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Útdráttur	
Markmið ritgerðarinnar er skoða lagalega stöðu barns sem misst hefur foreldri sitt, annað eða 

báða. Rannsóknarspurningin er: Hver er réttarstaða barns sem missir foreldri sitt? Er úrbóta 

þörf? 

Gerð er grein fyrir réttindum barns og réttindum og skyldum aðstandenda við slíkar aðstæður. 

Höfundur telur að ýmsu sé ábótavant varðandi lagalega stöðu barna sem lenda í því að missa 

foreldri sitt og aðstandenda þeirra. Það er mikið áfall fyrir barn að missa foreldri sitt. Það tekur 

mikinn tíma fyrir barnið að vinna úr sorginni og læra að lifa með henni. Það skiptir máli að 

virðing sé borin fyrir sorg barna sem upplifa það að missa foreldri sitt. Það er  mikilvægt að 

vandað sé til verka í löggjöf svo tryggt sé að börn sem missa foreldri fá þann stuðning og 

aðhlynningu sem þau þarfnast. Efnið er afmarkað við lagalegu stöðu barns við þessar 

kringumstæður. 

Vegna ritgerðarinnar voru tekin viðtöl við einstaklinga sem lent hafa í þessum kringumstæðum, 

einnig var leitað til nokkurra sérfræðinga sem hafa komið að slikum málum og með því leitast 

við að varpa skýrara ljósi á umfjöllunarefnið. Viðtölin sýna, að mati höfundar, hversu 

margslungið efnið er og hve mikilvægt það er að löggjöf sinni þessum börnum. 

Helstu niðurstöður eru þær að löggjöf hér á landi sé verulega ábótavant hvað varðar stöðu barna 

sem misst hafa foreldri sitt og úrbóta er þörf. Að mati höfundar er æskilegt að löggjöf sé skýr 

og veiti þeim sem málið varðar leiðbeiningar um réttindi sín. Auk þess skortir verklagsreglur 

til að vinna eftir þar sem gætt er að réttindum barna og aðstandendum þeirra.  
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Abstract	
 

The purpose of the study is to view the legal status of a child who has lost his parent, either 

one or both. The research is what the legal status of a child who loses his parent is? Is there 

need for improvement? The rights of the child an the rights and obligations of the family in 

such circumstances are described. The author belives that there various shortcomings regarding 

the legal status of children who lose their parents and family. For a child to lose parent is a big 

shock and it can take a lot of time for it to process the grief and learn to live with it. It is 

important to show respect for the grief children experience in losing their parents. It is herefore 

important to be careful working out legislation to ensure that children get the support they need. 

The subject is defined by the legal status of a child in these circumstances. Bescause of the 

thesis, interviews were conducted with individuals who had encountered these circumstances, 

as well a number of experts who had been involved in such matters, and in doing so sought to 

clarify the subject. It is the opinon of the author that that the interviews show how complexed 

the content is and how important of legislation is for these children. The main conclusion are 

that legislation in this country is significantly defective in the conditions of children who have 

lost their parents and improvements are needed. It is the opinion of the author, that the 

legislation must be clear and provides guidence to the relevant person regarding their rights. 

Additionally, there is a lack of procedures for looking after the rights of children and their 

families. 
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1	Inngangur	
Að missa foreldri, móður eða föður, er mikið áfall fyrir hvert það barn sem fyrir því verður. 

Slík lífsreynsla mótar og hefur áhrif á bernsku barnsins, uppeldi og mögulega hæfileika þess 

til að mynda tengsl í lífinu. Í þessari ritgerð verður skoðað hvernig íslensk löggjöf mætir 

þörfum þeirra barna sem hafa misst foreldri sitt, annað eða báða.  

Íslensk löggjöf á þessu sviði verður einnig borin saman við löggjöf í Danmörku og Noregi. Í 

þessu sambandi verða skoðaðir helstu annmarkar íslenskrar löggjafar og tillögur settar fram 

um það hvað mætti betur fara. 

Við rannsóknina er beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum sem fjallað verður um sérstaklega í 

aðferðarfræðikafla.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er annars vegar að gera grein fyrir hvað íslensk löggjöf segir 

um málefni barna sem hafa misst foreldri sitt, annað eða báða og gera grein fyrir stöðu þessara 

mála í Noregi og Danmörku. Þessi umfjöllun er uppistaðan að fræðilegum hluta 

rannsóknarinnar. Hins vegar verður gerð grein fyrir viðtölum við aðila sem þekkja sérstaklega 

stöðu þessara barna, annars vegar sérfræðinga og hins vegar eftirlifandi móður eða föður og 

aðra aðstandendur.  Með viðtölunum er leitað eftir viðhorfum fagfólks er að málefninu koma, 

eftirlifandi foreldrum barna sem misst hafa foreldri sitt og foreldrum hins látna. 

Rannsóknarspurningin er: Hver er réttarstaða barns sem missir foreldri sitt? Er úrbóta þörf? Til 

að svara rannsóknarspurningunni er eftirfarandi sérstaklega skoðað: 

• Hver er lagaleg staða barna sem misst hafa foreldri sitt?  

• Hver er réttur fjölskyldu hins látna foreldris til umgengni við barnið?  

• Hvaða ályktanir má draga af úrskurðum um umgengni við barnið? 

• Hver er réttur fjölskyldu hins látna sé sótt um ættleiðingu barnsins? 

• Hvaða ályktanir má draga af viðtölum við fagaðila?  

• Hvaða ályktanir má draga af viðtölum við eftirlifandi foreldri? 

• Hvaða ályktanir má draga af viðtölum við aðstandendur hins látna?  

Að loknum inngangi verður gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknar þar sem 

heimilda hefur verið aflað í löggjöf, fræðibókum, ritrýndu fræðiefni og í upplýsingaviðtölum 
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auk þess sem gagna var aflað í alþjóðlegum gagnabönkum, hjá stofnunum. Lítið er til af 

íslenskum heimildum á þessu sviði.  

Þá verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, takmörkum hennar, siðfræðilegum 

þáttum og aðferðafræðilegum áskorunum. Því næst verður gerð grein fyrir upplýsingaviðtölum 

við sérfræðinga og eftirlifandi foreldra. Í umræðukafla er rannsóknarspurningunni svarað. Í 

samantektarkafla eru settar fram tillögur til úrbóta og þær kynntar. 
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2	Lagaumhverfi	
2.	1	Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	og	íslensk	löggjöf	

Viðhorf alþjóðasamfélagsins til barna og stöðu þeirra breyttist til hins betra í lok 19. aldar og 

byrjun 20. aldar. Af því leiddi að farið var að tryggja rétt þeirra víða í löggjöf. Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, oft kallaður Barnasáttmálinn í daglegu tali, var 

samþykktur þann 20. nóvember 1989.1 Með honum er börnum tryggð sjálfstæð réttindi  og 

einnig er undirstrikað að þau þurfi á sérstakri vernd og umönnunar að halda umfram fullorðna.2 

Gróflega er hægt að skipta réttindum barna í þrjá flokka, vernd, umönnun og þátttöku. 

Barnasáttmálinn hefur því hlutverki að gegna að tryggja rétt barna án mismununar af nokkru 

tagi, að hagsmunir þeirra hafi forgang og þeim sé tryggð sú vernd og umönnun sem velferð 

þeirra krefst. Réttur barna til lífs, afkomu og þroska er skilyrðislaus og virða skal skoðanir 

hvers barns eftir aldri og þroska. Barnasáttmálinn hefur því mótað nýjan, siðferðilegan 

grundvöll og alþjóðleg viðmið hvernig skuli líta á og koma fram við börn.3  

Í grein um Barnasáttmálann lýsir Þórhildar Líndal, fyrrverandi umboðsmaður barna, 

sáttmálanum með þessum hætti:  

Barnasáttmálinn er alþjóðlegur samningur sem viðurkennir mannréttindi barna. 
Hann lögfestir þá skyldu aðildarríkja að tryggja að hvert barn, án nokkurar 
mismununar, njóti sérstakrar verndar og umönnunar, að það geti að fullu þroskað 
hæfileika sína og getu, vaxi úr grasi við ást, skilning og hamingju og sé upplýst um 
og taki þátt í að móta málefni sem það varða.4 

2.	1.	1	Almennt	

Eins og áður sagði var Barnasáttmálinn samþykktur af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 

þann 20. nóvember 1989. Var með því tekið stórt skref á sviði barnaréttar í þágu mannréttinda 

barna. Þau lágmarksréttindi barna sem kveðið er á um í samningnum voru ekki talin nægilega 

varin með öðrum mannréttindasáttmálum.5  

                                                
1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (samþykktur 20. nóvember 1989, tók gildi 27. nóvember 
1992) Stjtíð. C, nr. 18/1992. 
2 Hrefna Friðriksdóttir, „Samningur um réttindi barnsins“ í Björg Thorarensen, Hjördís Björk Hákonardóttir og 
Róbert Ragnar Spanó (ritstj.), Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna: Meginreglur, framkvæmd og áhrif 
á íslenskan rétt (Codex : Mannréttindastofnun HÍ 2009) 289. 
3 Þórhildur Líndal o.fl., Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 
íslenskt lagaumhverfi (UNICEF 2007) 6. 
4 Þórhildur Líndal, „Barnasáttmálinn: að mörgu að hyggja“ (2011) 1 Úlfljótur 73, 6. 
5 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur (Orator 1995) 31. 
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Barnasáttmálinn er gerður á grundvelli yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

frá 1959. Í yfirlýsingunni er að finna nánari útfærslu á þeim meginreglum um vernd og velferð 

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

Þjóðabandalaginu árið 1924.6 Í henni er að finna fimm stuttar meginreglur um vernd og 

umönnun til handa börnum. Almenn mannréttindayfirlýsing var svo samþykkt í kjölfar síðari 

heimsstyrjaldar árið 1948 af Allsherjarþingi SÞ þar sem einnig var kveðið á um rétt barna til 

umönnunar og verndar.7 

Öll ríki heims nema Sómalía og Bandaríkin hafa fullgilt Barnasáttmálann sem er einn 

yfirgripsmesti alþjóðasamningur sem hefur verið gerður.8 Barnasáttmálinn var undirritaður af 

hálfu Íslands í ársbyrjun 1990 og öðlaðist gildi hér á landi að þjóðarrétti þann 27. nóvember 

1992. Alþingi samþykkti 16. mars 2009 þingsályktunartillögu um lögfestingu Barnasáttmálans 

og hann var lögfestur hér á landi með lögum nr. 19/20139 þann 20. febrúar 2013. Fyrir 

lögfestingu Barnasáttmálans var hann einungis gildur að þjóðarétti, eins og áður er vikið að. Í 

því fólst að haga skyldi löggjöf, stjórn- og dómsýslu í samræmi við þau réttindi sem sáttmálinn 

kveður á um.10 Tilviljun ein virtist þó ráða því hvort Hæstiréttur Íslands vísaði til 

Barnasáttmálans í dómum sínum. Einungis var vísað til hans óbeint með því að staðfesta 

úrlausnir héraðsdómara þar sem vitnað var til sáttmálans.11 Barnasáttmálinn hefur eftir 

lögfestinguna aukið vægi þar sem ákvæði hans hafa bein réttaráhrif.  

Íslensk lög skilgreina þann einstakling sem ekki hefur náð 18 ára aldri sem barn, sbr. 1. gr. 

lögræðislaga nr. 71/1997, en þar kemur fram að menn verði lögráða 18 ára. Þá segir í  3. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 að með börnum sé átt við einstaklinga sem ekki hafa náð 18 ára 

aldri. Einnig er tekið fram í 1. mgr. 3. gr. laga nr. 130/1999 um ættleiðingar (hér eftir 

ættleiðingarlög) að með orðinu barn sé átt við barn eða ungmenni allt að 18 ára aldri. 

Barnasáttmálinn fellur því vel við íslensk lög því samkvæmt 1. gr. hans merkir barn hvern þann 

einstakling sem ekki hefur náð 18 ára aldri, nema að þau lög sem hann lýtur kveði á um að 

hann nái fyrr lögræðisaldri. Barnasáttmálinn hefur að geyma víðtæk mannréttindi fyrir börn og 

                                                
6 Þórhildur Líndal o.fl. (n. 3) 6. 
7 sama heimild. 
8 sama heimild. 
9 Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013. 
10 Þórhildur Líndal, „Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna, o.fl.“ (Forsætisráðuneytið 2007) 2 
<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pdf> 
skoðað 14. febrúar 2017. 
11 sama heimild 34–35. 
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felur í sér annars vegar vernd efnahagslegra, menningarlegra og félagslegra réttinda og hins 

vegar vernd borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda.12  

Sáttmálinn viðurkennir og leggur áherslu á að börn séu virkir þátttakendur í samfélaginu og að 

börn hafi sérstök réttindi og ábyrgð sem hæfa aldri þeirra og þroska.13 

2.	1.	2		Grundvallarreglur	Barnasáttmálans	

Barnasáttmálinn byggist á fjórum grundvallarreglum sem hafa áhrif á túlkun allra annarra 

ákvæða sáttmálans. Reglurnar sem um ræðir koma fram í 2. gr. sem kveður á um jafnrétti barna, 

3. gr. sem fjallar meginregluna um það sem barni er fyrir bestu, 6. gr. um rétt barns til lífs og 

þroska og að endingu 12. gr. um rétt barns til að láta skoðanir sínar í ljós.14 Sérstaklega verður 

hér gerð grein fyrir 12. gr. því ákvæði hennar skiptir miklu varðandi umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar.  

Þess ber að geta að 1. janúar 2013 tóku gildi lög nr. 61/2012 um breytingu á barnalögum nr. 

76/2003, með síðari breytingum. Í fyrsta kafla laganna sem kom inn með breytingunum er nú 

kveðið á um réttindi barna í 1. gr. laganna sem sem byggist á þessum fjórum grundvallarreglum 

Barnasáttmálans. Verður nú vikið nánar að þessum grundvallarreglum. 

	 a.		Jafnræðisreglan	

Í 2. gr. Barnasáttmálans kemur fram jafnræðisreglan en þar segir að aðildarríkjum beri að 

tryggja öllum börnum innan lögsögu sinnar þau réttindi sem sáttmálinn kveður á um án 

nokkurrar mismununar. Aðildarríki skulu gera viðeigandi ráðstafanir til þess að barni sé ekki 

mismunað vegna aðstæðna þess, foreldris eða lögráðamanns, eins og vegna hjúskaparstöðu 

foreldra eða félagslegrar stöðu. Í 1. mgr. 2. gr. Barnasáttmálans kemur fram orðalagið ,,án 

mismununar af nokkru tagi”. Það þýðir að öll börn skuli fá sams konar meðferð við sambærileg 

skilyrði en ekki að þau fái sömu eða eins meðferð í öllum tilvikum. Jafnræðisreglunni er ekki 

ætlað að koma í veg fyrir jákvæða mismunun sem er byggð á sanngjörnum hlutlægum 

grundvelli.15 Ákvæðið kemur ekki í veg fyrir sérstakar verndarráðstafanir ríkja gagnvart 

einstaka börnum eða einstaka hópum barna þegar á þarf að halda. Ákvæðið leggur á hinn 

                                                
12 Hrefna Friðriksdóttir, „Samningur um réttindi barnsins“ (n. 2) 296. 
13 Hrefna Friðriksdóttir, „Sjálfræði og réttindi barna“ (1997) 1 Afmælisrit Úlfljóts 731, 737–738. 
14 Hrefna Friðriksdóttir, Handbók: barnalögin nr. 76/2003 með síðari breytingum (Úlfljótur 2013) 26. 
15 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155 - 155. mál 32. 
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bóginn skyldu á aðildarríkin að brjóta ekki gegn tilteknum réttindum barna og ennfremur að 

grípa til aðgerða til að ekki komi til mismununar.16  

Í 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjórnarskráin), eins og henni 

var breytt með 3. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, er að finna jafnræðisregluna. Þar er 

kveðið á um að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 

trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að 

öðru leyti. Í 1. mgr. 1. gr. barnalaga nr. 76/2003, eins og hún kom ný inn í barnalög með 1. gr. 

laga nr. 61/2012, er þetta jafnrétti áréttað, en þar er kveðið á um að barn eigi rétt á að lifa, 

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

og án mismununar af nokkru tagi. Komi það til að börnum sé mismunað í lögum eða einstaka 

ákvörðunum verður ávallt að byggja á hlutlægum og málefnalegum sjónarmiðum og ekki sé 

gengið lengra en nauðsyn krefur. 

	 b.		Það	sem	barni	er	fyrir	bestu	

Meginreglan um að ávallt skuli vera í forgangi að gera það sem barni er fyrir bestu birtist í 3. 

gr. Barnasáttmálans. Það skal gert við allar þær ráðstafanir sem eiga við börn á einn eða annan 

hátt.17  Þessi 1. mgr. 3. gr. Barnasáttmálans gegnir sérstaklega mikilvægu hlutverki þar sem 

önnur og sértækari ákvæði sáttmálans eiga ekki við. Það fer eftir aðstæðum hverju sinni hvort 

ákvæðið taki til einstaks barns, tiltekins hóps barna eða jafnvel allra barna. Hvað barni er fyrir 

bestu er ekki skilgreint í öðrum ákvæðum sáttmálans, enda er það breytilegt eftir því hvaða 

þjóðfélag er um að ræða með hliðsjón af menningu þess og efnahagslegri og þjóðfélagslegri 

stöðu þess. Var því ljóst við gerð sáttmálans að ekki væri æskilegt að vera með ákveðna 

skilgreiningu vegna þess að að slíkar skilgreiningar breytast í takt við tíðarandann.18  

Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. Barnasáttmálans skulu aðildarríkin tryggja börnum þá vernd og 

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

lögráðamanna. Þess vegna er þörf á að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir í löggjöf og 

stjórnsýslu. Lög og reglur til verndar börnum geta gengið nærri friðhelgi fjölskyldunnar en 

engu að síður þurfa ríkin að setja þær. Grunnstoð íslensks réttar um að börn skuli njóta 

ákveðinnar sérstöðu kemur fram í 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, eins og ákvæðinu var breytt 

með 14. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995. Þar kemur fram að börnum skuli tryggð í lögum 

                                                
16 Hrefna Friðriksdóttir, „Samningur um réttindi barnsins“ (n. 2) 301–302. 
17 Þórhildur Líndal o.fl. (n. 3) 13. 
18 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155 - 155. mál 33. 
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sú vernd og umönnum sem velferð þeirra krefst. Í lokaathugasemdun Barnaréttarnefndar 

Sameinuðu þjóðanna við skýrslu Íslands í janúar 2003 var mælst til þess að 3. gr. 

Barnasáttmálans yrði felld að öllu leyti inn í löggjöf og framkvæmd er varða börn.19 

Meginregluna má nú finna víða í lögum sem snerta börn og má þar nefna 2. mgr. 1. gr. 

barnalaga, eins og ákvæðinu var breytt með 1. gr. laga nr. 61/2012. Þar segir að það sem barni 

er fyrir bestu skuli ávallt njóta forgangs þegar teknar eru ákvarðanir um málefni barns. Einnig 

má sjá 1. mgr. 4. gr. barnaverndarlaga, þar sem segir að hagsmunir barna skuli ávallt hafðir í 

fyrirrúmi í starfsemi barnayfirvalda. Regluna má einnig finna í 4. gr. ættleiðingarlaga sem 

kveður á um að ættleiðing eigi að vera barninu fyrir bestu. 

	 c	.	Réttur	til	lífs,	afkomu	og	þroska	

Í inngangsorðum Barnasáttmálans kemur fram að það beri að veita fjölskyldunni en þó 

sérstaklega börnum nauðsynlega vernd og aðstoð til að sinna þeirri ábyrgð sem á henni hvílir í 

samfélaginu. Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. Barnasáttmálans skulu aðildarríki viðurkenna að öll 

börn hafi meðfæddan rétt til lífs sem telst til grundvallarmannréttinda og er að finna í öðrum 

alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. Þá er kveðið á um í 2. mgr. 6. gr. Barnasáttmálans að 

aðildarríki skuli kappkosta að tryggja að börn megi lifa og þroskast. Með þessu er lögð skylda 

á ríkin að börn skuli búa við uppbyggileg og þroskavænleg uppeldisskilyrði frá fyrsta degi til 

þess að búa þau undir fullorðinsárin.20 Þetta ákvæði er nýjung og er ekki að finna í öðrum 

mannréttindasáttmálum. Með fullgildingu Barnasáttmálans hafa aðildarríki tekið að sér þessa 

skuldbindingu og verða þessi réttindi að endurspeglast í löggjöf þeirra.21 

	 d.	Virðing	fyrir	sjónarmiðum	barns	

12. gr. Barnasáttmálans kveður á um síðustu grundvallarregluna, hún snýr að virðingu fyrir 

sjónarmiðum barns. Þetta ákvæði var umdeilt við gerð sáttmálans, meðal annars vegna þess að 

sumir vildu meina að ákvæðið skerti rétt foreldra. Nokkur ríki hafa fullgilt sáttmálann með 

fyrirvara við 12. gr. Ekki voru sett sérstök aldursmörk í ákvæðið, en taka á mið af aldri og 

þroska hvers barns því misjafnt er eftir börnum hvenær þau byrja að mynda sér skoðanir.22 

Aðildarríki eiga að tryggja rétt barns þannig að það geti látið skoðanir sínar frjálslega í ljós og 

að tekið sé réttmætt tillit til þeirra skoðana í samræmi við aldur þess og þroska í öllum þeim 

                                                
19 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál 25. 
20 Þórhildur Líndal o.fl. (n. 3) 19. 
21 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155 - 155. mál 34. 
22 sama heimild 35. 
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málum sem það varðar. Í ákvæðinu er lögð áhersla á að barn sé sjálfstæður einstaklingur og að 

skoðanir þess beri að virða og taka tillit til við ákvarðanir sem snerta þau.23 Einnig leggur 

ákvæðið mikla áherslu á að aðildarríki tryggi rétt barns til áhrifa á eigið líf sem og að mynda 

sér skoðanir, líkt og við meðferð ágreiningsmála hjá stjórnvöldum og fyrir dómstólum.24 

Ákvæðið veitir samráðsrétt en ekki sjálfsákvörðunarrétt í málum sem þau varða.25 Þetta 

sjónarmið kemur fram í 3. mgr. 1. gr. barnalaga, eins og ákvæðinu var breytt með 1. gr. laga 

nr. 61/2012, en þar segir að börn eigi rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í öllum málum sem það 

varðar og skal tekið tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur og þroska. Mikilvægt er því að 

tillit sé tekið til sjónarmiða barns í tilvikum eins og um ættleiðingu barns. samkvæmt 6. gr. 

ættleiðingarlaga. Einnig í málum sem varða umgengni barna við ættingja foreldris sem hefur 

látist, en nánar verður gert grein fyrir báðum framangreindum atriðum síðar í ritgerðinni. 

2.	1.	3			Réttur	til	að	þekkja	uppruna	sinn	og	viðhalda	auðkennum	sínum	samkvæmt	7.	og	8.	
gr.	Barnasáttmálans	

Samkvæmt 7. gr. Barnasáttmálans skal barn skráð þegar eftir fæðingu og á það rétt til nafns frá 

fæðingu, rétt til að öðlast ríkisfang og eins og hægt er að þekkja foreldra sína og njóta 

umönnunar þeirra. Sambærilegt ákvæði er að finna í 2. og 3. mgr. 24. gr. Alþjóðasamnings 

Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 1966 sem kveður á um rétt 

barns til að vera skráð eftir fæðingu, bera nafn og öðlast þjóðerni. Ekki hefur verið kveðið á 

um réttindi barns til að þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra áður í öðrum 

mannréttindasamningum. Í 2. mgr. er kveðið á um skyldu aðildarríkja til þess að tryggja 

framkvæmd þeirra réttinda sem koma fram í 1. mgr. 7. gr. 

Í 8. gr. Barnasáttmálans er kveðið á um að aðildarríki skuldbindi sig til að virða rétt barns til 

að viðhalda auðkennum sínum sem einstaklings, þar með töldu ríkisfangi sínu, nafni og 

fjölskyldutengslum eins og viðurkennt er með lögum, án ólögmætra afskipta. Af orðalagi 

ákvæðisins má ráða að upptalningin sé ekki tæmandi og geta t.d. atriði eins og persónuleg saga 

barns, umönnunaraðilar þess og búseta frá upphafi skipt máli í þessu sambandi. Einnig má 

nefna ástæður mikilvægra ákvarðana sem hafa verið teknar í lífi barns sem og líffræðilegra 

                                                
23 Þórhildur Líndal o.fl. (n. 3) 20. 
24 Hrefna Friðriksdóttir, „Samningur um réttindi barnsins“ (n. 2) 305–306. 
25 Þórhildur Líndal o.fl. (n. 3) 26. 
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auðkenna, auk þess heyra læknis- og erfðafræðilegar upplýsingar um sjálft barnið og ættingja 

þess undir ákvæðið.26  

Ættleiðing er afdrifarík ákvörðun, jafnt fyrir þann sem er verið að ættleiða og þann sem 

ættleiðir. Sá sem er ættleiddur glatar tengslum við blóðforeldri sitt, annað eða báða, og uppruna 

að mestu leyti. En 8. gr. Barnasáttmálans veitir barni rétt til að þekkja fjölskyldu sína og 

uppruna, en það er ekki endilega alltaf best fyrir barnið og getur það því kallað á úrræði eins 

og ættleiðingu, sbr. 21. gr. Barnasáttmálans. Ættleiðing gengur út á að rjúfa fjölskyldubönd á 

sama tíma og stofnað er til nýrra slíkra banda. Tilgangur 8. gr. Barnasáttmálans er að treysta 

þau fjölskyldubönd sem fyrir eru. Endurspeglar ákvæðið því meginregluna um að barn skuli 

alast upp eða halda nánum tengslum við upprunafjölskyldu sína.27 Á meðan 8. gr. 

Barnasáttmálans gengur út á að viðhalda tengslum, þá tryggir 7. gr. rétt barna til að þekkja 

uppruna sinn þegar það er ekki hægt. 

2.	1.	4		Réttur	barns	til	þess	að	hafa	áhrif	

Foreldrar bera ábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna og eiga að taka allar meiriháttar 

ákvarðanir í lífi barns. Börn fá aukinn rétt til þess að vera höfð með í ráðum eftir því sem þau 

eldast og þroskast þegar kemur að ákvörðunum sem varða líf þeirra.28 Forsjá foreldra felur í 

sér ýmsar heimildir og skyldur samkvæmt lögum til þess að taka ákvarðanir sem varða barn 

þeirra. Til að mynda hafa forsjárforeldrar ákveðið svigrúm til að ákveða hvernig þeir ala börn 

sín upp en á sama tíma þurfa þeir að sjá til þess að grunnþörfum barnsins sé mætt.29 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur lagt áherslu á við túlkun á 12. gr. Barnasáttmálans 

að barn hafi rétt á að tjá skoðanir sínar og tilfinningar. Rétturinn veitir þeim þó ekki 

sjálfsákvörðunarrétt heldur aðeins rétt til aðildar að ákvörðunartöku.30 Samkvæmt 

barnaréttarnefndinni á að beita Barnasáttmálanum heildrænt á fyrsta stigi barnæskunnar með 

hliðsjón af mannréttindum barna, en skilgreina þarf hvað er sé fyrsta stig barnæskunnar. Erfitt 

hefur verið að henda reiður á við hvaða aldur skuli miða þegar barn hafi náð nægjanlegum 

andlegum þroska til þess að hafa slík áhrif á líf sitt. Er það m.a. vegna þess að mismunandi 

                                                
26 sama heimild 22. 
27 Hrefna Friðriksdóttir, „Ættleiðingar á Íslandi: í þágu hagsmuna barns“ (Innanríkisráðuneytið : Háskóli 
Íslands, Rannsóknastofnun Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni mars 2011) 38 
<http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/aettleidingar_15.03.11.pdf> skoðað 5. mars 2017. 
28 „Hvenær ráða börn sjálf?“ (Umboðsmaður barna, 2. september 2015) 
<https://www.barn.is/frettir/2015/09/hvenaer-rada-boern-sjalf/> skoðað 2. mars 2017. 
29 Davíð Þór Björgvinsson (n. 5) 65. 
30 Þórhildur Líndal o.fl. (n. 3) 26. 
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skólakerfi eru í gildi í aðildarríkjunum. Barnaréttarnefndin leggur áherslu á að öll börn á þessu 

stigi eigi að að njóta aukinnar verndar og miðar hún við að þegar barn hafi náð sjö ára aldri eigi 

það að geta haft enn meiri áhrif um líf sitt.31 Aðstæður eru háðar mati hverju sinni með tilliti 

til aldurs og þroska hvers barns til skoðanarmyndunar. Réttur barna til að mynda eigin skoðanir 

er stigvaxandi og er hann almennt flokkaður í þrennt eftir því hversu mikið skoðun barns getur 

haft áhrif á ákvörðunartökuna. Hér er um að ræða rétt barnsins til samráðs, meðákvörðunar og 

sjálfsákvörðunar. Verður nú gert betur grein fyrir þessum þremur þáttum. 

	 a.Samráðsréttur	

Hinn svokallaði samráðsréttur er nátengdur 12. gr. Barnasáttmálans og hefur verið skilgreindur 

á eftirfarandi hátt: 

Í samráðsréttinum felst annars vegar að foreldrum ber að hafa barn með í ráðum 
þegar ákvarðanir eru teknar í persónulegum málum þess og hins vegar 
viðurkenning þess að barn eigi rétt á að hafa eigin skoðanir, rétt á að láta þær í ljós 
og rétt á að foreldrar taki tillit til þeirra eftir því sem aldur og þroski barnsins gefur 
tilefni til.32  

Barnasáttmálinn kveður á um það að aðildarríki tryggi að foreldrar hafi samráð við börnin sín 

þegar teknar eru ákvarðanir um þau.33 Samráðsréttur er réttur barns en ekki skylda þess og er 

ekki hægt að þvinga barn til að taka ákvörðun eða bera ábyrgð á því sem það treystir sér ekki 

til. Samráðsréttur barns er tryggður í 12. gr. Barnasáttmálans. Þessi réttur er lögfestur hér á 

landi með 3. mgr. 1. gr. og 6. mgr. 28. gr. barnalaga. Samráðsréttur barns felur í sér að foreldrar 

skuli hafa það með í ráðum þegar ákvarðanir eru teknar í persónulegum málum þess og á hinn 

bóginn viðurkenning á því að barn hafi rétt til að hafa eigin skoðanir og rétt til að láta þær í ljós 

þegar ákvarðanir eru teknar um líf þess af öðrum en foreldrum. Af orðalagi 6. mgr. 28. gr. 

verður að telja að aðeins sé um almenn fyrirmæli að ræða, að foreldrum beri að hafa barn sitt í 

ráðum þegar ákvarðanir eru teknar um persónuleg málefni þess og að endanlegt 

ákvörðunarvald er ávallt í höndum foreldra.  

                                                
31 Unicef og Bernard van Leer Foundation, The Hague, „A Guide to General Comment 7: Implementing Child 
Rights in Early Childhood“ (Unicef 2006) ISBN:90-6195-089-9 36 
<https://www.unicef.org/earlychildhood/files/Guide_to_GC7.pdf>. 
32 Þórhildur Líndal o.fl. (n. 3) 28. 
33 „Hvenær ráða börn sjálf?“ (Umboðsmaður barna, desember 2013) <https://barn.is/um-
embaettid/verkefni/hvenaer-rada-boern-sjalf/> skoðað 17. febrúar 2017. 
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	 b.	Meðákvörðunarréttur		
Þegar sjónarmiði barns er gefið þónokkuð vægi og að ákvörðun verði ekki tekin án samþykki 

barns er talað um að barnið njóti meðákvörðunarréttar. Við tilteknar ákvarðanir þykir rétt að 

barn hafi mikil áhrif á niðurstöðu málsins og að vilji barnsins hafi þar mest að segja. Eftir því 

sem börn eldast og þroskast verða slíkar ákvarðanir algengari. 34 Í Barnasáttmálanum er kveðið 

á um réttindi barns til að tjá sig í málum sem það varðar, en ákvæði hans hafa ekki að geyma 

sérstök aldursmörk við afmörkun á þeim rétti þess. Þegar núgildandi barnalög voru samin var 

Barnasáttmálinn hafður til hliðsjónar og tók sifjalaganefnd til athugunar hvort það ætti að fella 

brott 12 ára aldursmörkin sem voru í þágildandi barnalögum og leggja til að rætt væri við yngri 

börn miðað við aldur þeirra og þroska. Sifjalaganefnd leitaði eftir áliti starfshóps sem komst 

að þeirri niðurstöðu að ekki væri ráðlegt að binda skylduna til að leyfa barni að tjá sig í málum 

sem þau varða við ákveðinn aldur.35 Í íslenskri löggjöf er víða gert ráð fyrir rétti barns til 

meðákvörðunar, má þar nefna 4. mgr. 13. gr. laga um mannanöfn nr. 45/1996 sem kveður á um 

að breyting á eiginnafni eða millinafni skuli ekki fara fram ef barn hefur náð 12 ára aldri nema 

með samþykki þess., sbr. 8. mgr. 14. gr. sömu laga. Samkvæmt 46. gr. barnaverndunarlaga 

verður barn aðili máls við 15 ára aldur og hefur því rétt til meðákvörðunar. Þá kemur fram í 1. 

mgr. 6. gr. ættleiðingarlaga að ekki megi ættleiða barn sem hefur náð 12 ára aldri án þess 

samþykkis. Nánar verður gerð grein fyrir meðákvörðunarrétti við ættleiðingu síðar. 

 

	 c.	Sjálfsákvörðunarréttur	

Sjálfsákvörðunarréttur barna felur m.a. í sér persónulegan rétt barns til að ákveða sjálft 

klæðaburð, hárgreiðslu, tómstundir og val á vinum auk stærri ákvarðana eins og vali á menntun 

og ákvörðun um að stunda kynlíf. Rétturinn grundvallast á þeirri viðurkenningu að barn sé 

sjálfstæður einstaklingur með þeim réttindum sem því fylgja.36 Í íslenskum lögum eru ákvæði 

sem kveða á um sjálfsákvörðunarrétt barna, má til að mynda nefna 1. mgr. 6. gr. 

ættleiðingarlaga sem segir að ekki verði barn ættleitt sem náð hefur 12 ára aldri án marktæks 

samþykkis þess. Einnig má nefna 2. mgr. 26. gr. laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 þar sem 

kemur fram að barn sem hefur náð 16 ára aldri veitir samþykki fyrir nauðsynlegri meðferð. 

Sama er uppi á teningnum í 8. gr. laga um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög nr. 108/1999 

sem kveður á um ákvörðunarrétt þeirra hafa náð 16 ára aldri til að til að ganga í eða úr skráðu 

trúfélagi. Með þessu hefur löggjafinn takmarkað ákvörðunarvald forsjárforeldra og fært það 

                                                
34 „Hvenær ráða börn sjálf?“ (n. 28). 
35 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181 - 180. mál, athugasemdir við 43. gr. 
36 Þórhildur Líndal, Friðhelgi einkalífs (Umboðsmaður barna, Umboðsmaður barna 2003) 20. 
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yfir til barnsins í þessum tilteknu málum. Í athugasemdum við 28. gr. í frumvarpi því sem varð 

að barnalögum nr. 76/2003 kemur fram að sifjalaganefnd taldi ekki heppilegt að afmarka nánar 

sjálfsákvörðunarrétt barns í tilteknum málum, frekar ætti að leggja áherslu á að barn nyti 

stigvaxandi réttinda miðað við aldur og þroska. Því er ekki ákvæði í barnalögum þar sem barni 

er veittur sjálfsákvörðunarréttur í eigin málefnum.37 Eins og áður hefur komið fram verður 

einstaklingur lögráða við 18 ára aldur samkvæmt 1. gr. lögræðislaga og er honum þar með 

tryggður sjálfákvörðunarréttur bæði hvað varðar persónulega hagi og fjármál sín. 

2.	1.	5		Meðákvörðunarréttur	við	ættleiðingu	

Í 21. gr. Barnasáttmálans er kveðið á um vernd barna varðandi ættleiðingar þeirra og segir í 1. 

mgr. ákvæðisins að aðildarríki eigi að hafa það að leiðarljósi hvað barni sé fyrir bestu. Bæði er 

átt við börn sem verið er að ættleiða inn í fjölskyldu og þau börn sem eru þar fyrir. Túlka skal 

ákvæðið með hliðsjón af 12. gr. Barnasáttmálans þar sem ættleiðing fellur greinilega undir þá 

hagsmuni sem barnið á að hafa rétt til þess að hafa áhrif á, þó það sé ekki sagt berum orðum í 

ákvæðinu.38 Ákvæðið kveður ekki á með nákvæmum hætti hvaða aldur skuli miða samþykki 

barns við til ættleiðingar, en aðildarríkjum er ætlað að ákveða þau. Barnaréttarnefndin hefur 

lagt áherslu á að við skilgreiningu lágmarksaldurs í löggjöf skuli aðildarríkin m.a. horfa til 

jafnræðis, hvað barni sé fyrir bestu og sýna vaxandi þroska barnsins virðingu.39 Eins og áður 

sagði kemur fram í 1. mgr. 6. gr. ættleiðingarlaga að ekki megi ættleiða barn sem hefur náð 12 

ára aldri án þess samþykkis. Ef tilefni þykir til er ekkert sem mælir á móti því að aflað sé 

samþykki barns sem ekki hefur náð 12 ára aldri.40 

2.	2		Íslensk	löggjöf	er	viðkemur	stöðu	barns	við	andlát	foreldris	
2	.2.	1	Barnalög	nr.	76/2003	

Árið 1981 voru fyrst sett á Íslandi heildstæð barnalög, en frá þeim tíma hafa orðið þó nokkrar 

breytingar á stöðu barnafjölskyldna og hlutverki fjölskyldumeðlima. Mikil áhersla hefur verið 

á jafnrétti, jafnri stöðu, möguleikum beggja kynja og hafa báðir foreldrar tekið meiri þátt í 

uppeldi barna sinna en áður. Áhersla hefur í auknum mæli beinst að sjálfstæðum rétti barns, 

                                                
37 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181 - 180. mál. 
38 Þórhildur Líndal o.fl. (n. 3) 42. 
39 sama heimild 9. 
40 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 68 - 68. mál. 
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hagsmunum og þörfum þess.41 Verður nú vikið að þeim ákvæðum í barnalögunum  sem snerta 

lagalega stöðu barna sem misst hafa foreldri. 

	 a.	Forsjá	og	umgengni		

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. barnalaga gildir að ef foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns 

og annað þeirra andast þá fer eftirlifandi foreldrið eitt með forsjánna. Ákvæðið gerir enga kröfu 

um að foreldrar hafi búið saman. Eftirlifandi foreldrið fær forsjána hvort sem það er í hjúskap 

eða í sambúð. Á hinn bóginn getur forsjárforeldrið og stjúp- eða sambúðarforeldri gert með sér 

samning, sbr. 29. gr. a. barnalaga um að fara sameiginlega með forsjá barnsins, í þeim tilvikum 

að forsjárforeldrið fer eitt með forsjána. 

Í 2. mgr. 30. gr. barnalaga kemur fram að ef annað foreldrið hefur haft forsjá barns með 

stjúpforeldri þá heldur stjúpforeldrið áfram að fara með forsjá barnsins eftir andlát 

forsjársforeldris. Þegar svona stendur á er ekki átt við að forsjá gangi til eftirlifandi 

stjúpforeldris, heldur það að viðkomandi fari áfram með forsjána. Með þessu verða ekki 

meiriháttar forsjárbreytingar strax eftir andlát forsjárforeldris. Slíkum breytingum getur fylgt 

mikið álag. Með þessu á barnið rétt á að búa áfram á heimili sínu þar til samkomulag næst um 

annað eða dómari ákveði annað.42 Þessi breyting kom með lögum nr. 61/2012 um breytingu á 

barnalögum. Áður fór forsjá barns sjálfkrafa til stjúpforeldris þegar forsjárforeldri stofnaði til 

hjúskapar við stjúpforeldrið. Sama gerðist þegar forsjárforeldrið hafði búið í  skráðri sambúð 

með stjúpforeldrinu í eitt ár. Í þessum tilvikum varði sameiginlega forsjáin þó eingöngu  meðan 

á hjúskap eða sambúð forsjárforeldris og stjúpforeldris stóð.43 Talið var að þetta styrkti 

samskipti fjölskyldunnar þar sem barnið ætti fasta búsetu og stuðlaði að jafnri stöðu barna á 

heimilinu. Einnig tryggði fyrirkomulagið barni tvo forsjáraðila í stað eins ef foreldri skyldi 

forfallast, stöðugleiki væri tryggður fyrir barnið. Horft var til Norðurlandanna við breytinguna 

en í lögum þeirra er ekki gert ráð fyrir sjálfvirkri forsjá stjúp- eða sambúðarforeldris.44  

Í 3. mgr. 30. gr. barnalaga kemur fram að ef kynforeldri, sem fór eitt með forsjá barns, andast 

þá fer forsjáin sjálfkrafa til hins kynforeldris barnsins óháð því hvort hið látna kynforeldri hafi 

verið í hjúskap eða sambúð með öðrum ef stjúp- eða sambúðarforeldri fór ekki með forsjá 

                                                
41 Hrefna Friðriksdóttir, Handbók (n. 14) 7. 
42 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181 - 180. mál 49. 
43 „Breytingar á barnalögum hafa tekið gildi“ (Innanríkisráðuneytið, 2. janúar 2013) 
<https://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/28377> skoðað 19. febrúar 2017. 
44 Hrefna Friðriksdóttir, Handbók (n. 14) 24. 
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barnsins samkvæmt 29. gr. a. barnalaga. Í 4. mgr. sömu greinar segir að heimilt sé með 

samningi að fela öðrum forsjá barns en þeim sem 1.- 3. mgr. kveður á um, enda sé það barni 

fyrir bestu. Þetta á við þegar aðili sem ekki fær sjálfkrafa forsjá barns við andlát forsjárforeldris 

óskar eftir forsjánni. Getur t.d. verið um að ræða samkomulag á milli þess sem fékk forsjána 

við andlát forsjársforeldris og þess sem óskar þess. Staðfestir svo sýslumaður það samkomulag 

í samræmi við 32. gr. bl.45 Samkvæmt 5. mgr. ákvæðisins fellur forsjá barns, sem verður 

forsjárlaust við andlát forsjárforeldra, til barnaverndaryfirvalda. Kemur þetta til álita í þeim 

tilvikum þegar forsjárforeldri andast og hinu forsjárforeldrinu er ekki til að dreifa sbr. 1. eða 3. 

mgr. ákvæðisins sem og stjúp- eða sambúðarforeldri sem hefur farið með forsjá barnsins 

samkvæmt 29. gr. a. barnalaga. Í slíkum tilvikum ráðstafar barnaverndarnefnd barninu að öllu 

jöfnu í fóstur á grundvelli ákvæða barnaverndarlaga.46                                                                                                 

í 6. mgr. kemur fram að forsjárforeldrar geta ákveðið hver eða hverjir skuli fara með forsjá 

barns að þeim látnum og ber þá að fara eftir vilja þeirra, nema að annað þyki barni fyrir bestu 

eða ákvörðun sé andstæð lögum. Ákvæðið er skýrt um að foreldri getur veitt fleiri en einum 

forsjá barnsins, en ljóst þykir að ekki sé unnt að fleiri en tveir geti farið með forsjána. 

Forsjárforeldrar gefa yfirlýsingu um þeirra mat á því hvernig þeir telji að hagsmunum barns sé 

best borgið eftir andlát þeirra. Slíkar yfirlýsingar geta verið mikilvægar og er horft til þeirra 

þegar hinir nýju forsjáraðilar óska eftir breytingu á skipan forsjár er gerð með samningi eða 

dómi, sbr. 4. mgr.47  Í 7. mgr. segir að yfirlýsing samkvæmt 6. mgr. skuli vera gerð skriflega 

og staðfest af sýslumanni eða héraðsdóms- eða hæstaréttarlögmanni. Einnig að aðilar geri sér 

grein fyrir réttaráhrifum yfirlýsingarinnar. Ekki er gert sérstaklega ráð fyrir aðkomu þess eða 

þeirra sem er ætlað að taka við forsjá barns en telja verður skynsamlegt að viðkomandi hafi 

vitneskju um það og taki jafnvel þátt í ákvörðun foreldris. Með því eru meiri líkur á að 

viðkomandi láti sig varða velferð barns á meðan foreldri er á lífi og muni því taka til viðeigandi 

ráðstafana strax við andlát foreldris.48  

Í 1. mgr. 43. gr. barnalaga kemur fram sú þýðingarmikla regla að veita skuli barni sem hefur 

náð nægilegum þroska, kost á að tjá sig um mál, nema talið sé að það hafi skaðleg áhrif á barnið 

eða það sé þýðingarlaust fyrir úrslit málsins. Þessi réttur er einnig tryggður í 3. mgr. 1. gr. 

barnalaga, sbr. 12. gr. Barnasáttmálans. Með ákvæðinu er viðurkennt að barn sé sjálfstæður 

einstaklingur og njóti réttinda í samræmi við það. Einnig þykir þátttaka barns almennt 

                                                
45 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181 - 180. mál 49. 
46 Hrefna Friðriksdóttir, Handbók (n. 14) 95. 
47 sama heimild 96. 
48 sama heimild. 
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nauðsynleg fyrir eðlilegt þroskaferli barnsins.49 Mál af þessu tagi eru oftar en ekki mjög 

viðkvæm og getur þessi réttur tryggt að barn fái upplýsingar eða fái tækifæri til þess að spyrja 

spurninga um efni og sjónarmið sem tengjast lausn ágreinings. Getur slík aðkoma barns hjálpað 

til við að draga úr kvíða og óöryggi þess. Áréttað skal að um rétt barnsins er að ræða en ekki 

skyldu.50 Fleiri sambærileg ákvæði er að finna í barnalögunum og má þar nefna 2. mgr. 34. gr. 

og 1. mgr. 47. gr. sem kveða á um að vilji barnsins sé eitt meginsjónarmiða sem líta eigi til við 

ákvörðun um forsjá, lögheimili eða umgengni.                                                                                         

Í 46. gr. a. barnalaga er að finna nýmæli sem lögfest var með breytingarlögum nr. 61/2012 og 

fjallar um umgengni við aðra en foreldra. Í 1. mgr. segir að ef annað foreldri barns eða báðir 

eru látnir, þá á barnið rétt á umgengni við nána vandamenn þess foreldris eða aðra nákomna 

barninu ef það telst til hagsbóta fyrir barnið. Fyrir lagabreytinguna 2012 kom einungis fram í 

3. mgr. 46. gr. barnalaga að sýslumaður gæti úrskurðað um umgengni að kröfu náinna 

vandamanna foreldris sem gætu ekki sinnt umgengnisskyldum sínum. Ekkert var þar minnst á 

rétt barnsins til þessarar umgengni. Telja verður að réttur svo náinna vandamanna eigi til 

umgengni við barn hljóti að grundvallast á rétti barnsins. Almennt er talið að jákvæð og 

þroskavænleg tengsl barna við nána fjölskyldumeðlimi sé til hagsbóta fyrir barnið. Mikilvægt 

var talið að segja þennan rétt berum orðum í lögunum en hægt er að gera ráð fyrir að ákvæðið 

hvetji foreldra til þess að meta og virða rétt barnsins án þess að sýslumaður þurfi að skerast í 

leikinn.51 Almennt er einungis gert ráð fyrir þeim möguleika að ákveða umgengni barns við 

ættingja eða aðra nákomna nema að foreldri njóti ekki umgengni fyrir eða það sé látið. 

Grundvallarmunurinn á umgengni við foreldra og aðra er sá að í fyrra tilvikinu er gagnkvæmur 

umgengnisréttur nema það sé ekki til hagsbóta fyrir barnið. Í síðara tilvikinu er umgengnisréttur 

barns til staðar ef það þjónar hagsmunum barnsins.52 Ráða má af ofangreindu og þá sérstaklega 

af 46. gr. a. barnalaga að réttur barnsins sé ekki nægilega tryggður í lögunum þegar horft er til 

þess, hver á að gæta réttar barnsins. 

2.	2.	2.	Barnaverndarlög	nr.	80/2002.	

Í 65. gr. barnaverndarlaga er fjallað um ráðstöfun barna í fóstur. Í d – lið 1. mgr. ákvæðisins 

kemur fram að ef barn verður forsjárlaust vegna andláts forsjáraðila þá felur barnaverndarnefnd 

sérstökum fósturforeldrum umsjá barns í a.m.k þrjá mánuði.                                                                       Í 

                                                
49 Hrefna Friðriksdóttir, „Samningur um réttindi barnsins“ (n. 2) 305. 
50 Hrefna Friðriksdóttir, Handbók (n. 14) 161. 
51 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 - 290 mál. 
52 Hrefna Friðriksdóttir, Handbók (n. 14) 184. 
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1. mgr. 74. gr. barnaverndarlaga kemur fram að barn sem er í fóstri á rétt á umgengni við 

foreldra og aðra nákomna. Slík umgengni er þó háð því að það sé talið til hagsbóta fyrir barnið, 

sbr. 2. mgr. 74. gr. 

2.	2.	3.	Lög	um	ættleiðingar	nr.	130/1999	

Íslensku ættleiðingarlögin eru að norrænni fyrirmynd eins og mörg önnur íslensk lög. Mikið 

samstarf var milli íslensku sifjalaganefndarinnar og þeirrar sænsku og dönsku við undirbúning 

laganna. Verður nú skoðað nánar hvernig aldursmörkum íslensku ættleiðingarlaganna er 

háttað. Í 1. mgr. 6. gr. ættleiðingarlaga er kveðið á um 12 ára aldursmörk, en ákvæðið hljóðar 

svo: 

,,Eigi má ættleiða þann sem orðinn er 12 ára án samþykkis hans, nema andlegum högum 

hans sé svo farið að hann geti ekki gefið marktækt samþykki eða ef varhugavert þykir 

vegna hagsmuna hans að leita eftir því.” 

Í greinargerð með frumvarpi sem varð að ættleiðingarlögum kemur fram í athugasemdum við 

6. gr. að samþykki þess sem ættleiða á er á meðal grunnþátta í ættleiðingarlöggjöf. Einnig 

kemur fram að samþykki samkvæmt 1. mgr. 6. gr. ættleiðingarlaga á jafnt við börn og 

ungmenni, frá 12 ára – 18 ára aldri og fullorðna menn. Þó verður aðilinn sem ættleiða á ávallt 

að gefa marktækt samþykki.53 Ef andlegir annmarkar barns eru á hinn bóginn með þeim hætti 

að það geti ekki gefið marktækt samþykki eða þeir geti skaðað hagsmuni barnsins má víkja frá 

meginreglunni að leita skuli eftir samþykki þess eftir 12 ára aldur. Hafa verður í huga að þessi 

undanþága er túlkuð þröngt.54 Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. ættleiðingarlaga skal 

barnaverndarnefnd ræða við barn áður en það samþykkir ættleiðinguna og veita því leiðsögn 

um hana og réttaráhrif hennar. Er þannig aukið réttaröryggi barnsins með því að fá óháðan 

aðila til að leiðbeina barninu. Samkvæmt 3. mgr. 6. gr. ættleiðingarlaga, sem er nýmæli í 

lögunum, skal leita eftir afstöðu barns ef það er talið gerlegt með tilliti til aldurs og þroska þess 

ef barn er yngra en 12 ára. Samkvæmt orðalagi ákvæðisins þarf að fara fram mat á getu barnsins 

til þess að geta haft áhrif á hvort ættleiðing fari fram eður ei. Í greinargerð með frumvarpi sem 

varð að ættleiðingarlögum kemur fram í athugasemdum við 6. gr. að talið sé að ákvæðið 

uppfylli kröfur 12. gr. Barnasáttmálans. Einnig kemur þar fram að það skuli að öllu jöfnu vera 

miðað við 7 ára aldur í þessum efnum sem og að neikvæð afstaða barns þarf ekki ein og sér að 

                                                
53 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 68 - 68. mál. 
54 Hrefna Friðriksdóttir, „Ættleiðingar á Íslandi“ (n. 27) 74. 
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koma í veg fyrir ættleiðingu.55 Í 7. gr. ættleiðingarlaga kemur fram að ættleiðing getur farið 

fram með samþykki forsjáraðila eða sérstaks lögráðamanns. Í 1. mgr. ákvæðisins kemur fram 

að samþykki foreldra sem fara með forsjá þarf til ættleiðingar barns. Í 2. mgr. kemur fram að 

ef ekki sé hægt að afla marktæks samþykkis annars foreldrisins eða það horfið þá nægir 

samþykki hins. Ef eins er ástatt um báða foreldra þarf samþykki sérstaks lögráðamanns barns. 

Í 3. mgr. kemur fram að ef barnaverndarnefnd fari með forsjá barns þá þarf samþykki 

nefndarinnar fyrir ættleiðingu þess. Í 4. mgr. kemur fram að veita má leyfi til ættleiðingar, þrátt 

fyrir að samþykki sé ekki fyrir hendi samkvæmt 1. eða 2. mgr. ef barn hefur verið í fóstri hjá 

umsækjendum og hagir þess mæla að öðru leyti eindregið með því að það verði ættleitt. Í 

athugasemdum við 7. gr. í frumvarpi því sem varð að lögum um ættleiðingar kemur fram að 4. 

mgr. 7. gr. gildi ekki um stjúpættleiðingar. Ákvæðið gildir þó í tilvikum þeim sem barn hefur 

misst hefur foreldri sitt og sett í fóstur. Má því ættleiða barnið án samþykkis forsjárforeldris og 

er ekki vikið að því með neinum hætti að leita skuli samþykkis fjölskyldu þess látna.56                               

Í 11. gr. ættl. kemur fram að leita skuli umsagnar þess foreldris sem fer ekki með forsjá barns 

ef það er gerlegt áður en tekin er afstaða til ættleiðingarumsóknar. Hér er við hæfi að rýna í 

athugasemdir við 11. gr. í frumvarpi því sem varð að ættleiðingarlögum. 

 Hér er boðið að leita umsagnar þess foreldris sem ekki fer með forsjá barnsins. 
Hún samsvarar 1. mgr. 8. gr. ættleiðingarlaga, nr.15/1978. 

    Ef foreldri sem ekki hefur forsjá barns lýsir sig mótfallið ættleiðingu er mjög 
sjaldgæft að fallist sé á umsókn um ættleiðingu, a.m.k. ekki fyrr en barn hefur náð 12 ára 
aldri og óskar sjálft eindregið eftir að ættleiðing fari fram, og helst ekki fyrr en sá sem 
ættleiða á er orðinn sjálfráða. Þessi framkvæmd hefur verið tíðkuð um langt árabil í 
ráðuneytinu. Vissulega ber að meta hvert einstakt mál en hafa ber í huga að ættleiðing 
hefur í för með sér að öll lagatengsl milli barnsins og kynforeldris rofna og þurfa því 
veigamiklar ástæður að liggja til grundvallar svo að þau tengsl verði rofin í andstöðu við 
kynforeldrið. Á þessi viðhorf reyndi í áliti mannréttindanefndar Evrópu frá 22. október 
1997 í málinu Per Söderbeck gegn Svíþjóð. Málavextir voru þeir að sænskur dómstóll 
féllst á beiðni stjúpföður um leyfi til að ættleiða sjö ára dóttur eiginkonu sinnar sem hafði 
alist upp á heimili þeirra frá átta mánaða aldri. Kynfaðir var mótfallinn ættleiðingu. Hann 
og móðir barnsins höfðu hvorki verið í hjúskap né óvígðri sambúð. Þá hafði samband hans 
við dóttur sína verið lítið frá því að hún var ungbarn en þó hafði hann leitað aðstoðar 
félagsmálayfirvalda vegna umgengni við telpuna án árangurs. Meiri hluti 
mannréttindanefndarinnar taldi að réttur til friðhelgi fjölskyldu tæki til tengsla foreldris og 
barns, án tillits til þess hvort barnið væri fætt í hjúskap eða ekki, og félli því undir 1. mgr. 
8. gr. mannréttindasáttmálans. Jafnframt taldi meirihlutinn að ekki væri hægt að miða við 
að ákvæðið tæki aðeins til þess fjölskyldulífs sem þegar hefði komist á heldur lyti ákvæðið 
að því að vernda það samband sem hugsanlega gæti þróast á milli kynföður og barns sem 
fætt er utan hjónabands. Ekki var talið að þær ástæður lægju fyrir í málinu að nauðsyn bæri 
til í lýðræðislegu þjóðfélagi að fallast á beiðni stjúpföður um ættleiðingu, sbr. 2. mgr. 8. 

                                                
55 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 68 - 68. mál. 
56 sama heimild. 
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gr. mannréttindasáttmálans, og var því álit nefndarinnar að ákvæði 8. gr. um að sérhver 
maður eigi rétt á friðhelgi fjölskyldulífs hefði verið brotið. 

    Hvað varðar síðastgreinda atriðið var niðurstöðunni snúið við með dómi 
Mannréttindadómstóls Evrópu frá 28. október 1998. Mannréttindadómstóllinn efast ekki 
um að ákvörðun sænskra dómstóla um að heimila ættleiðingu sé í samræmi við sænsk lög 
og stefni að réttmætu markmiði, þ.e. með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Þá segir 
Mannréttindadómstóllinn í niðurstöðu sinni að með vísan til forsögu málsins, mats sænskra 
dómstóla um hvað teljist barninu fyrir bestu og takmarkaðra tengsla barnsins og kynföður 
að ákvörðun sænskra dómstóla um ættleiðinguna falli innan frjáls mats dómstóla 
aðildarríkjanna um það hvað sé talið nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi. Markmið 
ættleiðingarinnar var að styrkja tengsl stjúpföður og telpunnar. Með það í huga var ekki 
talið að neikvæð áhrif ættleiðingarinnar á samband kynföður og telpunnar hafi verið meiri 
en þau jákvæðu áhrif sem framangreindu markmiði var ætlað að ná. Því er ekki fallist á að 
brotið hafi verið á rétti kynföður til fjölskyldulífs með ættleiðingunni. 

    Um umsögn foreldris skal þess getið að ógerlegt eða gildislaust getur verið að 
leita umsagnar ef högum viðkomanda er svo háttað að hann geti ekki gefið marktæka 
yfirlýsingu.57 

Af þessu verður ekki séð að hugsað hafi verið um þau tilvik sem snerta barn sem hefur misst 

annað foreldrið eða báða og óskað værið frumættleiðingar eða stjúpættleiðingar á því. Hvergi 

kemur sú krafa fram í 11. gr. að leita skuli umsagnar fjölskyldu hins látna foreldris. Ráða má 

af dómi Mannréttindadómstólsins sem reifaður er í athugasemdum við 11. gr. að ef um 

stjúpættleiðingu sé að ræða, þá vega tengsl kynforeldris og barns þungt. Það getur talist barni 

fyrir bestu að það sé stjúpættleitt ef tengsl eru lítil eða nánast engin eins og var í dóminum. Því 

má gagnálykta frá dóminum að ekki eigi að samþykkja stjúpættleiðingu þegar kynforeldri 

leggst gegn því og tengsl barns og kynforeldris eru mikil. 

Í 2. gr. ættleiðingarlaga er fjallað um hverjir geta verið ættleiðendur og kemur fram í 1. mgr. 

ákvæðisins að aðilar sem hafa verið í óvígri sambúð í a.m.k. í 5 ár skuli standa saman að 

ættleiðingu. Eru það nýmæli að lögin taki einnig til óvígðar sambúðar.58  Í 2. mgr. ákvæðisins 

er kveðið á um að annað hjóna eða einstaklingur í óvígri sambúð má með samþykki hins 

foreldris barns veita leyfi til að ættleiða barn þess eða kjörbarn. Í 3. mgr. ákvæðisins er kveðið 

á um að heimilt sé að veita öðru hjóna eða einstaklingi í óvígri sambúð leyfi til ættleiðingar ef 

hitt foreldrið er horfið eða það sé haldið slíkum geðrænum kvillum að það geri sér ekki grein 

fyrir gildi ættleiðingarnar. Í greinargerð með frumvarpi sem varð að ættleiðingarlögum kemur 

fram í athugasemdum við 2. gr. að átt er við með orðinu horfinn að ekki sé vitað um dvalarstað 

eða ekki vitað sé hvort aðili sé lífs eða liðinn.59 Í 3. mgr. 10. gr. reglugerðar nr. 238/2005 um 

ættleiðingar er kveðið á um stjúpættleiðingar og eru þar skilyrði um að þegar umsókn um 

                                                
57 sama heimild. 
58 sama heimild 16. 
59 sama heimild. 
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ættleiðingu er lögð fram skal umsækjandi hafa verið í samfelldri sambúð með foreldri eða 

kjörforeldri barns að lágmarki í 5 ár. Ekki er gerður greinarmunur á því hvort sé um að ræða 

hjón, karl og konu í óvígri sambúð eða tvo einstaklinga í skráðri sambúð. Samkvæmt ákvæðinu 

er einungis vikið frá tímamörkum þess ef um tæknifrjóvgun hafi verið að ræða.  

Af þessu má ráða að þegar óskað er eftir ættleiðingu eða stjúpættleiðingu barns, sem hefur 

misst annað foreldrið sitt, er ekki þörf á að leita umsagnar nánustu fjölskyldumeðlima hins 

látna foreldris. Því má ættleiða barn sem misst foreldri sitt án þess að fjölskylda hins látna hafi 

nokkuð um það að segja og jafnvel án þess að hún fái vitneskju um ættleiðinguna.   

Samþykki eftirlifandi foreldris dugir, bæði vegna ættleiðingar og stjúpættleiðingar. Í ljósi 

þeirra varanlegu tengsla sem hafa myndast við fjölskyldu hins látna, verður að telja óeðlilegt 

að hægt sé að rjúfa þau með þessum hætti án nokkurar aðkomu þeirra. 
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3.		Erlend	löggjöf,	Danmörk	og	Noregur.		
3.	1	Norrænn	réttur		

Íslensku ættleiðingarlögin eru að norrænni fyrirmynd, þó er helst tekið mið af dönsku og norsku 

lögunum. Ísland hefur því getað nýtt sér vandaðar rannsóknir og greiningu sem liggur að baki 

norrænu löggjöfinni sem og reynslu þjóðanna af framkvæmdinni.60                                         

Samkvæmt 2. gr. dönsku ættleiðingarlaganna61 flokka Danir ættleiðingar með öðrum hætti en 

gert er hér á landi. Þó eru stjúpættleiðingar með svipuðu sniði og hér. Hjá Dönum er um tvo 

meginflokka ættleiðinga að ræða, annars vegar fjölskylduættleiðingar (d. familieadoption) 

þegar sótt er um að ættleiða barnabarn, systkini, barn foreldra sem umsækjandi hefur 

sérstaklega sterk tengsl við eða barn sem umsækjandi tengist sérstaklega t.d. fósturbarn. Danir 

eru með sérstakar leiðbeiningarreglur um þessar ættleiðingar sem kveða nánar á um hvaða 

kröfur eru gerðar til tengslanna. Almennt er gert ráð fyrir að umsækjandi þurfi að hafa verið í 

nánum tengslum við barnið sem á að ættleiða að lágmarki í þrjú ár. Ef um er að ræða tengsl við 

væntanlega kjörforeldra er gert ráð fyrir að tengslin séu sambærileg ættartengslum, líkt og 

umsækjandi hafi alist upp með viðkomandi eða átt í nánu langvarandi sambandi. Sérstaklega 

er tekið fram að vinatengsl falli ekki hér undir.62 Hins vegar eru ættleiðingar sem snúa að 

ættleiðingum utan fjölskyldu (d. fremmed- adoption) þar sem ekki er um að ræða tengsl sem 

rakin eru hér að framan. Við þessar ættleiðingar þarf sérstakt samþykki samkvæmt reglugerð 

um ættleiðingar.63 Í 6. gr. dönsku ættleiðingarlaganna er að finna sambærilegt ákvæði sem þau 

íslensku hafa að geyma er varða meðákvörðunarrétt barns við 12 ára aldur. Einnig er 3. mgr. 

6. gr. laganna sambærileg þeim íslensku varðandi rétt barns yngri en 12 ára til þess að láta sína 

skoðun í ljós við ættleiðingar. Þegar norsku ætteiðingarlögin64 eru skoðuð kemur í ljós að þar 

hefur verið gengið lengra en á Íslandi og Danmörku. Þegar þau voru samin var 6. gr. laganna 

sett með hliðsjón af 31. gr. norsku barnalaganna sem kveður á um rétt barns til að segja sína 

skoðun, enda er slíkt inngrip inn í líf barns af þeim meiði að það eigi rétt á að segja sína skoðun 

með tilliti til aldurs og þroska.65 Upphaflega var norska ákvæðið samhljóma íslenska ákvæðinu 

í eldri ættleiðingarlögum (nr. 15/1978) varðandi það að nauðsynlegt væri að afla samþykkis 

hjá þeim sem höfðu náð 12 ára aldri. Íslenska ákvæðið gerði þó ítarlegri kröfur en það norska 

                                                
60 Hrefna Friðriksdóttir, Handbók (n. 14) 24. 
61 Lbkg nr. 1821 af 23.12.2015 Adoptionsloven. 
62 Vejledning nr. 9770 af 30.09.2009 om adoption. 
63 Bekendtgørelse nr. 1863 af 23.12. 2015 om adoption. 
64 Lov om adoption 28. febrúar 1986 nr. 8. 
65 Marianne Hognestad, Adopsjonsloven med kommentarer (Universitetsforlaget 2001) 181. 
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sem fólst í því að samþykki barns þyrfti að vera skriflegt, auk þess sem skylt væri að veita 

barninu upplýsingar varðandi lagaáhrif ættleiðingar. 

Breytingar voru gerðar á norsku lögunum árið 2003 til samræmis við Barnasáttmálann  sama 

ár og hann var lögfestur þar í landi á þann veg að nú skal gefa börnum, sem stendur til að 

ættleiða, tækifæri til að tjá sig hafi þau náð 7 ára aldri. Ákvæðið segir einnig að börn yngri en 

7 ára geti sagt sína skoðun ef aldur og þroski gefur tilefni til. Ennfremur á að veita skoðun 

barns vægi í samræmi við aldur þess og þroska. Í 2. mgr. 6. gr. norsku ættleiðingarlaganna er 

að finna sömu reglu og áður um það að ef barn hefur náð 12 ára aldri þurfi það að samþykkja 

ættleiðingu sína. Ástæða breytinganna hjá Norðmönnum var 12. gr. Barnasáttmálans og sú 

áhersla sem lögð er á sjónarhorn barnsins í ákvæðinu.66  

Við endurskoðun á norsku barnalöggjöfinni var niðurstaðan sú að með því að miða við 12 ára 

aldursmarkið varðandi rétt barns til að tjá sína skoðun við ættleiðingu var talið að verið væri 

að hindra yngri börn sem náð hafa nægilegum þroska til að taka þátt í ákvörðunarferlinu og 

hafa þannig áhrif á ættleiðingu sína.67 Við endurskoðunina var leitað ráðgefandi álita hjá þeim 

stofnunum í Noregi sem tengjast börnum. Niðurstaða þeirra var sú að lækka skyldi 

aldursmörkin niður í 7 ára aldur og var því lagt til að börnum sem náð hefðu 7 ára aldri yrði 

gefið tækifæri á að tjá sig um mál sem þau varða áður en ákvörðun yrði tekin um þau.68 Þrátt 

fyrir að Noregur hafi lögfest 7 ára aldurmörk barns til að láta skoðun sína í ljós hefur verið bent 

á að almennt hafi ekki verið nægilega gætt að aldursmörkum í norskri löggjöf. Norðmenn 

gengju því gegn ábendingum Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna sem lagði til að ekki 

yrðu sett ákveðin aldursmörk á tjáningarrétt barna samkvæmt 12. gr. Barnasáttmálans. Með 

þessu gæti skapast sú hætta að úrskurðaraðilar myndu líta á lögfest aldursmörk sem 

ófrávíkjanlegar reglur hvað varðar samráðsrétt barna.69 Af framangreindu má ráða að Noregur 

hafi aukið vægi barna til þess að hafa áhrif á ákvörðunartöku í málum sem þau varða. 

Sérstaklega má nefna rétt barna yngri en 12 ára til að láta sína skoðun í ljós á ættleiðingu. Skylt 

er að leita eftir viðhorfi barna frá 7 – 11 ára aldri og er vægi skoðana þeirra metið út frá aldri 

þeirra og þroska. Slíkt er ekki að finna í íslenskum lögum en þau gera þó ráð fyrir því að leitað 

sé afstöðu barna yngri en 12 ára en það er ekki fortakslaus skylda líkt og í Noregi. Í frumvarpi 

                                                
66 Karl Harald Søvig, „Barnets rettigheter på barnets premisser: Utfordringer i møtet mellom FNs 
barnekonvensjon og norsk rett“ (Statsministerens Kontor 2009) 30 
<https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnets-rettigheter/utredning_sovig_end_versj.pdf>. 
67 Ot.prp. om lov om endring i menneskerrettsloven nr. 45 (2002-2003). 
68 sama heimild. 
69 Søvig (n. 66) 49. 
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því sem varð að gildandi ættleiðingarlögum er fjallað um að rétt sé að miða við 7 ára aldur 

barna. Einnig kemur þar fram að taka skuli tillit til þroska barns og allra aðstæðna og að 

neikvæð afstaða barns eigi ekki endilega að koma í veg fyrir ættleiðingu. Samkvæmt þessu má 

telja að afstaða barna í Noregi frá 7 – 11 ára hafi mun meira vægi en hér á landi og í Danmörku 

hvað varðar ættleiðingu þess.  

3.	2.	Erlent	sjónarhorn	á	löggjöf	hvað	varðar	forsjá	og	umgengni	við	fráfall	foreldris.	

Eins og áður hefur komið fram horfir Ísland mikið til hinna Norðurlandanna varðandi löggjöf 

og verður hér litið sérstaklega til Danmerkur og Noregs þegar kemur að löggjöf um hvað gildi 

þegar foreldri fellur frá.  

	 a.	Danmörk:	

Í dönsku barnalögunum70 segir í 15. gr. að forsjá barns sem missir foreldri sitt færist yfir til 

eftirlifandi foreldris að því gefnu að forsjáin hafi verið sameiginleg eða að foreldrarnir hafi 

búið saman. Hafi barnið ekki búið hjá eftirlifandi foreldrinu hafa aðrir möguleika á að óska 

eftir forsjánni ef það er ekki talið barninu fyrir bestu að lúta forsjá eftirlifandi foreldris. Í dönsku 

og norsku barnalögunum er hér sérstaklega nefnt að þetta eigi t.d. við ef eftirlifandi foreldri 

hefur valdið dauða hins foreldrisins. Í þeim tilvikum skal öðrum falin forsjá barnsins, sé það 

ekki barninu fyrir bestu að vera hjá eftirlifandi foreldri. Ef  foreldri sem fer eitt með forsjá 

fellur frá eða hefur valdið dauða hins foreldrisins þannig að enginn fái forsjána sjálfkrafa er 

litið til þess við ákvörðun um forsjá hvað barninu sé fyrir bestu. Sækist eftirlifandi foreldri, 

sem ekki hefur farið með forsjá barns síns eftir forsjá þess, fær það hana nema það stríði gegn 

hagsmunum barnsins.  

Hvergi kemur fram í dönskum barnalögum að stjúpforeldri fái sjálfkrafa forsjá stjúpbarns síns 

þegar það gengur í hjónaband við forsjárforeldri en hægt er að gera sérstakan samning um það, 

líkt og er nú tilfellið í íslensku barnalögunum eftir breytingar sem gerðar voru á þeim með 

lögum nr. 61/2012. Við fráfall foreldris er ekki sérstaklega kveðið á um að stjúpforeldri geti 

fengið forsjá barnsins. Fram kemur þó að forsjá geti farið til hjóna eftir fráfall foreldris, líkt og 

eftirlifandi foreldris og maka þess. Í 15. gr. laganna er einnig kveðið á um að foreldri getur 

                                                
70 Lbkg nr. 1820 af 23.12.2015 Forældreansvarsloven. 
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tilnefnt hverjum það vilji fela forsjá barns síns eftir fráfall sitt og skal verða við því að því 

gefnu að tekið hafi verið tillit til forgangsréttar eftirlifandi foreldris.                                                          

Í 20. gr. dönsku barnalaganna segir að hægt er að ákvarða umgengni barnsins við aðra en 

foreldra. Einungis er um að ræða nána ættingja sem barnið er í tengslum við ef annað eða báðir 

foreldrar eru látnir eða ef ekki er vitað deili á öðru foreldrinu. Einnig kemur fram í ákvæðinu 

að ef umgengni barns við foreldrið sem það býr ekki hjá er lítil eða engin, þá er hægt að ákvarða 

umgengni barnsins við nána aðstendur þess foreldris. 

Í 20. gr. a. dönsku barnalaganna eru ákvæði um það að ef barn hefur verið ættleitt er í 

undantekningartilvikum hægt að ákvarða umgengni við upprunafjölskyldu barnsins, ef sú 

fjölskylda leitar eftir því. 

	 b.	Noregur	

Í 38. gr. norsku barnalaganna71 kemur fram að við fráfall foreldris fer forsjá barnsins til 

eftirlifandi foreldris ef forsjá var sameiginleg. Sama á við ef foreldrar hafa búið saman þó svo 

að það foreldri sem lést hafi farið eitt með forsjána. Ef forsjáin var hvorki sameiginleg né að 

foreldrar bjuggu saman við fráfall forsjárforeldris þá fær enginn forsjána sjálfkrafa. Í norskum 

barnalögum er hvergi að finna ákvæði um að forsjá færist yfir til stjúpforeldris. Í þessu tilviki, 

þegar foreldri sem fellur frá fór eitt með forsjá og bjó ekki með hinu foreldrinu, þarf að úrskurða 

um forsjána og geta þá bæði þeir sem eru skyldir barninu sem og nánir vandamenn sótt um 

forsjá barnsins. Einnig er tekið fram í ákvæðinu að ef svo háttar til að eftirlifandi foreldri hafi 

orðið hinu að bana eða grunur er um slíkt þá geti héraðsdómur tekið bráðabirgðaákvörðun um 

forsjá barnsins. Þá geta aðrir sótt um forsjá barnsins innan sex mánaða frá því að kæra er dregin 

til baka eða dómur fallið. Eftirlifandi foreldri fær þá einungis forsjána ef það er talið barni fyrir 

bestu. Tekið er tillit til þess ef foreldrar hafa óskað eftir því skriflega að ákveðinn einstaklingur 

taki við forsjá barnsins eftir andlát þeirra. Ákvörðunin getur verið bundin þeim skilyrðum af 

dómstólum að barn skuli ekki flutt af heimili sínu um tiltekinn tíma ef flutningurinn er til þess 

fallinn að hafa skaðleg áhrif á barnið eða engar réttlætingarástæður eru fyrir honum. Ef barn er 

forsjárlaust, ef enginn hefur óskað eftir forsjánni eða dómstóll hefur hafnað öllum kröfum um 

forsjá þá er það í höndum barnaverndarnefndar að ráðstafa barninu í samræmi við 

barnaverndarlög.                                                                     

                                                
71 Lov om barn og foreldre (barnelova) 8. apríl 1981 7. 
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Í 45. gr. norsku barnalaganna er ákvæði um umgengnisrétt barns við aðra en foreldra sína.                             

Í 1. mgr. 45. gr. kemur fram að ef annað eða báðir foreldrar eru látnir geta ættingjar og nánir 

vandamenn barns krafist umgengnisréttar við barnið og sett fram kröfu um hvernig þeirri 

umgengni skuli háttað.                                                                                                                                     

Í 2. mgr. 45. gr. kemur fram að ef foreldri nýtur ekki umgengnisréttar við barn sitt, þá getur 

það krafist þess að foreldrarnirnjóti umgengnisréttar við það. Umgengnisréttur við ömmu og 

afa er einungis veittur þegar foreldri er ekki veittur umgengisréttur við barn sitt. Umgengnin 

þarf að vera barninu fyrir bestu rétt eins og er kveðið á um í íslensku lögunum. 
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4.		Kenningar	um	tengslarof	

Til að skilja áhrif missis og viðbrögð við honum er mikilvægt að skilja merkingu tengsla.72 

John Bowlby, breskur geðlæknir, er talinn faðir tengslamyndunarkenninga. Hann var fyrstur 

til að bera kennsl á tengsl umönnunaraðila og barns. Tengslakenning Bowlbys útskýrir 

tilhneigingu manna til að mynda tengsl við aðra og þau tilfinningalegu viðbrögð sem verða 

þegar þessum tengslum er ógnað eða þau rofin.73 Bowlby sýndi fram á að fjölskylduumhverfi 

og tengslamynstur barns á fyrstu árum þess hafi mikil áhrif á sjálfsmynd, hegðun og félagslega 

aðlögun barns. Bowlby taldi tengsl vera nauðsynleg fyrir tilfinningalega vellíðan og seiglu 

einstaklinga í erfiðum aðstæðum. Án tengsla við náinn aðila, oftast foreldra eða 

umönnunaraðila, á barn á hættu að þrífast ekki, ná ekki tengslum við aðra og geta ekki sýnt 

samhygð. Samkvæmt Bowlby á tengslamyndun sér stað snemma á lífsleiðinni í kjölfar þarfar 

manneskjunnar fyrir öryggi og tengslin myndast án tillits til þess hvort líkamlegar þarfir séu 

uppfylltar. Þegar þessi tengsl rofna, til dæmis þegar barn er yfirgefið, hafnað af foreldri, vegna 

veikinda eða andláts foreldris eða systkinis, eiga sér stað sterk tilfinningaleg viðbrögð og 

örvænting. Bowlby fann einnig út að börn kenna sjálfum sér oft um þessar aðstæður.74 John 

Bowlby taldi að geðtengsl barns og umönnunaraðila þess þróuðust í fjórum stigum. Fyrsta 

stigið, forgeðtengslaskeið (e. Preattachment phase) hefst við fæðingu og stendur yfir til sex 

vikna aldurs. Hann sagði börn hafa meðfædda eiginleika til að kalla fram jákvæð viðbrögð frá 

foreldrum, eins og að grípa, brosa, gráta og að horfa í augu foreldranna. Hann sagði þessa 

eiginleika leggja grunninn að sterkum tengslum milli foreldra og barns. Annað stigið er frá sex 

vikna til sex/átta mánaða aldurs og kallast það geðtengsl í mótun (e. Attachment in the making). 

Á þessu stigi læra börnin að treysta foreldrum sínum, en það traust byggir á því að foreldrarnir 

uppfylli þarfir barnsins. Þriðja stigið, stig skýrra tengsla (e. Clear cut attachment phase) nær 

almennt frá sex/átta mánaða aldri til átján mánaða aldurs en getur staðið yfir lengur eða til allt 

að tveggja ára aldurs. Á þessu stigi verða tengslin milli foreldra og barns skýr og barnið leitar 

eftir því að vera í návist foreldra sinna og upplifir aðskilnaðarkvíða þegar það fer frá þeim. Á 

þessu stigi gera börnin sér grein fyrir að foreldrar halda áfram að vera til þó að þeir hverfi frá 

þeim í einhvern tíma. Fjórða stigið er myndun gagnkvæms sambands (e. Formation of a 

reciprocal relationship) og stendur það yfir frá átján mánaða/tveggja ára aldri og til 

                                                
72 Margaret S. Stroebe og R. Weiss (ritstj.), „The Nature and Causes of Grief“, Handbook of bereavement 
research and practice: advances in theory and intervention (American Psychological Association 2008) 29. 
73 „Paper.PDF - inge_origins.pdf“ 759–779 
<http://www.psychology.sunysb.edu/attachment/online/inge_origins.pdf> skoðað 29. apríl 2017. 
74 Brenda Mallon, Working with Bereaved Children and Young People (SAGE 2010) 5–12. 
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fullorðinsaldurs. Á þessu tímabili eiga sér stað margar breytingar í tengslum við þroska, sem 

gerir það að verkum að börn skilja hvers vegna foreldrar þurfa að fara frá þeim og hafa meiri 

skilning á aðstæðum sínum sem gerir það að verkum að aðskilnaðarkvíðinn dvínar. Því eldri 

sem börn verða því óháðari verða þau foreldrum sínum. Sagði Bowlby að reynsla barna á 

þessum fjórum stigum hvort sem hún er góð eða slæm hafi áhrif á eiginleika þeirra til að mynda 

náin tengsl í framtíðinni.75 Bandaríski þróunarsálfræðingurinn Mary Ainsworth hefur haft 

mikil áhrif á þróun tengslakenningar Bowlbys.  Ainsworth benti á að eðli tengsla gætu verið 

ólík sem leiddi til þess að skilgreindir voru fjórir flokkar tengslahegðunar. Fyrsti flokkurinn 

tekur til öruggra tengsla en hinir þrír til óöruggra tengsla. Þar kemur fram að óörugg tengsl á 

milli barns og umönnunaðila hafi  áhrif á sorgarviðbrögð barnsins þegar umönnunaraðilinn 

deyr.76 Bowlby skoðaði aðallega tengsl á milli barns og foreldris. Tengsl milli barns og 

foreldris eru frábrugðið öðrum tengslum þar sem um er að ræða umönnunarsamband, samband 

þar sem annar aðilinn hefur meiri áhyggjur af öryggi hins en sínu eigin. Hann taldi að þau börn 

sem eru í öruggum tengslum eigi auðveldara með að fara í gegnum sorg en þau sem eru í 

óöruggum tengslum. Börn sem búa við óörugg tengsl eiga erfiðara með að aðlagast breyttum 

aðstæðum þar sem þau skortir sjálfstraust og bera lítið traust til ytri aðstæðna. Því geta óörugg 

tengsl gert aðlögun að ástvinamissinum erfiðari og þar með leitt til flókinnar sorgar.77 

Tengslakenning Bowlby lagði grunn að ríkjandi kenningum í dag um tvíferla módelið (e. dual 

process model) og áframhaldandi tengsl (e. continuing bonds).78           

Árið 1983 kom J. William Worden fram með kenningu á sorgarferli sem viðfangsefni (e. task 

models). Sorgarferlið væri röð verkefna sem þarf að ljúka frekar en stig sem fólk færi í gegnum. 

Fyrsta verkefnið væri að sætta sig við ástvinamissinn. Annað verkefnið að vinna úr þeim 

sársauka og tilfinningum sem fylgja sorginni. Þriðja verkefnið að aðlaga sig nýjum veruleika 

sem hinn látni tilheyrir ekki lengur. Fjórða verkefnið sem oft er talið það erfiðasta, snýst um 

að geta minnst og haldið tengslum við þann látna og haldið áfram með líf sitt. Worden leggur 

áherslu á að hægt sé að fara á milli verkefna, sleppa úr og fara til baka og að kosturinn við 

viðfangsefnin er að syrgjandinn fær ákveðinn tilgang og verkefni sem geta dregið úr 

tilfinningum hjálparleysis sem margir syrgjendur upplifa. Það hvernig börn fara í gegnum 

                                                
75 sama heimild 3–4. 
76 „Paper.PDF - inge_origins.pdf“ (n. 73) 770. 
77 J. Archer, „Theories Og Grief: Past, Present, and Future Perspectives“ í Margaret S Stroebe (ritstj.), 
Handbook of bereavement research and practice: advances in theory and intervention / edited by Margaret S. 
Stroebe ... [et al.] (American Psychological Association 2008) 46–51. 
78 Mallon (n. 74) 6. 
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verkefni sorgarferlisins hefur áhrif á það hvernig þau ná að endurstaðsetja hið látna foreldri í 

lífi sínu.79  

Nýjustu rannsóknir Colin Murray Parkes beina sjónum að sorg sem uppbyggingarferli þar sem 

einstaklingur í sorg fer í gegnum sálfélagsleg umskipti/ferli.80 Börn gera ráð fyrir að lífið haldi 

áfram eins og það hefur alltaf gert, að þau búi með fjölskyldu sinni, fari í skóla og eignist vini. 

Við andlát foreldris getur þetta allt breyst, öryggisleysi getur skapast af til dæmis flutningi 

vegna breytinga á fjárhag, þau þurfa kannski að skipta um skóla og tengsl við vini geta rofnað. 

Þessi breyting er sorgarvinna þeirra og í þeirri vinnu eru hinir fullorðnu fyrirmyndir þeirra, 

hvernig farið er í gegnum þetta ferli og við að leggja merkingu í aðstæðurnar.81 Framangreindar 

kenningar byggja á því að sorgarferlið sé línulegt, hvort heldur sem það er skilgreint í stigum, 

verkefnum eða ferli. Syrgjendum er sagt að þeir geti farið á milli og jafnvel hoppað yfir stig og 

verkefni og þeir komist að lokum á endapunkt. Þessar kenningar lýsa allar einhvers konar 

lokum, aðskilnaði frá missinum sjálfum og að hinn syrgjandi geti þá haldið áfram lífi sínu án 

hins látna.82 Við rannsóknir mannfræðinga á sorgarviðbrögðum einstaklinga víðsvegar um 

heim hefur komið fram að félagsmótun hefur sterk áhrif á viðbrögð við ástvinamissi. Í mörgum 

menningarheimum er litið á dauðann sem einhvers konar umbreytingu þar sem tengslum er 

haldið við hinn látna. Út frá þessum rannsóknum komu Klass, Silverman og Nickman með 

kenningu um sorgarferli sem felur í sér áframhaldandi tengsl (e. continuing bonds). Þeir fundu 

út að börn sem misstu foreldri þróuðu með sér tengingu við hið látna foreldri í gegnum 

minningar, tilfinningar og athafnir. Þau gerðu það með draumum, með því að tala við foreldrið, 

að trúa því að það væri nálægt, passa upp á eigur látins foreldris og að vitja leiðis þess. Í ljós 

kom að þessi tengsl halda áfram inn í fullorðinsár og töldu Klass, Silverman og Nickman þau 

vera eðlileg.83 Einstaklingar vilja halda í tengslin og læra að lifa með missinum í stað þess að 

komast yfir hann.84 Þó verður að hafa í huga að hugmyndin um áframhaldandi tengsl henta 

ekki öllum. Þau börn sem voru í óöruggum tengslum við hið látna foreldri geta átt á hættu að 

lenda í flókinni sorg sem hamlar daglegu lífi þeirra.85 Margaret Stroebe og Henk Schut komu 

                                                
79 J. William Worden, Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental Health Practitioner 
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85 Worden (n. 79) 128–129. 



	 28	

fram með tvíferla módelið (e. dual process model) til að takast á við missi. Það módel leggur 

áherslu á að einstaklingar takist á við missi í gegnum ferli með aðferðum og stefnu frekar en 

skilgreindum áföngum. Þetta módel lýsir því hvernig einstaklingur sveiflast milli þess að 

einblína á annaðhvort missinn eða endurreisnina. Þegar horft er á missinn á sér stað íþyngjandi 

sorg, rofin tengsl og áhersla á fortíðina en þegar miðað er að því að horfa á endurreisnina, er 

verið að forðast sorgina og einbeita sér að framtíðinni og fresta því að dvelja við missinn og 

streituna sem honum fylgir. Þetta módel endurspeglar syrgjandi börn sem sveiflast á milli þess 

að takast á við sorgina og að aðlagast breytingunum sem fylgir missinum á meðan þau eru að 

takast á við verkefni daglegs lífs. Ung börn hafa takmarkaða getu til að vera lengi í sorginni í 

einu því henni fylgja of miklar og erfiðar tilfinningar þannig að þau syrgja í áföngum svo 

sársaukinn verði ekki yfirþyrmandi. Hvernig sem kenningarnar eru má sjá að framangreindar 

kenningar leggja upp úr því sama, þ.e. að fólk nái að vinna með sorgina, horfa til framtíðar og 

takast á við breytingar sem framundan eru.86 Foreldrar styðja börn sín, þeir veita öruggt 

umhverfi til uppvaxtar og þroska til fullorðinsára, vernda þau og eru þeim fyrirmyndir. 

Foreldramissir er því mikið áfall fyrir barn og afleiðingarnar eru meiri en við missi annarra 

nákominna því barn er að missa umönnunaraðila og stöðugleikinn á heimilinu raskast mikið. 

Við andlát foreldris óttast börn að ekki verði um þau hugsað og því þarf að tryggja þeim öryggi. 

Geta eftirlifandi foreldris til að takast á við missinn og daglegt líf er mesti áhrifavaldurinn 

varðandi það hvernig barninu tekst að aðlagast foreldramissinum.87 Andlát foreldris getur hrint 

af stað erfiðum breytingum hjá barni eins og fjárhagserfiðleikum, tíðum flutningum, dagleg 

rútína riðlast sem og félagslegir þættir, ásamt aðskilnaði við fjölskyldumeðlimi þess foreldris 

sem lést. Stöðugleiki eftir andlát foreldris er mikilvægur til þess að draga úr neikvæðum 

afleiðingum foreldramissisins.88 Fram kom í rannsókn The Harvard Child Bereavement Study 

að móðurmissir var oftar erfiðari fyrir börnin en missir föður. Missir móður hafði meiri áhrif á 

daglegt líf þeirra, því það var móðirin sem hafði yfirleitt séð um umönnun þeirra í daglegu lífi, 

bæði andlega og líkamlega.89 Samkvæmt nýjustu rannsóknum hefur þrautseigja mikil áhrif á 

það hvernig t.d. börn aðlagast áföllum og bent á að árangursríkast sé að horfa á styrkleika barna 

í stað þess að horfa á veikleika þeirra. Þrautseigja barna snýst um örugg tengsl, jákvæð 

samskipti við mikilvæga umönnunaraðila, sterkt félagslegt stuðningsnet, jákvæða reynslu af 
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skóla, sjálfstrausti, getu til að mæta erfiðri reynslu og læra af henni og tækifæri á að gefa af sér 

í samskiptum við aðra.90  

  

                                                
90 Mallon (n. 74) 8–9. 
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5.		Framkvæmd	rannsóknarinnar		 	

Í þessum kafla er fyrst gerð grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar og fjallað um fræðilegar 

undirstöður hennar. Því næst verður sagt frá eigindlegri rannsóknaraðferð og þeim aðferðum 

sem notaðar eru við gagnaöflun. Þá er fjallað um þátttakendurna í rannsókninni, framkvæmd 

rannsóknarinnar og hvernig greining gagna fór fram. Loks eru takmarkanir rannsóknarinnar 

útskýrðar ásamt siðfræðilegum þáttum og aðferðafræðilegum áskorunum.  

5.1	Markmið	rannsóknarinnar		

Lagaumhverfið er í sífelldri þróun og nú er lögð áhersla á samráð við aðila að þeim málum sem 

þau varða, einnig þó viðkomandi aðili sé barn að aldri. Markmið rannsóknarinnar er að skoða 

réttarstöðu barna sem hafa misst foreldri sitt, til að bæta stöðu þeirra og líðan. Einnig er 

tilgangur rannsóknarinnar að gera grein fyrir réttindum og skyldum aðstandenda við slíkar 

aðstæður og vonandi mun hún hafa ákveðið gildi til eflingar vitundar um mikilvægi þess að 

vandað sé til verks í löggjöf og verkferlum í þessum málaflokki.  

5.2	Fræðilegar	undirstöður	rannsóknarinnar		

Í rannsókninni er beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum. Eigindleg rannsóknaraðferð felst í 

því að rannsakandinn fer á vettvang og aflar gagna til að öðlast þekkingu á því hvernig 

einstaklingarnir túlka umhverfi sitt og aðstæður. Í eigindlegum rannsóknum er ekki sett fram 

tilgáta með það að markmiði að hrekja hana eða staðfesta heldur er lögð áhersla á að safna 

gögnum og ályktanir eru síðan dregnar af þeim. Rannsakandinn er aðalverkfærið í rannsókninni 

því hann safnar gögnum, vinnur úr þeim og framkvæmir greiningu á gögnum. Hann þarf ávallt 

að byggja túlkun sína, mat og niðurstöður á gögnum rannsóknarinnar en um leið verður hann 

að huga að eigin hugsunum og vangaveltum því það er veigamikill þáttur við greiningu 

rannsóknargagna.91 

5.3	Aðferð																																																																																																																								

Leitað var til fjögurra sérfræðinga sem komið hafa að málefnum barna er misst hafa foreldra 

sína. Einn er bæði sérfræðingur og aðstandandi. Annar er bæði sérfræðingur og eftirlifandi 

foreldri. Þá var rætt við tvo eftirlifandi foreldra og loks var rætt við afa og ömmu barns sem 

                                                
91 Rannveig Traustadóttir, „Invisible Women, Invisible Work: Women’s Caring Work in Developmental 
Disability Services“ (1998 1998) 206–212. 
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misst hefur foreldri sitt. Notaðar voru tvær aðferðir við gagnasöfnunina. Annars vegar  voru 

opin viðtöl við aðstandendur. Hins vegar voru skoðaðir úrskurðir sýslumanna vegna krafna um 

umgengni við barn sem misst hefur foreldri sitt og kærðir voru til innanríkisráðuneytisins.  

5.3.1	Opin	viðtöl		

Í rannsókninni voru tekin opin viðtöl við fjóra sérfræðinga, þrjá eftirlifandi foreldra og þrjá 

aðstandandendur. Í viðtölunum var leitast við að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin 

sjónarhóli. Spurningar viðtalanna og svör sem fram komu voru ekki á stöðluðu formi heldur 

fengu þátttakendurnir að segja sjálfstætt frá reynslu sinni, aðstæðum og upplifun. Lögð var 

áhersla á að gefa af sér og sýna fólki áhuga auk þess að sýna því nærgætni. Gott er að nota 

viðtöl við rannsókn þegar viðfangsefnið er vel skilgreint eins og var hér og þegar 

rannsakandinn hefur góða sýn á það efni sem hann vill nálgast. Mikilvægt er að rannsakandi 

undirbúi sig vel fyrir hvert viðtal því þá eru meiri líkur á að góð tengsl myndist milli 

rannsakanda og þátttakenda sem er forsenda þess að árangur náist. Viðtalsrammi er eitt tæki 

sem rannsakandi getur gert til að undirbúa sig fyrir viðtal en þar koma fram þau atriði sem 

leitað er eftir í viðtalinu.92  

5.3.2	Önnur	gögn		

Við vinnslu ritgerðarinnar var óskað eftir því við embætti sýslumannsins á 

höfuðborgarsvæðinu að höfundi yrði veitt leyfi til þess að sjá úrskurði sem fallið höfðu 

varðandi umgengni barns við ættingja eða nána vandamenn. Þau svör voru á þá leið að einungis 

væri um að ræða örfáa úrskurði. Var höfundi bent á að hafa samband við innanríkisráðuneytið 

þar sem það hefði úrskurði frá öllum sýslumannsembættum, sem hefðu verið kærðir. 

Innanríkisráðuneytið samþykkti aðgang höfundar að úrskurðum sínum að því gefnu að 

Persónuvernd samþykkti aðganginn. Það gerði Persónuvernd.  

Þegar höfundur kom í innanríkisráðuneytið til að skoða úrskurðina kom í ljós að einungis var  

um sex úrskurði að ræða. Við skoðun úrskurðanna sex sá höfundur að sá elsti var frá árinu 

2012 en óskað hafði verið eftir úrskurðum aftur til ársins 1990. Ástæðan fyrir því að ekki fékkst 

leyfi til að skoða eldri úrskurði var sú að þeir höfðu tilheyrt dóms – og kirkjumálaráðuneytinu 

sem síðar varð að innanríkisráðuneytinu og innanríkisráðuneytið túlkaði heimild 

Persónuverndar þannig að hún næði einungis til úrskurða sem höfðu verið kærðir til þeirra. 

                                                
92 sama heimild 212–214. 
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Tíminn leyfði ekki að á ný yrði aflað samþykkis Persónuverndar vegna úrskurða sem kærðir 

höfðu verið til dóms- og kirkjumálaráðuneytis. Höfundur ákvað því að láta þessa úrskurði duga 

í rannsókninni enda búinn að fá upplýsingar um það að bæði væru úrskurðir í svona málum 

mjög fátíðir og einnig að þeir væru sjaldan kærðir til ráðuneytis. 

Af þeim sex úrskurðum sem innanríkisráðuneytið fann taldi höfundur einungis fjóra nýtast 

umfjöllun ritgerðarinnar. Þessir úrskurðir eru raktir í kafla 8.  

5.4	Þátttakendur		

Við val á þátttakendum var lögð áhersla á að finna sérfræðinga sem höfðu reynslu af því að 

vinna með fjölskyldum þar sem foreldri eða foreldrar hafa látist. Til að fá frekari innsýn var 

ákveðið að ræða einnig við eftirlifandi foreldra og aðstandendur um aðkomu þeirra að 

málefnum barnanna við missi foreldris.  

Sérfræðingarnir sem talað var við voru sjúkrahúsprestur og lögmaður, báðir með margra ára 

starfsreynslu í málaflokknum. Þá var rætt við fyrrverandi ráðherra og þingmann sem hefur farið 

fyrir rannsókn á þessum málaflokki. Hann er einnig aðstandandi. Einnig var rætt við 

barnaverndarstarfsmann sem einnig er eftirlifandi foreldri. Rætt var við tvo foreldra sem voru 

á milli þrítugs og fertugs þegar hitt foreldrið lést. Að lokum var rætt við afa og ömmu barns 

sem misst hefur foreldri sitt.                            

Til að tryggja nafnleynd og trúnað við foreldrana verður fjallað um þá sem „hann“ og „hún“ 

að undanskildum barnaverndarstarfsmanninum sem veitti höfundi heimild til þess að vitna í 

hann með nafni. Ekki eru sett nein nöfn í hin viðtölin sem tekin voru. Þar sem þátttakendurnir 

í rannsókninni voru fáir er ákveðinn möguleiki á að þeir þekkist af svörum sínum en með 

fyrrgreindri aðferð er frekar hægt að tryggja nafnleynd þeirra.  

5.5	Gagnasöfnun		

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar í febrúar 2017 og samþykkt þann 31. mars s.á. 

Erindi var sent embætti sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu í janúar 2017 og 

innanríkisráðuneytinu á sama tíma. Tekið var eitt viðtal við hvern þátttakanda og viðtölin voru 

afrituð orðrétt af hljóðupptökutæki á tölvu og persónugreinanlegum upplýsingum eytt í þeirri 

skráningu. Áhersla var lögð á að hafa afritað viðtalið og farið yfir það áður en næsta viðtal var 

tekið. Þannig var hægt að nýta betur hugleiðingar og athugasemdir úr fyrra viðtali í næsta. 



	 33	

Aðilar að rannsókninni samþykktu munnlega að taka þátt í rannsókninni og kynningin á 

rannsókninni var sömuleiðis gerð munnlega.  

5.6	Greining	rannsóknargagna		

Greiningarvinnan fór fram samhliða gagnasöfnun og hélst þannig út rannsóknartímann. Við 

greiningavinnuna var lögð áhersla á að skipuleggja gögnin vel og vera nákvæmur í 

vinnubrögðum. Formleg greining hófst með því að lesa skipulega og kerfisbundið yfir hvert 

viðtal og gera greiningarblöð. Rannsóknarspurningarnar voru hafðar til hliðsjónar við lestur 

rannsóknargagnanna. 

5.7	Takmarkanir	rannsóknarinnar																																																																							

Takmörkun rannsóknarinnar liggur einkum í fáum viðmælendum og hefur hún því takmarkað 

alhæfingargildi. Þrátt fyrir það hefur verið lögð áhersla á að rannsóknarniðurstöðurnar byggist 

á réttmæti og áreiðanleika. Til að tryggja réttmæti hefur verið lögð áhersla á að skilja frásögn 

þátttakendanna með sem líkustum hætti og þátttakandinn sjálfur gerir, setja niðurstöður 

rannsóknarinnar fram á trúverðugan hátt og vísa beint í tilvitnanir í rannsóknargögnunum en 

þessir þættir eru mikilvægir til að auðvelda lesendum að átta sig á réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknargagna.93                                      

Þótt ekki sé hægt að alhæfa út frá rannsókninni ætti hún samt að gefa ákveðnar vísbendingar 

um reynsluna af því hver réttarstaða barna er við andlát foreldris. 

5.8	Siðfræðilegir	þættir	og	aðferðafræðilegar	áskoranir		

Huga þurfti vel að siðfræðilegum þáttum við framkvæmd rannsóknarinnar þar sem hún var 

eigindleg og gerð með því að taka viðtöl við þátttakendur. Þannig þurftu þátttakendur að vera 

upplýstir, hafa veitt óþvingað samþykki og hafa frelsi til að hætta þátttöku. Þátttakendur verða 

að vera upplýstir um meðferð upplýsinga, trúnað og nafnleynd og þátttakan má ekki skaða 

viðkomandi einstakling.94 Í þessari rannsókn samþykktu allir þátttakendurnir að taka þátt í 

rannsókninni og þeim var gerð grein fyrir því að þeir gætu dregið samþykki sitt til baka á öllum 

stigum rannsóknarinnar. Auk þess var greint frá því að fullrar nafnleyndar yrði gætt þar sem 

                                                
93 Helga Jónsdóttir, „Viðtöl við gagnasöfnunaraðferð“ í Kristján Kristjánsson og Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), 
Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (Háskólinn á Akureyri 2003) 67–70. 
94 Sigurður Kristinsson, „Siðfræði rannsókna og siðanefndir“, Handbók í aðferðafræði rannsókna (2013 2013) 
71–74. 
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það átti við og þannig var reynt að mynda trúnað við þátttakendurna. Áður en viðtal fór fram 

var útskýrt í hverju þátttakan fælist, gerð var grein fyrir rannsókninni og hvernig upplýsingar 

um einstaklinginn yrðu birtar í rannsókninni.  
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6.	Viðtöl	

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir viðtölum sem höfundur tók meðan á vinnslu 

ritgerðarinnar stóð yfir. Eins og að framan er rakið voru bæði tekin viðtöl við fagaðila og fólk 

sem býr yfir persónulegri reynslu af málum sem snerta réttarstöðu barns sem misst hefur 

foreldri sitt.  

Fyrst verður fjallað um viðtal í sjónvarpi við Jón Bjarnason fyrrverandi landbúnaðarráðherra 

og alþingismann sem þekkir slíkt mál af eigin reynslu en hann hefur einnig verið baráttumaður 

um réttarbætur á þessu sviði og beitt sér fyrir vinnu sem leiddi til nýlegra rannsókna á þessu 

sviði. Sagt verður að því loknu frá viðtali höfundar við Jón Bjarnason. 

Næst verður sagt frá viðtali sem höfundur tók við Séra Vigfús Bjarna Albertsson 

sjúkrahúsprest. Í starfi sínu hefur hann komið að mörgum málum þar sem börn missa foreldra 

sína. Auk þess var hann viðriðinn þær nýlegu rannsóknir sem áður er vikið að. 

Þá verður sagt frá viðtali höfundar við Oddgeir Einarsson hæstaréttarlögmann. Eitt af hans 

sérsviðum er sifjaréttur og hann hefur mikla reynslu af málum sem snerta börn.  

Þar á eftir verður sagt frá viðtali höfundar við Ægi Örn Sigurgeirsson barmaverndarstarfsmann 

sem býr  yfir persónulegri reynslu af slíku máli og hefur komið að sambærilegum málum í 

starfi sínu. 

Því næst verður sagt frá tveimur viðtölum höfundar við eftirlifandi foreldra sem hafa 

persónulega reynslu. Annar viðmælandinn missti maka. Hinn viðmælandinn missti fyrrverandi 

maka. Báðir viðmælendurnir hafa því persónulega reynslu af því að vera í samskiptum við 

fjölskyldu hins látna foreldris varðandi umgengni barnsins eða barnanna við þá fjölskyldu. 

Loks verður sagt frá viðtali höfundar við foreldra ungs manns sem lést í slysi og lét eftir sig 

son. Viðmælendur hafa átt í umgengnisdeilu við eftirlifandi foreldri.   

6.	1		Jón	Bjarnason	

Jón Bjarnason, fyrrverandi landbúnaðarráðherra og alþingismaður, missti 28 ára dóttir sína árið 

2012 úr krabbameini. Hún lét hún eftir sig ungan son á fimmta aldursári og eiginmann. Jón 

segist hafa fundið til aukinna skyldna við drenginn eftir fráfall dóttur sinnar. Fjölskyldan hafi 

verið afar náin. Dóttir hans, eiginmaður hennar og sonur þeirra bjuggu hjá honum og eiginkonu 
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hans. Fyrsta árið eftir andlát dótturinnar bjuggu feðgarnir áfram í íbúðinni í húsinu hjá þeim 

hjónum. Síðan breyttust aðstæður. Ekkill dóttur hans kynntist annarri konu og þau hófu 

sambúð. Þá þróaðist sambandið við dóttursoninn þannig að hann kemur aðra hverja helgi til 

þeirra og stundum lengur ef frí eru í skólanum hjá honum. Dóttursonurinn er einnig tímabil yfir 

sumarið og um jól hjá afa sínum og ömmu. Þessi samskipti telur Jón vera góð  fyrir alla aðila, 

ekki síst fyrir dóttursoninn.95 

Vegna reynslu sinnar fór Jón að skoða réttarstöðu barna sem missa foreldri sitt. Hans niðurstaða 

var sú að ýmsu væri ábótavant í því lagaumhverfi sem þessum barnahópi er búinn. Hann gerðist 

því ötull baráttumaður fyrir því að rannsóknir væru gerðar á þessu sviði og beitti sér m.a. 

gagnvart innanríkisráðuneytinu með þeim árangri að Ólöf Nordal þá innanríkisráðherra veitti 

myndarlegan styrk til rannsóknar. Dr. Sigrún Júlíusdóttir stýrði rannsókninni sem leiddi til 

tilraunaverkefnis, sem nú er í gangi. Niðurstöður hennar eru þær að ekki hefur verið nægilega 

gætt að rétti og þörfum barns við alvarleg veikindi eða andlát foreldris. Rannsóknin sýndi að 

börn eiga það til að gleymast í ferlinu og eru með kvíða, sorg, erfiðar hugsanir og áhyggjur af 

hvað framtíðin beri í skauti sér. Viðbrögð þeirra eru álíka og þeirra barna sem eru að ganga í 

gegnum skilnaðarferli foreldra. Börnin eiga því á hættu á að lenda á milli í deilum fjölskyldna 

eins og þegar um forsjárdeilu er um að ræða. Stundum er börnum meinuð samskipti við 

fjölskyldu hins látna foreldris sem getur valdið mikilli spennu og vanlíðan. Einnig getur það 

valdið sorg sem getur fylgt barni lengi og haft áhrif á hæfileika þess til að mynda tengsl í 

framtíðinni. Að auki skerðir það aðgang barnsins að uppruna sínum og þeim þroskamöguleika 

sem slík tengsl fela í sér.96  

Höfundur tók viðtal við Jón um þessi mál og um það hvað honum fyndist mætti fara betur. 

Eftirfarandi kom fram í viðtalinu.  

Að mati Jóns er það algengt viðhorf þegar barn missir foreldri sitt að þá þurfi það helst að fá 

nýja móður eða föður og að einstaklingurinn sem missti maka sinn þurfi að fá nýjan maka til 

þess að viðhalda ákveðnu mynstri. Barnið sjálft sem missti foreldri sitt verði aukaatriði. Þegar 

andlát ber að höndum ríkir mikil samúð og samhugur innan fjölskyldunnar og sjaldan er rætt 

um hvað skuli gert í tengslum við barnið hvort sem það er aðdragandi að andláti eða ekki. 

                                                
95 Jón Bjarnason, „Afar og ömmur skipta miklu máli“ (RÚV, 25. nóvember 2015) <http://www.ruv.is/frett/afar-
og-ommur-skipta-miklu-mali> skoðað 9. apríl 2017. 
96 Sigrún Júlíusdóttir, „Barnið og fjölskyldurnar“ Fréttatíminn (Reykjavík, 10. mars 2017) 
<http://www.frettatiminn.is/barnid-og-fjolskyldurnar/> skoðað 15. apríl 2017. 
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Lögin kveða einungis á um það að eftirlifandi foreldrið fari með forsjá barnsins og beri ábyrgð 

á því sem er barninu fyrir bestu, án þess að það sé skilgreint nánar. Löggjafinn tekur enga 

afstöðu til þess hvað sé barni í þessum kringumstæðum fyrir bestu og það virðist vera lítil 

aðkoma að málum frá fólki sem vinnur með börn.  

Jón bendir á að þegar lög eru samin þá sé mikilvægt að hafa það skýrt ,,til hvers og fyrir hvern” 

lögin eru sem verið er að semja. Veikleiki laga er oft sá að ekki er vitað fyrir hvern þau eru 

skrifuð. Að hans mati eiga lögfræðingar ekki að koma að þeirri vinnu fyrr en það er búið að 

setja niður tilgang, markmið og meginstefnu laganna því annars er hætta á að viðfangsefnið sé 

orðið að lagalegu túlkunaratriði. 

Eftir að Jón fór að velta þessum málaflokki betur fyrir sér áttaði hann sig á því að við andlát 

foreldris verður heimurinn sem barnið býr við gjörbreyttur, allir eru uppteknir af sinni sorg. 

Það er mjög misjafnt hvaða aðkomu börn hafa af andláti foreldis og mönnum ber ekki saman 

um það hver sú aðkoma eigi að vera. Ýmsir hafa sett fram kenningar um það, sumir segja að 

aðkoma barns eigi að vera sem minnst en aðrir segja að hún eigi að vera sem mest. „Þetta var 

kveikjan fyrir hvatningu okkar á rannsóknum á þessu sviði, þó mest fyrir hvatningu séra 

Vigfúsar Bjarna Albertssonar sjúkrahúsprests. Að hans mati hvílir þetta mest á 

sjúskrahúsprestunum og finnst honum ósanngjarnt hvernig veist er að störfum presta því aðrir 

fagaðilar nái ekki sömu dýpt og þeir í þessum málum." 

Jón bendir á að rannsóknir hafi sýnt að barn sem missir foreldri sitt er ekki að einungis að missa 

það heldur á það á hættu að missa alla fjölskyldu þess látna. Það gengur þvert gegn hagsmunum 

barnsins. Í mannréttindasamningum, þá helst Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sé fjallað 

um tengslin við upprunann sem lykil að umhverfi barnsins. Hér áður fyrr var það þannig hvort 

sem hart var í ári eða fólk fórst þá var fjölskyldan og fjölskylduábyrgð mjög sterk og vitundin 

um það af hverjum maður var kominn. Þegar hugtökin guðmóðir og guðfaðir komu fram við 

skírn þá vottuðu þau ekki einungis skírnina heldur tóku viðkomandi ábyrgð á að taka uppeldi 

barnsins að sér ef þau yrðu foreldralaus. Að mati Jóns er sú áhersla sem lögð er á fjölskyldu og 

fjölskyldutengsl barns og rétt þess til vitneskju um uppruna sinn í mannréttindasamningum 

verulega þynnt út í íslenskum lögum og þar sé fjölskyldan ekki skilgreind.   

Jón bendir á að ekkert opinbert ferli fari í gang þegar barn missir foreldri sitt til þess að tryggja 

tengsl barnsins við fjölskyldu sína eða til að tryggja að fjölskyldan geti haldið tengslum við 

barnið. Vissulega sé hægt að sækja um umgengnisrétt en að mati Jóns sé það 
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friðþægingarsetning sem sé frekar ómannúðleg fyrir barnið. Löggjafanum beri að tryggja með 

virkum hætti að samband milli barns og upprunafjölskyldu þess haldist. Það þurfi einhver að 

hafa það hlutverk við andlát foreldris að taka upp þessa umræðu til þess að tryggja hagsmuni 

barnsins og fjölskyldu hins látna. Hinn mikli samhugur sem oftast er til staðar við andlátið og 

fram yfir jarðarförina getur breyst  eftir því sem tíminn líður. Aðstæður breytast og þá er ekki 

auðvelt að fara að taka þessi mál upp.  

Jón telur að það þurfi að gera aðstandendum strax grein fyrir hvaða skyldur þau beri gagnvart 

barni sem misst hefur foreldri sitt og hvaða rétt barnið hafi í þessum kringumstæðum. Því sé 

mikilvægt að breyta barnalögunum þannig að allar málsgreinar byrji á barninu og rétti þess og 

hvernig löggjafinn tryggi rétt þess og þarfir. Það geti ekki talist barni fyrir bestu í þessum 

kringumstæðum að aðili þurfi að sækja einhvern rétt gagnvart barni.  

Jón bendir á að oft á tíðum viti forráðarmaður barnsins ekki hvert hann eða hún eigi að snúa 

sér. Engin ástæða sé til að ætla annað en að allir forráðarmenn vilji standa sig vel og það sé 

mikil krafa á eftirlifandi foreldri að standa sig, en með hvaða hætti á viðkomandi að standa sig? 

Forráðamanni barnsins getur þótt óþægilegt að bera sig eftir aðstoð og gæti fundist hann hafa 

brugðist eða ráða ekki við aðstæður ef hann biður um aðstoð. Réttur barnsins er kannski til 

staðar en hver er það sem gætir réttarins fyrir barnið? 

Jón bendir á að rannsóknir sýni einnig að börn sem misst hafa foreldri sitt sé líklegra til þess 

að lenda í misferlum í lífinu og nái ekki að þroska tilfinningar sínar með eðlilegum hætti. Hafa 

beri í huga að það kemur enginn í stað föður eða móður sem er látin/n. Því sé mikilvægt að 

ekki sé þrýst á börn að kalla nýja maka foreldrisins ,,pabba" eða ,,mömmu”. Slík krafa getur 

valdið barninu sálarkvöl og það sitji oft eitt eftir og spyr sig: ,,Hver er ég”? 

Jón telur barn í þessum kringumstæðum eiga rétt til og hafa ríka þörf fyrir skipuleg tengsl við 

fjölskyldu sína og að hans mati er mikilvægt að þessi samskipti séu strax sett í fastar skorður 

til þess að bæði barnið og aðstandendur viti til hvers er ætlast af þeim. Það sé hægt að hnika til 

frá föstu skipulagi en frá lausu skipulagi er engu breytt nema til áframhaldandi lausbundins 

skipulags. Fyrir eftirlifandi foreldri sé ekki síst mikilvægt að hafa þessi samskipti skrifleg og í 

föstum skorðum þannig að viðkomandi þurfi ekki að sækjast eftir samskiptunum og einnig til 

að forðast mögulega árekstra. Lögin ættu að vera þannig að þessi fortakslausi réttur barnsins 

til samskipta við fjölskyldu látna foreldrisins sé dreginn fram og séð til þess að hann fari í 

ákveðinn farveg.  
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Hér hafi verið sett í lög að ekki sé hægt að skipta innanstokksmunum eða öðru fyrr en 

dánarvottorði hefur verið skilað en hvergi er minnst á að hálfu löggjafans hvernig réttur barns 

og meðferð barns skuli vera tryggð við andlát foreldris. Við skilnað sé fólki gerð sú skylda að 

fara í sáttarmeðferð en ef foreldri andast eru engin sambærileg ákvæði. Það ætti að vera ákveðið 

ferli eða gátlisti sem þurfi að fara yfir við andlát foreldris sem á barn undir 18 ára aldri.  

Jón bendir á að barn sem missir foreldri sitt á sér engan talsmann. Það hefur enginn rétt til þess 

að koma fram fyrir hönd látins foreldris. Við skilnað eiga börnin talsmann í báðum foreldrum 

sínum.  

Jón telur að í ættleiðingarlögunum séu ákvæði sem gangi þvert á mannréttindasáttmála. Þar 

kemur fram að hægt sé að ættleiða barn sem misst hefur foreldri sitt ef eftirlifandi foreldri hefur 

verið í sambúð í 3-4 ár. Stjúpforeldrið getur þá ættleitt barnið án þess að haft sé samband við 

ættingja látna foreldrisins. Allt í einu vakna náin skyldmenni upp við það að þau eigi ekki 

lengur barnabarn því öll lagaleg tengsl hafi verið slitin milli skyldmenna og barnsins. 

Jón telur að það þurfi að vekja athygli á þessari umræðu og hvetja til þess að þessir hlutir séu 

ræddir í aðdraganda andláts og ennfremur að hvetja fólk til þess að gera þetta skriflegt því 

aðstæður geti breyst mjög hratt. Í sumum tilfellum sé eftirlifandi foreldrið komið með nýjan 

maka og þá geti viðhorf til samskipta breyst. Sumar kenningar ganga út á það að það sé best 

fyrir barnið að rjúfa sem mest tengsl við fyrri fjölskyldu því þau tengsl trufli þau nýju. Ef það 

sé ekki skriflegur grunnur að þessum málum, þá sé alltaf hætta á að það sé farið að þræta og 

togast á hvað sé barninu fyrir bestu. Þar séu hagsmunir barnsins ekki endilega hafðir í fyrirrúmi. 

Lögin eigi að tryggja réttindi barnsins meira út frá þörfum þess og sjá til þess að samskiptin 

fari í fastan farveg frá upphafi. Jón er þeirrar skoðunar að það vanti sálina í barnalögin. Barnið 

eigi rétt til að vita sinn uppruna, það eigi rétt á að vita hver mamma þess eða pabbi var, hvaða 

mann foreldrarnir höfðu að geyma. Hver á að segja barninu frá foreldrinu ef ekki fjölskylda 

þess? ,,Okkar barn brosir breiðast þegar við segjum, nú varstu heldur betur með taktana hennar 

mömmu þinnar.” Þetta er hluti af þroska barnsins og það að halda góðum tengslum við fólkið 

sitt styrkir það í að mynda og halda góðum tengslum við annað fólk. Á meðan þvinguð 

samskipti við annað fólk valda kvíða og gera barninu erfiðara að mynda tengsl við annað fólk. 

Jón segist því ekki gefa mikið fyrir þau rök að það sé betra fyrir barnið að slíta tengsl við 

upprunafjölskyldu sína, heldur ætti að setja 7. og 8. gr. barnasáttmálans inn í barnalögin og 

tryggja þannig upprunatengslin. Þar er rétturinn fortakslaus og fólki sé ekki ætlað að vega og 

meta þann rétt. 
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Jón bendir einnig á að í heilbrigðislögum á Norðurlöndunum sé gerð meiri grein fyrir þörfum 

barnsins fyrir fjölskylduna og fjölskyldan sé skilgreind mun víðar en gert er hér á landi. 

Fjölskylda barns séu þau sem eru á lífi, faðir, móðir, amma, afi, frændur og frænkur. Því meiri 

samheldni sem sé innan stórfjölskyldu, þeim mun betra.  

Það er því skoðun Jóns að löggjafinn eigi að ganga þannig frá þessu að við andlát foreldris fari 

ákveðið ferli í gang, gátlisti sem unnið sé út frá og að þetta verði skriflegt. Það sé betra fyrir 

alla hluteigandi aðila. Barnið sæki ekki réttinn eftir á. Aðstandendur vilji ekki hafa truflandi 

áhrif á framvindu og líf barnsins við þessar erfiðu aðstæður og vita ekki hvernig þeir eigi að 

koma að, því myndi það vera einfaldara fyrir alla að vita sitt hlutverk. Annars sé hætta á því að 

ef það slettist upp á milli eftirlifandi foreldris og fjölskyldu þess látna að barnið lendi þar á 

milli og foreldrið jafnvel notfæri sér aðstöðu sína gagnvart barninu og fjölskyldunni. Barnið 

vill ekki vera í deilum, því líður vel á báðum stöðum, það á ekki að láta barn upplifa svona.97  

6.	2		Sr.	Vigfús	Bjarni	Albertsson	sjúkrahúsprestur	á	Landspítalanum	

Sr. Vigfús Bjarni Albertsson segir að á ári hverju sé alltaf þó nokkur fjöldi barna sem missir 

foreldri sitt, flestir deyja vegna veikinda en nokkrir vegna skyndidauða. Þegar vel tekst til hafi 

þessi mál verið unnin í samráði við eftirlifandi maka og þess sem er að deyja og jafnvel börnin 

sjálf. Það sé samt alltaf ákveðinn fjöldi foreldra sem vilji ekki ákveða þetta fyrirfram sem 

veldur því að þá verða börnin í ákveðinni óvissu. Börnin byrja sitt nýja líf með eftirlifandi föður 

eða móður og verða upptekin af því lífi. Þá sé hætta á tengslarofi við fjölskyldu hins látna. 

Hann segist vita um mjög sársaukafull dæmi þar sem eftirlifandi foreldri hafi byrjað nýtt líf og 

gert lítið úr þessum upprunatengslum, þvert gegn vilja látna foreldrisins. Sr. Vigfús Bjarni 

segist vita um a.m.k. þrjú dæmi þar sem klippt var á upprunatengsl. Þessi dæmi séu sár og ljót 

og þvert á vilja þess látna í öllum tilfellum. Tilkoma nýs maka er oftast orsakavaldur í slíkum 

dæmum.  

Oftast sé um ömmu og afa barns að ræða og hafa þau þá staðið eftir með spurninguna: Hvert 

ert mitt hlutverk? Þau fara jafnvel að efast um hvort þau eigi að reyna að vera til staðar en þessi 

tengsl skipta miklu máli að mati sr. Vigfúsar Bjarna. Í nútímanum séu afar og ömmur alla jafna 

betur á sig komin heilsufarslega og aldurslega en hér áður fyrr. Sr. Vigfús Bjarni segist þó 

einnig þekkja dæmi þess þar sem amman og afinn hafi viljað vera til staðar en ekki haft getu 

til þess. Varðandi lagalega rétt þeirra þá finnst honum eins og þau grípi í tómt og þá virðist það 

                                                
97 Jón Bjarnason, fyrrv. landbúnaðarráðherra og þingmaður, viðtal við höfund (Reykjavík 8. mars 2017). 
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fara algerlega eftir því hvort það sé gagnkvæmur skilningur á mikilvægi sambandsins. Sr. 

Vigfús Bjarni segist vita til þess að ömmur og afar hafi staðið frammi fyrir því að eftirlifandi 

maki sé kominn með nýjan maka og þau viti ekki einu sinni hvort það sé búið að ættleiða 

barnið. Þá þurfa þau jafnvel að senda fyrirspurn til sýslumanns um hvort ættleiðing hafi farið 

fram. ,,Þannig að hægt er að ganga frá ættleiðingu barns út úr upprunatengslum til nýrra tengsla 

án nokkurs samráðs við upprunatengsl þess. Ég er ekki viss um að þetta sé rétt, ég hef áhyggjur 

af því að þetta sé skakkt.” 

Sr. Vigfús Bjarni segist hafa áhyggjur af því þegar fagaðilar hafi ýtt undir rof upprunatengsla 

og telji að það sé betra fyrir bata barnsins, þó allar rannsóknir sýni annað. Það sé algjörlega 

ótækt að fólk geti sett allt gamalt á bak við sig, allt sem grundvallar sögu barnsins þegar fólk 

byrjar nýtt líf. Það sé of lítill lagalegur réttur. Einnig séu til dæmi þess að afar og ömmur hafa 

ekki viljað vera til staðar og hver er þá lagalegur réttur barnsins í þeim tilvikum?  

Ef litið sé til tengslakenninganna þá sé gengið út frá því að við áfall rofni ákveðin tengsl á þrjá 

vegu hjá manneskjunni, við sjálfa sig, við annað fólk og það sem sumir kalla við æðri mátt en 

aðrir guð. Þetta sé kallað grunntengslakerfið og þegar verið sé að vinna með áföll sé verið að 

ná þessum tengslum til baka. Út frá lögfræðinni skiptir þetta miklu máli því það liggur ákveðinn 

bati í því þegar réttur fólks er varinn og þessi tengsl skipti miklu máli.  

Þegar unnið er með börnum deyjandi foreldris og skipulagður fundur með börnunum, deyjandi 

foreldri og eftirlifandi foreldri þá skipti miklu máli setning eins og ,,ég mun passa þig” frá 

eftirlifandi foreldrinu. Deyjandi foreldri getur sagt: „Ég treysti pabba þínum / mömmu þinni til 

að passa þig“. Þannig er verið að færa tengslin yfir og verið að reyna að vernda sjálfsmynd 

barnsins þannig að barnið fari ekki út úr svona ferli með skakka sýn, að geta ekki treyst öðru 

fólki og að það þurfi að bera ábyrgð á öllu sjálft. Börn hafi alltaf tilhneigingu í svona erfiðum 

aðstæðum að þau taka á sig alla ábyrgð, bæði á sjálfu sér og líðan allra annarra í kringum sig. 

Má segja að þetta sé ákveðið rán á barnæskunni.  

Eitt dæmi komi upp í hugann: Eftirlifandi foreldri braut á fyrrverandi tengdaforeldrum sínum 

fjárhagslega og refsaði þeim með því að svipta þau aðgengi að barninu sem þau höfðu verið 

með fyrir viðkomandi meira og minna í mörg ár.  

Þegar fólk skilur þá kemur bersýnilega í ljós að áhersla er lögð á að vernda tengsl barns við 

báða foreldra, að láta ekki börn þurfa að taka afstöðu og ekki missa fjölskyldu sína. Það gerir 
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skilnaðinn miklu mun bærilegri. Það sé erfitt að þvinga fólk í að vinna þessa hluti fyrirfram en 

sýn sr. Vigfúsar Bjarna sé sú að það ættu að vera til lög sem myndu kveða á um ákveðnar 

verklagsreglur. Vinna sjúkrahúspresta með börnin yrði þannig miklu skilvirkari því það verndi 

börnin að fá þessa faglegu vinnu í aðdraganda andláts foreldris. Það eigi ekki að vera undir 

foreldrum komið eða mönnun á spítala eða hver á vaktina þennan dag. Það þurfi lög sem vernda 

þessi upprunatengsl.98 

6.	3		Oddgeir	Einarsson	hrl.	einn	eiganda	á	Opus	lögmannsstofu	

Oddgeir Einarsson bendir á að í fyrsta lagi sé hugtakið ,,hvað sé barni fyrir bestu” mjög 

teygjanlegt og fólk hafi ólíkar skoðanir á því. Ef tekið er sem dæmi foreldri sem misst hefur 

forsjá yfir barni sínu vegna vandamála t.d. neyslu þá eru margir sem telja að umgengnin eigi 

að vera sem minnst, jafnvel einungis nokkur skipti á ári. Í 46. gr. a. barnalaga er fjallað um 

tengsl barns við ættingja og nána vandamenn en vandamálið við ákvæðið sé að það fer ekkert 

ferli í gang til þess að tryggja að samskiptin haldi áfram eftir andlát foreldris. Þessir 

einstaklingar vita jafnvel ekki ef ættleiðing hefur farið fram og oft er fólki ekki kunnugt um 

rétt sinn til þess að fá úrskurð um umgengni við barnið, eða vilja ekki styggja eftirlifandi 

foreldrið. Þetta sé ólíkt því þegar foreldrar skilja eða slíta sambúð. Þá þurfi að mæta til 

sýslumanns og taka ákvarðanir er snúa að barninu,  forsjá þess og umgengni við foreldra. Ef 

foreldrar koma sér ekki saman um það þá er úrskurðað um það. Kannski væri réttast að sama 

ferli færi í gang þegar barn missir foreldri sitt. Að mati Oddgeirs skiptir tengslanet barns miklu 

máli og lögin þurfi að kveða á um það. Þessi mál séu sem betur fer ekki algeng hér á landi en 

þegar þau komi upp þá séu þau yfirleitt alvarleg og það virðist vera að löggjafinn hafi ekki leitt 

hugann nægilega vel að þessum málum. Að mati Oddgeirs ætti að vera tiltölulega einfalt að 

setja inn í barnalögin að ákveðið verkferli fari í gang við andlát foreldris.99  

6.	4	Ægir	Örn	Sigurgeirsson,	barnaverndarstarfsmaður	og	eftirlifandi	foreldri	

Ægir Örn er eftirlifandi eftirlifandi foreldri tveggja barna 5 og 7 ára sem misstu móður sína úr 

sjúkdómi sem á þeim tíma var lítið vitað um hér á landi. Þau bjuggu á Norðurlöndunum en 

fluttu aftur til Íslands þar sem konan hans heitin vildi vera nær fjölskyldu sinni. Hún beið lægri 

hlut í baráttunni við sjúkdóm sinn og lést. Hann stóð uppi einstæður faðir með tvö börn á 

viðkvæmum aldri en naut mikils stuðnings frá fjölskyldum þeirra beggja. Við andlát konu 

                                                
98 Vigfús Bjarni Albertsson, sjúkrahúsprestur á Landspíta Háskólasjúkrahúsi, viðtal við höfund (Reykjavík 21. 
febrúar 2017). 
99 Oddgeir Einarsson, hæstaréttarlögmaður hjá Opus lögmönnum, viðtal við höfund (Reykjavík 9. mars 2017). 
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sinnar fór hann að velta fyrir sér hvaða réttindi börnin hans ættu? Hvaða réttindi ætti hann? 

Hvernig átti hann að uppfylla þau skilyrði sem sett eru á hann sem einstæðan föður? Þó konan 

hans væri veik, gat hann alltaf ráðfært sig við hana. Ægir leitaði til barnaverndar til þess að 

kanna hvort hann gæti fengið upplýsingar um réttindi barna sinna. Hann fékk engin svör, heldur 

virtist aðalatriðið hjá starfsmanninum að rekja söguna um hvernig veikindi konu hans hefðu 

haft áhrif á börnin og heimilislífið. Þegar hann var búinn að rekja söguna fyrir starfsmanninn 

fylgdi hann honum til dyra og sagði honum að vera sterkur og þrauka í gegnum sorgina og að 

ástandið liði hjá. Ægir leitaði einnig til Tryggingastofnunar ríkisins og komst að því að hann 

ætti rétt á barnalífeyri með börnunum, en starfsmaðurinn þar hefði verið hissa á því að hann 

væri að athuga með þessi mál. Tengdafaðir hans leitaði til VR til þess að athuga með 

jarðarfarastyrk því hin látna hafði greitt þangað á meðan hún starfaði. Þá kom í ljós að auk 

jarðarfarastyrksins áttu börnin rétt á u.þ.b. 1 milljón kr. í dánarbætur og svo fékk hann greiddan 

lífeyri með hvoru barni sem nam um 7600 kr á mánuði til 18 ára aldurs. Ef að tengdafaðir hans 

hefði á sínum tíma ákveðið að greiða útförina þá hefðu þau aldrei komist að þessu með styrkinn 

frá VR, því félagið sendir ekki að fyrra bragði upplýsingar til félagsmanna um hvaða réttur er 

mögulega til staðar s.s. réttur til barnalífeyris eftir andlát.   

Aðspurður segir Ægir Örn að samband hans við foreldra hinnar látnu hafi alltaf verið gott og 

líklega hafi skipt máli í því sambandi að þau þekktu til svipaðra aðstæðna þar sem eftirlifandi 

foreldri sleit öll tengsl barnsins við fjölskyldu hins látna. Það barn kom ekki í afmæli eða aðrar 

uppákomur í fjölskyldunni og hafði það áhrif á alla stórfjölskylduna. Eftir að barnið varð 

fullorðið leitaði það sjálft uppi fjölskylduna og vildi hafa samband við hana þar á meðal börn 

Ægis. Það hafi því verið ákveðið frá byrjum að halda sterkum tengslum. Börnin fóru til 

móðurforeldra aðra hvora helgi og á sumrin. Það hafi verið gott fyrir alla aðila að hafa þetta 

fastmótað. Í dag séu börnin orðin fullorðin og þau séu í góðum tengslum við móðurforeldra og 

sitt frændfólk. 

Með núverandi konu sinni á Ægir Örn tvö börn og hann segir fyrrverandi tengdaforeldra sína 

hafa orðið afi og amma þeirra líka og að öll fjölskyldan tekið þeim sem sínum. Að hans mati 

er það ekki sjálfgefið. Hann segir að kona hans hafi á stundum upplifað tengslin yfirþyrmandi, 

t.d. fari þau til fyrrverandi tengdaforeldra hans í mat á jóladag þar sem kveikt sé á kerti til 

minningar um fyrrverandi konu hans. Þetta gætu ekki allir en þegar þau ákváðu að vera saman 

þá gekk hún börnunum í móðurstað og hugsar fyrst og fremst um þeirra velferð og þau lögðu 

mikið upp úr því að hún væri ekki ,,kærasta” pabba þeirra sem skipti sér ekki af uppeldinu 
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heldur hafi hún alltaf tekið virkan þátt í uppeldinu. Börnin voru 8 og 10 ára þegar þau kynntust, 

þau hafi aldrei kallað hana mömmu en sannarlega virði þau hana sem slíka. 

Á einhverjum tímapunkti segir hann þau hafa farið að skoða þann möguleika að konan hans 

myndi ættleiða börnin en þeirri hugmynd hafi mjög fljótt verið ýtt út af borðinu. Ægir Örn vann 

á þeim tíma hjá barnavernd og hafði  kynnt sér þessi mál vel og hafði vel mótaðar skoðanir á 

slíkum málum. ,,Þegar barn er svipt fjölskylduböndum og erfðarétti þá er í raun og veru verið 

að gera fjölskylduna eins ónákomna mínum börnum og hugsast getur.” Hann telur að það hafi 

ekki einungis haft þau áhrif að það væri búið að rjúfa skyldleika þeirra heldur hefðu þau 

sennilega aldrei litið á þau sömu augum og áður. Ef að börnin vildu hefðu þau getað óskað eftir 

þessu við 18 ára aldur. Ægir segir: ,,Ef ætlunin er að svipta eftirlifendur öllum tengslum við 

börnin þá tel ég að við séum farin ansi langt yfir mörkin hvað varðar vernd barna og réttindi 

þeirra.” Á meðan barn elst upp eru engin góð og gild rök fyrir því að einhver annar taki yfir 

skyldleika þess, að mati Ægis Arnar, sama hversu náinn hann er stjúpforeldri. Konan hans fékk 

forsjá yfir börnunum hans þegar þau giftu sig en að slíta ættartengsl er allt annað og alvarlegra 

mál. 

Ægir Örn telur ekkert hafa breyst hjá fjölskyldu fyrrverandi konu hans við það að hann kynntist 

annarri konu. Kannski vegna þess að þegar hann var einn með börnin þá höfðu þau áhyggjur 

af honum, örugglega réttmætar áhyggjur. Eftir þessa löngu veikindasögu konu hans hafi 

eðlilegt heimilislíf verið úr lagi gengið. Hann reyndi að samþætta vinnu og uppeldi á 

börnunum, hann vann mikið og það var nágranni hans sem sá alltaf um börnin 2 tíma á dag. 

Aðra hverja helgi fóru þau til afa og ömmu og þá vann hann til að ná í auka tekjur og þau höfðu 

áhyggjur af þessu. Þegar hann kynnist konunni sinni tóku þau henni opnum örmum og töldu 

eflaust að honum væri borgið, en aðallega sáu þau að barnabörn þeirra væru komin í öruggar 

hendur. Frá fyrstu stund hefðu þau komið fram við hana líkt og hún væri þeirra eigin dóttir. Til 

að mynda þegar hann fór eitt sumar til þess að vinna úti á landi og konan hans var eftir með 

börnin hjálpuðu þau henni og þegar hún vildi heimsækja hann þá lét fyrrverandi tengdafaðir 

hans óumbeðinn hana fá almennilegan bíl til að ferðast á. Þetta segir hann lýsa þeim mjög vel. 

Ægir er þó efins um að heppilegt sé að lögbinda umgengni við ömmur og afa eða frænda og 

frænkur vegna forsögu sem kunni að vera í fjölskyldunni. Hann var mjög heppinn með sína 

forsögu. Sem dæmi má nefna að þegar konan hans var sem verst í sínum veikindum þá fóru 

þau í sundur til þess að börnin yrðu ekki vitni að þjáningum hennar og hún flutti til foreldra 

sinna um tíma. Þetta gerðist nokkrum sinnum. Forsaga fólks geti verið svo mismunandi. Ægir 
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Örn hefur orðið vitni að því í starfi sínu að vímuefnavandi sé hjá ömmu og afa eða að 

kynferðisbrot hafi átt sér stað innan fjölskyldunnar. Slík mál hafi orðið tálmunarmál þar sem 

barnavernd hafi þurft að taka afstöðu til hvort taka ætti fyrir umgengni við ættingja. Í 

fullkomnum heimi þar sem allt er í lagi geti slík lögbinding gengið upp, að einhver muni tryggja 

rétt barns til upprunatengsla. Hætta sé á því að slík lagagrein verði bara almenn og þar af 

leiðandi segja að allir eftirlifendur verði undir sama hatti óháð því hversu góð eða æskileg 

upprunatengslin séu. Því er það hans mat að til þess að tryggja að heilbrigð umgengni eigi sér 

stað og tryggi að barn haldi tengingu við upprunatengsl sín þá þurfi að fara fram sambærilegt 

mat og gert er í umgengnismálum. Hvort það er barnavernd eða sýslumaður sem framkvæmir 

matið þá telur Ægir Örn að þurfi að liggja fyrir umsögn barnaverndar áður en ákvörðun er 

tekin, því barnavernd hafi aðgang að forsögunni. Á ferli sínum hafi hann séð dæmi þar sem 

foreldri fær forsjá yfir barni sem það hafði ekki áður og foreldrið er staðráðið í að gera hlutina 

sjálft til þess að halda uppi minningu hins látna foreldris. En hann hefur einnig séð foreldra í 

þessum kringumstæðum afsala sér forsjánni eða koma barni í fóstur og ákveða að vera barninu 

eins og fjarskyldur ættingi. 

Fyrir ekki svo löngu segist Ægir Örn hafa verið á bakvakt hjá barnavernd. Þá fékk hann símtal 

frá lögreglumanni sem var á leið inn í erfiðar aðstæður að tilkynna fjölskyldu að foreldri væri 

látið. Lögreglumaðurinn taldi skynsamlegt að barnaverndarstarfsmaður kæmi með honum og 

prestinum sem ávallt er með í för þegar slíkir harmleikir gerast. Ástæðuna kvað hann vera að 

það hefði reynst vel að barnavernd kæmi með þegar um væri að ræða heimilisofbeldi eða annars 

konar tilkynningar sem kölluðu á að þeir færu með lögreglu. Í þessu atviki hafði 

lögreglumaðurinn engar forsendur til að vita hvernig heimilislífið á heimilinu var en hann vissi 

að það væru börn á heimilinu. Hann taldi því skynsamlegt að aðili sem hefði góða reynslu af 

því að tala við börn væri með í för því í slíkum aðstæðum mætir fjölskyldunni lögreglumaður 

og prestur í fullum skrúða og áfallið er mikið. Presturinn væri aðallega að veita eftirlifandi 

foreldri sáluhjálp en lögreglumaðurinn hefði áhyggjur af börnunum. Þetta var í fyrsta sinn sem 

Ægir fékk slíka bón, en hann var sammála lögreglumanninum að gott væri að koma slíku 

verklagi á. Þeir urðu ásáttir um að hann yrði ekki langt undan í þetta skipti og að 

lögreglumaðurinn skyldi hringja í hann ef hann teldi brýna þörf á að hann kæmi. Á meðan hann 

beið eftir því hvort hann fengi símtalið þá fór hann að velta þessu fyrir sér og komst að þeirri 

niðurstöðu að það væri rökrétt að barnavernd kæmi að slíkum málum og það þyrfti að setja 

verklag um það.  
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Nú er verið að ræða slíkt verklag bæði hjá barnavernd og lögreglu. Ægir Örn telur mikilvægt 

að gripið sé inn í svona erfiðar aðstæður strax af barnavernd því lögreglan fylgir málinu eftir 

og presturinn sem kemur að þessum aðstæðum er ekki endilega sá sem kemur til með að jarða 

viðkomandi. Ef barnaverndarstarfsmaður kemur inn í þessar aðstæður sýnir hann samkennd, 

talar hughreystandi til fjölskyldunnar og stendur með fjölskyldunni. Þó að viðkomandi myndi 

ekki muna neitt af því sem sagt var þá gæti hann munað eftir andliti starfsmannsins og leitað 

til hans þegar stuðningsnetið fer þverrandi sem svo gjarnan gerist þegar líður frá andláti. Þegar 

viðkomandi leitaði til starfsmanns, þá væri hægt að upplýsa hann um réttindi og skyldur hans 

sem og réttindi barnanna. Það getur verið að börnin vinni úr sorginni á mismunandi hátt og fer 

það aðallega eftir aldri þeirra og þroska t.d. börn undir fimm ára gera sér ekki grein fyrir 

endanleikanum á meðan unglingurinn sem er á sínu viðkvæmasta stigi og hormónarnir á fullu 

og er að uppgötva endanleika lífsins, hann gæti þurft á aðstoð að halda. Nú er þetta ekki eitthvað 

sem endilega flokkast undir starf barnaverndar því þetta passar ekki inn í flokkunarkerfið. Við 

erum svo upptekin af því hvort um sé að ræða vanrækslu, ofbeldi o.s.frv. Að hans mati á þetta 

heima í í barnavernd. Þegar starfsmaður hefur myndað þessa fyrstu tengsl við eftirlifandi 

foreldrið þar sem hann fór með lögreglunni getur hann sagt við viðkomandi að eftir 2-3 vikur 

þegar hann er tilbúinn muni starfsmaðurinn fara yfir réttindi og skyldur og hver séu næstu skref 

í lífinu sem einstætt foreldri. Í þessu samtali yrði einnig rætt um mikilvægi þess að halda 

upprunatengslum við fjölskyldu hins látna foreldris, að það sé mikilvægt að börn alist upp 

meðvituð um uppruna sinn. Hér er hægt að athuga hvort tengsl séu á milli og hvort þau séu góð 

eða slæm. Einnig má skoða hvort hægt sé að aðstoða við að sætta ágreininginn sem mögulega 

er til staðar. Hann telur að slíkt sé ekki hægt hjá sýslumanni nema að undangenginni 

lagabreytingu en þau hjá barnavernd hafi heimild til þess að veita félagslega ráðgjöf og ætti 

það því að vera í höndum þess starfsmanns sem er á bakvakt á hverjum tíma sem eigi að koma 

inn í slíkar aðstæður. Það er t.d. áfallateymi á Landspítalanum sem er tiltækt frá 8 – 16 virka 

daga, þannig að ef andlát verður á föstudagskvöldi þá er þriðji sólarhringurinn runninn upp 

áður en fyrsta hjálp berst viðkomandi. Einnig efast hann um að það teymi veiti upplýsingar um 

réttindi og skyldur, heldur snýst það einungis um að taka fyrsta höggið.  

Ægir segir að hann hafi þurft á slíku spjalli að halda en þegar honum bauðst það þá taldi hann 

það vera orðið of seint, of langt var liðið frá andláti.  

Ægir telur að ekki sé nógu markvisst að reyna að nálgast fólk 2-3 vikum eftir andlátið t.d. með 

því að senda því bréf og því ekki vænlegt til árangurs nema að það hafi verið sami 
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starfsmaðurinn sem veitti fyrstu hjálpina. Ægir bendir á ofbeldisverkefni sem hefur verið í 

gangi sem snýst um að koma strax inn í aðstæður því þá er líklegra að gerandinn leiti sér 

aðstoðar og líklegra er að þolandinn sé tilbúnari að þiggja aðstoð. Að hans mati á það að vera 

skylda að barnaverndarstarfsmaður fari með í útköll þegar  tilkynningu um andlát er að ræða 

þar sem börn eru inn á heimilinu. 

 

Höfundur spurði Ægi hvaða skoðun hann hefði á því að hægt væri að ættleiða út úr 

upprunatengslum án samráðs við fjölskyldu hins látna, þ.e. ömmu og afa ef þeim er til að dreifa. 

Að hans mati hefur ættleiðing það alvarlegar afleiðingar fyrir barnið, erfðaréttur fellur niður 

og skyndilega er fjölskyldan orðin að ókunnugum. Ægir Örn segirað það ætti ekki að vera í 

höndum barnaverndar eða annarrar stofannarstofnunar að taka ákvörðun um slíkt. Vissulega 

séu alltaf undantekningar líkt og þegar það eru engin tengsl eða engum ættingjum að dreifa í 

fjölskyldu hins látna. Einnig má nefna dæmi þar sem aðstæður eru það slæmar að barninu sé 

ekki óhætt í umgengninni við fjölskylduna en það þurfi að vera háð mati sem sé í höndum 

barnaverndar og finnst honum að það eigi að vera þannig áfram. En hann ítrekar að til að mælt 

sé með ættleiðingu þurfi að vera tryggt að engin tengsl séu þarna á milli eða að þau séu það 

slæm að barnið sé öruggt í umgengninni. Þá þurfi að huga að því að ef aðilar, sem hafa ættleitt, 

skilja, hvað þá? Ekki er ættleiðingunni slitið þetta er varanlegt. Einnig segir hann að það eigi 

að vera meginregla að ef fjölskyldu hins látna sé til að dreifa þá eigi að leita álits hennar á 

fyrirhugaðri ættleiðingu, það ætti ekki að vera hægt að líta framhjá helstu skyldmennum. Ekki 

sé hægt að taka ákvörðun fyrir barnið nema að þessir hlutir séu skoðaðir til hlítar. 

Ægir nefnir dæmi sem hann kom eitt sinn að slíku ættleiðingarmáli máli þar sem eftirlifandi 

foreldri hafði ekki verið í sambandi við barnið sitt í 8 ár og hafði ekki forsjá yfir því. Foreldrið 

var óstaðsett í hús og erfitt var að hafa upp á því. En hann gafst ekki upp og loks fannst 

viðkomandi en þá var barnið orðið 13 ára og vildi láta stjúpföður sinn ættleiða sig og var 

hugmyndin sögð  koma frá barninu. En eftir að hafa talað við viðkomandi aðila og fengið að 

heyra hans hlið þá kom í ljós að veruleiki hans var ekki eins og móðurinnar. Þau höfðu ekki 

haft skap saman þegar barnið var 2 ára og  hún hafði gert honum ljóst að hann skyldi hverfa úr 

lífi barnsins sem hann gerði og ákvað að bíða eftir að barnið yrði fullorðið svo hann gæti sagt 

því meira um sig. Þetta fannst Ægi nóg, hann var ekki tilbúinn til að mæla með því að tengslin 

yrðu slitin. Að hans mati var þetta ákvörðun sem barnið átti að taka þegar það yrði 18 ára. Hann 
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gat því ekki mælt með ættleiðingunni en ef barnið yrði enn sömu skoðunar þegar það yrði 18 

ára þá tæki það ákvörðun þá.100 

6.	5	Viðtöl	við	eftirlifandi	foreldra	og	afa	og	ömmu	barns	

Höfundi var bent á að tala við nokkra einstaklinga sem eru eftirlifandi foreldrar. Fyrsta viðtalið 

er við foreldri sem missti maka sinn í slysi árið 2012 og komst að því að von væri á barni í 

þann mund sem makinn lést. Annað viðtalið var við foreldri sem hafði misst fyrrverandi maka 

af slysförum. Þau höfðu átt tvö börn saman. Leiðir þeirra skildu þegar yngra barnið var tveggja 

mánaða gamalt en hitt foreldrið lést þegar það var um átján mánaða gamalt. Þau foreldrarnir 

höfðu misst forsjá eldra barns síns vegna neyslu þeirra beggja. Þriðja viðtalið er við foreldra 

sem misstu uppkomið barn sitt í slysi og lét það eftir sig son. 

 

6.	5.	1		Viðtal	1		

Viðtal 1 er við konu, ekkju. Áður en hann lést hafði hann gengið fyrra barni eftirlifandi móður 

í föðurstað því líffræðilegur faðir barnsins var fjarverandi vegna óreglu.  Í dag er hún gift á ný 

og hefur nýi makinn gengið báðum börnunum í föðurstað. Fjölskylda barnanna er því orðin 

mjög stór og segir hún að þau leggi mikið upp úr því að viðhalda upprunatengslum eins og best 

er á kosið. Til að mynda eru góð tengsl milli eldra barnsins og föðurforeldra og nokkuð regluleg 

umgengni þar á milli þó hún sé ekki fastmótuð. Hvað varðar yngra barnið þá var hún, eins og 

áður sagði, gift manninum sem lést af slysförum og var í nánum tengslum við tengdafjölskyldu 

sína og héldust þau tengsl góð, sérstaklega fyrst. Við andlát stendur fólk saman, það syrgja allir 

sama einstaklinginn þó fólk syrgi á mismunandi hátt. Þegar tvö ár voru frá andlátinu gerði hún 

sér grein fyrir að hann kæmi ekki aftur og hún þyrfti að reyna að halda áfram með líf sitt. Hún 

upplifði að fjölskyldu hans fannst það erfitt,sumir misskildu hana og héldu jafnvel að hún 

reyndi að halda börnunum frá þeim en í rauninni var hún einungis að taka sig út úr myndinni. 

Hún segir að henni hafi  alltaf fundist mikilvægt að tengslin við þau séu góð og hefur lagt sig 

fram við að vernda upprunatengsl barnanna. Þau hafa alltaf viljað halda sambandi við bæði 

börnin þó að sonur þeirra hafi ekki verið blóðfaðir eldra barnsins og fyrir það er hún mjög 

þakklát. Hún leitaði sér fagaðstoðar hjá sr. Vigfúsi Bjarna Albertssyni sjúkrahúspresti og bað 

hann um að setjast niður með þeim og hjálpa sér að útskýra að það sé eðlileg þróun að 

                                                
100 Ægir Örn Sigurgeirsson, félagsráðgjafi í barnavernd í Hafnarfirði, viðtal við höfund (Hafnarfjörður 8. apríl 
2017). 
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eftirlifandi maki vilji halda áfram með lífið og þurfi því að slíta sig frá fjölskyldu látins maka. 

Hún lagði til á fundinum að umgengnin yrði fastmótuð og regluleg enda væri það réttur 

barnsins að vera í sambandi við fjölskyldu sína, en þau vildu það ekki. Upplifun hennar var að 

þau drógu sig aðeins tilbaka og samskiptin minnkuðu aðeins. Hún sagði að þau hefðu ekki 

alveg vitað hvernig þau áttu að taka þessu og hún hafi örugglega  sett smá pressu á þau með að 

segja að hún vildi helst hafa umgengni fastmótaða. Til dæmis að einu sinni í viku mundu þau 

sækja börnin í skóla og leikskóla, gera eitthvað með þeim, borða með þeim og svo skila heim, 

eða eina helgi í mánuði. Hún bað ekki um mikinn tíma heldur bara eitthvað fast. Ekki er heldur 

gott ef umgengnin er of sjaldan sem getur gerst ef umgengnin er ekki fastmótuð. 

Hún sagði að hún hafi aldrei viljað að það slitnaði upp úr sambandinu á milli fjölskyldunnar 

og barnanna. Foreldrar látna makans eru skilin og fara börnin til þeirra beggja í dag en þó ekki 

með neinum fyrirfram ákveðnum hætti. Umgengnin getur verið með þeim hætti að stundum 

biður hún um pössun og þá hafa þau tekið börnin 1-2 daga eða jafnvel heila helgi. Þau hafa líka 

óskað eftir að fá að taka þau með sér í bústað yfir helgi eða lengri tíma. Amman tók þau með 

sér til útlanda í 2 vikur í tengslum við stórafmæli sitt. Henni var reyndar boðið líka en það var 

á þeim tíma sem hún var að reyna að taka sjálfa sig út úr myndinni. Hún leyfði börnunum að 

fara enda eru það svona hlutir sem skapa minningar og henni finnst það mikilvægt.  

Höfundur spurði hana hvort eitthvað hefði breyst eftir að hún kynnist núverandi manni sínum. 

Hún taldi svo ekki vera því hún hefði tekið á þessum málum á fundinum með sr. Vigfúsi Bjarna 

áður en hann kom inn í myndina. Það virðist sem að þau hafi þurft smá tíma eftir fundinn til 

þess að átta sig á hvað henni gekk til.  Hún segir þau hafa upplifað smá stirðleika gagnvart 

núverandi manni hennar frá fjölskyldu hins látna, en í dag sé þetta orðið með eðlilegum hætti 

eða eins eðlilegt og það getur orðið við þessar aðstæður. Í dag er þetta eins og ein stór 

fjölskylda. Til að mynda var þeim boðið í jólaboð hjá föður hins látna þar sem bræður hans 

voru einnig. Hún sagði að þeim hafi fundist það erfitt en ákveðið að fara og þá kom í ljós að 

föðurfólkinu fannst þetta líka erfitt en það gekk mjög vel og voru þau með seinasta fólki að 

fara úr boðinu. Þegar börnin eiga afmæli er öllum boðið þ.e. foreldrum fyrri barnsföður, 

foreldrum þess látna, foreldrum núverandi eiginmanns og að sjálfsögðu hennar foreldrum 

þannig að þetta er ,,ein stór fjölskylda.”  Hún telur sig mjög heppna með samskiptin við 

fjölskylduna þó þau hafi ekki alltaf verið sammála henni um hvernig skuli hafa alla hluti. Hún 

geti ímyndað sér að þetta geti verið mjög erfitt í þeim aðstæðum sem samskiptin eru ekki svona 

góð enda sé þetta mjög brothætt ástand sem hafi skapast. Eflaust væri auðveldlega hægt að 
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tálma umgengnina en henni finnst mikilvægt að börnin þekki sinn uppruna og viðhaldi þeim 

tengslum því þannig geta þau fengið upplýsingar um föður sinn sem þau gætu annars ekki 

fengið. Hún hugsi þetta út frá því hvað sé best fyrir börnin en grundvöllurinn þurfi samt að 

vera heilbrigð samskipti og allt uppi á borðum. Eins og hún sagði áður þá hefði hún helst hafa 

viljað hafa umgengnina með reglulegum hætti og fastmótaða, hún telji að það sé best fyrir alla. 

Núverandi maður hennar hefur ekki ættleitt börnin. Það hafi komið til tals en engin ákvörðun 

hafi verið tekin um það.101 

6.	5.	2		Viðtal	2	

Viðmælandi í viðtali 2, karlmaður, á tvö börn með látnu foreldri. Eldra barnið misstu þau frá 

sér vegna neyslu og var það vistað hjá föður hans og konu hans. Þau eru skilin í dag og fer 

konan með forsjá barnsins til 18 ára aldurs. Viðmælandi minn er kvæntur í dag og hefur tekið 

sig á í lífinu og hefur verið edrú í mörg ár. Hann á eitt barn með núverandi konu sinni. Þau 

kynntust á meðan hann bjó í íbúð á vistheimili barnaverndar undir eftirliti því yngra barnið var 

tekið af honum þegar móðirin missteig sig í lífinu og var það metið svo að hann myndi ekki 

standast álagið. Annað kom þó á daginn og hefur hann staðið sig með prýði og lifir í heilbrigðu 

hjónabandi í dag. Núverandi kona hans hefur gengið barninu í móðurstað enda hefur það verið 

með henni nánast frá upphafi, en barnið er 8 ára í dag. Móðir barnsins reyndi í nokkur skipti 

að fá að hitta það áður en hún lést en það gekk aldrei eftir sökum neyslu hennar. Varðandi 

umgengni barnanna við fjölskyldu hinnar látnu þá hittir amman eldri stelpuna nokkuð reglulega 

en hann hefur ekkert með þá ákvörðun að gera, það er í höndum fyrrverandi konu föður hans 

sem er með forræði yfir henni. Því miður er það svo að amman er lasin andlega að hans mati 

og talar hún illa um þau í eyru barnanna, sérstaklega við þá eldri sem segir honum af því og 

áður fyrr kom hún mjög skelkuð frá þessum heimsóknum. Amman var mjög meðvirk með 

dóttur sinni sem er látin og til að mynda leyfði hún henni að hitta eldra barnið óháð ástandi 

hennar hverju sinni og fór þannig á bak við forsjáraðila.  

Hann segir frá því að hann muni eftir einu dæmi þar sem hún leyfði henni að hafa barnið yfir 

nótt þegar dóttir hennar var að afplána refsingu á áfangaheimilinu Vernd, en hún hafði enga 

heimild til þess. Þarna var móðirin komin í neyslu og var send aftur í fangelsi vegna brota á 

reglum Verndar. Barnið er enn að segja honum hvað gekk á þessa nótt. Varðandi yngra barnið 

þá reyndi hann fyrst um sinn að halda tengslum við ömmuna en það gekk illa og sérstaklega 

                                                
101 Foreldri 1, viðtal við höfund (Hafnarfjörður 28. mars 2017). 
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illa eftir að hún heyrði af því að hann væri kominn með nýja konu. Hún segir við börnin að 

núverandi kona hans hafi komið upp á milli hans og dóttur hennar sem er fjarri því að vera satt. 

Hún segir einnig að barnið sem hann á með núverandi konu sinni sé ekki systkini þeirra því 

það eigi aðra mömmu. Fyrir um ári síðan reyndi hann að fara til hennar til þess að koma á 

einhverjum tengslum á milli þeirra eftir að núverandi kona hans hvatti hann til þess en það 

gekk ekki upp. Hún kennir honum um hvernig fór fyrir dóttur hennar. Hann segir að hann geti 

lifað við það en hann geti ekki lifað við það hvernig hún talar í eyru barnanna. Hann hefur alltaf 

verið ósammála umgengni hennar við elsta barnið en eins og hann sagði áður er sú ákvörðun 

ekki í hans höndum. Umgengnin var fastmótuð en er mun sjaldnar núna vegna anna barnsins í 

tómstundum og með vinum. Hann segir að hann hafi átt samtal við ömmuna margoft, án 

árangurs, um að hún verði að hætta tala svona í eyru barnanna. Ef hún myndi láta af þessu þá 

fengi hún að umgangast yngra barnið líka. Hann segir að hann hafi enga ástæðu til þess að 

treysta henni og ef umgengni verði komið á þá verður það krafa af hans hálfu að hún fari fram 

undir eftirliti fagaðila. Afi barnanna kemur í heimsókn til þeirra einu sinni til tvisvar á ári og 

hittir börnin. Hann hafi verið ógæfumaður sem hafi ekki drukkið síðan dóttir hans lést og sé 

alltaf að bæta sig í lífinu.  

Núverandi kona hans hefur ekki ættleitt yngra barnið en það hefur komið til tals en eftir að þau 

giftu sig hafi þau ekki fundið þörfina til þess enda líti hún á það sem sitt eigið barn. Hún hefur 

alltaf hvatt hann til þess að barnið haldi upprunatengslum sínum en hann er ekki lengur sama 

sinnis. Amman hafi heldur aldrei sóst eftir umgengni við yngra barnið.  

Aðspurður um það hvort hann hafi skoðun á því hvort eitthvert ferli eigi að fara í gang við 

andlát foreldris til að reyna að koma á fót einhverju fastmótuðu varðandi umgengni við nána 

ættingja, ömmu og afa ef því er að skipta þá segir hann að hann telji að það myndi örugglega 

gagnast sumum en í hans tilfelli hefði það ekki breytt neinu.102 

6.	5.	3.	Viðtal	3	

Viðtal 3 er við foreldra sem misstu son sinn í slysi fyrir nokkrum árum. Hann lét eftir sig son. 

Barnið átti hann með konu án þess að hafa verið í sambandi við hana. Hann naut umgengni við 

soninn og bjó heima hjá foreldrum sínum. Umgengni feðganna fór því fram á heimili þeirra. 

Drengurinn verður 13 ára á þessu ári en var 4 ára þegar faðir hans lést. 

                                                
102 Foreldri 2, viðtal við höfund (Reykjavík 30. mars 2017). 
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Eftir að sonur þeirra lést gerðu þau og barnsmóðir sonarins með sér munnlegt samkomulag um 

að umgengni þeirra við barnið skyldi vera með sama hætti og sonur þeirra hafði við barnið, 

sem var önnur hver helgi. Á þessum tíma voru samskiptin við barnsmóðurina mjög góð og 

engir hnökrar voru varðandi umgengnina. Ári síðar kynntist barnsmóðirin manni sem bjó ekki 

langt frá þeim og hann bjó hjá foreldrum sínum. Barnsmóðirinn flutti til hans og þar með 

foreldra hans, með barnið.  

Fyrst um sinn fundu þau ekki fyrir neinum breytingum en þau höfðu svolitlar áhyggjur því þau 

þekktu aðeins til foreldra hins nýja maka barnsmóður sonar síns. Síðan fara þau að finna fyrir 

breytingum á barnsmóðurinni og að þeirra mati var farið að gæta áhrifa frá móður hins nýja 

maka sem að þeirra sögn var kennd við trúfélag hér á landi sem hafði orð á sér fyrir að heilaþvo 

fólk og fá það til þess að lifa eftir því sem söfnuðurinn gerði og að þeirra mati heilaþvoði hún 

barnsmóðurina. Sem dæmi nefna þau að öll viðhorf barnsmóðurinnar til lífsins voru breytt og 

var hún farin að velta fyrir sér æsku sinni og því uppeldi sem hún fékk, hvað hún fékk að vera 

lengi úti á kvöldin, hvers konar kvikmyndir hún mátti horfa á og að foreldrar hennar hefðu 

verið ábyrgðarlausir gagnvart henni.  

Um þetta leyti kemur í ljós að það eigi að takmarka umgengni þeirra við barnið. Þær ástæður 

voru gefnar að barnið skorti aga og að barnið væri seint til og það þyrfti að vinna með það og 

var þeim tjáð að það væri verið að senda barnið í alls konar greiningar. Að þeirra mati má vera 

að barnið hafi verið aðeins eftir á en það hafði líka lent í raunum sem flest börn lenda ekki í, 

líkt og að missa föður sinn, flytja á nýtt heimili og byrja í nýjum leikskóla allt á sama árinu. 

Barnið var sett á lyf þ.á m. ritalín sem þeim fannst algjörlega óþarft. Þau töldu sig sjá mikla 

breytingu hjá barninu, það varð mjög ólíkt sjálfu sér, hafði litla matarlyst og hafði grennst 

mikið. Þau tilkynntu málið til landlæknis og þá var ritalín lyfjagjöfinni loks hætt eftir að 

landlæknir skoðaðði gögnin um barnið.  

Umgengnistakmörkunin fólst m.a. í því að barnið mátti ekki lengur gista hjá þeim eins og það 

hafði gert frá níu mánaða aldri. Þarna áttuðu þau sig á hvað var að gerast og að þeirra mati var 

þetta sprottið frá núverandi tengdamóður barnsmóðurinnar. Þau leituðu sér ráðgjafar, hvernig 

væri hægt að leysa þetta t.a.m. hjá leikskóla og skólayfirvöldum. Þau þekktu til sálfræðings 

sem þau leituðu til sem gaf álit sitt á málinu sem var á þá leið að það væri mjög óhollt fyrir 

barnið að slíta náin tengsl við þau og það gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir  barnið sem erfitt 

yrði að snúa til baka. Þau sáu sig því knúin til að gera eitthvað í málinu til þess að réttur barnsins 

til umgengni við þau yrði ekki fyrir borð borinn. Þeim var ljóst að það var fullreynt að gera það 
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með samskiptum við barnsmóðurina og tengdamóður hennar, því það var verið að reyna að 

setja þeim lífsreglur og ákveða hvernig umgengninni og samskiptum við barnið yrði háttað. 

Þau sáu bara eina leið og það var að fara lögformlega leið og voru þau búin að ákveða að þau 

skyldu sætta sig við hvað út úr henni kæmi.  

Samkvæmt lögum þá snýst þetta um hagsmuni barnsins og þau hafa séð að hversu alvarleg 

áhrif slík mál geta farið með einstakling síðar meir í lífinu. Þau þekkja til svipaðra mála í 

fjölskyldum sínum. Þau ákveða að leita úrskurðar sýslumanns í Hafnarfirði haustið 2009 til 

þess að fá umgengni við barnið og vita þau að foreldrar barnsmóðurinnar voru algjörlega 

eyðilögð yfir þessu en ekki einu sinni þau gátu komið fyrir hana vitinu. Sýslumaður úrskurðaði 

eftir u.þ.b. tvö ár þeim í vil þannig að þau fengu reglulega umgengni við barnið. Meðan 

úrskurðar var beðið var umgengnin mjög óregluleg og fengu þau lítið að sjá barnið. 

Barnsmóðirin kærði úrskurðinn til innanríkisráðuneytisins sem staðfesti úrskurðinn í júní 2012 

að undanskildri páskaumgengni sem var minnkuð. Ekki náðist samkomulag um túlkun á 

sumarumgengni þeirra við barnið. Því var haft samband við innanríkisráðuneytið til að fá úr 

ágreiningnum skorið. Þrem vikum síðar barst bréf frá ráðuneytinu þar sem rakin var að þeirra 

mati einhver þvæla og úrskurðinum í raun breytt en aðeins tvær undirskriftir voru á bréfinu en 

það voru þrjár í úrskurðinum. Þau skilja ekki hvernig ráðuneytið hefur heimild til þess að breyta 

úrskurðinum sem á að vera endanlegur. Breytingarnar voru smávægilegar og sneru að því að 

þegar barn væri í sumarleyfi með forsjárforeldri sínu þá skyldi regluleg umgengni við aðra falla 

niður og vildi ráðuneytið miða við sex vikur en ekki fjórar líkt og kom fram í úrskurðinum. Úr 

því sem komið var þá var betra að hafa þessa hluti á hreinu.  

Í lokaorðum bréfsins biðst ráðuneytið velvirðingar á mistökum sínum en þau gefa lítið fyrir 

þessa háttsemi ráðuneytisins. Þau leituðu til Umboðsmanns Alþingis en þar fengu þau margra 

blaðsíðna greinagerð sem var óskiljanleg og að lokum var þeim boðið að taka málið upp aftur 

sem hefði þýtt það að byrja upp á nýtt. Þau höfðu ekki áhuga á því að láta barnið eða þau sjálf 

ganga í gegnum það.  

Barnsmóðirin hefur ítrekað brotið umgengnisúrskurðinn og þau kært þau brot til sýslumanns, 

en lítið var hægt að gera. Henni var hótað dagssektum og hún mætti ekki á boðaðan sáttarfund 

fyrr en hún var búin með öll spil á hendi. Sáttafundirnir fóru loks að skila einhverjum árangri 

en að þeirra mati hefðu þeir mátt vera fleiri. Sem dæmi nefna þau að þegar þau áttu að hafa 

barnið á virkum degi þá reyndi barnsmóðirin að seinka því að þau fengju barnið og úr varð að 

umgengnin þann dag var mun minni en átti að vera. Þá var lagt til hjá sýslumanni að framvegis 
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skyldu þau sækja barnið í leikskóla og skila því heim eftir kvöldmat og hefur sú tilhögun verið 

til bóta.  

Þeim finnst barnsmóðurin hafa verið liprari við þau frá seinni hluta 2016 og þau hugsuðu með 

sér hvað lægi því að baki. Þá kom í ljós að það stendur til að ættleiða barnið og heyrðu þau það 

frá barninu sjálfu. Að þeirra mati er það einhver siðblinda eða siðleysi að það eigi að ættleiða 

barn út úr upprunatengslum frá fólki sem elskar barnið, hefur alltaf umgengist það og alltaf 

viljað umgangast það. Ef barnið er ættleitt þá hefur öllum lagalegu tengslum á milli þeirra og 

barnsins verið rift og umgengnisúrskurðurinn félli í raun sjálfkrafa niður. Þau nefna að sonur 

þeirra hafi rækt sínar skyldur gagnvart barninu á meðan hann var á lífi og þau hafi einnig gert 

það og því sjá þau engan tilgang í að ættleiða barnið.  

Þau tóku þá ákvörðun um að minnast ekki á þetta við barnsmóðirina enda sennilega 

tilgangslaust að fenginni reynslu en þau grunar að hún viti að þau viti af fyrirhugaðri 

ættleiðingu. Þau voru boðuð til barnaverndar því þau höfðu haft samband við sýslumann til 

þess að athuga hvernig færi með umgengnina ef ættleiðingin næði fram að ganga. Sýslumaður 

hafði að sínu frumkvæði samband við barnavernd sem boðaði þau á fund. Þegar á fundinn kom 

tók á móti þeim einstaklingur sem tjáði þeim að þetta væri í fyrsta sinn sem að henni væri falið 

slíkt mál og að þeirra mati og lögfræðings sem fór með þeim á fundinn virtist starfsmaðurinn 

sem hitti þau hvorki hafa skilning né þekkingu á málinu eða málum sem þessum. Greinilegt 

var að búið var að funda með barnsmóðurinni og hennar maka og að ekki hefðu réttar 

upplýsingar verið gefnar af þeim. Þau grunar einnig að barnabarnið hafi ekki fengið að vita 

hvað í raun fylgir ættleiðingunni.  

Að þeirra mati virtist vera sem að barnaverndastarfsmaðurinn hefði ekki haft fyrir því að kynna 

sér gögn málsins sem hann var þó með í höndunum. Þau telja að barnsmóðirin hafi verið að 

bíða eftir að barnið næði 12 ára aldri því við það aldursmark eykst vægi barnsins til að hafa 

áhrif á sína eigin ættleiðingu. Að þeirra mati hefur ekkert 12 ára barn nægjanlegt vit til þess. 

Að þeirra mati er þetta óvirðing við látinn föður barnsins og verið sé að gera lítið úr þeirri 

arfleifð og engin ástæða sé til ættleiðingar líkt og gæti verið ef engum ættingjum væri til að 

dreifa eða þeir vildu alls ekkert með barnið hafa. Einnig benda þau á að það er alltaf möguleiki 
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á að móðirin félli frá og þá hefur maki hennar allt forræði yfir barninu en ekki þau sem séu 

blóðtengd því.103  

  

                                                
103 Afi og amma, viðtal við höfund (Garðabær 28. apríl 2017). 
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7.		Tölfræðilegar	upplýsingar	

Við vinnslu rrannsóknar var óskað eftir því við Hagstofu Íslands að fá upplýsingar um hversu 

mörg börn yngri en 18 ára sem hafa misst foreldra sína, annaðhvort annað þeirra eða bæði 

hefðu verið ættleidd frá árinu 2000 - 2017. Slíkar upplýsingar kölluðu á sérvinnslu hjá 

stofnuninni, sem höfundur samþykkti að yrði gert gegn greiðslu.  

Í svari frá Hagstofunni kom í ljós að 15 börn, sem misst hafa móður eða föður, hafa verið 

ættleidd á árabilinu 2000 – 2015. Ekki var búið vinna tölur fyrir árið 2016. Af þessum 15 

ættleiðingum var í öllum tilfellum einungis annað foreldrið látið. Af þessum 15 börnum var 

um að ræða sex stjúpættleiðingar, en um frumættleiðingu var að ræða hjá níu barnanna. Sex af 

þeim voru úr tveimur frumfjölskyldum. Í heildina er því um að ræða tíu frumfjölskyldur sem 

þessi 15 börn tilheyra. 
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8.		Úrskurðir	Innanríkisráðuneytisins	

Í þessum kafla verða raktir þeir úrskurðir embætta sýslumanna sem kærðir voru til 

innanríkisráðuneytisins frá árinu 2012 – 2017. Heimild Persónuverndar fékkst til þesssa 

aðgangs að úrskurðunum. Úrskurðirnir voru fjórir sem höfundi fannst eiga við viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Áhersla var lögð á við úrvinnslu úrskurðanna að greina hvað olli því að málin 

fóru í úrskurðarágreining.  

8.	1	Úrskurður	nr.	1		

Málavextir voru þeir að faðir barns deyr og sambýliskona föðurins fór fram á umgengni við 

barn hans en það hafði verið hjá þeim í umgengni aðra hverja viku frá tæplega tveggja ára aldri. 

Þegar barnið var 4 ára gamalt fékk faðirinn bráðabirgðaforsjá yfir því og var með hana í um 6 

mánuði eða þar til hann lést. Eftir andlát föður fékk móðirin barnið aftur, en sambýliskonan, 

sem hafði alltaf hugsað um það á meðan faðir þess var á lífi, fékk ekki að hitta það. Óskað var 

eftir að barnið myndi dvelja hjá henni aðra hverja viku, þannig að barnið yrði sótt og skilað í 

skóla á mánudögum. Stjúpmóðirin taldi mikilvægt að barnið fengi mikla umgengni við sig, 

systkini og föðurfjölskyldu sína sem hún væri í góðu sambandi við. Einnig benti hún á að móðir 

barnsins ætti fjögur börn og hafði misst forsjá þeirra allra og ætti áralanga sögu hjá Barnavernd 

í Reykjavík. Móðir barnsins hafnaði kröfu stjúpmóðurinnar en var hlynnt umgengni 

föðurfjölskyldu barnsins og vildi einungis að stjúpmóðir barnsins hitti barnið þegar það væri í 

umgengni hjá föðurfjölskyldunni. Málinu var vísað til sáttarmeðferðar sem lauk þar án 

árangurs. Einnig var sérfræðingur fenginn til að meta ástandið og fór hann til að mynda í 

vettvangsheimsóknir til beggja aðila og tók við þær viðtöl. Niðurstaða sérfræðingsins var á þá 

leið að barnið hefði myndað mikil og góð tengsl við stjúpmóðurina og að hún bæri miklar 

tilfinningar til barnsins. Þegar litið væri til framtíðar væri það mikilvægt fyrir barnið að hafa 

aðgang að góðu stuðningsneti í uppvextinum, sérstaklega í ljósi þess umróts sem barnið hefði 

orðið að lifa við alla tíð og ekki síst vegna föðurmissisins. Hann mælti með því vegna ungs 

aldurs barnsins að það fengi umgengni við stjúpmóðurina 1- 2 helgar í mánuði. Sýslumaður 

úrskurðaði að barnið skyldi dvelja hjá stjúpmóður eina helgi í mánuði frá kl 18 á föstudegi til 

kl 20 á sunnudegi og að barnið skyldi dvelja hjá henni 2 vikur að sumri til.  

Móðir kærði úrskurðinn til innanríkisráðuneytisins og áréttaði að hún vildi einungis að 

stjúpmóðirin hitti barnið hjá föðurfjölskyldunni og að hún vildi alls ekki hafa neina fastmótaða 

umgengni. Ráðuneytið staðfesti úrskurð sýslumanns á grundvelli þess að barnið hafi að miklu 
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leyti alist upp á heimili föður og stjúpmóður. Ráðuneytið tók undir það með sýslumanni að 

ekki yrði annað ráðið af gögnum máls en að stjúpmóðirin hafi á þeim tíma ekki síður komið að 

uppeldi barnsins en faðirinn og því mætti ætla að sterk tengsl hafi myndast milli barnsins og 

hennar. Einnig ætti barnið tvö hálfsystkini á heimili hennar og hefði alist upp með þeim að 

miklu leyti. Einnig tók ráðuneytið undir með sérfræðingi sem vann umsögn í málinu að 

mikilvægt væri barninu að viðhalda tengslum við stjúpmóðurina og hálfsystkin þess. Af þeim 

ástæðum bæri að fallast á það með sýslumannni að umgengngi við stjúpmóðurina teljist til 

hagsbóta fyrir barnið sbr. niðurlag 1. mgr. 46. gr.a barnalaga. 

8.	2		Úrskurður	nr.	2		

Málavextir voru þeir að foreldrar látinnar móður nutu umgengni við barnabörn sín tvö að 

undangengnum úrskurði sýslumanns. Djúpstæður ágreiningur var orðinn á milli eftirlifandi 

föður barnanna og foreldra hinnar látnu og fór eftirlifandi faðir fram á að umgengnin yrði 

stöðvuð. Tilraun var gerð til sáttarmeðferðar sem lauk án árangurs en í sáttarvottorðinu kom 

fram að faðirinn og stjúpmóðirin treystu ekki lengur afanum og ömmunni en lýstu yfir vilja til 

þess að þau fengju að umgangast börnin síðar en vildu þá að umgengnin yrði undir eftirliti 

barnaverndar.   

Eldra barnið var svo vistað í ótímabundið fóstur og því var ekki lengur um að ræða 

umgengnisrétt við það. Afinn og amman fóru fram á að reglulegri umgengni yrði komið á aftur 

aðra hverja helgi. Sýslumaður fékk sérfræðing til þess að meta ástand og aðstæður. Í skýrslu 

sérfræðingsins kom fram að tekin voru tvö viðtöl við barnið með 3 mánaða millibili og í þeim 

kom fram að barnið gerði sér grein fyrir að það væri ekki lengur að fara til afa síns og ömmu 

vegna ágreinings milli þeirra og föður þess og stjúpmóður. Barnið lét þá skoðun sýna skýrt í 

ljós að það vildi ekki fara til þeirra að svo stöddu vegna þess að það hafði áhyggjur að þau 

myndu segja eitthvað við sig um föður þess og stjúpmóður sem ekki væri satt. Það varð ringlað 

og það vissi ekki hverjum það gæti treyst, en ef ágreiningurinn myndi hætta þá langaði barnið 

að fara til þeirra. Að mati sérfræðingsins er það flóttaleið barnsins að fara ekki í umgengnina 

því það vill ekki vera á milli í þessari togstreitu sem skapast hefur. Gat sérfræðingurinn ekki 

mælt með umgengninni að svo stöddu meðan faðirinn og foreldrar hinnar látnu móður gátu 

ekki veitt barninu þann stuðning sem það þurfi á að halda til þess að umgengnin gæti haldið 

áfram.  
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Úrskurður sýslumanns var kærður af foreldrum hinnar látnu til innanríkisráðuneytisins sem 

staðfesti úrskurðinn. Ráðuneytið beindi þó þeim tilmælum til aðila málsins að þau skyldu reyna 

að hafa ávallt hagsmuni barnsins að leiðarljósi í samskiptum sínum þannig að skapa mætti því 

sem þroskavænlegust uppeldisskilyrði í þeim erfiðu aðstæðum sem barnið virtist upplifa 

þannig að mögulegt yrði að gera því kleift að umgangast ömmu sína og afa. Á hinn bóginn yrði 

ekki litið framhjá því að umgengni við aðra en foreldra skyldi aðeins fara fram ef hún væri 

talin til hagsbóta fyrir barnið, sbr. 46. gr. a. barnalaga. 

8.	4		Úrskurður	nr.	3		

Málavextir voru þeir að foreldrar hins látna föður höfðu verið með sömu umgengni við 

barnabarn sitt sem faðirinn var með á meðan hann lifði sem var önnur hver helgi, 2 vikur að 

sumri og 2-3 daga um jólahátíðir. Ánægja var með þetta fyrirkomulag og voru föðurforeldrarnir 

fegnir að ekki stæði til að breyta lífsmynstri barnsins eins og það þekkti það. Sambandið á milli 

þeirra og eftirlifandi móður var gott og traust ríkti þar á milli. Móðir barnsins kynntist nýjum 

maka og þau fóru að búa saman. Fyrst um sinn var sama snið á umgengninni við barnið. 

Nokkrum mánuðum síðar tilkynnir móðirin foreldrum föðurins að breytingar verði á umgengni 

og framvegis verði ekki í boði að barnið muni gista hjá þeim, heldur verði bara um heimsóknir 

að ræða. Engar tillögur voru samt settar fram af móðurinni að svo stöddu. Þegar næsta reglulega 

umgengni átti að fara fram kom barnið ekki og þær skýringar fengust hjá móður barnsins að 

nú mætti barnið eingöngu koma á virkum dögum fram að kvöldmat þegar það hentaði 

móðurinni, engar gistingar yrðu heimilaðar af hálfu hennar.  

Sýslumaður fundaði með móður barnsins. Þar kom fram að hún vildi alls ekki koma í veg fyrir 

umgengni við fjölskyldu hins látna föður en gæti ekki fallist á tillögur þeirra um umgengni. 

Barnið ætti í erfiðleikum í lífinu og verið væri að vinna í því að koma því í greiningar. Barnið 

þyrfti mikinn ramma og stöðugleika til þess að viðhalda góðri líðan þess. Meðal þess sem 

amaði að barninu væri skert minni og það þyrfti að hafa sjónræna samskipta- og viðburðartöflu. 

Móðirin vildi meina að foreldrar hins látna hefðu verið ófús til samvinnu varðandi vandamál 

barnsins og lagði til að umgengnin yrði með því sniði að barnið færi til þeirra einn virkan dag 

í viku eftir að leikskóla lyki og yrði fram að kvöldmat og að þau gætu valið hvaða dagur myndi 

henta þeim. Fyrirkomulagið yrði endurskoðað þegar endanleg greining lægi fyrir eða þegar 

barnið næði þeim aldri að fara í skóla. Móðirin mat það svo að barnið gerði sér ekki grein fyrir 

fyrirkomulaginu sem var áður vegna þess hversu langt var á milli umgengninnar og upplifi 

mikla óvissu vegna þess. Hún hélt því fram að barnið hefði ekki getað greint á milli hvar það 
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ætti heima þegar umgengnin var eins og hún var. Móðirin hafnaði jafnframt kröfu þeirra um 

umgengni yfir sumartímann en gæti hugsað sér að umgengnin yrði eitthvað á sumrin yfir 

daginn en ekki að barnið myndi gista hjá þeim og aðilar myndu semja um það sérstakega á 

hverjum tíma. Að lokum lagði hún til umgengni á jóladag til kl. 21.  

Sáttarmeðferð var reynd án árangurs um tilhögun um umgengni. Foreldrar hins látna könnuðust 

ekki við þessi framagreind vandamál hjá barninu og höfðu ítrekað farið fram á upplýsingar 

varðandi greiningarnar en við þeim hafði ekki verið orðið. Þau fóru fram á að fá umgengina 

við barnið aftur í sama horf og var áður til margra ára. 

Móðirin lagði til umgengni en benti einnig á að það þekkist nú varla að barn dveldi svona lengi 

hjá ömmu sinni og afa í sumarleyfi og að það geti ekki verið barninu fyrir bestu að hitta ekki 

móður sína í svona langan tíma. Einnig hafði faðirinn  aldrei verið með þá umgengni yfir páska 

sem þau færu fram á. Tillögurnar hennar voru eftirfarandi: annan hvern sunnudag frá kl. 10 -

17, alla miðvikudaga eftir skóla frá kl. 13:45 – 17. Yfir jólahátíðina, annað hvert ár aðfangadag 

frá kl. 10 – 16 og annað hvert ár jóladag frá kl. 10 -20. Móðirin taldi þetta vera eðlilega 

umgengni fyrir ömmu og afa barnsins en segir að rúm sé fyrir aukna umgengni ef allt gangi 

vel. 

Sýslumaður tók málið til úrskurðar og úrskurðaði afa og ömmu umgengni eina helgi í mánuði 

og einn virkan dag í viku, enda væru þau fær um að annast barnið. Til viðbótar skyldi 

umgengnin vera annan hvern aðfangadag frá kl. 10-16 og annanhvern jóladag frá kl. 10 -20, 

gamlársdag og nýársdag til skiptis frá kl. 10 – 20. Aðra hverja páska og 2 vikur að sumri til.  

Foreldrið kærði úrskurðinn til innanríkisráðuneytisins sem staðfesti úrskurð sýslumanns að 

undanskilinni umgengninni yfir páska en henni var breytt í annan hvern páskadag frá 10 – 20. 

8.	4		Úrskurður	nr.	4	

Málavextir voru þeir að regluleg umgengni var á milli barns og foreldra látinnar móður þess í 

þrjú ár en þá hafi faðirinn smátt saman dregið úr umgengninni. Deilur virðast hafa komið upp 

á milli föðurins og afa og ömmu barnsins sem, samkvæmt afanum og ömmunni, höfðu orðið 

til vegna fjármála á milli þeirra. Einnig héldu þau því fram að faðirinn hefði sífellt verið að 

reyna að koma í veg fyrir umgengnina með breytingum á síðustu stundu. Að þeirra sögn hefðu 

þau alla tíð verið tilbúin til þess að aðstoða föðurinn með öllum ráðum og hafi ávallt virt óskir 

hans varðandi uppeldi barnsins. Krafa foreldra hinnar látnu móður um umgengni voru einn 
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dagur aðra hverja helgi og í annað hvert skipti fengi barnið að gista yfir nótt en þá yrði 

umgengnin þá helgina frá kl. 10 á laugardagsmorgni til kl. 17 á sunnudag. Einnig óskuðu þau 

þess að barnið fengi að koma í afmæli og aðrar uppákomur sem kæmu til í fjölskyldunni án 

þess að faðirinn myndi draga þann tíma frá hinni reglulegu umgengni en að þeirra sögn hafði 

hann gert það. Að endingu óskuðu þau eftir að sýslumaður myndi úrskurða um umgengni eftir 

því sem barninu væri fyrir bestu.  

Eftirlifandi faðir bar fyrir sig að föst umgengni gæti komið niður á barninu með tilliti til vina 

þess og vildi ekki að barnið hefði neina fastmótaða umgengi við foreldra móðurinnar. Benti 

faðririnn jafnframt á ákvæði Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna  þar sem fram kemur að hið 

opinbera eigi að hafa sem minnst afskipti af forsjárskyldum og telur að ekki eigi að úrskurða 

um umgengni í máli þessu. Umgengnin væri lítil og óheftur símaaðgangur á milli barnsins og 

afans og ömmunnar. Barnið væri á viðkvæmum aldri og mikilvægt væri að efla vinasambönd 

þess og að tómstundir sem og ferðalög tengd þeim væru virt. Faðirinn óttast að umgengnin 

komi niður á framangreindum hlutum, að auki hafi barnið óskað eftir því að fá frið frá afa 

sínum eftir að hann hefði sagt barninu að uppspretta deilnanna væri fjárhagsleg og óskaði 

barnið eftir að hafa samband þegar það væri tilbúið til þess. Það hefði á hinn bóginn ekki verið 

virt af þeirra hálfu. Einnig taldi faðirinn að þau misskildu hlutverk sitt sem afi og amma.  

Sýslumaður óskaði ítrekað eftir því að fá barnið í viðtal svo að hægt væri að taka upplýsta 

ákvörðun um umgengnina en barnið mætti aldrei í boðuð viðtöl. Faðirinn gaf þær skýringar að 

barnið hefði sagt hluteigandi aðilum að það treysti þeim til að sjá um málið. Vegna þessa varð 

sýslumaður að draga yfirlýsingu föður í efa varðandi þetta.  

Í úrskurðarorðum sýslumanns kemur fram að gengið sé út frá því að umgengisréttur barns við 

foreldri annars vegar og nána vandamenn hins vegar horfi ólíkt við. Munurinn liggi í því að 

barn eigi rétt á umgengni við foreldra nema það sé andstætt hagsmunum þess. Sá sem heldur 

því fram að umgengni eigi ekki að njóta við þarf að færa sterk rök fyrir því. Á hinn bóginn eigi 

barn rétt á umgengni við nákomna ef það þjóni hagsmunum barnsins og þurfi því sá sem vill 

njóta umgengninnar að færa rök fyrir því með hvaða hætti umgengnin sé barninu hagfelld. 

Margt bendir til þess í máli þessu að umgengni við afa og ömmu barnsins sé barninu hagfelld, 

enda skiptir máli fyrir barnið að halda tengslum við fjölskyldu látinnar móður. Barnið virðist 

eiga góð og rík tengsl við þau og barnið sé þeim kært og ekki sé að sjá að þau misskilji hlutverk 

sitt líkt og haldið hafi verið fram, enda umgengiskröfur þeirra hóflegar. Einnig hafi þau tekið 
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fram að þau vilji ekki að umgengnin verði gegn vilja barnsins og að þau hafi fullan skilning á 

öllum þeim tómstundum sem barnið stundi og annað tengt þeim. Sýslumaður bendir á að þessi 

lágmarksumgengni eigi ekki að koma í veg fyrir þær tómstundir sem barnið stundi.  

Faðirinn kærði úrskurð sýslumanns til innanríkisráðuneytisins sem staðfesti úrskurðinn en 

felldi þó niður umgengnina sökum aldurs barnsins og vildi að umgengnin væri ávallt í samráði 

við barnið. 
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9.		Umræða	um	réttarstöðu	barns	sem	misst	hefur	foreldri	sitt	
9.1	Almennt	

Við andlát foreldris óttast börn mest að ekki verði um þau hugsað. Það þarf því að tryggja þeim 

öryggi og fullvissa þau um að um að þeirra verði gætt. Geta eftirlifandi foreldris til að takast á 

við missinn og daglegt líf er mesti áhrifavaldurinn varðandi það hvernig barninu tekst að 

aðlagast foreldramissinum. Samkvæmt Bowlby hefur fjölskylduumhverfi og tengslamyndun 

barna á fyrstu árum þess áhrif á sjálfsmynd, hegðun og félagslega aðlögun. Tengsl eru 

nauðsynleg fyrir tilfinningalega vellíðan og seiglu einstaklings í erfiðum aðstæðum. Þegar 

tengslin rofna, t.d. þegar barn er yfirgefið vegna andláts foreldris eiga sér stað sterk 

tilfinningaleg viðbrögð og örvænting segir hann.  

Við fráfall foreldris breytist margt og öryggisleysi getur skapast hjá barninu vegna breyttra 

aðstæðna. Þessar breytingar eru sorgarvinna barnanna og í þeirri vinnu eru hinir fullorðnu 

fyrirmyndir um það hvernig skuli ganga í gegnum ferlið. Bataferli barnsins byggir á 

heilbrigðum tengslum og því æskilegt að þau rofni ekki.  

Í þessum kafla mun höfundur leitast við að svara rannsóknarspurningunni út frá fræðilega hluta 

ritgerðarinnar. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að gera grein fyrir hvað íslensk löggjöf segir 

um málefni barna sem hafa misst foreldri sitt, annað eða báða og gera grein fyrir stöðu þessara 

mála í Danmöru og Noregi. Rannsóknarspurningin er: Hver er réttarstaða barns sem misst hefur 

foreldri sitt? Er úrbóta þörf? Til að svara rannsóknarspurningunni er sérstaklega skoðað: Hver 

er lagaleg staða barna sem misst hafa foreldri sitt? Hver er réttur fjölskyldu hins látna foreldris 

til umgengni við barnið? Hver er réttur fjölskyldu hins látna foreldris við ættleiðingu barns út 

úr upprunatengslum? Hvaða ályktun má draga af viðtölum við fagaðila sem og eftirlifandi 

foreldra? Hvaða ályktanir má draga af úrskurðunum? Fjallað verður fyrst um fyrstu 

rannsóknarspurninguna síðan verður umræða um aðra, spurningum þrjú og fjögur fléttað saman 

og að lokum fjallað um ályktanir sem draga má af úrskurðum.  

9.2		Hver	er	lagaleg	staða	barna	sem	misst	hafa	foreldri	sitt?	

Samkvæmt dr. Sigrúnu Júlíusdóttur, sem hefur komið að rannsóknum á stöðu barna við t.d. 

andlát foreldris, hefur athygli í auknum mæli beinst að sjálfstæðum og siðferðilegum rétti barns 

við slíkar aðstæður. Víða er bæði löggjöf, fræðslu og þjónustu ábótavant á þessu efni, ekki síst 
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á Íslandi.104 Í rannsókn höfundar kemur ítrekað fram í viðtölum bæði við sérfræðinga og 

aðstandendur barna að rétt sé að staldra við og huga að rétti barna. Í barnalögunum er fjallað 

um rétt barna sem misst hafa foreldri sitt. Að mati höfundar er lagaleg staða barna skýr hvað 

varðar hver skuli fara með forsjá þeirra við fráfall foreldris og hver skuli annast þau. Í 30. gr. 

barnalaga eru fyrirmæli um forsjá barns við andlát forsjárforeldris. Við fráfall foreldris þar sem 

forsjá hefur verið sameiginleg fer forsjáin til eftirlifandi foreldris. Ef foreldri sem hefur farið 

eitt með forsjána fellur frá fer forsjáin einnig sjálfkrafa til eftirlifandi foreldris, nema hið látna 

forsjárforeldri hafi verið í sambúð eða hjúskap og stjúpforeldrið hafi einnig farið með forsjána. 

Í því tilviki þá fer stjúpforeldri áfram með forsjána nema samkomulag náist um annað eða 

dómur fellur um það. Þetta gerir það að verkum að barn á rétt á að búa á heimili sínu þar til 

niðurstaða um forsjá liggur fyrir.  

Samkvæmt 6.  mgr. 30. gr. barnalaganna getur forsjárforeldri ákveðið hver eða hverjir skuli 

fara með forsjá barns eftir fráfall þess. Þá ákvörðun skal virða nema hún  sé andstæð lögum 

eða önnur skipan þyki barni fyrir bestu.  

Það er því niðurstaða höfundar að lagaleg staða barns, sem missir foreldri sitt, sé nokkuð skýr 

þó mögulega megi tryggja betur að vilji látins foreldris, sem t.d. hefur skilið eftir fyrirmæli um 

hvað skuli gerast gagnvart barninu, vegi þyngra en nú virðist vera.  

9.3	Hver	er	réttur	fjölskyldu	hins	látna?	

Skoðun á barnalögunum og lögskýringagögnum tengdum þeim bendir til að réttur barna til að 

viðhalda upprunatengslum sínum við fjölskyldu hins látna foreldris sé ekki nægilega tryggður. 

Í lögunum er hvergi minnst á hver skuli gæta réttar barnanna í þessu sambandi. Í viðtali við sr. 

Vigfús Bjarna kom  fram: ,,Varðandi lagalega stöðu afa og ömmu barnsins þá finnst mér eins 

og að þau grípi í tómt og þá virðist það fara eftir því hvort það sé gagnkvæmur skilningur á 

mikilvægi sambandsins... þá þurfa þau jafnvel að senda fyrirspurn til sýslumanns um hvort 

ættleiðing hafi farið fram.”105 Áfram segir hann: ,,Ég hef áhyggjur af því að þetta sé skakkt.”106 

Samkvæmt 7. og 8. gr. Barnasáttmálans er réttur barns til tengsla við fjölskyldu látins foreldris 

                                                
104 Sigrún Júlíusdóttir (n. 96). 
105 Vigfús Bjarni Albertsson, sjúkrahúsprestur á Landspíta Háskólasjúkrahúsi, viðtal við höfund (Reykjavík 21. 
febrúar 2017). 
106 sama heimild. 
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fortakslaus og að mati höfundar hefur löggjafinn hér á landi hefur ekki gengið nægjanlega langt 

til þess að uppfylla kröfur hans.  

Í 46. gr. a. barnalaganna eru ákvæði sem tryggja barni rétt til umgengni við aðra en foreldra og 

er þá átt við nána vandamenn. Algengast er að þar sé um að ræða foreldra hins látna foreldris. 

Það er á hinn bóginn ekkert ferli sem fer af stað til að tryggja barninu þennan rétt og það er 

engum falið að sjá til þess að svo sé gert. 

Þetta kom einnig fram í viðtali við Jón Bjarnason. Hann finnur að því að ekkert opinbert ferli 

skuli fara í gang sem tryggir tengsl barnsins við fjölskyldu hins látna foreldris. Það sé hægt að 

sækja um umgengnisrétt við barnið en hann telur að slíkt fyrirkomulag sé ómannúðlegt 

gagnvart barninu. Hann segir: ,,Réttur barnsins er kannski til staðar, en hver er það sem gætir 

réttarins fyrir barnið?”107 Áfram segir hann: ,,Hér hefur verið sett í lög að ekki sé hægt að skipta 

innanstokksmunum eða öðru fyrr en að dánarvottorði hefur verið skilað en hvergi er minnst á 

að af hálfu löggjafans hvernig réttur barns og meðferð barns skuli vera tryggð við andlát 

foreldris.”108  

Við skilnað foreldra er lögð áhersla á að vernda tengsl og viðhalda tengslum barns við báða 

foreldra og láta börn ekki taka afstöðu. Ef ágreiningur verður er foreldrum gert að fara í 

sáttarmeðferð til sýslumanns til að taka ákvörðun t.d. um umgengni. Ef foreldrar koma sér ekki 

saman um umgengni er úrskurðað í málinu.  

Þegar barn missir foreldri sitt getur skapast brothætt ástand og í flestum tilfellum reyna allir að 

gera sitt besta og standa saman. En ef eitthvað kemur upp á er þessi ágreiningsleið eina leiðin. 

Vissulega fer þá ágreiningurinn í sáttarmeðferð eins og skylt er með allan ágreining áður en 

sýslumaður úrskurðar en höfundur telur að heppilegra sé að tryggja að þessi atriði séu rædd, 

ekki síst í þeim tilvikum þegar aðdragandi er að andláti foreldris. 

Viðtölin sem höfundur tók benda til  að samskipti barna við fjölskyldu hins látna foreldris séu 

oftast í samræmi við það hvernig samskiptin voru við andlát foreldrisins. Með tímanum geta 

aðstæður hjá eftirlifandi foreldri breyst, annað hvort með tilkomu nýs maka eða vegna annarra 

þátta. Þá koma upp aðstæður sem virðast stundum geta ógnað þessum samskiptum. Eftirlifandi 

foreldri er eitt með forsjána og ræður því í raun hvernig umgengni barnsins er við fjölskyldu 

                                                
107 Jón Bjarnason, fyrrv. landbúnaðarráðherra og þingmaður, viðtal við höfund (Reykjavík 8. mars 2017). 
108 sama heimild. 



	 66	

hins látna. Ef ágreiningur verður um umgengnina á fjölskylda látna foreldrisins ekki annarra 

kosta völ en að sækja til sýslumanns rétt barnsins til umgengni við fjölskyldumeðlimi. Þó 

umgengnin hafi lengi eftir andlát foreldris verið í föstum skorðum getur forsjárforeldrið tekið 

upp á því að breyta umgengninni einhliða og skiptir þá ekki máli hvort samningur um hana 

hafi verið munnlegur eða skriflegur.  

Þegar svo  er komið er málið í raun orðið umgengnisdeila, sem tekur á og er verulega tímafrek 

ef farið er með hana til sýslumanns, eins og kom fram í viðtali við afann og ömmuna.  

Þess eru örugglega dæmi að aðstandendur barnsins treysti sér ekki í slíkan ágreining.  Enginn 

viðmælenda hafði fengið fræðslu um mikilvægi þess að viðhalda samskiptum barnsins við 

fjölskyldu hins látna foreldris eða leiðbeiningu um t.d. hvernig viðhalda ætti þessum tengslum 

barna við þá fjölskyldu. Eftirlifandi foreldrar virðast þurfa sjálfir að leita eftir leiðsögn og 

fræðslu um réttindi barna sinna og um réttindi og skyldur sínar í þessu sambandi. 

Af viðtölum sem tekin voru við eftirlifandi foreldra má ráða að það komi oft upp umræða um 

ættleiðingu barns sem misst hefur foreldri sitt þegar eftirlifandi foreldri eignast nýjan maka og 

það samband hefur staðið í einhvern tíma. Í fyrsta viðtalinu kemur fram að þetta hafi verið rætt 

en niðurstaðan orðið sú að ættleiðing væri ekki rétt, hvorki gagnvart börnunum né fjölskyldu 

látna foreldrisins. Í öðru viðtalinu kom fram að ættleiðing hafi verið rædd en engin ákvörðun 

verið tekin.109 Í þriðja viðtalinu kom sama fram.110 Í viðtali við Jón Bjarnason rekur hann 

áhyggjur sínar af mögulegri ættleiðingu barns eða barna í þessum kringumstæðum og telur 

hana almennt vera brot á réttindum barna og mannréttindavörðum réttindum barna til að 

viðhalda upprunatengslum, ekki síst hér á landi þar sem hægt er að ættleiða barn sem misst 

hefur foreldri án þess að leitað sé umsagnar ættingja látna foreldrisins.111 Sr. Vigfús Bjarni 

tekur í sama streng,112  

 

                                                
109 Foreldri 1, viðtal við höfund (Hafnarfjörður 28. mars 2017). 
110 Foreldri 2, viðtal við höfund (Reykjavík 30. mars 2017). 
111 Jón Bjarnason, fyrrv. landbúnaðarráðherra og þingmaður, viðtal við höfund (Reykjavík 8. mars 2017). 
112 Vigfús Bjarni Albertsson, sjúkrahúsprestur á Landspíta Háskólasjúkrahúsi, viðtal við höfund (Reykjavík 21. 
febrúar 2017). 



	 67	

9.4		Ályktanir	af	úrskurðum		

Eins og fram kemur í kafla 6 hefur innanríkisráðuneytið ekki fellt marga úrskurði um umgengni 

aðstandenda og barns eða barna sem misst hafa foreldri sitt. Þannig féllu á árabilinu 2012-2017 

einungis fjórir úrskurðir, sem kærðir voru til ráðuneytisins. 

Af því má ráða að ekki sé algengt að ágreiningur verði um þessa umgengni. Velta má fyrir sér 

ástæðum þess. Líklega eru aðstæður eins mismunandi og tilvikin eru mörg. Í sumum tilfellum 

getur verið að fjölskylda hins látna hafi hvorki getu til né áhuga á að rækta samband sitt við 

barnið. Einnig geta aðstandendur verið óöruggir um hvernig þeir skuli bregðast við. 

Aðstandendur vilja jafnvel ekki hafa truflandi áhrif á framvindu og líf barnsins og vita ekki 

hvernig þeir eigi að koma að í þessum erfiðu kringumstæðum. Oddgeir Einarsson lögmaður 

bendir á að oft sé fólki ekki kunnugt um rétt sinn til að fá úrskurð um umgengnina eða þá að 

það vilji ekki styggja eftirlifandi foreldri.113 Hann segir þessi mál ekki algeng hér á landi en 

þegar þau koma upp þá séu þau alvarleg.  

Af úrskurðunum má ráða að það skiptir miklu máli hvernig aðstæður voru meðan foreldrið var 

á lífi þ.e. hvernig tengsl barns og þess sem krefst umgengni við það var háttað, hvort að látna 

foreldrið hafi notið umgengni við barnið þegar það lést. Fyrri tengsl hafa því mikið að segja 

um hvort umgengni við nána vandamenn sé heimiluð.  

Einnig virðast embætti sýslumanna sem og ráðuneytið leggja mikla áherslu á slík mál með 

tilliti til þess sem kemur fram í 46. gr. a. barnalaganna en þar segir að umgengnin þurfi að vera 

til hagsbóta fyrir barnið, enda eigi ákvarðanir sem teknar eru um barnið að hafa að leiðarljósi 

hvað sé barninu fyrir bestu.  

Það er því niðurstaða höfundar að þó víða sé í löggjöf hér á landi gætt að réttarstöðu barna sem 

misst hafa foreldri sitt þá sé engu að síður úrbóta þörf. Nánar er fjallað um mögulegar úrbætur 

í næsta kafla. 

 

                                                
113 Oddgeir Einarsson, hæstaréttarlögmaður hjá Opus lögmönnum, viðtal við höfund (Reykjavík 9. mars 2017). 
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10.		Samantekt	og	tillögur	til	úrbóta	

Höfundur telur að löggjöf hér á landi sé talsvert ábótavant hvað varðar stöðu barna sem misst 

hafa foreldri sitt. Það virðist vera að löggjafinn hafi ekki leitt hugann mikið að réttarstöðu barna 

sem lenda í þessum kringumstæðum.  

Höfundur telur óvarlegt að setja það í hendur fjölskyldu hins látna foreldris að þurfa að sækja 

réttinn til umgengni við barnið. Þegar litið er til lagagerðar telur höfundur mikilvægt að horft 

sé til tengslakenninga og að verndaður sé mannréttindavarinn réttur barnsins til upprunatengsla.  

Börn verða fyrir miklu áfalli við að missa foreldri sitt. Þá er viðurkenning á tengslum þeirra 

við fjölskyldur sínar mikilvæg. Bataferli barns, sem verður fyrir því að missa foreldri sitt, 

byggist á heilbrigðum tengslum og því er mikilvægt að tengslin við fjölskyldu hins látna 

foreldris rofni ekki. Er þá gengið út frá að þau tengsl hafi verið einhver. Annað á auðvitað við 

ef þau hafa ekki verið nein.  

Brýnt er því að breyta löggjöf á þann veg að ábyrgðin sé tekin frá  þessum aðilum og sett í 

hendurnar á fagaðilum og að settir verði upp verkferlar sem þurfi að fylgja þegar barn missir 

foreldri sitt. Þessir ferlar verða eðli málsins samkvæmt mismunandi eftir því hvort aðdragandi 

er að andláti foreldris eða það andast skyndilega, s.s. af slysförum. Í fyrrnefnda tilvikinu er 

hægt að ræða þessi mál við báða foreldrana og ganga frá t.d. skriflegu samkomulagi um það 

hvernig þessum málum verði hagað eftir andlátið. Ef andlát foreldris ber skyndilega að er 

eðlilegt að t.d. barnaverndaryfirvöldum verði falið að ræða þetta við eftirlifandi foreldri og sjá 

til þess að skriflegt samkomulag sé gert, Það að fagfólk hafi ákveðna verkferla til að styðjast 

við þegar barn missir foreldri sitt hjálpar þeim við að eiga samtal við barnið, eftirlifandi foreldri 

og fjölskyldu hins látna. Það er mikilvægt að fólki sé gerð grein fyrir rétti sínum og að því sé 

boðin aðstoð til þess að ganga frá samkomulagi sem tryggir áframhaldandi tengsl barna við 

uppruna sinn. Í slíku samtali yrði einnig farið yfir ábyrgð og rétt hinna fullorðnu gagnvart 

barninu. 

Höfundur leggur því til eftirfarandi lagabreytingar til að bæta úr þeim annmörkum sem hann 

telur vera í gildandi löggjöf:: 
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A. Að 8. gr. barnasáttmálans komi óbreytt inn í barnalögin og verði ný grein, 7. gr. a. 

barnalaganna svohljóðandi: 

7. gr. a. 
 Virða skal, án ólögmætra afskipta, rétt barns til að viðhalda því sem auðkennir 
það sem einstakling, þar með töldu ríkisfangi sínu, nafni og fjölskyldutengslum. 
 Sé barn ólöglega svipt einhverju eða öllu því sem auðkennir það sem einstakling 
skal tryggt að barni sé veitt viðeigandi aðstoð og vernd í því skyni að bæta úr því sem 
fyrst.  

B. Við 46. gr. a. barnalaga bætist  ný málsgrein þannig að greinin í heild sinni verði 

svohljóðandi:  

 Ef annað foreldra barns er látið eða bæði, foreldri er ókleift að rækja 
umgengnisskyldur sínar við barn eða foreldri nýtur verulega takmarkaðrar umgengni á 
barnið rétt á umgengni við nána vandamenn þess foreldris eða aðra nákomna barni, 
enda verði talið að það sé til hagsbóta fyrir barnið. 
 Ef barn missir foreldri sitt  skal sýslumaður, þegar dánarvottorði er skilað til 
embættisins, senda mál barnsins til félagsmálanefndar þar sem forsjárforeldrið býr. 
Félagsmálanefnd skal boða nánustu aðstandendur barns  til viðtals, þar sem þeim eru 
veittar upplýsingar um réttindi og skyldur sínar varðandi umgengni við barnið og 
barnsins við þau. Félagsmálanefnd skal vinna að samkomulagi milli aðstandenda og 
forsjárforeldris um umgengnissamning við nánustu ættingja, enda hafi slíkur samningur 
ekki verið gerður í aðdraganda andláts foreldrisins. Sé samningur gerður skal hann 
sendur embætti sýslumanns til staðfestingar. 

Ákvæði 2. málsl. 1. mgr. og 3.–5. mgr. 46. gr. eiga við um umgengni skv. 1. 
og 2. mgr.]  
 

Höfundur telur nauðsynlegt að breyta  46. gr. a barnalaga til að tryggja rétt barns til 

upprunatengsla eftir andlát foreldris. Höfundur gerir ráð fyrir að samningur af þessu tagi hafi 

verið gerður í aðdraganda andláts foreldris fyrir tilstilli fagfólks, t.d. sjúkrahúsprests eða 

félagsráðgjafa. Ef foreldri deyr skyndidauða eða af slysförum, þá komi til það fyrirkomulag 

sem orðað er í lagabreytingunni að opinbert verkferli fari í gang þegar dánarvottorði er skilað 

inn til embættis sýslumanns. Félagsmálanefndir fái þá þetta hlutverk í þeim tilvikum.  

Eins og áður er rakið telur höfundur að ættleiðingarlögum sé ábótavant þegar kemur að 

varðveislu upprunatengsla barns við aðstandendur látins foreldris. Í ættleiðingarlög vantar 

einnig ákvæði um hvað skuli gera ef sótt er um ættleiðingu barns, frumættleiðingu eða 

stjúpættleiðingu barns, sem misst hefur annað eða báða foreldra. Hægt er því að frumættleiða 

eða stjúpættleiða barn sem orðið hefur fyrir slíkum missi án þess að leitað sé umsagnar 

nákominna ættingja fjölskyldu hins látna foreldris. Líkt og hefur komið fram í viðtölum við 

eftirlifandi foreldra þá kemur umræðan um að ættleiða barn upp í þeim öllum. Vegna þess og 
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þeirrar umræðu um rétt barna sem misst hafa annað foreldri sitt eða báða og til að tryggja að 

upprunatengsl barnsins séu ekki rofin með ættleiðingu er að mati höfundur brýnt að breyta 

ættleiðingarlögum til að tryggja aðkomu fjölskyldu hins látna foreldris eða foreldra séu þeir 

báðir látnir.  

Höfundur telur að það þurfi að breyta tveimur greinum ættleiðingarlaga, 6. og 11. gr. þeirra  og 

leggur til eftirfarandi breytingar á þeim:  

A: Að 6. gr. ættleiðingarlaga verði svohljóðandi: 

Eigi má ættleiða þann sem orðinn er 12 ára án samþykkis hans, nema andlegum 
högum hans sé svo farið að hann geti ekki gefið marktækt samþykki eða ef varhugavert 
þykir vegna hagsmuna hans að leita eftir því. 

Ef barn sem ættleiða á er á aldrinum 7 – 11 ára er skylt að leitast eftir afstöðu 
þess og skal vægi afstöðunnar metið út frá aldri barnsins og þroska. 

Áður en barn samþykkir ættleiðingu samkvæmt 1. eða 2. mgr. skal ræða við það 
á vegum barnaverndarnefndar sem í hlut á og veita því leiðsögn um ættleiðingu og 
réttaráhrif hennar. 

 

B. Við 11. gr. ættleiðingarlaga bætist tvær nýjar málsgreinar svohljóðandi: 

Nú er annað foreldri látið eða báðir og er þá skylt að leita umsagnar nánustu 
fjölskyldu hins látna eða hinna látnu, enda sé barnið ekki orðið lögráða. Með nánustu 
fjölskyldu er átt við foreldra skammlífara foreldrisins, séu þau, annað eða báðir á lífi, 
eldri systkini barnsins, systkini hins látna foreldris og aðra sem geta talist til nánustu 
ættingja og aðstandenda barnsins. 

Séu umsagnir samkvæmt 1. eða 2. mgr. neikvæðar skal ekki nema í sérstökum 
undantekningartilvikum heimila að ættleiða barnið. 

Hér er því lagt til að við 11. gr. laga um ættleiðingar bætist tvær nýjar málsgreinar. Fyrri 

málsgreinin, sem verður 2. mgr. 11. gr., tryggir að ef sótt er um ættleiðingu barns sem misst 

hefur annað foreldri sitt eða báða, hvort sem um er að ræða frumættleiðingu eða 

stjúpættleiðingu þá er skylt að leita umsagnar foreldra skammlífara foreldris barnsins, þ.e. afa 

og ömmu þess og systkina og annarra nákominna ættingju s.s. systkina hins látna foreldris. 

Seinni málsgreinin sem lagt er til að bætist við 11. gr. og sem verður 3. mgr. 11. gr. segir skýrt 

að séu umsagnir forsjárlauss foreldris eða afa og ömmu, systkina eða annarra nákominna í því 

tilviki að barnið hafi misst annað foreldrið þá megi ekki ættleiða barn, hvorki frumættleiðingu 

né stjúpættleiðingu, nema alveg sérstaklega standi á. 

Til að gæta fyllsta samræmis væri eðlilegt að 4. mgr. 7. gr. ættleiðingarlaga yrði felld brott. 

Með því yrði tryggt að óheimilt yrði að ættleiða barn án samþykkis foreldris með forsjá jafnvel 

þó barn sé í fóstri. 
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Það er niðurstaða höfundar að verði af þessum lagabreytingum þá sé mannréttindavarinn réttur 

barna til upprunatengsla betur tryggður en nú er. 
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