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Útdráttur 
Meginefni ritgerðarinnar er umfjöllun um heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá og 
er það jafnframt titill hennar. Höfundur afmarkar efnið í upphafi með því að fara yfir þá 
þróun barnalaga sem snertir forsjá, hvað felst í sameiginlegri forsjá og þróun heimildar 
dómara til að dæma sameiginlega forsjá í norrænum rétti og hér á landi. Þá eru reifuð helstu 
sjónarmið sem dómara ber að hafa í huga við mat á því hvort dæma skuli sameiginlega forsjá. 
Einnig er ítarlega gerð grein fyrir sjónarmiðum sem fram komu í dómi Hæstaréttar í máli nr. 
63/2014 en dómurinn er fyrsti sinnar tegundar á Íslandi. Í málinu reyndi í fyrsta skipti á 
heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá. 
 Niðurstaða höfundar er að þau sjónarmið sem dómara beri að líta til séu skýr eins og 
þau koma fram í lögum nr. 61/2013 um breytingar á barnalögum nr. 76/2013 og 
lögskýringargögnum. Rökin fyrir lögfestingu dómaraheimildarinnar eru sterk, einkum vegna 
þess að ef dómari hefur ekki þá heimild í forsjármáli fer réttarkerfið gegn þeirri 
grundvallarreglu barnaréttar að dæma það sem barni er fyrir bestu. Telji dómari í forsjármáli 
að sameiginleg forsjá sé barni fyrir bestu verður dómaraheimildin að vera í lögum svo hægt 
sé að dæma sameiginlega forsjá þegar það á við.  
 Forsjármál eru eins misjöfn og þau eru mörg. Það er ekki hægt að fullyrða að 
sameiginleg forsjá sé barni aldrei fyrir bestu þó að annað foreldrið hafi höfðað mál fyrir 
dómi. Að allri umfjöllun virtri, einkum sjónarmiðum sem varða með- og mótrök fyrir 
dómaraheimildinni, dregur höfundur þá ályktun að heimild dómara til að dæma sameiginlega 
forsjá sé framför í íslensku réttarkerfi. Hins vegar megi dæmd sameiginleg forsjá ekki verða 
einhvers konar meginregla heldur þurfi ætíð að skoða hvert mál fyrir sig.  
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Abstract 
The main content of this thesis is the authorization of judges to rule in favour of joint custody 
in custody disputes. Firstly, the author explains the development of the Children's Act as it 
pertains to custody of children, clearly defines exactly what constitutes joint custody and 
explains the development of the authorization of judges to rule in favour of joint custody, 
both in the Nordic courts as well as in Iceland. Secondly, are recapitulated the major 
considerations judges should consider in assessing whether joint custody should be ruled. 
Lastly, thorough review is carried out of different viewpoints in the Icelandic Supreme 
Court´s ruling in case no. 63/2014, which, is the first case of its kind in Iceland. In this 
particular case, the authorization of a judge to rule in favour of joint custody was tried and 
tested.  
 The conclusion is that the view a judge should consider prior to rendering a judgment 
are clear as stated in the law no. 61/2013 regarding to the legal changes in Child Law no. 
76/2013. The argument for ratification of a judge‘s authorization is strong. Hence, if a judge 
doesn’t have authorization in a custody case, the legal system goes against basic principle of 
child law, ensuring judgements that are based on what is in the best interest of a child. If a 
judge deems joint custody is in the best interest of the child, this authorization must be 
allowed by law in order for the judge to render a judgement of joint custody. In a case where 
a parent brings a custody case to the court, it is impossible to claim that a joint custody is 
never in the best interest of the child due to variety of cases. With respect to all viewpoints, 
arguments that either for or against, the authorization of judges to render judgement of joint 
custody is step forward for the Icelandic legal system. Nevertheless, authorizing joint custody 
must not become the main rule in custody cases as each individual case must be reviewed and 
judged on its own. 
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1. Inngangur 
Það er staðreynd að mörg börn alast upp á tveimur heimilum. Er það ýmist vegna 

hjónaskilnaðar eða sambúðarslita foreldra eða þess að foreldrar hafi aldrei búið saman. 

Mikilvægt er að foreldrar geri sér grein fyrir að slíkt getur haft bæði víðtæk og varanleg áhrif 

á börn. Það kemur því í þeirra hlut að tryggja að börn búi við sem bestar aðstæður og njóti 

þess réttar að umgangast báða foreldra sína. Raunin er sú að foreldrar komast ekki alltaf að 

samkomulagi um forsjá, umgengni og/eða önnur mikilvæg málefni barns. Slíkt krefst 

samstarfsvilja og tillitsemi af hálfu beggja foreldra. 

 Víðtæk endurskoðun hefur átt sér stað í barnarétti í flestum norrænum ríkjum og víðar 

í heiminum á undanförnum áratugum. Aukin áhersla hefur verið lögð á rétt barna til að 

þekkja og hafa tengsl við báða foreldra sem og á samábyrgð foreldra á uppeldi þeirra. Í þessu 

samhengi hefur sameiginleg forsjá orðið meira áberandi í umræðunni, bæði eðli hennar og 

tilgangur. Þann 1. janúar 2013 tóku í gildi breytingarlög nr. 61/2012 og 144/2012 um 

breytingar á barnalögum nr. 76/2003 (barnalög). Meðal nýmæla í lögunum voru ákvæði um 

heimild dómara til að dæma foreldrum sameiginlega forsjá barns eða barna sinna.  

 Viðfangsefnið vakti áhuga höfundar vegna þeirrar umræðu sem uppi hefur verið í 

íslensku þjóðfélagi um sameiginlega forsjá, hik við lögfestingu á dómaraheimildinni og 

sjónarmið sem fram komu í dómi Hæstaréttar í máli nr. 63/2014 þegar reyndi á 

dómaraheimildina í fyrsta skipti fyrir Hæstarétti. Barnaréttur er viðkvæmur málaflokkur en 

réttindi barna og fjölskyldna eru spennandi og snerta marga. Höfundur nálgast viðfangsefnið 

með því að skoða íslenska réttarþróun um forsjá barna og hvernig aðdragandi 

dómaraheimildar var bæði í norrænum og íslenskum rétti. Einnig verða reifuð þau sjónarmið 

sem dómarar eiga að byggja á í forsjármálum.  

 Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Er heimild dómara til að dæma sameiginlega 

forsjá framför eða afturför í íslensku réttarkerfi?  

2. Barnaréttur 
Í íslenskri lögfræði hefur hugtakið barnaréttur verið notað sem heiti á þeirri fræðigrein innan 

lögfræðinnar sem snýr að réttarreglum um tengsl barna og foreldra. Í fræðikerfi lögfræðinnar 

er barnaréttur hluti sifjaréttar og telst til einkaréttar. Sifjarétti hefur síðan verið skipt í 

hjúskaparrétt og barnarétt.1   

                                                
1 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur (Orator 1995) 17. 
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3. Þróun lagaákvæða um forsjá og sameiginlega forsjá  
Í Handbók barnalaga sem Hrefna Friðriksdóttir tók saman er forsjá skilgreind með 

eftirfarandi hætti:  

 
Hugtakið forsjá snýst fyrst og fremst um ábyrgð, skyldur og réttarstöðu 
foreldra, meðal annars réttinn og skylduna til að taka ákvarðanir um uppeldi 
barns, svo og um rétt barnsins til að njóta forsjár foreldra sinna.2   
 

Um lögráð foreldra og þeirra sem koma í foreldra stað er fjallað í 51. gr. lögræðislaga nr. 

71/1997 og útskýrt að þau lögráð kallist forsjá. Fyrir nánari upplýsingar um forsjá er vísað til 

barnalaga og barnaverndarlaga. Í 28. gr. barnalaga nr. 76/2003 er barni tryggður forsjárréttur 

foreldra sinna, annars eða beggja. Ákvæðið er almennt um inntak forsjár en er ekki ætlað að 

gera tæmandi skil hvað felist í að hafa forsjá yfir barni.3 Segja má að hugtakið forsjá sé í raun 

þríþætt. Í fyrsta lagi felur það í sér réttindi forsjárforeldra til að ráða persónulegum málefnum 

barns. Í öðru lagi er um að ræða skyldu foreldra til að fara með forsjána sem þýðir að 

foreldrum ber að ábyrgjast lífskjör og velgengni barns. Foreldrar eiga að hlúa að barni sínu, 

vernda það, sýna því umhyggju og sæmd.4 Þetta er samhljóða 1. mgr. 1. gr. barnaverndarlaga 

nr. 80/2002. Í 2. mgr. sömu greinar segir að allir sem hafi með höndum uppeldi og umönnun 

barna skuli sýna þeim virðingu og umhyggju og er með öllu óheimilt að beita börn ofbeldi 

eða annarri vanvirðandi háttsemi. Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju, nærfærni 

og gegna forsjár- og uppeldisskyldum við börn sín svo sem best hentar hag og þörfum þeirra. 

Þeim ber að búa börnum sínum viðunandi uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þeirra 

hvívetna. Í þriðja lagi tekur hugtakið til réttar barns til að fá notið forsjár fram að átján ára 

aldri. Við uppeldi barns ber foreldrum alltaf að hafa hagsmuni þess að leiðarljósi og jafnframt 

stuðla að því að það fái menntun og starfsþjálfun í samræmi við áhugasvið þess og hæfni.5 

 Friðhelgi fjölskyldulífs nýtur verndar skv. 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944 (stjskr.). Samsvarandi ákvæði er að finna í 8. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu en hann var lögfestur hér á landi með lögum nr. 62/1994. Víður skilningur er lagður í 

hugtakið fjölskylda. Í því felst að ákvæðið takmarkast ekki við fjölskyldumeðlimi sem búa 

saman á heimili.6 Ákvæði um friðhelgi fjölskyldunnar tryggja annars vegar almennt þann rétt 

foreldra að annast uppeldi barna sinna og hins vegar þann rétt barna að fá notið þess að 
                                                
2 Hrefna Friðriksdóttir, Handbók  : barnalögin nr. 76/2003 með síðari breytingum (Úlfljótur 2013) 7. 
3 sama heimild 80. 
4 Margrét María Sigurðardóttir, „Umboðsmaður Barna“ (Embætti Umboðsmanns barna) 
<http://barn.is/malaflokkar/fjoelskyldan/#k4> skoðað 11. febrúar 2015, fjölskyldan, kafli 4. Forsjá. 
5 sama heimild. 
6 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur  : mannréttindi. (Codex 2008) 313. 
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tilheyra fjölskyldu sinni án afskipta stjórnvalda.7 Skv. 3. mgr. 71. gr. stjskr. má takmarka 

friðhelgi með lögum ef brýn nauðsyn þykir til vegna réttinda annarra, svo sem vegna 

hagsmuna barna. Af 3. mgr. 76. gr. stjskr. er talið leiða að börnum beri að tryggja í lögum þá 

vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Talið er að takmarkanir á friðhelgi foreldra geti 

meðal annars sótt stoð í þetta ákvæði stjskr.8   

Þann 20. nóvember 1989 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samning um 

réttindi barnsins. Samningurinn tók gildi 2. september 19909 og var veitt lagagildi hér á landi 

með lögum nr. 19/2013.10 Í 1. ml. 1. mgr. 18. gr. barnasáttmálans segir að aðildarríki skuli 

gera það sem í þeirra valdi stendur til að tryggja að sú meginregla sé virt að foreldrar beri 

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

Fyrstu heildstæðu barnalögin voru lögfest á Íslandi árið 1981 og fólu í sér 

mikilsverðar breytingar frá fyrra réttarástandi. Síðan þá hafa orðið verulegar breytingar á 

stöðu og hlutverki barnafjölskyldna sem hafa haft einna mest áhrif á þróun barnalaga. 

Samfara aukinni áherslu á jafnrétti, jafna stöðu og tækifæri kynjanna hafa báðir foreldrar sýnt 

aukinn áhuga og tekið virkan þátt í uppeldi barna sinna. Ráðandi í þróuninni hefur verið hin 

sameiginlega ábyrgð foreldra á uppeldi barns sem og vitundarvakning foreldra á skyldum 

sínum sem slíkir.11 Breytingar á barnalögum hafa tekið mið af því að samræma skuli þarfir 

barns, ábyrgð og hlutdeild beggja foreldra og hið margþætta munstur foreldra í samskiptum 

sín á milli. Vitundarvakningin snýr aðallega að því að setja hagsmuni barns í forgrunn ásamt 

því að tryggja tengsl allra barna við báða foreldra. Með þessu er undirstrikuð sú ábyrgð sem 

foreldrar hafa þrátt fyrir sambúðarslit og hjónaskilnað.12 Foreldrar eru að skilja hvort við 

annað en ekki börnin sín.  

Í lagabálkum í barnarétti hefur frá fyrstu tíð verið gerður greinarmunur „annars vegar 

á sameiginlegri forsjá foreldra sem búa saman og hins vegar þeirri spurningu hvort, hvenær 

og með hvaða hætti foreldrar geti farið sameiginlega með forsjá barna án þess að búa 

saman“.13 Þá hefur einnig verið talið mikilvægt að greina á milli þeirra foreldra sem búa ekki 

saman eftir því hvort viðkomandi hafi búið saman og slitið sambúð eða skilið eða aldrei búið 

saman.14 Þegar þróun réttarreglna sem varða tengsl foreldra og barna er rakin má sjá í 

                                                
7 Hrefna Friðriksdóttir, „Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá“ (2011) 61 Tímarit lögfræðinga 273, 
276. 
8 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 389 - 297 mál., athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 9. gr. 
9 Davíð Þór Björgvinsson (n. 1) 31. 
10 Hér eftir verður samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nefndur barnasáttmáli þegar við á. 
11 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 2. 
12 sama heimild athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 2. 
13 Hrefna Friðriksdóttir (n. 7) 281. 
14 sama heimild. 
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sögulegu samhengi að ekki er langt síðan róttækar breytingar urðu, forneskjulegri 

hugmyndafræði var sleppt og viðurkennt að engin haldbær rök séu fyrir því að mismuna 

börnum eftir hjúskaparstöðu foreldra.15  

 

3.1 Aðgreining barna í „skilgetin“ og „óskilgetin“ 

Aðgreining barna í skilgetin og óskilgetin börn var allt fram á síðari hluta 20. aldar 

grundvallaratriðið í barnalöggjöf, bæði hér á landi sem og í öðrum ríkjum Evrópu sem byggja 

á sambærilegri réttarhefð. Réttarstaða barns fór eftir því hvorum hópnum það tilheyrði.16 Á 

lýðveldistímabilinu voru þau börn ein talin skilgetin að lögum sem getin voru eftir brúðkaup 

foreldra.17 Fengu því aðeins þau börn sem höfðu fæðst eða getin voru utan hjúskapar 

réttarstöðu óskilgetins barns en fyrir áhrif kristinnar kirkju var gefinn meiri slaki og fleiri 

börn talin skilgetin. Helsta mun á réttarstöðu barnanna verður best lýst með því að segja að 

óskilgetin börn hafi verið utan fjölskyldubanda sem þýðir að þeim var ekki tryggð nein 

umgengni við hvorki föður né föðurfjölskyldu. Þó bar faðir framfærsluskyldu gagnvart barni 

sínu.18  

Árið 1917 samþykkti Alþingi þingsályktun þar sem meðal annars var lagður til 

undirbúningur að frumvarpi til laga um endurbætur á gildandi löggjöf um afstöðu foreldra til 

barna.19 Segja má að árið 1921 hafi verið tímamótaár í löggjöf um réttarstöðu barna hér á 

landi því þá tóku gildi lög nr. 46/1921 um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna og lög nr. 

57/1921 um afstöðu foreldra til skilgetinna barna. Lögin nr. 46/192120 voru sambærileg 

löggjöf um sama efni í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Megintilgangurinn var að jafna 

réttarstöðu skilgetinna og óskilgetinna barna21. Með lögum nr. 57/1921 var safnað saman á 

einn stað dreifðum ákvæðum laga um afstöðu foreldra í hjúskap til barna sinna og þær 

breytingar voru í samræmi við löggjöf á hinum Norðurlöndunum.22 

Á foreldrum skilgetins barns hvíldi fortakslaus skylda til að ala og framfæra barn sitt 

þar til það yrði sjálfráða.23 Hvort foreldri um sig hafði jafnan rétt og jafna skyldu gagnvart 

                                                
15 Svala Ólafsdóttir, „Réttindi barna skerpt“ mbl.is (28. desember 2003) 
<http://www.mbl.is/greinasafn/grein/772113/> skoðað 3. mars 2015, 1 mgr. 
16 Davíð Þór Björgvinsson (n. 1) 42. 
17 Jón Kjartansson, „Afstaða foreldra til skilgetinna barna“ (1923) 1 Tímarit lögfræðinga og hagfræðinga 97, 98. 
18 Davíð Þór Björgvinsson (n. 1) 42. 
19 Alþt. 1919, A-deild, 232 242. 
20 Lög nr. 46/1921 voru felld úr gildi með lögum nr. 87/1947, um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna. Nýju 
lögin fólu aðallega í sér fjárhagslega réttarbót fyrir móður óskilgetins barns. 
21 sama heimild 244. Sjá einnig: 21 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur (Orator 1995) 46. 
22 Alþt. 1919, A-deild, 232 337. Sjá einnig; 22 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur (Orator 1995) 47.  
23 Á þessum tíma voru börn sjálfráða 16 ára.  
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barninu en sömu skyldur hvíldu aðeins á móður óskilgetins barns en ekki föður. Faðir 

óskilgetins barns hafði engar aðrar skyldur gagnvart barni sínu en meðlagsskyldu.24 Foreldrar 

óskilgetinna barna bjuggu alla jafna hvort í sínu lagi og við þær aðstæður var talið farsælast 

að leggja uppeldisskylduna á annað foreldrið. Ekki var talið koma til greina að láta barn vera 

sitt tímabilið hjá hvoru foreldranna. Á þessum tíma voru lögð til grundvallar sjónarmið 

samkvæmt náttúrulögmáli; móður var falið uppeldi og umráð yfir barni umfram föður.25 

 

3.2 Eldri barnalög 

Barnalög nr. 9/1981 voru fyrsti heildstæði lagabálkurinn um réttindi barna eins og áður var 

vikið að. Eitt af markmiðunum með lagasetningunni var að draga úr mismun á réttarstöðu 

óskilgetinna og skilgetinna barna.26 Segja má að breyttar hugmyndir um sambúðarform hafi 

vegið þyngst í málefnum barna þar sem lögð voru að jöfnu réttaráhrif hjúskapar og óvígðrar 

sambúðar.27 Þeir foreldrar sem voru í sambúð eða hjónabandi höfðu sameiginlega forsjá en í 

þeim tilfellum sem foreldrar voru ekki saman var aðeins annað þeirra með forsjá barns.28 

Eftir að lögin tóku gildi var réttarstaða barna orðin nánast sú sama með skírskotun í 2. mgr. 1. 

gr. laganna sem kvað á um að réttarstaða barna væri hvívetna hin sama, nema lög mæltu fyrir 

um annað.29 Skipan forsjár var reist á norrænum sifjalögum þar sem talið var best fyrir 

uppeldisstarfið að annað foreldrið hefði með höndum meiri umönnun barns ef foreldrar væru 

ekki í samvistun og forsjá var þá óskipt hjá því foreldri. Í fylgiskjali frumvarpsins sem varð 

að barnalögum frá 1981 var áréttað að þetta viðhorf hefði lengi verið grundvallarregla í 

barna- og hjúskaparlöggjöf á Norðurlöndunum.30  

Þrátt fyrir markmið barnalaga nr. 9/1981 að draga úr mismun á réttarstöðu 

óskilgetinna og skilgetinna barna var skrefið ekki stigið til fulls. Það var ekki gert fyrr en með 

barnalögum nr. 20/1992. Með þeim var afnumin að öllu leyti úr lögum aðgreining barna 

byggð á hjúskaparstöðu foreldra þeirra og hugtökin óskilgetið og skilgetið barn voru felld úr 

barnalögum.31  

                                                
24 Alþt. 1919, A-deild, 232 243.  
25 sama heimild 245. 
26 Svala Ólafsdóttir (n. 15), 1. mgr. 
27 Davíð Þór Björgvinsson (n. 1) 51. 
28 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, almennar athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 2.1. 
29 Davíð Þór Björgvinsson (n. 1) 52. 
30 Alþt. 1980, A-deild, þskj. 5 - 5. mál, fylgiskjal I, kafli 1. 
31 Svala Ólafsdóttir (n. 15), barnalögin frá 1992. 
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Við skoðun á eldri barnalögum kemur í ljós að sameiginleg forsjá foreldra sem ekki 

búa saman á sér ekki langa sögu.32 Með lögunum frá 1992 var fyrst lögfestur sá möguleiki að 

þeir foreldrar sem ekki byggju saman gætu samið sín á milli um að fara sameiginlega með 

forsjá barns. Þá þurftu foreldrar einnig að semja um hvar lögheimili barns ætti að vera.33 Í 

athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til barnalaganna frá 1992 var vísað til frumvarps sem 

dómsmálaráðherra lagði fram1987 en náði ekki fram að ganga. Í því var vitnað til þess að alls 

staðar á Norðurlöndunum nema á Íslandi væri búið að lögfesta heimild til að semja um 

sameiginlega forsjá í þeim tilvikum sem foreldrar byggju ekki saman.34 Með þeim hætti 

mætti virkja skyldur foreldra og þótti reynslan erlendis leiða í ljós að það foreldri sem barn 

hefði ekki lögheimili hjá sætti sig betur við aðstæður ef öruggt væri að það yrði með í ráðum 

varðandi lögráð barns. Staðhæfingunni til stuðnings var vísað í tölfræðigögn sem sýndu að 

margir foreldrar á Norðurlöndunum kysu þetta fyrirkomulag sem gefist hafði vel í 

framkvæmd og án teljandi vandkvæða.35 Þá kom einnig fram að þeir sem höfðu mikla reynslu 

af úrlausn forsjármála vegna sambúðarslita eða hjónaskilnaðar töldu að sameiginleg forsjá 

hefði greitt fyrir samkomulagi foreldra í einhverjum tilvikum og stuðlað að friðsemd og ró.36 

Við setningu laganna var sú forsenda gefin að sameiginleg forsjá byggðist á samstarfi og 

samvinnu foreldra. Ekki var því möguleiki á að fá úrskurð sýslumanns, til dæmis í 

ágreiningsmálum foreldra um meðlag og umgengni.37 Gengið var út frá því að foreldrar væru 

sammála í einu og öllu, færu þeir sameiginlega með forsjá.  

Barnalögunum var aftur breytt með lögum nr. 23/1995 þar sem meðal annars var 

ítrekað að óheimilt væri að fara með barn úr landi án samþykkis hins foreldrisins í þeim 

tilvikum þar sem foreldrar færu sameiginlega með forsjá.  

Fyrir setningu gildandi barnalaga mátti greina umræðu þar sem vikið var að því að 

sameiginleg forsjá við sambúðarslit og hjónaskilnað foreldra yrði að meginreglu. Þessi tillaga 

kom fram í áfangaskýrslu forsjárnefndar árið 1999 38 og í þingmannafrumvarpi árið 2002 sem 

náði ekki fram að ganga.39  

                                                
32 Hrefna Friðriksdóttir (n. 2) 282. 
33 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 2.2. 
34 Alþt. 1991, A-deild, þskj. 115 - 72 mál., athugasemdir við einstaka kafla og greinar frumvarpsins, um 2. gr., 
5. mgr. 
35 sama heimild, helstu nýmæli frumvarpsins, E, kafli 1. 
36 sama heimild, athugasemdir við einstaka kafla og greinar frumvarpsins, 4. mgr. um 3. gr . 
37 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 2.1. 
38 „Sameiginleg forsjá verði meginregla“ mbl.is (16. október 2002) 
<http://www.mbl.is/frettir/innlent/2002/10/16/sameiginleg_forsja_verdi_meginregla_vid_skilnad/> skoðað 27. 
mars 2015. Dögg Pálsdóttir o.fl., „Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra“ (Forsjárnefnd, júní 1999) 21 
<http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Forsjarnefnd_pdf.pdf> skoðað 9. febrúar 2015. 
39 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 31 - 31 mál, greinargerð, prentað upp. 
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4. Gildandi barnalög nr. 76/2003 
Sameiginleg forsjá var styrkt með setningu gildandi barnalaga árið 2003 og foreldrum veittur 

sá möguleiki að krefjast úrskurðar sýslumanns í ágreiningsmálum um meðlag og umgengni, 

svo og dómstóla í tengslum við rekstur forsjármáls.40 Í frumvarpinu sem varð að barnalögum 

2003 kom meðal annars fram að með þessum hætti væri verið að koma til móts við sjónarmið 

þeirra sem vildu viðhafa sameiginlega forsjá og að ágreiningur um þessa þætti leiddi ekki 

sjálfkrafa til þess að forsendur fyrir sameiginlegri forsjá væru brostnar.41  

 Forsjá getur verið lögbundin, umsamin eða samkvæmt dómi. Aldrei fara þó fleiri en 

tveir með forsjá barns samtímis.42 Þessi tilhögun var sett inn í barnalög nr. 76/2003 þar sem 

engin rök þóttu standa til þess að forsjármenn barns gætu orðið fjórir. Samkvæmt barnalögum 

nr. 20/1992 öðlaðist stjúpforeldri eða sambúðarmaki sjálfkrafa forsjá yfir barni maka eða 

sambúðarmaka síns sem hinn síðastnefndi fór með forsjá yfir, við stofnun hjúskapar eða 

sambúðar þeirra.43  

Ákvæði um skipan forsjár eru í barnalögunum. Þar er tiltekið hverjir skuli fara með 

forsjá barns við ákveðnar aðstæður.44 Í 29. gr. barnalaga er kveðið á um lögbundna forsjá 

barns sem býr með foreldrum sínum. Lögfest er að foreldrar í hjúskap eða skráðri sambúð 

fari sameiginlega með forsjá barns síns. Þá er einnig lögfest að móðir sem var við fæðingu 

barns hvorki í hjúskap né skráðri sambúð fari ein með forsjá þess nema foreldrar barnsins 

semji um sameiginlega forsjá, sbr. 1. mgr. 32. gr. barnalaga. Þá er í 29. gr. a. barnalaga fjallað 

um forsjá stjúp- og sambúðarforeldra en ákvæðið á þó aðeins við ef ekki er um að ræða 

sameiginlega forsjá kynforeldra barns.  

Með lögum nr. 69/2006 var sameiginleg forsjá gerð að meginreglu við sambúðarslit 

og skilnað foreldra. Þar var ráðgert að foreldrar fari sameiginlega með forsjá nema annað sé 

ákveðið, sbr. 31. gr. barnalaga.45 Þessa leið má segja raunhæfari þar sem ekki er hægt að 

ætlast til að foreldrar sem ekki búa saman geti verið sammála í einu og öllu, þrátt fyrir að fara 

sameiginlega með forsjá. Samstarf foreldra snýr að því að koma sér saman um stórar 

ákvarðanir í lífi barns. Þeir þurfa þannig að sýna tillitssemi og sveigjanleika.46  

                                                
40 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 2.2. 
41 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181 - 180 mál., 3. mgr. um 31. gr. 
42 Hrefna Friðriksdóttir (n. 2) 77. 
43 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181 - 180 mál., athugasemdir við lagafrumvarp þetta, helstu nýmæli 
frumvarpsins, 9. tl. 
44 Margrét María Sigurðardóttir (n. 4), fjölskyldan, kafli 5. Meginreglan við skipan forsjár. 
45 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 2.2. 
46 sama heimild, 5.1.4 Inntak sameiginlegrar forsjár foreldra sem búa ekki saman. 
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Af meginreglunni leiðir að foreldrar þurfa ekki að gera þar til gerðan samning um 

forsjána heldur ákveða hjá hvoru þeirra lögheimili barnsins skuli vera. Foreldrar geta samt 

sem áður samið um að forsjá verði í höndum annars þeirra telji þeir þá skipan barni fyrir 

bestu, sbr. 2. mgr. 31. gr. sömu laga.47 Ástæðu lögfestingar meginreglunnar má rekja til þess 

að foreldrar völdu þetta fyrirkomulag í auknum mæli og þeirrar staðreyndar að ef foreldrar 

fara áfram báðir með forsjá barn síns eftir sambúðarslit eða hjónaskilnað sé það líklegt til að 

stuðla að meira jafnvægi í lífi barns. Tilgangur sameiginlegrar forsjár hefur frá öndverðu 

verið að sem minnstar breytingar verði á ábyrgð og réttindum barna og foreldra þrátt fyrir þá 

ákvörðun foreldra barns að búa ekki lengur saman. Sameiginleg forsjá hefur löngum verið 

talin til þess fallin að stuðla að betri samskiptum milli barns og foreldra þess.48 

  

4.1 Inntak sameiginlegrar forsjár 

Samfara vaxandi áherslu á sameiginlega forsjá og þátttöku beggja foreldra í uppeldi barna 

þróaðist aukin óvissa um hlutverk hvors foreldris fyrir sig.49 Ákvæði 28. gr. a. barnalaga 

kveður á um inntak sameiginlegrar forsjár. Samkvæmt því þurfa foreldrar að taka allar 

meiriháttar ákvarðanir sem varða lífskjör barns í sameiningu. Ákvæðið gildir að hluta um alla 

foreldra sem fara sameiginlega með forsjá en þeim nýmælum sem lögfest voru með 

breytingarlögum nr. 61/2012 var ætlað að veita skýrari sýn á hlutverk forsjárforeldra sem búa 

ekki undir sama þaki.50  

Mikil þörf var á þessari breytingu að mati umboðsmanns barna þar sem foreldrar og 

aðrir virtust ekki gera sér fyllilega grein fyrir hvað fælist í sameiginlegri forsjá.51 Sameiginleg 

forsjá foreldra sem ekki búa saman snýst um að hvaða leyti foreldrar beri sameiginlega 

ábyrgð á uppeldi. Sameiginleg forsjá hefur engin sjálfkrafa áhrif á búsetu barns eða hvernig 

umgengni skuli háttað.52 Hafið er yfir allan skynsamlegan vafa að það sé barni fyrir bestu að 

foreldrar komi sér saman um helstu atriði og nái sem mestri samstöðu um öll atriði sem varða 

barn og málefni þess. Slíkt krefst bæði tillitssemi og sveigjanleika af hálfu beggja foreldra. 

Við mótun og túlkun ákvæðisins um inntak sameiginlegrar forsjár var lagt til grundvallar að 

óraunhæft væri að ætla foreldrum sem fara sameiginlega með forsjá að taka í sameiningu 

                                                
47 Hrefna Friðriksdóttir (n. 2) 99. 
48 Margrét María Sigurðardóttir (n. 4), fjölskyldan, kafli 7. Sameiginleg forsjá. 
49 Hrefna Friðriksdóttir (n. 2) 78. 
50 sama heimild 83. 
51 Alþt. 2010-2011, B-deild, 778. mál, umsögn Umboðsmanns barna 2011, 4. mgr. 
52 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 5. 
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allar ákvarðanir sem tengjast barninu.53 Eðli málsins samkvæmt reynir einna helst á ákvæðið 

í þeim tilvikum sem foreldrar búa ekki saman.  

Þrátt fyrir að foreldrar fari sameiginlega með forsjá barns á það lögheimili hjá öðru 

þeirra. 54  Það foreldri sem barn á lögheimili hjá á grundvelli samnings milli foreldra, 

úrskurðar eða dóms hefur þá með höndum stærra hlutverk og ríkari heimildir til að taka 

ákvarðanir um þau atriði sem snúa að velferð barnsins.55 Ákvæði 28. gr. a. barnalaga heimilar 

lögheimilisforeldri að taka afgerandi ákvarðanir um daglegt líf barns. Meginrökin fyrir 

lögfestingu ríkari réttar lögheimilisforeldris eru til að daglegt líf barnsins verði fyrir sem 

minnstu raski og að það geti haldið áfram sínu lífi þó að ekki náist samstaða á milli foreldra 

um ákveðna þætti. Þrátt fyrir þessar heimildir lögheimilisforeldris ber foreldrum að leitast við 

að hafa samráð áður en ákvarðanir eru teknar sem tengjast barninu þar sem ákvæðið er 

heimildarákvæði en ekki lögbundið fyrirkomulag í ákvarðanatöku.56  

Heimildir lögheimilisforeldris ná yfir afgerandi ákvarðanir um daglegt líf barns. Undir 

ákvæðið fellur ákvörðun lögheimilisforeldris um hvar það hyggist búa með barnið. Þrátt fyrir 

að flutningar innanlands geti haft veruleg áhrif á samskipti barns við umgengnisforeldri og 

jafnvel minnkað eða eftir atvikum rofið samskipti var talið fyrir bestu að lögheimilisforeldri 

hefði þennan sveigjanleika í lífi sínu og barnsins, svo sem vegna breytinga á atvinnu- og 

fjölskylduhögum. Þá var talið eðlilegt í ljósi þess að lögheimilisforeldri gæti eitt tekið 

ákvörðun um búsetu að það gæti einnig tekið ákvörðun um val á daggæslu, leik- og 

grunnskóla. Undir ákvæðið fellur einnig réttur til að taka ákvörðun um heilbrigðisþjónustu og 

reglubundið tómstundastarf.57 

Ákvæðið má réttlæta með þeim rökum að hafa verði hagsmuni og þarfir barns að 

leiðarljósi svo það eigi kost á að alast upp við örugg og þroskavænleg skilyrði. Lögfesting á 

ákvæðinu eyðir óvissu og hugsanlegum ágreiningi sem kann að koma upp á milli foreldra um 

daglegt líf barns.58 Ganga verði út frá að það geti verið barni óbærilegt og valdið því vanlíðan 

ef foreldra þess greinir á um til að mynda skóla, heilbrigðisþjónustu eða tómstundir og 

hvorugt foreldrið er í aðstöðu til að hafa lokaorðið. Slíkt gæti skapað neikvæð áhrif á 

umönnun og þroska barns með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.59  

                                                
53 sama heimild athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 5.1.4 Inntak sameiginlegrar forsjár foreldra sem búa ekki 
saman. 
54 Hrefna Friðriksdóttir (n. 2) 83. 
55 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál alm. aths. kafli 5.1.4. 
56 Margrét María Sigurðardóttir (n. 4) fjölskyldan, kafli 7. Sameiginleg forsjá. 
57 Hrefna Friðriksdóttir (n. 2) 84–87. 
58 sama heimild 83. 
59  Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 5.1.4 Inntak 
sameiginlegrar forsjár foreldra sem búa ekki saman. 
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Í þessu samhengi er rétt að fjalla um 3. mgr. 46. gr. barnalaga. Ákvæðið á sér samspil 

við 28. gr. a. sömu laga um heimildir lögheimilisforeldris. Foreldri sem barn nýtur umgengni 

við er heimilt að taka nauðsynlegar ákvarðanir sem varða daglegt líf barns í tengslum við 

umgengnina. Ákvæðið nær til ákvarðana um klæðaburð, mataræði, svefntíma, samskipta 

barnsins við aðra og tómstundir á meðan umgengni stendur.60  

Ekki má heldur líta framhjá þeirri staðreynd að sameiginleg forsjá getur átt rétt á sér 

þrátt fyrir að foreldrar séu ekki sammála um öll atriði í lífi barns og þurfi jafnvel atbeina 

sýslumanns til úrlausnar ágreinings. Sérstaka áherslu verður að leggja á að forsjá barns hefur 

mikilvæg réttaráhrif jafnvel þó lítil samskipti séu á milli barns og annars forsjárforeldris. Í 

þessu samhengi má nefna réttarstöðu forsjárforeldris við andlát hins, réttinn til aðgangs að 

gögnum um barn svo og réttinn til að taka meiriháttar ákvarðanir sem varða barnið.61 

Við túlkun 28. gr. a. barnalaga ber að undirstrika að ákvæðið á einungis við um 

lögheimilisforeldri sem fer jafnframt með forsjá en ekki aðra sem barn kann að eiga 

lögheimili hjá en fer ekki með forsjá þess.62 Ákvæðið hefur þó ekki áhrif á skyldu foreldris til 

samráðs við barn eða ákvörðunarrétt þess sem kann að vera afmarkaður með sérlögum.63  

Um einstakar ákvarðanir gilda skýrar sérreglur. Þegar forsjá barns er sameiginleg þarf 

til að mynda samþykki beggja foreldra fyrir útgáfu vegabréfs, sbr. 4. gr. laga nr. 136/1998 um 

vegabréf. Foreldrar þurfa einnig að taka sameiginlega ákvörðun um barn varðandi inngöngu 

eða úrsögn úr trúfélagi, sbr, 3. mgr. 8. gr. laga nr. 108/1999 um skráð trúfélög og 

lífsskoðunarfélög. Þá er nafnbreyting barns háð því skilyrði að báðir forsjárforeldrar standi að 

beiðninni, sbr. 2. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1996 um mannanöfn. Þá gilda sérstakar reglur vegna 

ráðstöfunar barns til annars forsjárforeldrisins þegar foreldrið sem barn á lögheimili hjá 

afsalar sér umsjá þess, sbr. 67. gr. b. barnaverndarlaga. Skv. 3. mgr. 28. gr. a. barnalaga er 

foreldri óheimilt að fara með barn úr landi án samþykkis hins forsjárforeldrisins og er þá átt 

við allar ferðir til útlanda, þar á meðal sumarleyfisferðir.64 

 

4.2 Reynsla af sameiginlegri forsjá á Íslandi 

Í rannsókninni „Áfram foreldrar“ frá árinu 2000 er fjallað um sameiginlega forsjá og velferð 

barna við sambúðarslit eða hjónaskilnað foreldra. Þar er greint frá reynslu foreldra hérlendis 

af sameiginlegri forsjá fyrstu fimm árin eftir að heimildin kom til sögunnar í barnalögum nr. 
                                                
60 sama heimild, um 17. gr. 
61 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 5.1.1. 
62 Hrefna Friðriksdóttir (n. 2) 84. 
63 sama heimild 83. 
64 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181 - 180 mál., um 28. gr. 
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20/1992. Rannsóknin leiddi í ljós að sú skipan hefur reynst farsæl að mati 58% foreldra sem 

tóku þátt. Eitt það mikilvægasta í niðurstöðunum er sú staðreynd að foreldrasamstarf varð 

mun jákvæðara, meiri jöfnuður á ábyrgð foreldra, ekki bar eins mikið á tortryggni milli þeirra 

og minna var um tengslarof barna við upprunafjölskyldur sínar.65 Rannsakendur vöktu 

athygli á því að niðurstöður sýndu töluvert meiri ánægju og sátt meðal feðra en mæðra á 

fyrirkomulaginu. Er þá mikilvægt að hafa í huga sögulega þróun skilnaðarmála og 

jafnréttisbaráttu kynjanna. Hugmyndin að baki sameiginlegri forsjá snýst um það hvernig 

hagsmunum barns sé best borgið og hvað sé því fyrir bestu. Þessi hugmyndafræði sem fær 

sífellt meira fylgi birtist í réttarstöðu barna í skilnaðarmálum um leið og hún endurspeglar 

breytta stöðu kynjanna.66 Í rannsókninni kom einnig fram að sameiginleg forsjá hafi kallað 

fram tímabærar viðhorfsbreytingar og breytingar til hins betra á samstarfi foreldra almennt. 

Skýrasta vísbendingin um þetta er ánægja feðra og mun jákvæðari sýn þeirra á áframhaldandi 

hlutdeild sína í uppeldi barns. Önnur vísbending sýndi jákvæðara viðhorf mæðra til samvista 

föður og barns. Draga má þá ályktun að jákvætt viðhorf skili sér til barnsins og stuðningur 

móður er einn af mikilvægustu þáttunum í góðri tengslamyndun við heimili föður. 

Viðhorfsbreytingin felur í sér að samvistarslit foreldra verða fyrst og fremst uppsögn á 

sambúðar- og hjúskaparsáttmálanum en ekki á foreldrahlutverkinu.67 

Önnur rannsókn sem varðar sameiginlega forsjá var gerð hér á landi árið 2008. Þá var 

greint frá sjónarmiðum foreldra eftir að sameiginleg forsjá varð gerð að meginreglu við 

sambúðarslit og hjónaskilnað. Meginniðurstöður sýndu að 92% foreldra sem tóku þátt í 

rannsókninni fóru sameiginlega með forsjá barna sinna. Um 88% voru sáttir við 

fyrirkomulagið.68 Margt í niðurstöðum rannsóknarinnar er í samræmi við vísbendingar í 

rannsókninni frá árinu 2000 um jákvæða heildarþróun skilnaðarmála í íslensku samfélagi og 

stefnumarkandi áhrif löggjafar í átt til samstarfs foreldra og áherslu á ábyrgð á velferð 

barna.69 

 
 
 
 
 
 

                                                
65 Sigrún Júlíusdóttir, Áfram foreldrar  : rannsókn um sameiginlega forsjá og velferð barna við skilnað foreldra. 
(Háskólaútgáfan 2000) 109. 
66 sama heimild 110. 
67 sama heimild 115–116. 
68 Sigrún Júlíusdóttir, „Sameiginleg forsjá sem meginregla og íhlutun stjórnvalda  : rannsókn um sjónarhorn 
foreldra.“ (2008) 58 Tímarit lögfræðinga 465, 487. 
69 sama heimild 493. 
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4.2.1 Raunveruleg staða barna og foreldra  
Mikilvægt er að skoða fjölskyldustöðu barna með tilliti til þróunar lagaákvæðisins um 

sameiginlega forsjá. Á eftirfarandi mynd má sjá þróun sameiginlegrar forsjár eftir 

sambúðarslit á árunum 1991 til 2011. 

70 
 

Mynd 1: Forsjá barna eftir sambúðarslit 1991-2011 

 
Eins og áður hefur verið vikið að var sameiginleg forsjá fyrst möguleg 1992. Af myndinni má 

lesa að sameiginleg forsjá skv. lagaákvæðinu þróaðist hratt. Draga má þá ályktun að 

löggjafinn hafi í raun verið að bregðast við þróun í samfélaginu þegar sameiginleg forsjá var 

lögfest sem meginregla við sambúðarslit og hjónaskilnað árið 2006. Myndin sýnir einnig 

aukningu eftir árið 2006 sem mögulega má rekja til lögfestingarinnar. Loks má sjá hversu 

sjaldgæft það er að faðir fái einn forsjá við sambúðarslit á þessu tímabili. 

 

Á myndinni að neðan má sjá þróun sameiginlegrar forsjár eftir lögskilnaði frá árinu 1991 til 

2011. 

                                                
70 Hagstofa Íslands, „Forsjá barna úr sambúðarslitum 1991-2011“ (sótt af hagstofa.is, 7. apríl 2015). 
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71 
Mynd 2: Lögskilnaðir og forsjá barna úr hjónabandi 1991-2011 

 
Ljóst er að mun hægari þróun var á sameiginlegri forsjá við lögskilnaði heldur en við 

sambúðarslit foreldra. Eftir lögfestingu meginreglunnar má þó sjá minni mun á milli 

sambúðarslita og lögskilnaða. Myndin sýnir einnig hversu sjaldgæft það er að faðir fái einn 

forsjá eftir lögskilnað. Þó er heldur meira um það, einkum framan af tímabilinu, en eftir 

sambúðarslit. 

 

4.3 Ágreiningur um forsjá 

Sjónarmið foreldra, meðal annars í forsjármálum, er oft og tíðum mismunandi. Foreldra 

greinir á og þeir hafa oft ólíkar skoðanir á þörfum barns.72 Ef ekki tekst að leysa úr 

forsjárágreiningi foreldra með aðstoð sýslumanns er heimild í 34. gr. barnalaga til að höfða 

mál fyrir dómi. Ákvæðið tók allmiklum breytingum við gildistöku breytingarlaga á 

barnalögunum nr. 61/2012 sbr. lög nr. 144/2012 þar sem lögfest var heimild dómara til að 

dæma foreldrum sameiginlega forsjá að kröfu annars foreldris sem og um sjónarmið í 

ágreiningsmálum.73 Dómara ber að skoða allar mögulegar kringumstæður, meta ýmis atriði 

og komast að þeirri niðurstöðu sem telja má barni fyrir bestu.74 Nánar verður fjallað um þessi 

atriði í sjötta kafla ritgerðarinnar. 

                                                
71 Hagstofa Íslands, „Lögskilnaðir og forsjá barna úr hjónabandi 1961-2011“ (sótt af hagstofa.is, 18. apríl 2015). 
72 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 5.1.6. 
73 Hrefna Friðriksdóttir (n. 2) 120. 
74 Margrét María Sigurðardóttir (n. 4), fjölskyldan, kafli 11. Dómsmál um forsjá. 
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5. Þróun í norrænum rétti 
Á öllum Norðurlöndunum hefur heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá að kröfu 

annars foreldris verið lögfest, þó með misjöfnum áherslum. Dómaraheimildin er reist á 

sjónarmiðum sem snúast um að stuðla í lengstu lög að órofnum tilfinningatengslum barna og 

foreldra. Í heimildinni felst einnig það viðhorf að foreldrar axli ábyrgð sína sameiginlega 

nema skýrar frágangssakir komi til sem varða öryggi barns og velferð.75 Í þessum kafla 

verður skoðað hvernig ákvæði um heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá hafa 

þróast í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. 

 

5.1 Noregur 

Norðmenn voru fyrstir þessara þriggja norrænu þjóða til að lögfesta heimild dómara til að 

dæma sameiginlega forsjá gegn vilja annars foreldris. Heimildin hefur verið til staðar frá 

setningu norsku barnalaganna nr. 7/1981 sbr. 36. gr. þeirra.76 Dómaraheimildin byggir á því 

sjónarmiði að annað foreldrið eigi ekki að geta komið í veg fyrir sameiginlega forsjá einungis 

á þeim forsendum að það vilji fara eitt með forsjána. Meta verður hvert mál fyrir sig, hvort 

aðstæður séu þannig að tilgangslaust sé að dæma sameiginlega forsjá enda þjóni það ekki 

hagsmunum barnsins.77 Árið 2006 var lögfest ákvæði um að við matið verði að taka til greina 

áhættuna á að barnið verði fyrir ofbeldi eða þurfi að sæta háttsemi sem stofnað getur 

líkamlegri og/eða andlegri heilsu þess í hættu, sbr. 2. mgr. 48. gr. norsku barnalaganna.  

 

5.2 Svíþjóð 

Í Svíþjóð eru ákvæðin um forsjá í foreldrabálkinum nr. 1949:381 (sænsku lögin).78 Árið 1976 

var sameiginleg forsjá fyrst möguleg samkvæmt sænskum lögum og árið 1991 var 

fyrirkomulagið gert að meginreglu við sambúðarslit eða hjónaskilnað. Árið 1998 var lögfest 

heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja annars foreldris, sbr. 5. gr. sænsku 

laganna. Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til laga nr. 319/1998 kom fram að lagt væri til 

grundvallar að barn hefði þörf fyrir náin og góð tengsl við báða foreldra sína, jafnvel þó þeir 

                                                
75 C.A. Frosch, S.C. Mangelsdorf og J.L. McHale, „Marital Behavior and the Security of Preschooler-Parent 
Attachment Relationships“ (2000) 14 (1) Journal of family psychology: JFP: journal of the Division of Family 
Psychology of the American Psychological Association (Division 43) 144, 144–161. 
76 LOV-1981-04-08-7: Lov om barn og foreldre 
77 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 3.3. 
78 SFS 1949:381 Föräldrabalk 
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byggju ekki saman. Ennfremur var talið afar mikilvægt fyrir hagsmuni barns að foreldrar 

bæru ábyrgð og tækju þátt í lífi þess.79  

Árið 2002 var skipuð nefnd sem einkum var falið að athuga hvernig til hefði tekist 

með lagabreytinguna um dómaraheimildina.80 Nefndin skilaði skýrslu árið 2005. Í henni 

kemur meðal annars fram að dómstólar hafi í hlutfallslega mörgum tilvikum dæmt 

sameiginlega forsjá. Rök dómstólanna voru þau að samstarfsörðugleikar gætu ekki verið á 

svo alvarlegu stigi að þeir ættu að koma í veg fyrir sameiginlega forsjá foreldra. Nefndin 

komst að þeirri niðurstöðu að dómstólar dæmdu sameiginlega forsjá í of mörgum málum þar 

sem fyrirsjáanlegt væri að foreldrar gætu ekki náð að vinna í sameiningu að málefnum barns 

og einnig í málum þar sem uppi voru ásakanir um ofbeldi. Þó var niðurstaða nefndarinnar að 

ekki væri ástæða til að fella dómaraheimildina úr gildi enda hefði reynslan af framkvæmdinni 

almennt verið góð. Í kjölfarið var sænsku lögunum breytt með breytingarlögum nr. 458/2006 

og strangari skilyrði sett fyrir því hvenær sameiginleg forsjá væri dæmd. Leggja skyldi ríkari 

áherslu á að einblína á velferð barnsins í niðurstöðu forsjármála og að skoða hvert einasta mál 

gaumgæfilega. Sérstaklega yrði að taka tillit til möguleika foreldra á samstarfi í málefnum 

barns áður en ákveðið yrði að þeir færu sameiginlega með forsjá. Við endurskoðun laganna 

var hnykkt á því að ekki væri heimilt að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja beggja 

foreldra.81   

 

5.3 Danmörk 

Sameiginleg forsjá var fyrst möguleg í Danmörku árið 1985 með gildistöku laga frá 1. janúar 

1986 82  og árið 2002 var fyrirkomulagið gert að meginreglu við sambúðarslit eða 

hjónaskilnað. Í mars 2005 var skipuð nefnd til að meta hvort þágildandi reglur um forsjá og 

umgengni svöruðu hagsmunum barna.83 Nefndin skilaði skýrslu 84 ári síðar og voru lögin um 

forsjá foreldra, forældreansvarsloven nr. 499/2007 (dönsku lögin),85 byggð að mestu leyti á 

tillögum nefndarinnar. 

                                                
79 Regeringens proposition 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 50. 
80 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 3.2. 
81 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 3.2. 
82 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 292 – 270 mál. Í frumvarpi sem varð að lögum nr. 61/2012 er ranglega getið, 
að sameiginleg forsjá hafi fyrst verið möguleg í dönskum lögum árið 1996.  
83 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 3.1. 
84 „Betænkning nr. 1475 Barnets perspektiv: Forældremyndighed, barnets, bopæl, samvær, tvangsfuldbyrdelse“ 
(2006) <http://www.statensnet.dk/betaenkninger/1401-1600/1475-2006/1475-2006_pdf/printversion_1475-
2006.pdf> skoðað 18. apríl 2015. 
85 LBKG 2014-10-07 nr 1085 Forældreansvarsloven 
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 Í frumvarpi sem lagt var fyrir danska þingið árið 2006 kom fram að foreldrar þurfi 

ekki að vera sammála í einu og öllu um atriði sem varða barnið en þeir verði að geta unnið 

saman að lausn ágreiningsmála með það að leiðarljósi hvað barninu sé fyrir bestu. Séu 

samstarfserfiðleikar miklir á milli foreldra geta neikvæð áhrif yfirskyggt hin jákvæðu áhrif 

sameiginlegrar forsjár. Í slíkum tilvikum má vera að sameiginleg forsjá sé í andstöðu við 

hagsmuni barns. Einnig er sameiginleg forsjá andstæð hagsmunum þess ef ofbeldi hefur verið 

beitt af hálfu annars foreldris gagnvart hinu, barninu eða öðrum í fjölskyldunni og ef annað 

foreldrið hefur skerta hæfni til að fara með forsjá.86  

Nefndinni var einnig falið að athuga hvort dómarar ættu að fá heimild til að dæma 

sameiginlega forsjá en slíkri heimild var ekki til að dreifa í dönskum lögum. Minnihluti 

nefndarinnar, þrír af fimmtán, töldu að dómaraheimildin gæti ekki þjónað hagsmunum barns 

þar sem grunnforsenda sameiginlegrar forsjár væri samstarf og samkomulag foreldra. 

Meirihluti nefndarinnar, tólf af fimmtán, mæltu með dómaraheimildinni í 

undantekningartilvikum. Niðurstaða nefndarinnar var sú að hægt væri að dæma sameiginlega 

forsjá við ákveðnar aðstæður, þ.e. einungis í þeim tilvikum sem dómari myndi telja skýlaus 

rök fyrir því að foreldrar gætu unnið saman að málefnum sem snúa að barninu og að slík 

lausn væri því fyrir bestu.87  

 Sérstaklega var á það bent að dómaraheimildin gæti hvatt foreldra til samstarfs og þar 

af leiðandi dregið úr ágreiningi. Það væri til þess fallið að hafa neikvæði áhrif á samstarf 

foreldra ef annað forsjárforeldri, oftast það sem barnið ætti lögheimili hjá, gæti hvenær sem 

væri hótað eða höfðað forsjármál og krafist þess að fara eitt með forsjána án þess að færa 

fyrir því viðhlítandi rök. Dómaraheimildin kæmi í veg fyrir slíkt þar sem hvorugt foreldrið 

hefði sterkari stöðu þegar dómari hefur heimild til að dæma sameiginlega forsjá.88 Það sem 

nefndin taldi mæla gegn heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja annars 

foreldris væri að með heimildinni væru hagsmunir foreldra teknir fram yfir hagsmuni barns. 

Þvingað samstarf foreldra væri ekki vænlegur grundvöllur að góðu uppeldi. Markmiðum með 

sameiginlegri forsjá yrði ekki náð án vilja beggja foreldra til samstarfs.89 

Engu að síður lögfestu Danir árið 2007 heimild dómara til að dæma sameiginlega 

forsjá, sbr. 11. gr. dönsku laganna.  

 

                                                
86 Forslag til Forældreansvarslov 2006/1 LSF 133, til § 11. Sjá einnig; Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 
mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 3.1. 
87 sama heimild 151–152. 
88 sama heimild 147. 
89 sama heimild. 
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5.3.1 Rannsókn í Danmörku 
Samhliða lögfestingu dönsku laganna árið 2007 var ákveðið að hefja rannsókn á því hvernig 

tækist til við framkvæmd ákvæðanna. Í júní 2011 kom út skýrsla 90 um heimild dómara til að 

dæma sameiginlega forsjá. Niðurstöður leiddu í ljós að sameiginleg forsjá hefði verið dæmd í 

46% tilfella.91 Framkvæmdin þótti að meginstefnu fylgja þeim sjónarmiðum sem fram komu í 

lögskýringargögnum en þó gætti nokkurs óöryggis hjá dómurum. Til að draga úr því þurfti að 

varpa skýrara ljósi á við hvaða aðstæður ætti að dæma sameiginlega forsjá og hvaða kröfur 

og væntingar væri hægt að gera til foreldra. Niðurstöður sýndu einnig að sameiginleg forsjá 

hefði verið dæmd í einhverjum tilvikum sem hún átti ekki við. Vegna þessa var talið 

mikilvægt að setja frekari skorður um dómaraheimildina en gert hafði verið í lögunum frá 

2007.92  

 Danska rannsóknin sneri einnig að samstarfi foreldra. Í ljós kom að mikill munur var 

á eðli hins raunverulega ágreinings. Í sumum tilfellum var hann greinilega djúpstæður en 

léttvægur í öðrum.93 Eftir að foreldrum hafði verið dæmd sameiginleg forsjá höfðu samskipti 

orðið meiri en hjá þeim þar sem öðru foreldrinu var falin forsjáin. Af þeim foreldrum sem 

dæmd hafði verið sameiginleg forsjá töldu 50% sig geta fundið lausn á málum en einungis 

20-25% forelda þar sem forsjáin var falin öðru þeirra. 94  Þeir foreldrar sem höfðu 

sameiginlega forsjá voru töluvert líklegri til að viðhafa gott samstarf sín á milli en foreldrar 

þar sem aðeins annar aðilinn fór með forsjána. Þegar niðurstöður rannsóknarinnar voru 

dregnar saman kom í ljós að 13% foreldra höfðu víðtækt samstarf um málefni og hagsmuni 

barns, 18% höfðu þokkalegt samstarf, 24% höfðu takmarkað samstarf en 45% höfðu lítið sem 

ekkert samstarf.95 Af þeim 13% foreldra sem höfðu víðtækt samstarf höfðu 40% þeirra verið 

dæmd til að fara sameiginlega með forsjá. Niðurstöður rannsóknarinnar í heild gáfu 

vísbendingar um nokkur þýðingarmikil atriði. Þær hrekja fullyrðinguna um að yfirgnæfandi 

líkur séu á að dæmd sameiginleg forsjá valdi togstreitu, erfiðleikum og að þeir foreldrar sem 

krefjist dóms komi ekki til með að geta unnið í sameiningu að málefnum barns. Niðurstöður 

bentu einnig til þess að dómstólar hafi í einhverjum tilvikum náð að velja úr þá foreldrar sem 

voru líklegir til samstarfs. Að lokum leiddu niðurstöðurnar í ljós að nokkur hluti foreldra sem 

                                                
90 Hér eftir kölluð danska rannsóknin. 
91 Mai Heide Ottosen og Sofie Stage, Dom Til Fælles Forældremyndighed: En Evaluering Af 
Forældreansvarsloven (Mai Heide Ottosen 2011) 156.; Sama heimild 183. 
92 sama heimild 17–18. 
93 sama heimild 60–62. 
94 sama heimild 176–177. 
95 sama heimild 180. 
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dæmd hafði verið sameiginlega forsjá hafði lítil sem engin samskipti eða tókst ekki að vinna 

saman að málefnum barns eins og gerð er krafa til.96  

6. Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá og þróun 

heimildarinnar hér á landi 

6.1 Lokaskýrsla forsjárnefndar frá 2005 

Forsjárnefnd, skipuð af dómsmálaráðherra 1997, fjallaði um reynsluna af sameiginlegri forsjá 

á Íslandi og Norðurlöndum. Í áfangaskýrslunni frá 1999 var gerð tillaga um að sameiginleg 

forsjá yrði að meginreglu við hjónaskilnað foreldra.97 Í lokaskýrslu forsjárnefndar var sú 

tillaga undirstrikuð. Tölulegar upplýsingar í skýrslunni sýna að foreldrar sömdu um 

sameiginlega forsjá í auknum mæli. Ástæðuna mátti rekja til viðhorfsbreytingar almennings 

og að í raun væri sameiginleg forsjá eðlilegra fyrirkomulag. Að auki lagði nefndin til að 

dómurum yrði heimilt að dæma sameiginlega forsjá. Með lögfestingu væri foreldrum send 

skýr skilaboð af hálfu löggjafans; að forsjá barna væri sameiginlegt verkefni sem báðir aðilar 

þyrftu að axla og bera ábyrgð á í sameiningu, þó að sambúð þeirra eða hjúskap væri lokið. 

Nefndin taldi að slík löggjöf væri í samræmi við viðhorfsbreytingar til jafnréttis kynjanna 

sem hefur meðal annars endurspeglast í löggjöf um jafnan rétt foreldra til fæðingarorlofs.98 

6.2 Þróun umræðunnar og fyrstu tillögur 

Endurskoðun barnalaga hefur snúist um að skoða hvaða reglur um samband barna og foreldra 

sem búa ekki saman eru líklegar til að þjóna best hagmunum barnsins.99 

Um árabil var hart tekist á í umræðunni um hvort dómari ætti að hafa heimild til að 

dæma sameiginlega forsjá í forsjármáli eða hvort fyrirkomulagið kæmi aðeins til álita ef 

foreldrar væru sammála um það. Lengi vel var það sjónarmið ríkjandi að um forsendubrest 

væri að ræða fyrir sameiginlegri forsjá ef foreldrar næðu ekki að semja sín á milli með aðstoð 

sýslumanns, ráðgjafa eða dómara. Í umræðunni allri verður þó að hafa í huga að dómstólar 

leysa aðeins úr litlum hluta allra mála sem varða forsjá barna því foreldrar semja í flestum 

                                                
96 Hrefna Friðriksdóttir (n. 7) 314. 
97  Dögg Pálsdóttir o.fl., „Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra“ (Forsjárnefnd, júní 1999) 21 
<http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Forsjarnefnd_pdf.pdf> skoðað 9. febrúar 2015. 
98  Dögg Pálsdóttir o.fl., „Lokaskýrsla til dómsmálaráðherra“ (Forsjárnefnd, mars 2005) 31 
<http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Forsjarnefnd-lokaskyrsla.pdf> skoðað 9. febrúar 2015. 
99 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 1.1 hlutverk 
nefndarinnar. 



 19 

tilvikum um forsjána og samskipti foreldra hljóta að verða fyrir þeim áhrifum sem löggjöf 

miðar að.100 

Árið 2007 lagði Dögg Pálsdóttir fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingu á 

barnalögum nr. 76/2003. Á þessum tíma var búið að lögfesta sameiginlega forsjá sem 

meginreglu. Skrefið var þó ekki stigið til fulls því ekki náðist samstaða um að heimila 

dómstólum að dæma sameiginlega forsjá. Í frumvarpinu var vísað til þess að í október 2007 

höfðu ný lög verið lögfest í Danmörku um forræði (forældreansvarsloven). Þar var ráðgert að 

dómarar gætu ekki slitið sameiginlegri forsjá í forsjárdeilu nema ríkar ástæður gæfu tilefni til. 

Sambærilegt ákvæði hafði verið um langt árabil í sænskri löggjöf. Talin var full ástæða til að 

fylgja fordæmi nágrannalandanna í þessum efnum enda væru engin rök fyrir því að 

dómstólum væri ekki treystandi til að meta hvort nægileg ástæða væri til að slíta 

sameiginlegri forsjá. Dómaframkvæmd í forsjármálum þegar dæma þarf öðru foreldrinu 

forsjána er fyrirsjáanleg þar sem dómstólar hafa mikla tilhneigingu til að ákveða að engar 

breytingar verði á umhverfi barns. Enda benda sálfræðirannsóknir til að best sé að hrófla ekki 

við gildandi fyrirkomulagi. Í forsjármálum er því lögheimilisforeldri sjálfkrafa í sterkari 

stöðu. Í frumvarpinu var fullyrt að ef dómaraheimildin yrði lögfest myndi forsjárdeilumálum 

fyrir dómstólum fækka og enn styrkari stoðum væri rennt undir hagsmuni barnsins sjálfs.101 

Frumvarpið náði ekki fram að ganga, var endurflutt 2009 en dagaði uppi.102  

Nefnd um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum sem skipuð var í nóvember 

2007 af félags- og tryggingamálaráðherra103 taldi rök standa til þess að samræma íslenska 

löggjöf þeirri norrænu og evrópsku með því að lögfesta heimild dómara til að dæma 

sameiginlega forsjá gegn vilja annars foreldris, en þó með skýrum fyrirvara.104  

 
6.2.1 Frumvarp til breytinga á barnalögum 
Dóms- og kirkjumálaráðherra skipaði nefnd 22. desember 2008 undir forystu Hrefnu 

Friðriksdóttur.105 Nefndinni var falið að endurskoða barnalögin með það í huga hvort 

                                                
100 Hrefna Friðriksdóttir (n. 7) 304. 
101 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 159 - 149 mál., um 5. gr. 
102 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 889 - 466. mál. 
103  Ylfa Kristín K. Árnadóttir, „Hagur barna í fyrirrúmi“ mbl.is (25. apríl 2009) 
<http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1279961/> skoðað 18. apríl 2015. 
104 „Skýrsla nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum“ (Félags ‐ og tryggingamálaráðuneytið, 
apríl 2009) 8 
<http://www.velferdarraduneyti.is/media/09FrettatengtFEL09/Skyrsla_nefndar_um_stodu_barna_i_mismunandi
_fjolskyldugerdum.pdf> skoðað 18. apríl 2015. 
105 „Endurskoða reglur um forsjá, búsetu og umgengni“ mbl.is (1. ágúst 2009) 
<http://www.mbl.is/frettir/innlent/2009/01/08/endurskoda_reglur_um_forsja_busetu_og_umgengni/> skoðað 
25. mars 2015. 
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ákvæðin, sem meðal annars sneru að forsjá, tryggðu á viðeigandi hátt þá hagsmuni sem þeim 

var ætlað að standa vörð um. Og ekki síður hvort í þeim fælist nægilegt svigrúm fyrir 

mismunandi aðstæður mismunandi fjölskyldugerða og þá þróun og viðhorfsbreytingar sem 

hefðu orðið í samfélaginu. Það sem nefndinni bar einna helst að skoða var hvort þörf væri á 

breytingu í íslenskri löggjöf, þ.e.að veita dómara heimild til að dæma sameiginlega forsjá þótt 

annað foreldrið væri því andvígt ef hann teldi að hún gæti þjónað hagsmunum barns.106  

 Við störf sín leit nefndin til löggjafar og framkvæmdar á Norðurlöndunum og studdist 

við niðurstöður úr íslenskum rannsóknum sem gerð er grein fyrir í kafla 4.2107 Í frumvarpi 

sem nefndin samdi var ákvæði um heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá. Ítarlega 

verður gerð grein fyrir röksemdum nefndarinnar í kafla 6.5 og 6.6.  

 
6.2.2 Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá ekki lögð fram í 
frumvarpi á Alþingi  
Frumvarp nefndarinnar var kynnt á heimasíðu dómsmálaráðuneytisins 12. janúar 2010 og 

voru áhugasamir hvattir til að kynna sér efni þess og senda ráðuneytinu ábendingar og 

athugasemdir fyrir 5. febrúar sama ár.108 Farið var yfir ábendingarnar og ákveðið að leggja 

frumvarpið fram, þó í aðeins breyttri mynd. Þann 5. maí 2011 lagði innanríkisráðherra fram 

frumvarp um breytingar á barnalögum nr. 76/2003. Tillaga nefndarinnar um heimild dómara 

til að dæma sameiginlega forsjá var felld burt úr frumvarpinu.109 Það var ekki afgreitt en var 

lagt aftur fram 17. nóvember sama ár, að mestu leyti óbreytt.110  

Innanríkisráðherra felldi út heimild dómara til þess að dæma sameiginlega forsjá þar 

sem hann taldi heimildina orka tvímælis. Í röksemdum hans kemur fram að litið hafi verið til 

hinna Norðurlandanna sem höfðu valið að lögfesta dómaraheimildina. Það að reynslan hafi 

ekki verið góð í öllum tilvikum hafi orðið til þess að heimildin hafi verið tekin út úr 

frumvarpinu. Í Svíþjóð hafi komið í ljós eftir nokkurra ára reynslu að dómstólar hefðu í of 

mörgum tilvikum dæmt sameiginlega forsjá þegar hún átti ekki við. Það hafi ekki reynst barni 

vel. 111  Í Danmörku sýndu niðurstöður viðamikillar rannsóknar á framkvæmd dönsku 

dómaraheimildarinnar að hátt hlutfall foreldra næði ekki að vinna saman að málefnum barns 

                                                
106 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 1.1 hlutverk 
nefndarinnar. 
107 sama heimild athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 1.2.; Sama heimild, kafli 2.3.2. 
108 „Drög að frumvarpi til laga um breytingar á barnalögum nr. 76/2003“ (2010) 
<http://www.innanrikisraduneyti.is/media/2010/Drog_ad_frumvarpi.pdf> skoðað 14. apríl 2015. 
109 Tillaga nefndarinnar um heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá mátti finna í drögum af 
frumvarpinu sem nefndin skilað af sér. Innanríkisráðherra felldi burt þá tillögu er hann lagði fram frumvarpið á 
Alþingi. 
110 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 1427 - 290 mál., nefndarálit, frá velferðarnefnd, 3. mgr. 
111 Alþt. 2011, B-deild, 778 mál, 120. fundur (Ögmundur Jónasson) skoðað 27. mars 2015. 
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eins og æskilegt væri þegar forsjáin er sameiginleg. Helmingur foreldranna sem rætt var við 

og hafði verið dæmdur til að fara saman með forsjá sagðist ekki hafa með sér samstarf og 

ákveðinn hluti talaði alls ekki saman. Einnig hefði komið í ljós að dómstólar hefðu beitt 

heimildinni á mjög ólíkan hátt eftir svæðum.112 Andmælendur dómaraheimildarinnar hefðu 

lýst yfir áhyggjum af þeim afleiðingum sem það gæti haft að koma á sameiginlegri forsjá 

með dómi. Það kynni að hafa slæmar afleiðingar í tilfellum þar sem ofbeldi, hvort sem það 

væri andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt, hefði verið beitt inni á heimili án þess að mögulegt 

væri að sýna fram á það með haldbærum sönnunargögnum. Áhyggjur sem þessar væru ekki 

úr lausu lofti gripnar. Ofbeldi í nánum samböndum væri stór vandi í réttarkerfinu þar sem 

erfitt reyndist að ná utan um það.113  

Innanríkisráðherra benti einnig á að nýleg íslensk rannsókn á vegum 

velferðarráðuneytisins hefði leitt í ljós að ríflega 22% íslenskra kvenna hefðu orðið fyrir 

ofbeldi í nánu sambandi. Vegna þessarar staðreyndar yrðu börn að fá að njóta vafans þegar 

foreldra greinir á um forsjá. Íslenskt réttarkerfi þurfi að vera meðvitað um þennan veruleika 

og þau áhrif sem ofbeldi hefur á börn, jafnvel þó að þau séu ekki beinir þolendur. Löggjafinn 

slái þó tóninn fyrir framkvæmdina þar sem eitt af sjónarmiðum við ákvörðun um forsjá sé að 

líta sérstaklega til hættu á því að barnið, foreldri eða aðrir á heimili barnsins hafi orðið eða 

verði fyrir ofbeldi.114 Innanríkisráðherra benti á að reynslan hefði sýnt að mat dómarans væri 

alla jafna slæmt fyrir barnið og friðinn sem á að ríkja um það. Hann lagði áherslu á að í 

málum þar sem foreldra greinir á um forsjá yfir barni sínu eigi að kappkosta að því að sætta 

foreldra og hjálpa þeim til sáttar. Að vandlega athuguðu máli hafi þótt rétt að fá reynslu af 

nýju úrræðunum um ráðgjöf og sáttumleitan áður en lagðar yrðu til breytingar á stofnun 

sameiginlegrar forsjár. Með því að skoða reynsluna af heimild dómara til að dæma 

sameiginlega forsjá og efla sáttaleiðina væri verið að stíga varlega til jarðar þar sem 

dómaraheimildin væri skref sem margir hefðu ekki góða reynslu af.115 Innanríkisráðherra 

taldi þegar á heildina væri litið að besta niðurstaðan næðist ekki með heimild dómara til að 

dæma sameiginlega forsjá heldur með því að foreldrar barns væru sáttir. Það væri besta og 

varanlegasta lausnin.116 

                                                
112 Alþt. 2012, B-deild, 290 mál, 53. fundur (Ögmundur Jónasson) skoðað 27. mars 2015. 
113 Alþt. 2011, B-deild, 778 mál, 120. fundur (Ögmundur Jónasson) skoðað 27. mars 2015. 
114 sama heimild. 
115 sama heimild. 
116 Alþt. 2012, B-deild, 290 mál, 53. fundur (Ögmundur Jónasson) skoðað 27. mars 2015. 
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6.2.2.1 Meðferð frumvarpsins 

Nokkrar umsagnir um fyrirhugaðar breytingar á barnalögunum bárust allsherjarnefnd árið 

2011 og velferðarnefnd árið 2012 . Hér verður gerð grein fyrir þremur umsögnum sem valdar 

voru af handahófi.  

Félag um foreldrajafnrétti gaf ítarlega umsögn um heimild dómara til að dæma 

sameiginlega forsjá og benti á þá staðreynd að innanríkisráðherra hefði fjarlægt 

dómaraheimildina úr frumvarpinu þvert á niðurstöður þriggja íslenskra sérfræðinefnda.117 

Félagið taldi að tilvist dómaraheimildar myndi auka sáttavilja foreldra enda enginn sigurviss í 

dómssal. Efling á sáttaúrræðum myndi virka þannig fullkomlega með dómaraheimildinni en 

ætla mætti að hún næði ekki eins markvissum árangri án hennar. Heimild dómara til að dæma 

sameiginlega forsjá gerði dómara kleift að meta hvort um væri að ræða langtíma- eða 

skammtímadeilur milli foreldra sem tengdust ekki í meginatriðum barninu heldur sneru öllu 

heldur að skilnaðinum, sambúðarslitunum, fjárskiptum eða svikum. Þá taldi félagið einnig að 

dómaraheimildin kæmi í veg fyrir að annað foreldrið höfðaði forsjármál til þess eins að ná 

sínu fram og fara eitt með völd.118  

 Sálfræðingafélag Íslands lagði til að að dómari ætti í undantekningartilfellum að 

mæla fyrir um sameiginlega forsjá enda væru þær aðstæður fyrir hendi að sameiginleg forsjá 

þjónaði hagsmunum barnsins sem best.119  

Umboðsmaður barna taldi að gott samkomulag foreldra væri grundvallarforsenda 

þess að sameiginleg forsjá gengi vel.120 Að hans mati væri ekki brýn þörf á að lögfesta 

heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá þrátt fyrir að í einhverjum tilvikum gæti það 

þjónað hagsmunum barns. Það gæti aldrei verið barni fyrir bestu að þvinga foreldra til 

samstarfs, forsendur sameiginlegrar forsjár væru þá bersýnilega ekki fyrir hendi.121  

Að mati Umboðsmanns barna á Íslandi gekk breytingin sem gerð var á dönsku 

lögnum 2007 of langt. Rannsóknir á dönskum dómum frá því tímamarki bentu til þess að 

oftar en ekki væri foreldrum dæmd sameiginleg forsjá þrátt fyrir að líkur bentu til þess að 

samstarfsörðugleikar foreldra kæmu til með að bitna á barninu. Með hliðsjón af dönsku 

dómaframkvæmdinni og áðurgreindri sænskri dómaframkvæmd taldi umboðsmaður barna 

                                                
117 Forsjárnefnd árið 2005, 12 manna nefnd hagsmunaaðila og sérfræðinga skipuð af félagsmálaráðherra, árið 
2007 og nefnd dómsmálaráðherra árið 2008. Allar hafa komist að þeirri niðurstöðu að færa skuli íslenska 
löggjöf til samræmis við norræna og evrópska löggjöf og heimila dómara til að dæma sameiginlega forsjá enda 
þjóni það best hagsmunum barns. 
118 Alþt. 2011-2012, B-deild, 290. mál, umsögn Félags um foreldrajafnrétti 2012 1–2. 
119 Alþt. 2011-2012, B-deild, 290. mál, umsögn Sálfræðingafélags Íslands 2012. 
120 Alþt. 2010-2011, B-deild, 778. mál, umsögn Umboðsmanns barna, 6. mgr. 
121 sama heimild, 6. mgr. 
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mikilvægt að Ísland lærði af reynslu annarra Norðurlanda og tryggði að dómurum yrði ekki 

veitt heimild til að dæma sameiginlega forsjá nema í undantekningartilvikum.122  

 
6.2.3 Breytingartillaga velferðarnefndar við frumvarp til barnalaga  
Velferðarnefnd skoðaði vandlega röksemdir dómaraheimildarinnar, kallaði marga gesti á sinn 

fundi auk þess sem fjölmargar umsagnir bárust um fyrirhugaða breytingu á barnalögunum, 

sbr. hér að framan. Nefndin ákvað að leggja til breytingar á frumvarpinu. Hún taldi að með 

tillögum sínum myndu nást tvö þýðingarmikil markmið. Annars vegar að lyktir mála tækju 

mið af því sem telja mætti barni fyrir bestu hverju sinni og hins vegar að jöfnuður væri með 

foreldrum. Jöfn staða þeirra væri ein af forsendum þess að hægt væri að taka ákvörðun í máli 

sem þjónaði best hagsmunum barns hverju sinni. Ætti slík ákvörðun að vera tæk yrði dómari 

að hafa heimild til að dæma sameiginlega forsjá.123  

 Nefndin taldi ekki unnt að líta fram hjá þeirri staðreynd að Ísland væri eina ríkið á 

Norðurlöndum sem ekki hefði í lögum heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá. Í 

Danmörku hefði slík heimild verið í lögum frá árinu 2007, í Svíþjóð frá 1998, í Noregi frá 

1981 og í Finnlandi frá 1983. Töluverð reynsla væri því komin á beitingu heimildarinnar á 

hinum Norðurlöndunum. Sú reynsla væri almennt jákvæð og foreldrum hefði í flestum 

tilfellum tekist að vinna saman í kjölfar dóms um sameiginlega forsjá. Vissulega mætti þó 

finna dæmi um annað.124 Gesti sem komu fyrir velferðarnefnd og umsagnaraðila greindi á um 

réttmæti þess að lögfesta heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá. Fjallað var um 

grundvöll sameiginlegrar forsjár og voru margir sammála um að hann væri gott samstarf og 

samkomulag foreldra. Að því sögðu var það sjónarmið ákveðins hóps að ef mál væru komin 

fyrir dóm væri útséð um að foreldrar gætu unnið saman að velferð barns sem er forsenda 

sameiginlegrar forsjár. Einnig var fjallað um að horfa bæri til forvarnargildis 

dómaraheimildarinnar, þ.e. að hún myndi auka á sáttavilja foreldra og verða til þess að fækka 

forsjármálum.125 Velferðarnefnd lagði ríka áherslu á að aðeins bæri að dæma sameiginlega 

forsjá þegar um jafnhæfa forsjárforeldra væri að ræða, ágreiningur væri ekki svo djúpstæður 

að hann hefði áhrif á þroskaskilyrði barns og líklegt væri að foreldrar gætu unnið í 

sameiningu að velferð þess. Þannig bæri dómara að meta heildstætt hvort sameiginleg forsjá 

væri barni fyrir bestu, hvort forsjáin hefði áður verið sameiginleg og hvort einhver tilvik 

                                                
122 sama heimild, 6. mgr. 
123 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 1427 - 290 mál., nefndarálit, frá velferðarnefnd, 5. mgr. 
124 sama heimild, nefndarálit, Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá, 2. mgr. 
125 sama heimild, nefndarálit, Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá, 3. mgr. 
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ofbeldis væru fyrir hendi. Aftur á móti ætti ekki að dæma sameiginlega forsjá þegar ætla 

mætti að sú skipan stríddi gegn hagsmunum barns.126  

 Að vandlega athuguðu máli taldi velferðarnefndin rétt að lögfesta heimild dómara til 

að dæma sameiginlega forsjá að kröfu annars foreldris. Tillagan var því í samræmi við 

frumvarp sem nefndin, undir forystu Hrefnu Friðriksdóttur, skilaði af sér árið 2010.127 Telji 

dómari í forsjármáli að sameiginleg forsjá sé barni fyrir bestu verði hann að hafa heimild til 

að dæma slíkt.128 

6.3 Afstaða almennings til íhlutunar stjórnvalda  

Í áðurnefndri rannsókn frá 2008 voru þátttakendur spurðir hvort þeir væru hlynntir eða 

andvígir heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá ef foreldrar væru ósammála um 

forsjána. 41% voru mjög hlynntir heimildinni, 36% frekar hlynntir en 20% frekar eða mjög 

andvígir. Þegar þessi afstaða þátttakenda var skoðuð út frá forsjárfyrirkomulagi mátti sjá að 

meirihluti þeirra sem var hlynntur dómaraheimildinni, eða um 79%, voru þeir sem hafa 

sameiginlega forsjá en aðeins 54% þeirra þar sem forsjá var hjá öðru foreldrinu. Þá var einnig 

talsverður munur á milli kynja. Jákvæð afstaða til dómaraheimildar var mun algengari meðal 

feðra eða um 89% en meðal mæðra um 66%.129 

 Flestir foreldrar fara sameiginlega með forsjá barna sinna eftir sambúðarslit og 

hjónaskilnað. Af þeirri ástæðu sem og því að fyrirkomulagið hefur reynst farsælt kemur ekki 

á óvart að meirihluti þátttakenda var hlynntur heimild dómara til að dæma sameiginlega 

forsjá, eða um 77%. Dómaraheimildin vísar til þeirrar miklu ábyrgðar sem fullorðnir bera á 

ákvörðuninni um að eignast saman barn, ala það upp í sameiningu og koma til manns. Í 

flestum tilvikum voru foreldrar sammála um getnað og meðgöngu og eðli málsins samkvæmt 

er rökrétt að þeir ljúki einnig uppeldisverkefninu í sameiningu. Heimild dómara til að dæma 

sameiginlega forsjá snertir hugmyndafræðina um jafna ábyrgð foreldra og tilfinningalega og 

uppeldislega kröfu barns til beggja foreldra.130 Í rannsókninni sem gerð var fyrir lögfestingu 

dómaraheimildarinnar var dregin sú ályktun af niðurstöðum sem lágu fyrir um almenna kosti 

sameiginlegrar forsjár að löggjöf sem boði gildi í samvinnu og ábyrgð foreldra muni hafa 

áhrif til framtíðar sem þjóni hagsmunum barna.131   

 

                                                
126 sama heimild, nefndarálit, Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá, 5. mgr. 
127 sama heimild, nefndarálit, Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá, 1. mgr. 
128 sama heimild, nefndarálit, Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá, 5. mgr. 
129 Sigrún Júlíusdóttir (n. 69) 484. 
130 sama heimild 491. 
131 sama heimild 491–492. 
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6.4 Lögfesting 

Af framanrituðu má sjá að aðdragandi lögfestingar heimildar dómara til að dæma 

sameiginlega forsjá á Íslandi var langur. Í frumvarpinu frá 2011 var ekki lagt til að dómara 

yrði veitt þessi heimild en hana var þó að finna í skýrslu nefndar sem frumvarpið byggði á. 

Velferðarnefnd lagði aftur til dómaraheimildina og taldi hana skref í rétta átt.132 Heimild 

dómara til að dæma sameiginlega forsjá að kröfu annars foreldris var að lokum lögfest í 3. 

mgr. 34. gr. barnalaga með gildistöku breytingarlaga nr. 61/2012 sem tóku gildi 1. janúar 

2013.  

 

6.5 Rök með heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá 

Rökin með því að lögfesta heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá má meðal annars 

rekja til 7. gr. barnasáttmálans sem kveður á um rétt barns til að þekkja báða foreldra sína og 

njóta umönnunar þeirra. Skv. 18. gr. sáttmálans ber almennt að stuðla að því að foreldrar beri 

í sameiningu ábyrgð á uppeldi barna sinna og að koma þeim til þroska. Þó er ekki gerð sú 

krafa í barnasáttmálanum að dómara sé heimilt að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja 

annars eða beggja foreldra. Áðurgreind ákvæði vísa til þess að samábyrð foreldra sé alla jafna 

barni fyrir bestu og af þeirri ástæðu væri réttlætanlegt að skoða vandlega þau rök og 

sjónarmið sem mæltu með því að heimila dómara að dæma sameiginlega forsjá.133  

Gott samstarf er lykill að árangri í sameiginlegri forsjá foreldra. Með fyrirkomulaginu 

eru ríkar skyldur lagðar á herðar foreldra og þeim ætlað að taka ábyrgð og stuðla í 

sameiningu að góðu uppeldi barns þrátt fyrir sambúðarslit og hjónaskilnað. Farsæl 

sameiginleg forsjá þarfnast ekki eingöngu ákvörðunar eða samnings í upphafi heldur byggir 

hún á viðvarandi samstarfi foreldra þar sem þeir þurfa að sýna bæði sveigjanleika og 

tillitssemi ásamt gagnkvæmri virðingu. Foreldrar verða að vera reiðubúnir til að viðhafa 

jákvæð samskipti svo hægt sé að takast á við breytilegar þarfir barns, einkum í ljósi þess að 

ekki er hægt að sjá fyrir um öll þau atvik sem kunna að koma upp fyrirfram.134  

Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá getur haft uppbyggileg áhrif, styrkt 

samstarfsvilja foreldra og jafnvel hindrað að annað foreldrið leiti atbeina dómstóla og krefjist 

fullrar forsjár yfir barni vegna tilfallandi deilumála. Hvað eftir annað hafa forsjármál ratað 

fyrir dóm þar sem ágreiningur foreldra er lítilvægur, tilfallandi og ekki líklegur til að hafa 

                                                
132 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 1427 - 290 mál., nefndarálit, Heimild dómara til að dæma sameiginlega 
forsjá, 1. mgr. 
133 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 5.1.1. 
134 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 5.1.1. 
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áhrif þegar horft er til framtíðar og í samanburði við þá ríku hagsmuni barns að fá notið 

forsjár beggja foreldra sinna.135  

Rannsóknir hafa sýnt að ráðgjöf og sáttumleitan hefur leyst stóran hluta af 

ágreiningsmálum foreldra sem annars hefði þurft að leysa með úrskurði eða dómi. Heimild 

dómara til að dæma sameiginlega forsjá getur því einnig stuðlað að auknu mikilvægi og 

gagnsemi ráðgjafar og sáttaumleitana þegar foreldrar deila um forsjá.136 Dómaraheimildin 

getur þar af leiðandi haft forvarnargildi og aukið á sáttavilja foreldra.137 

Hlutverk dómara er að dæma samkvæmt því sem barni er fyrir bestu. Ekki er hægt að 

segja að það sé barni aldrei fyrir bestu að njóta sameiginlegrar forsjár foreldra sinna ef annað 

þeirra hefur höfðað mál fyrir dómi og gert kröfu um að fara eitt með forsjána.138 Líta verður 

til þess í hverju ágreiningur foreldra sé fólginn og hvaða sjónarmið búi að baki kröfu 

foreldris.139 Færa má fyrir því viðhlítandi rök að ef dómari hefur ekki heimild til að dæma 

sameiginlega forsjá eigi hann þess ekki alltaf kost að dæma það sem barni sé fyrir bestu. 

Enda séu hendur hans bundnar við þær þröngu heimildir sem lög án dómaraheimildar áskilja. 

Það að dómari þurfi að dæma öðru foreldrinu forsjána þrátt fyrir að hitt foreldrið kunni í raun 

að vera jafn hæft er ekki barni alltaf fyrir bestu. 140  Í raun er dómaraheimildin 

grundvallarsjónarmið í barnarétti um hagsmuni barns. 

Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá getur einnig aukið líkur fyrir föður á 

að fá hlutdeild í forsjá barns síns í því tilviki sem móðir er hvorki í hjúskap né sambúð með 

honum við fæðingu barnsins.141  

 

6.6 Rök gegn heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá 

Sjónarmið um að stíga verði varlega til jarðar í þessum efnum á ef til vill rétt á sér þar sem 

sameiginleg forsjá kann að vera dæmd í óþökk annars foreldris. Ef deila foreldra snýr að 

grunnstoðum sameiginlegrar forsjár, ómögulegu samstarfi og ágreiningur er þess eðlis að 

hann ógni þroska barns er óhætt að fullyrða að forsendur hinnar sameiginlegu forsjár séu ekki 

fyrir hendi.142  

                                                
135 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 1427 - 290 mál. nefndarálit, Heimild dómara til að dæma sameiginlega 
forsjá, 3. mgr. 
136 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 5.1.1. 
137 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 1427 - 290 mál., nefndarálit, Heimild dómara til að dæma sameiginlega 
forsjá, 3. mgr. 
138 Hrefna Friðriksdóttir (n. 7) 304. 
139 sama heimild 305. 
140 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 1427 - 290 mál., Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá, 4. mgr. 
141 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 5.1.2. 
142 Hrefna Friðriksdóttir (n. 7) 307. 
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Ætla má að ekki sé lengur grundvöllur fyrir sameiginlegri forsjá þegar mál eru komin 

fyrir dóm og þannig útséð um að foreldrar geti unnið í sameiningu að velferð barns eins og 

sameiginleg forsjá krefst.143 Þegar svo háttar og foreldrar eru dæmdir til að fara áfram 

sameiginlega með forsjá barns kann það að valda bæði togstreitu og erfiðleikum fyrir barnið 

Farsæl sameiginleg forsjá byggir á stöðugu samstarfi foreldra, sveigjanleika, tillitssemi og 

gagnkvæmri virðingu. Aðstæður barns geta breyst stuttu eftir dóm, skortur á samstarfi og 

samstarfsvilja milli foreldra getur ýtt undir misvísandi ákvarðanir þeirra í skjóli 

sameiginlegrar forsjár. Það getur orðið til þess að barn skynji á áþreifanlegri og afdrifaríkari 

hátt ágreining foreldra sinna.144    

 

6.7 Sjónarmið dómara um sameiginlega forsjá  

Í forsjármálum ber dómara að líta til þeirra atriða sem talin eru upp í 2. ml. 2. mgr. 34. gr. 

barnalaga sem ítarlega verður gerð grein fyrir síðar í ritgerðinni. Í 4. mgr. 34. gr. sömu laga er 

fjallað um þau sjónarmið sem dómara beri að líta til við mat á því hvort dæma skuli 

foreldrum sameiginlega forsjá. 

 
Við mat á því hvort forsjá skuli vera sameiginleg ber dómara, auk atriða sem 
nefnd eru í 2. mgr., að taka mið af því hvort forsjáin hafi áður verið 
sameiginleg og aldri og þroska barns. Þá ber sérstaklega að líta til þess hvort 
ágreiningur eða samskipti foreldra séu líkleg til að koma í veg fyrir, hindra eða 
draga úr möguleikum barns til að alast upp við þroskavænleg skilyrði. 

 

Dómari getur aðeins dæmt sameiginlega forsjá að kröfu annars foreldris ef fyrir liggur að um 

jafn hæfa forsjárforeldra sé að ræða og ágreiningur á milli þeirra sé ekki það djúpstæður að 

líklegt sé að hann komi til með að hafa áhrif á barnið. Í sérhverju tilfelli þarf að meta hvort 

sameiginleg forsjá sé barni fyrir bestu og hvort líklegt sé að foreldrar geti unnið í sameiningu 

að velferð barns.145  

Árétta ber að sameiginleg forsjá foreldra sem ekki búa saman samrýmist ekki 

hagsmunum barns í öllum tilfellum.146 Dómara ber að líta til þess hvort forsjá hafi áður verið 

sameiginleg en þó ekki með þeirri túlkun að sérstaklega ríka ástæðu þurfi til að sameiginlegri 

forsjá verði slitið heldur verði að meta hvert mál fyrir sig heildstætt. Dómara ber að líta 

                                                
143 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 1427 - 290 mál., nefndarálit, Heimild dómara til að dæma sameiginlega 
forsjá, 3. mgr. 
144 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 5.1.1. 
145 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 1427 - 290 mál. nefndarálit, Heimild dómara til að dæma sameiginlega 
forsjá, 5. mgr. 
146 Hrefna Friðriksdóttir (n. 2) 138. 



 28 

sérstaklega til þess hvort líklegt sé að barn, foreldri eða aðrir á heimili barns hafi orðið eða 

muni verða fyrir ofbeldi. Nefndin sem stóð að frumvarpinu lagði sérstaklega áherslu á að 

aldrei bæri að dæma sameiginlega forsjá við framangreindar heimilisaðstæður og því síður að 

dæma því foreldri sem beitt hefði ofbeldinu forsjána. Dómari skal líta til þess hvort foreldri 

hafi beitt umgengnistálmun gegn hinu foreldrinu.147 Dómara ber að líta til aldurs og þroska 

barns og taka tillit til vilja þess. Þá ber einkum að hafa þarfir ungra barna ofarlega í huga. 

Aldur og þroski barns vegur þungt við mat á tengslum og áhrifum tengslarofa, sér í lagi ef 

forsjá hefur verið sameiginleg áður en dómsmál er rekið.148 Í þeim tilvikum sem ætla má að 

ágreiningur foreldra komi til með að fara gegn hagsmunum barns skal ekki að dæma 

sameiginlega forsjá. Í raun má ætla að forsenda þess að dómari geti dæmt sameiginlega forsjá 

sé að ágreiningur á milli foreldra snúist um smávægileg atriði og að foreldrar hafi farið í 

gegnum ráðgjöf og sáttaumleitan hjá sýslumanni.149  

 Við mat á öllu ofangreindu er ljóst að dómstólum er falið afar vandasamt verkefni. 

Dómaraheimildinni verður að beita af varfærni enda má gera ráð fyrir því að þeir foreldrar 

sem eru raunverulega hæfir til að fara í sameiningu með forsjá barns komist að samkomulagi 

í síðasta lagi í sáttameðferð hjá sýslumanni, þ.e. áður en mál nær því stigi að fara fyrir 

dómstóla.150   
 
6.7.1 Nánar um sjónarmið í forsjármálum 
Með breytingarlögum nr. 61/2012 voru lögfest sjónarmið sem dómara ber að líta til í 

forsjármálum, sbr. 2. ml. 2. mgr. 34. gr. barnalaga. Þessi sjónarmið höfðu áður verið rakin í 

lögskýringargögnum. Útgangspunkturinn er eftir sem áður að dæma það sem barni er fyrir 

bestu. Ákvæðið gefur til kynna að upptalningin sé ekki tæmandi en í flestum þeim 

ágreiningsmálum sem rekin eru fyrir dómi er samspil þessara ólíku sjónarmiða metið.  

Hæfi foreldis er eitt af frumatriðum sem ráðið getur niðurstöðu í forsjármáli. Meta 

þarf ýmsa eiginleika svo sem fjölskylduhagi, aðstæður foreldis, aldur, líkamlegt og andlegt 

heilsufar og félagslega stöðu með þarfir barnsins að leiðarljósi. Meta þarf sérstaklega hvort 

                                                
147 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 1427 - 290 mál., nefndarálit, heimild dómara til að dæma sameiginlega 
forsjá, 6. mgr. 
148 Hrefna Friðriksdóttir (n. 2) 139. 
149 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 1427 - 290 mál. Alþt. 2011-2012, A-deild, 1427 - 290 mál., nefndarálit, 
heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá, 5. mgr. 
150 sama heimild Alþt. 2011-2012, A-deild, 1427 - 290 mál., nefndarálit, heimild dómara til að dæma 
sameiginlega forsjá, 5. mgr. 
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foreldranna sé betur til þess fallið að mæta þörfum barns ásamt því að geta tryggt því 

þroskavænleg skilyrði.151 

Stöðugleiki og öryggi er einkum það sem tryggir börnum þroskavænlegar aðstæður 

við uppeldi. Við þetta sjónarmið reynir á stöðugleika í ytra umhverfi eða aðstæðum barns. 

Litið er til þess hvort það þurfi að upplifa flutninga og hvaða áhrif það kunni að hafa með 

tilliti til skólagöngu, tómstunda og fleira. Hér reynir alla jafna á samspil stöðugleika og 

tengsla. Það skiptir máli hvort foreldri geti tryggt öruggar aðstæður eða hvort tíðar breytingar 

á aðstæðum barns séu fyrirsjáanlegar. Þá ber sérstaklega að skoða stöðugleika í uppeldi og 

uppeldisaðferðum sem tengja má hæfi foreldris með beinum hætti. Nefna má stöðugleika í 

tengslum við hvort breytingar hafi áhrif á aðstæður systkina og hvaða áhrif breytingar kunni 

að hafa á tengsl við aðra fjölskyldumeðlimi, svo sem ömmur og afa, sem geta verið barni 

mjög nánir.152 

Tengsl barns við foreldri hafa mikla þýðingu við ákvörðun um forsjá, einkum jákvæð 

og uppbyggileg tengsl. Þetta sjónarmið er náskylt sjónarmiðinu um stöðugleika þar sem sterk 

og jákvæð tengsl byggjast oftast upp þegar foreldri hefur verið barni sínu innan handar til 

lengri tíma. Það foreldri sem er hæfara hefur oftast og er líklegra til að hafa stofnað til slíkra 

tengsla við barnið sem varhugavert getur verið að rjúfa. Þegar foreldrar eru jafn hæfir er mjög 

mikilvægt að skoða hvernig tengslunum sé háttað, sér í lagi þegar einnig þarf að taka 

ákvörðun um lögheimili barns.153 

Skyldan til að sinna umgengni. Aukin áhersla hefur verið lögð á rétt og þörf barns til 

að njóta og viðhalda tengslum við það foreldri sem það hefur ekki lögheimili hjá. Í 

forsjármáli hefur það vægi hvort foreldri sé líklegra til að viðhalda eðlilegri umgengni barns 

við hitt foreldrið til frambúðar. Hér er lögð áhersla á skyldur beggja foreldra til að tryggja rétt 

barns til umgengni, sbr. 46. gr. barnalaga. Tekið er mið af forsjárskyldunni og eitt af 

markmiðunum er að hvetja foreldra til að virða þær ákvarðanir sem teknar hafa verið um 

umgengnina. Ákvörðun um breytingu á forsjá barns verður einungis tekin ef það er talið 

þjóna hagsmunum barnsins. Þegar umgengnistálmunum hefur verið beitt má ákvörðun um 

breytingu á forsjá ekki verða einhvers konar meginregla heldur verður ákvörðun að styðjast 

við heildarmat á hagsmunum barns í sérhverju máli.154   

Hættan á ofbeldi. Undanfarin ár hefur verið lögð aukin áhersla á að vernda börn gegn 

ofbeldi, sbr. 1. mgr. 1. gr. barnalaga, 2. mgr. 1. gr. barnaverndarlaga og 6. og 19. gr. 
                                                
151 Hrefna Friðriksdóttir (n. 2) 123. 
152 Hrefna Friðriksdóttir (n. 7) 125. 
153 Hrefna Friðriksdóttir (n. 2) 127. 
154 sama heimild 128–129. 
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barnasáttmálans. Ofbeldi og vanvirðandi háttsemi á heimili barns hefur alla jafna afar 

skaðlegar afleiðingar, bæði á andlega og líkamlega heilsu. Þá hefur háttsemin einnig skaðleg 

áhrif á þroska barns í víðum skilningi. Sjónarmiðið tekur ekki einungis til ofbeldis sem 

beinist að barninu sjálfu heldur nær yfir allt ofbeldi á milli einstaklinga í nánum samböndum 

á heimili barnsins eins og ofbeldi á milli foreldra eða ofbeldi gagnvart systkinum barnsins.155   

Vilji barns miðað við aldur og þroska þess er eitt af þeim sjónarmiðum sem ekki 

verður litið fram hjá þar sem börn geta haft skýran og einbeittan vilja í samræmi við það sem 

því verður talið fyrir bestu. Sjónarmið barns geta átt rætur að rekja til þess sem það hefur 

upplifað. Hafi barn til að mynda upplifað ofbeldi af hálfu annars foreldris er líklegt að vilji 

barns sé í samræmi við það og af þeirri ástæðu er óhjákvæmilegt að taka tillit til þessa 

sjónarmiðs við ákvörðun um forsjá. Þó er afar mikilvægt að dómarar greini á milli 

framangreinds sjónarmiðs og þess þegar afstaða barns hefur mótast af deilum foreldra. Eins 

og þegar annað foreldrið, oftast það sem barn á lögheimili hjá, hefur neikvæð áhrif á afstöðu 

barnsins, heilaþvær það og kemur inn hjá því ranghugmyndum. Birtingarmynd tilfinninga 

barns við slíkar aðstæður getur verið þannig að það lýsi sig andsnúið öðru foreldrinu.156 

Sjónarmiðið á sér stoð í 3. mgr. 1. gr. og 43. gr. barnalaga, svo og 12. gr. barnasáttmálans. 

Með þessu er ekki verið að auka ábyrgð barns á ágreiningi foreldra heldur er nauðsynlegt að 

líta á raunverulegan vilja þess svo hægt sé að taka ákvörðun sem telja má barninu fyrir 

bestu.157 

7. Íslensk dómaframkvæmd 
Aðeins einn dómur hefur fallið í forsjármáli í Hæstarétti síðan heimild dómara til að dæma 

sameiginlega forsjá var lögfest. Í umfjöllun um Hrd. 18. júní 2014 í máli nr. 63/2014 verður 

aðeins vikið að þeim sjónarmiðum sem varða sameiginlega forsjá og heimild dómara til að 

dæma sameiginlega forsjá.  

 

7.1 Málavextir 

Málsaðilar hófu sambúð árið 2007, gengu í hjúskap árið 2009, eignuðust dóttur sama ár og 

slitu samvistir í október 2012. Snemma árs 2013 lagði móðir fram kæru á hendur föður vegna 

þriggja líkamsárása á árunum 2009- 2011. Tvö málanna voru felld niður þar sem þau þóttu 

                                                
155 sama heimild 132. 
156 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 5.1.6. 
157 sama heimild 132–133. 
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ekki líkleg til sakfellis og þriðja málið var fyrnt. Faðir viðurkenndi að til stimpinga milli 

þeirra hefði komið og í eitt skipti, árið 2010, hefði hann gengið of langt. Hann sagði að sér 

hefði liðið illa á eftir, hann hefði leitað sér aðstoðar fagfólks og unnið úr vandanum. Móðir 

viðurkenndi að hafa látið ljót orð falla í garð föður skömmu áður en hann missti stjórn á sér. 

Faðir bar fyrir dómi að sambúð málsaðila hefði oft og tíðum verið erfið og einkennst af 

andlegu ofbeldi og stjórnsemi af hálfu móður. Hún hafi meðal annars útilokað föður frá 

samvistum við fjölskyldu hans. Móðir kvað föður hafa verið helming hjúskapartímans 

erlendis vegna starfa hans og bar því við að hún hefði að mestu séð um barnið en faðir hélt 

því fram að á sambúðartímanum hefðu þau sinnt barninu í sameiningu. Eftir að sambúð lauk 

hafi móðir gert allt til að koma í veg fyrir umgengni barns við föður.  

Móðir barnsins fór með barnið til Danmerkur þann 8. mars 2013 án samþykkis föður 

og dvaldi þar í þrjá mánuði. Í kjölfarið fór faðir fram á afhendingu barns frá Danmörku á 

grundvelli Haag-samningsins um afhendingu brottnuminna barna. Málinu var vísað frá í 

Danmörku þar sem móðir hafði þegar farið með barnið aftur til Íslands. Faðir naut umgengni 

við barnið í nokkur skipti áður en móðir hélt utan og tvisvar á meðan á dvölinni í Danmörku 

stóð. Í málinu voru ásakanir af hálfu beggja aðila um ofbeldi eða stjórnsemi og málsaðilar 

ekki sammála um málsatvik. Af framburði beggja var ljóst að mikil togstreita og 

samskiptaerfiðleikar væru á milli foreldra þegar áðurgreint atvik frá 2010 átti sér stað.  

 

7.2 Héraðsdómur 

Móðir höfðaði mál gegn föður og krafðist þess að henni yrði með dómi falin óskipt forsjá 

dóttur þeirra. Faðir krafðist sýknu, að honum yrði falin forsjá dótturinnar en til vara að aðilar 

færu sameiginlega með forsjá barnsins. 

Matsmaður var dómkvaddur. Að hans mati voru báðir foreldrar hæfir til að fara með 

forsjá barnsins og taldi hann barnið í góðum og kærleiksríkum tengslum við báða foreldrana. 

Jafnframt taldi hann varhugavert að barnið flytti úr því umhverfi og þeim aðstæðum sem það 

þekkti hjá móður sinni og af þeirri ástæðu féllst dómurinn ekki á aðalkröfu föður.  

Fyrir dómi kom skýrt fram að móðir vildi ekki ljúka málinu með sátt og var 

óhagganleg í þeirri afstöðu. Ummæli móður við aðalmeðferð málsins lýstu neikvæðri afstöðu 

hennar til föður en hann var fús til samninga. Málsgögn sýndu fram á að móðir hafði sýnt 

föður ákveðna óbilgirni í tengslum við kröfu hans sem sneri að umgengni og þar með hafi 

hún ekki virt að fullu rétt barnsins til umgengni við föður. Í gögnum málsins mátti einnig 

greina að móður hefði ekki auðnast að leggja deilu málsaðila vegna hjónaskilnaðar þeirra til 
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hliðar í því skyni að ná samkomulagi við föður um hagsmuni og velferð barnsins. Að þessu 

gættu taldi dómurinn ekki rétt að veita móður óskipta forsjá barnsins. Taldi dómurinn líklegt 

að slíkt myndi fremur leiða til þess að valdabarátta og neikvæð afstaða málsaðila í garð hvors 

annars festist í sessi. Dómurinn taldi engin gögn liggja fyrir um ætlaða ofbeldishneigð föður 

fyrir utan þetta eina atvik. Dómurinn taldi því ekki ástæðu til að ætla að hætta væri á að faðir 

myndi beita móður barnsins ofbeldi. Í niðurstöðu dómsins segir: 

 
Báðir málsaðilar eru ágætum hæfileikum búnir og telur dómurinn eðlilegt að 
ætla að þegar kveðið hefur verið á um forsjá og fasta umgengni og ósætti 
vegna hjónaskilnaðarins hefur dvínað geti málsaðilar lagt deilur sínar til hliðar 
og unnið að betri samskiptum með velferð barnsins að leiðarljósi. Telur 
dómurinn mikilvægt að jafnræði ríki milli aðila til að skapa traust þeirra á milli 
og til að gefa báðum aðilum kost á að ráða málefnum barnsins til lykta í 
framtíðinni. Hér ber og að hafa í huga að hvort sem forsjáin er óskipt hjá 
stefnanda eða sameiginleg og lögheimili barnsins hjá stefnanda munu 
málsaðilar ekki komast hjá því að eiga samskipti vegna umgengni og 
almennrar umönnunar og velferðar barnsins. Dómurinn telur því mikilvægt að 
málsaðilar taki sem fyrst ábyrga ákvörðun um að skilja særindi vegna skilnaðar 
að baki sér og vinna af heilindum að jákvæðum samskiptum sín á milli til að 
stuðla sem best að velferð dóttur sinnar. 

 

Varð það niðurstaða héraðsdóms að hagsmunum barnsins væri best gætt með því að 

málsaðilar færu sameiginlega með forsjá barnsins.   

 

7.3 Hæstiréttur  

Móðir áfrýjaði niðurstöðu héraðsdóms til Hæstaréttar. Í dómi Hæstaréttar segir: 
 

Eins og fram kemur í hinum áfrýjaða dómi eru báðir málsaðilar vel hæfir til að 
fara með forsjá barns síns. Þótt deilur hafi staðið milli málsaðila, sem sett hafa 
mikið mark á samskipti þeirra, verður ráðið af gögnum málsins að þau geti 
sameiginlega í þágu barnsins tekið meiri háttar ákvarðanir er varða það og séu 
í stakk búin að vinna saman að velferð og þroska þess. Verður því ekki hnekkt 
mati héraðsdóms, sem skipaður var sérfróðum meðdómsmönnum, að 
málsaðilar skuli sameiginlega fara með forsjá barnsins. Að þessu gættu verður 
hinn áfrýjaði dómur staðfestur með vísan til forsendna hans. 
 
 

7.4 Greining dómsins 

Báðir foreldrar gerðu kröfu um óskipta forsjá barnsins. Til vara gerði faðir kröfu um 

sameiginlega forsjá. Föður var ekki falin óskipt forsjá vegna þeirra breytinga sem við það 

yrðu á högum og umhverfi barnsins. Móður var heldur ekki fengin óskipt forsjáin vegna 
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neikvæðrar afstöðu hennar til föður, ósanngirni varðandi umgengnisrétt og einnig af þeirri 

ástæðu að henni hafði ekki tekist að setja skilnaðardeilu þeirra til hliðar til ná samkomulagi 

við föður. Að þessu virtu má draga þá ályktun að eftir stæði sameiginleg forsjá.  

 Í forsjármáli ber dómara að líta til sjónarmiða sem lögfest eru í 2. ml. 2. mgr. 34. gr. 

barnalaga. Við mat á því hvort forsjá skuli vera sameiginleg ber honum einnig að taka mið af 

því hvort forsjáin hafi áður verið sameiginleg og aldur og þroska barns. Þá ber dómara að líta 

sérstaklega til þess hvort ágreiningur eða samskipti foreldra séu líkleg til að koma í veg fyrir, 

hindra eða draga úr möguleikum barns til að alast upp við þroskavænleg skilyrði, sbr. 4. mgr. 

34. gr. barnalaga. Í umræddu máli fóru foreldrar barnsins sameiginlega með forsjá. Dómurinn 

taldi þá skipan vera ólíklegri til að festa valdabaráttu málsaðila og neikvæða afstöðu móður 

til föður í sessi. Draga má þá ályktun að dómurinn hafi leitast við að finna lausn á ágreiningi 

málsaðila til lengri tíma litið enda þjóni það best hagsmunum barns. Viðvarandi valdabarátta 

og neikvæð afstaða getur staðið þroska barns fyrir þrifum og því mikilvægt að finna lausn 

sem er til þess fallin að koma í veg fyrir slíkt.  

  Í málinu voru uppi ásakanir um ofbeldi sem er eitt af þeim sjónarmiðum sem dómara 

ber að hafa í huga í forsjármáli, sbr. 2. ml. 2. mgr. 34. gr. barnalaga. Af lögskýringargögnum 

leiðir að aldrei skuli dæma sameiginlega forsjá þegar saga er um ofbeldi. Hins vegar kom 

fram í dómnum að móðir lagði fram kæru á hendur föður þegar aðilar deildu um umgengni 

við föður í tengslum við áform móður um að dvelja erlendis með barnið. Dómurinn taldi að 

þar sem engin gögn lægju fyrir um ofbeldishegðun, fyrir utan atvikið sem faðir viðurkenndi, 

væri ekki ástæða til að ætla að hætta væri á því að faðir myndi beita móður ofbeldi. Þessi 

niðurstaða gefur til kynna að ofbeldi í nánu sambandi þurfi að vera raunverulegt ofbeldi en 

ekki einangrað tilvik. Haldbær sönnun um ofbeldissögu verði að liggja fyrir. Önnur afstaða er 

varasöm því hún gæti haft þær afleiðingar að annar málsaðila hefði tilhæfulausar ásakanir um 

ofbeldi uppi í forsjármáli í því skyni að tryggja sér óskipta forsjá.  

Í þessu samhengi má þó velta upp einu af sjónarmiðum innanríkisráðherra þegar hann 

ákvað að leggja ekki til lögfestingu dómaraheimildarinnar. Hann benti á að þetta kynni að 

hafa slæmar afleiðingar í tilfellum þar sem hvers konar ofbeldi hefði verið beitt inni á heimili 

án þess að mögulegt væri að sýna fram á það með haldbærum sönnunargögnum. Börn ættu að 

fá að njóta vafans þegar foreldra greinir á um forsjá. 
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8. Umræður og niðurstaða  
Höfundur hefur leitast við að finna svör við rannsóknarspurningunni hvort heimild dómara til 

að dæma sameiginlega forsjá sé framför eða afturför í íslensku réttarkerfi.   

 Við skoðun á norrænum rétti má sjá að heimildin hefur verið til staðar í Noregi frá 

1981, Svíþjóð frá 1998 og Danmörku frá 2007. Íslendingar voru því lang síðastir til að 

lögfesta dómaraheimildina. Aðdragandinn var mjög langur. Innanríkisráðherra hafði ekki gert 

ráð fyrir lögfestingu dómaraheimildarinnar þegar hann lagði fram á Alþingi frumvarpið sem 

varð að lögum nr. 61/2012 um breytingar á barnalögum. Það er umhugsunarvert þar sem á 

tímabilinu 2005-2010 höfðu þrjár óháðar og ótengdar nefndir allar komist að þeirri 

niðurstöðu að lögfesta ætti heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá. Þá höfðu 

íslenskar rannsóknir, sem raktar voru hér að framan, leitt í ljós að sameiginleg forsjá væri 

almennt góð. Fyrirkomulagið hvetti foreldra til samstarfs með áherslu á velferð barna.  

 Sjónarmiðið um að þvinguð sameiginleg forsjá geti valdið togstreitu og skorti á 

samstarfi og samstarfsvilja foreldra er til þess fallið að ýta undir misvísandi ákvarðanir sem 

eru andstæðar hagsmunum barns. Niðurstöður rannsóknarinnar í Danmörku hrekja mögulega 

slíkar fullyrðingar því rannsóknin leiddi í ljós að þeir foreldrar sem dæmd hafði verið 

sameiginleg forsjá voru töluvert líklegri til að viðhafa farsælt samstarf en í þeim tilfellum þar 

sem forsjáin var falin öðru þeirra. Í þessu sambandi þykir einnig rétt að velta upp því 

sjónarmiði hvernig hægt sé að taka misvísandi ákvarðanir í skjóli sameiginlegrar forsjár. Af 

28. gr. a. barnalaga leiðir að lögheimilisforeldri hafi heimild til að taka afgerandi ákvarðanir 

um daglegt líf barns náist ekki samkomulag á milli foreldra. Af fyrri umfjöllum má sjá að 

þegar á reynir í raun og veru er það lögheimilisforeldrið sem hefur valdið. Að þessu sögðu 

má velta þeirri spurningu fyrir sér hver sé raunveruleg þýðing sameiginlegrar forsjár. 

Að mati höfundar eru rökin fyrir heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá afar 

sterk og heimildin á óneitanlega rétt á sér í íslensku réttarkerfi. Dómaraheimildin kemur í veg 

fyrir fyrirsjáanlega niðurstöðu í forsjármáli sem ætla má að hafi ákveðin fælingarmátt. Því má 

halda fram að foreldri höfði ekki forsjármál vegna tilfallandi eða smávægilegs ágreinings. Í 

sumum tilfellum þar sem foreldrar hafa ekki náð sáttum getur verið ákjósanlegt að fá 

hlutlausan aðila til að skera úr um ágreining og dæma um hvernig forsjá barns skuli háttað. 

Niðurstöður dönsku rannsóknarinnar styðja þetta sjónarmið því þær leiddu í ljós að foreldrar 

gætu unnið vel saman í málefnum barns síns eftir að dómur félli.  

 Það sem ógnar einna helst dómaraheimildinni er að aldrei er hægt að vita með vissu 

hvort foreldrar sem fá dæmda sameiginlega forsjá geti náð sáttum um hagsmuni barns og 
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unnið í sameiningu að málefnum þess, né hvort ásakanir um ofbeldi séu sannar þar sem 

sönnunargögn eru alla jafna ekki fyrir hendi þegar um heimilisofbeldi er að ræða. Hugsanlega 

gæti sálfræðimat á foreldrum hjálpað dómara við að komast að réttri niðurstöðu.  

Að mati höfundar er dómaraheimildin einna helst réttlætanleg með eftirfarandi 

sjónarmiði: Hafi dómari ekki heimild til að dæma sameiginlega forsjá fer réttarkerfið gegn 

grundvallarreglu barnaréttar, þ.e. að dæma það sem er barni fyrir bestu. Þegar ofangreind 

umfjöllun er virt í heild getur höfundur fallist á að heimild dómara til að dæma sameiginlega 

forsjá sé framför í íslensku réttarkerfi enda þjóni það hagsmunum barns. Höfundur telur að 

dómaraheimildin megi þó ekki verða að einhvers konar meginreglu heldur þurfi að skoða 

sérhvert mál til hlítar áður en ákvörðun um sameiginlega forsjá eða áframhaldandi 

sameiginlega forsjá er tekin.  
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