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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um það í hvaða tilfellum má synja um afhendingu barns í 

brottnámsmálum á grundvelli 4. tl. 12. gr. laga nr. 160/1995. Lögin byggja að mestu 

leyti á samningnum um einkaréttarleg áhrif af brottnámi barna til flutnings milli landa 

frá 25. október 1980 (Haagsamningurinn) og Evrópusamninginn um viðurkenningu og 

fullnustu ákvarðana varðandi forsjá barna og endurheimt forsjár barna sem gerður var 

í Lúxemborg 20. maí 1980 (Evrópusamningurinn). Synjunarheimildin í 4. tl. 12. gr. 

laganna er undantekning frá meginreglum laganna um sjálfkrafa afhendingu barna í 

brottnámsmálum sem falla undir lögin. Í henni kemur fram að synja megi um 

afhendingu barns skv. lögunum ef „afhending er ekki í samræmi við grundvallarreglur 

hér á landi um verndun mannréttinda.“. 

Orðalag ákvæðisins virðist bjóða upp á víðtæka túlkun en við nánari skoðun er ljóst að 

beiting þess er mjög takmörkuð. Með því að skoða uppruna þess, lögskýringargögn og 

dómaframkvæmd er óhætt að segja að aðeins megi beita ákvæðinu í algjörum 

undantekningartilfellum. Hæstiréttur hefur enn ekki beitt ákvæðinu beint en hann hefur 

þó beitt öðrum undantekningarákvæðum 12. gr. laga nr. 160/1995 í nokkrum tilfellum. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur á síðustu árum mótað frekar framkvæmd Haag 

samningsins í tengslum við 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Athyglisvert verður að 

fylgjast með því hvort íslenskir dómstólar muni taka mið af þeirri framkvæmd. 

  



 

 
 

Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptalögfræði við lagadeild 

Háskólans á Bifröst. Verkefnið er á sviði barnaréttar og ber eftirfarandi yfirskrift: 
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fullnustu erlendra ákvarðana um forsjá barna, afhendingu brottnuminna barna o.fl. 

nr. 160/1995 

 

Unnar Steinn Bjarndal hefur leiðbeint höfundi með þessa ritgerð og vill höfundur 

þakka honum góða leiðsögn og ábendingar. Höfundur vill einnig þakka Guðmundi 

Jónsyni fyrir yfirlestur og almennar ábendingar. 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður farið yfir það í hvaða tilfellum hægt er að beita synjunarheimild 

4. tl. 12. gr. laga nr. 160/1995 um viðurkenningu og fullnustu erlendra ákvarðana um 

forsjá barna, afhendingu brottnuminna barna o.fl. (hér eftir brottnámslög eða bnl.). 

Samkvæmt þeirri grein er heimilt að synja um afhendingu barns í brottnámsmálum sem 

höfðuð eru skv. bnl. ef „afhending er ekki í samræmi við grundvallarreglur hér á landi 

um verndun mannréttinda.“. 

Við rannsóknina mun höfundur styðjast við viðurkenndar lögfræðilegar 

rannóknaraðferðir og leita svara við rannsóknarspurningunni: 

 

Hvenær má synja um afhendingu barns skv. 4. tl. 12. gr. laga um viðurkenningu og 

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

nr. 160/1995 

Umræða um alþjóðlegt ólögmætt brottnám barna hefur reglulega verið til umfjöllunar 

í íslenskum fjölmiðlum og hafa sum þessara mála vakið mikið umtal og athygli. 

Meginmarkiðið með setningu brottnámslaganna var að innleiða tvo milliríkjasamninga, 

þ.e. samninginn um einkaréttarleg áhrif af brottnámi barna til flutnings milli landa frá 

25. október 1980 (Haag samningurinn) og Evrópusamninginn um viðurkenningu og 

fullnustu ákvarðana varðandi forsjá barna og endurheimt forsjár barna sem gerður var 

í Lúxemborg 20. maí 1980 (Evrópusamningurinn). 

Meginmarkmið samninganna, og brottnámslaganna, er að tryggja það að mál sem varða 

ólögmætt brottnám á milli landa verði leyst á skjótan og fyrirsjáanlegan hátt á milli 

samningsríkja. Til þess að ná þessu markmiði verða reglurnar sem um þetta gilda að 

vera einfaldar í framkvæmd og auðveldar úrlausnar enda gera samningarnir og bnl. ráð 

fyrir því að ef ákvæði þeirra séu uppfyllt að þá verði barn afhent til upprunaríkis 

barnsins án frekari skoðunar á málsatvikum. Undantekningar frá þessu eru fáar og koma 

fram í 12. gr. bnl. og eru þær eftirtalda (að undanskildum 4. tl. sem er hér að ofan), en 

heimilt er að synja um afhendingu ef: 

1. meira en eitt ár er liðið frá því að barnið var flutt á brott eða 

hald hófst þar til beiðni um afhendingu er móttekin hjá 

héraðsdómi, enda hafi barnið aðlagast nýjum aðstæðum, 
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2. alvarleg hætta er á að afhending muni skaða barnið andlega eða 

líkamlega eða koma því á annan hátt í óbærilega stöðu,  

3. barnið er andvígt afhendingu og hefur náð þeim aldri og þroska 

að rétt sé að taka tillit til skoðana þess 

Með því að líta eingöngu til þess í hvaða tilfellum heimilt er að synja um afhendingu í 

íslenskum rétti á grundvelli 12. gr. bnl. er verið að afmarka efnissvið ritgerðarinnar við 

dómsmál þar sem krafist er innsetningargerðar skv. brottnámslögunum. Í þeim 

dómsmálum er oftast byggt á 1-3. tl. 12. gr. bnl. en einnig hefur verið byggt á 4. tl. 12. 

gr. bnl. Niðurstaða Hæstaréttar, þegar synjað hefur verið um afhendingu barns á 

grundvelli bnl., hefur hins vegar aldrei ráðist af 4. tl. 12. gr. bnl. en vísað hefur verið til 

hinna töluliðanna í niðurstöðum dómsins. 

Með hliðsjón af þessu verður ritgerðin byggð þannig upp að í fyrsta hluta verður fjallað 

um íslenskan rétt og þau lagaákvæði sem koma til skoðunar. Einnig verður litið til skrifa 

íslenskra fræðimanna á réttarsviðinu. Í öðrum hluta verða þeir alþjóðlegu sáttmálar sem 

áhrif hafa á 4. tl. 12. gr. bnl. teknir til skoðunar frá sjónarhorni þjóðarréttar og greindir. 

Í þriðja hluta verður farið yfir réttarstöðuna á norðurlöndum og gerður samanburður á 

aðstæðum þar gagnvart Íslandi. Í fjórða hluta verða síðan þeir dómar sem fallið hafa 

reifaðir og greindir með hliðsjón af 4. tl. 12. gr. bnl. Með hliðsjón af tengslum 1-3. tl. 

við 4. tl. 12. gr. bnl. er óhjákvæmilegt að líta til þeirra fyrrnefndu þegar slíkt á við, t.d. 

í dómaframkvæmd, enda oft byggt á greinunum saman, auk þess sem ætla má að 

aðferðafræði dómstóla við beitingu þeirra verði svipaðar. Að lokum verður efni 

ritgerðarinnar tekið saman og ályktanir höfundar út frá þeim settar fram í lokaorðum og 

niðurstöðu. 

  



 

- 3 - 

 

2. Íslensk löggjöf 

Í brottnámsmálum er vísað til ýmissa lagaákvæða íslensks réttar, t.d. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands, sbr. lög nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.) og Mannréttindasáttmála 

Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 (hér eftir MSE). Einnig er í sumum tilfellum vísað til 

barnalaga, barnaverndarlaga og annarra lagaákvæða.  Hér að neðan mun höfundur fjalla 

um þau lagaákvæði íslensks réttar sem helst er vísað til í dómaframkvæmd í 

brottnámsmálum í tengslum við 4. tl. 12. gr. bnl. 

2.1. Brottnámslög nr. 160/1995 

Með brottnámslögunum nr. 160/1995 innleiddi Ísland ákvæði samnings um 

einkaréttarleg áhrif af brottnámi barna til flutnings milli landa frá 25. október 1980 (hér 

eftir Haagsamningurinn) og Evrópusamninginn um viðurkenningu og fullnustu 

ákvarðana varðandi forsjá barna og endurheimt forsjár barna sem gerður var í 

Lúxemborg 20. maí 1980 (hér eftir Evrópusamningurinn) í íslenskan rétt. 

Við setningu laganna hafði Ísland nýverið fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins (hér eftir barnasáttmálinn eða barnasáttmáli SÞ) og var það einn helsti 

áhrifavaldurinn til þess að farið var í það að setja lög sem tryggðu stöðu 

Haagsamningsins og Evrópusamningsins í íslenskum lögum. Barnasáttmálinn var síðan 

innleiddur í íslenskan rétt með lögum nr. 19/2013. 

Samkvæmt 11. gr. bnl. ber aðildarríkjum að koma í veg fyrir að börn séu flutt ólöglega 

úr landi eða þeim haldið og leggur þá skyldu á aðila samningsin að tryggja að börnum 

sé skilað aftur til heimalands síns.1 Í 2. mgr. 11. gr. bnl. eru aðildarríkin hvött til að 

samþykkja eða gerast aðilar að milliríkja samningum til að tryggja það að gerðar séu 

ráðstafanir gegn brottflutningi barna skv. 1. mgr. 11. gr. bnl. 

Í 12. gr. bnl. eru hins vegar undantekningarákvæði sem veita dómstólum heimild til að 

synja kröfu um afhendingu barns til upprunaríkis, þ.e. þess ríkis sem barnið var numið 

á brott frá, skv. skilgreiningu brottnámslaganna. Undantekningarheimildirnar eru fjórar, 

en í 12. gr. segir: 

 

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

með vísun í íslenskt lagaumhverfi (UNICEF 2007). bls. 25. 
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Heimilt er að synja um afhendingu barns ef:  

1. meira en eitt ár er liðið frá því að barnið var flutt á brott eða 

hald hófst þar til beiðni um afhendingu er móttekin hjá 

héraðsdómi, enda hafi barnið aðlagast nýjum aðstæðum,  

2. alvarleg hætta er á að afhending muni skaða barnið andlega eða 

líkamlega eða koma því á annan hátt í óbærilega stöðu,  

3. barnið er andvígt afhendingu og hefur náð þeim aldri og þroska 

að rétt sé að taka tillit til skoðana þess, eða  

4. afhending er ekki í samræmi við grundvallarreglur hér á landi 

um verndun mannréttinda. 

Í greinargerð með frumvarpi til bnl. kom fram um 4. tl. 12. gr. að: 

Þetta er svokallað „ordre public“ ákvæði en með óvenjulegu 

orðalagi. Við gerð samningsins reyndist ógjörningur að ná 

samkomulagi um hefðbundið „ordre public“ ákvæði. Niðurstaðan 

var málamiðlun. Ákvæðið ber að túlka þröngt og því skal aðeins 

beitt í sérstökum undantekningartilvikum. Með ákvæðinu er fyrst 

og fremst átt við að afhending sé ekki heimil samkvæmt 

alþjóðasamningum um mannréttindi sem Ísland er aðili að. 

Eins og síðar verður rakið hefur aldrei fallið dómur í Hæstarétti þar sem niðurstaðan 

byggist á 4. tl. 12. gr. bnl. og á það sér að vissu leyti skýringar í þessum athugasemdum 

í frumvarpinu um að eingöngu eigi að beita ákvæðinu í undantekningartilfellum. 

Við skýringu á 4. tl. 12. gr. bnl. er mikilvægt að hafa í huga að ákvæðið er hugsað sem 

svokallað ordre public ákvæði og það skiptir höfuðmáli við lögskýringu þegar ákvæðið 

er notað í dómsmálum. Á íslensku hefur ordre public verið kallað allsherjarregla og í 

Lögfræðiorðbókinni er það útskýrt þannig að: 

Það að halda uppi lögum og reglu í samfélaginu eftir því sem 

nauðsynlegt verður að teljast. Getur verið heimilt markmið 

takmörkunar á mannréttindum, t.d. tjáningarfrelsi, sbr. 3. mgr. 73. 

gr. stjskr.2 

Þessi skýring er að vissu leyti takmörkuð en gefur vísbendingu um það hvað er átt við 

með hugtakinu. Þessi skýring á hugtakinu virðist samt ekki vera í samræmi við það sem 

átt er við í tengslum við 4. tl. 12. gr. bnl. Í alþjóðlegu einkamálaréttarfari hefur ordre 

public verið skilgreint á þann veg að það sé undantekning frá meginreglu alþjóðlegs 

                                                        
2 Páll Sigurðsson. Lögfræðiorðabók með skýringum, (2008), bls. 15. 
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einkamálaréttarfars um skyldu þjóða til að viðurkenna og framfylgja ákvörðunum 

erlendra laga í þeim aðstæðum sem þær þjóðir hafa skuldbundið sig til að gera það.3 

Í brottnámsmálum má skilja þetta sem svo að dómarar geti skv. íslenskum rétti hafnað 

afhendingu barns þrátt fyrir skýra skyldu til að gera það, skv. viðurkenndum úrskurði 

erlends yfirvalds, ef það er andstætt allsherjarreglu og ástæða höfnunarinnar sé sú að 

afhending barns sé andstætt grundvallarreglum um verndun mannréttinda skv. 4. tl. 12. 

gr. bnl. 

Eins og fram kemur í greinargerðinni voru þónokkrar deilur um það hvort og þá með 

hvaða hætti þetta ákvæði ætti að vera í Haag samningnum.4 Fulltrúar nokkurra þjóða 

voru alfarið á móti því að hafa slíkt ákvæði í samningnum þar sem það væri andstætt 

meginmarkmiði hans um að viðurkenna ákvarðanir annarra samningsríkja og 

framfylgja þeim 5  Einnig bentu þeir á að slíkt ákvæði væri óskýrt og opnaði á 

möguleikann á því að dómstólar samningsríkjanna gætu tekið sér vald til að endurskoða 

ákvarðanir annarra samningsríkja. Fylgjendur ordre public ákvæðis í Haag 

samningnum bentu t.d. á að nauðsynlegt væri að hafna sjálfkrafa afhendingu í vissum 

tilfellum. Fulltrúi Danmerkur í samninganefndinni benti t.d. á að afhendingu gæti verið 

hafnað af dönskum dómstólum ef um væri að ræða afhendingu til lands þar sem 

eingöngu væri gert ráð fyrir því að forsjá væri höndum foreldra og það væri ekki í 

samræmi við grundvallarreglu barnaréttar um að ráðstafanir skuli vera í hag barnsins.6 

Allt framangreint verður að hafa í huga við lögskýringar og beitingu 4. tl. 12. gr. bnl. 

þar sem það er ljóst að eingöngu ber að beita greininni í undantekningartilfellum. 

                                                        
3 Public policy and ordre public are judicially administered exceptions to the usual commitment of 

individual nations to recognize and give effect to foreign law in circumstances deemed appropriate by 

the forum. Cases involving foreign facts may have legal repercussions in more than one country and 

nations have evolved rules to determine, in cases of conflicting law, which law is to govern. This 

world-wide process of analysis and resolution is the substance of private international law. The 

commitment to enforce duly acquired foreign rights is subject everywhere, however, to a reserved 

power of the forum to reject application of laws perceived to be injurious or harmful. The extent to 

which this reservation has been employed and the principal functions it performs are the subject of this 

Note. Heimild: Murphy, K. (1981), bls. 591. 
4 Greinagerð m. frumvarpi til laga nr. 160/1995, þskj. 94, 92. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda sótt 2. 

apríl 2017 af http://www.althingi.is/altext/120/s/0094.html 
5 Anver, E.M. og Khaliq, U. (2016), bls. 27-31. 
6 Anver, E.M. og Khaliq, U. (2016), bls. 29. 
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2.2. Barnalög nr. 76/2003 

Frumvarp til núgildandi barnalög nr. 76/2003 (hér eftir bl.) var lagt fram á 128. 

löggjafarþingi 2002-2003 og með tilkomu þeirra féllu úr gildi eldri lög um réttindi barna 

nr. 20/1992. Drög að nýjum barnalögum voru lögð fyrir sifjalaganefnd árið 19997 vegna 

þess að miklar breytingar höfðu átt sér stað í málefnum barna í íslenskum rétti. Ísland 

hafði gerst aðili að alþjóðasamningum sem tryggja áttu réttindi barna enn frekar, t.d. 

Haag samningnum, Evrópusamningnum og barnasáttmálanum. 

Meginregla barnalaga byggir á því að hagsmunir barns eigi að ganga framar 

ákvörðunum sem foreldrar eða stjórnvöld taka fyrir þeirra hönd. Þessi meginregla bl. 

samrýmist því að miklu leyti því sem kemur fram í Haag samningnum og 3. gr. 

barnasáttmálans. Í 3. mgr. 1. gr. barnalaga kemur fram réttur barns til að tjá sig í 

málefnum er varðar það og að réttmætt tillit skuli tekið til skoðana þess. Þetta ákvæði 

er sambærilegt við 12. gr. barnasáttmálans. Í 43. gr. barnalaganna segir að áður en 

ákvörðun er tekin á grundvelli laganna skuli dómari kanna afstöðu barns, hafi það náð 

þeim aldri og þroska að rétt sé að taka tillit til skoðana þess. Þessi grein samsvarar 17. 

gr. brottnámslaganna. Í 3. mgr. 28. gr. a. barnalaga segir að samþykki beggja foreldra 

þurfi til að fara megi með barn úr landi. 

Ákvæði barnalaga koma stundum til skoðunar í brottnámsmálum og er þá gjarnan vísað 

til þeirra til stuðnings kröfu um synjun á afhendingu barns skv. 12. gr. bnl. Hins vegar 

virðist sjaldan vera vísað til þessa í niðurstöðum íslenskra dómstóla í brottnámsmálum. 

2.3. Barnaverndarlög nr. 80/2002 

Lög þessi gilda um öll börn sem eru á yfirráðasvæði íslenska ríkisins, líkt og kemur 

fram í 2. mgr. 2 .gr. laganna. Megin markmið barnaverndarlaga kemur fram í 1. mgr. 

2. gr. laga þeirra, þar sem segir að tryggja eigi börnum sem búa við óviðunandi aðstæður 

o.fl. fái nauðsynlega aðstoð. Þar kemur einnig fram að leitast skulu við að ná fram 

markmiði laganna með að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og með beitingu 

úrræða til verndar einstaka börnum, þegar það á við. Í 1. gr. barnaverndarlaganna er 

kveðið á um að foreldri beri skyldu til að gegna forsjárhlutverki sínu í samræmi við það 

                                                        
7 Frumvarp til barnalaga, Þskj. 181, 180. mál, (2002-2003).Vefútgáfa Alþingistíðinda, sótt 13. janúar 

2017 af http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html. 
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sem hentar best þörfum og hag barnsins, sem og ber foreldri eða forsjáraðila að sýna 

barni sínu umhyggju og nærgætni í hvívetna.  

2.4. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, sbr. lög nr. 19/2013. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur af Allsherjarþingi SÞ þann 20. 

nóvember 1989 og fullgiltur af Íslandi árið 1992. Með lögum nr. 19/2013 var hann 

síðan lögfestur á Íslandi og hefur síðan haft sömu stöðu og sett lög. Með setningu 

barnasáttmálans varð stór breyting á sviði mannréttinda barma. Barnasáttmálinn er mun 

ítarlegri og yfirgripsmeiri en þeir samningar sem forverar hans, þ.e. yfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 1959 og Genfaryfirlýsingu 

Þjóðarbandalagsins frá 1924. Barnsáttmálin endurspeglar enn fremur viljann til að veita 

börnum virkan þátt í samfélaginu, sem og vitundarvakningu um réttarstöðu þeirra.8 Öll 

ríki innan Sameinuðu Þjóðanna, utan Bandaríkjanna, hafa staðfest sáttmálann. 

Megininntak sáttmálans er að setja þá skyldu á aðila hans að viðurkenna mannréttindi 

barna, tryggja að hvert barn, sama hvar það er staðsett í samfélaginu, hljóti vernd og 

umönnun, fái að þroskast og dafna í samfélaginu, sem og vera virkur þátttakandi í eigin 

lífi og ákvörðunum. 

Ísland lögfesti samninginn árið 2013 eins og kemur fram hér að ofan, og hefur því 

sáttmálin nú sömu stöðu líkt Mannréttinda sáttmáli Evrópu, sem gerir það að verkum 

að nú víkur hann ekki fyrir innlendum lögum, heldur stendur þeim jafnfætis. Eins og 

fram hefur komið eru mörg ákvæði barnalaga sambærileg við ákvæði í 

barnasáttmálanum. 

2.5. Mannréttindasáttmáli Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 

Í 1. mgr. 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu9 sem lögleiddur var í íslenskan rétt með 

lögum nr. 62/1994 segir að sérhver maður eigi rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, 

heimilis og bréfskrifta. Í 2. mgr. 8. gr. MSE segir svo að opinber stjórnvöld skulu eigi 

ganga á rétt þennan nema lög mæli fyrir um annað og að slík undantekning byggi á 

eftirfarandi: 

✓ Þjóðaröryggi sé stofnað í hættu. 

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

með vísun í íslenskt lagaumhverfi (UNICEF 2007), bls.6  
9 Vefútgáfa Mannréttindasáttmálans, sótt 13. mars. 2017 af 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 
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✓ Vegna almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar. 

✓ Til að koma í veg fyrir glæp, eða glundroða. 

✓ Til verndar heilsu manna, siðgæðum, réttindum eða frelsi. 

Samkvæmt II. kafla laganna er starfræktur dómstóll, Mannréttindadómstóll Evrópu (hér 

eftir MDE), og er hlutverk hans skv. 19. gr. MSE að tryggja það að staðið sé við 

skuldbindingar skv. ákvæðum MSE. Samkvæmt 1. mgr. 46. gr. MSE skuldbinda 

samningsaðilar sig til að hlíta endanlegum dómum MSE í málum sem þeir eru aðilar 

að. Þessi skuldbinding er þó eingöngu að þjóðarrétti, þ.e. dómsúrlausnir MSE eru ekki 

bindandi að landsrétti skv. 2. gr. laga nr. 62/1994 um innleiðingu sáttmálans. 

Þrátt fyrir að dómar MSE séu ekki skuldbindandi fyrir íslenska dómstóla telur Dabíð 

Þór Björgvinsson í riti sínu, Lögskýringar: Kenningar, aðferðir og sjónarmið við 

skýringu og beitingu laga, að það sé óhjákvæmilegt að byggja ekki á úrlausnum MSE 

að einhverju leyti við úrlausn mála fyrir íslenskum dómstólum, end væri annað í 

andstöðu við skuldbindingar Íslands.10 Mörg dæmi eru um það að MSE hafi verið beitt 

á einhvern hátt í úrlausnum íslenskra dómstóla og má í því sambandi nefna Hrd. 

419/2000, þar sem ákvæði 1. mgr. 43. gr. þágildandi barnalaga nr. 20/1992 var látið 

víkja fyrir 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE. 

MDE hefur iðulega beitt framsækinni lögskýringu á sáttmálanum. Í því felst að MDE 

lítur svo á að réttindi í sáttmálánum séu túlkuð í samræmi við breyttar aðstæður sem 

ekki voru til staðar við gildistöku hans eða síðar uppkvadda dóma.11 MDE hefur m.a. 

beitt þessari lögskýringaraðferð gagnvart 8. gr. MSE og víkkað þannig gildissvið 

greinarinnar.12 Einnig hefur MDE beitt svokallaðri samanburðarskýringu við túlkun 8. 

gr. MSE með því að túlka þá grein í samræmi við ákvæði Haag samningsins og 

Evrópusamningsins. 

                                                        
10 Davíð Þór Björgvinson. Lögskýringar, Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu 

laga. (2008), bls. 315. 
11 Davíð Þór Björgvinson. Lögskýringar, Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu 

laga. (2008), bls. 297. 
12 Davíð Þór Björgvinson. Lögskýringar, Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu 

laga. (2008),  bls. 298. 
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2.6. Mannréttindaákvæði Stjórnarskrárinnar 

Aðilar að brottnámsmálum vísa gjarnan til mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar til 

stuðnings vísun til 4. tl. 12. gr. bnl. Í 71. gr. stjskr. er kveðið á um friðhelgi einkalífs, 

heimilis og fjölskyldu og á sú grein sér hliðstæðu í 8. gr. MSE. Einnig kemur fram í 3. 

mgr. 76. gr. stjskr. að börnum skuli tryggð sú vernd með lögum sem velferð þeirra 

krefst. Ákvæði 71. gr. stjskr. sem snýr í raun að fjölskyldu sem heild getur því vikið 

gagnvart 3. mgr. 76. gr. stjskr. ef talið er að það raski vernd og velferð barna. 

3. Skrif fræðimanna 

Í grein sinni Börnin heim fjallaði Jónas Jóhannsson m.a. um Haag samninginn, og þróun 

brottnámsmála hér á landi. Í greininni fjallaði hann um synjunarheimild 4. tl. 12. gr. bnl 

og nefndi í því samhengi dóm Hrd. 393/2001, sem er reifaður ítarlega hér í 6. kafla13  

Jónas benti á í grein sinni að niðurstaða héraðsdóms hefði verið mjög skýr og að 

sérstaklega hefði verið tekið fram að ekki væri verið að úrskurðaum forsjá yfir 

barninu. 14  Héraðsdómur, sem skipaður var tveimur sálfræðingum, synjaði um 

afhendingu stúlkunnar á þeim grundvelli að slíkt væri brot gegn mannréttindum hennar 

að vera ekki lengur í umsjá móður sinnar. Hæstiréttur taldi hinsvegar að heimila ætti 

aðför og að afhending barnsins væri heimiluð. Jónas benti á í umfjöllun sinni að 

dómarar væru oft í erfiðri stöðu hvað varðaði mat á því hvort þröngar 

undanþáguheimildir 12. gr. bnl. ættu við, þá aðallega hvort viðeigandi ákvæði íslensk 

barnaréttar ættu að vega meira en alþjóðlegar skuldbindingar Íslands.15 

Björg Thorarensen fjallaði um í grein sinni, Skyldur ríkja samkvæmt 8. gr. MSE um 

friðhelgi fjölskyldulífs í ljósi Haag samningsins um brottnám barna, að MDE hefur bent 

á það í umfjöllun sinni, m.a. með tilvísun í c - lið 3. mgr. 31. gr. Vínarsáttmálans, að 

ekki sé hægt að túlka sáttmálann í tómarúmi heldur verði að skýra hann eins og hægt er 

í samræmi við aðra alþjóðaskuldbindingar, sérstaklega þá samninga sem fjalla einnig 

                                                        
13  Jónas Jóhannsson. ,,Börnin heim- Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og 
viðurkenning og fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri 
réttarframkvæmd'' (2002), Tímarit Lögfræðinga, Bls. 73 
14 Sama heimild. 
15 Sama heimild. 
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um mannréttindi.16 Björg bendir á að 8. gr. MSE leggi þær skyldur á stjórnvöld að 

tryggja réttindi fjölskyldunnar og að barn njóti samneytist beggja foreldra. 

Mannréttindadómstóllinn veigrar sér ekki við að endurskoða hvort og með hvaða hætti 

aðildaríkin uppfylli skyldur sínar samkvæmt Haag samningnum, og ef upp kemur 

misbrestur geti það brotið í bága við 8. gr. MSE.17 

Beaumont, Trimmings, Walker og Holliday fjölluðu um þessar túlkunaraðferðir í grein 

sinni, Child Abduction: Recent Jurisprudence of the European Court of Human Rights 

frá 2015. Í þeirri grein tóku þeir m.a. til skoðunar niðurstöður MDE í tveimur málum. Í 

dóm MDE í máli Neulinger and Shuruk v. Switzerland, voru málsatvik þau að M hafði 

krafist þess að fá son hans og K afhentan frá Sviss til Ísrael. Svissneskur dómstóll 

hafnaði kröfu M og áfrýjunardómstóll tók undir þá niðurstöðu. Hæstiréttur Sviss komst 

hins vegar að þeirri niðurstöðu að afhending skyldi fara fram og var deilt um þá 

niðurstöðu fyrir MDE. K taldi að brotið hefði verið gegn rétti hennar skv. 8. gr. MSE 

og Haag samningnum. Í niðurstöðu sinni sagði MDE m.a. að: 

In addition, the Court must ensure that the decision-making process leading 

to the adoption of the impugned measures by the domestic court was fair and 

allowed those concerned to present their case fully [...] [t]o that end the Court 

must ascertain whether the domestic courts conducted an in-depth 

examination of the entire family situation and of a whole series of factors, in 

particular of a factual, emotional, psychological, material and medical nature, 

and made a balanced and reasonable assessment of the respective interests of 

each person, with a constant concern for determining what the best solution 

would be for the abducted child in the context of an application for his return 

to his country of origin... 

Þessi nálgun dómstólsins hefur orðið fyrir gagnrýni. Í fyrrnefndri grein Beaumont o.fl. 

var hún gagnrýnd, m.a. með vísan til þess að þessi að þessi nákvæma skoðun á 

fjölskylduaðstæðum og öðrum þáttum sem taldir eru upp, sé of mikil byrði á dómstóla 

og sé meira í ætt við könnun í forsjármálum. 

Beaumont o.fl. benda síðan á að í dóm X gegn Lettlandi frá 2013 hafi MDE dregið 

aðeins úr þeim kröfum sem settar voru fram í Neulinger málinu. Í þessu máli kom fram 

                                                        
16 Björg Thorarensen. Skyldur ríkja samkvæmt 8MSE um friðhelgi fjölskyldulífs í ljósi Haag 

samningsins um brottnám barna. Í Pétur Kr. Hafstein, Haraldur Henrysson, Páll Hreinsson o.fl. 

(ritnefnd), Guðrúnarbók.(Hið Íslenska bókmenntafélag 2006). Bls. 77 
17 Björg Thorarensen. Skyldur ríkja samkvæmt 8. gr. MSE um friðhelgi fjölskyldulífs í ljósi Haag 

samningsins um brottnám barna. Guðrúnarbók. (2006). Bls. 100 
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að í staðinn fyrir ítarlega skoðun (in-depth) á aðstæðum sem gætu réttlætt synjun um 

afhendingu á grundvelli Haag samningsins væri nægjanlegt að framkvæma 

fullnægjandi (effective) rannsókn á málsatvikum. Í því fælist að dómstólar yrðu að taka 

tillit til eftirfarandi í niðurstöðum sínum varðandi synjunarheimildir 12, 13 og 20 gr. 

Haag samningsins. Í fyrsta lagi verði dómsstóllinn að taka tillit til allrar 

röksemdarfærslu um synjunarheimildir (arguable claims). Í öðru lagi þarf dómstóllinn 

að gefa fullnægjandi röksemdarfærslu fyrir niðurstöðu sinni (sufficiently reasoned 

opinion).18 Varðandi seinna skilyrðið segir síðan í fyrrnefndri grein að: 

The court considers that ‘[b]oth a refusal to take account of the objections to 

return ... and insufficient reasoning in the ruling dismissing such objections 

would be contrary to the requirements of Article 8 of the Convention and also 

to the aim and purpose of the Hague Convention’. The court goes on to say 

that the consideration must not be ‘automatic or stereotyped’. Importantly the 

court then looks to its earlier case law (pre-Neulinger) and confirms that the 

exceptions to return in the 1980 Convention ‘must be interpreted strictly’.“19 

Beaumont o.fl. fögnuðu þessari breyttu nálgun MDE en á sama tíma gagnrýndu þau 

hvernig MDE tengdi 20. gr. og 13. gr. Haag samningsins sem formreglu. Einnig 

gagnrýndu þau að dómstóllinn hefði tekið efnislega afstöðu til allra þátta málsins og í 

raun skipt út sinni niðurstöðu fyrir niðurstöðu dómstólsins.20 

Rhona Schutz skrifaði um Haag samninginn í riti sínu The Hague Child Abduction 

Convention: A Critical Anylysis. Shutz kom inná þá staðreynd í riti sínu að eitt af 

markmiðum Haag samningsins væri að vernda börn gegn skaðlegum áhrifum þess að 

vera numin á brott eða haldi með ólögmætum hætti, og þar með ætti samningurinn að 

tryggja hagsmuni barna í heild. Með þessari nálgun er að vissu leiti komið í veg fyrir 

ítarlega rannsókn á því hvort skilyrði 12. gr. bnl séu uppfyllt áður er ákvörðun er tekin 

um afhendingu til upprunaríkis. Slík nálgun gæti verið andstæð 3. gr. barnasáttmála 

sameinuðu þjóðanna, enda væri ekki verið að tryggja hagsmuni einstakra barna í 

                                                        
18Beaumont, P, Trimmings, K, Walker, L and Holliday, J. (2015). Child abduction: Recent jurisprudence 

of the European court of human rights. British Institute of international and comparative law, 64(1), Bls. 
43-44. 
19 Beaumont, P, Trimmings, K, Walker, L and Holliday, J. (2015). Child abduction: Recent 

jurisprudence of the European court of human rights. British Institute of international and comparative 

law, 64(1)Bls. 44. 
20Beaumont, P, Trimmings, K, Walker, L and Holliday, J. (2015). Child abduction: Recent 

jurisprudence of the European court of human rights. British Institute of international and comparative 

law, 64(1) Bls. 48. 
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tilteknum málum heldur er verið að tryggja að heildarmarkmið samningsins um skjóta 

afhendingu séu tryggð.21 

Shultz benti á þá staðreynd að þegar ríki hafa samþykkt aðild hvors annars að 

samningnum að þá eru þau að vissu leiti að framselja rétt sinn til túlkunar á lögum 

upprunaríkisins, og því væri erfitt að beita 20. gr. Haag samningsins, sbr. 4. tl. 12. gr. 

bnl., þar sem það væri ekki í samræmi við þær skuldbindingar ríkja skv. Haag 

samningnum.22 

4. Alþjóðlegir samningar 

Í kjölfar aðildar Íslands að Haag- og Evrópu samningunum voru sett lög nr. 160/1995 

um viðurkenningu og fullnustu erlendra ákvarðana um forsjá barna, afhendingu 

brottnuminna barna o.fl. þar sem ákvæði beggja samninga voru lögleidd. Því er rétt að 

fjalla aðeins nánar um efni samninganna hér frá sjónarhorni þjóðarréttar. 

4.1. Haag samningurinn 

Aðildaríki að Haag samningnum eru orðin 9623 m.v. 3. apríl 2017 og þar af hafa nánast 

öll ríki Evrópu fullgilt samninginn. Megintilgangur Haag samningsins kemur fram í 

inngangsorðum hans, þar sem segir að aðalmarkmið samningsins sé að veita börnum 

alþjóðlega vernd gagnvart skaðlegum áhrifum þess að vera numinn á brott, eða haldið 

með ólögmætum hætti. Aðilar samningsins eru skuldbundnir af því að koma á 

fyrirkomulagi sem tryggir börnum, sem í skilningi samningsins eru brottnuminn með 

ólögmætum hætti eða þeim haldið, sé skilað aftur til samningsríkis með öruggum og 

skjótum hætti 

Með gerð Haag samningsins átti að koma í veg fyrir að annað foreldri eða forsjáraðili 

gæti numið barn á brott til annars ríkis áður en hægt væri að leysa ágreining um forsjá, 

búsetu barns eða önnur ádeilumál fyrir dómstólum í heimalandi barns.  

                                                        
21 Rhona Shultz. The Hague child abduction convention: A critical Anylysis. (Hart publishing 2013). 
bls 306-311 
22 Rhona Shultz. The Hague child abduction convention: A critical Anylysis. (Hart publishing 2013). 
Bls .343 
23  Samkvæmt tölum þann 30. janúar 2017 af vef 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24  
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Með kröfu um afhendingu barns, hvort heldur að það sé með aðfaragerð eður ei, er ríkið 

ekki að taka afstöðu til þess hver sé forsjáraðili barns, heldur er verið að uppfylla 

samningsskilyrði Haag samningsins, þar sem segir að skera verði úr árgreiningsmálum 

fyrir dómstólum í landinu sem barn hafði lögheimili þegar ólögmætt brottnám átti sér 

stað.24 Til að hægt sér að beita Haag samningnum milli ríkja í brottnámsmálum þurfa 

ríkin að hafa samþykkt aðild hvors annars að samningnum. 25  Aðild Íslands að 

samningnum hefur verið samþykkt af 43 aðildarríkjum. 

4.2. Evrópusamningurinn 

Evrópusamningurinn er efnislega nátengdur Haag samningnum enda er markmið þeirra 

að leysa ágreiningsmál er varðar börn sem flutt eru með ólögmætum hætti frá einu landi 

til annars.26 Megin markmið Evrópusamningsins er að tryggja að forsjárákvarðanir sem 

teknar eru innan eins samningsríkis séu viðurkenndar og fullnustaðar innan annars 

samningsríkis, óháð því hvort ólögmætt hald eða flutningur á barni hafi átt sér stað. 27 

Skilyrði fyrir ákvörðun um afhendingu barns byggða á skilyrðum Evrópusamningsins 

af hálfu móttökuríkisins er sá að í upprunaríkinu liggi fyrir ákvörðun  um forsjá eða 

umgengni, sem hefur komið til með dómi, úrskurð eða annarskonar samning sem 

staðfestur hefur verið af dómstól eða stjórnvaldi upprunaríkisins. Forsjárákvörðunin 

verður að vera aðfarahæf í upprunaríkinu. Hafi það verið staðfest, ber móttökuríkinu að 

verða við kröfu upprunaríkisins, enda verði að ganga út frá því að ákvörðun sem tekin 

var í upprunaríkinu sé byggð á réttum lögum og að hagsmunir barns hafi verið hafðir 

að leiðarljósi.28 

Í 10. gr. Evrópusamningsins, sbr. 7 . gr. bnl., koma fram synjunar heimildir ef 

eftirfarandi ástæður liggja fyrir: 

✓ Ákvörðun er augljóslega ekki í samræmi við grundvallarreglur íslenskra laga 

um réttarstöðu fjölskyldna og barna; 

                                                        
24  Jónas Jóhannsson. ,,Börnin heim- Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og 
viðurkenning og fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri 
réttarframkvæmd'' (2002), Tímarit Lögfræðinga, bls. 61 
25 https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/acceptances/?mid=624 
26  Jónas Jóhannsson. ,,Börnin heim- Afhending barna á grundvelli Haagsamningsins og 
viðurkenning og fullnusta á grundvelli Evrópusamningsins, með hliðsjón af íslenskri 
réttarframkvæmd'' (2002), Tímarit Lögfræðinga, bls. 60 
27 sama heimild 
28 sama heimild 
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✓ Ákvörðunin er, vegna breyttra aðstæðna, augljóslega ekki lengur í samræmi 

við það sem barninu er fyrir bestu; 

✓ Barnið var íslenskur ríkisborgari, eða búsett hér á landi, þegar mál var höfðað 

fyrir dómstóli í upphafsríkinu eða stjórnvaldi þar barst beiðni, án þess að 

barnið hafi haft hliðstæð tengsl við það ríki eða það hafði bæði ríkisborgararétt 

í upphafsríkinu og hér á landi og var búsett hér á landi, 

✓ Barnið á rétt á að ráða sjálft búsetu sinni samkvæmt lögum þess ríkis þar sem 

það er ríkisborgari eða búsett eða, 

✓ Ákvörðunin er ósamrýmanleg ákvörðun sem tekin hefur verið hér á landi í 

máli sem hafist hefur áður en beiðni um viðurkenningu eða fullnustu var lögð 

fram, enda sé synjun talin barninu fyrir bestu. Ákvörðun, sem tekin hefur verið 

í öðru ríki, hefur sama gildi og ákvörðun sem tekin hefur verið hér á landi 

hvað þetta snertir, enda sé unnt að fullnægja henni hér á landi. 

Þrátt fyrir að efnissvið Evrópusamningsins sé að vissu leyti annað en Haag 

samningsins er mikilvægt að túlka þá í samræmi til að átta sig á því hvað falli undir 

hvorn samning fyrir sig. 

5. Norrænn réttur 

Íslensku brottnámslögin sækja að miklu leyti orðalag sitt til annara norrænna laga 

 Hér að neðan verða rakin helstu atriði sem tengjast 4. tl. 12. gr. bnl. á hinum 

Norðurlöndunum og önnur atriði sem máli skipta í hverju landi fyrir sig. 

5.1. Noregur 

Noregur hefur innleitt Haag samninginn og Evrópuráðssamnigninn í norska löggjöf 

með lögum nr. 72 frá 7. ágúst 1988 om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske 

avgjørelser om foreldreansvar m.v. og om tilbakelevering av barn 

(barnebortføringsloven). Í 12. gr. laganna segir m.a.: 

§ 12.Tilbakelevering av barn etter § 11 kan nektes dersom: 

[...] 

(e) det ikke er forenlig med grunnleggende prinsipper her i 

landet om vernet av menneskerettighetene å beslutte 

tilbakelevering. 
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5.2. Danmörk 

Lagaumhverfið í Danmörku er ekki ósvipað því sem er á Íslandi enda hafa bæði löndin 

innleitt Haag- og Evrópuráðssamninginn í lög. Hér að neðan verður fjallað stuttlega um 

danskan rétt í samhengi við 4. mgr. 12. gr. bbl. 

Með lögum nr. 793 frá 27. nóvember 1990 om international fuldbyrdelse af 

forældremyndighedsafgørelser m.v. 29  var Haag- og Evrópuráðssamningurinn 

innleiddur í dönsk lög á sambærilegan hátt og á Íslandi með lögum nr. 160/1995. Í 4. 

tl. 1. mgr. 11. gr. dönsku laganna segir að hafna megi framsali ef „tilbagegivelsen ikke 

vil være forenelig med grundlæggende principper her i landet til beskyttelse af 

menneskelige friheder og rettigheder.“. Eins og sjá má af þessu virðist 4. tl. 1. mgr. 11. 

gr. dönsku laganna vera nánast samhljóða 4. tl. 1. mgr. 12. gr. bbl. 

Í greinargerð með frumvarpi til laganna (forslag til Lov om international fuldbyrdelse 

af forældremyndighedsafgørelser m.v.)30 segir að: 

Bestemmelsen i nr. 4 indebærer, at tilbagegivelse nægtes, hvis denne ikke vil 

være forenelig med grundlæggende principper her i landet til beskyttelse af 

menneskelige friheder og rettigheder. Bestemmelsen må anses for en særlig 

ordre public klausul med begrænset rækkevidde, således at den alene kan 

komme til anvendelse i ekstraordinære undtagelsessituationer. 

Líkt og í greinargerð með íslensku lögunum er vísað til þess að hægt sé að tala um 

þessa reglu sem ordre public með takmörkuðu gildissviði sem eingöngu á að beita í 

undantekningartilfellum. 

Danska Barna- og félagsmálaráðuneytið heldur úti heimasíðu, boernebortforelse.dk, 

sem heldur utan um upplýsingar um brottnámsmál þar og veitir almenningi upplýsingar 

um hvernig þeir eigi að haga málum í brottnámsmálum. Þar inni er samantekt yfir 

afstöðu dómstóla í brottnámsmálum á árunum 2003-2015. Af þessu yfirliti má sjá að á 

þessum árum voru 70 mál þar sem tekin var afstaða til afhendingar barns frá Danmörku 

sem afhendingarríki. Í 30 málanna (43%) var afhendingu synjað en afhending var 

heimiluð í 40 málum (57%).31 Að sama skapi voru 102 mál þar sem tekin var afstaða 

                                                        
29 Finna má lögin á http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130308. 
30 Finna má greinargerðina á http://www.retsinformation.dk/eli/ft/199012K00014. 
31 http://boernebortfoerelse.dk/media/10694/statistik-over-boernebortfoerelser-fra-danmark-
2003-2015.pdf 
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til afhendingar og Danmörk var móttökuríki. Í 52 þeirra mála (51%) var afhending 

heimiluð en í 50 málanna var afhendingu synjað (49%).32 

5.3. Svíþjóð 

Svíþjóð hefur innleitt Haag samninginn og Evrópuráðssamninginn í lög. Það geru þeir 

með lögum „om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. 

och om överflyttning av barn“, SFS nr. 1989:14. Í 4. tl. 12. gr. segir að: 

12 § Överflyttning av barn enligt 11 § får dock vägras, om 

[...] 

6. det inte är förenligt med grundläggande principer här i landet om 

skyddet för mänskliga fri- och rättigheter att besluta om 

överflyttning.33 

Efnisinnihald og orðalag er nánast það sama í íslensku, dönsku og norsku lögunum. Í 

greinargerð með frumvarpi til sænsku laganna er vísað til þess að greinin sé í raun ordre 

public ákvæði með takmörkuðu gildissviði og eigi eingöngu að nota í 

undantekningartilfellum. Jafnframt kemur fram í greinargerðinni að ákvæðið skuli fyrst 

og fremst notað í samhengi við mannréttindaákvæði í samningum sem Svíþjóð hefur 

skuldbundið sig til að hlíta. Einnig kemur til greina að nota ákvæðið í tengslum við 

sænsku stjórnarskránna, sérstaklega mannréttindaákvæði hennar, og önnur sænsk 

mannréttindarákvæði í almennum lögum.34 

                                                        
32 http://boernebortfoerelse.dk/media/10692/statistik-over-boernebortfoerelser-til-danmark-
2003-2015.pdf 
33 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
198914-om-erkannande-och-verkstallighet-av_sfs-1989-14. 
34  Í greinargerðinni segir nánar tiltekið: Bestämmelsen har sin motsvarighet i art. 20 i 
Haagkonventionen. Denna artikel antogs i konventionsarbetets allra sista skede som en 
kompromiss sedan det hade visat sig omöjligt att nå enighet i frågan huruvida konventionen borde 
innehålla en sedvanlig ordre public-klausul eller ej. Artikeln och förevarande punkt kan i och för 
sig ses som en alldeles speciell sådan klausul, men med starkt begränsad räckvidd. Den är sålunda 
avsedd att komma fill användning i rena undantagsfall. 
För att överflyttning skall kunna vägras med stöd av denna bestämmelse krävs att det är oförenligt 
med de grundläggande principer här i landet som avser skyddet för mänskliga fri- och rättigheter 
att besluta om överflyttning. I första hand avses sådana konventioner om fri- och rättigheter som 
Sverige har anslutit sig till. Vidare kan det bli fråga om att pröva vad som följer av 2 kap. 
regeringsformen, dvs. kapitlet om de grundläggande fri-och rättigheterna. Även annan lagstiftning 
om de mänskliga fri- och rättigheterna kan emellertid få betydelse i detta sammanhang. Heimild: 
Sænska frumvarpið, bls. 43-44. 
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Líkt og á hinum Norðurlöndunum er lítið um skrif fræðimanna sem snúa beint að 4. tl. 

12. gr. sænsku laganna og dómaframkvæmd.35 

6. Íslensk dómaframkvæmd 
Við skoðun á dómaframkvæmd Hæstaréttar taldi höfundur að 22 dómar kæmu til 

skoðunnar og spönnuðu þeir tímabilið frá 1998-2016. Þrátt fyrir að langflestir þeirra 

komi að einhverju leiti inná 4. tl. 12. gr. Bnl er þar hvergi að finna ítarlega umfjöllun 

um beitingu hennar. Hér að neðan verður farið yfir nálgun Hæstaréttar á viðfangsefnið 

og helstu dómar reifaðir. 

6.1. Synjað um afhendingu barns  

Af dómaframkvæmd er ekki að finna neinn Hæstaréttardóm þar sem synjað er um 

afhendingu á grundvelli 4. tl. 12.gr. bnl.  

Aðrir dómar þar sem synjað hefur verið um afhendingu barns þar sem synjunin er ekki 

byggð á 4. tl. 12. gr. bnl., þrátt fyrir að aðilar hafi vísað til hennar, eru Hrd. 251/2016 

Hrd. 20/2011, Hrd. 525/2009, Hrd. 577/2006 og Hrd. 396/1998 og verða þeir reifaðir 

hérna að neðan. 

Í máli Hrd. 251/2016 staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms sem synjaði 

Barnaverndarnefndar A um að fá 15 ára dóttur M afhenta sér með beinni aðfarargerð á 

grundvelli bnl. Málsatvik voru þau að M hafði fengið leyfi BA til að fara með dóttur 

sína í 2 vikna hestaferð á Íslandi en ákvað síðan að setjast að hér á landi. Í málinu lá 

fyrir skýrsla sálfræðings, sem unnin var að beiðni dómara, greinargerð félags- og 

skólaþjónustu og gögn frá grunnskóla sem studdu öll kröfu M þar sem stúlkan lýsti yfir 

eindregnum vilja að vera hjá honum frekar en í umsjá BA. M byggði m.a. á 4. tl. 1. 

mgr. 12. gr. en í héraðsdómi sagði m.a. um kröfur hans að: 

Jafnframt sé hvað þetta varði vísað til 4. tl. tilvitnaðrar 12. gr., en 

varnaraðili telji að afhending stúlkunnar feli í sér brot gegn 

réttindum hennar samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 

sbr. lög nr. 19/2003, og gegn 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, 

sbr. lög nr. 62/1994. Stúlkan eigi kröfu til þess að málið sé metið 

út frá hennar forsendum, sérstaklega í ljósi þess langa tíma sem 

liðinn sé frá því að sóknaraðili hafi fjallað um mál hennar og 

                                                        
35 Ágætt yfirlit um 12. gr. almennt og fræðiskrif er að finna í lokaritgerð Katarinu Edgren frá 
2009, 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn 
i svensk rätt, við háskólann í Lundi. 
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þeirra breyttu aðstæðna sem séu í lífi þeirra feðgina. Beri að skoða 

ákvæði 2., 3. og 4. tl. 12. gr. í samhengi í þessu tilliti. 

Héraðsdómur byggði hins vegar niðurstöðu sína eingöngu á 3. tl. 12. gr. bnl. og 

Hæstiréttur staðfesti þá niðurstöðu héraðsdóms án athugasemda. 

Í Hrd. 20/2011 voru málavextir þeir að M krafðist þess að fá börn sín og K afhent sér 

með beinni aðfarargerð, þar sem börnin voru ásamt móður sinni K á Íslandi. Hæstiréttur 

féllst á það að M og K hefðu farið sameiginlega með forsjá barnanna A og B þegar K 

fluttist með þau til Íslands í júní 2010. Í héraðsdómi var krafa sóknaraðila, M, samþykkt 

og K gert að afhenda M börnin, annars yrðu þau tekin úr umráðum hennar með beinni 

aðfarargerð. Fyrir héraðsdómi byggði K meðal annars á 2. og 4. tl. 12. gr. bnl. en 

héraðsdómur vísaði til þess í rökstuðningi sínum að túlka bæri þau ákvæði þröngt. Í 

niðurstöðu héraðsdóms kom síðan m.a. fram að: 

Ekki eru heldur rök til þess að hafna kröfu sóknaraðila á þeirri forsendu að 

afhendingu barnanna samrýmist ekki grundvallarreglum íslensks réttar um 

verndun mannréttinda, sbr. 4. tölulið 12. gr. laga nr. 160/1995 og 20. gr. Haag-

samningsins.  

Þar sem skilyrði 11. gr. laganna eru uppfyllt og undantekningarákvæði 12. gr. 

eiga ekki við er varnaraðila skylt að sjá til þess að börnin fari aftur til [...].  

M kærði niðurstöðuna til Hæstaréttar sem féllst á kröfu K um að synja afhendingu.  

Hæstiréttur taldi að sökum ungs aldurs barnanna væri brýnt að þau væru enn í umsjá K. 

Fyrir lágu gögn um hótanir M í garð K, þar sem M hótaði K líkamsmeiðingum. 

Hæstiréttur taldi, að með tilliti til þessara samskipta, á milli M og K að M væri líklegur 

til að láta verða af hótunum sínum. Með vísan til ofangreindra atriða var því kröfu M 

hafnað á grundvelli 2. tl. 12. gr. laga nr. 160/1995.36 Fyrir Hæstarétti byggði K m.a. á 

4. tl. 12. gr. bnl. en Hæstiréttur fór ekkert inn á það í niðurstöðu sinni. 

                                                        
36 Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði m.a. „[s]amkvæmt framansögðu verður að miða við að hag barnanna sé 

stefnt í hættu verði þau slitin frá sóknaraðila. Þá liggja fyrir gögn um að varnaraðili hafi ítrekað hótað 

sóknaraðila líkamsmeiðingum, en hún yrði honum háð um framfærslu sína og barnanna færi hún til [...]. 

Er ekki unnt að miða við annað en að hann kunni að láta verða af þessum hótunum. Við þessar aðstæður 

verður að telja að skilyrðum 2. töluliðar 12. gr. laga nr. 160/1995 sé fullnægt. Samkvæmt því verður ekki 

fallist á kröfu varnaraðila um að börnin skuli afhent honum með beinni aðfarargerð. Verður hinn kærði 

úrskurður því felldur úr gildi um annað en málskostnað og gjafsóknarkostnað, sem ekki hefur verið 

krafist endurskoðunar á fyrir Hæstarétti.“. 
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Í Hrd. 525/2009 voru málavextir þeir að M, sem búsettur var í Noregi, krafðist 

afhendingu barna hans og K á grundvelli bnl. Hæstiréttur og héraðsdómur töldu að 

börnunum væri haldið hér á landi með ólögmætum hætti í skilningi 1. og 2. mgr. 11. 

gr. bnl. Héraðsdómur féllst á kröfu M um afhendingu barnanna. Fyrir héraðsdómi 

byggði K m.a. kröfu sína á því að ekki ætti að fallast á kröfu M þar sem skilyrði 2, 3 og 

4. tl. 12. gr. bnl. væru ekki uppfyllt. Því til stuðnings var vísað til 8. gr. MSE og 

Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna. Í niðurstöðu héraðsdóms segir m.a. að „[...] rök 

hafa ekki verið færð fyrir því að afhending [barnanna] sé ekki í samræmi við 

grundvallarreglur hér á landi um verndun mannréttinda (4. tl.). Verður því ekki fallist á 

kröfugerð varnaraðila að því leyti sem hún er reist á framangreindum atriðum.“. 

Hæstiréttur sneri niðurstöðu héraðsdóms og komst að þeirri niðurstöðu að synja ætti 

um afhendingu barnanna á grundvelli 3. tl. 12. gr. bnl. Hæstiréttur byggði niðurstöðu 

sína m.a. á nýjum gögnum í málinu, þar á meðal matsgerð dómkvadds matsmanns, sem 

var gerð eftir dóm héraðsdóms. Hæstiréttur fjallaði ekki sérstaklega um 4. tl. 12. gr. bnl. 

Í Hrd. 577/2006 hafði K farið frá Danmörku til Íslands með son sinn og M án hans 

vitundar. Í héraðsdómi var fallist á það með M að um væri að ræða ólögmætt brottnám 

í skilningi bnl. Hins vegar synjaði héraðsdómur kröfu M á grundvelli 2. tl. 12. gr. bnl. 

Niðurstaða héraðsdóms byggðist fyrst og fremst á því að alvarleg hætta væri af því að 

fjarlægja svo ungt barn (þá sex mánaða) frá móður sinni, enda enn á brjósti og mjög 

háð móður sinni. Héraðsdómur vísaði til þess að K hefði byggt á 12. gr. bnl. í 

málflutningi sínum án þess að tiltaka það nánar. Hæstiréttur vísaði málinu hins vegar 

frá dómi þar sem að M hafði þá fengið umráð yfir barninu og hefði ekki lengur 

hagsmuni af úrlausn málsins. 

Málavextir í Hrd. 396/1998 voru þeir að M, búsettur í bandaríkjum, krafðist þess að 

börn hans og K yrðu tekin úr hennar umráðum og færð honum með beinni aðfaragerð. 

M taldi K hafa gengið á forsjárrétt sinn með því að fara með börnin til íslands, sem og 

að hún hafi brotið gegn 11., 13. og 1. mgr. 20. gr. laga nr. 160/1995. K bar fyrir sig að 

afhending barnanna væri andstætt íslenskum lögum um verndun mannréttinda, sbr. 4. 

tl. 12. gr. og 1. gr. afl. þar sem afhending væri ósamrýmanleg íslensku réttarskipulagi. 

Hún sé ekki í samræmi við grundvallarreglur hér á landi um verndun mannréttinda, og 

beri því að synja um afhendingu barnanna á grundvelli 4. tl. 12. gr. laga nr. 160/1995. 
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Einnig taldi K að börnin væru andvíg afhendingu sem og að þetta gæti haft skaðleg 

áhrif á þau, sb. 2. og 3. tl. 12. gr. Fjölskipaður héraðsdómur (héraðsdómari og tveir 

sálfræðingar) féllst á rök K hvað varðaði 2. og 3. tl. 12.gr en tók ekki afstöðu til 4. tl. 

Kröfu M var því hafnað á þeim rökum. 

Niðurstaða héraðsdóms virðist hafa byggst að stóru leyti á áliti hinna sérfróðu 

meðdómsmanna sem byggðu á viðtali við börnin. Hæstiréttur, sem staðfesti úrskurð 

héraðsdóms, virðist líka hafa byggt niðurstöðu sína á áliti sérfróðra meðdómena, en í 

úrskurði Hæstaréttar segir m.a.: 

Í úrskurði héraðsdóms er greint frá athugun meðdómsmanna á viðhorfi barna málsaðila 

til úrlausnarefnisins. Hafi börnin lýst eindregnum vilja til að dveljast áfram hjá móður 

sinni. Lýsa meðdómsmenn því áliti sínu, að framburður barnanna sýndi raunverulegan 

vilja þeirra og hvorki verið um að ræða samantekin ráð þeirra né að þeim hafi verið 

lögð orð í munn. Meta þeir framburð barnanna svo, að þau séu núna andvíg því að 

flytjast til sóknaraðila. [...]. Ekkert er fram komið, sem gefur tilefni til að vefengja, að 

viðhorf barna málsaðila til deiluefnisins sé það, sem meðdómsmenn lýsa í hinum kærða 

úrskurði. 

Hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur byggðu á 4. tl. 12. gr. í niðurstöðum sínum. 

 

6.2. Afhending barns heimiluð 

Nokkur mál hafa komið til kasta Hæstaréttar þar sem byggt er á 4. tl. 12. gr. bnl. Í 

þessum dómum hefur afhending barns hefur verið heimiluð þar sem undanþáguákvæði 

1-4. tl. 1. mgr. 12. gr. bnl. hafi ekki staðið í vegi fyrir afhendingu. Verður hér fjallað 

um þá dóma eftir því sem efni eru til. 

Í Hrd. 707/2016 krafðist Barnaverndarnefnd ótiltekins sveitarfélags, C, í Noregi þess 

að barn A og barnabarn B yrði með aðfarargerð tekinn úr umráðum A og B eða annars 

þess aðila sem hefði umráð barnsins hér á landi, og afhent C. Héraðsdómur samþykkti 

kröfu C um afhendingu barnsins og staðfesti Hæstiréttur þá niðurstöðu héraðsdóms. 

Fyrir héraðsdómi byggðu A og B á því að afhending barnsins sé óheimil á grundvelli 

4. tl. 1. mgr. 12. gr. bnl. Megin röksemdin fyrir því virðist vera með vísan til 2. mgr. 
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66. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. lög nr. 33/1944, þar sem fram kemur að íslenskum 

ríkisborgara verði ekki meinað að koma til landsins né verði honum vísað úr landi. Þó 

er óljóst af framsetningu dómsins hvort þarna er verið að vísa til þessa á grundvelli 4. 

tl. 1. mgr. 12. gr. bnl. eða hvort þarna sé um sjálfstæða kröfu að ræða, óháð fyrrnefndri 

gr. bnl. Sama á við um vísanir varnaraðila til 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 71. 

gr. stjórnarskrárinnar um rétt manna til friðhelgis, heimilis og fjölskyldu. 

Í niðurstöðu héraðsdóms segir m.a.: 

Loks verða ekki nein efni talin til þess að fallast á þá 

málsástæðu varnaraðila að afhending barnsins geti með 

einhverjum hætti verið í ósamræmi við grundvallarreglur hér á 

landi um verndun mannréttinda, sbr. 4. tölulið 12. gr. laga nr. 

160/1995. 

Ekki er fjallað frekar um þetta í niðurstöðu héraðsdóms. 

Í dómi Hæstaréttar, sem staðfesti dóm héraðsdóms, segir m.a.: 

Ekki verður litið svo á að afhending á barni eftir lögum nr. 

160/1995 til þess sem hefur forsjárrétt feli í sér brottvísun úr 

landi í skilningi 2. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar og girðir það 

ákvæði því ekki fyrir að barn með íslenskt ríkisfang verði afhent 

á grundvelli laganna. Samkvæmt þessu en að öðru leyti með 

skírskotun til forsendna hins kærða úrskurðar verður hann 

staðfestur. 

Ekki er fjallað frekar um áhrif mannréttinda né 4. mgr. 12. gr. laga nr. 160/1995 í 

niðurstöðu Hæstaréttar. 

 

Málavextir í Hrd. 112/2016 voru þeir að M krafðist þess að dóttir hans og K yrði 

afhent honum með beinni aðfarargerð. Bæði héraðsdómur og Hæstiréttur komust að 

þeirri niðurstöðu að ákvæði Haag samningsins ættu við í þessu tilfelli og fallast ætti á 

kröfu K. Í héraðsdómi er lítið vikið að 12. gr. bnl. en M vísar beint til hans á meðan K 

vísar eingöngu almennt til 12. gr. bnl. Hins vegar víkur héraðsdómur ekkert að 12. gr. 

í niðurstöðu sinni. Hæstiréttur víkur lítillega að 12. gr. en þar segir: 

[Í] 1. mgr. 3. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 

sem hefur lagagildi hér á landi, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 19/2013, svo 

fyrir mælt að það sem barni er fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang, þar 

á meðal þegar dómstólar gera ráðstafanir sem varða börn. Sama 

viðhorf kemur fram í aðfaraorðum Haagsamningsins, sbr. og ákvæði 

12. gr. laga nr. 160/1995, einkum 2. töluliðar hennar. Ekki hafa verið 

leiddar líkur að því að atvik séu með þeim hætti að gengið verði gegn 

hagsmunum barnsins þótt hinu ólögmæta ástandi verði aflétt. 
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Í Hrd. 369/2015 krafðist K að dóttir hennar og M yrði tekin úr umráðum M. Lögheimili 

dóttur M og K var flutt tímabundið til M, sem þá var búsettur á Íslandi, en þegar dóttir 

þeirra átti að snúa aftur heim til Danmerkur, varð ekkert úr heimför hennar. Talið var 

að M héldi dóttur þeirra K frá henni með ólögmætum hætti, með vísan til 11. gr. laga 

nr. 160/1995. 

Í niðurstöðu Héraðsdóms segir m.a : 

Varnaraðili vísar kröfu sinni til stuðnings til ákvæða 2., 3. og 4. töluliða 12. gr. 

laga nr. 160/1995 og telur þau ákvæði eiga að standa í vegi fyrir því að fallist 

verði á kröfu sóknaraðila um afhendingu barnsins, þar sem hætta sé á að barnið 

skaðist andlega af þeirri óreglu og þeim óstöðugleika sem bíði þess í Danmörku. 

Ekki verður séð að varnaraðili styðji þessa málsástæðu við annað en það að hann 

telji að sóknaraðili muni ekki setja barnið í skóla í Danmörku þar sem hún hafi 

viðrað hugmyndir um heimakennslu.  

Loks verða ekki nein efni talin til þess að telja að afhending barnsins geti með 

einhverjum hætti verið í ósamræmi við grundvallarreglur hér á landi um 

verndun mannréttinda, sbr. 4. tölulið 12. gr. laga nr. 160/1995, en til þess 

ákvæðis hefur varnaraðili einnig vísað.  

Héraðsdómur taldi skilyrði 12. gr. bnl. því ekki eiga við og heimilaði afhendingu 

barnsins og Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms án athugasemda. 

Í Hrd. 666/2014 krafðist M þess að börn hans og K yrðu afhennt honum með beinni 

aðfarargerð. K hafi farið með börnin til Íslands, og þar með brotið í bága við 11. gr. 

bnl., þar sem K og M voru enn í hjúskap. K bar því við að 2. og 4. tl. 12. gr. stæðu því 

í vegi að börnin yrðu afhent M. 

Varnaraðili K byggði mál sitt á því að börn hennar og M hefðu mátt þola ömurlegt 

uppeldi frá fyrsta degi. K starfaði hjá fyrirtæki sem hún og M áttu, og var vinna K 

ævinlega látin ganga framar uppeldi barnanna. Börnin voru rifin á fætur á öllum tímu 

sólarhringsins og flutt langan veg að vinnustað K, þar sem hún þurfti að sinna þeim 

meðfram vinnu sinni. K sagði að aðstæður í heimalandi M væru ekki börnunum 

bjóðandi lengur, hvorki hefðu þau haft almennilegt hús yfir höfuðið né næga peninga 

til að lifa af. K sagði að M hafi haft öll peningavöld á heimilinu og hefði það komið 

fyrir að hún hefði ekkert til að gefa börnunum að borða sökum þessa. K sagðist óttast 

það að ef börnin snéru aftur til X lands að þá fengju þau ekki þá hjálp sem þau ættu 

skilið og vísaði til þess að bæði börnin virtust eftir á og áttu erfitt með tal. K benti einnig 
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á að M hafi verið dæmdur fyrir vörslu á barnaklámi, og óttaðist hún að M hafi mögulega 

beitt elsta barn þeirra kynferðislegu ofbeldi. K taldi því að skilyrði 2. og 4. tl. 1. mgr. 

12. gr. bnl. væru uppfyllt. 

Héraðsdómur mat það svo að þau atriði sem K taldi upp til stuðnings kröfu sinni væru 

annaðhvort ósönnuð eða skiptu ekki máli við mat skv. 12. gr. bnl. Hins vegar synjaði 

héraðsdómur kröfu M á grundvelli 2. tl. 12. gr. bnl. með vísan til ungs aldurs 

barnanna, seinkaðs þroska stúlkunnar, þess að drengurinn væri enn á brjósti og að þau 

væru mjög háð K. Einnig byggði héraðsdómur á því að K hefði ekki getað snúið aftur 

með börnunum til X lands. 

Í niðurstöðu Hæstaréttar, sem sneri dómi héraðsdóms, segir m.a.: 

Samkvæmt 4. tölulið 12. gr. laga nr. 160/1995 er heimilt að hafna 

kröfu um afhendingu barns eftir ákvæðum Haagsamningsins ef 

afhending verður talin í ósamræmi við grundvallarreglur íslensks 

réttar um verndun mannréttinda. Varnaraðili hefur ekki fært fram 

haldbær rök fyrir því að ákvæði þetta geti átt við í málinu.  

Hæstiréttur fjallaði ekki nánar um 4. tl. í niðurstöðu sinni og hafnaði beitingu 2. tl. 1. 

mgr. 12. gr. bnl. þar sem ekki þótti 

Í Hrd. 393/2001 féllst héraðsdómur á kröfu varnaraðila um synjun á afhendingu á 

grundvelli 4. tl. greinarinnar. Þrátt fyrir að Hæstiréttar hafi ekki fallist á rök héraðsdóms 

er mikilvægt að skoða rök héraðsdóms og Hæstaréttar í máli þessu ítarlega. 

Málavextir voru þeir að M krafðist þess að fá dóttur þeirra K afhenta sér með beinni 

aðfaragerð. K fór með dóttur þeirra M til Íslands, þrátt fyrir samkomulag fyrir 

bandarískum dómstól um bráðabirgðaforsjá dóttur þeirra í kjölfar hjónaskilnaðar. Með 

þessu fór K því á mis við ofangreint samkomulag. Óumdeilt var í málinu að K hefði 

gerst brotleg gegn 11. gr. bnl. með því að fara með barnið til Íslands. K bar fyrir sig að 

undantekningarákvæði 2. og 4. tl. 12. gr. Bnl ættu við í málinu og því bæri að synja um 

afhendingu barnsins. 

Fjölskipaður héraðsdómur, skipaður tveimur sálfræðingum og héraðsdómara, komst að 

þeirri niðurstöðu að synja ætti kröfu M um afhendingu með vísan til 2. og 4. tl. 12. gr. 

bnl. 
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Fyrir héraðsdómi hafði varnaraðili, K, aflað álitsgerðar sálfræðings um stúlkuna. 

Álitsgjafinn ræddi þrívegis á við stúlkuna og lagði undir hana fjölskyldutengslapróf og 

fjölskyldutengslamat. Niðurstöður prófanna og sálfræðingsins voru á þá leið að stúlkan 

myndaði sterk tengsl við móður, móðurömmu og móðurafa en lítil sem engin tengsl við 

föður og föðurfjölskyldu sína. Í héraðsdómi er síðan vísað til lokaorða álitsgjafa í 

skýrslu sinni þar sem segir: 

Ekki er mögulegt að fullyrða um, á grundvelli fyrirliggjandi mats, 

hvort alvarleg hætta sé á því að afhending stúlkunnar til föður 

muni skaða hana andlega almennt. Hins vegar er ljóst að ef 

stúlkan er færð, án allrar aðlögunar, úr umsjá og návist móður er 

sennilegt, miðað við framangreinda rakningu, að 

aðskilnaðarkvíðaröskun og depurð gætu myndast hjá henni vegna 

þeirra áfalla sem lítt bærileg félags-tilfinningaleg staða myndi 

leiða af sér. 

Í niðurstöðu héraðsdóms er síðan vísað til þessarar skýrslu og þar kemur fram að hinn 

fjölskipaði dómur sé í meginatriðum sammála niðurstöðu álitsgjafans. Héraðsdómur 

taldi jafnframt að afhending til foreldris með svo takmörkuð tengsl við það, frá foreldri 

með sterk tengsl, myndi leiða til alvarlegrar hættu á sálrænum einkennum og takmarka 

eðlilegan þroska barnsins. Síðan kemur fram í niðurstöðu dómsins að: 

Dómurinn fellst á það með gerðarþola að við mat á því hvort 

skilyrði 2. tl. 12. gr. séu fyrir hendi beri m.a. að líta 4. tl. 

greinarinnar. Í 3. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands segir að 

börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð 

þeirra krefst. Um réttindi barna er kveðið á í barnalögum nr. 

20/1992 og í 234. gr. laganna er að finna þá grunnreglu í 

íslenskum barnarétti að forsjá skuli ráðin til lykta eftir því sem 

barni er fyrir bestu. Mannréttindi barnsins eru þannig tekin fram 

fyrir mannréttindi foreldranna. X nýtur sjálfstæðra mannréttinda, 

þ.á m. verndar 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sem lögfestur 

var hér á landi með lögum nr. 62/1994. Taka verður tillit til 

þessara mannréttinda hennar og láta hana ekki gjalda þeirra 

mistaka sem móður hennar urðu á. Dómurinn telur ekki leika 

nokkurn vafa á að það gangi svo gegn hagsmunum X að fara án 

móður sinnar aftur til Bandaríkjanna, eins og útlit er fyrir ef fallist 

verður á kröfu gerðarbeiðanda, að það brjóti gegn þeim 

mannréttindum sem henni eru tryggð í íslenskum lögum. 

Með vísan til þess sem að framan hefur verið rakið telur dómurinn 

að leitt hafi verið í ljós með fullnægjandi hætti að alvarleg hætta 

sé á að afhending hinnar 4 ára dóttur málsaðila til gerðarbeiðanda 

undir þeim kringumstæðum sem fyrir liggja muni skaða andlega 
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heilsu hennar og ganga gegn þeim mannréttindum sem henni eru 

tryggð í íslenskum lögum. Með vísan til 2., sbr. 4. tl. 12. gr. laga 

nr. 160/1995 ber því að hafna fram kominni kröfu 

gerðarbeiðanda. 

Hæstiréttur sneri hins vegar héraðsdómi og taldi að 2. og 4. tl. 1. mgr. 12. gr. bnl. ætti 

ekki við. Með vísan til álitsgerðarinnar sem lá fyrir í málinu byggir Hæstiréttur 

niðurstöðu sína á því að: 

Í niðurlagi álitsgerðarinnar var meðal annars svofelld ályktun: 

„Ekki er mögulegt að fullyrða um, á grundvelli fyrirliggjandi 

mats, hvort alvarleg hætta sé á því að afhending stúlkunnar til 

föður muni skaða hana andlega almennt.“ Varnaraðili hefur ekki 

á annan hátt sýnt fram á að atvik séu hér slík að átt geti við að 

beita umræddri undantekningarreglu í 2. tölulið 12. gr. laga nr. 

160/1995, sbr. 2. tölulið 1. mgr. 13. gr. Haagsamningsins. 

Engin efni eru til að fallast á með varnaraðila að skilyrði séu til 

að hafna kröfu sóknaraðila á þeirri forsendu að afhending dóttur 

þeirra til hans væri ekki í samræmi við grundvallarreglur íslensks 

réttar um verndun mannréttinda, sbr. 4. tölulið 12. gr. laga nr. 

160/1995 og 20. gr. Haagsamningsins. 

Með niðurstöðu sinni fer Hæstiréttur gegn mati tveggja sérfróðra meðdómenda og 

héraðsdómara sem höfðu tekið skýrslu álitsgjafa til skoðunar og talað við barnið. Telja 

verður að heppilegra hefði verið fyrir Hæstarétt að leggja fram ítarlegri rökstuðning 

fyrir því að ganga fram hjá mati héraðsdóms í þessu tilfelli enda virðist hann eingöngu 

byggja á hluta af lokaorðum álitsgjafans í niðurstöðu sinni. 

Í Hrd. 203/2006 hafði M, sem búsettur var í Svíþjóð, krafist þess að fá barn hans og K, 

sem bjó á Íslandi, afhent með innsetningargerð. Barnið hafði komið í heimsókn til K en 

ekki snúið til baka í lok heimsóknar. Fallist var á það, bæði fyrir Hæstarétti og 

héraðsdómi, að um ólögmætt brottnám barns í skilningi bnl. væri að ræða. Ekki virðist 

hafa verið byggt á 4. tl. 12. gr. bnl. í málinu en í héraði byggðist niðurstaðan á 3. tl. 12. 

gr. bnl. Héraðsdómur samþykkti kröfu M um afhendingu barnsins en í niðurstöðu 

dómsins kom m.a. fram að: 

Eins og áður er komið fram, varð ekki vart ótta hjá drengnum við 

að fara aftur til gerðarbeiðanda og sýnist fremur um það að ræða, 

að A vilji frekar búa hjá gerðarþola á Íslandi heldur en að hann sé 

eindregið andvígur afhendingu en í framangreindu viðtali kom 

fram að hann lagðist ekki alfarið gegn því að hitta gerðarbeiðanda. 

Að öllu framanrituðu virtu þykja því ekki efni til að hafna kröfu 
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gerðarbeiðanda á grundvelli reglu 3. tl. 12. gr. laganna. 

Hæstiréttur sneri hins vegar dómi héraðsdóms og í niðurstöðu Hæstaréttar kemur m.a. 

fram að: 

Skilyrði fyrir beitingu 3. tl. 12. gr. laga nr. 160/1995 er ekki að 

sýnt sé fram á að velferð barns sé stefnt í hættu með því að fallast 

á aðfararbeiðni, heldur gerir ákvæðið ráð fyrir að viljaafstaða 

barnsins skipti máli án þess að nokkuð annað þurfi til að koma 

þegar tekin er afstaða til slíkrar beiðni. Þrátt fyrir þetta verður 

ákvæðið ekki skýrt þannig að barn geti sjálft tekið ákvarðanir um 

breytingu á dvalarstað, og þá oft í reynd forsjá, með því einu að 

lýsa afstöðu sinni til þess hjá hvoru foreldra sinna það vilji dvelja, 

þó að það teljist komið til þess þroska sem vikið er að í ákvæðinu. 

Verður þá að taka afstöðu til þess, hvort viljaafstaða barnsins eigi 

sér nægilegar málefnalegar ástæður í skýringum þess. 

Þau atriði sem fram koma í skýrslu sálfræðingsins og að framan 

eru rakin um ástæður drengsins fyrir því að vilja fremur dvelja hjá 

móður sinni á Íslandi en föður sínum í Svíþjóð eru þess háttar að 

enginn vafi er á að þau geta verið ráðandi um daglega líðan hans. 

Þar að auki verður ekki hjá því litið að með því að gefa upp 

viljaafstöðu sína og ástæður hefur drengurinn stigið skref sem eru 

til þess fallin að  gera endurkomu hans til föðurins erfiðari en ella 

verði hann knúinn til að fara til hans aftur. Er ekki vafi á að 

drengurinn sjálfur hlýtur að teljast hafa öðlast nægilegan þroska 

til að gera sér grein fyrir þessum atriðum málsins. 

Þessi nálgun Hæstaréttar virðist vera frjálslegri en í öðrum dómum þar sem viljaafstaða 

barnsins til þess hjá hvoru foreldri það ætti að búa var ekki jafn skýr og í öðrum dómum 

Hæstaréttar þar sem það virðist vera skilyrði að afstaða barns sé ótvíræð. 

þar sem ekki þótti sýnt fram á að atvik væru með þeim hætti að synja bæri um 

afhendinguna. 

Í Hrd. 308/2014 krafðist M að honum yrði afhent þrjú börn sín og K með beinni 

aðfarargerð á grundvelli bnl. Varnaraðili í málinu var Barnaverndarvefnd B sem M taldi 

að færi með umsjá barnanna, vegna gæsluvarðhalds sem K sætti erlendis. Beiðni M var 

samþykkt af héraðsdómi og Barnaverndarnefnd B gert að afhenda telpurnar innan 6 

vikna tíma. Hæstiréttur hafnaði hins vegar kröfu M á grundvelli aðildarskortar þar sem 

börnin væru í raun í umsjá ömmu þeirra á Íslandi og því væri B ekki aðili að málinu. 

Við meðferð málsins í héraði fékk K aukameðalgöngu en þar sem hún hafði heldur ekki 
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umsjá barnanna var hún heldur ekki aðili að málinu. 

Varnarðili K byggði á því við Héraðsdóm að synja ætti afhendingu stelpnanna, m.a. 

með vísan til 4. tl. 12. gr. bnl. Til frekari stuðnings þeirri kröfu sinni vísaði hann til 

ákvæða 71. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu og 

grunnreglna í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sbr. lög nr. 19/2013.  

Í niðurstöðu héraðsdóms segir m.a: 

Ekki eru nein efni til þess að telja að afhending telpnanna geti 

með einhverjum hætti verið í ósamræmi við grundvallarreglur hér 

á landi um verndun mannréttinda, sbr. 4. tl. 12. gr. laga nr. 

160/1995 

Í  Hrd. 480/2011 kærði K úrskurð héraðsdóms þar sem M var heimilað að fá dóttur 

þeirra K afhenta sér með beinni aðfaragerð á grundvelli bnl. Eftir sambandsslit M og K 

bjó dóttir þeirra hjá K, en hitti M sinn reglulega. K fór með stúlkuna frá Danmörku til 

Íslands í janúar 2011 án samþykkis og vitundar M. 

K byggði kröfu sína um synjun á afhendingu barnsins m.a. á 12. gr. bnl. og taldi alla 

töluliði ákvæðisins eiga við. Varnaraðili taldi afhendinguna brjóta í bága við 

Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. K hélt því 

fram að með afhendingunni væri ekki verið að byggja á hagsmunum barnsins heldur 

einungis á hagsmunum M. K tók það fram að að eðlilegast væri að allir töluliðir 12. gr. 

bnl. kæmu til skoðunnar sem heild. 

Í niðurstöðu héraðsdóms segir m.a.: 

Ekki eru heldur rök til þess að hafna kröfu sóknaraðila á þeirri 

forsendu að afhending barnsins samrýmist ekki 

grundvallarreglum íslensks réttar um verndun mannréttinda, sbr. 

4. tölulið 12. gr. laga nr. 160/1995 og 20. gr. Haag-samningsins. 

Heildarmat á aðstæðum öllum leiðir ekki heldur til þess að hafna 

beri kröfu sóknaraðila. 

Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms án athugasemda. 

Í  Hrd. 462/2011 hafði M krafist þess að börn hans og K yrðu afhent sér með beinni 

aðfaragerð á grundvelli bnl. K og M höfðu skilið árið 2009 og í kjölfarið gert með sér 
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sátt fyrir þýskum dómstólum um að forsjá yrði sameiginleg, en búseta barnanna yrði 

hjá K, innan vissrar fjarlægðar frá borginni X í þýskalandi. K fór með börnin til íslands 

í lok árs 2010. 

K byggði kröfu sína m.a. á 4. tl. 12. gr. bnl. og að afhending væri brot gegn réttindum 

barnanna samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna og gegn 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Varnaraðili K taldi að börnin eigi rétt á að málið sé metið 

út frá þeirra forsendum og hvað sé þeim fyrir bestu en ekki hagsmunum M. 

Hvorki Hæstiréttur né héraðsdómur fjalla sérstaklega um 4. tl. 12. gr. bnl. í niðurstöðum 

sínum. 

Í Hrd. 109/2011 krafðist M þess að fá þrjú börn sín afhent sér með beinni aðfarargerð 

á grundvelli bnl. K fór með börnin til Íslands er forsjármál þeirra var fyrir dómstólum í 

X landi. Í úrskurði héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, var talið að K héldi 

börnunum á Íslandi með ólögmætum hætti í skilningi bnl. K byggði á 4. tl. 1. mgr. 12. 

gr. bnl. og vísaði í því sambandi til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu og 71. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í niðurstöðu héraðsdóms kom m.a. fram : 

Engin efni eru til að telja að það geti með einhverju móti talist að 

afhending barnanna til [...] sé ekki í samræmi við 

grundvallarreglur hér á landi um verndun mannréttinda, sbr. 4. tl. 

12. gr. laga nr. 160/1995.  

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms án athugasemda. 

Í Hrd. 592/2006 hafði M tekið dóttur hans og K með sér í sumarleyfi til Íslands að 

tilstuðlan sænskra barnaverndaryfirvalda, þar sem K bjó. Þegar sumarleyfingu lauk 

neitaði M að skila barninu til K í Svíþjóð og því var höfðað afhendingarmál skv. bnl. Í 

dómi héraðsdóms er eingöngu vísað til 12. gr. bnl. og 2. tl. 1. mgr. greinarinnar í 

tengslum við áfengisneyslu móður. Héraðsdómur samþykkti kröfu K og Hæstiréttur 

staðfesti niðurstöðu héraðsdóms án athugasemda. Hvergi var byggt á 4. tl. 12. gr. bnl. 

með beinum hætti. 

Í Hrd. 83/2004 voru málsatvik með þeim hætti að K hafði flutt barn þeirra M, sem 

búsettur var í Svíþjóð, til Íslands án hans samþykkis en þau fóru bæði með forsjá 
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barnsins. K fór fram á að kröfu M um afhendingu barnsins á grundvelli bnl. yrði synjað. 

K byggði meðal annars á 4. tl. 1. mgr. 12. gr. bnl. og í því samhengi vísaði hún til 71. 

og 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, 19. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna24. gr. 

alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórmálaleg réttindi og 6. gr. MSE. Virðist K 

aðallega hafa byggt þessa kröfu sína á ásökunum hennar um kynferðislegt- og líkamlegt 

ofbeldi K gagnvart barni þeirra. Hins vegar komust héraðsdómur og Hæstiréttur að 

þeirri niðurstöðu að K hefði ekki náð að sýna fram á neitt fyrir dómi sem styddi ásakanir 

hennar um ofbeldi og því væri ekki byggjandi á 12. gr. bnl. Héraðsdómur og Hæstiréttur 

samþykktu því beiðni um afhendingu barnsins. 

Í Hrd. 426/2000 hafði K fengið barn sitt og M til sín í heimsókn til Íslands frá K sem 

var búsettur í Flórída. Þegar kom að því að barnið ætti að fara til baka hafnaði K því að 

senda barnið til baka og höfðaði M því mál skv. bnl. til að fá barnið afhent. Í málinu 

var fallist á það með M að um ólögmætt brottnám í skilningi bnl. væri að ræða. K vísaði 

til 4. tl. 1. mgr. 12. gr. bnl. í málinu og í héraðsdómi sagði m.a. um þá kröfu að: 

Að endingu kveður gerðarþoli afhendingu barnsins undir þeim 

kringumstæðum sem að ofan séu raktar og með þeirri raunhæfu 

hættu á að barnið sjái aldrei móður sína aftur, vera andstæða 

íslenskum barnarétti, íslenskri réttarvitund og alþjóðasamningi 

SÞ um réttindi barns.  Hún sé heldur ekki í samræmi við 

grundvallarreglur hér á landi um verndun mannréttinda og beri 

því að synja um afhendingu barnsins á grundvelli 4. tl. 12. gr. laga 

nr. 160, 1995. 

Héraðsdómur kemst að þeirri niðurstöðu, með vísan til álits tveggja sálfræðinga, að 

ekki séu efni til þess að synja um afhendingu þar sem barnið er í sterkum tengslum við 

báða foreldra skv. áliti sálfræðinganna. Af þessari ástæðu var ekki litið til 2 – 4. tl. 1. 

mgr. 12. gr. bnl. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms. 

Í Hrd. 403/2000 hafði K fengið son hans og M til umgengni til sín frá Noregi til Íslands 

skv. samkomulagi. Hafði barnið komið nokkrum sinnum til umgengni við K á Íslandi 

en eftir komu hans 13. júlí 2000 hafnaði K því að senda hann aftur til M í Noregi. Ekkert 

er fjallað um það í dómi héraðsdóms né Hæstaréttar að K byggi kröfur sínar beint á 12. 

gr. bnl. en bæði héraðsdómur og Hæstiréttur vísa þó til 3. tl. 1. mgr. 12. gr. bnl. í 

niðurstöðu sinni. Í fjölskipuðum héraðsdóm, skipuðum dómara og tveimur 

sálfræðingum, segir m.a. að: 
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Viðurkennt var af sóknaraðila í skýrslu hans fyrir dóminum, að B  

vilji vera hér á landi. Hins vegar væri hann undir sterkum áhrifum 

frá móður sinni og umhverfi, sem hefði áhrif á afstöðu hans. 

Dómendur ræddu einslega við B  4. október sl. í starfstöð 

Álfheiðar Steinþórsdóttur í u.þ. b. 45 mínútur, eins og 61. gr. 

barnalaga veitir heimild til, sbr. einnig 4. mgr. 34. gr. sömu laga. 

B  tók ekki afgerandi afstöðu eða sagði berum orðum á hvorum 

staðnum hann vildi búa. Hann nefndi þó ýmsa kosti þess að búa á 

Íslandi, m.a. návist við systkini sín og móður, félagsskap og taldi 

að hér væri mun meira um að vera. 

Hinir sérfróðu meðdómsmenn eru á einu máli um það, að B hafi í 

viðtalinu tekið eins afdráttarlausa afstöðu, eins og hann hafi treyst 

sér til við þær erfiðu aðstæður, sem hann var þar í, þar sem honum 

var gefinn kostur á að velja milli foreldra sinna. Hann hafi gefið 

til kynna að hann vildi að aðrir tækju ákvörðun fyrir sig og sú 

ákvörðun ætti að vera sú, að hann dveldist áfram á Íslandi. 

Með vísan til þessa og til hliðsjónar ákvæði 3. tl. 12. gr. laga nr. 

160/1995, er það niðurstaða dómsins að hafna beri kröfu 

sóknaraðila um að B verði með beinni aðfarargerð tekinn úr umsjá 

varnaraðila og honum fengin umsjá hans. 

Hæstiréttur sneri niðurstöðu héraðsdóms, m.a. með vísun til viðtals sérfróðra 

meðdómenda við barnið. Um þetta segir m.a. í dómi Hæstaréttar að: 

Eins og greinir í hinum kærða úrskurði áttu dómendur í héraði 

einslegt viðtal við son aðilanna áður en málið var tekið til 

úrskurðar. Segir um efni viðtalsins í úrskurðinum að drengurinn 

hafi ekki tekið afgerandi afstöðu eða sagt berum orðum á hvorum 

staðnum hann vildi búa. Liggur þannig ekkert fyrir, sem gefur 

tilefni til að synja um afhendingu drengsins á grundvelli ákvæðis 

3. töluliðar 12. gr. laga nr. 160/1995. Koma ekki í því skyni heldur 

til athugunar önnur atriði, sem um ræðir í tilvitnaðri lagagrein. 

Þrátt fyrir að ekki hafi verið byggt á 4. tl. 1. mgr. 12. gr. bnl. í þessu máli er nálgun 

héraðsdóms og Hæstaréttar athyglisverð í ljósi viðtals sérfróðra meðdómenda í héraði 

og hvernig Hæstiréttur mat það. 

Í Hrd. 399/2000 hafði K flutt barn hennar og M til Íslands án samráðs við M og var 

talið að í þessu fælist ólögmætt brottnám í skilningi 11. gr. bnl. M fór því fram á 

innsetningargerð til að fá barnið afhent. Héraðsdómur og Hæstiréttur komust að því að 

verða ætti við beiðni M um afhendingu. Bæði í héraðsdómur og Hæstiréttur höfnuðu 

beitingu 12. gr. bnl. en K hafði byggt á henni en hvergi var tiltekið að hún hefði byggt 
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á 4. tl. 12. gr. bnl. sérstaklega. Héraðsdómur var fjölskipaður en í honum sátu tveir 

dómarar og sálfræðingur. Um niðurstöðu héraðsdóms sagði Hæstiréttur m.a.: 

Með úrskurði héraðsdóms, þar sem annar meðdómsmanna var 

sálfræðingur, var hafnað kröfu sóknaraðila um að fá barnið afhent 

sér. Var vísað til þess að það væri á viðkvæmum aldri og hefði 

samkvæmt gögnum málsins að mestu notið umönnunar 

varnaraðila frá fæðingu. Yrði að telja andlegri velferð og þroska 

barnsins viss hætta búin væri það svipt návist og umhyggju 

móður. Að þessu virtu verður hafnað þeirri kröfu sóknaraðila að 

verða tafarlaust veitt umráð barnsins með beinni aðfarargerð. 

Af þessu orðalagi Hæstaréttar virðist það skipta máli að meðdómsmaður var 

sálfræðingur en óljóst hvaða áhrif það hafi haft á niðurstöðuna. 

Í Hrd. 181/2000 voru málavextir þeir að M bjó á Íslandi og K á Spáni en þau áttu saman 

tvö börn. K hafði flust til Íslands með börnin en bæði héraðsdómur og Hæstiréttur 

komust að þeirri niðurstöðu að 11. gr. bnl. ætti við og því væri um ólögmætt brottnám 

að ræða. Fyrir héraðsdómi studdi K kröfu sína m.a. við 4. tl. 12. gr. bnl. og vísaði til 

þess að börn eigi rétt til að ákvarða búsetu sína og taka ákvarðanir um eigið líf eftir 

þroskastigi. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu, að fenginn álitsgerð tveggja 

sálfræðinga, að synja bæri um afhendingu á grundvelli 3. tl. 12. gr. bnl. Í niðurstöðu 

héraðsdóms um þetta atriði sagði m.a.: 

A er fæddur [...] 1987 og [...] 13 ára á þessu ári. Tveir sálfræðingar 

hafa rætt við hann um málið og kröfu gerðarbeiðanda. Báðir 

sálfræðingarnir eru þeirrar skoðunar að A sé þroskaður miðað við 

jafnaldra sína. Þeir telja að vilji drengsins sé að búa áfram hjá 

móður sinni og heimsækja og umgangast gerðarbeiðanda eins oft 

og kostur er. Hjá hinum dómkvadda sálfræðingi kemur fram að 

hvorki viðtal né prófun bendi til þess að drengurinn sé undir 

þrýstingi frá gerðarþola. Þá sé ekki líklegt að hann láti 

auðveldlega undan slíkum þrýstingi gegn betri vitund. 

Ekki þykja efni til þess að fara gegn þessari niðurstöðu 

sálfræðingsins. Þykir vilji drengsins skýr að þessu leyti. Áður 

nefnd ákvæði 3. tl. 12. gr. laga nr.160/1995, um að synja megi 

afhendingu barns ef barnið er andvíkt afhendingu, eiga því við í 

málinu um A, sbr. einnig 13. gr. Haagsamningsins og15. gr 

Evrópusamningsins. 

B er fæddur [...] 1990 og [...] 10 ára. Hann hefur eins og bróðir 

hans búið hjá gerðarþola alla tíð. Ekki verður talið að það þjóni 

hagsmunum hans að hann verði afhentur gerðarbeiðanda og 
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bræðurnir þannig skildir að. Hefur komið fram að þeir eru 

samrýmdir og hafa alist upp saman. 

Fyrir Hæstarétti var aflað álitsgerðar sálfræðings um yngri soninn. Um þetta sagði 

Hæstiréttur: 

Þá hefur varnaraðili einnig reist dómkröfu sína á því að fyrir liggi 

samkvæmt álitsgerðum sálfræðinga að synir aðilanna óski eftir að 

búa með henni hér á landi. Standi því ákvæði 3. töluliðar 12. gr. 

laga nr. 160/1995 í vegi fyrir að krafa sóknaraðila verði tekin til 

greina. Varðandi þessa málsástæðu varnaraðila verður að gæta að 

því að í álitsgerð sálfræðings frá 7. apríl 2000, sem laut að eldri 

syni aðilanna, kom fram að hann hafi aðspurður um hvort hann 

kysi fremur að búa á Spáni eða Íslandi svarað því til að sér væri 

„alveg sama í hvoru landinu hann eigi heima, en kveðst núna vilja 

vera á Íslandi ...“. Jafnframt sagði meðal annars eftirfarandi í 

niðurstöðum álitsgerðarinnar: „Drengurinn hefur jákvæða afstöðu 

til bæði Spánar og Íslands enda virðist honum hafa liðið vel á 

báðum stöðum og búið við gott atlæti og fundið mikla umhyggju 

frá foreldrum, skyldmennum og vinum. Í dag kýs drengurinn að 

búa á Íslandi. Sú afstaða hans tengist því fyrst og fremst að hann 

vill búa hjá móður sinni sem hann segist alltaf hafa verið hjá, mun 

meira heldur en hjá föður sem oft ferðaðist mikið burt frá heimili 

vegna atvinnu sinnar.“ Eftir uppkvaðningu hins kærða úrskurðar 

aflaði varnaraðili að tilhlutan Hæstaréttar álitsgerðar sálfræðings 

4. júní 2000 varðandi yngri son aðilanna. Í niðurstöðum hennar 

sagði meðal annars að drengurinn hafi sagt að „sér líki betur á 

Íslandi en á Spáni. Fram kemur þó að honum hefur liðið mjög vel 

á Spáni, sennilega ekki síður en á Íslandi, og líklegt er að afstaða 

hans til þess í hvaða landi hann vill búa mótist mest af því að hann 

kýs að búa þar sem móðir hans býr.“ Samkvæmt 3. tölulið 12. gr. 

laga nr. 160/1995 er unnt að synja um afhendingu barns ef það er 

andvígt afhendingu og hefur náð þeim aldri og þroska að rétt sé 

að taka tillit til afstöðu þess. Af tilvitnuðum ummælum í 

álitsgerðum sálfræðings er ljóst að synir málsaðila séu ekki 

andvígir búsetu á Spáni, en kjósi sér dvalarstað með móður sinni. 

Eins og fyrr segir mundi niðurstaða málsins um að færa bæri syni 

aðilanna aftur til Spánar engu breyta um að þeir ættu að lúta umsjá 

varnaraðila þar í landi, sbr. og 19. gr. Haagsamningsins. Eru því 

ekki skilyrði til að hafna kröfu sóknaraðila á grundvelli reglu 3. 

töluliðar 12. gr. laga nr. 160/1995. 

Ekki hafa verið færð fram haldbær rök fyrir því að önnur ákvæði 

12. gr. laga nr. 160/1995 en um ræðir að framan geti staðið kröfu 

sóknaraðila í vegi. 

Af þessu má sjá að Hæstiréttur telur að, í ljósi strangra formreglna samningsins, að 

afstaða barns þurfi að vera ótvíræð svo að hægt sé að taka tillit til þess. 
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Í Hrd. 68/1998 voru málavextir þeir að K, búsett í Svíþjóð, krafðist þess að fá umráð 

yfir dóttur hennar og M sem voru stödd á Íslandi. Héraðsdómur og Hæstiréttur komust 

að því að um ólögmætt brottnám í skilningi bnl. væri að ræða og féllust á kröfu K um 

að fá barnið afhent með innsetningargerð. Í Hæstarétti var þó gerð eftirfarandi 

athugasemd: 

Sóknaraðili hefur ekki borið fram gegn kröfu varnaraðila um 

innsetningargerð rökstudd andmæli á grundvelli 12. gr. laga nr. 

160/1995 um viðurkenningu og fullnustu erlendra ákvarðana um 

forsjá barna, afhendingu brottnuminna barna o. fl. Samkvæmt því 

og að öðru leyti með skírskotun til forsendna hins kærða 

úrskurðar verður hann staðfestur. 

Rétt er að taka það fram að M flutti mál sitt sjálfur fyrir Hæstarétti.  
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7. Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir helstu atriði íslensks réttar varðandi 4. tl. 12. gr. 

bnl. Til þess að átta sig á heildarmyndinni er nauðsynlegt að draga saman niðurstöður 

og ályktanir af hverjum kafla ritgerðarinnar fyrir sig og setja síðan fram heildar ályktun 

um efni ritgerðarinnar. 

Í umfjöllun um íslenska löggjöf var fjallað nokkuð ítarlega um þau ákvæði íslenskra 

laga sem hafa þýðingu við túlkun og framkvæmd 4. tl. 12. gr. bnl. Fyrir utan 

brottnámslögin, barnalögin og barnaverndarlögin eru það fyrst og fremst 

mannréttindarákvæði sem lögfest hafa verið í íslenskan rétt sem er fjallað um. Af þessu 

yfirlit má sjá að lögfest mannréttindaákvæði í íslenskum rétt ættu að hafa mikið vægi í 

ákvörðunum sem byggja á 4. tl. 12. gr. bnl. 

Fræðimenn hafa jafnframt fjallað lítillega um málefni 4. tl. 12. gr. bnl. hér á landi. Þar 

ber helst að nefna Jónas Jóhannsson og Björgu Thorarenssen. Jónas leggur áherslu á að 

greina framkvæmd íslenskra dómstóla og gagnrýnir ósamræmi varðandi skipun 

meðdómenda í héraði, sérstaklega með vísun í Hrd. 393/2003. Einnig bendir hann á þá 

erfiðu stöðu sem dómendur eru í við mat á undantekningarákvæðum 4. tl. 12. gr. bnl. 

og hvort að þau ákvæði ættu að vega minna en alþjóðlegar skuldbindingar Íslands skv. 

lögfestum mannréttindasáttmálum. Björg Thorarenssen benti á að MDE hefði vísað til 

þess að mikilvægt væri að skýra Haag samninginn í samræmi við MSE, sérstaklega 8. 

gr. MSE. Jafnframt bendir Björg á að MDE veigri sér ekki að endurskoða það hvort ríki 

hafi uppfyllt skilyrði Haag samningsins með hliðsjón af 8. gr. MSE. 

Erlendir fræðimenn hafa fjallað um þessi mál frá alþjóðlegu sjónarmiði. Beaumont, 

Trimmings, Walker og Holliday benda á þær nálganir sem MDE hefur sett fram í 

Neulinger málinu og X gegn Lettlandi. Í þessum málum hafi MDE lagt áherslu á að 

dómstólar aðildarríkjanna geri ítarlega könnun, að eigin frumkvæði, á aðstæðum barns 

og hvort ákvæði Haag samningsins, sambærileg 12. gr. bnl., séu uppfyllt. Einnig er lögð 

rík áhersla á það að niðurstöður dómstóla varðandi þessi atriði séu rökstudd og tillit 

tekið til málsástæðna sem byggja á þessu. Í greininni er þessi nálgun gagnrýnd og sögð 

leggja of miklar kröfur á dómstóla aðildarríkjanna. Rhona Schutz virðist hins vegar 

sammála þessari nálgun og bendir á að nálgun sem byggir á heildarhagsmunum barna, 

án þess að skoða hvert mál fyrir sig ítarlega, gæti brotið gegn 3. gr. barnasáttmálans. 
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Haag samningurinn og Evrópusamningurinn eru báðir mikilvægir samningar á sviði 

þjóðarréttar og hafa sterka stöðu í íslenskum rétti. Mikilvægt er að hafa markmið og 

tilgang samninganna til hliðsjónar við skýringu á ákvæðum þeirra. 

Líkt og á mörgum öðrum réttarsviðum er nálgun Norðurlandanna á réttarsviðið svipuð 

og ekki er að sjá að marktækur munur sé á þeim varðandi löggjöf. Hins vegar er t.d. í 

Danmörku starfrækt heimasíða á vegum Barna- og félagsmálaráðuneytisins sem fjallar 

sérstaklega um brottnámsmál. Þar er að finna tölfræði yfir slík mál sem hafa farið fyrir 

danska dómstóla og þar virðist hlutfall mála þar sem synjað er um afhendingu vera mun 

hærra en á Íslandi. Ekki er þó kostur að fara í nákvæma rannsókn á þessum mun í stuttri 

ritgerð eins og þessari. 

Í íslenskri dómaframkvæmd hefur Hæstiréttur aldrei byggt niðurstöðu sína á grundvelli 

4. tl. 12. gr. bnl. þó að þeirri málsástæðu hafi oft verið haldið fram. Í langflestum 

tilfellum er afstaða Hæstaréttar, og héraðsdóms, gagnvart 4. tl. 12. gr. bnl. ekki skýrð 

sérstaklega en vísað til þess að það eigi ekki við. Athyglisvert er að í flestum þeim 

málum þar sem héraðsdómur er fjölskipaður, þá oftast af dómara og tveimur 

sálfræðingum, hefur Hæstiréttur snúið niðurstöðu héraðsdóms. Það er þó sérstaklega 

athyglisvert í Hrd. 393/2001 þar sem fjölskipaður héraðsdómur rökstuddi niðurstöðu 

sína með vísan til 4. tl. 12. gr. bnl. og byggði á viðtali sérfróðra meðdómenda við barnið. 

Þrátt fyrir það sneri Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms og byggði einnig á viðtali 

meðdómenda við barnið. 

Að öllu virtu virðist ljóst að Hæstiréttur hefur innleitt mjög þrönga túlkun á 4. tl. 12. gr. 

bnl. og hefur enn ekki tekið tillit til málsástæðna á þeim grundvelli. Af dómum er þó 

erfitt að ráða hvernig málflutningi aðila hefur verið háttað þar sem lýsingar á honum 

eru takmarkaðar. Einnig væri athyglisvert að sjá hvort að Hæstiréttur, og eftir atvikum 

héraðsdómur, muni breyta nálgun sinni í náinni framtíð með hliðsjón af nýlegri 

dómaframkvæmd MDE og lögfestingu barnasáttmálans. 
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8. Lokaorð 

Í upphafi ritgerðarinnar virtist höfundi sem að ákvæði 4. tl. 12. gr. bnl. ætti að vera 

notað í töluverðum mæli í brottnámsmálum á Íslandi. Þrátt fyrir að beita þurfi þröngri 

túlkun á undanþágum skv. 12. gr. bnl. telur höfundur að gera þurfi mannréttindum hærra 

undir höfði í brottnámsmálum. Það virðist vera stefna MDE í þessum málum og full 

ástæða til að koma þeim viðmiðum í íslenska dómaframkvæmd. Að mati höfundar 

myndi það vera til mikilla bóta, bæði fyrir aðila máls, og réttarframkvæmdina almennt. 
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