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1 Inngangur 

Í 1. gr. barnalaga nr. 76/2003, hér eftir nefnd bnl., er fjallað um réttindi barns. Í 2. mgr. 1. gr. 

kemur fram sú regla að það sem barni sé fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang þegar teknar eru 

ákvarðanir um málefni þess. Reglan er ein af grundvallarreglum barnaréttar og kemur hún 

einnig fram í 3. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, hér eftir nefndur SRB, 

sem lögfestur var hér á landi með lögum nr. 19/2013. Það er viðurkennt sjónarmið að 

barnaréttur byggir á reglunni ásamt öðrum grundvallarreglum sáttmálans og miðað sé jafnframt 

við hana við túlkun reglna barnaréttar almennt.1 

Reglur um umgengni byggja skv. ofangreindu líkt og aðrar reglur barnaréttar á 2. mgr. 1. 

gr. bnl., sbr. 3. gr. SRB. Þegar fjallað er um umgengni er í hvívetna rætt um umgengni foreldra 

við börn sín en minni áhersla lögð á aðra aðila. Mögulega orsakast þetta að hluta til af gömlum 

viðhorfum um fjölskylduna og foreldravald. Hvað sem því líður er réttur annarra en foreldra til 

umgengni einungis mögulegur í lagalegum skilningi við afmarkaðar aðstæður, sem nefndar eru 

í 46. gr. a. bnl. Jafnvel þó slíkar aðstæður eigi við er réttur vandamanna samt sem áður ekki jafn 

ríkur og réttur foreldra. 

Helsta umfjöllunarefni þessarar ritgerðar verður að taka reglur um umgengnisrétt barna við 

aðra en foreldra á grundvelli bnl. til skoðunar í því skyni að velta því upp hvernig þær 

samræmast grundvallarreglum SRB og rétti barns til fjölskyldu sem nýtur í senn verndar SRB, 

Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, hér eftir nefnd stjsk. og Mannréttindasáttmála 

Evrópu, hér eftir nefndur MSE. 

Í öðrum kafla verður fjallað um rétt barna til fjölskyldu. Í því skyni verða grundvallarreglur 

SRB fyrst teknar til skoðunar. Þá verður fjallað um reglur um friðhelgi fjölskyldunnar skv. 

stjsk., MSE og SRB. Loks verður umfjöllun beint að réttindum barna til að njóta umönnunar 

foreldra sinna og rétti þeirra til að viðhalda öðrum fjölskyldutengslum skv. SRB. 

Í þriðja kafla verður umgengnisréttur skoðaður. Lögð verður áhersla á þann mun sem er á 

réttindum foreldra annars vegar og annarra nákominna hinsvegar á grundvelli bnl. 

Í fjórða kafla verður svo fyrri umfjöllun hnýtt saman og borið saman hvernig íslenskar 

reglur um umgengni barna við aðra en foreldra sína samræmast þeim réttindum sem börnum 

eiga að vera tryggð á grundvelli stjsk., laga og alþjóðlegra skuldbindinga. 

Að lokum verður umfjöllunarefni ritgerðarinnar í stuttu máli dregið saman í lokaorðum. 

 

 

                                                 
1 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 26. 
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2 Réttur barna til fjölskyldu 

2.1 Grundvallarreglur samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur 1989 og tók gildi 1990, en var fullgilltur 

hérlendis 1992. Fjallað hafði verið um réttindi barna í Genfaryfirlýsingunni frá 1924 og síðar í 

yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 1959. Tilurð SRB á upphaf sitt í tillögu 

frá fulltrúum Póllands í Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1978 og var því unnið að gerð 

SRB í yfir áratug áður en hann var fullgerður. Sáttmálinn treysti til muna þau réttindi sem 

börnum eru tryggð í alþjóðarétti og var hann fullgildur víða um heim með fádæma hraða miðað 

við aðra alþjóðasáttmála sem samþykktir höfðu verið.2 

Nokkur af ákvæðum SRB eru álitin grundvallarreglur. Þetta eru n.t.t. reglurnar sem koma 

fram í 2., 3., 6. og 12. gr. samningsins. Í því að umræddar reglur teljast grundvallarreglur felst 

að þær koma til skoðunar við framkvæmd og túlkun annarra ákvæða samningsins.3 Með 

breytingu á bnl. með lögum nr. 61/2012 var m.a. settur nýr kafli um réttindi barnsins. Kaflinn 

inniheldur aðeins eina grein og fjallar hún um réttindi barns í þremur málsgreinum. Í umræddri 

lagagrein felst í reynd lögfesting á grundvallarreglum SRB og tryggir þessi lagasetning enn 

frekar það sjónarmið að íslenskur barnaréttur túlkist til samræmis við þær.4  

Vert er að nefna að á grundvelli 43. gr. SRB starfar nefnd Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins, hér eftir nefnd barnaréttarnefndin. Skv. 44. gr. SRB fær nefndin reglulega í hendur 

skýrslur um framkvæmd samningsins frá aðildarríkjum hans og á grundvelli d-liðar 45. gr. 

leggur hún fram tillögur og almenn tilmæli til viðkomandi aðildarríkis. Barnaréttarnefndin 

hefur vald til túlkunar samningsákvæða SRB. Nefndin hefur margsinnis fjallað um efni 

samningsins, m.a. í áðurnefndum tillögum og almennum tilmælum og hefur það verið til 

skýringar samningsákvæða þar sem e.t.v. var ekki fyllilega ljóst hvað fælist í tilteknu ákvæði.5 

Nú verða grundvallarreglur SRB skoðaðar og farið yfir hvernig þær endurspeglast í 

íslenskum barnarétti.  

 

2.1.1 Jafnrétti barna 

Í 2. gr. SRB er að finna jafnræðisregluna. 1. mgr. 2. gr. felur í sér þá mikilvægu skyldu sem 

lögð er á aðildarríkin að sjá til þess að öll börn njóti til jafns og án allrar mismununar allra 

                                                 
2 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 31. Sjá einnig: Lawrence J. Leblanc: The Convention on the Rights 

of the Child, bls. 16 og 45. 
3 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 301. 
4 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 26. 
5 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 298. Sjá einnig: „Committee on the Rights of the 

Child“, http://www.ohchr.org. 
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réttinda sem getið er í samningnum. Skilgreining mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna er 

lögð til grundvallar við skýringu hugtaksins ‘mismunun’, sem hvergi er skýrt í SRB. 

Skilgreining sú felur í sér hvers kyns ,,aðgreiningu, útilokun, takmörkun eða forréttindi hvaða 

einstaklings sem er“ á hvaða grundvelli sem er.6 Tiltekið er m.a. kynþáttur, litarhaft, kyn, 

tungumál og trú. 

Í 2. mgr. 2. gr. SRB er lögð áhersla á þörf þess að vernda börn fyrir allri mismunun á 

grundvelli aðgerða eða stöðu foreldra eða nákominna vandamanna þeirra. 2. mgr. 2. gr. er öllu 

víðtækari en 1. mgr, enda vísar 2. mgr. til hvers kyns mismununar á meðan 1. mgr. varðar 

einungis mismunun á grundvelli þeirra réttinda sem SRB stendur vörð um. Þrátt fyrir 

jafnræðisregluna geta aðildarríkin aðhafst sérstaklega í því skyni að vernda tiltekin börn eða 

hópa, enda getur verið misjafnt hversu ólíkum börnum er hætt við mismunun.7 

Börnum er eins og öðrum þjóðfélagsþegnum tryggt jafnrétti á grundvelli 65. gr. stjsk. Líkt 

og aðrir sækja börn líka slíkan rétt á grundvelli ýmissa alþjóðasamninga. Ein regla af því tagi 

er í 14. gr. MSE.8 Lögfesting SRB var til þess fallin að ýta undir þau réttindi og það sama má 

segja um lögfestingu 1. gr. bnl. um réttindi barns með áðurnefndri lagabreytingu nr. 61/2012. 

1. mgr. 1. gr. bnl. byggir að hluta til á 2. gr. SRB þó jafnrétti sé í henni ekki beinum orðum 

nefnt. Jafnframt byggir 1. mgr. 1. gr. bnl. á grundvallarreglunni í 6. gr. SRB, en nánar verður 

fjallað um hana síðar. Í 2. málsl. 1. mgr. 1. gr. bnl. er svo lögð áhersla á bann við hvers kyns 

ofbeldi eða vanvirðandi háttsemi gagnvart börnum.9  

 

2.1.2 Réttur til lífs og þroska 

Í 6. gr. SRB er fjallað um meðfæddan rétt barns til lífs og sú skylda lögð á aðildarríkin að tryggja 

þann rétt sem og réttinn til að þroskast. Rétturinn til lífs er eðli málsins samkvæmt líklega sá 

allra dýrmætasti réttur sem hver og einn einstaklingur getur átt. Í 1. mgr. 2. gr. MSE er fjallað 

um þennan rétt sem og í öðrum mannréttindasamningum, sem grunnforsendu hinna ólíku 

mannréttinda sem verndar njóta. Hvað nákvæmlega felst í þroska verður ekki skilgreint með 

skýrum hætti en ákvæði samningsins eru m.a. til þess gerð að stuðla að og tryggja það að börn 

fái að lifa við aðstæður sem talist geta þroskavænlegar.10 Hugtakið þroski í skilningi SRB snýst 

                                                 
6 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 301. 
7 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 301-302. Sjá einnig: Rachel Hodgkin og Peter 

Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 18-19 og 30. 
8 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 556. 
9 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 27. 
10 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 304. 
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ekki síður um það að bjóða börnum upp á vænlegar aðstæður á uppvaxtarárunum, meðan þau 

eru ennþá börn, en að undirbúa þau fyrir fullorðinsárin.11 

Í 1. málsl. 1. mgr. 1. gr. bnl. er rétturinn til lífs og þroska einnig tryggður. Í athugasemdum 

með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 61/2012 um breytingu á bnl. er fjallað um réttinn til 

lífs og þroska í sömu andrá og fjallað er um það sem barni er fyrir bestu. Fjallað er um það 

sjónarmið að það samræmist því sem barni er fyrir bestu að horft sé til þarfa barns með 

grunngildi SRB ofarlega í huga. Kemur þar fram að þegar hugtakið þroski er skýrt sé um að 

ræða „líkamlegan, sálrænan, andlegan, siðferðilegan og félagslegan þroska“. Jafnframt er 

fjallað um þau sjónarmið sem talið er að ýti undir þroskavænleg skilyrði. Eitt nefndra 

sjónarmiða sem sérstakt gildi hefur varðandi umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er sjónarmiðið 

um jákvæð tengsl.12 

 

2.1.3 Það sem barni er fyrir bestu 

Í 1. mgr. 3. gr. SRB kemur fram reglan um að það sem barni er fyrir bestu skuli alltaf hafa 

forgang þegar nánar tilteknir aðilar, hvort sem um er að ræða einkaaðila eða opinbera, viðhafa 

ráðstafanir sem snerta börn. Slíkar aðstæður kunna að virðast augljósar þegar ráðstafanir snúast 

beinlínis um börn en ákvæðið á jafnt að hafa til hliðsjónar þegar ráðstafanir kunna að snerta 

börn með óbeinum hætti. Hvað felst í hugtakinu ‘það sem barni er fyrir bestu’ er ekki fyllilega 

skýrt en líkt og ritað var um þroska hér að ofan er gengið út frá því að þær reglur sem 

samningurinn fjallar um séu til þess fallnar að stuðla að því sem barni er fyrir bestu.13 

Barnaréttarnefndin hefur ítrekað lýst þeirri afstöðu sinni að SRB myndi eina heild og 

ákvæðin túlkist til innra samræmis við hvort annað. Þetta á sérstaklega við um tengsl þeirra 

reglna sem álitnar eru grundvallarreglur, þ.e. 2. gr, 3. gr., 6. gr. og 12. gr.14 

Hlutverk barnaréttarnefndarinnar er m.a. fólgið í því að túlka efni SRB, sem nefndin gerir m.a. 

með því að gefa út svokallaðar almennar athugasemdir um tiltekin atriði samningsins.15 Árið 

2013 gaf nefndin út almenna athugasemd nr. 14 þar sem sérstaklega var fjallað um regluna í 1. 

mgr. 3. gr. SRB um það sem barni er fyrir bestu. Í athugasemd nefndarinnar kom m.a. fram að 

hugtakið ‘það sem barni er fyrir bestu’ feli í senn í sér þrefalda merkingu. Í fyrsta lagi rétt barna 

                                                 
11 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 93. 
12 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290 mál, alm. aths. kafli 4.2. Sjá einnig: Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, 

bls. 12. 
13 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 303. 
14 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 37. 
15 „Committee on the Rights of the Child“, http://www.ohchr.org. 



8 
 

sem slíkan til að í hvívetna sé það sem börnum er fyrir bestu haft efst í huga þegar teknar eru 

almennar eða sértækar ákvarðanir sem varða börn. Í öðru lagi sem meginregla við túlkun, þ.e. 

að séu tveir vegir færir við túlkun reglu skuli sá sem frekar samræmist því sem barni er fyrir 

bestu valinn og í þriðja lagi sem málsmeðferðarregla.16 

Í ofannefndri athugasemd nefndarinnar kemur fram að fjölskyldan sé grundvallareining 

samfélagsins og sérlega mikilvæg fyrir þroska og velferð barna. Því er áhersla lögð á varðveislu 

hennar. Nefndin bendir á að fjölskyldan njóti friðhelgi á grundvelli 16. gr. SRB og jafnframt 

bendir hún á að hugtakið fjölskylda sé víðtækt hugtak, m.a. á grunvelli 5. gr. SRB. Loks má 

benda á að tekið er fram að varðveisla fjölskyldulífsins geti falið í sér að varðveita þau tengsl 

sem barn hefur myndað við ömmur, afa, frænkur, frændur og jafnvel aðila utan hefðbundins 

fjölskylduhugtaks á borð við vini og skólafélaga.17 Ef til vill er hægt að draga þá ályktun af 

þessari túlkun nefndarinnar að tengslin sjálf séu lykilatriði. 

Í 2. mgr. 1. gr. bnl. er að finna almenn ákvæði sambærilegs efnis og 1. mgr. 3. gr. SRB. Í 

almennum athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum um breytingu á bnl. nr. 

61/2012 kemur fram að með lögfestingu ákvæðisins sé tryggður réttur barna til þess að alltaf sé 

miðað við það sem þeim er fyrir bestu í öllum málaflokkum, sama hver tekur ákvörðun sem 

snertir þau. Jafnframt kemur fram að jafnt þurfi að leggja áherslu á hvernig lagsetning getur 

þjónað þörfum barna almennt og að þarfir barns í hvaða máli fyrir sig séu metnar.18 

 

2.1.4 Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og að tillit sé tekið til þeirra 

Í 12. gr. SRB er fjallað um mikilvægi þess að veita börnum sem náð hafa slíkum þroska að geta 

myndað eigin skoðanir, í hverju máli sem þau sjálf varðar, þann rétt að segja sínar skoðanir og 

jafnframt að tillit sé tekið til skoðana þeirra til samræmis við aldur og þroska. Í 1. mgr. 12 gr. 

er þetta tekið fram en í 2. mgr. er lögð áhersla á að þessi réttur eigi við í hverju því máli sem 

barnið kann að varða fyrir stjórnvöldum eða dómstólum. Í 12. gr. er ekki fólgin nein 

aldurstakmörkun. Nauðsynlegt að skoða það hvert sinn hvernig réttilega verður tekið mið af 

aldri barns og þroska í ólíkum málum.19 12. gr., ásamt m.a. 13. gr. sem fjallar um tjáningafrelsi, 

                                                 
16 General comment no. 14, bls. 2. 
17 General comment no. 14, bls. 8. 
18 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 12 og 27-28. Sjá einnig: Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290 mál, 

alm. aths. kafli 4.2. 
19 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 304-305. Sjá einnig: Rachel Hodgkin og Peter 

Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 153. 
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er ein greina sáttmálans sem sérstaklega ýtir undir það að litið sé á börn sem sjálfstæða 

einstaklinga í samfélaginu sem hafa tilfinningar og skoðanir líkt og aðrir.20 

Líkt og varðandi regluna um það sem barni er fyrir bestu gaf barnaréttarnefndin út almenna 

athugasemd um 12. gr. SRB þar sem m.a. er fjallað um hvernig rétt er að túlka regluna í ólíkum 

aðstæðum. Í umfjöllunn sinni um 2. mgr. 12. gr. fjallar nefndin m.a. um að mikilvægt sé að 

tekið sé mark á vilja barna í umgengnismálum. Þá leggur nefndin til grunvallar að rétt sé að 

meta það í hverju máli fyrir sig hversu mikið mark er hægt að taka á vilja barns, þ.e. ekki sé rétt 

að byggja á tilteknum aldri þar sem talið sé að börn geti tjáð sig um slík mál, enda byggir reglan 

á aldri og þroska og börn eru ekki alltaf á sama stað þroskalega og jafnaldrar þeirra.21 

Í 3. mgr. 1. gr. bnl. er að finna sambærilega reglu og í 12. gr. SRB. Í ákvæðinu er ekki 

sérstaklega minnst á rétt barna til að lýsa skoðun sinni fyrir dómstólum eða stjórnvöldum líkt 

og orðað er í 2. mgr. 12. gr. SRB. Hinsvegar er að finna ákvæði er varða ólíkar tegundir mála í 

ýmsum sérlögum og í bnl. er rétturinn tryggður í 34. gr. um forsjármál og 47. gr. um 

umgengnismál.22 

Í máli Hrd. 9. september 2016 (579/2016) vísaði dómurinn til 3. mgr. 1. gr. bnl. og 12. gr. 

SRB í niðurstöðu sinni um að hafna kröfu föður um að fá barn afhent með aðfarargerð úr 

umgengni. Barnið lýsti yfir eindreginni afstöðu sinni til að dvelja áfram hjá móður sinni og vildi 

alls ekki fara til föður, þar sem barnið átti lögheimili. Í niðurstöðunni var m.a. stuðst við skýrslu 

sálfræðings um viðhorf barnsins. 

 

2.2 Friðhelgi fjölskyldunnar 

Í 1. mgr. 71. gr. stjsk. kemur fram að allir skuli njóta friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Í reglunni 

grundvallast réttur barna til friðhelgi fjölskyldulífs. Reglan felur ekki í sér kröfu um að 

fjölskylda eigi heima undir sama þaki eða uppfylli skilyrði annars konar þröngrar skilgreiningar 

á fjölskylduhugtakinu. Af ákvæðinu má jafnramt leiða rétt foreldris sem barn býr ekki hjá og 

barns til umgengni við hvort annað, sem og skyldu löggjafans til að sjá fyrir slíkum rétti.23  

Í 1. mgr. 8. gr. MSE er að finna sambærilega reglu og í ofangreindri reglu stjsk. Aðildarríki 

MSE játast jafnt undir það á grundvelli ákvæðisins að takmarka ekki þau réttindi sem þar koma 

fram og að viðhafa tilteknar aðgerðir svo réttindin verði virk.24 Þó svo að kjarnafjölskyldan 

                                                 
20 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 149. 
21 General Comment no. 12, bls. 11 og 15. 
22 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 28. 
23 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 540. 
24 Ármann Snævarr: „Fjölskylda og fjölskyldulíf í ljósi 8. og 12. gr. mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 56. 
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liggi við kjarna hins hefðbundna fjölskylduhugtaks er ljóst af dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstóls Evrópu að fjölskyldutengsl í víðtækari merkingu, til dæmis tengsl barns 

við ömmu sína og afa, nýtur verndar 8. gr. til jafns. Má í þessu samhengi benda á MDE, Marckx 

gegn Belgíu, 13. júní 1979 (6833/74) þar sem Belgísk löggjöf gerði það að verkum að börn sem 

fæddust utan hjónabands höfðu ekki sömu lagalegu réttindi og tengsl við fjölskyldu foreldra 

barna, m.a hvað erfðarétt varðaði, og ef börnin hefðu fæðst innan hjónabands. Dómstóllinn 

benti á að hugtakið fjölskyldulíf í skilningi 8. gr. MSE fæli a.m.k. í sér tengsl við nákomna 

ættingja á borð við ömmu og afa barns.25 

Í SRB er sömuleiðis lögð mikil áhersla á mikilvægi fjölskyldunnar. Í inngangi samningsins, 

sem ekki hefur sömu réttaráhrif og ákvæði hans en getur verið til túlkunar þeirra, er m.a. lögð 

áhersla á verndun fjölskyldunnar sem samfélagslegrar grundvallareiningar.26 Ýmis ákvæði 

samningsins vinna með einum eða öðrum hætti að vernd fjölskyldunnar, en sérstaklega má 

nefna að í 16. gr. er fjallað um vernd einkalífs og fjölskyldu. Af ákvæðinu má ráða líkt og af 1. 

mgr. 8. gr. MSE og 1. mgr 71. gr. stjsk. að fjölskyldan í víðtækum skilningi skuli njóta 

verndar.27 

Í 5. gr. SRB er fjallað um ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra eða eftir atvikum annarra 

fjölskyldumeðlima til að veita barni leiðsögn og handleiðslu í samræmi við vaxandi þroska 

barnsins. Í 18. gr. SRB er svo fjallað um sameinlega ábyrgð foreldra eða annarra lögráðamanna 

til að koma barni til þroska. Ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra á uppeldi barna byggja að 

miklu leyti á ákvæðunum tveimur. Þá er hin víðtæka skilgreining á hugtakinu fjölskylda sem 

lögð er til grundvallar í samningnum einkum dregin af 5. gr., eins og fram hefur komið.28 

Þrátt fyrir að friðhelgi fjölskyldunnar sé mikilvæg og njóti víðtækrar verndar er ekki þ.m.s. 

að hún verði ekki takmörkuð. Í 3. mgr. 76. gr. stjsk. kemur fram að börnum skuli tryggð sú 

vernd í lögum sem umönnun og velferð þeirra krefst. Greinin byggir á 2. mgr. 3. gr. SRB sem 

þegar hefur verið fjallað um. Í 3. mgr. 71. gr. stjsk. er heimild til takmörkunar á friðhelgi 

fjölskyldunnar með sérstakri lagaheimild ef brýn nauðsyn er fyrir hendi vegna réttinda annarra. 

Slíkar heimildir eiga sér styrka stoð í 3. mgr. 76. gr. og finnast m.a. bæði í bnl. og 

barnaverndarlögum nr. 80/2002.29 Takmarkanir á friðhelgi fjölskyldunnar á grundvelli stjsk. 

eru því í takt við takmarkanir skv. SRB, þ.e. um er að ræða mikilsverð réttindi sem njóta 

                                                 
25 Ármann Snævarr: „Fjölskylda og fjölskyldulíf í ljósi 8. og 12. gr. mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 58. 
26 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 295-296. 
27 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 308. 
28 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 75. Sjá einnig: Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, o.fl., bls. 11. 
29 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 315 og 559. 
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víðtækrar verndar en geta verið takmörkuð og slíkar takmarkanir koma líklega til með að byggja 

á hagsmunum barnsins. 

 

2.3 Réttur barns til að njóta umönnunar foreldra sinna 

Í SRB er víða fjallað um rétt barna til að njóta umönnunar. Í inngangi sáttmálans er lögð áhersla 

á nauðsyn þess að börn njóti sérstakrar verndar og umönnunar enda hafi barn ekki tekið út 

líkamlegan og andlegan þroska. Rétturinn til umönnunar er sömuleiðis tryggður í 2. mgr. 3. gr. 

SRB og í 1. mgr. 1. gr. bnl. eins og áður hefur komið fram. 

Í 1. mgr. 7. gr. SRB er sérstaklega fjallað um rétt barna til að njóta umönnunar beggja 

foreldra sinna eftir því sem unnt er. Sá réttur sem barni er tryggður með ákvæðinu er að 

umgengnisforeldri taki virkan þátt í umönnun þess, en uppfylli ekki sína skyldu sem foreldri 

með því einungis að inna af hendi skyldu á borð við greiðslu meðlags. Rétturinn getur ekki átt 

við í öllum aðstæðum, t.d. ef foreldri er látið eða ef stjórnvöld hafa metið það svo að foreldri sé 

vanhæft til að veita barni umönnun, sbr. orðalagið „eftir því sem unnt er“. 

Eins og í öllum aðstæðum þar sem teknar eru ákvarðanir um réttindi barns er aðalatriðið að 

horfa til þess sem barni er fyrir bestu. Gengið er út frá því að almennt sé það barni fyrir bestu 

að njóta umönnunar beggja foreldra sinna og því ber ríkið sönnunarbyrði fyrir því ef öðru er 

haldið fram.30 

Brýnt er að skoða aðrar greinar SRB í samhengi við 1. mgr. 7. gr. Til dæmis kemur fram í 

1. mgr. 9. gr. að aðildarríki skuli tryggja það að barn sé ekki skilið frá foreldrum sínum nema 

slíkt sé talið nauðsynlegt með hagsmuni barnsins í fyrirrúmi. Í 1. mgr. 18. gr. er fjallað um 

sameiginlega ábyrgð foreldra á uppeldi barns. Í 2. mgr. 18. gr. er svo lögð áhersla á að ríkið 

aðstoði foreldra við að rækja þessar uppeldisskyldur sínar. Einnig má nefna 27. gr. SRB sem 

fjallar um rétt barn til lífsafkomu sem nægir því til að ná fullum þroska. Í 2. mgr. 27. gr. kemur 

fram að foreldrar beri höfuðábyrgð á að sjá barni fyrir þannig aðstæðum að barn nái slíkum 

þroska og skv. 3. mgr. 27. gr. ber ríkinu að aðstoða foreldra í þessu hlutverki sínu.31 

Augljóslega er sbr. ofangreinda umfjöllun lagt upp með það að barn njóti umönnunar beggja 

foreldra sinna og sömuleiðis reynt að tryggja rétt foreldra til að rækja umönnunarskyldu sína, 

með nauðsynlegri aðstoð frá ríkinu ef þess krefst. Góð mælistika í þessum efnum er eins og 

almennt gildir að horfa til þess sem barni er fyrir bestu. Íslenska reglan í 46. gr. bnl. um að barn 

                                                 
30 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 108-109. 
31 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 108-109. 
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skuli njóta umgengnisréttar við foreldri sitt svo lengi sem slíkt er ekki andstætt hagsmunum 

þess endurspeglar e.t.v. það meginstef SRB að gengið sé út frá því að það sé undir hefðbundnum 

kringumstæðum barni fyrir bestu að njóta umönnunar foreldra sinna.32 

 

2.4 Réttur barns til að viðhalda öðrum fjölskyldutengslum 

Í 8. gr. SRB er fjallað um rétt barna til að viðhalda því sem auðkennir þau sem einstaklinga. Í 

ákvæðinu eru fjölskyldutengsl, nafn og ríkisfang nefnd til sögunnar sem auðkennandi atriði. Þó 

geta aðrir aðrir hlutir vissulega talist einkennandi fyrir börn og njóta slík atriði verndar 

grundvelli annarra ákvæða SRB ýmist með almennum eða sértækum hætti. Til dæmis má nefna 

að 2. gr. leggur almennt bann við mismunun og 30. gr. veitir börnum sem tilheyra 

minnihlutahópum sérstaklega rétt til að njóta eigin menningar, trúar og tungumáls.33 

Einn af auðkennandi þáttum barns sem einstaklings á grundvelli 1. mgr. 8. gr. SRB eru 

fjölskyldutengsl. Áhugavert er að nefna að þetta er eina regla samningsins sem nefnir hugtakið 

‚fjölskyldutengsl‘. Tengsl barna við aðra ættingja sína en foreldra geta verið eins mikilvæg og 

tengsl við foreldra og jafnvel mikilvægari í einhverjum tilfellum. Með því að veita 

fjölskyldutengslum vernd í 1. mgr. 8. gr. er ljóst að á grundvelli samningsins hafa börn rétt, 

m.a. í kjölfar skilnaðar foreldra, til að viðhalda tengslum við aðra fjölskyldumeðlimi en foreldra 

sína. Í flestum réttarkerfum hefur hinsvegar vantað upp á að slíkur réttur sé nægilega tryggður, 

en almennt eru betri tól fyrir hendi þegar kemur að varðveitingu tengsla við foreldra.34 

 

3 Umgengnisréttur 

3.1 Almennt um umgengnisrétt 

Sérhvert barn á rétt á því að halda tengslum við báða foreldra sína. Það er enda eins og fyrr 

segir almennt álitið svo að barni sé fyrir bestu að njóta umönnunar beggja foreldra sinna. Við 

fyrri umfjöllun má bæta við að barn á rétt á að halda tengslum við foreldra sína jafnvel þó 

nauðsynlega hafi þurft að aðskilja börn frá foreldrum sínum, sbr. 3. tölul. 9. gr. SRB. Þegar 

foreldrar búa ekki saman hefur barn almennt lögheimili hjá öðru foreldri. Barnið og hitt 

foreldrið eiga svo gagnkvæman rétt til að umgangast hvort annað einhvern hluta tímans. 

                                                 
32 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 108-109. 
33 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 113. 
34 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 114. 
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Um umgengnisrétt er fjallað í VIII. kafla bnl. Í 2. málsl. 1. mgr. 46. gr. laganna er hugtakið 

skilgreint sem ‘samvera og önnur samskipti’. Skilgreining þessi er víðtækari en sú sem áður var 

lögð til grundvallar. Með lögum nr. 61/2012 var skilgreiningin víkkuð. Áður hafði hugtakið 

einungis falið í sér samveru, ekki samskipti. Á grundvelli 2. mgr. 46. gr. a. er umgengni við 

aðra en foreldra skilgreind með sama hætti.35 

Skv. 2. mgr. 46. gr. a. gilda reglur 3.-5. mgr. 46. gr. jafnt um foreldra og þá sem til greina 

koma á grundvelli 1. mgr. 46. gr. a. Fjallað er um hvernig semja má um tilhögun umgengni og 

að óska megi staðfestingar sýslumanns á slíkum samningi í 4. og 5. mgr. 46. gr.36 

Markmið þessarar ritgerðar er fyrst og fremst að taka umgengnisrétt annarra en foreldra á 

grunvelli bnl. til skoðunar. Þess má þó geta að bnl. eru ekki einu íslensku lögin sem snerta á 

umgengni. Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 er fjallað nokkuð um umgengnisrétt, m.a. 

umgengnisrétt við aðra en foreldra. Í 2. gr. barnaverndarlaga kemur fram markmið laganna, 

sem fólgið er í því að tryggja börnum sem búa við óviðunandi aðstæður eða börnum sem stofna 

heilsu sinni og þroska í hættu nauðsynlega aðstoð. Lögin eiga því einungis við í afmörkuðum 

tilfellum sem upp geta komið á meðan bnl. fjalla með mun almennari hætti um barnarétt. Í 1. 

mgr. 74. gr. barnaverndarlaga kemur t.d. fram að barn í fóstri eigi rétt til umgengni við foreldra 

sína og aðra nákomna barninu. Verður nú ekki frekar fjallað um barnaverndarrétt en rétt þótti 

að benda á ofangreind atriði til samanburðar. 

 

3.2 Ákvörðun um umgengni 

Samvinna foreldra og jákvæð samskipti eru betur til þess fallin að stuðla að þroska barns en 

deilur og neikvæð samskipti. Færa má sannfærandi rök fyrir því að deilur foreldra eftir skilnað 

hafi meiri áhrif á aðlögun barns að breyttu sambandi foreldra sinna heldur en skilnaðurinn sem 

slíkur.37 Í 32. gr. bnl. er heimild fyrir foreldra til að semja um forsjá og lögheimili og slík 

heimild varðandi umgengni er í 4. mgr. 46. gr. Það fellur því í verkahring foreldra að ákveða 

umgengni barns jafnt við umgengnisforeldri sem og aðra nákomna. 

Þrátt fyrir heimild til samninga er auðvitað misjafnt hversu fólk er tilbúið til slíkra 

samskipta, t.d. við fyrrverandi maka. Með lögum nr. 61/2012 var ákvæði sett inn um skyldu til 

sáttameðferðar í 33. gr. a. bnl. Líkt og kemur fram í athugasemdum með lagafrumvarpinu voru 

miklar vonir bundnar um að þetta myndi leiða til þess að foreldrar myndu leysa deilur sínar um 

                                                 
35 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 181 og 185. 
36 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 180-183 og 185. 
37 Robert E. Emery: Marriage, Divorce, and Children‘s Adjustment, bls 94. 
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forsjá, lögheimili og umgengni án þess að sýslumaður þyrfti að fella úrskurð eða dómari dóm 

enda hafa rannsóknir erlendis bent til jákvæðra áhrifa sáttameðferða.38 

Samningar og sáttameðferðir grípa samt ekki öll tilfelli. Einu tilfellin þar sem umgengni 

kemur til skoðunar fyrir dómstólum er í málum um forsjá og lögheimili, bæði almennt skv. 5. 

mgr. 34. gr. og til bráðabirgða skv. 1. og 2. mgr. 35. gr. bnl. á meðan á máli stendur fyrir dómi. 

Forsjár- og/eða lögheimilismál eru því einu tilfellin þar sem tækifæri gefst til að skoða 

dómaframkvæmd um umgengni.  

Í Hrd. 9. júní 2016 (67/2016) var umgengni ákveðin á grundvelli 5. mgr. 34. gr. í máli sem 

jafnframt fól í sér deilu um forsjá og lögheimili. Samkvæmt mati dómskvadds matsmanns og 

sálfræðings í héraði voru báðir foreldrar forsjárhæfir og tengsl barns við umgengnisforeldri 

álitin gagnkvæm og sterk. Dómurinn taldi hagsmuna barnsins því best gætt með reglulegri og 

rúmri umgengni sem var ákveðin almennt fjórir dagar á móti tíu auk þess sem kveðið var á um 

jafna skiptingu milli foreldra um hátíðir og í sumarfríum ár frá ári. 

Þess ber að geta að í bnl. er engin viðmið að finna varðandi inntak umgengnisréttar. Í 1. 

mgr. 47. gr. kemur fram til hvaða atriða sýslumanni ber að horfa við ákvörðun um umgengni. Í 

3. mgr. 47. gr. kemur svo fram að sýslumaður hafi einungis heimild þegar sérstaklega stendur 

á til að úrskurða um umgengni í sjö daga af hverjum fjórtán. Skv. orðum ofangreinds dóms 

Hæstaréttar er umgengni í fjóra daga á móti tíu álitin rúm, það gæti e.t.v. gefið einhverja 

hugmynd um líklegt inntak ákvarðana um umgengni. Þó má benda á að engin regla bnl. 

takmarkar frelsi foreldra til að semja um inntak umgengni og því er ekkert beinlínis lagalega til 

fyrirstöðu að barn hafi jafnvel umgengni í meira en helming tímans. Mikilvægast er að miðað 

sé við þarfir barns í hverju tilfelli fyrir sig.39 

Sýslumaður sér um að úrskurða um umgengni skv. 47. gr. bnl. Skv. 5. mgr. 47. gr. getur 

sýslumaður fellt niður eða breytt úrskurði sínum um umgengni og á grundvelli 6. mgr. hefur 

hann allar sömu heimildir til að breyta ákvörðun dómara. Í 7. mgr. er svo að finna 

úrskurðarheimild fyrir nána vandamenn eða aðra nákomna skv. 46. gr. a. Í 47. gr. a. er fjallað 

um bráðabirgðaúrskurð sýslumanns um umgengni. Líkt og bráðabirgðaúrskurður dómara um 

forsjá og lögheimili þá gildir slíkur úrskurður almennt þangað til umgengnismál hefur verið 

leyst en getur líka gilt í ákveðinn tíma skv. 1. mgr. 47. gr. a. 

Nefna má að áhugaverðan samanburð á fjölda umgengnisúrskurða við foreldra annars vegar 

og aðra nákomna hins vegar má sjá í svari þáverandi innanríkisráðherra við fyrirspurn 

                                                 
38 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 113 
39 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 172. 
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þingmanns varðandi umgengni. Kom þar m.a. fram að af þeim 232 málum fyrir sýslumönnum 

um land allt sem upplýsingar lágu fyrir um vörðuðu einungis tvö umgengni við ömmu og afa.40 

Sú staðreynd að umgengni verður ekki ákvörðuð ein og sér í dómsmáli gerir það að verkum 

að dómaframkvæmd er afar takmörkuð um efnið. Þá leiðir innleiðing skyldu til sáttameðferðar 

líklega til þess að dómsmálum fækkar þar sem umgengni hefði e.t.v. verið dæmd. Þá eru 

úrskurðir sýslumanna í umgengnismálum ekki birtir. Á þessum tímapunkti virðist heldur enginn 

dómur hafa fallið þar sem 46. gr. a. kom til álita, hvorki í Hæstarétti né héraðsdómum. Af 

þessum ástæðum er erfitt að draga ályktanir um það hvernig reglum um umgengni er almennt 

beitt í framkvæmd hérlendis og nánast ómögulegt að komast að því hvernig 46. gr. a. er beitt. 

Fyrst að erfitt mun reynast að draga ályktanir af réttarframkvæmd verður að fara aðrar leiðir 

til að meta hversu vel réttur barna til umgengni við aðra nákomna en foreldra sína er varinn í 

núverandi rétti. Með því að skoða vel hver þau réttindi eru sem Ísland hefur skuldbundið sig til 

að tryggja börnum á grundvelli alþjóðasamninga og laga, líkt og gert hefur verið, og taka svo 

til skoðunar hvernig 46. gr. a. endurspeglar þessi réttindi líkt og gert verður hér í framhaldi má 

e.t.v. draga einhverjar ályktanir um gæði reglunnar. 

Nú verður umgengnisréttur barns við foreldra annars vegar og við aðra hins vegar borinn 

saman.  

 

3.3 Umgengni foreldra 

Í 46. gr. bnl. er fjallað um umgengnisrétt barns við það foreldri sem það býr ekki hjá. Réttur 

barns til umgengni við umgengnisforeldri sitt skv. 1. máls. 1. mgr. 46. gr. er til staðar svo lengi 

sem umgengnin er ekki beinlínis talin andstæð hagsmunum barnsins. Í 3. málsl 1. mgr. kemur 

svo fram að á báðum foreldrum hvíli skylda til að koma á umgengni við umgengnisforeldri. 

Það er því engu síður skylda lögheimilisforeldris að sjá til þess að barn þess njóti umgengni við 

umgengnisforeldri sitt. Umgengnisforeldri hefur í senn rétt og ber skyldu til að sinna umgengni 

við barn sitt. Jafnframt hvílir skylda á lögheimilisforeldri að stuðla að þessu. Þetta kemur fram 

í 2. mgr. 46. gr. og er þar aftur ítrekað að lögheimilisforeldri beri að stuðla að umgengni barns 

við umgengnisforeldri nema slíkt teljist andstætt hag barnsins skv. dómara eða sýslumanni.41 

Ljóst er að hvers kyns umgengnistálmanir af hálfu lögheimilisforeldris eru litnar alvarlegum 

augum. Samkvæmt 2. mgr. 48. gr. bnl. getur sýslumaður að kröfu þess sem á umgengnisrétt 

lagt dagsektir á þann sem tálmar umgengni og skv. 49. getur sýslumaður gert fjárnám fyrir 

slíkum dagsektum. Lokaúrræðið er svo aðfarargerð skv. 50. gr. bnl. en í því felst að farið er inn 

                                                 
40 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1207 – 598 mál, svar ráðherra, kafli 1, tafla 2. 
41 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 180-182. 
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á heimili eða dvalarstað barns, það tekið úr höndum þess sem tálmar umgengni og fært í hendur 

þess sem á umgengnisrétt. Það má því með sanni segja að gengið getur verið langt í því skyni 

að koma umgengni á.42 

Í SRB er hvergi minnst beinum orðum á umgengni. Hinsvegar er m.a. minnst á það í 1. mgr. 

9. gr. SRB að þær aðstæður þegar foreldrar búa ekki saman og ákveða þarf dvalarstað barns séu 

dæmi um tilfelli þegar heimilt getur verið að aðskilja barn frá foreldri sínu. Skv. 3. mgr. 9. gr. 

hefur barn svo rétt á persónulegum tengslum og beinu sambandi við það foreldri sem barn hefur 

verið aðskilið frá í slíkum aðstæðum, nema það væri talið andstætt hagsmunum barns.43 

Í máli Hrd. 29. júlí 2010 (454/2010) var fallist á kröfu föður skv. 50. gr. bnl. um að fá barn 

tekið úr umráðum móður með aðfarargerð og afhent sér í sumarumgengni skv. 

umgengnistilhögun sem enn var í gildi frá fyrri dómi frá árinu 2005, enda voru bæði dagsektir 

og fjárnám þegar fullreynd. Dómurinn taldi ljóst liggja fyrir að móðir tálmaði umgengni föður 

og barns. Móðir hélt því fram að barnið vildi ekki umgangast faðir sinn en dómurinn taldi að 

sú afstaða svo ungs barns væri augljóslega endurspeglun afstöðu móður gagnvart föður. Í 

niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, var m.a. vísað til réttar barns til samskipta 

við foreldra sína á grundvelli 3. mgr. 9. gr. SRB og 8. gr. MSE. 

 

3.4 Umgengni náinna vandamanna foreldris og annarra nákominna barni 

46. gr. a. bnl. fól í sér nýmæli þegar hún var felld inn í barnalögin með lagabreytingu nr. 

61/2012. Áður hafði einungis verið úrræði í 3. mgr. 47. gr. þáverandi laga þess efnis að nánir 

vandamenn látins foreldris eða foreldris sem væri ókleift að rækja umgengnisskyldur sínar gætu 

krafist úrskurðar sýslumanns um umgengni viðkomandi vandamanna við barn.44 

Í 1. mgr. 46. gr. a. bnl. kemur fram að barn eigi rétt til umgengni við nána vandamenn 

foreldris eða aðra nákomna sér séu aðstæður þannig að annað foreldri eða bæði séu fallin frá, 

foreldri sé ókleift að rækja umgengnisskyldur sínar eða það njóti verulega takmarkaðrar 

umgengni við barn. Áskilið er jafnframt að umgengni sé talin til hagsbóta fyrir barnið. Í 

áðurnefndri 3. mgr. 47. gr. eldri laga var ekki gert ráð fyrir öðrum nákomnum barni, heldur 

einungis nánum vandamönnum foreldra. Sá hópur sem tilkall getur gert til umgengni er því 

breiðari skv. 46. gr. a. Þetta geta t.d. verið fyrrverandi sambúðar- eða stjúpforeldrar. Einnig er 

sá munur á núverandi og eldri rétti að nú er gengið út frá því að það sé réttur barnsins að njóta 

                                                 
42 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 208. 
43 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 122. 
44 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 184. 
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umgengni við umrædda einstaklinga. Í eldri rétti var raunar hvorki talað um rétt þess sem sóttist 

eftir umgengni né barnsins, heldur var úrræðisins einungis getið sem slíks.45 

Þegar rætt er um að foreldri sé ókleift að rækja umgengnisskyldur sínar gæti til dæmis verið 

um að ræða vanhæfi viðkomandi foreldris. Þá er líka sá munur á að nú er gert ráð fyrir mögulegri 

umgengni annarra en foreldra ef annað foreldri nýtur verulega takmarkaðrar umgengni, en 

einungis var gert ráð fyrir umgengni vegna látins foreldris eða því að foreldri væri ókleift að 

sinna umgengni áður. Undir ‚verulega takmarkaða umgegni‘ gætu t.d. fallið þær aðstæður þegar 

foreldri er einhverra hluta vegna einungis kleift að vera í sambandi við barn sitt símleiðis, 

bréflega eða þar fram eftir götunum og nýtur því samskipta við barn sitt en ekki samveru og er 

því hugtakið umgengni ekki uppfyllt samkvæmt lagalegri skilgreiningu.46 

Það er mikill munur á þeim gagnkvæma rétti sem foreldrar og börn hafa við hvort annað á 

grundvelli 46. gr. bnl. og aðstöðu annarra á grundvelli 46. gr. a. bnl. Þeir sem koma til greina 

skv. 46. gr. a. eiga engan sjálfstæðan rétt, heldur er einungis gengið út frá rétti barnsins til 

umgengni við viðkomandi. Þá er jafnframt einungis gert ráð fyrir því að umgengni við umrædda 

aðila komi til greina sé það beinlínis talið til hagsbóta fyrir barnið. Röksemdarfærslan er því 

öfug þegar kemur að því að færa rök fyrir rétti foreldra eða annarra. Sá sem vill meina foreldri 

umgengni við barn þarf að sýna fram á að slíkt sé andstætt hagsmunum barnsins. Hinsvegar 

þarf sá sem ekki er foreldri og vill njóta umgengni við barn að færa rök fyrir því að umgengnin 

sé barninu til hagsbóta.47 

Eins og áður hefur komið fram getur réttur barna til umgengni við aðra nákomna en foreldra 

m.a. grundvallast á rétti þeirra til að viðhalda öðrum fjölskyldutengslum skv. 1. mgr. 8. gr. 

SRB.48  

Til hliðsjónar má benda á að Evrópuráðið, sem Ísland er meðlimur í, gerði árið 2003 með 

sér svokallaðan samning Evrópuráðsins um umgengni barna sem þó hefur ekki lagagildi 

hérlendis. Þar kemur fram kemur í 1. mgr. 5. gr. að umgengni megi koma á milli barns og náinna 

fjölskyldumeðlima þess sé það talið barni fyrir bestu. Þá kemur fram í 2. mgr. 5. gr. að 

aðildarríkjum sé frjálst að teygja þennan rétt víðar en bara til þeirra sem koma til greina skv. 1. 

mgr.49 

  

                                                 
45 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 184-185. 
46 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 184-185. 
47 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 184-185. 
48 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 114. 
49 Convention on Contact concerning Children, bls. 3. 
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3.4.1 Samanburður við norrænan rétt 

Norðurlöndin gerðu árið 1962 með sér svokallaðan Helsingforssamning um norrænt samstarf á 

víðtæku sviði. Er þar m.a. fjallað um samræmingu löggjafar aðildarríkjanna eftir því sem við 

verður komið. Það er viðurkennt sjónarmið sem á rætur að sækja í Helsingforssamninginn bæði 

hérlendis og á öðrum Norðurlöndum að tillit sé tekið til meginreglna og þróunar réttar hinna 

ríkjanna. Því getur verið gagnlegt að horfa til norræns réttar við umfjöllun um umgengni í 

íslenskum rétti.50 

Á öllum Norðurlöndum er lagt til grundvallar að foreldrar semji eða sættist um tilhögun 

umgengni. Dæmi um aðra reglu sem finnst á öllum Norðurlöndum er meginreglan um 

sameiginlega forsjá giftra foreldra fyrir og eftir skilnað. Þrátt fyrir margt sameiginlegt er ekki 

þar með sagt að allar reglur barnaréttar séu eins í öllum löndunum. Hér gefst þó ekki rými til 

mjög ítarlegs samanburðar. Ljóst er að skilgreining umgengni og tilhögun er ekki alls staðar 

með sams konar hætti.51  

Nú verða gildandi reglur um umgengni við aðra en foreldra á Norðurlöndunum sérstaklega 

teknar til skoðunar. Hér er rétt að rifja stuttlega upp hvernig umgengnisrétti barns við aðra en 

foreldra er hagað hérlendis. Á grundvelli 46. gr. a. bnl. kemur það aðeins til álita að úrskurða 

um rétt barns til umgengni við aðra en foreldra ef annað foreldri eða bæði eru látin, ef foreldri 

er ókleift að rækja umgengnisskyldur sínar við barn eða ef foreldri nýtur verulega takmarkaðar 

umgengni við barn. Þeir aðilar sem til greina kemur að úrskurða um umgengni barns við eru 

nánir vandamenn þess foreldris sem falla undir ofangreindar aðstæður eða aðrir nákomnir sjálfu 

barninu. Slíkur úrskurður verður einungis felldur sé það talið til hagsbóta fyrir barnið. 

Í Danmörku er að finna áþekka reglu við 46. gr. a. hinna íslensku bnl. Reglurnar eru þó ekki 

alveg sams konar. Í dönsku lögunum er líkt og í þeim íslensku gert ráð fyrir að umgengni 

annarra en foreldra komi til álita ef annað foreldri barns eða bæði deyja. Þá er ekki talað um 

það ef foreldri er ókleift að rækja umgengnisskyldur sínar líkt og hérlendis en hins vegar er gert 

ráð fyrir mögulegri umgengni annarra ef foreldri sem barn býr ekki hjá hefur enga eða mjög 

takmarkaða umgengni. Umgengni barns verður einungis dæmd við náin skyldmenni sem tengsl 

hafa við barnið skv. dönsku reglunni og því kemur ekki hver sem er, sem nákominn er barni 

eða foreldri, til greina líkt og skv. íslensku reglunni. 

Vert er að benda á tvær áhugaverðar reglur í dönsku lögunum sem ekki finnast í þeim 

íslensku. Annars vegar regla þess efnis að í sérstökum tilfellum má veita þeim aðilum sem 

uppfylla skilyrði umgengnisreglunnar sem fjallað var um hér að ofan leyfi til samskipta við 

                                                 
50 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 24. Sjá einnig: „Helsingforssamningurinn“, http://www.norden.org. 
51 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290 mál, alm. aths. kafli 3. 
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barnið í formi símtala, bréfaskrifta, tölvupósts, ljósmynda og þar fram eftir götunum án þess þó 

að njóta umgengni. Hins vegar er það regla þess efnis að í mjög sérstökum tilfellum er heimilt 

að veita ættleiddu barni umgengni eða önnur samskipti við blóðskyldmenni sín, sérstaklega ef 

barnið hafði umgengni eða samskipti við barnið áður en það var ættleitt.52  

Í Noregi gildir sú regla að ef annað eða báðir foreldrar barns deyja getur dómstóll veitt 

ættingjum hins látna eða öðrum sem barn á tengsl við umgengnisrétt og kveðið á um inntak 

þess réttar. Í umgengnisdeilum milli foreldra barns getur foreldri sem ekki nýtur umgengni við 

barn sitt krafist þess af viðeigandi stjórnvaldi að foreldrar þess, amma og afi barnsins í ætt 

viðkomandi foreldris, skuli í stað njóta umgengni við barnið og um inntak þess réttar.53 

Í Svíþjóð er sérstaklega tekið fram í lögum að forsjáraðili barns beri ábyrgð á því að barn 

umgangist þá aðila sem það er sérstaklega náið. Einnig gildir sú regla að tiltekið stjórnvald 

getur höfðað mál fyrir dómi um umgengni barns og einhvers annars en foreldris. Í ákvæðinu er 

sérstaklega tekið fram að horfa skuli til þarfar barnsins til umgengni við viðkomandi. Ömmur 

og afar barnsins eru sérstaklega nefnd til sögunnar í ákvæðinu en undir ákvæðið getur líka fallið 

hver sem er sem barnið er sérstaklega náið.54 

Í Finnlandi nýtur umgengnisréttur barna við aðra en foreldra sína hvað minnstrar verndar. 

Það er einungis í þeim tilfellum þar sem báðir forsjáraðilar barns eru látnir sem það kemur til 

greina skv. finnsku lögunum að skyldmenni barns eða aðrir nánir því geti sóst eftir umgengni 

við barn fyrir rétti.55 

 

4 Er réttur barna til umgengni við aðra en foreldra nægilega tryggður?  

Börn alast í síauknum mæli upp við fjölbreytilegar aðstæður, sem áður hefðu e.t.v. verið álitnar 

óvenjulegar. Í nútímasamfélagi má segja að hin hefðbundna ‚kjarnafjölskylda‘, þ.e. 

gagnkynhneigð hjón og börn þeirra, eigi undir högg að sækja sem hin allsráðandi táknmynd 

fjölskyldunnar.56 Ísland varð til að mynda árið 2010 níunda ríkið til að lögleiða hjónaband 

samkynhneigðra. Með sanni má segja að það sé dæmi um gott skref í þá átt að bera virðingu 

fyrir fjölbreytilegum fjölskyldum og tryggja þeim jafnrétti. Í athugasemdum með lagafrumvarpi 

laga nr. 65/2010 sem fólu í sér lögleiðinguna var enda fjallað um að lagabreytingin stafaði m.a. 

af jafnréttissjónarmiðum.57 

                                                 
52 „Bekendtgørelse af forældreansvarsloven“, https://www.retsinformation.dk. 
53 „Lov om barn og foreldre (barnelova)“, https://lovdata.no. 
54 „Föräldrabalk (1949:381)“, https://www.riksdagen.se. 
55 „Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt“, https://www.finlex.fi/sv. 
56 Susan Golombok: „Parenting in new family forms“, bls. 76. 
57 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 836-485 mál, alm. aths. kaflar 3.2 og 4. 
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Nú er komið að því að taka til skoðunar hvernig gildandi íslenskar reglur um umgengnisrétt 

barna við aðra en foreldra sína samræmast þeim víðtæku réttindum barna sem fjallað hefur verið 

um og börnum eiga að vera tryggð skv. öðrum íslenskum reglum og alþjóðlegum 

skuldbindingum. Rétt er að rifja upp nokkrar af helstu reglum og sjónarmiðum varðandi réttindi 

barna sem mestu máli skipta í þessu ljósi. 

Í 71. gr. stjsk. og í 1. mgr. 8. gr. MSE er að finna áþekkar reglur um friðhelgi fjölskyldunnar. 

Viðurkennt er að fjölskylduhugtakið er túlkað með rúmum hætti og á því ekki einungis við um 

hefðbundið fjölskyldulíf foreldra og barns á grundvelli beggja reglna.58 

Skv. inngangsorðum SRB er fjölskyldan grundvallareining samfélagsins. Sáttmálinn 

inniheldur ýmsar reglur sem snerta fjölskyldulíf en tvær skipta hér sérstaklega miklu máli. 

Annars vegar 5. gr. sem fjallar um ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra og annarra 

fjölskyldumeðlima til að veita barni tilhlýðilega leiðsögn og handleiðslu til samræmis við 

vaxandi þroska barns.59 Hins vegar 1. mgr. 8. gr. þar sem m.a. er fjallað um rétt barna til að 

viðhalda fjölskyldutengslum sínum. Fyrir liggur að fjölskylduhugtakið er skv. báðum þessum 

greinum og almennt á grundvelli SRB túlkað með víðtækum hætti.60 

Reglan um það sem barni er fyrir bestu er ein mikilvægasta grundvallarregla SRB. Hún 

felur í sér þrennskonar réttindi sbr. fyrri umfjöllun. Hún er í senn lagaregla sem byggt verður á 

fyrir rétti, meginregla sem hafa verður í hávegum við alla túlkun barnaréttar og 

málsmeðferðarregla þegar hvers kyns ákvarðanir eru teknar um réttindi barna.61 Jafnréttisreglan 

er önnur grundvallarreglna SRB en réttindi barna til jafnræðis eru sömuleiðis vernduð skv. 65. 

gr. stjsk., 14. gr. MSE og víðar.62 Þá eru báðar ofangreindar reglur lögfestar í 1. gr. bnl. 

Þær afmörkuðu aðstæður sem leitt geta til úrskurðar um umgengni við einhvern nákominn 

skv. 46. gr. a. bnl. eru sem fyrr segir ef annað foreldri barns eða bæði eru látin, ef foreldri er 

ókleift að rækja umgengnisskyldur sínar við barn eða ef foreldri nýtur verulega takmarkaðrar 

umgengni. 46. gr. a. byggir skv. orðum sínum ekki beinlínis á fjölskyldutengslum, heldur getur 

barn átt rétt til umgengni við nána vandamenn foreldris og aðra nákomna barni. Undir þetta 

                                                 
58 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 540. Sjá einnig: Ármann Snævarr: „Fjölskylda og fjölskyldulíf í 

ljósi 8. og 12. gr. mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 56 og 58. 
59 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 75. Sjá einnig: Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, o.fl., bls. 11. 
60 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 114. 
61 General comment no. 14, bls. 2. 
62 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 301. Sjá einnig: Björg Thorarensen: 

Stjórnskipunarréttur, bls. 556. 



21 
 

geta vitaskuld fallið náskyldir ættingjar en einnig hver sem myndað hefur gagnkvæm tengsl við 

barn, en það getur t.d. átt við um fyrrum stjúpforeldra.63 

Í sálfræðilegum skilningi hefur hugtakið tengsl verið skýrt svo að um sé að ræða sterk, 

ástúðleg bönd sem gera það að verkum að barn hefur ánægju af nærveru viðkomandi og getur 

leitað huggunar hjá viðkomandi þegar það finnur fyrir streitu. Börn mynda tengsl af þessu tagi 

frá unga aldri, t.a.m. hafa börn eftir hálfs árs aldur almennt myndað slík tengsl við þá aðila sem 

sinnt hafa þörfum þeirra. Slík tengsl eru síður en svo bundin við foreldra barna, en börn geta 

myndað náin tengsl við fjölda einstaklinga, allt eftir reynslu þeirra af hverri og einni 

manneskju.64 Barn sem er aðskilið frá aðila sem það hefur myndað tengsl af þessu tagi við getur 

upplifað mikinn missi og kvíða.65 

Vegna skorts á raunhæfum dæmum, sbr. fyrri umfjöllun um að úrskurðir sýslumanna eru 

ekki birtir og að dómstólar dæma ekki um umgengni eina og sér, set ég upp einfalt dæmi: Barn 

nokkuð, sem á báða foreldra sína að, hefur myndað náin tengsl við ömmu sína. Eitthvað slettist 

upp á milli foreldra barnsins og ömmu svo að foreldrarnir taka þá ákvörðun að meina barninu 

að hitta ömmu sína framar. Í þessum aðstæðum hafa hvorki amman né barnið nein lagaleg 

úrræði til að koma á umgengni.  

Tilfelli á borð við dæmið hér að ofan koma líklega reglulega upp, a.m.k. má halda því fram 

að slíkar aðstæður gætu auðveldlega komið upp. Fyrir liggur að það getur haft skaðleg áhrif á 

börn og þroska þeirra að vera aðskilin frá manneskjum sem þau hafa myndað náin tengsl við. 

Börn eiga því rétt til að viðhalda fjölskyldutengslum skv. 1. mgr. 8. gr. SRB en íslensk lög hafa 

ekki úrræði til staðar til að tryggja þennan rétt í aðstæðum sem vel gætu átt sér stað. 

Hin hliðin á málinu sem rétt er að velta upp er að það að auka möguleika annarra en foreldra 

til umgengnisréttar gæti haft neikvæða hluti í för með sér fyrir börn í einhverjum tilvikum. 

Hvergi er mælt um það í lögum, en ætlast er til þess að börn umgangist ættingja og aðra 

nákomna hvers foreldris um sig þegar barnið er hjá viðkomandi foreldri.66 Vafalaust er það 

tilfellið í stórum hluta tilfella að foreldrar sjái til þess að börn hitti slíka aðila, jafnvel án þess 

að gefa því sérstaklega gaum. Ekki er því ólíklegt þegar aðilar finna sig knúna til að krefjast 

úrskurðar sýslumanns um umgengni að ekki sé allt með felldu milli þeirra og foreldris.67 

                                                 
63 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290 mál, um 18. gr. frv. 
64 Laura E. Berk: Child Development, bls. 419 og 428. 
65 Joan B. Kelly og Michael E. Lamb: „USING CHILD DEVELOPMENT RESEARCH TO MAKE 

APPROPRIATE CUSTODY AND ACCESS DECISIONS FOR YOUNG CHILDREN“, bls. 304. 
66 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 184.  
67 Karen Czapanskiy: „Grandparents, Parents and Grandchildren: Actualizing Interdependency in Law“, bls. 

1357. 
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Rannsóknir benda til þess að deilur foreldra í kjölfar skilnaðar hafi meiri áhrif á aðlögun 

barns að breyttu ástandi en skilnaðurinn sem slíkur.68 Sérstakar rannsóknir virðast ekki hafa 

verið gerðar á deilum foreldra við aðra og áhrifa þeirra á þroska barns. Þó má ætla að slíkar 

deilur myndu hafa svipaðar neikvæðar afleiðingar í för með sér og deilur milli foreldra, 

sérstaklega ef umræddir aðilar hafa gengt hlutverki einhvers konar staðgengils foreldris, eins 

og á stundum við um ömmu og afa barns.69 

Samandregin mynd af því sem skiptir máli fyrir samanburðinn er því eftirfarandi: Börn eiga 

ríkan rétt til fjölskyldu og er fjölskylduhugtakið í hvívetna túlkað með rúmum hætti. Við alla 

ákvarðanatöku sem snertir börn á m.a. að taka tillit til þess sem barni er fyrir bestu. Tengsl 

skipta miklu fyrir þroska og hamingju barna og börn geta tengst öðrum aðilum en foreldrum 

sínum með jafn veigamiklum hætti og foreldrum. Það getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir 

þroska og líðan barns ef fótunum er kippt undan sambandi sem byggir á svo sérstökum 

tengslum. Alltaf eru þó fleiri en ein hlið á öllum málum og hef ég því bent á að útvíkkun 

úrskurðarheimildar gæti vissulega leitt til deilna milli foreldra og nákominna sem mögulega 

gætu haft neikvæð áhrif á barn. 

Réttur barns til umgengni við aðra en foreldra verður skv. 46. gr. a. bnl. einungis til við 

mjög afmarkaðar aðstæður. Því verður ekki haldið fram í þessari ritgerð að til sé eitt ‚rétt‘ svar 

við spurningunni sem lögð er fram í fyrirsögn þessa kafla. Mín afstaða er þó sú að það geti 

sannarlega verið börnum fyrir bestu ef til væri úrræði sem tryggði þeim rétt til umgengni við 

aðila sem þau hafa myndað náin tengsl við óháð tilhögun umgengni foreldra. Ég byggi þessa 

afstöðu á því, sem ég tel dæmið hér að ofan sýna ágætlega fram á, að í núverandi rétti geta þær 

aðstæður komið upp að lagalegt tómarúm verði til þess að ekki sé hægt að taka ákvörðun sem 

barni er fyrir bestu. 

Ef fallist er á rúma túlkun fjölskylduhugtaksins líkt og fyrir liggur að gert er á grundvelli 

SRB, MSE og stjsk. má færa þau rök að það væri því til samræmis að breikka grundvöll barna 

til að geta öðlast umgengni við aðra en foreldra sína og væri þá börnum sem búa við slíkar 

fjölskylduaðstæður tryggt jafnrétti til samræmis við börn sem búa við hefðbundnari aðstæður. 

Áhersla er lögð á það sem fyrr segir að það sem barni er fyrir bestu er m.a. 

málsmeðferðarrelga og ber sýslumanni að byggja ákvarðanir sínar um umgengni á því 

sjónarmiði, en þetta kemur líka fram í 47. gr. bnl. þar sem greint er frá á hverju ákvörðun 

sýslumanns um umgengni skal byggja. Þrátt fyrir að aukinn möguleiki á afskiptum stjórnvalda 

                                                 
68 Robert E. Emery: Marriage, Divorce, and Children‘s Adjustment, bls 94. 
69 Karen Czapanskiy: „Grandparents, Parents and Grandchildren: Actualizing Interdependency in Law“, bls. 
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af málefnum barns geti í tilteknum tilfellum haft neikvæð áhrif á börn tel ég að með því að opna 

á þann möguleika að barn eigi rétt á umgengni við nána aðila óháð umgengni foreldra séu 

jafnræðissjónarmið virt og þeim aðstæðum fjölgað þar sem sýslumaður getur sannarlega byggt 

ákvörðun á því sem barni er fyrir bestu. 

 

4.1 Hugmyndir um mögulegar breytingar 

Í umfjöllun um norrænan rétt var fjallað um Helsingforssamninginn en skv. honum taka norræn 

ríki m.a. tillit til þróunar réttar hvors annars.70 Áhugavert er að staldra aftur við reglurnar frá 

Svíþjóð. Eins og fyrr segir er annars vegar að finna reglu þess efnis að foreldrar beri ábyrgð á 

að barn umgangist þá aðila sem það er sérlega náið. Hins vegar er að finna sérstaka 

úrskurðarheimild til að koma á umgengni við slíka aðila skv. þörfum barnsins.71 

Í athugasemdum með títtnefndri lagabreytingu á bnl. nr. 61/2012 kemur fram um þá grein 

sem varð að 46. gr. a. að mikilvægt sé að nefna rétt barna til umgengni við aðra en foreldra því 

slíkt sé til þess fallið að ýta undir að foreldrar muni virða þann rétt án afskipta sýslumanns.72 Í 

2. mgr. 46. gr. a. er m.a. vísað til þess að 2. máls. 1. mgr. 46. gr. eigi við um umgengni skv. 1. 

mgr. 46. gr. a. Foreldri ber skv. þessu að tryggja umgengni barns við þann sem á umgengnisrétt 

skv. 46. gr. a. Sænska reglan gengur því lengra en sú íslenska, enda skipta skv. henni aðstæður 

foreldra varðandi umgengni engu, einungis er gerð almenn krafa um að barni sé tryggður 

umgengnisréttur við þá sem séu því sérlega nánir.  

Lagabreyting  nr. 61/2012 fól í sér ansi víðtæka breytingu á bnl. Eins og gengur við slíkar 

lagabreytingar var sérfróðum aðilum og hagsmunaaðilum boðið að skila inn umsögnum um 

lagabreytinguna. Vert er að benda á að bæði umboðsmaður barna og Unicef Ísland lögðu 

áherslu á það í umsögnum sínum að ástæða væri til að ganga lengra með þá reglu sem varð að 

46. gr. a. bnl. með því að bæta í ákvæðið úrskurðarheimild um umgengni við þá aðila sem koma 

til greina á grundvelli greinarinnar óháð því hvernig umgengni foreldra er hagað.73 

Segja má að í Svíþjóð hafi verið stigið tveimur skrefum lengra en hérlendis með 

ofangreindum reglum. Tillögur umboðsmanns barna og Unicef Íslands eru sambærilegar 

sænsku úrskurðarheimildinni.  Engu síður væri áhugavert að lögfesta álíka reglu og sænsku 

„ábyrgðarregluna“. Slík lögfesting gæti mögulega haft í för með sér að foreldrar átti sig betur á 

                                                 
70 „Helsingforssamningurinn“, http://www.norden.org. 
71 „Föräldrabalk (1949:381)“, https://www.riksdagen.se. 
72 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290 mál, um 18. gr. frv. 
73 Alþt. 2011-2012, A-deild, innsendar umsagnir við 290. mál, umboðsmaður barna dbnr. 1260 og UNICEF á 

Íslandi dbnr. 1460. 
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og virði rétt barna til umgengni við aðra nákomna einstaklinga. Hvort sem önnur reglan væri 

lögfest eða báðar tel ég að slíkt gæti verið heillaskref. 

 

5 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur ljósi verið varpað á ýmis af grundvallarréttindum barnsins, sem njóta 

verndar á grundvelli íslenskra laga og stjórnarskrár og ekki síður alþjóðasamninga þar sem SRB 

er í aðalhlutverki. Fjallað var um þessi réttindi í því skyni að taka það til skoðunar hvort 

núverandi tilhögun umgengni barna við aðra en foreldra samræmist nægilega þessum ríku 

réttindum barnsins. 

Barnalög hafa að miklu leyti verið endurskoðuð og þeim breytt til samræmis réttinda 

barnsins skv. SRB undanfarin ár. Setning nýrra barnalaga nr. 76/2003 fól í sér breytingar og 

hefur hinum nýju barnalögum verið breytt með viðamiklum hætti síðan þau voru sett. 

Lagabreyting bnl. nr. 61/2012 og lögfesting laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013 voru tvö stór skref í þessu skyni. 

Eitt þeirra atriða sem bættist við með lögum nr. 61/2012 var, eins og fram hefur komið, 46. 

gr. a. Sú breyting fól í sér að umgengni við aðra er nú talin réttur barnsins. Einnig var sá hópur 

stækkaður sem kemur til greina að barn eigi rétt á umgengni við. Þó má færa rök fyrir því að 

betur megi ef duga skal. E.t.v. hefur lögfesting 46. gr. a. haft þau áhrif að foreldrar geri sér betur 

grein fyrir gildi þess að börn eigi reglulega umgengni við ömmur sína og afa og aðra aðila sem 

þau hafa tengst tilfinningaböndum. 

Þrátt fyrir að binda megi vonir við að lögfesting 46. gr. a. hafi haft jákvæð áhrif í þá átt að 

börn umgangist aðra nákomna en foreldra sína oftar og meira er ekki þ.m.s. að lagagreinin feli 

í sér slík áhrif í nægilega stórum hluta tilfella. Líkt og bæði umboðsmaður barna og Unicef 

Ísland bentu á í umsögnum sínum við lagafrumvarp sem varð að lögum nr. 61/2012 hefði getað 

verið börnum til hagsbóta að úrskurða mætti um umgengni nákominna óháð umgengni foreldra. 

Það er mikilvægt sjónarmið í barnarétti að reynt sé að komast að sáttum án þess að mál fari 

fyrir stjórnvöld eða dómstóla, enda er það að öllum líkindum heillavænt fyrir börn að vera laus 

við öll afskipti af því tagi í sínu lífi. Dómstólar og sýslumenn eiga samt sem áður að bera þau 

víðtæku réttindi barna sem fjallað hefur verið um fyrir brjósti þegar ákvarðanir eru teknar um 

umgengni barns. Mín ályktun er sú að rétt væri að endurskoða rétt barna til umgengni við aðra 

en foreldra sína skv. bnl. Þetta mætti til dæmis gera með því lögfesta úrskurðarheimild óháð 

umgengni foreldra. Breyting af því tagi tel ég að væri til þess fallin að tryggja í stærri hluta 

mála að sú leið sé sannarlega farin sem barni er fyrir bestu. 
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