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 i 

Útdráttur 

Hagsmunir barna í brottnámsmálum 

Í þessari ritgerð er leitast við að svara þeirri spurningu hvort reglur Haagsamningsins og 

brottnámslaga nr. 160/1995 sem kveða á um skil á barni séu of fortakslausar eða hvort 

dómstólar hafi nægt svigrúm til þess að synja um afhendingu barns ef hagsmunir þess mæla 

með því. 

Í fyrri hluta ritgerðar er gerð grein fyrir lagaumhverfinu í brottnámsmálum. Fjallað er um 

Haagsamninginn, lög nr. 160/1995 og þau ákvæði barnalaga nr. 76/2003 sem helst koma til 

skoðunar í brottnámsmálum hér á landi. Einnig er fjallað um Evrópusamninginn og helstu 

reglur samkvæmt honum. Þá er í fyrri hluta ritgerðar gerð grein fyrir Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og Mannréttindasáttmála Evrópu og ákvæðum þeirra sem og 

stjórnarskrárinnar sem tengjast hvað mest úrlausn brottnámsmála hér á landi. 

Í síðari hluta ritgerðar er fjallað um hvað telst vera ólögmætt brottnám barns samkvæmt 

Haagsamningnum og 11. gr. laga nr. 160/1995. Í sérstökum kafla er fjallað um hagsmuni 

barna í brottnámsmálum, helstu sjónarmið tengd meginreglunni um það sem barni er fyrir 

bestu og hvernig sú meginregla birtist í Haagsamningnum. Þá er gerð grein fyrir 

undantekningarheimildum Haagsamningsins og 12. gr. brottnámslaga en auk þess fjallað um 

hvernig börn geta komið sjónarmiðum sínum á framfæri í brottnámsmálum. Farið er yfir 

dómaframkvæmd Hæstaréttar í málum á grundvelli Haagsamningsins og laga nr. 160/1995, 

dómarnir reifaðir og ályktanir af dómaframkvæmd dregnar. 

Í lok ritgerðar er gerð grein fyrir niðurstöðum skrifanna en af þeim má ráða að dómstólar 

hér á landi taki ekki mið af mannréttindaákvæðum við úrlausn brottnámsmála jafnvel þótt 

algengt sé að málsaðilar vísi til slíkra ákvæða til stuðnings kröfum sínum. Þrátt fyrir það er 

niðurstaðan almennt sú að dómstólum eru ekki settar of þröngar skorður þegar kemur að því 

að dæma í brottnámsmálum og talið að þær undanþáguheimildir sem Haagsamningurinn og 

brottnámslögin hafa að geyma eigi að veita dómstólum nægt svigrúm til þess að hagsmuna 

þeirra barna sem eiga í hlut hverju sinni sé gætt. 
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Abstract 

The child´s best interests in Hague Convention cases 

This thesis seeks to answer the question of whether the rules of the Hague Convention and 

the provisions of the Abduction Act no. 160/1995, which provide for mandatory return of 

children, are too unconditional, or whether courts have sufficient leeway to refuse to hand 

over a child if his/her interests recommend such action. 

The former part of the thesis elucidates the legal framework in abduction cases. The 

Hague Convention is discussed, as is Act no.160/1995, and the provisions of the Children Act 

no. 76/2003 which have particular relevance in abduction cases. The European Convention 

and concomitant rules are also discussed. The former part also deals with the United Nations 

Convention on the Rights of the Child and the European Convention on Human Rights and 

their provisions; also the provisions of the Icelandic Constitution which apply especially in 

abduction cases in Iceland. 

The latter part of the thesis considers the definition of wrongful removal of a child under 

the Hague Convention and the Abduction Act. A special section deals with the interests of 

children in abduction cases and how the principle of the primacy of the best interests of the 

child is manifested in the Hague Convention. The defences to mandatory return are discussed 

and in addition, the question is addressed of how children can make their views known in 

abduction cases. The case law of the Supreme Court in cases based upon the Hague 

Convention and Act no. 160/1995 is considered; the verdicts are discussed, and conclusions 

are drawn from the case law. 

The conclusion reached is that Icelandic courts do not take account of human rights 

provisions in their resolution of abduction cases in Iceland, even though parties in such cases 

often cite such provisions in support of their claims. Nonetheless, the general conclusion 

reached is that courts are not allowed too little leeway in their judgement of abduction cases; 

and the provision for exemptions contained in the Hague Convention and the Abduction Act 

are deemed to allow courts sufficient scope to safeguard the interests of the children 

concerned.   



 iii 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í lögfræði við lagadeild Háskólans í Reykjavík 

og var unnin á vorönn 2014. Eftir að hafa setið áfanga í Barnarétti á haustönn 2013, þar sem 

meðal annars var farið í vettvangsferð til embættis umboðsmanns barna, kviknaði áhugi minn 

á að skrifa ritgerð á sviði barnaréttar. Í kjölfarið ákvað ég að skrifa ritgerð um ólögmætt 

brottnám barna en sá málaflokkur hafði um hríð verið mér ofarlega í huga og þá einkum 

vangaveltur um hvernig sjálfstæðra mannréttinda þeirra barna sem í hlut eiga er gætt í slíkum 

málum. Færi ég leiðbeinanda mínum, Margréti Maríu Sigurðardóttur umboðsmanni barna, 

mínar bestu þakkir fyrir ánægjulegt samstarf. Auk þess vil ég þakka öllum þeim sem 

aðstoðuðu mig og hvöttu til dáða við gerð þessa lokaverkefnis og þá sérstaklega móður minni 

Auði Ólafsdóttur fyrir alhliða aðstoð en einnig Huldu Lilliendahl og Dr. Sigrúnu Maríu 

Kristinsdóttur fyrir yfirlestur og góð ráð varðandi skrifin. 
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1 Inngangur 

Ólögmætt brottnám barna er alþjóðlegt vandamál sem hefur áhrif á þúsundir barna ár hvert.
1
 

Ísland hefur ekki farið varhluta af þessu vandamáli, en undanfarin ár hafa reglulega komið 

upp mál hér á landi sem tengjast ólögmætu brottnámi barna milli landa. Ísland er aðili að 

tveimur alþjóðasamningum sem er ætlað að tryggja hagsmuni barna sem flutt eru með 

ólögmætum hætti frá einu ríki til annars eða þeim haldið ólöglega. Samningar þessir eru: 

Evrópusamningur um viðurkenningu og fullnustu ákvarðana varðandi forsjá barna og 

endurheimt forsjár barna (Evrópusamningurinn)
2
 og samningur um einkaréttarleg áhrif af 

brottnámi barna til flutnings milli landa (Haagsamningurinn).
3
 Vegna aðildar Íslands að 

þessum tveimur samningum kom til setningar laga nr. 160/1995 um viðurkenningu og 

fullnustu erlendra ákvarðana um forsjá barna, afhendingu brottnuminna barna o.fl. 

(brottnámslög) en með þeim voru lögfest nauðsynleg ákvæði til að Ísland gæti fullgilt 

framangreinda tvo samninga.
4
 

Með aðild að Haagsamningnum skuldbinda ríkin sig til þess að tryggja að börnum, sem flutt 

eru með ólögmætum hætti eða er haldið ólöglega í öðru aðildarríki, sé skilað með skjótum 

hætti til þess ríkis þar sem þau voru búsett rétt áður en hin ólögmæta athöfn hófst. 

Meginmarkmið Haagsamningsins er að koma í veg fyrir ólögmætt brottnám barna en 

samkvæmt samningnum er brottnám barns ávallt skaðlegt og getur aldrei verið barni fyrir 

bestu. Samningurinn setur því ekki hagsmuni einstakra barna í forgang heldur hagsmuni allra 

barna sem lenda í þeirri stöðu að vera numin ólöglega á brott eða þeim haldið ólöglega.
5
 Mál 

á grundvelli hans geta þó varðað mikilvæga hagsmuni einstakra barna og geta sjálfstæð 

mannréttindi þeirra jafnvel verið í húfi. Í því sambandi þykir fróðlegt að kanna hvernig 

hagsmuna einstakra barna er gætt í málum á grundvelli samningsins og laga nr. 160/1995, en 

ljóst er að upp getur komið sú staða að gild sjónarmið íslensks barnaréttar og alþjóðlegra 

mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að mæli gegn afhendingu barns en ákvæði 

                                                 
1
 Hague Conference on Private International Law, „Welcome to INCADAT. The International Child Abduction 

Database“ (HccH) <http://www.incadat.com/index.cfm?act=text.text&lng=1> skoðað 29. apríl 2014. 
2
 Evrópusamningur um viðurkenningu og fullnustu ákvarðana varðandi forsjá barna og endurheimt forsjár barna 

(samþykktur 2. ágúst 1996, tók gildi 1. nóvember 1996) Stjtíð. C, 14/1996. 
3
 Samningur um einkaréttarleg áhrif af brottnámi barna til flutnings milli landa (samþykktur 26. ágúst 1996, tók 

gildi 1. nóvember 1996) Stjtíð. C, 16/1996. 
4
 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við frumvarpið. 

5
 Paul R. Beaumont og Peter E. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction (Oxford 

University Press 1999) 29-30. 
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Haagsamningsins og brottnámslaga mæli með henni.
6
 Í því samhengi vaknar sú spurning 

hvort dómstólum séu settar of þröngar skorður þegar kemur að því að úrskurða í 

brottnámsmálum og hvort reglur Haagsamningsins og brottnámslaga sem kveða á um skil á 

barni séu of fortakslausar. Í þessari ritgerð er leitast við að svara þessum spurningum og 

sérstaklega skoðað hvort mikilvæg mannréttindasjónarmið sem varða hagsmuni barna þurfi 

að víkja til þess að alþjóðlegum samningsskuldbindingum Íslands á grundvelli 

Haagsamningsins sé fylgt. Í því skyni að leita svara við framangreindum spurningum voru 

dómar Hæstaréttar á grundvelli Haagsamningsins og laga nr. 160/1995 kannaðir með tilliti til 

þess hvort almennt sé vísað til mannréttindaákvæða til stuðnings kröfum í brottnámsmálum 

hér á landi og einnig hvort Hæstiréttur taki afstöðu til slíkra tilvísana í dómsforsendum 

málanna. Tilgangurinn er að kanna hvort íslenskir dómstólar túlki reglur Haagsamningsins 

með hliðsjón af ákvæðum alþjóðlegra mannréttindasamninga sem Ísland er aðili að og 

mannréttindasjónarmiðum til verndar börnum og hvort hin viðurkennda grundvallarregla 

barnaréttar um það sem barni er fyrir bestu sé í heiðri höfð við úrlausn brottnámsmála hér á 

landi. 

Ritgerðin er byggð upp með þeim hætti að í fyrri hluta ritgerðar er gerð grein fyrir 

lagaumhverfinu í brottnámsmálum. Fjallað er um Haagsamninginn, lög nr. 160/1995 og þau 

ákvæði barnalaga nr. 76/2003 sem helst koma til skoðunar í brottnámsmálum hér á landi. 

Einnig er fjallað um Evrópusamninginn og helstu reglur samkvæmt honum. Þá er í fyrri hluta 

ritgerðar einnig gerð grein fyrir Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Mannréttindasáttmála 

Evrópu og þeim ákvæðum þeirra og stjórnarskrárinnar sem tengjast hvað mest úrlausn 

brottnámsmála hér á landi. Í síðari hluta ritgerðar er fjallað um hvað telst vera ólögmætt 

brottnám barns samkvæmt Haagsamningnum og 11. gr. laga nr. 160/1995. Í sérstökum kafla 

er fjallað um hagsmuni barna í brottnámsmálum, helstu sjónarmið tengd meginreglunni um 

það sem barni er fyrir bestu og hvernig sú meginregla birtist í Haagsamningnum. Þá er gerð 

grein fyrir undantekningarheimildum Haagsamningsins og 12. gr. brottnámslaga en auk þess 

fjallað um hvernig börn geta komið sjónarmiðum sínum á framfæri í brottnámsmálum. Farið 

er yfir dómaframkvæmd Hæstaréttar í málum á grundvelli Haagsamningsins og laga nr. 

160/1995, dómarnir reifaðir og ályktanir af dómaframkvæmd dregnar. Í lok ritgerðar er gerð 

grein fyrir niðurstöðum skrifanna og þeirri spurningu svarað hvort dómstólum séu settar of 

þröngar skorður við úrlausn brottnámsmála hér á landi.   

                                                 
6
 Jónas Jóhannsson, „Börnin heim – Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og viðurkenning og 

fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri réttarframkvæmd“ (2002) 1 Tímarit 

lögfræðinga 55, 74. 
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2 Lagaumhverfið í brottnámsmálum 

Í inngangi hér að framan kom fram að Ísland er aðili að tveimur milliríkjasamningum, 

Evrópusamningnum og Haagsamningnum, sem báðum er ætlað að tryggja hagsmuni barna 

sem flutt eru með ólögmætum hætti frá einu ríki til annars eða þeim haldið í einu ríki gegn 

vilja forsjárforeldris í öðru. Vegna fullgildingar samninganna hér á landi kom til setningar 

laga nr. 160/1995 og eru samningarnir ásamt lögunum helstu réttarheimildirnar við úrlausn 

brottnámsmála hér á landi. Auk þeirra reynir þó á ákvæði ýmissa annarra laga og má þar til 

dæmis nefna lög um lögheimili nr. 21/1990 í tengslum við skilgreiningu á hugtakinu búseta 

og lög um aðför nr. 90/1989 en ákvæðum þeirra er í meginatriðum fylgt við framkvæmd 

aðfarargerða á grundvelli laga nr. 160/1995. Barnalög nr. 76/2003 tengjast einnig efni 

Haagsamningsins og ákvæðum brottnámslaga. Í þessum kafla er gerð nánari grein fyrir 

lagaumhverfinu í brottnámsmálum þar sem byrjað er á að gera grein fyrir Haagsamningnum, 

markmiði hans og efni. Þá er gerð grein fyrir helstu reglum Evrópusamningsins. Því næst er 

fjallað um gildissvið laga nr. 160/1995, helstu hugtök laganna og málsmeðferðarreglur. Í lok 

kaflans eru þau ákvæði barnalaga nr. 76/2003 sem helst tengjast úrlausn brottnámsmála til 

umfjöllunar. 

2.1 Haagsamningurinn 

Haagsamningurinn var samþykktur á Haagráðstefnunni um alþjóðlegan einkamálarétt 25. 

október 1980.
7
 Samningnum er ætlað að bregðast við aðstæðum sem skapast þegar foreldri 

ákveður að flytja með barn sitt til annars lands og rjúfa með því fjölskyldubönd barnsins við 

hitt foreldrið.
8
 Tilgangur með gerð samningsins var að sporna gegn fjölgun alþjóðlegra 

brottnámsmála með því að koma í veg fyrir að sá sem flytur barn milli landa á ólögmætan 

hátt geti notfært sér kosti þess að höfða forsjármál fyrir dómstólum í heimalandi sínu. Þannig 

var tilgangurinn einnig að koma í veg fyrir að það foreldri sem barn er tekið frá neyðist til að 

höfða mál í öðru landi en heimalandi barnsins til að fá því skilað þar sem niðurstaða úr slíku 

máli getur verið óviss, málið tekið langan tíma og verið dýrt í rekstri. Á meðan getur tíminn 

unnið með því foreldri sem flutt hefur barn á ólöglegan hátt frá heimalandi þess.
9
 Fyrir 

tilkomu Haagsamningsins giltu fáar sem engar reglur um meðferð brottnámsmála í þeim 

                                                 
7
 Samningur um einkaréttarleg áhrif af brottnámi barna til flutnings milli landa (samþykktur 26. ágúst 1996, tók 

gildi 1. nóvember 1996) Stjtíð. C, 16/1996. 
8
 Björg Thorarensen, „Skyldur ríkja samkvæmt 8. gr. MSE um friðhelgi fjölskyldulífs í ljósi Haag-samnings um 

brottnám barna“ í Pétur Kr. Hafstein, Haraldur Henrysson, Páll Hreinsson o.fl. (ritnefnd), Guðrúnarbók (Hið 

íslenska bókmenntafélag 2006) 84.  
9
 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við frumvarpið.  
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ríkjum sem stóðu að gerð samningsins.
10

 Skortur á reglum á þessu sviði gerði það að verkum 

að foreldrar sem hugsanlega stóðu höllum fæti í deilu um forsjá litu á það sem góðan kost að 

að fara með barn til annars lands, þar sem réttarkerfið var því mögulega hagstæðara.
11

 Einnig 

var fyrir tilkomu Haagsamningsins mjög erfitt að leysa úr þessum málum og fá eða engin 

úrræði til staðar til að ná brottnumdu barni til baka. Sum ríkin reyndu að leysa úr þessum 

vanda með því að setja sér eigin reglur um skil á brottnumdum börnum til heimalands síns. 

Reglur einstakra ríkja dugðu þó ekki til að leysa vandann á alþjóðavísu og því var farið að 

huga að samræmdum reglum á þessu sviði á vegum Haagráðstefnunnar.
12

 Víðtæk samstaða 

náðist um gerð samningsins. Þrjátíu og sjö ríki heims tóku þátt í gerð hans og gerðust þau öll 

aðilar að honum með fullgildingu, viðurkenningu og staðfestingu samningsins á ráðstefnunni. 

Haagsamningurinn er jafnframt einn sá þekktasti sem gerður hefur verið á vegum 

Haagráðstefnunnar og sá sem flest ríki hafa gerst aðilar að.
 13

 Í dag hafa 91 ríki gerst aðilar að 

Haagsamningnum og mikill fjöldi þeirra fullgilt hann.
14

 Þar á meðal eru velflest ríki Evrópu 

og Bandaríkin auk ríkja í öllum öðrum heimsálfum.
15

  

Ísland varð aðili að Haagsamningnum við gildistöku 1. nóvember 1996 eftir að sérstök lög 

voru sett til að koma ákvæðum hans í framkvæmd.
16

 Það voru lög nr. 160/1995 um 

viðurkenningu og fullnustu erlendra ákvarðana um forsjá barna, afhendingu brottnuminna 

barna o.fl. (brottnámslög). 

2.1.1 Markmið og gildissvið Haagsamningsins 

Markmið Haagsamningsins kemur fram í aðfararorðum hans. Þar segir að samningurinn 

stefni að því að veita börnum alþjóðlega vernd fyrir skaðlegum áhrifum þess að þau séu flutt 

á brott með ólögmætum hætti eða haldið á ólögmætan hátt. Aðildarríki samningsins 

skuldbinda sig einnig til að koma á fyrirkomulagi sem tryggir að börnum, sem í skilningi 

hans eru numin á brott á ólögmætan hátt eða þeim haldið, sé skilað með skjótum hætti til þess 

ríkis þar sem þau eru búsett. Eins ber aðildarríkjum að sjá til þess að forsjá og 

                                                 
10

 Rhona Schuz, The Hague Child Abduction Convention: A Critical Analysis (Hart Publishing 2013) 7.  
11

 Elisa Pérez-Vera, „Explanatory Report“ (translation of the Permanent Bureau, HccH, apríl 1981) 429 

<http://www.hcch.net/upload/expl28.pdf > skoðað 1. febrúar 2014. 
12

 Rhona Schuz, The Hague Child Abduction Convention: A Critical Analysis (Hart Publishing 2013) 8.  
13

 Jónas Jóhannsson, „Börnin heim – Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og viðurkenning og 

fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri réttarframkvæmd“ (2002) 1 Tímarit 

lögfræðinga 55, 59. 
14

 Hague Conference on Private International Law, „Status table“ (HccH, 10 apríl 2014) 

<http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=24> skoðað 9. mars 2014. 
15

 Björg Thorarensen, „Skyldur ríkja samkvæmt 8. gr. MSE um friðhelgi fjölskyldulífs í ljósi Haag-samnings 

um brottnám barna“ í Pétur Kr. Hafstein, Haraldur Henrysson, Páll Hreinsson o.fl. (ritnefnd), Guðrúnarbók (Hið 

íslenska bókmenntafélag 2006) 86. 
16

 Sama heimild 86. 
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umgengnisréttur samkvæmt lögum eins samningsríkis sé í raun virtur í öðrum 

samningsríkjum. Samningsríkin skuldbinda sig samkvæmt þessu til að sjá til þess að barni, 

sem flutt hefur verið með ólögmætum hætti til annars samningsríkis eða haldið þar, verði 

skilað aftur til þess ríkis sem það átti búsetu í rétt áður en hin ólögmæta athöfn hófst. Þessi 

skylda er án tillits til þess hvort fyrir liggur fullnustuhæf ákvörðun í því ríki en það er skilyrði 

fyrir beitingu samningsins að brottnám eða hald á barni sé ólögmætt samkvæmt lögum þess 

ríkis.
17

 Með afhendingu barns á grundvelli Haagsamningsins er ekki tekin afstaða til þess 

hver sé réttur forsjáraðili þess heldur er á því byggt að úr þeirri spurningu verði skorið í því 

ríki sem á lögsögu um málefni barnsins.
18

  

Haagsamningurinn stefnir þannig að því að koma aftur á svokölluðu status quo ante, það er 

að tryggja að sömu aðstöðu og var áður en barn var flutt á brott eða hald hófst verði aftur 

komið á eins fljótt og auðið er svo unnt verði að skera úr um forsjá og önnur ágreiningsatriði 

fyrir dómstólum í heimalandi barnsins.
19

 Það sem skiptir mestu í þessu sambandi er það 

markmið samningsins að koma í veg fyrir að annað foreldrið geti upp á sitt einsdæmi numið 

barn á brott eða haldið því í öðru ríki en því sem það á fasta búsetu í áður en leyst er úr 

forsjármáli eða ákvörðun er tekin um búsetu barnsins með lögmætum hætti. Tilgangurinn er 

að ljúka megi ágreiningi foreldra um barn sitt með lögmætri ákvörðun þar til bærra dómstóla 

eða stjórnvalda.
20

 Samkvæmt 4. gr. Haagsamningsins á hann við um börn sem búsett eru í 

öðru samningsríki og hafa ekki náð 16 ára aldri. 

2.1.2 Samningsríki 

Grundvallarmáli skiptir þegar afstaða er tekin til þess hvort heimilt sé að beita reglum 

Haagsamningsins við úrlausn afhendingarmála hér á landi að samningurinn sé í gildi milli 

Íslands og þess ríkis sem beiðni berst frá.
21

 Í 38. gr. Haagsamningsins eru reglur um hvernig 

aðildarríkin þurfa að samþykkja hvort annað til þess að samningurinn öðlist gildi í 

samskiptum þeirra. Skilyrði fyrir beitingu Haagsamningsins er að aðildarríkin hafi viðurkennt 

hvort annars aðild samkvæmt nánari reglum sem raktar eru í ákvæðinu og er slík gagnkvæm 

                                                 
17

 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við frumvarpið. 
18

 Jónas Jóhannsson, „Börnin heim – Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og viðurkenning og 

fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri réttarframkvæmd“ (2002) 1 Tímarit 

lögfræðinga 55, 61.  
19

 Elisa Pérez-Vera, „Explanatory Report“ (translation of the Permanent Bureau, HccH, apríl 1981) 429 

<http://www.hcch.net/upload/expl28.pdf > skoðað 1. febrúar 2014. 
20

 Jónas Jóhannsson, „Börnin heim – Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og viðurkenning og 

fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri réttarframkvæmd“ (2002) 1 Tímarit 

lögfræðinga 55, 61. 
21

 Sama heimild 59.  
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viðurkenning tveggja ríkja forsenda fyrir því að samningurinn gildi um flutning barns milli 

þeirra.
22

  

Ísland var ekki þátttökuríki að Haagráðstefnunni við gerð Haagsamningsins en gerðist síðar 

aðili að honum.
23

 Um samningssamband Íslands við önnur ríki gilda reglur 38. gr. 

Haagsamningsins. Samkvæmt þeim reglum viðurkenndi Ísland sjálfkrafa öll þau ríki sem 

þegar voru aðilar að Haagsamningnum með því einu að gerast aðili að honum. Þau ríki þurfa 

hins vegar hvert og eitt að samþykkja aðild Íslands formlega til þess að samningurinn gildi í 

samskiptum Íslands við þau. Hvað varðar þau ríki sem gerðust aðilar að Haagsamningnum á 

eftir Íslandi og voru fyrr með aðild að Haagráðstefnunni þá þurfa þau einnig að viðurkenna 

aðild Íslands formlega til þess að samningurinn gildi milli ríkjanna. Ísland þarf þó ekki að 

samþykkja þessi ríki sérstaklega vegna þess að þau voru með aðild að Haagráðstefnunni 

þegar þau gerðust aðilar að samningnum. Varðandi þau ríki sem standa utan 

Haagráðstefnunnar og gerast aðilar að Haagsamningnum á eftir Íslandi þá viðurkenna þau 

sjálfkrafa aðild Íslands með því einu að gerast aðilar að samningnum en Ísland þarf hins 

vegar að samþykkja aðild hvers og eins þeirra svo samningnum verði beitt í samskiptum við 

þau.
24

  

2.2 Evrópusamningurinn 

Evrópusamningurinn var fullgiltur af Íslands hálfu 22. júlí 1996 með gildistöku fyrir Ísland 1. 

nóvember sama ár. Við fullgildingu samningsins hlaut hann gildi í samskiptum Íslands við 

önnur ríki Evrópuráðsins sem þá höfðu gerst eða gerðust síðar aðilar að honum.
25

 

Nauðsynlegt er að gera lauslega grein fyrir helstu reglum Evrópusamningsins þótt efni 

ritgerðarinnar miði að mestu við efni og gildissvið Haagsamningsins. Ástæðan er sú að efni 

samninganna er nátengt og geta þeir báðir komið til skoðunar í sama máli.
26

 Markmið beggja 

samninga er að leysa vandamál sem upp koma þegar börn eru flutt með ólögmætum hætti frá 

einu samningsríki til annars eða þeim haldið á ólögmætan hátt gegn vilja forsjárforeldris. 

Helsti munurinn á þeim er hins vegar sá að þeir fela í sér mismunandi aðferðir til þess að 

                                                 
22

 Björg Thorarensen, „Skyldur ríkja samkvæmt 8. gr. MSE um friðhelgi fjölskyldulífs í ljósi Haag-samnings 

um brottnám barna“ í Pétur Kr. Hafstein, Haraldur Henrysson, Páll Hreinsson o.fl. (ritnefnd), Guðrúnarbók (Hið 

íslenska bókmenntafélag 2006) 86. 
23

 Ísland gerðist aðili að Haagsamningnum 14. ágúst 1996 með gildistöku 1. nóvember sama ár. 
24

 Jónas Jóhannsson, „Börnin heim – Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og viðurkenning og 

fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri réttarframkvæmd“ (2002) 1 Tímarit 

lögfræðinga 55, 59. 
25

 Sama heimild 58. 
26

 Sama heimild 57. 
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leysa þessi vandamál.
27

 Það sem helst greinir á milli Evrópusamningsins og Haagsamningsins 

er að sá fyrrnefndi fjallar um viðurkenningu og fullnustu erlendra ákvarðana en hinn 

síðarnefndi fjallar um að koma barni til skila til þess ríkis sem á lögsögu um málefni þess. 

Munurinn endurspeglast aðallega í ljósi þess til hvaða varna unnt er að grípa í máli á 

grundvelli samninganna. Ef mál er byggt á Evrópusamningnum getur dómari einungis litið til 

forms hinnar erlendu ákvörðunar sem mál er byggt á en ekki til efnis hennar. Úrslit málsins 

ráðast þá af því hvort hin erlenda ákvörðun uppfylli það skilyrði að vera aðfararhæf í því ríki 

þar sem hún var tekin. Sé mál hins vegar byggt á reglum Haagsamningsins getur dómari 

kannað afstöðu barnsins og tekið tillit til hennar við ákvörðun um úrslit máls.
28

 

2.2.1 Markmið og gildissvið Evrópusamningsins 

Það er grundvallarregla samkvæmt Evrópusamningnum að forsjárákvörðun sem tekin er í 

einu samningsríki skuli viðurkenna og fullnusta í öðru samningsríki, óháð því hvort 

brottflutningur eða hald á barni feli í sér ólögmæta athöfn. Til þess að afhending barns sé 

ákveðin á grundvelli Evrópusamningsins í móttökuríki verður að liggja fyrir ákvörðun um 

forsjá barns í upprunaríki. Jafnframt er það skilyrði að sú forsjárákvörðun sé aðfararhæf í því 

ríki. Ef þessi skilyrði eru fyrir hendi er móttökuríki að jafnaði skylt að verða við kröfu um 

afhendingu barns, enda sé gengið út frá því að ákvörðun í upprunaríkinu hafi verið tekin á 

grundvelli réttra laga og þeirrar meginreglu að það sem barni sé fyrir bestu skuli ráða 

niðurstöðu í máli er barnið varðar.
29

 Samkvæmt Evrópusamningnum skulu aðildarríkin einnig 

stuðla að framgangi umgengnisréttar og jafnframt viðurkenna og fullnægja ákvörðun um 

umgengnisrétt á sama hátt og ákvörðun um forsjá. Þó er heimilt að gera breytingar á inntaki 

umgengnisréttarins með tilliti til aðstæðna.
30

 

Evrópusamningurinn á líkt og Haagsamningurinn við um börn yngri en 16 ára. Gildissviðið 

er ekki takmarkað við foreldra sem fara með forsjá barns og getur hann einnig tekið til 

annarra; einstaklinga, stofnana og opinberra aðila, sem hafa svipaðan rétt til að annast barn 

og forsjá felur í sér.
31

 Hvað varðar gildi samningsins gagnvart öðrum Norðurlöndum má 

nefna að samkvæmt 1. gr. brottnámslaga eiga ákvæði laganna um Evrópusamninginn ekki við 

                                                 
27

 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við frumvarpið. 
28

 Björn Bjarnason, „Ávarp á aðalfundi Dómarafélags Íslands“ (Innanríkisráðuneytið. Ráðherra, 9. nóvember 

2001) <http://www.innanrikisraduneyti.is/radherra/raedur-og-greinar_bjorn/nr/470> skoðað 28. mars 2014. 
29

 Jónas Jóhannsson, „Börnin heim – Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og viðurkenning og 

fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri réttarframkvæmd“ (2002) 1 Tímarit 

lögfræðinga 55, 60-61. 
30

 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við frumvarpið.  
31

 Sama heimild.  
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gagnvart þeim að því leyti sem sérstakar reglur gilda á því sviði sem samningurinn tekur til 

sbr. einnig 2. mgr. 20. gr. Evrópusamningsins. Einu reglurnar sem þarna geta komið til álita 

eru ákvæði Norðurlandasamnings um hjúskap, ættleiðingu og lögráð sbr. lög nr. 29/1931. Sá 

samningur gildir þó að takmörkuðu leyti þar sem ákvæði hans eiga einungis við um börn 

foreldra sem eru eða hafa verið í hjúskap.
32

 

2.2.2 Undanþáguheimildir Evrópusamningsins 

Í 7., 11. og 12. gr. Evrópusamningsins, sbr. 6. gr. laga nr. 160/1995,  eru reglur sem snúa að 

framangreindri grundvallareglu samningsins um að ákvörðun um forsjá, búsetu og 

umgengnisrétt við barn sem tekin er í einu samningsríki skuli samkvæmt beiðni viðurkennd í 

öðru samningsríki sé hún aðfararhæf í því ríki sem hún var tekin. Í 10. gr. Evrópusamningsins 

og a-lið 1. gr. hans, sbr. 7. gr. laga nr. 160/1995, er síðan gert ráð fyrir að synja megi um 

afhendingu barns við tilteknar aðstæður ef einhverjar eftirfarandi ástæður eru fyrir hendi:  

1. ákvörðun er augljóslega ekki í samræmi við grundvallarreglur íslenskra laga um réttarstöðu 

fjölskyldna og barna, 

2. ákvörðun er, vegna breyttra aðstæðna, augljóslega ekki í samræmi við það sem barninu er 

fyrir bestu,  

3. barnið var íslenskur ríkisborgari, eða búsett hér á landi, þegar mál var höfðað fyrir 

dómstóli í upphafsríkinu eða stjórnvaldi þar barst beiðni án þess að barnið hafi haft 

hliðstæð tengsl við það ríki eða það hafi bæði ríkisborgararétt í upphafsríkinu og hér á 

landi og var búsett hér á landi,  

4. barnið á rétt á að ráða sjálft búsetu sinni samkvæmt lögum þess ríkis þar sem það er 

ríkisborgari eða búsett, eða  

5. ákvörðun er ósamrýmanleg ákvörðun sem tekin hefur verið hér á landi í máli sem hafist 

hefur áður en beiðni um viðurkenningu eða fullnustu var lögð fram enda sé synjun talin 

barninu fyrir bestu. Ákvörðun sem tekin hefur verið í öðru ríki hefur sama gildi og 

ákvörðun sem tekin hefur verið hér á landi hvað þetta snertir enda sé unnt að fullnægja 

henni hér á landi.  

Af almennum reglum leiðir að sá sem andvígur er viðurkenningu eða fullnustu hefur 

sönnunarbyrðina fyrir því að synja beri um gerð.
33

 Í því samhengi er mikilvægt að hafa í huga 

að samkvæmt 3. tl. 9. gr. Evrópusamningsins má dómstóll á Íslandi aldrei endurskoða hina 

erlendu ákvörðun að því er efni hennar varðar. Eins má nefna að í Evrópusamningnum er 

ekki að finna beina heimild til að synja um afhendingu á þeim grundvelli að barnið sjálft sé 

andvígt henni og hafi náð þeim aldri og þroska að rétt sé að taka tillit til skoðana þess.
34

 

                                                 
32

 Sama heimild. 
33

 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við 7. gr. 
34

 Jónas Jóhannsson, „Börnin heim – Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og viðurkenning og 

fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri réttarframkvæmd“ (2002) 1 Tímarit 

lögfræðinga 55, 66.  
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2.2.3 Hrd. 12. september 2001 í máli nr. 325/2001 (Frakkland I) og Hrd. 25. maí 2007 í 

máli nr. 247/2007 (Frakkland II)  

Reynt hefur á gildi Evrópusamningsins í tveimur dómsmálum hér á landi þar sem úrslit hafa 

ráðist af ákvæðum hans. Hið fyrra er Hrd. 12. september 2001 í máli nr. 325/2001 

(Frakkland I) Málavextir voru þeir að við skilnað foreldra tíu ára gamals drengs ákváðu 

franskir dómstólar að forsjá skyldi vera sameiginleg en föst búseta hjá móður í Frakklandi. 

Drengurinn snéri ekki aftur til Frakklands eftir umgengni við föður á Íslandi og krafðist 

móðirin afhendingar barnsins. Úrslit málsins réðust af ákvæðum Evrópusamningsins vegna 

þess að Frakkland hafði ekki viðurkennt Ísland sem samningsríki að Haagsamningnum og gat 

hann því ekki átt við í málinu. Dómurinn féllst á kröfu móður um afhendingu barnsins með 

þeim rökum að það væri grundvallarregla samkvæmt Evrópusamningnum að forsjárákvörðun 

sem tekin er í einu samningsríki, skuli viðurkenna og fullnusta í öðru samningsríki án tillits 

til þess hvort brottflutningur eða hald á barni feli í sér ólögmæta athöfn, sbr. 6. gr. laga nr. 

160/1995. Óumdeilt var í málinu að ákvörðun franska dómstólsins var fullnustuhæf í 

Frakklandi samkvæmt frönskum lögum. Því var ljóst að íslenskum dómstólum bar að 

fullnægja þeim úrskurði eða kveða á um fullnustu nema einhverjar ástæður 7. gr. laga nr. 

160/1995 ættu við í málinu. Faðirinn bar fyrir sig 1. tl. 7. gr. um að synja ætti afhendingu á 

grundvelli þess að ákvörðun franska dómstólsins væri augljóslega í andstöðu við 

grundvallarreglur íslenskra laga um réttarstöðu fjölskyldna og barna. Ekki var talið að 

föðurnum hefði tekist að sanna að slíkar aðstæður væru fyrir hendi. Undir rekstri málsins var 

afstaða barnsins könnuð í samræmi við 17. gr. laga nr. 160/1995. Í viðtali við sálfræðing 

hafði drengurinn lýst því yfir að hann vildi eindregið búa hjá föður á Íslandi fremur en hjá 

móður í Frakklandi og að sú þrá hefði að mati sálfræðings virst bæði einlæg og sterk. Það er 

athyglisvert við þetta mál að þrátt fyrir þennan vilja barnsins sem var tíu ára breytti það ekki 

niðurstöðu dómara um að fallast á afhendingu hans. Rök dómsins fyrir því voru að ekkert 

hefði komið fram í viðtali við sálfræðinginn sem benti til þess að drengnum stæði ógn af 

búsetu í Frakklandi eða að hann sætti þar illri meðferð. Einnig að ekkert hefði komið fram 

sem benti til þess að daglegt líf drengsins í Frakklandi væri óvenjulegt eða uppeldisaðstæðum 

áfátt.  

Síðara málið þar sem reyndi á ákvæði Evrópusamningsins er Hrd. 25. maí 2007 í máli nr. 

247/2007 (Frakkland II). Málsaðilar voru í óvígðri sambúð í Frakklandi sem lauk þegar dóttir 

þeirra var eins árs. Eftir sambúðarslitin bjó stúlkan til skiptis hjá foreldrum sínum og gekk 

það fyrirkomulag þar til móðir stúlkunnar fór með hana frá Frakklandi til Íslands. Faðirinn 
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höfðaði mál fyrir héraðsdómstóli í París og krafðist þess að dómstóllinn úrskurðaði um 

sameiginlega forsjá foreldranna í samræmi við frönsk lög. Útivistardómur féll í því máli þar 

sem fallist var á kröfu föður um sameiginlega forsjá. Samkvæmt dóminum skyldi lögheimili 

stúlkunnar vera hjá föður, móðir skyldi njóta umgengnisréttar við hana og óheimilt væri að 

fara með stúlkuna úr landi án samþykkis beggja forsjáraðila. Móðirin áfrýjaði þessari 

niðurstöðu til æðri dómstóls í Frakklandi en niðurstaða hans lá ekki fyrir er faðirinn höfðaði 

afhendingarmál hér á landi. Í máli föðurins fyrir héraðsdómi þótti óljóst hvort byggt væri á 

ákvæðum Haagsamningsins eða Evrópusamningsins. Niðurstaða héraðsdóms var sú að 

Haagsamningurinn ætti við og féllst á afhendingu stúlkunnar með vísan til 11. gr. laga nr. 

160/1995. Hæstiréttur taldi hins vegar að málinu hefði verið markaður farvegur samkvæmt 

Evrópusamningnum og III. kafla laga nr. 160/1995. Var kröfu föður um afhendingu því 

hafnað með vísan til 9. gr. laganna sem kveður á um að fresta megi viðurkenningu eða 

fullnustu ákvörðunar um forsjá, búsetu eða umgengnisrétt, ef ákvörðun hefur verið skotið til 

æðri dómstóls eða stjórnvalds í upphafsríkinu.  

2.3 Lög nr. 160/1995 

Frumvarp til laga nr. 160/1995 um viðurkenningu og fullnustu erlendra ákvarðana um forsjá 

barna, afhendingu brottnuminna barna o.fl. var lagt fyrir á 120. löggjafarþingi árið 1995.
 
Með 

frumvarpinu var lagt til að lögfest yrðu nauðsynleg ákvæði til þess að Ísland gæti fullgilt 

Evrópusamninginn og Haagsamninginn. Eins og áður hefur komið fram fór Ísland ekki 

varhluta af þeirri þróun að börn væru í auknum mæli flutt á milli landa í andstöðu við vilja 

annars forsjárforeldris og því var talið nauðsynlegt að setja lög hér á landi til verndar börnum 

í slíkri stöðu. Ísland hafði á þessum tíma nýverið fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins (Barnasáttmálinn)
35

 og hafði aðild að honum áhrif á að ráðist var í setningu 

laganna hér á landi og þá einkum 11. gr. hans sem leggur skyldu á aðildarríkin að stuðla að 

gerð milliríkjasamninga eða gerast aðilar að samningum sem hafa þann tilgang að sporna 

gegn brottnámi barna milli landa.
36

  

Brottnámslögin tóku gildi 11. janúar 1996. Með tilkomu þeirra var stigið stórt skref til 

framfara á sviði barnaréttarlöggjafar hér á landi en fram að þeim tíma giltu fáar og 

takmarkaðar reglur er tóku til brottnámsmála. Í flestum tilvikum þurfti alfarið að treysta á 

samstarfsvilja erlendra yfirvalda og innlenda löggjöf í viðkomandi ríkjum ef slík mál komu 

                                                 
35

 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (samþykktur 26. janúar 1990, tók gildi 28. október 

1992) Stjtíð. C, 18/1992. 
36

 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við frumvarpið. 
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upp. Við samningu laganna var ákveðið að setja nauðsynleg ákvæði Evrópusamningsins og 

Haagsamningsins í ein lög. Sú leið var valin vegna þess hve efni samninganna er nátengt en 

einnig vegna þess að sami háttur var hafður á í Danmörku, Noregi og Svíþjóð og stuðst var 

við brottnámslög þeirra landa við samningu frumvarps til laga 160/1995.
37

 Lögin kveða á um 

málsmeðferð í málum vegna brottnáms barns til Íslands eða halds barns á Íslandi. Lögin eru 

byggð upp með þeim hætti að ákvæði um viðurkenningu og fullnustu á grundvelli 

Evrópusamningsins er að finna í III. kafla laganna og ákvæði um afhendingu barns á 

grundvelli Haagsamningsins í IV. kafla. Í V. kafla eru síðan reglur um málsmeðferð og gilda 

ákvæði kaflans um mál á grundvelli beggja samninga samkvæmt nánari reglum 1. gr. 

brottnámslaga.  

2.3.1 Gildissvið laga nr. 160/1995 

Í 1. gr. laga nr. 160/1995 er gerð grein fyrir gildi einstakra ákvæða gagnvart hvorum 

samningi fyrir sig, Evrópusamningi og Haagsamningi. Í 1. mgr. 1. gr. eru talin upp þau 

ákvæði laganna sem gilda í samskiptum Íslands við ríki sem eru aðilar að 

Evrópusamningnum. Sérstaklega er tekið fram að ákvæðin sem þar eru talin eigi ekki við 

gagnvart Norðurlöndunum að því leyti sem sérstakar reglur gilda gagnvart þeim á því sviði 

sem samningurinn tekur til. Í frumvarpi sem varð að lögum nr. 160/1995 kemur fram að 

samsvarandi ákvæði sé að finna í hliðstæðum dönskum, norskum og sænskum lögum. Þar 

segir einnig að þetta sé í samræmi við 2. mgr. 20. gr. Evrópusamningsins sem kveður á um að 

ef tvö eða fleiri samningsríki hafi lögfest samræmda löggjöf varðandi forsjá barna eða komið 

á sérstakri tilhögun á viðurkenningu eða fullnustu ákvarðana á þessu sviði, sé þeim frjálst að 

beita þeim lögum í stað samningsins. Í þessu sambandi getur reynt á einn milliríkjasamning 

sem Ísland er aðili að en það er Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð, 

sbr. lög nr. 29/1931. Ef ákvæði hans eiga ekki við gilda ákvæði brottnámslaganna í 

samskiptum Íslands við hin Norðurlöndin. Í 2. mgr. 1.gr. eru svo talin ákvæði sem gilda í 

samskiptum Íslands við ríki sem eru aðilar að Haagsamningnum.
38

 

Samkvæmt 3. gr. brottnámslaga eiga þau við um börn sem ekki hafa náð sextán ára aldri. Af 

ákvæðinu leiðir að engar aðgerðir geta átt sér stað á grundvelli laganna eftir að barn er orðið 

sextán ára og skiptir þá ekki máli þótt mál hafi byrjað fyrir þau tímamörk.
39

 Hvað varðar 

aldursviðmið Haagsamningsins má geta þess að við gerð samningsins var það rökstutt þannig 

                                                 
37

 Sama heimild. 
38

 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við 1. gr. 
39

 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við 3. gr.  
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að ekki væri unnt að horfa fram hjá sjálfstæðum vilja barna eldri en sextán ára, hvorki af 

foreldrum barnanna né af yfirvöldum.
40

 Eins má geta þess að við setningu brottnámslaga var 

3. gr. í samræmi við reglur lögræðislaga um sjálfræðisaldur. Það á þó ekki við lengur þar sem 

sjálfræðisaldur hér á landi hefur verið hækkaður í 18 ár sbr. 1. gr. lögræðislaga nr. 71/1997.
41

 

2.3.2 Helstu hugtök laga nr. 160/1995 

2.3.2.1 Afhendingarmál og brottnámsmál 

Á brottnámslögin reynir fyrst og fremst í tvenns konar tilvikum. Annars vegar þegar foreldrar 

hafa ekki útkljáð ágreining um forsjá eða búsetu barns en hins vegar þegar annað þeirra virðir 

ekki lögmætar ákvarðanir dómstóls eða stjórnvalds í öðru ríki um forsjá eða búsetu barnsins. 

Bæði tilvikin eru oft kölluð einu nafni afhendingarmál en það hugtak er þó hvorki að finna í 

lögum nr. 160/1995 né í texta Evrópusamningsins eða Haagsamningsins. Þegar um er að 

ræða mál sem rekin eru á grundvelli ákvæða Haagsamningsins og IV. kafla laga nr. 160/1995 

er oft talað um brottnámsmál. Eins eru lögin sjálf oft nefnd brottnámslög.
42

 Í umfjöllun hér á 

eftir eru þessi síðarnefndu hugtök notuð en einnig er í einhverjum tilvikum vísað til 

brottnámslaga sem laga nr. 160/1995. 

2.3.2.2 Ákvörðun og stjórnvald 

Í 4. gr. brottnámslaga er að finna skilgreiningu á hugtakinu ákvörðun en með því er átt við 

dóma, úrskurði og aðrar ákvarðanir dómstóls eða stjórnvalds, svo og dómsáttir og samninga 

sem hafa verið staðfestir af stjórnvöldum. Með stjórnvaldi er átt við stjórnvöld sem hafa 

heimildir til að taka ákvarðanir sem eru bindandi fyrir aðila að lögum. Ekki er skilyrði að 

ákvörðunin sé endanleg, heldur að unnt sé að fullnægja henni samkvæmt lögum þess ríkis þar 

sem hún var tekin sbr. 6. gr. brottnámslaga.
43

 

2.3.2.3 Upprunaríki og móttökuríki  

Lykilatriði við úrlausn brottnámsmála er að fyrir hendi sé samband milli tveggja ríkja eins og 

áður hefur komið fram. Í því sambandi eru hugtökin upprunaríki eða upphafsríki yfirleitt 

notuð um samningsríkið þaðan sem beiðni berst og barn var búsett í rétt áður en það var flutt 

á brott eða hald hófst. Hugtakið móttökuríki er notað um það samningsríki sem barn var flutt 

                                                 
40

 Elisa Pérez-Vera, „Explanatory Report“ (translation of the Permanent Bureau, HccH, apríl 1981) 429 

<http://www.hcch.net/upload/expl28.pdf > skoðað 1. febrúar 2014. 
41

 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við 3. gr.  
42

 Jónas Jóhannsson, „Börnin heim – Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og viðurkenning og 

fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri réttarframkvæmd“ (2002) 1 Tímarit 

lögfræðinga 55, 57-58.  
43

 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við 4. gr.  
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til eða er haldið í.
44

 Í umfjöllun hér á eftir eru þessi hugtök notuð en einnig er í einhverjum 

tilvikum notað orðið heimaríki í sömu merkingu og upphafsríki. 

2.3.2.4 Móttökustjórnvald 

Samkvæmt 2. gr. Evrópusamningsins og 6. gr. Haagsamningsins skulu aðildarríkin tilnefna 

móttökustjórnvald í málum samkvæmt samningunum. Í 5. gr. brottnámslaga er fjallað um 

móttökustjórnvald, hlutverk þess og skyldur. Samkvæmt ákvæðinu gegnir 

innanríkisráðuneytið því hlutverki hér á landi sbr. einnig 138. gr. laga nr. 162/2010.
45

 

Hlutverk móttökustjórnvalds er fyrst og fremst að hafa milligöngu og aðstoða í málum á 

grundvelli samninganna og því er ekki ætlað að taka afstöðu til efnisatriða máls. 

Móttökustjórnvald skal taka við erindum á grundvelli samninganna og framsenda þau 

hlutaðeigandi yfirvöldum til meðferðar, nema augljóst sé að ekki sé grundvöllur til að reka 

mál samkvæmt samningunum. Hér á landi eru það héraðsdómstólar sem taka við málum á 

grundvelli samninganna, sbr. 1. mgr. 13. gr. brottnámslaga. Sem móttökustjórnvald skal 

innanríkisráðuneytið einnig eiga samvinnu við móttökustjórnvöld í öðrum samningsríkjum og 

hefur ráðuneytið meðal annars það hlutverk að afla upplýsinga um erlendar réttarreglur og 

gefa erlendum stjórnvöldum upplýsingar um íslenskan rétt. Ráðuneytið skal jafnframt stuðla 

að sátt í málum sem berast til þess, annað hvort sjálft eða á annan hátt. Gengið er út frá því að 

þessi sáttamiðlun fari fram hjá dómstólum eða að sýslumenn fari með þetta hlutverk. Þó er 

talið æskilegt að ráðuneytið reyni sættir ef það telur mál þess eðlis að unnt sé að leysa það.
46

  

2.3.3 Málsmeðferðarreglur laga nr. 160/1995 

Í V. kafla brottnámslaga er að finna ákvæði um málsmeðferð sem gilda um þau mál sem 

berast héraðsdómi á grundvelli Evrópusamningsins og Haagsamningsins. Hér er einungis 

gerð grein fyrir þeim ákvæðum V. kafla sem varða beiðni um afhendingu barns á grundvelli 

Haagsamningsins þar sem efni ritgerðarinnar tengist að mestu ákvæðum hans. Í 13. gr. 

laganna segir að fara skuli með beiðni um afhendingu barns samkvæmt Haagsamningnum 

eftir reglum aðfararlaga nr. 90/1989. Um framkvæmd innsetningargerðar fer síðan eftir 45. 

gr. barnalaga nr. 76/2003. Í 15. gr. brottnámslaga er tilgreint hvaða upplýsingar skuli koma 

fram í beiðninni og hvaða gögn skuli fylgja. Héraðsdómur getur auk þeirra gagna sem þar eru 

talin ákveðið að lögð sé fram yfirlýsing frá viðkomandi upprunaríki um að ólögmætt hafi 

                                                 
44

 Jónas Jóhannsson, „Börnin heim – Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og viðurkenning og 

fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri réttarframkvæmd“ (2002) 1 Tímarit 

lögfræðinga 55, 58. 
45

 Lög um breytingar á ýmsum lögum vegna sameiningar ráðuneyta, sbr. lög nr. 121/2010, um breytingu á 

lögum um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969, með síðari breytingum. 
46

 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við 5. gr. 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.121.html
http://www.althingi.is/altext/stjtnr.html#1969073
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verið að fara með barnið frá því ríki, sbr. 2. mgr. 15. gr. Samkvæmt 16. gr. laganna skal hraða 

málsmeðferð eins og kostur er en sú regla er einnig tryggð með ákvæðum aðfararlaga, sbr. 1. 

mgr. 12. gr. þeirra laga. Í 17. gr. brottnámslaga segir síðan að héraðsdómari skuli, áður en 

ákvörðun um afhendingu barns á grundvelli Haagsamningsins er tekin, kanna afstöðu barns 

sem náð hefur þeim aldri og þroska að rétt sé að taka tillit til skoðana þess. Brottnámsmálum 

lýkur með úrskurði héraðsdóms sem sætir kæru til Hæstaréttar samkvæmt almennum reglum 

um kærur í einkamáli.
47

 Í kafla 5.4 hér á eftir er gerð nánari grein fyrir ákvæði 17. gr. um rétt 

barns til að tjá sig um mál áður en ákvörðun er tekin.  

2.3.3.1 Hröð málsmeðferð 

Ákvæði 16. gr. brottnámslaga kveður á um að meðferð mála til fullnustu ákvörðunar 

samkvæmt Evrópusamningnum og til afhendingar samkvæmt Haagsamningnum skuli hraða 

svo sem unnt er. Í 2. mgr. 16. gr. er nánar kveðið á um hraða málsmeðferð samkvæmt 

Haagsamningnum en þar segir að hafi ákvörðun ekki verið tekin innan sex vikna frá því að 

beiðni barst frá héraðsdómi skuli dómurinn samkvæmt beiðni frá beiðanda gera grein fyrir 

ástæðum þess. Ákvæði 16. gr. brottnámslaga er byggt á 2. og 11. gr. Haagsamningsins en 

áhersla á að barni sé skilað með skjótum hætti kemur einnig fram í aðfararorðum samningsins 

þar sem segir að aðildarríkin skuldbindi sig til að koma á fyrirkomulagi sem tryggir að 

börnum sé skilað með skjótum hætti til þess ríkis þar sem þau eru búsett. Reglan um hraða 

málsmeðferð var fyrir setningu brottnámslaga í raun þegar tryggð með reglum aðfararlaga um 

hraða málsmeðferð sbr. 1. mgr. 12. gr. þeirra laga þar sem segir að héraðsdómari skuli taka 

aðfararbeiðni til athugunar svo fljótt sem við verður komið.
48

 

Sjónarmið að baki reglunni um hraða málsmeðferð í brottnámsmálum eru að það þjóni best 

hagsmunum barnsins að vera skilað sem fyrst í sitt venjulega umhverfi og að það sé almennt í 

þágu barns að hinu ólögmæta ástandi sé aflétt sem fyrst. Annars sé hætta á að barnið aðlagist 

nýjum aðstæðum sem það á í raun ekki að laga sig að ef um ólögmætt ástand er að ræða.
49

 

Eftir því sem lengri tími líður frá brottnámi minnka einnig tengsl barns við heimaríki sitt og 

við það foreldri og aðra fjölskyldumeðlimi sem urðu eftir þar.
50

  

                                                 
47

 Jónas Jóhannsson, „Börnin heim – Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og viðurkenning og 

fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri réttarframkvæmd“ (2002) 1 Tímarit 

lögfræðinga 55, 58.  
48

Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við 16. gr. 
49

 Jónas Jóhannsson, „Börnin heim – Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og viðurkenning og 

fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri réttarframkvæmd“ (2002) 1 Tímarit 

lögfræðinga 55, 76.  
50

 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við frumvarpið. 
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Hæstiréttur hefur mótað þá reglu í brottnámsmálum á grundvelli Haagsamningsins að í þeim 

tilvikum sem fallist hefur verið á afhendingu eða skil á barni til upphafsríkis er gefinn frestur 

til að afhenda barnið eða stuðla að afhendingu þess áður en hægt er að krefjast fullnustu með 

innsetningargerð. Reglan hefur verið kölluð skilaregla Hæstaréttar og má líkja við 

aðfararfrest skv. 84. gr. aðfararlaga.
51

 Samkvæmt dómaframkvæmd Hæstaréttar í 

brottnámsmálum er sá frestur sem veittur er oftast 6 vikur eða 2 mánuðir.
52

 

2.4 Barnalög nr. 76/2003 

Barnalögin eru þau lög sem snerta efni Haagsamningsins hvað mest.
53

 Í þeim er almennt 

gengið út frá því að hagsmunir barna eigi að ráða þegar foreldrar eða stjórnvöld taka 

ákvarðanir um málefni barns. Á sumum sviðum barnaréttar er einnig gengið út frá því að 

hagsmunir barna eigi að ráða í þeim málaflokkum sem lög gilda um en með því að skipa 

málum á þann hátt er þessi grundvallarréttur barns tryggður óháð því hver tekur ákvörðun um 

það, til dæmis foreldrar eða aðrir sem annast börn.
54

 Hér eru rakin þau ákvæði barnalaga sem 

helst koma til skoðunar í brottnámsmálum og gjarnan er vísað í til stuðnings kröfum í slíkum 

málum. 

Fyrst ber að nefna 2. mgr. 1. gr. barnalaga sem er almennt ákvæði um að það sem barni er 

fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir um málefni þess en ákvæðið 

tengist 3. gr. Barnasáttmálans.
55

 Í 3. mgr. 1. gr. er síðan ákvæði um rétt barns til að tjá sig í 

öllum málum sem það varða og mælt fyrir um að taka skuli réttmætt tillit til skoðana þess í 

samræmi við aldur og þroska. Ákvæði 3. mgr. er í samræmi við 12. gr. Barnasáttmálans sem 

tryggir þennan rétt barns til að tjá sig með almennum hætti. Í 43. gr. barnalaga er síðan nánar 

kveðið á um rétt barns til að tjá sig um mál. Það ákvæði felur í sér viðurkenningu á að barn 

njóti réttinda sem sjálfstæður einstaklingur og geti með þessum hætti beitt sér fyrir því að ná 

fram rétti sínum.
56

 Ákvæði 43. gr. hefur tengingu við 17. gr. brottnámslaga sem mælir fyrir 

um að áður en ákvörðun er tekin á grundvelli laganna skuli dómari kanna afstöðu barns sem 

náð hefur þeim aldri og þroska að að rétt sé að taka tillit til skoðana þess. Nánar er fjallað um 

                                                 
51

 Jónas Jóhannsson, „Börnin heim – Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og viðurkenning og 

fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri réttarframkvæmd“ (2002) 1 Tímarit 

lögfræðinga 55, 74. 
52

 Samkvæmt niðurstöðu könnunar sem höfundur gerði á dómum Hæstaréttar á grundvelli laga nr. 160/1995 í 

tengslum við skrif þessarar ritgerðar. 
53

 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við 5. gr.  
54

 Hrefna Friðriksdóttir, Handbók: Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum (Úlfljótur 2013) 27-28. 
55

 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290. mál, athugasemdir við 1. gr.  
56

 Hrefna Friðriksdóttir, Handbók: Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum (Úlfljótur 2013) 161.  
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rétt barns til að tjá sig samkvæmt 43. gr. barnalaga og 17. gr. brottnámslaga í kafla 5.4 hér á 

eftir um sjónarmið barna í brottnámsmálum.  

Í 3. mgr. 28. gr. a barnalaga er kveðið á um að samþykki beggja foreldra þurfi til þess að fara 

megi með barn úr landi. Ákvæðið kom nýtt inn í barnalögin með gildistöku breytingarlaga nr. 

23/1995 og tengist aðild Íslands að Haagsamningnum og Evrópusamningnum. Ákvæðið er í 

samræmi við meginreglur Haagsamningsins og hefur sérstaka þýðingu við úrlausn mála sem 

rekin eru á grundvelli hans. Samkvæmt ákvæðinu er öðru foreldri óheimilt að fara með barn 

úr landi án samþykkis hins þegar forsjá er í höndum beggja. Hér falla undir allar ferðir til 

útlanda, þar með taldar sumarleyfisferðir. Þó er gerður sá greinarmunur á ákvörðunum um að 

flytja með barn úr landi og ákvörðunum um sumarleyfisferðir að foreldrar verða að leysa 

varanlega úr ákvörðun um forsjá og lögheimili ef flytja á með barn úr landi en sýslumaður 

getur úrskurðað um sumarleyfisferðir.
57

   

                                                 
57

 Sama heimild 88.  
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3 Mannréttindaákvæði sem vísað er til í brottnámsmálum 

Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að geta haft áhrif á úrlausnir 

brottnámsmála hér á landi og ber íslenskum dómstólum að líta til þeirra við skýringu á 

íslenskum lögum.
58

 Á það bæði við um lögfesta sem ólögfesta alþjóðasamninga.
59

 Hafi 

alþjóðasamningur hins vegar verið lögfestur getur reynt á beitingu hans fyrir íslenskum 

dómstólum. Við þær aðstæður þarf að gæta þeirra viðhorfa sem eiga sérstaklega við um þá, ef 

þeir eiga að ná tilgangi sínum.
60

 Þeir alþjóðasamningar sem helst geta haft áhrif á úrlausn 

brottnámsmála hér á landi eru Mannréttindasáttmáli Evrópu og Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna en nokkuð algengt er að málsaðilar í brottnámsmálum vísi til ákvæða þeirra til 

stuðnings kröfum í slíkum málum.
61

 Úrlausnir Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE) geta 

einnig haft áhrif á úrlausn brottnámsmála hér á landi einkum í ljósi þess að íslenskum 

dómstólum ber að líta til dóma hans við úrlausn sambærilegra mála.
62

 Hefur MDE jafnframt 

staðfest að hann telji sér fært að endurskoða málsmeðferð aðildarríkja með tilliti til þess hvort 

þau uppfylli skyldur sínar samkvæmt Haagsamningnum og verði misbrestur á því hefur verið 

talið að það brjóti gegn réttindum sem vernduð eru í 8. gr. MSE.
63

 Í þessum kafla er gerð 

grein þeim ákvæðum Barnasáttmálans og MSE sem algengast er að vísað sé til og geta haft 

sérstaka þýðingu við úrlausn brottnámsmála. Einnig er fjallað um dóma MDE þar sem 

dómstóllinn hefur endurskoðað túlkun innanlandsdómstóls aðildarríkis á ákvæðum 

Haagsamningsins. Í lok kaflans er síðan gerð grein fyrir þeim ákvæðum stjórnarskrárinnar 

sem gjarnan er vísað til í brottnámsmálum hér á landi.  

3.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Barnasáttmálinn) var samþykktur á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989 og tók gildi 2. september 1990. 

                                                 
58

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

Sameinuðu þjóðanna, o.fl.“ (unnið fyrir forsætisráðuneytið, nóvember 2007) 67 

<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pdf> 

skoðað 28. mars. 2014. 
59

 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar: Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu laga 

(Háskólinn í Reykjavík og JPV útgáfa 2008) 248. 
60

 Sama heimild 258. 
61

 Samkvæmt niðurstöðu könnunar sem höfundur gerði á dómum Hæstaréttar á grundvelli laga nr. 160/1995 í 

tengslum við skrif þessarar ritgerðar. 
62

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

Sameinuðu þjóðanna, o.fl.“ (unnið fyrir forsætisráðuneytið, nóvember 2007) 66 

<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pdf> 

skoðað 28. mars. 2014. 
63

 Björg Thorarensen, „Skyldur ríkja samkvæmt 8. gr. MSE um friðhelgi fjölskyldulífs í ljósi Haag-samnings 

um brottnám barna“ í Pétur Kr. Hafstein, Haraldur Henrysson, Páll Hreinsson o.fl. (ritnefnd), Guðrúnarbók (Hið 

íslenska bókmenntafélag 2006) 100. 
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Samningurinn var undirritaður af Íslands hálfu 26. janúar 1990 og fullgiltur 28. október 

1992.
64

 Barnasáttmálinn var lögfestur hér á landi 20. febrúar 2013 sbr. lög nr. 19/2013. 

Barnasáttmálinn er án efa mikilvægasti alþjóðasamningurinn sem snýr að réttindum barna. 

Hann felur í sér ótvíræða alþjóðlega viðurkenningu á því að börn hafi sjálfstæð réttindi óháð 

vilja foreldra eða annarra forsjáraðila.
65

 Með tilkomu sáttmálans voru réttindi barna í fyrsta 

sinn leidd í alþjóðalög en með fullgildingu hans skuldbinda aðildarríkin sig að alþjóðalögum 

til að tryggja börnum innan lögsögu sinnar öll þau réttindi sem kveðið er á um í honum.
66

 

Barnasáttmálinn geymir ákvæði um grundvallarmannréttindi barna yngri en átján ára og er 

eini alþjóðasamningurinn sem fjallar eingöngu um börn. Grundvallarsjónarmið 

Barnasáttmálans byggir á vernd og velferð barns en samhliða því er lögð rík áhersla á að börn 

verði virkir þátttakendur í þjóðfélaginu sem sjálfstæðir einstaklingar með réttindi og ábyrgð í 

samræmi við aldur og þroska hvers barns fyrir sig.
67

 Barnasáttmálinn er því ekki aðeins 

viljayfirlýsing heldur einnig mikilvægt og öflugt hjálpartæki fyrir börn til betra lífs á öllum 

sviðum samfélagsins.
68

 Barnasáttmálinn er einnig sá mannréttindasamningur sem hefur verið 

staðfestur af flestum þjóðum heims. Í dag eru 194 ríki aðilar að samningnum og 192 þeirra 

hafa fullgilt hann.
69

 

Barnasáttmálinn hefur að geyma fjórar grundvallarreglur sem birtast í 2., 3., 6., og 12. gr. 

hans. Þessar fjórar reglur binda saman ólík ákvæði sáttmálans en mikilvægt er að líta á öll 

ákvæði hans sem órjúfanlega heild.
70

 Í 2. gr. er kveðið á um jafnan rétt allra barna og bann 

við mismunun, 3. gr. fjallar um það sem barni er fyrir bestu, 6. gr. um rétt til lífs og þroska og 

í 12. gr. er kveðið á um rétt barna til að láta skoðanir sínar í ljós.  

Þau ákvæði Barnasáttmálans sem tengjast brottnámsmálum einna helst eru 11. gr. um vernd 

barna gegn brottnámi, 3. gr. um það sem barni er fyrir bestu, 8. gr. sem fjallar meðal annars 

                                                 
64

 Björg Thorarensen, Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að (Háskólaútgáfan 2003) 167.  
65

 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur (Bókaútgáfa Orators 1995) 31. 
66

 Þórhildur Líndal (ritstj.), Barnasáttmálinn: Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi (UNICEF 2007) 6. 
67

 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155 – 155. mál, greinargerð með frumvarpinu. 
68

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

Sameinuðu þjóðanna, o.fl.“ (unnið fyrir forsætisráðuneytið, nóvember 2007) 8 

<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pdf> 

skoðað 28. mars. 2014. 
69

 United Nations, „Status. Chapter IV. Human rights. 11. Convention on the rights of the child“ (United 

Nations Treaty Collection, 29. apríl 2014) 

<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en> 

skoðað 29. apríl 2014. 
70

 Þórhildur Líndal (ritstj.), Barnasáttmálinn: Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi (UNICEF 2007) 7. 
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um rétt barns til að halda fjölskyldutengslum, 9. gr. um aðskilnað frá foreldrum og 10. gr. um 

endurfundi við fjölskyldu. Auk þess má nefna 12. gr. um rétt barns til að láta skoðanir sínar í 

ljós og hafa áhrif og 16. gr. um friðhelgi fjölskyldu og einkalífs. Þau ákvæði Barnasáttmálans 

sem hvað oftast er vísað í til stuðnings kröfum aðila í brottnámsmálum hér á landi eru 3., 9., 

og 11. gr. hans og er því gerð grein fyrir þeim ákvæðum hér á eftir.
71

  

3.1.1 Ákvæði 3. gr. um það sem barni er fyrir bestu 

Ákvæði 3. gr. Barnasáttmálans um það sem barni er fyrir bestu er eitt grundvallarákvæða 

hans og túlka skal öll einstök ákvæði sáttmálans með hliðsjón af því. Ákvæðið getur tekið til 

einstaks barns, tiltekins hóps barna og jafnvel allra barna.
72

 Sérstaklega mikilvægu hlutverki 

gegnir 1. mgr. 3. gr. við aðstæður þar sem önnur og sértækari ákvæði sáttmálans eiga ekki við 

en þar er lögð áhersla á að aðildarríkin, jafnt opinberir aðilar sem og einkaaðilar, geri sér 

skýra grein fyrir áhrifum gerða sinna á börn svo börnin fái forgang í því sambandi.
73

 Ákvæði 

2. og 3. mgr. 3. gr. gegna einnig mikilvægu hlutverki en þar er lýst grundvallar-

skuldbindingum aðildarríkjanna um að tryggja börnum alla þá vernd og umönnun sem 

velferð þeirra krefst ásamt því að virða réttindi og skyldur foreldranna.
74

 Algengt er að 

málsaðilar í brottnámsmálum vísi í 3. gr. til stuðnings kröfum sínum, hvort sem um er að 

ræða þann sem nemur barn á brott eða þann sem krefst afhendingar barns. Nánar er fjallað 

um 3. gr. Barnasáttmálans í tengslum við umfjöllun um meginregluna um það sem barni er 

fyrir bestu í kafla 5.1 hér á eftir. 

3.1.2 Ákvæði 9. gr. um aðskilnað frá foreldrum 

Í 9. gr. Barnasáttmálans er fjallað um tvö mikilvæg atriði sem varða réttindi barna. Í fyrsta 

lagi skal tryggt að barn sé ekki skilið frá foreldrum sínum nema aðskilnaður sé nauðsynlegur 

með tilliti til hagsmuna barnsins. Í öðru lagi skal tryggja að sýnd sé sanngirni við alla 

málsmeðferð vegna aðskilnaðar barns frá foreldrum sínum ef til þess kemur vegna hagsmuna 

barnsins.
75

 Þetta ákvæði getur meðal annars átt við ef foreldrar barns búa ekki saman og deila 

um barn sitt í tengslum við skilnað, til dæmis í brottnámsmáli. Ákvæðið vísar þó ekki til þess 
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að ríkið beri ábyrgð á aðskilnaði barns og foreldris í tengslum við skilnað foreldranna, heldur 

að veitt sé viðeigandi ráðgjöf og að könnuð verði áhrif skilnaðar foreldra á börn. Í nokkrum 

málum Hæstaréttar sem lúta að Haagsamningnum og lögum nr. 160/1995 hafa málsaðilar 

vísað til þessa ákvæðis Barnasáttmálans til stuðnings kröfum sínum.
76

 

3.1.3 Ákvæði 11. gr. um vernd gegn brottnámi 

Samkvæmt 11. gr. Barnasáttmálans bera aðildarríkin þá ábyrgð að koma í veg fyrir að börn 

séu flutt ólöglega úr landi eða þeim haldið utan lögsögu þess. Einnig ber þeim að tryggja að 

þau börn sem hefur verið rænt og flutt inn í lögsögu þeirra finnist og sé skilað til heimalands 

síns. Ákvæðið tekur fyrst og fremst til ólöglegs flutnings eða halds foreldra á börnum en 

getur þó einnig átt við um aðra en foreldra. Í 35. gr. Barnasáttmálans er fjallað um sölu og 

brottnám barna og verslun með börn en munurinn á ákvæðunum er sá að 11. gr. tekur til 

barna sem fólk nemur brott af persónulegum fremur en fjárhagslegum ástæðum en 35. gr. nær 

til atvika þar sem fjárhagslegur ávinningur kemur einnig til.
77

 Í 2. mgr. 11. gr. segir að í því 

skyni að tryggja börnum vernd gegn brottnámi skuli aðildarríkin stuðla að því að gerðir verði 

um það tvíhliða eða marghliða samningar, eða aðild fengin að samningum sem þegar hafa 

verið gerðir. Það síðastnefnda vísar til þess að ríki gerist aðilar að Evrópusamningnum og 

Haagsamningnum og hafði ákvæði 11. gr. þau áhrif hér á landi að ráðist var í setningu laga 

nr. 160/1995 í þeim tilgangi að fullnægja þessari skyldu Íslands samkvæmt ákvæðinu.
78

  

3.2 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu (MSE) var samþykktur í Róm 4. nóvember 1950 og tók gildi 3. 

september 1953. Samningurinn var undirritaður af Íslands hálfu 4. nóvember 1950 og 

fullgiltur 29. júní 1953.
 
Með lögum nr. 62/1994 var samningurinn lögfestur hér á landi og 

hann ásamt viðaukum birtur í fylgiskjali með lögunum.
79

 MSE mælir fyrir um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi manna. Markmið þeirra réttinda er að veita einstaklingum og 

samtökum vernd gegn ásælni ríkisvaldsins og afskiptum þess af högum þeirra.
80

 Með aðild að 

sáttmálanum skuldbinda ríkin sig til að haga löggjöf, stjórn- og dómsýslu þannig að þau 
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réttindi sem sáttmálinn mælir fyrir um séu virt. Þá hafa þau einnig skuldbundið sig að 

þjóðarétti til þess að hlíta dómum Mannréttindadómstóls Evrópu.
81

 Með lögfestingu 

sáttmálans hér á landi var litið svo á að réttindi einstaklinga fengju aukna vernd og að 

réttaröryggi myndi aukast. Þá gætu einstaklingar jafnframt borið fyrir sig ákvæði sáttmálans 

sem ótvírætt gildandi réttarreglum að landsrétti.
82

 Þau ákvæði MSE sem tengjast 

brottnámsmálum einna helst eru 6. gr. hans um réttláta málsmeðferð og 8. gr. um friðhelgi 

einkalífs og fjölskyldu og er hér því gerð grein fyrir þeim ákvæðum.  

3.2.1 Ákvæði 6. gr. um rétt til réttlátrar málsmeðferðar 

Ákvæði 6. gr. MSE á meðal annars að tryggja hraða málsmeðferð og hefur í því sambandi 

augljósa tengingu við 11. gr. Haagsamningsins um að dómstólar og stjórnvöld samningsríkja 

skuli hraða málsmeðferð vegna afhendingar á barni sbr. einnig 16. gr. laga nr. 160/1995 sem 

fjallað er um í kafla 2.3.3.1. hér að framan. Ákvæði 6. gr. MSE kveður meðal annars á um 

rétt manna til að leyst sé úr máli þeirra innan hæfilegs tíma og með því er aðildarríkjum 

sáttmálans gert skylt að virða meginregluna um fljótvirka og hraða málsmeðferð. Sjónarmið 

að baki ákvæðinu eru hvort tveggja tillit til málsaðila en einnig að það sé hagur samfélags að 

mál dragist ekki óþarflega á langinn.
83

  

3.2.2 Ákvæði 8. gr. um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu 

Ákvæði 8. gr. MSE er meðal annars ætlað að vernda réttinn til friðhelgi einkalífs, fjölskyldu 

og heimilis. Ákvæðið tengist rétti foreldris og barns til samveru og skyldu stjórnvalda til að 

tryggja að sá réttur sé virtur. Eitt megininntak þess réttar sem ákvæðinu er ætlað að vernda er 

að fjölskyldan fái að njóta samveru án afskipta stjórnvalda eða annarra og að henni verði ekki 

sundrað.
84

 Í álitamálum um gagnkvæman rétt foreldra og barna til að njóta samveru geta 

vegist á hagsmunir foreldris og barns þar sem ævinlega verður að taka mið af hvað barninu er 

fyrir bestu.
85
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Ekki er óalgengt að málsaðilar í brottnámsmálum vísi í 8. gr. MSE til stuðnings kröfum 

sínum.
86

 Í því samhengi má nefna að gildissvið 8. gr. MSE er mjög víðtækt og hefur vaxið í 

meðförum Mannréttindadómstóls Evrópu, bæði hvað varðar réttindi sem njóta verndar 

ákvæðisins og þeirra skyldna sem það leggur á aðildarríkin.
87

 Hefur Mannréttinda-

dómstóllinn, í málum er varða ólögmætt brottnám barna, rökstutt sérstakar skyldur ríkja til að 

tryggja rétt foreldris og barns samkvæmt 8. gr. MSE með vísan til Haagsamningsins en 

einnig staðfest að hann telji sér kleift að leggja mat á túlkunaraðferðir dómstóla aðildarríkja 

um það hvernig ákvæðum Haagsamningsins er beitt. Í Guichard gegn Frakklandi féllst MDE 

á niðurstöðu franskra dómstóla um að ákvæði Haagsamningsins ættu ekki við um mál vegna 

þess að ekki væri uppfyllt skilyrði 3. gr. samningsins um að flutningur barns frá Frakklandi til 

Kanada teldist ólögmætur þar sem kærandinn, faðir barnsins, hafði ekki forsjá yfir barninu. Í 

málinu benti dómstóllinn á að það væri ekki hlutverk hans að endurskoða mat innlendra 

dómstóla nema svo virtist sem málmeðferð fyrir þeim væri andstæð reglum Haagsamningsins 

eða ómálefnaleg og að það ætti ekki við í þessu máli. Því hefði franska ríkið ekki brotið gegn 

skyldum sínum samkvæmt 8. gr. MSE í ljósi ákvæða Haagsamningsins og var málinu vísað 

frá.
88

 Í máli Monorys gegn Rúmeníu og Ungverjalandi endurskoðaði MDE einnig túlkun 

innanlandsdómstóls á ákvæðum Haagsamningsins í samhengi við 8. gr. MSE. Í málinu var 

fjallað um brottflutning á barni rúmenskrar móður og ungversks föður sem höfðu verið í 

hjónabandi og búsett í Ungverjalandi þar sem þau fóru sameiginlega með forsjá barnsins. 

Móðirin fór með barnið í frí til Rúmeníu en snéri ekki aftur með það til Ungverjalands. 

Faðirinn krafðist afhendingar barnsins þar sem hann taldi móðurina halda því ólöglega í 

Rúmeníu í skilningi 3. gr. Haagsamningsins. Dómstóll í Rúmeníu komst hins vegar að þeirri 

niðurstöðu að þar sem faðirinn fór ekki einn með forsjá væri hald barnsins í Rúmeníu ekki 

ólögmætt í skilningi 3. gr. Haagsamningsins. Mannréttindadómstóllinn féllst ekki á þessa 

túlkun rúmenskra dómstóla og taldi að rúmenska ríkið hefði með henni gerst brotlegt við 8. 

gr. MSE. Dómstóllinn benti á að sameiginleg forsjá hjóna yfir barni félli undir b-lið 3. gr. 

Haagsamningsins og kæmi það fram í skýringargögnum með ákvæðinu. Í dóminum kemur 

fram að túlkun rúmenskra dómstóla sé andstæð augljósri merkingu texta Haagsamningsins og 
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að hún svipti 3. gr. og Haagsamninginn allan að miklu leyti virkni sinni auk þess sem þessi 

túlkun dragi úr þeirri vernd sem 8. gr. MSE eigi að veita.
89

 

Auk þeirra mála sem hér hafa verið nefnd um samband Haagsamningsins við 8. gr. MSE má 

nefna að MDE hefur einnig í nokkrum málum komist að þeirri niðurstöðu að ákvörðun 

innlends dómstóls í aðildarríki Haagsamningsins um að framfylgja skyldu til að skila barni 

sem flutt hefur verið á brott með ólögmætum hætti í skilningi samningsins bryti gegn 

réttindum foreldris og barns samkvæmt 8. gr. MSE með vísan til hagsmuna barnsins. Þrír 

áhugaverðir dómar Mannréttindadómstólsins sem tengjast þessu eru Neulinger og Shuruk 

gegn Sviss, Šneersone og Kampanella gegn Ítalíu og X gegn Lettlandi sem fjallað er um hér á 

eftir í kafla 5.3 um hagsmuni barna í brottnámsmálum.  

3.3 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 

Þau ákvæði stjórnarskrárinnar sem gjarnan er vísað í til stuðnings kröfum í brottnámsmálum 

eru 71. gr. um að allir skuli njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu og 3. mgr. 76. gr. 

um að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.
90

 Ákvæði 

71. gr. tryggir almennt rétt foreldra til að annast uppeldi barna sinna og rétt barna til að njóta 

fjölskyldu sinnar án utanaðkomandi afskipta frá stjórnvöldum og verndar það sambærileg 

réttindi og þau sem talin eru í 8. gr. MSE. Friðhelgi fjölskyldunnar má þó takmarka meðal 

annars vegna hagsmuna barna og talið hefur verið að takmörkun á friðhelgi foreldra geti 

meðal annars sótt stoð í 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar.
 91  
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4 Hvað er ólögmætt brottnám barns? 

Í Haagsamningnum og brottnámslögunum koma fram ákveðin skilyrði fyrir því að brottnám 

eða hald barns sé talið ólögmætt þannig að ákvæði samningsins og laganna eigi við. Skilyrðin 

koma fram í 11. gr. brottnámslaga en ákvæðið byggir á 3. gr., 4. gr., 1. mgr. 12. gr. 1. mgr. 

13. gr. og 14. gr. Haagsamningsins.
92

 Í 12. gr. brottnámslaga er síðan að finna ákvæði um 

heimild dómara til að synja um afhendingu barns þrátt fyrir að brottnám eða hald á barni sé 

talið ólögmætt samkvæmt 11. gr. Þar er um undantekningarreglur að ræða sem almennt ber 

að skýra þröngt en nánar er fjallað um þær í kafla 6 hér á eftir. Í þessum kafla er gerð grein 

fyrir skilyrðum þess að um ólögmætt brottnám barns sé að ræða samkvæmt 

Haagsamningnum og brottnámslögum. Í því sambandi er nauðsynlegt að fjalla nánar um tvö 

atriði, það er inntak forsjárréttar samkvæmt Haagsamningnum og brottnámslögum og einnig 

er nauðsynlegt að gera grein fyrir skilgreiningu á hugtakinu búseta.  

4.1 Afhending barns á grundvelli Haagsamningsins 

Skilyrði þess að brottnám eða hald barns sé talið ólögmætt samkvæmt Haagsamningnum og 

brottnámslögum koma fram í 11. gr. laganna.  

1. mgr. 11. gr. hljóðar svo: 

Barn, sem flutt er hingað til lands með ólögmætum hætti eða er haldið hér á ólögmætan 

hátt, skal, samkvæmt beiðni, afhent þeim sem rétt hefur til þess ef barnið var búsett í ríki, 

sem er aðili að Haagsamningnum, rétt áður en það var flutt á brott eða hald hófst. 

 

Síðan er nánar skilgreint í 2. mgr. 11. gr.:  

Ólögmætt er að flytja barn eða halda því ef: 

1. sú háttsemi brýtur í bága við rétt forsjáraðila eða annars aðila, án tillits til hvort hann fer 

einn með réttinn eða með öðrum, til að annast barnið samkvæmt lögum þess ríkis þar sem 

barnið var búsett rétt áður en það var flutt á brott eða hald hófst og 

2. hlutaðeigandi aðili fór í raun með þennan rétt, þegar barnið var flutt á brott eða hald 

hófst, eða hefði farið með hann ef hin ólögmæta háttsemi hefði ekki átt sér stað. 

 

Samkvæmt ákvæðinu eru skilyrðin fyrir því að flutningur barns hingað til lands sé talinn 

ólögmætur í fyrsta lagi að barn hafi verið búsett í öðru aðildarríki að Haagsamningnum en 

Íslandi. Í öðru lagi þarf að hafa verið brotið gegn forsjárrétti þess aðila sem gerir kröfu um 

afhendingu barns. Í þriðja lagi þarf brottflutningur barnsins að teljast brot á forsjárrétti 

samkvæmt lögum þess ríkis þar sem barn var búsett áður en það var flutt til Íslands og í 

fjórða lagi þarf sá aðili sem krefst afhendingar að hafa notið forsjárréttar í raun. Við mat á því 

hvort ólögmætur brottflutningur eða hald hafi átt sér stað skal samkvæmt framansögðu taka 

beint mið af lögum þess ríkis þar sem barnið var búsett þegar það var flutt á brott eða hald 

hófst og af ákvörðunum dómstóla eða stjórnvalda í því ríki sbr. einnig 14. gr. 
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Haagsamningsins. Tvö mikilvæg hugtök þarfnast nánari skýringa í tengslum við 

ólögmætisskilyrði 11. gr. brottnámslaga en það eru hugtakið forsjárréttur og hugtakið búseta 

enda um tvö lykilhugtök að ræða við mat á því hvort fallast skuli á afhendingu barns 

samkvæmt 11. gr. laganna. Hér er því gerð grein fyrir því hvað felst í þessum hugtökum 

samkvæmt Haagsamningnum og brottnámslögum. 

4.2 Forsjárréttur 

Til þess að flutningur barns frá einu landi til annars sé talinn ólögmætur samkvæmt 

Haagsamningnum og brottnámslögum þarf það foreldri sem flutti barn á brott að hafa brotið 

gegn forsjárrétti þess aðila sem gerir kröfu um afhendingu þess sbr. 1. tl. 2. mgr. 

brottnámslaga. Í Haagsamningnum er þessi réttur skilgreindur sem rights of custody, sbr. a-

lið 1. mgr. 3. gr. samningsins. Í a-lið 5. gr. Haagsamningsins er síðan gerð gerð grein fyrir 

inntaki forsjár í skilningi hans en þar segir að forsjárréttur feli í sér rétt sem varðar umönnun 

barnsins sjálfs og sérstaklega rétt til að taka ákvörðun um búsetu þess. Brottnámslögin 

skilgreina ekki hvað felst í forsjárrétti en í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til laganna 

kemur fram að oftast séu það forsjáraðilar í skilningi barnalaga sem fari með þennan rétt. 

Samkvæmt því eru foreldrar barns forsjáraðilar þess en þó er hugsanlegt að aðrir komi til 

greina, svo sem fósturforeldrar. Eins kemur fram að það skipti ekki máli hvort forsjáraðili er 

einstaklingur, stofnun eða opinber aðili. Þó myndi lögráðamaður sem aðeins hefur umsjón 

með fjárhaldi barns ekki koma til greina í þessu sambandi og heldur ekki aðili sem aðeins 

hefur umgengnisrétt við barn.
93

 Í 2. tl. 2. mgr. 11. gr. er gerður áskilnaður um að sá sem 

krefst afhendingar barns hafi í raun farið með forsjárrétt yfir barninu þegar það var flutt á 

brott. Ákvæðið áskilur ekki að barn og forsjáraðili hafi búið á sama stað og getur því foreldri 

farið með forsjá í raun þó svo að barn búi af einhverjum ástæðum annars staðar en foreldrið, 

til dæmis vegna skólagöngu eða vegna veikinda. Í 2. tl. kemur einnig fram að krafa um að 

forsjáraðili hafi í raun farið með forsjá eigi ekki við ef brottflutningur eða hald hefur komið í 

veg fyrir að sá aðili hafi getað farið með forsjána. Þetta atriði getur til dæmis átt við ef barn 

hefur dvalist í öðru landi með samþykki forsjáraðila en ekki verið skilað á réttum tíma. Ef 

barn hefur verið vistað á stofnun eða það sett í fóstur samkvæmt ákvörðun 

barnaverndaryfirvalda fara foreldrar þess ekki með forsjá barnsins í raun heldur 

barnaverndaryfirvöld. Eins er mikilvægt að nefna í tengslum við skilyrði 11. gr. um forsjá að 

ákvæðið á einnig við þegar foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns og annar 

forsjáraðilinn hefur farið með barn úr landi eða heldur því án samþykkis hins, svo framarlega 
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sem sú háttsemi er ólögmæt samkvæmt lögum búseturíkisins.
94

 Kom þetta meðal annars fram 

í máli Monorys gegn Rúmeníu og Ungverjalandi sem fjallað er um í kafla 3.2.2. hér að 

framan. Einnig er mikilvægt að árétta í tengslum við forsjárrétt að með afhendingu á 

grundvelli Haagsamningsins er ekki tekin afstaða til þess hver sé réttmætur forsjáraðili barns 

heldur er byggt á því að úr þeirri spurningu verði skorið í upprunaríkinu, það er í því ríki sem 

á lögsögu um málefni barnsins.
95

  

Í tengslum við skilgreiningu á inntaki forsjár í skilningi Haagsamningsins og brottnámslaga 

má hér nefna tvo Hæstaréttardóma; Hrd. 3. desember 2003 í máli nr. 439/2003 (Mexíkó I) og 

Hrd. 27. ágúst 2004 í máli nr. 266/2004 (Mexíkó II). Í báðum málum komst Hæstiréttur að 

þeirri niðurstöðu að ólögmætisskilyrði 11. gr. brottnámslaga um forsjárrétt yfir barni væru 

ekki uppfyllt og því ekki talið að um ólögmætt brottnám barns hafi verið að ræða. Málsatvik 

voru þau að faðir barns sem flutt hafði verið frá Mexíkó til Íslands krafðist þess að fá barnið 

afhent sér með beinni aðfarargerð. Foreldrarnir, íslensk kona og ítalskur karl, höfðu verið í 

óskráðri sambúð bæði á Ítalíu og í Mexíkó. Móðirin flutti barnið frá Mexíkó til Íslands án 

samráðs við föðurinn sem síðar krafðist þess í tveimur dómsmálum hér á landi að fá barnið 

tekið úr umráðum móður og afhent sér. Faðirinn taldi flutning barnsins ólögmætan í skilningi 

11. gr. brottnámslaga og 3. gr. Haagsamningsins og hélt því fram að hann og móðirin hefðu 

farið sameiginlega með forsjá barnsins frá fæðingu þess. Faðirinn vísaði í ítalskar lagareglur 

um forsjá og lagði fram gögn frá mexíkóska utanríkisráðuneytinu sem studdu forsjárrétt hans 

yfir barninu. Kröfu mannsins var þó eins og áður segir hafnað þar sem Hæstiréttur taldi 

gögnin ekki upplýsa um forsjárrétt hans yfir barninu.  

4.3 Hugtakið búseta  

Annað skilyrði þess að flutningur barns frá einu landi til annars sé talinn ólögmætur 

samkvæmt 11. gr. brottnámslaga er að barn hafi fyrir brottnám þess verið búsett í öðru ríki 

sem er aðili að Haagsamningnum, sbr. 4. gr. samningsins. Búseta barns fyrir brottnám er 

einnig mikilvæg í því sambandi að ólögmæti brottflutnings ákvarðast af lögum þess ríkis þar 

sem barnið var búsett áður en það var flutt á brott sbr. 14. gr. Haagsamningsins en einnig af 

því að í þeim tilvikum sem flutningur barns er talinn ólögmætur skal skila barni til þess ríkis 

þar sem það var búsett fyrir brottnámið. Skilgreining hugtaksins hefur samkvæmt þessu mikla 
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þýðingu varðandi beitingu samningsins og laganna og getur búseta barns ráðið úrslitum í 

brottnámsmáli. 

Hugtakið búseta er þýðing á hugtakinu habitual residence í Haagsamningnum og kemur það 

víða við í honum án nánari skilgreiningar. Hugtakið búseta er einnig að finna í nokkrum 

ákvæðum brottnámslaga án frekari skýringa á inntaki þess. Í athugasemdum sem fylgdu 

frumvarpi til laga nr. 160/1995 kemur fram að aðildarríki að Haagsamningnum hafi svigrúm 

til að skilgreina hugtakið samkvæmt lögum þess ríkis sem barn hefur verið flutt til. Hér á 

landi hefur hugtakið verið skýrt með sama hætti og hugtakið föst búseta í 2. mgr. 1. gr. laga 

um lögheimili nr. 21/1990 (lögheimilislög).
96

 Ákvæði lögheimilislaga sem skipta einna helst 

máli við afmörkun hugtaksins eru 2. og 9. gr. laganna. Í 2. gr. segir að maður teljist hafa fasta 

búsetu á þeim stað þar sem hann hefur bækistöð sína, dvelst að jafnaði í tómstundum sínum, 

hefur heimilismuni sína og svefnstaður hans er þegar hann er ekki fjarverandi um 

stundarsakir vegna orlofs, vinnuferða, veikinda eða annarra hliðstæðra atvika. Í 9. gr. laganna 

segir að sá sem dveljist erlendis við nám eða vegna veikinda geti áfram átt lögheimili hér á 

landi hjá skyldfólki sínu eða venslafólki eða í því sveitarfélagi þar sem hann hafi átt 

lögheimili er hann hafi farið af landi brott enda sé hann ekki skráður með fasta búsetu 

erlendis. Ekki er óalgengt að málsaðila greini á um það í brottnámsmálum hvar barn telst 

búsett enda, eins og áður sagði, mikilvægt atriði sem getur ráðið úrslitum máls. Deilan snýst 

þá oft um hvort barn er talið vera búsett í móttökuríki eða hvort búseta þess sé í upphafsríkinu 

og brottflutningur þess þaðan þar af leiðandi ólögmætur. Í sumum málum eru aðstæður 

flóknar, til dæmis vegna þess að foreldrar hafa staðið í tíðum flutningum milli landa með 

barn sitt eða vegna þess að barn hefur dvalið það skamman tíma í öðru landi að álitamál er 

hvort það hafi átt þar fasta búsetu. Sá aðili sem flytur barn á brott byrjar gjarnan á því við 

komu til móttökuríkis að skrá lögheimili barnsins þar. Skráð lögheimili barns í þjóðskrá 

nægir þó ekki eitt og sér til þess að föst búseta barns sé talin í því ríki og koma önnur atriði 

einnig til skoðunar við mat á því hvar barn er talið búsett. Auk ákvæða lögheimilislaga er 

horft til þess hve lengi barn hefur dvalið í móttökuríki og hvert búsetuform þess er. Þátttaka 

barns í daglegu lífi getur einnig haft áhrif, svo sem hvort það sæki skóla eða sé í dagvistun. 

Hlutlæg atriði vega þó þyngst í þessum efnum.
97
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Í tengslum við það sem hér hefur verið sagt um hugtakið búseta má nefna tvo 

Hæstaréttardóma þar sem deilt var um búsetu barns. Í Hrd. 27. ágúst 2004 í máli nr. 

266/2004 (Mexíkó II) var meðal annars deilt um búsetu barns fyrir brottflutning þess frá 

Mexíkó til Íslands. Hæstiréttur tók ekki afstöðu til búsetuhugtaksins þar sem niðurstaða 

málsins fyrir Hæstarétti réðist af óupplýstum forsjárrétti föðurins. Héraðsdómur hafði hins 

vegar komist að þeirri niðurstöðu að barnið hefði ekki talist eiga búsetu í Mexíkó í skilningi 

11. gr. brottnámslaga og því ekki um ólögmætan brottflutning barns að ræða. Í héraðsdómi 

segir meðal annars um þetta atriði: 

…er ljóst að X hefur dvalið mun stærri hluta ævi sinnar á Ítalíu og á Íslandi en í Mexíkó og 

hafa málsaðilar og barnið óumdeilanlega minnst tengsl við Mexíkó af þessum þremur 

löndum. 

Og einnig: 

 …verður að fallast á með gerðarþola að tímabundin för þeirra mæðgna aftur til Mexíkó, 

þar sem ekki stóð til að þær dveldu nema fram í júní, hafi ekki gert það að verkum að þær 

teljist hafa tekið aftur upp búsetu í Mexíkó. 

Í Hrd. 31. ágúst 2012 í máli nr. 530/2012 (Bandaríkin VII) höfðu málsaðilar sem verið höfðu 

í óskráðri sambúð í Bandaríkjunum flutt til Íslands með tvo syni sína A og B. Ástæða 

flutninganna var aðallega sú að yngri sonurinn B var alvarlega veikur og vildu foreldrarnir 

leita læknishjálpar fyrir hann á Íslandi. B lést af þessum veikindum sínum og leituðu 

foreldrarnir skilnaðar í kjölfar andláts hans. Er skilnaður var genginn í gegn krafðist faðirinn 

þess að eldri sonurinn A snéri aftur til Bandaríkjanna. Faðirinn hélt því fram að fjölskyldan 

hefði einungis ætlað að dvelja tímabundið á Íslandi vegna veikinda B og taldi hann móðurina 

halda eldri syninum A ólöglega á Íslandi í skilningi 11. gr. brottnámslaga. Í héraðsdómi 

kemur fram að við skilgreiningu á hugtakinu búseta hafi það verulega þýðingu hvort barn sé 

skráð með lögheimili hér á landi en önnur atriði komi einnig til skoðunar. Í því sambandi tók 

dómurinn fram að A hefði búið á Íslandi í tvö og hálft ár þegar krafa um afhendingu kom 

fram, aðilar hafi haldið heimili hér og stundað vinnu, A hafi gengið í leikskóla og til stæði að 

hann byrjaði í grunnskóla. Að öllu þessu virtu var talið að A væri búsettur á Íslandi og kröfu 

föðurins um afhendingu hafnað. Hæstiréttur staðfesti þessa niðurstöðu héraðsdóms með vísan 

til forsendna.   
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5 Hagsmunir barna í brottnámsmálum 

Í aðfararorðum Haagsamningsins segir að hagsmunir barna skipti mestu máli þegar fjallað sé 

um forsjá þeirra. Þessi upphafsorð samningsins vísa til hinnar alþjóðlegu meginreglu 

barnaréttar um það sem barni er fyrir bestu sem einnig hefur verið sett fram með 3. gr. 

Barnasáttmálans. Þegar vísað er til þeirrar meginreglu í framkvæmd er það yfirleitt gert með 

hagsmuni tiltekins barns eða tiltekinna barna í huga. Með aðfararorðum Haagsamningsins er 

þessu hins vegar á annan veg farið en þar er átt við hagsmuni allra barna sem heild. Ástæðan 

er sú að meginmarkmið Haagsamningsins er að koma í veg fyrir fjölgun brottnámsmála en 

samkvæmt samningnum er brottnám barns ávallt skaðlegt og getur aldrei verið barni fyrir 

bestu. Samningurinn setur því ekki hagsmuni einstakra barna í forgang heldur hagsmuni allra 

barna sem lenda í þeirri stöðu að vera numin ólöglega á brott eða þeim haldið ólöglega.
98

  

Að öðru leyti en því sem fram kemur í aðfararorðum Haagsamningsins er ekki vikið nánar að 

hagsmunum barna í meginmáli hans. Í þessum kafla er því fjallað um hvernig hagsmuna 

barna er gætt í málum á grundvelli samningsins og laga nr. 160/1995. Byrjað er á því að fjalla 

um meginregluna um það sem barni er fyrir bestu eins og hún birtist í 3. gr. Barnasáttmálans. 

Því næst er fjallað um hagsmuni barns samkvæmt Haagsamningnum og kannað hvaða 

sjónarmið búa að baki því að samningurinn verndar ekki hagsmuni einstakra barna heldur 

hagsmuni barna sem heild. Þá eru nokkrir áhugaverðir dómar Mannréttindadómstóls Evrópu 

til umfjöllunar þar sem fram hafa komið sjónarmið dómsins um að aðildarríkjum beri að 

framkvæma ítarlega rannsókn á hagsmunum barns áður en ákvörðun um afhendingu er tekin. 

Dómar þessir hafa verið gagnrýndir fyrir það að hugsanlega grafi þeir undan því 

meginmarkmiði Haagsamningsins að koma í veg fyrir ólögmætt brottnám barna. Í lok þessa 

kafla er síðan fjallað um sjónarmið barna í brottnámsmálum og hvernig barn getur haft áhrif á 

niðurstöðu í brottnámsmáli með því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri.   

5.1 Meginreglan um það sem barni er fyrir bestu 

Við gerð Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna var ekki skilgreint nákvæmlega við hvað var átt 

með orðalaginu það sem barni er fyrir bestu og enginn sérstakur mælikvarði var heldur 

gefinn á hvað orðalagið felur í sér.
99

 Ástæðan var sú að við gerð sáttmálans var mönnum ljóst 

að það sem barni er fyrir bestu getur verið breytilegt frá einu þjóðfélagi til annars, meðal 

annars vegna ólíkrar menningar. Einnig var talið ógerlegt og óæskilegt að fastákveða 
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skilgreiningu á þessu þar sem slíkar skilgreiningar breytast gjarnan með tímanum.
100

 Þótt 

ekki liggi fyrir nákvæm skilgreining á því í Barnasáttmálanum hvað í meginreglunni felst er 

þar þó að finna almenna leiðbeiningu. Við mat á því hvort það sem barni er fyrir bestu sé haft 

að leiðarljósi skipta meginreglur sáttmálans í 2., 3., 6., og 12. gr. miklu máli. Einnig er 

mikilvægt að hafa í huga þá grunnhugsun sáttmálans að barn ber að virða sem einstakling 

með eigin skoðanir og tilfinningar og að því skuli tryggð sérstök vernd og réttindi. Auk þess 

skal við matið taka mið af lögum hvers aðildarríkis sem og rannsóknum og þekkingu á 

málefnum barna innan hvers samfélags. Ekki má heldur gleyma skoðunum barnsins sjálfs 

sbr. 12. gr. sáttmálans og auk þess skal ávallt meta afleiðingar ákvörðunar frá öllum hliðum 

varðandi tiltekið barn eða hóp barna.
101

 Hagsmunir barns skulu hafðir að leiðarljósi á mjög 

breiðu sviði og tekur ákvæði 3. gr. Barnasáttmálans bæði til opinberra stofnana sem og 

stofnana á vegum einkaaðila sem hafa með málefni barna að gera. Taka skal tillit til 

hagsmuna barna við alla stefnumótun og er ákvæðið ekki einskorðað við fjölskyldumálefni 

heldur gildir það á öllum sviðum samfélagsins sem varðað geta börn. Eins má nefna að 

aðildarríki sáttmálans geta ekki túlkað ákvæðið um of í skjóli menningarlegs afstæðis og geta 

alls ekki neitað barni um réttindi sem því eru tryggð í Barnasáttmálanum með vísan til þess 

sem því er fyrir bestu.
102

 Séu réttindi annarra tekin fram yfir réttindi barns eða barna ber þeim 

sem tekur ákvörðunina að gera grein fyrir ástæðum þess og rökstyðja með sannfærandi hætti. 

Annars er ákvörðun talin í ósamræmi við Barnasáttmálann.
103

 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur verið hafður að leiðarljósi við samningu laga á 

sviði barnaréttar hér á landi frá fullgildingu hans árið 1992. Meginreglan um það sem barni er 

fyrir bestu hefur skilað sér víðs vegar í íslenska barnaréttarlöggjöf sem og framkvæmd á sviði 

barnaréttar.
104

 Sem dæmi um birtingu reglunnar í löggjöf hér á landi má nefna að 3. gr. 

Barnasáttmálans var fyrirmynd að 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar sem mælir fyrir um að 

börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.
105
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5.2 Hagsmunir barns samkvæmt Haagsamningnum 

Eitt markmið Haagsamningsins er að tryggja að börnum sem flutt eru með ólögmætum hætti 

til samningsríkis eða þeim haldið á ólögmætan hátt sé skilað með skjótum hætti sbr. 1. gr. 

samningsins. Tilgangurinn með skjótum skilum á barni er að tryggja svokallað status quo 

ante, það er að tryggja að sama ástand komist aftur á og var áður en barn var numið á brott.
106

 

Sjónarmið að baki þessu markmiði samningsins er að það þjóni hagsmunum barns best að 

flytja það aftur í það umhverfi sem það þekkir og hefur hvað mest tengsl við, en einnig að 

dómstólar í heimaríki barns séu hæfastir til að taka ákvörðun um framtíð þess. Regla 

Haagsamningsins um skjót skil á barni kemur í veg fyrir að unnt sé að framkvæma ítarlega 

rannsókn á hagsmunum barns í móttökuríki áður en ákvörðun er tekin um afhendingu þess 

enda gerir samningurinn ráð fyrir að slík rannsókn fari fram í upphafsríkinu eftir komu 

barnsins þangað.
107

 Annað markmið Haagsamningsins er að vernda börn fyrir skaðlegum 

áhrifum þess að vera numin á brott með ólögmætum hætti eða að vera haldið ólöglega sbr. 

aðfararorð samningsins. Eru það hagsmunir barna sem heild sem samningnum er ætlað að 

vernda fremur en hagsmunir tiltekins barns í tilteknu máli um það. Haagsamningurinn hefur 

sætt gagnrýni fyrir þessa nálgun, það er að ekki fari fram ítarleg rannsókn á hagsmunum 

tiltekins barns í tilteknu máli um það, áður en ákvörðun er tekin um að því skuli skilað. Hefur 

þessi nálgun samningsins jafnvel verið talin stangast á við meginregluna um það sem barni er 

fyrir bestu og þá helst eins og hún birtist í 3. gr. Barnasáttmálans.
108

 

Sú leið, sem farin var við gerð Haagsamningsins, að yfirfæra meginregluna um það sem barni 

er fyrir bestu yfir á öll börn sem heild fól í sér algjörlega nýja nálgun á þá reglu. Með henni 

voru færð rök fyrir því að unnt væri að senda barn til baka án þess að framkvæma ítarlega 

rannsókn á hagsmunum þess en þó væru hagsmunir barnsins hafðir að leiðarljósi þar sem 

rannsóknin færi fram í heimaríki barnsins. Helstu rökin fyrir því að rannsóknin ætti að fara 

fram í heimaríkinu voru að dómstólar þar hefðu lögsögu í forsjármáli um barnið og þekktu 

betur til málefna þess. Talið var að ef rannsókn færi fram í móttökuríki myndi það leiða til 

þess að mál tækju langan tíma og var það ekki talið þjóna hagsmunum barns. Markmiðið var 

að auka öryggi og tryggja einfalda og hraða málsmeðferð í móttökuríkinu. Auk þess sem 
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þessi nálgun var talin best í þeim tilgangi að ná fram því helsta markmiði Haagsamningsins 

að koma í veg fyrir að foreldrar eða aðrir flyttu börn ólöglega milli landa.
109

 

Við gerð Haagsamningsins var þó ekki horft fram hjá þeirri staðreynd að skjót skil á barni 

gætu hugsanlega í einhverjum tilvikum verið andstæð hagsmunum tiltekins barns og jafnvel 

verið barni skaðleg.
110

 Því komu fram tillögur að undanþáguheimildum en aðildarríkin 

greindi verulega á um hversu víðtækar þær ættu að vera að teknu tilliti til hagsmuna einstakra 

barna. Ríkin stóðu frammi fyrir því erfiða viðfangsefni annars vegar að tryggja að markmiði 

samningsins um að vernda börn gegn brottnámi yrði náð, með því að skipa svo fyrir að þeim 

yrði skilað til heimaríkis síns með skjótum hætti og hins vegar að samningurinn þyrfti að 

geyma undantekningarreglur. Sum aðildarríkin vildu gera sterkan samning með fáum 

undantekningum á meðan önnur ríki, þar á meðal Norðurlöndin, vildu að samningurinn hefði 

að geyma undantekningarákvæði með hliðsjón af því hvað barni væri fyrir bestu. Að lokum 

náðist málamiðlun milli þessara sjónarmiða sem birtast í þeim undantekningarákvæðum sem 

samningurinn hefur að geyma og þá einkum 13. gr. b sem kveður á um að heimilt sé að synja 

um afhendingu barns ef alvarleg hætta er á að afhending muni skaða barnið andlega eða 

líkamlega eða koma því á annan hátt í óbærilega stöðu.
111

  

Haagsamningurinn er ólíkur öðrum alþjóðlegum samningum um réttindi barna að því leyti að 

hann er líklega sá eini, að minnsta kosti í hinum vestræna heimi, sem heimilar að ákvörðun 

um barn sé tekin án þess að sérstakt tillit sé tekið til meginreglunnar um það sem barni er 

fyrir bestu eins og henni er venjulega beitt. Samningurinn hefur eins og fram er komið sætt 

gagnrýni vegna þessa og því haldið fram að hann skorti sveigjanleika þegar kemur að 

hagsmunum einstakra barna.
 112

 Gagnrýnin hefur snúið að því að samningurinn yfirfæri 

meginregluna um það sem barni er fyrir bestu yfir á börn sem heild og að slíkt geti 

óhjákvæmilega í einhverjum tilvikum orðið til þess að hagsmunum einstakra barna sé fórnað 

fyrir hagsmuni allra barna alþjóðasamfélagsins. Eins hefur komið fram að sú framsetning geti 

hugsanlega falið í sér brot á meginreglunni eins og hún hefur verið innlend í löggjöf 

aðildarríkjanna til dæmis með lögfestingu 3. gr. Barnasáttmálans.
113

 Þeirri gagnrýni hefur 

hins vegar verið svarað með því að benda á að hagsmunir einstakra barna eigi að vera 

                                                 
109

 Paul R. Beaumont og Peter E. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction (Oxford 

University Press 1999) 29-30.  
110

 Elisa Pérez-Vera, „Explanatory Report“ (translation of the Permanent Bureau, HccH, apríl 1981) 432 

<http://www.hcch.net/upload/expl28.pdf > skoðað 1. febrúar 2014. 
111

 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 94 – 92. mál, athugasemdir við 12. gr.  
112

 Rhona Schuz, The Hague Child Abduction Convention: A Critical Analysis (Hart Publishing 2013) 137. 
113

 Sama heimild 306. 



 33 

nægilega verndaðir með undanþáguheimildum samningsins og þá einkum með 13. gr. b sbr. 

2. tl. 12. gr. brottnámslaga. Undanþáguheimildir samningsins hafi verið settar þannig fram að 

sem minnstar líkur væru á að þær drægju úr varnaðaráhrifum samningsins en þó þannig að 

dómstólar í móttökuríkjum hefðu fullnægjandi svigrúm til þess að finna æskilegt jafnvægi 

milli réttaröryggis og sveigjanleika.
114

  

Samkvæmt því sem hér er komið fram er ljóst að Haagsamningurinn setur hagsmuni barna 

sem heild í forgang fram yfir hagsmuni einstakra barna. Samningurinn gengur út frá því að 

skil á barni til heimaríkis þess sé því fyrir bestu og að það þjóni jafnframt hagsmunum allra 

barna að það sé gert með skjótum hætti því þannig verði markmiði samningsins um að koma í 

veg fyrir að foreldrar nemi börn sín á brott helst náð. Við gerð samningsins var litið svo á að 

undanþáguheimildir hans væru fullnægjandi í þeim tilgangi að halda í heiðri meginregluna 

um að það sem barni er fyrir bestu. 

5.3 Hagsmunir barns í brottnámsmálum samkvæmt dómum MDE 

Á undanförnum árum hefur Mannréttindadómstóll Evrópu kveðið upp dóma í 

brottnámsmálum þar sem dómstóllinn hefur, að því er virðist, sent þau skilaboð til 

aðildarríkja Haagsamningsins að fara eigi fram ítarlegt mat á hagsmunum barns í málum á 

grundvelli samningsins áður en ákvörðun um afhendingu þess er tekin.
115

 Mál þessi hafa 

orðið tilefni mikillar umræðu meðal fræðimanna og eru að sumra mati talin andstæð áralangri 

dómaframkvæmd innlendra dómstóla á grundvelli Haagsamningsins og jafnvel talin grafa 

undan því meginmarkmiði samningsins að koma í veg fyrir ólögmætt brottnám barna milli 

landa.
116

  

Fyrsta dóminn af þessu tagi kvað yfirdeild MDE upp árið 2010 í máli Neulinger og Shuruk 

gegn Sviss. Í málinu komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að sú ákvörðun svissneskra 

dómstóla að framfylgja skyldu til að skila barni sem móðir hafði flutt ólöglega milli landa 

samkvæmt ákvæðum Haagsamningsins bryti gegn réttindum móður og barns samkvæmt 8. 

gr. MSE. Málsatvik voru þau að kærandi í málinu Isabelle Neulinger (I) fluttist til Ísrael og 

kynntist þar Sahai Shuruk (S). Hún giftist honum og eignaðist með honum soninn Noam (N) 

árið 2003 og bjó fjölskyldan í Tel Aviv. Síðar kom til skilnaðar I og S en í kjölfar hans 

                                                 
114

 Sama heimild 137. 
115

 David Hodson, The International Family Law Practice, (2. útg., Jordan Publishing 2012) 430. 
116

 Jeremy D. Morley, „The Hague Abduction Convention and Human Rights: A Critique of the Neulinger 

Case„ 2 

<http://www.iaml.org/cms_media/files/the_hague_abduction_convention_and_human_rights_a_critique_of_the

_neulinger_case_revised.pdf?static=1> skoðað 3. mars 2014. 



 34 

óttaðist I að S tæki son þeirra N og flytti með hann í lokað samfélag strangtrúaðra gyðinga í 

Ísrael. Fjölskyldudómstóll í Tel Aviv úrskurðaði bann við því að N yrði fluttur úr landi og að 

bannið skyldi gilda þar til N yrði lögráða. I fékk tímabundið forsjá samkvæmt úrskurðinum 

en báðir foreldrar áttu að hafa umsjón með uppeldi hans. Síðar var umgengnisréttur S 

takmarkaður vegna ógnandi hegðunar hans gagnvart I og N. Eftir að lögskilnaður I og S gekk 

í gegn flutti I leynilega úr landi til Sviss með soninn N. Fjölskyldudómstóll í Tel Aviv komst 

að þeirri niðurstöðu að um ólögmætt brottnám barns væri að ræða sem bryti gegn 3. gr. 

Haagsamningsins. S krafðist þess að N yrði skilað til Ísrael en svissneskur dómstóll hafnaði 

kröfu hans á grundvelli undantekningarákvæðis b-liðar 13. gr. Haagsamningsins þar sem talið 

var að afhending myndi valda barninu skaða. Áfrýjunardómstóll í Sviss staðfesti þessa 

niðurstöðu en Hæstiréttur Sviss snéri henni og kvað á um að I skyldi snúa aftur til Ísrael með 

N. I kærði þessa niðurstöðu Hæstaréttar Sviss til MDE. Þar reisti hún málatilbúnað sinn 

einkum á 8. gr. MSE og vísaði til þess að réttur hennar og sonarins til fjölskyldulífs yrði 

skertur ef N yrði gert að snúa aftur til Ísrael. MDE komst að þeirri niðurstöðu, með fjórum 

atkvæðum gegn þremur, að ekki hefði verið brotið gegn 8. gr. með niðurstöðu Hæstaréttar 

Sviss. Málinu var vísað til yfirdeildar MDE sem komst að áhugaverðri niðurstöðu þar sem 16 

dómendur af 17 töldu að brotið hefði verið gegn 8. gr. MSE gagnvart báðum kærendum, það 

er I og einnig N ef I yrði gert að fara með hann aftur til Ísrael. Rök dómsins voru þau að ekki 

væri alveg ljóst að það þjónaði hagsmunum barnsins N best að snúa til baka. Niðurstaða 

dómsins fól meðal annars í sér að grundvallarreglur MSE krefðust þess að dómstólar 

aðildarríkjanna tækju tillit til meginreglunnar um það sem barni er fyrir bestu í öllum málum 

á grundvelli Haagsamningsins og ekki mætti kveða á um skil á barni til upphafsríkis, þótt 

Haagsamningurinn krefðist þess, ef það samræmdist ekki hagsmunum þess tiltekna barns sem 

ætti í hlut. Rök dómsins fyrir niðurstöðunni voru meðal annars þau að það væru 

grundvallarmannréttindi barns að ákvörðun um það væri tekin að teknu tilliti til hagsmuna 

þess og að 8. gr. MSE verndaði þennan rétt barnsins. Þess vegna mætti aðildarríki ekki 

aðhafast neitt samkvæmt Haagsamningnum sem ekki væri í samræmi við hagsmuni þess 

tiltekna barns sem í hlut ætti hverju sinni.
117

 

Annar áhugaverður dómur MDE sem fjallar einnig um skyldu til að framkvæma mat á 

hagsmunum barns í móttökuríki er Šneersone og Kampanella gegn Ítalíu sem kveðinn var 

upp í júlí 2011. Í því máli vísaði dómstóllinn í Neulingermálið til stuðnings ákvörðun sinni 

um að ógilda ákvörðun ítalsks dómstóls um að framfylgja ætti skyldu um skil á barni til 
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Ítalíu. Málsatvik voru þau að móðir flutti barn sitt og sambýlismanns frá heimili málsaðila í 

Róm til heimaríkis móðurinnar, Lettlands. Móðirin hélt því fram að hún hefði neyðst til að 

fara með barnið til Lettlands þar sem faðirinn greiddi ekki meðlag með barninu og hún hefði 

ekki efni á að vera áfram á Ítalíu. Föðurnum tókst að sýna fram á að hann og móðirin færu 

sameiginlega með forsjá barnsins með því að leggja fram staðfestingu ítalskra yfirvalda á því 

og Haagsamningurinn ætti því við í málinu. Lettneskur dómstóll komst að þeirri niðurstöðu 

að barnið hefði verið flutt ólöglega frá Ítalíu til Lettlands en synjaði samt um afhendingu 

barnsins með vísan til 13. gr. b Haagsamningsins þar sem talið var að afhending þess myndi 

valda barninu skaða. Rök lettneska dómsins voru þau að það væri fjárhagslega ómögulegt 

fyrir móðurina að fara með barninu til Ítalíu og að skýrsla sálfræðings staðfesti að það væri 

andstætt hagsmunum barnsins að vera aðskilið frá móður. Í málinu lá fyrir ákvörðun ítalsks 

dómstóls um að skila ætti barninu til Ítalíu en lettneska ríkið fór með málið til MDE í þeim 

tilgangi að hnekkja þeirri ákvörðun þar sem talið var að hún bryti gegn rétti móður og barns 

til fjölskyldulífs skv. 8. gr. MSE. MDE féllst á rök lettneskra yfirvalda fyrir því að synja bæri 

um afhendingu og vísaði í Neulingermálið í röksemdum. Í dómi MDE eru ítölsk yfirvöld 

gagnrýnd fyrir það að hafa ekki framkvæmt ítarlega rannsókn á hagsmunum barnsins áður en 

ákvörðun var tekin um afhendingu þess, einkum á því hvaða afleiðingar afhending myndi 

hafa í för með sér fyrir barnið ef það yrði aðskilið frá móður og hvaða aðstæður biðu barnsins 

hjá föður á Ítalíu. Dómurinn tók fram að fyrir hendi þyrfti að vera fullvissa um að ítölsk 

yfirvöld hefðu framkvæmt ítarlega rannsókn á fjölskylduaðstæðum að teknu tilliti til alls sem 

skipti máli í þessu tiltekna máli.
118

 

Þriðja málið sem hér er nefnt og fjallar um sömu sjónarmið um framkvæmd mats á 

hagsmunum barns í móttökuríkinu er X gegn Lettlandi sem MDE kvað upp í desember 2011. 

Í því máli var barn tekið frá búseturíki sínu Ástralíu og flutt til Lettlands af móður. Faðir 

barnsins höfðaði brottnámsmál og krafðist þess að barninu yrði skilað til Ástralíu á grundvelli 

Haagsamningsins og féllst lettneskur dómstóll á afhendingu barnsins. Í áfrýjunarmáli í 

Lettlandi hélt móðirin því fram að barnið yrði fyrir andlegum skaða ef til afhendingar kæmi 

án móður og lagði fram sálfræðiskýrslur máli sínu til stuðnings. Áfrýjunardómstóllinn komst 

þrátt fyrir þessar staðhæfingar móður að sömu niðurstöðu um að afhenda ætti barnið til 

Ástralíu. MDE komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að sú niðurstaða lettneskra dómstóla að 

afhenda ætti barnið föðurnum væri brot á 8. gr. MSE. Rök dómsins voru þau að ekki hefði 

verið tekið tillit til sálfræðiskýrslunnar sem móðirin lagði fram og því ekki tekið nægilegt 
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tillit til þess hvaða áhrif afhending myndi hafa á velferð barnsins. Dómurinn taldi í ljósi 8. gr. 

MSE að lettneska dómstólnum hefði borið að framkvæma mat á því hvort alvarleg hætta væri 

á því að barnið yrði fyrir skaða ef því yrði skilað og einnig á því hvort fullnægjandi 

ráðstafanir væru til staðar til að vernda barnið í Ástralíu.
119

 

Þessir þrír dómar MDE sem hér hafa verið nefndir vöktu eins og áður kom fram athygli 

fræðimanna og annarra sem koma að málum á grundvelli Haagsamningsins. Menn veltu því 

meðal annars fyrir sér hvort dómstóllinn væri með þeim að breyta þeim farvegi sem mál á 

grundvelli Haagsamningsins höfðu verið í um árabil. Nokkur óvissa skapaðist vegna þessara 

mála, sérstaklega varðandi það hversu ítarlegt mat ætti að fara fram á hagsmunum barns fyrir 

innlendum dómstóli í móttökuríki.
120

 Niðurstaða bresks hæstaréttardóms Re E hefur þó 

dregið nokkuð úr þeirri óvissu þar sem áhrif Neulingermálsins voru tekin til umfjöllunar.
121

 Í 

því máli kom fram að aðstæður í Neulingermálinu hefðu verið óvenjulegar og þær væru ekki 

endilega til staðar í öðrum málum. Niðurstaðan hefði einkum ráðist af því hve málsmeðferð 

hefði dregist í móttökuríkinu. Þar kom einnig fram að Haagsamningurinn og skyldur 

samkvæmt 8. gr. MSE ættu að lesast í samhengi og ef reglum samningsins væri rétt beitt væri 

ólíklegt að ríki brytu gegn 8. gr. nema aðrir þættir kæmu til í því sambandi.
122

 

5.4 Sjónarmið barnsins 

Annað mikilvægt atriði sem tengist hagsmunum barna í brottnámsmálum er réttur barns til að 

tjá sig um mál er það varðar. Í 17. gr. brottnámslaga segir að áður en héraðsdómari taki 

ákvörðun um afhendingu samkvæmt Haagsamningnum skuli kanna afstöðu barns sem hefur 

náð þeim aldri og þroska að rétt sé að taka tillit til skoðana þess. Í ákvæðinu kemur fram að 

43. gr. barnalaga eigi við þegar afstaða barnsins er könnuð.  

Ákvæði 43. gr. barnalaga kveður á um að veita skuli barni sem náð hefur nægilegum þroska 

kost á að tjá sig um mál nema telja megi að slíkt geti haft skaðleg áhrif á barnið eða sé 

þýðingarlaust fyrir úrslit málsins. Ákvæðið felur í sér viðurkenningu á að barn njóti réttinda 

sem sjálfstæður einstaklingur og geti með þessum hætti beitt sér fyrir því að ná fram rétti 

sínum. Það getur meðal annars tryggt að barnið fái upplýsingar eða fái að spyrja spurninga 
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varðandi ágreining um það. Þessi mikilvægi réttur barns er einnig tryggður með almennum 

hætti í 3. mgr. 1. gr. og 12. gr. Barnasáttmálans.
123

  

Við mat á því hvort barn hafi náð nægilegum þroska kemur ýmislegt til álita en réttur 

barnsins samkvæmt barnalögum miðast ekki við tiltekin aldursmörk. Haagsamningurinn og 

brottnámslögin tilgreina ekki heldur sérstök aldursmörk í þessu sambandi. Í eldri barnalögum 

var miðað við tólf ára aldur en þau aldursmörk voru afnumin í þeim tilgangi að auka rétt 

barna að þessu leyti. Samkvæmt núgildandi barnalögum er það háð mati hverju sinni hvort 

barn hafi nægan þroska til að geta tjáð sig um mál. Hækkandi aldur þykir yfirleitt gefa 

vísbendingu um að barn hafi meiri getu til þess að mynda sér skoðun og taka afstöðu til máls 

en þó má ekki horfa fram hjá því að yngri börn geta einnig verið fær um að tjá skoðun sína 

með skýrum hætti.
124

 Í mörgum aðildarríkjum að Haagsamningnum er venja að miða við mun 

lægri aldur en tólf ára eða allt niður í sjö ára aldur og gert er ráð fyrir að gengið sé langt í að 

kanna afstöðu barns í brottnámsmálum, sérstaklega í ljósi þess að niðurstaðan getur haft 

úrslitaáhrif um framtíð barnsins.
125

 Við gerð Haagsamningsins bjó það sjónarmið einkum að 

baki þessari reglu að gefa skuli stálpuðum börnum kost á að tjá sig í þeim tilgangi að þau geti 

komist hjá afhendingu standi vilji þeirra til þess. Í reynd hefur þó verið byggt á viljaafstöðu 

mjög ungra barna eða allt niður í fimm til sex ára í málum á grundvelli samningsins.
126

  

Þegar afstaða barns er könnuð er mikilvægt að huga að því hvort hún endurspegli 

raunverulegan vilja barnsins eða hvort einhver hafi hugsanlega áhrif á hana.
127

 Í því sambandi 

verður einnig að hafa í huga að börn setja ekki alltaf eigin hagsmuni í forgang og eiga það til 

að taka afstöðu með öðru foreldri sínu í slíkum ágreiningsmálum sem brottnámsmál eru. 

Leggja þarf mat á að hve miklu leyti unnt er að byggja á viðhorfum og afstöðu barnsins við 

ákvarðanatöku í máli en Haagsamningurinn veitir dómendum ákveðið svigrúm í þessum 

efnum.
128

 Aðkoma sérfræðinga getur skipt miklu máli í þessu sambandi. Dómari getur sjálfur 

rætt við barnið eða falið dómkvöddum matsmanni að gera það. Einnig getur hann falið 

sérfræðingi að kynna sér viðhorf barnsins og gefa skýrslu um það fyrir dómi en ákveðið 

svigrúm er til að meta hvað hentar best hverju sinni með tilliti til hagsmuna barnsins. Oft er 
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talið betra að fela sérfræðingi að ræða við barn ef skera þarf úr um hvort afstaða barnsins 

endurspegli í raun viðhorf þess eða hvort hún mótist af vilja annarra. Víkja má frá 

meginreglunni um að gefa barni kost á að tjá sig ef það er talið geta haft skaðleg áhrif á 

barnið en einnig ef það er talið þýðingarlaust fyrir úrslit máls, til dæmis ef niðurstaðan liggur 

ljós fyrir án afstöðu barnsins.
129

 Einnig getur ómöguleiki komið í veg fyrir að rætt sé við 

barn, til dæmis ef barnið er of ungt til að tjá sig eða ef dvalarstað þess er haldið leyndum.
130

 

Rökin að baki 17. gr. brottnámslaga eru fyrst og fremst þau að tryggja skuli að barn sem náð 

hefur tilskildum aldri og þroska fái að tjá sig og að á það sé hlýtt áður en ákvörðun er tekin í 

brottnámsmáli. Það er þó ekki þar með sagt að farið verði að vilja barns, hversu ótvíræður 

sem hann kann að hljóma.
131

 Við gerð Haagsamningsins töldu þó mörg aðildarríkin að 

ákvæði um gefa barni kost á að tjá sig hefði úrslitaáhrif um það hvort afhending færi fram 

eður ei. Raunin varð þó önnur því skoðun barns bindur ekki dómara eða önnur stjórnvöld 

þegar ákvörðun á grundvelli Haagsamningsins er tekin.
132

 Í kafla 6.3 um undantekningar-

ákvæði 3. tl. 12. gr. brottnámslaga er einnig fjallað um sjónarmið barna í brottnámsmálum og 

vísað til dóma í því sambandi.  
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6 Undanþáguheimildir Haagsamningsins og laga nr. 160/1995 

Með aðild að Haagsamningnum skuldbinda ríkin sig til þess að hlutast til um að barni, sem 

flutt hefur verið með ólögmætum hætti eða er haldið í öðru aðildarríki, verði skilað til þess 

ríkis þar sem það var búsett rétt áður en hin ólögmæta athöfn hófst. Samkvæmt þessu er 

meginreglan sú að skila á barni til heimaríkis þess en samningurinn gerir þó einnig ráð fyrir 

að hægt sé að synja um afhendingu í undantekningatilvikum ef ákveðnar aðstæður eru fyrir 

hendi. Undantekningarreglur samningsins koma fram í 12. - 13. gr. og 20. gr. hans. Þær ber 

að skýra þröngt og hvílir sönnunarbyrðin á þeim sem heldur því fram að einhver þau skilyrði 

sem ákvæðin geyma séu fyrir hendi. Eins ber að nefna að undantekningarákvæðin eru 

heimildarákvæði og því getur dómari ákveðið að afhending barns fari fram þrátt fyrir að 

einhver þeirra skilyrða sem þar eru nefnd séu uppfyllt.
133

 Undantekningarheimildir 

Haagsamningsins hafa verið teknar efnislega upp í fjóra töluliði 12. gr. laga nr. 160/1995 og 

hljóðar ákvæðið svo: 

Heimilt er að synja um afhendingu barns ef: 

1. meira en eitt ár er liðið frá því að barnið var flutt á brott eða hald hófst þar til beiðni um 

afhendingu er móttekin hjá héraðsdómi, enda hafi barnið aðlagast nýjum aðstæðum,  

2. alvarleg hætta er á að afhending muni skaða barnið andlega eða líkamlega eða koma því á 

annan hátt í óbærilega stöðu, 

3. barnið er andvígt afhendingu og hefur náð þeim aldri og þroska að rétt sé að taka tillit til 

skoðana þess, eða 

4. afhending er ekki í samræmi við grundvallarreglur hér á landi um verndun mannréttinda. 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir hverjum tölulið 12. gr. fyrir sig og fjallað um dóma 

Hæstaréttar þar sem við á.  

6.1 Meira en eitt ár liðið og barn hefur aðlagast nýjum aðstæðum 

Í 1. tl. 12. gr. kemur fram að heimilt sé að synja um afhendingu barns ef meira en eitt ár er 

liðið frá því barnið var flutt á brott eða hald hófst þar til beiðni um afhendingu er móttekin 

hjá héraðsdómi, enda hafi barnið þá aðlagast nýjum aðstæðum. Ákvæðið er í samræmi við 

12. gr. Haagsamningsins. Gert er ráð fyrir því að bæði skilyrði ákvæðisins þurfi að vera 

uppfyllt til þess að synja megi um afhendingu á grundvelli þess. Það þýðir að meira en tólf 

mánuðir þurfa að hafa liðið frá því hið ólögmæta ástand hófst og barn þarf jafnframt að hafa 

aðlagast nýjum aðstæðum.
134

 Upphaf tólf mánaða frestsins miðast samkvæmt ákvæðinu við 

þann dag sem barn var numið á brott en ef um hald er að ræða reiknast fresturinn frá þeim 
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tíma sem skila átti barni til forsjáraðila.
135

 Við gerð Haagsamningsins bjó það sjónarmið að 

baki þessari undantekningarreglu að ef mjög langur tími liði frá brottnámi fram að 

afhendingu gæti verið ógerlegt að koma aftur á hinu svokallaða status quo ante eða óbreyttu 

ástandi og afhending þá jafnvel orðið barninu skaðleg.
136

 Dómari verður að meta í hverju 

máli fyrir sig hvort barn hafi aðlagast nýjum aðstæðum en samningurinn hefur ekki að geyma 

leiðbeiningarreglur um það. Ríkar sönnunarkröfur eru gerðar fyrir því að ákvæði 1. tl. 12. gr. 

eigi við. Ekki er nægjanlegt að tilskilinn tími hafi liðið því auk þess þarf að sýna fram á að 

barnið hafi fest rætur í móttökuríkinu og að það taki virkan þátt í samfélaginu þar.
137

 Við mat 

á því hvort barn hafi fest rætur í móttökuríki koma svipuð sjónarmið til skoðunar og varðandi 

mat á búsetu barns og fjallað er um í kafla 4.3 hér að framan. Staða barns í móttökuríkinu er 

eitt þeirra atriða sem máli skipta en einnig hve lengi barn hefur dvalið í landinu, aldur barns 

og hvaða tungumál það talar. Bæði hlutlæg og huglæg atriði skipta máli við mat á því hvort 

ákvæðið eigi við þar sem dómari þarf að leggja heildarmat á aðstæður barnsins.
138

 Í þessu 

samhengi má nefna að það að fara með barn í felur dugar ekki til þess að ná fram rétti 

samkvæmt 1. tl. 12. gr. Í slíkum tilvikum er ekki litið svo á að barn hafi aðlagast nýjum 

aðstæðum enda einkennast slíkar aðstæður oft af mikilli leynd og takmörkuðum samskiptum 

við umheiminn.
139

 Ekki hefur enn reynt á 1. tl. 12. gr. í dómsmáli hér á landi en þó má benda 

á að í Hrd. 5. ágúst 2009 í máli nr. 425/2009 (Bandaríkin V) hefði hugsanlega mátt byggja á 

ákvæðinu miðað við eftirfarandi orð úr forsendum héraðsdóms í málinu:  

Þá var því liðið meira en eitt ár frá því að börnin voru flutt á brott og hald gerðarþola hófst. 

Hefði því getað komið til skoðunar hvort undanþáguákvæði 1. mgr. 12. gr. laganna kæmi 

til álita, en samkvæmt því er heimilt að synja um afhendingu barns ef meira en eitt ár er 

liðið frá því að barnið var flutt á brott eða hald hófst þar til beiðni um afhendingu er 

móttekin hjá héraðsdómi, enda hafi barnið aðlagast nýjum aðstæðum. Af hálfu gerðarþola 

hefur ekki verið byggt á þeirri málsástæðu, hvorki í greinargerð né í munnlegum 

málflutningi. Af hálfu gerðarþola var ekki reynt að koma þessari málsástæðu að í málinu. 

Með hliðsjón af því að dómari getur ekki farið út fyrir kröfur aðila og málsástæður og þess 

að sönnunarfærsla hefur ekki farið fram með tilliti til ákvæðisins varðandi það hvort börnin 

hafi aðlagast nýjum aðstæðum getur dómurinn ekki beitt þessari synjunarheimild. 
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6.2 Alvarleg hætta á andlegum eða líkamlegum skaða eða óbærilega staða 

Samkvæmt 2. tl. 12. gr. er heimilt að synja um afhendingu barns ef alvarleg hætta er á að 

afhending muni skaða barnið andlega eða líkamlega eða koma því á annan hátt í óbærilega 

stöðu. Ákvæðið er í samræmi við 13. gr. b Haagsamningsins. Meta skal hlutlægt hvort hætta 

sé á að afhending muni skaða barnið andlega eða líkamlega en strangar kröfur eru gerðar til 

þess að hægt sé að beita þessu ákvæði. Undantekningarheimild 2. tl. vísar ekki til þess 

hvernig hagsmunir barns eru metnir samkvæmt almennri meginreglu barnaréttar um það sem 

barni er fyrir bestu eða samkvæmt 3. gr. Barnasáttmálans. Hér koma önnur sjónarmið til 

skoðunar varðandi það hvort ákvæðið eigi við.
140

 Mjög algengt er að vísað sé til 2. tl. 12. gr. í 

brottnámsmálum og er þetta jafnframt sú undantekningarheimild laganna sem flestir þeir sem 

verjast kröfu um afhendingu barns telja að eigi við í máli. Það er þó ekki raunin því miklar 

kröfur eru gerðar til þess að fallist sé á að hafna afhendingu barns á grundvelli þessa 

ákvæðis.
141

 Við túlkun og mat á því hvort ákvæðið eigi við standa dómarar frammi fyrir 

þeirri áskorun að vernda barn fyrir alvarlegri hættu og/eða óbærilegri stöðu án þess að á sama 

tíma sé grafið undan meginmarkmiði Haagsamningsins um að vernda börn almennt fyrir 

ólögmætu brottnámi milli landa.
142

 Þau varnaðarorð sem fram koma í greinargerð með 

Haagsamningnum um að samningurinn verði bókstafur einn fari svo að 

undantekningarákvæði hans verði túlkuð of rúmt
143

 virðast tekin mjög alvarlega af 

dómstólum aðildarríkjanna.
144

  

Með orðunum alvarleg hætta er í 2. tl. 12. gr. vísað til þess að mjög mikil hætta þurfi að vera 

fyrir hendi fyrir það tiltekna barn sem um ræðir hverju sinni. Mun fleira þarf til að koma 

umfram það að afhending valdi barni óvissu eða kvíða.
145

 Það eitt að erfitt sé fyrir barn að 

fara til baka til heimaríkis er ekki talið nægjanlegt í þessu sambandi enda afleiðing af 

brottnáminu sjálfu að þurfa að ferðast milli landa.
146

 Ekki er heldur talið að ákvæðið eigi við 

þótt stríðsástand ríki í upphafsríkinu en hugsanlegt að því megi beita ef hætta er á 
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hryðjuverkaárás. Ákvæðið getur hins vegar átt við ef afleiðingar mikilla náttúruhamfara í 

heimaríkinu gera það ókleift fyrir barn að snúa aftur og einnig ef mikil hætta er á að barn eða 

foreldri þess verði fyrir ofsóknum, mismunun eða annarri augljósri hættu við það að snúa til 

baka. Ákvæðið vísar til alvarlegrar hættu fyrir það tiltekna barn sem um ræðir en ekki til 

almenns hættuástands í heimaríkinu. Ríkar sönnunarkröfur eru gerðar til þess að slík hætta sé 

fyrir hendi og þarf sá sem ber fyrir sig ákvæðinu að sanna það ástand til dæmis með því að 

leggja fram sérfræðiálit og gögn máli sínu til stuðnings. Við mat á því hvort ákvæðið eigi við 

þarf einnig að taka mið af því hvort unnt sé að grípa til einhverra varnaraðgerða í 

upphafsríkinu í þeim tilgangi að vernda barnið og/eða foreldri þess fyrir hættuástandi. Sem 

dæmi um slíkar varnaraðgerðir má til dæmis nefna að farið yrði fram á nálgunarbann ef slíkar 

aðstæður væri fyrir hendi eða að óskað yrði eftir aðstoð félagsmálayfirvalda í heimaríkinu og 

svo mætti áfram telja. Möguleg handtaka þess foreldris sem nam barn á brott og fyrirsjáanlegt 

refsimál í upphafsríkinu er ólíklegt til að teljast veruleg hætta fyrir barnið sjálft en í slíkum 

tilvikum þarf að grípa til varnaraðgerða í upphafsríkinu. Ásakanir um heimilisofbeldi, 

eiturlyfjanotkun og önnur atriði tengd lifnaðarháttum þess foreldris sem krefst afhendingar 

duga ekki einar og sér til þess að fallist sé á að 2. tl. 12. gr. eigi við en í slíkum tilvikum þarf 

einnig að líta til þess hvort unnt sé að grípa til varnaraðgerða í upphafsríkinu.
147

 Í tengslum 

við hið síðast nefnda má hér benda á Hrd. 29. nóvember 2006 í máli nr. 592/2006 (Svíþjóð 

III) en í því máli neitaði faðir níu ára drengs að skila honum aftur til móður í Svíþjóð í lok 

umgengni hér á landi. Faðirinn vísaði til þess að móðirin ætti við áfengisvanda að stríða og 

bar fyrir sig 2. tl. 12. gr. brottnámslaga. Ekki var fallist á að ákvæðið ætti við og tók 

dómurinn fram í því sambandi að þrátt fyrir að móðirin ætti við áfengisvanda að stríða væri 

ekki þar með sagt að hún væri óhæfur uppalandi eða að nokkur hætta væri á að hún myndi 

skaða barnið eða það lenda í óbærilegri stöðu.  

Með orðalagi ákvæðisins óbærileg staða er vísað til þess að ástand þurfi að vera mjög 

alvarlegt, til dæmis svo alvarlegt að verið sé að senda barn inn á átakasvæði eða í 

flóttamannabúðir þar sem aðbúnaður er mjög slæmur.
148

 Í breskum hæstaréttardómi Re E 

komu fram sjónarmið um mat á því hvenær óbærileg staða er fyrir hendi í skilningi 

Haagsamningsins.
149

 Í dóminum kemur fram að með óbærilegri stöðu sé átt við aðstöðu þess 

tiltekna barns sem í hlut á hverju sinni og þær tilteknu aðstæður sem það barn stendur frammi 

fyrir. Með orðalaginu sé vísað til aðstæðna sem ekkert barn á að vera sett í en hafa þurfi í 
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huga við þetta mat að öll börn þurfa einhvern tímann að þola einhverja erfiðleika, óþægindi 

og raunir sem eru hluti af því að vaxa úr grasi. Sumar aðstæður séu þó þannig að ekki megi 

ætlast til að nokkurt barn þurfi að þola þær. Slíkar aðstæður gætu til dæmis verið þegar 

andlegt og líkamlegt ofbeldi eða vanræksla beinist gegn barninu sjálfu og einnig ef barn 

verður vitni að slíku ofbeldi af hálfu foreldra sinna.
150

  

Af framangreindu er ljóst að undantekningarheimild 2. tl. 12. gr. getur einungis átt við í mjög 

óvenjulegum aðstæðum. Sönnunarbyrðin er þung og hvílir á því foreldri sem nam barn á 

brott. Dómstólar í aðildarríkjunum þurfa samkvæmt því sem hér hefur komið fram að meta þá 

hættu á að barn skaðist andlega eða líkamlega komi til afhendingar þess á móti þeim 

möguleika að barnið bíði skaða af því að vera ekki afhent til heimaríkis, en báðir 

möguleikarnir eru oftast fyrir hendi í brottnámsmálum.
151

 Það mikilvægasta í þessu sambandi 

er að kanna til hvaða varnaraðgerða unnt er að grípa í upphafsríkinu í þeim tilgangi að koma í 

veg fyrir hættu á að afhending skaði barn eða komi því í óbærilega stöðu við heimkomuna. Í 

því sambandi er samvinna yfirvalda í aðildarríkjunum mikilvæg.
152

 

Hér á landi hefur aðeins í einu máli verðið synjað um afhendingu barns á grundvelli 2. tl. 12. 

gr. og var það í Hrd. 7. febrúar 2011 í máli nr. 20/2011 (X-land). Í málinu var kröfu föður um 

afhendingu tveggja barna hafnað með vísan til ungs aldurs barnanna, sem voru tíu mánaða og 

tveggja ára, tengsla þeirra við móður og þess að maðurinn hefði ítrekað hótað móðurinni 

líkamsmeiðingum. Vegna þessa var talið að hagsmunum barnanna yrði stefnt í hættu yrðu 

þau slitin frá móðurinni og afhent föðurnum. Ítarlegri reifun á þessu máli er að finna í kafla 

7.2.8 síðar í þessari ritgerð.   

6.3 Barnið er andvígt afhendingu 

Í 3. tl. 12. gr. laga nr. 160/1995 segir að heimilt sé að synja um afhendingu barns ef það er 

andvígt afhendingu og er ákvæðið í samræmi við 3. mgr. 13. gr. Haagsamningsins. Ákvæðið 

felur í sér verulegt frávik frá afhendingarskyldu Haagsamningsins með hliðsjón af 

hagsmunum barnsins en með því er gert ráð fyrir að vilji barns skipti máli þegar tekin er 

afstaða til beiðni um afhendingu þess hafi það náð þeim aldri og þroska að rétt sé að taka tillit 

til skoðana þess.
153

 Í 17. gr. brottnámslaga er síðan kveðið á um skyldu dómara til að kanna 
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afstöðu barns áður en ákvörðun um afhendingu er tekin á grundvelli Haagsamningsins og 

tekið fram í ákvæðinu að 43. gr. barnalaga eigi við þegar afstaða barnsins er könnuð.  

Til þess að ákvæði 3. tl. 12. gr. geti átt við í máli þurfa ákveðin skilyrði að vera fyrir hendi. 

Barnið þarf í þessu sambandi að lýsa því yfir á eindreginn og sannfærandi hátt að það sé 

andvígt afhendingu þegar afstaða þess er könnuð. Þær ástæður sem barnið gefur þurfa einnig 

að vera þess háttar að enginn vafi leiki á að þær geti haft áhrif á daglegt líf barnsins. Í þessu 

sambandi má nefna að í brottnámsmáli þarf fleira til að koma til þess að viljaafstaða barns sé 

tekin til greina en til dæmis í forsjármáli. Það er sjálf afhendingin til upphafsríkisins sem barn 

þarf að setja sig upp á móti. Ef viljaafstaða barns snýr eingöngu að því hjá hvoru foreldri það 

vill fremur búa er skilyrði ákvæðisins ekki uppfyllt, þar sem ákvörðun um fasta búsetu barns 

skal tekin á síðari stigum í forsjármáli um það. Ef ljóst er að það eina sem veldur barni 

hugarangri og mótar afstöðu þess er að vera aðskilið frá því foreldri sem nam það á brott og 

það foreldri hefur tök á að fara með barnið til baka til upphafsríkis yrði ekki fallist á að 

barnið setti sig upp á móti afhendingunni sjálfri. Það sama á við ef barnið hefur ekkert á móti 

því að búa í upphafsríkinu en lýsir samt yfir andstöðu við að búa hjá því foreldri sem varð 

eftir þar.
154

 

Í Hrd. 19. ágúst 2011 í máli nr. 480/2011 (Danmörk IV) kemur fram í dómi héraðsdóms,  

sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, að þær ástæður sem barn gefur þurfi að 

vera svo sértækar og það brýnar að þær vegi þyngra en það markmið Haagsamningsins að 

vernda börn í aðildarríkjum samningsins almennt og yfirleitt gegn ólögmætu brottnámi. Um 

þetta segir í dóminum:   

Til þess að afstaða barns hafi þýðingu við mat á því hvort það skuli afhent á grundvelli 11. 

gr. laga 160/1995 hefur í fræðum og framkvæmd verið litið svo á að ekki nægi að barnið 

segist fremur vilja vera hjá þeim sem flutti það á brott en hjá þeim sem eftir sat. Barnið 

þarf að setja fram mun brýnni og sértækari sjónarmið. 

Í alls þremur Hæstaréttardómum á grundvelli laga nr. 160/1995 hefur afhendingu verið 

hafnað með vísan til 3. tl. 12. gr. Í Hrd. 5. nóvember 1998 í máli nr. 396/1998 (Bandaríkin I) 

var fjallað um kröfu föður um afhendingu þriggja barna á aldrinum sjö, átta og ellefu ára sem 

móðir hafði flutt hingað til lands frá Bandaríkjunum með ólögmætum hætti. Hæstiréttur 

staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um að hafna kröfu um afhendingu á grundvelli 3. tl. 12. gr. í 

ljósi þess að börnin voru andvíg afhendingunni. Tveir meðdómsmenn, báðir sálfræðingar, 
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sátu í héraðsdómi og leitaði dómurinn sérstaklega eftir afstöðu barnanna. Meðdómsmennirnir 

töldu að afhending barnanna gæti orðið þeim skaðleg vegna þess álags sem aðskilnaður frá 

móður og flutningur til föður og unnustu hans myndi hafa í för með sér. Í Hrd. 9. maí 2009 í 

máli nr. 203/2006 (Svíþjóð IV) krafðist faðir, búsettur í Svíþjóð, afhendingar þrettán ára sonar 

síns. Faðirinn fór með forsjá barnsins samkvæmt skilnaðarsamkomulagi aðila. Sonurinn hafði 

farið í heimsókn til móður á Íslandi en ekki snúið aftur að henni lokinni. Móðirin lýsti því 

yfir að það væri vilji barnsins að vera áfram hjá henni. Faðirinn dró í efa að um 

raunverulegan vilja barnsins væri að ræða og krafðist þess fyrir dómi að fá hann afhentan sér. 

Niðurstaða málsins varð sú, bæði í Hæstarétti og fyrir héraðsdómi, að hald móður á barninu 

hér á landi væri ólögmætt í skilningi Haagsamningsins og 11. gr. brottnámslaga, en 

mismunandi niðurstaða fékkst varðandi það hvort fallast ætti á afhendingu barnsins. 

Héraðsdómur féllst á afhendingu á þeim grundvelli að drengurinn hefði í viðtali við 

sálfræðing lýst því yfir að sér þætti betra að vera hjá móður en föður. Hann hefði sagt að 

móðir sín væri heima á kvöldin og legði ekki hendur á hann, hann gæti stundað fótbolta á 

Íslandi og hitt frændfólk sitt. Í Svíþjóð hefði hann hins vegar lent í einelti í skóla og honum 

ekki líkað við kennara sinn. Héraðsdómur mat þennan framburð drengsins svo að það væri 

fremur vilji hans að vera áfram á Íslandi en að hann væri eindregið andvígur afhendingu eða 

legðist alfarið gegn því að fara aftur til föður. Hæstiréttur mat framburð drengsins hins vegar 

á annan hátt og snéri niðurstöðu héraðsdóms um afhendingu hans. Í hæstaréttardóminum 

segir að komið hafi fram að drengnum hefði lengi ekki liðið vel í Svíþjóð. Hann hafi átt þar 

erfitt heima fyrir, ekki gengið vel í skóla og hafi meðal annars orðið fyrir einelti. Honum líði 

betur hjá móður en föður, hafi frekari tækifæri á að hitta frændfólk sitt á Íslandi og hann hafi 

viljað flytja til Íslands frá því hann var lítill. Á Íslandi spili hann fótbolta og eigi marga vini. 

Hann hafi skýrt föður sínum frá þessari afstöðu sinni en hann vilji þrátt fyrir hana að 

drengurinn komi til baka til Svíþjóðar. Í dóminum segir einnig að drengurinn hafi auk þess 

greint frá því að faðir hans og stjúpmóðir hafi slegið hann og sparkað í hann og stundum hafi 

hann fengið marbletti undan þessum höggum. Hæstiréttur taldi þessar ástæður drengsins þess 

háttar að enginn vafi gæti leikið á því að þær væru ráðandi um daglega líðan hans og því 

skyldi synja um afhendingu á grundvelli viljaafstöðu hans. Þá tók Hæstiréttur fram varðandi 

túlkun á 3. tl. 12. gr. að það væri ekki skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins að sýnt væri fram á 

að velferð barnsins væri stefnt í hættu, heldur gerði ákvæðið ráð fyrir að viljaafstaða barns 

skipti máli án þess að nokkuð annað þyrfti til að koma. Þó þyrfti að taka afstöðu til þess hvort 

viljaafstaða barns ætti sér nægilega málefnalegar ástæður í skýringum þess. Í Hrd. 28. 

september 2009 í máli nr. 525/2009 (Noregur III) höfðu hjón við skilnað gert samning um 
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sameiginlega forsjá tveggja barna sinna og að þau myndu búa til skiptis hjá föður í Noregi og 

hjá móður á Íslandi. Síðar gerðu foreldrarnir annan samning sem kvað á um að börnin skyldu 

búa hjá móður í einn skólavetur og síðan flytja til föður í Noregi og ljúka skólagöngu sinni 

þar. Móðirin neitaði að senda börnin til Noregs að skólavetrinum loknum. Héraðsdómur féllst 

á afhendingu barnanna á þeim forsendum að um ólögmætt hald væri að ræða sbr. 11. gr. laga 

nr. 160/1995 án þess að kanna viljaafstöðu barnanna sem voru níu og tólf ára. Eftir að 

héraðsdómur kvað upp úrskurð sinn var dómkvaddur matsmaður fenginn til að ræða við 

börnin og kanna afstöðu þeirra. Í þeim viðræðum kom fram að bæði börnin vildu vera áfram 

hjá móður sinni á Íslandi og að ástæðan fyrir því væri einkum neikvæð reynsla af skólagöngu 

í Noregi, að þau yrðu aðskilin frá eldri bróður og að þau ættu fleiri ættingja á Íslandi. 

Hæstiréttur taldi þessar ástæður barnanna þess háttar að enginn vafi væri á að þær gætu haft 

áhrif á daglegt líf barnanna. Var afhendingu þeirra því hafnað með vísan til 3. tl. 12. gr. Það 

er athyglisvert við þetta mál að héraðsdómur taldi sér ekki skylt að leita eftir afstöðu 

barnanna undir rekstri málsins fyrir héraðsdómi. Hæstiréttur gerði athugasemd við það með 

eftirfarandi orðum: Það athugast að samkvæmt 17. gr. laga nr. 160/1995 bar, áður en hin 

kærða ákvörðun var tekin í héraðsdómi, að kanna afstöðu barnanna. 

6.4 Afhending ekki í samræmi við grundvallarreglur um verndun mannréttinda 

Í 4. tl. 12. gr. laga nr. 160/1995 segir að heimilt sé að synja um afhendingu barns ef afhending 

sé ekki í samræmi við grundvallarreglur hér á landi um verndun mannréttinda. Ákvæðið 

byggir á 20. gr. Haagsamningsins og er svokallað ordre public ákvæði. Líkt og aðrar 

undanþáguheimildir samningsins og laganna ber að að túlka ákvæði 4. tl. 12. gr. þröngt og 

því skal aðeins beitt í mjög sérstökum undantekningatilvikum. Með ákvæðinu er fyrst og 

fremst átt við að afhending sé ekki heimil samkvæmt alþjóðasamningum um mannréttindi 

sem Ísland er aðili að.
155

 Það er ekki fullnægjandi að afhending samræmist illa þeim 

grundvallarreglum sem gilda um mannréttindi því 20. gr. Haagsamningsins gerir þá kröfu að 

afhending sé óheimil samkvæmt slíkum reglum. Orðalag 4. tl. 12. gr. er þó ekki í fullu 

samræmi við orðalag Haagsamningsins hvað þetta varðar en þar er þetta orðað svo að synja 

megi um afhendingu ef hún er ekki í samræmi við grundvallarreglur um verndun 

mannréttinda.
156
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Við gerð Haagsamningsins greindi aðildarríkin verulega á um þessa undanþáguheimild og 

miklir erfiðleikar voru við að koma henni að í samningnum.
157

 Það var þó ekki skýrt til fulls 

við samningsgerðina til hvaða aðstæðna nákvæmlega ákvæðið tekur og nokkuð óljóst hverjar 

þær gætu verið sem gætu ekki einnig talist alvarleg hætta eða óbærileg staða samkvæmt 2. tl. 

12. gr. Því hefur jafnvel verið haldið fram að ákvæðið sé í raun þýðingarlaust.
 158

 En á móti 

hafa komið fram hugmyndir um að hugsanlega muni vægi þess aukast ef ríki, þar sem við 

lýði eru trúarbrögð og menningarvenjur ólík þeim sem þekkjast á Vesturlöndum, gerast í 

auknum mæli aðilar að Haagsamningnum. Afar sjaldan hefur reynt á þetta 

undantekningarákvæði Haagsamningsins í framkvæmd og enn sjaldnar verið fallist á að það 

eigi við. Þessi undantekningarheimild er ólík öðrum sem Haagsamningurinn hefur að geyma 

að því leyti að hún beinist ekki að tiltekinni manneskju heldur getur ákvæðið átt við hvort 

sem afhending barns samræmist ekki mannréttindum barnsins, þess sem nam barnið á brott 

eða hugsanlega einhvers annars.
159

  

Ekki hefur enn verið synjað um afhendingu á grundvelli 4. tl. 12. gr. í dómsmáli hér á landi. 

Þó má nefna að í Hrd. 23. nóvember 2001 í máli nr. 393/2001 (Bandaríkin III) taldi 

héraðsdómur að synja ætti afhendingar, meðal annars á grundvelli 4. tl. 12. gr. Vísaði 

héraðsdómur til þess að ekki væri rétt að láta barn gjalda fyrir þau mistök móðurinnar að 

nema það á brott enda bæri í því sambandi að taka tillit til sjálfstæðra mannréttinda barnsins 

sem taka bæri fram yfir mannréttindi foreldra þess. Hæstiréttur féllst þó ekki á þessi rök 

héraðsdóms.   
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7 Íslensk dómaframkvæmd 

Frá því brottnámslögin tóku gildi í janúar árið 1996 hefur efnisdómur fallið í Hæstarétti í 23 

málum þar sem reynir á ákvæði Haagsamningsins og laganna.
160

 Í 13 þeirra mála var fallist á 

afhendingu barns en í tíu málum var afhendingu hafnað. Sá fjöldi mála sem komið hefur fyrir 

Hæstarétt endurspeglar þó ekki heildarfjölda brottnámsmála hér á landi. Sum mála eru leyst 

hjá innlendu móttökustjórnvaldi með sátt eða niðurfellingu máls og ekki er öllum málum sem 

koma til úrlausnar héraðsdómstóla áfrýjað til Hæstaréttar.
161

 Í þessum kafla er fjallað um þá 

dóma sem fallið hafa í Hæstarétti í málum þar sem reynir á ákvæði Haagsamningsins og laga 

nr. 160/1995. Um er að ræða dómaframkvæmd á árunum 1998 til 2012 en þá reyndi síðast á 

ákvæði Haagsamningsins og brottnámslaga fyrir Hæstarétti.
162

 Greint er frá málsatvikum og á 

hvaða forsendum niðurstaða einstakra mála er byggð. Auk þess er sérstaklega gerð grein fyrir 

því hvort málsaðilar vísi til mannréttindaákvæða svo sem ákvæða Barnasáttmálans eða MSE 

til stuðnings kröfum í brottnámsmálum og hvort dómurinn taki afstöðu til slíkra tilvísana í 

forsendum. Tilgangurinn er að kanna hvort Hæstiréttur túlki reglur Haagsamningsins með 

hliðsjón af mannréttindasjónarmiðum til verndar börnum og hvort hin viðurkennda 

grundvallarregla barnaréttar um það sem barni er fyrir bestu sé í heiðri höfð við úrlausn 

brottnámsmála hér á landi. Byrjað er á að reifa þau mál þar sem fallist var á kröfu um 

afhendingu barns en því næst fjallað um mál þar sem kröfu um afhendingu var hafnað. Í þeim 

málum sem þegar hefur verið fjallað um framar í þessari ritgerð er vísað til umfjöllunar 

þangað í þeim tilgangi að forðast endurtekningar. Ítarlegri umfjöllun er um þau mál sem hafa 

hvað mesta tengingu við efni ritgerðarinnar eða eru áhugaverð að einhverju leyti. Í lok 

kaflans eru ályktanir dregnar.  
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7.1 Dómar Hæstaréttar þar sem fallist hefur verið á kröfu um afhendingu á 

grundvelli Haagsamningsins og laga nr. 160/1995 

7.1.1 Hrd. 20. febrúar 1998 í máli nr. 68/1998 (Svíþjóð I)  

Í þessu máli reyndi í fyrsta sinn á ákvæði Haagsamningsins og brottnámslaga fyrir Hæstarétti. 

Málsatvik voru þau að íslensk kona og karl sem búið höfðu saman í óvígðri sambúð í Svíþjóð 

í 16 ár slitu samvistum. Eftir sambúðarslitin gerðu þau með sér samning um sameiginlega 

forsjá níu ára dóttur þeirra, en létu ekki staðfesta hann opinberri staðfestingu. Er stúlkan var í 

umgengni hjá föður fór hann með hana til Íslands án samþykkis móður og neitaði að skila 

henni aftur til Svíþjóðar. Móðirin krafðist afhendingar barnsins. Sænsk lög gerðu ráð fyrir því 

að móðir færi ein með forsjá barns ef foreldrar voru ógiftir nema sérstaklega væri tilkynnt um 

sameiginlega forsjá til yfirvalda. Því var talið að móðir stúlkunnar færi ein með forsjá hennar 

og föðurnum gert að afhenda stúlkuna til hennar með vísan til 11. gr. laga nr. 160/1995. Faðir 

stúlkunnar bar ekki fyrir sig 12. gr. laganna og hefur þetta mál því takmarkað fordæmisgildi 

hvað varðar beitingu undanþágureglna Haagsamningsins. Í dómsforsendum er engin sérstök 

umfjöllun um hagsmuni barnsins og ekki er vísað til mannréttindaákvæða hvorki til stuðnings 

kröfum aðila né í forsendum dómsins.  

7.1.2 Hrd. 20. júní 2000 í máli nr. 181/2000 (Spánn) 

Íslensk kona og spænskur karl sem búsett voru á Spáni gerðu með sér skilnaðarsamning um 

að þau færu sameiginlega með forsjá tveggja barna, tíu og þrettán ára. Börnin skyldu vera í 

umsjá móður en njóta umgengni við föður. Móðirin fór með börnin til Íslands án samráðs við 

föðurinn. Hann höfðaði í kjölfarið dómsmál hér á landi og krafðist afhendingar barnanna. 

Krafa föðurins var tekin til greina í Hæstarétti þar sem talið var að flutningur barnanna frá 

Spáni til Íslands hefði falið í sér ólögmæta athöfn og brot gegn forsjárrétti hans. Hæstiréttur 

vísaði í niðurstöðu sinni til þess að móðirin hefði ekki sýnt fram á að dvöl barnanna á Spáni 

gæti leitt til alvarlegrar hættu á að þau yrðu fyrir andlegum eða líkamlegum skaða í skilningi 

2. tl. 12. gr. Þá var tekið fram að samkvæmt álitsgerðum sérfræðinga væru börnin ekki andvíg 

búsetu á Spáni og að þau gætu áfram verið í umsjá móður eftir að komið væri til Spánar. 

Héraðsdómur hafði áður hafnað afhendingu barnanna til föður með vísan til 3. tl. 12. gr. Sú 

niðurstaða byggði á viðtölum tveggja sálfræðinga við eldra barnið þar sem fram hafði komið 

skýr vilji til að búa áfram hjá móður á Íslandi. Hæstiréttur féllst ekki á þetta og taldi að ekki 

mætti ráða af álitsgerðum sérfræðinganna að börnin væru andvíg búsetu á Spáni. 

Auk ákvæða Haagsamningsins og brottnámslaga vísaði faðirinn til 3., 8., 9., og 11. gr. 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna til stuðnings kröfum sínum og móðirin til 3. gr. 
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sáttmálans. Ekki var vikið að þessum ákvæðum, hvorki í forsendum héraðsdóms né 

Hæstaréttar. 

7.1.3 Hrd. 6. desember 2000 í máli nr. 399/2000 (Noregur I) 

Íslensk kona sem verið hafði í sambúð með karli í Noregi flutti til Íslands með tveggja ára 

dóttur þeirra án samráðs við föðurinn. Áður höfðu þau gert samning um sameiginlega forsjá 

barnsins sem tilkynnt hafði verið til þjóðskrár í Noregi. Faðirinn leitaði eftir því að fá barnið 

afhent sér með beinni aðfarargerð. Í málinu var lögð fram yfirlýsing norska 

dómsmálaráðuneytisins sem staðfesti að flutningur barnsins til Íslands hefði verið brot á 

forsjárrétti föður samkvæmt norskum barnalögum og 3. gr. Haagsamningsins. Hæstiréttur 

taldi því flutning barnsins ólögmætan í skilningi 11. gr. brottnámslaga og staðfesti niðurstöðu 

héraðsdóms um að móðirin skyldi fara með barnið til Noregs eða stuðla að för þess þangað. 

Móðirin hafði meðal annars borið fyrir sig 2. tl. 12. gr. laga nr. 160/1995 á þeim forsendum 

að maðurinn hefði beitt hana ofbeldi og að hegðun hans gæfi tilefni til að ætla að barnið gæti 

orðið fyrir andlegu tjóni eða því að minnsta kosti komið í óbærilega stöðu yrði fallist á 

afhendingu. Ekki var fallist á þetta þar sem dómurinn taldi ekkert fram komið sem renndi 

stoðum undir þessar fullyrðingar móðurinnar. Kröfu föðurins um að honum yrði tafarlaust 

veitt umráð barnsins með beinni aðfarargerð var þó hafnað. Í því sambandi var tekið fram að 

barnið væri á viðkvæmum aldri og hefði að mestu notið umönnunar móður frá fæðingu. Því 

var talið að andlegri velferð og þroska barnsins væri viss hætta búin væri það svipt návist og 

umhyggju móður.  

Faðirinn vísaði auk ákvæða Haagsamningsins og laga nr. 160/1995 til 3. mgr. 9. gr. 

Barnasáttmálans, 8. gr. MSE og 71. gr. stjórnarskrárinnar. Móðirin bar hins vegar ekki fyrir 

sig önnur ákvæði en ákvæði Haagsamningsins og brottnámslaga og ekki var fjallað um önnur 

ákvæði í forsendum dómanna, hvorki í héraði né fyrir Hæstarétti.  

7.1.4 Hrd. 12. desember 2000 í máli nr. 403/2000 (Noregur II)  

Í þessu máli höfðu íslensk hjón búsett í Noregi fengið leyfi til skilnaðar að borði og sæng hjá 

norskum yfirvöldum. Í tengslum við skilnaðinn gerðu þau samning um sameiginlega forsjá 

þriggja barna sem yrðu með lögheimili hjá móður á Íslandi en faðir byggi áfram í Noregi. 

Eftir að þessi samningur var gerður reis ágreiningur um hvar eitt barnanna, níu ára sonur 

þeirra, ætti að eiga heimili. Af því tilefni var leitað til sálfræðings sem komst að þeirri 

niðurstöðu að hagsmuna drengsins yrði betur gætt og þörfum hans betur fullnægt í umsjá 

föður. Í kjölfar þessarar niðurstöðu gerðu foreldrarnir nýtt samkomulag um að virða vilja 
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drengsins varðandi búsetu og ákváðu að hann skyldi eiga lögheimili hjá föður í Noregi. Var 

þetta síðar áréttað í skilnaðarsamningi hjónanna. Eftir að drengurinn flutti til Noregs kom 

hann nokkrum sinnum til Íslands til umgengni við móður sína. Í eitt skiptið snéri drengurinn 

ekki til baka og krafðist faðirinn þess í kjölfarið í dómsmáli hér á landi að drengurinn yrði 

tekinn úr umráðum móður og færður sér með beinni aðfarargerð. Héraðsdómur, skipaður 

tveimur meðdómsmönnum sem báðir voru sálfræðingar, hafnaði afhendingu með vísan til 3. 

tl. 12. gr. brottnámslaga. Í forsendum héraðsdóms segir um viljaafstöðu drengsins að hann 

hafi ekki sagt berum orðum á hvorum staðnum hann vildi búa. Hann hefði þó nefnt ýmsa 

kosti þess að búa á Íslandi og töldu meðdómsmennirnir að drengurinn hefði tekið eins 

afdráttarlausa afstöðu og hann treysti sér til miðað við aðstæður. Töldu þeir einnig að 

drengurinn hefði gefið til kynna að hann vildi að aðrir tækju ákvörðun fyrir sig og að sú 

ákvörðun ætti að vera að hann byggi áfram á Íslandi. Hæstiréttur snéri þessari niðurstöðu og 

vísaði til samkomulags foreldranna um búsetu drengsins hjá föður í Noregi. Ekki var talið að 

skilyrði 3. tl. 12. gr. væru fyrir hendi þar sem drengurinn hafði ekki tekið afgerandi afstöðu 

eða sagt berum orðum hvar hann vildi búa. Var því fallist á kröfu föður um afhendingu enda 

talið að móðir héldi drengnum hér á landi með ólögmætum hætti. Málsaðilar vísuðu ekki til 

mannréttindaákvæða til stuðnings kröfum sínum í þessu máli. 

7.1.5 Hrd. 13. desember 2000 í máli nr. 426/2000 (Bandaríkin II)  

Við skilnað foreldra var forsjá fimm ára drengs ákveðin sameiginleg en faðir skyldi vera 

aðalforsjáraðili og barnið eiga heimili hjá honum í Flórída í Bandaríkjunum. Drengurinn kom 

til Íslands til umgengni við móður sem neitaði síðan skilum á honum á þeim tíma sem samið 

hafði verið um. Faðirinn krafðist þess að fá drenginn tekinn úr umráðum móður og afhentan 

sér með beinni aðfarargerð. Fyrir lá samkvæmt staðfestingu frá bandaríska 

utanríkisráðuneytinu að hald móður á drengnum á Íslandi væri ólögmætt. Héraðsdómur 

hafnaði því að undantekningarákvæði 12. gr. ættu við í málinu. Undir rekstri málsins ræddu 

tveir sálfræðingar við barnið og af greinargerðum þeirra þótti héraðsdómi ljóst að drengurinn 

væri í góðum og sterkum tengslum við báða foreldra sína og því ekki gerlegt að synja um 

afhendingu með vísan til 2.-4. tl. 12. gr. laga nr. 160/1995. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

héraðsdóms með vísan til forsendna en tók fram að rétt væri að gefa móður tækifæri á að 

afhenda barnið sjálf enda myndu slík málalok valda minnstri röskun og álagi fyrir barnið. 

Móðir barnsins vísaði með almennum hætti til Barnasáttmálans en dómurinn fjallaði ekki um 

þá tilvísun í forsendum.  
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7.1.6 Hrd. 23. nóvember 2001 í máli nr. 393/2001 (Bandaríkin III)  

Íslensk kona og bandarískur karl, búsett í Bandaríkjunum leituðu hjónaskilnaðar og gerðu af 

því tilefni bráðabirgðasamkomulag um forsjá þriggja ára dóttur þeirra sem staðfest var fyrir 

dómi í Bandaríkjunum. Samkomulagið kvað á um að barnið skyldi búa hjá móður meðan 

leyst væri úr forsjárágreiningi en eiga umgengni við föður. Hvorugt mátti flytja með barnið úr 

umdæmi dómstólsins án skriflegs leyfis hins eða dómstólsins. Konan flutti með barnið til 

Íslands áður en skilnaðarmálið var til lykta leitt og í trássi við samkomulag aðila. Flutningur 

barnsins var talinn ólögmætur í skilningi 11. gr. brottnámslaga bæði í héraði og fyrir 

Hæstarétti. Héraðsdómur, sem skipaður var tveimur sálfræðimenntuðum meðdómsmönnum, 

synjaði um afhendingu barnsins til Bandaríkjanna með hliðsjón af 2. og 4 tl. 12. gr. 

brottnámslaga. Dómurinn taldi, að fenginni álitsgerð sálfræðinganna, of áhættusamt og 

andstætt hagsmunum barnsins að að slíta samvistum þess við móður sem það hafði verið í 

samfelldum, nánum og sterkum tengslum við allt frá fæðingu. Þá þótti ekki rétt að láta barnið 

gjalda fyrir þau mistök móðurinnar að nema það á brott enda bæri í því sambandi að taka tillit 

til sjálfstæðra mannréttinda barnsins sem taka bæri fram yfir mannréttindi foreldra þess. 

Hæstiréttur hafnaði þessum rökum og féllst á kröfu föður um afhendingu barnsins til 

Bandaríkjanna. Ekki var talið að undantekningarreglur 2. og 4. tl. 12. gr. ættu við í málinu. 

Hæstiréttur vísaði til þess að ekki væri unnt, samkvæmt skýrslum sálfræðinganna, að fullyrða 

um hvort alvarleg hætta væri á því að afhending barnsins til föður myndi skaða það andlega 

almennt.  

Það vekur athygli í þessu máli að hvorki móðir né faðir vísaði til mannréttindaákvæða til 

stuðnings kröfum sínum en þrátt fyrir það er í forsendum héraðsdóms vísað til 3. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar og 8. gr. MSE. Héraðsdómur taldi einnig að 4. tl. 12. gr. ætti við í málinu. 

Rök dómsins fyrir því að 4. tl. 12. gr. ætti við voru þau að leitt hefði verið í ljós með 

fullnægjandi hætti að alvarleg hætta væri á því að afhending barnsins til föður í 

Bandaríkjunum undir þeim kringumstæðum að barnið færi til dvalar hjá föður og yrði 

aðskilið frá móður, myndi skaða andlega heilsu barnsins og ganga gegn þeim mannréttindum 

sem því væru tryggð með íslenskum lögum sbr. 4. tl. 12. gr. Taka yrði tillit til þessara 

mannréttinda barnsins og taka þau fram yfir mannréttindi foreldranna. 

7.1.7 Hrd. 16. janúar 2004 í máli nr. 2/2004 (Bandaríkin IV) 

Bandarísk kona krafðist þess að fá þriggja ára son sinn og íslensks karls afhentan sér með 

beinni aðfarargerð þar sem hún taldi hald drengsins hér á landi ólögmætt í skilningi 11. gr. 

laga nr. 160/1995. Karlinn og konan höfðu verið í hjúskap í Bandaríkjunum og síðar flutt til 
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Íslands ásamt syninum. Fljótlega eftir komuna til Íslands sóttu þau um skilnað. Af því tilefni 

gerðu þau skilnaðarsamning sem kvað á um sameiginlega forsjá yfir barninu, lögheimili 

skyldi vera hjá móður en barnið njóta umgengni við föður á tilteknum tímabilum ár hvert. 

Eftir skilnaðinn flutti móðirin með soninn til Bandaríkjanna og stuðlaði faðirinn að flutningi 

þeirra þangað. Drengurinn kom til Íslands í umgengni við föður fyrr en áætlað var samkvæmt 

framangreindum samningi en móðirin óskaði sjálf eftir því að flýta umgengninni vegna 

persónulegra aðstæðna. Faðirinn neitaði síðar að skila drengnum og hélt því fram að 

samningur aðila hefði fallið úr gildi þegar móðirin óskaði sjálf eftir því að hann dveldi lengur 

á Íslandi en upphaflega hafði verið ákveðið. Móðirin höfðaði mál og krafðist afhendingar. 

Fyrir héraðsdómi kom til skoðunar hvort hald mannsins á barninu bryti í bága við forsjárrétt 

konunnar samkvæmt lögum í Kentuckyfylki í Bandaríkjunum og hvort drengurinn hafi verið 

talinn eiga búsetu í Bandaríkjunum þegar hald hófst. Fyrir lá að aðilar höfðu flutt til Íslands 

12. ágúst 2002 og fengið skráð lögheimili sitt hér á landi daginn eftir. Sonurinn var þá 

nýorðinn tveggja ára og hafði fram að þessu búið allan sinn aldur í Bandaríkjunum. 

Foreldrarnir slitu samvistum 8. október 2002 og fengu leyfi til skilnaðar að borði og sæng 21. 

október sama ár. Móðirin flutti með soninn til Bandaríkjanna 23. október og hóf drengurinn 

þá á ný skólagöngu í sama leikskóla og hann hafði áður verið í. Þá höfðu mæðginin verið á 

Íslandi í 72 daga. Samkvæmt þessu og samkvæmt skilnaðarsamkomulagi aðila, sem fól í sér 

að barnið ætti að búa í öðru landi en á Íslandi, var talið að barnið hefði átt fasta búsetu í 

Bandaríkjunum þegar hald föður á barninu hófst. Varðandi skilyrði um forsjárrétt var litið til 

þess að sá réttur konunnar var varinn af bandarískum alríkislögum International Parental 

Kidnapping Crime Act of 1993 samkvæmt staðfestingu frá bandarískum yfirvöldum. Hald 

föðurins á barninu hér á landi var samkvæmt þessu talið ólögmætt og því fallist á kröfu 

móður um afhendingu barnsins til sín. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms með vísan 

til þess að hald föðurins á barninu hér á landi væri skýlaust brot á forsjárrétti konunnar 

samkvæmt bandarískum lögum. 

Í máli þessu vísaði faðirinn til 3. gr. Barnasáttmálans, 8. gr. MSE og 3. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar til stuðnings kröfum sínum. Ekki var tekin afstaða til þessara tilvísana, 

hvorki í forsendum héraðsdóms né Hæstaréttar. Móðirin vísaði ekki til mannréttindaákvæða. 

7.1.8 Hrd. 26. mars 2004 í máli nr. 83/2004 (Svíþjóð II)  

Í þessu máli gerði sænskur faðir kröfu um afhendingu sex ára dóttur sem móðir hafði numið á 

brott frá Svíþjóð til Íslands. Foreldrarnir höfðu aldrei verið í sambúð og við fæðingu barnsins 

í Svíþjóð neitaði móðirin föður um forsjárrétt og fékk hann afar takmarkað að umgangast 
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barnið. Faðirinn leitaði til dómstóla í Svíþjóð og var umgengi komið á með dómi og forsjá 

yfir barninu ákveðin sameiginleg. Í kjölfar dómsins flutti móðirin með barnið til Íslands án 

samráðs við föðurinn. Faðirinn höfðaði afhendingarmál hér á landi þar sem hann taldi 

flutning barnsins hingað til lands ólögmætan í skilningi 11. gr. laga nr. 160/1995. Í málinu 

komu meðal annars fram ásakanir um kynferðislegt ofbeldi af hálfu föður í garð stúlkunnar 

og bar móðirin fyrir sig 2. 3. og 4. tl. 12. gr. brottnámslaga. Niðurstaða þessa máls, bæði í 

héraði og fyrir Hæstarétti, varð sú að fallist var á kröfu föður um afhendingu barnsins þar sem 

flutningur barnsins til Íslands var talinn ólögmætur. Fram kom að ásakanir um 

kynferðisofbeldi hefðu í tvígang verið til rannsóknar í Svíþjóð án þess að nokkuð hefði 

komið fram sem styrkti slíkar grunsemdir. Einnig kom fram að ekkert hefði komið fram í 

viðtölum við stúlkuna í Barnahúsi sem benti til þess að hún hefði orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi eða áreitni og sálfræðingur sem ræddi við barnið undir rekstri málsins í héraði gat 

heldur ekki staðfest að barnið hefði verið beitt ofbeldi. Dómurinn taldi móðurina ekki hafa 

sýnt fram á að 2., 3. og 4. tl. 12. gr. ættu við í málinu. Ekki var talið að barnið, sem var sex 

ára þegar þetta var, hefði náð þeim þroska að rétt væri að taka tillit til skoðana þess.  

Móðir stúlkunnar studdi kröfur sínar við 71. gr. og 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, 19. gr. 

Barnasáttmálans og 6. gr. MSE auk ákvæða laga nr. 160/1995. Þá byggði móðirin einnig á 

því að alla töluliði 12. gr. brottnámslaga bæri að túlka til samræmis við 3. gr. 

Barnasáttmálans og þá meginreglu íslensks barnaréttar um að það sem barni sé fyrir bestu 

skuli ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir er varða börn. Ekki var vikið að þessum 

ákvæðum í dómsforsendum.  

7.1.9 Hrd. 29. nóvember 2006 í máli nr. 592/2006 (Svíþjóð III) 

Foreldrar höfðu verið í hjónabandi og búið í Svíþjóð. Sonur þeirra, sem var níu ára er mál 

þetta var rekið fyrir dómi, var fæddur í Svíþjóð og hafði búið þar alla tíð. Eftir skilnað fóru 

foreldrarnir sameiginlega með forsjá drengsins en hann átti heimili hjá móður. Faðirinn flutti 

til Íslands og fór drengurinn í sumarumgengni til hans. Í lok þeirrar umgengni tilkynnti faðir 

að hann myndi ekki senda barnið til baka sökum áfengisvanda móðurinnar. Faðirinn byggði á 

því að velferð drengsins væri stefnt í hættu yrði hann afhentur móður og að drengurinn væri 

sjálfur andvígur afhendingu. Móðir krafðist afhendingar og taldi föðurinn halda barninu með 

ólögmætum hætti. Héraðsdómur féllst á kröfur móðurinnar og staðfesti að um ólögmætt hald 

á barni væri að ræða í skilningi 11. gr. laga nr. 160/1995. Þá var ekki talið að 2. og 3. tl. 12. 

gr. ættu við í málinu. Varðandi áfengisvanda móðurinnar tók dómurinn fram að þrátt fyrir 

þann vanda bentu gögn málsins ekki til þess að hún væri óhæfur uppalandi eða að nokkur 
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hætta væri á að hún myndi skaða barnið eða það lenda í óbærilegri stöðu. Héraðsdómari hafði 

rætt við drenginn fyrir aðalmeðferð málsins og af því viðtali var ekki hægt að draga þá 

ályktun að hann væri andvígur afhendingu til móður. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

héraðsdóms með vísan til forsendna.  

7.1.10 Hrd. 5. ágúst 2009 í máli nr. 425/2009 (Bandaríkin V) 

Íslensk kona og bandarískur karl sem verið höfðu í hjúskap og búsett í Bandaríkjunum slitu 

samvistum. Þau áttu saman tvö börn. Móðirin fór með börnin til Íslands án samþykkis föður 

og áður en hjúskap þeirra var slitið að lögum. Fóru foreldrarnir því sameiginlega með forsjá 

barnanna. Sama dag og móðirin flutti börnin til Íslands óskaði faðirinn úrskurðar dómara við 

undirrétt í Kentucky um lögbann á för barnanna og þess að hann fengi neyðarforræði yfir 

þeim. Höfðaði faðirinn einnig skilnaðar- og forsjármál fyrir sama dómstóli þennan dag. 

Dómurinn ákvað að móðurinni væri óheimilt að fara með börnin úr landi en synjaði kröfu 

föður um bráðabirgðaforsjá. Á grundvelli þessa dómsúrskurðar taldi héraðsdómur sýnt að 

móðirin hefði flutt börnin ólöglega frá Bandaríkjunum og eftir það haldið þeim ólöglega á 

Íslandi í skilningi 11. gr. laga nr. 160/1995. Móðurinni tókst ekki að sýna fram á að 

undantekningar 2. og 3. tl. 12. gr. ættu við í málinu. Í dómsforsendum kemur fram að dómari 

fól sálfræðingi að ræða við börnin. Af þeim viðræðum varð ekki ráðið að eldra barnið sem 

var tíu ára væri andvígt afhendingu þótt það segðist heldur vilja búa hjá móður á Íslandi. 

Yngra barnið var talið of ungt til að tjá sig. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms með 

vísan til forsendna og móður var gert að afhenda börnin til föður.  

Athyglisvert er að í þessu máli hefði mátt láta reyna á 1. tl. 12. gr. þar sem meira en eitt ár var 

liðið frá því börnin voru flutt á brott og hald hófst þar til beiðni föður um afhendingu 

barnanna barst héraðsdómi. Ekki var byggt á þeirri málsástæðu af hálfu móður, hvorki í 

greinargerð né í munnlegum málflutningi og gat dómari í því sambandi ekki farið út fyrir 

málsástæður aðila og beitt þessari synjunarheimild. Eins vekur athygli við lestur þessa dóms 

að lögmaður móður virðist ekki hafa áttað sig á muninum á ákvæðum III. og IV. kafla laga 

nr. 160/1995. Í málinu er vísað til ákvæða III. kafla um ákvæði á grundvelli 

Evrópusamningsins en þau ákvæði áttu ekki við í þessu máli sem varðaði afhendingu á 

grundvelli Haagsamningsins.  

7.1.11 Hrd. 12. ágúst 2011 í máli nr. 462/2011 (Þýskaland I) 

Málsaðilar voru bandarískur karl og íslensk kona sem verið höfðu í hjúskap. Þau höfðu fyrst 

búið saman í Bandaríkjunum en síðar í Þýskalandi á bandarískri herstöð þar sem maðurinn 
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var bandarískur hermaður. Er málsaðilar skildu að borði og sæng var gerð dómsátt fyrir 

þýskum dómstóli sem fól í sér að forsjá tveggja barna skyldi vera sameiginleg, móðir réði 

búsetu barnanna en faðir skyldi hafa umgengnisrétt við þau. Dómsáttin kvað þó á um að 

móðirin skyldi búa með börnin á ákveðnu svæði í Þýskalandi næstu árin nema aðilar 

sammæltust um annað. Eftir að dómsáttin var gerð missti faðirinn starf sitt sem hermaður og 

fór af þeim sökum tímabundið til Bandaríkjanna. Móðirin fór á sama tíma í frí til Íslands með 

börnin en snéri ekki aftur með þau til Þýskalands. Faðirinn krafðist afhendingar á grundvelli 

Haagsamningsins þar sem hann taldi hald móður á börnunum ólögmætt í skilningi 11. gr. 

laga nr. 160/1995. Þýskur dómstóll staðfesti að um ólögmætt brottnám og hald væri að ræða 

og var sá dómur lagður fram í málinu. Héraðsdómur féllst á afhendingu barnanna og taldi 

ekkert hafa komið fram sem gaf tilefni til að undanþágureglur 12. gr. ættu við í málinu. 

Hæstiréttur staðfesti þessa niðurstöðu héraðsdóms og var móður gert að stuðla að för 

barnanna til Þýskalands innan sex vikna frá því úrskurður lá fyrir í málinu. Í dóminum kemur 

fram að dómari hafi í samræmi við 17. gr. brottnámslaga fengið sálfræðing til að kanna 

afstöðu barnanna sem voru fimm og tíu ára. Í skýrslu sálfræðingsins kom fram að ekki væri 

hægt að draga þá ályktun að börnin væru andvíg afhendingu til Þýskalands en annað barnið 

neitaði að tjá sig um málið. Til stuðnings kröfum vísaði faðir, auk ákvæða brottnámslaga og 

Haagsamningsins, með almennum hætti til Barnasáttmálans og stjórnarskrárinnar. Móðirin 

vísaði í þessu sambandi almennt til Barnasáttmálans og til 8. gr. MSE. Ekki var tekin afstaða 

til þessara ákvæða í dómsforsendum.  

7.1.12 Hrd. 7. mars 2011 í máli nr. 109/2011 (Danmörk III)  

Málsaðilar voru í hjúskap í Danmörku og áttu saman þrjú börn. Samkvæmt dönskum lögum 

fóru foreldrarnir sameiginlega með forsjá barnanna og var öðru foreldri óheimilt að fara með 

börnin úr landi án samþykkis hins. Í kjölfar skilnaðar deildu foreldrarnir um umgengni föður 

við börnin sem bjuggu hjá móðurinni og fór málið fyrir danskan dómstól. Sá dómstóll ákvað 

að börnin skyldu umgangast föður aðra hverja helgi meðan forsjármál væri rekið en taldi rétt 

að fá dómkvaddan sérfræðing til að meta afstöðu og aðstæður barnanna. Móðirin fór með 

börnin til Íslands áður en forsjármálið var til lykta leitt og áður en hinn dómkvaddi 

sérfræðingur náði að ræða við börnin eða hana sjálfa. Faðirinn taldi þetta ólögmætt brottnám í 

skilningi 11. gr. laga nr. 160/1995 og krafðist þess í dómsmáli hér á landi að fá börnin afhent 

sér með beinni aðfarargerð. Héraðsdómur taldi skilyrði 11. gr. vera fyrir hendi og féllst á 

afhendingu barnanna. Ekki var talið að undantekningar 12. gr. ættu við í málinu, en móðirin 

bar fyrir sig 2. 3. og 4. tl. þess ákvæðis og hélt því meðal annars fram að hún og börnin hefðu 
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sætt ofbeldi af hálfu föður. Héraðsdómur fékk sálfræðing til að ræða við börnin í samræmi 

við 17. gr. brottnámslaga. Mat dómurinn það svo að þrátt fyrir að umrædd börn væru mjög 

ung gæti afstaða þeirra veitt vísbendingar um hvort börnin hefðu orðið fyrir ofbeldi eða orðið 

vitni að því. Samkvæmt skýrslu sálfræðingsins kom ekkert fram í viðtölum við börnin sem 

gaf til kynna að svo væri. Þar kom einnig fram að hann teldi börnin ekki dómbær á það sem 

þeim væri fyrir bestu í málinu og að þau virtust vera undir miklum áhrifum frá móður og taka 

svarthvíta afstöðu með henni gegn föður. Dómurinn taldi, með vísan til skýrslu 

sálfræðingsins, ekki sannað í málinu börnunum stafaði hætta af föður eða að önnur atriði 

væru til staðar sem átt gætu við 2. tl. 12. gr. brottnámslaga. Eins hafði ekkert komið fram sem 

gaf tilefni til að telja að afhending barnanna væri ekki í samræmi við grundvallarreglur hér á 

landi um verndun mannréttinda sbr. 4. tl. 12. gr. Í því samhengi má geta þess að til stuðnings 

kröfu sinni um að 4. tl. 12. gr. ætti við í málinu vísaði móðir barnanna til 3. gr. 

Barnasáttmálans, 8. gr. MSE og 71. gr. stjórnarskrárinnar. Engin afstaða var tekin til þessara 

ákvæða í forsendum dómsins. Hæstiréttur staðfesti framangreinda niðurstöðu héraðsdóms 

með vísan til forsendna.  

7.1.13 Hrd. 19. ágúst 2011 í máli nr. 480/2011 (Danmörk IV) 

Málsaðilar voru í óvígðri sambúð, fyrst í Noregi en síðar í Danmörku og fóru sameiginlega 

með forsjá sjö ára barns. Eftir að foreldrarnir slitu sambúð bjó barnið hjá móður en naut 

reglulegrar umgengni við föður. Móðirin fór með barnið til Íslands án vitundar og samþykkis 

föður. Móðirin hafði þá ekki búið á Íslandi í 15 ár og barnið aldrei búið þar. Faðirinn krafðist 

afhendingar og taldi brottnám barnsins ólögmætt í skilningi Haagsamningsins og 11. gr. laga 

nr. 160/1995. Móðirin bar fyrir sig að hún hefði aldrei undirritað skjal um sameiginlega forsjá 

yfir barninu og að hún hefði verið í góðri trú þegar hún fór með barnið til Íslands. Auk þess 

hélt móðirin því fram að faðirinn hefði vitað af þeirri ráðagerð að flytja til Íslands og 

samþykkt hana. Til vara bar móðir fyrir sig 2. 3. og 4. tl. 12. gr. brottnámslaga. Sálfræðingi 

var falið að kanna afstöðu barnsins undir rekstri málsins fyrir héraðsdómi. Í skýrslu hans kom 

meðal annars fram að barnið vildi vera áfram hjá móður á Íslandi en óttaðist að faðirinn 

myndi reiðast vegna þess. Sálfræðingurinn taldi að þrátt fyrir ungan aldur hefði stúlkan þann 

þroska að eðlilegt væri að taka tillit til afstöðu hennar en sjónarmið stúlkunnar væru lituð af 

deilu foreldranna og að hún tæki afstöðu með móður. Héraðsdómur taldi brottflutning 

barnsins frá Danmörku ólögmætan samkvæmt 11. gr. brottnámslaga og jafnframt að engin 

rök hefðu komið fram fyrir því að 2. 3. og 4. tl. 12. gr. ætti við í málinu. Var því fallist á 

kröfu föður um afhendingu og staðfesti Hæstiréttur þessa niðurstöðu með vísan til forsendna. 
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Móðirin vísaði til stuðnings kröfum sínum með almennum hætti til Barnasáttmálans og til 8. 

gr. MSE en ekki var vikið að þeim tilvísunum í dómsforsendum. 

7.2 Dómar Hæstaréttar þar sem synjað hefur verið kröfu um afhendingu á grundvelli 

Haagsamningsins og laga nr. 160/1995 

7.2.1 Hrd. 5. nóvember 1998 í máli nr. 396/1998 (Bandaríkin I)  

Í þessu máli var fjallað um kröfu föður um afhendingu þriggja barna á aldrinum sjö, átta og 

ellefu ára sem móðir hafði flutt hingað til lands frá Bandaríkjunum með ólögmætum hætti. 

Foreldrarnir, báðir íslenskir ríkisborgarar, höfðu búið í Bandaríkjunum í tíu ár og börnin fædd 

þar og uppalin. Eftir skilnað foreldranna ákvað bandarískur dómstóll að foreldrarnir færu 

sameiginlega með forsjá barnanna en þau skyldu eiga heimili hjá móður innan ákveðins 

fylkis í Bandaríkjunum en faðirinn hafa rúman umgengnisrétt. Ekki mátti flytja með börnin út 

fyrir umdæmið án sérstaks leyfis eða samkomulags. Móðirin fór með börnin til Íslands og 

hélt þeim þar. Í kjölfarið ákvað dómstóll í Bandaríkjunum, að móðurinni fjarstaddri, að hún 

skyldi skila börnunum til föður og að hann skyldi hafa umráð þeirra þar til dómstóllinn 

ákvæði framhaldið, enda væri það börnunum fyrir bestu og nauðsynlegt til að halda 

dómsvaldi hjá þeim dómstóli sem hefði lögsögu um málefni barnanna. Faðirinn höfðaði í 

framhaldi afhendingarmál hér á landi og krafðist þess að fá börnin tekin úr umráðum móður 

og afhent sér með beinni aðfarargerð á grundveli 11. gr. laga nr. 160/1995. Móðirin bar fyrir 

sig 2.-4. tl. 12. gr. laganna. Hún hélt því meðal annars fram að faðirinn hefði beitt börnin 

ofbeldi og því væri alvarleg hætta á að afhending myndi skaða þau andlega eða líkamlega eða 

á annan hátt koma þeim í óbærilega stöðu sbr. 2. tl. 12. gr. Þá taldi móðirin einnig að 

afhending barnanna gæti ekki samræmst grundvallarreglum hér á landi um verndun 

mannréttinda sbr. 4. tl. 12. gr. og því skyldi synja um afhendingu þeirra til föður. Tveir 

sérfróðir meðdómsmenn, báðir sálfræðingar, ræddu við börnin undir rekstri málsins fyrir 

héraðsdómi. Samkvæmt áliti þeirra lýstu börnin yfir eindregnum vilja til að dveljast áfram hjá 

móður sinni. Töldu þeir einnig að framburður barnanna lýsti raunverulegum vilja þeirra og 

hvorki hafi verið um að ræða samantekin ráð þeirra né að þeim hafi verið lögð orð í munn. 

Framburður barnanna var metinn svo að þau væru andvíg því að flytjast til gerðarbeiðanda og 

einnig talið hugsanlegt að afhending gæti orðið þeim skaðleg vegna þess álags sem 

aðskilnaður frá móður og flutningur til föður myndi hafa í för með sér. Héraðsdómur hafnaði 

því afhendingu barnanna með vísan til 2. og 3. tl. 12. gr. laga nr. 160/1995. Hæstiréttur 

staðfesti þessa niðurstöðu héraðsdóms með vísan til 3. tl. og með þeim orðum að ekkert hefði 
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komið fram sem gæfi tilefni til að vefengja að viðhorf barnanna til deiluefnisins væri það sem 

meðdómsmenn lýstu.  

Niðurstaða þessa máls er áhugaverð í ljósi þess að hún gengur gegn meginreglu 

Haagsamningsins og 11. gr. brottnámslaganna en fyrir lá að móðirin hafði brotið gegn 

ákvörðun bandarísks dómstóls um sameiginlega forsjá barnanna og var hald hennar á 

börnunum hér á landi því ólögmætt. Það sem réði niðurstöðu þessa máls var afstaða barnanna 

eins og hún kom fram í viðtölum við sérfróða meðdómsmenn undir rekstri málsins fyrir 

héraðsdómi. Dómurinn taldi börnin hafa lýst yfir eindregnum vilja til að vera áfram hjá 

móður sinni og að þau væru andvíg afhendingu til föður. Í dómi Hæstaréttar kemur einnig 

fram að bandarískur geðlæknir hafi rætt við elsta barnið og samkvæmt mati hans hafi það 

tekið afstöðu með móður gegn föður vegna deilna þeirra en þrátt fyrir erfiðleika í samskiptum 

þyrfti barnið á sambandi við föður sinn að halda. Álit hinna sérfróðu meðdómsmanna í 

héraðsdómi virðist þó hafa haft meira vægi undir rekstri málsins hér á landi en álit bandaríska 

geðlæknisins.  

7.2.2 Hrd. 3. desember 2003 í máli nr. 439/2003 (Mexíkó I) og Hrd. 27. ágúst 2004 í 

máli nr. 266/2004 (Mexíkó II)  

Faðir barns sem flutt hafði verið af móður sinni frá Mexíkó til Íslands krafðist þess tvívegis 

fyrir dómi hér á landi að fá barnið afhent sér með beinni aðfarargerð. Faðirinn taldi flutning 

barnsins hingað til lands ólögmætan samkvæmt Haagsamningnum og ákvæðum laga nr. 

160/1995 og að hann fæli í sér brot á forsjárrétti hans. Bæði málin Mexíkó I og Mexíkó II hafa 

verið reifuð hér að framan í tengslum við umfjöllun um forsjárrétt í kafla 4.2 og hugtakið 

búseta í kafla 4.3 og vísast þangað varðandi nánari málsatvik.  

Það sem helst er athyglisvert varðandi þessi mál er sá mikli munur sem er á röksemdum 

héraðsdóms og Hæstaréttar fyrir niðurstöðu málanna. Niðurstaða héraðsdóms í Mexíkó I var 

rökstudd með vísan til þess að barnið væri andvígt afhendingu og það sett í óbærilega stöðu 

færi svo að það yrði tekið af móður og afhent föður í Mexíkó og því var synjað um 

afhendingu á grundvelli 2. og 3. tl. 12. gr. brottnámslaga. Til stuðnings niðurstöðunni var 

vísað í greinargerð sérfræðinga; sálfræðings og geðlæknis, sem ræddu við barnið fyrir 

tilstuðlan móður. Hæstiréttur taldi hins vegar að forsjárréttur föður hefði ekki verið nægilega 

í ljós leiddur og því ekki unnt að skera úr um hvort barnið hafi verið flutt til Íslands með 

ólögmætum hætti. Niðurstaða héraðsdóms í Mexíkó II var hins vegar byggð á því að 

búsetuskilyrði Haagsamningsins væri ekki uppfyllt og því ekki um ólögmætt brottnám að 
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ræða í skilningi hans. Í Hæstarétti var niðurstaðan aftur byggð á því að ekki hefði verið 

nægilega upplýst um forsjárrétt föður og brottnámið því ekki talið ólögmætt í skilningi 

Haagsamningsins og laga nr. 160/1995. Niðurstaða beggja mála varð sú að báðar tilraunir 

föðurins til þess að fá barnið afhent á grundvelli Haagsamningsins reyndust árangurslausar. 

Það er einnig athyglisvert við þessi mál að í fyrra málinu lagði faðirinn fram staðfesta 

yfirlýsingu frá yfirvöldum í Mexíkó um að foreldrarnir færu sameiginlega með forsjá 

barnsins samkvæmt mexíkóskum lögum og einnig staðfestingu mexíkóskra yfirvalda á því að 

brottnám barnsins teldist ólögmætt samkvæmt þarlendum lögum. Í síðara málinu lagði 

faðirinn fram frekari gögn frá ítölskum yfirvöldum sem hann taldi sýna fram á forsjárrétt sinn 

yfir barninu. Hæstiréttur taldi þó enn vanta nánari skýringar frá ítölskum stjórnvöldum um 

lagalega merkingu hugtaka varðandi forsjá foreldra samkvæmt ítölskum lögum. Það kemur 

þó ekki skýrt fram í dóminum hvað það var nákvæmlega sem skorti á skýringar ítalskra 

stjórnvalda til þess að það ákvæði 3. gr. Haagsamningsins gæti átt við.  

Auk ákvæða Haagsamningsins og brottnámslaga vísaði faðirinn einnig til 3. 8. 9. og 11. gr. 

Barnasáttmálans til stuðnings kröfum sínum. Móðirin studdi kröfur sínar með tilvísun í 66., 

71. og 75. gr. stjórnarskrárinnar. Ekki var vikið að þessum ákvæðum í forsendum dómanna 

fyrir utan umfjöllun héraðsdóms í Mexíkó II um að afhending barns á grundvelli 

Haagsamningsins yrði ekki jafnað til þess að verið væri að vísa íslenskum ríkisborgara úr 

landi í skilningi 66. gr. stjórnarskrárinnar.  

7.2.3 Hrd. 9. maí 2006 í máli nr. 203/2006 (Svíþjóð IV)  

Um þetta mál er einnig fjallað í tengslum við undantekningarheimild 3. tl. 12. gr. laga nr. 

160/1995 í kafla 6.3 hér að framan. Vísast til nánari málsatvika þar.  

Málið er einkum athyglisvert fyrir þær sakir hversu mikill munur er nálgun héraðsdóms og 

Hæstaréttar varðandi það hvort taka ætti tillit til vilja þrettán ára drengs. Undir rekstri málsins 

í héraði ræddu dómari og sálfræðingur við drenginn til að kanna afstöðu hans til þess að vera 

afhentur föður í Svíþjóð. Fram kom í viðtalinu að drengnum hefði lengi ekki liðið vel í 

Svíþjóð vegna erfiðleika heima fyrir og í skóla. Hann greindi einnig frá ofbeldi sem hann 

hefði orðið fyrir af hálfu föður og stjúpmóður og að það harðræði hefði staðið yfir frá því 

hann var lítill. Hann tjáði vilja sinn um að vera áfram hjá móður á Íslandi og var það mat 

sálfræðingsins að ekkert benti til þess að drengurinn hefði verið undirbúinn til að tjá sig á 

þann hátt sem hann gerði. Þrátt fyrir þessa afstöðu drengsins komst héraðsdómur að þeirri 

athyglisverðu niðurstöðu að fallast á kröfu föður um afhendingu hans og svo virðist sem langt 
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hafi verið gengið í þessu máli í að túlka undanþáguheimildir þröngt. Hæstiréttur mat þó 

framburð drengsins þannig að taka ætti tillit til vilja hans og hafnaði afhendingu til föður. 

Dómurinn tók fram í því sambandi að viljaafstaða barns skipti máli án þess að nokkuð annað 

þyrfti að koma til í því sambandi og einnig að þar sem mál þetta snérist um þrettán ára dreng 

þótti ljóst að viljaafstaða hans átti að vega þungt í málinu. Málsaðilar vísuðu ekki til 

mannréttindaákvæða til stuðnings kröfum í þessu máli.  

7.2.4 Hrd. 21. nóvember 2006 í máli nr. 577/2006 (Danmörk I)  

Faðir krafðist þess að fá son sinn tekinn úr umráðum móður og afhentan sér með beinni 

aðfarargerð. Móðirin hafði farið með barnið frá Danmörku til Íslands án samþykkis föður. 

Fyrir lá að foreldrar fóru sameiginlega með forsjá barnsins samkvæmt staðfestu skjali frá 

dönskum yfirvöldum. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að móðir hefði brotið gegn 

forsjárrétti föður í skilningi 11. gr. brottnámslaga en hafnaði afhendingu á grundvelli 2. tl. 12. 

gr. laganna þar sem talið var að afhending myndi skaða barnið sem var aðeins sex mánaða. 

Málinu var vísað frá Hæstarétti þar sem faðirinn hafði tekið umráð barnsins áður en meðferð 

málsins lauk þar. 

7.2.5 Hrd. 10. ágúst 2007 í máli nr. 389/2007 (Danmörk II) 

Faðir krafðist þess að fá tvö börn sín sjö og níu ára, tekin úr umráðum móður og afhent sér 

með beinni aðfarargerð. Móðir barnanna hafði flutt börnin til Íslands en foreldrarnir fóru 

sameiginlega með forsjá þeirra. Synjað var um afhendingu barnanna til föður þar sem ekki 

var talið að um ólögmætt hald á þeim væri að ræða. Móðirin hafði engu leynt varðandi 

flutning með börnin til Íslands og faðirinn hafði aðstoðað hana við að flytja. Í málinu þótti 

sannað að faðirinn hefði í reynd samþykkt að börnin flyttust til Íslands með móður sinni, þótt 

hann hefði ekki gefið skriflega yfirlýsingu þar um en staðhæfing hans um annað stangaðist á 

við staðreyndir málsins.  

7.2.6 Hrd. 28. september 2009 í máli nr. 525/2009 (Noregur III)  

Fjallað er um þetta mál í kafla 6.3 hér að framan í tengslum við undantekningarheimild 3. tl. 

12. gr. laga nr. 160/1995 og vísast þangað varðandi málsatvik. Í málinu var afhendingu 

tveggja barna níu og tólf ára hafnað á grundvelli 3. tl. 12. gr. laga nr. 160/1995. Athygli vekur 

að héraðsdómari taldi sér ekki skylt að leita eftir afstöðu barnanna en í forsendum 

héraðsdóms sagði um það atriði: Í málinu hefur ekki verið leitast við að sýna fram á afstöðu 

barnanna... Hæstiréttur gerði athugasemd við þetta með þessum orðum: Það athugast að 
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samkvæmt 17. gr. laga nr. 160/1995 bar, áður en hin kærða ákvörðun var tekin í héraðsdómi, 

að kanna afstöðu barnanna. Málsaðilar vísuðu ekki til mannréttindaákvæða í þessu máli.  

7.2.7 Hrd. 21. apríl 2010 í máli nr. 183/2010 (Bandaríkin VI) 

Í málinu reyndi aðallega á það hvort barn hefði verið með fasta búsetu í Bandaríkjunum. 

Málsaðilar voru í skráðri sambúð á Íslandi og eignuðust saman son. Er barnið var á þriðja 

aldursári fékk faðirinn vinnu í Bandaríkjunum og fór fjölskyldan saman þangað. Eftir tæplega 

eins mánaðar dvöl ytra fór móðirin aftur með barnið til Íslands og krafðist faðirinn í kjölfarið 

afhendingar þess. Hann hélt því fram að fjölskyldan hefði flust búferlum til Bandaríkjanna og 

hald móður á barninu á Íslandi því ólögmætt í skilningi 11. gr. brottnámslaga. Móðirin 

hafnaði þessu og hélt því fram að hún og barnið hefðu ekki flust búferlum frá Íslandi. Við 

mat á því hvort barnið teldist hafa verið með fasta búsetu í Bandaríkjunum leit héraðsdómur 

til þess hversu lengi dvölin í Bandaríkjunum stóð yfir, hvort sannað væri að það hefði verið 

ætlun aðila að flytja þangað og hver tengsl barnsins við landið væru. Héraðsdómur synjaði 

kröfu um afhendingu þar sem ekki var talið að barnið hefði verið með fasta búsetu í 

Bandaríkjunum. Í forsendum dómsins kemur fram að dvöl barnsins ytra hefði einungis varað 

í tæpan mánuð, ósannað væri að móðirin hefði ætlað að flytjast búferlum til Bandaríkjanna og 

ekkert benti til þess að barnið hefði fest þar rætur. Hæstiréttur staðfesti þessa niðurstöðu 

héraðsdóms með vísan til forsendna. Ekki var vísað til mannréttindaákvæða í þessu máli.   

7.2.8 Hrd. 7. febrúar 2011 í máli nr. 20/2011 (X-land) 

Í þessu máli var um að ræða tvö ung börn, annað tíu mánaða og hitt tveggja ára. Foreldrarnir 

voru í hjúskap og búsett í X-landi.
163

 Móðirin hafði kært föður til lögreglu fyrir líkamsárás og 

alvarlegar hótanir meðan hjúskapur varði. Í kjölfar kærunnar yfirgaf móðirin heimili 

fjölskyldunnar og flutti síðar til Íslands með börnin tvö. Íslenska sendiráðið í X-landi 

aðstoðaði hana við að komast til Íslands eftir samráð við félagsmálayfirvöld þar í landi. 

Móðirin hafði ekki fjárhagslegt bolmagn til að standa undir ferðakostnaði, átti ekki rétt á 

félagslegri aðstoð í X-landi og átti ekki í önnur hús að venda en heimili föðurins sem 

jafnframt var heimili tengdamóður hennar. Óumdeilt var að foreldrar fóru sameiginlega með 

forsjá barnanna og að þau hefðu fasta búsetu í X-landi þaðan sem krafa föður um afhendingu 

barnanna barst.  

Héraðsdómur féllst á kröfu föður um afhendingu barnanna. Í forsendum héraðsdóms kemur 

fram um undantekningarheimildir 12. gr. brottnámslaga að þær eigi að túlka þröngt, þeim sé 
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 Ekki kemur fram í dóminum í hvaða landi aðilar voru búsettir og er það því nefnt X-land í umfjöllun hér. 
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einungis beitt þegar aðstæður í búsetulandi séu mjög alvarlegar, hafi verið sannaðar og ekki 

með neinum úrræðum hægt að koma í veg fyrir að barn líði fyrir þær eftir að þangað sé 

komið. Í forsendum kemur einnig fram að ekki hafi verið ástæða til að taka afstöðu til hótana 

föður um ofbeldi þrátt fyrir fyrirliggjandi gögn um slíkar hótanir og féllst héraðsdómur ekki á 

að 2. tl. 12. gr. ætti ekki við í málinu. Dómurinn gerði ráð fyrir því að móðirin gæti fylgt 

börnunum til X-lands og tók fram í því sambandi að áður þyrfti móðirin að tryggja sér 

dvalarleyfi í X-landi og finna sér varanlegt húsnæði þar. Var henni því gefinn rúmur frestur 

eða 8 vikur til að skila börnunum. Hæstiréttur felldi þennan úrskurð héraðsdóms úr gildi og 

hafnaði afhendingu barnanna með vísan til 2. tl. 12. gr. Dómurinn taldi aðstæður þannig að 

miða yrði við að hagsmunum barnanna yrði stefnt í hættu kæmi til þess að yrðu þau slitin frá 

móður og afhent föður. Til stuðnings niðurstöðunni vísaði Hæstiréttur til skýrslu sálfræðings 

sem bar með sér að röskun gæti orðið á tengslamyndun barna við móður yrðu þau tekin úr 

umsjá hennar. Einnig var vísað í fyrirliggjandi gögn um ítrekaðar hótanir föður um 

líkamsmeiðingar og þess að hún yrði háð föður um framfærslu færi hún aftur til X-lands. Við 

þær aðstæður yrði að telja skilyrðum 2. tl. 12. gr. fullnægt, að mati Hæstaréttar. Móðirin 

vísaði til 8. gr. MSE og almennt til ákvæða Barnasáttmálans máli sínu til stuðnings en ekki 

var vikið að þeim tilvísunum í dómsforsendum. 

7.2.9 Hrd. 31. ágúst 2012 í máli nr. 530/2012 (Bandaríkin VII)  

Um þetta mál vísast til kafla 4.3 hér að framan þar sem það er reifað í tengslum við umfjöllun 

um skilgreiningu á hugtakinu búseta. Ekki var vísað til mannréttindaákvæða í þessu máli.  

7.3 Ályktanir af dómaframkvæmd Hæstaréttar  

Samkvæmt þeim dómum sem hér hafa verið reifaðir má sjá að af þeim 23 málum sem komið 

hafa til kasta Hæstaréttar á grundvelli Haagsamningsins og laga nr. 160/1995 hefur í alls tíu 

málum verið synjað um afhendingu barns. Þar af var í fjórum tilvikum synjað um afhendingu 

þrátt fyrir að um ólögmætt brottnám eða hald hafi verið að ræða.
164

 Í fimm málum var synjað 

um afhendingu á grundvelli þess að ólögmætisskilyrði Haagsamningsins og 11. gr. 

brottnámslaga voru ekki talin fyrir hendi.
165

 Var einu máli vísað frá Hæstarétti.
166

 Hins vegar 

hefur verið fallist á afhendingu barns í alls 13 málum. Í öllum tilvikum nema einu (Svíþjóð I) 
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 Í Bandaríkin I, Svíþjóð IV og Noregur III var synjað um afhendingu með vísan til 3. tl. 12. gr. laga nr. 

160/1995 en í X-landi var afhendingu hafnað á grundvelli 2. tl. 12. gr. laganna. 
165

 Í Mexíkó I og Mexíkó II var ekki upplýst um forsjárrétt föður sem krafðist afhendingar, Í Danmörku II var 

talið að faðir sem krafðist afhendingar hefði samþykkt flutning barna til Íslands, en í Bandaríkin VI og 

Bandaríkin VII var búsetuskilyrði 11. gr. brottnámslaga ekki talið uppfyllt.  
166

 Í Hrd. 21. nóvember 2006 í máli nr. 577/2006 (Danmörk I) var málinu vísað frá þar sem faðir sem krafðist 

afhendingar barns hafði fengið umráð þess áður en meðferð málsins lauk. 
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bar sá sem varðist kröfu um afhendingu fyrir sig einhverri af undanþáguheimildum 12. gr. 

brottnámslaga. Nokkur mál eru athyglisverð að því leyti að mikill munur er á niðurstöðu 

héraðsdóms og Hæstaréttar. Má í því sambandi nefna að í Mexíkó I og Mexíkó II var í raun 

komist að þremur mismunandi niðurstöðum á báðum dómstigum. Í fyrra Mexíkómálinu 

synjaði héraðsdómur um afhendingu barns með vísan til 2. og 3. tl. 12. gr. brottnámslaga en 

Hæstiréttur synjaði hins vegar á grundvelli þess að óupplýst væri um forsjárrétt föður sem 

krafðist afhendingar barnsins. Síðara Mexíkómálið varðaði sömu aðila og hið fyrra og eins 

voru gerðar sömu dómkröfur og í fyrra málinu. Þrátt fyrir það varð niðurstaða héraðsdóms 

önnur en í hinu fyrra þar sem synjað var um afhendingu barnsins með vísan til þess að 

búsetuskilyrði Haagsamningsins og brottnámslaga væri ekki uppfyllt. Hæstiréttur hélt sig 

hins vegar við sömu niðurstöðu og í fyrra Mexíkómálinu og synjaði afhendingar á grundvelli 

þess að ólögmætisskilyrði 11. gr. laganna um forsjá var ekki talið uppfyllt. Annað 

athyglisvert mál að þessu leyti er Svíþjóð IV þar sem mikill munur var á niðurstöðu 

héraðsdóms og Hæstaréttar. Í héraðsdómi var fallist á afhendingu þrettán ára drengs þar sem 

ekki var talið að drengurinn væri andvígur afhendingu til föður. Hæstiréttur synjaði hins 

vegar um afhendingu að teknu tilliti til vilja drengsins. Ástæðan fyrir ólíkri niðurstöðu milli 

dómstiga var að því er virðist mismunandi túlkun héraðsdóms og Hæstaréttar á 3. tl. 12. gr. 

brottnámslaga. Eins má hér nefna Noreg III en það mál sker sig úr að því leyti að 

héraðsdómari taldi sér ekki skylt að kanna afstöðu níu og tólf ára barna áður en ákvörðun um 

afhendingu þeirra til föður í Noregi var tekin. Hæstiréttur synjaði um afhendingu og tók fram 

að brottnámslögin gerðu ráð fyrir því að sjónarmið barna skipti máli þegar afstaða til 

afhendingar þeirra er tekin. Í X-landi var einnig mikill munur á niðurstöðu héraðsdóms og 

Hæstaréttar. Á báðum dómstigum var brottnám tveggja barna talið ólögmætt í skilningi 11. 

gr. brottnámslaga. Héraðsdómur féllst á afhendingu með þeim rökum að hagsmuna barnanna, 

sem voru tíu mánaða og tveggja ára, væri best gætt með því að skila þeim til baka til 

heimaríkis. Hæstiréttur taldi hins vegar að hag barnanna yrði stefnt í hættu ef til afhendingar 

kæmi og synjaði um afhendingu þeirra með vísan til 2. tl. 12. gr. brottnámslaga. Af 

framangreindu má draga þá ályktun að dómstólar hér á landi geri miklar kröfur til þess að 

synjað sé um afhendingu barns á grundvelli undanþáguheimilda Haagsamningsins og 

brottnámslaga. Einnig má álykta svo að héraðsdómur fallist síður á að undantekningarákvæði 

Haagsamningsins eigi við í máli en Hæstiréttur og að þar séu einnig gerðar ríkari kröfur til 

þess að barn lýsi andstöðu sinni við afhendingu með afdráttarlausum hætti.  
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Í 14 málum af þeim 23 sem sem komið hafa fyrir Hæstarétt á grundvelli Haagsamningsins og 

laga nr. 160/1995 vísa málsaðilar til mannréttindaákvæða til stuðnings kröfum sínum. Oftast 

er vísað til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eða í ellefu málum og þá oftast í 3. og 11. gr. 

hans. Í níu málum er vísað til ákvæða Mannréttindasáttmála Evrópu og þá oftast í 8. gr. hans. 

Í átta málum er vísað til stjórnarskrárákvæða og þá oftast í 71. gr. og 3. mgr. 76. gr. Þrátt fyrir 

þennan fjölda mála þar sem málsaðilar vísa til mannréttindaákvæða til stuðnings kröfum í 

brottnámsmáli virðist Hæstiréttur aldrei hafa vikið að slíkum tilvísunum í dómsforsendum. 

Tvisvar hefur þó verið fjallað um mannréttindaákvæði í dómsforsendum héraðsdóms í 

brottnámsmáli en það var í Bandaríkjunum III og Mexíkó II. Í fyrra málinu rökstuddi 

héraðsdómur synjun um afhendingu barns með vísan til 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar og 

8. gr. MSE. Hæstiréttur snéri þó niðurstöðu héraðsdóms í þessu máli án þess að fjalla um 

þessi rök héraðsdóms. Í síðara málinu vísaði móðir til 2. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar um 

bann við brottvísun íslensks ríkisborgara úr landi. Héraðsdómari tók fram varðandi þá 

tilvísun að ákvæðið ætti ekki við um mál á grundvelli Haagsamningsins. Auk þess má hér 

nefna að í Frakklandi I sem þó varðaði afhendingu barns á grundvelli Evrópusamningsins var 

tekin afstaða til tilvísunar málsaðila í 11. gr. Barnasaáttmálans í forsendum héraðsdóms og 

var það gert í tengslum við rök dómsins fyrir því að Evrópusamningurinn ætti við í málinu.  

Samkvæmt því sem hér hefur komið fram um dómaframkvæmd Hæstaréttar á grundvelli 

Haagsamningsins og laga nr. 160/1995 má sjá að dómurinn tekur ekki afstöðu til tilvísana 

málsaðila í mannréttindaákvæði í brottnámsmálum hér á landi þrátt fyrir að nokkuð algengt 

sé að vísað sé til slíkra ákvæða. Af þessu má álykta svo að dómstólar hér á landi leggi ríka 

áherslu á að að uppfylla þær kröfur sem Haagsamningurinn setur aðildarríkjunum í þeim 

tilgangi að markmiði hans verði náð. Svo virðist einnig sem að í einhverjum tilvikum sé 

hugsanlega gengið of langt í þeim efnum að uppfylla samningsskuldbindingar samkvæmt 

samningum þar sem undanþáguheimildir samningsins eru skýrðar það þröngt að mögulega 

komi niður á hagsmunum einstakra barna. Sem dæmi um slíkt tilvik má nefna Svíþjóð IV þar 

sem héraðsdómur féllst á afhendingu þrettán ára drengs þrátt fyrir að hann hefði lýst því yfir 

að hann væri andvígur afhendingunni og hefði greint frá ofbeldi af hálfu föður sem krafðist 

afhendingar hans. Hæstiréttur snéri þó niðurstöðu héraðsdóms að teknu tilliti til vilja 

drengsins í samræmi við 3. tl. 12. gr. brottnámslaga. Annað mál sem er athyglisvert að þessu 

leyti er X-land en í héraðsdómi var komist að þeirri niðurstöðu að móðir skyldi fara með tvö 

mjög ung börn, tíu mánaða og tveggja ára, til heimaríkis þrátt fyrir að fram hefði komið að 

móðirin ætti þar ekki í nein hús að venda, ætti engan rétt á félagslegri aðstoð í því landi og 
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hefði ekki dvalarleyfi þar, auk þess sem gögn sýndu að faðir barnanna hefði ítrekað hótað 

móðurinni líkamsmeiðingum og að hún yrði háð honum um framfærslu færi hún til baka. 

Hæstiréttur felldi þennan úrskurð héraðsdóms úr gildi með vísan til 2. tl. 12. gr. þar sem talið 

var að hag barnanna yrði stefnt í hættu yrðu þau slitin frá móður og afhent föður. Af því sem 

hér hefur komið fram má draga þá ályktun að í einhverjum tilvikum geti niðurstaða máls í 

brottnámsmáli hér á landi mögulega komið niður á sjálfstæðum mannréttindum þeirra barna 

sem eiga í hlut hverju sinni.   
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8 Niðurstaða 

Í upphafi þessarar ritgerðar var þeirri spurningu varpað fram hvort dómstólum hér á landi séu 

settar of þröngar skorður þegar kemur að því að dæma í málum á grundvelli 

Haagsamningsins og laga nr. 160/1995. Sú spurning tengist einkum því hvort reglur 

samningsins og laganna sem kveða á um skil á barni til heimaríkis séu of fortakslausar og 

hvort mikilvæg mannréttindasjónarmið sem varða hagsmuni barna þurfi að víkja til þess að 

alþjóðlegum samningsskuldbindingum Íslands á grundvelli Haagsamningsins sé fylgt. Til 

þess að leita svara var í fyrstu farið yfir lagaumhverfið í brottnámsmálum og gerð grein fyrir 

þeim mannréttindaákvæðum sem helst tengjast þeim. Þá var farið yfir reglur 

Haagsamningsins og brottnámslaganna sem kveða á um skil á barni og einnig gerð grein fyrir 

þeim undanþáguheimildum sem Haagsamningurinn og brottnámslögin hafa að geyma. Í 

sérstökum kafla var greint frá helstu sjónarmiðum varðandi hagsmuni barna í 

brottnámsmálum og þar einnig fjallað um hvernig meginreglunni um það sem barni er fyrir 

bestu er beitt í málum á grundvelli Haagsamningsins. Tengt þeirri umfjöllun var litið til 

nokkurra dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem Haagsamningurinn kemur við sögu og 

dómstóllinn komst að áhugaverðri niðurstöðu sem tengist hagsmunum barna í 

brottnámsmálum. Farið var yfir dómaframkvæmd Hæstaréttar frá setningu laga nr. 160/1995, 

málsatvik reifuð og grein gerð fyrir því á hverju niðurstaða málanna var byggð. Helstu 

ályktanir sem dregnar voru af dómaframkvæmd Hæstaréttar í þessum málaflokki voru þær að 

dómstólar hér á landi leggi mikla áherslu á að að uppfylla samningsskuldbindingar 

samkvæmt  Haagsamningnum og að þeir geri ríkar kröfur til þess að undanþáguheimildum 

samningsins verði beitt. Við athugun á dómum Hæstaréttar var einnig kannað hvort og þá til 

hvaða mannréttindaákvæða helst er vísað í brottnámsmálum hér á landi og hvort Hæstiréttur 

taki afstöðu til slíkra tilvísana málsaðila. Í ljós kom að nokkuð algengt er að málsaðilar vísi til 

ákvæða MSE og Barnsáttmálans til stuðnings kröfum í brottnámsmálum hér á landi eða í 

meira en helmingi þeirra mála sem komið hafa til kasta Hæstaréttar frá gildistöku laga nr. 

160/1995. Það sem kom einna helst á óvart við skrifin er að svo virðist sem Hæstiréttur hafi 

aldrei tekið afstöðu til slíkra tilvísana í málum á grundvelli Haagsamningsins þar sem ekki er 

í neinu máli vikið að mannréttindaákvæðum í dómsforsendum. Kom þessi staðreynd mjög á 

óvart einkum í ljósi þess að Haagsamningurinn og brottnámslögin fjalla um málsmeðferð en 

ekki mannréttindi og var því fyrir fram gert ráð fyrir að í einhverjum dómum Hæstaréttar 

væri tekin afstaða til mannréttindaákvæða. Einnig var fyrir fram talið hugsanlegt að í 

einhverjum málum væri horft til úrlausna Mannréttindadómstóls Evrópu en sú athugun sem 

gerð var á dómaframkvæmd Hæstaréttar leiddi ekkert slíkt í ljós.  
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Almennt er niðurstaðan sú að dómstólum eru ekki settar of þröngar skorður þegar kemur að 

því að dæma í brottnámsmálum. Talið er að með þeim undanþáguheimildum sem 

Haagsamningurinn og brottnámslögin hafa að geyma eigi dómstólar að hafa nægt svigrúm til 

þess að gæta hagsmuna þeirra barna sem í hlut eiga hverju sinni. Dómstólar geta tekið mið af 

mannréttindaákvæðum við úrlausn mála og hefur Mannréttindadómstóll Evrópu staðfest það 

að ákvæði Haagsamningsins skuli túlka til samræmis við Mannréttindasáttmála Evrópu. Þykir 

dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins einnig benda til þess að ávallt megi taka mið af 

mannréttindaákvæðum við úrlausn brottnámsmála og ættu íslenskir dómstólar því að geta 

horft til úrlausna hans við úrlausn sambærilegra mála hér á landi. Dómaframkvæmdin bendir 

einnig til þess að opnað hafi verið fyrir þann möguleika að innanlandsdómstólar taki mið af 

hagsmunum hvers einstaks barns sem í hlut á hverju sinni áður en ákvörðun um afhendingu 

er tekin í málum á grundvelli Haagsamningsins. Að lokum má nefna að fróðlegt verður að 

fylgjast með því hvort lögfesting Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna muni hafa áhrif á 

niðurstöður brottnámsmála hér á landi en eðli máls samkvæmt verður að telja að ákvæðum 

hans verði nú eftir lögfestingu hans í meira mæli beitt í dómsmálum sem varða börn hér á 

landi.   
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