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1.0 Inngangur 

Hugtakið barn er skilgreint í íslenskum lögum sem einstaklingur undir 18 ára aldri.
1
 Börn 

þurfa á vernd og umhyggju fullorðinna einstaklinga að halda til að ná fullum þroska en sá 

réttur er tryggður í 2. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, nr. 33/1944. Þau eiga ekki þann rétt sem 

fullorðnir hafa til að ráða yfir sjálfum sér og taka sjálfstæðar ákvarðanir í eigin málum. Þau 

þurfa því einhvern til að sjá um sig. Í flestum tilvikum eru það foreldrar sem sjá til þess að 

börn þeirra komist til fullorðinsaldurs og hlýtur það að teljast eitt af grundvallarréttindum 

hvers barns og grundvallarskyldum hvers foreldris. Þó svo að flest börn búi í skjóli foreldra 

sinna er raunin stundum sú að barn býr ekki hjá eða elst upp hjá báðum foreldrum. Sem dæmi 

má nefna að árið 2007 voru lögskilnaðir á Íslandi alls 515 og sambúðarslit voru 603 talsins.
2
 

Af þessum fjölda var minna en helmingjur hópsins barnlaus. Ekki er í öllum tilvikum 

möguleiki á sameiginlegri forsjá og rísa því iðulega deilur á milli foreldra um forsjá og 

umgengni við barnið. 

 Þessi ritgerð fjallar um rétt barns til að tjá sig í forsjár- og umgegngisdeilum. Í því 

samhengi verður stuðst við ákvæði Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, í daglegu tali nefndur 

Barnasáttmálinn
3
, og réttarstöðu hans á Íslandi. Þá mun sérstaklega verða litið til 12. gr. hans 

sem fjallar um virðingu fyrir sjónarmiðum barnsins. Í framhaldinu verður fjallað um áhrif 

sáttmálans á íslenska löggjöf í tengslum við forsjár – og umgengnisdeilur og hversu langt er 

gengið til að fullnægja ákvæðum sáttmálans í íslenskum rétti. Dómaframkvæmd eða norrænn 

réttur verður hins vegar ekki til umfjöllunar í ritgerðinni enda ónauðsynlegt þegar fjallað er 

um beina tengingu Barnasáttmálans við hina íslensku löggjöf. 

 

2.0 Barnasáttmálinn 

2.1 Upphafið 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var samþykktur á Allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember 1989 með samþykkt 44/25.
4
 Samningurinn tók gildi 

þann 2. september 1990. Áður höfðu Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 

árinu 1959 og Genfaryfirlýsing Þjóðabandalagsins um réttindi barna frá árinu 1924, sem var 

grundvöllur þess fyrrnefnda, fjallað um málefni barna. Í Genfaryfirlýsingunni var að finna 

                                                 
1
 Sjá t.d. 1. mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. 

2
 Upplýsingar frá Hagstofu Íslands, www.hagstofa.is. 

3
 Stuðst verður við það heiti í ritgerðinni. 

4
 Vefsíða sameinuðu þjóðanna: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm 
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fimm meginreglur um verndun og velferð barna. Yfirlýsingin frá 1959 fól svo í sér nánari 

útfærslu á reglunum í Genfaryfirlýsingunni án þess að miklu væri bætt við hana efnislega.
5
  

 Á alþjóðlegu ári barnsins árið 1979 var hafist handa við undirbúning 

Barnasáttmálans
6
 og voru sjónarmið um að börn þyrftu á sérstakri vernd að halda vegna 

sérstöðu sinnar ráðandi við samningu hans. Barnasáttmálinn viðurkennir því mannréttindi 

barna með skýrari og ítarlegri hætti en áður hafði þekkst og er sú nýbreytni einkennandi fyrir 

sáttmálann að mikilvægt er talið að börn verði virkir þátttakendur í samfélaginu. Að auki skal 

þeim tryggður rétturinn til umhyggju og verndar.
7
  

 Sáttmálinn skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er fjallað um rétt barna og skyldur 

aðildarríkja gagnvart þeim og í öðrum hluta er fjallað um skyldur aðildarríkja gagnvart 

almenningi og Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna til upplýsinga um sáttmálann sjálfan og 

framkvæmd hans í hverju ríki. Í þriðja hluta Barnasáttmálans er síðan fjallað um formleg 

atriði sem varða sáttmálann sjálfan.
8
  

 Öll ríki heimsins að tveimur undanskildum, Sómalíu og Bandaríkjunum, hafa fullgilt 

Barnasáttmálann. Bæði þessi ríki hafa þó undirritað hann. Gerir þetta Barnasáttmálann að 

þeim mannréttindasamningi sögunnar sem flest ríki hafa fullgilt.
9
 

 

2.2 Eftirlit 

Engin ákvæði er að finna í sáttmálanum um afleiðingar þess ef ríki brýtur gegn honum. Sömu 

sögu má segja ef ríkið uppfyllir ekki ákvæði hans. Er ekki gert ráð fyrir refsiaðgerðum 

gagnvart ríki eða alþjóðlegum dómstól sem barn gæti leitað til.
10

  

 Til þess að ganga úr skugga um að ríki fullnægi skuldbindingum sínum í samræmi við 

ákvæði Barnasáttmálans var sett á laggirnar sérstök nefnd, Barnaréttarnefndin.
11

 Formreglur 

um nefndina er að finna í 43. gr. sáttmálans. Í henni skulu eiga sæti tíu hlutlausir og hæfir 

sérfræðingar á sviði samningsins sem valdir skulu af aðildarríkjunum, sbr 2. mgr. 43. gr. 

                                                 
5
 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson: ,,Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins”,  

bls. 145. Sjá einnig vefsíðu: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/25.htm 
6
 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson: ,,Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins”, 

bls. 145 – 146. 
7
 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6.  

8
 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 7. 

9
 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6. 

10
 Umboðsmaður barna: Friðhelgi einkalífs, bls. 7. 

11
 Enskt heiti hennar er Committee on the Rights of the Child. Sjá nánar á vefsíðu nefndarinnar: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/ 
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 Ásamt því að fylgjast með hvernig sáttmálanum er framfylgt í hverju aðildarríki kemur 

nefndin með tillögur til úrbóta.
12

 Heldur nefndin fundi þrisvar sinnum á ári í borginni Genf í 

Sviss. 

 Til þess að Barnaréttarnefndin geti rækt hlutverk sitt skuldbinda aðildarríkin sig í 44. gr. 

Barnasáttmálans til að láta nefndinni í té skýrslur um það sem gert hefur verið til að koma í 

framkvæmd réttindum þeim sem viðurkennd eru í samningnum, og um hvernig beitingu þeirra 

hefur miðað, sbr 1. mgr. ákvæðisins. Skýrslu þarf aðildarríki að gefa á fimm ára fresti, fyrst 

innan 2 ára eftir gildistöku sáttmálans innan ríkis, sbr. a og b-lið 1. mgr. 44. gr.  

 Dómsmálaráðuneytið hefur fyrir Íslands hönd nú þegar gefið út þrjár slíkar skýrslur, þá 

fyrstu árið 1994, síðan árið 2000 og loks í júní árið 2008.
13

 Í skýrslu Barnaréttarnefndarinnar 

um framkvæmd Barnasáttmálans á Íslandi, frá árinu 2003 tók nefndin meðal annars fram að 

áhyggjuefni væri að börn á Íslandi kynnu að skorta tækifæri til að skipta sér af stefnumálum 

sem þau vörðuðu beinlínis. Einnig taldi nefndin að íslensk börn væru ekki nægilega upplýst 

um hvernig þau mættu láta skoðanir sínar í ljós með árangursríkum hætti og hvernig þær yrðu 

teknar til greina.
14

 Nefndin hvatti því íslensk stjórnvöld til að auka fræðslu og þjálfun fyrir 

foreldra, kennara, félagsmálastarfsfólk og starfsmenn sveitarfélaga að þessu leyti. Að lokum 

hvatti nefndin til þess að haldið yrði áfram að auðvelda leið barna til að fá skoðanir sínar 

virtar innan fjölskyldunnar, skólakerfisins, dómstóla, stjórnsýslustofnana og sveitarstjórna og 

að þau tækju þátt í öllum málum er þau varða.
15

  

 Barnaréttarnefndin fjallar ekki um einstök mál en skýrslugjöfinni er ætlað að koma í stað 

þess og skal hvert aðildarríki sjá til þess að almenningur hafi aðgang að skýrslunum.
16

 

 

2.3 12. grein Barnasáttmálans. 

2.3.1 Almennt 

12. gr. Barnasáttmálans er ein af fjórum grundvallarreglum hans. Hinar þrjár eru 2. gr. 

(jafnræðisreglan), 3. gr. (hagsmunir barns skulu ávallt hafðir að leiðarljósi) og 6. gr. (réttur til 

lífs og afkomu).
17

 12. gr. fjallar um virðingu fyrir sjónarmiðum barnsins og inniheldur hún 

                                                 
12

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6. 
13

 Skýrsluna fyrir árið 2008 má í heild sinni finna hér á heimasíðu dómsmálaráðuneytisins: 
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/Skyrslur/CRC_3report_Iceland_2008.pdf. Henni hefur ekki svarað af 

hálfu barnaréttarnefndarinnar. 
14

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 28. 
15

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 29. 
16

 Ragnar Aðalsteinsson: ,,Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Hver er þýðing hans fyrir íslensk börn?”, bls. 27. 
17

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 8. 
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þau ákvæði hans sem mestu máli skiptir fyrir efni þessarar ritgerðar. Ákvæðið er 

svohljóðandi: 

1. 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.  

2. 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. 
18

 

 

 1. mgr. felur í sér skyldu aðildarríkjanna til að tryggja hverju barni, sem myndað getur 

eigin skoðanir, rétt til þess að tjá viðhorf sín frjálslega í öllum þeim málum sem það varðar. 

Þar með talið í forsjár- og umgengnismálum. Barnið á einnig rétt á því að tekið sé réttmætt 

tillit til sjónarmiða þess í samræmi við aldur  og þroska. Í 2. mgr. er hins vegar lögð sérstök 

áhersla á að barninu sé tryggður slíkur réttur við hverja þá málsmeðferð sem það stendur 

frammi fyrir, hvort sem er fyrir dómstóli eða stjórnvaldi.
19

  

 Hér á eftir mun ég fjalla nánar um þann rétt sem 12. gr. sáttmálans er ætlað að tryggja. 

 

2.3.2 Hvaða reglur hefur ákvæðið að geyma? 

Í 12. gr. Barnasáttmálans er ekki að finna nein aldursmörk fyrir barn til að geta myndað eigin 

skoðanir. Ljóst er, að börn eru fær um skoðanamyndun frá því að þau eru mjög ung og styður 

sáttmálinn engar aldurstakmarkanir í þessu sambandi.
20

 Nokkur aðildarríki hafa, í löggjöf 

sinni, sett neðri aldursmörk fyrir börn til að tjá sig m.a. í forsjármálum. Þeirra á meðal var 

íslenska ríkið en í eldri barnalögum var þannig ákvæði að finna líkt og nánar verður fjallað 

um síðar. Barnaréttarnefndin hefur ekki lagt blessun sína yfir slíkt og hefur meðal annars gert 

athugasemdir á þá leið við bæði Finnland og Litháen.
21

 

 Með því að taka fram í ákvæðinu að barni skuli tryggður réttur til að tjá skoðanir sínar 

,,frjálslega” er lögð á það áhersla að engar takmarkanir skulu gerðar í því efni. Enginn 

                                                 
18

 Enskur texti greinarinnar er svohljóðandi: 1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming 

his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the 

child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child. 2. For this purpose, the child 

shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings 

affecting the child, either directly, or through representative or an appropriate body, in a manner consistent with 

the procedural rules of national law.  
19

 Unicef: The implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 149. Hér eftir 

verður notuð skammstöfunin IHCRC yfir ritið. 
20

 Unicef: IHCRC, bls. 153. 
21

 Unicef: IHCRC, bls. 153 – 154. 
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vettvangur er því í raun til staðar þar sem skoðanir og sjónarmið barns eiga ekki heima.
22

 Barn 

verður á hinn bóginn ekki þvingað til þess að láta skoðun sína í ljós. Því er frjálst að gera 

það.
23

 Rétt er þó að taka fram að með ákvæðinu er ekki verið að tryggja sjálfsákvörðunarrétt 

barns heldur rétt þess til að eiga aðild að ákvarðanatöku.
24

 

 Þegar í sáttmálanum er talað um ,,öll mál sem varða barnið” er ekki einungis átt við þau 

mál sem getið er um í Barnasáttmálanum. Um víðtækari rétt er að ræða en svo.
25

 Undir 12. gr. 

geta því fallið ákvarðanir í tengslum við fjölskylduna, samfélagið og jafnvel þjóðina.
26

   

 Sú staðreynd að tekið sé fram í ákvæðinu að taka skuli réttmætt tillit til skoðana barnsins í 

samræmi við aldur þess og þroska leggur virka skyldu á herðar aðildarríkja að hlusta á 

sjónarmið barnsins og taka þau alvarlega. Eins og fyrr sagði eru engin aldursviðmið í 

sáttmálanum og lýtur álitaefnið þá frekar að þroska barnsins. Þroski sem slíkur er 

óskilgreinanlegt hugtak en ber helst í þessu samhengi að líta til hæfileika barnsins í að skilja 

og meta hvað verið er að fjalla um hverju sinni.
27

 Athyglisvert má þó teljast að krafa 

ákvæðisins snýr ekki aðeins að því að hlustað sé á viðhorf barnsins heldur einnig að réttmætt 

tillit sé tekið til þeirra
28

 en segja má að mikilvægi 12. gr. endurspeglist einmitt í þeim 

orðum.
29

 

 Í 2. mgr. segir að barni skuli tryggður réttur þessi við hverja þá málsmeðferð fyrir dómi 

eða stjórnvaldi sem það varðar og er greininni þannig markað mjög víðtækt gildissvið. Engar 

takmarkanir eru gerðar og undir mál sem varða barnið fyrir dómi geta meðal annars fallið 

barnaverndarmál og forsjármál. Barnaréttarnefndin hefur minnt á þetta í skýrslum sínum.
30

  

 Tækifæri barns til að tjá skoðanir sínar fyrir dómi eða stjórnvaldi getur verið veitt barninu 

á beinan hátt eða fyrir milligöngu talsmanns eða viðeigandi stofnunar. Með ákvæðinu er það 

sett í hendur aðildarríkis hvernig það kýs að tryggja þennan rétt barnsins.
31

 Í sumum lögum 

eru börnum tryggður talsmaður en séu þau ung að árum eru líkur til að foreldrarnir tali máli 

þeirra.
32

 

                                                 
22

 Unicef: IHCRC, bls. 154. 
23

 Unicef: IHCRC, bls. 155. 
24

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 26. 
25

 Unicef: IHCRC, bls. 155. 
26

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 27. 
27

 Unicef: IHCRC, bls. 155. 
28

 Unicef: IHCRC, bls. 159. 
29

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 27. 
30

 Unicef: IHCRC, bls. 156–157. 
31

 Unicef: IHCRC, bls. 157. 
32

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 27. 
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 Barnaréttarnefndin hefur lagt áherslu á það að til þess að tryggja börnum rétt þann er 12. 

gr. mælir fyrir um sé ekki nóg að löggjöf aðildarríkis sé færð til samræmis við ákvæðið. 

Upplýsa verði börnin um og gera þeim grein fyrir þessum rétti sínum.
33

 Barnaréttarnefndin 

gagnrýndi þetta atriði meðal annars í niðurstöðum sínum um framkvæmd Barnasáttmálans á 

Íslandi frá árinu 2003. Telja verður að til þess að rétturinn verði raunhæfur möguleiki sé þetta 

mjög mikilvægt atriði.  

 

2.3.3 Forsjármál 

Eins og áður hefur verið drepið á er réttur barns til að tjá sig og að réttmætt tillit sé tekið til 

skoðana þess ekki takmarkaður á neinn hátt í Barnasáttmálanum. Börn skulu því njóta þessa 

réttar í öllum málum er þau varða. Pottur virðist þó brotinn að mörgu leyti er kemur að 

forsjármálum.  

 Barnaréttarnefndin hefur lýst yfir áhyggjum sínum af því að börnum sé ekki nægilega oft 

gefið tækifæri til að tjá sig í slíkum málum og skoðunum þeirra ekki gefið réttmætt vægi.
34

 

Nefndin hefur því hvatt aðildarríki til að auka þátttöku barna og talið mikilvægt að börn fái að 

vera hluti af öllu ákvörðunarferlinu. Hefur nefndin í því skyni meðal annars lagt til að 

aðildarríki taki upp sérstaka aðferðarfræði við meðferð slíkra mála þar sem börn séu virt sem 

aðilar málsins.
35

 

 Sé litið til annarra greina Barnasáttmálans má sjá tilvísun til þátttöku barns. Má þar nefna 

2. mgr. 9. gr. sem fjallar um aðskilnað frá foreldrum. Þar er tekið fram að við alla 

málsmeðferð í málum þar sem barn er aðskilið frá foreldri skuli veita öllum þeim aðilum sem 

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

sínum. Í  a- lið 21. gr. sáttmálans, þar sem fjallað er um ættleiðingu, er síðan vísað til upplýsts 

samþykkis allra þeirra sem hlut eiga að máli.
36

 Þó svo að ekki sé um sérstaka grein að ræða í 

sáttmálanum þar sem forsjármál eru tekin fyrir má þó ætla að réttur barna til þátttöku eða 

aðildar að ákvarðanatöku, með hliðsjón af því sem fyrr segir, sé engu minni í slíkum málum 

en til að mynda í ættleiðingar – og barnaverndarmálum. Verður vikið frekar að því síðar í 

ritgerðinni og þá sérstaklega að því er varðar íslenskan rétt.  

                                                 
33

 Unicef: IHCRC, bls. 152. 
34

 Unicef: IHCRC, bls. 166. 
35

 Unicef: IHCRC, bls. 166. 
36

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 27. 
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2.4 Sáttmálinn og Ísland 

Hvorki Genfaryfirlýsing Þjóðabandalagsins né yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins voru skuldbindandi að þjóðarétti.
37

 Með því að koma réttindum þeim börnum til 

handa í þjóðréttarsamning, varð hann skuldbindandi fyrir þau ríki sem gerðust aðilar að 

honum en þjóðréttarsamingar eru, ásamt þjóðréttarvenjum, mikilvægasta réttarheimild 

þjóðaréttarins.
38

 Með Barnasáttmálanum voru réttindi barna því fyrst leidd í alþjóðalög.
39

  

 Í íslenskum rétti er byggt á kenningum um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar.
40

 Í því felst 

að þjóðaréttur og landsréttur eru álitin aðskilin réttarkerfi. Þær alþjóðlegu skuldbindingar sem 

ríkið gengst undir teljast því ekki sjálfkrafa meðal réttarheimilda landsréttar.
41

 Til þess að slíkt 

verði mögulegt verður ríki að festa hana í sessi með sérstökum lögum. Þjóðréttarsamningar 

eru af þessum sökum einungis skuldbindandi fyrir ríki gagnvart öðrum ríkjum sem eru aðilar 

sama samnings. Þeir gilda því hvorki í samskiptum ríkisins við sína eigin þegna né í 

samskiptum þegnanna á milli.
42

 Af þessum sökum geta einstaklingar almennt ekki borið 

ákvæði slíkra samninga fyrir sig hjá dómstólum eða stjórnvöldum nema samningurinn hafi 

verið lögfestur. Þrátt fyrir þetta er það viðurkennd lögskýringaraðferð að túlka beri landsrétt í 

samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar sem ríki hefur undirgengist en ekki í andstöðu við 

þær
43

 og hafa alþjóðasamningar því áhrif til fyllingar og túlkunar á íslenskum lögum hjá 

dómstólum.
44

 

 Íslenska ríkið undirritaði Barnasáttmálann 26. janúar 1990 og var hann fullgiltur 28. 

október 1992.
45

 Öðlaðist hann síðan gildi varðandi Ísland 27. nóvember 1992. Íslenska ríkið 

hefur ekki lögfest sáttmálann ennþá þó svo að slíkt sé í burðarliðnum.
46

 Þar sem fullgilding 

hefur hins vegar farið fram er hann bindandi fyrir ríkið að þjóðarétti
47

 

 Af hálfu íslenskra stjórnvalda má segja að tilhneiging hafi verið til þess að telja að íslensk 

löggjöf sé ávallt í samræmi við þá alþjóðlegu mannréttindasamninga sem ríkið hefur fullgilt. 

Annað hefur þó iðulega komið á daginn og er eitt gleggsta dæmið þar um þegar íslenska ríkið 

                                                 
37

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 31. 
38

 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti, bls. 19. 
39

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6. 
40

 en. dualism 
41

 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti, bls. 12 
42

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 31.  
43

 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti, bls. 13. 
44

 Ragnar Aðalsteinsson: ,,Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Hver er þýðing hans fyrir íslensk börn?”, bls. 25. 
45

 Alþt. 1992, C – deild, bls. 87-110.  
46

 Sjá ,,Stórt skref stigið í réttindum barna”, bls. 11. 
47

 Ragnar Aðalsteinsson: ,,Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Hver er þýðing hans fyrir íslensk börn?”, bls. 23. 
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varð aðili að Mannréttindasáttmála Evrópu árið 1954
48

 en í kjölfar þess reyndist nauðsyn að  

gera viðamikla breytingu á mannréttindakafla stjórnarskrár lýðveldisins. 

 Strax og sáttmálinn öðlaðist gildi hér á landi má segja að áhrifa hans hafi farið að gæta. 

Meðal annars í barnalögum nr. 20/1992 og í lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 

mátti merkja nýmæli sem rekja mátti til fullgildingar Barnasáttmálans en báðar þessar 

lagasetningar áttu sér stað stuttu eftir gildistöku hans. Má sem dæmi nefna þá nýjung að veita 

barni rétt til að tjá sig í forsjár – og umgengnisdeilum, en sá réttur var tryggður í fyrsta sinn í 

báðum þessum lögum.
49

 Síðan þá hafa þó bæði verið sett ný barnalög sem og lög um 

barnavernd. Einnig var sett á stofn embætti umboðsmanns barna, sbr. lög nr. 83/1994 sem 

hafa skyldi það hlutverk að bæta hag barna og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi 

þeirra skv. 1. mgr. 1. gr. laganna. 

 Við undirritun Barnasáttmálans hér á landi voru engir fyrirvarar við hann gerðir. Hins 

vegar voru lagðar fram yfirlýsingar vegna tveggja ákvæða hans og laut önnur þeirra að 1. mgr. 

9. gr. Byggðist sú yfirlýsing á því, að ákvörðunum um forsjá barns á vegum íslenskra 

barnaverndaryfirvalda og dómsmálaráðuneytis, væri ekki hægt að skjóta til dómstóla nema 

innan marka 60. gr. stjórnarskrárinnar. 

 Hér á eftir er það ætlun mín að rekja stuttlega áhrif Barnasáttmálans á íslenska 

barnalöggjöf að því er varðar forsjár – og umgengnismál og þá einkum þau spor sem 12. grein 

sáttmálans hefur markað.  

 

3.0 Íslensk barnalöggjöf 

3.1 Yfirlit 

Barnaréttur er það réttarsvið lögfræðinnar þar sem fjallað er um tengsl barna og foreldra.
50

  

 Í fyrstu ummerkjum barnaréttar á Íslandi laut grundvallaratriðið að flokkun barna í 

skilgetin og óskilgetin börn en réttarstaða þeirra var mjög mismunandi eftir því í hvorum 

flokknum þau lentu.
51

 Var staðan sú langt fram á seinni hluta 20. aldar.
52

 Mismunur sá, sem 

börn þurftu að sæta, eftir því hvort þau töldust skilgetin eða óskilgetin, laut að því að þau voru 

getin utan fjölskyldubanda. Á þessum tímum var sú kenning kirkjunnar í hávegum höfð að 

                                                 
48

 Ragnar Aðalsteinsson: ,,Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Hver er þýðing hans fyrir íslensk börn?”, bls. 26. 

Sjá einnig Hrd. 1990, bls. 2. 
49

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

bls. 149. 
50

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 17. 
51

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 42. 
52

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 41. 
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hjúskapur væri eini viðurkenndi vettvangurinn til að stunda kynlíf og taldist því kynlíf utan 

hjónabands syndsamlegt.
53

  

 Annað atriði, sem mikið bar á í eldri íslenskum barnarétti er foreldravaldið. Í Grágás var 

til að mynda að finna ákvæði sem heimilaði föður að veita manni 12 vetra og yngri, sem vegið 

hafði annan mann, ráðningu. 

 Í hinni eldri barnalöggjöf mátti að lokum finna ríka framfærsluskyldu foreldra gagnvart 

barni.
54

 Með tilskipun frá 1763 var ákveðið að báðir foreldrar óskilgetins barns yrðu 

framfærsluskyldir en slíkar reglur um framfærsluskyldu foreldra tóku margvíslegum 

breytingum meðal annars með lögum nr. 9/1890 og fátækralögum nr. 44/1905.  

 Árið 1921 tóku gildi tvenn lög sem að miklu leyti lögðu þann grundvöll sem 

nútímabarnalög eru reist á. Þetta voru lög nr. 46/1921, um afstöðu foreldra til óskilgetinna 

barna og lög nr. 57/1921, um afstöðu foreldra til skilgetinna barna. Tilgangur þessara laga var 

að stórum hluta sá að minnka bilið milli réttarstöðu skilgetinna og óskilgetinna barna.
55

 Lög 

nr. 46/1921, um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna voru afnumin með lögum nr. 87/1947. 

Meginatriði þessara tveggja laga laut að reglum um feðrun, foreldravaldi og reglum um 

framfærslu.  

 Þegar barnalög nr. 9/1981 tóku gildi hafði mikið vatn runnið til sjávar en lög þessi höfðu 

að geyma fyrstu fastmótuðu löggjöfina um málefni íslenskra barna.
56

 Í fyrsta sinn var talið  

mikilvægt að hafa hag barnsins ávallt að leiðarljósi þó svo að ákvæði þess efnis hafi ekki 

verið lögfest. Með lögunum mátti og sjá miklar breytingar og má þar sérstaklega nefna tilraun 

til að jafna réttaráhrif hjúskapar og óvígðrar sambúðar með tilliti til barna.
57

 Í öðru lagi var 

með lögunum reynt að efla réttarstöðu barnsins sjálfs. Til dæmis var tekin upp notkun orðsins 

forsjá í stað orðsins foreldravald. Að lokum var með lögunum lögð áhersla á jafnrétti móður 

og föður.
58

 

 Barnalög nr. 20/1992 frá 22. maí 1992 tóku síðan gildi 1. júlí 1992. Viðfangsefni þeirra 

mátti greina í þrennt. Í fyrsta lagi fjölluðu þau um ákvörðun á faðerni barna, í annan stað um 

framfærslu þeirra og í þriðja lagi um forsjá og umgengnisrétt.
59

 Var meðal annars í fyrsta sinn 

kveðið á um með skýrum hætti að fela mætti dómstólum úrlausn forsjármála en einnig mátti 

                                                 
53

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 43. 
54

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 45. 
55

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 46. 
56

 Gizur Bergsteinsson: ,,Um sjónarmið í forsjármálum”, bls. 145. 
57

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 51. 
58

 Alþt. 1978 – 79, A-deild, bls. 2710 -2714.  
59

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 20. 
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finna það nýmæli að foreldrum sem ekki bjuggu saman var heimilað að fara sameiginlega 

með forsjá barns sins.
60

 Við setningu laganna hafði fullgilding Barnasáttmálans hér á landi 

farið fram og bar lagasetningin þess merki. Í fyrsta sinn í íslenskri barnalöggjöf var fest í sessi 

ákvæði um tjáningarrétt barns í forsjár – og umgegngnisdeilum en í 4. mgr. 34. gr. laganna 

kom fram að veita skyldi barni, sem náð hafði 12 ára aldri, kost á að tjá sig um forsjármál 

nema að telji mætti að slíkt gæti haft skaðvænleg áhrif á barnið eða væri þýðingarlaust fyrir 

úrslit málsins. Rétt væri einnig að ræða við yngra barn eftir því sem á stæði miðað við aldur 

þess og þroska. Í 61. gr. laganna kom svo fram að dómari gæti ákveðið að öðrum málsaðila 

eða báðum væri óheimilt að vera viðstaddur er viðhorf barns væri kannað. Kynna skyldi þó 

aðilum máls hvað fram hafi komið um afstöðu barnsins áður en mál yrði flutt nema slíkt þætti 

varhugavert vegna hagsmuna barnsins.  

 Segja má að barnalöggjöf nútímans sé í heildina reist á þremur þáttum. Í fyrsta lagi á því 

að nauðsyn sé til þess að ráð barna séu falin öðrum, þ.e foreldrum og ríkisvaldinu. Í öðru lagi 

byggist hún á því að börnin sjálf þarfnist og eigi rétt á umsjá foreldra eða annarra, þ.e.  réttur 

barnsins gagnvart foreldrum. Í þriðja lagi er svo byggt á því að öll börn eigi jafnan rétt óháð 

því hvort foreldrar þeirra séu í sambúð eða ekki.
61

 Rétt er þó að taka fram að í löggjöf af þessu 

tagi hefur löggjafinn engan veginn frjálsar hendur. Kemur það einna helst til vegna eðlis 

viðfangsefnisins, grundvallarreglna um sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga og friðhelgis 

heimilis og loks vegna alþjóðlegra skuldbindinga sem Íslendingar hafa stofnað til.
62

  

 

3.2 Barnalög nr. 76/2003 

3.2.1 Almennt 

Barnalög nr. 76/2003, frá 15. mars 2003, tóku gildi hér á landi þann 1. nóvember 2003. Voru 

lögin afrakstur vinnu sifjalaganefndar sem, að undirlagi dómsmálaráðherra, var falið að 

endurskoða þágildandi barnalög nr. 20/1992. Tímabært þótti að taka þau lög til endurskoðunar 

í ljósi mikilla breytinga sem orðið höfðu hérlendis, sem og alþjóðlega, á viðhorfum og 

sjónarmiðum í barna – og fjölskyldurétti.
63

 

 Við samningu frumvarpsins til laganna var sifjalaganefnd veitt liðsinni af stofnunum, 

félaga – og hagsmunasamtökum sem vinna á sviði barnaréttar og má þar meðal annars nefna 

                                                 
60

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 207-209. 
61

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 56. 
62

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 64. 
63

 Alþt. 2002 – 03, A-deild, bls. 891. 
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Barnaverndarráð, Barnaverndarstofu og Lögmannafélag Íslands.
64

 Einnig hafði nefndin 

hliðsjón af alþjóðlegum samningum og samþykktum, sem varða barnarétt og íslenska ríkið er 

aðili að. Var í því samhengi sérstaklega litið til Barnasáttmálans og Mannréttindasáttmála 

Evrópu.
65

 Þótti nefndinni síðan rétt að fá álit sérfróðra aðila um hvernig réttarstöðu barns í 

forsjármálum væri best komið fyrir
66

 en nánar verður vikið að því álitaefni síðar.  

 Í frumvarpinu til laganna var nokkuð um nýmæli. Má þar til að mynda nefna skyldu 

móður til að feðra barn, skráningu barns í þjóðskrá, það að aðeins dómstólar leysa úr 

ágreiningsmálum um forsjá, heimild dómara til að skipa málsvara fyrir stefnda í forsjármáli 

og að réttur barns til að tjá sig um mál var ekki lengur bundinn við 12 ára aldur þess.
67

  

 

3.2.2 Forsjá 

 Í barnalögum nr. 9/1981 mátti finna það nýmæli að tekið var upp orðið ,,forsjá” í stað 

orðanna ,,forráð” og ,,foreldravald”.
68

 Orðið forsjá má skýra sem ,,þau lögráð, sem felast í 

rétti foreldris til að ráða persónulegum högum barns sem er ósjálfráða fyrir æsku sakir.” 
69

  

 Hugtakið forsjá er eitt helsta hugtak barnaréttarins.
70

 en fjallað er um foreldraskyldur og 

forsjá barns í V.kafla laga nr. 76/2003. Í 4. mgr. 28. gr. laga nr. 76/2003 er hugtakið síðan 

skilgreint. Þar segir: 

Forsjá barns felur í sér rétt og skyldu fyrir foreldri til að ráða persónulegum högum barns 

og ákveða búsetustað þess. Forsjárforeldri fer enn fremur með lögformlegt fyrirsvar 

barns. 

 Hugtakið kemur víða fyrir í löggjöfinni og hefur mikla þýðingu við túlkun barnalaga, 

barnaverndarlaga nr. 80/2002, og lögræðislaga, nr. 71/1997.
71

 Talið hefur verið að hugtakið 

feli í sér þrjá þætti, rétt foreldra, foreldraskyldur og rétt barnsins.
72

  

 Foreldrar eiga rétt til þess að ráða persónulegum högum barns síns og geta tekið 

ákvarðanir í málefnum þess. Réttur þessi er mjög tengdur skyldum þeim sem foreldrum eru 

settar á herðar með forsjá og mikilvægt er að foreldrið notfæri sér ,,rétt” sinn með tilliti til og í 

                                                 
64

 Alþt. 2002 – 03, A-deild, bls. 892. 
65

 Alþt. 2002 – 03, A-deild, bls. 892. 
66

 Alþt. 2002 – 03, A-deild, bls. 893. 
67

 Alþt. 2002 – 03, A-deild, bls. 893 – 897. Ath. Upptalning þessi er ekki tæmandi. 
68

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 54. 
69

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 171. 
70

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 13. 
71

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 13. 
72

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 171. 
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samræmi við aukinn þroska og aldur barns.
73

 Sjónarmið þetta kemur meðal annars fram í 1. 

mgr. 12. gr. Barnasáttmálans. Réttur foreldra til ákvarðanatöku er því takmarkaður að 

einhverju leyti miðað við rétt barnsins sjálfs. Barnið á því til dæmis rétt á því að haft sé 

samráð við það áður en ákvörðun er tekin í málefnum þess í samræmi við aldur barns og 

þroska. Réttur þessi nefnist samráðsréttur og má hann meðal annars finna í 6. mgr. 28. gr. 

barnalaga. Hann felur að meginstefnu til í sér að hafa skuli samráð við barnið áður en 

málefnum þess er ráðið. Nánar verður vikið að samráðsréttinum síðar.   

 Skyldur foreldra gagnvart barni sínu eru víðtækar. Ekki er þeim einungis skylt að veita 

barni sínu sómasamlegt lífsviðurværi heldur var bætt við í barnalögin nr. 76/2003 nýmæli í 2. 

mgr. 28. gr þar sem foreldri er talið skylt að vernda barn sitt gegn andlegu og líkamlegu 

ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi.
74

 

 Réttur barnsins lýtur síðan að mestu  að því að njóta forsjár foreldra sinna allt þar til það 

verður sjálfráða við 18 ára aldur.
75

  

 

3.2.3 Umgengni 

Fyrir gildistöku hjúskaparlaga nr. 60/1972 var ekki mælt fyrir umgengnisrétt forsjárlauss 

foreldris í lögum. 47. gr. áðurnefndra laga átti aðeins við um skilgetin börn og í þeim tilvikum 

þegar skilnaður að borði og sæng eða lögskilnaður var veittur. Í 40. gr. barnalaga nr. 9/1981 

var að finna almennt ákvæði um umgengnisrétt forsjárlauss foreldris við barn sitt og í 37. gr. 

barnalaga nr. 20/1992 var sambærilegt ákvæði að finna.
76

 

 Í VIII. kafla gildandi barnalaga, nánar tiltekið í 46. gr. – 52. gr.,  er fjallað um 

umgengnisrétt, samninga og úrskurði um umgengni og þvingunarúrræði til að knýja fram 

umgengnisrétt.
77

 Umgengnisréttur barns hefur verið skilgreindur á þá leið að hann feli í sér 

rétt til samveru foreldris og barns. Venjulega er honum framfylgt á þann hátt að barnið 

heimsækir foreldrið á heimili þess eða á annan stað eða um sameiginleg ferðalög er að ræða.
78

 

Í raun má segja að með því að koma á umgengni barns og þess foreldris sem ekki hefur forsjá 

sé verið að takmarka rétt forsjárforeldris, þar sem það foreldri getur almennt ekki sett skilyrði 

                                                 
73

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 16. 
74
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 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 174. 
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hvar umgengnin skuli fara fram eða með hvaða hætti. Hag barnsins verður þó ávallt að hafa í 

huga.
79

 

 Með setningu laga nr. 76/2003 voru gerðar verulegar breytingar frá eldri barnalögum en 

aðalefni breytinganna laut að úrræðum til að þvinga fram umgengni, til dæmis með 

aðfarargerð skili dagsektir og innheimtuaðgerðir ekki tilætluðum árangri.
80

  

 Í 47. gr. laganna er fjallað um úrskurð sýslumanns um umgengni en þar segir í 1. mgr.: 

Sýslumaður tekur ákvörðun um umgengni samkvæmt þessari grein með úrskurði. 

Ákvörðun skal ávallt tekin eftir því sem barni er fyrir bestu. 

 Þegar slíkur úrskurður er kveðinn upp eru ákveðin atrðið sem koma til skoðunar en nánar 

verður vikið að þeim síðar. 

 

 3.3 Þátttaka barns í forsjár – og umgengnisdeilum  

3.3.1 Hversu langt er gengið? 

Við samningu og meðferð frumvarps til barnalaga nr. 76/2003 var mikið um það rætt hversu 

langt skyldi ganga með rétti barnsins til að tjá sig í forsjár – og umgengnisdeilum. Átti barnið 

í raun að verða aðili málsins? Í 12. gr. Barnasáttmálans er skýrt tekið fram að réttur barnsins 

skuli vera að fá að tjá sig frjálslega í öllum þeim málum er það varða hvort sem er fyrir 

dómstóli eða stjórnvaldi svo lengi sem aldur þess og þroski er nægur. Í 2. mgr. 9. gr. 

sáttmálans er talað um að við alla málsmeðferð þar sem fjallað er um aðskilnað barns frá 

foreldrum skuli veita öllum aðilum sem hagsmuna hafa að gæta kost á að taka þátt í 

málsmeðferð og að gera grein fyrir sjónarmiðum sínum. Barnasáttmálinn gengur því 

augljóslega langt að þessu leyti. Einnig hefur Barnaréttarnefndin lagt á það áherslu að líta 

verði á barn sem sjálfstæðan einstakling með eigin réttindi.
81

 Barnasáttmálinn tryggir þó ekki  

sjálfsákvörðunarrétt.
82

 

 Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 er að finna svofellt ákvæði í 1. mgr. 46. gr.: 

Barn sem náð hefur 15 ára aldri er aðili barnaverndarmáls samkvæmt ákvæðum 25., 27., 

2. mgr. 34., 74. og 81. gr. Um aðild barns að barnaverndarmálum sem rekin eru fyrir dómi 

gilda ákvæði X. og XI. kafla.  

Þetta var nýmæli í lögum nr. 80/2002. Þótti þetta mikilvægt úrræði til að treysta réttarstöðu 

barna í barnaverndarmálum. Með þessu er barni sem náð hefur tilteknum aldri tryggður fullur 
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 Alþt. 2002 – 03, A-deild, bls. 933. 
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15 

réttur til að tjá sig um mál líkt og foreldrar þess, það fær því aðgang að öllum gögnum málsins 

og getur átt rétt á aðstoð lögmanns. Að auki er heimild fyrir að skipa því talsmann.
83

 

 Í ættleiðingarlögum nr. 130/1999 er í 6. gr. fjallað um samþykki þess sem ættleiða á. Í 

ákvæðinu segir meðal annars í 1. og 3. mgr. að ekki megi ættleiða þann sem orðinn sé 12 ára 

án samþykkis hans og sé barn yngra en 12 ára skuli leita eftir afstöðu þess til fyrirhugaðrar 

ættleiðingar sé það hægt miðað við aldur þess og þroska. Í athugasemdum við 6. gr. í 

frumvarpi til ættleiðingarlaga segir að meðal grunnþátta í ættleiðingarlöggjöf séu samþykki 

þess sem ættleiða á og samþykki forsjármanna barns.
84

 Víkja má þó frá þessari reglu sé það 

gegn hagsmunum barnsins eða ef viðkomandi er ófær um að gefa samþykki sitt en það er 

undir mati ráðuneytis komið.
85

 Var þetta, við samningu frumvarpsins, talið vera í samræmi 

við 12. gr. og 21. gr. Barnasáttmálans og gildandi barnalög nr. 20/1992.
86

 Miðað við þá 

breytingu sem orðið hefur á barnalöggjöf, sbr. lög nr. 76/2003, þar sem aldursviðmiðunin er 

tekin út, er vafamál hvort sömu sjónarmið í sambandi við 6. gr. ættleiðingarlaga séu uppi á 

teningnum í dag. 

 Lög um íslenskan ríkisborgararétt hafa að geyma sambærilegt ákvæði í 2. gr. Þar segir í 2. 

mgr.: 

Eignist ógift kona, sem er erlendur ríkisborgari, barn erlendis með karlmanni sem er 

íslenskur ríkisborgari getur faðirinn, áður en barnið nær 18 ára aldri, óskað þess við 

dómsmálaráðuneytið að það öðlist íslenskan ríkisborgararétt, og skal hann hafa samráð 

við barnið hafi það náð 12 ára aldri. Leggi hann fram fullnægjandi gögn, að mati 

ráðuneytisins, um barnið og faðerni þess öðlast barnið íslenskan ríkisborgararétt við 

staðfestingu ráðuneytisins. 

 Eins og sjá má af fyrrnefndum lagaákvæðum er býsna mislangt gengið í íslenskri löggjöf í 

ákvæðum sem tryggja þátttöku barns. Í tveimur síðarnefndu lagaákvæðunum er í raun um að 

ræða samráðsrétt öfugt við ákvæðið í barnaverndarlögum þar sem barnið er beinlínis gert að 

aðila málsins við ákveðinn aldur í tilteknum málum. Þann grundvallarmun sem er á 

forsjármálum í ofangreindum lögum verður þó ávallt að hafa í huga í þessu samhengi. Sú 

staðreynd að í forsjármálum samkvæmt barnalögum eru báðir foreldrar yfirleitt hæfir til þess 

að sjá um barn sitt, öfugt við t. d. barnaverndarmál, gerir það að verkum að aðild barns að 

slíku máli verður varhugaverðari.  

 Við samningu frumvarpsins til laga nr. 76/2003 var tekið til skoðunar hvort gera ætti 
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réttarstöðu barns í forsjármáli svo veigamikla að líta bæri á barnið sem aðila í máli foreldra 

þess, líkt og gert hafði verið í barnaverndarlögunum, og færa því í raun í hendur ákveðinn 

sjálfsákvörðunarrétt. Þar sem Barnasáttmálinn felur í sér afdráttarlausa viðurkenningu á því að 

börn séu sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi
87

 vaknar upp sú spurning hvort staða 

þeirra sé nægilega trygg að þessu leyti án þess að börnin fái að vera aðilar slíkra mála. Fékk 

sifjalaganefnd til liðs við sig starfshóp sem falið var að láta í té álit á nokkrum atriðum. Eitt 

þessara atriða varðaði aðild barns að dómsmáli sem varðaði forsjá þess, annars vegar beina 

aðild og hins vegar aðild fyrir milligöngu talsmanns. Hópnum var falið að kanna hvort 

æskilegt væri að barn yrði aðili slíks máls.
88

 Starfshópurinn var sammála sifjalaganefnd að því 

leyti að slík aðild barns væri óæskileg þar sem barnið yrði þá beinn þátttakandi í ágreiningi 

foreldranna. Gæti það haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir barnið og taldi hópurinn að rétt 

væri að verja barn fyrir slíku álagi.
89

 Á hinn bóginn taldi starfshópurinn að það gæti þjónað 

hag barnsins að hafa talsmann sem liðsinnti því í tengslum við forsjármál í sumum tilvikum 

og ekki skyldi útiloka neitt í þessum efnum þar sem vinnureglur gætu breyst og þróast á þann 

hátt að talsmaður gæti haft veigameira hlutverk. Starfshópurinn taldi þá brýnt að slíkur 

talsmaður kæmi úr röðum fagmanna á sviði sálfræði, barnageðlækninga eða félagsráðgjafar.
90

 

Þar sem erfiðleikar barna í forsjármálum eru oft hliðstæðir þeim, sem börn glíma við í 

barnaverndarmálum gæti því verið heppilegt barnalög hefðu að geyma slíkt ákvæði.  

   

3.3.2 Réttur barns til að tjá sig í forsjár – og umgengnisdeilum 

Í nokkrum greinum barnalaga nr. 76/2003 má sjá að litið hefur verið til reglunnar í 12. gr. 

Barnasáttmálans við samningu þeirra. Má þar nefna 6. mgr. 28. gr. þar sem segir að foreldrum 

beri að hafa samráð við barn sitt áður en málefum þess er ráðið til lykta eftir því sem aldur og 

þroski barnsins gefur tilefni til. Skuli afstaða barns fá aukið vægi eftir því sem barnið eldist og 

þroskast. Reglan er dæmi um samráðsrétt. Í honum felst annars vegar að barn skuli vera með í 

ráðum þegar foreldrar taka ákvarðanir í persónulegum málum þess. Á hinn bóginn felur 

rétturinn í sér viðurkenningu á því að barn eigi rétt til þess að hafa eigin skoðanir, rétt á að 

láta þær í ljós og að tekið sé tillit til þeirra.
91

 Ákvæði þetta er skýrara en það var í 5. mgr. 29. 
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gr. barnalaga nr. 20/1992 og því ætlað að auka skilning foreldra enn fremur á skyldu sinni til 

að hafa samráð við barn um málefni þess í samræmi við aukinn þroska barnsins.
92

 

 Í 2. ml. 1. mgr. 33. gr. laganna er fjallað um sáttaumleitan í forsjár -, umgengnis – og 

dagsektarmálum. Þar segir að sá sem veitir sérfræðiráðgjöf við slíkt tilefni geti rætt við barn, 

sem málið varði, telji hann það þjóna hagsmunum þess, séu forsjárforeldrar því samykkir. 

Ákvæðið er dæmi um tilraun til þess að veita barni þátttöku áður en forsjár – eða 

umgengnisdeila er hafin, það er, á sáttastigi. Á hinn bóginn, þegar að slík deila hefur risið ber 

helst að líta til ákvæða 43. gr. laganna í þessum efnum. 

 43. gr. hljóðar 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. 

Dómari getur ákveðið að öðrum málsaðila eða báðum sé óheimilt að vera viðstaddur er 

hann kannar viðhorf barns. Sérfróður maður, sem dómari hefur falið að kanna viðhorf 

barns hefur sömu heimildir.  

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.  

Ef þörf er á skal dómari tilkynna til barnaverndarnefndar um aðstæður barns. Ber 

barnaverndarnefnd að taka málið til meðferðar á grundvelli ákvæða barnaverndarlaga og 

beita viðeigandi úrræðum til stuðnings barni þegar það á við.  

 

 Eins og áður hefur verið minnst á var í eldri barnalögum, nr. 20/1992, sambærilegt ákvæði 

að finna í 4. mgr. 34. gr. og 61. gr. en með þeim var í fyrsta sinn lögfest slík regla í íslenskum 

rétti.
93

 

 Í þeim lögum var reglan þó ekki eins ítarleg og skýr og í núgildandi lögum.
94

 Einnig er 

gerð sú grundvallarbreyting að ekki er miðað við tiltekinn aldur til þess að barn fái rétt til að 
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tjá sig líkt og miðað var við í eldri barnalögum nr. 20/1992 en þar var viðmiðunin 12 ára aldur 

barns.
95

 Var þó talið rétt að ræða við yngra barn miðað við aldur þess og þroska.  

 Vegna ákvæða 12. gr. Barnasáttmálans tók sifjalaganefnd, við samningu frumvarpsins til 

laga nr. 76/2003, til athugunar hvort rétt væri að miða skilyrðislausan rétt barnsins til að tjá 

sig í málum er það varða við 12 ára aldur.
96

 Álit starfshóps sálfræðinga, sem starfaði á vegum 

nefndarinnar, var það að tryggja ætti rétt barns, sem myndað gæti eigin skoðanir, til að láta 

þær í ljós frjálslega í öllum málum er það varðaði, að því undanskildu að slíkt gæti haft 

skaðleg áhrif á barnið eða væri þýðingarlaust fyrir úrslit málsins. Hópurinn taldi einnig að 

ekki væri rétt að binda rétt þennan við ákveðinn aldur. Þrátt fyrir að aldur væri leiðbeinandi að 

vissu marki bæri að líta til fleiri atriða þegar metið væri hvort barni væri rétt að tjá sig í forsjár 

– og umgengnismáli enda gæti þroski jafngamalla barna verið afar mismunandi. Nauðsynlegt 

væri að vita á hverju vilji barns byggðist í forsjármáli, óháð aldri þess. Þar kæmu inn í atriði 

eins og andlegt jafnvægi barns, sjálfstæði þess og tryggð við foreldri. Einnig kæmu til 

skoðunar atriði eins og reynsla barnsins af dvöl hjá foreldrunum, staða þess og tengsl í 

systkinahópnum, raunsæi barnsins og hæfi þess til að lifa sig inn í breyttar aðstæður. Ekki 

væru öll börn fær um að mynda sér skoðun sem þau gætu tjáð beint í orðum en oft væri hægt 

að meta vilja þeirra út frá atferli sem tjáir viðhorf þeirra og tengsl við foreldra.
97

 

Sifjalaganefnd féllst á þessi sjónarmið en tók þó fram að Barnaréttarnefndin hefði ekki talið 

ástæðu til að gera athugasemdir við ákvæði eldri barnalaga nr. 20/1992 um rétt barnsins til að 

tjá sig og mætti því telja líklegt að Barnaréttarnefndin teldi ákvæði íslenskrar löggjafar í 

samræmi við ákvæði Barnasáttmálans. 

 Með 1. mgr 43. gr. var því skyldan til þess að leyfa barninu að koma sjónarmiðum sínum 

á framfæri ekki lengur bundin við 12 ára aldur líkt og fyrr sagði. Rétturinn verður því, 

samkvæmt núgildandi lögum, að ráðast af atvikum máls og þroska barnsins hverju sinni.
98

 

Afskaplega mikilvægt er þó að taka ávallt með í reikninginn hvað barni er raunverulega fyrir 

bestu enda er það sjónarmið grundvöllur allrar barnalöggjafar. Sú staða getur hæglega komið 

upp að barn tjái vilja sinn skýrlega en sá vilji sé klárlega í andstöðu við hagsmuni þess.
99

 Af 

þessum sökum verður dómari ávallt, þrátt fyrir að barn hafi tjáð skýran vilja sinn, að taka 
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ákvörðun um forsjá á grundvelli þess sem barninu er fyrir bestu,
100

 enda hefur barn ekki 

sjálfsákvörðunarrétt. 

 Í 2. ml. 1. mgr. kemur fram að dómari geti falið dómkvöddum matsmanni eða þá 

sérfræðingi að ræða við barnið í stað þess að gera það sjálfur. Dómari getur því valið þá leið 

sem hentar best hverju sinni með hliðsjón af hag barnsins.
101

 Aldur og þroski barns skiptir hér 

mestu máli þegar velja á hvaða leið er hagkvæmast að fara til að kanna viðhorf barns. Þegar 

um mjög ung börn er að ræða er staðan oft sú að ekki nægir að hlusta á viðhorf og sjónarmið 

barns heldur þarf einnig að ráða í atriðin sem koma fram við slíka viðhorfskönnun. Er því í 

sumum tilvikum nauðsynlegt að sérfróður aðili taki það verk að sér. Sé valin sú leið að láta 

sérfróðan mann hlusta á barnið hefur hann, skv. 2. mgr. 43. gr. sömu heimildir og dómari til 

að segja fyrir um að aðila sé óheimilt að vera viðstaddur er viðhorf barnsins eru könnuð. Þetta 

er nýmæli í barnalögum
102

 en mikilvægt verður að teljast í sumum tilfellum að foreldrar 

barnsins séu ekki viðstaddir meðan viðhorf þess eru könnuð þar sem nærvera þeirra gæti 

augljóslega haft áhrif á skýrslugjöf þess.
103

 

 Ákvæði 3. mgr. snýst um að takmarka upplýsingarétt aðila til þess að vernda hagsmuni 

barns. Þar kemur fram að kynna beri aðilum hvað komið hafi fram um afstöðu barns í 

viðræðum við dómara eða sérfróðan mann hafi þeir ekki fengið allar upplýsingar og skal bóka 

sérstaklega hvaða upplýsingar þeim séu veittar.
104

  

 4. mgr. 43. gr. var ætlað að koma í stað 5. mgr. 34. gr. laga nr. 20/1992 sem fjallaði um 

heimild til skipunar talsmanns í forsjármáli.
105

 Misskilnings gætti um ákvæðið í eldri 

barnalögum en gert var ráð fyrir að því yrði aðeins beitt í undantekningartilvikum. Með því að 

lögfesta ákvæði um talsmann í eldri barnalögum var markmiðið ekki að talsmaður talaði máli 

barns við meðferð máls eða kæmi sjónarmiðum þess á framfæri sérstaklega fyrir dómi heldur 

skyldi hann veita barni stuðning.
106

 Orðið talsmaður var því ef til vill villandi. Við meðferð 

frumvarpsins á Alþingi var 4. mgr. 43. gr. orðuð á markvissari hátt í þeim tilgangi að minnka 

bilið milli barnalaga og barnaverndarlaga. Skyldi þá dómari tilkynna barnaverndarnefnd um 

aðstæður barns ef þörf væri á og bæri nefndinni að taka málið til meðferðar á grundvelli 
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ákvæða barnaverndarlaga og beita viðeigandi úrræðum þegar það ætti við.
107

 Sá hópur 

sálfræðinga sem sifjalaganefnd leitaði til við störf sín taldi þó að í sumum tilvikum gæti verið 

barninu fyrir bestu að hafa talsmann sem hjálpi því í tengslum við forsjármál þar sem 

erfiðleikar barna í sambandi við slík mál sé oft svipaður þeim er þau glíma við í 

barnaverndarmálum. Sá talsmaður yrði þá að koma úr röðum sálfræðinga, barnageðlækna eða 

félagsráðgjafa.
108

  

 

3.3.3 Sjónarmið í forsjár – og umgengnisdeilum 

Að framangreindu virtu er staðan sú samkvæmt núgildandi barnalögum að börn teljast ekki 

aðilar forsjármáls foreldra sinna. Þau hafa ekki sjálfsákvörðunarrétt en á hinn bóginn eiga þau 

réttinn til þess að fá skoðanir sínar virtar í slíkum málum sem öðrum, sbr. 43. gr. laga nr. 

76/2003 og 12. gr. Barnasáttmálans. Áréttað skal að um rétt barnsins er að ræða, ekki 

skyldu.
109

  

 Þegar tekin er ákvörðun um forsjá við skilnað eða samvistarslit foreldra er 

grundvallaratriði fyrir ákvörðunaraðila að meta hvað sé hag barnsins fyrir bestu. Sama má 

segja þegar ákvarða skal umgengni og meðlag.  

 Í 34. gr. laga nr. 76/2003 er fjallað um dóm um forsjá barns o.fl. og segir þar í 2. mgr. að 

dómari kveði á um hjá hvoru foreldra forsjá barns verði, eftir því sem barni er fyrir bestu. 

Sambærilegt ákvæði er að finna í 1. mgr. 47. gr. laganna að því er varðar úrskurð sýslumanns 

um umgengni. Í báðum tilvikum er tekið fram að niðurstaðan skuli fara eftir því sem barni er 

fyrir bestu. Þetta lögskýringarsjónarmið sem liggur að baki allri lögskýringu í barnarétti
110

 er 

ein af meginreglum Barnasáttmálans, sbr. 3. gr. hans. Þrátt fyrir að rökin að baki sjónarmiðinu 

virðist augljós er það vandmeðfarið í framkvæmd enda ekki útskýrt í frumvarpi til laganna 

með ákveðnum hætti hvað átt sé við. Sé litið á hugtakið ,,hagsmunir barns” sem ákveðið 

yfirhugtak þarf að skoða nokkur atriði við mat á því hvað í því felst.  

 Í skýringum við 34. gr. í frumvarpi til barnalaga nr. 76/2003 er tekið mið af ákveðnum 

atriðum við ákvörðun þess hvað þjóni hagsmunum barnsins best. Þar má meðal annars nefna 

tengsl barns við hvort foreldri um sig, persónulega eiginleika og hagi foreldra og barns, kyn 

og aldur barnsins, húsnæðismál, hvort um sundrungu á systkinahópi sé að ræða og að lokum 
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óskir barnsins sjálfs.
111

 Svipaða sögu er að segja um 47. gr. Við ákvörðun á umgengni skal 

úrskurðaraðili (sýslumaður) meðal annars líta til tengsla barns við umgengnisforeldrið, aldur 

barnsins, búsetu foreldranna og sérþarfa barns. Einnig skal litið til vilja barnsins, sérstaklega 

ef um stálpuð börn er að ræða en um rétt barns til að lýsa viðhorfum sínum í 

ágreiningsmálium um umgengni fer samkvæmt ákvæðum títtnefndrar 43. gr. laganna, sbr. 4. 

mgr. 71. gr.
112

 

 Þrátt fyrir að vilja eða óskum barns sé skipað meðal sjónarmiða við ákvörðun forsjár eða 

umgengni er mikilvægt fyrir ákvörðunaraðila að hafa alltaf í huga hagsmuni barnsins. Vera 

kann að óskir barnsins tjái ekki raunverulegan vilja þess eða mótist ef til vill af viðhorfum 

annars foreldris. Óskir barns kunna einnig að vera í andstöðu við þarfir þess. Þegar slíkt er 

uppi á teningnum kann þá að vera vissara að sérfræðingur sjái um matið á viljanum.
113

 

 Dómari eða úrskurðaraðili sem ákvarða skal forsjá eða inntak umgengni þarf því að líta til 

allra þessara sjónarmiða þegar hann, við ákvörðun sína, metur hvað sé barninu fyrir bestu. 

Samspil þeirra allra skiptir máli.  

 Komið hefur fram að barn er ekki aðili að forsjár – eða umgengnismáli foreldra sinna. 

Með því að skipa vilja þess og óskum meðal sjónarmiða við ákvörðun forsjár og umgengni er 

skyldu 12. gr. Barnasáttmálans fullnægt í íslenskum rétti. Hvort það verði talið nægilegt 

verður þó ekkert fullyrt um hér en Barnaréttarnefndin hefur þó ekki talið sérstaka ástæðu til að 

gera athugasemdir við slíka framkvæmd. 

 

4.0 Lokaorð 

Mannréttindi spyrja hvorki um stétt né stöðu. Mikilvægt er því, líkt og fram kemur í 

jafnræðisreglu 2. gr. Barnasáttmálans, að öllum börnum sé tryggður sami réttur. Öll börn, 

hvort sem þau eru fullkomlega heilbrigð, eiga við fötlun að stríða eða önnur vandkvæði, skulu 

njóta sama réttar til að tjá sig í málum er þau varða og, það sem mikilvægara er, taka verður 

réttmætt tillit til skoðana þeirra án mismununar.
114

  

 Hér að framan hef ég rakið þann rétt sem íslensk börn hafa til þess að tjá sig í forsjár – og 

umgengnisdeilum með hliðsjón af 12. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Eins og greint 

hefur verið frá er sáttmálinn ekki lögfestur hér á landi heldur fullgiltur sem 

þjóðréttarsamningur. Hann hefur því ekki stöðu settra laga en þó er viðurkennd regla að 
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íslenskum rétti að túlka beri lög í samræmi við þjóðréttarskuldbindingar en ekki í andstöðu 

við þær. Hefði sáttmálinn á hinn bóginn stöðu settra laga má spyrja hvort réttindi íslenskra 

barna að þessu leyti yrðu ekki betur tryggð.  Sú staðreynd að börn eru ekki aðilar forsjármáls 

foreldra þeirra veitir þeim takmarkaðan rétt til þátttöku þrátt fyrir að viljaafstöðu þeirra í 

slíkum málum sé skipað meðal þeirra sjónarmiða sem líta ber til við ákvörðun forsjár og 

umgengni. Eðlilegra væri að börn fengju aðild að slíkum málum við ákveðinn aldur líkt og 

gert hefur verið í barnaverndarlögum nr. 80/2002 eða þá að metið væri í hverju tilviki hvort 

aðild þess væri skynsamleg. Huga verður þó að þeim grundvallarmun sem er á 

barnaverndarmálum og forsjár – og umgengnismálum samkvæmt barnalögum þar sem í 

barnaverndarmálum er yfirleitt um að ræða foreldra, annað eða bæði, sem ófær eru um að 

sinna forsjárskyldu sinni.  

 Aðild barna að forsjár – og umgengnismáli foreldra sinna er þó ekki gallalaus eins og að 

framan hefur verið rakið. Á hinn bóginn væri réttarstaða þeirra þá tryggð og fengju þau 

óskoraðan rétt til þátttöku og aðgang að öllum gögnum málsins. Svo virðist sem þannig gætu 

íslensk stjórnvöld fyrst fullnægt skyldu 12. gr. Barnasáttmálans á viðhlítandi máta.  
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