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i 

Útdráttur 
 

Þegar rætt er um umgengnismál er þá oftar en ekki að umræðan snýr að deilumáli foreldra, en 

ekki stöðu barns. Umræðan er oft einhliða og blásin upp í fjölmiðlum eða á samfélagsmiðlum, 

sem verður að gróðrarstíu af hatri og ágreiningi. Einhliða umræða er oftast hlið annars foreldris 

sem stendur í deilumálinu, en hver er vilji barnsins sem deilan snýst um? 

Markmið ritgerðar þessarar er að draga fram hvort og hvenær barni er veitt tækifæri á að láta í 

ljós skoðanir sínar í umgengnismáli. Lagaákvæðin eru skýr um að barn hafi rétt til að koma á 

framfæri skoðunum sínum, einnig eru lagaákvæðin skýr um að ávalt beri að hafa hagsmuni 

barns að leiðarljósi. Vilji barns og hagsmunir þess fara þó ekki alltaf saman. 

Niðurstöður sýna að í dómsmálum er oft leitað eftir vilja barns í máli, oft eru kvaddir til 

matsmenn sem ræða við barn sem náð hefur aldri og þroska til að geta tjáð sig og metið er hver 

vilji barns raunverulega er. Vegna annmarka ritgerðar er óljóst hvort barni er veitt sama 

tækifæri á að tjá vilja sinn í umgengnismálum sem ljúka hjá sýslumannsembætti. 

 

Lykilhugtök: Barn, foreldri, foreldrar, forsjá, umgengni og vilji barns.  
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Abstract 

When the topic is visitation cases, it happens often, that the discussion evolves around the 

parents’ dispute, and not how the child fares.  The discussion is often one sided, exaggerated 

in the media, and social media, and becomes overrun with conflict and hate. One sided 

discussion means the standpoint of one of the parents in the dispute, but what does the child 

they are arguing over want? 

The purpose of this essay is to find out if, and when, a child is given the opportunity to express 

his or her views during a visitation case. Legal provisions make it clear, that a child is assured 

of the right to express his or her views, and legal provisions are equally clear, on the primary 

consideration of the child’s best interests.  But what a child wants and what is best for a child 

are not always the same thing. 

The conclusions reached in this essay give reason to believe that, in court cases a child´s 

preference is sought out, an assessor is called in to talk to a child capable of expressing his or 

her own views to assess what the child really wants. Due to restrictions of an essay such as this 

one, it can not be determined if a child is given the same opportunity to express his or her 

preferences in visitation cases concluded by a district magistrate. 

Key words: Child, parent, parents, custody, visitation, child’s preferences. 
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1. Inngangur 

Barn á rétt til að setja fram skoðanir sínar í máli sem það varðar. Íslensk og alþjóðleg lög eru 

tvímælalaus um; að það á að hlusta á barnið og virða skoðanir þess og taka réttmætt tillit til 

þeirra þegar ákveða skal hvað er barninu fyrir bestu.1 Hins vegar þegar fullorðnir deila er ekki 

víst að rödd barnsins nái eyrum þeirra, í þessari ritgerð er fjallað um umgengnismál og rétt og 

möguleika barns til að koma á framfæri skoðunum sínum og vilja. 

Umgengnismál eru oft erfið fyrir barn því í slíkum málum er það barnið sem deilt er um og er 

það statt í miðri deilu foreldra sinna.2 Slík mál geta auðvitað tekið stuttan tíma og verið nokkuð 

sársaukalaus þegar foreldrar semja strax og allir sætta sig við aðstæður en þau umgengnismál 

sem helst er fjallað um í ritgerð þessari eru erfið deilumál þar sem barn er þrætuepli foreldra 

sinna, oft til lengri tíma. 

Ástæða þess að höfundur valdi þetta ritgerðarefni, var forvitni hans á því hvort lögvarinn réttur 

barns um að tjá sig í umgengnismálum væri virtur og að réttmætt tillit væri tekið til skoðana 

þess og þær hafðar að leiðarljósi í meðferð umgengnismáls og hvaða vægi skoðun barns hafi á 

niðurstöðu máls. Vegna annmarka sem ritgerð þessi er háð er ómögulegt að komast að 

niðurstöðu hvort barni sé alltaf veitt tækifæri til að láta skoðun sína í ljós á öllum stigum máls. 

Því lagði höfundur áherslu á að skoða lög og reglur sem eiga við og þeir dómar sem til skoðunar 

eru aðeins til að gefa vísbendingu um þá málsmeðferð sem málin hafa hlotið. En helstu 

takmarkanir á efni og úrvinnslu þessarar ritgerðar eru þær að höfundur hefur ekki aðgang að 

úrskurðum sýslumannsembætta. Ritgerðin er 12 eininga BS verkefni sem takmarkar tíma og 

lengd ritgerðar og gefur því ekki færi á nákvæmari rannsókn. 

Barnalöggjöf hefur mikið breyst frá því að fyrstu barnalögin litu dagsins ljós.3 Í dag er barn 

einstaklingur sem skilgreindur er í lögum og á ýmis mannréttindi. Fjallað er um löggjöf sem 

við kemur umgengnismálum í kafla tvö, en það eru mörg lög sem koma við málefnum barna, 

þá fyrst og fremst barnalög, barnaverndarlög og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna4. Í kafla 

þrjú er fjallað um umgengnisrétt, þá rétt barns og skyldu foreldra og hverjir geta sóst eftir 

                                                 
1 2. og 3. mgr. 1. gr. barnalaga nr. 76/2003, 2. mgr. 46. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002, 12. gr. laga um 
samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013 o. fl. 
2 Barn.is. e.d. Áhrif erfiðra breytinga í fjölskyldunni á börn. Sótt  4. nóvember 2017 af 
https://www.barn.is/malaflokkar/fjoelskyldan/#k26. 
3 Fjallað um í kafla 2.1. 
4 Hér eftir Barnasáttmálinn. 

https://www.barn.is/malaflokkar/fjoelskyldan/#k26
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umgengni við barn, en það er misjafnt eftir því í hvaða stöðu barn er og foreldrar. Í kafla fjögur 

er farið er yfir málsmeðferð á ólíkum stigum. Í fimmta kafla er fjallað sérstaklega um vilja 

barns en vilji barns er þó rauður þráður í gegnum ritgerðina. Í kafla sex eru lög nágrannalanda 

Íslands skoðuð til samanburðar við íslenska löggjöf. Loks koma niðurstöður og lokaorð. 

Fram var sett rannsóknarspurningin: 

Hver er réttur barns til að tjá sig í umgengnismáli og er tekið réttmætt tillit til vilja barns? 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvort tekið sé nægjanlegt tillit til vilja barns í 

umgengnismálum. Til að ná því markmiði eru dregin fram þau lagaákvæði sem varða 

réttarstöðu barns í umgengnismáli, hvaða lagagreinar eiga að tryggja að hagsmunir barns séu í 

fyrirrúmi og réttaráhrif laganna.  Í lokaorðum eru vangaveltur höfundar settar fram um hvað 

mætti betur fara.  Við vinnslu ritgerðarinnar var stuðst við hina lagalegu aðferð. Hún felst í því 

að  lýsa, túlka og flokka gildandi rétt á grundvelli lögfræðihugtaka, fræðikerfis lögfræðinnar, 

réttarheimilda og lögskýringa.5 

Höfundur vann fyrst og fremst með lög, frumvörp, dóma og reglugerðir, en einnig aðrar 

heimildir. Höfundur átti fund með fulltrúum hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu til að 

dýpka skilning á ferli umgengnismáls og fá meiri innsýn, þar sem aðgengi að úrskurðum 

takmarkast við þau mál sem farið hafa fyrir dómstóla. Upplýsingar úr samtali eru ekki notaðar 

sem munnleg heimild. 

                                                 
5 Skúli Magnússon. 2003. Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar. Bls. 14. 
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2. Löggjöf 

Ein meginregla barnaréttar er að barn búi með foreldrum og að hagsmunir barns og foreldra 

fari saman.6 Í reynd er það ekki alltaf svo í samfélagi  manna, þegar barn býr ekki með báðum 

foreldrum sínum er nauðsynlegt að það fái að njóta samvista við þá báða sé umgengni ekki 

gegn hagsmunum þess.  Í þessum kafla verða hugtökin barn, foreldrar, forsjá og umgengni 

skilgreind áður en fjallað verður um þá löggjöf sem snýr að réttarstöðu barna í 

umgengnismálum.  

Hugtakið barn er skilgreint í 1. gr. Barnasáttmálans sem einstaklingur sem hefur ekki náð 18 

ára aldri.  Sjá einnig 1. mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/20027, þar er barn skilgreint með 

sama hætti og í Barnasáttmálanum8 með vísan í 1. gr. lögræðislaga nr. 71/19979 en skv. þeim 

verður einstaklingur lögráða 18 ára.10 1. mgr. 1. gr. barnalaga nr. 76/200311 segir að: „Barn á 

rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi við aldur 

sinn og þroska og án mismununar af nokkru tagi.“ Greinin fjallar einnig um að óheimilt er að 

beita barn ofbeldi eða vanvirða á nokkurn hátt. Alltaf skal hafa hagsmuni barns að leiðarljósi í 

málum sem það varðar sem og á barn rétt á að tjá sig um þau mál sem það varðar í samræmi 

við aldur og þroska12  

Hugtakið foreldrar eru fyrst og fremst líffræðileg móðir og faðir barns. Skv. 2. gr. bl. er móðir 

barns sú móðir sem fæðir barnið og er faðir barns sá sem er giftur eða er í skráðri sambúð með 

móður, eða sá maður sem gengist hefur við faðernisviðurkenningu skv. 4. gr. bl.13 Foreldri er 

ekki alltaf líffræðilegt foreldri, kjörforeldrar eru foreldrar sem ættleitt hafa barn,14 

stjúpforeldrar eða sambúðarforeldar eru makar kynforeldra eða skráðra foreldra og 

fósturforeldrar eru þeir foreldrar sem taka barn að sér í fóstur til skemmri eða lengri tíma í 

samstarfi við barnaverndarnefnd skv. 65. gr. bvl. Þá er oft er talað um lögheimilisforeldri, það 

er foreldrið sem hefur lögheimili barns hjá sér og umgengnisforeldri, sem er foreldrið sem ekki 

                                                 
6 Davíð Þór Björgvinsson. 1995. Barnaréttur. Bls. 27-28. 
7 Hér eftir bvl. 
8 Alþt. 2001-2002. Þskj. 403, 318. mál, 127. löggjafarþing. 
9 Hér eftir lrl. 
10 Alþt. 1996-1997. Þskj. 707, 410. mál, 121. löggjafarþing. 
11 Hér eftir bl. 
12 2. mgr. 1. gr., 6. mgr. 28. gr., 1. mgr.43. gr. bl. o. fl. 
13 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180. mál, 128. löggjafarþing. 
14 Davíð Þór Björgvinsson. 1995. Barnaréttur. Bls. 76. 
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hefur lögheimili barns en á umgengnisrétt. Lögheimilisforeldri hefur oft meiri rétt til að taka 

ákvarðanir í daglegu lífi barns en umgengnisforeldri. 15  

Hugtakið forsjá felst í réttarstöðu foreldris og skyldu þess til að annast og vernda barn og taka 

stærri ákvarðanir sem það varðar, eins á barn rétt á að njóta forsjá foreldra sinna skv. 28. gr. 

bl., 2. mgr. 1. gr. bvl. og 2. tl. 51. gr. lrl. og rétt er að hafa í huga að ekki geta fleiri en tveir 

farið með forsjá barns. Foreldrar í hjúskap eða skráðri sambúð fara sameiginlega með forsjá 

barns, ekki eru allir foreldrar þó forsjáraðilar.16 Forsjá er þannig ekki bundin við kynforeldra, 

stjúpforeldri getur einnig verið forsjáraðili, skv. 29. gr. a. bl. Við vissar aðstæður getur 

barnaverndarnefnd verið forsjáraðili skv. 1. mgr. 25. gr. bvl. Fósturforeldrar geta einnig verið 

forsjáraðilar barns sem er í fóstri skv. 2. mgr. 65. gr. bvl. en fósturforeldrar fara ekki sjálfkrafa 

með forsjá barns.17  Áður fyrr var talað um foreldravald eða forræði, en var breytt í forsjá í 

barnalögum nr. 9/1981.18     

Hugtakið umgengni er ekki sérstaklega skilgreint í lögum öðruvísi en samvera barns og 

foreldra. Skv. 46. gr. bl. á barn rétt á að umgangast foreldri með reglubundnum hætti, það 

foreldrið sem það ekki býr hjá. Umgengni einskorðast ekki við samveru foreldris og barns 

heldur getur einnig verið önnur samskipti. Í 1. gr. laga um breytingu á barnalögum nr. 20 22. 

maí 1992, nr. 23/1995 var sýslumanni veitt heimild til að úrskurða um önnur samskipti þegar 

sérstaklega stendur á. Umgengni felst einnig í bréfaskriftum, símtölum og öðrum samskiptum. 

Umgengni er óháð því hvort annað foreldrið fari með forsjá eða bæði, eða jafnvel annar en 

kynforeldri.19  

2.1. Barnalög nr. 76/2003 

Fyrstu heildstæðu barnalögin á Íslandi eru frá 1981, fyrir þann tíma voru í gildi lög um afstöðu 

foreldra til skilgetinna barna og lög um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna en þarna varð 

mikil breyting á réttarstöðu barna. Barnalögin hafa í tvígang verið endurskoðuð í heild, fyrst 

1992 og síðan 2003, lögin frá 2003 eru enn í gildi með síðari breytingum. Barnalögin byggja á 

því meginsjónarmiði að barnið hafi sjálfstæða réttarstöðu gagnvart foreldrum.20 

                                                 
15 Alþt. 2001-2002. Þskj. 403, 318. mál, 127. löggjafarþing. 
16 Davíð Þór Björgvinsson. 1995. Barnaréttur. Bls. 76-77. 
17 Alþt. 2001-2002. Þskj. 403, 318. mál, 127. löggjafarþing. 
18 Davíð Þór Björgvinsson. 1995. Barnaréttur. Bls. 54. 
19 Alþt. 1994-1995. Þskj. 786, 342. mál, 118. löggjafarþing. 
20 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180. mál, 128 löggjafarþing. 
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Í barnalögum frá 1992 var tekið mið af 12. gr. Barnasáttmálans og var réttur barns til að tjá sig 

í málum sem það varðar miðaður við 12 ára. Úrskurðarvald um umgengni var fært til 

sýslumanns frá ráðuneyti með kæruheimild til ráðuneytis.21 Í barnalögum frá 2003 var 

viðmiðunaraldur afnuminn og aðeins miðað við að tekið sé tillit til aldurs og þroska barns.22  

Fyrir 1981 áttu börn engin sjálfstæð réttindi til að umgangast feður né heldur feður rétt til að 

umgangast börn sín.23 Í barnalöggjöf hefur verið unnið að því að jafna stöðu foreldra, en 

réttarstaða feðra hefur verið í andstöðu við almenna réttarvitund og þróun jafnréttismála.24 En 

á árum áður þótti heppilegra að ung börn væru hjá móður og einnig skipti kyn barns og aldur 

máli þegar ákvarða átti um forsjá.25 Lögin eiga að jafna á stöðu foreldra í umönnun, ábyrgð og 

velferð barns. Lagaþróun hefur líka verið í þá átt að jafna stöðu foreldra hvort sem þeir búa 

saman eða ekki og er það samhliða þeirri jafnréttisbaráttu sem verið hefur og er enn. 26  

2.2. Barnaverndarlög nr. 80/2002 

Barnaverndarlög eru mikilvæg á sviði barnaréttar og er meginmarkmið laganna að öll börn eigi 

rétt á vernd og umönnun og njóti réttinda í samræmi við aldur og þroska skv. 1. gr. bvl. Lögin 

eiga að tryggja börnum sem búa við óviðunandi aðstæður nauðsynlega aðstoð skv. 1. mgr. 2. 

gr. bvl. Þá er heimilt að ráðstafa barni í fóstur, tímabundið og varanlega sé þess þörf skv. 65. 

gr. laganna. Eru ákvæði þessi í samræmi við 20. gr. Barnasáttmálans, en börn sem njóta ekki 

fjölskyldu sinnar af einhverri ástæðu eiga rétt á vernd og aðstoð ríkisvaldsins.27 

Barn sem er í fóstri á rétt til umgengni við foreldra og aðra nákomna skv. 74. gr. bvl., sé 

umgengni ekki andstæð hagsmunum barns. Þannig er komið til móts við rétt barns til að þekkja 

uppruna sinn. Barn sem hefur náð 15 ára aldri getur sjálft lagt fram kröfu til umgengni skv. 2. 

mgr. 74. gr. bvl. Eins skal tilkynna barni sem náð hefur 15 ára aldri um málshöfðun og skal því 

gefinn kostur á að gæta réttar síns, eins má skipa barni talsmann sem má vera viðstaddur 

þinghöld í máli ef haldið er uppi vörnum skv. 55. gr. bvl. 

 

                                                 
21 Hrefna Friðriksdóttir. 2013. Handbók. Bls. 16. 
22 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180. mál, 128. löggjafarþing. 
23 Alþt. 1999-2000. Þskj. 124, 114. mál, 125. löggjafarþing. 
24 Alþt. 1999-2000. Þskj. 124, 114. mál, 125. löggjafarþing. 
25 Davíð Þór Björgvinsson. 1995. Barnaréttur. Bls. 201. 
26 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180. mál, 128. löggjafarþing. 
27 Þórhildur Líndal (ritstjóri). 2007. Barnasáttmálinn. Bls. 41. 
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2.3. Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins er einn mikilvægasti 

mannréttindasamningur sem til er og efnisreglur hans eru flokkaðar í vernd, umönnun og 

þátttöku.28 Undirbúningur að samningi um réttindi barns hjá Sameinuðu þjóðunum hófst árið 

1979, þann 20. nóvember 1989 var samningurinn lagður fyrir allsherjarþing Sameinuðu 

þjóðanna og var hann samþykktur og öðlaðist gildi 1990, þegar 20 ríki höfðu fullgilt 

samninginn. Ísland fullgilti samninginn 28. nóvember 1992, en hann var ekki lögfestur fyrr en 

20. febrúar 201329 með lögum um samning Sameinuðu þjónanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013. 

Samningurinn er ekki fyrsti alþjóðlegi samningurinn sem snýr að börnum, en er talinn sá 

mikilvægasti. En hann var sá fyrsti sem veitti alþjóðlega viðurkenningu á sjálfstæðum 

réttindum barns óháð vilja foreldra.30 Markmið samningsins er að styrkja stöðu mannréttinda 

barna og hefur samningurinn haft áhrif á íslenska löggjöf frá því hann var fullgiltur og horft 

var til hans við gerð barnalaga nr. 20/1992. Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni í 

sinni lögsögu þau réttindi sem samningurinn kveður á um skv. 1. tl. 2. gr. 1. hluta 

Barnasáttamálans.  

Barnaréttarnefnd hefur flokkað fjórar greinar samningsins sem grundvallarreglur, allar greinar 

samningsins eru mikilvægar en þessar fjórar greinar eru rauði þráðurinn í gegnum 

Barnasáttmálann. Grundvallareglur þessar eru 2. gr. sem fjallar um jafnan rétt barna óháð stöðu 

þeirra eða aðstandenda og að rétt ber að tryggja án mismununar. 3. gr. sem fjallar um að 

hagsmunir barns skulu alltaf hafðir að leiðarljósi í öllum ákvörðunum og aðgerðum sem kunna 

hafa áhrif á líf þess. Í 6. gr. um rétt barns til lífs, afkomu og þroska. Að lokum í 12. gr. sem 

fjallar um rétt barns til að láta skoðanir sínar í ljós í málum sem það varðar með tilliti til aldurs 

og þroska. En með 12. gr. skulu aðildarríki tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt 

til að láta skoðun sína frjálslega fram í öllum málum sem barn varðar og taka réttmætt tillit til 

skoðana þess miðað við aldur og þroska.  

 

                                                 
28 Þórhildur Líndal (ritstjóri). 2007. Barnasáttmálinn. Bls. 7. 
29 Alþt. 2012-2013. Þskj. 155, 155. mál, 141. löggjafaþing. 
30 Davíð Þór Björgvinsson. 1995. Barnaréttur. Bls. 31. 
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2.4. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 

Stjórnarskráin geymir æðstu réttarheimildir Íslands og mega almenn lög ekki stangast á við 

ákvæði hennar.31 Friðhelgi fjölskyldunnar er lögvarin í 71. gr. stjórnarskrár,32 þá er átt við 

fjölskyldu í víðum skilningi og takmarkast ekki við fjölskyldu sem býr saman. Er réttur 

fjölskyldu til að vera saman og barns að njóta umgengni við foreldra falinn í friðhelgi 

fjölskyldunnar, aðeins má skerða þann rétt með skýrri lagaheimild.33 Börnum skal tryggð með 

lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst skv. 3. mgr. 76. gr. stjskr. Er sú grein 

einstök að því leitinu að hún tekur aðeins til afmarkaðs hóps; barna og verndar þeirra.34 

2.5. Mannréttindasáttmáli Evrópu nr. 62/1994 

Mannréttindasáttmáli Evrópu35 var undirritaður fyrir Íslands hönd 4. nóvember 1950 en tók 

lagalegt gildi 1994, sáttmálinn fjallar um grundvallar mannréttindi og verndun þeirra réttinda. 

Sáttmálinn nær til allra einstaklinga, fullorðinna sem barna, þó er ekki vikið sérstaklega að 

réttindum barna í texta sáttmálans. Markmið MSE er að aðildarríki tryggi mönnum, hvort sem 

það eru börn eða fullorðnir, réttindi og frelsi skv. I. kafla laganna. MSE hefur haft töluverð 

áhrif á löggjöf á Íslandi og þá er barnaréttur ekki undanskilinn. Friðhelgi einkalífsins, 

fjölskyldunnar og heimilis er vernduð í 8. gr. MSE, einnig er talið að ákvæðið verndi 

umgengnisrétt við foreldri.36 

2.6. Stjórnsýslulög nr. 37/1993 

Stjórnsýslulög37 taka til stjórnsýslu og sveitarfélaga og gilda þegar stjórnvöld taka ákvarðanir 

um rétt og skyldu manna skv. 1. gr. Taka lögin til allrar stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga, svo 

og sérstakra stofnanna á vegum ríkisins.38 Lögin kveða á um lágmarks kröfur um 

málsmeðferðarreglur, þá skal fara eftir þeim reglum þegar ákvarðanir eru teknar í 

umgengnismálum hjá stjórnvaldi en til stjórnvalds teljast sýslumannsembætti og dómstólar. 

Stjórnsýslulög víkja fyrir öðrum lögum og reglum sem hafa að geyma strangari 

málsmeðferðarreglur. Í barnalögum eru ákvæði um málsmeðferð sem ganga framar ssl. 

                                                 
31 Davíð Þór Björgvinsson. 2013. Lögskýringar. Bls. 234. 
32 Hér eftir stjskr. 
33 Gunnar G. Schram. 1999. Stjórnskipunarréttur. Bls. 540. 
34 Gunnar G. Schram. 1999. Stjórnskipunarréttur. Bls. 616. 
35 Hér eftir MSE eða sáttmálinn. 
36 Davíð Þór Björgvinsson. 1995. Barnaréttur. Bls. 23. 
37 Hér eftir ssl. 
38 Alþt. 1992-1993. A-deild, 313. mál, 116. löggjafarþing. 
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2.7. Lög um umboðsmann barna nr. 83/1994 

Stofnað var embætti umboðsmanns barna með það hlutverk að bæta hag og standa vörð um 

hagsmuni barns, þarfir og réttindi skv. 1. gr. laga um umboðsmann barna.39 Við stofnun 

embættisins var litið til embættis umboðsmanns barna í Noregi sem var stofnað árið 1981, en 

meginástæða þess að embættið var sett á stofn var sú staðreynd að börn eru áhrifalaus og ekki 

megnuð til að hafa áhrif á löggjöf eða ákvarðanatöku sem snertir hag þeirra beint eða óbeint.40 

Umboðsmaður barna skal vinna að því að stjórnvöld, einstaklingar og aðrir skulu taka tillit til 

réttinda, þarfa og hagsmuna barna, en hlutverk hans er ekki að leysa úr einstaka 

ágreiningsmálum milli einstaklinga og leysir þar af leiðandi ekki úr umgengnisdeilu.41 Þá skal 

Umboðsmaður barna beita sér fyrir umræðu í samfélaginu um málefni barna, koma á framfæri 

tillögum um lagabreytingu og breytingu réttarreglna, stuðla að því að þjóðréttarsamningar sem 

fullgiltir hafa verið af Íslandi séu virtir og fleira sem talið er upp í 3. gr. lub. Þá er öllum heimilt 

að leita til umboðsmanns með erindi sín skv. 1. mgr.  4. gr. en hann tekur ekki mál til meðferðar 

nema að eigin frumkvæði eða eftir rökstudda ábendingu, 2. mgr. 4. gr. lub. Umboðsmaður tekur 

ekki til meðferðar ágreiningsmál einstaklinga, en honum ber að leiðbeina þeim sem til hans 

leita skv. 3. mgr. 4. gr. lub. 

2.8. Samantekt 

Þar sem barn er ólögráða einstaklingur sem er ekki hæft til að sjá um sig sjálft er mikilvægt að 

löggjöf tryggi réttindi þess. Barn er ekki eins og á öldum áður eign foreldra sinna heldur 

einstaklingur sem hefur mannréttindi og mikilvægt að foreldrar, forsjáraðilar og aðrir sem 

koma að málefnum barna virði þær reglur sem löggjöf kveður á um.42 

Barnasáttmálinn má segja að sé tilkominn til að útlista nánar réttindi og auka réttaröryggi barna 

og í heild sinni tryggja hagsmuni þeirra. Undirstöðuatriði sáttmálans og íslenskra laga eru að 

barn eigi rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, sé ekki beitt ofbeldi, að hagsmunir barns gangi 

alltaf fyrir í málum sem það varðar og að barnið fái að tjá sig um þau mál sem það varðar, í 

samræmi við aldur og þroska.43 Réttur barns er ekki aðeins varinn í sérstökum barnalögum og 

sáttmála heldur einnig í stjórnarskrá sem eru æðstu lög landsins. 

                                                 
39 Lög um umboðsmann barna nr. 19/1994 hér eftir lub. eða umboðsmaður. 
40 Alþt. 1993-1994. A- deild. 377. mál, 117. löggjafarþing. 
41 Umborðsmaður barna. 2017. Skýrsla umboðsmanns barna 2016. Bls. 8. Sótt 26. október 2017 af 
https://www.barn.is/media/489162/sub-2016.pdf. 
42 Alþt. 2010-2011. Þskj. 1374, 778. mál, 139 löggjafarþing. 
43 1. gr. bl., 1., 12. og 13. gr. Barnasáttmálans o.fl. 

https://www.barn.is/media/489162/sub-2016.pdf
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Réttarstaða barns er fyrst og fremst mörkuð í barnalögum og í barnaverndarlögum. 

Barnaverndarlög fjalla aðalega um skyldur og heimildir hins opinbera til að grípa inn í ef 

hagsmunum og velferð barns er ógnað eða barn býr við óviðunandi aðstæður. Barnalög eru 

hinsvegar almenn og fjalla um mikilvæg atriði varðandi réttarstöðu barna og tengsl þeirra við 

foreldra sína. Það er í höndum foreldra og allra annarra að passa að réttmætt tillit sé tekið vilja 

barns.44 Umboðsmaður barna gegnir mikilvægu hlutverki í að stuðla að því að lög séu virt, þá 

hefur verið lögð rík áhersla á að ræða við börn, fræða þau og ræða réttindi þeirra.45  

 

                                                 
44 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180 mál, 128. löggjafarþing og Alþt. 2001-2002. Þskj. 403, 318. mál, 127. 
löggjafarþing. 
45 Alþt. 1993-1994. Þskj. 573, 377. mál, 117. löggjafarþing. 
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3. Umgengnisréttur 

Samvera barns og foreldra er grundvallarþáttur í fjölskyldulífi og í þroskaferli barns skiptir 

miklu máli samvera þess við foreldra.46 Barn á rétt á að þekkja uppruna sinn, umgangast og 

þekkja foreldra sína skv. 1. mgr. 7. gr. Barnasáttmálans og 1. gr. a. bl. Réttur barns til að vera 

ekki skilið frá foreldrum sínum, nema sérstakar ástæður krefjist þess, er verndaður í 9. gr. 

Barnasáttmálans. Eins er friðhelgi fjölskyldunnar lögvarin í 71. gr. stjskr.  

Umgengnisréttur í íslenskri löggjöf byggir fyrst og fremst á umgengni barns og foreldris. Barn 

á rétt á að umgangast það foreldri sem það ekki býr hjá með reglubundnum hætti sé það ekki 

andstætt hagsmunum þess, skv. 1. mgr. 46. gr. bl. Og 2. mgr. sömu greinar fjallar um skyldu 

foreldra til að rækja umgengni við barn sitt. Rétturinn til umgengni er því á báða bóga en ef 

umgengni þjónar ekki hagsmunum barns skulu hagsmunir barnsins ganga framar hagsmunum 

foreldra.47 Þrátt fyrir skyldu foreldris að sinna umgengni hefur ekki þótt æskilegt að þvinga 

foreldri að sinna umgengnisskyldu sinni, sem ekki það vill, það er ekki talið þjóna hagsmunum 

barns.48 Inntak umgengni er ekki sérstaklega skilgreint í barnalögum en getur falist í heimsókn 

á heimili foreldris, eða að foreldri og barn hittist á tilgreindum stað, jafnvel undir eftirliti. Í 1. 

mgr. 74. gr. bvl. er nefnd umgengni eða önnur samskipti sem geta falist í bréfaskriftum, 

samtölum í síma eða með Netbúnaði.49  

3.1. Jöfn umgengni 

Færst hefur í vöxt að foreldrar velji að hafa sameiginlega forsjá barns eftir skilnað eða 

sambúðarslit og að umgengni sé jöfn.50  Þá hefur verið gagnrýnt að jöfn búseta henti ekki 

ákveðnum aldurshópum eða að barni líði ekki vel eða það sé of erfitt að skipta oft um heimili 

og aðstæður.51 Eðlilegt er að vangaveltur um það komi upp og hafa verið gerðar rannsóknir 

hérlendis sem og erlendis sem styðja jafna umgengni. Íslensk rannsókn árið 2006, þar sem 

spurningalisti var lagður fyrir börn í 6., 8. og 10. bekk og 11.813 börn svöruðu spurningunum, 

leiddi í ljós að 4,2% þeirra bjuggu jafnt hjá foreldrum á tveimur heimilum. Þá reyndist ekki 

marktækur munur á samskiptum barna í jafnri búsetu. Þau voru jafn góð og þeirra sem bjuggu 

                                                 
46 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 2003. Barnasálfræði frá fæðingu til unglingsára. Bls. 142-143. 
47 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180. mál, 128. löggjafarþing. 
48 Hrefna Friðriksdóttir. 2013. Handbók. Bls. 178 og 209. 
49 Alþt. 2001-2002. Þskj. 403, 318. mál, 127. löggjafarþing. 
50 Alþt. 2013-2014. Þskj. 70, 70. mál, 143. löggjafarþing. 
51 Benedikt Jóhannsson. 2012. Til skiptis hjá foreldrum. Sótt 25. október 2017 af 
http://www.klinisk.is/index.php?option=com_content&view=article&id=52:til-skiptis-hja. 

http://www.klinisk.is/index.php?option=com_content&view=article&id=52:til-skiptis-hja-
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með báðum foreldrum.52 Árið 2010 var sett inn spurning um búsetuform í árlega könnun 

Rannsóknar og greiningar á öllum unglingum í 8. til 10. bekk. 10.840 svöruðu og þá voru það 

5,2% sem bjuggu til skiptis hjá foreldrum sínum. Þá kom fram að barn sem býr með báðum 

foreldrum líður að jafnaði best, þar á eftir er barn sem býr jafnt til skiptis hjá foreldri. Barn sem 

býr jafnt hefur að jafnaði mun betri tengsl við báða foreldra og líður þar af leiðandi betur en 

barni sem umgengst umgengnisforeldri lítið. Þá bendir allt til þess að barn sem á foreldra sem 

deila mikið líði verst. Þá þarf að hafa í huga hvað hentar hverju barni best og hvernig aðstæður 

eru bæði fyrir og eftir skilnað foreldra.53 

Á norðurlöndum hafa verið gerðar rannsóknir um líðan barna í jafnri búsetu, þeirra sem búa 

aðeins með öðru foreldri sínu og barna sem búa með báðum foreldrum á sameiginlegu heimili. 

Eru þessar rannsóknir gerðar í kjölfar þeirrar kröfu að ávallt skuli hafa hagsmuni barns að 

leiðarljósi í ákvörðunartöku. 

Í Svíþjóð hefur síðan 1998 aukist verulega að skilnaðarbarn búi í jafnri búsetu. Tölur frá 2009 

sýna að þá var tíunda hvert barn á skólaaldri í jafnri búsetu.54 Hafa verið gerðar rannsóknir um 

líðan barna á skólaaldri, til dæmis má nefna Elvis rannsókn sem birt var 2015. Þá kom fram að 

barni í jafnri búsetu liði betur en barni sem bjó hjá öðru foreldrinu.55 Margar rannsóknir eins 

og Elvis rannsóknin benda til þess að skilnaðarbarni í jafnri búsetu líði betur en barni sem býr 

mestmegnis eða alfarið hjá öðru foreldrinu. Framan af var aðeins skoðaður hópur barna á 

skólaaldri en nýjar rannsóknir benda til þess að fyrirkomulag um jafna búsetu henti vel börnum 

niður í þriggja ára.56 Til þess að jöfn búseta lukkist sem best er nauðsynlegt að foreldrar geti 

talað saman og gott er að þau búi í sama hverfi, en það auðveldar barni að flakka ekki langt 

milli heimila og að hafa auðvelt aðgengi að vinum sínum. 

Í danskri rannsókn sem birt var árið 2011, var talið að sjötta hvert skilnaðarbarn væri í jafnri 

búsetu. Bent er á að framangreind rannsókn kemur ekki með eitt rétt svar um hvort jöfn búseta 

sé betri en önnum umgengni. Aðstæður skipta miklu máli en ekki má bitna á daglegu lífi barns 

                                                 
52 Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason. 2008. Jafnt til skiptis? Tvískipt búseta barna og samskipti 
þeirra við foreldra. 
53 Benedikt Jóhannsson. 2012. Til skiptis hjá foreldrum. Sótt 25. október 2017 af 
http://www.klinisk.is/index.php?option=com_content&view=article&id=52:til-skiptis-hja.  
54 Forskning.se. 2017. Växelvis boende bäst för skilsmässobarnen. Sótt 3. október 2017 af 
http://www.forskning.se/2017/01/12/vaxelvist-boende-bast-for-skilsmassobarnen.  
55 Stockholms universitet. 2015. Rapport om barn i växelvis boende. Sótt 3. október 2017 af 
http://www.su.se/forskning/profilomr%C3%A5den/barns-villkor-r%C3%A4ttigheter/rapport-om-barn-i-
v%C3%A4xelvis-boende-1.261807. 
56 Forskning.se. 2017. Växelvis boende bäst även för de minsta skilsmässobarnen. Sótt 3. október 2017 af 
http://www.forskning.se/2017/09/07/vaxelvis-boende-bast-for-skilsmassobarn. 

http://www.klinisk.is/index.php?option=com_content&view=article&id=52:til-skiptis-hja-
http://www.forskning.se/2017/01/12/vaxelvist-boende-bast-for-skilsmassobarnen/
http://www.su.se/forskning/profilomr%C3%A5den/barns-villkor-r%C3%A4ttigheter/rapport-om-barn-i-v%C3%A4xelvis-boende-1.261807
http://www.su.se/forskning/profilomr%C3%A5den/barns-villkor-r%C3%A4ttigheter/rapport-om-barn-i-v%C3%A4xelvis-boende-1.261807
http://www.forskning.se/2017/09/07/vaxelvis-boende-bast-for-skilsmassobarn/
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að það eigi tvö heimili. Barn er í skóla, frístundum og á vini sem það vill auðvitað umgangast 

og er eðlilegt að ekki séu miklar raskanir á daglegu lífi þrátt fyrir að eiga tvö heimili. Geta og 

þol barnsins skiptir miklu máli, sem og hversu langt er milli heimila og samvinna foreldra, 

einnig eru fleiri þættir sem spila inn í og er það misjafnt eftir hverri fjölskyldu fyrir sig.57 

Í norskri rannsókn síðan árið 2006 kemur fram að þá hafi 10% barna búið jafnt til skiptis hjá 

foreldrum eftir skilnað, rannsóknin náði til foreldra og barna 8-18 ára. Fyrirkomulagið virtist 

henta vel í flestum tilvikum en það tók flest börnin tíma að aðlagast. Best gekk þegar góð 

samvinna var milli foreldra en brösuglega og hafði áhrif á líðan barns ef foreldrar stóðu í 

deilum. Þá er talið meginskilyrði fyrir jafnri búsetu að samstarf milli foreldra sé gott, að barnið 

vilji þetta fyrirkomulag, að nálægð sé milli heimila og að barn ætti herbergi eða sitt svæði á 

hvoru heimili fyrir sig.58 

Þessar rannsóknir og fleiri sem vísað er til í skrifum þessarar rannsóknar benda til þess að barni 

sem býr hjá báðum foreldrum líði að jafnaði best, þar á eftir er það barn í jafnri búsetu en barni 

sem líður síst er það sem á foreldra sem standa í miklum deilum. Flestar benda á mikilvægi 

góðrar samvinnu foreldra og nálægð milli heimila, með í huga að það að barn búi á tveimur 

heimilum komi ekki í veg fyrir tómstundaiðkun og vinatengsl. Benda allar niðurstöður á að 

ekki sé hægt að alhæfa og eru niðurstöður ábending um líðan barns í jafnri búsetu. 

Tillaga til þingsályktunar um jafnt búsetuform barna var fyrst lögð fram hérlendis árið 2012, á 

141. löggjafarþingi, og aftur á 143. löggjafarþingi, árið 2013. Sú tillaga var samþykkt og í maí  

2014  var skipuð nefnd til að kanna leiðir til að jafna stöðu foreldra sem sameiginlega fara með 

forsjá barns og var niðurstaða nefndarinnar birt árið 2015. Niðurstaða nefndarinnar er að 

löggjöfin eigi að styðja foreldra sem kjósa að ala barn sitt á tveimur heimilum og minnka 

aðstöðumun foreldra sem það kjósa. En barnalög eins og þau eru í dag gera ráð fyrir að foreldrið 

sem hefur lögheimili barns hafi meira vald til að taka ákvarðanir í daglegu lífi barns en 

umgengnisforeldrið.59  

Í Hrd. 761/2016 reyndi m.a. á jafna búsetu og jafna umgengni foreldra við börn sín.  

Málavextir voru þeir að börnin fjögur höfðu búið til skiptis á tveimur heimilum frá því að 

foreldrar þeirra skildu. Foreldrar voru sammála því að forsjá barnanna yrði sameiginleg. 

                                                 
57 Mai Heide Ottesen o.fl. 2011. Børn i deleordninger. En kvalitativ ungersøgelse. Sótt 17. október 2017 af 
https://www.sfi.dk/publikationer/boern-i-deleordninger-4314. 
58 Althingi.is. 2015. Skýrsla innanríkisráðherra um jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum. Bls. 62. 
Sótt 26. október 2017 af http://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/0170.pdf. 
59 Stjórnarráð Íslands. (2015). Breyta þarf löggjöf til að jafna stöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá 
barna sinna. Sótt 26. október 2017 af https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-
frett/2015/11/12/Breyta-tharf-loggjof-til-ad-jafna-stodu-foreldra-sem-fara-sameiginlega-medforsja-barna-
sinna. 

https://www.sfi.dk/publikationer/boern-i-deleordninger-4314/
http://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/0170.pdf
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2015/11/12/Breyta-tharf-loggjof-til-ad-jafna-stodu-foreldra-sem-fara-sameiginlega-medforsja-barna-sinna/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2015/11/12/Breyta-tharf-loggjof-til-ad-jafna-stodu-foreldra-sem-fara-sameiginlega-medforsja-barna-sinna/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2015/11/12/Breyta-tharf-loggjof-til-ad-jafna-stodu-foreldra-sem-fara-sameiginlega-medforsja-barna-sinna/
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Sambýlismaður móður braut kynferðislega á elsta barninu og bjuggu börnin öll hjá föður 

eftir það. Hjá sálfræðingi lýsti barnið miklu óöryggi og hafði áfallaeinkenni og var hrætt 

við að rekast á manninn. Á þeim tíma voru börnin í umgengni við móður á daginn aðra 

hverja helgi og einn dag eftir skóla aðra hverja viku, elsta barnið sagðist vera vant því en 

fannst of mikil breyting að fara aftur í viku viku fyrirkomulag. Þá taldi sálfræðingur að 

barnið hefði mikil einkenni þunglyndis, kvíða og reiði og að sjálfsmat væri lágt. 

Í héraðsdómi var ákvarðað að börnin yrðu í jafnri búsetu en að elsta barnið þyrfti ekki að 

fylgja því fyrirkomulagi. Í dómi hæstaréttar var dómkvaddur matsmaður og kom þar fram 

að börnunum liði vel í viku viku fyrirkomulagi. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms. 

Í máli þessu var leitast eftir vilja elstu þriggja barnanna, einnig litið til umsagnar frá kennurum 

barnanna sem og því yngsta, þá virtist börnunum öllum líða vel. Það má því segja að réttmætt 

tillit hafi verið tekið til skoðana elstu barnanna og vegna aðstæðna var elsta barninu ekki gert 

að fylgja fyrirkomulagi um jafna búsetu. 

Í Hrd. nr. 91/2013 reyndi á forsjá 2 ára barns og umgengni við foreldrana. Málavextir voru 

þeir að barnið hafði verið í jafnri búsetu hjá foreldrum í eitt ár, allt frá sambúðarslitum 

foreldra. Jöfn búseta fólst í viku viku fyrirkomulagi en var það vanlíðan barns sem varð til 

þess að móðir óskaði eftir fullri forsjá og að dómstólar myndu ákvarða umgengni. Faðir fór 

einnig fram á forsjá og að ákvarðað yrði um umgengni en helst vildi hann halda því 

fyrirkomulagi sem var. 

Í matsgerð frá sálfræðingi taldi hann barnið mæta mjög ólíkum kröfum og viðmóti hjá 

foreldrum sínum. Jöfn búseta olli þá barninu álagi því barnið þurfti vikulega að aðlagast 

hvoru heimili fyrir sig. Var móður dæmd full forsjá barns en að barnið nyti umgengni við 

föður aðra hverja viku frá fimmtudegi til mánudags, umgengni um hátíðar og í sumarfríum. 

Taldi dómstóll það þjóna hagsmunum barnsins best, jöfn búseta þótti ekki henta svo ungu 

barni. Ró og stöðuleiki skiptir verulegu máli hjá börnum fram að skólaaldri og að álag 

vegna endurtekinna breyting hafi áhrif á þroskaferli barns. 

Í málinu var hæfni foreldra skoðuð, tekið tillit til aðstæðna hjá báðum foreldrum, tengsla við 

foreldra og systkini barns, tekið var tillit til ungs aldurs barns og þarfa þess fyrir ró til að taka 

út eðlilegan þroska. Ef dæmt væri í málinu eftir núgildandi lögum er möguleiki á að foreldrum 

hefði verið dæmt sameiginleg forsjá þótt umgengni hefði verið breytt.  

3.2. Umgengni við foreldri sem barn býr ekki hjá 

Algengast er að barn hafi fasta búsetu hjá öðru foreldrinu og dvelst að mestu á því heimili en 

er í umgengni við hitt foreldrið í helgardvöl, fríum og um hátíðar.60 Almennt er talið að aldur 

barns skipti verulegu máli þegar ákvarðað er um umgengni. Ungbarn getur ekki tjáð sig og því 

er nauðsynlegt að líta til tengslamyndunar við foreldra. Barn sem hefur búið með báðum 

foreldrum sínum í lengri tíma er þá tengt báðum foreldrum sínum og má segja að eðlilegt sé að 

tengsl verði ekki rofin og að barn umgangist báða foreldra eftir skilnað. Eftir því sem barnið er 

eldra er það færara um að tjá skoðanir sínar. Það getur verið flóknara ef barn hefur aðeins búið 

                                                 
60 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180. mál, 128. löggjafarþing. 
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hjá öðru foreldri og lítið umgengist hitt. Þá þarf að taka tillit til þess að barn verði að fá að 

kynnast því foreldri sem það á að njóta umgengni við, þá er réttast að umgengni sé tekin í 

skrefum þannig að tengslamyndun er komið á og aukin. Eðlilegt er að barn sé feimið eða hegði 

sér öðruvísi í byrjun en það er vegna þess að tengslin eru ekki til staðar.61  

Dómur Hæstaréttar nr. 67/2016. Í málinu reyndi á forsjá og umgengni 6 ára barns. 

Málavextir voru að foreldrar áttu í miklum samskiptavanda, skráð voru 11 sifjamál hjá 

sýslumanni um umgengni, meðlag og dagsektir. Bent var á að samskiptaleysi foreldra 

myndi hafa skaðleg áhrif á barnið. 

Voru foreldrar báðir taldir hæfir, þrátt fyrir að barnið hafði ekki sterk tengsl við föður benti 

allt til að þau gætu þróað með sér gott feðginasamband. Matsmenn og sérfræðingar voru á 

sama máli um það. Frá leikskóla kom álit, byggt á upplýsingum frá móður, sem fyrst taldi 

umgengni ekki vera barni til hagsbóta en eftir að hafa séð þau feðgin saman breyttist sú 

afstaða. Þótti augljóst að móðir hafði spillt hug barns til föður og komið í veg fyrir 

umgengni.  

Héraðsdómur hafði komist að þeirri niðurstöðu að hagsmunum barnsins yrði best varið með að 

foreldrar færu saman með forsjá þess, lögheimili yrði hjá móður og umgengni ákveðin frá 

fimmtudegi til mánudags aðra hverja viku og ákveðin var umgengni í fríum og á hátíðardögum. 

Hæstiréttur staðfesti dóminn. Barn og faðir eru talin geta þróað með sér tengsl og væru það 

hagsmunir barnsins að umgangast föður. 

3.3. Umgengni barns í fóstri við kynforeldri 

Þegar um er að ræða barn sem af einhverjum ástæðum lýtur ekki forsjá foreldris eða foreldra 

sinna og er vistað tímabundið eða varanlega í fóstri eða á vistheimili barna þá er forsjá þess í 

höndum barnaverndarnefndar skv. 32. gr. bvl. Barn sem er í ótímabundnu fóstri lýtur að jafnaði 

forsjá fósturforeldra, sé það ekki andstætt hagsmunum þess skv. 2. mgr. 65. gr. bvl. Vistun felst 

í því að barnaverndarnefnd feli sérstökum fósturforeldrum að fara með umsjá barns í a.m.k. 3 

mánuði skv. 1. mgr. 65. gr. bvl. Þá á barn í fóstri rétt til umgengni við foreldra sína á meðan 

vistun stendur sé það ekki gegn högum barns skv. 1. ml. 1. mgr. 74. gr. bvl. Skal taka afstöðu 

til umgengni og ef samkomulag tekst gerir barnaverndarnefnd skriflegan samning, barnavernd 

getur úrskurðað um umgengni, einnig að umgengni verði ekki ef aðstæður benda til að 

umgengni sé barni ekki í hag skv. 2. og 3. mgr. sömu greinar. Barnaverndarnefnd hefur vald 

til að úrskurða í ágreiningsmálum sem varða umgengni barns við foreldra eða aðra nákomna 

skv. 4. mgr. 74. gr. bvl. Geta þeir sem mál varðar skotið úrskurði til úrskurðarnefndar 

                                                 
61 Hrefna Friðriksdóttir. 2013. Handbók. Bls. 175. 
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velferðarmála62skv. 8. mgr. Þá skal veita barni sem náð hefur 15 ára aldri upplýsingar um 

málshöfðun og á það rétt á talsmanni skv. 55. gr. bvl. 

Úrskurður kærunefndar barnaverndarmála nr. 16/2014. Í málinu reyndi á umgengni 

kynmóður við barn sem var í varanlegu fóstri. Málavextir voru þeir að kynmóðir barns fór 

fram á aukna umgengni við barn sitt og að umgengni færi fram án eftirlits. Barnið, sem var 

á leikskólaaldri, hafði búið í varanlegu fóstri í eitt ár og þar á undan jafn langan tíma í 

tímabundnu fóstri. Barnaverndarnefnd hafði úrskurðað að umgengni kynmóður við barn 

yrði 2 tímar í senn tvisvar á ári. Var það talið nægja til að uppfylla rétt barns til að þekkja 

uppruna sinn. Hafði þá barnið sýnt breytta hegðun eftir umgengni við kynmóður sem fólst 

í óöryggi, gráti, þvagmissi og þörf fyrir að hafa fósturforeldra í augsýn.  

Þegar barnið fór í fóstur var það í brýnni þörf fyrir öryggi og stöðugleika í lífinu. Barnið 

var að aðlagast fósturfjölskyldu sem því var ætlað að búa hjá til 18 ára aldurs. Barnið var 

það ungt að það hafði ekki getu til að tjá sig í málinu, litið var til afstöðu og frásagnar þeirra 

aðila sem að máli barnsins komu. Var aukinni umgengni við móður hafnað.  

Í máli þessu var verið að horfa til hagsmuna barnsins en ekki kynmóður, barnið var að aðlagast 

fósturfjölskyldu sem því er ætlað að búa hjá þar til það verður sjálfráða. Það var mikilvægt að 

mati þeirra sem að málinu koma að raska ekki ró barnsins. Umgengni tvisvar á ári uppfyllti rétt 

barnsins til að þekkja uppruna sinn. Við ákvörðun er litið til hagsmuna barnsins og líðan þess, 

barnið er ungt og ekki hæft til að tjá sig í málinu, því litið til frásagnar fósturforeldra og 

leikskóla.  

Úrskurður úrskurðarnefndar velferðarmála nr. 200/2017. Í málinu reyndi á umgengni 

kynföður við barn í varanlegu fóstri. Móðir barnsins hafði verið svipt forsjá með dómi en 

faðir þess hafði afsalað sér forsjá með yfirlýsingu. Faðir barnsins fór fram á að umgengni 

yrði mánaðarlega með næturgistingu en barnaverndarnefnd hafði úrskurðað um umgengni 

fjórum sinnum á ári. Barnið var stálpað þegar það fór í fóstur og þekkti uppruna sinn og 

hafði tengsl við föður. Barnið sagðist vilja hitta föður meira en fjórum sinnum á ári og 

sagðist vilja fara í helgargistingu. Horft var til markmiðs varanlegs fósturs um að barnið 

aðlagist og tilheyri fósturfjölskyldu, umgengni við föður væri því ekki til að byggja tengsl 

heldur viðhalda þeim sem fyrir voru. Barnið hafði átt áfallasama æsku og var í þörf fyrir 

frið og ró. Þótti vilji barnsins og hagsmunir þess ekki fara saman og var úrskurður um 

umgengni fjórum sinnum á ári staðfestur en þeim hluta er varðaði næturgistingu vísað til 

meðferðar hjá barnaverndarnefnd á ný. 

Í úrskurði þessum var um stálpað barn að ræða sem fékk tækifæri á að koma á framfæri sínum 

vilja við vinnslu málsins. Þá var sérstaklega litið til þess að barnið hafi búið við óviðunandi 

aðstæður áður en það var sett í fóstur og var í þörf fyrir frið og ró. Ekki var talið að hagsmunir 

barnsins færu saman við vilja þess og þá gengu hagsmunir framar vilja. Þó var sent til nýrrar 

meðferðar hvort næturgisting yrði leyfð þessi fjögur skipi á ári sem umgengni átti að eiga sér 

stað. Það má segja að réttmætt tillit hafi verið tekið til vilja barnsins, þar sem næturgisting var 

                                                 
62 Áður kærunefnd barnaverndarmála. 
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sent til nýrrar meðferðar, en einnig horft til ástæðna þess að barnið var í fóstri og nauðsyn þess 

að barnið aðlagaðist nýrri fjölskyldu. 

3.4. Umgengni við aðra nákomna 

Barnalög sem og önnur lög taka ekki sérstaklega tillit til umgengni barns við aðra en foreldra 

þess, nema við sérstakar aðstæður. Við aðstæður þar sem annað foreldri eða foreldrar eru látnir 

eða foreldri af einhverjum ástæðum getur ekki rækt skyldur sínar til umgengni á barnið rétt á 

að umgangast aðra vandamenn foreldris eða aðra nákomna barninu sé það til hagsbóta fyrir 

barnið sbr. 46. gr. a. bl. Geta sérstakar aðstæður verið að foreldri búi erlendis, sæti fangelsisvist 

eða stundi atvinnu fjarri heimili í lengri tíma í senn. Þessari grein var bætt við barnalög með 

breytingarlögum nr. 61/2012 og á hún aðeins við sérstakar aðstæður og aðeins ef barnið njóti 

hags af umgengni. 

Þá á barn í fóstri rétt til umgengni við foreldra sína og aðra sem eru því nákomnir á meðan 

vistun stendur skv. 1. mgr. 74. gr. bvl. Gilda sömu reglur um umgengni og við kynforeldra 

barns í fóstri.  

Úrskurður kærunefndar barnaverndarmála nr. 17/2013 Í málinu reyndi á umgengni 

föðurömmu við 5 ára barn sem var í varanlegu fóstri. Málavextir voru þeir að föðuramma 

fór fram á aukna umgengni, að umgengni færi fram án eftirlits og að umgengni færi ekki 

fram á heimili barnsins. Barnið var 4 ára gamalt og var búsett í varanlegu fóstri. Fyrir þann 

tíma hafi barnið verið í tímabundnu fóstri hjá föðurömmunni í 15 mánuði.  

Umgengni hafði verið regluleg í byrjun en síðan minnkað og undir eftirliti. Var talið að 

umgengni við föðurömmu olli barninu miklu álagi. Þá skynjuðu starfsmenn 

barnaverndarnefndar, sem höfðu eftirlit með umgengni, spennu og óvild í garð 

nefndarinnar og fósturforeldra frá föðurömmunni. Barnið leið svefntruflanir og var 

grátgjarnt eftir umgengni við föðurömmu sem og hafði leikskóli barnsins lýst yfir 

töluverðum áhyggjum af breytingum sem urðu á barninu í kjölfar umgengni. Við könnun 

málsins var fengið álit sálfræðings en sá gat ekki leitt til skýrrar niðurstöðu um orsakir 

hegðunarbreytingu hjá barninu.  

Föðuramman var í tilfinningaklemmu lét tilfinningar sínar ofar hag barnsins og vildi ekki 

þiggja þá aðstoð sem boðin var. Umgengni þrisvar á ári á heimili barnsins var staðfest. 

Í málinu eru það forsjáraðilar og fósturforeldrar sem hafa hagsmuni barnsins að leiðarljósi og 

er úrskurðað skv. því. Barnið var enn það ungt að það gat ekki tjáð sig að ráði um hver vilji 

þess var og því litið til hegðunar og mats barnaverndarnefndar sem hafði umsjá með umgengni, 

eins frásagnar fósturforeldra og leikskóla barnsins.  

Úrskurður kærunefndar barnaverndarmála nr. 26/2012 Í málinu reyndi á umgengni 

föðurömmu við eins og hálfs árs gamalt barn sem var í varanlegu fóstri. Málavextir voru 

þeir að barninu var ráðstafað í fóstur fljótlega eftir fæðingu þess. Eldra alsystkini var einnig 

í fóstri á sama heimili og var í umgengni við föðurömmu.  
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Föðurömmu var hafnað um umgengni, var það ekki talið þjóna hagsmunum barnsins og 

gæti truflað þroskaferli og eðlilegan uppvöxt. Litið var til tilgangs varanlegs fósturs og að 

umgengni við aðra en kynforeldra ætti aðeins við í sérstökum tilvikum. Barnið hafði aldrei 

verið í samvistum við föðurömmu og væru því engin tengsl þar sem þyrfti að viðhalda. 

Í málinu reynir á heimild þriðja aðila til umgengni við barn. Það er ljóst af úrskurði að 

umgengni barns sem er í varanlegu fóstru er ekki til að mynda tengsl heldur aðeins viðhalda 

tengslum og að umgengni við þriðja aðila á þetta unga aldri geti raskað ró barnsins. 

Úrskurður úrskurðarnefndar velferðarmála nr. 213/2017 Í málinu reyndi á umgengni 

föðurömmu við 4 ára barn í varanlegu fóstri. Málavextir voru þeir að föðuramma hafði 

nokkur skipti farið með kynföður barns í umgengni og óskaði eftir sjálfstæðum rétt til 

umgengni. 

Föðurömmu var neitað um sjálfstæðan rétt til umgengni við barnið þar sem hún taldist ekki 

nákomin í skilningi bvl.  

Í máli þessu var um ungt barn að ræða og því ekki leitað eftir vilja þess. Það kom fram að 

barnið tengdist fósturfjölskyldu sterkum böndum og ekki þótti sjálfstæður umgengnisréttur 

föðurömmu við barnið vera barninu til sérstakrar hagsbóta. 

3.5. Samanburður 

Það er ljóst að umgengni barns sem ekki er í fóstri við kynforeldra byggir ekki á sömu reglum 

og barns sem er í fóstri. Umgengni við kynforeldra er töluvert sterkari en við aðra nákomna og 

er það skýrt bæði í barnalögum og barnaverndarlögum að umgengni við aðra nákomna á aðeins 

við um sérstakar aðstæður og á þá umgengni að vera til hagsbóta fyrir barn. En umgengni við 

kynforeldra er réttur sem virtur er nema það sé andstætt hagsmunum barns.63  

Þegar barn á rétt til umgengni við kynforeldra er það réttur til að byggja upp tengsl, viðhalda 

og efla tengsl. En þegar barn er í fóstri er umgengni aðeins til að viðhalda þeim tengslum sem 

þegar eru til staðar, ekki efla né skapa ný. Og er umgengni ætluð til að barn þekki uppruna 

sinn.64 

 

                                                 
63 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180. mál, 128. löggjafarþing og Alþt. 2001-2002. Þskj. 403, 318. mál, 127. 
löggjafarþing. 
64 Alþt. 2001-2002. Þskj. 403, 318. mál, 127. löggjafarþing. 
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4. Umgengnismál 

Þegar ákvarða á um umgengni barns hafa foreldrar frjálsar hendur að semja sín á milli um það 

hvernig umgengni skal háttað skv. 4. mgr. 46. gr. bl. Takist foreldrum að semja geta þeir í 

kjölfarið óskað eftir að sýslumaður staðfesti samninginn og ber sýslumanni að gera það nema 

samningurinn sé andstæður þörfum og hag barns skv. 5. mgr. 46. gr. bl., þá skal sýslumaður 

upplýsa foreldra um réttaráhrif samningsins. Áhersla er lögð á að foreldrar reyni að ná sáttum 

en takist foreldrum ekki að semja skal sýslumaður ákvarða um umgengni og er úrskurður sá 

kæranlegur til ráðuneytis skv. 1. mgr. 78. gr. og 4. mgr. 47. gr. a. bl. Einnig er hægt að fá skorið 

úr um umgengni fyrir dómi, samhliða forsjár- eða lögheimilismáli, skv. 5. mgr. 34. gr. bl.  

Málsmeðferð og úrlausn stjórnvalda er skv. stjórnsýslulögum og barnalögum, en ákvæði 

barnalaga hafa ítarlegri ákvæði um málsmeðferð sem ganga framar ssl. sem aðeins innihalda 

lágmarkskröfur um málsmeðferð.  

4.1. Sjónarmið við ákvörðun um umgengni 

Þegar ákvarða á um umgengni er mikilvægt að líta til sjónarmiða sem talin eru upp í 1. mgr. 

47. gr. bl. Eru þau tengsl barns við foreldra, en það þætti óeðlilegt að barn sem ætti engar 

tengingar eða litlar við foreldri færi í umgengni við það án þess að það væri gert í skrefum og 

barni og foreldri gefið tækifæri á að mynda tengsl sín á milli sbr. Hrd. 67/2016.65Aldur barns 

skiptir miklu máli í umgengnismáli, ungt barn er oft viðkvæmt fyrir breytingum og þarf að taka 

tillit til aðlögunarhæfni þess sbr. Hrd. 91/2013.66 Barn þarf stöðuleika til að þroskast og dafna 

sem einstaklingur.67 Ungt barn þurfa reglu, rútínu og mörk68 og skoða þarf hvernig umgengni 

og þessi stöðugleiki fer saman. Þá er skoðað hvort foreldrið er líklegra til að halda sem mestum 

stöðuleika í lífi barns sbr. Hrd. 91/2013. Búseta foreldra skiptir máli þegar umgengni er 

ákvörðuð, auðveldara er fyrir barn að umgengni sé rúm ef foreldrar búa í sama sveitarfélagi og 

jafnvel sama hverfi þannig að sem minnst röskun verði á skólagöngu, vinatengslum og 

frístundum.69 Þegar foreldrar búa langt frá hvor öðrum þarf að líta til samgangna á milli heimila 

og hvernig er best að umgengni sé háttað sbr. Hrd. 318/2011.70 Skoða þarf vilja barns í 

                                                 
65 Hrd. 67/2016. Með aukinni umgengni gætu barn og faðir þróa með sér gott feðginasamband. 
66 Hrd. 91/2016. Tveggja ára barn var talið of viðkvæmt til að þola tíðar breytingar, jöfn búseta olli því streitu 
og vanlíðan. 
67 Hrefna Friðriksdóttir. 2013. Handbók. Bls. 187. 
68 Hrefna Friðriksdóttir. 2013. Handbók. Bls. 187. 
69 Hrefna Friðriksdóttir. 2013. Handbók. Bls. 177. 
70 Hrd. 318/2011. Foreldrar deildu um forsjá og umgengni, foreldrar bjuggu í sitthvoru sveitarfélaginu, góðar 
flugsamgöngur voru milli sveitarfélaga, því kom fjarlægð milli heimila ekki í veg fyrir reglubundna umgengni. 
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umgengnismálum sem og öðrum málum sem það varða. Vilja barns skal taka tillit til í samræmi 

við aldur og þroska.71 Eftir því sem barn er eldra eru meiri líkur til að vilji þess hafi áhrif á 

niðurstöðu máls. Meta þarf hvort vilji barns sé í raun og veru vilji þess eða hvort afstaða hafi 

mótast af afstöðu foreldris eða foreldra sbr. Hrd. 290/2009.72 Ef vilji barns er andstæður 

hagsmunum þess er ekki hægt að taka tillit til vilja þess sbr. úrskurður úrskurðarnefndar 

velferðarmála nr. 200/2017. Skoða þarf öryggi þar sem barn á að dvelja, meta þarf hvort hætta 

sé á að barn eða aðrir á heimilinu verði fyrir ofbeldi eða vanvirðingu sem getur haft skaðleg 

áhrif á andlega og líkamlega heilsu barns. Að lokum ber að líta til samskipta eða 

samskiptavanda foreldra og áhrif þess á umgengni sbr. 318/2011.73 Ágreiningur foreldra getur 

haft veruleg áhrif á líðan barns sbr. Hrd. 67/201674 og Hrd. 833/2014.75  

4.2. Sáttameðferð 

Takist foreldrum ekki að semja sín á milli um umgengni ber þeim að leita sátta, skv. 1. mgr. 

33. gr. a. bl. og 2. mgr. 42. gr. hjúskaparlaga.76 Foreldrar eiga rétt til að fá sérfræðiráðgjöf og 

sáttamaður getur rætt við barn telji hann það þjóna hagsmunum þess skv. 1. mgr. 33. gr. bl., en 

það er undir foreldrum komið hvort þau þiggi ráðgjöf. Í 37. gr. A. barnalaga nr. 20/1992 var 

sýslumanni skylt að bjóða barni sem náð hafði 12 ára aldri ráðgjöf nema þess væri bersýnilega 

ekki þörf. Var það aldursmark afnumið í núverandi barnalögum. Nú er það þannig að 

sérfræðingurinn sem veitir ráðgjöf getur rætt við barn telji hann það þjóna hagsmunum þess og 

ef forsjárforeldrar samþykkja.77 Markmið sáttameðferðar er að hjálpa foreldrum að lenda 

samkomulagi með hagsmuni barns síns að leiðarljósi. Í sáttameðferð skal sáttamaður aðstoða 

foreldra að afmarka sig við ágreiningsefnið, fræða þá um markmið meðferðar, umfang, 

framkvæmd og afleiðingar ef ekki nást sættir skv. 12. gr. reglna um ráðgjöf og sáttameðferð 

samkvæmt 33. og 33. gr. a. barnalaga nr. 76/2003, með síðari breytingum skv. lögum nr. 

61/2012 og 114/201278 Sáttameðferð skal að jafnaði ekki vara lengur en 6 mánuði en að 

hámarki 12 mánuði skv. sömu grein. Á þeim tíma sem sáttameðferð stendur geta verið 1-7 

                                                 
71 Skv. 3. mgr. 1. gr. bl., 43. gr. bl., 12. og 13. gr. Barnasáttmálans. o.fl. 
72 Hrd. 290/2009. Afstaða barns í málinu var litað af afstöðu móður. 
73 Hrd. 318/2011. Samskiptavandi foreldra var mikill, föður var ekki heimilt að fara með barn utanlands. „Það 
er mat dómsins að meðan ekki ríkir betra traust milli aðila sé varhugavert að fallast á ... beiðni stefnanda ... 
Verður kröfu því hafnað“. 
74 Hrd. 67/2016. Matsmaður benti á að samskiptaleysi foreldra var talið hafa skaðleg áhrif á barn. 
75 Hrd. 833/2014. Í málinu var deilt um forsjá tveggja barna og benti matsmaður á að mikil áhætta væri á að 
börnin hlytu sálrænan skaða af því að vera í klemmu milli foreldra sinna. 
76 Hjúskaparlög nr. 31/1993. 
77 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180. mál, 128. löggjafarþing. 
78 Hér eftir reglur. 
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fundir með sáttamanni, en það veltur ekki á fjölda funda hve lengi sáttameðferð varir. Þó 

fundirnir séu ekki margir, þá eru mögulega teknar ákvarðanir um að prófa ákveðna hluti í 

ákveðinn tíma og síðan haldinn fundur aftur og sáttameðferðin tekið langan tíma, en þó innan 

tímamarka. Í öðrum tilfellum er skammt á milli funda og sáttameðferð lýkur á skömmum tíma. 

Og allt þar á milli. 

13. gr. reglna fjallar um stöðu barns við sáttameðferð, en sáttamaður skal gera foreldrum grein 

fyrir rétt barns til að alast upp við þroskavænleg skilyrði og mikilvægi þess að hagsmunir barns 

séu ávallt hafðir að leiðarljósi. Barnið á að eiga þess kosta að tjá sig við fulltrúa, þá þarf að 

hafa aldur og þroska barns í huga. Sáttamaður skal virða óskir barns um hvaða upplýsingar og 

hvernig þær eru tjáðar foreldrum. Í reglunni er skýrt að barn eigi þann rétt að tjá sig, eins á barn 

rétt til að neita að tjá sig, eins getur gerst að forsjárforeldrar neiti að mæta með barnið og hafa 

þau heimild til þess skv. 33. og 33. gr. A. bl.79 

Sáttameðferð endar annað hvort með sátt eða ósátt. Ljúki meðferð með sátt skal sáttamaður 

gera foreldrum grein fyrir ráðstöfunum sem þarf að gera, um staðfestingu samnings og 

réttaráhrif þess skv. 14. gr. reglna. Ljúki meðferð án þess að sættir náist skal sáttamaður gera 

foreldrum grein fyrir hvaða skref standa þeim næst til boða skv. sömu grein. Einnig skal gefa 

út vottorð um sáttameðferð skv. 15. gr. reglna en þar skal koma fram hvernig sáttameðferð fór 

fram, ágreiningsefni, afstaða aðila og sjónarmið barns, sé það ekki andstætt hagsmunum þess. 

Heimilt er að gefa út vottorð þótt foreldrar hafi, fengið kvaðningu tvisvar en, ekki mætt á 

sáttafund og er vottorð gilt í sex mánuði frá útgáfu þess. 

4.3. Úrskurður sýslumanns og bráðabirgðaúrskurður 

Hafi sáttameðferð ekki lukkast er það sýslumaður sem ákvarðar um umgengni skv. 47. gr. bl. 

Úrskurðar sýslumaður um inntak umgengnisréttar, skilyrði og beitingu, eins getur sýslumaður 

hafnað því að úrskurða um umgengni þyki það barni fyrir bestu skv. 2 mgr. 47. gr. bl. Eins og 

áður hefur fram komið eiga þarfir barns að vera hafðar að leiðarljósi í ákvörðun um umgengni.  

Sýslumanni er heimilt að úrskurða umgengni allt að 7 daga af hverjum 14 dögum skv. 3. mgr. 

47. gr. bl., sjö af hverjum 14 dögum er þá jöfn búseta. Eins er sýslumanni heimilt að úrskurða 

að umgengni fari fram undir eftirliti við sérstakar aðstæður skv. 4. mgr. 47. gr. bl. Sýslumanni 

er heimilt að fella úr gildi og breyta fyrri samningi sem og dómsúrskurði um umgengni skv. 5. 

mgr. 47. gr. bl. 

                                                 
79 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180. mál, 128. löggjafarþing. 
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47. gr. a. bl. fjallar um heimild sýslumannsembættis að úrskurða til bráðabirgða um umgengni, 

er þá um að ræða úrskurð sem gildir tímabundið eða þar til umgengnismáli er lokið. Í ákveðnum 

tilvikum getur þótt þörf á að máli sé sérstaklega hraðað og þá mikilvægt að geta gert 

bráðabirgðaúrskurð, var þeirri heimild bætt við barnalög með breytingarlögum nr. 61/2012. 

4.4. Kæruheimild 

Umgengnismál eru eingöngu í höndum stjórnsýslu og ber því að ákvarða um þau mál á 

stjórnsýslustigi.80 Úrskurður sýslumanns er kæranlegur til Dómsmálaráðuneytisins, 

kærufrestur frá dagsetningu úrskurðar er tveir mánuðir skv. 1. mgr. 78. gr. bl. en 

bráðabirgðaúrskurð sýslumanns má kæra til ráðuneytis innan tveggja vikna frá dagsetningu 

hans skv. 4. mgr. 47. gr. a. 

Þegar ágreiningsmál um forsjá og, eða, lögheimili barns er til meðferðar hjá dómstólum skv. 

VI. kafla barnalaga, má einnig gera kröfu um að dómstóll ákvarði um umgengni. Áður en 

ákvörðun er tekin um forsjá barns hefur oft farið fram ítarleg rannsókn á högum foreldra og 

barns, þess vegna liggja fyrir nauðsynlegar upplýsingar til að hægt sé að ákvarða um umgengni 

í sömu málsmeðferð, en það ætti að vera til hagræðis fyrir foreldra og ekki síst barn að ekki sé 

þörf á fleiri málsmeðferðum.81 Ekki hefur þótt henta vel að dómstólar ákvarði einir og sér um 

umgengni, umgengni getur tekið breytingum og því talið mikilvægt að ekki sé dómsúrskurður 

sem meitlaður er í stein sem komi í veg fyrir breytingar á umgengni síðar meir.82  

4.5. Réttaráhrif 

Samningur um umgengi hefur réttaráhrif og eru þvingunarúrræði ef umgengni gengur ekki eftir 

skv. samningi. Sé umgengni tálmuð er sýslumanni heimilt, skv. 48. gr. bl., að leggja á dagsektir 

í allt að 100 daga í senn og allt að 30.000 kr. á dag, skv. 49. gr. má gera fjárnám í kjölfar 

dagsekta. Einnig er hægt að koma á umgengni með aðför skv. 50. gr. bl. Þessi þvingunarúrræði 

getur aðeins foreldrið sem er tálmað um umgengni farið fram á en barn hefur ekki heimild til 

að fara fram á umgengni samkvæmt barnalögum né heldur að neita umgengni sjálft. Barn sem 

náð hefur 15 ára aldri og er í fóstri getur gert kröfu um umgengni skv. 2. mgr. 74. gr. bvl. 

Þeim aðilum sem ákvarða um umgengni ber þó að hlusta á vilja barns. Barn er því bundið af 

því huglæga mati sem á sér stað ef það kýs að koma á framfæri sínum vilja. Ef brotið er á rétti 

                                                 
80 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180. mál, 128. löggjafarþing. 
81 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180. mál, 128. löggjafarþing. 
82 Hrefna Friðriksdóttir. 2013. Handbók. Bls. 16-17. 
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barns til að tjá sig má leita til Umboðsmanns barna, þótt hann taki ekki á ágreiningi einstakra 

mála þá hefur hann skyldur til að leiðbeina og benda á mögulegar leiðir innan stjórnsýslu og 

hjá dómstólum skv. 3. mgr. 4. gr. lub.83 

                                                 
83 Umborðsmaður barna. 2003. Skýrsla umboðsmanns barna 2002. Bls. 132. Sótt 26. október 2017 af 
https://www.barn.is/media/18602/SUB-2002.pdf  og Umboðsmaður barna. 2017. Skýrsla umboðsmanns barna 
2016. Bls. 2. Sótt 26. október 2017 af https://www.barn.is/media/489162/sub-2016.pdf. 

https://www.barn.is/media/18602/SUB-2002.pdf
https://www.barn.is/media/489162/sub-2016.pdf
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5. Vilji barns   

Réttur barns til að koma á framfæri skoðunum sínum í málum sem það varðar er tiltölulega nýr 

en áður fyrr var barn vanmáttugur einstaklingur og hafði lítil sem engin réttindi84 enda var barn 

undir foreldravaldi skv. lögum nr. 57/1921. Í dag er talað um rétt barns en skyldur foreldra, 

þannig hefur barn öðlast sérstök mannréttindi skv. Barnasáttmála og innlendri barnalöggjöf. 

Kveðið er á um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjónarmiðum barns skv. 12. gr. Í 1. mgr. 

er gerð krafa til aðildarríkja að tryggja rétt barns sem myndað getur skoðanir til að láta þær í 

ljós í öllum málum sem það varðar og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við 

aldur þess og þroska. Í 2. mgr. á sérstaklega að taka tillit til sjónarmiða barns í málum sem eru 

til meðhöndlunar hjá stjórnvaldi eða fyrir dómstólum. Tjáningarfrelsi er einnig varið í 13. gr. 

og réttur til frjálsrar hugsunar í 14. gr. Barnasáttmálans. 

Við gerð núgildandi barnalaga var ekki lagt til að dómari skipaði barni talsmann í forsjár og 

umgengnismálum, nema í undantekningartilvikum og væri máli þá vísað til 

barnaverndarnefndar. Með því að skipa barni ekki talsmann er ekki verið að koma í veg fyrir 

að barn fái tækifæri á að tjá sig heldur á það að vera til að hlífa barni við óþarfa sársauka í 

deilum foreldra.85  

5.1. Aldur og þroski 

Áhersla er lögð á að hlustað sé og tekið réttmætt tillit til skoðana barns sem getur myndað eigin 

skoðanir. Þá er ekki hægt að miða við ákveðinn aldur því börn eru misjöfn og ekki hægt að 

takmarka skoðunarmyndun við aldursmark.86 Þroski barns skiptir mestu máli þegar á að taka 

réttmætt tillit og skal skoðun barns hafa aukið vægi eftir aldri þess. Hvergi kemur skýrt fram 

hvenær barn hefur náð nægilegum þroska til að mynda skoðanir, margt getur spilað þar inn í, 

s.s. greindarskerðing, uppeldisaðstæður, kyn, jafnvel búseta, o.fl. 87 Foreldrum ber skylda til að 

leiðbeina börnum sínum skv. 5. gr. Barnasáttmálans en það þarf að vera á þann hátt að barn 

geti myndað eigin skoðanir. 

Í Hrd. 140/2008 reyndi m.a. á deilu um forsjá og umgengni tveggja barna. Málavextir voru 

þeir að foreldrar höfðu farið saman með forsjá barnanna sem dvöldu til skiptis viku og viku 

hjá foreldrum. Í matsgerð sálfræðings kom fram að afstaða A, sem var 10 ára, til búsetu var 

óvenjuskýr og afdráttarlaus og full ástæða til að taka fullt mark á því. Barnið vildi búa hjá 

                                                 
84 Davíð Þór Björgvinsson. 1995. Barnaréttur. Bls. 44-45. 
85 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180. mál, 128. löggjafarþing. 
86 Alþt. 2002-2003. Þskj. 181, 180. mál, 128. löggjafarþing. 
87 Þórhildur Líndal (ritstjóri). 2007. Barnasáttmálinn. Bls. 27 og Skýrsla umboðsmanns barna 2001 Bls. 155. Sótt 
22. nóvember 2017 af https://www.barn.is/media/18650/SUB-2001.pdf. 

https://www.barn.is/media/18650/SUB-2001.pdf
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móður en hafa umgengni við föður. B, sem var 8 ára, gaf ekkert upp um afstöðu til búsetu. 

Fram kom einnig að börnin væru mjög tengd, einnig tengd tveimur yngri systkinum hjá 

móður. Móður var dæmd forsjá og ákveðin var umgengni og foreldrar áttu að vinna saman 

að því að koma börnunum i umgengni. 

Í máli þessu er tekið tillit til afar skýrar afstöðu eldra barnsins, einnig skiptu systkinatengsl 

miklu máli. Afstaða eldra barnsins fór ekki gegn hagsmunum þess og þess yngra 

Barn gerir sér ekki endilega grein fyrir langtíma afleiðingum ákvarðana sinna og getur jafnvel 

viljað eitt einn daginn og annað hinn daginn. Því þarf að kanna forsendur á bak við vilja barns, 

hvaða hugsun býr að baki því sem barnið vill. Þá er nauðsynlegt að gert sé heildarmat á þeim 

atriðum sem upptalin eru í 47. gr. bl. Og frelsi barns til að koma á framfæri vilja sínum felst 

ekki í sjálfsákvörðunartöku, og eins og fram er komið, að þótt barn vilji vera í umgengni við 

foreldri kunna að vera ástæður uppi um að það þjóni ekki hagsmunum þess og er jafnvel 

skaðlegt. Þá er er öryggi barnsins rétthærra en vilji þess.  

Í Hrd. 31/2001 reyndi á forsjá 15 ára barns. Málavextir voru þeir að barnið hafði búið hjá 

móður í nokkur ár eftir skilnað foreldra, óregla var á heimili og hafði barnið flutt mikið 

milli staða og skipt oft um skóla. Við málsmeðferð var leitað eftir afstöðu barns, sem kvaðst 

ekki vilja velja milli foreldra sinna, vilji barnsins var ekki skýr, en vilji til að vera hjá móður 

virtist stýrast af því að barnið gat fengið sínu fram að mestu þar. Í héraðsdómi hafði 

móðurinni verið veitt áfram forsjá barnsins en Hæstiréttur sneri dómnum við og fól föður 

forsjá, hann var talinn geta boðið barninu betri uppeldisaðstæður. 

Í dómnum kemur fram að barnið er 15 ára og því ætti vilji þess að skipta verulegu um úrslit 

málsins. Vilji barnsins var ekki mjög skýr og vildi það ekki velja milli foreldra sinna og þótti 

vænt um bæði. Faðir virtist betur í stakk búinn að veita því góðar uppeldisaðstæður. Þá eru 

hagsmunir barns teknir fram yfir óskýran vilja og bent á að vilji til búsetu hjá móður væri helst 

byggður á að barnið gæti mikið ráðið sér sjálft á því heimili. 

5.2. Hvaða vægi hefur vilji barns á niðurstöðu 

Það er ljóst af umfjöllun að vilji barns hefur meira vægi eftir því sem það er eldra og kemur 

fram beinum orðum að vilji 15 ára barns eigi að hafa mikið vægi sbr. Hrd. 31/2001. Eins og 

kom fram hér að framan lýsti barnið vilja til að vera hjá hvoru foreldrinu sem væri, í 

héraðsdómi var móður veitt forsjá en þegar málið var betur skoðað í hæstarétti kom fram hvað 

lá að baki ástæðunni fyrir því að barnið vildi vera hjá móðurinni og þá fékk faðirinn forsjá. 

Þegar um ungt barn er að ræða hefur vilji þess minna vægi og meira litið til heildarmats og 

umsagnar annarra sbr. Hrd. 303/2009. Matsmenn verða að líta á heildarmyndina og komast að 

því hver raunverulegur vilji barns er og hvort aðrir þættir hafi áhrif á vilja þess. Þá kemur fyrir 
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að foreldrar hafi veruleg áhrif á vilja barns, ef slíkir áhrifaþættir eru fyrir hendi hefur vilji barns 

ekki mikið vægi á niðurstöðu. 

Í Hrd. 290/2009 reyndi á umgengni föður og 10 ára barns. Málavextir voru móðir neitaði 

föður um umgengni við barn, það voru ásakanir um kynferðisbrot, móðir var með í 

umgengni þegar hún fór fram undir eftirliti sem hamlaði tengslamyndun föður og barns. 

Deilan hafði staðið í um 7 ár. 

Hjá dómskvöddum matsmanni kom fram að barnið neitaði að hitta föðurinn og óttaðist að 

hitta hann, ljóst var að ótti barnsins var byggður á ótta móðurinnar. Taldi matsmaður hægt 

að koma á umgengni, með góðum undirbúningi. Kvaddir voru til yfirmatsmenn sem mátu 

það svo að ótti barnsins væri mikill, þótt það vissi kannski ekki af hverju það var hrætt, en 

barnið var orðið 10 ára og hafði ekki haft samskipti við föður í ein fjögur ár. Töldu 

yfirmatsmenn að þörf væri á aðkomu sérfræðings til að stýra aðlögum að umgengni. Voru 

matsmenn sammála því að nauðsynlegt væri að koma á umgengni. Var niðurstaða 

Hæstaréttar að koma ætti á umgengni í þrepum.  

Málið hafði verið í gangi mjög lengi og ótti barnsins magnaður upp, var umgengni talin þjóna 

hagsmunum barnsins en þurfi að koma á með góðum undirbúningi og í skrefum. Töldu 

sérfræðingar að ótti barnsins byggði á ótta móður og var því vilji barnsins í raun vilji móður en 

ekki það sem væri barninu fyrir bestu. Matsmenn tóku réttmætt tillit til vilja barnsins, en 

augljóst var að vilji þess var mjög litaður af vilja móður  og því full ástæða til að koma á 

umgengni til að koma á feðginasambandi. 

Í Hrd. 833/2014 reyndi á forsjá tveggja barna, 10 og 12 ára, og umgengni við það yngra. 

Málavextir voru þeir að eldra barnið hafði búið hjá föður um tíma en það yngra hjá móður. 

Málið var langvinnt og var farið að hafa veruleg sálræn áhrif á börnin. Héraðsdómur fól 

föður forsjá beggja barnanna. Eldra barnið sagðist ekki vilja hitta móður, en yngra tjáði 

félagsráðgjafa að það vildi ekki fara til föður. Hæstiréttur staðfesti forsjá föður yfir eldra 

barninu en fól móður forsjá þess yngra. Í sérákvæði er bent á að börnin séu nálægt í aldri 

og hafi hagsmuni af því að alast upp saman. 

Í máli þessu hafði átta ára ágreiningur foreldra veruleg sálræn áhrif á börnin, ekki væri hægt 

að horfa framhjá því að eldra barnið, sem var 12 ára, vildi ekki hitta móður. Í fyrstu eftir 

niðurstöðu héraðsdóms snerist yngra barnið gegn móður en það risti ekki djúpt. Matsmaður 

mat það svo að ástandið yrði mjög truflandi ef börnin ælust alfarið upp hjá föður án umgengni 

við móður. 

Í Hrd. 2/2010 reyndi á forsjá og umgengni tveggja barna 12 og 14 ára. Málavextir voru þeir 

að umgengni við föður eftir sambúðarslit var lámarks umgengni og deilur höfðu verið 

vegna þess að börnum var ekki skilað til móður á réttum tíma skv. úrskurði sýslumanns. 

Þegar dómur gekk í málinu höfðu börnin um skeið dvalist jafnt hjá foreldrum, í viku viku 

fyrirkomulagi. Börnin lögðu áherslu á að þau vildu halda því fyrirkomulagi. Þótti líklegt 

að ósk barnanna byggði á von þeirra um að foreldrar yrðu sáttir og að friður myndi ríkja 

við uppeldi þeirra. Niðurstaða dóms var að börnin yrðu aðra hverja viku hjá föður. 

Í máli þessu hafði vilji barnanna mikið vægi um niðurstöðu, foreldrar báðir taldir hæfir 

uppalendur og því full ástæða til að virða vilja barnanna um að vera í jafnri búsetu. 
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Það kann að gerast að barn vilji umgangast foreldri en foreldri sinni ekki umgengnisskyldu 

sinni. Ekki eru úrræði til að knýja fram umgengni þegar foreldri vill ekki sinna skyldu sinni 

enda ekki talið þjóna hagsmunum barns að gera svo. Þau þvingunarúrræði sem er að finna í 

barnalögum snúa að því þegar foreldri óskar eftir og vill sinna umgengnisskyldu sinni.88 

 

 

                                                 
88 Hrefna Friðriksdóttir. 2013. Handbók. Bls. 178 og 209. 
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6. Samanburður við nágrannalönd 

Íslensk löggjöf er sterklega tengd skandinavíska lagakerfinu og er gjarnan borin saman við 

löggjöf nágrannaríkjanna, þá helst Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur. Það er markmið í 

norrænum rétti að tryggja rétt barns til að þekkja foreldra sína og njóta samvista við þá báða. 

Lögð er rík áhersla á samvinnu foreldra í því að ná sáttum hvað varðar forsjá, búsetu og 

umgengni við barn.89 Áhersla er á að hagsmunir barns séu alltaf í fyrirrúmi við ákvörðunartöku 

um mál sem varðar barn. Þá hafa verið gerðar rannsóknir, nokkrar þeirra var fjallað um í kafla 

3.1., um líðan barna í jafnri búsetu með hliðsjón af börnum sem búa með báðum foreldrum og 

þeirra sem hafa fasta búsetu á einum stað og umgangast hitt foreldrið lítillega. 

Ísland, Noregur, Svíþjóð, Danmörk og Finnland gerðu með sér Norðurlandasamning um 

hjúskap, ættleiðingu og lögráð sem var lögfestur með lögum nr. 29/193190 1. mgr. 8. gr. þessara 

laga fjallar um heimild yfirvalda til að ákvarða um forsjá, búsetu barns og umgengni við barn 

þegar foreldrar skilja að borði og sæng eða við lögskilnað ef hjónin eiga barnið saman og ef 

barnið á heimilisfang í því ríki sem krafan um skilnað er gerð. Ef barnið á ekki heimilisfang í 

því landi má samt ákvarða um forsjá, búsetu og umgengni ef barnið á heimili í samningsríki að 

skilyrðum uppfylltum skv. 2. mgr. 8. gr.  

6.1. Svíþjóð 

Í 6. kafla sænskra barnalaga91 er fjallað um rétt barns til umgengni við foreldri sem það ekki 

býr hjá og er umgengni skilgreind sem samvera eða önnur samskipti, svo sem símleiðis, skype 

eða önnur sambærileg leið.92 Bera báðir foreldrar ábyrgð á því að sinna umgengni og koma til 

móts við hvorn annan í að umgengni verði sinnt og gangi sem best. Sé umgengni tálmuð er 

heimilt að leggja á dagsektir. Leita má til dómstóla og fá úr umgengni skorið og skal dómstóll 

ávallt hafa hagsmuni barns að leiðarljósi. Dómara er heimilt að ákvarða um jafna búsetu. 

Ef barn vill ekki umgangast foreldri skal dómstóll hlusta á barnið með tilliti til aldurs og þroska 

og ákvarða um umgengni. Barn sem hefur náð 12 ára aldri er sjaldnast þvingað í umgengni.93 

                                                 
89 Alþt. 2011-2012. Þskj. 328, 290. mál. 140. löggjafaþing. 
90 Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi alþjóðleg einkamálaréttarákvæði í samningi milli 
Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um hjúskap, ættleiðingu og lögráð nr. 29/1931. 
91 Föräldrabalken (1949:381). 
92 Gunilla Olsson, Theddo Rother-Schirren og Johan Schüldt. 2015. Familjejuridik. Bls.71. 
93 Susanne Hobohm. 2003. Barnetsrätt. Bls.37. 
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Barn á skv. sænskum lögum rétt til að njóta umgengni við systkini sín, móðurforeldra og 

föðurforeldra, einnig stjúpforeldra. Er það skylda forsjárforeldris að umgengni verði.94 

6.2. Noregur 

Þegar foreldrar sækja um skilnað og eiga barn sem ekki hefur náð 16 ára aldri ber þeim skylda 

að leita til sáttamiðlara skv. 26. gr. hjúskaparlaga95 og 51. gr. barnalaga.96 Er sú sáttamiðlun til 

að ákvarðað sé um skiptingu foreldraábyrgðar, búsetu, umgengni o. fl. Skylda þessi á ekki við 

ef mál er þegar komið til dómstóla, ef skilnaður er í kjölfar tilraunar til manndráps foreldris 

eða barns eða vegna annars ofbeldis, einnig ef um þvingað hjónaband er að ræða skv. 23. gr. 

hjúskaparlaga. Sama á við ef um hjónaband náinna ættingja er að ræða eða tvíkvæni, sem er 

gegn 3. og 4. gr. skv. 24. gr. hjúskaparlaganna. Vottorð frá sáttarmiðlun skal fylgja með 

umsókn um skilnað. 

Sjötti kafli norskra barnalaga fjallar um umgengnisrétt barns við foreldra, einnig bera foreldrar 

skyldu til að virða og uppfylla umgengnisrétt. Skal ákvarða umgengni í samræmi við það sem 

er barni fyrir bestu og þá ef umgengni þjónar ekki hagsmunum barns skal ákvarða um að ekki 

verði umgengni. Í 43. gr. barnalaganna er fjallað um hve mikil umgengni skal vera og er það 

breytilegt eftir hverju tilfelli fyrir sig en tekið er fram það sem kallast „venjuleg umgengni“ 

sem felur í sér seinnipart og næturgistingu einu sinni í viku og aðra hverja helgi, þrjár vikur að 

sumri til og önnur hver jól-, páska-, haust- og vetrarfrí. Dómara er heimilt að ákvarða um jafna 

búsetu. 

Skv. 31. gr. laganna skulu foreldrar og aðrir sem koma að málefnum barns hlusta á barnið í 

samræmi við aldur og þroska þess. Þá skal barni sem hefur náð 7 ára aldri gefið tækifæri til að 

tjá sig í málum sem það varðar og skal mikið tillit tekið til afstöðu barns sem hefur náð 12 ára 

aldri. 

Ættingjar eða aðrir nákomnir barni geta sóst eftir umgengni við barn ef annar eða báðir 

foreldrar eru látnir. Einnig getur foreldri sem neitað hefur verið um umgengni farið fram á að 

ákvarðað verði um umgengni við ömmu og afa, aðeins er slík umgengni möguleg ef passað er 

að foreldrið sem ekki má umgangast barnið sé ekki á staðnum skv. 45. gr. barnalaga. 

 

                                                 
94 Susanne Hobohm. 2003. Barnetsrätt. Bls.38. 
95 Lov om ekteskap (ekteskapsloven) nr. 47/1991. 
96 Lov om barn og foreldre (barnlova) nr. 7/1981. 



 

29 

 

6.3. Danmörk 

Fjórði kafli danskra barnalaga97 fjalla um umgengni, þá á barn rétt til að umgangast það foreldri 

sem það ekki býr hjá. Þá er hægt að ákvarða um umgengni við aðra nána ættingja ef annað eða 

báðir foreldrar eru látnir, eins má ákvarða um umgengni við nána ættingja ef foreldri getur ekki 

sinnt umgengni skv. 20. gr. Þá er í 20. gr. a. heimild til að ákvarða um umgengni við 

upprunalega ættingja ættleidds barns, er það undantekningarheimild og á sérstaklega við ef 

barn hefur verið í samskiptum við ættingja fyrir ættleiðingu. 1. mgr. 34. gr. fjallar um þátttöku 

barns að máli og heimild þess til að koma á framfæri sjónarmiðum sínum, 2. mgr. sömu greinar 

tekur til þess þegar barn skal ekki koma að máli sé það talið skaðlegt fyrir barnið. Þá getur barn 

sem náð hefur 10 ára aldri verið sá aðili sem óskar eftir því að foreldrar verið kallaðir á fund 

um forræði, búsetu eða umgengni skv. 35. gr. laganna. 

Ef foreldrar geta ekki komið sér saman um umgengni má óska eftir úrskurði hjá ríkissýslu, skal 

ákvörðun tekin í samræmi við hvað barni er fyrir bestu skv. 21. gr. Einnig má ákvarða um 

önnur samskipti svo sem símtöl, bréfaskriftir, tölvupóst, myndir o.fl. skv. 22. gr. Ákvarðanir 

um umgengni í lögunum eiga ekki við þegar barn er vistað utan heimilis skv. 11. gr. 

6.4. Samanburður 

Sjá má að löggjöf þessara þriggja landa og Íslands byggir á sömu grundvallaratriðum, barn á 

rétt á umgengni við foreldri sem það ekki býr hjá, hagsmunir barns skulu alltaf vera í fyrirrúmi, 

barn skal hafa rétt til að láta í ljós skoðanir sínar og taka skal tillit til þeirra. Þegar litið er til 

jafnrar búsetu eru tvö lönd sem heimila dómara sérstaklega að úrskurða um jafna búsetu. 

Í Svíþjóð, þar sem dómarar mega úrskurða um jafna búsetu, er jöfn búseta orðin mjög algeng 

og eru þeir framarlega hvað það varðar.98 Sænsk barnalög taka sérstaklega til umgengnisréttar 

við aðra en foreldra og þá helst systkini, ömmur og afa. Rannsóknir um líðan barna í jafnri 

búsetu hafa sýnt góðar niðurstöður og eiga þær að styðja það þegar dæmt eða ákveðið er um 

jafna búsetu. Það kemur þó skýrt fram að þótt rannsóknir gefi jákvæðar niðurstöður séu þær 

ekki algildar og skoða þarf hvert mál fyrir sig. Á Íslandi er sýslumanni heimilt skv. 3. mgr. 47. 

gr. bl. að úrskurða um umgengni allt að 7 daga af hverjum 14 þegar sérstaklega stendur á.  

                                                 
97 Forældreansvarsloven nr. 1820 af 23/12/2015. 
98 Forskning.se. (2017). Växelvis boendeäven för de minsta skilsmässobarnen. Sótt 3. október 2017 af 
http://www.forskning.se/2017/09/07/vaxelvis-boende-bast-for-skilsmassobarn. 

http://www.forskning.se/2017/09/07/vaxelvis-boende-bast-for-skilsmassobarn/
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Noregur sker sig úr hvað varðar að sáttamiðlun skal gerð áður en sótt er um skilnað eða 

samhliða, hvort sem skilið er í góðu eða illu. Í norskum lögum er tekið fram hvað „venjuleg 

umgengni“ er, en það sést ekki í löggjöf hinna landana. Að lokum að foreldri sem hefur verið 

neitað um umgengni getur farið fram á úrskurð um umgengni barns við ömmu og afa. Í Noregi 

er miðað við 7 ára aldur barns til að koma á framfæri vilja sínum. Aldurstakmörkun var afnumin 

í Íslenskum barnalögum árið 2003. Er þessi aldurstakmörkun í Noregi andstæð 12. gr. 

Barnasáttmálans. 

Danmörk sker sig úr þar sem sérstök heimild er til umgengni við ættleitt barn og heimild barns 

til að vera málshefjandi frá 10 ára aldri. Skv. Íslenskum lögum getur barn í fóstri sem náð hefur 

15 ára aldri óskað eftir umgengni skv. 2. mgr. 74. gr. bvl. 
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7. Niðurstöður 

Það er ljóst að markmið laga sem snúa að börnum eru nokkuð skýr, allar ákvarðanir sem snúast 

um barn eiga að vera með hagsmuni barns að leiðarljósi. Þróun laga hefur verið á þann veg að 

styrkja réttarstöðu barns. Íslensk barnalög hafa tekið breytingum hvað varðar ákvörðun um 

umgengni til hins betra og reynt að tryggja að barnið fái að koma skoðunum sínum á framfæri. 

Þó má sjá hnökra þar á en réttur barns til að tjá sig takmarkast við geðþótta foreldra að þiggja 

ráðgjöf skv. 33. gr. bl. En í frumvarpi með barnalögum segir að ráðgjafi getur rætt við barn ef 

það þjónar hagsmunum þess og forsjárforeldrar samþykkja. Ekkert eftirlit er með því hvort 

barni hafi verið veitt tækifæri á að tjá sig í máli og barnalög kveða ekki á um refsingu, því hefur 

það engin réttaráhrif ef foreldri samþykkir ekki að barn ræði við ráðgjafa. Af dómaframkvæmd 

má sjá að í langflestum tilfellum er rætt við barn frá 5 ára aldri en vegna þeirra annmarka sem 

ritgerð þessi sætir er ekki mögulegt að skoða úrskurði sýslumannsembætta.  

Á dómstigi eru dómkvaddir matsmenn sem oftast eru sálfræðingar sem taka eitt eða fleiri viðtöl 

við barn, í sumum tilfellum jafnvel sá aðili sem einnig útskýrir niðurstöðu máls fyrir barninu. 

En þegar mál er hjá sýslumanni, ef foreldrar samþykkja það, er það ráðgjafi á vegum 

sýslumanns sem tekur viðtal við barnið. 

Þá má lesa úr matsgerðum dómkvaddra matsmanna að mál sem hafa verið lengi í gangi, bæði 

hjá sýslumanni og síðan á dómstigi, séu farin að hafa veruleg áhrif á barnið sem málið snýst 

um. Matsmenn hafa bent á að barn eigi á hættu að þróa með sér kvíða og önnur geðræn 

vandamál sbr. Hrd. 67/2016,  Hrd. 290/2009 og 833/2014. Þá má segja að hagsmunir barns 

hafi týnst í áralöngum deilum foreldra. 

Þegar barni hefur verið komið í varanlegt fóstur eru einnig mál sem eru lengi í gangi þar sem 

kynforeldrar eða aðrir nákomnir sækjast eftir umgengni. Þegar barn er í varanlegu fóstri er 

mikilvægt í mörgum tilvikum að koma stöðugleika á líf barnsins og veita því næði til að 

aðlagast nýrri fjölskyldu. Löng og mörg mál um umgengni er þá varla að þjóna hagsmunum 

barns. Þó virðist vera litið fyrr til áhrifa umgengni á barn í fóstri en þegar kemur að því sem er 

þrætuepli foreldra sinna eingöngu. Af málum þar sem um ung börn er að ræða er strax litið til 

breyttrar hegðunar þess eftir umgengni og upplifunar þeirra sem hafa haft eftirlit með 

umgengni. 

Niðurstaðan er sú að réttur barns til að tjá sig í umgengnismáli er, samkvæmt 

Barnasáttmálanum, Mannréttindasáttmála Evrópu og stjórnarskránni, ótakmarkaður en, er 

ennþá, takmarkaður í íslenskum barnalögum. Þar sem ekki er hægt að fá gögn frá sýslumanni 
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er ómögulegt, í rannsókn sem þessari, að segja hve mikið tillit er tekið til vilja barns þegar 

foreldrar semja sín á milli, þegar sáttameðferð lýkur með sátt eða þegar sýslumaður kveður upp 

úrskurð. En útfrá þeim úrskurðum og dómum sem hér er fjallað um má álykta að þegar mál er 

komið á það stig er tekið réttmætt tillit til vilja barns. 
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8. Lokaorð 

Höfundur ritgerðar telur markmið laga mjög skýr og breytingar á lögum undanfarna áratugi í 

samræmi við markmið lagabreytinga. Hvað forsjá og umgengni varðar er augljóst að aukin 

réttindi og skyldur eiga að vera í takt við aukið jafnrétti kynja, sem og rétti barns gefið aukið 

vægi. Höfundur telur mjög mikilvægt að barn fái alltaf tækifæri til að tjá sig í umgengnismáli 

og að niðurstaða máls sé útskýrð fyrir barni og þá afhverju niðurstaðan er skv. vilja þess eða á 

móti, að það sé fagaðili sem útskýrir en ekki foreldrið sem mun eingöngu segja hvernig hlutirnir 

verða, vegna þess að það eru foreldrar sem hafa deilt og hafa mögulega haft áhrif á vilja 

barnsins. 

Vegna mikilvægi tjáningarfrelsis telur höfundur það liggja fyrir að það þurfi að afnema þá 

takmörkun sem finna má í barnalögum í 33. og 33. gr. a. Höfundur ritgerðar vonar að það séu 

afar fá dæmi þess að foreldrar neiti að mæta með barn í viðtal, en telur að slík takmörkun eigi 

ekki að finnast í barnalögum. 

Vegna annmarka ritgerðarinnar getur höfundur ekki gagnrýnt málsmeðferð umgengnismáls hjá 

sýslumanni, en telur þó þörf á að lögfest verði að sá sem tekur viðtal við barn sé 

sálfræðimenntaður. Aðili sem les milli línanna, hvað það merkir í raun og veru ef barn segir: 

„ég get svosem farið ...“, eða „mig langar að prufa að búa hjá ..., en ég vil vera viss um að ég 

geti farið aftur til ...“, sá aðili þarf að lesa líkamstjáningu barns þegar það talar og reyna að 

komast til botns í hver er raunverulegur vilji barns. 

Höfundur veltir fyrir sér hvað má gera betur í þeim málum sem dragast verulega á langinn og 

barn farið að þróa með sér kvíða, þunglyndi og jafnvel aðrar geðraskanir vegna langrar 

málsmeðferðar og mála sem fara í meðferð ítrekað. Mögulega yrði barnavernd að stíga inn í 

þessi mál, þar sem hagsmunir barns virðast gleymdir í svo löngum deilum. 
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