst 

sönnunarmat.
151

 Geta þar t.d. komið til álita viðurkenning manns á því að hafa átt í nánun 

kynnum við móður, frásagnir og skýrslur annarra um fyrri kynni aðila auk þess sem 

hugsanlegur fjárhagslegur stuðningur og aðstoð meints föður í kringum fæðingu barns getur 

komið til skoðunar. Dómur um faðerni barns verður þó ekki felldur nema töluverð vissa sé um 

það hvort tiltekinn maður sé faðir barns enda gengi það gegn rétti barns til að þekkja foreldra 

sína ef slík vissa væri ekki fyrir hendi.
152

 

Dómari getur að kröfu aðila ákveðið með úrskurði að blóðrannsókn verði gerð á aðilum 

máls og barninu og enn fremur aðrar sérfræðilegar kannanir, þar á meðal mannerfðafræðilegar 

rannsóknir skv. 1. mgr. 15. gr. bl. Dómari getur með sama hætti ákveðið með úrskurði að 

blóðrannsókn eða mannerfðafræðileg rannsókn verði gerð á foreldrum og eftir atvikum 

systkinum aðila, svo og á öðrum börnum þeirra. Eru þeir sem í hlut eiga skyldir til að hlíta 

blóðtöku og öðrum rannsóknum í þágu sérfræðilegra kannanna og er lögreglu skylt að verða 

við tilmælum dómara um aðstoð við að flytja aðila til rannsóknar, sbr. 2. mgr. 15. gr. bl. Í 

ljósi þess hversu mikilvæg sönnunargögn niðurstöður mannerfðafræðilegra rannsókna eru til 

þess að skera úr um faðerni barns voru í núgildandi barnalögum tekin af öll tvímæli um þá 

skyldu lögreglu til þess að verða við þessari beiðni dómara. Í þágildandi 48. gr. bl. nr. 20/1992 

var ekki mælt fyrir um þá skyldu lögreglu en í frumvarpi með lögunum kom þó fram að gert 
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væri ráð fyrir því að unnt væri að leita atbeina lögreglumanns, ef aðili sinnti ekki fyrirmælum 

dómara um að sæta blóðrannsókn.
153

  

Í Hrd. 2006:228 (27/2006) sést glöggt hversu mikilvægar mannerfðafræðilegar rannsóknir 

eru til þess að ákvarða hvort tiltekinn maður sé faðir barns:  

Í málinu gerði stefnandi þá kröfu að stefnda yrði gert að sæta DNA rannsókn með vísan til 15. gr. bl. 

til þess að ganga úr skugga um hvort hann væri faðir stefnanda. Fyrir lá blóðrannsókn frá árinu 1976 

sem hafði útilokað stefnda sem föður en stefnandi hélt því fram að þær niðurstöður væru rangar. 

Stefnandi hafði árið 2004 gengist undir DNA rannsókn ásamt skráðum föður sínum og var 

niðurstaða þeirrar rannsóknar að hann gæti ekki verið faðir hans. Eftir að stefnandi hafði fengið úr 

því skorið með vefengingarmáli að skráður faðir gæti ekki verið faðir hans höfðaði hann faðernismál 

þetta. Móðir stefnanda hafði ávallt haldið því fram að stefndi væri faðir stefnanda og að hún hefði 

ekki haft samband við aðra menn á getnaðartíma hans. Stefndi neitaði hins vegar staðfastlega að 

hafa átt samfarir við móður á getnaðartíma stefnanda og vísaði til þess að hann hafi verið útilokaður 

frá faðerninu með blóðrannsókn árið 1976. Í ljósi þess að sú blóðflokkagreining sem skráður faðir 

fór í var röng þótti ekki loku fyrir það skotið að sú blóðflokkagreining sem stefndi fór í hafi einnig 

verið röng. Með vísan til þess og vottorðs móður um að hafa átt í ástarsambandi við stefnda á 

getnaðartíma barns var niðurstaða Hæstaréttar að mannerfðafræðileg rannsókn skyldi fara fram á 

stefnda.  

 

Í ljósi þess að sú blóðflokkagreining sem skráður faðir fór í var röng þótti ekki loku fyrir það 

skotið að sú blóðflokkagreining sem stefndi fór í hafi einnig verið röng. Með vísan til þess og 

vottorðs móður um að hafa átt í ástarsambandi við stefnda á getnaðartíma barns var niðurstaða 

Hæstaréttar að mannerfðafræðileg rannsókn skyldi fara fram á stefnda. 

Faðernismál fullorðins manns sem var viss um að hann væri rangfeðraður og óskaði eftir 

því að fá skorið úr um faðerni sitt með mannerfðafræðilegum rannsóknum voru rekin fyrir 

dómstólum um árabil. Maðurinn fæddist í hjúskap móður sinnar og skráðs föður en skv. 

faðernisreglu þágildandi 1. gr. laga nr. 57/1921 um afstöðu foreldra til skilgetinna barna 

taldist eiginmaður móður faðir barna hennar. Í vefengingarmáli sem maðurinn höfðaði fyrir 

Héraðsdómi Reykjavíkur árið 2004 til þess að fá faðerni sínu hnekkt var dæmt að skráður 

faðir væri ekki faðir hans. Í framhaldi höfðaði hann faðernismál fyrir dómstólum sem nú 

verða rakin. Maðurinn naut þeirrar heimildar sem barni er veitt til að höfða dómsmál um 

faðerni sitt skv. 1. mgr. 10. gr. barnalaga. Í slíkum tilvikum gildir sú regla samkvæmt 2. mgr. 

sömu lagagreinar að stefna eigi þeim manni eða mönnum sem taldir eru hafa haft samfarir við 

móður á getnaðartíma barns. Sé maður látinn áður en mál er höfðað má beina máli að þeim 

lögerfingjum sem ganga barninu jafnhliða eða næst að erfðum. Í málunum var tekist á um 

kröfu mannsins um að mannerfðafræðileg rannsókn færi fram á lífsýnum úr honum sjálfum, 

móður og meintum kynföður sem bæði voru látin. Börn hins meinta kynföður stóðu hins 

vegar gegn því að tekin yrði lífsýni úr föður sínum. Í Hrd. 2005:2089 (174/2005) hafnaði 
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Hæstiréttur þeirri kröfu stefnanda að nýta mætti lífsýni úr látinni móður hans og látnum föður 

við mannerfðafræðilega rannsókn til sönnunarfærslu í málinu með eftirtöldum rökum: 

„Í máli þessu neytir varnaraðili þeirrar heimildar, sem veitt er barni sjálfu með 1. málslið 1. mgr. 

10. gr. barnalaga til að höfða dómsmál um faðerni sitt. Þegar það er gert gildir sú regla samkvæmt 

2. mgr. sömu lagagreinar að varnaraðili máls skuli vera sá maður eða þeir, sem taldir eru hafa haft 

samfarir við móður á getnaðartíma barns, en að honum eða þeim látnum megi beina máli að 

lögerfingjum, sem gengju barninu jafnhliða eða næst að erfðum.  Móðir varnaraðila lést sem áður 

segir [...], áratugum eftir að hann átti þess fyrst kost að höfða dómsmál um faðerni sitt. Því er ekki 

borið við í málinu að hún hafi nokkru sinni fyrir yfirvöldum eða dómi lýst F föður varnaraðila. 

Ekkert liggur fyrir í málinu af hennar hendi um að hún hafi talið svo vera. 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.“ 

Það sem er athyglisvert við röksemdarfærslu Hæstaréttar er að þegar maðurinn krafðist þess 

að það færi fram mannerfðafræðileg rannsókn í tengslum við faðernismál sitt túlkuðu 

dómstólar í kjölfarið ákvæði 2. mgr. 10. gr. sem ákveðna sönnunarreglu. Var manninum gert 

að leiða að því líkur að móðir sín hefði átt í nánum kynnum við meintan kynföður á 

hugsanlegum getnaðartíma. Þar sem sú sönnun var ekki talin hafa tekist þóttu skilyrði fyrir 

höfðun faðernismáls ekki vera uppfyllt. Var manninum ítrekað neitað um 

mannerfðafræðilegar rannsóknir þar sem ekkert var talið liggja fyrir í málinu um að móðir 

hans hafi talið annan mann líffræðilegan föður hans en þann sem var skráður faðir hans að 

lögum. Stefnandi fór þá fram á að fá að leiða fram vitni sem gætu gefið upplýsingar um meint 

ástarsamband móður og meints föður sbr. Hrd.2005:3881 (426/2005): 

Stefnandi krafðist þess að mega leiða fimm nafngreind vitni fyrir dóminn til að leiða að því líkur 

að náin kynni hafi verið með móður hans og meints föður á getnaðartíma hans. Af fullyrðingum 

stefnanda um það hvað umrædd vitni gætu borið um í málinu ... Þrátt fyrir að ljóst væri af 

fullyrðingum stefnanda um hvað umrædd vitni gætu borið um í málinu væri ekki fyrirfram hægt að 

útiloka að framburður þeirra fæli í sér sönnun fyrir réttimæti dómkrafna stefnanda. Væri því ekki 

fyrirfram hægt að útiloka eins og sönnunarstöðu væri háttað í málinu  að framburður þeirra myndi 

nægja til þess að sönnunarfærsla skv. 15. gr. bl. næði fram að ganga. Var því ekki fallist á það með 

héraðsdómi að vitnisburðurinn gæti ekki haft þýðingu í málinu. Var stefnanda því heimilt að leiða 

umrædd vitni. 

Héraðsdómur hafði hafnað því að vitnin yrðu leidd fram en Hæstiréttur snéri þeim úrskurði 

við á þeim grundvelli að ekki væri útilokað að í þeim vitnaleiðslum kæmu fram nægar 

upplýsingar sem gætu leitt til þess að grundvallarskilyrði 2. mgr. 10. gr. bl. yrði uppfyllt svo 

sönnunarfærsla skv. 15. gr. næði fram að ganga. Í kjölfarið leiddi stefnandi fram fjögur vitni, 

systkinabörn móður varnaraðila fædd 1944 og 1946, skólasystkin hans og jafnaldra og fjórða 

vitnið sem fætt var árið 1932 var í fjölskyldutengslum við stefnanda. Stefnandi gaf auk þess 
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sjálfur aðilaskýrslu. Vitnin kváðust öll hafa margsinnis heyrt að meintur faðir væri hinn rétti 

faðir stefnanda. Á hinn bóginn kvaðst ekkert þeirra hafa orðið vitni að því að móðir hans hafi 

látið þau orð falla. Hæstiréttir hafnaði því kröfu stefnanda enn á ný um að mannerfðafræðileg 

rannsókn mætti fara fram sbr. Hrd. 2006:2672 (224/2006) en þar segir: 

„Vegna aldurs þessara vitna gátu þau af augljósum sökum ekkert borið af eigin raun um hvort 

eitthvert samband hafi verið milli F og móður varnaraðila á líklegum getnaðartíma hans. Frásögn í 

aðilaskýrslu varnaraðila um orðaskipti hans við móður sína um þessi efni getur ekki komið hér að 

haldi. Sönnunarfærslan, sem nú hefur farið fram, getur því engu breytt um það, sem réði 

niðurstöðu í dómi Hæstaréttar 17. maí 2005, að ekkert liggur fyrir í málinu um að D hafi talið F 

vera föður varnaraðila, hvað þá lýst því yfir fyrir yfirvöldum eða dómi, eða að uppfyllt séu á annan 

hátt áðurnefnd meginskilyrði 2. mgr. 10. gr. barnalaga fyrir málsókn varnaraðila. Að þessu virtu 

verður því enn hafnað kröfu varnaraðila um þá mannerfðafræðilegu rannsókn, sem um ræðir í 

málinu.“ 

Tveir dómarar skiluðu hins vegar sératkvæði og töldu skilyrði 2. mgr. 10. gr. bl. uppfyllt. Í 

röksemdarfærslu þessara tveggja dómara segir m.a.: 

„Í athugasemdum, sem fylgdu frumvarpi er varð að lögum nr. 76/2003, segir meðal annars í 

umfjöllun um 10. gr. þeirra: „Barnið er sett í öndvegi og talið upp fyrst í því skyni að leggja 

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

og annarra reglna barnalaga.“ Þá er þar einnig vísað til þess að barn eigi ríka hagsmuni af því að 

vera feðrað. Í 10. gr. barnalaga eru barni, ekki frekar en móður, hvorki settar skorður við því 

hvenær það megi höfða mál til sönnunar faðerni sínu né sett skilyrði þess efnis að það verði að 

leiða að því einhverjar líkur við málshöfðun að ætlaður faðir hafi átt samfarir við móðurina á 

getnaðartíma barns. Nægir í því efni að barnið telji að svo sé. [...] Þegar litið er til þeirra ríku 

hagsmuna sem barn og afkomendur þess hafa af því að fá úr faðerni skorið er ljóst að sýna verður 

fram á að aðrir ríkari hagsmunir ráði því að slíkri sönnunarfærslu verði hafnað. [...] Eðli málsins 

samkvæmt er oft örðugt um sönnun í slíkum málum og því erfiðara sem lengri tími líður frá 

getnaði. [...]Þetta mál snýst aðeins um rétt varnaraðila til að afla sönnunargagna, sem auðvelt er að 

afla, og gætu eins leitt til annarrar niðurstöðu en varnaraðili ætlar. Eins og að framan er rakið var 

varnaraðila með dómi réttarins 13. október 2005 heimilað að leiða tilgreind vitni. Var sú heimild 

veitt jafnvel þótt fyrir hafi legið að þessi vitni myndu ekki geta borið um málsatvik þannig að með 

framburði þeirra fengjust sönnur fyrir réttmæti dómkröfu varnaraðila. Nokkur vitnanna bera að 

almælt hafi verið innan fjölskyldu F og fjölskyldu varnaraðila að F væri faðir varnaraðila. Er þessi 

framburður þannig til stuðnings fullyrðingum varnaraðila í þessa veru, en staðfest hefur verið með 

dómi að varnaraðili var rangfeðraður.“ 

 

Frekari vitnaleiðslur og yfirlýsing systkina stefnanda sammæðra að viðurlögðum drengskap 

urðu til þess að mannerfðafræðileg rannsókn mætti loks fara fram til sönnunarfærslu í málinu 

sbr.Hrd. 9. mars 2007 (116/2007):  

Í málinu var síðari yfirlýsing systkina stefnanda sammæðra að viðurlögðum drengskap til þess að 

skilyrði 2. mgr. 10. gr. bl. barnalaga töldust uppfyllt svo mannerfðafræðileg rannsókn gæti farið 

fram skv. 15. gr. bl til staðfestingar á faðerni stefnanda. Bróðir stefnanda kom fyrir héraðsdóm til 

skýrslugjafar og bar að móðir sín hefði sagt sér að meintur faðir væri líffræðilegur faðir hans. 

Framburður hans var í samræmi við yfirlýsingu sem hann og systir hans gáfu í ágúst 2006 og var 

lögð fram í héraðsdómi. Sögðu þau að snemma í bernsku hefðu þau orðið þess áskynja á heimili 

sínu að stefnandi væri ekki talinn sonur föður þeirra. Hefðu þau oft heyrt á mæli móður sinnar að 

stefnandi væri sonur meints föður. Málið hefði hins vegar verið viðkvæmt báðum foreldrum þeirra 

og hafi móðir þeirra liðið fyrir það alla ævi. Tjáðu þau að eftir að málaferli þessi væru komin í 

hámæli fannst þeim þau ekki komast hjá  þeirri siðferðilegu skyldu að bera sannleikanum vitni. 

Væri hann sá að báðir foreldrar hafi talið stefnanda son meints föður. Séu þau þess einnig fullviss 
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og komist enginn efi þar að. Í ljósi þessa þótti sýnt fram á að móðir stefnanda hafi í vitna viðurvist 

lýst því yfir að meintur faðir væri líffræðilegur faðir hans. Mannerfðafræðileg rannsókn var því 

talin mega fara fram skv. 15. gr. barnalaga. 

Í kjölfar dómsins fór fram mannerfðafræðileg rannsókn sem sýndi fram á að 99,9% líkur væru 

á því að stefnandi væri líffræðilegur sonur meints kynföður. Eftir að þær niðurstöður lágu 

fyrir var faðernið staðfest í Hérd. Rvk. 12. september 2007 (E-10563/2004) og var þeim 

úrskurði héraðsdóms Reykjavíkur ekki áfrýjað til Hæstaréttar. 

Af þessum málaferlum virðist mega ráða að fullvissa barns um að það sé ranglega feðrað 

nægi ekki til þess að skilyrði málssóknar fyrir dómstólum skv. 2. mgr. 10. gr. bl. séu uppfyllt 

og sönnunarfærsla skv. 15. gr. bl. nái fram að ganga. Það er hins vegar eðlilegt að velta upp 

þeirri spurningu hvort hinar ströngu sönnunarkröfur Hæstaréttar, sbr. fyrrgreind málaferli, 

gangi gegn rétti barns til að þekkja foreldra sína enda getur verið vandkvæðum bundið fyrir 

barn, þegar jafnvel áratugir eru liðnir, að leiða að því líkur að móðir og meintur faðir hafi haft 

samfarir á hugsanlegum getnaðartíma barns. Mætti halda því fram að þær ströngu 

sönnunarkröfur séu jafnframt í andstöðu við þann megintilgang faðernismála að leita 

sannleikans um það hver sé kynfaðir barns.  

Í Hrd. 16. júní 2010 (340/210) var þess einnig krafist að gerð yrði mannerfðafræðileg 

rannsókn á meintum kynföður sem var látinn til sönnunar á faðerni barns. Forsendur eru þó 

ólíkar þeim málaferlum sem fyrr eru rakin m.a. að því leyti að í þessu máli var það móðir 

barns sem höfðaði mál fyrir hönd þess. Yfirlýsing móður um náin kynni á getnaðartíma barns 

lá því fyrir í málinu:  

Móðirin E byggði á því að F væri án nokkurs vafa faðir barns hennar A. Hefði hún eingöngu haft 

kynferðislegt samneyti við hann á getnaðartíma og hljóti hann því að vera faðir barnsins. Staðfesti 

móðirin í viðurvist lögbókanda faðerni barnsins hjá sýslumanni þann 4. desember 2009.  F hefði 

einnig haft reglulegt samband við barnið þegar hann lifði auk þess sem hann sendi því reglulegan 

framfærslueyti sem nam 1.000 til 5.000 evrum á mánuði. Stefnandi vísaði jafnframt til þess að 

allar aðstæður hafi verið sérkennilegar varðandi greftrun F þegar hann lést. Þrátt fyrir vitneskju um 

A hefðu aðstandendur F ekki tryggt að til væru lífsýni úr F áður en hann var jarðsettur í miklum 

flýti og kyrrþey. Stefndu vísuðu til þess að barnið væri ófeðrað og hefði móðir þess hvorki við 

fæðingu barnsins né síðar, fyrr en en eftir lát F, talið að hann gæti verið faðir A. Ekki væri að sjá 

að stefnandi hefði ýst því yfir við þar til bær yfirvöld eða dómstóla í heimalandi sínu að hinn látni 

væri faðir A. Þá hefði stefnandi ekki lagt fram nein gögn sem bentu til þess að hinn látni hefði haft 

samfarir við stefnanda á getnaðartíma barnsins. Þyrfti að gera ríkar kröfur til sönnunar um líkindi á 

samförum á ætluðum getnaðartíma svo mannerfðafræðileg rannsókn mætti fara fram með hliðsjón 

af rétti hins látna til að hvíla í friði. Í héraðsdómi var kröfu stefnanda um mannerfðafræðilega 

rannsókn til sönnunar á faðerni A hafnað. Frásögn móður um samfarir við F á getnaðartíma var 

einungis talin fullyrðing sem engin sönnun fælist í. Þá var vísað til þess að stefnandi hefði ekki 

gefið upp faðerni dóttur sinnar á fæðingar- né skírnarvottorði og væri auk þess missaga um 

faðernið. Þá var skjal sem átti að sanna innlagnir inn á bankareikning ekki talið bera með sér að 

stefnandi væri eigandi reikningsins né að F hefði lagt fé inn á hann. Þá voru ljósmyndir sem lagðar 

voru fram í málinu, tölvupóstur frá starfsmanni Útlendingastofnunar um að F væri faðir A né 

yfirlýsingar frændfólks og vina hafa takmarkað sönnunargildi í málinu. Var jafnframt tekið fram í 

héraðsdómi að þær yfirlýsingar bæru heldur ekki með sér að E hefði ekki verið með öðrum 

mönnum á getnaðartíma barns. Fyrir Hæstarétti voru lögð inn ný gögn um átta innborganir F inn á 
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bankareikning móður að fjárhæð 1.000 til 1.500 evrur í senn á tímabilinu 30. júní 2006 til 16. maí 

2007. Hæstiréttur vísaði til þess að móðir A hefði staðfest faðernið hjá lögbókanda í Reykjavík auk 

þess sem hún og F hefðu reglulega haft samfarir á getnaðartíma barnsins. Þá hefðu verið lagðar 

fram yfirlýsingar vitna um samband þeirra. Hæstiréttir taldi því uppfyllt skilyrði 15. gr. sbr. 2. mgr. 

10. gr. bl. fyrir að mannerfðafræðileg rannsókn mætti fara fram til sönnunarfærslu í málinu. 

 

Hæstiréttur tók fram í forsendum sínum að þegar litið væri til þeirra ríku hagsmuna sem barn 

hefur af því að fá skorið úr faðerni sínu megi ljóst vera að sýna verði fram á að aðrir ríkari 

hagsmunir ráði því að slíkri sönnunarfærslu verði hafnað. Voru hagsmunir barnsins taldir 

ríkari friðhelgi grafreits sbr. 6. gr. laga nr. 36/1993 um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu. 

 

3.4.6 Dómsmál til vefengingar á faðerni barns  

a) Almennt um vefengingarmál 

Í III. kafla barnalaga er kveðið á um þær reglur sem gilda um annars vegar dómsmál til 

vefengingar á faðerni barns og hins vegar til ógildingar á faðernisviðurkenningu. Um 

vefengingarmál er að ræða þegar hnekkja á faðerni barns sem ákvarðað hefur verið samkvæmt 

faðernisreglum 2. gr. bl. en ógildingarmál þegar hnekkja á faðernisviðurkenningu manns sem 

sem gengist hefur við barni sem kona hefur kennt honum skv. 4. gr. bl. Samkvæmt 22. gr. bl. 

gilda ákvæði 11., 12., 13., 14., 15. og 16. gr., 2. mgr. 18. gr. og 19. gr. um málsmeðferð í 

vefengingar- og ógildingarmálum. Til umfjöllunar um þau ákvæði vísast því til kafla 3.4.5 um 

faðernismál. 

Vefengingarmálum og málum til ógildingar á faðernisviðurkenningu verður lokið með 

dómsátt í samræmi við niðurstöður mannerfðafræðilegra rannsókna ef aðilar komast að 

samkomulagi um það, annars með dómi nema málinu verði vísað frá eða það fellt niður sbr. 

24. gr. bl. Þegar um faðernismál er að ræða mega aðilar hins vegar ljúka málinu með dómsátt 

þrátt fyrir að niðurstöður mannerfðafræðilegra rannsókna liggi ekki fyrir skv. 18. gr. bl. Eru 

gerðar ríkari kröfur til dómsátta í vefengingarmálum og málum til ógildingar á 

faðernisviðurkenningu í ljósi þess að ef faðerni er hnekkt stendur barn uppi ófeðrað. Er því 

gerð krafa um að það sé hafið yfir allan vafa í samræmi við niðurstöður mannerfðafræðilegra 

rannsókna hvort réttmætt þyki að hnekkja faðerni barns.
154

 Í 54. gr. barnalaga nr. 20/1992 var 

hins vegar kveðið á um heimild dómara til að kveða upp dóm þess efnis að eiginmaður eða 

sambúðarmaður móður barns væri ekki faðir þess þegar skrifleg yfirlýsing þess efnis var gefin 

af móður barns, eiginmanni eða sambúðarmanni og þeim manni sem vildi gangast við 

faðerninu án frekari sönnunargagna. Gat slík heimild komið til þegar útilokað var að 

eiginmaður eða sambúðarmaður væri faðir barns, t.d. vegna fjarvista frá heimili á 
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hugsanlegum getnaðartíma barns.
155

 Sú lagaheimild var sett að sænskri og norskri fyrirmynd 

vegna gagnrýni þess efnis að hin ströngu skilyrði vefengingar gætu leitt til þess að börn væru 

rangfeðruð.
156

 Samfara betri sönnunaraðferðum með aukinni tækni í læknavísindum hafa 

þessi skilyrði verið hert í gildandi lögum og gerð krafa um niðurstöður mannerfðafræðilegra 

rannsókna.  

 

b) Aðild að vefengingarmálum 

Þeir sem hafa málshöfðunarrétt í vefengingarmálum eru barnið sjálft, móðir barns og sá 

maður sem er skráður faðir barns eða erfingi hans sbr. 1. mgr. 21. gr. bl. Samkvæmt 3. mgr. 

21. gr. bl. skal máli barns eða móður beint að föður, en að honum látnum að þeim erfingja 

hans sem gengur jafnhliða eða næst barninu að erfðum. Máli föður eða þess sem í hans stað 

kemur skal hins vegar beint að móður barns, en að henni látinni að barninu sjálfu. 

Ef maður sem ekki er skráður faðir barns telur faðernið ranglega skráð getur hann hvorki 

höfðað vefengingarmál né dómsmál til ógildingar á faðernisviðurkenningu. Hann getur þó 

höfðað hefðbundið dómsmál skv. lögum um meðferð einkamála nr. 91/1991 til 

viðurkenningar á faðerni barns. Dómari sker þá úr því eftir mati á þeim gögnum sem hafa 

komið fram í máli hvort staðhæfing um atvik teljist sönnuð skv. 44. gr. laganna.  

Hafi faðerninu verið hnekkt af barninu sjálfu, móður þess eða skráðum föður er hins vegar 

hægt að höfða faðernismál skv. 10. gr. bl. Þær takmarkanir á málsaðild sem kveðið er á um í 

ákvæðinu byggja á verndarsjónarmiðum um friðhelgi fjölskyldunnar á þeim grundvelli að 

vernda beri fjölskylduna og þá fyrst og fremst barnið sjálft gegn því að aðilar utan hennar geti 

farið fram á að faðerni þess sé hnekkt. Í ljósi þess er ekki talið æskilegt að heimila hverjum 

sem er að freista þess að fá faðerni barns hnekkt.
157

 Í þessu sambandi má nefna fyrrgreindan 

dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli MDE, Nylund gegn Finnlandi, 29. júní 1999 

(27110/95) en í málinu taldi kærandi sem ekki var skráður faðir barns að brotið væri á rétti 

sínum til þess að fá úr því skorið fyrir dómstólum hvort hann væri líffræðilegur faðir barns. Í 

málinu vísaði Mannréttindadómstóllinn til þess að ekki væri heimild í finnskum lögum til að 

fá viðurkenningu á því fyrir dómstólum hver væri líffræðilegur faðir barns án þess að það 

hefði réttaráhrif. Þá hafði kærandi auk þess ekki heimild skv. finnskum lögum til þess að 

höfða vefengingarmál. Niðurstaða Mannréttindadómstólsins var sú að þrátt fyrir að einkalíf 

Nylund nyti verndar 8. gr. MSE þóttu hagsmunir barnsins og friðhelgi fjölskyldunnar sem það 
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 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1178. 
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 Pater est – aðild þriðja manns að véfengingarmáli, bls. 6. 
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tilheyrði vega þyngra en hagsmunir kæranda á því að fá líffræðileg tengsl við barnið 

viðurkennd. Var því talið að ekki hafið verið brotið gegn 8. gr. MSE.  

Á hinn bóginn hefur því verið haldið fram að það brjóti gegn rétti barns að þekkja foreldra 

sína og þar með uppruna sinn að meina þriðja manni að höfða vefengingarmál. Þrátt fyrir að 

barn geti sjálft vefengt faðerni sitt þegar það hefur náð 18 ára aldri er hugsanlegt að barni sé 

fram að þeim aldri fyrirmunað að njóta persónulegra tengsla og umönnunar líffræðilegs föður 

síns og föðurfjölskyldu. Í ljósi þess að hægt sé með nánast fullkominni vissu að komast að 

raun um hver sé líffræðilegur faðir barns með mannerfðafræðilegum rannsóknum gangi slíkt 

fyrirkomulag gegn hagsmunum barns og þriðja manns.
158

 

Lengi vel var þriðja manni sem taldi sig föður barns sem hefur verið feðrað óheimilt á 

öllum Norðurlöndunum að höfða vefengingarmál. Það er enn meginreglan að undanskyldum 

Noregi og að nokkru leyti Danmörku. Samkvæmt 6. gr. danskra barnalaga er manni sem hafði 

samfarir við móður á getnaðartíma barns heimilt að fá úr því skorið hvort hann sé kynfaðir 

barnsins með faðernismáli. Skal krafa þess efnis koma fram áður en barn nær 6 mánaða aldri. 

Ákvæðið kemur því í fyrsta lagi til skoðunar þegar barn er ófeðrað. Þegar barn hefur hins 

vegar verið feðrað skv. pater est reglunni eða með faðernisviðurkenningu gildir ekki sá réttur 

skv. reglunni eðli málsins samkvæmt nema með einni undantekningu. Sá maður sem var 

giftur móður á getnaðartíma barns án þess að sótt hafi verði um skilnað hefur einnig rétt til 

þess að höfða faðernismál skv. ákvæðinu. Skal fyrrverandi eiginmanni svo fljótt sem auðið er 

tilkynnt um fæðingu barns og leiðbeint um rétt sinn til þess að höfða dómsmál. Þriðja manni 

er hins vegar óheimilt undir öllum kringumstæðum að höfða vefengingarmál í Finnlandi, 

Svíþjóð og á Íslandi.
159

 

Noregur hefur sérstöðu varðandi aðild þriðja manns að vefengingarmálum. Fram til ársins 

1997 var manni sem taldi sig föður barns heimilt að höfða vefengingarmál þar til barn hafði 

náð 3 ára aldri ef hann lagði fram gögn sem bentu til þess að hann gæti verið líffræðilegur 

faðir barns. Heimilt var hins vegar að veita undanþágur frá þeim tímamörkum vegna sérstakra 

ástæðna ef það var talið barninu fyrir bestu að þekkja og njóta umönnunar líffræðilegs föðurs 

síns. Sjónarmið eins og jafnrétti móður og föður hafa verið lögð til grundvallar auk þess 

hversu traustar niðurstöður mannerfðafræðilegra rannsókna eru. Fimm árum síðar árið 2002 

var síðan gengið skrefinu lengra og málshöfðunarheimild þriðja manns heimiluð án 

takmarkana. Var það skilyrði að maður þyrfti að leggja fram gögn sem sýndu fram á faðerni 
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barns auk þess afnumið jafnframt sem tímafrestirnir voru felldir úr gildi.
160

 Það hefur verið 

nefnt að með rýmkun málsaðildar þriðja manns sé mikilvægi þess að líffræðilegur faðir barns 

verði jafnframt faðir þess að lögum áréttað, ekki aðeins með tilliti til hagsmuna barnsins sjálfs 

heldur einnig kynföður þess. Með því að opna fyrir möguleika manns sé ekki raunveruleg 

hætta fyrir hendi á að verið sé að opna fyrir möguleika manns til þess að höfða 

vefengingarmál til þess eins að hefna sín eða koma höggi á móður barns. Þá sé jafnframt ekki 

talin mikil raunveruleg hætta á því að málshöfðun þriðja manns gæti haft neikvæðar 

afleiðingar á barnið eða fjölskyldu þess. Burtséð frá rétti manns til þess að höfða 

vefengingarmál geti þriðji maður sem telur sig föður barns haft ýmis konar önnur neikvæð 

áhrif á barn og fjölskyldu en að höfða dómsmál hafi hann það í hyggju.
161

 

Á hinn bóginn verður að hafa í huga hagsmuni barna og þörf þeirra fyrir stöðugleika og 

öryggi. Með slík sjónarmið í huga kom fram tillaga um afar áhugaverða leið í Noregi sem 

varð þó ekki að lögum. Felst sú leið í því að barn geti öðlast vitneskju um hvert sé líffræðilegt 

foreldri þess í vefengingarmáli án þess að réttarstaða þess breytist. Eins og nánar verður 

fjallað um í köflum 3.5 og 3.6 eiga bæði ættleidd börn og börn sem verða til með 

gjafakynfrumu í Noregi rétt á upplýsingum um kynforeldra við 18 ára aldur án þess að sú 

vitneskja hafi réttaráhrif, þ.e. án þess að kjörforeldri eða kynfrumugjafi njóti stöðu lagalegs 

foreldris í kjölfarið. Eftir að börn fá slíka vitneskju um uppruna sinn eru þau engu að síður 

áfram börn lagalegra og félagslegra foreldra sinna án þess að til nokkurs tengslarofs komi.
162

  

Á öllum Norðurlöndunum nema í Danmörku á barnið sjálft aðild að vefengingarmáli án 

allra takmarkana og tímafresta. Danmörk hefur sérstöðu að því leyti að þar er hægt að óska 

eftir endurupptöku til þess að fá faðerni barns breytt sem ákvarðað hefur verið samkvæmt 

pater est reglunni. Skv. 24. gr. danskra barnalaga á forráðamaður barns rétt á því að óska eftir 

endurupptöku. Þegar barn er orðið sjálfráða má það hins vegar sjálft óska eftir slíkri 

endurupptöku. Auk barnsins sjálfs getur móðir, skráður faðir og þriðji maður sem telur sig 

föður barns einnig óskað eftir endurupptöku þangað til barn nær 3 ára aldri. Heimilt er að 

veita undanþágur frá þeim tímafresti í sérstökum tilvikum.
163

  

Í Danmörku, Finnlandi og Noregi eiga bæði móðir barns og skráður faðir 

málshöfðunarrétt. Svíþjóð hefur hins vegar sérstöðu að því leyti að móðir barns getur ekki átt 

aðild að vefengingarmáli. Engir málshöfðunarfrestir eru í Svíþjóð en í Finnlandi skal höfða 

vefengingarmál áður en barn nær 2 ára aldri. Þó er heimilt að veita undanþágur frá þeim fresti 
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í sérstökum tilvikum. Maður getur þó ekki höfðað vefengingarmál í Finnlandi ef hann hefur 

áður lýst því yfir skriflega að viðkomandi barn sé hans.
164

  

 

c) Málshöfðunarfrestir í vefengingarmálum 

Í 3. gr. laga nr. 57/1921 um afstöðu foreldra til skilgetinna barna var  eiginmanni móður settur 

6 mánaða málshöfðunarfrestur til þess að höfða vefengingarmál en hvorki móður barns né 

barninu sjálfu.
165

 Sá málshöfðunarfrestur eiginmanns var rýmkaður úr 6 mánuðum í 1 ár frá 

því viðkomandi fékk vitneskju um atvik sem gat gefið tilefni til að vefengja faðernið. Í 

lögunum var jafnframt settur 5 ára fortakslaus málshöfðunarfrestur frá fæðingu barns. Þó var 

heimilt að gera undantekningu frá þeim frestum ef sérstaklega stóð á, t.d. ef aðila var 

ókunnugt um fæðingu barns eða vegna þess að hann gat ekki höfðað mál af einhverjum 

ástæðum t.d. vegna veikinda eða fangavistar. Við mat á því varð m.a. að líta til þess hvort 

horfur væru á því að barn hlyti þegar í stað annan föður að lögum, t.d. eiginmann móður.
166

  

Í 2. mgr. 52. gr. eldri barnalaga nr. 20/1992 var kveðið á um að sóknaraðili þyrfti að hefja 

vefengingarmál innan eins árs frá því hann fékk vitneskju um atvik sem orðið gæti efni til að 

vefengja faðerni barns, þó eigi síðar en innan fimm ára frá fæðingu þess. Ekki var þó kveðið á 

um neina tímafresti þegar barnið sjálft höfðaði vefengingarmál. Ef faðir barns var látinn var 

hins vegar kveðið á um sex mánaða málshöfðunarfrest fyrir erfingja eiginmanns eða 

sambúðarmanns. Var miðað við það tímamark þegar viðkomandi fékk vitneskju um fæðingu 

barns annars vegar eða lát eiginmanns eða sambúðarmanns hins vegar. 

Við setningu núgildandi barnalaga voru allir tímafrestir til þess að höfða vefengingarmál 

eða til ógildingar á faðernisviðurkenningu afnumdir. Þessir tímafrestir þóttu ekki 

réttlætanlegir nú á dögum m.a. með vísan til þess hversu óyggjandi niðurstöður fást í 

nútímarannsóknum á faðerni barns og með hliðsjón af 70. gr. stjórnarskrár um rétt manna til 

að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur fyrir dómstólum.
167

  

Fyrir Mannréttindadómstól Evrópu hafa verið borin álitamál um málshöfðunarfresti 

landslaga til að höfða vefengingarmál sbr. mál MDE, Rasmussen gegn Danmörku, 28. 

nóvember 1984 (8777/79): 

Í dönskum lögum var kveðið á um að eiginmaður þyrfti að höfða véfengingarmál innan 5 ára frá 

fæðingu barns en engir tímafrestir voru settir móður til að höfða slíkt mál. Í málinu var tekist á um 
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það hvort brotið hefði verið gegn 6. gr. sbr. 14. gr. MSE um réttláta málsmeðferð og 8. gr. sbr. 14. 

gr. MSE um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Málavextir voru þeir að Ramussen og eiginkona 

hans eignuðust dreng árið 1966 og stúlku árið 1971. Rasmussen hafði grunað allt frá fæðingu 

stúlkunnar að hann væri ekki líffræðilegur faðir hennar. Til að koma hjónabandinu ekki í upplausn 

ákvað hann þó að aðhafast ekkert í málinu. Hjónunum var hins vegar veittur skilnaður að borði og 

sæng árið 1973 og lögskilnaður tveimur árum síðar. Konan fékk forræði yfir börnunum og greiddi 

Rasmussen meðlag með þeim báðum framan af. Mörgum árum síðar eftir að beiðni Rasmussen 

hafði m.a. verið hafnað í tvígang hjá Eystri Landsrétti um að hefja málarekstur til vefengingar á 

faðerni stúlkunnar, kom málið til kasta Mannréttindadómstóls Evrópu. Var fyrst og fremst byggt á 

því að um hafi verið að ræða mismunun á grundvelli kynferðis vegna hinna mismunandi fresta til 

að höfða véfengingarmál. Ákvæðum danskra laga var hins vegar breytt eftir að málið fór fyrir 

Mannréttindadómstólinn og kveðið á um 3 ára frest öllum til handa án tilliti til kynferðis. Engu að 

síður kom til skoðunar hin ólögfesta tómlætisregla um að ef eiginmaður viðurkennir faðerni barns 

fyrirgeri hann rétti sínum til vefengingar ef hann fylgir ekki eftir grunsemdum sínum um að annar 

maður kunni að vera faðir barnsins. Dómstóllinn taldi það hins vegar ekki ólögmætt að setja 

mönnum ákveðnar skorður og tímafresti í því efni og hefði því ekki verið brotið gegn ákvæðum 

sáttmálans.  

 

Í MDE, Shofman gegn Rússlandi, 24. nóvember 2005 (74826/01) voru málavextir þeir að 

kærandi komst ekki að því fyrr en meira en ári eftir fæðingu barns að hann væri hugsanlega 

ekki líffræðilegur faðir barnsins. Var þá orðið of seint fyrir hann að höfða vefengingarmál 

skv. rússneskum lögum. Með því að meina honum að fá úr því skorið fyrir dómstólum hvort 

hann væri faðir barnsins var talið brot á 8. gr. MSE. Hin þröngu tímamörk voru ekki talin í 

samræmi við hin lögmætu markmið sem að var stefnt. Svipuð sjónarmið voru uppi í máli 

MDE, Mizzi gegn Möltu, 12. apríl 2006 (26111/02): 

Kærandi sem var skráður faðir barns hafði lengi efast um að hann væri líffræðilegur faðir þess. 

Barnið var getið í hjúskap hans og móðurinnar en þau fluttu í sundur áður en barnið fæddist og 

skildu ári síðar. Með blóðrannsókn mörgum árum síðar var staðfest að hann væri ekki faðir 

barnsins. Þrátt fyrir að niðurstaða blóðrannsóknar um að kærandi gæti ekki verið faðir barnsins lá 

fyrir settu maltnesk lög þröngar skorður til vefengingar á faðerni barns. Eiginmaður þurfti að höfða 

vefengingarmál innan þriggja mánaða frá fæðingu barns en lögunum var síðar breytt og 

tímamörkin lengd í 6 mánuði eftir fæðingu barns. Kæranda var því ekki unnt að höfða 

vefengingarmál og engar undanþágur voru veittar frá hinum ströngu tímamörkum. 

Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að brotið hefði verið gegn 8. gr. MSE sbr. 6. 

og 14. gr. MSE.  

  

Mannréttindadómstólinn hefur því ekki talið ólögmætt að setja mönnum ákveðnar skorður og 

tímafresti til þess að höfða vefengingarmál. Þeir tímafrestir þurfa þó að vera innan 

skynsamlegra marka og hafa aðildarríkin ákveðið svigrúm til slíkrar lagasetningar. Dæmin 

sanna að efasemdir um það hvort barn sé réttilega feðrað koma ekki einungis upp á fyrstu 

mánuðum og árum barnsins. Hafa því allir tímafrestir verið afnumdir úr íslenskum lögum. Það 

má þó velta fyrir sér hvort það geti í öllum tilvikum verið barni fyrir bestu að engin tímamörk 

séu fyrir slíkum málshöfðunum. Hægt er að hugsa sér tilvik þegar maður hefur verið skráður 

faðir barns skv. pater est reglunni en sá maður hafi frá upphafi haft vitneskju um að móðir 

hafi haft samfarir við annan mann á getnaðartíma barns. Hann hafi samt sem áður ákveðið að 

ganga barninu í föðurstað. Slitni t.d. upp úr sambandi móður og skráðs föður getur hann 
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hvenær sem er slitið öll lagaleg tengsl við barnið sem stendur þá uppi ófeðrað. Hafa verður í 

huga að barnið getur ávallt sjálft höfðað vefengingarmál við 18 ára aldur eða síðar vilji það 

freista þess að láta hnekkja faðerninu. Á hinn bóginn má líta sjónarmiða um mikilvægi þess 

að barn þekki uppruna sinn og til þess að skráður faðir að lögum sé jafnframt hinn rétti 

kynfaðir. 

 

d) Sönnunarkröfur í vefengingarmálum 

Gerðar eru strangar sönnunarkröfur í vefengingarmálum. Sönnunarmatið er frjálst og eru 

mannerfðafræðilegar rannsóknir jafnan mikilvægasta sönnunargagnið. Ef niðurstöður slíkra 

rannsókna liggja ekki fyrir eru önnur sönnunargögn tekin til skoðunar. Sá sem vill hnekkja 

faðerni ber sönnunarbyrðina fyrir því að barn sé ekki rétt feðrað. Faðernisregla 2. gr. bl. er 

byggð á tvenns konar líkum eins og áður segir, þ.e. annars vegar að kona hafi haft samfarir 

við eiginmann eða sambúðarmann sinn á hugsanlegum getnaðartíma barns og hins vegar að 

barn sé getið við þær aðstæður. Ef niðurstöður mannerfðafræðilegra rannsókna liggja ekki 

fyrir í málinu metur dómari því hvort tilefni sé til að hnekkja faðerni barns á þeim grundvelli 

að samfarir hafi ekki átt sér stað eða að barn sé ekki getið við þær aðstæður. Í slíkum tilvikum 

er því oftast haldið fram að samfarir hafi ekki átt sér stað á hugsanlegum getnaðartíma barns, 

t.d. vegna fjarvista. Ef slík sönnun nær fram að ganga eru allar líkur á því að vefenging nái 

fram að ganga. Sjaldnar er því borið við að engar líkur séu á því að getnaður barns hafi getað 

orðið við samfarir á getnaðartíma barns, t.d. vegna ófrjósemi eða vegna þess að 

getnaðarvarnir hafi verið notaðar.
168

  

Til marks um það hversu strangar kröfur eru gerðar til þess að sönnunarfærsla í 

vefengingarmálum nái fram að ganga vísast til Hrd. 20. nóvember 2007 (583/2007): 

Í málinu kröfðust þau A, B, C og D þess að mannerfðafræðilegar rannsóknir yrðu gerðar á 

lífsýnum úr E, látnum föður þeirra F, skráðs sonar G og þeim sjálfum eftir atvikum til 

sönnunarfærslu í máli sem þau ráku til vefengingar á faðerni G. Málavextir voru þeir að stefnda E 

frá Perú og F gengu í hjónaband árið 1990. Þau fóru til Perú í nóvember árið 1994 og var því 

haldið fram í málinu að hún hafi ekki verið barnshafandi á þeim tímapunkti. Í janúar eða febrúar 

árið 1995 komu þau hins vegar til baka til Íslands með drenginn G sem þá var nokkura vikna 

gamall. Stefnendur þau A, B, C og D sem eru börn F af fyrra hjónabandi héldu því fram að G væri 

hvorki sonur E né F heldur sonur frænku stefndu eða úr fjölskyldu hennar. E hafi hins vegar sett F 

það skilyrði fyrir áframhaldandi sambúð að hún ættleiddi drenginn og hafi hún því fengið pappíra 

frá Perú þess efnis um að hún hafi fætt drenginn. Stefnendur sögðu F ekki hafa verið sáttan við það 

en hann hafi engu að síður fallist á að drengurinn yrði skráður sonur þeirra í Perú. Skráning á 

faðerni G í þjóðskrá væri þar af leiðandi reist á röngu eða fölsuðu fæðingarvottorði frá Perú. Var 

farið fram á að viðurkennt yrði með dómi að faðir þeirra F, væri ekki faðir skráðs sonar G og 

stefndu E. Með úrskurði héraðsdóms þann 30. mars 2007 var þeim kröfum hafnað og var sá 

úrskurður staðfestur af Hæstarétti með dómi uppkveðnum 25. apríl 2007. Kom fram í málinu að F 
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hafi sýnt það í verki með því að tilgreina G í erfðaskrá sinni að hann hafi litið á hann sem son sinn. 

Þá var ekki talið að nein gögn hefðu verið lögð fram í málinu til stuðnings því að 

fæðingarvottorðið frá Perú væri falsað. Í þinghaldi þann 7. maí kröfðust stefnendur þess þá að fá 

að gefa skýrslur og leiða maka sína sem vitni til sönnunarfærslu í málinu. Því var hafnað í 

héraðsdómi en með dómi Hæstaréttar þann 4. júní var stefnendum hins vegar heimilað að gefa 

aðilaskýrslu og að leiða til skýrslugjafar umbeðin vitni. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að 

ekki væri fyrir fram útilokað að slík skýrslugjöf aðila og vitna gætu gefið efni til þess að 

sönnunarfærslu með mannerfðafræðilegri rannsókn næði fram að ganga í málinu. Þá voru skýrslur 

teknar af aðilum og óskuðu stefnendur í framhaldi eftir því að mannerfðafræðilegar rannsóknir 

yrðu gerðar. Því var hafnað í héraðsdómi en Hæstiréttur tók fram að samkvæmt 1. mgr. 21. gr. bl. 

ættu sóknaraðilar sjálfstæða aðild að máli til vefengingar á faðerni G. Hugsanleg viljaafstaða föður 

þeirra, meðan hann lifði, skipti ekki máli við meðferð og úrlausn kröfu þeirra. Yrði því að fallast á 

að fram mætti fara sú mannerfðafræðilega rannsókn sem gerð vara krafa um í málinu. 

 

Það verður þó að hafa í huga að stefnendur máls þessa höfðu fjárhagslega hagsmuni af því að 

faðerninu yrði hnekkt sem erfingjar hins skráða föður en skv. 1. mgr. 21. gr. bl. hafa þeir 

erfingjar sem ganga skráðum föður jafnhliða að erfðum heimild til málsaðildar að honum 

látnum. Ekki er ólíklegt að enn meiri kröfur hafi verið gerðar til sönnunarfærslu í málinu af 

þeim sökum.  

 

3.4.7 Dómsmál til  ógildingar á faðernisviðurkenningu 

Um dómsmál til ógildingar á faðernisviðurkenningu er að ræða þegar hnekkja á 

faðernisviðurkenningu manns sem gengist hefur við barni sem kona hefur kennt honum skv. 

4. gr. bl. Þeir sem hafa málshöfðunarheimild í málum til ógildingar á faðernisviðurkenningu 

eru barnið sjálft, móðir þess og sá sem viðurkennt hefur faðerni barns sbr. 2. mgr. 21. gr. 

barnalaga. Það er því gerður greinarmunur hvað varðar aðild erfingja að vefengingarmálum 

annars vegar og ógildingarmálum hins vegar. Erfingjar eiga ekki málsaðild þegar um 

ógildingarmál er að ræða sbr. Hrd. 27. apríl 2012 (211/2012). Í málinu staðfesti Hæstiréttur 

úrskurð héraðsdóms um að hafna kröfu erfingja um ógildingu á faðernisviðurkenningu með 

vísan til þess að í 2. mgr. 21. gr. bl. væru aðilar til sóknar tæmandi taldir. 

 Máli barns eða móður skal beint að föður, en að honum látnum að þeim erfingja sem 

gengur jafnhliða eða næst að erfðum. Máli föður eða þess sem í hans stað kemur skal beint að 

móður barns, en að henni látinni að barninu sjálfu sbr. 3. mgr. 21. gr. Sömu reglur og eiga við 

um faðernismál og vefengingarmál gilda um lögsögu, varnarþing og málsmeðferð í málum til 

ógildingar á faðernisviðurkenningu sbr. 20. og 22. gr. bl. 

Til þess að hægt sé að höfða ógildingarmál skv. ákvæðinu verður að hafa farið fram 

lögformleg viðurkenning á faðerni barns skv. 4. gr. bl. sbr. Hrd. 1992:858 (168/1992): 

J sem var skráður faðir G hélt því fram að sú skráning hjá Hagstofu Íslands væri röng og krafðist 

hann að þeirri skráningu yrði hrundið. Það lá fyrir í málinu að J og móðir barnsins vissu bæði að J 

væri ekki líffræðilegur faðir G. Ágreiningur var hins vegar um það hvort skráning faðernisins hjá 
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Hagstofu hafi verið gerð með vilja J sem sagðist aldrei hafa viðurkennt faðerni barnsins. Voru þær 

upplýsingar raktar í héraðsdómi að allt benti til þess að J væri ekki faðir G. Var málinu hins vegar 

vísað frá með þeim rökum að ekki gæti reynt á kröfu J fyrr en úr því álitaefni yrði skorið í 

vefengingarmáli. Hæstiréttur staðfesti frávísunarkröfuna og sagði að skv. lögum nr. 9/1981 ætti J 

ekki aðild að vefengingarmáli né væru skilyrði fyrir höfðun ógildingarmáls uppfyllt.  

 

Þrátt fyrir að það lá fyrir í málinu að faðernið hafði verið ranglega skráð hjá Hagstofa Íslands 

var málinu vísað frá þar sem lögformleg faðernisviðurkenning var ekki talin hafa farið fram. 

Þótti því ekki tækt að taka málið til efnismeðferðar.
169

 Í fyrrgreindum dómi Hrd. 8. maí 2009 

(160/2009) sem snérist um tilkall til arfs var einnig fjallað um það hvort sú 

faðernisviðurkenning sem lá fyrir í málinu hafi verið fullnægjandi. Í málinu voru 

fæðingarvottorð frá Bretlandi, íslenskt skírnarvottorð og skjöl sem virtust bera með sér að 

hinn látni faðir hafi litið á A sem son sinn ekki talin fullnægja áskilnaði 4. gr. til að geta talist 

faðernisviðurkenning í skilningi barnalaga. 

Til þess að faðernisviðurkenningu verði hrundið þurfa að koma fram nýjar upplýsingar um 

að sá maður sem viðurkennt hefur faðerni barns geti ekki verið faðir þess. Niðurstöður 

mannerfðafræðilegra rannsókna eru þar mikilvægastar en einnig getur t.d. legið fyrir að móðir 

hafi átt í nánum kynnum við fleiri menn en skráðan föður á getnaðartíma barns. 

Sönnunarmatið í ógildingarmálum er frjálst og er ekki skilyrði að niðurstöður 

mannerfðafræðilegra rannsókna liggi fyrir.
170

 Til marks um það er Hrd. 30. ágúst 2005 

(324/2005): 

Skráður faðir krafðist þess að fram færi mannerfðafræðileg rannsókn á látnum syni sínum og 

móður barnsins. Hinn skráði faðir og móðirin höfðu verið í sambúð en ári eftir að upp úr henni 

slitnaði ól móðirin son. Krafðist hann ógildingar á faðerni þar sem hann hafði grunað í 16 ár að 

hann væri ekki faðirinn. Móðir barnsins hafði alla tíð neitað að fram færi blóðrannsókn. Eftir 

andlát sonarins lét hinn skráði faðir rannsaka barnatönn úr syninum sem hann hafði varðveitt 

ásamt lífsýni úr honum sjálfum hjá sænskri rannsóknarstofu. Niðurstaðan var sú að hann gæti ekki 

verið faðir þess barns sem tönnin var úr. Þrátt fyrir að rannsóknin væri ekki tæk sem sönnun þess 

að hann væri ekki faðir barnsins var hún hins vegar talin gefa fullt tilefni til að kanna málið frekar. 

Var því tekin til greina sú krafa að fram færi mannerfðafræðileg rannsókn á hinum skráða föður, 

móður barnsins og lífsýni úr hinum látna syni til sönnunarfærslu í máli sem hann hafði höfðað til 

ógildingar á faðernisviðurkenningu.  

 

Niðurstöður sænskrar rannsóknarstofu á barnatönn látins sonar voru taldar leiða nægilegum 

líkum um að hann gæti ekki verið líffræðilegur sonur hins skráða föður svo krafa um 

mannerfðafræðilega rannsókn skv. 15. gr. bl. til sönnunarfærslu í málinu yrði tekin til greina.  

Í Noregi geta sömu aðilar höfðað dómsmál til ógildingar á faðernisviðurkenningu eftir 

sömu reglum og eiga við um vefengingarmál, þ.e. barnið sjálft, móðir þess, skráður faðir og 
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þriðji maður sem telur sig kynföður barns. Engir tímafrestir eru til málshöfðunar slíkra mála 

né önnur skilyrði. Í Danmörku gilda fyrrgreindar reglur um endurupptöku faðernis sem 

ákvarðað hefur verið með pater est reglunni eða skv. dómi sbr. 15. og 24. gr. danskra laga. 

Heimild til endurupptöku hafa móðir barns, lögráðamaður eða skráður faðir barns. Í Finnlandi 

getur maður sem  hefur viðurkennt faðerni barns, móðir og barnið sjálft krafist ógildingar. Í 4. 

gr. sænska foreldrabálks nr. 1949:381 er kveðið á um heimild dómstóla til að ógilda faðerni
171

  

 

3.5 Réttur ættleiddra barna  

3.5.1 Almennt  

Markmið ættleiðinga er að tryggja barni sem ekki getur alist upp hjá kynforeldri eða 

kynforeldrum möguleika á að alast upp hjá fjölskyldu sem getur veitt því aðbúnað og uppeldi 

í samræmi við þarfir þess.
172

 Eru það hagsmunir barnsins sem skulu hafðir í fyrirrúmi framar 

hagsmunum þeirra sem óska eftir því að ættleiða barn. Við framkvæmd ættleiðinga skal ávallt 

hafa að leiðarljósi það sem barni er fyrir bestu skv. 4. gr. laga um ættleiðingar nr. 130/1999 

(hér eftir ættl.) sbr. 3., 20., 21. og 27. gr. Barnasamningsins. Íslenska ríkið fullgilti Haag-

samning um vernd barna og samvinnu varðandi ættleiðingar milli landa þann 1. maí árið 

2000.
173

 Var höfð hliðsjón af samningnum við setningu núgildandi ættleiðingarlaga auk þess 

sem litið var til löggjafar í öðrum Evrópuríkjum og til annarra alþjóðasamninga, m.a. til 

ákvæða Barnasamningsins.
174

 Þá er í gildi á milli Norðurlandanna samningur um hjúskap, 

ættleiðingu og lögráð sbr. lög nr. 29/1931 er varðar alþjóðlegan einkamálarétt og 

lagaskilareglur milli landanna. 

Ættleiðingar hafa verið flokkaðar í þrjá flokka eftir því um hvers konar ættleiðingu er að 

ræða sbr. 1. gr. reglugerðar um ættleiðingar nr. 238/2005. Með frumættleiðingu er átt við 

ættleiðingu á barni sem ekki er barn eða kjörbarn maka umsækjanda eða sambúðarmaka. 

Barnið stofnar þá til nýrra fjölskyldutengsla við ættleiðinguna og tengsl við 

upprunafjölskylduna rofna að sama skapi. Er greint á milli annars vegar frumættleiðinga 

íslenskra barna og hins vegar frumættleiðinga milli landa. Ættleiðingar barna milli landa, ekki 

síst frá fjarlægum og fátækari ríkjum heims, vekja upp ýmis álitaefni um rétt barns til að 

þekkja uppruna sinn. Það vakna m.a. spurningar um sjálfsmynd þessara barna sem hafa e.t.v. 
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annan litarhátt en íslensk börn, tengsl við menningu upprunalandsins sem er oft á tíðum 

gjörólík því sem þekkist á Íslandi auk álitaefna um tengslarof við kynforeldra og 

tengslamyndun við kjörforeldra.  

Með stjúpættleiðingu er átt við ættleiðingu á barni eða kjörbarni maka umsækjanda eða 

sambúðarmaka. Stjúpbarn er þá ættleitt af stjúpforeldri sínu. Við það rofna tengsl við annað 

kynforeldri en ný lagaleg tengsl myndast við stjúpforeldrið sem ættleiðir barnið.  

Með alþjóðlegri fjölskylduættleiðingu er erlendum ríkisborgara eða fyrrum erlendum 

ríkisborgara, sem á fasta búsetu hér á landi, heimilt að ættleiða barn sem er umsækjanda 

náskylt og búsett í upprunalandi hans. Er slík heimild fyrir hendi hvort sem umsækjandi sækir 

einn um ættleiðingu eða með maka sínum.
175

  

 

3.5.2 Móðerni og faðerni barns 

Almennt er greint á milli annars vegar veikrar eða opinnar ættleiðingar og hins vegar sterkrar 

ættleiðingar. Með veikri eða opinni ættleiðingu  heldur barn tengslum við kynforeldri sitt að 

einhverju marki, t.d. umgengnisrétti. Sterk ættleiðing felur það hins vegar í sér að öll lagaleg 

tengsl milli kynforeldris og barns falla niður. Það er sú tegund ættleiðinga sem tíðkast á öllum 

Norðurlöndunum.
176

  

Við ættleiðingu barns falla þannig niður öll lagaleg tengsl við kynforeldri og flytjast yfir 

til kjörforeldris. Ættleiðing er því afar áhrifaríkt úrræði sem veldur straumhvörfum í lífi 

kjörbarns, kjörforeldra og kynforeldra þar sem um fjölskylduskipti er að ræða. Forsjá, 

umgengni og framfærsla flytjast því m.a. til kjörforeldris.
177

  

Í 25. gr. ætl. er kveðið nánar á um réttaráhrif ættleiðingar. Samkvæmt ákvæðinu öðlast 

kjörbarn sömu réttarstöðu gagnvart kjörforeldrum, ættmennum þeirra og þeim sem eru í 

kjörsifjum við þá eins og væri það eigið barn kjörforeldra, nema lög mæli á annan veg. Frá 

sama tíma falla niður lagatengsl barnsins við kynforeldra þess, önnur ættmenni og þá sem eru 

í kjörsifjum við þá, nema lög kveði öðruvísi á. Ef annað hjóna ættleiðir barn hins eða kjörbarn 

fær barnið þá réttarstöðu sem væri það eigið barn hjóna. Sama er ef sá sem er í óvígðri 

sambúð ættleiðir barn hins. Þar sem barnalög nr. 76/2003 og barnaverndarlög nr. 80/2002 

gilda líka um kjörforeldra og kjörbörn og taka við þar sem ættleiðingarlögum sleppir gilda 

ákvæði barnalaga við skilnað eða sambúðarslit kjörforeldra. Barn tekur arf eftir kjörforeldri 

sitt skv. ákvæðum erfðalaga nr. 8/1962 en erfðaréttur eftir kynforeldri fellur niður. Réttarstaða 
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barnsins og foreldranna fer því í grunninn ekki eftir líffræðilegum tengslum heldur byggir á 

vilja kjörforeldra til að annast barnið að uppfylltum öðrum skilyrðum. 

 

3.5.3 Réttindi barns 

Þrátt fyrir skýr ákvæði um rof lagalegra tengsla er í V. kafla ætl. fjallað um upplýsingaskyldu 

kjörforeldra og rétt kjörbarns til aðgangs að upplýsingum um uppruna sinn. Barn á rétt á 

slíkum upplýsingum hvort sem það er ættleitt innan lands eða milli landa. Var ekki kveðið á 

um slíka skyldu foreldra og réttindi ættleiddra barna í eldri lögum um ættleiðingar nr. 

15/1978. Ákvæði kaflans tengjast að því leyti að þau stefna bæði að því marki að barni sé gert 

kleift að öðlast vitneskju frá unga aldri um að það sé kjörbarn og eigi að það eigi þess kost 

síðar að fá upplýsingar um kynforeldra sína.
178

  

 

a) Upplýsingaskylda kjörforeldra 

Skv. 26. gr. ætl. skulu kjörforeldrar skýra kjörbarni sínu frá því jafnskjótt og það hefur þroska 

til að það sé ættleitt. Skal það að jafnaði gert eigi síðar en þegar barn nær sex ára aldri. Eiga 

kjörforeldrar rétt á ráðgjöf viðkomandi barnaverndarnefndar varðandi slíka upplýsingagjöf. 

Þótti rétt að kveða á um slíka upplýsingaskyldu foreldra með hliðsjón af niðurstöðum 

rannsókna sálfræðinga, uppeldisfræðinga og annarra sérfræðinga um að það skipti sköpum 

fyrir velferð kjörbarns að hafa vitneskju um að það sé ættleitt og að það eigi einnig aðra 

foreldra. Sé einnig nauðsynlegt að það séu kjörforeldrarnir sjálfir sem skýri barni frá svo 

mikilvægum upplýsingum svo komið sé í veg fyrir að barn frétti það annars staðar frá, t.d. frá  

leikfélögum sínum og þá jafnvel í stríðnistón sem getur orðið barni þungbært áfall. Ef barn 

öðlast ekki svo þýðingarmiklar upplýsingar frá kjörforeldrum sínum heldur frá einhverjum 

utanaðkomandi er einnig hætta á trúnaðarbresti milli kjörbarns og kjörforeldra.  

Engin viðurlög eru við því ef foreldrar fullnægja ekki þessari upplýsingaskyldu heldur er 

skyldan af sambærilegum meiði og þær foreldraskyldur sem kveðið er á um í V. kafla 

barnalaga sem treysta eiga uppeldishlutverk foreldra. Þá þótti rétt að miða við sex ára aldur 

barns, þ.e. þann aldur þegar barn hefur skólagöngu sína. Þarf þó að meta í hverju tilviki fyrir 

sig hvenær barn á að öðlast upplýsingarnar og skal það gert jafnskjótt og það hefur þroska til. 

Aðalatriðið er að kjörforeldrar tryggi að barnið öðlist upplýsingarnar frá þeim sjálfum en ekki 

öðrum.
179
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b) Réttur kjörbarns til aðgangs að upplýsingum  

Samkvæmt 27. gr. ætl. á kjörbarn þegar það hefur náð 18 ára aldri rétt á að fá tiltækar 

upplýsingar um það frá ráðuneyti hverjir séu kynforeldrar þess eða fyrri kjörforeldrar. Þótti 

rétt að tryggja barni þennan rétt vegna aðildar Íslands að Haag-samningnum. Í 1. mgr. 30. gr. 

samningsins segir að stjórnvöld samningsríkis skuli tryggja að upplýsingar um uppruna barns, 

einkum upplýsingar um hverjir kynforeldrar þess eru, svo og upplýsingar um heilsufar séu 

varðveittar, m.a. um arfgenga sjúkdóma. Í 2. mgr. ákvæðisins segir að sjá skuli til þess að 

barnið eða umboðsmaður þess hafi með viðeigandi leiðsögn, aðgang að slíkum upplýsingum, 

að því marki sem lög viðkomandi ríkis leyfa. Með umboðsmanni er átt við kjörforeldri eða 

fulltrúa barns. Réttur barns er þar af leiðandi einnig háður löggjöf viðtökuríkis. Samningurinn 

leggur hins vegar enga skyldu á upprunaland barns til þess að láta slíkar upplýsingar fylgja 

með ættleiðingargögnum barns eða veita þær síðar. Upplýsingaskylda skv. 27. gr. miðast þar 

af leiðandi við þau gögn sem liggja fyrir hjá ráðuneytinu eða hægt er að afla annars staðar frá, 

m.a. hjá löggiltum ættleiðingarfélögum hér á landi.
180

 Á vefsíðu Foreldrafélags ættleiddra 

barna kemur hins vegar fram að í flestum tilvikum sé lítið vitað um bakgrunn þeirra barna 

sem ættleidd eru milli landa. Stundum sé nafn kynforeldra vitað en alla jafna sé lítið sem 

ekkert vitað um fortíð þeirra.
181

 Kjörforeldrar eru hins vegar hvattir til þess að afla sér eins 

mikilla upplýsinga og hægt er, m.a. um bakgrunn, menningu og tungumál barnsins. Barninu 

er þá auðveldað að öðlast upplýsingar um fortíð sína óski það eftir því síðar meir. Séu 

kjörbarni gefnar heiðarlegar upplýsingar um uppruna sinn og kynforeldra eftir því sem aldur 

og þroski leyfir er barninu gert kleift að þroska með sér heilbrigða og heilsteypta 

sjálfsímynd.
182

 Í  þeim tilvikum þegar lítið eða ekkert er vitað um kynforeldra barns aðstoða 

sum ríki kjörbörn við að hafa uppi á kynforeldrum og systkinum auk þess sem alþjóðleg 

ættleiðingarsamtök sem og ýmis frjáls samtök taka að sér slíka leit.
183

  

Í sumum ríkjum er sleginn sá varnagli í löggjöf um ættleiðingar að barn eigi ekki rétt á 

upplýsingum um kynforeldra ef annað kynforeldrið eða báðir hafa óskað eftir því að nöfnum 

þeirra verði haldið leyndum.
184

 Það getur verið togstreita milli réttar barns til að þekkja 

foreldra sína skv. 7. gr. Barnasamningsins og réttar kynforeldra til nafnleyndar. Þar af leiðandi 

er leyfilegt skv. 30. gr. Haag samningsins að setja barni ákveðnar takmarkanir á aðgangi að 
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upplýsingum að því marki sem lög viðkomandi ríkis leyfa sbr. 2. mgr. ákvæðisins.
185

 Slíkan 

fyrirvara er ekki að finna í 27. gr. ættleiðingarlaga. Það skal því veita barni upplýsingar um 

kynforeldri skv. ákvæðinu þegar það hefur náð 18 ára aldri ef upplýsingarnar liggja fyrir. 

   Í Hrd. 1999:3132 (239/1999) óskaði barn sem var ættleitt eftir því að viðurkennt yrði með 

dómi að maður yrði dæmdur kynfaðir hans: 

Málavextir voru þeir að X var ættleiddur af stjúpföður sínum M eftir að móðir hans lést. Í 

fæðingar- og skírnarvottorði var ekki getið um kynföður hans og var hann því aldrei feðraður.  X 

óskaði ítrekað eftir því við meintan föður Y og afkomendur hans að þau undirgengjust 

mannerfðafræðilega rannsókn til að taka af allan vafa um faðerni hans en þau urðu ekki við þeim 

tilmælum. X hélt því fram að móðir sín hefði tjáð sér þegar hann var unglingur að Y væri kynfaðir 

sinn. Hefði hún orðið þunguð af völdum Y þegar hún starfaði sem starfsstúlka hjá foreldrum hans. 

Y sagðist hins vegar ekki hafa þekkt móður X á líklegum getnaðartíma X þar sem hann hafi unnið 

til sjós á þeim tíma. X sagði að um mikilvæga hagsmuni væri að ræða fyrir heilsu sína og 

afkomenda sinna, m.a. vegna læknisfræðilegrar erfðagreiningar og væntanlegs miðlægs 

gagnagrunns fyrir læknavísindi á sviði erfðagreiningar. Þá hélt hann því einnig fram að 

afkomendur Y hefðu sömu hagsmuna að gæta, s.s. vegna hjúskapartálma og heilbrigðissjónarmiða, 

sem og tilfinningalegra og persónulegra hagsmuna. Gætu upplýsingar um faðerni komið í veg fyrir 

skyldleikahjónabönd og barneignir sem gætu haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og ýmsa 

heilsubresti. Stefnandi tók það einnig fram í kröfugerð sinni að þar sem hann nyti stöðu kjörbarns 

M gerði hann ekki tilkalls til arfs eftir Y. Í úrskurði héraðsdóms sagði að skv. 1. mgr. 15. gr. 

þágildandi ættleiðingarlaga nr. 15/1978 falli öll lagatengsl barns við kynforeldra niður við 

ættleiðingu. Ættleiðing stefnanda hafi ekki verið felld niður. Ætti stefnandi því ekki lögvarða 

hagsmuni af því að fá úr málinu skorið. Var málinu vísað frá héraðsdómi sem var staðfest í 

Hæstarétti. 

 

Hæstiréttur sagði í málinu að ekki væri annað ráðið en að X hafi höfðað faðernismál eftir 

ákvæðum barnalaga. Hins vegar hafi hann tekið fram í kröfugerðinni að hann óskaði eftir því 

eingöngu að fá upplýsingar um það hver væri kynfaðir hans án þess að hróflað yrði við 

ættleiðingunni. Hæstiréttur taldi því að um ósamræmi í kröfugerð og málatilbúnaði X væri að 

ræða auk þess sem slíkum takmörkunum yrði ekki komið við í faðernismáli. skv. reglum 

barnalaga. Ættleitt barn getur því ekki farið í faðernismál eftir ákvæðum barnalaga einungis til 

staðfestingar á líffræðilegum uppruna sínum. 

 

 

3.6 Réttur barna í varanlegu fóstri  

3.6.1 Almennt 

Barnalöggjöfin byggir á því sjónarmiði að það sé almennt barni fyrir bestu að alast upp hjá 

kynforeldrum sínum sé þess nokkur kostur. Þegar foreldrar bregðast uppeldisskilyrðum sínum 

er megináherslan með barnaverndarlögum nr. 80/2002 (bvl.) skv. 2. gr. laganna að veita þeim 

börnum sem búa við óviðunandi aðstæður nauðsynlega aðstoð. Lögin veita 

barnaverndarnefndum heimild til inngrips og þvingunaraðgerða þegar andlegri og líkamlegri 

velferð barns er ógnað, t.d. með því að svipta foreldra forsjá barns, til töku barns af heimili og 
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ráðstöfun þess í fóstur. Séu kynforeldrar ekki hæfir til að ala upp börn sín geta hagsmunir 

barna verið betur tryggðir í annarra höndum. Slíkt verður þó ætíð að kanna til hlítar og verður 

niðurstaðan ávallt að vera barninu raunverulega fyrir bestu sbr. 1. mgr. 4. gr. bvl. og 3. gr. 

Barnasamningsins.  

Um börn í varanlegu fóstri gilda önnur sjónarmið en um ættleidd börn þar sem fósturbörn 

hafa eflaust í fleiri tilvikum myndað tengsl við kynforeldra sína áður en til aðskilnaðar kemur. 

Varanlegt fóstur er þó stundum undanfari þess að barn sé ættleitt. Með fóstri skv. 65. gr. bvl. 

er átt við að barnaverndarnefnd feli sérstökum fósturforeldrum umsjá barns í a.m.k. þrjá 

mánuði. Í fyrsta lagi þegar liggur fyrir að foreldrar hafa afsalað sér forsjá eða umsjá og 

samþykkt fósturráðstöfun. Í öðru lagi þegar kveðinn hefur verið upp úrskurður um heimild til 

að fóstra barn utan heimilis þegar samþykki foreldra og barns eftir atvikum liggja ekki fyrir. Í 

þriðja lagi þegar foreldrar hafa verið sviptir forsjá með dómi. Í fjórða lagi þegar barn er 

forsjárlaust vegna andláts forsjáraðila og í fimmta lagi þegar barn sem hefur komið til 

landsins án forsjáraðila sinna er í umsjá barnaverndarnefndar eða fær hæli eða dvalarleyfi á 

Íslandi.  

Fóstur getur verið tímabundið eða varanlegt sbr. 2. mgr. 65. gr. bvl.
186

 Þegar gera má ráð 

fyrir því að barn geti snúið heim að nýju er um tímabundið fóstur að ræða enda er því 

einungis ætlað að vara í takmarkaðan tíma. Í þeim tilvikum má ætla að unnt sé að bæta 

aðstæður þannig að barn geti snúið aftur heim til foreldra sinna sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 

804/2004 um fóstur (rg. nr. 804/2004). Samning um tímabundið fóstur skal aðeins gera til 

eins árs og einungis endurnýja slíkan samning einu sinni nema í algjörum 

undantekningartilvikum sbr. 23. gr. rg. nr. 804/2004. Með varanlegu fóstri er hins vegar gert 

ráð fyrir því að barn verði í fóstri þar til forsjárskyldur falla niður skv. lögum við 18 ára aldur. 

Fósturforeldrar fara þá með forsjárskyldur barns nema annað þyki henta þörfum og 

hagsmunum barns að mati barnaverndarnefndar. Markmið varanlegs fósturs er að tryggja til 

frambúðar umönnun, öryggi og stöðugleika í lífi barnsins. Fósturforeldrar skulu leitast við að 

leggja sig fram við að efla andlegan og líkama þroska barns og tryggja því uppeldi og 

umönnun innan fjölskyldunnar sem best hentar þörfum þess. Samningur um varanlegt fóstur 

skal að jafnaði ekki gera nema að liðnum reynslutíma sem skal alla jafna ekki vera lengri en 

þrír mánuðir og aldrei lengri en eitt ár sbr. 2. og 3. mgr. 65. gr. bvl. sbr. 3. gr. rg. nr. 

804/2004.  
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Álitaefnið um börn í varanlegu fóstri er því ekki hvort þau eigi rétt á að öðlast vitneskju 

um það hverjir séu kynforeldrar þeirra heldur hvaða rétt þau eiga á því að þekkja og halda 

tengslum við kynforeldra sína með hliðsjón af 7. og 8. gr. Barnasamningsins.  

 

3.6.2 Móðerni og faðerni barns 

Um ákvörðun móðernis og faðernis gilda reglur barnalaga nr. 76/2003, sbr. kaflar 3.3 um 

móðerni barns og 3.4 um faðerni barns. Barn telst því áfram barn kynforeldra sinna þrátt fyrir 

að hafa verið komið fyrir í varanlegt fóstur. Varanlegt fóstur er þó oft undanfari þess að 

fósturforeldrar ættleiði fósturbarn sitt sem hefur þá í för með sér að það stofnast til nýrra 

ættartengsla sbr. kafli 3.5.2 þar sem fjallað er um réttaráhrif ættleiðinga.  

Þar sem fósturforeldrar fara að jafnaði með forsjárskyldur sbr. 2. mgr. 65. gr. bvl. falla að 

sama skapi niður forsjárskyldur kynforeldra. Um inntak forsjár fer eftir ákvæðum barnalaga 

sbr. 3. mgr. 3. gr. bvl. Við ákvörðun um það hvort og að hvaða marki fósturforeldrar fari með 

forsjárskyldur barns, þ.m.t. lögráð þess, skal taka mið af því hversu lengi fóstri er ætlað að 

vara, aðstæðum foreldra auk þarfa og hagsmuna barns sbr. 1. mgr. 69. gr. bvl. Foreldrar geta 

sjálfir afsalað sér forsjá barns til barnaverndarnefndar sem síðan ráðstafar barni í fóstur sbr. a-

lið 1. mgr. 25. gr. bvl. Barnaverndarnefnd hefur einnig heimild til þess að fá úrskurð dómstóls 

gegn vilja foreldra og einnig gegn vilja barns sem náð hefur 15 ára aldri um að nauðsynlegar 

ráðstafanir séu gerðar ef brýnir hagsmunir mæla með því, svo sem með ráðstöfun barns í 

fóstur sbr. b-liður 1. mgr. 27. gr. bvl. Barnaverndarnefnd getur m.a. krafist þess að foreldrar, 

annað eða báðir, verði sviptir forsjá barns sbr. 29. gr. bvl. Með forsjársviptingu er leitast við 

að skapa stöðugleika í lífi barns með ráðstöfun þess í fóstur en börn foreldra sem hafa verið 

forsjársviptir hafa m.a. búið við vanrækslu, orðið fyrir ofbeldi, ekki fengið nauðsynlega 

meðferð og þjálfun t.d. vegna fötlunar eða umönnun barns sé að öðru leyti alvarlega 

ábótavant.
187

 Hafi foreldrar samþykkt, afsalað sér forsjá eða verið sviptir forsjá er heimilt að 

ákveða að fóstur skuli vara þar til barn verður lögráða sbr. 2. mgr. 69. gr. bvl. Kynforeldrar 

geta hins vegar skv. 32. gr. rg. nr. 80/2004 óskað endurskoðunar ákvörðunar 

barnaverndarnefndar og farið fram á að fóstursamningi verði rift.  

Um framfærslu barns og annan kostnað í fóstri er er kveðið á um í 75. gr. bvl. Það 

sveitarfélag sem ráðstafar barni í fóstur ber ábyrgð á að greiða fósturforeldrum 

framfærslueyri, fósturlaun og eftir atvikum annan útlagðan kostnað vegna barnsins. Hafi 
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foreldrar barns sem ráðstafað hefur verið í fóstur hins vegar ekki verið sviptir forsjá eru þeir 

framfærsluskyldir gagnvart barninu sbr. 37. gr. rg. nr. 804/2004. 

 

3.6.3 Réttindi barns 

a) Umgengnisréttur barns og kynforeldra 

Í 70. gr. bvl. er kveðið á um réttindi barns í fóstri. Skv. 1. mgr. á barn rétt á umgengni við 

foreldra eða aðra sem eru því nákomnir eftir að foreldri hefur afsalað sér umsjá eða forsjá eða 

verið svipt umsjá eða forsjá barns, enda samrýmist það hagsmunum barnsins. Tengsl barns í 

varanlegu fóstri við kynforeldri eða kynforeldra geta því lifað áfram í gegnum umgengni 

þeirra á milli. Varanlegt fóstur hefur að jafnaði í för með sér mikið tengslarof við kynforeldra, 

ekki jafn mikið rof og þegar um ættleiðingu er að ræða en margfalt meira rof heldur en við 

skilnað eða sambúðarslit foreldra.  

Við ráðstöfun barns í fóstur skulu barnaverndarnefnd og fósturforeldrar gera með sér 

skriflegan fóstursamning þar sem m.a. er kveðið á um umgengni barns við kynforeldra og 

aðra nákomna sbr. 68. gr. bvl. Fyrst var kveðið á um umgengnisrétt barna í fóstri og 

kynforeldra í barnaverndarlögum nr. 58/1992. Í eldri lögum um vernd barna og ungmenna nr. 

53/1966 voru engar slíkar reglur. Þó hafði skapast sú vinnuregla að gert væri samkomulag um 

samskipti kynforeldris og barns einu sinni til fjórum sinnum á ári.
188

 Nánar er kveðið á um 

umgengni í fóstri í 74. gr. bvl. og 25. gr. rg. nr. 80/2004. Í 1. mgr. 74. gr. bvl. segir að barn 

eigi rétt á umgengni við foreldra og aðra nákomna. Segir í ákvæðinu að með umgengni sé átt 

við samveru og önnur samskipti. Slík samskipti geta t.d. verið í gegnum síma eða bréfleiðis.  Í 

2. mgr. 74. gr. bvl. segir að foreldrar eigi rétt til umgengni við barn í fóstri nema umgengni sé 

bersýnilega andstæð hagsmunum og  þörfum þess og ósamrýmanleg þeim markmiðum sem 

stefnt er að með ráðstöfun þess í fóstur. Með sama hætti eiga þeir sem eru nákomnir barninu 

rétt á umgengni sé það talið til hagsbóta fyrir barnið, t.d. í þeim tilvikum sem tengsl við 

kynforeldra hafa verið lítil og þarf ekki endilega að vera um skyldmenni að ræða. Réttur 

þeirra er þó ekki jafn ríkur og kynforeldra þar sem gerð er krafa um að sú umgengni þurfi að 

vera til hagsbóta fyrir barn. Barn sem náð hefur 15 ára aldri getur sjálft gert kröfu um 

umgengni. Það þarf því að sýna fram á að umgengni kynforeldris og barns sé bersýnilega 

andstæð þörfum barnsins ef neita á um umgengnisrétt eða takmarka hann verulega sbr. 2. mgr. 

74. gr. bvl.
189
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Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að í mörgum tilvikum er fósturbörnum mjög mikilvægt að 

halda tengslum við kynforeldra sína. Ekki aðeins með tilliti til tilfinningalegra tengsla þeirra á 

milli heldur einnig svo barn fái tilfinningu fyrir samfellu í lífi sínu. Þá getur umgengni barns 

við kynforeldri dregið úr sorgarviðbrögðum vegna þess aðskilnaðar sem hefur orðið á milli 

þeirra. Eldri börn hugsa gjarnan um það hvernig foreldrum sínum líður eftir að þau eru tekin 

af heimilinu, sérstaklega börn með mikla ábyrgðartilfinningu gagnvart bæði foreldrum og 

systkinum. Umgengni getur þar með veitt börnum vissa ró þegar það getur fullvissað sig um 

að ekkert ami að foreldrunum og að þeim þyki enn vænt um þau.
190

 

Það getur þó verið erfitt að komast að samkomulagi um umgengni sem hentar barni, 

kynforeldrum og fósturforeldrum. Hagsmunir barnsins þurfa alltaf að vera útgangspunkturinn. 

Skipulag og tíðni umgengninnar þarf því fyrst og fremst að falla vel að daglegu lífi barnsins. 

Rannsóknir í sálfræði sýna fram á að börn sem hafa búið við vanrækslu foreldra og erfiðar 

aðstæður t.d. einhvers konar misnotkun eiga oft í erfiðleikum með að upplifa sig einhvers 

virði og bera oft í brjósti vantraust í garð annarra. Þess vegna er grundvallaratriði að öll 

umgengni miðist við það að byggja upp traust hjá barninu.
191

 

Í Noregi hefur verið um það rætt hvort löggjafinn eigi að setja viðmiðunarreglur um það 

hversu mikil umgengni skuli vera milli kynforeldris og barns, t.d. að lágmarki á fjögurra vikna 

fresti í að minnsta kosti fjórar klukkustundir í senn nema hagsmunir barns mæli gegn því. 

Slíkar reglur þóttu hins vegar ekki leysa neinn vanda því mikilvægt væri að umgengni miðist 

við hvað best hentar hag barns og aðstæðum hverju sinni. Ef slíkar reglur yrðu settar væri sú 

hætta fyrir hendi að umgengnin yrði ekki eins einstaklingsmiðuð og þegar leggja þarf mat á 

hvert mál fyrir sig.
192

    

Umboðsmaður barna hefur gagnrýnt það hversu takmörkuð umgengni fósturbarna við 

kynforeldra hefur alla tíð verið hér á landi, þ.e. einu sinni til tvisvar á ári í eina til tvær 

klukkustundir í senn. Fósturbörn njóti í sumum tilvikum engrar umgengni við kynforeldra 

sína, systkini eða ömmur og afa. Með því að skera þannig á blóðtengsl barns við 

upprunafjölskyldu fari í bága við 3. mgr. 37. gr. Barnasamningsins.
193

 Á hinn bóginn verður 

ávallt að hafa í huga viðkvæmt eðli þeirra mála þegar um varanlegt fóstur barns er að ræða 

sem ætlað er að vara þar til barn verður lögráða við 18 ára aldur. Í frumvarpi til laganna 
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kemur fram að foreldrar barna í varanlegu fóstri hafi ekki verið færir um að búa barni 

viðunandi uppeldisaðstæður auk þess að hafa jafnvel verið sviptir forsjá barns af þeim 

ástæðum sem taldar eru upp í 29. gr. bvl. Þessi börn koma því oftar en ekki frá mjög brotnum 

fjölskyldum úr erfiðum heimilisaðstæðum. Í ljósi þess að markmið fósturs sé að barn aðlagist 

og tilheyri þeirri fósturfjölskyldu sem tekur að sér uppeldi þess verði við slíkar aðstæður að 

viðurkenna að hagsmunir barns kunni að krefjast þess að umgengni kynforeldra verði 

verulega takmörkuð. Meta þarf þó hagsmuni hvers barns í hverju tilviki fyrir sig sbr. 3. mgr. 

74. gr. bvl. og sterk rök þurfa að vera fyrir því að umgengi barns og kynforeldra sé hafnað 

með öllu.
194

 Þrátt fyrir að barn hafi búið við slæmar aðstæður hjá kynforeldrum og þeir hafi 

verið vanhæfir sem uppalendur er hins vegar almennt byggt á því að það þjóni hagsmunum 

barns að umgangast kynforeldra sína og þá jafnvel í þeim tilvikum þegar foreldrar hafa verið 

sviptir forsjá.
195

 

 

b) Úrskurður barnaverndarnefnda um að umgengnisréttar eigi ekki að njóta 

Skv. 4. mgr. 74. gr. bvl. hefur barnaverndarnefnd úrskurðarvald um það ef sérstök atvik valda 

því að mati nefndarinnar að umgengni barns við foreldra sé andstæð hag þess og þörfum. 

Getur nefndin þá úrskurðað að foreldri eða aðrir nákomnir njóti ekki umgengnisréttar við 

barn. Þá er mælt fyrir um það í 7. mgr. 74. gr. bvl. að barnaverndarnefnd geti kveðið upp 

úrskurð þess efnis að dvalarstað barns sé haldið leyndum, t.d. gagnvart kynforeldrum ef 

hagsmunir barns krefjast þess. Barnaverndarnefnd getur þurft að grípa til slíks úrræðis m.a. 

þegar hætta er á að kynforeldri trufli það næði sem barni er nauðsynlegt til þess að aðlagast 

nýjum aðstæðum.
196

 Barnaverndarnefnd hefur einnig úrskurðarvald um umgengni þegar 

óskað er eftir breytingum á samningi um umgengnisrétt eða ef þess er krafist að 

barnaverndarnefnd endurskoði fyrri úrskurð sinn ef liðnir eru 12 mánuðir hið skemmsta frá 

fyrri úrskurði sbr. 5. og 6. mgr. 74. gr. bvl.  

Mörg álitamál koma til skoðunar þegar umgengni barns og kynforeldris er metin. Oft vilja 

kynforeldrar meiri umgengni við barn en þeir fá. Ef barnaverndarnefnd kemst að þeirri 

niðurstöðu að umgengnisréttar eigi ekki að njóta koma upp önnur álitamál þar sem slík 

niðurstaða dregur úr möguleika barns til að þekkja og mynda tengsl við kynforeldra sína.
197
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slíkum tilvikum getur umgengni hins vegar verið talin hamla aðlögun barns hjá 

fósturforeldrum sbr. Hrd. 1993:226 (360/1992): 

Starfsmenn barnaverndarnefndar Reykjavíkur tóku þrjú börn af heimili móður þeirra vegna 

vanrækslu og óreglu á heimilinu, 14 mánaða stúlku og tvo hálfbræður hennar. Faðir stúlkunnar var 

búsettur í Noregi þar sem hann starfaði og þar sem hann gat ekki tekið þátt í umönnun barnanna 

óskaði hann eftir því að börnunum yrði komið í fóstur. Maðurinn undirritaði sérstaka yfirlýsingu 

þess efnis að hann samþykkti að börnin færu í fóstur í þrjá mánuði til reynslu en með fóstur til 

lögráðaaldurs í huga. Hann setti það þó sem skilyrði að umgengni hans við börnin yrði tryggður. 

Faðir barnanna flutti síðar til Íslands og átti í miklum deilum við fósturforeldrana um 

umgengnisréttinn. Barnaréttarnefnd úrskurðaði loks að umgengnisréttar ætti ekki að njóta við skv. 

þágildandi 3. mgr. 33. gr. bvl.  Í dómi Hæstaréttar sem faðirinn höfðaði til að fá úrskurðinum 

hnekkt kom fram að þessar tilraunir hans til umgengni sköpuðu mikla spennu og erfiðleika í 

fjölskyldulífi barnsins á heimili fósturforeldra þess. Stúlkan sýndi heldur engan vilja til þess að 

umgangast föður sinn. Varð því að velja á milli þess hvort ætti að vera þyngra á metum, hagsmunir 

barns eða föður. Hæstiréttur staðfesti því hinn áfrýjaða dóm.  

 

Við mat á því hvort umgengni barns sé andstæð hag þess og þörfum eru það sjónarmið um 

það sem barni er fyrir bestu sbr. 1. mgr. 4. gr. bvl. og 3. gr. SRB sem ráða úrslitum en ekki 

hagsmunir og óskir kynforeldra sem óska eftir umgengni við barn sitt.  

Forsenda þess að barni gefist kostur á að tengjast fósturforeldrum er að kynforeldrar veiti 

því ákveðið svigrúm til þess. Margir kynforeldrar eru í stakk búnir til þess að uppfylla þær 

kröfur á meðan aðrir eiga mjög erfitt með það og gera barninu jafnvel erfitt fyrir að tengjast 

nýju fósturheimili. Kynforeldrar geta því haft neikvæð áhrif á aðlögun barns. Umgengni við 

kynforeldra í slíkum tilvikum er þá frekar hamlandi heldur en styrkjandi fyrir barnið. Til að 

reyna að koma í veg fyrir slíkt er því einnig mikilvægt að barnaverndaryfirvöld hugi að 

kynforeldrum barns, aðstæðum þeirra og viðbrögðum. Þarf jafnframt að gefa börnum 

raunhæfa mynd af foreldrum sínum. Börn eru almennt mjög trygg foreldrum sínum, vilja 

vernda þá og verja. Hollusta barna og samúð með kynforeldrum getur því valdið því að það 

eigi erfitt með að tengjast fósturforeldrum sínum. Þeim finnst oft bæði óskiljanlegt og 

óásættanlegt að hafa verið tekin út af heimili sínu og sýna því lítið umburðarlyndi ef bent er á 

eitthvað neikvætt í fari kynforeldra þeirra. Það er því mikilvægt að fósturforeldrar og 

barnaverndarnefndir finni jafnvægi milli þess að veita barni raunhæfar upplýsingar um 

kynforeldra þess að teknu tilliti til þeirrar hollustu sem barn sýnir þeim alla jafna.
198
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3.7 Réttur barna sem verða til vegna kynfrumugjafar við tæknifrjóvgun 

3.7.1 Almennt  

Hjónum, pörum í óvígðri sambúð, samkynhneigðum konum og einhleypum konum er heimilt 

að gangast undir tæknifrjóvgun með gjafakynfrumu skv. lögum nr. 55/1996 um tæknifrjóvgun 

ofl.  að uppfylltum skilyrðum laganna. Tæknifrjóvgun má framkvæma með tæknisæðingu eða 

glasafrjóvgun. Um tæknisæðingu er að ræða þegar sæði er komið fyrir í eða nærri kynfærum 

konu á annan hátt en með samförum. Glasafrjóvgun er hins vegar aðgerð þegar eggfruma, 

sem numin hefur verið úr líkama konu, er frjóvguð með sæðisfrumu utan líkamans sbr. 2. og 

3. mgr. 1. gr. tfl. Eingöngu er heimilt að nota gjafakynfrumur við tæknifrjóvgun ef frjósemi er 

skert, um er að ræða alvarlegan erfðasjúkdóm eða aðrar læknisfræðilegar ástæður mæla með 

notkun gjafakynfrumna. Sé frjósemi beggja maka eða einhleyprar konu skert er heimilt að 

nota bæði gjafaegg og gjafasæði við glasafrjóvgun. Þá er ætíð heimilt að nota gjafasæði þegar 

um er að ræða einhleypa konu, konu í hjónabandi eða óvígðri sambúð með annarri konu. 

Staðgöngumæðrun er óheimil sbr. 4. mgr. 5. gr. laganna. Þann 18. janúar 2012 samþykkti 

Alþingi hins vegar þingsályktun um að fela velferðarráðherra að skipa starfshóp sem undirbúi 

frumvarp til laga sem heimili staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Frumvarpið skal lagt fram 

svo fljótt sem verða má.
199

 Staðgöngumæðrun felur í sér að tæknifrjóvgun er framkvæmd á 

konu sem hyggst ganga með barn fyrir aðra konu og að staðgöngumóðirin hafi fallist á það 

fyrir meðgönguna að láta barnið af hendi strax eftir fæðingu sbr. 7. mgr. 1. gr. tfl. Margvísleg 

siðferðisleg og lagaleg álitamál koma upp til skoðunar við staðgöngumæðrun. Aðal álitaefnið 

varðar móðerni barnsins, sérstaklega í þeim tilvikum þegar fósturvísum með kynfrumum 

parsins er komið fyrir í staðgöngumóðurinni. Hvað verður um barnið ef það fæðist t.d. 

alvarlega fatlað og parið sem óskaði eftir aðstoð staðgöngumóðurinnar neitar að taka við 

barninu? Hvað verður um barnið ef parið sem lagt hefur til egg og sæði fellur frá á meðgöngu 

barnsins, t.d. vegna slyss? Staðgöngumóðirin gengur þá með barn sem ekki er líffræðilega 

skylt henni og hefur auk þess ekki ætlað sér að ganga því í móðurstað og ala það upp. 

Löggjafinn þarf að taka afstöðu til álitaefna af þessu tagi. 

  

Mikil umræða hefur átt sér stað síðustu ár varðandi nafnleynd kynfrumugjafa. Hefur verið 

lögð fram tillaga til þingsályktunar um rétt barns til að vita um uppruna sinn.
200

 Með 

tillögunni er lagt til að gerðar verði lagabreytingar svo börnum sem getin eru með 

gjafakynfrumu við tæknifrjóvgun eigi rétt á að fá upplýsingar um kynfrumugjafa. Margvísleg 
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lagaleg, siðferðisleg og læknisfræðileg álitamál rísa varðandi meðferð og framkvæmd 

tæknifrjóvgunar. Í tengslum við rétt barns til að þekkja uppruna sinn koma til skoðunar þær 

reglur sem gilda um ákvörðun móðernis og faðernis, hvaða rétt barn hefur til vitneskju um 

kynfrumugjafa auk réttarstöðu barna einhleypra kvenna sem ekki verða feðruð. Verður nú 

fjallað nánar um þau álitaefni. 

 

3.7.2 Móðerni og faðerni barns 

Í 6. gr. bl. er mælt fyrir um móðerni og faðerni barns þegar barn er getið við tæknifrjóvgun. 

Skv. 1. mgr. ákvæðisins telst kona sem elur barn sem getið er við tæknifrjóvgun móðir þess. 

Sama gildir um konur sem skráð hafa sambúð sína í þjóðskrá. Samkvæmt 3. mgr. 6. gr. bl. 

telst maður sem samþykkt hefur að tæknifrjóvgun fari fram á eiginkonu sinni samkvæmt 

ákvæðum laga um tæknifrjóvgun faðir barns sem þannig er getið. Sama á við um mann og 

konu sem skráð hafa sambúð sína í þjóðskrá. Þá telst kona sem samþykkt hefur að 

tæknifrjóvgun fari fram á eiginkonu sinni samkvæmt ákvæðum laga um tæknifrjóvgun 

foreldri barns sem þannig er getið. 

Samkvæmt 4. mgr. 6. gr. bl. verður maður sem gefur sæði í þeim tilgangi að það verði 

notað við tæknifrjóvgun á annarri konu en eiginkonu sinni eða sambúðarkonu sbr. 3. mgr., 

samkvæmt ákvæðum laga um tæknifrjóvgun ekki dæmdur faðir barns sem getið er með sæði 

hans. Maður sem gefið hefur sæði í öðrum tilgangi en greinir í 4. mgr. ákvæðisins telst hins 

vegar faðir barns sem getið er með sæði hans nema sæðið hafi verið notað án vitundar hans 

eða eftir andlát hans. 

Í 23. gr. bl. er kveðið á um heimild til þess að höfða mál til vefengingar á faðerni barns 

sem getið er við tæknifrjóvgun. Hafi maður samþykkt að tæknifrjóvgun fari fram á eiginkonu 

eða sambúðarkonu sinni, sbr. 3. mgr. 6. gr. bl. er aðeins unnt að taka til greina kröfu hans um 

vefengingu á faðerni barns ef ljóst er að barnið hafi ekki verið getið við tæknifrjóvgunina. Hið 

sama á við um kröfu þess efnis að viðurkennt verði að kona í staðfestri samvist eða óvígðri 

sambúð með móður teljist ekki foreldri. Í Hrd. 1997:2816 (157/1997) krafðist maður þess að 

dæmt yrði að hann teldist ekki faðir tvíbura sem kona hans ól með vísan til þess að þau voru 

getin vegna sæðisgjafar annars manns án þess að samþykki hans hafi legið fyrir: 

Málavextir voru þeir að M og K gengu í hjónaband og eignuðust dóttur sem getin var með 

gjafasæði með skriflegu samþykki M. Í málinu greindi aðilum hins vegar á um hvort M hafi vitað 

um og gefið samþykki sitt fyrir því að K færi í aðra tæknifrjóvgunaraðgerð. K ól í framhaldinu 

tvíbura og var M talinn faðir barnanna skv. þágildandi 3. gr. barnalaga nr. 20/1992 um að 

eiginmaður eða sambúðarmaður sem samþykkt hefur skriflega og við votta, að tæknifrjóvgun fari 

fram á eiginkonu sinni eða sambúðarkonu hans með sæði úr öðrum manni, teljist faðir barns sem 

þannig er getið. M hélt því hins vegar fram að hann og K hefðu ekki verið ásátt um síðari 



78 
 

tæknifrjóvgunina og að hann hafi verið grunlaus um erindi hennar til læknisins þegar hann ók 

henni til læknisins. Það lá fyrir í málinu að M hefði ekki gefið skriflegt samþykki sitt fyrir 

tæknifrjóvguninni eins og hann hafði gert fyrir fyrri tæknifrjóvgunarmeðferðina. Hæstiréttur tók 

hins vegar fram að vanræksla læknisins á því yrði ekki talin girða fyrir það að almennum 

sönnunarreglum yrði beitt til að leysa úr því hvort M hafi vitað um aðgerðina og því í reynd verið 

ásáttur við hana. Læknirinn bar fyrir dómi að aðgerðin hafi verið fastmælum bundin í símtali 

nokkrum mánuðum áður. Þá hafi K þurft að fara til læknisins nokkrum sinnum í skoðun fyrir 

aðgerðina og í eftirskoðun á aðfangadag. Var lagt til grundvallar að M hljóti að hafa verið kunnugt 

um þessar ferðir. Þær skýringar hans að K hafi farið til læknisins í öðrum erindagjörðum þóttu 

ótrúverðugar. Var M ekki talinn hafa sýnt fram á að hann hafi hvorki vitað né viljað að K gengist 

undir síðari tæknifrjóvgunina. Var K því sýknuð af kröfum hans. Hæstiréttur tók einnig fram að 

rétt hefði verið að K hefði einnig verið stefnt fyrir hönd tvíburanna sem hann gerði ekki. Þar sem 

aðilar hefðu hins vegar gefið yfirlýsingu fyrir Hæstarétti um að dómur í málinu væri jafnframt 

bindandi fyrir þá var látið við það sitja.  

 

Þrátt fyrir að skriflegt samþykki mannsins hafi ekki legið fyrir var lagt til grundvallar að 

honum hefði mátt vera ljóst að kona hans hafi gengist undir tæknifrjóvgunarmeðferðina. Þar 

sem manninum tókst ekki að sýna fram á að hann hafi hvorki vitað né viljað að kona hans 

gengist undir síðari tæknifrjóvgunina var móðir barnanna sýknuð af kröfum hans. 

Móðir barns telst sú kona sem elur barn á öllum Norðurlöndunum. Þegar barn er getið 

með tæknifrjóvgun í Noregi gilda almennar reglur um ákvörðun faðernis. Ef móðir er gift 

verður eiginmaður hennar faðir barns. Ef móðir er í sambúð verður maður sem býr með 

móður barns faðir ef hann hefur samþykkt tæknifrjóvgunina. Sæðisgjafi verður aldrei dæmdur 

faðir barns skv. 9. gr. norska barnalaga, jafnvel í þeim tilvikum þegar barn er ófeðrað t.d. ef 

maki hefur ekki samþykkt tæknifrjóvgunina. Í Noregi er heimilt að framkvæma tæknifrjóvgun 

á konu í hjúskap eða sambúð með manni og á samkynhneigðum konum í hjúskap eða sambúð. 

Í Svíðþjóð telst eiginmaður eða sambýlismaður móður lagalegur faðir barns. Það er þó 

skilyrði að hann hafi gefið samþykki sitt fyrir tæknifrjóvguninni. Maki eða sambúðaraðili 

samkynhneigðrar móður verður að sama skapi foreldri barns sem þannig er getið. 

Tæknifrjóvgun einhleypra kvenna er óheimil. Í Finnlandi telst eiginmaður móður faðir barns. 

Þegar móðirin er ógift verður sá maður sem samþykkt hefur tæknifrjóvgun með móðurinni 

faðir barnsins. Í Finnlandi er öllum konum, einhleypum og samkynhneigðum, heimilt að fara í 

tæknifrjóvgun með gjafakynfrumu ef þær uppfylla skilyrði laganna um meðferð. Eiginmaður 

konu telst faðir barns eða sá sem gefið hefur samþykki sitt fyrir tæknifrjóvguninni. Þegar 

móðir er ekki í hjúskap eða sambúð er heimild fyrir því að sæðisgjafi sem hefur samþykkt 

tæknifrjóvgunina verði skráður faðir barns ef sérstaklega sé um það samið. Í Danmörku má 

framkvæma tæknifrjóvgun á konu í hjúskap og í sambúð. Einhleypum konum og 

samkynhneigðum konum var jafnframt veitt heimild til þess að gangast undir tæknifrjóvgun 
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með gjafakynfrumu þann 1. janúar 2007. Faðir barns telst sá sem er í hjúskap með móður eða 

gefið hefur samþykki sitt fyrir tæknifrjóvgun.
201

   

 

3.7.3 Réttindi barns 

a) Nafnleynd kynfrumugjafa 

Samkvæmt 4. gr. laga nr. 55/1996 um tæknifrjóvgun kemur fram að óski gjafi eftir nafnleynd 

sé heilbrigðisstarfsfólki skylt að tryggja að hún verði virt. Í þeim tilvikum má hvorki veita 

gjafa upplýsingar um parið sem fær gjafakynfrumur eða um barnið né veita parinu eða 

barninu upplýsingar um gjafann. Óski gjafi hins vegar ekki eftir nafnleynd skal varðveita 

upplýsingar um hann í sérstakri skrá sbr. 3. mgr. ákvæðisins. Verði barn til vegna 

kynfrumugjafarinnar skal varðveita upplýsingar um það og parið sem fékk gjafakynfrumurnar 

í sömu skrá. Barnið sem verður til vegna kynfrumugjafar þar sem gjafi óskar ekki eftir 

nafnleynd, getur þegar það nær 18 ára aldri óskað eftir aðgangi að skrá skv. 3. mgr. til að fá 

upplýsingar um nafn gjafans. Þegar barn fær upplýsingar um kynfrumugjafa hjá stofnuninni 

ber henni eins fljótt og auðið er að tilkynna honum um upplýsingagjöfina.  

Ákvæði 4. gr. tfl. veitir kynfrumugjafa því val um það hvort hann kýs að njóta 

nafnleyndar eða ekki. Foreldri eða foreldrar hafa jafnframt val um það hvort keypt er 

gjafakynfruma þekkts gjafa eða sem á hvílir nafnleynd. Nafnleynd kynfrumugjafa hefur í för 

með sér að barn sem þannig er getið á ekki kost á því að öðlast vitneskju um gjafann. Barn 

sem getið er með gjafakynfrumu þekkts er aftur á móti gert kleift að öðlast upplýsingar um 

gjafann við 18 ára aldur. Miklar umræður sköpuðust á Alþingi í kringum setningu þessa 

ákvæðis. Í frumvarpi til laganna kemur fram að þau rök sem nefnd voru fyrir því að gera 

nafnleynd valkvæða voru m.a. þau að gefa fleiri færi á að njóta eggfrumugjafar. Í ljósi þess að 

frysting eggfrumna er tæknilega illframkvæmanleg er innflutningur þeirra háður verulegum 

annmörkum. Það séu því miklar líkur á því að vitneskja eða samband geti komist á milli aðila. 

Var jafnframt tekið fram að nafnleynd væri meginreglan á Norðurlöndunum að Svíþjóð 

undanskildu. Þá var vísað til þess að ekkert lægi fyrir um að nafnleynd hafi gefist illa auk þess 

sem lítið sé um kannanir á börnum sem hafa orðið til vegna kynfrumugjafar í ljósi þess sem 

það væri erfiðleikum bundið að koma þeim við. Jafnframt er talað um að þessi börn hafi líkt 

og önnur börn náttúrulega þörf til að rekja og þekkja líffræðilegan uppruna sinn en á þeirri 

skoðun byggist krafan um að það skuli viðurkennt sem mannréttindi að fá vitneskju um 
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líffræðilega foreldra. Þeim hugmyndum hafi lítt verið andmælt en á hinn bóginn verið haldið 

fram að þær geti skapað óvissu meðal barna og eftirvæntingu sem gæti verið erfitt að 

fullnægja.
202

 Allsherjarnefnd óskaði umsagnar umboðsmanns barna um frumvarpið. Í 

umsögninni sagði m.a. að réttur barns til að vita hvaðan það kemur ætti að ganga framar rétti 

foreldra til að halda slíku leyndu frá barni. Skylduna til að upplýsa barnið um raunverulegan 

uppruna þess verði að leggja á herðar foreldrum þegar þeir telja barnið hafa öðlast nægilegan 

þroska til að skilja þessar aðstæður. Var einnig vísað til þess að ættleitt barn og barn sem tekið 

er í fóstur eigi rétt á að vita uppruna sinn eftir því sem framast er unnt. Þá eigi barn sem getið 

er með gjafakynfrumu að eiga sama rétt. Annað gangi í berhögg við jafnræðisreglu 

Barnasamningsins sbr. hina almennu jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Væri velferð barns 

þannig best tryggð til framtíðar.
203

  

Nafnleynd kynfrumugjafa er heimil í Danmörku, bæði nafnleynd sæðisgjafa og 

eggfrumugjafa. Hafi kynfrumugjafi hins vegar ekki óskað nafnleyndar á barn rétt á 

upplýsingum um gjafa við 18 ára aldur. Í Noregi hefur nafnleynd sæðisgjafa verið óheimil frá 

1. janúar 2005. Börn sem verða til með gjafasæði eiga því rétt á upplýsingum um gjafa við 18 

ára aldur. Eggfrumugjöf er hins vegar óheimil í Noregi. Í Svíþjóð og Finnlandi eiga börn rétt á 

vitneskju um kynfrumugjafa við 18 ára aldur og er lagaskylda á foreldrum að upplýsa barn um 

að það hafi orðið til vegna kynfrumugjafar. Eðli málsins samkvæmt eru þó engin viðurlög við 

því ef foreldri gerir það ekki.
204

  

Í rannsókn sem gerð var í Svíþjóð kom fram að veruleg gjá væri á milli áskilnaðar um 

upplýsingaskyldu foreldra í lögum og til þess hvort foreldrar framfylgdu þeirri skyldu. Margir 

foreldrar sögðust ekki hafa í hyggju að segja börnum sínum að þau hefðu orðið til vegna 

kynfrumugjafar.
205

 Barni er fyrirmunað að öðlast vitneskju um gjafa ef það veit ekki að það 

hefur orðið til vegna kynfrumugjafar. Þetta er því siðferðisleg spurning sem foreldrar verða að 

gera upp við sig. Á hinn bóginn verður að telja að svipuð sjónarmið gildi um börn sem verða 

til vegna kynfrumugjafar og ættleidd börn að því leyti að mikilvægt sé að foreldrar veiti barni 

svo mikilvægar upplýsingar fremur en að barn frétti þær frá utanaðkomandi aðila. Hafa verður 

í huga að tæknifrjóvgunarferli foreldra spannar oft nokkur ár og samfara aukinni umræðu í 

þjóðfélaginu um ófrjósemi tala foreldrar oftar en ekki opinskátt um meðferð sína.
206
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Í samtali höfundar við Súsönnu Jónsdóttur hjúkrunarfræðing hjá Art Medica
207

 kom fram 

að um 80% kvenna sem gefa eggfrumu óski ekki eftir nafnleynd og að sama skapi óska 

langflestar konur sem fara í tæknifrjóvgun með eggfrumugjöf eftir því að fá egg án 

nafnleyndar. Á hinn bóginn lágu engar tölulegar upplýsingar fyrir um nafnleynd sæðisgjafa 

þ.e. hvernig hlutfall er milli þeirra sem óska eftir gjafasæði með nafnleynd annars vegar og 

með þekktum gjafa hins vegar. Hún vildi þó álíta að aukning hefði orðið á eftirspurn á 

gjafasæði án nafnleyndar í kjölfar þeirrar umræðu sem hefur skapast í þjóðfélaginu um rétt 

barns til að þekkja uppruna sinn. Hún vissi hins vegar ekki um dæmi þess að barn hefði óskað 

eftir upplýsingum um gjafa. Þau gjafasæði sem notað eru hér á landi koma frá dönskum 

sæðisbanka. Á vefsíðu sæðisbankans kemur fram hvaða upplýsingar barn öðlast við 18 ára 

aldur um þekktan sæðisgjafa óski það eftir slíkum upplýsingum.  Þær upplýsingar sem liggja 

fyrir um gjafann eru m.a. háralitur, augnlitur, hæð, þyngd, menntun, starf og blóðflokkur. 

Gögnin eru síðan varðveitt í 30 ár. Þá fylgir einnig með heilsufarssaga gjafa og fjölskyldu 

hans. Ef barn vill hafa samband við gjafa aðstoðar sæðisbankinn við það en tekur fram að 

hann ábyrgist ekki á neinn hátt afleiðingar þess. Er einnig áréttað að sæðisgjafa sé ekki ætlað 

að taka að sér neitt föðurhlutverk. Ef gjafi deyr getur barn engu að síður fengið þær 

upplýsingar sem liggja fyrir um hann. Sæðisbankinn aðstoðar barn ekki við að hafa samband 

við fjölskyldu hins látna. Móðir sem hefur keypt gjafasæði þekkts gjafa þarf að senda 

sæðisbankanum ýmsar upplýsingar innan tveggja mánaða frá fæðingu barns, m.a. 

fæðingardag, nafn og heimilisfang foreldris eða foreldra. Sæðisbankinn sendir í kjölfarið 

innsiglað skjal með númeri gjafa sem barn þarf að framvísa við 18 ára aldur óski það eftir 

upplýsingunum.
208

  

Rökin með því að kynfrumugjafi sé þekktur eru í fyrsta lagi þau að barni er þar með gert 

kleift að fá vitneskju um uppruna sinn með því að öðlast fyrrgreindar upplýsingar um gjafa 

við 18 ára aldur ef það kýs svo. Þá verður að hafa í huga að kynfrumugjafi verður aldrei 

foreldri barns og ber hvorki lagalegar né félagslegar skyldur gagnvart barni. Ef nafnleynd er 

óheimil getur hugsanlegur kynfrumugjafi þá metið með hliðsjón af því hvort hann vilji gefa 

kynfrumu. Þá hefur framboð af kynfrumum verið nægilegt í Svíþjóð þrátt fyrir að nafnleynd 

hafi verið aflétt. Dró úr framboði fyrst eftir að kveðið var á um rétt barns til að vitneskju um 

gjafa en síðan jókst framboð á nýjan leik.
209
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Rökin með nafnleynd kynfrumugjafa eru hins vegar að á þann hátt er friðhelgi einkalífs 

kynfrumugjafa tryggt. Hann á þá ekki í hættu á að barn sem hefur orðið til vegna kynfrumu 

sem hann gaf 18 árum áður gefi sig fram þegar hann sjálfur er jafnvel kominn með fjölskyldu. 

Þá hefur verið bent á það að framboð gjafakynfrumna sé betur tryggt á þann hátt til þess að 

hægt sé að anna eftirspurn eftir tæknifrjóvgunarmeðferðum.
210

 Þá getur nafnleynd stuðlað að 

því að foreldrar geti látið sem fjölskylda þeirra sé „hefðbundin“ þ.e. að barn sé erfðafræðilega 

skylt þeim báðum.
211

 Er það í samræmi við það sem kemur fram í frumvarpi til laganna um að 

eðlilegast sé að læknir velji kynfrumugjafa sem sé sem líkastur foreldrinu í útliti, svo sem er 

varðar líkamsbyggingu, hæð, augnalit, háralit og blóðflokk.
212

 Þá er hætt við því að barn hafi 

miklar væntingar til þess að hitta gjafa sem getur valdið sárum vonbrigðum. Það verður þó að 

hafa í huga að barn er orðið 18 ára þegar því gefst kostur á að fá upplýsingar um gjafa og 

þyrfti þá að vega og meta kosti þess og galla að fara fram á að fá slíkar upplýsingar sem 

fullorðinn einstaklingur. Á hinn bóginn verður að hafa í huga að ákvæði 7. gr. SRB mælir 

fyrir um rétt barns frá fæðingu til að þekkja foreldra sína. Það er álitaefni hvort barni sé 

nægilegt að fá svo mikilvægar upplýsingar um uppruna sinn þegar það er orðið 18 ára. Því 

hefur verið haldið fram að barn ætti með réttu að fá slíka vitneskju þegar það hefur öðlast 

nægilegan þroska til að skilja þýðingu þess.
213

   

 

b) Börn einhleypra kvenna 

Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. tfl. er einhleypum konum ætíð heimilt að nota gjafasæði og sé 

frjósemi þeirra sjálfra skert er þeim einnig heimilt að nota gjafaegg við tæknifrjóvgun. 

Einhleypum konum er því lögum samkvæmt heimilt að eignast barn sem ekki er líffræðilega 

skylt þeim sjálfum eftir atvikum auk þess sem barn einhleyprar konu verður ekki feðrað, sbr. 

2. mgr. 3. gr. bl. Barni er auk þess í sumum tilvikum fyrirmunað að öðlast vitneskju um 

kynfrumugjafa. Það er undir móður barns komið hvort hún segi barni sínu frá því að það hafi 

verið getið vegna kynfrumugjafar við tæknifrjóvgun og hvort móðir kjósi að kaupa gjafasæði 

og eftir atvikum einnig gjafaegg sem á hvílir nafnleynd.  

Þegar einhleypum konum var veitt heimild til þess að gangast undir tæknifrjóvgun með 

lögum nr. 54/2008 var til rökstuðnings þeirri heimild vísað til breytinga á fjölskyldumynstrum 

síðustu ára og til fjölgunar einstæðra foreldra. Var jafnframt skírskotað til sterkrar stöðu 

einstæðra foreldra í þjóðfélaginu og að ekkert bendi til þess að það geti skaðað hagsmuni 
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barns að alast upp hjá einstæðu foreldri í samanburði við uppeldi tveggja foreldra. Þá verði 

hæfni einstæðra kvenna til þess að sjá barni fyrir þroskavænlegum uppeldisskilyrðum ekki 

dregin í efa. Á Íslandi séu fjölskyldubönd oftast sterkt og líklegt að einhleyp kona njóti 

stuðnings við uppeldi barns. Í frumvarpinu var einnig bent á að einhleypum einstaklingum 

hafi verið veitt heimild til að ættleiða barn með lögum nr. 130/1999 þegar sérstaklega stæði á 

og ættleiðing væri ótvírætt talin barni til hagsbóta sbr. 4. mgr. 2. gr. laganna. Var tekið fram 

að heimild einhleyprar konu til að gangast undir tæknifrjóvgunarmeðferð væri að tilteknu 

marki eðlislík þeirri ákvörðun að heimila einhleypum einstaklingum að ættleiða barn. Það 

væri  þó meðvituð ákvörðun og val einhleyprar konu að geta barn með tæknifrjóvgun uppfylli 

þær skilyrði laganna á meðan ættleiðing einhleypra einstaklinga komi aðeins til greina þegar 

ótvírætt megi telja að því sé best fyrir komið hjá einhleypu kjörforeldri.
214

  

Þrátt fyrir aukna skilnaðartíðni í þjóðfélaginu og fjölgun einstæðra foreldra verður að hafa 

í huga að barn á langoftast í slíkum tilvikum lagalegan föður. Ef barn elst upp hjá einstæðu 

foreldri vegna skilnaðar eða sambúðarslita foreldra eða vegna þess að foreldrar hafa aldrei 

búið saman er hitt kynforeldrið sem barn býr ekki hjá iðulega þekkt og barn nýtur auk þess í 

flestum tilvikum umgengni við það foreldri sbr. 1. mgr. 46. gr. bl. Vísun til þess að heimild 

einhleyprar konu til að gangast undir tæknifrjóvgunarmeðferð sé að einhverju marki eðlislík 

heimild einhleyps einstaklings til þess að ættleiða barn verður að telja að standist ekki skoðun. 

Í frumvarpi til laga um ættleiðingar nr. 130/1999 kemur fram að einhleypum einstaklingum 

hafi nokkrum sinnum verið veitt ættleiðingarleyfi hér á landi. Í þeim tilvikum hafa aðstæður 

yfirleitt verið á þá leið að kjörbarn sem óskað er ættleiðingar á er komið á fullorðinsaldur og 

hefur alist upp hjá umsækjanda. Er sérstaklega tekið fram að einhleypir einstaklingar sem 

óska eftir því að ættleiða barn þurfi að sýna fram á að þeir séu sérstaklega hæfir umfram aðra 

vegna eiginleika sinna eða reynslu t.d. að þeir búi yfir mikilli reynslu af umönnun og uppeldi 

barna eða að náin skyldleika- eða vináttutengsl séu mili umsækjanda og barns eða foreldra 

þess. Þá er markmið ættleiðinga eins og áður segir að skapa barni sem þegar er komið í 

heiminn fjölskyldu sem getur annast það við góðan aðbúnað og uppeldi í samræmi við þarfir 

þess.
215

 Sé einhleypum einstaklingi veitt heimild til þess að ættleiða barn milli landa verður að 

hafa í huga að með ættleiðingunni er verið að skapa barni betri og þroskavænlegri 

uppeldisaðstæður en það bjó við áður. Ættleidd börn eiga auk þess rétt á upplýsingum um að 

þau séu ættleidd jafnskjótt og þau hafa þroska til auk vitneskju um það hverjir séu 

kynforeldrar þess við 18 ára aldur sbr. 26. og 27. gr. laga um ættleiðingar nr. 55/1996 sbr. 1. 
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mgr. 30. gr. Haag samningsins. Á hinn bóginn er einhleypum konum með því að heimila þeim 

að gangast undir tæknifrjóvgunarmeðferð gert kleift á kerfisbundinn hátt að eignast börn sem 

ekki verða feðruð og ráða því hvort þau muni þekkja uppruna sinn. 

 

4 Umræður og niðurstöður 

Pater est reglan er skiljanleg regla þrátt fyrir að hún leiði ekki alltaf til þess að kynfaðir verði 

talinn lagalegur faðir barns. Litlar hömlur eru jafnframt á því hvaða mann móðir sem ekki er í 

hjónabandi eða skráðri óvígðri sambúð getur lýst föður barns. Það verður þó að hafa í huga að 

mikilvægt er að barn búi við vernd og stöðugleika sem getur leitt til þess að það sé til 

hagsbóta fyrir barnið að annar maður en kynfaðir sé skráður faðir þess.  

Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 og reglugerð um fóstur nr. 804/2004 eru ákvæði sem 

stuðla eiga að því að barni í varanlegu fóstri sé gert kleift að þekkja kynforeldra sína í 

samræmi við 7. og 8. gr. Barnasamningsins sé þess nokkur kostur. Börn í varanlegu fóstri 

hitta kynforeldra sína oft ekki nema örfá skipti á ári sem verður að teljast afar lítið. Það verður 

hins vegar að hafa í huga að samskipti fósturbarns við kynforeldra geta verið andstæð hag og 

þörfum barnsins sem markast af því að fósturráðstöfun barns er oft síðasta úrræðið í löngu og 

erfiðu ferli. Hafi barn búið við alvarlegt heimilisofbeldi eða misnotkun getur það eftir atvikum 

talist barni fyrir bestu að algjörlega sé slitið á tengsl þess við kynforeldra.  

Rannsóknir á ættleiddum börnum hafa leitt í ljós að mikilvægt sé fyrir þau að öðlast 

vitneskju um að þau séu ættleidd snemma í lífi þeirra. Séu þau leynd þessum upplýsingum og 

frétti það jafnvel frá einhverjum utanaðkomandi getur orðið þeim þungbært áfall. Verður að 

telja að sömu sjónarmið eigi við um börn sem verða til með kynfrumugjöf við tæknifrjóvgun 

þrátt fyrir að tilvik séu ekki fullkomlega sambærileg.  

Það fyrirkomulag að foreldrar geti ákveðið hvort það fái kynfrumu með nafnleynd eða 

ekki verður að telja að brjóti í bága við 16. gr. Barnasamningsins og 65. gr. stjskr. Hægt er að 

hugsa sér systkini sem bæði verða til við tæknifrjóvgun. Við getnað annars þeirra kaupa 

foreldrarnir gjafakynfrumu með nafnleynd og hjá hinu systkininu með nafnleynd. Hafa ber í 

huga að gjafasæði með þekktum gjafa er dýrara en gjafasæði óþekkts gjafa.
216

 Við val á gjafa 

geta því ráðið fjárhagsleg sjónarmið. Annað systkinið á því rétt á að öðlast vitneskju um 

uppruna sinn en hitt ekki. Það er hins vegar vafamál hvort brotið sé gegn jafnræðisreglu 2. gr. 

SRB og 65. gr. stjskr. þegar bornir eru saman annars vegar hagsmunir barna sem verða til með 
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kynfrumugjöf við tæknifrjóvgun og hins vegar ættleidd börn og fósturbörn sem eiga rétt til 

upplýsinga um uppruna sinn eins og fjallað hefur verið um í fyrri köflum. Vafinn felst í því 

hvort leggja eigi að jöfnu rétt barns til að öðlast vitneskju um kynfrumugjafa sem telst ekki 

foreldri þess í merkingu þess orðs og hins vegar rétt ættleiddra barna og fósturbarna til 

vitneskju um og eftir atvikum að þekkja kynforeldra sína. Ættleidd börn og fósturbörn eiga sér 

uppruna og fortíð með kynforeldrum á meðan barn sem verður til vegna kynfrumugjafar 

kemur í heiminn til foreldris eða foreldra sem bíða eftir fæðingu þess. Þá hafa ættleidd börn 

og fósturbörn oft á tíðum þurft að ganga í gegnum erfiðan aðskilnað við kynforeldra sína. 

Ekki verður tekin afstaða til þessa álitaefnis að svo stöddu. 

Enda þótt kynfrumugjafi verði aldrei foreldri barns í merkingu þess orðs, hvorki lagalegt 

né félagslegt, verður að telja að ákvæði 4. mgr. 4. gr. bl. um nafnleynd kynfrumugjafa gangi 

þvert á rétt barns skv. 7. gr. Barnasamningsins til að þekkja foreldra sína. Verður að telja, með 

tilliti til orðalags ákvæðisins um að barn eigi eftir því sem unnt er rétt á að öðlast vitneskju um 

foreldra sína, að réttarstaða barns yrði betur tryggð ef nafnleynd væri aflétt hér á landi eins og 

gert hefur verið í Noregi og Svíþjóð. Til þess að tryggja rétt barns með fullnægjandi hætti 

þyrfti að setja ákvæði um skyldu foreldra til að segja barni að það hafi orðið til vegna 

kynfrumugjafar eins og gert hefur verið í Svíþjóð og Finnlandi. Réttur barns til vitneskju um 

uppruna sinn, kjósi barn að fá slíkar upplýsingar, getur ekki orðið virkur nema foreldrar segi 

barni sínu að það hafi orðið til vegna kynfrumugjafar við tæknifrjóvgun.  

Þrátt fyrir að það liggi fyrir að einhleypar konur séu færar um að veita barni sínu ástríkt 

heimili og allar bestu mögulegu aðstæður til uppvaxtar og þroska verður að draga þá ályktun 

að sú heimild sem einhleypum konum er veitt til tæknifrjóvgunar í 2. mgr. 5. gr. tfl. gangi 

þvert á 7. gr. Barnasamningsins um rétt barns til að þekkja foreldra sína sbr. 1. gr. a. bl. um 

rétt barns til að þekkja báða foreldra sína. Með heimildinni er komið í veg fyrir að barn geti 

átt tvo foreldra að lögum auk þess sem nafnleynd kynfrumugjafa gerir réttarstöðu barns enn 

verri en ella.  
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