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Ágrip 
Ritgerð þessi fjallar um umgengni og umgengnistálmanir. Markmiðið með henni er að komast 

að því hvort refsing ætti að vera við tálmun eða takmörkun á umgengni, líkt og lagt er til að 

gert verði með frumvarpi til laga um breytingu á barnaverndarlögum nr. 80/2002. Frumvarpið 

hefur alls verið lagt fram fjórum sinnum. Í fyrsta skipti var því hafnað og í tvö  næstu skipti 

náði það ekki fram að ganga. Það var því aftur lagt fram á 151. löggjafarþingi (123. mál 

þingsins) en hefur enn ekki hlotið afgreiðslu. Frumvarpið hefur verið mjög umdeilt og margar 

umsagnir borist varðandi það.  

Í upphafi verður því fjallað um réttindi barnsins, umgengni og forsjá barns og auk þess 

verða  þvingunarúrræði sýslumanns til að koma á umgengni  skoðuð. Að lokum verður farið 

yfir frumvarpið sjálft auk greinargerðar með því og þær umsagnir sem borist hafa síðan 

frumvarpið var fyrst lagt fram á 146. löggjafarþingi (426. mál). Með ritgerðinni vonast höfundur 

til að komast að niðurstöðu um það hvort refsing vegna umgengnistálmanna eða takmarkanna 

á umgengni sé barni fyrir bestu.  
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Abstract 
This dissertation is about visitation and decreased frequency of visitation. The objective is to 

determine whether there should be a penalty for obstruction or restriction of visitation, as 

proposed with a bill to amend the Child Protection Act no. 80/2002. The bill has been 

presented a total of four times. It was rejected the first time, and the second two times it failed 

to pass. It was therefore resubmitted to the 151st Legislative Assembly (123rd case of the 

Assembly) but has not yet been dealt with. The bill has been very controversial and many 

comments have been received about it.   

At the beginning children’s rights, visitation, and custody of children, will be discussed, as 

well as the district commissioner´s coercive measures to establish visitation will be examined. 

Finally, the proposed legislation will be looked into, as well as a report with the proposed 

legislation and the commentaries that have been received since the bill was first submitted to 

the 146th Legislative Assembly (case 426). With the dissertation the author hopes to come to 

conclusion as to whether the punishment for the decreased frequency or prevention of visitation 

is in the best interest of the child.  
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Formáli 
 

 
Að ljúka BA námi er stór áfangi í lífi einstaklings. Fyrir mér var það lengi bara einn af þeim 

hlutum sem þarf að gerast í lífinu til þess að komast eitthvað áfram. Þar til að ég áttaði mig á 

því að ég gæti verið stolt af sjálfri mér. Stolt af því að afreka það að komast í gegnum fyrsta 

kaflann í mínu lífi. Námið er hins vegar ekki alltaf auðvelt og því er gott að hafa í kringum sig 

fólk sem hvetur mann áfram og styður í því sem maður tekur sér fyrir hendur.  

Fólkið sem maður hefur í kringum sig kallar maður gjarnan fjölskyldu. Í mínu tilfelli var 

það ekki einungis mín nánasta fjölskylda sem kom mér í gegnum þessa ritgerð heldur einnig 

fjölskyldan mín í Háskólanum á Akureyri. Bókasafnsfræðingarnir sem eru boðnir og búnir að 

aðstoða þegar manni finnst ekkert vera að ganga upp. Námsráðgjafarnir sem svara manni á 

innan við klukkutíma og taka síðan vikulegt spjall til stuðnings. Fyrir það er ég þakklát. Fyrir 

Piu og Siggu á bókasafninu, Maríu námsráðgjafa og Rannveigu í ritverinu. Þakklát fyrir 

mömmu sem greip mig þegar mér fannst þetta ekki ætla að takast og pabba sem útbjó 

hádegismat fyrir mig þegar mikið lá við. Fyrir vini mína sem hjálpuðu með önnur verkefni 

þegar mér fannst ég ekki ráða við aðra hluta námsins. Ég er þakklát fyrir kærastann minn sem 

hjálpaði mér að dreifa huganum eftir langa daga, en ekki síst fyrir leiðbeinandann minn, Júlí 

Ósk, fyrir að leiðbeina mér í gegnum þetta.
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1 Inngangur 
Þegar einstaklingur fær barn í hendurnar fylgir því ekki eintóm gleði og hamingja þrátt fyrir að 

gleðin sé oft á tíðum við völd. Ábyrgðin sem fylgir barninu er mikil og er hún ekki einungis 

huglæg heldur einnig að miklu leyti tryggð með lögum. Foreldri hefur því ekki einungis 

skyldum að gegna gagnvart barninu, heldur einnig gagnvart lögum þeim sem gildandi eru í því 

landi sem barnið elst upp í. Hér á Íslandi eru réttindi barna tryggð sérstaklega með samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sbr. lög nr. 19/2013 um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, barnaverndarlögum nr. 80/2002 og barnalögum nr. 76/2003.  

 Barnauppeldi getur fylgt mikið álag og streita. Þegar foreldrar búa saman verður það í 

einhverjum tilfellum til þess að foreldrar slíta samvist sinni, og fara í sitthvora áttina. Í 

einhverjum tilfellum hafa foreldrarnir aldrei búið saman, eða búið saman í stutta stund í upphafi 

meðgöngunnar. Streitan og álagið sem fylgir því að ala saman upp barn á sitthvoru heimilinu 

getur orðið til þess að deilur skapast milli foreldranna. Deilurnar geta verið margslungnar en 

verða stundum til þess að erfiðleikar skapast þegar koma á umgengni barnsins milli heimilanna. 

Barn á rétt á því að  umgangast með reglubundnum hætti, það foreldri sem það býr ekki hjá, 

sbr. 46. gr. barnalaga. Í málum sem þessum geta foreldrar leitað til sýslumanns sem skv. 47. gr. 

barnalaga úrskurðar um umgengni. Ef foreldrar fara ekki eftir úrskurði sýslumanns er talað um 

að verið sé að tálma umgengni. Tálmun sem slík er hvergi skilgreind í lögunum þrátt fyrir að 

fjallað sé um hana í þessu samhengi. 

Í lögunum eru þó  skilgreind úrræði sem sýslumaður getur notað til þess að koma á 

umgengni. Í frumvarpi til laga um breytingu á barnaverndarlögum er lögð fram tillaga um 

refsingu við tálmun eða takmörkun á umgengni. Ástæða frumvarpsins er sú að flutningsmenn 

þess telja þau úrræði sem sýslumaður hefur í dag, ekki í öllum tilfellum, koma í veg fyrir 

áframhaldandi tálmanir. Mikil umræða hefur skapast um það hvort að með frumvarpinu sé verið 

að leggja fram breytingu sem muni bæta fyrri lög og þar með hvort að ástæða sé til þess að gera 

tálmun refsiverða.  

Í þessari ritgerð verður því leitast við að svara þeirri spurningu hvort að ástæða sé til þess 

að gera tálmun refsiverða. Fyrst verða réttindum barna gerð skil, þá aðallega með tilliti til 
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réttinda þeirra til að umgangast og þekkja báða foreldra sína. Einnig verður farið yfir úrræði 

sýslumanns og hlutverk hans í málum sem þessum. Að lokum verður frumvarpið skoðað og 

rýnt í hluta þeirra umsagna sem bárust.   
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2 Lög um málefni barna 
Á síðustu árum og áratugum hefur orðið gríðarleg breyting á fjölskyldunni og 

fjölskyldumynstrinu almennt. Einnig hafa möguleikar beggja foreldra á því að taka þátt í 

uppeldi barna sinni aukist umtalsvert frá fyrri árum. Í nútímasamfélagi er ekki hægt að gera ráð 

fyrir því að barn búi á sama heimili með báðum foreldrum. Fyrir því geta verið ýmsar ástæður 

og þar af leiðandi mismunandi hvernig foreldrum gengur að eiga samskipti sín á milli. Það 

skiptir því gríðarlegu máli að hugsa um hag barnsins og réttindi þess.1 

Barnaréttur tryggir réttarstöðu barna ásamt því meðal annars að fjalla um réttindi þeirra til 

að eiga fjölskyldu, rétt þeirra til að umgangast báða foreldra sína og rétt þeirra um að farið sé 

eftir þeirra hagsmunum. Um barnarétt er nánar fjallað í barnalögum nr. 76/2003 (hér eftir nefnd 

bl.). Lögin tryggja réttarstöðu barna á marga vegu. Þeim er tryggð ákveðin vernd, en það er í 

höndum umboðsmanns barna að standa vörð um þarfir þeirra, réttindi og hagsmuni.  

Í barnalögum er fjallað um rétt barna til að þekkja báða foreldra sína, sbr. 1. mgr. 1. gr. a. 

Um þetta er einnig fjallað í 1. mgr. 7. gr. barnasáttmálans. Þar er einnig fjallað um rétt barna til 

þess að njóta umönnunar foreldra sinna. Í 1. mgr. 1. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 (hér eftir 

nefnd bvl.) er kveðið á um að börn eigi rétt á vernd og umönnun ásamt því að þau skuli njóta 

réttar í samræmi við aldur sinn og þroska. Þá segir í 2. mgr. sömu greinar að allir þeir sem komi 

að uppeldinu skuli gæta að velferð barna sinna í hvívetna og að óheimilt sé með öllu að beita 

barn ofbeldi. 

Í 1. mgr. 46. gr. bl. er fjallað um rétt barna til að umgangast með reglubundnum hætti það 

foreldri sem það býr ekki hjá. Þessi réttur er enn fremur tryggður í 3. mgr. 9. gr. samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sbr. lög nr. 19/2013 (hér eftir barnasáttmálinn), þar 

segir að barn eigi rétt á því að vera í tengslum við báða foreldra sína, hvort sem foreldrarnir búi 

saman eða ekki. Því foreldri sem barnið býr ekki hjá ber þó einnig skylda skv. 2. mgr. 46. gr. 

bl. að virða þennan rétt með því að rækja umgengni við barnið sitt. Að sama skapi ber foreldrinu 

 
1 Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum (forsjá og umgengni), þskj. 328, 290. 

mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/140/s/0328.html. 
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sem barnið býr hjá að stuðla að því að þessi umgengni sé virt. Þetta á þó ekki við ef umgengnin 

stríðir gegn hagsmunum og þörfum barnsins.  

Í 3. gr. barnasáttmálans segir að það sem barni er fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang þegar 

gerðar eru ráðstafanir varðandi barnið. Það sé stjórnvalda að tryggja að foreldrar eða 

forráðamenn barna verndi þau þegar þörf er á. Ávallt skal tryggt að hagsmunir barnsins séu 

hafðir að leiðarljósi þegar teknar eru ákvarðanir um málefni þess, líkt og segir í meginreglu 4. 

gr. bvl. og  2. mgr. 1. gr. bl. Þá er einnig mikilvægt að muna að þegar ákvarðanir varðandi 

barnið eru teknar ber að taka mark á skoðunum þess, enda eiga börn rétt á því að á þau sé hlustað 

og skal tekið réttmætt tillit til skoðana barnsins í samræmi við aldur þess og þroska, sbr. 1. mgr. 

12. gr. barnasáttmálans. 

 

2.1 Barnalög 
Í barnalögum er fjallað um réttindi barna og þar er að finna grundvallarréttindi þeirra. Í lögunum 

er lögð áhersla á samband barna við foreldra sína, en einnig rétt þeirra til þess að tekið sé tillit 

til þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska þegar lögunum er beitt. Í lögunum er fjallað um 

rétt barnsins til þess að njóta verndar og umönnunar, réttinn til þess að lifa og þroskast og rétt 

barnsins til þess að tjá skoðanir sínar.2  

Þar sem lögð er áhersla á samband barna við foreldra sína hafa lögin tekið miklum 

breytingum frá því þau voru fyrst sett með lögum nr. 9/1991. Á þeim tíma var ekki gert ráð fyrir 

miklum fjölbreytileika í fjölskyldulífinu og því hafa lögin tekið breytingum síðan þá.3 

Núverandi barnalög eru nr. 76/2003, en þegar þau voru sett var kominn tími á breytingar til 

þess að lögin myndu samrýmast samfélaginu.4 Lög nr. 61/2012 um breytingu á barnalögum, nr. 

76/2003, með síðari breytingum (forsjá og umgengni), tóku gildi 1. janúar 2013. Voru lögin 

sett því enn og aftur höfðu orðið miklar breytingar í samfélaginu á stuttum tíma. 

Lagabreytingarnar voru settar með það að leiðarljósi að þjóna sem best hagsmunum þeirra barna 

sem búa ekki með báðum foreldrum sínum og var því aðalega fjallað um forsjá og umgengni.5 

 

 
2 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“. Í ritinu Um lög og rétt – helstu greinar íslenskrar lögfræði, Reykjavík 

2017, bls. 447-448. 
3 Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum (forsjá og umgengni), þskj. 328, 290. 

mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/140/s/0328.html. 
4 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“, bls. 447-448. 
5 Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum (forsjá og umgengni), þskj. 328, 290. 

mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/140/s/0328.html. 
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2.2 Barnaverndarlög  
Í barnaverndarlögum er farið yfir hlutverk barnaverndaryfirvalda, en barnaverndaryfirvöld fara 

með eftirlitshlutverk, varnaðarhlutverk og beitingu þvingunarúrræða. Í þessu felst að hafa 

eftirlit með aðbúnaði og uppeldi barna hvort sem það er inni á heimili þess eða utan. 

Barnaverndaryfirvöld hafa einnig það hlutverk að leiðsegja barnaverndarnefndum í sínu 

hlutverki ásamt því að hafa vald til þess að beita þvingunarúrræðum, en í því getur falist að 

svipta foreldri forsjá og fjarlægja  barn af heimili sínu.6  

Ekki er auðvelt að fara með mál sem þessi og reynir á yfirvöld að tryggja börnum þá vernd 

og réttindi sem þeim eru tryggð í lögum, ásamt því að virða rétt foreldra til þess að fara með 

uppeldi barna sinna. Það þarf því aðallega að fylgjast með því að barn búi ekki við óviðunandi 

uppeldisskilyrði og ef svo er að það fái aðstoð samkvæmt 1. og 2. gr. bvl. Það getur því verið 

vandasamt verk fyrir barnaverndarnefndir og barnaverndaryfirvöld að fara með mál sem þessi. 

Tryggja þarf að réttindi barna séu höfð að leiðarljósi og gæta þarf að því að nýta ekki meira 

íþyngjandi úrræði en þörf krefur. Þegar unnið er að því er mikilvægt að samvinna milli 

barnaverndarnefnda, foreldra og barna  sé góð.7 

 

2.3 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 
Uppruna barnasáttmálans má rekja aftur til Genfaryfirlýsingar Þjóðabandalagsins frá árinu 

1924. Samningurinn er einn af fleiri samningum sem gerðir hafa verið og fjalla um börn. Þessi 

samningur er þó einn sá mikilvægasti enda felur hann í sér ótvíræða alþjóðlega viðurkenningu 

á réttindum barna og sjálfstæði þeirra óháð vilja annara.  

Ástæða þess að þörf þótti á sérstökum samningi um réttindi barna var sú að réttindi þeirra 

þóttu ekki nægilega tryggð í gildandi mannréttindayfirlýsingum. Það þótti nauðsynlegt að gera 

samning sem kæmi til móts við réttindi þeirra og þarfir. Samning sem skilgreinir félagsleg, 

efnahagsleg og menningarleg réttindi þeirra í víðum skilningi. Samningurinn tryggir börnum 

að réttindi þeirra séu virt. Samningurinn er þvert á móti einhliða en hann fjallar um réttindi 

barna í mjög víðtækum skilningi. Þá er tryggt innan samningsins að hægt sé að túlka hann eftir 

mismunandi menningarheimum og ólíkum sjónarmiðum hvers lands. Grundvallarréttindin eru 

þó ávallt tryggð. Grundvallaratriði samningsins er að fjölskylda barns beri ábyrgð á uppeldi 

 
6 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur. Reykjavík 1995, bls. 20-21. 
7 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“, bls. 462-463. 
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þess og framfærslu. Þá ber aðildarríkjum samningsins að tryggja að foreldrum sé unnt að 

uppfylla þessi skilyrði. 8  

  

 
8 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 31-33.  
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3 Umgengni og forsjá barns  
3.1 Forsjá 
Með forsjá er átt við rétt og skyldu foreldra til þess að bera ábyrgð á barni sínu. Hér áður fyrr 

var talað um foreldravald og forræði, en árið 1981 urðu breytingar á því og síðan þá hefur verið 

talað um forsjá. Ástæða þessara breytinga voru breytingar sem gerðar voru á barnalögum þetta 

sama ár. Lögin gerðu ekki ráð fyrir að lögð væri jafn mikil áhersla á vald foreldra eins og orðið 

foreldravald gefur til kynna.9  

Samkvæmt V. kafla barnalaga um foreldraskyldur og forsjá barns hafa foreldrar bæði 

réttindi og skyldur til þess að ráða persónulegum högum barns, ásamt því að ákveða hvar barnið 

skuli hafa búsetu. Um forsjá er einnig fjallað í 31. gr. lögræðislaga nr. 71/1997. Lögformlegt 

fyrirsvar barns er einn af þeim þáttum sem forsjárforeldri fer með ásamt því að það er skylda 

forsjárforeldris að vernda barn sitt gegn vanvirðandi háttsemi, svo sem ofbeldi o.fl. Þegar barn 

verður sjálfráða tekur það sjálft við forsjárskyldu sinni, en þangað til á það rétt á forsjá foreldra 

sinna.10  

Í 28. gr. bl. er fjallað um almennt inntak forsjár. Þar segir að barn eigi rétt til forsjár 

foreldris. Þá er nánar fjallað um forsjá foreldra í 29. gr. bl. og þar segir að séu foreldrar í 

hjónabandi eða í skráðri sambúð fari foreldrar saman með forsjá barnsins. Séu þeir hins vegar 

ekki í skráðri sambúð ellegar hjónabandi við fæðingu barnsins þá er móðirin ein skráð með 

forsjá barnsins.11 Um þetta má þó semja og er fjallað um samninga foreldra um forsjá og 

lögheimili í 32. gr. bl. Í samningnum þarf að koma fram hvar barnið hafi lögheimili og þar með 

að jafnaði fasta búsetu, enda getur einstaklingur ekki haft lögheimili á fleiri en einum stað í 

einu, sbr. 2. gr. laga um lögheimili og aðsetur nr. 80/2018. Þá er fjallað um almennt inntak 

sameiginlegrar forsjár í 28. gr. a. bl. þar sem segir að þegar foreldrar fari með sameiginlega 

forsjá skuli þeir taka allar meiriháttar ákvarðanir er varða barnið í sameiningu.  

 
9 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 169. 
10 Páll Sigurðsson: „Lögfræðiorðabók með skýringum“. Reykjavík 2008, bls. 138. 
11 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“, bls.452-453. 
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Það er þó ekki þar með sagt að foreldri sem er ekki forsjárforeldri hafi engum skyldum að 

gegna eða hafi engin réttindi. Foreldri sem hefur ekki forsjá er framfærsluskylt sbr. IX. kafla, 

barnalaga um framfærslu barns. Foreldri sem ekki fer með forsjá á einnig rétt á umgengni við 

barn sitt, nánar verður farið í það í kaflanum um umgengni.12  Réttur til þess að fá að umgangast 

barn er ekki háður forsjáskipan heldur á barn skv. 1. mgr. 46. bl. rétt á því að umgangast það 

foreldri sem það býr ekki hjá með reglubundnum hætti, óháð því hvort að um sameiginlega 

forsjá er að ræða eða ekki. Forsjárlaust foreldri á einnig rétt á því að fá upplýsingar um barn sitt 

bæði frá forsjárforeldrinu, en einnig frá skóla þess, heilsugæslu, barnavernd og lögreglu. Þetta 

geta verið upplýsingar er varða heilsufar, skólagöngu, dvöl á leikskóla o.fl. Ef staðan er hins 

vegar metin þannig að það geti beinlínis verið skaðlegt barninu að forsjárlaust foreldri fái þessar 

upplýsingar geta stofnanir og stjórnvöld neitað að gefa þær upp. Í slíkum tilfellum getur 

forsjárlaust foreldri borið neitunina undir sýslumann sem úrskurðar í málinu.13 

 

3.2 Umgengni og umgengnisréttur 
Barn á rétt á sambandi við það foreldri sem það býr ekki hjá, sbr. 5. mgr. 28. gr. bl., og er það 

nefnt umgengni. Umgengni er betur skýrð í VIII. kafla barnalaga. Umgengnisréttur á ekki 

einungis við þegar forsjá er sameiginleg, heldur einnig þegar annað foreldrið fer með forsjá. 

Rétturinn er barnsins til reglubundinna samvista við foreldrið sem það býr ekki hjá, enda er 

skýringin á umgengni samkvæmt orðabók samband barns við foreldri sem það býr ekki hjá. 

Barnið verður þó að vera öruggt í höndum foreldris, enda má það ekki vera andstætt 

hagsmunum barnsins að umgangast foreldrið. Það er þó ekki einungis réttur barnsins að fá að 

umgangast foreldri sitt heldur einnig réttur foreldra að fá að umgangast barnið.14   

Til að koma á umgengni er mikilvægt að ákveða hvernig henni skuli vera háttað. Hversu 

regluleg umgengnin skuli vera og hversu lengi í senn barn eigi að dvelja hjá umgengnisforeldri. 

Þessi ákvörðun er ekki tekin með vísan í lög, enda er ekkert í lögum sem segir til um hver 

lágmarksumgengni er.15 Þrátt fyrir það hafa mótast ákveðin grundvallarsjónarmið sem finna má 

í  frumvarpi til barnalaga sem lagt var fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi 2012 - 2013. Þessi 

grundvallarsjónarmið miða við að barn dvelji hjá umgengnisforeldri að lágmarki aðra hvora 

 
12 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“, bls. 451. 
13 Sýslumenn, „Umgengni“ https://www.syslumenn.is/thjonusta/fjolskyldumal/umgengni/.  
14 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 449. 
15 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“, bls. 456. 
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helgi auk ákveðinna hátíðisdaga og hluta sumarleyfis.16 Þrátt fyrir þessa lágmarksumgengni er 

einnig heimilt að úrskurða svo að barn dvelji að jöfnu hjá lögheimilisforeldri og 

umgengnisforeldri, þannig að barnið sé sjö daga af hverjum 14 dögum hjá hvoru foreldri, sbr. 

3. mgr. 47. gr. bl. Þessar ákvarðanir þó er mikilvægt að taka í samráði við barnið eftir aldri þess 

og þroska, sbr. 1. mgr. 12. gr. barnasáttmálans, og með hag þess að leiðarljósi, sbr. 2. mgr. 1. 

gr. bl og  4. gr. bvl. Þá ber að hafa í huga að ekki er ólíklegt að breytingar verði á því hvernig 

þessu er háttað eftir því sem barnið eldist og þroskast.17 Það er þó mikilvægt fyrir barnið og 

ekki síður foreldra þess að til sé einhvers konar samningur um það hvernig umgengninni skuli 

háttað, sér í lagi til þess að tryggja það að barnið njóti umgengni við báða foreldra, enda er það 

réttur þess. Samning sem þennan ber ekki að fá staðfestan af sýslumanni heldur telst hann gildur 

þegar allir aðilar eru sáttir við hann. Þrátt fyrir það er hægt að fá samninginn staðfestan af 

sýslumanni, sbr. 5. mgr. 46. gr. bl. Sýslumaður fer þá yfir samninginn og staðfestir hann ef hann 

telur samninginn þjóna hagsmunum barnsins. Þegar samningur sem þessi hefur verið 

samþykktur öðlast hann meira vægi. Þetta þýðir að ef annað foreldrið telur hitt foreldrið ekki 

fara eftir samningnum er hægt að leita til sýslumanns varðandi úrræði í þeim efnum. 

Sýslumaður hefur þá ákveðin þvingunarúrræði sem hann getur nýtt.18 Foreldrum tekst þó ekki 

alltaf að gera samning sín á milli og er í þeim tilfellum einnig leitað til sýslumanns sem þá 

kveður upp úrskurð.19 Nánar verður farið yfir úrskurði sýslumanns í næsta kafla og fjallað 

verður um þau úrræði sem hann hefur, í málum sem þessum, í kaflanum um þvingunarúrræði. 

 

3.2.1 Úrskurður sýslumanns um umgengni  
Sýslumaður kveður upp úrskurð um umgengni, sbr.  47. gr. bl. Þessi ákvörðun sýslumanns er 

tekin að vel ígrunduðu máli enda ber honum að hafa hag barnsins í huga líkt og segir í 

meginreglu 4. gr. bvl. og  2. mgr. 1. gr. bl. Ákvörðun sína tekur hann þegar hann hefur skoðað 

samband barns við báða foreldra og að teknu tilliti til vilja barnsins eftir aldri þess og þroska. 

Sýslumaður skoðar stöðugleika í lífi barnsins og búsetu foreldra þess. Honum ber einnig að líta 

til fleiri þátta, t.d. hvort barnið hafi orðið, eða verði fyrir, ofbeldi. Þá lítur sýslumaður til þess 

hvort deilur foreldranna komi á einhvern hátt í veg fyrir að barnið fái að alast upp við 

þroskavænleg skilyrði. Það eru þannig mörg atriði sem koma að endanlegri ákvörðun 

 
16 Frumvarp til barnalaga, þjsk. 181, 180. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html. 
17 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“, bls. 456. 
18 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“, bls. 457. 
19 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“, bls. 457- 458. 
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sýslumanns. Ef sýslumaður kemst að þeirri niðurstöðu að það sé barninu ekki í hag að njóta 

umgengnisréttar við foreldri sitt þá getur hann úrskurðað að umgengnisréttar njóti ekki við.  

Þetta á einnig við þegar óskað er eftir því að úrskurði um umgengni sé breytt eða hann felldur 

úr gildi. Slík ákvörðun er einungis tekin út frá því hver hagur barnsins er. Önnur úrræði sem 

sýslumaður hefur er að úrskurða svo að umgengni skuli fara fram undir eftirliti sérfræðings í 

málefnum barna.20 Þegar sýslumaður ákveður að úrskurða umgengni undir eftirliti sérfræðings 

í málefnum barna gerir hann það samkvæmt 4. mgr. 47. gr. bl. Þessa ákvörðun tekur hann þó 

ekki nema að það sé ekki nægilega öruggt fyrir barnið að dvelja hjá umgengnisforeldri eða 

vegna þess að deilur milli foreldranna séu til þess fallnar að til átaka komi þegar barnið er sótt 

eða þegar komið er með það heim aftur. Það er samt sem áður ekki alltaf svo að það takist að 

koma á umgengni og fyrir því geta verið ýmsar ástæður. Í sumum tilvikum hefur foreldri til að 

mynda ekki kost á því að umgangast barn sitt og þegar svo er getur sýslumaður komið á síma- 

og bréfasambandi. Þannig getur sýslumaður úrskurðað að foreldri fái að hafa bréfa- og/eða 

símasamband við barn sitt.21 

 

3.2.2 Tölfræðiupplýsingar frá sýslumannsembættunum 
Á 146. löggjafarþingi 2016 - 2017 sendi Jón Steindór Valdimarsson, alþingismaður, fyrirspurn 

til dómsmálaráðherra um úrskurði um umgengni barna við umgengnisforeldra. Alls sendi Jón 

sex spurningar til dómsmálaráðherra og krafðist sundurliðaðra svara. Aðeins verður farið yfir 

fimm þeirra í þessum kafla. Þær upplýsingar sem dómsmálaráðherra setti fram fengust hjá 

sýslumannsembættunum. Því miður hafði höfundur ekki aðgang að nýjum upplýsingum hvað 

þetta varðar, en ætla má að ekki hafi orðið miklar breytingar frá þessu tímabili þar sem þær 

tölur sem settar verða fram eru nokkuð stöðugar milli ára.  

Í fyrstu óskaði Jón eftir sundurliðuðu svari um hversu margir úrskurðir um umgengni barna 

við umgengnisforeldra hefðu verið kveðnir upp á ári síðastliðin tíu ár. 

 

 

 

 

 
20 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“, bls. 457-458. 
21 Sýslumenn, „Umgengni“ https://www.syslumenn.is/thjonusta/fjolskyldumal/umgengni/.  
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Tafla 1: Svar dómsmálaráðherra við fyrstu spurningu 

Ár  
Fjöldi úrskurða um umgengni barna 
við umgengnisforeldri  

2007 62 
2008 65 
2009 79 
2010 66 
2011 74 
2012 66 
2013 53 
2014 59 
2015 51 
2016 64 

Samtals  639 
 

Í töflu eitt má sjá fjölda þessara úrskurða frá árinu 2007 til 2016 og að samtals voru þeir 639 

yfir tímabilið. Þá má einnig sjá að tölurnar um fjölda úrskurða eru svipaðar milli ára þó að þeim 

hafi mest skeikað um 28 úrskurði, milli þess sem fæstir úrskurðir voru kveðnir upp og flestir 

úrskurðir voru kveðnir upp, á þessu tiltekna tímabili.  

Í annarri spurningu sinni óskaði Jón eftir  upplýsingum um fjölda umgengnismála sem lauk 

með samkomulagi hjá embættum sýslumanna frá árinu 2007 til 2016. 

Tafla 2: Svar dómsmálaráðherra við annarri spurningu 

Ár  Fjöldi umgengnismála sem lauk með samkomulagi 
2007 160 
2008 186 
2009 192 
2010 168 
2011 222 
2012 196 
2013 256 
2014 271 
2015 216 
2016 211 

Samtals  2078 
 

Í töflu tvö má sjá hversu oft umgengnismálum lauk með samkomulagi á árunum 2007 til 2016, 

en það var í samtals 2078 málum. Hér má sjá að tölurnar haldast nokkuð jafnar milli ára. Þær 

byrja á því að aukast nokkuð jafnt til ársins 2014 en fara dvínandni eftir það. Það er þó 

mikilvægt þegar tölurnar eru skoðaðar að horfa til þess að það þær eru ekki settar fram í hlutfalli 
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við þau mál sem komu upp á þessum árum. Það getur því verið að árið 2014, þegar flestum 

málum lauk með samkomulagi á þessum tímabili, hafi málin verið fleiri. Höfundur hefur ekki 

upplýsingar um hversu mörg mál komu inn á borð sýslumanns á tilteknu tímabili.  

Í þriðju spurningu sinni óskaði Jón eftir upplýsingum um fjölda mála þar sem settar voru 

fram kröfur um beitingu dagsekta til að þvinga fram umgengni ásamt fjölda úrskurða um 

beitingu dagsekta hjá embættum sýslumanna á umræddu tímabili.  

Tafla 3: Svar dómsmálaráðherra við þriðju spurningu 

Ár  Krafa um dagsektir  Úrskurðir um dagsektir 
2007 34 12 
2008 28 10 
2009 53 14 
2010 40 12 
2011 55 12 
2012 54 4 
2013 75 13 
2014 68 7 
2015 72 6 
2016 71 17 

Samtals  550 107 
 

Í töflu þrjú kemur í ljós að samkvæmt tölum frá sýslumanni hafi 550 kröfur um dagsektir verið 

gerðar á tímabilinu. Af þeim 550 kröfum sem gerðar voru var einungis úrskurðað í 107 

málum.22 Fyrir því að úrskurðir um dagsektir hafi einungis verið 19,45% af þeim kröfum sem 

lagðar voru fram getur verið góð ástæða. En sýslumanni ber að bjóða foreldrum sérfræðiráðgjöf, 

sem þeir hafa val um að þiggja, áður en hann úrskurðar um umgengni. Það má því ætla að í 

einherjum málum komist foreldrar að samkomulagi og því ekki nauðsynlegt að kveða upp 

úrkurð.23 

Með fjórðu spurningu sinni óskaði Jón eftir upplýsingum um fjölda mála þar sem sett var 

fram krafa um aðför til að koma á umgengni og í hversu mörgum tilfellum dómari úrskurðaði 

að umgengni skyldi komið á með aðför. Ráðuneytið gat ekki veitt upplýsingar um það í hversu 

mörgum málum umgengni hafi verið komið á með aðför. Þær upplýsingar fengust þó að árið 

2008 hafi einu máli verið lokið með innsetningu.  

 
22 Þjskj. 577-172. Löggjafarþing 2016-2017. Mál: Svar dómsmálaráðherra viði fyrirspurn frá Jóni Steindóri Valdimarssyni 

um úrskurði um umgengni barna við umgengnisforeldra. https://www.althingi.is/altext/146/s/0577.html. 
23 Sýslumenn, „Umgengni“ https://www.syslumenn.is/thjonusta/fjolskyldumal/umgengni/. 
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Tafla 4: Svar dómsmálaráðherra viði fjórðu spurningu 

Ár  Krafa um aðför 
2007 1 
2008 2 
2009 3 
2010 1 
2011 0 
2012 1 
2013 0 
2014 0 
2015 1 
2016 0 

Samtals  9 
 

Í töflu fjögur má samt sem áður sjá hversu margar kröfur um aðför bárust á tímabilinu, en þær 

voru alls níu og haldast nokkuð jafnar milli ára.  

Í fimmtu spurningu sinni, og jafnframt þeirri síðustu sem verður tekin hér fyrir, vildi Jón 

sjá hver meðalafgreiðslutími úrskurða sýslumanns um umgengni væri þegar foreldra greinir á 

um umgengni.  

Tafla 5: Svar dómsmálaráðherra við fimmtu spurningu 

  Meðalafgreiðslutími á mánuði  
Sýslumaðurinn á Austurlandi  5 
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu  14 
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 7 
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra   6-8 
Sýslumaðurinn á Suðurlandi   4-6 
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum  7 
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum   5-7 
Sýslumaðurinn á Vesturlandi  6-7  
Sýslumaðurinn í Vestmanneyjum 6 

 
Í töflu fimm má sjá meðalafgreiðslutíma úrskurða í hverju sýslumannsembætti fyrir sig. 

Gróflega reiknað má því segja að meðalafgreiðslutíminn á landinu öllu sé um sjö mánuðir. 

Hér má einnig sjá að biðtíminn hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu er að meðaltali 

helmingi lengri en hjá öðrum embættum en að öðru leyti er meðalafgreiðslutími embættanna 

nokkuð jafn.24  

 
24 Þjskj. 577-172. Löggjafarþing 2016-2017. Mál: Svar dómsmálaráðherra viði fyrirspurn frá Jóni Steindóri Valdimarssyni 

um úrskurði um umgengni barna við umgengnisforeldra. https://www.althingi.is/altext/146/s/0577.html.  

https://www.althingi.is/altext/146/s/0577.html
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4 Þvingunarúrræði  
4.1 Umgengnistálmanir 
Þegar gerður hefur verið samningur um umgengni og umgengnisrétt barns er mikilvægt að 

samningnum sé fylgt eftir. Eins og segir í kaflanum um umgengni og umgengnisrétt er það 

réttur barnsins að fá að umgangast báða foreldra. Það er ýmislegt sem getur komið í veg fyrir 

að umgengni sem samið hefur verið um gangi eftir. Slíkt getur birst í ýmsum myndum svo sem 

að umgengnisforeldri leitist ekki við að umgangast barnið eða að forsjárforeldri komi í veg fyrir 

að umgengnisforeldrið fái að umgangast barnið.25 

Í raun er hægt að lýsa framgangi umgengni  á þrenna vegu. Í fyrsta lagi þegar umgengnin 

gengur samkvæmt því sem samið var um. Foreldrar vinna saman að því að fylgja samningnum 

og barnið umgengst foreldra sína eftir samkomulagi. Í öðru lagi þegar umgengnisforeldri kýs 

að umgangast ekki barn sitt. Við þessu eru engin viðurlög, enda engin úrræði í lögum til þess 

að neyða umgengnisforeldri til að umgangast barn sitt og ekki hagur barnsins að umgangast 

foreldri sem ekki hefur áhuga á umgengni.  Í þriðja lagi þegar foreldrið sem barn býr hjá kemur 

í veg fyrir með tálmun að umgengnisforeldri fái að umgangast barn sitt, þrátt fyrir að staðfestur 

hafi verið samningur um umgengni eða kveðinn upp úrskurður af sýslumanni, eða dómur eða 

dómsátt orðið í málinu. Þrátt fyrir að hugtakið tálmun sé hvergi skilgreint sem slíkt í lögum þá 

má finna skýringu á því í samræmi við orðanna hljóðan í 1. mgr. 48. gr. bl.  þar sem fram kemur 

að umgengni verði komið á með dagsektum tálmi sá sem hefur forsjá með barninu hinu 

foreldrinu, eða öðrum, umgengni. Með tálmun er því átt við að koma í veg fyrir að umgengni 

eigi sér stað.  

Í 48.-50. gr. bl. er að finna ákvæði sem gefa sýslumanni heimild til að koma á umgengni 

með ýmsum úrræðum.26 Foreldrar geta samt sem áður ekki krafist úrskurðar eða hafið mál áður 

en þeir hafa undirgengist sáttameðferð, sbr. 33. gr. a. bl. Ef það gengur ekki eftir má beita 

 
25 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“, bls. 457. 
26 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“, bls. 459. 
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dagsektum, síðan má gera fjárnám fyrir dagsektum. Ef ekkert af framan töldu ber árangur er 

hægt að koma á umgengni með aðför. Nánar verður farið yfir þessi úrræði íköflunum hér neðar.  

 

4.1.1 Sáttameðferð 
Þegar illa gengur að taka ákvarðanir um umgengni barns og krafist er úrskurðar eða kröfu er 

foreldrum skylt, skv. 1. mgr. 33. gr. a. bl., að leita sátta. Foreldrum er þar gefinn kostur á því 

skv. 3. mgr. greinarinnar að komast að niðurstöðu um málefni er varðar barnið. Þar segir einnig 

að ef barn hefur aldur og þroska til þess að tjá sig, eigi því að vera gefinn kostur á því nema það 

sé ekki talið barninu fyrir bestu að gera það. Þetta gildir einnig skv. 8. mgr. greinarinnar þegar 

um umgengnismál er að ræða en ákvæðið gildir einnig um aðra en foreldra sem geta gert kröfu 

um forsjá, umgengni eða dagsektir. Foreldrar verða því að vera búnir að undirgangast 

sáttameðferð áður en krafist er úrskurðar eða gerð er krafa í umgengnismálum. Í 6. og 7. mgr. 

33. gr. a. bl. segir einnig að gefin séu út vottorð um að foreldrar hafi undirgengist sáttameðferð 

og er það vottorð gilt í sex mánuði eftir útgáfu þess. Foreldrar geta því búist við því að þurfa að 

undirgangast sáttameðferðir oftar en einu sinni í málum sem þessum ef ekki tekst að koma á 

umgengni á þeim tíma. 

 Því miður getur það tekið langan tíma að komast að í sáttameðferð hjá sýslumanni. 

Þegar þetta er skrifað má til að mynda gera ráð fyrir því að það sé allt að sjö til átta mánaða bið 

í sáttameðferð hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Þessi tala er byggð á stöðu 

fjölskyldumála hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, sem gefin var upp á heimasíðu 

sýslumanns, þann 13. apríl 2021. Þar kemur fram kemur að þeim málum sem vísað var í 

sáttameðferð fyrir 26. ágúst 2020 hafi nú verið tekin til umfjöllunar hjá sáttamönnum.27 Á 

meðan á þessari bið stendur er ekkert hægt að gera til þess að koma í veg fyrir tálmun, enda 

segir í 1. mgr. 33. gr. a. að foreldrar verði að undirgangast þessa sáttameðferð áður en hægt er 

að úrskurða eða höfða mál.  

 

 

 
27 Sýslumenn, “Staða fjölskyldumála hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu” 

https://www.syslumenn.is/embaettin/embaetti-og-umdaemi/syslumadurinn-a-hofudborgarsvaedinu/stada-fjolskyldumala/. 
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4.1.2 Dagsektir  
Þegar búið er að koma á samningi milli foreldra um það hvernig umgengni skuli vera háttað og 

sá samningur verið samþykktur af sýslumanni eru vonir bundnar við það að samningurinn gangi 

eftir og ekki þurfi að grípa til frekari aðgerða. Ef hins vegar kemur til þess að foreldri sem barn 

býr hjá kemur í veg fyrir að barnið fái að umgangast hitt foreldri sitt má beita þeim úrræðum 

sem fram koma í 48.-50. gr. bl. Þessi úrræði ná samt sem áður aðeins til þess foreldris sem 

barnið býr hjá.28  

Í 48. gr. bl. er fjallað um það úrræði sýslumanns að beita dagsektum til þess að koma á 

umgengni. Þar segir að sýslumaður muni þvinga fram umgengni með dagsektum ef 

forsjárforeldri barns kemur í veg fyrir umgengni barns við þann einstakling sem á 

umgengnisrétt við barnið samkvæmt úrskurði, dómsátt foreldra, dómi, eða samningi foreldra, 

staðfestum af sýslumanni. Í 2. mgr. greinarinnar kemur fram að dagsektir þessar geti numið allt 

að 30.000 kr. á dag, en í 3. mgr. greinarinnar segir að þær skuli ákveðnar með úrskurði. Í þeirri 

málsgrein kemur einnig fram að frá því að úrskurður um dagsektir er kveðinn upp þurfi að 

greiða dagsektir fyrir hvern dag þar umgengni kemst á aftur.  

 

4.1.3 Fjárnám 
Ef ekki gengur að koma á umgengni með dagsektum er hægt að gera fjárnám fyrir dagsektunum, 

sbr. 49. gr. bl. Það foreldri sem tálmað er umgengni gerir þá kröfu til sýslumanns sem 

samkvæmt 2. mgr. 49. gr. bl. beinir greiðsluáskorun til gerðarþola. Láti gerðarþoli ekki af 

tálmuninni getur sýslumaður sent aðfararbeiðni til héraðsdóms. Þegar héraðsdómur hefur 

undirritað beiðnina tekur sýslumaður ákvörðun um það hvar og hvernær fjárnám fari fram.  

 

4.1.4 Aðfarargerð  
Heimilt er að koma umgengni á með aðför, sbr. 50. gr. bl. Í 2. mgr. 50. gr. segir að í 

aðfarargerðinni verði að koma fram hvort um sé að ræða umgengni í eitt skipti eða um ákveðið 

tímabil. Umgengni er ekki komið á með aðför nema lögheimilsforeldri láti ekki af tálmuninni 

þrátt fyrir dagsektir og beitingu fjárnáms fyrir dagsektum. Þegar umgengni er komið á með 

þessum hætti þarf að vera fullreynt að allar aðrar aðgerðir beri ekki árangur, enda getur þetta 

verið mikið inngrip í líf barnsins. Í aðstæðum sem þessum má gera ráð fyrir að ágreiningur 

 
28 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“, bls. 459. 
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komi upp milli foreldranna og getur það haft djúpstæð áhrif á barnið. Það þarf því að fara 

varlega og huga vel að líðan barnsins og hagsmunum þess. Þar sem aðförin getur haft djúpstæð 

áhrif á barnið er barnaverndarfulltrúi ávallt viðstaddur. Í sumum tilfellum er lögregla jafnvel 

höfð með í för.29  

  

 
  

 
29 Hrefna Friðriksdóttir: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“, bls. 560. 
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5 Frumvarp til laga  
Á 151. löggjafarþingi 2020 - 2021 var lagt fram frumvarp til laga um breytingu á 

barnaverndarlögum nr. 80/2002. Frumvarpið var lagt fram í þeim tilgangi að koma á refsingu 

við tálmun eða takmörkun á umgengni. Lagt er til að ákvæði verði bætt við 98. gr. bvl. Er þetta 

ekki í fyrsta skipti sem frumvarpið er lagt fram, en það var fyrst gert á 146. löggjafarþingi (426. 

mál), þar sem málið hlaut ekki afgreiðslu. Síðar voru gerðar breytingar á greinargerðinni með 

viðbótarröksemdum og málið lagt aftur fram á 149. löggjafarþingi (126. mál) og síðar á 150. 

löggjafarþingi (123. mál). Í þau skipti náði málið ekki fram að ganga.  Þetta er því í þriðja 

skiptið sem frumvarpið er lagt fram með þeim viðbótarröksemdum sem bætt var við 

greinargerðina eftir að það var upphaflega lagt fram til að mæta þeirri gagnrýni sem gerð var 

þá. 30 

Þær breytingar sem lagðar eru til varða 98. gr. bvl. Ekki verða gerðar breytingar á ákvæðinu 

eins og það stendur í dag, að öðru leyti en því að lagt er til að við það bætist bæði málsliður og 

málsgrein. Með þessum breytingu leitast flutningsmenn frumvarpsins við að samræma þann 

refsiramma er varðar brot á 98. gr. bvl. Hér að neðan má bæði sjá lagagreinina eins og hún 

hljóðar og því næst áætlaðar breytingar á henni.  

„Ef þeir sem hafa barn í sinni umsjá misþyrma því andlega eða líkamlega, misbjóða því 
kynferðislega eða á annan hátt, vanrækja það andlega eða líkamlega þannig að lífi eða 
heilsu þess er hætta búin þá varðar það fangelsi allt að fimm árum nema þyngri refsing liggi 
við samkvæmt öðrum lögum.“ 

Fyrst er lögð fram tillaga um breytingu á orðalagi núverandi greinar. Á eftir orðunum „þá varðar 

það“ kemur „sektum eða“. Til viðbótar við málsgreinina er síðan lagður fram nýr málsliður sem 

hljóðar svo: 

 „Brot gegn ákvæði þessu sætir aðeins opinberri rannsókn að undangenginni 
kæru barnaverndar til lögreglu.“  

Að lokum er lagt til að ný málsgrein bætist við greinina. Sú málsgrein hljóðar þannig:  

„Tálmi foreldri hinu foreldrinu eða öðrum sem eiga umgengnisrétt samkvæmt 
úrskurði, dómi, dómsátt foreldra eða samningi þeirra staðfestum af sýslumanni að 

 
30 Frumvarp til laga um refsingu við tálmun eða takmörkun á umgengni, þjsk. 104, 103. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/151/s/0104.html.  
 

https://www.althingi.is/altext/151/s/0104.html
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neyta umgengnisréttar, eða takmarki hann, varðar það sektum eða fangelsi allt að 
fimm árum. Brot gegn ákvæði þessu sætir aðeins opinberri rannsókn að 
undangenginni kæru barnaverndar til lögreglu.“31 
 
Það er þó ekki einungis lögð til sú breyting að refsing við tálmun eða takmörkun á 

umgengni verði bætt við 98. gr. laganna, heldur einnig að lögin verð skýrð þannig að þau eigi 

við um báða foreldra, lögheimilisforeldri og umgengnisforeldri. Skýringin sem gefin er á því er 

sú að það eru ekki einungis lögheimilisforeldrar sem tálma umgengni heldur einnig 

umgengnisforeldrar þegar kemur að því að umgengni ljúki og fara á með barnið aftur á 

lögheimili sitt. Það er því ekki einungis tálmun þegar lögheimilisforeldri tálmar umgengni 

heldur einnig þegar umgengnisforeldri eða aðrir koma í veg fyrir að skila barinu að umgengni 

lokinni.  

Í greinargerði með frumvarpinu er farið yfir réttindi barna samkvæmt barnalögum og 

barnasáttmálanum. Í 1. gr. bl. og 7. gr. barnasáttmálans segir að börn eigi rétt á að umgangast 

báða foreldra sína. Það er einnig sérstaklega tekið fram í 46. gr. bl. að barn eigi rétt á að 

umgangast það foreldri, sem það býr ekki hjá, með reglubundnum hætti. Lögin eiga því að 

tryggja rétt barna, en gera þarf viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja að þessu sé framfylgt. 

Þegar talað er um umgengni er ekki einungis átt við að barn fái að njóta samvista við foreldri 

sitt heldur einnig að það geti átt í samskiptum við það með einhverjum hætti, hvort sem það er 

í gegnum síma, myndsímtal eða í gegnum tölvupóst.  

Þrátt fyrir að umgengni og umgegnisréttur sé tryggður með lögum kemur ítrekað upp það 

vandamál að foreldrar virðast ekki virða þennan rétt. Í kaflanum um tölfræðiupplýsingar frá 

sýslumannsembættunum þar sem dómsmálaráðherra svarar fyrirspurnum um úrskurði um 

umgengni barna við umgengnisforeldri má sjá að mikið af málum fara í gegnum 

sýslumannsembættin ár hvert. Það er því ekki hægt að leiða vandamálið hjá sér því þrátt fyrir 

að skyldan sé til staðar virðast foreldrar ítrekað virða skylduna að vettugi. Eins og fram kemur 

hér að ofan getur sýslumaður skyldað foreldri til þess að láta af tálmunum að viðurlögðum 

dagsektum, sbr. 48. gr. bl. Þessi málsmeðferð er þó ekki einföld og getur verið bæði tímafrek 

og kostnaðarsöm. Þá telja flutningsmenn frumvarpsins leiðina heldur ekki vera árangursríka 

sökum þess að þegar sýslumaður hefur beitt dagsektum og sú leið ekki borið árangur hefur hann 

úrræði til þess að gera aðfarargerð af kröfu þess foreldris sem brotið er á, sbr. 50. gr. bl. Þegar 

 
31 Frumvarp til laga um refsingu við tálmun eða takmörkun á umgengni, þjsk. 104, 103. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/151/s/0104.html.  
 

https://www.althingi.is/altext/151/s/0104.html
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slíkri aðfarargerð er komið á veitir hún aðeins umgengnisrétt á vissu tímabili eða í eitt skipti. 

Þegar kemur síðan að því að barnið á aftur rétt á að sjá umgengnisforeldri sitt, endurtekur 

leikurinn sig oftar en ekki. Þá þarf aftur að fara af stað með slíkan málarekstur með tilheyrandi 

kostnaði og tíma sem fer í málið. Þetta hefur ekki einungis slæm áhrif á barnið heldur alla aðra 

sem að málinu koma. Flutningsmenn frumvarpsins vilja með frumvarpinu koma í veg fyrir að 

svona mál endurtaki sig í sífellu. Þeir telja að þrátt fyrir að lögin hafi verið sett fram með skýrum 

hætti tryggi þau ekki rétt barnsins um umgengni við báða foreldra sína með fullnægjandi hætti.  

Ástæða þess að flutningsmenn frumvarpsins telja þá breytingu sem þeir leggja fram á 

lögunum jafn mikilvæga og raun ber vitni, er sú að í greininni sem um ræðir er fjallað um 

vanrækslu á börnum og að þeir sem að vanræki barn sitt andlega eða líkamlega, þannig að það 

stefni heilsu barnsins eða lífi í hættu, þurfi að sæta refsingu. Rannsóknir sýna að það geti haft 

mjög alvarlegar afleiðingar, bæði tilfinningalega og andlega, til frambúðar að barn fái ekki að 

umgangast báða foreldra sína. Flutningsmenn frumvarpsins telja því brot á umgengnisrétti vera 

sambærilegt og annarskonar ofbeldi og því beri að meðhöndla það sem slíkt hjá 

barnaverndaryfirvöldum. Flutningsmenn frumvarpsins vilja þannig tryggja rétt barnsins með 

því að bæta ákvæðinu við lögin og gera tálmun eða takmörkun á umgengni refsiverða. Þar sem 

orðalag ákvæðisins er í samræmi við það orðalag sem notað er um tálmanir og umgengni í 

barnalögum, þá má skilgreina ákvæði þessa frumvarps út frá athugasemdum frá því frumvarpi. 

Í lögunum er gert ráð fyrir því að málin fari í gegnum barnaverndarnefnd og að 

barnaverndarnefnd taki ákvarðanir í samræmi við hagsmuni barnsins og samkvæmt öðrum 

úrræðum barnaverndarlaga hverju sinni. Þau úrræði geta falist í því að barnið sé tímabundið 

vistað utan heimilis eða að sá sem gerist brotlegur verði sviptur forsjá. Þessa ákvörðun getur 

barnaverndarnefnd einnig tekið ef aðili gerist ítrekað sekur um brot á þeim tilmælum sem gerð 

hafa verið til úrbóta. Tálmun verður þannig þegar samningur hefur verið gerður með dómasátt, 

dómi eða úrskurði en foreldri fer ekki eftir samningnum og hindrar þannig umgengni við barn. 

Ákvæðið nær samkvæmt tillögunni bæði yfir tálmun og takmarkanir þar sem erfitt getur verið 

að skýra það.      

Eins og áður hefur komið fram er í málum sem þessum ávallt verið að gæta hagsmuna 

þeirra barna sem um ræðir. Hvort sem það eru sýslumenn, dómstólar, löggjafinn, barnavernd 

eða aðrir. Hagur barnsins er ávallt hafður að leiðarljósi. Þar sem rannsóknir hafa sýnt að 

tálmanir hafi áhrif á börn til frambúðar vilja flutningsmenn frumvarpsins gera athæfið að 

refsiverðu broti sem getur varðað sektum eða fangelsisvist í allt að fimm ár. Þetta sé alvarlegt 
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brot á forsjárskyldum foreldra. Því er ekki einungis verið að leggja til fangelsisvistun heldur 

einnig sektir. Lagt er til að brot gegn ákvæðinu sæti opinberri málsmeðferð og það sé í höndum 

barnaverndaryfirvalda að meta aðstæður í hverju máli fyrir sig. Meti barnaverndaryfirvöld 

málið svo að önnur úrræði dugi ekki til væri hægt að grípa til þessara ráðstafana.  

Í Þýskalandi er heimild til þess úrskurða um fangelsisvist vegna brots um umgengni. Þrátt 

fyrir að úrræðið hafi ekki verið mikið notað þar í landi er það engu að síður til staðar. Þegar 

úrræði sem þessu er beitt verður að taka tillit til þeirra áhrifa sem það getur haft á barnið og í 

málum sem þessum þarf ávallt að taka tillit til hagsmuna barnsins. Dómstólar í Þýskalandi hafa 

því frekar gripið til þess úrræðis að svipta foreldri forsjá barns og koma á umgengni hjá því 

foreldri sem hefur verið beitt tálmun.   

Í greinargerðinni er ítrekað að ákvæðinu skuli einungis beitt þegar umgengisréttur hefur 

verið staðfestur af yfirvöldum eða aðilunum sjálfum. Þá er ekki lagt til að dæmd verði fimm ára 

fangelsisrefsing í öllum málum heldur þurfi, líkt og í öðrum málum, að skoða eðli brotsins og 

umfang þess. Það er viljinn með frumvarpinu að fangelsisrefsingu verði einungis beitt í þeim 

málum þar sem um ítrekuð og alvarleg brot er að ræða.32  

  

5.1 Umsagnir 
Alls voru send inn ellefu erindi og umsagnir við málið á þessu 151. löggjafarþingi. Þar sem 

þetta er ekki í fyrsta skipti sem frumvarpið er lagt fram er til mikill fjöldi umsagna sem hefur 

borist áður. Í einhverjum tilfellum hafa sömu umsagnir verið sendar inn aftur og aftur. Þær 

umsagnir breytast í flestum tilfellum lítillega eftir því sem breytingar eru gerðar á frumvarpinu. 

Ekki hafa verið gerðar neinar breytingar á frumvarpinu síðan það var lagt fram í annað sinn á 

149. löggjafarþingi. 

Í köflunum hér á eftir verður fjallað um þær umsagnir sem sendar voru inn í þau skipti sem 

frumvarpið hefur verið lagt fram. Í kaflanum um umsagnir er mæla gegn frumvarpinu verða 

umsagnir skoðaðar sem bárust á 151. löggjafarþingi, en þær umsagnir mæltu allar gegn því að 

frumvarpið yrði samþykkt. Þar sem engar umsagnir á yfirstandandi löggjafarþingi mæltu með 

frumvarpinu verður litið til eldri umsagna, enda eiga þær enn við þar sem frumvarpið hefur ekki 

 
32 Frumvarp til laga um refsingu við tálmun eða takmörkun á umgengni, þjsk. 104, 103. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/151/s/0104.html.  
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tekið neinum efnislegum breytingum frá því það var fyrst lagt fram. Höfundi þykir mikilvægt 

að koma þessum sjónarmiðum á framfæri.  

 

5.1.1 Umsagnir er mæla gegn frumvarpinu 
Meirihluti þeirra sem sendu inn umsögn við frumvarpið, allt frá því að það var fyrst lagt fram, 

töluðu gegn því að frumvarpið yrði samþykkt, sérstaklega í óbreyttri mynd. Þrátt fyrir það eru 

flestir sammála um að gera þurfi einhverjar breytingar á vinnslu þessara mála.  

Í umsögnunum er lögð gríðarleg áhersla á að frumvarpið sé í þversögn við markmið þess. 

Í þeim segir að með því að samþykkja frumvarpið sé verið að koma á umgengni við 

umgengnisforeldri en á sama tíma taka af alla umgengni við lögheimilisforeldri sem þarf að 

sæta fangelsisrefsingu vegna gjörða sinna.33 

Hluti þeirra röksemda sem lagðar voru fram  lutu að því hvernig koma mætti í veg fyrir að 

vandamálið kæmist á það stig að nauðsynlegt væri að beita refsingum. Var í því samhengi lögð 

áhersla á að koma í veg fyrir að ágreiningur milli foreldra næði hæstu hæðum. Fram kom að 

efla þurfi samstarf milli foreldra til þess að slíkt sé mögulegt. Ein leið til þess að efla samstarf 

foreldra væri að koma á foreldrafræðslu um réttindi, þarfir og hagsmuni barns. Slík fræðsla væri 

til þess fallin að koma í veg fyrir ágreining á síðari stigum ef í harðbakkann slægi. Þá væri 

einnig gagnlegt að skoða sáttameðferðarúrræði sýslumanns með það í huga að styrkja það 

úrræði því í dag geti það tekið langan tíma að komast að í sáttameðferð hjá sýslumanni. Hægt 

væri að koma til móts við foreldra að þessu leyti með því að bjóða upp á niðurgreiðslu eða 

styrki, ætlaða til þess að greiða fyrir sáttameðferð hjá sjálfstætt starfandi aðilum.34  

Í umsögnunum var þó ekki einungis lögð áhersla á að sáttameðferðarúrræði sýslumanns 

yrði styrkt heldur öll málsmeðferðin í heild sinni. Bjóða þurfi upp á skjóta málsmeðferð til þess 

að komast til botns í þeim málum sem lögð eru fram, hvort sem um tilefnislausa tálmun sé að 

ræða eða ástæða tálmunarinnar sé til þess fallin að koma í veg fyrir að barnið verði fyrir ofbeldi 

á heimili umgengnisforeldris. Það er því miður ekki svo að hægt sé að gera ráð fyrir því að 

málsmeðferðin verði styttri eða ódýrari þegar henni verður háttað líkt og lagt er til með 

 
33 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Jafnréttisstofu. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-

706.pdf. 
34 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Barnaverndarstofu. 

https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-663.pdf ; Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá 
Jafnréttisstofu. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-706.pdf ; Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: 
Umsögn frá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-756.pdf ; Þjsk. 104-103. 
Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá umboðsmanni barna. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-497.pdf. 
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frumvarpinu. Þvert á móti, málsmeðferð hjá barnaverndarnefndum getur tekið langan tíma 

ásamt því að vera kostnaðarsöm.35 Sýslumannsembættin eru heldur ekki í stakk búin til þess að 

fara í rannsóknarvinnu sem þessa þar sem ekki er nægur mannafli til þess. Nokkur áhersla er 

lögð á það í umsögnunum að bæta þurfi við mannskap bæði í barnaverndarnefnd og hjá 

sýslumannsembættunum til þess að hægt sé að koma á hraðari og skilvirkari málsmeðferð í 

umgengnismálum.36 Um langvarandi ágreining milli foreldra er að ræða og við honum ber að 

bregðast eins fljótt og auðið er.37 Þá  þarf að tryggja fjármagn fyrir breytingunum áður en farið 

er í þær.38 

Í þessum umsögnum kom einnig fram að þær breyitngar sem lagðar eru fram í frumvarpinu 

væru þvert á þær breytingar sem gerðar voru á barnalögum nr. 76/2003 árið 2012, þegar 

sýslumannsembættum var alfarið falið að fara með umgengnismál sem áður voru í höndum 

bæði sýslumannsembættanna og barnaverndaryfirvalda. Almennt var mikil ánægja með þessar 

breytingar enda varð ferlið skilvirkara og ekki eins mikil óvissa um hver færi með hvaða mál. 

Verði frumvarpið samþykkt má ætla að flækjustigið, sem áður var leyst með þessari breytingu, 

muni koma upp aftur. Þá væri verið að vinna samkvæmt ákvæðum barnalaga og 

barnaverndarlaga á sama tíma sem geti flækt úrvinnslu málanna.39 

Gera verður  ráð fyrir því að úrvinnsla þessara mála muni taka lengri tíma nái frumvarpið 

fram að ganga, enda eru bæði barnaverndaryfirvöld, barnaverndarnefndir og 

sýslumannsembættin undirmönnuð. Fram komu áhyggjur þess efnis að með því að bæta málslið 

við 1. mgr. 2. gr. bl. væri verið að gera lítið úr annars konar vanrækslu, enda megi gera ráð fyrir 

því að börn verði ekki einungis fyrir vanrækslu af hendi foreldra sinna vegna 

umgengnistálmana, heldur einnig í tengslum við umönnun. Má þar nefna börn sem lýða skort 

 
35 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Félagsráðgjafafélagi Íslands. 

https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-740.pdf ; Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá 
Jafnréttisstofu. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-706.pdf ; Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: 
Umsögn frá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-649.pdf ; Þjsk. 104-
103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá lögreglustjóranum á Suðurnesjum. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-837.pdf ; Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá 
umboðsmanni barna. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-497.pdf. 

36 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Félagsráðgjafafélagi Íslands. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-740.pdf ; Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá 
sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-756.pdf. 

37 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá umboðsmanni barna. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-497.pdf. 

38 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Kvenréttindafélagi Íslands. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-576.pdf. 

39 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Félagsráðgjafafélagi Íslands. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-740.pd. 
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á félagslegum þroska og umhyggju, ásamt því að búa við matarskort. Í umsögnunum kom fram 

að með frumvarpinu væri verið að horfa fram hjá þessum hópi barna.40  

Þá var það einnig tekið fram að samkvæmt 12. gr. bvl. væri það ekki hlutverk 

barnaverndarnefnda að ákveða hvort um skilyrði refsiákvæða barnaverndarlaga væri að ræða, 

það væri almennt starf lögreglu.41 Í því samhengi var þeim áhyggjum lýst að með frumvarpinu 

væri gert ráð fyrir því að það væri í höndum barnaverndaryfirvalda að leggja fram kæru til 

lögreglu en ekki öðrum aðilum málsins. Með þessu væri verið að flækja málsmeðferðina ásamt 

því að hún myndi minnka verulega réttarvernd  barna. Þessi breyting yrði til þess að ekki væri 

hægt að leggja fram kæru beint til lögreglu líkt og tíðkast í málum sem þessum, enda þyrfti 

barnavernd fyrst að hefja rannsókn á málinu til þess að ákveða hvort leggja ætti fram kæru í 

því.42 Eins og fram hefur komið hefur þetta almennt verið í höndum lögreglu enda eru áherslur 

lögreglu aðrar en barnaverndarnefnda. Lögreglan telur að með þessu sé verið að binda hendur 

þeirra til þess að athafna sig í svona málum.43 Þegar svona er farið er einnig hætta á því að 

ósætti komi upp milli umgengnisforeldris og barnaverndarnefnda ef barnaverndarnefnd tekur 

ákvörðun um að leggja ekki fram kæru í málinu. Þá eru líkur á því að umgengnisforeldri muni 

þrýsta mikið á barnaverndaryfirvöld, enda geti það ekki sjálft lagt fram kæru til lögreglu.44  

Að þessu sögðu verður að ítreka rétt barnsins til að hagsmunir þess séu hafðir að leiðarljósi. 

Er það mat langflestra þeirra sem lögðu fram umsögn við frumvarpið að þær leiðir sem lagðar 

eru til komi á endanum niður á hagsmunum barnsins vegna þess að sjónarmið þeirra séu ekki 

höfð að forgangni. Bent var á það að í umræðunni um frumvarpið hafi réttur barna til þess að 

tjá sig í samræmi við aldur sinn og þroska, gleymst.45 Til að mynda megi gera ráð fyrir því að 

barn þurfi að bera vitni fyrir dómi komi til málareksturs, sbr. a-lið 1. mgr. 59. gr. laga um 

meðferð sakamála nr. 88/2008. Slíkt geti haft veruleg áhrif á barnið.46 Þá ber að ítreka að það 

 
40 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Kvenréttindafélagi Íslands. 

https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-576.pdf ; Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá 
lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-649.pdf. 

41 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Barnaverndarstofu. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-663.pdf. 

42 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá lögreglustjóranum á Suðurnesjum. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-837.pdf ; Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá 
Reykjanesbæ. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-712.pdf. 

43 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-649.pdf. 

44 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Reykjanesbæ. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-
712.pdf. 

45 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Reykjanesbæ. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-
712.pdf. 

46 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá lögreglustjóranum á Suðurnesjum. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-837.pdf. 
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er gegn hagsmunum barnsins að fá ekki að umgangast það foreldri sem sætir fangelsisrefsingu, 

enda er það réttur barnsins að fá að umgangast og þekkja báða foreldra sína.  

Það má því velta því fyrir sér hvort frumvarpið sé í raun lausn á því vandamáli sem nú þegar 

er til staðar eða hvort hægt sé að efla þau úrræði sem til eru. Til þess að það sé hægt þarf að 

virða rétt barnsins til að tjá eigin skoðanir, enda ber því engin skylda til þess að umgangast báða 

foreldra sína.47 Þá var það einnig tekið fram að nú þegar væri til staðar úrræði sem gæti verið 

mjög íþyngjandi fyrir börn, en það er þegar farið í aðför. Það má því ekki gera ráð fyrir því að 

það verði auðveldara fyrir börn, að ganga í gegnum það ferli sem fylgir þeirri málsmeðferð sem 

refsiákvæðið hefur í för með sér.48 

Þá er einnig kallað eftir því að betur verði skilgreint hver ákveður hvort um tálmun sé að 

ræða.49 Í þessu samhengi sé einnig vert að skoða hvort munur ætti að vera á skilgreiningunni á 

því þegar foreldri kemur í veg fyrir umgengni vegna raunverulegra áhyggja um að barn sé beitt 

ofbeldi af umgengnisforeldri og þegar um tilefnislausa tálmun er að ræða. Líklega sé ekki rétt 

að refsa foreldri fyrir það eitt að reyna að vernda barn sitt. Í slíkum málum þurfi að bregðast 

hratt við og kanna aðstæður til þess að fá skjóta niðurstöðu í málið. Þá sé einnig mikilvægt að 

ákveðin tímamörk séu sett í slíkum málum. Það sama beri að gera þegar um tilefnislausa tálmun 

er að ræða til þess að útiloka þann möguleika að barnið búi við óásættanlegar aðstæður hjá 

umgengnisforeldri.50  

Í einni umsögn er fjallað um nýja ríkisstofnun sem verið er að setja á laggirnar sem mun 

heita barna- og fjölskyldustofa. Þeirri stofnun er ætlað að samhæfa og efla þjónustu við börn. Í 

þessari umsögn er lagt til að þessari stofnun verði falið að fara með samhæfingu mála sem 

sýslumannsembættin fara nú með og hlúa þannig alfarið og einungis að réttindum og 

hagsmunum barna.51 Þetta samsvarar annarri umsögn þar sem lögð var áhersla á að börn alls 

staðar á landinu fái sambærilega þjónustu, enda sé það réttur þeirra.52 Með þessu væri hægt að 

tryggja að því væri þannig háttað.  

 
47 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Barnaheill. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-

759.pdf. 
48 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá umboðsmanni barna. 

https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-497.pdf. 
49 48. Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu. 

https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-649.pdf ; Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá 
Reykjanesbæ. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-712.pdf. 

50 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Barnaverndarstofu. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-663.pdf. 

51 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Barnaverndarstofu. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-663.pdf. 

52 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Barnaheill. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-
759.pdf. 
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Að lokum ber að benda á að í þessum umsögnum sem bárust var áréttað að farið yrði yfir 

þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á hinum Norðurlöndunum og reynsla þeirra nýtt.53 Það 

bárust þrjár umsagnir sem fjölluðu um það hvernig málunum væri háttað í Danmörku og mikil 

áhersla lögð á að málum verði ekki eins háttað hér á landi. Í einni umsögninni kom meðal annars 

fram að viðkomandi þekkti til tveggja mála í Danmörku þar sem móðir var fangelsuð vegna 

tálmunar. Börn þessara mæðra eru í dag í litlum eða engum samskiptum við umgengnisforeldrið 

sem krafðist fangelsisrefsingarinnar.54 Þá barst einnig umsögn frá foreldrum konu sem var 

fangelsuð vegna tálmunarbrota, en sú kona hafði tálmað umgengni til þess að vernda börnin sín 

fyrir því ofbeldi sem þau urðu fyrir af hendi föður þeirra.55 Af þessum þremur umsögnum barst 

einnig umsögn frá dætrum íslenskrar konu sem sætti fangelsisvist í Danmörku. Dæturnar segja 

móður sína hafa verið að vernda þær fyrir ofbeldi. Þær fengu ekkert að tjá sig um málið sem 

síðar hafði veruleg áhrif á þær, enda gátu þær lítið sem ekkert haft samskipti við móður sína í 

þá sex mánuði sem hún sat í fangelsi. Þær horfa því frekar á tálmun sem vernd heldur en eitthvað 

annað.56  

 

5.1.2 Umsagnir er mæla með frumvarpinu 
Þær umsagnir sem bárust þar sem mælt var með því að frumvarpið yrði samþykkt voru töluvert 

mikið færri en þær sem mæltu gegn því. Í þessum umsögnum var mismunandi á hvaða rökum 

sú niðurstaða var reist. Umsagnirnar eiga það allar sameiginlegt að í þeim er lýst yfir mikilvægi 

þess að hugtakið tálmun verði skilgreint. Það er þó misjafnt milli umsagna hvort vilji sé fyrir 

því að hugtakið tálmun eitt og sér verði skilgreint sem ofbeldi eða hvort einungis eigi að 

skilgreina tilefnislausa tálmun sem ofbeldi. En í þessum umsögnum segir að ofbeldi af hálfu 

tálmunar sé líkt og allt annað ofbeldi og því beri að refsa fyrir það.57 Þá segir að með því að 

skilgreina tálmun sem ofbeldi sé verið að koma málinu til þeirrar stofnunar sem sérhæfir sig í 

 
53 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Barnaheill. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-

759.pdf ; Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Umboðsmanni barna. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-497.pdf. 

54 Þjsk. 104-103. Löggjafarþing 2020-2021. Mál: Umsögn frá Íslandsdeild alþjóðasamtaka gegn ofbeldi. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-529.pdf. 

55 Þjsk. 123-123. Löggjafarþing 2019-2020. Mál: Umsögn frá Anne Lyster og Jens Lyster. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-283.pdf. 

56 Þjsk. 126-126. Löggjafarþing 2018-2019. Mál: Umsögn frá Emmu Sóldísi Svan, Mathildu Sóldísi Svan og Míu Sóldísi Svan 
Hjördísardætrum. https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-5767.pdf. 

57 Þjsk. 123-123. Löggjafarþing 2029-2020. Mál: Umsögn frá Félagi um foreldrajafnréttil. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-310.pdf ; Þjsk. 123-123. Löggjafarþing 2029-2020. Mál: Umsögn frá Helgu 
Dögg Sverrisdóttur. https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-274.pdf ; Þjsk. 559-426. Löggjafarþing 2016-2017. Mál: 
Umsögn frá Ólafi William Hand. https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-1513.pdf ; Þjsk. 559-426. Löggjafarþing 
2016-2017. Mál: Umsögn frá Samtökum umgengnisforeldrai. https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-856.pdf. 
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ofbeldismálum og er þar vísað til barnaverndarnefndar. Það er einnig áréttað að ekki yrði gripið 

til fangelsisrefsingar strax, aðþað sé einungis úrræði sem gripið yrði til þegar ekkert annað 

úrræði hafi dugað til að koma á umgengni.58 

Þá segir í tveimur af þessum umsögnum að ekki sé rétt að gera ráð fyrir því að tálmun sé í 

flestum tilfellum beitt til þess að koma í veg fyrir ofbeldi sem barn verði fyrir af hendi 

umgengnisforeldris. Slíkt sé ekki rétt og það sé gríðarlega mikilvægt að koma í veg fyrir þessa 

orðræðu. Rétt eins og að það er mikilvægt að komast til botns í slíkum málum og veita þá 

viðeigandi aðstoð þar sem niðurstaða hefur fengist um að umgengnisforeldri beiti barn sitt 

ofbeldi. Þá er einnig mikilvægt að veita umgengnisforeldrum aðstoð þegar þeim er tálmuð 

umgengni að tilefnislausu.59 

Eins og staðan er í dag má grípa til þess úrræðis að beita dagsektum þegar ekki tekst að 

koma á umgengni. Er það meðal annars skoðun hluta þeirra sem mæla með frumvarpinu, að 

dagsektir séu gagnslausar.60 Foreldrar geti leikið á kerfið og komið þannig í veg fyrir að fá á 

sig dagsektir. Þetta geti foreldrar meðal annars gert með því að heimila umgengni þriðja hvern 

mánuð eða einfaldlega með því að sætta sig við dagsektirnar og greiða þær.61   

Í umsögnunum kemur einnig fram að barnaverndaryfirvöld og sýslumannsembættin séu 

ráðalaus í málum sem þessum62 og að dagsektir séu máttlaust úrræði.63 Þeir foreldrar sem beita 

tálmunum séu ekki færir um að huga að hagmunum barnsins vegna erfiðra tilfinninga. Þar hafi 

áhrif persónuleika- og jaðarpersónuleikaraskanir, siðleysi og sjálfsupphafningar. 

Þá kemur fram að kerfið virki ekki eins og það ætti að gera vegna þess að tálmanir tilheyri 

sýslumannsembættunum og það sé brot á 19. gr. barnasáttmálans, þar sem segir að barn eigi 

rétt á skilyrðislausri vernd. Sýslumaður hafi ekki heimildir til þess að aðhafast þegar grunur sé 

 
58 Þjsk. 123-123. Löggjafarþing 2029-2020. Mál: Umsögn frá Félagi um foreldrajafnréttil. 

https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-310.pdf ; Þjsk. 559-426. Löggjafarþing 2016-2017. Mál: Umsögn frá Ólafi 
William Hand. https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-1513.pdf. 

59 Þjsk. 559-426. Löggjafarþing 2016-2017. Mál: Umsögn frá Ólafi William Hand. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-1513.pdf ; Þjsk. 559-426. Löggjafarþing 2016-2017. Mál: Umsögn frá 
Samtökum umgengnisforeldrai. https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-856.pdf. 

60 Þjsk. 123-123. Löggjafarþing 2029-2020. Mál: Umsögn frá Helgu Dögg Sverrisdóttur. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-274.pdf. 

61 Þjsk. 559-426. Löggjafarþing 2016-2017. Mál: Umsögn frá Samtökum umgengnisforeldrai. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-856.pdf. 

62 Þjsk. 123-123. Löggjafarþing 2029-2020. Mál: Umsögn frá Félagi um foreldrajafnréttil. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-310.pdf ; Þjsk. 559-426. Löggjafarþing 2016-2017. Mál: Umsögn frá 
Samtökum umgengnisforeldrai. https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-856.pdf. 

63 Þjsk. 123-123. Löggjafarþing 2029-2020. Mál: Umsögn frá Helgu Dögg Sverrisdóttur. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-274.pdf. 
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um illa meðferð á börnum. Á hinn bóginn hafi  barnavernd þau úrræði sem þarf til þess að 

vernda barn frá því ofbeldi sem felst í tálmunum. 64 

Í  einni umsögninni kom fram, andstætt þeim rökum sem sett voru fram í umsögnum sem 

mæla gegn frumvarpinu, að kæra vegna umgengnisbrota komi frá barnaverndaryfirvöldum og 

því sé ákvörðun um að kæra tekin að vel ígrunduðu máli.65  

Einnig er bent á að ekki hafi verið lagðar fram neinar rannsóknir með frumvarpinu sem 

bendi til þess að með því að gera tálmun refsiverða sé verið að vinna gegn hagsmunum barns. 

Þá var bent á þá umræðu sem hefur átt sér stað í samfélaginu um það hversu skaðlegt það væri 

fyrir barn að fá ekki að umgangast annað foreldri sitt og því væri mikilvægt að vinna að lausn 

í slíkum málum.66 

Það vakti áhuga eins þeirra sem sendi inn umsögn gegn frumvarpinu að mögulegri 

fangelsisrefsingu væri mótmælt sökum þess að barn eigi rétt á að þekkja og umgangast báða 

foreldra sína. Það sé ekki hægt þegar annað foreldrið er í fangelsi. Í því samhengi er 1. mgr. 98. 

gr. bvl. áréttuð. Þó ekki sé kveðið á um refsingu vegna tálmunar í núgildandi lögum getur 

foreldri vissulega hlotið fangelsisdóm fyrir að misþyrma barni líkamlega eða andlega, allt að 

fimm árum. Í því samhengi er mikilvægi þess að tálmun verði skilgreind með lögum, líkt og 

annað ofbeldi, ítrekað og myndi skýra betur hvers vegna viðfangsefnið á heima undir þessu 

ákvæði.67 

Enn og aftur ber að minna á að verði frumvarpið að lögum  verður ákvæðið ekki notað fyrr 

en allar aðrar leiðir hafa verið reyndar til hlítar. Hvert mál verður rannsakað gaumgæfilega áður 

en tekin er ákvörðun að fara þessa leið. Foreldrar ættu þannig að vera búnir að fá alla þá hjálp 

sem hægt er að veita áður en gripið er til þess neyðarúrræðis sem fangelsisvistun er.68 

 

 
64 Þjsk. 123-123. Löggjafarþing 2029-2020. Mál: Umsögn frá Félagi um foreldrajafnréttil. 

https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-310.pdf. 
65 Þjsk. 123-123. Löggjafarþing 2029-2020. Mál: Umsögn frá Helgu Dögg Sverrisdóttur. 

https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-274.pdf. 
66 Þjsk. 559-426. Löggjafarþing 2016-2017. Mál: Umsögn frá Ólafi William Hand. 

https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-1513.pdf. 
67 Þjsk. 123-123. Löggjafarþing 2029-2020. Mál: Umsögn frá Félagi um foreldrajafnrétti. 

https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-310.pdf. 
68 Þjsk. 559-426. Löggjafarþing 2016-2017. Mál: Umsögn frá Ólafi William Hand. 

https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-1513.pdf. 



 

 37 

5.2 Staða málsins í þinginu  
Eins og fram hefur komið hefur frumvarpið alls verið lagt fram fjórum sinnum. Fyrst fékk málið 

ekki afgreiðslu og í næstu tvö skiptin náði það ekki fram að ganga. Málið var því lagt fram í 

fjórða sinn á 151. löggjafarþingi 2020 - 2021, þann 7. október 2020. Það var síðan tekið fyrir í 

fyrstu umræðu þann 13. nóvember 2020 og fór þaðan til velferðarnefndar þann sama dag. Málið 

var tekið fyrir á fundi velferðarnefndar þann 16. nóvember 2020 og voru umsagnarbeiðnir 

sendar út frá nefndinni tveimur dögum síðar.  Frestur til að senda inn umsagnir var gefinn til 2. 

desember 2020.69  

Staða málsins nú er því sú að það er í nefnd og ekki ljóst hvenær það kemst á það stig að 

bíða annarrar umræðu.70 Málinu er því ekki lokið og þar með ekki ljóst hver niðurstaða þingsins 

verður. 

  

 
69 Althingi.is „Barnaverndarlög (refsing við tálum eða takmörkun á umgengni)“ 

https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill?ltg=151&mnr=103.  
70 Althingi.is „Staða mála á 151. þingi“ https://www.althingi.is/thingstorf/listar-yfir-mal-a-yfirstandandi-thingi/stada-mala/.  
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6 Niðurstöður 
Þegar um málefni barna er að ræða er mikilvægt að skoða þau út frá hagsmunum og réttindum 

þeirra. Með ritgerð þessari var leitast við að svara spurningunni hvort tálmun, eða takmörkun á 

umgengni, ætti að vera gerð refsiverð með lögum. Málefnið snertir bæði hagsmuni og réttindi 

barna. Til að komast að niðurstöðu og kynna sér málefnið betur skoðaði höfundur frumvarp til 

laga sem lagt hefur verið fram og lýtur að því að gera tálmun, eða takmörkun á umgengni, 

refsiverða. Frumvarpið hefur verið umdeilt allt frá því að það var fyrst lagt fram, enda er 

málefnið bæði viðkvæmt og varðar viðkvæman hóp.  

Þegar núverandi lög um réttindi barna, bæði barnalög, barnaverndarlög og barnasáttmálinn 

eru skoðuð má sjá að nú þegar eru til lagaákvæði sem eiga að tryggja rétt barna til þess að 

umgangast og þekkja báða foreldra sína, sbr. 9. gr. barnasáttmálans. Að mörgu leyti ganga lögin 

upp og umgengni er komið á eftir þeim. Því miður virðist það ekki ganga upp í öllum tilfellum. 

Frumvarpið var því lagt fram til þess að tryggja umgengni í þeim málum þar sem núverandi lög 

virðast ekki duga til.  

Í dag er því þannig háttað að sýslumaður fer með málefnið og fyrsta skrefið er að bjóða upp 

á sáttameðferð. Í mörgum tilfellum dugar það til. Það er þó ekki alltaf þannig og þá er leitast 

eftir að koma á dagsektum. Ef dagsektir duga ekki til að koma á umgengni getur 

umgengnisforeldri leitast eftir því að umgengni verði komið á með fjárnámi í dagsektir sem 

ekki hafa verið greiddar. Þegar það gengur ekki eftir er síðasta úrræði sýslumanns að koma 

henni á með aðför. Þrátt fyrir allar þessar leiðir dugar það ekki alltaf til að koma á umgengni. 

Það sem höfundi þykir mikilvægt að komi fram hér, er að fara verður í þessar aðgerðir í þeirri 

röð sem þær eru nefndar hér á undan. Ekki er hægt að gera aðfarargerð fyrr en búið er að reyna 

allar aðrar leiðir fyrst.  Því yrði eins háttað með það úrræði sem sett er fram í frumvarpinu, það 

er að segja ekki væri hægt að fara fram á refsingu fyrr en allar aðrar leiðir hefðu verið reyndar.  

Í þeim umsögnum sem skoðaðar voru má bæði finna rök fyrir því að samþykkja frumvarpið 

en einnig hvers vegna það ætti ekki að vera gert. Mikið af rökum komu fram þess efnis að 

ástæða þess að ef í harðbakkann slær í málum er varða umgengnisrétt sé sú að alltof langan 

tíma taki að vinna úr málunum hjá sýslumannsembættunum. Eins og fram hefur kom er bið eftir 
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sáttameðferð hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu allt að sjö mánuðir. Slíkt getur orðið 

til þess að frekari deilur skapist milli foreldra á meðan beðið er eftir úrskurði frá sýslumanni  

eða öðrum stjórnvöldum. Meðal þeirra sem settu fram þau rök að frumvarpið ætti ekki að 

samþykkja, var meiri vilji fyrir því að stytta biðtíma hjá sýslumanni og eða koma á öðru 

stjórnvaldi sem sæi alfarið um málefnið og gæti þannig einbeitt sér einungis að því. Þá segir í 

þessum umsögnum að verði frumvarpið samþykkt sé nauðsynlegt að veita  meira fjármagni  í 

málefnið og að frumvarpið væri þversögn á markmið þess, vegna þess að með því að fangelsa 

annað foreldrið væri verið að koma í veg fyrir að barnið geti umgengist lögheimilisforeldrið. 

Foreldrar þurfi meiri stuðning til þess að leysa úr sínum málum og bregðast þarf við með 

skjótari hætti.  

Í þeim umsögnum þar sem fullum stuðningi við frumvarpið var lýst voru þau rök sett fram 

að tálmun á umgengni væri ofbeldi gagnvart börnum og ætti að vera meðhöndlað líkt og annað 

ofbeldi sem börn verða fyrir. En markmiðið með lagasetningunni er einmitt, að koma 

refsingunni í 98. gr. bvl. er varðar refsingu við ofbeldi á börnum. Í umsögn frá félagi um 

foreldrajafnrétti var lögð mikil áhersla á að tálmun yrði skilgreind líkt og annað ofbeldi, enda 

sé það sambærilegt því. Í þessum umsögnum segir einnig að nú þegar séu börn aðskilin frá 

foreldrum sínum þegar þau eru beitt ofbeldi og foreldrar barna eru dæmd í allt að fimm ára 

fangelsi fyrir það ofbeldi á börnunum sínum. Þeim þykir því þversagnarkennt að mótmæla 

frumvarpinu en ekki því ákvæði sem nú þegar er í lögum. 

Þegar litið er á kosti og galla þessa frumvarps er margt sem ber að hafa í huga og hafa þarf 

hagsmuni  barnsins að leiðarljósi. Huga þarf að því hvaða ávinningur felst í þeim atriðum sem 

lögð eru til grundvallar og hvort verið sé að auðvelda úrvinnslu mála með þeirri leið sem lögð 

er til. Velta þarf upp þeirri spurningu hvort það sé undir einhverjum kringumstæðum hagur 

barns að foreldri þess verði fangelsað. Mögulega er ávinningurinn sá að það foreldri sem tálmar 

umengni verði hrætt við refsinguna og  þannig komist umgengni fyrr á. 

Augljóst er að með þessum hætti er ekki verið að einfalda úrvinnslu mála hjá sýslumanni. 

Þvert á móti er verið að auka álagið hjá embættunum þegar að þeim tímapunkti er komið í 

ferlinu að fara að nota úrræðið. Miðað við þær umsagnir sem bárust frá þeim aðilum sem þekkja 

til mála þar sem refsing sem þessi var notuð, er það ekki hagur barnsins að foreldri þess sé 

fangelsað, þvert á móti kom það í veg fyrir frekari umgengni við umgengnisforeldri þegar 

barnið fékk sjálft að ákveða hvort að það vildi umgangast það. Ef ávinningurinn er sá að 
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lagaákvæðið eigi að hafa einhvers konar fælingarmátt þá telur höfundur að þetta sé ekki rétta 

leiðin til þess að leysa þann vanda sem nú þegar er til staðar.  

Kostir þessa frumvarps felast því mögulega ekki í frumvarpinu sjálfu og því sem lagt er til, 

heldur í umræðunni sem skapast hefur í kringum það. Sá tími sem það tekur frá því að leitað er 

til sýslumanns og þar til að málið er unnið og umgengni kemst á, hefur sætt mikilli gagnrýni. 

Það er von höfundar, hvort sem frumvarpið verður á endanum samþykkt eða ekki, að þetta verði 

skoðað. Að fjármagn verði aukið og aukinn kraftur fari í að vinna þessi mál svo að hægt verði 

að koma á umgengni með skjótum hætti. Þannig megi bregðast fyrr við og vonandi koma í veg 

fyrir að frekari deilur skapist milli foreldra sem gerir ferlið erfiðara og oft á tíðum lengra. Það 

væri vitaskuld kostur ef í frumvarpinu fælist lausn á þessu vandamáli, en þar sem sú 

lagabreyting sem lögð er fram felur í sér viðbót á því ferli sem nú þegar er til staðar telur 

höfundur það ekki leysa vandann á því stigi sem nauðsynlegt er.  

Höfundur hefur farið mikið fram og til baka í eigin skoðunum um málið og velt svarinu 

mikið fyrir sér við vinnslu ritgerðarinnar. Höfundur er sammála því að efla þurfi kerfið. Vinna 

þurfi að því að tryggja enn frekari samvinnu milli foreldra og efla sáttameðferðarúrræðið. 

Einnig þurfi að leita leiða til þess að málin fái skjótari afgreiðslu til þess að tryggja hag barnsins. 

Upp koma mál þar sem lögheimilisforeldri tálmar umgengni vegna þess að grunur er um að 

barnið verði fyrir ofbeldi hjá umgengnisforeldri. Slík mál ber að líta alvarlegum augum og vinna 

að lausn hvað það varðar, hvort sem hægt verði að koma á umgengni síðar eða ekki.  

Þrátt fyrir það koma einnig upp mál þar sem lögheimilisforeldri tálmar umgengni líklega í 

þeim tilgangi að nota barnið sem vopn í einhvers konar deilu milli foreldranna. Í slíkum málum 

þarf einnig að vinna hratt til þess að tryggja að barnið hljóti ekki andlegan skaða af ástandinu 

og geti notið samvista við báða foreldra sína sem fyrst.  

Mál sem þessi getur verið erfitt að leysa, enda ekki hægt að sjá það sem gerist innan veggja 

heimilinna þegar enginn er þar nema foreldri og barn. Það getur því tekið tíma að komast að 

niðurstöðu. Það er því mikilvægt að farið sé eftir 9. gr. barnasáttmálans um rétt barna til þess 

að tjá sig um málefni er varða þau sjálf og fá fram skoðun þeirra á málinu. Taka þarf tillit til 

vilja þeirra er eftir aldri og þroska.  

Eins og sakir standa skilur höfundur afstöðu þeirra sem eru samþykkir frumvarpinu. 

Afstaða höfundar er samt sem áður sú að frumvarpið ætti ekki að samþykkja. Þegar kemur að 

því að nota ákvæðið telur höfundur að það muni geta haft mjög slæm áhrif á barnið og hætta á 

að barninu finnist það sjálft vera ástæða þess að foreldrið þurfi að sæta fangelsisrefsingu. Þrátt 



 

 41 

fyrir að tálmun yrði skilgreind sem ofbeldi telur höfundur ákvæðið ekki í takt við 

meðalhófsregluna. Frekar skuli leita leiða til þess að bæta kerfið eins og það er í dag. Styrkja 

þarf stoðir bæði barnaverndar og sýslumanna til þess að afgreiða málin fyrr og vinna að því að 

ná sáttum milli foreldra til þess að barninu geti liðið vel á báðum heimilum, enda snýst þetta 

allt um barnið en ekki foreldra þess.  
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