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Úrdráttur  

Hér á landi ríkir sá misskilningur að þegar foreldra deila um forsjá barns, sé móður falin forsjá í 

meirihluta tilfella og að til þess að föður sé falin forsjá þurfi móðir að sýna af sér mikla vanrækslu 

gagnvart barninu.  

Í 34. gr. barnalaga eru talin upp hvaða atriði það eru sem dómari á að  líta  til þegar tekin er 

ákvörðun um forsjá barns, þau eru eftirfarandi: hæfni foreldra, stöðuleiki í lífi barns, tengsl barns 

við foreldra sína, umgengisréttur, hætta á ofbeldi á heimili barns, vilji barns og systkinahópur. 

Ekki er um tæmandi talningu að ræða. Í þeim tilgangi  að meta hvort meginreglan um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla hefði áhrif á niðurstöður í forsjármálum var gerð ítarleg rannsókn á 

úrlausnum Hæstaréttar.  

Til skoðunar voru 63 Hæstaréttardómar, þar sem móður var falin forsjá í 33 málum eða í 52% 

tilfella. Föður var falin forsjá í 27 málum eða í 43% tilfella, en aðeins í þremur málum var 

systkinahópi skipt milli foreldra eða í 5% tilfella. Þegar litið er á niðurstöður mála má sjá að dómari 

lítur ávallt til hagsmuna barnsins þegar tekin er ákvörðun um forsjá þess. Jafnrétti kynjanna hefur 

því ekki áhrif á niðurstöðu í forsjármálum.  

Þegar litið var á prósentuhlutfall við hvert atriði fyrir sig, sem dómari hefur til hliðsjónar mátti sjá 

afgerandi mun á ýmsum sviðum, sem mætti túlka þannig að jafnrétti sé ekki að fullu náð á öðrum 

sviðum samfélagsins, sem hafa áhrif á niðurstöðu í forsjárdeilum foreldra. 
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Abstract 

In Iceland, there is a common misconception that when deciding child custody, the mother is 

granted custody in much of disputes and in order for the father to be granted custody, gross neglect 

by the mother must be shown.  

Article 34 of the Children's Act lists what factors the judge must look for when deciding custody, 

which are: the parent’s aptitude, stability in the child's life, the child's connection to the parents, 

rights of visitation, risk of violence in the child's home, and the wish of the child or children. In 

order to assess whether the principle of gender equality affected the outcome of custody, a 

thorough investigation of the Supreme Court's resolutions was conducted. All Supreme Court 

rulings from 1992 to 2016 were reviewed. 

A total of 63 Supreme court rulings was reviewed, in where the mother was granted custody in 33 

rulings or 52% of the cases. Fathers were granted custody in 27 rulings or in 43% of the cases, but 

only three rulings resulted in siblings being split between the parents, equaling 5% of the cases. 

When the results are viewed it clearly shows that the judge always looks to what is best for the 

child when custody is decided. Thus, equality of the sexes has no influence over rulings in custody 

cases. 

When the factors that a judge uses to make, his decision are viewed individually it can be 

considered that equality has not yet been achieved in other areas than the judicial system itself.  
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1 Inngangur  

Mannréttindi eru hornsteinn í íslensku samfélagi,1 þar er jafnrétti ein af grundvallarreglunum.2 

Regla um jafnan rétt einstaklinga er meðal annars varðveitt í VII kafla Stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 33 17 júní 1944.3 Samkvæmt 65. gr. stj.skr. þá skulu allir vera jafnir fyrir lögum, óháð 

stöðu einstaklinga, ekki má mismuna einstaklingum sökum kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþátta, litarhátta, efnahags, ætterni og þess háttar; allir skulu njóta 

mannréttinda.  Sambærilega reglu er að finna í 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, lög nr. 

62/19944 en þar er tekið fram að allir skulu njóta mannréttinda óháð manngreiningu. 

Samkvæmt Alþjóðaefnahagsráði hefur Ísland verið í fyrsta sæti síðastliðin átta ár, þegar jafnrétti 

kynjanna er metið. Þeir þættir sem notaðir hafa verið til að mæla árangur í jafnréttismálum eru, 

þátttaka kvenna á sviði stjórnmála og aðgengi að menntun, en Ísland er í fyrsta sæti í báðum 

þessum flokkum. Hins vegar þegar kemur að atvinnuþátttöku og tækifærum þá er Ísland í 9. sæti 

og hvað varðar launamismun kynjanna er Ísland í 11. sæti.5 Þó svo að Ísland sé framarlega varðandi 

jafnrétti kynjanna, er ennþá langt í land til að ná fram fullu jafnrétti.  

Minna hefur verið fjallað um jafnrétti kynjanna frá sjónarhorni karlmanna, til að fullu jafnrétti 

verði náð er nauðsynlegt að karlmenn taki þátt í umræðunni af sömu forsendum og konur, að færa 

þeim aukin réttindi. Þegar kemur að orðræðunni um jafnrétti kynjanna hafa konur jafnan verið 

megin þátttakendur í þeirri umræðu. Samfélagið gerir mismunandi kröfur á kynin sem veldur því 

að það hafa ekki allir jafna þátttöku á ýmsum sviðum þess. Gerðar hafa verið frekari kröfur á 

karlmenn að þeir séu fyrirvinna heimilis ,sem gerir það að verkum að karlmenn vinna oft á tíðum 

lengri vinnudag heldur en konur. Á meðan hefur verið gerð ríkari krafa á að konur sjái um 

umönnun barna og haldi heimili ásamt því að stunda vinnu. Þessi viðhorf skerða jafnrétti kynjanna, 

                                                           
1 Björg Thorarensen, (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 17.  
2 Björg Thorarensen, (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 41. 
3 Hér eftir nefnd stj.skr.  
4 Hér eftir MSE  
5  World Economic Forum. (2016) The Global Gender Gap Report 2016, bls. 10.  Sótt 29.11.2016 af  

http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf  

http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf
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karlmenn eiga erfiðara með að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf á meðan konur njóta ekki sömu 

réttinda og karlmenn þegar kemur að því að sinna starfsferli sínum.6  

Verður því áhugavert að athuga hvort þessi viðhorf hafa áhrif þegar dæmt er um forsjá barns, því 

eitt af því sem dómari lítur til eru tengsl barns við foreldra sína og út frá því ættu mæður að vera í 

sterkari stöðu í forsjármálum en feður.  

Friðhelgi einkalífsins er varðveitt í 71. gr. stj.skr. en þar kemur fram að allir skulu njóta friðhelgi 

einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Þó með sérstakri lagaheimild má takmarka þann rétt, sbr. 2. mgr. 

sömu greinar. Er sá réttur er einnig varðveittur í 8. gr. MSE. Stjórnvöld mega ekki ganga á þennan 

rétt nema lög mæli fyrir því og nauðsynleg sé að vernda meðal annars vegna almannaheilla, heilsu, 

siðgæðis, réttinda og/eða frelsi annarra. 

Þetta getur átt við þegar foreldrar deila um forsjá barns, en samkvæmt 1. mgr. 34. gr. bl. þá sker 

dómari úr um forsjá og lögheimili barns. Sömuleiðis er þess gætt í Samningi Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins að stjórnvöld skuli virða rétt barns til að njóta samvista við foreldra sína, nema 

það sé nauðsynlegt fyrir hagsmuni barnsins og að það sé gert í samræmi við viðurkennd lög og 

úrlausnir dómstóla, sbr. 1. mgr. 9. gr. SRB.  

Vorið 2012 var gerð óformlega könnun á niðurstöðum Hæstaréttar á árunum 2000 til 2011. Hvoru 

foreldrinu væri oftar falin forsjá barna? Niðurstaðan var sú að  móður var falin forsjá í 60% tilfella 

á meðan föður var falin forsjá í 40% tilfella, samkvæmt almennum reglum jafnréttis þá telst 

jafnrétti vera náð séu hlutföllin 60% á móti 40%.7 Þessar niðurstöður vöktu áhuga höfundar á að 

rannsaka hvort að það halli á annað kynið þegar tekin er ákvörðun um forsjá barns, því reglulega 

kemur upp í samfélagslegri umræðu að mæður séu í sterkari stöðu en feður þegar aðilar deila um 

forsjá barns.  

Þegar litið er á 2. mgr. 34. gr. baralaga nr. 76 frá 2006,8  þá á að ákveða forsjá eftir því sem barninu 

er fyrir bestu, er þá helst litið til hæfni foreldris, stöðuleika, tengsl barns við báða foreldra sína og 

skyldu þeirra til að tryggja rétt barns til umgengi við báða foreldra sinna. Vilji barns er tekin til 

                                                           
6 Velferðarráðuneyti (2013, apríl.) Karlar og jafnrétti – Skýrsla og tillögur um aukinn hlut karla í jafnréttismálum. 

Sótt af https://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/karlar_og_jafnretti_skyrsla_m_tillogum_18ap2013.pdf 

þann 18. mars. 2017 
7 Mannréttindaskrifstofa Íslands (e.d.) Réttindi kvenna. Sótt 18. mars 2017 af 

http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/konur 
8 Hér eftir bl.  

https://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/karlar_og_jafnretti_skyrsla_m_tillogum_18ap2013.pdf%20þann%2018
https://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/karlar_og_jafnretti_skyrsla_m_tillogum_18ap2013.pdf%20þann%2018
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greina sem og hvort barnið eigi í hættu á að verða fyrir eða verða vitni af ofbeldi, ekki er um 

tæmandi upptalningu að ræða. Frekari leiðbeiningar er ekki að finna í ákvæðinu sjálfu, þó má finna 

nánari útskýringar í frumvarpinu sjálfu. Ekki er tekið fram hvort eitthvað atriði hafi meira vægi en 

annað, það þarf því að fara fram nákvæm athugun á því hvað talið er vera barni fyrir bestu.  

Farið var yfir alla þá Hæstaréttardóma sem féllu á árunum 1992-2016, leitast var við að taka saman 

alla þá dóma sem fjölluðu um forsjárdeilur milli foreldra, en ekki þegar aðrir eiga í hlut t.d. 

Barnaverndarnefnd, fósturforeldrar eða aðrir ættingjar, úrtakið endaði í 63 Hæstaréttardómum. 

Markmiðið var að nota þá dóma sem féllu frá gildistöku eldri barnalaga nr. 20/1992, dómur hafði 

ekki fallið um forsjá á árunum 1992-1995. Áður fyrr var heimild að leita til Dómsmálaráðuneytis 

til úrlausnar um forsjá barns svo framarlega að aðilar voru báðir sammála að fara þá leið. Eftir því 

sem árunum leið þá fækkaði mjög í úrskurðum dómsmálaráðuneytisins og voru einungis tveir 

úrskurðir 2001 og einn úrskurður 2002, sem gæti skýrt af hverju engin dómur féll á árunum 1992-

1995. Með gildistöku núgildandi barnalaga nr. 76/2003 var fallið frá þeirra heimild að leita til 

Dómsmálaráðuneytis til að leysa úr ágreiningsmálum um forsjá og hafa dómstólar einir heimild til 

að leysa úr ágreiningsmálum.9  

Höfundur leggur því upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hefur meginregla um jafnrétti kynjanna áhrif á niðurstöðu máls  þegar dómari tekur ákvörðun 

um forsjá barns? 

 

 

 

 

  

                                                           
9Frumvarp til barnalaga, 76/2003, þskj. 181, 180. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html Sótt 30.1.2016 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
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1.1 Barnaréttur  

Barnaréttur er sú fræðigrein lögfræðinnar sem fjallar um réttarreglur um tengsl barna og foreldra. 

Barnaréttur er undirgrein sifjaréttar sem fellur undir einkarétt. Sifjaréttur skiptist í barnarétt og 

hjúskaparrétt. Helstu viðfangsefni barnaréttar eru „ákvörðun á faðerni barna, forsjá barna, 

umgengnisréttur og framfærslu barna“10 sjá má að þetta er uppbygging á barnalögum nr. 

76/2003.11   Réttarheimildir í barnarétti eru ekki frábrugðnar öðrum réttarkerfum lögfræðinnar, en 

helst er að telja sett lög, fordæmi, lögjöfnun, eðli máls og meginreglur laga, auk þess er notast við  

þjóðarréttarsamninga og úrlausnir umboðsmanns Alþingis í barnarétti.12  

Helstu hugtök á sviði barnaréttar eru: barn, foreldrar, forsjá, búseta barns, umgengi og framfærsla, 

verður hér stuttlega gerð grein fyrir hverju hugtaki fyrir sig. Barn er samkvæmt 1. gr. fyrsta hluta 

laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 19/201313 hver sá einstaklingur 

sem ekki hefur náð 18 ára aldri, nema landslög mæla fyrir um að einstaklingar nái lögræði fyrr, 

sömu skilgreiningu er einnig að finna í 1. mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.14 Með foreldri 

þá eru nokkur hugtök sem þýðingu geta haft, þau eru kynforeldri, stjúpforeldri, sambúðarforeldri, 

kjörforeldri og fósturforeldri. Kynforeldri er líffræðilegt foreldri barns, stjúpforeldri er sá sem er í 

hjúskap með kynforeldri, sambúðarforeldri er sá sem er í óvígðri sambúð með kynforeldri, 

kjörforeldri er sá sem hefur ættleit barn og fósturforeldri er sá sem hefur tekið barn í lögmætt 

fóstur.15  

Í sambúð eða hjúskap fara báðir foreldrar með sameiginlega forsjá barns en við samvistarslit eða 

skilnað fara báðir aðilar enn með sameiginlega forsjá yfir barninu og þau skulu ákveða hjá hvoru 

foreldrinu það skal eiga lögheimili, sbr. 1. mgr. 31. gr. bl. Foreldrar geta sömuleiðis samið um að 

forsjá skuli vera hjá öðru hvoru foreldrinu, sbr. 2. mgr. 31. gr. bl. Ef foreldrar eru ekki sammála 

um það  hvernig forsjá eða lögheimili barns skuli vera háttað þarf að leita eftir sáttarmeðferð hjá 

sýslumanni sbr. 1. mgr. 33. gr. a bl. Ef það dugar ekki til er hægt að leita eftir að dómstóll skeri úr 

þeim málum sbr. 1. mgr. 34. gr. bl. Ef foreldrar eru ekki í hjúskap eða staðfestri samvist fer móðir 

ein með forsjá þess, sbr. 2. mgr. 29. gr. bl. Ef litið er til fjölskyldugerða á Íslandi árið 2015 voru 

                                                           
10 Davíð Þór Björgvinsson (1995). Barnaréttur, bls. 18.  
11 Davíð Þór Björgvinsson (1995). Barnaréttur, bls. 17-18. 
12 Davíð Þór Björgvinsson (1995). Barnaréttur, bls. 19. 
13 Hér eftir SRB  
14 Hér eftir bvl.  
15 Davíð Þór Björgvinsson (1995). Barnaréttur, bls. 75-77. 
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aðilar í hjúskap eða sambúð 84,2%. Einstæðir foreldra voru 15,9%, af þeim voru mæður 14,5% en 

feður 1,4%.16 

Forsjá er skilgreind í 28. gr. bl. er þá átt við rétt og skyldu foreldris til að ráða persónulegum högum 

barns og ákveða búsetustað þess, sbr. 5. mgr. 28. gr. bl. Sömuleiðis er það réttur barns að njóta 

forsjár foreldra sinna, sbr. 1. mgr. sömu greinar.  Með búsetu barns er átt við hvar barnið hefur 

formlega fasta búsetu. Það foreldri sem barnið hefur fasta búsetu hjá hefur rýmri heimildir til að 

ráða högum barns ef ágreiningur kemur upp milli foreldra.17 Barn á rétt á umgengni við það foreldri 

sem ekki er með forsjá þess, en með umgengni er átt við samveru og önnur samskipti. Það er 

skylda beggja foreldra að sjá til þess að umgengisréttur barns sé virtur, sbr. 1. mgr. 46. gr. bl. 

Foreldrar eru skyldugir að framfæra barn sitt, því skal haga eftir aðstæðum barnsins og foreldra 

sbr. 53. gr. bl.  

Meginregla í barnarétti er að ávallt skal hafa hugfast hvað barni er fyrir bestu þegar gerðar eru 

ráðstafanir sem varða börn. Hvort sem það er hið opinbera, einkaaðilar eða dómstólar, sbr. 1. mgr. 

3. gr. SRB. Jafnréttindi kynjanna ætti því ekki að hafa áhrif á úrlausn dómstóla í forsjámálum, því 

ekki er verið að meta réttindi foreldra, því ávallt skal hafa hugfast hvað telst barni fyrir bestu.   

1.2 Jafnrétti kynjanna 

Mannréttindi flokkast undir stjórnskipunarrétt í fræðikerfi lögfræðinnar, með stjórnskipunarrétti 

er átt við þær grundvallarreglur sem og skipulag æðstu stjórnar Íslands, til að mynda hver fer með 

æðstu stjórn og hver valdamörk þeirra eru. Vægi mannréttinda hefur aukist það mikið á síðustu 

áratugum að flokka mætti mannréttindi sem sérstaka fræðigrein innan lögfræðinnar.  

Ákvæði sem vernda mannréttindi má finna í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, sem gerir þau 

rétthærri öðrum réttarheimildum. Tilgangurinn er að veita borgurum vernd gagnvart valdhöfum 

ríkisins og einnig að setja ríkinu skyldur til að tryggja ákveðin réttindi.18 

Karlar og konur skulu njóta jafnréttar í hvívetna sbr. jafnréttisákvæði Stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands. Sambærilegt ákvæði er að finna í 14. gr. MSE  að öllum skuli verða tryggð mannréttindi 

óháð manngreiningaráliti. Sáttmálinn var samþykktur hér á landi árið 1953 og var lögfestur árið 

                                                           
16 Jafnréttisstofa (2015). Tölulegar upplýsingar – Hlutföll og fjöldi karla og kvenna á ýmsum sviðum samfélags.  Sótt 

af http://jafnretti.is/D10/_Files/2015_tolulegar_upplysingar_2015_14okt.pdf. Þann 19. mars 2017 
17 Hrefna Friðriksdóttir (2013). Handbók, Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 15. 
18 Björg Thorarensen, (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 21-22 

http://jafnretti.is/D10/_Files/2015_tolulegar_upplysingar_2015_14okt.pdf
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1994. Unnið hefur verið markvisst að því að bæta stöðu kynjanna um áratuga skeið,  árið 1976 

tóku gildi fyrstu lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, en markmið þeirra var að stuðla 

að jafnrétti kynjanna.19  Síðan þá hefur lögunum verið breytt nokkrum sinnum og ný lög tekið gildi 

en markmið þeirra hafa lítið sem ekkert breyst, að stuðla að jafnrétti kynjanna.20  

Ísland er mjög framarlega í jafnrétti kynjanna og hefur mælst í fyrsta sæti samkvæmt 

Alþjóðaefnahagsráði seinustu 8 ár, líkt og fjallað var um hér að ofan.21 Helstu hugtök á sviði 

mannréttinda sem snúa að þessari rannsókn, sem mikilvægt er að gera grein fyrir eru bein og óbein 

mismunun, jafnrétti kynjanna, kynbundin launamunur, launamunur kynjanna, kynhlutverk og að 

lokum staðalmyndir,.22  

Bein og óbein mismunun er skilgreint í 1. og 2. tl. 2.gr. jafnréttislaga nr. 10/2008,23 en með beinni 

mismunun er átt við þegar einstaklingur fær ekki sömu tækifæri eða meðferð en annar 

einstaklingur af gagnstæðu kyni fær við sambærilegar aðstæður. Óbein mismunun er hins vegar 

þegar hlutlaus skilyrði, viðmið eða ráðstöfun kemur verr fyrir einstakling sé það borið saman við 

einstakling af gagnstæðu kyni. Sé hægt að réttlæta skilyrði á málefnalegan hátt með lögmætum 

markmiðum og þessar aðferðir séu viðeigandi og nauðsynlegar þarf ekki alltaf að vera óbein 

mismunun.  

Jafnrétti kynjanna, er þegar bæði konur og karlar njóta sömu réttinda og eru metin til jafns, þetta 

getur átt við hvort sem er á vinnumarkaði eða í einkalífi einstaklings. 24  

Kynbundinn launamunur er þegar konur og karlar fá ekki borgað sambærileg laun fyrir 

sambærilega vinnu, þegar einungis er litið á dagvinnu milli einstaklinga en ekki heildarlaun telst 

sá mismunur vera kynbundin launamunur. Kynbundin launamunur getur einnig átt við milli 

vinnumarkaða. Á þeim hluta vinnumarkaðar sem konur eru í meirihluta eru hæfniskröfur og 

menntun ekki metin til jafns við hefðbundin laun.25 

                                                           
19 Frumvarp til laga um jafnrétti kvenna og karla nr. 78/1976, þskj. 402, 192. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/97/s/pdf/0402.pdf Sótt 18. mars 2017. 
20 Jafnréttisstofa (e.d.) Eldri jafnréttislög. Sótt af http://jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=114 þann 25. mars 

2017 
21 World Economic Forum. (2016) The Global Gender Gap Report 2016, bls. 10.  Sótt 29.11.2016 af  

http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf 
22 Jafnréttisstofa (e.d). Orðabók. Sótt af http://jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37 þann 11.12.16 
23 Hér eftir nefnd jrl.  
24 Jafnréttisstofa (e.d). Orðabók. Sótt af http://jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37 þann 11.12.16 
25 Jafnréttisstofa (e.d). Orðabók. Sótt af http://jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37 þann 11.12.16 

http://www.althingi.is/altext/97/s/pdf/0402.pdf
http://jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=114
http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf
http://jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37
http://jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37
http://jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37


 

7 

 Kynhlutverk (e. gender roles) Börn læra það sem fyrir þeim er haft, þau taka eftir því að gerðar 

eru mismunandi kröfur eftir því hvort kynið það er. Kynhlutverk kallast það  þegar gert er ráð fyrir 

því að kynin haga sér frábrugðið gagnstæðu kyni í mismunandi aðstæðum. Þetta getur verið 

mismunandi eftir þjóðum, því hlutverkin eru byggð á hugmyndum sem mótaðar eru eftir samfélagi 

og menningu. Við byrjum á að aðgreina kynin strax við fæðingu, flestir klæða stráka í blátt og 

stelpur í bleikt. Fjórir meginþættir sem viðhalda kynhlutverkum eru: fjölskyldan, menntun og 

skólar, vinir og fjölmiðlar, aðrir þættir sem hafa áhrif eru trúarbrögð og vinnustaður. Hver þáttur 

gegnir stóru hlutverki að viðhalda kynhlutverkum.26  

Staðalmyndir (e. stereotypes) eru hugmyndir um tiltekna hópa eða samfélög. Að ákveða hvers 

konar aðila um er að ræða á því einu að horfa á einstakling. Til dæmis má nefna, að karlmenn eigi 

að vinna fyrir heimilinu og konur eiga að vera heima og sjá um börnin eða að samkynhneigt fólk 

hugsi öðruvísi enn annað fólk eða allir múslimar séu hryðjuverkamenn.27  

Munurinn á staðalmyndum og kynhlutverki er að staðalmyndir taka til allra hópa en ekki einungis 

kyns á meðan kynhlutverk er að horfa einungis á kyn og hvernig kynin eiga að haga sér eftir því 

hvort sé um konu eða karl að ræða. Mikilvægt er að útrýma þessum viðhorfum til að jafnrétti verði 

fullnægt. Samkvæmt 1.gr. jrl. eiga jafnréttislög meðal annars að vinna gegn stöðluðum ímyndum 

karla og kvenna í samfélaginu.  

Jafnrétti er ekki eitthvað sem vinnst á einni nóttu, sem dæmi má nefna kosningarétt kvenna, en 

árið 1894 var stofnað Hið íslenska kvenfélag sem hafði það að markmiði að koma á jafnrétti 

kynjanna og auka þátttöku kvenna í opinberum málum. Árið 1895 var áskorun lögð fram til 

Alþingis að veita konum kosningarétt. Það var svo árið 1915 sem konur eldri en 40 ára fengu 

kosningarétt. Árið 1931 fengu svo allar konur 18 ára og eldri kosningarétt, stóðu þær þá jafnfætis 

körlum í þeim málum.28  

                                                           
26 Boundless (e.d) Gender and Sociology. Sótt af https://www.boundless.com/psychology/textbooks/boundless-

psychology-textbook/gender-and-sexuality-15/gender-414/gender-and-sociology-296-12831/ þann 12. apríl 2017 
27 David J. Schneider (2005). The Psychology of Stereotyping. Sótt af http://web.fmk.edu.rs/files/blogs/2010-

11/Psihologija/Socijalna/THE%20PSYCHOLOGY%20OF%20STEREOTYPING.pdf þann 13. apríl 2017 
28 Kvennasögusafn (e.d) Sérstaða Íslands – 40 ára aldursákvæði. Sótt af 

http://kvennasogusafn.is/index.php?page=serstada-islands þann 15. mars 2017 

https://www.boundless.com/psychology/textbooks/boundless-psychology-textbook/gender-and-sexuality-15/gender-414/gender-and-sociology-296-12831/
https://www.boundless.com/psychology/textbooks/boundless-psychology-textbook/gender-and-sexuality-15/gender-414/gender-and-sociology-296-12831/
http://web.fmk.edu.rs/files/blogs/2010-11/Psihologija/Socijalna/THE%20PSYCHOLOGY%20OF%20STEREOTYPING.pdf
http://web.fmk.edu.rs/files/blogs/2010-11/Psihologija/Socijalna/THE%20PSYCHOLOGY%20OF%20STEREOTYPING.pdf
http://kvennasogusafn.is/index.php?page=serstada-islands
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1.3 Samantekt  

Mannréttindi eru hornsteinn í nútíma samfélagi og jafnréttisregla stjórnarskrárinnar er þar í fremsta 

flokki. Það er ekki þar með sagt að aðrar mannréttindareglur séu minna mikilvægar og það eru 

strangar reglur þegar stjórnvöld ganga á þann rétt og það þarf að vera nauðsynleg aðgerð til að 

vernda almannaheill, heilsu, siðgæði, réttindi og eða/frelsi annarra. Þetta getur átt við þegar 

dómstólar dæma um forsjá barns og gengið er inná rétt einstaklings á friðhelgi einkalífs sem 

varðveitt er í 71. gr. stj.skr. og 8. gr. MSE. Því telst það ekki brot á friðhelgi einkalífsins þegar 

dómari tekur ákvörðun um forsjá og/eða búsetu barns, sé það gert með hliðsjón af því hvað barni 

er fyrir bestu. Langar deilur foreldra geta haft langvarandi neikvæð áhrif á barn líkt og sjá má í 

þeim fjölmörgum dómum sem reifaðir verða  í næstu köflum. 

Í rannsókn þessari verður skoðað hvort réttarframkvæmd í forsjámálum stangist á við 

jafnræðisreglu Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands og Mannréttindasáttmála Evrópu. Hvorki í 

ákvæðinu sjálfu eða frumvarpinu ákvæðinu kemur fram að ákveða eigi forsjá barns eftir kyni 

foreldra, heldur kemur það skýrt fram í ákvæðinu og frumvarpinu að 34. gr. bl. að ákveða eigi 

forsjá barns eftir því sem barninu er fyrir bestu. Í barnalögum eru taldir upp nokkrir þættir sem 

dómari lítur til þegar ákvörðun um forsjá barns er tekin, það er hæfni foreldra, stöðuleiki í lífi 

barns, tengsl barns við foreldra sína, umgengnisréttur barns við forsjárlaust foreldri, 

umgengnistálmanir, hætta á ofbeldi á heimili barns, vilji barns og önnur systkini. Eins og áður 

hefur komið fram er ekki  um tæmandi talningu að ræða, en gefur þó  til kynna að ákveða eigi 

forsjá með hag barnsins fyrir brjósti en ekki eftir kyni foreldra eða högum foreldra. 

Í ljósi þess hversu fá forsjármál enda hjá dómstólum er ekki hægt að komast að endanlegri 

niðurstöðu um hvort verið sé að mismuna feðrum eftir kyni þegar kemur að því að ákveða hvort 

foreldrið skuli fara með forsjá barns. Til þess að hægt væri að komast að endanlegri niðurstöðu um 

hvort brotið væri að á jafnræðisreglu Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands þyrfti úrtakið að byggjast á 

traustum forsendum sem byggðar væru á vísindalega og siðfræðilega traustum grunni. Markmið 

rannsóknarinnar þarf einnig að vera nægilega víðtækt svo hægt sé að greina marktækan mun milli 

hópa sé einhver munur þar á milli.29 Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands um skipan forsjár eftir 

samvistaslit foreldra voru 6.491 mál á árunum 1993-2011. Ef litið er til þeirra Hæstaréttardóma á 

árunum 1993 til 2011 þá voru 53 mál sem féllu á því tímabili sem gerir 0,8% af öllum þeim málum 

                                                           
29 Guðmundur Þorgeirsson (2013). Framskyggn, slembuð íhlutunarránnsókn. bls. 412-413.  
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þar sem annaðhvort var samið um forsjá barns eða tekin var ákvörðun um forsjá barns af opinberri 

stofnun.30  

2 Rannsókn Hæstaréttardóma  

Úrlausnir dómstóla, þá sérstaklega Hæstaréttar eru fyrirmyndir, þar sem sambærilegar 

málsástæður koma fyrir dómstóla aftur og er það nefnt fordæmi.31 Sjaldgæft er að Hæstiréttur 

hverfi frá fyrri fordæmum, þurfa til þess að koma lagabreytingar. Ef Hæstiréttur myndi ítrekað  

hverfa frá fyrri fordæmum gæti  það skapað óvissu um lagalega stöðu aðila og skert réttaröryggi. 

Aðrir dómstólar fylgja oftast fyrri fordæmum Hæstaréttar og þegar aðilar deila um mál fyrir 

dómstólum nýta þeir oft fordæmi Hæstaréttar,32 Engin undantekning er á því á sviði barnaréttar, 

þegar sambærileg álitaefni eru til álita þá er hægt að styðjast við eldri úrlausnir Hæstaréttar, þó 

með þeim fyrirvara að ávallt þarf að fara fram heildstætt mat á högum hvers barns til að meta hvað 

barni er fyrir bestu.33  

Markmiðið með ritgerðinni er að gera ítarlega rannsókn á dómum Hæstaréttar sem fallið hafa um 

forsjárdeilur foreldra frá árinu 1992 til lok ársins 2016. Við val á dómum voru einungis teknir til 

rannsóknar dómar þar sem foreldra deildu um forsjá barns sín á milli, ekki þegar 

barnaverndarnefnd eða aðrir aðilar deildu um forsjá barns. Reynt verður að líta einungis á þau 

atriði sem dómari lítur til við ákvörðun um forsjá og skilja aðrar málsástæður eftir. Rannsókninni 

var skipt upp í tvo hópa,  í fyrsta hópi eru taldir þeir dómar sem féllu eftir gildistöku eldri barnalaga 

nr. 20/1992 fram að gildistöku núgildandi barnalaga nr. 76/2003. Hópur tvö er frá gildistöku 

núgildandi barnalaga, fram að 31. desember 2016. Niðurstöður rannsóknar fyrir hvern 

Hæstaréttardóm fyrir sig má sjá í heild í viðauka við ritgerðina. 

2.1 Hæstaréttardómar frá 1. júlí 1992 til 31. október 2003 

Af þeim 27 dómum sem voru í hópi 1, fékk móðir forsjá í 11 málum eða í 40% tilfella en faðir í 

15 málum eða í 55% tilfella. Í einu máli var systkinahópi skipt milli forelda eða í 5% tilfella.  

                                                           
30 Jafnréttisstofa (2015). Tölulegar upplýsingar – Hlutföll og fjöldi karla og kvenna á ýmsum sviðum samfélags.  Sótt 

af http://jafnretti.is/D10/_Files/2015_tolulegar_upplysingar_2015_14okt.pdf. Þann 19. mars 2017 
31 Páll Sigurðsson ritstjóri (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 134. 
32 Sigurður Líndal (2010). Um lög og lögfræði, bls. 193-194. 
33 Davíð Þór Björgvinsson (1995). Barnaréttur, bls. 26. 

http://jafnretti.is/D10/_Files/2015_tolulegar_upplysingar_2015_14okt.pdf
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Hjá móður var einna helst litið til tengsla barna við foreldra sína, það kom fram í sex málum af 11 

eða 55% tilfella að móðir var talin tengdari barninu heldur en faðir, föður var falin forsjá sökum 

þess í tveimur málum eða í 13% tilfella.  

Föður var oftast falin forsjá vegna stöðuleika í lífi barns, en það koma til álita í ellefu málum af 15 

eða í 73% tilfella. Móður var falin forsjá vegna þess í fjórum málum eða í 36% tilfella.  

Í sjö málum var litið til hæfi foreldra eða í 27% tilfella, föður var falin forsjá í fimm málum eða í 

71% tilfella á meðan móður var falin forsjá í þremur málum eða í 29% tilfella.  

Í ellefu málum var litið til vilja barns/barna eða í 42% tilfella. Móður var falin forsjá í þremur 

málum eða 27% tilfella. Föður var falin forsjá í sjö málum eða í 64% tilfella. Í einu máli var 

systkinahópi skipt á milli foreldra að ósk barnanna, eða í 9% tilfella.  

Vera annarra systkina á heimilinu hafði áhrif í fimm málum eða 19% tilfella og var móður falin 

forsjá í þremur málum eða 60% tilfella á meðan föður var falin forsjá í tveimur málum eða 40% 

tilfella.  

Í fjórum málum var litið til umgengisréttar forsjárlauss foreldris. Voru þá skoðuð tvö atriði, annars 

vegar hvort foreldrið sé líklegra til að viðhalda umgengi við það foreldri sem ekki fer með forsjá 

og hins vegar hvort annað hvort foreldrið hafi beitt umgengistálmunum. Í tveimur málum var litið 

til þess að annað foreldrið væri líklegra til að virða umgengisrétt hins foreldris, í báðum tilfellum 

var móður falin forsjá. Í tveimur málum var meðal annars litið til þess að annað hvort foreldri hafi 

beitt umgengistálmunum. Í öðru málinu var það móðir sem hindraði umgengi barnanna við föður, 

en móður var þrátt fyrir það falin forsjá barnsins. Í seinna málinu var það móðir sem hindraði 

umgengi við föður, í því máli var ákveðið að færa forsjá frá móður yfir til föður.  

Aldrei var móðir veitt forsjá vegna þess að hætta stafaði að barni á heimili föður, en í tveimur 

málum var föður veitt forsjá af þeim sömu forsendum eða í 8% tilfella. 

2.2 Hæstaréttardómar frá 1. nóvember 2003 til 31. desember 2012  

Frá gildistöku nú gildandi barnalaga til 1. janúar 2013 féllu 28 Hæstaréttardómar um forsjá. Af 

þeim var móður falin forsjá í 17 málum eða í 61% tilfella. Föður var veitt forsjá í tíu málum eða í 

36% tilfella. Í einu máli var systkinahópnum skipt milli foreldra eða í 3% tilfella.  
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Í flestum tilfellum var litið til stöðuleika í lífi barns, í 19 af 28 Hæstaréttardómum eða í 70% tilfella. 

Í tíu málum var móður falin forsjá eða í 53% tilfella en föður var falin forsjá í átta málum eða í 

42% tilfella, í einu máli var systkinahópnum skipt upp eða í 5% tilfella.  

Á eftir stöðuleika var foreldrum oftast veitt forsjá vegna tengsla barns við foreldra sína, í tólf 

málum eða 44% tilfella. Móður var falin forsjá í níu málum eða í 75% tilfella. Föður var falin 

forsjá í tveimur málum eða í 17% tilfella. Í einu máli var systkinahópi skipt milli foreldra eða í 8% 

tilfella.  

Litið var til forsjárhæfni foreldra í sex málum eða í 21% tilfella, af þeim var móður falin forsjá í 

tveimur málum eða í 33% tilfella. Föður var falin forsjá sökum þess í fjórum málum eða í 67% 

tilfella.  

Einungis fimm mál voru vegna þess að annað hvort foreldrið var talið líklegra til að virða 

umgengisrétt eða hefur ekki beitt umgengistálmunum eða í 19% tilfella. Af þeim var í fjórum 

málum móður falin forsjá af þeim ástæðum eða í 80% tilfella á meðan föður var í einu máli falin 

forsjá vegna þessa eða í 20% tilfella. Tvö mál voru vegna þess að annað hvort foreldrið hafði beitt 

umgengistálmunum, í báðum tilfellum var móður falin forsjá. Þrjú mál voru vegna þess að annað 

foreldrið var líklegri til að virða umgengisrétt við það foreldrið sem ekki færi með forsjá.  

Vilji barns kom við sögu í sjö málum eða í 25% tilfella, í fjórum málum var föður falin forsjá eða 

í 57% tilfella á meðan móður var falin forsjá í þremur málum eða í 33% tilfella.  

Í sjö málum var litið til annarra  systkina eða í 25% tilfella. Móður var falin forsjá í fjórum málum 

eða í 57% tilfella. Föður var falin forsjá sökum þess í tveimur málum eða í 29% tilfella. Í einu máli 

var systkinahópi skipt upp eða í 14% tilfella.  

Ef einungis er litið á þá dóma sem öðru hvoru foreldri var falin forsjá er það 27 Hæstaréttardómar, 

af þeim var móður falin forsjá í 17 málum eða í 63% tilfella. Föður var veitt forsjá í tíu málum eða 

í 37% tilfella. Eins og áður hefur komið fram er talið að jafnrétti kynjanna sé náð ef hlutföllin séu 

um 60% á móti 40%. Helstu nýmæli sem fram komu með setningu núgildandi barnalaga sem 

tengist rannsókn þessari voru að dómstólar skyldu einir sjá um að skera úr forsjá barns, áður fyrr 

hafði dómsmálaráðuneytið heimild til að skera úr um forsjádeilna foreldra. Réttur barns til að tjá 

sig um mál sem varðar það sjálft var rýmkaður. Áður fyrr var þessi heimild bundin við 12 ára aldur 

en með gildistöku núgildandi barnalaga, hefur barn rétt á að tjá sig hafi það náð nægilegum þroska 
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til að tjá sig um málið.  Í athugasemd er varð að 2. mgr. 34. gr. ebl. kom fram að meginreglan um 

að ung börn fylgi mæðrum hefur haft minna vægi heldur en áður var gert ráð fyrir. Þó var tekið 

fram að móðir væri oftar talin hæfari til að fara með forsjá yngri barna en faðir.  Þessi athugasemd 

kom ekki fram í frumvarpi að núgildandi lögum, með því var tekið skref fram á við í jafnrétti 

kynjanna. Það skýrir ekki þann mun á hlutfalli milli mæðra og feðra. Um lítinn mun er um að ræða 

og ekki hægt að áætla aðferðum hafi verið mismunað í forsjármálum á þessu tímabili sem um 

ræðir. 

2.3 Hæstaréttardómar frá 1. janúar 2012 til 31 desember 2016 

Frá 1. janúar 2013 til lok árs 2016 voru einungis átta mál sem féllu vegna deilna foreldra um forsjá, 

þar sem öðru foreldrinu var falin forsjá. Þann 1. janúar 2013 var dómurum fyrst veitt sú heimild  

að dæma sameiginlega forsjá, sem getur útskýrt hvers vegna það eru fáir dómar í þessum hópi, 

einnig er þetta styttra tímabil en í hinum tveimur hópunum.  

Móður var falin forsjá í fimm málum eða í 63% tilfella en föður í tveimur málum eða í 25% tilfella 

og systkina hópnum var skipt á milli foreldra í einu máli eða í 12% tilfella.  

Í einu máli var litið til hæfi foreldra eða í 12% tilfella, í því máli var systkinahópi skipt á milli 

foreldra.  

Stöðuleiki í lífi barns kom fram í sex málum eða í 75% tilfella, var móður falin forsjá í öllum 

tilfellum.   

Umgengisréttur kom fyrir í einu máli eða í 12% tilfella og var móður falin forsjá í því máli, talið 

var  að móðir var líklegri til að virða umgengisrétt foreldris sem ekki færi með forsjá.  

Vilji barns kom fyrir í einu máli eða í 12% tilfella og var móður falin forsjá í því máli.  

Tilvera annarra systkina kom fyrir í fjórum málum eða í 50% tilfella og var móður falin forsjá í 

þremur málum eða í 75% tilfella, föður var falin forsjá í einu máli eða í 25% tilfella.  

Aldrei kom við sögu hætta á að barn yrði fyrir eða orðið vitni af ofbeldi á heimili sínu.  

Færri mál eru í hópi 3, heldur en í hópi 1 og 2, enda nær hann yfir styttra tímabil. Sömuleiðis gæti 

ástæðan verið sú að það komu nýmæli í barnalög um að dómarar hefðu  heimild til að dæma 

sameiginlega forsjá. Móður var falin forsjá í fimm málum eða í 72% tilfella, föður var falin forsjá 

í tveimur málum eða í 28%  tilfella. Ef einungis er litið til tölfræðinnar mætti segja að í hópi þrjú 
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væri að vera mismuna feðrum. Þegar foreldrar deila um forsjá barns og þegar litið er á niðurstöður  

úr hverjum hópi fyrir sig má sjá að hlutfall þeirra feðra sem falin var forsjá hefur lækkað með 

árunum. Þó er varhugavert að líta einungis á niðurstöður eftir hlutfalli þeirra sem falin var forsjá 

því nauðsynlegt er að líta á þá þætti sem litið er til þegar tekin er ákvörðun um forsjá barns.  

  

2.4 Samantekt 

Líkt og áður hefur komið fram þá voru 63 Hæstaréttardómar notaðir við rannsókn þessa og af þeim 

var móður falin forsjá í 33 málum eða í 52% tilfella. Föður var falin forsjá í 27 málum eða í 43% 

tilfella, en aðeins í þremur málum var systkina hópi skipt milli foreldra eða í 5% tilfella. Miðað 

við þessa niðurstöðu þá er ekki að sjá að réttarframkvæmd sé að brjóta á jafnréttisákvæði í 65. gr. 

stj.skr. og 8. gr. MSE. Hlutföllin eru þau að móður var falin forsjá í 52% tilfella á móti 43% þar 

sem föður var falin forsjá, sem telst vera innan þeirra marka sem kveðið er á um í fræðum um 

jafnrétti kynjanna.  

Það er ekki óalgengt að Hæstiréttur staðfestir héraðsdóm, það var gert í  55 málum af 63 

Hæstaréttardómum eða í 87% tilfella. Því er ekki hægt að segja að feður þurfi að leita til 

Hæstaréttar til að þeim sé ekki mismunað.  

Algengasta sjónarmið sem dómari leit til var að halda stöðuleika í lífi barns eða í 40 málum eða í 

65% tilfella, móður var falin forsjá í 19 málum eða í 48% á meðan föður var falin forsjá í 20 málum 

eða í 50% tilfella, hins vegar var forsjá skipt milli foreldra í einu máli eða í 2% tilfella.  

Næst á eftir stöðuleika var litið til tengsla milli barns og foreldra og var það í 25 málum eða í 40% 

tilfella. Móður var falin forsjá í 18 málum eða í 72% tilfella, á meðan föður var falin forsjá í fimm 

málum eða í 20% tilfella. Í tveimur málum var systkina hópi skipt á milli foreldra eða í 8% tilfella.  

Hæfi foreldra kom til sögunar í 17 málum, eða í 27% tilfella. Í sjö málum var móður falin forsjá 

eða í 41% tilfella. Föður var falin forsjá í níu málum eða í 53% tilfella, í einu máli var systkina 

hópi skipt á milli foreldra eða í 6% tilfella.  

Talið er að þessir þrír þættir, stöðuleiki í líf barns, tengsl foreldis og barns og hæfi foreldra skipti 

miklu máli þegar tekin er ákvörðun um forsjá barns.34 Þegar litið er á uppbyggingu 

                                                           
34 Gizur Bergsteinsson (1996). Um sjónarmið í forsjármálum bls. 156. 
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Hæstaréttardóma þá má sjá að fyrst er litið á þessa þrjá þætti, sömuleiðis hafa þessir þrír þættir 

áhrif á niðurstöður í 95% tilfella. Því má segja að þessir þættir séu það sem skiptir miklu máli í lífi 

barns.  

Litið var til vilja barns í 19 málum eða í 30% tilfella, í sex málum var móður falin forsjá eða í 32% 

tilfella, föður var falin forsjá í ellefu málum eða í 58% tilfella. Systkina hópi var skipt milli foreldra 

í tveimur málum eða í 10% tilfella.  

Systkinahópur skipti máli í 16 málum eða í 25% tilfella. Í tíu málum var móður falin forsjá eða í 

63% tilfella, föður var falin forsjá í fimm málum eða í 31% tilfella. Í einu máli var systkina hópi 

skipt milli foreldra eða í 6% tilfella.  

Umgengisréttur hafði áhrif í ellefu málum eða í 25% tilfella. Annars vegar eru það sex mál þar 

sem annar aðilinn var talin líklegri til að virða umgengnisrétt þess foreldri sem ekki færi með 

forsjá. Í þeim málum var móður falin forsjá í fimm málum eða í 83% tilfella, föður var falin forsjá 

í einu máli eða 17% tilfella. Hins vegar voru fimm mál þar sem annar aðilinn hafi tálmað umgengi 

við það foreldri sem ekki fór með forsjá. Í fjórum málum var móður falin forsjá eða í 80% tilfella. 

Föður var falin forsjá í einu máli eða í 20% tilfella.  

Í tveimur málum var litið meðal annars til þess hvort barn ætti í hættu að verða fyrir ofbeldi eða 

verða vitni af ofbeldi á heimili sínu og í báðu tilfellum var föður falin forsjá.  

Þegar vísindaleg rannsókn er gerð er nauðsynlegt að hafa marktækt úrtak úr þýði. Með þýði er átt 

við alla heildina, í þessari rannsókn væru það öll mál þar sem tekin er ákvörðun um forsjá barns. 

Talið er að svo úrtak teljist marktækt séu fjórir þættir sem þarf að athuga, það er: stærð úrtaks, 

nákvæmt þýði, dreifingu innan þýði og úrtaks aðferð. Úrtak er ekki talið vera marktækt fyrr en 

úrtakið samanstandi af lágmarki 5% af þýði.35  

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands var forsjá barna eftir samvistaslit foreldra á árunum 1993-

2011, en þar er um ræða 6491 mál, móðir fór með forsjá í 2164 málum eða í 33% tilfella, faðir fór 

með forsjá í 67 málum eða í 1% tilfella, foreldrar fóru sameiginlega með forsjá í 4260 málum eða 

í 66% tilfella. Þegar tekið er saman hversu margir Hæstaréttardómar féllu á þeim árum, voru 53 

dómar sem féllu um forsjá barna á því tímabili. Þessari ritgerð var einungis ætlað að skoða það 

                                                           
35 Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson (2013) Úrtök og úrtaksaðferðir í megindlegum rannsóknum. bls. 114 – 

115  
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þegar öðru foreldrar var falin forsjá þannig að þau mál þar sem foreldra fóru sameiginlega með 

forsjá barns verða tekin út úr jöfnunni. Eftir standa 2231 mál, móðir fór með forsjá í 2164 málum 

eða í 97% tilfella en faðir í 67 málum eða í 3% tilfella.36 Þá mætti segja að 2231 væri þýði en 53 

væri úrtakið, þá er úrtakið 2,3% af þýði og því ekki hægt að telja að úrtakið sé marktækt. Ekki er  

hægt að fullyrða að feðrum sé mismunað á grundvelli kyns þegar tekin er ákvörðun um forsjá 

barns, með því eingöngu að líta til þeirra Hæstaréttardóma sem fallið hafa um efnið.  Áhugavert 

er að skoða hlutföllin til að sjá hvort kynjamisrétti hafi áhrif á niðurstöður í forsjármálum. 

Helstu atriði sem dómari lítur til þegar hann tekur ákvörðun um forsjá barns er: forsjárhæfni 

foreldra, stöðuleiki í lífi barns, tengsl barns við foreldra sína, umgengnisréttur, hætta á ofbeldi á 

heimili barns, vilji barns og önnur systkini. Þessi atriði verða útskýrð nánar í kafla 3 hér á eftir og 

skoðaðar verða niðurstöður Hæstaréttar nánar eftir hverju atriði sem dómari lítur til við ákvörðun 

um forsjá barns sem kveðið er á í 34. gr. bl.  

  

                                                           
36 Jafnréttisstofa (2015). Tölulegar upplýsingar – Hlutföll og fjöldi karla og kvenna á ýmsum sviðum samfélags.  Sótt 

af http://jafnretti.is/D10/_Files/2015_tolulegar_upplysingar_2015_14okt.pdf. Þann 19. mars 2017 

http://jafnretti.is/D10/_Files/2015_tolulegar_upplysingar_2015_14okt.pdf
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3 Skilgreining á forsjá samkvæmt 34. gr. barnalaga nr. 76/2003 

Skilgreining á forsjá má finna í barnalögum nr. 76/2003 og er inntaki þess skipt í þrjá meginþætti, 

réttindi foreldra, skyldur foreldra og réttindi barns. Réttindi foreldra er meðal annars að ráða 

búsetu, hvert börn fara í leikskóla eða skóla, sbr.5. mgr. 28. gr. bl. þessa réttinda nýtur það foreldri 

sem fer með lögheimili barnsins. Foreldrar hafa rúma heimild til að ráða hvers konar uppeldi barn 

þeirra fær. Réttindi foreldra til að fara með forsjá barns síns er ein af grunnreglum barnaréttar og 

er varðveitt í 1. mgr. 71. gr. stj.skr. þar er kveðið á um að allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, 

heimilis og fjölskyldu, þó er heimilt að takamarka þann rétt með sérstakri lagaheimild, sbr. 3. mgr. 

sama ákvæðis.37  

Skyldur foreldra eru að annast barnið af væntumþykju og virðingu, veita því nauðsynlega menntun, 

fara með fjárhald þess, gæta þarf að það verða ekki fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi, 

veita því viðunnandi uppeldisaðstæður, efnahags- og félagslegar, sem og að gæta velfarnaðar þess 

á öllum sviðum sbr. 2., 3. og 4. mgr. 28. gr. bl.  

Réttindi barnsins er að hafa vægi í ákvörðunartöku í málefnum er varðar það sjálft, vægi þetta skal 

aukast með aldri og þroska barns, sbr. 6. mgr. 28. gr. bl. Þetta getur verið allt frá því að taka 

ákvörðun um hárklippingu eða  hvaða framhaldsskóla það sækir um.  

Séu aðilar í sambúð eða staðfestri samvist, þegar barn fæðist þá fara foreldrar með sameiginlega 

forsjá þess, sbr. 1. mgr. 29. gr. bl. Ef það á ekki við fer móðir ein með forsjá, sbr. 2. mgr. 29. gr. 

bl. Þegar foreldrar slíta samvistum, hvort sem það er við slit á sambúð eða skilnað, þá fara foreldrar 

áfram með sameiginlega forsjá, nema annað sé ákveðið þeirra á milli. Foreldrar geta samið sín á 

milli að forsjá barns verði eingöngu hjá öðru hvoru foreldri, sbr. 1. og 2. mgr. 31. gr. bl. Hins vegar 

ef foreldrar deila um forsjá eða lögheimili barns þá þarf fyrst að fara fram sáttarmeðferð sem fer 

fram hjá sýslumanni sbr.33. a. gr. bl. Takist sátt ekki er hægt að leita til dómstóla til að fá úr því  

skorið hvort foreldrið skuli fara með forsjá og hvar lögheimili barns skal vera, sbr. 1. mgr. 34. gr. 

bl. Sú ákvörðun skal vera byggð á því hvað sé barninu fyrir bestu. Það er síður en svo auðvelt að 

skilgreina hvað er barni fyrir bestu og ekki er hægt að setja niður fastar reglur um hvaða atriði 

skuli vega meira en önnur þegar forsjá er ákveðin, um er að ræða heildstætt mat ákveðinna þátta 

sem getið er í 34. gr. bl.38  

                                                           
37 Davíð Þór Björgvinsson (1995). Barnaréttur, bls. 172. 
38 Hrefna Friðriksdóttir (2011). Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá. Í Tímariti Lögfræðinga 2011,  
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Með barnasáttmálanum er barni veittur réttur til lífs og því sé tryggt uppbyggjandi og þroskavænt 

umhverfi til að alast upp í, sbr. 6. gr. SRB. Foreldrum barns ber að sinna þeim skyldum, báðir 

foreldrar bera sameiginlega ábyrgð á því. Ríki ber að veita foreldrum viðeigandi aðstoð svo þau 

geta ræktað þessa skyldu sína sbr.18. gr. SBR. Til að barn fái vernd til að þroskast og dafna í 

heilbrigðu umhverfi. Barn þarf ást, umhyggju, hvatningu, jákvæða athygli sem og stöðuleika í 

daglegu lífi. Það á rétt á umönnun beggja foreldra hvort sem foreldrar eru í sambúð eða ekki, auk 

þess að njóta stuðning frá nánustu fjölskyldu, það geta verið ömmur og afar, frænkur og frændur 

eftir því sem aðstæður leyfa. Ábyrgðin að virða þann rétt liggur ekki einungis á foreldrum, því ríki, 

sveitarfélög og aðrir sem koma að daglegu lífi barns skulu hafa vernd þess hugfasts, þetta geta 

verið aðrir fjölskyldumeðlimir, kennarar, hjúkrunarfólk eða læknar svo eitthvað sé nefnt. Gæta 

verður að réttindum barns, að rödd þess fái að heyrast og hún týnist ekki í umhverfi fullorðinna. 

Barn þarf handleiðslu fullorðinna til að þroskast.39   

Greint var frá niðurstöðum rannsóknar eftir hvert atriði sem dómari lítur til þegar tekin er ákvörðun 

um forsjá barns samkvæmt 34. gr. bl. en það er: hæfi foreldra, stöðuleika í lífi barns, tengsl barns 

við foreldra, umgengnisréttur, hætta á ofbeldi, vilji barns, önnur systkini. Ákvörðun um forsjá 

barns er tekin út frá heildstæðu mati þessa þátta og vegur enginn þáttur meira en annar. Dómari 

getur einnig litið á aðra þætti sem ekki er getið í ákvæðinu eða frumvarpi, við rannsókn þessa 

komu nokkur atriði í ljós sem greint er sérstaklega frá í kafla 3.8 hér á eftir.  

3.1 Forsjárhæfni foreldra  

Þegar talað er um hæfi foreldra er þá átt við geðræna og líkamlega heilsu, atvinnuhagi og 

heimilisaðstæður, hæfi til að sinna uppeldi og skilningur á þörfum barnsins svo eitthvað sé nefnt. 

Hæfni getur haft megináhrif á niðurstöðu máls líkt og kemur fram í þeim Hæstaréttardómum sem 

reifaðir verða hér á eftir. 

Hrd. 1995, bls. 470. Deilt var um forsjá barns fætt 1992 sem var á þeim tíma þriggja og hálfs árs. 

Fyrst eftir samvistarslit dvaldi barnið hjá föður sínum á meðan móðir var erlendis. Þegar móðir 

kom til landsins dvaldi barnið hjá móður sinni í tvo mánuði, fór svo aftur til föður síns. 

                                                           
    bls.277- 279. 
39 Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir (2005). Réttur barna og velferð við skilnað foreldra – Um  

    lýðræðishugsun og hagsmuni. Í Tímariti lögfræðina 2005, bls. 187. 



 

18 

Faðir var fæddur 1932 og 100% öryrki, samkvæmt örorkumati yfirlæknis Heilsuverndarstöðvar 

Reykjavíkur sem dagsett var 14. júlí 1992. Ekki var talið að faðir myndi ná bata frá örorku sinni 

og líkur væru því á því að móðir myndi lifa lengur en faðir. Þó aldur og heilsufar föður væri ekki 

atriði sem ætti að ráða úrslitum í niðurstöðu máls þá dró það úr forsjárhæfni föður. 

Móðir var fædd 1949, var við góða heilsu og vinnugetu, gaf þetta henni forskot varðandi hæfni. 

Einnig var litið til barna móður frá fyrra hjónabandi, ekki var að sjá að þau börn hefðu verið 

vanrækt eða illa haldin. Því var ekki að sjá að stefnuleysi í uppeldismálum þannig háttað að það 

myndi draga úr forsjárhæfni hennar. Samkvæmt athugun sem móðir gekkst undir var hún í góðum 

raunveruleikatengslum og var með eðlilega dómgreind. Sýnt var fram á að móðir hafði eðlilegt 

tilfinningalíf og gæti veitt barni nauðsynlega aðhlynningu. Var því móðir talin hæfari til að fara 

með forsjá barnsins en faðir og var henni falin forsjá bæði í héraðsdómi og Hæstarétti. 

Líkamleg heilsa getur haft töluvert vægi þegar kemur að forsjárhæfni foreldra, líkt og kom fram í 

Hrd. 1995, bls. 470, en sökum heilsu brest föður var talið meðal annars vænlegrar að móðir færi 

með forsjá barnsins. Það sem hefur eflaust áhrif er hvort foreldrið geti eða hafi náð bata við 

sjúkdómi eða ástandi sínu. 

Í því samhengi er vert að skoða Hrd. 2002, bls. 3893 (284/2002). Aðilar deildu um forsjá tveggja 

barna sinna, tíu ára og sjö ára.  Eftir samvistaslit voru börnin í forsjá móður. Móðir er með 

meðfæddan meltingarsjúkdóm og hefur sökum þess þurft á sterkum verkjalyfjum að halda. Þó svo 

að móðir hafi neytt mikilla lyfja á fimm ára tímabili þá hafi neysla ekki hafist fyrr en móðir fór 

sjálf að stýra lyfjaskammti sínum sjálf. Læknir móður kom fyrir dómi að taldi að móðir hefði ekki 

í eðli sínu að misnota lyf og því taldi hann að misnotkun hefði einungis vera í tengslum við veikindi 

hennar. Talið var að sá tími sem móðir misnotaði lyf hafi einungis verið átta mánuðir. Móðir fór í 

framhaldi af því í meðferð hjá SÁÁ og hafði náð tökum á lyfjamisnotkun sinni og sótti reglulega 

stuðningsfundi. Þó taldi héraðsdómur að betra væri fyrir börnin að faðir færi enn með forsjá 

barnanna því ekki var talið komin nægileg reynsla á bata móður. 

Fyrir Hæstarétt voru báðir aðilar taldi hæfir til að fara með forsjá en þó á mismunandi sviðum, 

móðir var talin næmari á þarfir barnanna. Móðir hafði sýnt fram á að hafa unnið bug á vanda sínum 

og sýndi fram á að geta verið án þeirra, hún hafði verið án vímuefna í tvö ár þegar málið fór fram 

í Hæstarétti. Faðir var talin geta veitt börnunum öryggi og getað aðstoðað betur eldra barn í námi 

en það þurfti á sérkennslu að halda. Það var talið draga úr forsjárhæfni föður hvað hann hafði lítinn 
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tíma til að sinna uppeldinu vegna vinnu og fór þá sambúðarkona föður með megin þungann af 

uppeldi barnanna. Var litið til að þær breytingar á aðstæðum móður væru nægilegar svo aðilar 

töldust vera jafn hæfir til að fara með forsjá barnanna, móður var falin forsjá barnanna.  

Svipaða niðurstöðu mátti sjá í Hrd. 2003, bls. 4277 (182/2003) Fyrir héraðsdómi deildu aðilar um 

forsjá fjögurra barna sinna, sem voru á þeim tíma tæplega sextán, fimmtán, níu og sjö ára. Við 

samvistaslit flutti móðir af sameiginlegu heimili þeirra með börnin og höfðu börnin sótt þrjá skóla 

frá samvistaslitum foreldra. Fyrir héraðsdómi kom fram að móðir væri ekki hæf til að fara með 

forsjá barnanna, sökum geðrænna erfiðleika sem hún átti við að etja, var hún ekki tilbúin að 

viðurkenna vandann, né leita sér aðstoðar. Höfðu erfiðleikar móður komið niður á skólasókn og 

hafði skólinn haft samband við barnaverndarnefnd sökum þess. Föður var falin forsjá, börnin héldu 

þó áfram að búa hjá móður sinni. Þegar málið fór fyrir Hæstarétt var einungis deilt um forsjá 

tveggja yngstu barnanna, samningur hafði náðst um sameiginlega forsjá tveggja eldri barnanna. 

Móðir hafði leitað sér aðstoðar við geðrænum erfiðleikum sínum og gat sýnt fram á bata fyrir 

Hæstarétti og var talin hæf til að fara með forsjá. Börnin bjuggu enn þá hjá móður og hefði það 

minnstu röskun ef móðir færi með forsjá. 

Reglusemi og/eða óregla getaskipt máli þegar tekin er ákvörðun um forsjá barns. Það getur dregið 

mjög úr hæfni ef annað foreldrið glímir við áfengissýki eða vímuefnavanda.40 

Þegar metin er óregla foreldra er einna helst litið til hvort aðili hafi eða sé að leita sér aðstoðar við 

vanda sínum, sbr. Hrd. 15. október 2009 (90/2009) Aðilar deildu um forsjá barns sem var tæplega 

sex ára. Báðir aðilar höfðu áttu vandamál að stríða gagnvart áfengis og vímuefnaneyslu á meðan 

samvist þeirra stóð. Aðilar slitu samvistum stuttu eftir að barnið fæddist og hafði móðir farið með 

forsjá þess eða þar til barnið var tekið úr umsjá hennar af barnaverndar yfirvöldum og lögreglu 

sökum vímuefnaneyslu og óreglu móður, barnið hafði verið hjá föður sínum eftir það. 

Faðir hafði áður neytt vímuefna og hafði hlotið dóm vegna slagsmála og vörslu fíkniefna. Hafði 

faðir hætt neyslu stuttu eftir fæðingu barns og var ekkert sem benti til annars fyrir dómi. Hann var 

í fastri atvinnu og var í námi. Hugðist hann flytja í húsnæði sem var nægilega stórt fyrir bæði hann 

og barnið. Það var í nágrenni við leikskóla sem barnið stundaði og stutt var í grunnskóla sem barnið 

átti eftir að sækja að loknum leikskóla. 

                                                           
40 Davíð Þór Björgvinsson (1995). Barnaréttur, bls. 195. 
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Móðir átti við vímuefnavanda frá unglingsárum og hafði mörgum sinnum leitað sér aðstoðar og 

stundað vímuefnameðferð sökum þess. Sömuleiðis hafði móðir verið lögð inn á bráðamóttöku 

vegna of stórs skammts, sjálfsvígshótana og tengdra vandamála. Talið var að lengsti tími móður 

án vímuefna hafi verið þegar hún gekk með barnið. Fyrir utan vímuefnaneyslu þá var móðir 

nokkuð meðvituð um uppeldi og aðbúnað barna. Sérstaklega þegar kom að tilfinningum og 

líkamlegum þörfum barns, en hún hafi ekki getað tryggt öryggi í lífi barnsins og stöðuleika í 

nánasta umhverfi barnsins, sem nauðsynlegt er fyrir börn. Móðir virtist vera föst í vítahring 

vanlíðanar og vímuefnaneyslu sem móðir var ekki að gera sér grein fyrir hversu mikla vinnu það 

tæki að vinna bug á. Hún átti í erfiðleikum með að taka leiðsögn sem nauðsynlegt væri fyrir 

bataferli hennar og til að hún gæti talist hæf til að fara með forsjá barnsins. Var því föður falin 

forsjá barnsins. 

Þó svo að aðili hafi náð bata eða sé hættur að stunda óreglu getur dómari litið svo á að ekki sé 

komin nægileg reynsla á bata aðila og metið sem svo að sá aðili sé ekki hæfur eða minna hæfur til 

að fara með forsjá. Ekki er nægilegt að foreldri viðurkenni vandann og leiti sér aðstoðar, það þarf 

að sýna fram á viðvarandi bata, sbr. Hrd. 10. febrúar 2011 (399/2010) Aðilar deildu um forsjá 

barns, við samvistaslit var forsjá ákveðin sameiginleg, með lögheimili hjá móður. En vegna tíða 

flutninga móður hafi barnið ýmist dvalið hjá móður, föður eða ömmum og öfum. Umgengni hafði 

verið óregluleg sama hjá hvoru foreldrinu það var, en barnið hafði að mestu dvalið hjá föður. 

Faðir gat sýnt fram á stöðuleika, við fyrsta viðtal matsmanns hugðist faðir skipta um starf þar sem 

þáverandi vinnutími hentaði ekki uppeldi barna. Húsnæði föður var ekki fyrst um sinn talið henta 

barni. Við seinni athugun var faðir kominn í aðra stöðu aðra vinnu og með vinnutíma svo hann 

gæti verið sem mest með barnið. Faðir hafði einnig tekið á leigu tvíbýli með bróðir sínum sem var 

í nálægð við foreldra þeirra. 

Móðir var talin bera hag barnsins fyrir brjósti, hún berði til þess ást og umhyggju og óskaði því 

velfarnaðar í lífinu, átti hún auðvelt með að setja því mörk á ungum aldri. Þó var ekki talið ljóst 

hvernig henni gengi að setja því mörk við unglingsaldur og aðstoða það við nám í efri bekkjum 

grunnskóla eða sinna uppeldi þegar til langs tíma væri litið. Móðir var talin hæf til að fara með 

forsjá barnsins svo framarlega að hún neyyti ekki áfengis. Móðir átti við geðræna erfiðleika að etja 

og átti það til að leggjast í þunglyndi, á þeim tíma leitaði hún í áfengi. Móðir kvaðst ekki eiga við 

vandamál að stríða taldi sig ekki þurfa að leita sér aðstoðar við því. Það var mat dómsins að til 
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þess að hún teldist hæf til að fara með forsjá, þyrfti hún að leita sér viðeigandi aðstoðar, þótti 

matsmanni ólíklegt að móðir myndi hefja slíka meðferð hvað þá ljúka henni. Fyrir Hæstarétti kom 

fram að móðir hafði leitað sér viðeigandi meðferðar vegna áfengissýki, en ekki var talin vera komin 

næg reynsla  á bata hennar. Faðir gat sýnt fram á stöðuleika, hann var í fastri vinnu og naut 

stuðnings foreldra sinna. Var föður falin forsjá bæði fyrir héraðsdómi og Hæstarétti. 

Svipaða niðurstöðu má einnig sjá í Hrd. 2003, bls. 3781 (147/2003). Aðilar deildu um forsjá 

tveggja barna sinna, sem á þeim tíma voru tæplega átta ára og sex ára. Eftir samvistaslit flutti faðir 

af heimili þeirra og tók börnin með sér, hann keypt íbúð í sama hverfi. Móðir bjó enn í sömu íbúð 

og börnin ólust upp í. Foreldrar voru báðir hæfir til að fara með forsjá barnanna, faðir stóð þó betur 

fyrir dómi vegna geðrænna erfiðleika móður sem hún hafði ekki leitað sér hjálpar við. Var því 

föður falin forsjá að þeim ástæðum meðal annars.  

Þá getur einnig farið svo að héraðsdómur telji aðila ekki hafa sýnt fram á nægilegan bata á vanda 

sínum, hvort sem það sé geðrænir erfiðleika eða eigi við áfengis eða vímuefnavanda. Getur farið 

sem svo að þegar málið fer fyrir Hæstarétt og aðili sýnir enn að hann hafi unnið bug á vanda sínum 

getur Hæstiréttur kveðið svo á að um nægilegan bata sé að ræða sbr, Hrd. 1996, bls. 2071. Aðilar 

deildu um forsjá tveggja barna sinna, ráðuneytið úrskurðaði að faðir skyldi fara með forsjá þeirra 

sökum áfengisneyslu móður, þó svo að móðir hefði á þeim tíma lokið fjögurra vikna 

áfengismeðferð þá væri ekki komin reynsla hvort móðir hafi unnið bug á áfengisneyslu sinni og 

var talið að hag barnanna væri betur borgið hjá föður. Ári eftir úrskurð krafðist móðir um að sér 

yrði falin forsjá aftur þar sem hún hafi sýnt fram á að hún hafi unnið bug á áfengisneyslu sinni og 

Var það niðurstaða Hæstaréttar að móðir myndi fara aftur með forsjá barnanna. 

Atvinnuhagir og heimilis aðstæður geta haft áhrif á mat um hæfni foreldra til að fara með forsjá, 

er þá litið til annarra sem kunna að búa á heimilinu eða hvers konar heimili foreldra hafa að bjóða 

barninu. Ekki er litið til þess hvort foreldrið geti boðið barni uppá betri félagslegar aðstæður, því 

fjárhagur foreldra er ekki næg ástæða til að flytja forsjá frá einu foreldri til hins. 

Eins og kom fram í  Hrd. 1995 bls. 1311. Aðilar deildu um forsjá tveggja barna, sem voru á þeim 

tíma fjögurra og tveggja ára. Báðir aðilar voru taldir hæfir til að fara með forsjá, í góðum tengslum 

við börnin og séu full fær til að sinna þörfum þeirra. Bæði börnin sýndu eðlilegan þroska og 

samskipti þeirra á milli væri eðlileg. Frá samvistarslitum höfðu börnin verið í umsjá móður og 

hafði móðir verið aðal umönnunaraðili frá fæðingu. Félagslegar aðstæður föður voru betri, heimili 
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hans bar vott af góðri umgengni og hreinlæti, bæði innan dyra sem utan og aðstæður voru hentugri 

fyrir börn en á heimili móður.  

Íbúð  móður var lýst með lítil, þröng og óheillandi og ekki hentug fyrir börnin og þyrfti að taka 

verulegum breytingum svo geta talist góð. Það var talið ekki koma niður á uppeldi barnanna eða 

að börnin stafi ógn af félagslegri velferð þeirra. Var það metið svo að þrátt fyrir að heimilis 

aðstæður væru mun betri hjá föður en móður, þá var ekki að sjá að börnin byggju við óviðunandi 

heimilisaðstæður og var því móður falin forsjá með vísan til stöðuleika, móðir hafði verið aðal 

umönnunaraðila barnanna og var talið vænlegt fyrir börnin að alast upp á sama heimili. Þau voru 

á svipuðu reki og myndu með aldrinum mynda sterkari systkinabönd en ella. 

Sá aðili sem hefur borið megin þunga af uppeldi barna getur verið talin hæfari til að fara með forsjá 

af þeim sökum. Foreldið þekkir þá betur grunnþarfi barnsins og er betur í stakk búið að sinna 

daglegum þörfum þess og því talið hæfara til að fara með forsjá barnsins. Sbr. Hrd. 28. október 

2010 (2/2010) Aðilar deildu um forsjá tveggja barna, við samvistaslit flutti faðir út af sameiginlegu 

heimili og móðir bjó enn á uppeldisstað barnanna. Móðir hafði verið aðal umönnunaraðili 

barnanna frá fæðingu, þegar móðir fór að vinna aftur eftir barnsburð vann hún styttri vinnudag en 

faðir og gat séð um börnin eftir leik- og grunnskóla. 

Móðir var talin geta veitt börnunum stöðuleika og umhverfi sem þau þekktu vel. Sömuleiðis var 

móðir sá aðili sem hafði skilning á þörfum þeirra og gat veitt þeim ást og öryggi. Móðir sýndi fram 

á að hún væri nákvæm og ábyrgðarfull manneskja sem væri nátengd börnum sínum og hafi 

hagsmuni þeirra í fyrirrúmi. Móðir gætti þess að ræða ekki við börnin um ágreining foreldra þeirra 

við þau.  

Faðir hafði öruggt heimili sem var í nágrenni við heimili móður, en þó í öðru hverfi. Faðir sýndi 

fram á fulla hæfni til að mæta þörfum barnanna og tengjast þeim náið og öðlast traust þeirra. Hann 

gaf börnunum nægilegt svigrúm til að ræða fjölskyldu- og umgengnismál og hvatti þau til að segja 

skoðanir sínar í þeim málum. Báðir aðilar voru taldir hæfir til að fara með forsjá barnanna, en 

styrkir þeirra lágu á mismunandi sviðum. Móðir hafði meiri innsýn í uppeldi barnanna og var því 

meðal annars falin forsjá þeirra.   

Þegar metið er forsjárhæfni foreldra er litið til hvort foreldri hefur skilning á þörfum barns líkt og 

kom fram í Hrd. 2/2010 sem reifaður er hér að ofan og Hrd. 2004, bls. 3936 (165/2004). Aðilar 
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deildu um forsjá barn sem var tæplega tólf ára á þeim tíma. Eftir samvistaslit foreldra hafði barnið 

búið hjá móður. Báðir aðilar voru taldi hæfir til að fara með forsjá. 

Faðir hafði meira innsæi í líðan barnsins, átti auðvelt að setja sig í spor þess að eftir fremsta megni 

reynt að vernda það. Faðir bjó í eigin íbúð, fékk framfærslu frá Tryggingastofnun ríkisins og átti 

fiskibát sem nýttur var til að veiða í kvöldmatinn en báturinn var ekki með veiðiheimild. Faðir 

gerði sér frekar grein fyrir líðan barnsins og eftir fremsta megni reyndi að aðstoða barnið og útvega 

því viðunandi aðstoð fyrir það. 

Móðir var gift að nýju og átti með núverandi manni sínum 20 mánaða gamalt barn. Þau bjuggu 

saman í þriggja herbergja eignaríbúð í blokk. Fyrir dómi kom fram að móðir væri að skilja við 

mann sinn og hefði hann flutt út. 

Móðir var talin jafn hæf föður til að fara með forsjá þess, en þar sem faðir hefði meira innsæi í 

líðan barnsins væri best fyrir barnið að lúta forsjá föður. Fyrir dómi fullyrti móðir að barninu liði 

vel og væri í andlegu jafnvægi, sem var ekki í samræmi við niðurstöður matsmanna. 

Svo getur það dregið úr forsjárhæfni að ræða við börnin á jafningjagrundvelli, sbr. Hrd. 5. 

nóvember 2009 (256/2009) Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, þrettán og tólf ára. Frá 

samvistaslitum foreldra höfðu börnin búið hjá föður við gott atlæti. Aðilar voru báðir taldir hæfir 

til að fara með forsjá. Þó hafði faðir ákveðið forskot á móður sem var að freista þess í þriðja skiptið 

að vera falin forsjá barnanna. Móðir var talin hafa blandað börnunum í forsjárdeilu foreldra, talaði 

hún við börnin á jafningja grundvelli sem var fyrir ofan þeirra þroska, hafði það sýnileg áhrif á 

eldra barnið sem hugsaði mikið um deilur foreldra sinna sem varð þess valdandi að það upplifði 

vanlíðan. Móðir var talin jafn hæf föður og var því föður falin forsjá barnanna, gat hann boðið upp 

á stöðugleika, húsnæði og öryggi.   

Einnig getur skipt máli þegar litið er til forsjárhæfni foreldra hvers konar heimilisaðstæður 

foreldrar búa, hvaða aðbúnað þau geta veitt barni sínu, hafi foreldrið stofnað til nýs hjúskapar og 

hvernig barnið tengist stjúpforeldri sínu, sbr. Hrd.12. júní 2008 (608/2007). Aðilar deildu um forsjá 

barns sem á þeim tíma var rúmlega átta ára, aðilar voru aldrei skráðir í sambúð og hafði móðir 

farið með forsjá barns frá fæðingu. Aðilar bjuggu hjá foreldrum föður, en við samvistaslit flutti 

móðir út af heimilinu með barnið. Aðilar voru báðir taldir hæfir til að fara með forsjá,  faðir hafði 

þó forskot á móður. 
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Talið var að faðir væri þroskaðri einstaklingur, var í betra andlegu jafnvægi og hafði meiri 

staðfestu. Tengsl föður við barnið voru talin góð og þroskavænleg, heimili föður var einnig talið 

fjölskylduvænna en móður. Kona föður hafði góða eiginleika sem uppalandi, barnið sýndi á 

fjölskyldu-tengslaprófi að það væri háð henni hvað varðar ýmsar grunnþarfir. Þó svo að barnið 

hafi ætíð notið forsjár móður sinnar hafði það verið í góðum tengslum við föðurfjölskyldu og leit 

á þau sem jákvæða fjölskyldueiningu sem barnið óskaði eftir að búa hjá. Föður var falin forsjá 

barnsins. 

Þá er vert að benda á að ekki er um tæmandi lista að ræða og þó svo að eitthvað atriði vegi þyngra 

í einu máli þá er ekki þar með sagt að það geri það í öllum málum eftir það, svo getur líka komið 

upp eitthvað sem ekki er getið í lögunum sem vegur þyngra í sérstökum málum. Oftar en ekki 

getur málið snúist um að þó svo að báðir aðilar séu hæfir til að fara með forsjá barnanna þá sé 

annar aðilinn hæfari til að fara með forsjá. Er þá nauðsynlegt að líta á aðra þætti sem koma fram í 

næstum köflum hér á eftir. 

Hæfi foreldra skiptir miklu máli þegar ákveðið er forsjá barns, því ef annað foreldrið er óhæft til 

að fara með forsjá þá vegur það þyngra heldur en aðrir þættir t.d. halda stöðuleika í lífi barns eða 

önnur systkini. Hins vegar ef foreldrar séu taldir jafnhæfir til að fara með forsjá eða annað foreldri 

aðeins hæfara heldur en hitt þá skiptir það ekki höfuðmáli og er þá nauðsynlegt að líta á aðra þætti. 

Í flestum Hæstaréttardómum var það niðurstaðan, að foreldrar væru jafnhæfir til að fara með forsjá 

barns. Þess vegna má sjá í þeim 63 Hæstaréttardómum sem notaðir voru við rannsókn þessa að 

það var alltaf fyrst litið til hæfi foreldra, en það hafði  einungis áhrif í 16 dómum, eða í 25% tilfella. 

Í sjö tilfellum var það móðir sem var talin hæfari aðili eða í 41% tilfella, en í níu tilfellum var faðir 

talin hæfari eða í 53% tilfella. Þegar dómar eru skoðaðir ítarlega má sjá að þegar hæfi foreldra er 

skoðað er ekki litið til kyns foreldra heldur frekar hvað foreldri hefur að bjóða barni sínu og hvort 

barn búi við viðunandi aðstæður á þeim stað. 

Þegar litið er á niðurstöður eftir tímabilum, þá voru í fyrsta hópi átta mál sem sneru að forsjárhæfni 

foreldra. Móður var falin forsjá í þremur málum eða 38% tilfella. Föður var falin forsjá í fimm 

málum eða í 62% tilfella. Í öðrum hópi voru sjö mál í heildina, móður var falin forsjá í þremur 

málum eða 43% tilfella. Föður var falin forsjá í fjórum málum eða 57% tilfella. Í hópi þrjú var 

einungis eitt mál og var systkinahópi skipt milli foreldra.  
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3.2 Stöðugleiki í lífi barns  

Mikilvægt er fyrir barn að lifa við stöðuleika, því tíð skipting á umhverfi getur valdið barni óöryggi 

og vanlíðan. Talið hefur verið sérstök áhætta ef barn flytur til annars lands, ekki nóg með að 

nánasta umhverfi breytist, þá breytist tungumálið einnig. Það fer þó allt eftir aðlögunarhæfni barns 

hverju sinni. Það er ekki þar með sagt að öruggt sé að forsjá sé breytt ef forsjárforeldrið hyggst 

flytja erlendis, því það getur sömuleiðis raskað stöðuleika að flytja forsjá. 

Hrd. 2003, bls. 3969 (190/2003). Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, tæplega ellefu og 

sex ára. Eftir samvistaslit var samið um að forsjáin væri sameiginleg en með lögheimili hjá móður. 

Þó báðir foreldrar væru taldir hæfir til að fara með forsjá barnanna stóð móðir betur því hún hafði 

alla tíð komið að daglegri umönnun. Móðir hugðist fara erlendis í nám sem var ástæða fyrir 

forsjámáli þessu, ekki var talið að börnin hlytu skaða af flutningunum og hélt því móðir forsjá 

bæði fyrir héraðsdóm og Hæstarétti. Þar sem móðir hafði verið aðal umönnunaraðili barnanna og 

þau búið hjá móður eftir skilnað foreldra var ekki talið vænlegt að faðir færi með forsjá barnanna. 

Þrátt fyrir að annað foreldrið geti betur boðið barni stöðuleika þegar til lengri tíma er litið er ekki 

þar með sagt nauðsynlegt að slíta barni frá því foreldri sem ávallt hefur lotið forsjá hins foreldrisins 

líkt og kom fram í Hrd. 2005, bls. 2382 (498/2004) Aðilar deildu um forsjá barns sem á þeim tíma 

var tæplega þriggja ára, aðilar voru aldrei í staðfestri samvist og hafði því móðir farið með forsjá 

frá fæðingu. Faðir var betur í stakk búinn að veita barninu stöðuleika þegar til lengri tíma var litið 

en faðir hafði fasta búsetu og atvinnu. Móðir hafði flutt nokkrum sinnum og atvinnuhagi hennar 

voru óljósir. Ekki var annað hægt að sjá að móðir hefði búið barninu nauðsynlegt öryggi þrátt fyrir 

breytingar á ástarsamböndum móður og tíðs flutnings. Það var því ekki talið vænlegt að raska 

stöðuleika barnsins með því að taka það úr umsjá móður sem hefði verið aðal umönnunar aðili 

barnsins frá fæðingu. Þrátt fyrir að faðir hefði getað búið barninu meiri stöðuleika þegar litið var 

til framtíðar var ekki talið að barnið byggi við óviðunandi aðstæður hjá móður sinni, var því talið 

best að móðir færi enn með forsjá. 

Stöðuleiki getur verið nánasta umhverfi, reynt er eftir fremsta megni að viðhalda nánasta umhverfi 

barns sbr. Hrd. 1999, bls. 2682. Aðilar deildu um forsjá fjögurra barna sinna, höfðu þau búið hjá 

föður frá samvistaslitum. Fyrir héraðsdómi var talin of mikli breyting fyrir börnin að flytja forsjá 

til móður, sem hafði á þeim tíma flutt um sveitarfélag, byrjuð í sambúð með manni og ný byrjuð á 

vinnustað sem langt var frá heimili hennar. Börnin höfðu alist upp með báða foreldra 



 

26 

heimavinnandi og því mikil breyting ef móðir færi með forsjá. Fyrir Hæstarétti komu meðal annars 

fram jákvæðar umsagnir og vitnisburður frá kennara barnanna sem gáfu til kynna að börnin byggju 

við reglufestu á heimili föður og væru í góðu andlegu jafnvægi. Fyrir héraðsdómi hugðist móðir 

flytja í annað bæjarfélag og var það álit matsmanna að það ætti ekki að hafa slæm áhrif á börnin 

og myndi jafnvel gera þeim gott því faðir hafði blandað börnunum í deilu foreldra. Móðir hafði 

flutt aftur í sama bæjarfélag og hugðist hún láta af störfum fengi hún forsjá. Þrátt fyrir að faðir 

hafði blandað börnunum í deilur foreldra sem almennt getur dregið úr forsjárhæfni aðila. Þá var 

föður falin forsjá barnanna einkum vegna þess að það ylli minnstri röskun fyrir börnin að lúta 

forsjá föður. 

Hrd. 15. desember 2011 (318/2011). Aðilar deildu um forsjá barns, aðilar voru aldrei skráð í 

staðfestri samvist og hafði móðir farið ein með forsjá þess frá fæðingu. Eftir samvistaslit flutti 

móðir í aðra íbúð með barnið og hefur barnið ávallt verið í umsjá móður sinnar. Aðilar voru báðir 

taldir hæfir til að fara með forsjá barnsins og heimilis aðstæður foreldra voru góðar, barnið var 

með sérherbergi á báðum stöðum. Móður var falin forsjá barnsins einkum sökum þess að móðir 

hafi séð um megin þungan af uppeldi barnsins frá upphafi en hún hafði verið eitt ár í fæðingarorlofi 

á meðan faðir tók einungis tvær vikur. 

Það getur farið svo að það skipti ekki máli hvort foreldrið fari með forsjá, barnið þarf að skipta um 

umhverfi sama hvoru foreldi verður falin forsjá. Því getur skipt máli hvort foreldrið sé tengdara 

barninu, því það getur raskað stöðuleika að fela forsjá því foreldri sem er minna tengt barninu. Sbr. 

Hrd. 2005, bls. 573 (279/2004). Aðilar deildu um forsjá barns. Eftir samvistaslit hafði barnið dvalið 

ýmist hjá móður eða föður og var mikið um óstöðugleika í lífi barnsins. Talið var nauðsynlegt fyrir 

líðan barnsins að koma á stöðuleika á lífi þess, síðasta eitt og hálfa árið hafði barnið dvalið hjá 

móður sinni og var henni því falin forsjá. 

Hrd. 21. janúar 2016 (593/2015). Aðilar deildu um forsjá tveggja barna, eftir samvistaslit bjuggu 

börnin hjá föður. Stuttu seinna flutti faðir í annað sveitarfélag með börnin. Aðilar voru báðir taldir 

hæfir til að fara með forsjá, en það myndi þjóna hagsmunum barnanna að lúta enn forsjá föður. 

Fyrirhugað var að faðir og börnin myndu flytja aftur í sama sveitarfélag og þau ólust upp í að ósk 

barnanna, var því föður falin forsjá þeirra. 

Hrd. 6. desember 2012 (463/2012). Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, eftir samvistaslit 

sömdu aðilar um að fara sameiginlega með forsjá barnanna, en lögheimilið var hjá móður og fóru 
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börnin til föður síns aðra hverja helgi. Stuttu seinna höfðaði faðir forsjármál sem lauk með dómi 

héraðsdóms og hefur móðir farið ein með forsjá barnanna síðan þá. Þegar móðir hugðist  flytja úr 

landi með börnin þá freistaði faðir þess að sér yrði falin forsjá barnanna. Báðir aðilar voru taldir 

hæfir til að fara með forsjá barnanna, móðir stóð betur, börnin voru tengdari henni enda hafði hún 

komið meira að uppeldi barnanna, einnig þekkja börnin ekkert annað en að búa hjá móður sinni. 

Þó svo að móðir hafi flutt úr landi með börnin þá var ekki annað að sjá en að þeim vegnaði vel í 

nýju landi og væru að aðlagast vel. Þó svo að flutningur úr landi sé tilefni þess að færa forsjá frá 

öðru foreldri til hins, þá þyrftu börnin að aðlagast nýju umhverfi ef þau myndu flytja til föður síns. 

Á þeim tíma var faðir sjómaður og var hann á sjó mánuð í senn og myndu börnin vera hjá eiginkonu 

föður. Fór svo að  móður var falin forsjá. 

Það kemur einnig til álita hvort barn þurfi að skipta um umhverfi sem það þekkir, hvað varðar 

skóla, tómstundir eða vinahópa. Ekki hefur það verið talið til hagsbóta fyrir barn að hrófla við 

núverandi aðstæðum. Þó er ekki alltaf þar með sagt að það sé hægt, aðrir þættir geta haft áhrif til 

dæmis forsjárhæfni foreldra, vilji barns eða önnur systkini. 

Hrd. 1998, bls. 666. Aðilar deildu um forsjá barns sem var á þeim tíma tæplega fimm ára. barnið 

hafði átt öruggt skjól á heimili föður síns og föðurforeldra frá fæðingu, fyrst með foreldrum sínum 

og síðan föður eftir sambúðarslit. Þau höfðu notið liðsinnis foreldra föður frá fyrstu tíð, og barnið 

virðist jafnan hafa verið í nánum tengslum við þau. Verður að telja, að það hafi minnsta röskun í 

för með sér fyrir barnið, að það dveljist áfram á heimili föður. En sýnt var fram á að barnið búi við 

þroskavænleg uppeldisskilyrði, sem munu ásamt rúmri umgengni við móður vera best til þess 

fallin að tryggja velferð þess. Dómurinn taldi að það veita föður forsjá tryggði betur hagsmuni 

barnsins, einkum að því er varðar stöðugleika í fjölskyldulífi. 

Börn eru mismunandi næm á breytingar, á meðan önnur taka illa breytingum og raski á stöðuleika, 

þá geta önnur börn verið ónæmari fyrir því. Stjórnvöld eru ekki að skipta sér af tíðum flutningum 

foreldra að fyrra bragði. Þegar aðilar deila um forsjá barns getur tíður flutningur foreldra komið til 

álita. Það getur verið nauðsynlegt að flytja þá forsjána til þess að stöðuleiki náist í lífi barns. 

Hrd. 2003, bls. 2412 (2/2003).  Aðilar deildu um forsjá barns tæplega fjögurra ára. Fyrst eftir 

samvistaslit var móðir með fulla forsjá yfir drengnum, móðir flutti til Danmerkur í stutta stund en 

vegna húsnæðisskorts flutti hún aftur til Íslands með barnið og voru aðilar sammála um að forsjá 

skyldi vera sameiginleg og að barnið byggi hjá föður  þar til aðstæður móður bötnuðu, en það var 
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fyrirhugað að faðir myndi flytja til móður með drenginn þegar hún væri komin með almennilegt 

húsnæði. Að nokkrum mánuðum liðnum fór faðir að hamla umgengnisrétt móður, sagðist hann 

ekki treysta móður fyrir barninu. Fram kom í málinu að óstöðugleiki hafi verið mikill í lífi barnsins 

og hafi það þurft að aðlagast nýjum aðstæðum nokkrum sinnum. Mat sálfræðingur það sem svo að 

barnið þyrfti stöðugleika og mikilvægt væri að forða barninu frá frekari röskun. Báðir aðilar töldust 

hæfir fyrir dómi að fara með forsjá barnsins, talið var að það hefði sem minnsta röskun í för með 

sér ef að faðir færi með forsjá og var honum því veitt forsjá bæði fyrir héraðsdómi og hæstarétti. 

Hrd. 2001, bls. 1614 (434/2000). Aðilar deildu um forsjá barns, eftir sambandsslit hafði móðir 

farið með forsjá barnsins. Með bráðabirgðaúrskurði fyrir héraðsdómi var föður fengin forsjá 

barnsins, þar sem sýnt var fram á óstöðugleika og óöryggi í lífi barnsins vegna tíðra flutninga 

móður. það hafði einnig haft áhrif á reglulega umgengni við föður. Á meðan að málinu stóð flutti 

móðir og neitaði að láta upp nýtt heimilisfang. Sýnt var fram á að líðan barnsins hafði batnað við 

að flytja til föður, einnig var barnið öruggara, náði sér á strik í þroska og sýndi ekki lengur merki 

um hegðunarfrávik sem áður höfðu komið upp. Foreldrar voru báðir taldir hæfir, faðir virtist veita 

meiri aga, gerði athugasemdir við hegðun barnsins, barnið lýsti því einnig að það taldi föður vera 

meiri uppalanda því móðir lifði sig meira inn í líf barnsins og var umburðarlyndari gagnvart 

barninu. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms og var föður veitt forsjá. 

Áður hefur verið nefnt að hæfi foreldra skipti sköpum þegar tekin er ákvörðun um forsjá barns. 

Það er ekki þar með sagt að hæfi foreldra eitt og sér eigi að hafa úrslitaatkvæðið þegar dómari 

tekur ákvörðun um forsjá barns. Farið hefur svo að þó svo að annað foreldrið sé talið minna hæft 

til að fara með forsjá, er talið a stöðuleiki hafi meira áhrif en hæfni foreldra þegar metið er hvað 

telst barni fyrir bestu. 

Hrd. 13. febrúar 2014 (687/2013). Aðilar deildu um forsjá barns, eftir samvistaslit fóru aðilar 

sameiginlega með forsjá barnsins en var það með lögheimili hjá móður. Faðir hafði áhyggjur af 

velferð barnsins og taldi að öryggi þess væri í hættu færi móðir með forsjá hennar, sömuleiðis taldi 

faðir að barnið hafi orðið fyrir og orðið vitni af ofbeldi, ekkert slíkt var þó sannað fyrir dómi. báðir 

aðilar töldust hæfir, faðir var talinn líklegur til að hamla umgengnisrétt móður og fengi hann forsjá 

þyrfti barnið að flytja í nýtt umhverfi og skóla. Á heimili móður hafði barnið alla tíð búið, þar 

þekkti barnið heimilið og umhverfi auk þess átti barnið þar systkin sem það var tengt og ekki taldist 
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heppilegt að skipta upp systkinum og raska stöðugleika barnsins var af þeim sökum móður falin 

forsjá. 

Vægi þessa þátta getur breyst frá einu máli til annars, til dæmis ef barn er alvarlega veikt og þarf 

meiri umönnun heldur en flest börn getur dómari litið svo á að stöðuleiki hafi meira vægi heldur 

en aðrir þættir, líkt og kom í Hrd. 1998:525. 

Hrd. 1998, bls. 525. Aðilar deildu um forsjá barns, barnið hafði verið veikt frá fæðingu og þurft 

mikla og stöðuga umönnun fyrsta æviárið. Þjáðist barnið af astma og var alvarlega heyrnarskert. 

Móðir hafði annast barnið mun meira en faðir fyrstu mánuði barnsins þetta var á þeim tíma sem 

að barnið var mjög veikt og þurfti sérstaka umönnun. Barnið hafði eytt meiri tíma með móður eftir 

samvistaslit. Faðir virtist eiga erfitt með umgengni við móður en mikilvægt er að slíkt sé virt. Faðir 

var vel í stakk búinn að veita barninu góðan stöðugleika og hafði hann mikinn stuðning foreldra 

sinna, móðir hafði engan slíkan stuðning. Móðir hafði verið vinsamleg í garð föður sem og foreldra 

hans en mátti ráða af gögnum málsins að foreldrar föður væru traustur bakhjarl í lífi barnsins. 

Sálfræðingur mat það svo að betra væri fyrir barnið að lúta forsjá föður. Héraðsdómur komst þó 

að þeirri niðurstöðu, með vísan í náin og persónuleg tengsl mæðginanna,  að ekki var annað að sjá 

að tengsl þeirra væru heilbrigð og þroskavæn fyrir barnið. Móðir hafði einnig sýnt fram á það að 

hún léti þarfir barnsins ganga fram fyrir sínar þarfir, allt þetta var tekið til greina sem og tillit til 

ungs aldurs barnsins og var móður falin forsjá. Fyrir Hæstarétti kom fram að móðir hafði flust til 

Belgíu með barnið til að fara þar í háskólanám, barnið hafði hafið þar skólagöngu, ekki var hægt 

að sýna fram á að skólinn þar væri verri en hérlendis og gat sá belgíski stuðlað að þroska barnsins, 

staðfesti því Hæstiréttur dóm héraðsdóms og hélst forsjá hjá móður. 

Má hér sjá að þegar meta á stöðuleika í lífi barns er nauðsynlegt að skoða tengsl milli barns og 

foreldra. Í málinu var ekki talið vænlegt að færa forsjá frá móður meðal annars sökum hversu náið 

barnið væri móður sinni. Það hafi alla tíð notið umönnunar móður sinnar og þó svo að flutningur 

erlendis sé talin mikil röskun á hag barnsins, sem var sömuleiðis alvarlega veikt var ekki að sjá að 

skólinn þar í landi væri verri en skólinn sem það hafði stundað hér á landi. Væri erfiðara fyrir 

barnið að raska tengslum við móður sína en flutningur erlendis. 

Í rannsókn þessari hafði stöðuleiki áhrif í 40 tilfella af 63 dómum eða í 63% tilfella sem gefur til 

kynna að um mikilvægan þátt er að ræða  þegar ákvörðun er tekin um forsjá barns. Í einu tilfelli 
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var systkinahópnum skipt upp eða í 3% mála, en móður var falin forsjá í 19 málum eða í 47% 

tilfella og föður í 20 málum eða í 50% tilfella.  

Það getur skipt máli hvar barnið býr eftir samvistaslit foreldra, því þegar aðilar eru báðir taldir 

hæfir til að fara með forsjána, má sjá að stöðuleiki eða búseta barns skiptir miklu máli. Því getur 

skipt máli hver fer með búsetu barns eftir samvistaslit hverjum er að lokum falin forsjáin. Í 33 

málum af 40 eða í 82% tilfella þá var þeim aðila sem barnið bjó hjá  eftir samvistaslit falið forsjá 

og í sjö málum eða í 18% tilfella þar sem búseta barns frá samvistaslitum breyttist, skiptir þá ekki 

hvort um sé að ræða þegar annar aðilinn flytur af sameiginlegu heimili með börnin eða ekki. Í einu 

máli var systkinahópi skipt á milli foreldra en í því máli hafði móðir flutt af heimili með yngra 

barnið en eldra varð eftir hjá föður sínum.    

Þegar litið er á niðurstöður eftir tímabilum, þá voru í hópi eitt 15 mál sem féllu vegna stöðuleika í 

lífi barns. Móður var falin forsjá í fjórum málum eða í 26% tilfella. Föður var falin forsjá í ellefu 

málum eða 74% tilfella. Í hópi tvö voru 25 mál, móður var falin forsjá í 15 málum, eða í 60% 

tilfella. Föður var falin forsjá í níu málum eða í 36% tilfella. Í einu máli voru systkinum skipt milli 

foreldra eða í 4% tilfella.  

3.3 Tengsl barns við foreldra sína  

Tengsl barns við foreldra sína getur skipt höfuðmáli þegar tekin er ákvörðun um forsjá barns, séu 

báðir foreldrar hæfir til að fara með forsjána.41 Þetta atriði er nátengt stöðuleika í lífi barns sem 

fjallað er um í kafla 3.2 hér að ofan. Ef barn er tengdara öðru foreldrinu getur það raskað stöðuleika 

í lífi barns ef forsjá myndi vera hjá því foreldri sem það er minna tengdari.42 Með tengslum við 

foreldra er átt við þau jákvæðu og uppbyggilegu tengsl sem geta myndast milli foreldris og barns. 

Hafi annað foreldrið séð meira um heimilið og uppeldið á börnum er líklegt að sá aðili sé tengdari 

börnunum.43  

Hrd. 2. maí 2013 (712/2012) Aðilar deildu um forsjá barns sem á þeim tíma var tólf ára, eftir 

samvistaslit fóru aðilar með sameiginlega forsjá og hafði barnið dvalið jafnt hjá báðum foreldrum. 

Barnið fór að verða áhugalaust og niðurdregið. Eftir viðtal við sálfræðing var talið að 

fyrirkomulagið, það að barnið ætti tvö heimili, hefði slæm áhrif á það. Fyrir dómi vildi barnið ekki 

                                                           
41 Davíð Þór Björgvinsson (1995). Barnaréttur, bls. 196. 
42 Hrefna Friðriksdóttir (2013). Handbók, Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 124 
43 Hrefna Friðriksdóttir (2013). Handbók, Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 127 
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gera uppá milli hjá hvor foreldrinu það vildi búa hjá, því þótti vænt um báða foreldra sína og vildi 

gera þeim báðum til geðs. Báðir foreldrar voru taldir hæfir til að fara með forsjá, á heimili föður 

bjuggu systkini þess og var samband þeirra á milli gott, á heimili móður bjó sambýlismaður hennar, 

átti hann barn sem kom til þeirra aðra hvorri viku. Talið var að barnið væri tengdara föður heldur 

en móður, sem væri dýrmætt fyrir barnið á unglingsárum, föður var því falin forsjá.  

Í Hrd. 1998:525, sem reifaður er í kafla 3.2 hér að framan kom fram að þá hafði barnið notið meiri 

umönnunar móður sinnar bæði fyrir og eftir samvistaslit, af þeim sökum meðal annars var móður 

falin forsjá barnsins.  Ekki hefur verið talið farsælt að skipta systkinahópi milli foreldra, en eins 

og svo oft áður þá geta komið upp þær aðstæður að það sé börnunum fyrir bestu að svo sé, nánar 

verður farið í áhrif systkinahópa í kafla 3.7 hér á eftir.  

Hrd. 2006, bls. 2964 (548/2005) Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna,  við skilnað að borði 

og sæng var forsjá ákveðin sameiginleg en lögheimili annars barnsins væri hjá móður og lögheimili 

hins væri hjá föður, en við lögskilnað foreldrar var samið um að lögheimili beggja barnanna yrði 

hjá móður. Báðir aðilar voru taldir hæfir til að fara með forsjá barnanna og var móður falin forsjá 

annars barnsins en föður hins. Börnin vildu ekki gera uppá milli foreldra sinna, en þótti sannað að 

annað barnið var hændara föður sínum og hitt móður sinni, þar sem nokkur aldursmunur var á 

þeim, var talið að það ætti ekki að hafa þýðingu í þessu máli þótt þeim væri skipt upp. Einnig voru 

báðir foreldrar komnir í hjúskap aftur og ættu þau systkini á báðum stöðum og rík umgengni hjá 

því foreldri sem ekki fór með forsjá. 

Barn getur verið mjög náið báðum foreldrum sínum og ekki sýnt fram á  að það sé tengdara öðru 

foreldrinu. Þó getur það sýnt að það hafi meiri þörf á annað foreldrið til að sinna grunnþörfum 

þess, eða hafi meiri þörf fyrir náin tengsl við annað foreldrið. 

Hrd. 1999, bls. 1182. Aðilar deildu um forsjá barns, fyrir héraðsdómi lá fyrir að móðir hafði sagt 

starfi sínu lausu og hugðist flytja til Danmerkur, var hún í sambandi með dönskum manni og þau 

búin að finna húsnæði. Faðirinn stefndi á að búa áfram í sama hverfi, þar sem áður var sameiginlegt 

húsnæði þeirra. Fyrir dómi lá, að báðir foreldrar voru hæfir til að fara með forsjá. Barnið hafði 

ríkuleg og traust tengsl við báða foreldra þó virtist móðir hafa meiri næmni á tilfinningalíf þess. 

Vegna flutnings móður til Danmerkur athuguðu matsmenn hvort flutningur til Danmerkur myndi 

hafa slæm áhrif á barnið, en var það álit matsmanna að hvorki þroska né velferð barnsins stafaði 

hætta af flutningunum, einnig var talið að flutningar myndu ekki tálma umgengni við föður. Var 
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það niðurstaða dómsins að móðir færi með forsjá barnsins á þeim forsendum að barnið leitaði 

meira til móður sinnar og á fjölskylduprófi kom fram að það hafði meira þörf fyrir náin tengsl við 

móður heldur en föður. 

Hrd. 30. maí 2013 (1/2013) Aðilar deildu um forsjá barns, eftir samvistaslit fóru aðilar 

sameiginlega með forsjá, en með lögheimili hjá móður. Forsjárdeilur milli aðila höfðu slæm áhrif 

á barnið og átti það við hegðunarörðugleika að stríða, sem bæði lýstu sér í óhlýðni og ljótu 

orðbragði. Barnið var tengdara föður sínum og var það mat matsmanns að best væri fyrir barnið 

að faðir færi með forsjá. Hins vegar var það mat dómsins að flytja ekki forsjá til föður, því ef faðir 

færi með forsjá, þyrfti barnið að flytja um sveitarfélag, skipta um skóla og nánasta umhverfi. 

Barnið hafði alla tíð búið hjá móður þar átti það tvö systkini og ekki taldist skynsamlegt að rjúfa 

þau tengsl. Var móður því falin forsjá barnsins.  

Litið hefur verið svo, að hafi barn ekki notið umgengni við annað foreldrið vegna 

umgengnistálmunar, sé barnið óhjákvæmilega minna tengt því foreldri. Það hefur sýnt sig að þó 

svo að dómari líti á hvort aðilar hafi tálmað umgengni er ekki þar með sagt að það vegi þungt þegar 

tekin er ákvörðun um forsjá barns og getur farið sem svo að dómari telur að tengsl barns við 

foreldra skuli vega þyngra en umgengnistálmanir.   

Hrd. 1997, bls. 474. Aðilar deildu um forsjá tveggja barna, fimmtán ára og sjö ára.  Við samvistaslit 

flutti móðirin út af heimili þeirra með yngra barnið með sér, eldra barnið varð eftir hjá föður. Móðir 

neitaði föður að hafa samskipti við yngra barn sitt, þrátt fyrir þvingunarúrræði stjórnvalda. Var 

ljóst að sú harka sem hafði verið í þessum samskiptum málsaðila, bitnaði ekki aðeins á föður, 

heldur einnig á systkinum þess. Héraðsdómur fól föður forsjá eldra barninu, en móður forsjá þess 

yngra. Fyrir Hæstarétti var einungis til endurskoðunar úrlausn héraðsdóms um forsjá yngra 

barnsins. Við endurskoðun héraðsdóms var einkum litið til þess, að barnið er aðeins á sjötta 

aldursári og hefur notið umsjár móður frá fæðingu, varð ekki betur séð en sú umönnun sé í góðu 

horfi og tengsl þeirra mjög náin. Var ekki talið að það væri betra fyrir barnið að lúta forsjá föður 

þar sem það þekkti varla föður sinn, var því móður falin forsjá barnsins.  

Þegar forsjárhæfni er metin getur farið sem svo að annað foreldrið sé talið hæfara en hitt foreldrið. 

En það gæti munað það litlu að það er ekki tekið til greina þegar ákvörðun er tekin um forsjá barns. 

Þó svo að annað foreldrið sé talið minna hæft til að fara með forsjá þá er barnið mun tengdara því 
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foreldri. Það getur því verið vænlegra fyrir barnið að lúta forsjá þess foreldri sem talið var minna 

hæfara til að fara með forsjá þar sem barnið er tengdara því foreldri.   

Hrd. 2004, bls. 2471 (31/2004). Aðilar deildu um forsjá þriggja barna sinna, ellefu, níu og tveggja 

ára. Við samvistaslit flutti móðir út af sameiginlegu heimili þeirra og bjó þá inn á heimili foreldra 

sinna. Fyrir dómi voru báðir foreldrar taldir hæfir til að fara með forsjá barnanna, fyrstu ár 

barnanna var faðir á sjó og móðir bar meginþungan af uppeldi barnanna, auk þess höfðu börnin 

búið með móður sinni frá samvistaslitum. ekki var hægt að sýna fram á að börnin liðu skort hjá 

móður þó að faðir gæti boðið upp á betri félagslegar aðstæður. var því kveðið á um að það hefði 

minnsta röskun í för með sér ef að móðir færi með forsjá.  

Af þeim 63 Hæstaréttardómum sem notaðir voru við rannsókn þessa voru 25 mál þar sem reyndi 

á tengsl barns við foreldra sína eða í 40% tilfella. Af þeim voru fimm mál vegna tengsla barns við 

föður sinn eða í 20% tilfella og 18 mál vegna tengsla barns við móður sína eða 72% tilfella. Í tveim 

tilfellum var systkinahópi skipt milli foreldra eða í 8% tilfella.  

Þegar litið er á niðurstöður eftir tímabilum, voru í fyrsta hópi níu mál þar sem tengsl barns við 

foreldra sína komu til álita. Móður var falin forsjá í sex málum eða 66% tilfella. Föður var falin 

forsjá í 22% tilfella, í einu máli var systkinum skipt á  milli foreldra. Hópur tvö innihélt tólf mál, 

móður var falin forsjá í níu málum eða 75% tilfella. Föður var falin forsjá í tveimur málum eða í 

17% tilfella, í einu máli var systkinum skipt á milli foreldra eða í 8% tilfella. Í hópi þrjú voru fjögur 

mál í heildina, móður var falin forsjá í þrem málum eða í 75% tilfella. Föður var falin forsjá í einu 

máli eða 25% tilfella.  

3.4 Umgengnisréttur barns og forsjárlauss foreldis  

Barn á rétt á því að umgangast báða foreldra sína  og er sá réttur varðveittur meðal annars í 7. gr. 

SRB. Einnig á barn rétt á því að umgangast það foreldri sem það býr ekki hjá, en með umgengni 

er átt við samveru og önnur samskipti sbr.46. gr. bl. og skiptir þá ekki máli hvort barn nær að 

umgangast það með beinum hætti, en einnig getur komið til greina bréfaskriftir eða símtöl.44  

 

                                                           
44 Frumvarp til barnalaga, 76/2003, þskj. 181, 180. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html Sótt 30.1.2016 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
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3.4.1 Líklegri til að stuðla að umgengni við forsjárlaus foreldri 

Hrd. 8. nóvember 2012 (136/2012) Aðilar deildu um forsjá barns, eftir samvistaslit fóru aðilar með 

sameiginlega forsjá og var umgengni ákveðin vika og vika í senn. Þurfti faðir að falla frá þessu 

samkomulagi um stund vegna náms sem hann stundaði og var umgengni önnur hver helgi. Þegar 

skólanum lauk sótti faðir eftir að fyrra samkomulag yrði tekið upp, því neitaði móðir og fékk faðir 

ekki að sjá barn sitt í þrjár vikur. Í framhaldi af því fór af stað rannsókn á því hvort barnið hefði 

orðið fyrir kynferðisofbeldi af hálfu föður síns. Var ekki virtur umgengnisréttur föður á meðan 

rannsókn málsins stóð. Rannsókn málsins féll niður þar sem ekkert benti til þess að barnið hafði 

orðið fyrir kynferðisofbeldi af hálfu föður  og bar framburður barnsins, þess merki að hann hefði 

verið æfður. Nokkru eftir að málið féll niður var umgengni við föður undir eftirliti 

Barnaverndarnefndar. Móðir lagðist seinna á sjúkrahús vegna andlegra veikinda og var barnið 

vistað hjá fósturforeldrum, en umgengni við föður var önnur hver helgi. Aðilar voru báðir taldir 

hæfir til að fara með forsjá barnsins, en hafði faðir forskot er varðar stöðuleika og andlegt jafnvægi. 

Sömuleiðis var faðir talin líklegri til að virða umgengnisrétt við það foreldri sem ekki færi með 

forsjá. Var því af  þeim sökum föður falin forsjá barnsins.  

Hrd. 15. nóvember 2007 (114/2007) Aðilar deildu um forsjá barns sem á þeim tíma var rúmlega 

fjögurra ára. Eftir samvistaslit fór móðir með forsjá barnsins en með lögheimili hjá föður og gilti 

sá samningur í eitt ár. Báðir aðilar voru taldir hæfir til að fara með forsjá barnsins, á heimili föður 

bjó eldra systkini barnsins og voru þau náin, ekki var talið að það samband myndi rofna færi móðir 

með forsjá og lögheimili barnsins. Móðir var talin næmari á þarfir barnsins  og var hún talin líklegri 

til að stuðla að góðum samskiptum við það foreldri sem ekki færi með forsjá, fram kom fyrir dómi 

að faðir og hans fjölskylda voru ekki sátt við móður og ættu í erfiðum samskiptum við hana. Þó 

svo að barnið þyrfti að skipta um leikskóla ef móðir færi með forsjá barnsins, var ekkert sem benti 

til þess að það hefði slæm áhrif á barnið. Var því móður falin forsjá barnsins.  

Hrd. 23. apríl 2008 (431/2007) Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, eftir samvistaslit var 

ákveðið að forsjá skyldi vera sameiginleg og lögheimili hjá móður. Fyrst um sinn var faðir með 

umgengni aðra hverja helgi, en nokkru seinna flytur hann í sama hverfi og móðir og voru börnin 

því aðra hvora viku hjá hvoru foreldri. Báðir aðilar voru taldir hæfir til að fara með forsjá barnanna, 

börnin áttu hálfsystkini á báðum stöðum og voru náin þeim báðum. Í umsögn matsmanns mátti sjá 

að börnin upplifðu sem svo að þau ættu tvö heimili til jafns. Dómurinn taldi það minnsta röskun 
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fyrir börnin að móðir skyldi fara með forsjá barnanna, einnig var talið að móðir væri líklegri til að 

stuðla að umgengni við það foreldri sem ekki færi með forsjá, var því móður falin forsjá barnanna.  

Öðru hvoru foreldri var veitt forsjá í sex málum af 63 Hæstaréttardómum vegna þess að það þótti 

líklegra til að virða umgengisrétt barns við það foreldri sem ekki fór með forsjá eða í 10% tilfella. 

Móður var falin forsjá í fimm málum eða í 83% tilfella en föður í einu máli eða 17% tilfella. Í  hópi  

eitt var móður falin forsjá í tveimur tilfellum. Í hópi tvö var móður falin forsjá í þremur málum en 

föður í einu.  

3.4.2 Foreldri beitir umgengistálmunum 

Það er á ábyrgð beggja foreldra barns að virða og stuðla að samskiptum jafnt við það foreldri sem 

það býr ekki hjá og því sem barnið býr hjá, sbr. 2. mgr. 46. gr. bl. Það foreldri sem virðir ekki 

þennan rétt getur haft lakari stöðu gagnvart forsjámáli sbr. 2. mgr. 34. gr. bl.  

Hrd. 1. mars 2007 (435/2006) Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, eftir samvistarslit flutti 

móðir af heimili og voru börnin eftir á heimili með föður sínum. Með hæstaréttardómi nr. 146/2003 

var föður falin forsjá barnanna þar sem talið var að óskipt búseta væri best fyrir börnin. Hins vegar 

var talið að hagsmunum barnanna væri betur borgið hjá móður sinni, sökum forsjárhæfni föður, 

en hann virti ekki umgengnisrétt móður við börnin. Eftir að dómur féll í fyrra málinu, leið ár frá 

þeim úrskurði og þar móðir fór að hitta börnin aftur. Sömuleiðis hafði faðir hafnað allri aðstoð 

vegna barnanna, hvort sem það væru skólayfirvöld eða Barnaverndarnefnd, en fyrir dómi var erfitt 

að meta forsjár hæfni föður þar sem hann neitaði öllu samstarfi við matsmenn. Var af þeim 

forsendum móður falin forsjá barnanna. 

Hrd. 1998, bls. 2467. Aðilar deildu um forsjá fjögurra barna sinna, eftir skilnað höfðu börnin verið 

í umsjón móður sinnar, en hún hafði  hindrað umgengni við föður frá skilnaði. Börnin höfðu reynt 

að leiða ástandið hjá sér en fóru þó smám saman að hitta föður sinn án vitneskju móður. Fyrir dómi 

kom fram að foreldrar voru báðir taldir hæfir til að fara með forsjá barnanna, með þeim fyrirvara 

að báðir foreldrar virði umgengni við það foreldri sem fer ekki með forsjána. Elsta barnið tók ekki 

afstöðu um hvar það vildi búa en það var  orðið langþreytt á ástandinu og móður sinni. Næstelsta 

barnið sagði frekar vilja vera hjá móður sinni en vilja geta hitt föður sinn, sömuleiðis taldi það að 

hin systkini sín vera sammála sér. Tvö yngstu börnin tóku ekki beina afstöðu hjá hvoru foreldrinu 

þau vildu frekar vera, bæði lýstu eindregið yfir að vilja hitta föður sinn gegn vilja móðurinnar. 
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Deilur milli foreldra höfðu komið illa við börnin og báru þau merki um vanmátt og kvíða, einkum 

vegna viðbragða móður sinnar. Móðir virðist hafa höfðað til ábyrgðar barnanna til að fá sínu 

framgengt í forsjárdeilunni og því ekki tekið tillit til hags barnanna vegna ágreinings milli 

foreldranna. Var því niðurstaða héraðsdóms sem Hæstiréttur staðfesti að faðirinn færi með forsjá 

barnanna. 

Hrd. 5. nóvember 2009 (197/2009) Aðilar deildu um forsjá barns sem var á þeim tíma rúmlega 

átta ára. Eftir samvistaslit fór móðir ein með forsjá barns, en umgengni við föður var rífleg og tók 

faðir einnig barn móður í umgengni jafnt og barn sitt. Það fyrirkomulag gekk vel þar til faðir fór í 

samband aftur, en móðir taldi að sambúðarkona föður væri stjórnsöm og tæki of mikið af sínu 

hlutverki sem uppalandi. Stuttu seinna tók móðir fyrir umgengni við föður, sem fór svo að faðir 

hafði ekki hitt barn sitt í rúm tvö ár, móðir hafði einnig hindrað umgengni við föðurfjölskyldu 

barnsins. Þegar málið var tekið fyrir í  héraðsdómi flutti móðir til Noregs þar sem hún stundaði 

nám. Barnið hafði ekki talað við föður  sinn í síma frá flutningum, þar sem því var tilkynnt að það 

væri of dýrt að hringja frá Íslandi til Noregs. Aðilar voru báðir taldir hæfir til að fara með forsjá 

barnsins, þó svo að móðir hafði hindrað umgengni við föður þá hafði ekki verið komin reynsla á 

hvort móðir myndi taka sig á varðandi umgengistálmanna sem hún beitti. Svo óskaði barnið eftir 

að búa frekar hjá móður sinni og systkini, sem það hafði búið hjá alla sína tíð. Var því ákveðið að 

móðir færi með forsjá barnsins.  

Hrd. 3 desember 2009 (303/2009) Aðilar áttu saman fjögur börn, en deildu einungis forsjá yngsta 

barnsins. Við samvistaslit flutti móðir til foreldra sinna með öll börnin, fyrst um sinn héldu elstu 

börnin að um væri að ræða sumarfrí, en þegar hið rétta kom í ljós óskuðu tvö elstu börnin eftir því 

að fara til föður síns. Fyrst um sinn voru tvö elstu börnin og yngsti strákurinn hjá föður sínum og 

næst yngsta barnið var hjá móður sinni. Í skýrslum  frá leikskóla eins barnsins var sýnt fram á að 

því liði betur þegar það væri í umsjá föður síns, en móður. Faðir hafði um tíma hindrað umgengni 

barnsins við móður sína, en það eitt og sér var ekki talið nægilegt til að móðir færi með forsjá 

barnsins. Báðir foreldrar voru taldir hæfir til að fara með forsjá barnanna, en yngsta barnið  hafði  

búið hjá föður sínum eftir samvistaslit og var því talið það því fyrir bestu að faðir færi með forsjá. 

Hrd. 11. nóvember 2010 (193/2010) Aðilar deildu um forsjá þriggja barna sinna, fyrst eftir 

samvistaslit fór móðir ein með forsjá tveggja yngri barnanna en foreldrar fóru sameiginlega með 

forsjá elsta barnsins, en lögheimili var hjá móður. Báðir foreldrar voru taldir hæfir til að fara með 



 

37 

forsjá barnanna, þó væru tvö yngri börnin tengdari móður en föður. Ágreiningur kom upp á milli 

foreldra og hamlaði móðir umgengni barnanna við föður. Foreldrar voru báðir taldir hæfir til að 

fara með forsjá, en talið var að það væri börnunum fyrir bestu ef móðir færi með forsjá þeirra, 

börnin höfðu alla tíð búið hjá móður. Þó svo að móðir hafi tálmað umgengni um stund, þá var fyrir 

Hæstarétti sýnt fram á að móðir hafi látið af tálmunum og væri farin að virða umgengnisrétt 

barnanna við föður sinn.  

Hrd. 24 febrúar 2011 (350/2010) Aðilar deildu um forsjá þriggja barna sinna, var það í þriðja sinn 

sem forsjá deilur foreldra fóru fyrir dómstóla. Faðir gerði kröfu um að fara með forsjá allra barna 

sinna en til vara einungis yngsta barnsins. Fram kom að móðir hafði tálmað umgengni barnanna 

við föður  og þurfti að beita dagsektum vegna þessa, það var einungis vegna yngsta barnsins sem 

ekki fór í umgengni til föður síns og var að lokum komið á umgengni með aðfararbeiðni. Börnin 

óskuðu eftir að lúta forsjá móður og helst ekki að vera í umgengni við föður, börnin voru hrædd 

við föður sinn og umgengni við hann olli þeim kvíða og vanlíðan. Þó svo að móðir hafi lengi beitt 

umgengnistálmunum var litið til eindregin vilja eldri barnanna að lúta forsjá móður sinnar, var 

móður falin forsjá allra barnanna. Ekki var tekin til greina varakrafa föður þar sem ekki var talið 

vænlegt að skipta systkinahópnum upp.  

Í fimm málum var litið til þess að annað foreldrið hafi hindrað umgengni við forsjárlaus foreldri, 

eða í 8 % tilfella. Móður var falin forsjá í fjórum málum eða í 80% tilfella en föður var falin forsjá 

sökum þess í einu máli eða í 20% tilfella. Í þeim fimm málum sem um er að ræða hér,  var í fjórum 

málum móðir sem tálmaði umgengni en einungis í tveimur málum var forsjá flutt frá móður til 

föður. Þó svo að annað hvort foreldrið hafi beitt umgengistálmunum er ekki þar með sagt að 

forsjáin sé sjálfkrafa færð  til hins foreldris, því í slíkum málum þá reynir einnig á tengsl barns við 

foreldra sína, og hafi barn ekki hitt annað foreldrið sitt í langan tíma, jafnvel nokkur ár þá getur 

farið sem svo að högum barnsins sé betur borgið í nánasta umhverfi þess. Þegar niðurstöður er 

skoðaðar eftir tímabilum þá voru þrjú mál í hópi eitt, móður var falin forsjá í tveimur málum en 

föður í einu. Í hópi tvö voru tvö mál og var móður falin forsjá í þeim báðum. Engin 

Hæstaréttardómur féll á tímabilinu 2013 til 2016 þar sem litið var til umgengnistálmana.  

3.4.3 Samantekt  

Hér má sjá að það foreldri sem virðir ekki umgengni við forsjárlaust foreldri og beitir 

umgengistálmunum gæti verið talið ekki jafn hæft til að fara með forsjá barns og það foreldri sem 
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ekki beitir umgengistálmunum. Sömuleiðis getur það haft áhrif hvort það foreldri sem beitir 

tálmunum hafi hætt því og umgengni sé komin í gott horf aftur, þá hefur það minna vægi en ella, 

líkt og í Hrd. 193/2010 sem reifaður er hér að ofan.  

Þau úrræði sem foreldrar geta nýtt sé þegar hitt foreldrið tálmar umgengni er að leita til Sýslumanns 

og úrskurðar hann nánar um inntak umgengni. Þær aðstæður sem sýslumaður lítur til eru þau sömu 

sem dómari lítur til þegar tekin er ákvörðun um forsjá eða það sem barni er fyrir bestu, sýslumaður 

getur úrskurðað svo að það sé andstætt hagsmunum barns að njóta umgengni við báða foreldra 

sína, sbr.1 mgr. 47 gr. bl. Eftir að sýslumaður hefur úrskurðað um umgengni og foreldri tálmar 

umgengni getur sýslumaður beitt dagsektum til að koma á umgengni, sbr. 1. mgr. 48. gr. bl. Hægt 

er að gera fjárnám í dagsektum, sem tilraun til að koma á umgengni, sbr. 1. mgr. 49. gr. bl. Ef það 

dugar ekki til er hægt að koma á umgengni með aðför. 

Af þeim 63 Hæstaréttardómum sem nýttir voru við rannsókn þessa voru ellefu mál sem 

umgengnisréttur barns kom til greina eða í 17% tilfella. Af þeim var móður falin forsjá í níu málum 

eða í 81% tilfella, föður var falin forsjá í tveimur málum eða í 19% tilfella.   

3.5 Hætta á ofbeldi á heimili barns  

Það hefur ekki reynt oft á þetta atriði fyrir íslenskum dómstólum en af þeim Hæstaréttardómum 

sem komu til greina, var ofbeldi á heimili barns litið alvarlegum augum, hvort sem það var 

líkamlegt, andlegt eða kynferðislegt ofbeldi.45  

Hrd. 2003, bls. 3610 (146/2003). Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, sem á þeim tíma 

voru tæplega níu ára og sjö ára. Frá samvistaslitum höfðu börnin búið með föður sínum hjá föður 

foreldrum sínum og höfðu þau þar sín eigin herbergi. Eldra barnið skýrði frá að það hafði orðið 

fyrir kynferðislegu áreiti á heimili móður, faðir tilkynnir málið til barnaverndarnefndar sem lagði 

til að barnið myndi ekki hitta umræddan mann að svo stöddu, móðir sinnti ekki þeim tilmælum. 

Foreldrar voru báðir taldir hæfir til að fara með forsjá barnanna, en faðir hafði forskot á móður þar 

sem hún hafði vanmetið  þá hættu sem stafaði að eldra barninu á heimili sínu. Dómurinn taldi að 

óbreytt skipan á búsetu væri best fyrir börnin og því var föður falin forsjá barnanna bæði fyrir 

héraðsdómi og í Hæstarétti. 

                                                           
45 Frumvarp til barnalaga, þskj. 181, 180. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html Sótt 30.1.2016. 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
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Það skiptir ekki máli hvort að ofbeldið beinist að barninu sjálfu heldur einnig hvort það verði vitni 

af ofbeldi á heimili sínu.46 Hrd. 2000, bls. 2505 (56/2000). Aðilar deildu um forsjá tveggja barna 

sinna, fyrst eftir sambandsslit voru börnin hjá móður sinni en sökum áfengis og vímuefnaneyslu 

hennar fóru börnin að búa hjá föður sínum í  tvö ár og sýnt var fram á að hann hafi veitt þeim 

öruggt umhverfi og góð almenn uppeldisskilyrði. Foreldrar voru taldir jafn hæfir til að fara með 

forsjá barnanna, svo framarlega að móðir hefji ekki neyslu á ný. Faðir hafði sömuleiðis sýnt fram 

á að hann virti umgengnisrétt við móður, jafnvel á meðan móðir var í neyslu. Móðir sé nú gift 

manni sem einnig hafði  verið í áfengis og vímuefnaneyslu, en bæði móðir og eiginmaður hafa 

verið edrú í rúmt ár núna, en of snemmt er að  dæma um það hvort það sér varanlegur árangur, 

sérstaklega ef litið til tíðra meðferða hjá þeim báðum. Sömuleiðis var litið til þess að eignmaður 

móður hafi gerst sekur um að beita fyrrverandi konu sína kynferðislegu ofbeldi í viðurvist barna 

sinna, en það dró úr forsjárhæfni hennar, þó svo að hún gæti veitt börnunum betri ytri aðstæður 

heldur en voru hjá föður. Var það því talið vera börnunum fyrir bestu að faðir þeirra færi með 

forsjánna. Af þeim Hæstaréttardómum sem notaðir voru við rannsókn þessa voru einungis tvö mál 

sem reyndu á þetta atriði eða í 3% tilfella en í báðum málunum var föður falin forsjá.  

3.6 Vilji barns  

Barn hefur rétt á að tjá sig þegar mál eru fyrir stjórnvöldum eða dómi sem varðar það sjálft, er sá 

réttur meðal annars varðveittur í 2. mgr. 12. gr. SRB, sömuleiðis í 1. mgr. 43. gr. bl. nema það 

teljist þýðingalaust fyrir niðurstöðu málsins eða hafi skaðleg áhrif á barnið. Einnig er tekið fram í 

2. mgr. 34. gr. bl. þá lítur dómari til vilja barns áður en tekið er ákvörðun um forsjá þess.  Í eldri 

barnalögum var miðað við 12 ára aldur, það hefur verið fellt á brott og miðað er við að barnið hafi 

aldur og þroska til taka ákvörðun um hvort foreldrið eigi að fara með búsetu þess og lögheimili, 

eftir því sem barnið verður eldra hefur vilji þess meira vægi.47 Vilji barns getur vegið þungt séu 

báðir foreldra hæfir til að fara með forsjá.48  

Hrd. 1999, bls. 4467. Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, sem voru á þessum tíma á tólfta 

og tíunda ári. Aðilar gerðu með sér dómssátt árið 1996 um að móðir skyldi fara með forsjá 

                                                           
46 Frumvarp til barnalaga, 76/2003, þskj. 181, 180. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html Sótt 30.1.2016 
47 Frumvarp til barnalaga, 76/2003, þskj. 181, 180. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html Sótt 30.1.2016 
48 Davíð Þór Björgvinsson (1995). Barnaréttur, bls. 199 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
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barnanna en eldra barnið skildi vera með lögheimili hjá föður og yngra hjá móður. Eldra barnið 

dvaldi hjá föður sínum allt þar til það var fært á vistheimili sem var úrræði barnaverndarnefndar, 

ástæða vistunar var að geðheilsa þess væri í hættu, eftir að barnið var útskrifað hafði það dvalið 

hjá móður sinni. Vilji barnanna var að búa hjá föður sínum, var talið að sú ákvörðun væri einna 

helst að því að það hafði meira frjálsræði hjá föður heldur en móður. Báðir aðilar voru taldir hæfir 

til að fara með forsjá barnanna þá hafði móðir forskot, því hún átti auðveldara með að veita 

börnunum aga, börnin höfðu einnig áhyggjur af því að föður þeirra myndi leiðast færi hann ekki 

með forsjá. Samkvæmt fjölskyldutengslaprófi hafði eldra barnið jákvæðar tilfinningar gagnvart 

öllum fjölskyldu meðlimum að móður sinni undanskilinni og var frekar neikvæður í hennar garð, 

var talið að það stafaði af því að barnið sakaði móður um að bera ábyrgð á skilnaðinum. Það var 

álit matsmanna að móðir ætti að fara með forsjá á yngra barninu en faðir á því eldra. Ekki var litið 

á vilja barnanna þar sem það litaðist af meira frjálsræði hjá föður og þau höfðu áhyggjur af líðan 

hans ef þau væru ekki hjá honum, því var móður falin forsjá barnanna. Það var ekki talið ólíklegt 

að afstaða yngra barnsins sé litað af afstöðu eldra barnsins, enda eðlilegt að yngri systkini elti eldri. 

Hrd. 2001, bls. 3676 (31/2001). Aðilar deildu um forsjá barns á fimmtánda ári, foreldrar höfðu 

gert með sér samning að móðir skyldi fara með forsjá. Faðir krafðist breytinga á þeim samning, að 

hann fari með forsjá. Frá skilnaði hafði móðir staðið í tíðum flutningum sem urðu þess valdandi 

að óstöðuleiki kom í uppeldi og hafði barnið sótt marga skóla vegna þessa. Barnið óskaði eftir því 

að búa hjá móður og var ekki sýnt fram á óviðunandi uppeldisaðstæður. Kröfu föður var hafnað í 

héraðsdómi. Málið fór fyrir Hæstarétt og kom þar í ljós að barnið hafði þurft að leita sér aðstoðar 

hjá Rauða krossinum vegna áfengisneyslu móður, skóli barnsins lýsti yfir áhyggjum af 

heimilisaðstæðum og töldu matsmenn að ósk barnsins litaðist af meira frjálsræði á heimili móður, 

fékk  barnið að ráða sér sjálft og talið var að það væri í hættu á að flosna upp úr námi. Krafa föður 

um forsjá var samþykkt þrátt fyrir andstöðu barnsins.  

Hrd. 2001, bls. 2622 (358/2000). Aðilar deildu um forsjá þriggja barna sinna, tvíbura og yngra 

barns, frá samvistaslitum átti forsjá að vera sameiginleg með lögheimili hjá móður þar til dómur 

félli. Héraðsdómur lagði upp með að faðir myndi fara með forsjá tvíburanna en móðirin með yngra 

barnið, foreldrar voru báðir sammála að ekki ætti að skipta systkinahópnum upp. Var það álit 

héraðsdóms að báðir foreldrar væru hæfir til að fara með forsjá, móðir sýndi meiri staðfestu og átti 

auðveldara með að setja þeim mörk, faðir átti auðveldara með að sýna hlýju en móðir sem átti það 

til vera óþolinmóð. Álit matsmanna var að faðir væri meira í að leika við börnin, hafði þau með í 
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allri ákvörðunartöku og ræddi við þau á jafningja grundvelli. Svo hafði faðir rætt við börnin um 

málefni foreldranna sem þau höfðu ekki skilning eða þroska til að takast á við. Börnin kenndu 

móðir sinni um skilnaðinn og voru henni reiðir vegna þessa, þau vorkenndu föður sínum og  höfðu 

áhyggjur af því  að hann væri einmana. Annar tvíburinn var jákvæðari gagnvart föður sínum og 

var tengdur honum innilegum tilfinningaböndum. Yngsta barnið var tengdari móður hvað 

frumþarfir varðaði. Eldri börnin lýstu eindregnum vilja að búa frekar hjá föður sínum heldur en 

móður og töldu að það væri einnig vilji yngra barnsins að búa með þeim. Var það talið vera vegna 

þess að  faðir var meira félagi en uppalandi og leitaði eftir áliti barnanna áður en ákvörðun væri 

tekin, sem gæti nýst þeim betur í framtíðinni. Móðir var búin að flytja milli hverfa og færi hún 

með forsjá þyrftu börnin að skipta um skóla og aðlagast nýju umhverfi. Faðirinn hugðist flytja í 

sama hverfi aftur færi hann með forsjá. Var því talið að það myndi þjóna hagsmunum barnanna 

betur að faðirinn færi með forsjá, var einna helst litið til þess að þau væru tengd honum og vilja 

þeirra.  

Hrd. 1999, bls. 4167 deilt var um barn aðila, eftir samvistaslit dvaldi barn hjá móður sinni en 

sökum veikinda móður þurfti barnið oft að dvelja fjarri heimili sínu, annað hvort hjá 

móðurforeldrum eða móðursystkinum. Þegar barnið dvaldi hjá ömmu sinni og afa leið því vel, en 

þegar það dvaldi hjá móðursystkinum sínum leið því eins og það væri utanaðkomandi. Barnið 

óskaði því eftir að búa frekar hjá föður sínum, var því föður falin forsjá bæði í héraðsdómi og 

Hæstarétti.  

Hrd. 1998, bls. 1315. Aðilar deildu um forsjá, eftir samvistaslit bjó barnið hjá móður. Aðilar voru 

báðir taldir hæfir til að fara með forsjá, barnið óskaði eftir að búa hjá föður sínum en var það einna 

helst að barninu leið betur inn á heimili föður. Samkvæmt gögnum átti áfengisneysla móður stóran 

þátt í að valda barninu öryggisleysi og kvíða. Var fallist á það í héraðsdómi að vilji barnsins væri 

skýr og sannfærandi bæði fyrir héraðsdómi og Hæstarétti. Þó svo að móðir hafi farið í 

áfengismeðferð, þá kom fram að barnið treysti því ekki að móðir myndi hætta áfengisneyslu sinni, 

var því föður falin forsjá barnsins. 

Barn hefur rétt á því að tjá sig í forsjármálum þegar tekin er ákvörðun um forsjá þess, nauðsynlegt 

getur verið að líta á vilja þess til að komast að  niðurstöðu um hvað er barni fyrir bestu. Þó er ekki 

þar með sagt að dómara beri að virða þá ósk.49 Það getur stafað af uppeldisskilyrðum eða 

                                                           
49 Hrefna Friðriksdóttir (2013). Handbók, Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 132 – 133  
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heimilisaðstæðum, annað foreldrið er meiri félagi barnanna og telur þá að barnið sé frjálsara hjá 

því, á meðan hitt foreldrið er meira uppalandi og meira í því að setja mörk og veita því aga, sbr. 

Hrd. 1999, bls. 4467 sem reifaður er hér að ofan.  

Hrd. 2003, bls. 989 (436/2002). Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, sem voru þá á  

þrettánda og sextánda ári, eftir samvistaslit bjuggu börnin hjá móður sinni. Báðir aðilar voru taldir 

hæfir til að fara með forsjá þeirra, þó var talið að móðir hefði meiri getu til að uppfylla andlegar 

þarfir barnanna, faðir átti meiri möguleika að veita þeim fjárhagslegt öryggi. Börnin voru mjög 

tengd og létu í ljós að þau vildu alast upp saman á heimili móður, á þeim forsendum var talið best 

að móðir færi með forsjá. 

Ekki er alltaf talið að það  þjóni hagsmunum barnsins að það foreldri sem sýnir meiri aga skuli 

fara með forsjánna, sbr. Hrd. 358/2000. Svo getur einnig farið sem svo að börn vilji ekki taka 

afstöðu um það  hjá hvoru foreldrinu þau vilji búa hjá. Þá er oft hægt að horfa til tengsla barns við 

foreldra sína og vilji barnsins metinn  út frá þeim niðurstöðum, með því að taka viðtal við barnið 

eða með tengslaprófum,50 sbr. Hrd. 1998:2467, sem reifaður er í kafla 3.4.2 hér að ofan.  

Skilnaður foreldra hefur nánast alltaf einhver neikvæð áhrif á börn, hvort sem það birtist í reiði, 

sorg eða kvíða og getur vilji barns litast af þeim tilfinningum, barn getur einnig sakað annað 

foreldrið um að vera valdur skilnaðinum. Það er mikilvægt að meta það hvort vilji barns sé til 

kominn vegna þessara tilfinninga.51 Barn setur oft hagsmuni annarra framar sínum eigin 

hagsmunum, þarf að hafa það hugfast þegar litið er til vilja barns,  börn geta haft áhyggjur af öðru 

hvoru foreldrinu, fari það ekki með forsjá eða óttast að því leiðist ef barnið býr ekki hjá því 

foreldri.52  

Hrd. 2001, bls. 3279 (101/2001). Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, tólf ára og sex ára. 

Samband aðila hafði verið stormsamt og á tímabili misnotuðu báðir aðilar áfengi, móðir leitaði 

áfengismeðferðar á meðan faðir leitað sér aðstoðar hjá sálfræðingi.  Báðir aðilar hættu 

áfengisneyslu um tíma, nokkrum árum seinna þurfti móðir enn á áfengismeðferð að halda, upp frá 

því skildu aðilar og sömdu þau um að forsjá skyldi vera sameiginleg en lögheimili væri hjá móður. 

Ári seinni óskaði eldra barnið eftir því að vera hjá föður, fór þá faðir fram á að honum yrði falin 

                                                           
50  Davíð Þór Björgvinsson (1995). Barnaréttur, bls. 199. 
51 Hrefna Friðriksdóttir (2013). Handbók, Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 132-133 
52 Davíð Þór Björgvinsson (1995). Barnaréttur, bls. 199 
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forsjá eldra barnsins, aðilar sömdu frekar að forsjá skyldi vera sameiginleg en lögheimili eldra 

barnsins yrði fært yfir til föður.  

Eina helgi þegar börnin voru umgengni hjá móður sinni, hringdi eldra barnið í föður sinn og óskaði 

eftir að hann kæmi að sækja sig, barnið var hrætt við móður sína sem var farin að drekka aftur. 

Faðir sótti eldra barnið en yngra barnið varð eftir hjá móður. Þegar faðir kom daginn eftir með 

starfsmanni barnaverndarnefndar til að kanna ástand á heimili móðir var þá yngra barnið læst úti 

og móðir sofandi inni og ekki tókst að vekja hana. Í framhaldi af því óskaði faðir eftir óskiptri 

forsjá yfir börnunum. Fram kom að áralöng neysla áfengis hafði haft slæm áhrif á börnin, en sýnt 

var fram á fyrir dómi að það væri í betra horfi nú en áður. Þrátt fyrir það óskaði eldra barnið að 

búa hjá föður sínum en hafa ríka umgengni við móður sína. Yngra barnið óskaði frekar eftir að 

búa hjá móður, þar voru samskiptin blíðari en hjá föður. Það var mat héraðsdóm að móðir skyldi 

fara með forsjá beggja baranna, ekki var litið til vilja eldra barnsins, því ástæðan fyrir vilja þess 

væri óöryggi á heimili móður þegar hún var að drekka, en sýnt var fram að móðir hefði tekið sig 

á. Eldra barnið hafði meiri tilfinningaleg samskipti við móður og áttu þau auðvelt með að tala 

saman sem talið var mikilvægt fyrir barnið á komandi árum. Fyrir Hæstarétti var niðurstöðu 

héraðsdóms breytt, að móðir færi með forsjá yngra barnsins en faðir á því eldra á þeim forsendum 

að faðir hafði nýlega keypt íbúð í göngufæri frá móður og eindreginn vilja barnsins að búa hjá 

föður.  

Vilji barna hafði áhrif í 19 Hæstaréttardómum sem notaðir voru við rannsókn þessa eða í 30% 

tilfella og af þeim voru sex mál þar sem móður var falin forsjá, eða í 31% tilfella á meðan föður 

var falin forsjá í ellefu málum eða í 58% tilfella. Tvö mál fóru á þá leið að systkinahópnum var 

skipt milli foreldra eða í 10% tilfella. Litið var á niðurstöður eftir því á hvaða tímabili dómurinn 

féll. Í hópi eitt voru ellefu mál, móður var falin forsjá í þremur málum eða í 27% tilfella. Föður 

var falin forsjá í sjö málum eða í 64% tilfella, í einu máli var systkinahópi skipt milli foreldra eða 

í 9% tilfella. Í hópi tvö voru átta mál, móður var falin forsjá í þremur málum eða í 38% tilfella. 

Föður var falin forsjá í fjórum málum eða í 50% tilfella. Í einu máli var systkinahópi skipt milli 

foreldra eða í 12% tilfella.  
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3.7 Önnur systkini 

Oft hefur verið fjallað um að óhagkvæmt og áhættusamt sé að skipta upp systkinahópi,53 ef báðir 

foreldrar eru taldir hæfir til að fara með forsjá getur systkinahópur skipt máli þegar dómari tekur 

ákvörðun um forsjá barns. Það getur farið svo að dómari skipti systkinahópi milli foreldra, sé það 

talið vera börnunum  fyrir bestu og eru nokkur dæmi um það í dómaframkvæmd. Sérstaklega ef 

að um sé að ræða stóran systkinahóp eða að heimilisaðstæður bjóða ekki upp  á að  það fari vel um 

öll börnin á sama heimili.54 

Hrd. 1996, bls. 1387. Á meðan á samvist aðila stóð eignuðust þau fjögur börn, var einungis deilt 

um forsjá tveggja yngri barnanna. Við samvistaslit flutti móðir út af heimilinu með börnin og hafði 

búið þeim öruggt skjól fyrir á nýjum stað. Fyrir héraðsdómi var það talið þjóna hagsmunum 

barnanna að faðir færi með forsjá eldra barnsins en móðir færi með forsjá þess yngra. Var 

niðurstaða matsmanna að báðir foreldrar væru hæfir til að fara með forsjá barnanna en börnin 

myndu njóta vænlegri þroskamöguleika yrðu þau í samvistum hvort við annað, aðskilnaður þeirra 

gæti aukið hættuna á skaðlegum afleiðingum skilnaðar foreldranna. Föður var falin forsjá fyrir 

héraðsdómi, var sú niðurstaða einna helst þar sem tvö elstu börn aðila bjuggu þar. Hæstiréttur 

breytti niðurstöðu héraðsdóm, var vísað í fyrirhugað nám eldri barna hjónanna og væru þau þá í 

minna nábýli við föður, sem gert var ráð fyrir í héraðsdómi.  

Hrd. 2001, bls. 4788 (163/2001). Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, en saman eiga þau 

fjögur börn, X fjórtán ára,  Y átta ára,  Z fimm ára, Þ tólf ára, einungis var deilt um forsjá Z og Þ. 

Eftir samvistaslit var samkomulag milli foreldra að faðir færi með forsjá X og Z færu þau með 

honum að annað heimili. Móðir var eftir á heimili þeirra með Þ og Y. Því samkomulagi var breytt 

þannig að aðilar færu með sameiginlega forsjá en lögheimili Þ og Y væri hjá föður en X og Z hjá 

móður. Þegar móðir flutti af sameiginlegu heimili aðila, flutti faðir inn í þá íbúð og voru öll börnin 

þar hjá honum. Báðir foreldrar voru taldir jafn hæfir til að fara með forsjá barnanna, fyrir 

héraðsdómi. Var tekin til greina ósk Þ að búa hjá móður og var móður falin forsjá Þ. Ekki þótti 

þjóna hagsmunum Z að færa búsetu frá föður og systkinum, Z hafði búið hjá föður sínum í góðu 

yfirlæti um nokkurra ára skeið, því var föður falin forsjá.  

                                                           
53 Frumvarp til barnalaga, 76/2003, þskj. 181, 180. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html Sótt 30.1.2016 
54 Davíð Þór Björgvinsson (1995). Barnaréttur, bls. 197 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
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Fyrir Hæstarétti gerði faðir þá kröfu að honum yrði einnig falið forsjá Þ, þar sem það hefði minnsta 

röskun fyrir Þ og ekki talið vera Þ fyrir bestu að taka Þ úr umsjá föður og frá systkinahópnum, 

féllst dómurinn á það og föður  falin forsjá á öllum börnum aðila.  

Hrd. 2006, bls. 3605 (101/2006). Aðilar deildu um forsjá barns, eftir samvistaslit var forsjá ákveðin 

sameiginleg, með lögheimili hjá móður. Nokkru seinna var því samkomulagi breytt og lögheimili 

færðist til föður. Faðir flutti í annað sveitarfélag án samþykki móður og fór því móðir fram á forsjá 

barnsins. Barnið átti hjá móður þrjú hálf systkini sem það hafði alist upp með frá fæðingu og ekki 

var talið þjóna hagsmunum þess að rjúfa þau tengsl. Var því móður falin forsjá barnsins.  

Hrd. 30. október 2008 (140/2008). Aðilar deildu um forsjá tveggja barna, tíu og sjö ára. Eftir 

samvistaslit fóru aðilar með sameiginlega forsjá, var lögheimili eldra barnsins hjá föður en yngra 

hjá móður og dvöldu þau viku í senn hjá hvoru foreldrinu. Nokkru seinna flutti móðir í annað 

bæjarfélag, en sambýlismaður hennar fékk starf þar og foreldrar móður búa þar og  ólst móðir þar 

upp. Báðir foreldrar voru taldir hæfir til að fara með forsjá. Eldra barnið var talið hændara móður 

sinni en föður og óskaði eftir því að búa frekar hjá henni en hjá föður. Sömuleiðis hafði það sagt 

við námsráðgjafa í skólanum sínum að það væri að fara skipta um skóla og var það sagt með 

jákvæðum tón líkt og það hlakkaði til. Einnig voru á heimili móður tvö yngri hálfsystkini þeirra 

sem börnin töluðu mikið um, var því móður falin forsjá.  

Hrd. 13. júní 2013 (91/2013) Aðilar deildu um forsjá barns, eftir samvistaslit var forsjá sameiginleg 

en lögheimili hjá föður. Umgengni hafði verið vika og vika í senn og hafði það fyrirkomulag ekki 

hentað barninu, fór því móðir fram á fulla forsjá. Barnið fór að sýna einkenni vanlíðannar vegna 

þess að það þurfti að aðlagast nýju umhverfi í hverri viku, barnið var einungis eins árs á þeim tíma. 

Móðir hætti á þessum tíma að fara með barnið til dagmömmu þá viku sem það var hjá henni og 

hafði það gengið vel og hegðunar erfiðleikar minnkað. Aðilar voru báðir taldir hæfir til að fara 

með forsjá, hins vegar var talið barninu fyrir bestu að móðir færi með forsjána, því hún hefði meiri 

innsýn í líðan þess. Sömuleiðis bjó systir barnsins hjá móðurinni sem var nokkrum árum eldri og 

talið var að það væri dýrmætt fyrir það að alast upp með henni. Barnið átti einnig systur hjá föður 

sem var ellefu árum eldri og ekki talið skipta jafn miklu máli í þessu máli, þar sem nokkur 

aldursmunur væri á þeim. Þótt svo að barnið þyrfti að flytja milli sveitarfélaga og skipta um 

leikskóla, þá var það ekki talið nægjanleg ástæða fyrir að faðir færi með forsjá þess, var því móður 

falin forsjá barnsins.   
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Þetta viðhorf hefur öllu minna vægi í dómsúrlausnum nú en áður fyrr að því er virðist, enda ber 

við úrlausn forsjármáls að meta í hverju tilfelli fyrir sig hvað sé best fyrir barnið, til dæmis ef aðrir 

þættir sem gætu haft meiri áhrif heldur en samskipti systkina koma fram, og getur farið sem svo 

að forsjá barna sé skipt á milli foreldra. Sé til dæmis langt á milli systkina í aldri þá hefur dómari 

litið á það sem áhættuminna heldur en systkini sem eru nær í aldri.55  

Hrd. 2003, bls. 804 (446/2002). Aðilar áttu saman tvö börn en einungis var deilt um forsjá eldra 

barnsins. Fyrst eftir samvistaslit voru börnin hjá móður sinni en var svo samið um að eldra barnið 

myndi dvelja viku og viku hjá sitt hvoru foreldrinu og að faðir skyldi fara með forsjá eldra barnsins 

en móðir yngra. Báðir foreldrar voru taldir hæfir til að fara með forsjá barnsins sem deilt var um.  

Barnið óskaði eftir að búa frekar hjá föður, nokkur aldursmunur var á systkinunum og því engin 

forsenda fyrir því að þau þyrftu að alast upp á sama heimilinu. Því var ákveðið að faðirinn færi 

með forsjá. 

Hrd. 1999 bls. 4197 sem reifaður er í kafla 3.1 hér að ofan. Með tímanum hefur fjölskylduform 

breyst og oft getur staðið þannig á að börn eiga samskipti við systkini bæði á heimili móður og 

föður, sem óheppilegt væri að slíta  sbr.  Hrd. 2006, bls. 2964 (548/2005) sem reifaður er í kafla 

3.3 hér að ofan.  

Það kemur því ekki á óvart að í einungis 16 málum var litið til að óheppilegt væri að skipta 

systkinum milli foreldra sinna eða í 27% tilfella. Af þeim var föður falin forsjá í fimm málum eða 

í 29% á meðan móður var falin forsjá í ellefu málum eða í 65% til fella. Í einu máli var systkinahópi 

skipt milli foreldra eða í 6% tilfella. Þegar litið er til niðurstaðna eftir tímabilum voru í fyrsta hópi 

fimm mál, móður var falin forsjá í þremur málum eða í 60% tilfella. Föður var falin forsjá í tveimur 

málum eða í 40% tilfella.  

Í hópi tvö voru ellefu mál, móður var falin forsjá í sjö málum eða í 63% tilfella, föður var falin 

forsjá í þremur málum eða í 27% tilfella. Í einu máli var systkinahópi skipt á milli foreldra, eða í 

10% tilfella, í því máli voru báðir foreldrar komnir aftur í búskap og áttu börnin systkini á báðum 

stöðum og rík umgengni hjá  því foreldri sem ekki fór með forsjá.  

                                                           
55 Frumvarp til barnalaga, nr. 76/2003, þskj. 181, 180. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html Sótt 30.1.2016. 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
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3.8 Önnur atriði sem dómari getur litið til 

Líkt og áður hefur komið fram þá hefur 34. gr. bl. ekki að geyma tæmandi talningu til hvers dómari 

skal eða getur litið til þegar ákveðið sé um forsjá barns. Þó svo að þeir þættir sem koma fram í 

köflum 3.1 til 3.7 hafa eflaust meira vægi heldur en önnur atriði.  Þetta geta verið atriði sem tengjast 

óbeint öðrum flokkum sem vert er að nefna. Til dæmis ef barn þarf sérstaka umönnun að halda 

sökum veikinda þarf að taka sérstaks tillit til, þegar litið er til hæfi foreldra, líkt og kom fram í 

Hrd. 1998:525 sem reifaður er í kafla 3.2.  

Hrd. 2005, bls. 2075 (497/2004). Aðilar áttu saman þrjú börn en einungis var deilt um forsjá elsta 

barnsins. Eftir samvistaslit var samkomulag um að forsjá skyldi vera sameiginleg en lögheimili 

barnanna væri hjá móður. Tveimur árum seinna  þurfti móðir að flytja tímabundið til systur sinnar 

á meðan hún beið eftir nýju húsnæði og var þá ákveðið að lögheimili elsta barnsins myndi færast 

yfir til föður á meðan. Svo þegar móðir var komin í nýtt húsnæði og óskaði eftir að barnið myndi 

aftur flytja til hennar, neitaði faðir og í framhaldi krafðist faðir forsjá. Barnið var greindaskert og 

hafði átt erfitt með nám, þann tíma sem það dvaldi hjá föður hafði það komið betur undirbúið í 

skólann en þegar það dvaldi hjá móður. Var því talið að faðir væri hæfari að fara með forsjá og 

það hefði í för með sér minnstu röskun fyrir barnið, var því föður falin forsjá barnsins.  

Viðhorf foreldra hefur komið til álita í forsjármáli, sem skerti forsjárhæfni aðila. Hrd. 18 júní 2009 

(652/2008), aðilar deildu um forsjá barns, sem var á þeim tíma tæplega tólf ára. Eftir samvistaslit 

fór móðir með forsjá barnsins en nokkrum árum seinna var samkomulag milli foreldra að forsjá 

væri sameiginleg en lögheimili hjá móður. Aðilar voru báðir taldir hæfir til að fara með forsjá 

barnsins, faðir hafði þó nokkuð forskot á móður hvað varðar stöðuleika og öryggi, barnið óskaði 

einnig eftir því fyrir dómi að njóta frekar forsjá föður síns. Barnið var ofvirkt með athyglisbrest og 

var það mat geðlæknis að það þyrfti lyf við því. Faðir var alfarið á móti því og taldi að aðrar leiðir 

myndu henta betur. Héraðsdómur fól móður forsjá þar sem faðir neitaði að hlusta á sérfræðinga 

um hvað best væri fyrir barnið og hafnaði lyfjagjöf alfarið. Fyrir Hæstarétti gaf faðir þá yfirlýsingu 

um að hann myndi hlusta á sérfræðinga og ef það væri mat þeirra að það þyrfti lyfjagjöf þá myndi 

hann ekki standa í veg fyrir því og því var faðir falin forsjá í Hæstarétti.  

Tungumál foreldra getur skipt máli fyrir barnið, samkvæmt Samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, þá skuldbinda ríki sig til þess að virða rétt barns að þekkja uppruna sinn, sbr.8. 

gr. SRB, en þetta getur verið ríkisfang, nafn og fjölskyldutengsl  
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Hrd. 2002, bls. 1249 (358/2001). Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, eldra var á þeim 

tíma tólf ára og yngra fimm ára. Frá samvistaslitum var móðir með forsjá beggja barnanna en stuttu 

seinna fór eldra barnið í umsjá föður síns á meðan yngra barnið var hjá móður sinni. Meðal annars 

var litið til þess að móðir var af erlendu bergi brotin og því nauðsynlegt fyrir börnin að læra 

tungumálið og hafa tengsl við uppruna sinn. Fyrir Hæstarétti gerði faðir einungis kröfu um forsjá 

eldra barnsins. Litið var á að samband þeirra væri gott og náið, barninu gekk vel í skóla og átti 

marga vini. Barnið óskaði eftir því að búa frekar hjá föður sínum, var því föður falin forsjá þess 

með þeim fyrirvara að því verði skipuð rúm umgengni við móður og systkini til að viðhalda 

tungumáli og uppruna móður.  

Ef báðir foreldrar eru af erlendu borgi brotnir, þá getur verið nauðsynlegt að foreldrar kunni 

íslensku, til að geta aðstoðað barnið við daglegt líf þess, svo sem í námi og tómstundum.  

Hrd. 17 september 2009 (38/2009) Aðilar deildu um forsjá barns sem var á þeim tíma rúmlega sex 

ára, við sambandslit flutti móðirin af heimili þeirra. Aðilar voru báðir erlendum uppruna og höfðu 

búið á Íslandi í rúm átta ár og höfðu þau öll fengið íslenskan ríkisborgararétt. Báðir aðilar voru 

taldir hæfir til að fara með forsjá barnsins, móðir hafði forskot á föður þar sem hún talaði íslensku 

og gat þar af leiðandi aðstoðað barnið við nám og helstu þarfir, svo sem að eiga samskipti við 

skólann, vini og foreldra þeirra. Barnið hafði búið hjá móður eftir samvistaslit foreldra og ekki 

talið vænlegt að raska því. Var því móður falin forsjá barnsins. 

Eins og oft áður er það ekki algilt að foreldrar þurfi að tala íslensku eða eru taldir minna hæfir til 

að fara með forsjá barns ef þeir kunna ekki íslensku, sbr. Hrd. 1995, bls. 470, sem reifaður er í 

kafla 3.1 hér að ofan, þar þótti ekki óvenjulegt að börn læri íslensku án atbeina foreldra sinna. 

Læra þau málið í gegnum samskipti við aðra, til dæmis önnur börn, dagmæður eða kennara.  

Í frumvarpi að núgildandi lögum var einnig tekið fram að, kyn og aldur barns, húsnæðismál 

foreldra, aðstoð ættingja og vina hvors foreldris fyrir sig og ástæða samvistarslita er ekki talin 

skipta máli þegar tekin er ákvörðun um forsjá barns. Þessi atriði hafa ekki mikið vægi þegar tekin 

var ákvörðun um forsjá barns, frekar voru þessi atriði nýtt til stuðnings við önnur atriði og til 

fyllingar þeirra ákvörðunar sem dómari tók.  

Kyn og aldur barns, áður fyrr þótti móðir hæfari til að fara með forsjá yngri barna, sömuleiðis þótti 

heppilegast ef átti að skipta systkina hópi milli foreldra að strákar fylgdu föður en stelpur móður. 

Þessi meginregla hefur verið að fjara út og hefur minna vægi en áður, bæði hér á landi og á 
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Norðurlöndum. Í máli 1998 bls. 525 sem reifaður er í kafla 3.2 leit héraðsdómur til stöðuleika í lífi 

barnsins og ungs aldurs þess, sem hægt væri að túlka sem svo að móðir væri hæfari til að fara með 

forsjá barnsins.  

Sömuleiðis er hægt að líta til húsnæðismála hvors foreldri fyrir sig, ekki er að sjá að þetta atriði 

hafi haft mikið vægi. Dómarar líta alltaf til hag barnsins á hvoru heimili fyrir sig. Í Hrd. 163/2001 

sem reifaður er í kafla 3.7 hér að ofan, kom Hæstiréttur svo að orði að „peningaleg rök eingöngu 

geta þó aldrei verið ástæða til að mæla með skiptingu á forræði.“ Það getur komið til álita séu 

heimilisaðstæður annars foreldisins óljóst líkt og sjá má í Hrd. 2/2003 sem reifaður er í kafla 3.2 

hér að ofan.  

Aðstoð ættingja og vina getur skipt máli þegar litið er til hæfi foreldra, það hefur þó aldrei vegið 

það þungt að það hafði úrslita atkvæðið. Það má meðal annars sjá í Hrd. 1998 bls. 666 sem reifaður 

er í kafla 3.2, en þar kom fram að faðir nyti aðstoðar foreldra sinna þó það komi ekki fram í 

niðurstöðu dómsins, en hefði óhjákvæmilega áhrif.  

Sérstaklega var tekið fram að ástæður fyrir skilnaði geta aldrei haft áhrif á skipun forsjár, því 

samskipti milli foreldranna, hefur ekki áhrif á úrlausn máls, nema ef það hefur áhrif á barnið. Oftar 

en ekki er tekið fram í málsástæðum aðila hvernig aðili hafi komið fram á meðan sambandi stóð 

eða aðili sé ástæðan fyrir því af hverju slitnaði upp úr sambandinu. Ef foreldrar tala við barnið og 

tjá neikvæðar skoðanir á hinu foreldrinu getur það haft neikvæð áhrif á forsjárhæfni þess.56 

3.9 Samantekt  

Þó svo að það sé ekki kveðið á um í barnalögum, eða frumvarpi að barnalögunum að ákveðin  

atriði skuli vega þyngra í forsjámálum þá gefur fordæmi Hæstaréttardóma ákveðnar vísbendingar. 

Þegar dómar Hæstaréttar eru skoðaðir má sjá að alltaf er fjallað um hæfi foreldra því mætti segja 

að það sé einn mikilvægasti þátturinn þegar kemur að því að ákveða um forsjá barns. Þótt foreldrar 

séu báðir taldir hæfir til að fara með forsjá barns þá getur hæfni foreldra verið mismunandi, líkt og 

í Hrd. 434/2000, sem reifaður er í kafla 3.2 hér að ofan.  

Sá þáttur sem skiptir einnig miklu máli er stöðuleiki í lífi barns, því ef báðir foreldrar eru taldir 

jafnhæfir til að fara með forsjá þá getur stöðuleiki verið það sem best er fyrir barnið. Er með því 

                                                           
56 Frumvarp til barnalaga, 76/2003, þskj. 181, 180. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html Sótt 30.1.2016 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
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meðal annars litið til hjá hvoru foreldrinu það er búsett eftir samvistarslit, því má segja að það 

foreldri sem fer með lögheimili barns eftir samvistarslit standi betur að vígi þegar foreldrar deila 

um forsjá barns og búsetu.57  

Tengsl barna við foreldra skipta einnig mjög miklu máli, þá sérstaklega hafi barn ekki notið búsetu 

eða umgengni við forsjárlaust foreldri.  Mjög mikið hefur verið rætt um umgengni og þá sömuleiðis 

umgengnistálmanir, enda er það hagur barnsins að njóta samvista við báða foreldra, þó svo að 

foreldrar búi ekki saman eða hafi aldrei gert það. Enda getur mál farið svo að öðrum aðila sé falin 

forsjá af þeim forsendum að það sé líklegra til að stuðla að umgengni við það foreldri sem fer ekki 

með forsjána, eða þá að foreldri sem hefur haft forsjá hafi beitt  umgengistálmunum að það sé talið  

óhæft til að fara með forsjána sökum þess.  

Ekki hefur reynt oft á í dómaframkvæmd þar sem að barn eigi í hættu að verða fyrir ofbeldi á 

heimili sínu eða verði vitni af því. Reyndi á það í  einungis  tveimur málum, það er Hrd. 146/2003 

og Hrd. 56/2000. Í báðum tilfellum var því foreldri falið forsjá þar sem barn var ekki í hættu að 

verða fyrir ofbeldi eða verða vitni af ofbeldi. Því má segja að dómarar líti það alvarlegum augum 

á ef barn eigi það á hættu að verða fyrir ofbeldi.  

Þau atriði sem hafa minna vægi en þau atriði sem nefnd eru hér að ofan eru vilji barns og önnur 

systkini. En samkvæmt barnalögum nr. 76/2003 lítur dómari til vilja barns í samræmi við aldur og 

þroska, sömuleiðis kemur það fram í 12. gr. SRB. Þó er í framkvæmd ekki alltaf litið til vilja barns 

þó svo að það hafi aldur og/eða þroska til þess, en það getur stafað af því að dómari lítur einnig til 

þess af hverju barnið komi fram með ákveðin vilja, því það getur verið andstætt hagsmunum þess, 

því barn hefur ekki þroska til að meta hvað er því fyrir bestu.  

Systkini geta oft skipt máli þó svo að dómari líti ekki oft til þess, en einungis 16 mál eða 26% 

tilfella var talið óhagkvæmt að skipta systkinahópi upp. En í þeim málum er mikilvægt að skoða 

aldursmun og tengsl milli systkina. Líkt og við sjáum þá er ekki hægt að koma með fasta reglu um 

hvað vegur þyngst í slíkum málum, það þarf að skoða hvert mál fyrir sig alveg til hlítar áður en 

komist er að niðurstöðu. Þegar tekin er ákvörðun um forsjá barns þarf ávallt að fara fram heildstætt 

mat á högum barnsins og aðstæður foreldra. Þó tvö mál séu sambærileg er ekki hægt að mynda 

                                                           
57 Gizur Bergsteinsson (1996). Um sjónarmið í forsjármálum, bls. 149 – 150. 
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fyrirfram ákveðna hugmynd um hvað dómari ætti að hafa til hliðsjónar við ákvörðun um forsjá 

barns.  

4 Karlar og jafnrétti 

Konur hafa verið mun meira áberandi í jafnréttismálum en karlar. Markmið jafnréttislaga er að 

samræma stöðu karla og kvenna á öllum sviðum samfélagsins. Aðgerðir ríkisins hafa haft það að 

markmiði að bæta stöðu kvenna, því bæði lagalega og félagslega hefur staða kvenna verið lakari 

en karla.58 

Jafnrétti kynjanna hefur verið náð þegar sömu kröfur og væntingar eru gerðar til kynjanna og  þegar 

viðhorfum um kynjahlutverk og staðalmyndir hefur verið útrýmt. Til að ná þessu er mikilvægt að 

karlmenn taki þátt í jafnréttisbaráttu, því það er allra hagur að jafnrétti náist, að karlar og konur 

séu talin jafn ábyrg í samfélaginu.59  

Sjónarmið um jafnrétti karla mætti skipta í tvennt, annars vegar að gagnrýna breytingar sem auka 

kvenréttindi og hins vegar að vinna markvisst að því að frelsa karlmenn frá stöðluðum 

kynjahlutverkum. Þrátt fyrir þá hugmynd að karlmenn njóti á einhvern hátt forréttinda í íslensku 

samfélagi, þá eru engu að síður margir þættir sem hafa áhrif á stöðu þeirra í samfélaginu og dragi 

úr lífsgæðum þeirra. Karlmenn fórna ýmsu fyrir það eitt að vera karlmenn, sem meðal annars birtist 

í því viðhorfi að karlmenn eigi að vinna fyrir heimilinu, hærri tíðni glæpa þar sem karlar eru í 

meirihluta þolenda og geranda, hærri tíðni sjálfsvíga og karlar lifa einnig við verri heilsu en konur, 

því til stuðnings má nefna að karlar lifa styttra en konur. Til að jafnrétti kynjanna sé að fullu náð 

er nauðsynlegt að útrýma staðalímyndum og kynhlutverki.60  

 Lögleiðing á jafnréttislögum er ekki einungis ætlað að samræma stöðu kvenna og karla á 

vinnumarkaði, leiðrétta launamismun eða auka hlut kvenna  í stjórnunarstöðum. Þeim er einnig 

ætlað að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf bæði fyrir konur og karla, sbr. e-lið 1. gr. jrl. Áhugi í 

                                                           
58 Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason (2014). Hrunið og fæðingaorlof – Áhrif á foreldra og löggjöf.  
59 Velferðarráðuneyti (2013, apríl.) Karlar og jafnrétti – Skýrsla og tillögur um aukinn hlut karla í jafnréttismálum. 

Sótt af https://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/karlar_og_jafnretti_skyrsla_m_tillogum_18ap2013.pdf 

þann 18. mars. 2017  
60 Velferðarráðuneyti (2013, apríl.) Karlar og jafnrétti – Skýrsla og tillögur um aukinn hlut karla í jafnréttismálum. 

Sótt af https://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/karlar_og_jafnretti_skyrsla_m_tillogum_18ap2013.pdf 

þann 18. mars. 2017 

https://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/karlar_og_jafnretti_skyrsla_m_tillogum_18ap2013.pdf%20þann%2018
https://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/karlar_og_jafnretti_skyrsla_m_tillogum_18ap2013.pdf%20þann%2018
https://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/karlar_og_jafnretti_skyrsla_m_tillogum_18ap2013.pdf%20þann%2018
https://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/karlar_og_jafnretti_skyrsla_m_tillogum_18ap2013.pdf%20þann%2018
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samfélaginu á kynjafræði og þá sérstaklega hvað varðaði karlmenn og karlmennsku og var gerð 

ríkari krafa til hins opinbera að gera feðrum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. 61 

 Setning laga um fæðingarorlof var mikilvægur þáttur í jafnrétti kynjanna, en þá sérstaklega til að 

samræma fjölskyldu- og atvinnulíf kvenna. Fyrstu lögin um fæðingarorlof var fyrst og fremst ætlað 

að vernda heilsu móður og barns. Feðraorlof er til þess ætlað að jafna stöðu kynjanna, bæði á 

heimilinu og á vinnumarkaði. Karlmenn fengu þá meiri möguleika á að sinna heimili  og uppeldi 

barna og eyða dýrmætum tíma í að tengjast barni sínu strax frá fæðingu. Með því hefur konan 

meiri möguleika að sinna starfsferli sínum, þegar faðir eyðir meiri tíma á heimilinu hefur móðir 

tækifæri að fara fyrr út á vinnumarkaðinn.62 Foreldrar eiga rétt á þremur mánuðum í fæðingarorlof 

hvor og er sá réttur ekki framseljanlegur, að auki fá foreldrar þrjá mánuði aukalega sem þau skipta 

á milli sín, það er alveg frjálst hvernig foreldrar skipta þeim á milli sín, sbr.1. mgr. 8. gr. laga um 

fæðingaorlof nr. 95/2000.63 Með gildistöku laganna var feðraorlof fyrst sett í lög, var það innleitt 

í þremur hlutum, árið 2001 fengu feður einn mánuð í fæðingaorlof,  árið 2002 voru það tveir 

mánuði. Ákvæðið var að fullu innleitt 1 janúar 2003, sbr. 2. mgr. 36. gr. fæl. Áður fyrr gátu feður 

tekið fæðingarorlof, en samkvæmt eldri lögum um fæðingarorlof nr. 57/1987, áttu foreldrar rétt á 

sex mánaða fæðingarorlofi sem þau sjálf skiptu á milli sín, þó með fyrirvara ef feður voru í hjúskap 

eða skráðri samvist. Feður áttu einnig rétt á tveggja vikna fæðingaorlofi sem þeir máttu taka á 

fyrstu átta vikum eftir fæðingu barns. Ef feður voru ekki staðfestri samvist eða hjúskap áttu þeir 

einungis rétt á átta vikum eftir fæðingu barns og áttu ekki möguleika að deila sex mánuðum með 

móður.  

Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. laga um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 eiga foreldrar, feður jafnt 

sem mæður rétt á þriggja mánaða fæðingarorlofi auk þess  eiga foreldrar þrjá mánuði sameiginlega, 

sem þau skipta á milli sín eins og þeim hentar. Foreldrar geta ákveðið að annað hvort þeirra taki 

alla þessa þrjá mánuði eða þau skipta þeim með sér, eins og þeim hentar. Markmið með þessu er 

að gera bæði mæðrum og feðrum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf, sömuleiðis að 

tryggja að barn fái að njóta samvistar beggja foreldra sína, sbr. 2 gr. sömu laga.  

                                                           
61 Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason (2014). Hrunið og fæðingaorlof – Áhrif á foreldra og löggjöf. 
62 Jafnréttisstofa (2005). Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna. Sótt af 

https://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/ff05.pdf 15. apríl 2017 
63 Hér eftir nefnd fæl. 

https://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/ff05.pdf%2015
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Nokkur óvissa ríkti við setningu laganna um hvort feður myndu nýta sér sinn hluta af 

fæðingarorlofinu. Þrátt fyrir að skoðanakannanir bentu til að mikill meirihluti karla myndu nýta 

sér rétt til fæðingarorlofs sem ekki myndi skerða fæðingarorlof móður og var óhætt að segja að 

efasemdir um nýtingu feðra á orlofs voru ástæðulausar. Hlutfall feðra sem sóttu um fæðingarorlof 

voru á 82,4% hlutfalli við umsókn mæðra árið 2001 og fór hækkandi næstu ár á eftir.64  

Árið 2001 var meðal fjöldi daga sem feður tóku fæðingarorlof 39 dagar, 68 dagar árið 2002 og 

kringum 96-103 dagar á árunum 2003 til 2009. Meðalfjöldi daga náði að hámarki  árið 2008 en 

þeir voru 103. Eftir það fór meðalfjöldi daga lækkandi og mældist árið 2012 einungis 79 dagar. 

Sömuleiðis fór hlutfall feðra sem sóttu um fæðingarorlofs lækkandi. Árið 2001 var hlutfall feðra 

82,4%, náði svo hámarki árið 2009 með 96,6% hlutfalla af móður. Eftir 2009 fór hlutfallið 

lækkandi og árið 2012 var hlutfallið 89,6%.65  

Konur voru í meirihluta þeirra sem voru í hlutastarfi árið 2014 eða 28.600 konur á móti 12.000 

körlum. Skýringar á því voru helst samfélagslegar og efnahagslegar ástæður, t.d. vegna aukinnar 

menntunar kvenna, breyttra aðstæðna á vinnumarkaði, breyttra fjölskyldugerða og fæðingarorlof. 

Konur skýrðu oftast frá að ástæðan fyrir að vinna hlutastörf væri ábyrgð á fjölskyldu og uppeldi 

barna. Aðal skýring karla var að þeir fundu ekki fullt starf og létu sér nægja hlutastarf. Enginn 

karlmaður taldi að fjölskylduástæður væru ástæða fyrir að vera í hlutastarfi.66   

Margar breytingar hafa verið á barnarétti á síðustu áratugum, með frumvarpi að barnalögum nr. 

20/1992 var talið nauðsynlegt að endurskoða barnalögin í heild, vegna breytinga í viðhorfum og 

sjónarmiðum, eins hafði komið reynsla á ákvæði eldri barnalaga sem talið var að þyrfti breytingar. 

Barnaréttur hafði tekið breytingum á Norðurlöndum, meginregla að ung börn fylgi móður sinni og 

þegar börn eru orðin aðeins eldri þá væri best að drengir fylgi föður en stúlkur móður hafði haft 

minna vægi fyrir dómstólum. Í athugasemdum við ákvæði 2. mgr. 34. gr. ebl. sem fjallar um það 

sem dómari lítur til þegar tekin er ákvörðun um forsjá barns, var talið að móðir væri oftar talin 

hæfari til að fara með forsjá yngri barna, en faðir.67 Í frumvarpi að núgildandi lögum var aftur tekið 

                                                           
64 Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason (2014). Hrunið og fæðingaorlof – Áhrif á foreldra og löggjöf.  
65 Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason (2014). Hrunið og fæðingaorlof – Áhrif á foreldra og löggjöf. 
66 Velferðarráðuneyti (2015). Skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála 2013 – 

2015. Sótt af https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2015/Jafnrettiskyrsla_nov_2015.pdf. Þann 25. 

mars 2017. 
67 Frumvarp til barnalaga nr. 20/1992,  þskj. 115, 72. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/115/s/0073.html Sótt 30.1.2016. 

https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2015/Jafnrettiskyrsla_nov_2015.pdf
http://www.althingi.is/altext/115/s/0073.html
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fram að meginreglan að ung börn fylgja móður og eldri dætur fylgi móður en drengir föður, hefði 

minna vægi fyrir dómstólum bæði hér á landi og á Norðurlöndum, líkt og kom fram í frumvarpi 

að eldri barnalögum. Tekið var fram að slík meginregla skildi ekki hafa áhrif á einstaklingsbundið 

og heildstætt mat á því hvað telst barni fyrir bestu. Í frumvarpi að núgildandi lögum var ekki tekið 

fram kyn barns væri atriði sem líta ætti til  þegar dómari tæki ákvörðun um forsjá barns. Í frumvarpi 

að núgildandi barnalögum var ekki tekið fram að móðir væri oftar talin hæfari til að sinna umönnun 

yngri barna en faðir.68  

  

                                                           
68 Frumvarp til barnalaga, 76/2003, þskj. 181, 180. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html Sótt 30.1.2016 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
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5 Niðurstöður  

 

Markmið rannsóknar var að skoða hlutfall karla og kvenna sem falin er forsjá og hvort meginregla 

um jafnrétti kynjanna hefði áhrif á niðurstöðu í því máli. Til skoðunar voru 63 Hæstaréttardómar, 

þar sem móður var falin forsjá í 33 málum eða í 52% tilfella. Föður var falin forsjá í 27 málum eða 

í 43% tilfella, en aðeins í þremur málum var systkinahópi skipt milli foreldra eða í 5% tilfella. 

Þegar litið er á niðurstöðu máls má sjá að dómari lítur ávallt til hagsmuni barnsins þegar tekin er 

ákvörðun um forsjá þess. Jafnrétti kynjanna hefur því ekki áhrif á niðurstöðu í forsjámálum 

Meginreglan um skipan forsjá barns skal vera eftir því sem talið er barni  fyrir bestu, sú regla er 

varðveitt bæði í barnalögum og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Við mat á því 

hvað telst vera barni fyrir bestu er einna helst litið til: forsjárhæfni foreldra, stöðuleika í lífi barns, 

tengsl barn við foreldra sína, umgengnisréttur, hætta á ofbeldi á heimili barns, vilji barns og önnur 

systkini. Ekki er um tæmandi talningu að ræða og geta önnur atriði  haft vægi í forsjármálum, til 

dæmis: tungumál foreldra, heilsufar barns og/eða foreldra, viðhorf foreldra í læknismálum, 

húsnæðismál, kyn barns og/eða aðstoð aðstandenda. 

Meginregla um að ung börn ættu að fylgja móður og þegar um stálpuð börn eru að ræða væri 

heppilegast að stúlkur fylgi móður en strákar feðrum hefur haft minna vægi frá árunum 1992-2003. 

Nefnt var bæði í frumvarpi að eldri barnalögum nr. 20/1992 að sú meginregla ætti ekki að hafa 

áhrif á niðurstöðu máls, því nauðsynlegt væri að heildstætt mat ætti að fara fram á högum barns. Í 

frumvarpi að núgildandi barnalögum nr. 76/2003 var kyn barns ekki litið sem ástæða sem líta eigi 

til þegar tekin er ákvörðun um forsjá barns. Með því að kyn barns og aldur ætti ekki að hafa áhrif 

á forsjármál ætti feður að hafa sterkari stöðu fyrir dómi, en niðurstöður rannsóknar sýnir 

andstæðunna, eða að feður er í minna mæli falið forsjá barna með árunum.  

Grundvallarregla mannréttinda er jafnræðisreglan, sem varðveitt er bæði í 65. gr. Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.  Þar segir að allir eru jafnir fyrir lögum 

óháð nokkurs konar manngreinarálits. Karla og konur skulu njóta jafnréttar í hvívetna. 

Ísland er með meðal þeirra fremstu í hópi þegar kemur að jafnrétti kynjanna, samkvæmt 

Alþjóðlega efnahagsráði hefur Ísland verið í fyrsta sæti síðustu átta ár, yfir þær þjóðir sem hafa 

náð lengst í jafnrétti kynjanna. Litið var til þátttöku kvenna á sviði stjórnmála, aðgengi að menntun, 

atvinnuþátttöku og tækifærum og launamun kynjanna. Samkvæmt fræðigreinum jafnréttarinnar þá 
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telst jafnrétti vera náð þegar hlutfall karla og kvenna sé 60% á móti 40%. Það er sömuleiðis átt við 

þegar jafnar kröfur eru gerðar til kynjanna og þau eru gerð jafn ábyrg á öllum sviðum samfélagsins. 

Karlar lifa við mismunun sem er afleiðing af staðalmyndum og kynjahlutverkum, það birtist í hærri 

tíðni glæpa, hærri tíðni sjálfsvíga, kröfur um að karlar vinni fyrir heimilinu og verri heilsu. Bent 

hefur verið á að mikilvægi þess að karlmenn taki þátt í jafnréttisbaráttunni, því það er hagur allra 

að fullu jafnrétti  sé náð. Með því að útrýma viðhorfum um kynjahlutverk og staðalmyndir erum 

við nær því að jafnrétti kynjanna sé náð. 

Mikilvægt er að áður en hægt er að komast að niðurstöðu hvað telst vera barni fyrir bestu og hjá 

hverjum það skuli lúta forsjá, þarf að skoða hvert mál gaumgæfilega og meta hverja þætti fyrir sig. 

Forsjárhæfni foreldra, er þá litið á geðrænnar og líkamlegrar heilsu, atvinnuhaga, heimilisaðstæðna 

og hæfi foreldra til að sinna uppeldi barna. Í 16 málum hafði hæfi foreldra áhrif á úrlausn máls, 

eða í 25% tilfella. Ávallt er litið til þess hvort aðilar teljist hæfir til að fara með forsjá barns, í 

flestum tilfellum voru aðilar taldir jafn hæfir til að fara með forsjá barns. Í þeim málum var ekki 

teknir með í niðurstöðu þegar litið var til hæfni foreldra, einungis þegar hæfni foreldra hafði áhrif 

á niðurstöðu máls, sem skýrir af hverju einungis 16 mál er í þeim flokki. Móðir var talin hæfari í 

sjö málum eða í 43% tilfella, faðir var talin hæfari í níu málum eða í 57% tilfella. 

Stöðuleiki í lífi barns, er talin mikilvægur þegar metið er hvað telst vera barni vera fyrir bestu, ef 

litið er til niðurstöður þessara rannsóknar, en stöðuleiki hafði áhrif á úrlausn í 40 málum eða í 65% 

tilfella. Í einu máli var systkinahópi skipt á milli foreldra, eða í 3% tilfella. Móður var falin forsjá 

í 19 málum eða í 47% tilfella. Föður var veitt forsjá í 20 málum eða í 50% tilfella. Bent hefur verið 

á að það foreldri sem barnið býr hjá eftir samvistarslit hafi sterkari stöðu að forsjármáli. í 33 málum 

af 40 var því foreldri falið forsjá sem barnið hafði búsetu eftir samvistaslit eða í 82% tilfella. Í því 

máli þar sem systkinahópi var skipt milli foreldra hafði móðir flutt af heimili aðila með yngra 

barnið, en eldra barnið var eftir með föður sínum. Í því máli var talið þjóna hagsmunum barnanna 

best ef núverandi skipan héldist óbreytt. 

Tengsl barns við foreldra sína tengist mjög þættinum um stöðuleika, því ef barn er tengdari öðru 

foreldri sínu getur það raskað stöðuleika barns að forsjá þess er ákveðin hjá hinu foreldrinu. Litið 

var til tengsla í 25 málum eða í 40% tilfella. Móður var falin forsjá í 18 málum eða í 72% tilfella, 

föður var falin forsjá í fimm málum eða í 20% tilfella. Í tveimur málum var systkinahópi skipt 

milli foreldra sinna eða í 8% tilfella. 
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Umgengnisrétti  er skipt upp í tvo flokka annars vegar hvort foreldrið sé líklegra til að virða 

umgengnisrétt þess foreldris sem ekki fer með forsjá. Var litið til þess í sex málum eða í 10% 

tilfella, móður var falin forsjá í fimm málum eða í 83% tilfella. Föður var falin forsjá í einu máli 

eða í 17% tilfella. Hins vegar hvort annað foreldrið hafi beitt umgengnistálmunum. Það var í fimm 

málum sem það kom til álita. Móður var falið forsjá í fjórum málum eða í 80% tilfella. Föður var 

falin forsjá í einu máli eða 20% tilfella.  Í fjórum málum var það móðir sem tálmaði umgengni, í 

tveimur var forsjá flutt til föður. Í einu máli tálmaði faðir umgengni og var talið best að móðir 

skyldi fara með forsjá barnsins þess vegna meðal annars. Alls voru ellefu mál þar sem 

umgengnisréttur kom til álita eða í 17% tilfella, móður var falin forsjá í níu málum eða í 81% 

tilfella. Föður var falin forsjá í tveimur málum eða í 19% tilfella. 

Hætta á ofbeldi á heimili barns hefur ekki komið oft fyrir dómstóla, á tímabilinu sem um hér ræðir 

hafa tvö mál fallið þar sem litið var meðal annars til hættu á heimili barns. En með ofbeldi á heimili 

barns skiptir ekki máli hvort barnið verði sjálfur þolandi þess eða annar fjölskyldumeðlimur. Bæði 

er talið jafn skaðlegt fyrir barnið, því megi álykta að dómarar líti því alvarlegum augum sé hætta 

á ofbeldi á heimili barns. Barnið þarf ekki að hafa upplifað ofbeldi á heimili sínu svo það sé tekið 

til greina, sbr. 56/2000, þar hafði núverandi eiginmaður móður verið dæmdur fyrir að beita 

fyrrverandi konu sína kynferðisofbeldi í návist barna þeirra. Það var talið nægilegt að draga úr 

forsjárhæfni móður og var föður falin forsjá. 

Barn hefur rétt á því að tjá sig um málefni sem varðar það sjálft sem eru til úrlausnar fyrir 

stjórnvöldum eða dómstólum sbr.2. mgr. 12. gr. SRB. Sá réttur er settur takmörkunum í 

forsjármálum, ef það telst þýðingalaust eða er skaðlegt fyrir barnið. Áður fyrr var miðað við 12 

ára aldur, en skv.43 gr. bl. er miðað við að barnið hafi aldur og þroska til að taka ákvörðun um hjá 

hvor foreldrinu það vill búa. Hafði það áhrif í 19 málum eða í 30% tilfella. Móður var falin forsjá 

í sex málum eða í 31% tilfella. Föður var falin forsjá í ellefu málum eða í 58% tilfella, í tveim 

málum var systkinahópi skipt milli foreldra eða í 10% tilfella. 

Önnur systkini geta haft áhrif á úrlausn máls, því ekki hefur  það verið talið þjóna hagsmunum 

barns að skipta systkinahópi milli foreldra. Það var litið til þess í 16 málum eða í 27% tilfella. 

Móður var falin forsjá í ellefu málum eða í 65% tilfella. Föður var falin forsjá í fimm málum eða 

í 27% tilfella. Í einu máli var systkinahópi skipt á milli foreldra eða í 6% tilfella, í því máli var 
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litið til þess að báðir foreldrar voru komin í búskap aftur og áttu börnin systkini inn á báðum 

heimilum. 

Önnur atriði sem dómari getur litið til, en það getur verið t.d. heilsufar barns, sbr. Hrd. 2005, bls. 

2075 (497/2004). Viðhorf foreldra getur einnig komið til álita sbr. Hrd. 18. júní 2009 (655/2008). 

Uppruni foreldra getur haft áhrif, sé annað foreldrið af erlendu bergi brotið, getur það skipt máli 

þegar kemur að réttindi barns að þekkja uppruna sinn sbr. Hrd. 2002 bls. 1249 (358/2001). Hins 

vegar ef báðir foreldrar af erlendu bergi brotni getur það haft áhrif að barnið, getur það farið sem 

svo að það foreldri sem er hæfari að aðstoða barnið við skóla og eiga samskipti við kennara og 

foreldra vina þess, sbr. Hrd. 17. september 2009 (38/2009). 

Þegar litið er á uppbyggingu dóma í forsjámálum sést að alltaf er tekið fjölskyldupróf til að greina 

hæfni foreldra til að fara með forsjá barns og sömuleiðis tengsl barna við foreldra sína og svo 

framvegis. Þó svo að ekki komi fram í lögunum eða í frumvarpi að barnalögum að það sé ákveðin 

flokkur sem er mikilvægari heldur en annar þá hefur við rannsókn þessa gefið okkur vísbendingu 

um að það séu sumir flokkar mikilvægari heldur en aðrir, eins og hæfni foreldra, tengsl foreldra 

við barn og stöðuleiki í lífi barns. 

Til dæmis má sjá á niðurstöðum að stöðuleiki er mikilvægur þáttur í lífi barns, má því segja að 

þetta atriði vegur hvað þyngst þegar metið er, hvað telst barni vera fyrir bestur, en það kom til álita 

í 40 Hæstaréttardómum af 63, eða í 63% tilfella. Á eftir því koma tengsl barns við foreldra sína, 

það kom til álita í 25 Hæstaréttardómum eða í 40% tilfella. Flokkarnir forsjárhæfni foreldra, vilji 

barns og önnur systkini eru allir með tæplega 30% hver. Að lokum eru umgengnisréttur og hætta 

á ofbeldi með samanlagt 20%. 

Þegar litið er á hlutfall kynjanna eftir tímabilum, var í hópi eitt var niðurstaðan sú að móður var 

falin forsjá í 11 málum eða í 41% tilfella, föður var falin forsjá í 15 málum eða í 56% tilfella, í 

einu máli var börnum skipt milli foreldra eða í 3% tilfella. Í Hópi tvö var móður falin forsjá í 17 

málum eða í 61% tilfella, föður var falin forsjá í tíu málum eða í 36% tilfella, í einu máli var 

systkinahópi skipt milli foreldra eða í 3% tilfella. Í hópi þrjú voru átta mál, móður var falin forsjá 

í fimm málum eða í 63% tilfella en föður í tveimur málum eða í 25% tilfella, í einu máli var 

systkinahópi skipt milli foreldra eða í 12% tilfella. Árið 2013 var dómara heimilt að dæma 

sameiginlega forsjá, sem getur verið skýring af hverju fáir dómar eru í hópi þrjú. Það atriði eitt og 

sér getur ekki skýrt af hverju hlutfall feðra sem falin er forsjá hefur lækkað. Föður var falin 56% 
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forsjármála á árunum 1992 til 2003, á árunum 2003 til 2013 var hlutfallið 36% eða 20% lækkun 

milli ára. Frá árunum 2013 til 2016 var hlutfallið 25% eða 11% lækkun. 

Árið 2000 var feðrum fyrst veittur sjálfstæður réttur til fæðingarorlofs sem átti að gera feðrum 

möguleika að tengjast börnum sínum frá fæðingu. Það  ætti með tímanum að veita feðrum sterkari 

stöðu fyrir dómi þegar kemur að forsjárdeilna. Því dómari lítur meðal annars til tengsla barns við 

foreldra sína þegar tekin er ákvörðun um forsjá barns. 

Aðstæður hafa breyst til hins betra, hvað varðar að jafna stöðu karla og kenna í samfélaginu. 

Áhugavert og undarlegt þótti þó að sjá hlutfallið lækka þar sem feðrum er veitt forsjá. 

Rannsókninni var einnig skipt niður eftir þeim atriðum sem nefnd eru í 34. gr. bl., forsjárhæfni 

foreldra, stöðuleika í lífi barns, tengsla barns við foreldra sína, umgengnisréttur, vilji barns og 

önnur systkini. Jafnrétti kynjanna næst ekki á einni nóttu, til dæmis fengu konur kosningarétt árið 

1917 og eru því ár 100 ár síðan. Árið 2015 var óútskýrður launamunur kynjanna 17%, sem sýnir 

mikilvægi þess enn í dag að vinna að jafnrétti kynjanna. Þó meira hafi verið um jafnréttisbaráttu 

út frá sjónarhorni kvenna, þá er ekki þar með sagt að karlar njóti einhvers konar forréttinda í 

samfélaginu. 

Ef litið er til breytingana sem hafa orðið á þessu tímabili og reynt að finna skýringu á því hvers 

vegna feðrum eru í minna mæli falin forsjá nú en áður, má sjá að launamunur kynjanna hefur aldrei 

verið lægri, en árið 2000 var meðal launamunur kynjanna metin 32% en árið 2014 var hann metinn 

18%.  

Sú kenning að vegna kynbundins launamunar séu konur meira heima, tengist börnum sínum betur 

og hafi þar af leiðandi sterkari stöðu í forsjármálum ætti þá að þróast á þá leið að lækkun á 

launamuni kynjanna myndi gera feðrum kleift að vera meira heima með börnum og því hlutfall 

þeirra feðra sem falin er forsjá ætti að hækka með árunum en ekki lækka eins og raun er. Þó með 

þeim fyrirvara að rannsóknin væri marktæk. 

Með tilkomu feðraorlofs ríkti nokkur óvissa um hvort feður myndu nýta sér sinn hluta af 

fæðingarorlofinu, þrátt fyrir að skoðanakannanir bentu til að mikinn meirihluti karla myndu nýta 

sér sinn rétt ef það myndi ekki skerða fæðingarorlof móður. Hlutfall feðra sem sóttu um 

fæðingarorlof var 82,4% af hlutfalli við umsókn mæðra árið 2001 og fór hækkandi næstu ár á 

eftir.  Árið 2001 var meðal fjöldi daga sem feður tóku fæðingarorlof 39 dagar, 68 dagar árið 2002 

og kringum 96-103 dagar á árunum 2003 til 2009. Meðalfjöldi daga náði að hámarki 103 árið 



 

60 

2008. Eftir það fór meðalfjöldi daga lækkandi og mældust einungis 79 dagar árið 2012. Sömuleiðis 

fór hlutfall feðra sem sóttu um fæðingarorlof lækkandi. Árið 2001 var hlutfall feðra 82,4%, náði 

svo hámarki árið 2009 með 96,6% hlutfalla af móður. Eftir 2009 fór hlutfallið lækkandi og árið 

2012 var hlutfallið 89,6%.  

Ekki er hægt að segja til um hvort feðrum sé mismunað í forsjár málum, litið er til þeirra mála sem 

fóru fyrir Hæstarétt. Aðeins brot af þeim málum þar sem aðilar deila um forsjá barns enda hjá 

dómstólum. Meginregla um jafnrétti kynjanna á því ekki við þegar dómari tekur ákvörðun um 

forsjá barns. Dómari lítur til hvað telst barni fyrir bestu. Hlutföllin milli kynjanna er  mæður er 

falin forsjá í 43% tilfella á meðan feðrum er veitt forsjá í 52% tilfella. Í 3% tilfella er systkinahópi 

skipt milli forelda. Sömuleiðis má sjá að sjónarmið um jafnrétti kynjanna á því ekki heima í 

forsjármálum.  
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7 Viðauki  

7.1 Hæstaréttardómar frá 1. júlí 1992 til 31. október 2003
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1995:470 1 2 1

1995:1311 1 1 1 1

1996:1387 1 1 1

1996:2071 1 1 1 1

1997:474 1 2 1

1998:525 1 1 1
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1998:1315 1 1 1

1998:2467 2 1
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1999:4167 1 1 1

1999:4467 1 1 1
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358/2000 1 1 1 1
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163/2001 1 1 1 1

291/2001 1 1 1
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284/2002 1 1 1

446/2002 1 1

436/2002 1 1 1
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147/2003 1 1 1 1
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7.2 Hæstaréttardómar frá 1. nóvember 2003 til 31. desember 2012  
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7.3 Hæstaréttardómar frá 1. janúar 2012 til 31 desember 2016 
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