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1    Inngangur 

Frá því í byrjun 20. aldar hefur verið unnin mikil vinna á alþjóðavettvangi, aðallega á 

vettvangi Sameinuðu þjóðanna, er varðar mannréttindi. Sú vinna hefur m.a. haft þær 

afleiðingar að hugtakið ,,réttindi barna” varð til og hefur það verið í stöðugri þróun.
1
 Réttindi 

barna sem einstaklinga hafa þar af leiðandi fengið mun meira vægi en áður var. Þegar fyrstu 

lögin sem áttu sérstaklega við um börn voru sett hér á landi árið 1921, var gífurleg áhersla 

lögð á foreldravaldið og réttarstaða barna skilgreind eftir því hvort þau voru skilgetin eða 

óskilgetin.
2
 Þýðingarmesta áfanganum var náð þegar Sameinuðu þjóðirnar komust að 

samkomulagi um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, hér eftir kallaður 

Barnasáttmálinn. Hann var lagður fyrir allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna, fullbúinn til 

undirritunar og fullgildingar þann 20. nóvember 1989
3
 og tók gildi á Íslandi árið 1992. Í 

Barnasáttmálanum er lögð áhersla á að það sem er barni fyrir bestu skuli ávallt ráða úrslitum 

er kemur að ákvarðanatöku sem snertir börn og mikilvægi þátttöku barna við slíka 

ákvarðanatöku. Þátttaka barna getur falist í ýmsu og fjalla nokkur af meginákvæðum 

sáttmálans á einhvern hátt um þátttöku, m.a. 12. gr. um réttinn til að tjá skoðanir sínar og að 

tekið sé fullt tillit til þeirra, 13. gr. um tjáningarfrelsið, 14. gr. um réttinn til frjálsrar hugsunar, 

sannfæringar og trúar og 15. gr. um félaga- og fundafrelsi.
4
 Í þessari ritgerð er kannað hvort 

að réttur barnsins til að tjá sig í forjár- og umgengnisdeilum sé tryggður á Íslandi. Undirstaða 

þessa réttar er 12. gr. sáttmálans og því er fjallað ítarlega um bæði sáttmálann og greinina sem 

slíka. Þá er íslenska lagaumhverfið skoðað með það í huga hvort að þýðing greinarinnar sé hér 

að fullu tryggð með lögum. Framkvæmdin er skoðuð að einhverju leyti, með tilliti til 

lagagreinanna, þó að tilteknir dómar eða úrskurðir verði ekki teknir til skoðunar. 

2 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Árið 1924 samþykkti Þjóðabandalagið yfirlýsingu um réttindi barna sem nefnd hefur verið 

Genfaryfirlýsingin. Þar voru settar fram fimm meginreglur um verndun og velferð barna. Fyrr 

hafði hugtakið um réttindi barna ekki komið fram á alþjóðavettvangi, en í yfirlýsingunni var 

miðað við að börn ættu skilið allt það besta sem samfélag hefði upp á að bjóða og var henni 

ætlað að vera andsvar við hörmungum fyrri heimstyrjaldarinnar.
5
 

 

                                                 
1
 Hrefna Friðriksdóttir: „Sjálfræði og réttindi barna”, bls. 736 

2
 Þyrí Halla Steingrímsdóttir: ,,Það sem barninu er fyrir bestu”, bls 175 

3
 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 6. 
4
 Hrefna Friðriksdóttir: „Sjálfræði og réttindi barna”, bls. 737 

5
 Hrefna Friðriksdóttir: „Sjálfræði og réttindi barna”, bls. 736 
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Árið 1959 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna svo yfirlýsingu um réttindi 

barna þar sem gengið var skrefinu lengra í áttina að því að viðurkenna sjálfstæð réttindi barna. 

Voru þar útfærðar tíu meginreglur, sem voru í raun frekari útfærsla á reglum 

Genfaryfirlýsingarinnar.
6
 

 

Hvorug þessara yfirlýsinga var hins vegar bindandi að þjóðarétti og því stefnt að því að 

gera milliríkjasamning sem ríki yrðu skuldbundin af. Undirbúningur að því hófst á alþjóðlegu 

ári barnsins, árið 1979. Einhverjar efasemdir voru á lofti um nauðsyn slíks sérsamnings um 

réttindi barna, í ljósi þess að þegar voru í gildi tveir samningar sem tóku gildi 1966, 

Samningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og Samningurinn um efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi, sem báðir náðu til réttinda einstaklinga, þ.á m. barna. 

Einnig lá fyrir að það kynni að reynast þrautin þyngri að ná samkomulagi milli ríkja sem 

höfðu eins ólík viðhorf til mannréttinda og raun var og þá sérstaklega til réttinda barna. Á 

móti var bent á nauðsyn þess að laga almenn mannréttindi að aðstæðum barna og tryggja 

þeim sérstök réttindi með hliðsjón af sérstöðu þeirra og þeirri sérstöku vernd sem þau þurfa á 

að halda. Þessi sjónarmið þóttu vega þyngra en hin og látið var til skara skríða. Á ýmsu gekk í 

samvinnu Barnaréttarnefndarinnar, sem sett var á laggirnar í því skyni að semja sáttmálann. 

Bar þar á togstreitu milli austurs og vesturs um áherslur í mannréttindamálum. Að endingu 

skapaðist þó jafnvægi þrátt fyrir ýmsar stærri hindranir þar sem helst ber að nefna fjögur atriði 

sem erfitt var að ná sátt um. Þau vörðuðu fóstureyðingar, herþjónustu barna og trúarbrögð, þar 

sem Kóran Múhameðstrúar viðurkennir hvorki trúfrelsi barna né ættleiðingar barna. Finna 

þurfti nýjar leiðir til að útfæra þessi atriði sem var m.a. gert með valfrjálsum bókunum við 

samninginn.
7
 

 

Í sáttmálanum eru aðildarríki m.a. hvött til samvinnu og samhjálpar á alþjóðlegum 

vettvangi til að stuðla að gerð tvíhliða eða marghliða samninga til verndar börnum og að aðild 

sé fengin að samningum, sem þegar hafa verið gerðir. Samningurinn nær til barna yngri en 18 

ára, nema lögræðisaldur sé lægri samkvæmt lögum hlutaðeigandi ríkis.
8
 

 

                                                 
6
 Hrefna Friðriksdóttir: „Sjálfræði og réttindi barna”, bls. 736 

7
 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson: „Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins”, 

bls. 145-146 
8
 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson: „Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins”, 

bls. 146-147 
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Barnasáttmálinn felur í sér viðurkenningu á sjálfstæði barna sem einstaklinga með eigin 

réttindi. Þannig gengur hann mjög langt í að vernda grundvallarmannréttindi þeirra. Samt sem 

áður er hann sá mannréttindasamningur Sameinuðu þjóðanna sem langflest ríki hafa fullgilt 

og enginn alþjóðlegur mannréttindasáttmáli hefur öðlast gildi eins skömmu eftir undirritun. 

Réttindunum sem samningurinn kveður á um má skipta í tvo flokka, annars vegar þau sem 

snerta rétt barna til þátttöku og hins vegar þau er varða verndun barna.
9
  

 

Þegar vakningin varð um réttindi barna sneru fyrstu skrefin sem tekin voru að því að 

vernda þau og að tryggja að þeim væru veitt ákveðin lífsgæði. Þau skyldu fá gott uppeldi og 

ákveðinn aga, þeim séð fyrir menntun og heilbrigðisþjónustu og eins skyldu þau vernduð fyrir 

hvers konar misnotkun. Með þessari þróun fóru börn að öðlast sérstöðu. Jafnhliða þessari 

þróun varð sífellt háværari krafan um að börn fengju tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanir 

sem snertu þeirra framtíð og málefni er vörðuðu þau. Þegar þessi sjónarmið eru svo borin 

saman má sjá að ákveðin togstreita er á milli áðurnefndra flokka. Um leið og börnum er 

tryggður réttur til þátttöku í ákvörðunum um eigin framtíð, og jafnvel þróun samfélagsins í 

heild, þá þykir rétt að vernda börn fyrir því að vera fullgildir þátttakendur í veröld fullorðinna 

með allri þeirri ábyrgð sem því fylgir.
10

 Það á ekki að tilheyra æskuárunum að taka erfiðar 

ákvarðanir og bera ábyrgð en samt sem áður eiga nægilega þroskuð börn að eiga rétt á því að 

hafa raunveruleg áhrif á ákvarðanir sem varða þeirra framtíð, ef þau hafa áhuga á því.
11

  

 

Barnasáttmálinn var undirritaður fyrir hönd Íslands þann 26. janúar 1990 og var 

fyrirvaranum um fullgildingu svo formlega fullnægt þann 27. nóvember 1992. Einnig hefur 

Ísland fullgilt valfrjálsar bókanir við sáttmálann, sem eru annars vegar um sölu á börnum, 

barnavændi og barnaklám og hins vegar um þátttöku barna í vopnuðum átökum, en þessar 

bókanir öðluðust gildi snemma árs 2002.
12

 

 

2.1 Eftirlit með framkvæmd samningsins 

Í sáttmálanum er kveðið á um ákveðið eftirlitsferli. Í fyrsta lagi kemur fram í 42. gr. 

samningsins að aðildarríkjum sé skylt að kynna efni samningsins bæði fyrir börnum og 

fullorðnum. Í öðru lagi segir í 43. gr. að gert sé ráð fyrir að sérstök nefnd óháðra sérfræðinga 

                                                 
9
 Hrefna Friðriksdóttir: „Sjálfræði og réttindi barna”, bls. 736-737 

10
 Hrefna Friðriksdóttir: „Sjálfræði og réttindi barna”, bls. 737 

11
 Svend Danielsen: Nordisk børneret II, bls. 281-282  

12
 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi,  bls. 8 
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sem kosnir eru af aðildarríkjunum, Barnaréttarnefnd, fylgist með framkvæmd hans. 

Sameinuðu þjóðirnar greiða kostnað vegna nefndarinnar en það tryggir nefndinni öruggan 

fjárhagslegan grundvöll og gerir fátækari ríkjum þannig betur kleift að gerast aðilar að 

samningnum. Það er svo skylda aðildarríkjanna að skila af sér skýrslum til nefndarinnar, sbr. 

44. gr., þar sem þau gera grein fyrir því sem gert hefur verið til að framkvæma ákvæði 

samningsins í viðkomandi landi og hver áhrif hans hafa verið á stjórnkerfi og samfélag. 

Einnig er þar gert grein fyrir vandamálum sem upp hafa komið við framkvæmd samningsins. 

Skýrslunum ber að skila innan tveggja ára eftir að viðkomandi ríki verður aðili og eftir það 

alltaf á fimm ára fresti. Aðildarríkinu ber að sjá til þess að skýrslurnar séu aðgengilegar 

almenningi í viðkomandi landi. Á grundvelli skýrslnanna getur eftirlitsnefndin borið fram 

tillögur og tilmæli til ríkjanna. Þannig gefst tækifæri til að veita aðildarríkjunum aðstoð við að 

fullnægja 4. gr. sáttmálans.
13

 

 

Lagðar hafa verið fram þrjár skýrslur vegna sáttmálans af hálfu íslenskra stjórnvalda auk 

þess sem lagðar voru fram skýrslur vegna valfrjálsu bókananna tveggja. Barnaréttarnefndin 

hefur svo fjallað um skýrslurnar og bæði hrósað og gagnrýnt niðurstöður þeirra. Hvað varðar 

12. gr. sáttmálans, að skoðanir barnsins séu virtar, hefur skortur á tækifærum fyrir börn til 

afskipta af stefnumálum sem varða þau beinlínis, m.a. verið gagnrýndur. Hins vegar hefur 

stofnun Barnahúss verið fagnað en sú stofnun hefur gert það betur kleift að 12. gr. sé 

framfylgt.
14

 

 

Ýmsar sérstofnanir á vegum Sameinuðu þjóðanna gegna ráðgjafar- og eftirlitshlutverki í 

sambandi við framkvæmd samningins, m.a. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF). 

Þannig geta þær einnig veitt aðildarríkjunum aðstoð við að fullnægja samningnum.
15

 

 

2.2 12. gr. Barnasáttmálans. 

Barnaréttarnefndin skipti ákvæðum Barnasáttmálans í ákveðna flokka m.t.t. efnisinnihalds. 

Flokkunin sýnir hve sterkum böndum ákvæði sáttmálans tengjast innbyrðis en 

Barnaréttarnefndin leggur mikla áherslu á að Barnasáttmálinn sé ein órjúfanleg heild. Einn af 

þessum flokkum samanstendur af fjórum grundvallarreglum. Er þar um að ræða 2., 3., 6. og 

                                                 
13

 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson: „Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins”, 

bls. 149 
14

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 8-9 
15

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 9 
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12. gr. Í þeim er að finna framsetningu fjögurra grundvallaratriða og má segja að þær bindi 

saman ólík ákvæði Barnasáttmálans öðrum greinum fremur. 2. gr. fjallar um jafnan rétt allra 

barna, hvar sem er, hvenær sem er og óháð stöðu og að tryggja beri rétt þeirra án mismununar. 

Í 3. gr. kemur fram ráðandi sjónarmið sáttmálans, að það sem barni sé fyrir bestu skuli ganga 

fyrir þegar gerðar eru opinberar ráðstafanir sem það varða. Hafa skuli hagsmuni barna að 

leiðarljósi í öllum ákvörðunum og aðgerðum sem kunna að hafa áhrif á líf þeirra. 6. gr. 

endurspeglar svo 3. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna en þar kemur fram 

skyldan til að tryggja börnum aðgang að allri þeirri grundvallarþjónustu sem svo nánar er 

kveðið á um í öðrum greinum sáttmálans. Síðasta grundvallarreglan birtist í 12. gr. sáttmálans 

og er hún grundvöllur þess réttar sem hér er fjallað um.
16

 Hún er eftirfarandi: 

12. gr. Barnasáttmálans: 

Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í 

ljós í öllum málum sem það varða og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við 

aldur þess og þroska. 

Vegna þessa skal barni einkum veitt tækifæri til að tjá sig við hverja þá málsmeðferð fyrir dómi 

eða stjórnvaldi sem barnið varðar, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu talsmanns eða 

viðeigandi stofnunar, á þann hátt sem samræmist reglum í lögum um málsmeðferð. 

 

Með þessari grein er það sett skýrt fram að barn er sjálfstæður einstaklingur sem hefur 

sömu mannréttindi og fullorðnir og þar með eigi að virða og taka tillit til skoðana þess við 

töku ákvarðana í öllum málum sem snerta börn. Hvenær barn er svo talið geta myndað sér 

skoðanir sjálft og að hvaða leyti foreldrarnir fara með þennan rétt fyrir hönd barns síns er svo 

undir löggjöf hvers aðildarríkis komið.
17 

Hvað varðar rétt barna til að tjá sig í forsjár- og 

umgengnisdeilum er 2. mgr. 12. gr. sú grein sem skiptir mestu máli. Þessi réttur barna til að 

tjá sig nær m.a. til yfirheyrslna og skýrslutöku af fjölbreyttu tagi. Greinin leggur áherslu á rétt 

barnsins til að tjá sig en er ekki réttur til ákvarðanatöku.
18

 

 

12. gr. er ekki eina greinin sem fjallar um réttinn til að tjá sig. 2. mgr. 9. gr. fjallar um að 

barnið eigi rétt á því að tekið sé tillit til skoðana þess við málsmeðferð sem varðar aðskilnað 

þess við foreldra sína, annan eða báða. Þar segir að veita skuli öllum þeim aðilum, sem 

hagsmuna hafa að gæta, kost á að taka þátt í málsmeðferð og gera grein fyrir sjónarmiðum 

                                                 
16

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi,  bls. 7 
17

 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson: „Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins”, 

bls. 147 
18

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: rit um samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 26-27 
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sínum. Mikilvægi greinarinnar felst ekki síst í þeirri áherslu á að hlustað sé á skoðanir barna 

og að réttmætt tillit sé tekið til þeirra.
19

 

 

Í Barnasáttmálanum er réttur barnsins til að tjá sig er ekki bundinn neinum aldursmörkum. 

Skoða ber hvert tilvik fyrir sig þegar metið er hvort barnið er talið geta haft skoðun og hve 

mikið tillit er hægt að taka til hennar. Ljóst er að börn geta myndað sér skoðanir allt frá unga 

aldri og geta skoðanir þeirra verið æði misjafnar. Aldur, kyn og umhverfi hafa þar áhrif, svo 

eitthvað sé nefnt. Þegar metið er hversu mikið tillit eigi að taka til skoðana barnsins þarf að 

kanna þroska barnsins, en í því tilliti þarf það ekki að vera að aldurinn skipti mestu máli þar 

sem börn geta verið misjafnlega þroskuð þrátt fyrir að vera jafngömul.
20 

Sum börn vilja 

gjarnan koma ákveðinni upplifun á framfæri og er létt þegar þau fá tækifæri til að tala við 

utanaðkomandi aðila um það sem liggur þeim á hjarta.
21

 

 

Í 12 gr. segir svo að börnum skuli tryggður réttur til að láta skoðanir sínar „frjálslega” í 

ljós. Er þá átt við að barnið skuli hvorki þvingað til né það hindrað í að koma skoðunum 

sínum á framfæri. Talað er um „öll mál er börn varða” og er þá átt við að rétturinn nái til fleiri 

málaflokka en sérstaklega er getið í sáttmálanum. Í greininni kemur einnig fram að barni skuli 

veitt tækifæri til að tjá sig við hverja þá málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi sem barnið 

varðar. Þá er átt við að í hverju aðildarríki skuli tryggja vettvang fyrir barnið þar sem það 

getur tjáð sig um viðkomandi mál, með virkum aðgerðum. Greinin nær yfir hvers konar 

málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi sem barnið varðar, m.a. forsjár- eða 

umgengnisréttarmál. Hægt er að skipa barninu talsmann en þegar það úrræði er notað skal 

tryggja að hann komi raunverulegum skoðunum barnsins á framfæri. Rétturinn nær til allra 

barna án mismununar sem þýðir að t.d. fötlun eða tungumál breyta honum ekki eða þurrka 

út.
22

 

 

3 Réttarstaða barna í forsjár- og umgengnisdeilum skv. íslenskum lögum 

Alþjóðlegir samningar eins og Barnasáttmálinn öðlast ekki sjálfkrafa lagagildi á Íslandi, til 

þess þarf sérstaka lögleiðingu. Ef samningur er fullgiltur þýðir það að við erum skuldbundin 

                                                 
19

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 27 
20

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 27 
21

 Svend Danielsen: Nordisk børneret II, bls. 282 
22

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi, bls. 27 
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til að skýra íslensk lög með hliðsjón af alþjóðasamningum en ef ákvæði alþjóðasamninga 

stangast á við innlend lög ganga hin íslensku framar.
23

 Dómstólar hér á landi túlka samt sem 

áður íslensk lög með hliðsjón af alþjóðasamningum. Telja þeir líkur á því þegar íslensk lög 

eru túlkuð að það sé ekki ætlan löggjafans að setja lög sem gangi gegn ákvæðum í 

alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. Ef er ekki er við beina lagaheimild að styðjast á 

tilteknu sviði er hiklaust beitt ákvæði í fullgiltum en ólögfestum alþjóðasamningi til fyllingar 

íslenskum lögum.
24

 Mannréttindasáttmáli Evrópu er eini alþjóðasamningurinn sem lögleiddur 

hefur verið sérstaklega hér á landi, sbr. lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994. 

Þegar kom að fullgildingu Barnasáttmálans mældu margir með því að hann yrði lögleiddur á 

sama hátt til að tryggja að hann myndi vega þyngst þegar kæmi að málefnum barna, en sú leið 

var þó ekki valin.
25

 Í þessu tilliti má líta til 4. gr. sáttmálans sem segir að aðildarríki skuli gera 

allar viðeigandi ráðstafanir til að réttindi sáttmálans komi til framkvæmda.
26

 

 

Þegar sáttmálinn var fullgiltur þótti íslensk löggjöf vera í samræmi við hann og því var 

hann fullgiltur án fyrirvara af hálfu Íslands. Hins vegar hafa verið gerðar ýmsar breytingar á 

löggjöfinni til að aðlaga íslenskan rétt og stjórnsýslu ennþá frekar að ákvæðum sáttmálans.  Í 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 var t.d. sett inn grein sem varðar börn sérstaklega, 3. mgr. 

76. gr.: „Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst“. Í 

greinargerð með frumvarpinu til stjórnskipunarlaga kom fram að ákvæðinu var ætlað að 

leggja skyldu á löggjafann til að setja lög til að veita börnum þessa tryggingu. Einnig var 

hugsunin sú að hægt væri að sækja stoð í ákvæðið ef talið væri að undantekningar frá 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar væru nauðsynlegar til verndar börnum. Þá var komið á 

laggirnar embætti Umboðsmanns barna á Íslandi, með lögum nr. 83/1994 og hóf hann störf 1. 

janúar 1995. Aðalhlutverk hans er að tryggja ennþá betur réttindi og velferð barna vegna þess 

að börnin geta ekki sjálf komið að löggjöf eða annarri ákvarðanatöku sem snerta hag þeirra.  

Hann sinnir þó ekki ágreiningsmálum milli einstaklinga né tekur mál einstakra barna, sem 

löggjafinn hefur falið öðrum aðilum að leysa úr, til meðferðar.
27 
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 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 
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24

 Ragnar Aðalsteinsson: „Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Hver er þýðing hans fyrir íslensk börn”, bls. 25 
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 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 
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26

 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson: „Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins”, 

bls. 147 
27
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3.1    Barnalög 

Eins og áður hefur fram komið voru, árið 1921, sett á Alþingi tvenn lög um réttarstöðu barna, 

nr. 57/1921 og nr. 46/1921, þar sem afstöðu foreldra til barna var skipt eftir því hvort börn 

voru skilgetin eða óskilgetin. Mikilvægi þessara laga og réttarbót fólst í því að loksins var 

búið að safna saman á einn stað eldri lagareglum um réttarstöðu barna, fella aðrar niður og 

kveða á um ýmsar nýjungar sem lutu að réttarstöðu foreldra og barna. Voru þessi lög því 

fyrsti vísir að barnalögum í íslenskum rétti. Það var svo ekki fyrr en árið 1981 sem að eiginleg 

barnalög voru sett hér á landi, þegar barnalög nr. 9/1981 tóku gildi. Með þeim var leitast við 

að jafna stöðu barna og styrkja réttarstöðu þeirra almennt, m.a. gagnvart foreldrum sínum. 

Markmið laganna var að hagsmunir barna skyldu sitja í fyrirrúmi og hagsmunir foreldra víkja 

er ágreiningur um málefni barna kæmi til úrlausnar.
28

 

 

Stuttu eftir að Barnasáttmálinn var samþykktur hér á landi tóku gildi tveir lagabálkar sem 

bættu réttarstöðu íslenskra barna í samræmi við sáttmálann, barnalög nr. 20/1992 og lög um 

vernd barna og ungmenna nr. 58/1992. Meðal nýmæla sem komu fram í barnalögunum, í 4. 

mgr. 34. gr. og 6. mgr. 37. gr, þar sem börnum var tryggður réttur til að tjá sig þegar foreldrar 

deildu um forsjá og umgengni.
29

 Samkvæmt lögunum var skylt að tala við börn 12 ára og 

eldri en mælst til þess að rætt væri við yngra barn miðað við aldur þess og þroska. Þó skyldi 

það ekki gert ef það þætti varhugavert fyrir heill barnsins eða þýðingarlaust. Í greinargerð 

með lögunum er bent á að við talsverða reynslu sé að styðjast hvað varðar aðferðir til að tala 

við yngri börn og er þar m.a. annars átt við tengslapróf sem sálfræðingar leggja fyrir börn.
30

 

Hliðstætt ákvæði var sett fram í lögum um vernd barna og ungmenna, 2. mgr. 46. gr., sem 

tryggði börnum rétt til að tjá sig um mál sem væru til úrskurðar hjá barnaverndarnefnd.
31

  

 

Árið 2003 tóku hins vegar núgildandi barnalög gildi, nr. 76/2003 (hér eftir skammstafað 

bl.). Þar er haldið í ákvæði um rétt barns til að tjá sig með 1. mgr. 43. gr. en fyrrgreind 

aldursmörk felld úr gildi. Í fylgiskjali II með greinargerð sem fylgdi frumvarpi til bl. eru 

ítarlegar röksemdir fyrir afnámi aldursmarkanna. Þar segir að ekki sé hægt að horfa fram hjá 

því að yngri börn séu oft fullfær um að mynda sér ígrundaðar skoðanir og tjá þær skýrt. 

Einnig þurfi að líta til þess að þroski barna geti verið mjög mismunandi þrátt fyrir að þau séu 

                                                 
28

 Jónas Jóhannsson: „Hafnarfjarðarleiðin”, bls. 326 
29

 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson: „Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins”, 
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 Alþt. 1991-92 A-deild bls. 1171 
31
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jafngömul. Þá skipti eðli deilunnar máli þar sem vandi barnanna við að tjá sig um einkahagi 

geti verið mismikill eftir því. Ávallt þurfi að fara fram mat á því hvort rétt sé að barnið tjái sig 

með tilliti til þroska barnsins og það megi ekki vera þýðingarlaust né hafa skaðleg áhrif á 

barnið.
32

 Þetta mat er í höndum þeirra opinberu starfsmanna sem fara með viðkomandi mál, 

en samkv. 2. málsl. 1.mgr. 43.gr. hefur dómari svigrúm til að meta hvert mál og velja hverjir 

taki þátt í að leysa það hverju sinni.
33

 Í greinargerð með bl. kemur fram hve mikilvægt 

sifjalaganefnd telji að börnum sé hlíft við óþarfa sársauka og erfiðleikum vegna forsjárdeilu 

foreldra eftir því sem frekast er unnt og að því eigi alls ekki að blanda börnum sjálfvirkt í 

deilur foreldra. Matið þurfi því ávallt að vera vandað og skilmerkilegt. Í þessu tilliti má nefna 

að sifjalaganefnd komst að því að óæskilegt væri að barn fengi sjálfstæða aðild að dómsmáli 

um forsjá þess, en nefndin var beðin um álit á því við gerð frumvarpsins. Taldi nefndin að 

þannig yrði barnið beinn þátttakandi í deilu foreldranna og það gæti haft í för með sér 

ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir samskipti foreldra og barns eftir að máli lyki. Mikilvægt 

þótti að verja börnin gegn slíku álagi.
34 

Að öllu þessu athuguðu var því ákveðið að með nýju 

lögunum skyldi fallið frá öllum aldursmörkum í samræmi við 12. gr. Barnasáttmálans.
35

 

 

Hljómar 1. mgr. 43. gr. svo: 

Veita skal barni, sem náð hefur nægilegum þroska, kost á að tjá sig um mál nema telja megi að 

slíkt geti haft skaðleg áhrif á barnið eða sé þýðingarlaust fyrir úrslit málsins. Dómari getur falið 

sérfróðum manni að kynna sér viðhorf barnsins og gefa skýrslu um það samkvæmt ákvæðum 

42. gr. Þegar sérfróður maður hefur ekki verið dómkvaddur getur dómari falið sérfræðingi að 

kynna sér viðhorf barns og gefa skýrslu um það. 

 

Í 3. mgr. 43. gr. segir svo: 

Kynna skal aðilum hvað fram hafi komið um afstöðu barns. Ef aðilum er ekki veittur aðgangur 

að skýrslu um afstöðu barns skal bókað um það hvaða upplýsingar þeim voru veittar. 

 

Þetta ákvæði er byggt á sömu sjónarmiðum og 75. gr. bl. um takmörkun á upplýsingarétti í 

þeim tilgangi að vernda hagsmuni barnsins. Í 2. mgr. 75. gr. kemur fram heimild sýslumanns 

til að takmarka aðgang aðila að gögnum sem veita upplýsingar um afstöðu barns ef gera má 

ráð fyrir að það geti reynst barni skaðlegt eða sambandi barns og foreldris. Í 3. mgr. 75. gr. 

kemur þó fram að ef að undanskilja á gögn í heild sinni aðgangi aðila að þá skuli kynna 

niðurstöður þeirra gagna ef að til greina kemur að byggja á þeim við úrlausn máls. Ef að 

                                                 
32
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gögnin sem sýslumaður vill undanþiggja aðgangi aðila hafa ekki beina þýðingu fyrir 

niðurstöðu máls er honum ekki skylt að skýra aðila frá niðurstöðu þeirra.
36

  

 

Í 5. mgr. 34. gr. eldri barnalaga nr. 20/1992 kom fram heimild til skipunar talsmanns barns 

í forsjármáli. Ákvæðið var hins vegar nokkuð misskilið. Markmiðið með því var að tryggja 

barni, sem yrði bitbein foreldra í erfiðu forjármáli, stuðning en gert var ráð fyrir að sjaldan 

myndi reyna á ákvæðið. Hins vegar var almennur skilningur á ákvæðinu sá að talsmaðurinn 

talaði máli barnsins við meðferð málsins og kæmi sjónarmiðum þess sérstaklega á framfæri 

fyrir dómi og jafnvel var ætlað að með því að skipa ekki slíkan talsmann væri gengið framhjá 

rétti barns til að tjá sig um mál. 4. mgr. 43. gr. í nýju lögunum er ætlað að leysa þessa grein af 

hólmi. Fallið var frá heimildinni til skipunar sérstaks talsmanns barns í forsjármáli en í 

staðinn er kveðið á um að ef þörf er talin á skuli dómari tilkynna barnaverndarnefnd um 

aðstæður barns. Þá beri barnaverndarnefnd að taka málið til meðferðar á grundvelli ákvæða 

barnaverndarlaga og beita viðeigandi úrræðum til stuðnings barni eftir því sem á við. Byggir 

þetta á því að gera megi ráð fyrir því að ef svo sérstaklega stendur á í forsjármáli að dómari 

telji þörf á skipun tilsjónarmanns til stuðnings barni væri í raun um barnaverndarmál að ræða 

og því eðlilegast að viðkomandi barnaverndarnefnd taki við málinu og vinni úr því í samræmi 

við barnaverndarlög, nr. 80/2002.
37

 Barnaverndarlögin (skammstöfuð bvl.) eiga það 

sameiginlegt með barnalögum að það sem er barninu fyrir bestu skal ávallt haft í fyrirrúmi. 

Rétt eins og í 1. mgr. 43. gr. bl., kemur þar skýrt fram í 2. mgr. 46. gr. bvl. að barni skuli 

gefinn kostur á að tjá sig um mál sem það varðar í samræmi við aldur þess og þroska og að 

tekið skuli réttmætt tillit til skoðana þess við úrlausn málsins. Þar kemur sérstaklega fram að 

barni sem náð hefur 12 ára aldri skuli ávallt gefinn þess kostur, en eins og fyrr segir eru engin 

aldursmörk gefin upp í barnalögum. Barnaverndarnefnd ákveður svo hvort þörf sé á 

talsmanni, til halds og trausts fyrir barnið við málsmeðferðina, sbr. 3. mgr. 46. gr. bvl. Skv. 

greinargerðinni með lögunum er ætlast til að slíkur talsmaður sé fagaðili.
38

 Þá segir í 3. mgr. 

25. gr. bvl. að barn yngra en 15 ára skuli fá að tala sínu máli fyrir barnaverndarnefnd þegar 

grípa á til aðgerða sem barnið er ekki meðfylgjandi og í 1. mgr. 46. gr. bvl. kemur fram að 

barn sé aðili barnaverndarmáls  af ákveðnum tegundum ef það hefur náð 15 ára aldri. 
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Fjallað er um sáttaumleitan í tengslum við forsjár-, umgengnis- og dagsektarmál í 33. gr. 

bl. Sýslumanni ber að bjóða aðilum mála af þessu tagi sérfræðiráðgjöf til að aðstoða þá við að 

finna lausn á málinu með tilliti til þess sem er barninu fyrir bestu. Þó kemur fram í 2. mgr. 33. 

gr. að honum beri ekki skylda til þess ef hann telur ráðgjöfina ekki þjóna neinum tilgangi. Það 

er þó aðeins í sérstökum undantekningartilvikum sem sýslumaður lætur hjá líða að bjóða 

foreldrum ráðgjöfina, eins og fram kemur í greinargerðinni.
39

 Í 2. málslið 1. mgr. 33. gr. 

kemur fram að sá sem veiti ráðgjöfina geti rætt við barnið telji hann það þjóna hagsmunum 

þess en foreldrarnir þurfa að að vera því samþykkir. Sýslumaður getur sjálfur kynnt sér 

viðhorf barns eða falið sérfræðingum að ræða við það.  Ekki þótti rétt að setja inn ákveðin 

aldursmörk í greinina, í staðinn á að fara fram mat á því í hverju tilfelli fyrir sig hvort ráðlegt 

sé að ræða við barnið.
40

 Markmið ráðgjafarinnar er að hjálpa foreldrunum að finna lausn á 

ágreiningi sínum en ljóst er að foreldrar verða ekki þvingaðir til sátta. Því er þeim ekki skylt 

að þiggja ráðgjöfina. Um það að foreldrar verði að samþykkja að rætt sé við barnið segir í 

greinargerðinni að ljóst sé að eðli málsins samkvæmt þurfi foreldrar sem þiggja ráðgjöf að 

vera sáttir við að rætt sé við barnið um málið.
41

 Verður það túlkað hér á þá leið að gert sé ráð 

fyrir að ef að foreldrar séu ekki sáttir við það þá þiggi þeir ekki ráðgjöfina, og betra þyki að 

foreldrar þiggi hana þó það þýði að ekki verði rætt við barnið. Ráðgjöfin býðst foreldrum að 

kostnaðarlausu og fer hún fram á embætti sýslumanns. Markmiðið er að sátt náist þannig að 

ekki er gert ráð fyrir að sýslumaður skeri úr um ágreiningsatriði. Tekið skal fram að þegar 

foreldrar semja sín á milli án nokkurrar aðstoðar sýslumanns, er engin réttarregla sem kveður 

á um að tala eigi við barnið og fá fram sjónarmið þess. Sá réttur þess virkjast því fyrst þegar 

ákveðið er að þiggja aðstoð sýslumanns. 

 

3.1.1  Forsjárdeilur 

Ef foreldrar ná enn ekki samkomulagi um forsjá barns eftir að hafa verið boðin 

sérfræðiráðgjöf verður að höfða forsjármál fyrir dómi, sbr. 1. mgr. 34. gr. bl. Dómari getur 

ekki kveðið upp dóm um sameiginlega forsjá, en foreldrarnir geta með dómsátt ákveðið að 

forsjáin verði sameiginleg, sbr. 2. mgr. 34. gr. 

Algengt er að forsjármál séu lengi til meðferðar og þegar mikill ágreiningur er milli 

foreldra getur verið nauðsynlegt að ákveða hvort foreldrið skuli hafa forsjána á meðan á 

málinu stendur. Þannig getur dómari ákveðið hvort foreldrið farið með forsjá barns til 
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bráðabirgða þar til málið er endanlega til lykta leitt, sbr. 35. gr. bl. Eins getur dómari ákveðið 

meðlag og umgengni til bráðabirgða, sbr. sama grein, en mikilvægt er að tryggja að barnið 

haldi tengslum við það foreldri sem það býr ekki hjá. Strax við þessar ákvarðanatökur getur 

dómari þurft að líta til þess sem barnið segir.
42

 

Dómari sér um að öflun sönnunargagna sé fullnægjandi, sbr. 1. mgr. 42. gr. bl. og því er 

það hann sem ber ábyrgð á því að 1. mgr. 43. gr. bl. sé raunverulega uppfyllt. Í grein sinni, 

“Hafnarfjarðarleiðin” setur Jónas Jóhannsson, héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjaness, fram 

ákveðna aðferðarfræði við framkvæmd forsjármála þar sem markmiðið er alltaf að reyna að 

ná sáttum og komast hjá því að kveða upp dóm. Deilir hann þar mikilli reynslu sinni sem 

dómari í forsjármálum. Hefur aðferðin sem hann lýsir reynst afar árangursrík. Sáttaumleitanir 

dómara byggja m.a. á heimildum í 1. mgr. 106 gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991, 

þar sem segir að dómari leiti sátta ef aðilar fara með forræði á sakarefni, nema hann telji víst 

að sáttatilraun verði árangurslaus. “Hafnarfjarðarleiðin” byggir á því lykilatriði að fá báða 

foreldra til að taka þátt og hjálpa þeim að gera sér grein fyrir því að hagsmunir barnsins skulu 

ganga fyrir en ekki réttindi og hagsmunir foreldra. Þannig þurfi yfirleitt annað foreldranna eða 

bæði að slaka á kröfum sínum til að styrkja hagsmuni og sálarheill barnsins.
43

 Dómari eigi að 

ganga úr skugga um að báðir foreldrar mæti til boðaðs þinghalds, sbr. 1. mgr. 42. gr. bl., enda 

sé þess getið í boðunarbréfi dómara að hefja eigi sáttaumleitanir milli þeirra. Sáttaþinghöldin 

fara fram utan dómsalar og dómarinn ber ekki skikkju eða önnur merki opinbers valds.  

Dómari ræðir svo við aðilana ýmist saman eða í hvoru sínu lagi.
44

 Ef ekki tekst dómsátt í 

fyrsta sáttaþinghaldi er boðað til nýs þinghalds og þá ræðst oftast að hve miklu leyti aðilar 

geta hugsað sér að gefa eftir forsjá og hverjar séu hugmyndir þeirra varðandi umgengnisrétt, 

en ágreiningur um forsjá og umgengni haldast yfirleitt í hendur. Á þessu stigi málsins hefur 

Jónas ekki minnst á að talað sé við barnið.
45

 

Ef að sýnt þykir að sættir munu ekki nást án aðkomu sérkunnáttumanna og aðilar eru fúsir 

til að halda sáttatilraunum áfram, getur dómari lagt fyrir aðila að afla sérfræðilegrar 

álitsgerðar ef hann telur hennar þörf, sbr. 3. mgr. 42. gr. Dómari getur svo að eigin frumkvæði 

bætt matsatriðum við dómkvaðningu, sbr. 2. málsliður 3. mgr. 42. gr. bl., en um álitsgerðir 

sem þessar fer að öðru leyti samkvæmt reglum um dómskvadda matsmenn, sbr. 3. málsliður 
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3. mgr. 42.gr. Í þessu felst að aðili máls útbýr beiðni um dómkvaðningu matsmanns og 

tiltekur hvaða atriði hann vill að verði könnuð í samræmi við almennar reglur laga um 

meðferð einkamála. Dómari yfirfer beiðnina og getur sjálfur bætt matsatriðum við 

dómkvaðninguna en þannig fer fram eftirlit dómara með matsbeiðninni.
46

 Í greinargerðinni 

með lögunum kemur fram að vandi barns í þessum málum er yfirleitt fyrst og fremst 

tilfinningalegur og tengdur flóknum samskiptum þess við sína nánustu og því var það mat 

sifjalaganefndar að fagmaður á sviði sálfræði, barnageðlækninga eða félagsráðgjafar, væri 

vænlegastur til að gæta hagsmuna barns og því bestur í hlutverkið.
47

 Í matsbeiðni dómara 

kemur fram hvaða atriði á að meta en það eru yfirleitt mörg af þeim atriðum sem nauðsynleg 

eru til úrlausnar máls, m.a. um hæfi foreldra og hagi þeirra, aðstæður, hæfi og hagi barns, 

hvernig tengslum aðila við barnið er háttað og hæfni þeirra sem uppalenda.
48 

Allt er þetta 

skoðað út frá því hvaða forsjárskipan henti best högum og þörfum barnsins, sbr. 2. mgr. 34. 

gr.
49

 Eru í þessu skyni tekin viðtöl við foreldrana og ef þörf þykir má einnig leggja fyrir þá 

sálfræðileg próf. Ef barnið sem í hlut á er talið hafa til þess nægilegan þroska geta 

sérfræðingarnir rætt við það og kannað afstöðu þess ef þess er beðist. Í greinargerð með 

barnalögum kemur fram að þegar viðhorfa ungra barna er leitað sé yfirleitt stuðst við ýmis 

hjálpartæki og að m.a. sé algengt að fyrir þau séu lögð tengslapróf sem geta gefið mikilvægar 

vísbendingar um tengsl og afstöðu barns til foreldra sinna og annarra.
50

 Notkun slíkra prófa er 

ekki bundin við ung börn þar sem eldri börn geta einnig átt erfitt með að gera sér grein fyrir 

kenndum sínum og tilfinningum. Þó sýna þau yfirleitt eitthvert atferli sem tjáir viðhorf þeirra 

og tengsl við foreldra og því er mikilvægt að reynt sé að taka tillit til slíkrar tjáningar þegar 

mat er lagt á tengsl við foreldra og aðra nána.
51

 Ef þess er beðist í matsbeiðninni ræða 

sérfræðingarnir einnig við utanaðkomandi aðila sem þekkja til fjölskyldunnar. Matsmanni er 

oft einnig falið að leggja mat á hvernig best verði hagað inntaki og fyrirkomulagi 

umgengnisréttar barnsins og þess foreldris sem ekki fær forsjá þess.
52

 Þá kemur fram í 

greinargerðinni að gengið sé út frá því að aðeins einn sérfræðingur verði dómkvaddur og tveir 

við hugsanlegt yfirmat, en þá eru metin sömu atriði og komu til skoðunar hjá undirmatsmanni. 

Aðeins í undantekningartilvikum komi til álita að tveir sérfræðingar séu dómkvaddir en þá er 

um að ræða sérstakar aðstæður barns eða aðila, svo sem líkamlega fötlun eða geðræn 
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vandamál. Í þeim tilvikum væri þó yfirleitt nóg að kveðja til sérfróða meðdómendur með 

sérþekkingu á viðkomandi sviði.
53

 Þegar matsgerð liggur fyrir er boðað til nýs þinghalds með 

aðilum. Sáttaviðræðurnar sem þá fara fram mótast að verulegu leyti af því sem fram kemur í 

matsgerðinni
54

 en þegar matsgerð dómkvaddra matsmanna er fengin er hún oftar en ekki það 

gagn sem mesta þýðingu hefur.
55

 Ef sættir nást ekki þá er ákveðið þinghald til aðalmeðferðar 

máls. Dóminum ber að leggja mat á sönnunargildi matsgerðanna og þar sem dómarinn hefur 

yfirleitt hvorki sérþekkingu né menntun kveðst Jónas yfirleitt fá tvo sérfróða meðdómendur, 

karl og konu, yfirleitt sálfræðinga, til að sitja með sér í dómi. Lokatilraun til sátta er svo gerð 

á aðalmeðferðardegi. Er þessi leið hefur verið farin hefur tekist að sætta flest forsjármálin, en 

ef ekki tekst sátt er nauðsynlegt að kveða upp dóm.
56

 

Vegna þess að þessi leið þar sem farið er fram á matsgerð er bæði tímafrek og dýr hefur 

verið þróuð ein leið í viðbót sem kennd er við “Hafnarfjarðarleiðina”.  Hana má nota þegar 

sættir þykja líklegar eftir fyrsta eða annað sáttaþinghald og barn hefur náð þeim aldri og 

þroska að réttmætt sé að gefa því kost á að tjá sig um forsjármálið, sbr. 1. mgr. 43. gr. Fyrir 

því að rætt sé við barnið með þessum hætti liggur ávallt sú forsenda að foreldrarnir séu 

sammála um að þessi leið sé farin, að þeir telji að afstaða barnsins geti skipt gagngeru máli til 

að skýra forsjárágreining foreldranna og að þeir gefi hvort öðru og dómaranum, ákveðið 

loforð um að þeir muni hlusta á sjónarmið barnsins og reyna að sættast á grundvelli þeirra. 

Þegar þessi atriði eru uppfyllt tilkynnir dómari að hann fallist á að ræða við barnið sjálfur og 

heyra hvort það hafi ákveðnar óskir fram að færa eða láti með öðrum hætti ljós tilteknar 

væntingar til úrlausnar viðkomandi forsjárágreinings. Dómarinn, aðilar og lögmenn geta átt 

frumkvæðið að slíku viðtali. Aldur og þroski barnsins skiptir miklu þegar ákvörðun er tekin í 

þessu sambandi en ef andlegur þroski barns stendur því ekki í vegi er yfirleitt rætt við barn 

sem er orðið 9 ára og eftir atvikum við 6-8 ára börn. Samkvæmt Jónasi er sjaldan eða aldrei 

rætt við yngri börn. Jónas tekur svo fram að hann hafi ávallt sér til aðstoðar sérfræðing þegar 

hann ræði við börnin, sbr. 2. málsliður 1. mgr. 43. gr. bl. Hagsmunir viðkomandi barna séu 

einfaldlega of miklir til að hægt sé að treysta eingöngu á færni dómarans þar sem hann hefur 

ekki sérþekkingu í málefnum barna. Sálfræðingur sem hefur töluverða reynslu í 

viðtalsmeðferð barna verður yfirleitt fyrir valinu. Hann fær í hendurnar ljósrit af öllum  

málsskjölum, kynnir sér þau og undirbýr sig þannig fyrir viðtalið við barnið. Ber að nefna að 
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Jónas leggur ríka áherslu á að báðir foreldrar fylgi barninu í dómhúsið, bæði til að sýna fram á 

að viðtalið fari fram með vitund, samþykki og velvilja þeirra beggja og til að foreldrarnir sjái 

þær aðstæður á skrifstofu dómarans þar sem viðtalið fer fram. Dómarinn og sálfræðingurinn 

hefji svo viðtalið sem sálfræðingurinn stýrir. Þegar eitt barn á í hlut taka slík viðtöl yfirleitt 

u.þ.b. 45-60 mínútur. Forðast er að spyrja spurningar sem koma barninu í þá aðstöðu að þurfa 

að taka afstöðu með öðru foreldrinu gegn hinu og gera þarf barninu ljóst að fullum trúnaði 

verði haldið við það. Ef að um stálpað barn er að ræða sem hefur beina afstöðu til þess hvar 

það vilji fremur búa, leitast sálfræðingurinn eftir því að kanna á hvaða forsendum slíkar óskir 

eru settar fram og hvaða atriði ráði þeirri afstöðu. Brýnt er fyrir barninu að vilji þess muni 

ekki hafa úrslitaáhrif á niðurstöðuna og að það sé á ábyrgð dómarans að finna þá lausn sem 

best þjónar hagsmunum þess. Sálfræðingurinn semur svo viðtalsskýrslu sem hann boðsendir 

dómara. Hún er svo send lögmönnum og boðað er til nýs sáttaþinghalds, þangað sem 

sálfræðingurinn mætir svo yfirleitt einnig. Í mörgum tilvikum tekst aðilum svo að ná dómsátt 

í þessu sama þinghaldi eða öðru sem fylgir fljótlega á eftir. Með þessari aðferð þykir unnt að 

spara bæði tíma, peninga og óþarfa særindi.
57

 

Til viðbótar við leiðirnar sem Jónas lýsir skal bent á 40. gr. bl. sem kveður á um að dómari 

geti ákveðið að sátta verði leitað milli aðila eftir ákvæði 33. gr. í stað þess að gera það sjálfur. 

Jónas veltir fyrir sér hvaða aðferð hann noti við úrlausn forjármála og kemst að þeirri 

niðurstöðu að aðferðirnar séu jafnmargar og málin eru mörg. Dómari þurfi ávallt að hlusta á 

stríðandi sjónarmið foreldra og sjónarmið hlutaðeigandi barna, skv. 1. mgr. 43. gr. bl. og 

þannig draga lærdóm af hverju máli.
58

 Í leiðunum sem felast í “Hafnarfjarðarleiðinni” koma 

fram ólíkar leiðir til að ná fram sjónarmiðum barnsins. Sameiginlegt er þó matið sem ávallt 

fer fram á þroska barnsins og hæfi þess til að tjá sig að skaðlausu, og liðsinni fagaðila með 

sérþekkingu á málefnum barna sem dómari kallar til. Miðað við góðan árangur þessarar 

aðferðarfræði, verður að meta það svo að æskilegt sé að aðrir dómarar taki Jónas sér til 

fyrirmyndar. 

Margt kemur til skoðunar þegar dómari tekur ákvörðun um forsjá barns. Í greinargerð með 

bl. koma meðal annars fram eftirfarandi aðalatriði sem til skoðunar koma: 

1. Tengsl barns við hvort foreldra um sig. 
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2. Persónulegir eiginleikar og hagir hvors foreldris um sig og barnsins. Má hér nefna m.a. geðræna 

heilsu foreldra og heilsufar almennt og hvort foreldra telst hæfara til að sinna þörfum barns og 

skilningur foreldra á þörfum þess. 

3. Mikilvægt er að barni sé veittur kostur á að tjá sig um forsjármálið. Engin ákveðin viðmiðun er 

um aldursmörk í þessu sambandi en eftir því sem barn verður eldra hafa óskir þess meira vægi. 

4. Oft er vikið að því að varhugavert sé að sundra systkinahópi. Í þessu sambandi skiptir þó máli á 

hvaða aldri börnin eru og hversu samrýmd þau eru. 

5. Athuga þarf húsnæði sem hvort foreldra um sig getur boðið upp á, skóla, leikskóla og umhverfið 

allt. 

6. Oft er það mikið álag fyrir barn að fara úr þekktu umhverfi, frá skólafélögum og vinum og flytja 

í óþekkt umhverfi. Almennt er því talið æskilegt að barn geti verið áfram í sama umhverfi eftir 

samvistarslit foreldra.
59

 

 

Vilji barnsins er því settur fram sem eitt aðalatriðanna, sbr.  3. liður. Þegar hin atriðin eru 

svo skoðuð gefur augaleið að vitnisburður barns og skoðanir geta haft rík áhrif við mat á 

flestum þeirra. Þegar tengsl milli barns og foreldris eru skoðuð hlýtur að skipta afar miklu 

hvernig barnið lýsir því.  Í 2. lið kemur fram að persónulegir eiginleikar barnins geti haft áhrif 

við mat á því hvort foreldrið telst hæfara til að sinna þörfum þess og skilja. Tjáning barnsins 

getur augljóslega gefið nokkra sýn á persónulega eiginleika þess og þarfir. Þannig getur þar 

komið fram hvort foreldri barninu þykir skilja sína persónu betur o.s.frv. Í 4. lið kemur svo 

fram að varhugavert sé að sundra systkinahópi, en þó getur það farið eftir því hve samrýmd 

þau eru. Skoðanir barns á systkinum sínum og samvistum við þau hljóta að vega þungt við 

mat á því. Fjölskyldur geta verið afar mismunandi og ekki er sjálfgefið að systkini séu góðir 

vinir, samstillt og styðji hvert annað. Í 5. og 6. lið er vikið að því hvernig umhverfi barna, 

húsnæði, skóli, leikskóli o.s.frv., geti haft áhrif á ákvörðunina um forsjá. Hvað barnið segir 

t.d. um líðan sína í skólanum getur skipt sköpum. Þannig er óæskilegt að rífa barnið úr skóla 

ef það er þar hæstánægt og nýtur sín en hins vegar gæti það komið sér vel ef að barnið hefur 

ekki fundið sig þar og líður jafnvel illa. Þó að kennarar og aðrir sem umgangast barnið í þessu 

umhverfi geti vitnað um hegðan þess o.s.frv. er enginn hæfari en barnið til að segja frá 

raunverulegri líðan sinni. Hvað húsnæði varðar þarf ekki að ráða úrslitum hver á stærsta 

húsið, hvort foreldrið bjóði upp á stærra herbergi eða meira dót, barninu þarf einfaldlega að 

líða vel innan veggja þess. Þannig getur verið gagnlegt að fá skoðun barnsins á heimilunum. 

Spennandi væri að kanna hvort í framkvæmdinni sé í raun falast eftir sjónarmiðum barnsins 

hvað varðar þessi atriði, en ekki þykir pláss til þess hér. 
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Hafa ber í huga að hugsanlegt er að sú staða komi upp að vilji barnsins sé í ekki í 

samræmi við það sem er því fyrir bestu. Sem dæmi má nefna barn sem kveðst ótvírætt vilja 

búa hjá móður sinni, en ljóst þykir að sú afstaða byggist á því að móðirin sé eftirgefanlegri í 

samskiptum þeirra en faðir.
60

 Finna þarf út á hverju vilji barnsins byggist og í því tilliti ber að 

kanna andlegt jafnvægi barnsins, sjálfstæði þess eða ósjálfstæði, trygglyndi þess við foreldri, 

reynslu þess af því að hafa dvalist hjá foreldrunum, stöðu þess og tengsl í systkinahópnum, 

raunsæi barnsins, vonir þess og langanir ásamt hæfi til þess að sjá fram í tímann og lifa sig inn 

í breyttar aðstæður. Börn geta verið hrædd um að vera gerð ábyrgð fyrir niðurstöðu málsins 

og því verið treg til að láta skoðun sína koma fram. Þá er mikilvægt að reynt sé að hjálpa 

börnum í þeirri stöðu til að tjá sig. Hlutlaus fagaðili sem barnið treystir þykir æskilegastur í 

það hlutverk. Börn sem lenda í því að vera bitbein foreldra sinna eiga í mikilli innri togstreitu 

og því mikilvægt að þetta sé haft að leiðarljósi.
61

 Dómari getur ekki tekið ákvörðun sem er 

einvörðungu byggð á vilja eða skoðunum barns, né heldur er hann bundinn af matsgerð 

dómskvadds matsmanns. Hann þarf að taka ákvörðun út frá heildstæðu mati á öllum þáttum 

sem máli kunna að skipta fyrir hagsmuni barnsins og finna þannig út hvaða fyrirkomulag sé 

barninu fyrir bestu.
62

 

Því er ljóst að það að barninu sé tryggður réttur til að tjá sig og því gefið tækifæri til þess 

er nauðsynlegt til að tryggja að það sem barninu er fyrir bestu ráði í raun ákvarðanatöku í 

málum af þessu tagi.  

Í 2. mgr. 43. gr. bl. kemur fram að dómari geti ákveðið að öðrum málsaðila eða báðum sé 

óheimilt að vera viðstaddur þegar viðhorf barns er kannað. Sams konar ákvæði var að finna í 

eldri barnalögum en hins vegar kom inn nýmæli með barnalögunum nr. 76/2003 að 

sérfræðingum, sem falið hefur verið að kynna sér viðhorf barns, er auk dómarans, heimilt að 

ákveða að aðili megi ekki vera viðstaddur er afstaða barns er könnuð.
63

 

Þó skal tekið fram að hugsanlegt er að sérstök könnun á aðstöðu og afstöðu aðila og barns, 

svo sem sú sem fer fram þegar beðist er matsgerðar, getur talist óþörf. Getur það átt við þegar 

dómari telur augljóst að annað foreldrið sé algjörlega óhæft til að fara með forsjá barns, fyrir 
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liggur nýleg skýrsla sérfræðings eða barn er komið á unglingsaldur og hefur mjög ákveðna 

skoðun á því hvar það vill búa og það er í samræmi við hagsmuni þess.
64

 

 

3.1.2   Umgengnisdeilur  

Í 46. gr. bl. er fjallað um umgengnisrétt. Í 3. mgr. segir að foreldrar geti samið um hvernig 

umgengnisrétti skal skipað, enda sé sú skipan í samræmi við hagi og þarfir barnsins. Foreldrar 

geta óskað staðfestingar sýslumanns á slíkum samningi, sbr. 4. mgr. 46. gr., og ber 

sýslumanni þá að leiðbeina þeim um réttaráhrif samningsins, en hann getur einnig synjað um 

staðfestingu ef hann telur samninginn fara í bága við hag og þarfir barnsins. Slík staðfesting 

hefur verulega þýðingu þar sem samningurinn getur aðeins verið grundvöllur 

þvingunarúrræða skv. 48.-50. gr. bl., sé hann staðfestur.
65

 

 

Er forsjármál fer fyrir dóm er dómara fengið þar vald til að ákveða, að kröfu annars eða 

beggja foreldra, inntak umgengnisréttar foreldris og barns í dómi, ef ekki takast sættir milli 

foreldra þar um, sbr. 4. mgr. 34. gr. Í því tilviki á kafli 3.1.1. Forsjármál við hvað varðar 

aðferðarfræði og hvernig talað er við barnið og hver og getur dómari þá m.a. sett fram atriði 

er lúta að umgengni í matsbeiðni. Eins getur dómari ásamt sérfræðimenntuðum 

aðstoðarmanni talað við barnið út frá sjónarmiðum sem hann hyggst nota við ákvörðun á 

umgengni þegar tekið er viðtal við barnið, ef að síðari leiðin sem fram kemur í kaflanum er 

valin.  

Hins vegar eru umgengnismál oft óháð forsjármálum, en þá fara þau ekki fyrir dóm. Skv. 

1. mgr. 47. gr. úrskurðar sýslumaður um hvernig umgengni skuli háttað ef að foreldrum tekst 

ekki að koma sér saman um það sín á milli og sérfræðiráðgjöf skv. 33. gr. hefur ekki borið 

árangur hafi hún verið reynd. Líkt og í öðrum málum sem varða börn skal ákvörðunin byggð 

á því sem er barninu fyrir bestu. Í 9. mgr. 47. gr. bl. kemur fram að ákvæði XI. kafla bl. gildi 

um meðferð mála sem falla undir 47. gr. Í þeim kafla kemur svo m.a. fram í 4. mgr. 71. gr. að 

réttur barns til að lýsa viðhorfum sínum í ágreiningsmálum um umgengni fari samkvæmt 

ákvæðum 43. gr. að breyttu breytanda. 74. gr. sbr., 4. mgr. 43. gr., um að sýslumaður geti 

leitað umsagnar barnaverndarnefndar og liðsinnis hennar við meðferð máls og 73. gr., sbr. 33. 

gr., um sáttaumleitan og sérfræðiráðgjöf gilda því líka um umgengnismál.
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Þar sem sýslumenn hafa ekki heimild til að dómkveðja matsmenn og fá því ekki matsgerð, 

má ætla að 73. gr., sbr. 33. gr., og heimildin til sérfræðiráðgjafar þegar kemur að 

sáttaumleitaninni, sem þar kemur fram, sé þeim mun mikilvægari í umgengnismálum, þar sem 

sýslumaður fær þannig aðstoð aðila sem hafa sérfræðiþekkingu á málefnum barna. Væri þar 

hægt að fara þess á leit við sérfræðing að kanna svipuð atriði og dómkvaddur matsmaður er 

beðinn um í matsbeiðni. Líkt og Jónas Jóhannsson setur fram, er ávallt best að komast frá 

málum með sátt og forðast dóma eða úrskurði, þar sem erfitt getur reynst að þvinga fólk til 

ákveðinna athafna í málum á borð við forsjá og umgengni. Líkja má sáttaferlinu sem Jónas 

talar um í forsjármálum við ferlið sem 33. gr. gefur kost á í umgengnismálum. Þó að 

foreldrum sé ekki skylt að þiggja ráðgjöfina, eins og fram kom í framangreindri umfjöllun um 

33. gr., er sýslumanni það þó vel mögulegt að leggja áherslu á hana, mæla sérstaklega með 

henni og reyna að fá foreldrana til að skilja að æskilegt sé að reyna allt til að ná sáttum, líkt og 

Jónas gerir í upphafi sáttaumleitanar í forsjármáli. Meðal þess sem fylgdi greinargerðinni með 

bl. var Fylgiskjal I, sem er úttekt Jóhönnu Bryndísar Bjarnadóttur, lögfræðings, á lagareglum 

er varða umgengni og þvingunarúrræði vegna brota á umgengnisrétti og skoðar hún þar 

lagareglur á Íslandi, í Svíþjóð, Danmörku, Noregi, Finnlandi, Þýskalandi og Englandi. Í 

ályktunum hennar um ráðgjöf telur hún sammerkt í rétti þessara þjóða að það viðhorf virðist 

ríkja að reyna skuli til þrautar að ná sáttum milli aðila áður en til kasta stjórnvalda kemur. Þar 

liggi að baki sjónarmiðið um að aðilum gangi best að halda samkomulag sem þeir hafa sjálfir 

komið á. Þá kemst hún að því að í þessum löndum hafi færst í vöxt að foreldrar nái 

samkomulagi um forsjá og umgengni sé þeim boðin ráðgjöf.
66 

Styðja þessar niðurstöður við 

mikilvægi 33. gr. 

Í 3. málslið 1. mgr. 43. gr. segir að fela megi sérfræðingi að kynna sér viðhorf barns og 

gefa skýrslu um það og samkv. 4. mgr. 71. gr. á það einnig við í umgengnismálum.  Því er 

sýslumanni fær svipuð leið og sú síðari sem Jónas Jóhannsson lýsir í ,,Hafnarfjarðarleiðinni”, 

og ræða þannig við barnið undir handleiðslu sálfræðings.  

Úrskurðir um umgengni eru kæranlegir til dómsmálaráðuneytisins en kærufresturinn er 

tveir mánuðir frá dagsetningu úrskurðar, sbr. 78. gr. bl. Eins og áður hefur komið fram er ekki 

hægt að fara með umgengnismál fyrir dómstóla nema það sé í samfloti með forsjárdeilumáli, 

sbr. 8. mgr. 47. gr. sbr. 4. mgr. 34. gr. bl. 
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Ýmis atriði koma til skoðunar við mat á því hversu mikil umgengni á að vera og verða hér 

talin upp nokkur þeirra sem fram koma í greinargerðinni með bl. Í fyrsta lagi markast 

niðurstaðan af þeim kröfum sem hafðar eru uppi í málinu en misjafnt er hversu ítarlegar 

kröfugerðirnar eru. Þá skiptir mat á tengslum barnins við umgengnisforeldri mjög miklu máli 

við ákvörðun umgengni. Ef tengslin eru sterk mælir það yfirleitt með mikilli umgengni. Þegar 

umgengni er ákveðin í framhaldi af skilnaði eða sambúðarslitum á þetta yfirleitt við.
67

 

Einnig skiptir aldur og vilji barns skiptir afar miklu máli. Ef um ræðir mjög ung börn má 

t.d. ætla að umgengni vari skemur en þegar um stálpuð börn er að ræða og stundum er 

ákveðið að mjög ung börn skuli ekki gista hjá umgengnisforeldri. Þegar um stálpuð börn er að 

ræða skiptir vilji þeirra miklu máli þar sem almennt yrði ekki úrskurðað um umgengni gegn 

eindregnum vilja ungmennis. Það er augljóst að tilgangslítið er að knýja 14-18 ára börn til 

umgengi gegn vilja þeirra.
68

 Vegna þessara sjónarmiða kemur í 6. mgr. 47. gr. bl. fram 

heimild sýslumanns til að hafna því að ákveða inntak umgengnisréttar ef að slík úrlausn þykir 

barninu fyrir bestu. Í greinargerð með bl. kemur fram að reiknað sé með að þessi heimild 

komi einkum til nota í þeim tilvikum þegar úrskurðar er krafist um umgengni við stálpað barn 

sem er mótfallið því að umgengni verði bundin nákvæmum tímamörkum og vill sjálft vera 

haft með í ráðum um hvenær umgengni fer fram. Höfnun sýslumanns á því að ákveða inntak 

umgengnisréttar hróflar ekki við réttindum sem slíkum, hann er enn til staðar samkv. 1. mgr. 

47. gr. Vilji barnsins er hins vegar hafður að leiðarljósi og er í fyrirrúmi þegar þetta verður 

niðurstaðan.
69

 Samskonar heimild er fyrir dómara í 2. málslið 4. mgr. 34. gr. bl. Má ætla að 

vonin með þessari lausn sé að hún hafi áhrif á vilja barnsins og styrki foreldrið sem barnið býr 

ekki hjá. Þetta úrræði sýnir hvað best hvað vilji barns getur í raun haft mikil áhrif. Hér kemur 

samt sem áður inn í áðurnefnt mat á því hvort að um raunverulegan vilja barns sé að ræða eða 

hvort að afstaðan mótist af einhverju öðru, t.d. andstöðu þess foreldris sem það býr hjá.
70

 

Ef ákveðið fyrirkomulag hefur verið á umgengni er tekið mið af því en skoða verður vel 

hvers vegna breytinga er krafist á fyrra umgengnisfyrirkomulagi. Ef systkini búa hvort hjá 

sínu foreldrinu verður að gera þeim mögulegt að umgangast hvort annað.
71
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Það sama á við hér og í forsjármálunum, ljóst er að skoðanir barns sem í hlut á skipta 

gríðarlegu máli við mat á hverju atriði og því er það tryggt eins og áður segir í 4. mgr. 71. gr. 

sbr. 43. gr. Barnið getur gefið góða mynd af tengslum sínum við foreldra sína og vilji barns 

getur haft mikil áhrif eins og fram kemur. Hvað varðar fyrra umgengnisfyrirkomulag getur 

barn haft skoðun sína á því sem hefur svo áhrif á það hvort breytingar á því teljist 

nauðsynlegar. 

4   Sjónarmið félagsvísindanna 

Á sviði sálfræði og annarra geðheilbrigðisfræða liggur fyrir mikil þekking á tilfinningum, 

viðbrögðum og stöðu barna í erfiðum fjölskyldumálum. Þegar um ræðir skilnaðarmál lenda 

börnin í klemmu þegar þau samsama sig báðum foreldrum en geta ekki verið hjá þeim báðum. 

Í þessum aðstæðum geta samtöl við sérfræðinga haft meðferðargildi fyrir börn og hjálpað 

þeim að vinna úr eigin stöðu en hins vegar er einnig þekkt að slík samtöl geti aukið álag á þau 

og aukið við áhyggjur þeirra í þessari erfiðu stöðu. Því verður sá sem talar við barnið vegna 

forsjár- eða umgengnisdeilu, að vera fagaðili með sérfræðiþekkingu á eðli slíkra mála og 

þjálfun í að tala við börn. Þegar kemur að þátttöku barna í forsjár- og umgengnisdeilum reynir 

bæði á fræðilega þekkingu og það að faglegar forsendur séu fyrir hendi til að meta og höndla 

hvað á við og hvenær. 

 

Sálfræðingar hafa bent á að það kunni að vera ógnun við velferð og andlegt jafnvægi 

barns að vera komið í þá stöðu að þurfa að lýsa yfir vilja og jafnvel bera vitni í átökum 

foreldra sinna. Því eru einhverjir sem halda því fram að hægt sé að finna rök fyrir því að gera 

ætti foreldrum skylt að leysa ágreiningsmál sín utan dómstóla eða afla sér utanaðkomandi 

aðstoðar og axla þannig eigin ábyrgð. Þarna takast enn og aftur á sjónarmiðin um verndun 

barnsins og þátttökurétt þess, það má ekki missa sjónar á nauðsynlegri vernd og hafna 

forjárhugsun alfarið þó að viðurkennd sé lýðræðis- og jafningjahugsun.
72

  

 

5   Lagasetning í Norðurlöndum er varðar rétt barna til að tjá sig í forsjár- 

og umgengnisdeilum 

Á Norðurlöndunum eru sérfræðingar sammála um mikilvægi þess að börn fái tækifæri til þess 

að tjá sínar skoðanir og afstöðu þegar kemur að forsjár- og umgengnisdeilum foreldra þeirra 
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og að réttur þeirra til þess sé bundinn í lög. Börn geta búið yfir vitneskju um þeirra eigið 

hversdagslíf, sem ekki er hægt að fá upplýsingar um í gegnum neinn annan en börnin sjálf.
73

  

Í 1. mgr. 34. gr. dönsku laganna um ábyrgð foreldra, forældreansvarsloven, nr. 499/2007, 

kemur fram að í forræðisdeilum, eða málum þar sem deilt er um lögheimili eða umgengni sé 

skylt að láta sjónarmið barnsins koma fram. Hægt sé að fá það fram með því að ræða við 

barnið, með könnunum fagaðila eða á hvern þann máta sem nær sjónarmiði barnsins fram. 

Þessi skylda á hins vegar ekki við ef líklegt þykir að slíkt hafi skaðleg áhrif á barnið eða þyki 

þýðingarlaust fyrir úrslit málsins, sbr. 2. mgr. 34. gr. Í Danmörku ríkir því skylda til þess að 

gefa börnum tækifæri til að tjá sig í málum af þessu tagi og ekki er gerð undantekning þar á 

nema sérstaklega standi á, þ.e. það sé líklegt til að skaða barnið eða þyki alveg þýðingarlaust, 

sem getur t.d. átt við ef um kornabarn er að ræða. 

Í 1. mgr. 31. gr. norsku laganna um börn og foreldra, 1981.04.08 nr. 07, Lov om barn og 

foreldre (barneloven), segir að ef að barn geti sagt eigin skoðun skuli foreldrar hlusta á það og 

taka tillit til þess. Það fari svo eftir því hversu gamalt og þroskað barnið er hversu mikið gildi 

skoðanir barnsins hafa. Það sama gildir um aðra forsjáraðila en foreldra. Í 2. mgr. kemur svo 

fram að þegar barn sé orðið sjö ára skuli það fá að tjá sig í forsjármálum en áður en til þess 

kemur þarf að meta andlegt ástand barnsins. Ekki er þar talað um að ekki skuli tala við barnið 

teljist það skaðlegt fyrir það, líkt og segir í dönsku og íslensku lögunum. Í athugasemdum 

með frumvarpi til norsku barnalaganna kom fram að það þótti vænlegra að setja 

aldursviðmiðið 7 ára inn í lagagreinina til að tryggja að börn frá þessum aldri fengju tækifæri 

til að tjá sig, í stað þess að hafa engin mörk og láta það ávallt ráðast af mati. Þó er lögð 

áhersla á að barninu er ekki skylt að tjá sig, þó að skylt sé að veita því tækifæri til þess og 

ávallt skal reynt að halda barni utan við deilurnar. Þrátt fyrir að barnið hafi ekki skoðun á 

sjálfri niðurstöðu málsins þá getur það gefið mikilvægar upplýsingar um sína líðan í sínu 

umhverfi, hvað því finnist mikilvægt og hvernig tengslin á milli foreldranna og barnsins séu. 

Ávallt skal forðast að koma barni í þá aðstöðu að því finnist það verða að velja á milli móður 

og föður, til þess er barnið of ungt.
74

 Í 2. málslið 2. mgr. 31, gr, kemur svo fram að það sem 

barnið segir hafi umtalsvert vægi þegar barnið er orðið 12 ára. 

Í sænsku foreldralögunum, Föräldrabalk,  nr. 1949:381, kemur fram að dómstólar skuli 

sjá um að barnið fái tækifæri til að gera grein fyrir afstöðu sinni og skoðunum. Ekki er kveðið 
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á um sérstök aldursmörk í þessu tilliti í lögum þar í landi en aldur og þroski barnsins ræður 

því hvort ákveðið er að tala við það. Því má segja að sænsku lögin séu líkust þeim íslensku.
75

 

 

6   Lokaorð 

Ítarleg greinargerð með frumvarpi núgildandi barnalaga ber með sér að vandað hefur verið til 

verka við lagasetninguna og tillit tekið til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Af allri 

umfjöllun um sáttmálann að dæma, er ljóst að 12. gr. hans er algjör grundvallargrein og í 

samræmi við það fær t.d. 43. gr. bl. mjög ítarlega umfjöllun í greinargerðinni. Ljóst er að 

meginreglu Barnasáttmálans, skv. 4. gr. hans, að það sem er barni fyrir bestu skuli ávallt ráða 

ferðinni þegar um ræðir málefni barna, verður ekki fullnægt þegar kemur að forsjár- og 

umgengnismálum, nema réttur barna til að tjá sig sé virtur. Þegar íslenska löggjöfin er svo 

skoðuð sést að þar er vel gefið færi á því könnuð sé afstaða barns til hvers og eins atriðis er 

snýr að því sjálfu og kemur til skoðunar við ákvörðunartökuna í þessum málum. Mjög 

athyglisvert væri að kanna hvort að í framkvæmdinni sé það í raun gert en til þess er því 

miður ekki ráðrúm hér. Í grein sinni, ,,Hafnarfjarðarleiðin”, setur Jónas Jóhannsson fram þá 

fullyrðingu að í forsjármálum sé yfirleitt rætt við barn sem er orðið 9 ára og eftir atvikum 6-8 

ára börn en sjaldan eða aldrei sé rætt við yngri börn. Verður það að teljast athyglisvert í ljósi 

þess að talað hefur verið um að hægt sé að ná fram ákveðnum sjónarmiðum yngri barna, m.a. 

með hjálpartækjum á borð við tengslapróf. Kemur þetta m.a. fram í greinargerðinni með bl.
76

 

43. gr. bl. getur sannarlega færi á því að þessir möguleikar séu nýttir, og því ekkert því til 

fyrirstöðu að kannað sé í hverju tilviki sig hvort að yngra barn hafi til þess þroska að koma 

einhverju sjónarmiði fram og um leið passa að það komi ekki til með að skaða barnið. 

 

Til stuðnings þeirri niðurstöðu að íslensk lög tryggi réttinn sem 2. mgr. 12. gr. 

Barnasáttmálans kveður á um má benda á umfjöllun Barnaréttarnefndar um stöðu og 

framkvæmd samningsins á Íslandi, og byggð er á skýrslum íslenskra stjórnvalda. Þar hefur 

ekki verið sett fram gagnrýni hvað varðar tryggingu í íslenskum lögum á þeim rétti sem 

greinin kveður á um.  Þegar við miðum svo íslenska réttinn við þann norræna er ekki hægt að 

sjá að við séum nokkur eftirbátur þegar kemur að því að tryggja þennan rétt barna. 

Lagaákvæðin eru flest svipuð, þó að sums staðar sé gengið lengra með því að setja fram 

skyldu til að veita barni tækifæri á að tjá sig eftir ákveðinn aldur. Hér virðumst við feta 

meðalveginn.  
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