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1. Inngangur 

Reglur barnalaga (hér eftir skammstafað bl.) hafa fyrst og fremst það hlutverk að þjóna 

hagsmunum og þörfum barna en ekki réttindum og hagsmunum foreldra. Meginviðfangsefni 

þessarar ritgerðar er að fjalla um hver sé réttur barns að tjá sig í forsjármálum skv. 43 gr. bl. nr. 

76/2003. Fjallað verður um hvað felist í því að fara með forsjá barns, auk þess sem fjallað verður 

um samráðsrétt og sjálfsákvörðunarrétt barna.   

Megináhersla verður þó lögð á það hver réttur barns er að tjá sig í forsjármálum. Fjallað 

verður um hver réttarstaða barna er í slíkum málum, hvaða aðferðir eru notaðar til þess að kanna 

viðhorf barnsins og hvert tillit til sjónarmiða barnsins eru. Einnig verður fjallað um þær 

undantekningar sem gerðar eru á rétti barns til að tjá sig. Vikið verður að samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins (hér eftir nefndur Barnasáttmálinn) og fjallað um hvað felst í 12. 

gr. hans. Einnig verður leitast við að svara spurningunni hvort börn eigi að vera aðilar í 

forsjármálum. 

Kannaðir verða dómar Hæstaréttar þar sem deilur hafa risið í forsjármálum barna.  Dómarnir 

verða skoðaðir með það fyrir augum að meta hvort sjónarmiðið um viðhorf barns, með tilliti til 

aldurs þess og þroska hafi í raun áhrif á það hvort foreldrið fær forsjá barnsins eða hvort viðhorf 

barnsins tvinnist saman við önnur sjónarmið sem litið er til við ákvörðun málsins. Sérstaklega 

verður horft til þess hvort Hæstiréttur gefi vilja barns meira vægi eftir því sem barnið er eldra.  
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2. Börn og forsjá 

2.1 Hugtakið barn 

Almenna skilgreiningu á hugtakinu barn er ekki að finna í bl. nr. 76/2003.
1
 Ekki er heldur að 

finna í íslenskum lögum hvenær barnæskan hefst, en almenna reglan hefur verið sú að miða við 

fæðingu barns.  Sjálfræðisaldur barna var hækkaður úr 16 árum í 18 ár með lögræðislögum nr. 

71/1997. Hér á landi verður einstaklingur lögráða á 18 ára fæðingardegi sínum, sbr. ákvæði  

2. mgr. 1. gr. laganna.
2
 Þessi breyting var gerð með vísan til þess að réttast væri að Ísland fylgdi 

skilgreiningu Barnasáttmálans þar sem allir einstaklingar undir 18 ára aldri eru skilgreindir sem 

börn. Auk þess þótti íslenska fyrirkomulagið ekki vera í samræmi við nágrannalönd ríkisins.
3
 

Með barnaverndarlögum nr. 80/2002 var hugtakið barn skýrt með ákveðnari hætti. Þar segir í 1. 

mgr. 3 gr. laganna að með börnum sé átt við einstaklinga yngri en 18 ára. Hér göngum við út frá 

því að hið sama gildi um börn skv. ákvæðum bl. nr. 76/2003.  

2.2Forsjá                                                                                                                                    

Vegna skorts á  líkamlegum og andlegum þroska auk reynslu eru börn ekki fær um að taka 

skynsamlegar ákvarðanir um líf sitt og setja sér áreiðanleg markmið þar sem þarfir þeirra eru 

hafðar að leiðarljósi.
4
 Vegna þessa þarfnast börn sérstakrar verndar og umönnunar, þar með talið 

nægilegrar lagalegrar verndar.
5
 Umönnun og velferð barna er almennt talin best tryggð í höndum 

foreldra. Þetta grundvallarsjónarmið gerir það að verkum að eitt helsta hugtak barnaréttarins er 

forsjá.
6
 Hugtakið forsjá var nýmæli í bl. frá 1981.

7
 Orðin foreldravald og forræði voru notuð í 

eldri lögum og var hugtakinu forsjá ætlað að leysa þau af hólmi. Hugtökin foreldravald og 

forræði þóttu ekki lengur nothæf  þar sem þau bentu frekar til valds foreldra yfir börnunum sínum 

frekar en uppeldis- og umönnunarskyldu þeirra.
8
 Forsjá foreldra felur í sér rétt og skyldu 

forsjármanna til að ráða persónulegum högum barnsins og gegna öðrum foreldraskyldum.   

                                                           
1
 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 69. 

2
 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, Unicef, bls. 10. 

3
 Önnur skýrsla Íslands um framkvæmd samnings á vegum Sameinuðu þjóðanna frá 20. nóvember 1989 um réttindi 

barnsins. Sótt af http://domsmalaraduneyti.is/utgefid-efni/til_nefnda/nr/54 
4
 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur, bls. 56. 

5
 Guðrún Erlendsdóttir: „Sameiginleg forsjá og önnur nýmæli í barnarétti“, bls. 122. 

6
 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 13 

7
 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 169. 

8
 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 13.  

http://domsmalaraduneyti.is/utgefid-efni/til_nefnda/nr/54
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Í 28 gr. bl. er fjallað um inntak á hugtakinu forsjá en í því felst meðal annars skylda til að 

annast barnið og sýna því umhyggju og virðingu, vernda það fyrir hvers kyns ofbeldi og annarri 

vanvirðandi háttsemi, stuðla að menntun þess, ákveða búsetustað þess og fara með fyrirsvar þess. 

Við 18 ára aldur verður barn lögráða en í því felst að barnið verður bæði sjálfráða og fjárráða. 

Fram að 18 ára aldri fara foreldrar almennt með forsjá barns. Eins og áður segir veitir forsjá 

foreldrum ýmis réttindi og leggur á herðar þeim skyldur gagnvart börnum sínum. Foreldrum er 

skylt að tryggja bæði fjárhagslega og andlega velferð barns.
9
 Þó svo að meginreglan sé sú að 

forsjárforeldrar ráði persónulegum högum barna sinna er því valdi sett ýmis konar takmörk með 

tilliti til réttinda og hagsmuna barnsins sem felast meðal annars í sjálfsákvörðunarrétti barna og 

samráðsrétti.
10

  

2.3 Sjálfsákvörðunarréttur barns 

Þó svo að foreldrar fari með forsjá barna hefur barn ákveðin sjálfstæð réttindi sem felast meðal 

annars í því að barni er veittur réttur til að taka sjálft ákvarðanir í persónulegum málefnum sínum 

og nefnist sá réttur sjálfsákvörðunarréttur. Sjálfsákvörðunarréttur barna felst meðal annars í því 

að barnið hafi rétt til þess að taka ákvarðanir um t.d. klæðaburð, hárgreiðslu, tómstundir og val á 

vinum. Sjálfsákvörðunarrétturinn grundvallast á viðurkenningu þess að barn er sjálfstæður 

einstaklingur með sín eigin réttindi.
11  

Lögfest eru ákvæði þar sem mælt er fyrir um sjálfsákvörðunarrétt ólögráða barna.  Sem dæmi 

um nokkur lagaákvæði má nefna:  

      Í 1. mgr. 6. gr laga um ættleiðingu, nr. 130/1999, segir að barn sem orðið er 12 ára verði ekki 

ættleitt án samþykkis þess sjálfs, nema það geti ekki gefið marktækt samþykki. 

Samkvæmt 2. mgr. 26 gr. laga um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997 veitir barn, sem náð hefur 16 

ára aldri, samþykki fyrir nauðsynlegri meðferð. 

Í 8. gr. laga um skráð trúfélög, nr. 108/1999, er kveðið á um rétt þeirra sem orðnir eru 16 ára 

til að taka ákvörðun um inngöngu eða úrsögn úr skráðu trúfélagi.  

Með setningu ofangreindra lagaákvæða hefur löggjafinn takmarkað forsjárrétt foreldra yfir 

börnum sínum í tilteknum málum og fært ákvörðunarvaldið yfir til barnsins. Þessi ákvæði snerta 

                                                           
9
  Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 13-14. 

10
 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 174. 

11
 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 20. 



5 

 

persónuleg málefni barna og af þeim má sjá að upphafstími sjálfsákvörðunarréttar barna er á 

aldrinum 12-16 ára.   

Ekki er ákvæði í bl. nr. 76/2003 sem veitir barni sjálfsákvörðunarrétt í eigin málefnum. Í 

athugasemdum með frumvarpi að bl. kom fram að sifjalaganefnd taldi ekki heppilegt að afmarka 

nánar í bl. sjálfsákvörðunarrétt barns í tilteknum málum heldur bæri að leggja áherslu á að barn 

nyti almennt stigvaxandi réttinda miðað við aldur og þroska.
12

 

Það eru foreldrarnir sem fara með forsjána og þrátt fyrir sjálfsákvörðunarrétt barna hvílir sá 

réttur og sú skylda á þeim að leiðbeina börnunum, jafnvel grípa fram fyrir hendur barnsins ef þau 

telja þess þurfa. Þar til barnið verður lögráða og fær fullgildan sjálfsákvörðunarrétt í sínum eigin 

málum hafa foreldrar rétt og bera jafnframt skyldur til að taka ákvarðanir í persónulegum 

málefnum barnsins með hagsmuni þess að leiðarljósi.  

Með hækkandi aldri og auknum þroska fá börn getu til að taka ákvarðanir um líf sitt, auk þess 

sem löngunin til að taka eigin ákvörðun vex. Stigvaxandi ábyrgð barns á eigin lífi er 

nauðsynlegur undirbúningur fyrir lífið.  Það er mikilvægt að barn læri að taka ákvarðanir og bera 

ábyrgð á eigin gerðum áður en það verður lögráða við 18 ára aldur. Skoða þarf hvert tilvik fyrir 

sig og meta með hagmuni barnsins að leiðarljósi hversu víðtækur sjálfsákvörðunarrétturinn skuli 

vera í ólögfestum tilvikum.
13

 

Þegar einstaklingur verður lögráða, 18 ára gamall, er honum með lögum tryggður 

sjálfsákvörðunarréttur, bæði hvað varðar persónuleg málefni og fjármál.   

2.4 Samráðsréttur 

Í  samráðsrétti felst annars vegar það að foreldrum ber að hafa barn með í ráðum þegar teknar eru 

ákvarðanir í persónulegum málum þess og hins vegar sú viðurkenning að barn hafi rétt á eigin 

skoðunum og rétt til að láta þær í ljós þegar aðrir en foreldrar taka ákvarðanir sem snerta líf þess. 

Börn eiga einnig að þessu leyti að njóta stigvaxandi réttinda miðað við aldur og þroska.
14

  

Í 6. mgr. 28. gr. bl. er kveðið á um skyldu foreldra til að hafa samráð við barn sitt áður en 

persónulegum málefnum þess er ráðið til lykta.  Með ákvæðinu er viðurkenndur sjálfstæður réttur 

barns til að geta myndað sér eigin skoðanir og réttur til þess að láta þær frjálslega í ljós í 

tilteknum málefnum er barnið varða. Ákvæðið tryggir börnum þennan rétt en það þvingar þau 

                                                           
12

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 915. 
13

 Umboðsmaður barna: „Umsögn um frumvarp til barnalaga“, 18. nóv. 2002,  http://www.barn.is. 
14

 Þórhildur Líndal: „Erindi flutt á málþinginu Barn og beskyttelst í Osló“, 26-27 feb. 2004, http://www.barn.is. 
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ekki til að tjá sig eða hafa skoðun á tilteknum málefnum. Ákvæðið er talið í samræmi við 1. mgr. 

12. gr. Barnasáttmálans. Gildi 6. mgr. 28. gr. bl. er þó vart víðtækara en svo, að í því felist 

almenn fyrirmæli um að foreldrum beri að hafa barn sitt með í ráðum þegar málefnum þess er 

ráðið til lykta en endanlegt ákvörðunarvald er alltaf í höndum foreldra.
15

  

Í 43. gr. bl. er fjallað um rétt barns til að tjá sig áður en dómari tekur ákvörðun í tilteknum 

málum sem varða börn, m.a. um forsjá. Fjallað verður nánar um 43. gr. bl. í kafla 5. 

3. Barnasáttmálinn 

3.1 Almennt um Barnasáttmálann 

Barnasáttmálinn var samþykktur af Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989. 

Sáttmálinn tók gildi 2. september 1990 en öðlaðist gildi á Íslandi þann 27. nóvember 1992.
16

  

Setning sáttmálans byggðist m.a. á því að réttindi barna væru ekki nægilega tryggð í gildandi 

mannréttindayfirlýsingum né öðrum sáttmálum og með Barnasáttmálanum fengist tækifæri til að 

koma sérstaklega til móts við þarfir og hagsmuni barna.
17

  Við setningu sáttmálans var einnig 

byggt á því að börn væru ekki þrýstihópur né hefðu þau nægilegan þroska til að setja sér 

áreiðanleg markmið, sem myndu þjóna þörfum þeirra og hagsmunum.
18

  

Barnasáttmálinn er mikilvægasti alþjóðasamningur sem fjallar um réttindi barna. Með 

setningu sáttmálans var mikilvægum áfanga náð í baráttu fyrir mannréttindum barna.  Sáttmálinn 

felur í sér ótvíræða alþjóðlega viðurkenningu á því að börn hafi sjálfstæð réttindi, óháð vilja 

foreldra og annarra forsjáraðila og jafnframt að þau þarfnist sérstakrar verndar umfram hina 

fullorðnu. Við samningu sáttmálans var fjöldi ríkja leiddur saman til þess að tryggja börnum þau 

lágmarksréttindi sem samningurinn kveður á um en vegna ólíkra viðhorfa og menningar 

aðildarríkjanna tók 10 ár að semja sáttmálann.
19

 Með sáttmálanum skuldbinda aðildarríkin sig til 

að tryggja börnum ákveðin lágmarksréttindi.  

Börn eru fjölmennur minnihlutahópur í heiminum og er markmið sáttmálans að tryggja að 

börn verði virkir þátttakendur í samfélaginu, fái tækifæri til að þroskast og verði upplýstir og 

                                                           
15

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 915.  
16

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 31. 
17

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 5-6. 
18

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 32. 
19 

Davið Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 31. 
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ábyrgir einstaklingar.
20

 Í sáttmálanum er kveðið á um borgaraleg, pólitísk, fjárhagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi barna sem og rétt þeirra til að njóta mannúðar.
21

 Samningurinn hefur 

stuðlað að því að auka lífsgæði barna og veitt þeim ríkari réttarvernd.   

3.2 12. gr. Barnasáttmálans 

Ákvæði 12 gr. sáttmálans hljóðar þannig: „Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur 

eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið 

réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska.  

Vegna þessa skal barni einkum veitt tækifæri á 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.“  Við túlkun 

á ákvæðinu kemur fram að forsendan fyrir því að mögulegt sé að taka ákvarðanir í málefnum 

barna og hafa það að leiðarljósi sem barni er fyrir bestu, er sú að börn fái að segja álit sitt, að á 

þau sé hlustað og skoðanir þeirra virtar í samræmi við aldur og þroska.
22

   

12. gr. er ein af grundvallarreglum Barnasáttmálans og forsenda þess að börn geti notið 

mannréttinda. Með henni er börnum tryggður sjálfstæður réttur til láta skoðanir sínar í ljós og að 

tekið skuli tillit til þeirra. Ákvæðið skyldar ekki börn til að tjá sig eða hafa skoðun á tilteknu 

málefni, heldur tryggir það barninu sjálfstæðan rétt til þess að tjá sig um málefni sem það snerta.  

Réttur barns til að tjá sig er hvorki takmarkaður við ákveðin málefni eða efnisflokka né við 

ákveðin aldursmörk og því á barn þennan rétt óháð aldri.
23

  Þar sem réttur barns til að tjá sig er 

grundvallarréttur þarf mikið til að skerða þennan rétt. 

      Réttindin sem barni er veitt í 12. gr. sáttmálans færa því ekki sjálfsákvörðunarrétt, heldur færa 

þau barni réttinn að eiga aðild að ákvörðunartöku. „Rétturinn til þáttöku felur í sér samráð áður 

en ákvarðanir eru teknar“.
24

 Við túlkun á 12 gr. má því sjá að í eðli sínu kveður ákvæðið á um 

samráðsrétt.  

      Ákvæði 12. gr. sáttmálans er tvíþætt og greinist annars vegar í 1. mgr. þar sem kveðið er á um 

að virða skuli skoðanir barns í öllum málum sem það varðar og hins vegar er í 2. mgr. barninu 

veittur réttur til þess að tjá sig í þeim málum sem það varðar og koma til úrlausnar hjá 

                                                           
20

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 6. 
21

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 32. 
22

 Umboðsmaður barna: „Umsögn um frumvarp til barnalaga“, 18. nóv. 2002,  http://www.barn.is. 
23

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 9.  
24

 Ritstj. Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, unicef, bls. 26. 
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stjórnvöldum.  Réttur barns til að tjá sig við meðferð mála hjá stjórnvöldum er tryggður í 43. gr. 

barnalaga. 

4. Eiga börn að vera aðilar í forsjármálum?  

Í forsjármálum er meginreglan sú að foreldrar fari með sameiginlega forsjá barn síns eftir skilnað 

og slit sambúðar nema annað sé ákveðið og geta foreldar t.d. samið um að forsjáin verði í 

höndum annars þeirra, sbr. 2. mgr. 31. gr. bl.  En ef  ágreiningur rís á milli foreldra þarf dómstóll 

að skera úr um það, sbr. 34. gr. bl. Þegar ágreiningur um málefni barna kemur til úrlausnar 

yfirvalda eiga hagsmunir barna að sitja í fyrirrúmi en hagsmunir foreldra að víkja. Það má því 

segja að grundvallarmarkmið barnalaganna sé að tryggja rétt og hagsmuni barna en ekki réttindi 

og hagsmuni foreldra.
25

  

 Árið 1999 fól dómsmálaráðherra sifjalaganefnd að endurskoða bl. nr. 20/1992 í þeim tilgangi 

að kanna réttarstöðu barns í forsjármáli, einkum hvort talist gæti forsvaranlegt að veita barni 

stöðu aðila í slíku máli. Í árslok 2001 kallaði sifjalaganefnd sérstaklega eftir áliti sérfróðra manna 

á því hvernig væri best að skipa réttarstöðu barns í forsjármáli. Starfshópur sálfræðinga veitti  álit 

sitt á því hvort barn ætti að eiga aðild að dómsmáli er varðar forsjá þess, annars vegar beina aðild 

þar sem að sjálfsákvörðunarréttur barns væri virtur og hins vegar aðild fyrir milligöngu 

talsmanns. Starfshópurinn taldi það óæskilegt að barn væri aðili máls vegna þess að með því væri 

verið að setja barn inn í deilu foreldranna sem beinan þátttakanda og hætt yrði við að deilan 

myndi aukast og að þátttaka barnsins í ferli málsins gæti haft slæmar afleiðingar fyrir samskipti 

foreldranna og barns um ókominn tíma. Slíkt myndi einnig vera mikið álag fyrir barnið og taldi 

hópurinn að verja ætti börn fyrir slíku. Starfshópurinn taldi að í sumum tilvikum gæti það þjónað 

hagsmunum barns að hafa talsmann sem liðsinnti því í tengslum við forsjármál. Með talsmanni 

var átt við fagmann á sviði sálfræði, barnageðlækninga eða félagsráðgjafar. Taldi starfshópurinn 

mikilvægt að útiloka ekki þau bjargráð sem kynnu að þjóna vel hagsmunum og þörfum barna í 

slíkum aðstæðum.
26

 

      Þjónar það einhverjum hagsmunum að barn sé beinn aðili að forsjármáli? Þegar foreldra 

greinir á um helstu þarfir og hagsmuni barns er líklegt að fyrr en varir sé barnið orðið miðpunktur  

í deilu foreldranna.  Að setja börn í slíka stöðu kann að brjóta í bága við hagsmuni þeirra. Hér 

                                                           
25

 Jónas Jóhannsson: „Hafnarfjarðarleiðin“, bls. 326 og 330. 
26

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 976.  
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víkur réttur barnsins fyrir hagsmunum foreldranna og barnið verður í raun þolandi.
27

 Börn eru 

saklausir einstaklingar sem eiga að fá að njóta barnæsku sinnar. Það á ekki að blanda börnum inní 

deilur foreldra sinna heldur á að verja þau gegn þeim. Rannsóknir hafa sýnt að skilnaður foreldra 

veldur börnum oftast miklu álagi, óöryggi og kvíða.
28

 Það kann einnig að vera ógnun við velferð 

og andlegt jafnvægi barnsins að vera sett í þá stöðu að vera beinn aðili máls.
29

  

 Dómarar hafa það hlutverk að gæta hagsmuna barns í forsjárdeilu og úrskurða í samræmi við 

þá. Það er mín skoðun að sá réttur sem barni er tryggður í 43. gr. bl. sé nægjanlegur og því tel ég 

að barn eigi ekki að vera beinn aðili máls.   

5. Réttarstaða barna í forsjárdeilum 

5.1 Sáttaumleitan skv. 33. gr. bl. 

Skilnaðir eða sambúðarslit hafa í för með sér mikið tilfinningarót fyrir foreldra og er vissulega 

erfið lífsreynsla fyrir börn. Börnin vilja oft gleymast og fá ekki næga athygli, þá sérstaklega þegar 

deilur á milli foreldranna eru harðskeyttar.
30

 Áður en farið er til dómstóla er mikilvægt að 

foreldrar hafi reynt að leysa ágreiningsmál sín með samningum sín á milli. Aðilar eru líklegri til 

að halda samkomulag sem þeir hafa sjálfir komist að.
31

  

Í eldri lögunum var sýslumaður skyldaður til að bjóða barni sem náð hafði 12 ára aldri ráðgjöf 

en með nýju lögunum var ákveðið að leggja ekki til ákveðin aldursmörk, heldur væri það best að 

mat færi fram í hverju máli fyrir sig hvort ástæða væri til að ræða við barn.
32

  

Í  33. gr. bl. er að finna ákvæði þar sem kveðið er á um skyldu sýslumanns til að bjóða aðilum 

forsjármáls sérfræðiráðgjöf en foreldrum er ekki skylt að þiggja hana. Markmið með slíkri 

ráðgjöf er að finna lausn á máli með tilliti til þess sem barni er fyrir bestu. Ef foreldrar ákveða að 

þiggja slíka sérfræðiráðgjöf þá þurfa þeir samkvæmt ákvæðinu að veita sérstaklega samþykki sitt 

fyrir því að rætt sé við barnið og það fái að tjá sig um málið.  

Sérfræðiráðgjöfin kom inn í bl. með breytingarlögum nr. 18/2001 m.a. eftir ítrekaðar 

áskoranir umboðsmanns barna. Umboðsmaður barna lagði mikla áherslu á að sú skylda yrði lögð 

á foreldra sem ætluðu að skilja og hefðu börn yngri en 18 ára á framfæri sínu, að sækja slíka 

                                                           
27

 Jónas Jóhannsson: „Hafnarfjarðarleiðin“, bls 328.  
28

Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal: Barnasálfræði, bls. 155. 
29

 Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir: ”Réttur barna og velferð við skilnað foreldra”, bls.189. 
30

 Umboðsmaður barna: „Umsögn um frumvarp til barnalaga“, 18. nóv. 2002,  http://www.barn.is. 
31

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 971 og 972.  
32

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 920. 
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ráðgjöf sem og að alltaf yrði rætt við börnin að teknu tilliti til þroska þeirra þ.e. lagði áherslu á að 

virtur yrði réttur barns til að tjá sig í forsjármálum.
33

  

Í umsögn umboðsmanns barna við frumvarp til bl. nr. 76/2003 ítrekaði umboðsmaður skoðun 

sína og benti á það að með því að setja það í hendur foreldra að ákveða fyrir barn sitt hvort það 

fengi að tjá sig eða ekki í forsjármálum þá væri ekki verið að tryggja barni þann rétt sem því er 

veittur í Barnasáttmálanum, þá einkum í 2. mgr. 12. gr. sem kveður á um rétt barns til að tjá sig 

um þau mál er hljóta meðferð fyrir stjórnvöldum eða dómstólum.
34

  

Það má velta því fyrir sér hvort skylda eigi foreldra til ráðgjafar og auk þess tryggja að barni 

sé veittur réttur til að tjá sig. Með því að skylda foreldra til ráðgjafar og ræða við alla 

fjölskylduna frá upphafi mætti eflaust draga úr þeim áhrifum sem erfiðar forsjárdeilur hafa á 

börn. Þegar miklir erfiðleikar koma upp í fjölskyldulífinu hafa börnin oft þörf fyrir að spyrja 

spurninga og vilja þá ræða við einhvern sem þau geta treyst og er hlutlaus í málefnum 

fjölskyldunnar.
35

 

5.2 Réttur barns til að tjá sig í forsjárdeilum skv. 43. gr. bl. 

Í VI. kafla bl. nr. 76/2003 sem fjallar um dómsmál vegna ágreinings um forsjá barns segir í 1. 

mgr. 43 gr. að veita skuli 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. Með 

þessu ákvæði er barni tryggður sá réttur að gera grein fyrir viðhorfi sínu í málum sem það varðar.  

Það að barn fái að gera grein fyrir viðhorfi sínu er mikilvægt grundvallaratriði um rétt og stöðu 

barnsins.  

Ákvæði þessa efnis var fyrst lögfest með bl. nr. 20/1992 þar sem kveðið var á um í 4. mgr. 34 

gr. að gefa ætti barni sem náð hefði 12 ára aldri kost á að tjá sig um forsjármál áður en því væri 

ráðið til lykta, nema telja mætti að slíkt gæti haft skaðvænleg áhrif á barnið eða væri 

þýðingarlaust fyrir niðurstöðu málsins. Einnig þótti rétt að ræða við yngra barn eftir því sem við 

ætti miðað við aldur og þroska þess.
36

 

Við gerð frumvarps til bl. 2003 tók sifjalagaefnd gaumgæfilega til athugunar hvort rétt væri 

að halda í þá reglu að miða skilyrðislausan rétt barns til að tjá sig um mál við 12 ára aldur en 

                                                           
33

 http://barn.is/adalsida/malaflokkar/fjolskyldan/#8 
34

 Umboðsmaður barna: „Umsögn um frumvarp til barnalaga“, 18. nóv. 2002,  http://www.barn.is. 
35

 Umboðsmaður barna: „Umsögn um frumvarp til barnalaga“, 18. nóv. 2002,  http://www.barn.is. 
36

 Alþt. 1991-92,  A-deild, bls. 1171. 
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mælast til þess að rætt væri við yngra barn miðað við aldur þess og þroska. Leitaði sifjalaganefnd 

eftir áliti starfshóps sálfræðinga hvort ástæða væri til breytinga frá gildandi rétti að því er varðaði 

rétt barns til að tjá sig í forsjármáli. Það var mat starfshópsins að tryggja skyldi barni sem 

myndað gæti eigin skoðanir, rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varðar, 

nema telja mætti að slíkt gæti haft skaðleg áhrif á barnið eða það væri þýðingarlaust fyrir úrlausn 

málsins. Niðurstaðan var sú að ekki væri ráðlegt að binda skylduna til að leyfa barni að tjá sig í 

slíkum málum við ákveðinn aldur.
37

 Taldi starfshópurinn að þó svo að aldurinn skipti vissulega 

máli og því eldri sem börn væru því meiri vitsmunalega og tilfinningalega getu hefðu þau til að 

láta í ljós vilja sinn, mynda sér skoðun og taka afstöðu, væri ekki hægt að horfa framhjá því að 

yngri börn væru vel fær um að mynda sér sína eigin skoðun og tjá hana með skýrum hætti.
38

 

      Með lögum nr. 76/2003 gerð breyting á ákvæðinu. Framsetning ákvæðisins var gerð skýrari 

og ítarlegri. Einnig var um breytta áherslu að ræða, þar sem ákveðið var að binda þennan rétt ekki 

við tiltekin aldur, heldur láta það ráðast af atvikum máls og þroska barns hverju sinni. Þessi 

breyting var gerð í samræmi við 12. gr. Barnasáttmálans.
39

 

5.3 Undantekningar frá rétti barns til að tjá sig 

Bersýnilega er ekki er hægt að veita öllum börnum kost á að tjá sig í málum sem varðar þau, til 

dæmis vegna ungs aldurs. Í 1. mgr. 43. gr. bl. eru gerðar þrjár undantekningar frá rétti barns til að 

tjá sig.  

5.3.1  Nægilegur þroski 

Fyrsta undantekningin sem kemur fram í 1.mgr. 43. gr. bl. er sú að veita skuli barni sem náð 

hefur nægilegum þroska, kost á að tjá sig um mál. Það er matsatriði hverju sinni hvað teljist vera 

nægjanlegur þroski hjá barni. Þó svo að aldurinn sé leiðbeinandi skipta fleiri atriði einnig máli 

þegar meta á réttmæti þess að láta barn tjá sig í forsjármáli. Börn eru misjafnlega þroskuð þó að 

þau séu jafngömul. Vegna eðlis deilumálanna getur vandi barnanna við að tjá sig um einkahagi 

verið mismikill. Unglingur getur í þessu sambandi átt erfiðara með að tjá sig heldur en yngra barn 

eða öfugt.
40

 Afstaða yngri barna er ekki eins fullmótuð og afstaða eldri barna. Þau eiga erfiðara 

með að gera upp á milli foreldra sinna og geta oft ekki greint á milli eigin vilja og vilja 

                                                           
37

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 929. 
38

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 975. 
39

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 929-30. 
40

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 975. 
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foreldranna. Þeim mun yngri og óþroskaðri sem börn eru því mun erfiðara er fyrir þau að gera sér 

grein fyrir atriðum sem skipta máli.
41

   

Í bókinni Börn og skilnaður eftir Benedikt Jóhannsson er fjallað um viðbrögð barna við 

skilnaði foreldra sinna eftir þroska þeirra og aldri. Hann lýsir algengum viðbrögðum barna á 

mismunandi aldursskeiðum. Yngstu börnin 0-2 ára hafa tæplega þroska til að gera sér grein fyrir 

skilnaði foreldra sinna.  Börn frá 2-5 ára bera talsvert tilfinningalegt ójafnvægi. Þau eiga erfitt 

með að tjá tilfinningar sínar með orðum, þau sýna þær fyrst og fremst í ýmis konar atferli.   

Hugsun barna  6-8 ára er orðin raunsærri og óhlutbundnari en áður. Þau gera sér gleggri grein 

fyrir fortíð, nútíð og framtíð. Börn 9-12 ára eru orðin raunsærri en yngri börn og horfast frekar í 

augu við skilnaðinn. Þau eru einnig orðin nógu þroskuð til að mynda sér sína eigin skoðun. Börn 

á þessum aldri hafa oft ríka réttlætiskennd og þeim hættir til að taka afstöðu með öðru foreldrinu 

á móti hinu og dragast þannig inn í deilur, ásakanir og jafnvel hefnigirni foreldranna. Því miður 

hættir sumum foreldrum einnig til að draga börn sín inn í deilurnar. Stálpaðir unglingar standa oft 

skilnaðinn betur af sér en yngri börn. Mikilvægt er að gefa unglingum færi á að ræða skilnaðinn 

og þær tilfinningar sem hann vekur.
42

 Af þessu má ráða að því óþroskaðri sem börn eru því 

erfiðara er fyrir þau að mynda sér sína eigin skoðun og því nauðsynlegt að tekið sé tillit til þroska 

þeirra þegar fer fram mat á því hvort að þau eigi að fá að tjá sig í forsjármálum.  

5.3.2  Skaðleg áhrif á barnið 

Önnur undantekningin í 1. mgr. 43. gr. bl. er sú að ekki skuli veita barni kost á að tjá sig ef það 

hefur skaðleg áhrif á það.  

      Það getur verið barni þungbært að þurfa að velja á milli foreldra sinna.
43

 Barni er í flestum 

tilfellum mikið í mun að velja ekki á milli foreldra sinna. Það vill oft gera þeim báðum til hæfis 

og það vill venjulega hvorugt þeirra særa. Stundum reynir barnið að komast hjá því að segja 

eitthvað sem það heldur að öðru foreldrinu falli illa, burt séð frá því hver vilji barnsins er eða 

hverjir hagsmunir þess eru varðandi val á forsjárforeldri.
44

 Sú skoðun hefur komið fram að hlífa 

skuli barninu við því að tjá eigin skoðanir og óskir í miðri skilnaðarorrustu foreldra sinna. Þeim 

finnst þau þá vera að gera upp á milli foreldranna og hafna öðru þegar þau elska bæði. Það sé 

                                                           
41

Sigríður Ingvarsdóttir: Gagnaöflun í forsjármálum, bls. 68. 
42

 Benedikt Jóhannsson: Börn og skilnaður, bls. 35-41. 
43

 Sigríður Ingvarsdóttir: Gagnaöflun í forsjármálum, bls. 69. 
44

 Sigríður Ingvarsdóttir: Gagnaöflun í forsjármálum, bls. 47-48. 
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foreldranna eða dómstólanna að leysa úr því hvaða fyrirkomulag sé börnunum fyrir bestu. Það sé 

léttir fyrir barnið að minnsta kosti innan við 12 ára aldur að þurfa ekki að taka formlega afstöðu.
45

 

Barn yrði því ekki krafið um afstöðu sína, ef það væri of þungbært fyrir það. Ef barnið vill ekki 

eða getur ekki nýtt sér þennan rétt sinn verður þar við að sitja.
46

 

5.3.3 Þýðingarlaust fyrir úrlausn málsins 

Þriðja undantekningin sem fram kemur í 1. mgr. 43. gr. bl. er sú að ekki skuli veita barni kost á 

að tjá sig ef það telst þýðingarlaust fyrir úrlausn málsins.   

      Þroski barns skiptir einnig hér máli þegar athuga á viðhorf þess í forsjármálum. Ef barnið 

hefur ekki nægilegan þroska til að mynda sér sjálfstæða skoðun eða tjá sig um málefnið er 

þýðingarlaust að veita því þennan rétt. Þýðingarlaust gæti t.d. verið að afla álits barns sé það 

mikið andlega fatlað. Slíkar aðstæður gætu réttlætt það að víkja frá því að athuga viðhorfs 

barnsins.
47

  

      Við úrlausn forsjármála er litið til tiltekinna sjónarmiða sem síðan eru lögð til grundvallar. 

Eitt sjónarmiðið sem litið er til eru persónulegir hagir foreldranna, en það er afgerandi við mat á 

því hvort foreldrið telst hæft til að fara með forsjá.  Ef annað foreldrið er talið vanhæft til að fara 

með forsjá barnsins er könnun á viðhorfi barns augljóslega þýðingarlaus.
48

  

5.4 Athugun á viðhorfi barns  

Viðhorf barns getur verið kannað með samtölum þess við dómara. Það eru viðurkennd sjónarmið 

að ekki sé ætíð nauðsynlegt að dómari ræði sjálfur við barn. Í 2. málsl. 1. mgr. 43. gr. bl. kemur 

fram að dómari geti, í stað þess að gera það sjálfur, falið dómkvöddum matsmanni til að kynna 

sér viðhorf barns og einnig að hann geti falið sérfræðingi að gera það ef ekki hefur verið 

dómkvaddur matsmaður. Dómarinn hefur hér svigrúm til að meta hvert mál fyrir sig og ákveða 

hvaða leið henti með tillit til hagsmuna barnsins.
 49

   

Í sumum tilvikum er talið betra að sérfróðir aðilar ræði við barnið og gefi því kost á að tjá sig.  

Í því sambandi skiptir einkum aldur og þroski barnsins máli. Sérfræðingar eru oft í betri aðstöðu 

en dómari til að túlka og meta það sem barnið segir, hversu áreiðanlegt það er eða hvort eitthvað 
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 Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir: Áfram foreldrar, bls. 22. 
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 Sigríður Ingvarsdóttir: Gagnaöflun í forsjármálum, bls. 68-69. 
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annað en vilji barnsins búi þar að baki. Sérfræðingar hafa ákveðna menntun sem gerir þeim kleift 

að nota ákveðna tækni í samtölum við börn. Þeir nota t.d. ákveðna leiki til að komast að því hvar 

barnið vilji búa eða spyrja barnið óbeint um viðhorf þess eða önnur atriði sem gefa til kynna hvað 

því finnst og hvernig líðan þess er.
50

  

5.5 Tillit til sjónarmiða barns 

Þó að 43. gr. bl. veiti barni rétt á að tjá sig, er hvergi að finna ákvæði í lögunum sem bindur 

úrlausn máls við viðhorf barns.
51

 

      Í dómsmáli ákveður dómari hjá hvoru foreldra forsjá barns verður eftir því sem hann telur 

barninu vera fyrir bestu. Þegar dómari tekur ákvörðun um forsjá barns koma ýmsir þættir til 

skoðunar. Viðhorf barns er eitt af þeim atriðum sem hann lítur til.    

      Eins og fram hefur komið hér að ofan eiga mjög ung og óþroskuð börn erfiðara með að gera 

sér grein fyrir atriðum sem skipta máli í viðtölum. Viðhorf yngri barnanna er ekki eins fullmótað 

og viðhorf eldri barna. Yngri og óþroskaðri börn eiga erfiðara með að greina á milli eigin vilja og 

vilja foreldra sinna.
52

 Einnig verður að hafa í huga að barnið setur ekki alltaf sína hagsmuni fyrst 

í slíkum viðtölum og er því ekki hægt að ganga að því vísu að hægt sé að fara eftir vilja barnsins. 

Barnið vill ekki særa foreldra sína heldur vill það gera þeim báðum til hæfis og því er þeim mikið 

í mun að gera ekki upp á milli þeirra. Stundum reynir barnið að komast hjá því að segja hluti sem 

það heldur að öðru foreldrinu líki illa við, þrátt fyrir eigin vilja þess og hagsmuni við val á 

forsjárforeldri. Þegar um ung börn er að ræða er nauðsynlegt hlusta á sjónarmið og afstöðu þeirra 

og ráða í þessi atriði, t.d. með því að komast að því hvort það sem barnið segir endurspegli 

viðhorf þess og eða hvort afstaða þess mótist af einhverju öðru en vilja þess sjálfs.
53

 

Þegar afstaða barns kemur fram í forsjármáli er nauðsynlegt að vita á hverju sú afstaða 

byggist. Það verður að athuga atriði eins og „andlegt jafnvægi barnsins, sjálfstæði þess eða 

ósjálfstæði, tryggð þess við foreldri, reynslu þess af að hafa dvalið hjá foreldrunum, stöðu þess og 

tengsl í systkinahópnum, raunsæi barnsins, vonir þess og langanir, ásamt hæfi þess til að sjá fram 

í tímann og lifa sig inn í breyttar aðstæður“.
54

 

                                                           
50

 Sigríður Ingvarsdóttir: Gagnaöflun í forsjármálum, bls. 70. 
51

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 198. 
52

 Sigríður Ingvarsdóttir: Gagnaöflun í forsjármálum, bls. 68. 
53

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 930. 
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 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 975. 
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Þótt mikilvægt sé að viðhorf barns komi fram í viðtali er ekki rétt að ganga eftir því í öllum 

tilfellum . Hér skiptir máli hvort að barnið sé tilbúið til að taka afstöðu í þeim efnum og hvort það 

vilji tjá þeim aðila sem hefur það hlutverk að kanna viðhorf barnsins. Sumum börnum er það 

mikilvægt að tekið sé mark á vilja þeirra en það á sérstaklega við þegar vilji barns er ákveðinn og 

skýr. Í öðrum tilfellum getur það verið barni þungbært að þurfa að gera upp á milli foreldra 

sinna.
55

 

Tilgangur viðtals við barn er sá að sjónarmið þess komi fram og til að afla nánari upplýsinga 

en þeirra sem koma fram í gögnum málsins um barnið. Megintilgangurinn er þó að gefa barninu 

tækifæri á að tjá sig.
56

 Heildstætt mat verður þó að fara fram þegar ákvörðun er tekin um forsjá 

barns vegna þess að niðurstaða máls verður ekki eingöngu byggð á afstöðu barns. Hlutverk 

dómara felst í því að meta hvað sé barninu fyrir bestu eftir að hafa lagt heildstætt mat á alla þá 

þætti sem kunna að skipta máli fyrir hagsmuni barns.
57

 

6. Dómaframkvæmd 

6.1 Dómar 

Lögfest er sú meginregla að leysa skuli úr máli eftir því sem barni er fyrir bestu, sbr. 2. mgr. 34. 

gr. bl.  Með þessu ákvæði fær dómari talsvert svigrúm til að meta aðstæður í hverju máli fyrir sig. 

Ekki er að finna í lögum leiðbeiningar um það hvaða atriði skuli leggja til grundvallar matinu.  

Í greinargerð með fumvarpi til barnalaga er að finna upptalningu á þeim sjónarmiðum sem oft 

reynir á og koma til skoðunar við ákvörðun um forsjármál. Þessi atriði eru m.a tengsl barns við 

foreldri, persónulegir eiginleikar foreldris, óskir barns, hvort ákvörðun feli í sér röskun á stöðu 

þeirra og högum, kyn og aldur barns, húsnæðismál og systkinahópur.
58

 Ekkert eitt þessara atriða 

ræður úrslitum í öllum tilfellum. Atriði sem hefur ekkert að segja í einu máli getur auðveldlega  

ráðið úrslitum í öðru, og oftast tvinnast fleiri en eitt saman.
59

 

Teknir verða til skoðunar dómar Hæstaréttar er varðar forsjármál. Dómarnir verða kannaðir 

með það fyrir augum hvort vilji barns með tilliti til aldurs þess og þroska hafi í raun áhrif á það 

hvort foreldrið fær forsjá barnsins eða hvort að vilji barns tvinnist saman við önnur sjónarmið 

                                                           
55

 Sigríður Ingvarsdóttir: Gagnaöflun í forsjármálum, bls. 68-69. 
56

 Sigríður Ingvarsdóttir: Gagnaöflun í forsjármálum, bls. 68. 
57

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 930-931. 
58

 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 921-922.  
59

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 194. 
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sem litið er til við ákvörðun málsins. Sérstaklega verður horft til þess hvort Hæstiréttur gefi vilja 

barns meira vægi eftir því sem barnið er eldra.   

Í Hrd. 2003, bls. 989 (436/2002) deildu K og M um forsjá dætra sinna, 12 ára og 15 ára. K og 

M höfðu slitið samvistum en stúlkurnar voru báðar búsettar hjá K. Í héraðsdómi sem staðfestur 

var af Hæstarétti var niðurstaðan einkum reist á ítarlegri skýrslu sálfræðinga. Talið var að K og 

M væru jafnhæf til að fara með forsjá stúlknanna en K hefði meiri getu til að uppfylla eða koma 

til móts við tilfinningalegar þarfir þeirra. Í skýrslunni kom einnig fram að samband  dætranna við 

K væri nánara og sterkara og hefðu þær báðar látið í ljós þá ósk að fá að búa hjá henni.  Var K 

dæmd forsjá stúlknanna. Niðurstaða dómsins ræðst af sjónarmiðunum um tengsl barns við 

foreldri sem og vilja barns.   

Í Hrd. 1999, bls. 4167 (183/1999) deildu K og M um forsjá 13 ára dóttur sinnar. K og M 

höfðu slitið samvistum en stúlkan hafði búið hjá M um nokkurt skeið og naut þar festu og öryggis 

og stuðnings í námi. Talið var að K og M væru jafnhæf til að fara með forsjá stúlkunnar.  

Í skýrslu sálfræðings kom fram að viðhorf stúlkunnar til forsjár hennar við og eftir skilnað K og 

M væri einhlítt. Hún vildi vera hjá M. Að mati sálfræðings virtist hún taka þessa afstöðu að 

yfirveguðu máli og talið var að talsverður þungi væri að baki þessari viljayfirlýsingu hennar. Í  

niðurstöðu héraðsdóms sem staðfestur var af Hæstarétti kemur eftirfarandi fram: „.....Ekki kemur 

fram í barnalögum, að ákvörðun um forsjá skuli ákveðin í samræmi við viðhorf barns, enda þótt 

það sé kannað, samkvæmt 4. mgr. 34 gr. laganna. Ekki verður þó hjá því komist, að hafa af því 

nokkra hliðsjón við ákvörðun um það, hvar forsjá skuli vera“. Var talið að það hefði minnstu 

röskun í för með sér og best til þess fallið að tryggja velferð stúlkunnar að M færi með forsjá 

hennar.  Hér er niðurstaða málsins látin ráðast meira af sjónamiðinu um stöðugleika, þrátt fyrir að  

viljinn hafi einnig haft áhrif. Þar sem stúlkan hafði dvalið hjá M undanfarna 6 mánuði og var 

komin í skóla, þótti það varhugavert að taka hana þaðan og flytja hana í ókunnugt umhverfi og 

skóla, þar sem K hefði sest að.  

Í Hrd. 2004, bls. 3936 (165/2004) M og K deildu um forsjá 12 ára dóttur sinnar.  K hafði farið 

með forsjá hennar frá árinu 1995. Í héraðsdómi sem staðfestur var af Hæstarétti var krafa K tekin 

til greina. Í matsgerð kom fram að stúlkan vildi afdráttarlaust búa hjá M og ekki yrði merkt á máli 

hennar að hún væri að tjá annað en sína eigin afstöðu.  Ekki hafði verið hnekkt þeirri niðurstöðu 

dómskvadds matsmanns að M og K væru jafnhæf til að fara með forsjánna. Í  héraðsdómi,  sem 

var staðfestur af Hæstarétti segir: „.....Dómurinn er þeirrar skoðunar, að sú afstaða A, sem orðin 
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er tæpra 12 ára, að föður hennar verði falin forsjá hennar, sé vel ígrunduð miðað við aldur 

hennar og þroska. Verði að láta þessa afstöðu hennar ráða úrslitum í máli þessu“.  

      Í Hrd. 2001, bls. 1249 (358/2001) deildu M og K um forsjá 12 ára sonar síns. Eftir að M og K 

slitu samvistum haustið 1999 dvaldi sonur þeirra hjá M. Í málinu var lögð fram matsgerð 

dómkvadds sálfræðings þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að bæði M og K væru talin hæf 

til að fara með forsjána. Einnig kom fram að vilji drengsins stæði eindregið til þess að vera hjá M 

og drengurinn væri ákveðinn sjálfstæður einstaklingur, sem vildi fara sínu fram. Samband hans 

við M væri náið og gott, honum  gengi vel í skóla og ætti hann góða vini. Talið var að þegar litið 

væri til aldurs drengsins og eindreginn vilja hans að búa hjá M og mið tekið af persónuleika og 

skapmunum hans, þætti það hafa minnsta röskun í för með sér fyrir hann að dveljast áfram hjá M. 

Talið var að hagsmunum og þörfum drengsins væri best borgið með því að fela M forsjána. 

Niðurstaða dómsins í þessu máli ræðst af sjónarmiðinu um stöðugleika og jafnframt er vilji barns 

látin ráða úrslitum.  

      Í Hrd. 2002, bls. 3893 (284/2002) deildu K og M um forsjá tveggja barna sinna 7 ára drengs 

og 10 ára stúlku.  K krafðist að sér yrði dæmd forsjá þeirra en M hafði farið með forsjána í 

tæplega 2 ár vegna tímabundins vanda móðurinnar. Í mati sálfræðinga var tekið fram að báðir 

foreldrar væru hæfir til að fara með forsjá barnanna. Tekið var fram að tengsl barnanna væru 

sterkari við K en M, auk þess væri einlægur vilji stelpunnar að búa hjá K. Talið var að aðstæður 

K hefðu breyst, skilyrðum 1. mgr. 35. gr. barnalaga um breytingu á forsjá væru fullnægt og 

hagsmunum og þörfum barnanna væri best borgið með því að fela K forsjá barnanna. Í dóminum 

er niðurstaðan látin ráðast af tengslum foreldris við barnið sem og vilja barnsins.  

      Í Hrd. 2003, bls. 3969 (190/2003) deildu K og M um forsjá tveggja barna sinna 9 ára drengs 

og 6 ára stúlku, en M og K höfðu farið með sameiginlega forsjá barnanna frá samvistarslitum. 

Bæði M og K þóttu hæf til að fara með forsjá barnanna. Samkvæmt beiðni málsaðila voru 

sálfræðingar fengnir til að meta forsjárhæfni M og K, tengsl þeirra við börnin, félagslegar 

aðstæður og fleira. Í niðurstöðu matsins kom fram að ljóst væri að drengurinn vildi ekki gera 

breytingar á fyrirkomulagi sem hann hafði alltaf búið við þ.e.a.s. vera hjá K og stúlkan væri 

greinilega mjög náin K enda hafði hún aðeins verið eins og hálfs árs þegar foreldrar skildu. Var K 

falin forsjá barnanna.  Í þessu máli byggðist niðurstaða dómsins á sjónarmiðinu um tengsl barns 

við foreldri en talið var að K hefði meira lagað líf sitt að þörfum barnanna og alltaf verið í meiri 

tengslum við þau en M.  
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      Í Hrd. 21. júní 2001 (358/2000) deildu M og K um forsjá þriggja sona sinna, annars vegar 8 

ára tvíbura og hins vegar 6 ára barns. M og K höfðu farið með sameiginlega forsjá barnanna frá 

samvistarslitum og bjuggu synirnir hjá K. Talið var að M og K væru jafnhæf til að fara með 

forsjá drengjanna. Í skýrslu matsmanna fyrir héraðsdómi kom fram að drengirnir þrír væru sín á 

milli tengdir djúpstæðum og eðlilegum tengslum og voru M og K jafnframt sammála um að erfitt 

muni vera að skilja þá að. Í skýrslunni kom einnig fram að vilji elstu drengjanna væri skýr um að 

vilja búa hjá M. Var talið að ekki yrði annað ráðið af álitsgerð sálfræðings en að það væri vilji 

drengjanna að vera í samvistum og lúta forsjá M. Álit þetta þótti styrkja niðurstöðu héraðsdóms 

um að það þjónaði best samanlögðum hagsmunum drengjanna að M fengi forsjá þeirra. Var 

héraðsdómur staðfestur. Hér byggist niðurstaða dómsins á tengslum systkina sem og vilja barns.   

      Í Hrd. 2005, bls. 2075 (497/2004) deildu M og K um forsjá 7 ára sonar síns. Við sambúðarslit 

vorið 2001 sömdu M og K um að fara saman með forsjá drengsins en lögheimili hans yrði hjá K. 

Í mars 2003 flutti K með hann til systur sinnar meðan hún beið eftir að fá úthlutað félagslegu 

húsnæði. Var þá ákveðið að drengurinn skyldi hafa lögheimili hjá M tímabundið.  Þegar K  flutti 

í nýtt húsnæði sumarið 2003 óskaði hún eftir því að drengurinn flyttist aftur til sín, en því neitaði 

M. Höfðaði þá K mál til að fá dæmda forsjá drengsins. Í dómnum var fallist á að M væri hæfari 

en K til að fara með forsjá drengsins, sem þyrfti mikinn stuðning og aðhald. Var því M falin 

forsjá drengsins. Á fyrstum stigum málsins í héraði var sálfræðingur kvaddur til þess að ræða við 

drenginn um það hvar hann vildi búa og kom fram að vilji hans væri að búa hjá K. Á síðari 

stigum málsins tjáði drengurinn dómkvöddum matsmanni að ósk hans væri sú að dvelja meiri hjá 

K en verið hefði og að hann vildi raunar helst flytjast alveg til hennar en heimsækja M öðru 

hverju. Í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfestur var af Hæstarétti kemur eftirfarandi fram: 

„.....Þegar litið er til vilja barns í málum sem þessum þarf að hyggja að því á hverju hann 

byggist.  Mikilvæg atriði koma hér við sögu svo sem aldur barns, andlegt atgerfi þess og raunsæi, 

hæfni þess til ígrundunar, yfirsýn þess yfir aðstæður sínar, sefnæmi, reynslu af foreldrum  og 

stöðu í systkinahópi.  B er aðeins 7 ára gamall en hefur um nær tveggja ára skeið átt í togstreitu 

um hvar hann eigi að búa.  Hann er með frekar lága greind og vegna þessa og aldurs síns er sýnt 

að drengurinn hafi ekki yfirlit yfir aðstæður sínar eða geti gert á þeim raunsætt mat........ Því er 

það mat hinna sérfróðu meðdómenda að vilji B eins og hann er mældur með fjölskyldu-

tengslaprófi í matsgerð eigi ekki að ráða ákvörðun um forsjá“. Í dómnum kemur ýmislegt fram 
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um hæfi foreldranna og telja verður að það hafi ráðið úrslitum fremur en vilji barnsins vegna 

ungs aldurs þess.  

       Í Hrd. 2003, bls. 3781 (147/2003) deildu M og K um forsjá tveggja barna sinna, 8 ára stúlku 

og 6 ára drengs. Árið 2002 flutti M með börnin af heimilinu. Við rekstur málsins vann 

sálfræðingur að matsgerð um forsjárhæfni málsaðila og önnur atriði sem þýðingu hafa í 

forsjármálum. Í dóminum kemur eftirfarandi fram:  „....Fallist er á framangreindar niðurstöður 

sálfræðingsins, sem samrýmast niðurstöðum sálfræðiprófana. Samkvæmt þeim og öðrum gögnum 

málsins er ekkert fram komið í málinu, sem gefur tilefni til að ætla að [M] sé ekki ágætum kostum 

búinn til að fara með forsjá barnanna.  Vega þar þungt hin jákvæðu sterku tengsl hans og 

barnanna og skilningur hans á þörfum þeirra, enda hafa bæði börnin lýst vilja sínum til að búa 

fremur hjá honum en [K], einkum [stúlkan].  Þótt ekki megi leggja of mikið upp úr ætluðum vilja 

barnanna vegna aldurs þeirra verður ekki horft framhjá þessu atriði við úrlausn málsins“. Í 

þessu máli var talið að hagsmunir barnanna væru best tryggðir hjá föðurnum þrátt fyrir að 

foreldrarnir væru báðir taldir hæfir og er vilji barnanna látinn vega þungt í niðurstöðu dómsins.  

      Í Hrd. 2001, bls. 1614 (434/2000) deildu M og K um forsjá 5 ára sonar síns. Slitu þau 

samvistum og dvaldi drengurinn hjá K. M og K voru bæði talin hæf til að fara með forsjá 

drengsins, en ýmsar aðstæður þóttu veita M nokkuð forskot. Var talið að uppeldisaðstæður 

barnsins væru góðar og traustar hjá M og þar byggi hann við öryggi og stöðuleika. Var því M 

dæmd forsjá drengsins. Vilji barnsins var ekki kannaður í dóminum og niðurstaðan látin ráðast af 

persónulegum högum foreldra og stöðugleika barnsins.  

      Í Hrd. 2005, bls. 36 (517/2004) deildu M og K m.a. um forsjá 4 ára sonar þeirra til 

bráðabirgða. Málsaðilar höfðu áður staðið í forsjárdeilu sonar síns en því máli lauk með dómssátt. 

Við rekstur fyrra málsins vann sálfræðingur að matsgerð um forsjárhæfni málsaðila, tengsl þeirra 

við barnið og önnur atriði sem þýðingu hafa í forsjármálum. Sú matsgerð var einnig lögð fram 

sem gagn i þessu máli. Í matsgerðinni kom fram að M og K væru bæði hæf til að fara með forsjá 

sonar síns.  Í matsgerðinni kom einnig fram að vegna málleysi drengsins og ungs aldurs hafi ekki 

verið hægt að leggja fyrir hann fjölskyldutengslapróf eða ræða við hann til þess að fá fram óskir 

hans. Einnig kom fram að drengurinn virtist álíka hændur að báðum foreldrum sínum og ekki 

gera þar upp á milli.  Þar sem talið var að langt væri liðið frá því að ofangreind matsgerð var 

unnin og líkur á því að málskilningur drengsins hafi aukist var ákveðið að reyna leggja fyrir hann 

fjölskyldutengslapróf á ný. Það próf misheppnaðist að mestu leyti þar sem málskilningur 
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drengsins var enn talinn skammt á veg kominn að hann skildi ekki þær spurningar sem 

sálfræðingurinn beindi til hans. Var niðurstaða dómsins sú að móðurinni yrði falin forsjá til 

bráðabirgða þar sem það myndi valda sem minnstri röskun á högum barnsins. Þessi dómur er 

merkilegur fyrir þær sakir að tilraun er gerð til þess að ræða við drenginn þar sem hann er aðeins 

4 ára gamall en niðurstaða málins látin ráðast af stöðugleika.  

      Í Hrd. 2003, bls. 2412 (2/2003) deildu M og K um forsjá 4 ára sonar síns. Í héraðsdómi sem 

staðfestur var af Hæstarétti var byggt á ítarlegri skýrslu sálfræðings. Í skýrslunni kom fram að M 

væri hæfari en K til að fara með forsjána og því talið drengnum fyrir bestu að M yrði falin forsjá 

hans. Talið að það yrði minni röskun fyrir drenginn. Í skýrslu sálfræðings má hvergi sjá að rætt sé 

við barnið. Niðurstaða dómsins í þessu máli er látin ráðast af stöðugleika en ekki er kannaður 

vilji barnsins.  

      Í Hrd. 2005, bls. 573, (279/2004) deildu M og K um forsjá 5 ára dóttur sinnar.  Stúlkan hafði 

verið í eitt og hálft ár hjá K frá samvistarslitum. Í héraðsdómi sem staðfestur var af Hæstarétti 

kom fram að báðir foreldrar voru taldir hæfir að fara með forsjá stúlkunnar og tengsl beggja við 

hana væru góð. Var komist að þeirri niðurstöðu að á þeim tíma sem barnið hefði dvalið hjá 

móður sinni virtist sem barnið hefði náð ágætu jafnvægi þrátt fyrir deilur foreldranna og ekki 

þótti annað koma fram en að því liði og dafnaði vel. Ekki væri unnt að svo komnu máli að 

breyting á umhverfi og aðstæðum yrði því til góðs. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms 

með þeim rökum að ró hefði skapast um stúlkuna og hún byggi við stöðugleika sem ekki þótti 

rétt að raska.  Þegar litið var til alls framangreinds og ungs aldurs stúlkunnar yrði að telja 

hagsmunum hennar betur borgið fengi K forsjá hennar. Í dóminum er niðurstaðan látin ráðast af 

stöðugleika en hins vegar er hvergi vikið að vilja stúlkunnar.  

6.2. Ályktun af dómum 

Við skoðun á dómaframkvæmd Hæstaréttar má sjá að vilji barns fær aukið vægi í samræmi við 

aldur þess og þroska sem er í samræmi við ákvæði barnalaga. Hæfi foreldranna er ávallt kannað 

fyrst og ef annað foreldrið er talið hæfara en hitt er því almennt veitt forsjá, óháð því hver aldur 

barnsins er. Þegar aftur á móti talið er að báðir foreldrarnir séu jafnhæfir er litið til annarra 

sjónarmiða. Í því sambandi má nefna að þegar foreldrar eru taldir jafnhæfir til að fara með forsjá 

og barn lætur í ljós skýran vilja sinn þá fer Hæstiréttur að meginstefnu að vilja barns sérstaklega 

ef það hefur náð 12 ára aldri sbr. dóm Hæstaréttar nr. 165/2004. Í málum er varða börn á 
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aldrinum 8-15 ára er misjafnt hve mikið vægi vilji barns fær í því heildarmati sem fer fram sbr. 

dóm Hæstaréttar nr. 358/2000, þar sem vilji barns hafði mikil áhrif á niðurstöðu málsins og hins 

vegar dóm Hæstaréttar nr.183/1999 þar sem vilji barns hafði ekki eins mikið vægi við matið og 

frekar var lögð áhersla á stöðugleika barnsins. 

      Í þeim forsjármálum er varða börn á aldursbilinu 0-5 ára má sjá af dómaframkvæmd 

Hæstaréttar að við mat á því hvoru foreldrinu skuli veitt forsjá er nánast aldrei kannaður vilji 

barnsins sbr. dóma Hæstaréttar nr. 434/2000 og 2/2003. Samanber hins vegar dóm Hæstaréttar nr. 

517/2004 sem er merkilegur fyrir þær sakir að þar var reynt að ræða við barn sem var 4 ára. Það 

er ekki fyrr en við 6-7 ára aldurinn sem að farið er að kanna vilja barns í forsjármálum en þó er af 

dómaframkvæmd Hæstaréttar sbr. dóma Hæstaréttar nr. 190/2003 og nr. 284/2002  ljóst að meiri 

áhersla er lögð á sjónarmiðið um það hve sterk tengsl foreldris eru við barn.  

7. Norrænn réttur 

7.1 Samanburður við íslenskan rétt 

Íslenskur barnaréttur hefur mótast mjög samhliða norrænni löggjöf. Við setningu íslenskra laga 

hefur verið höfð hliðsjón af þeirri þróun og þeim breytingum sem eiga sér stað á öðrum 

Norðurlöndum. Íslensk lög eru á margan hátt lík þeim dönsku, þar sem fylgst er með þeim 

lagabreytingum sem eiga sér stað í Danmörku.  

       Löggjöf Norðurlandanna hefur meðal annars það sameiginlega einkenni að hagsmunir 

barnsins skulu alltaf hafðir að leiðarljósi. Barnið skal vera miðpunktur þegar ákvarðanir eru 

teknar varðandi það og gæta skal þess að það verði fyrir sem minnstum skaða ef ágreiningur rís 

um það. Virtur er réttur barns sem einstaklings og með auknum þroska og aldri fær það aukinn 

ákvörðunarrétt.
60

 

      Í ljósi hinnar ríku hefðar um norræna samvinnu er rétt að skoða hliðstæðar reglur danskra, 

norskra, og sænskra laga er varða rétt barns til að tjá sig í forsjármálum og bera þær saman við 

þær íslensku, en í 43. gr. bl. nr. 76/2003 kemur fram að veita skuli 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. 

                                                           
60

 Svend Danielsen: Nordisk Børneret II, bls. 40.  
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      Í  34. gr. dönsku laganna um forsjá foreldra, forældreansvarsloven nr. 499 frá 6. júní 2007 

kemur fram að rætt skuli við barn og kannað viðhorf þess áður en ákvörðun er tekin um forsjá- 

eða umgengni þess. Þetta er gert með sérfræðilegri rannsókn eða á annan hátt sem lýst getur 

viðhorfi barns. Ekki skal ræða við barn ef það er talið skaðlegt fyrir barnið eða hefur ekki 

þýðingu við úrslit málsins.  

      Í  31. gr. norsku laganna, Lov om barn og foreldre (barnelova), frá 8. apríl 1981 nr. 7.  kemur 

fram að þegar barn nær 7 ára aldri, skal það fá að tjá sig áður en ákvörðun er tekin um persónuleg 

málefni þess, þar á meðal hjá hvoru foreldri það vill búa. Þegar barnið er orðið 12 ára skal skoðun 

þess vega þyngra.  

      Í sænskum lögum, Föräldrabalken 1949:381, 2. gr. 6. kafla kemur fram að líta skal til vilja 

barns með tilliti til aldurs þess og þroska. Hér er ekki kveðið á um sérstök aldurmörk á rétti barns 

til að tjá sig í forsjármálum, heldur að taka tillit til aldurs barnsins og þroska.  

      Þegar borin eru saman ofangreind lagaákvæði má sjá að dönsku og sænsku lögin eru 

sambærileg þeim íslensku, þ.e.a.s að ekki er kveðið á um nein sérstök aldursmörk við afmörkun á 

rétti barns til að tjá sig í forsjármálum. Hins vegar í norsku lögunum er miðað við að 7 ára barn 

skuli fá að tjá sig í forsjármálum og þegar barn nær 12 ára aldri skal skoðun þess vega þyngra.  
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8. Lokaorð 

Mikil þróun hefur orðið í barnarétti á síðustu áratugum. Tuttugasta öldin hefur oft verið nefnd öld 

barnsins, þar sem málefnum barna og ungmenna hefur aldrei verið gefinn meiri gaumur. Við 

smíði þessarar ritgerðar hefur höfundur kynnt sér þau lagaákvæði sem og dómaframkvæmd 

Hæstaréttar í forsjármálum í þeim tilgangi að kanna hve mikið vægi sjónarmiðið um rétt barns til 

að tjá sig í forsjármáli fær. Sjónarmiðið um rétt barns til að tjá sig í forsjármálum fær meira vægi 

eftir því sem barn er eldra sbr. dómaframkvæmd Hæstaréttar sem sýnir að vilji barns sem er 12 

ára og eldra ræður miklu um það hvort foreldrið fær forræðið. Hins vegar þegar um er að ræða 

börn á aldrinum frá 6-12 ára fær sjónarmiðið um stöðugleika barns mikið vægi samhliða þess að 

litið er til vilja barnsins. Þegar um er að ræða börn á aldrinum frá 0-5 ára er nánast aldrei kannað 

hver sé vilji þess heldur eru aðrir þættir látnir ráða úrslitum við það heildarmat sem fer fram í 

forsjármálum.  

      Það er mat höfundar að þær réttarreglur sem eru í gildi í dag veiti börnum nægilega vernd og 

tryggi þeim ákveðið öryggi í forsjármálum. Öryggi í þessu sambandi felst í því að ætíð skuli miða 

þátttöku barns út frá aldri þess og þroska, en að láta ekki niðurstöðuna ráðast af vilja barns sem 

hefur ekki þann nægilega þroska sem þarf til. Hins vegar verður athyglisvert í ljósi þróunar í  

barnarétti,  að fylgjast með hvort að aldursmörk barna eigi eftir að lækka þegar kannaður er vilji 

barna í forsjármálum. Hvort það muni gerast skal hér látið ósagt. Tíminn mun leiða það í ljós.   

Sú vinna sem höfundur hefur lagt í ritgerð þessa hefur aukið á kunnáttu og skilning hans á 

umræddu efni. Í ljósi þess að áhugasvið höfundar liggur einmitt í barnarétti mun þessi reynsla 

koma honum að góðum notum í framtíðinni. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Hrefnu 

Friðriksdóttur lektor fyrir aðstoð, gagnlegar athugasemdir og ábendingar við gerð þessarar 

ritgerðar.     

 

 

 

 

 

 



24 

 

HEIMILDASKRÁ 

 

Alþingistíðindi. 

Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal: Barnasálfræði. Reykjavík 1995.  

Barnalög ásamt greinagerð. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, Reykjavík 2003. 

 

Benedikt Jóhannsson: Börn og skilnaður. Skálholtsútgáfan. Reykjavík 2004.   

 

Danielsen Svend: Nordisk børneret II. Nordisk Ministerråd. Kaupmannahöfn 2003. 

 

Davíð Þór Björgvinson: Barnaréttur. Bókaútgáfa Orators. Reykjavík 1995.  

 

Guðrún Erlendsdóttir: „Sameiginleg forsjá og önnur nýmæli í barnarétti“. Úlfljótur, 3-4.tbl. 1982, 

bls. 122-145.   

 

Jónas Jóhannsson: „Hafnarfjarðarleiðin“, Guðrúnarbók. Guðrún Erlendsdóttir sjötug. Reykjavík 

2006, bls. 323-343.  

 

Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs. Umboðsmaður barna. Reykjavík 2003.  

 

Sigríður Ingvarsdóttir: Gagnaöflun í forsjármálum. Háskólaútgáfan. Reykjavík 1996. 

 

Sigrún Júlíusdóttir og Nanna Sigurðardóttir:  Áfram foreldrar. Háskólaútgáfan. Reykjavík 2000.  

 

Sigrún Júlíusdóttir og Nanna Sigurðardóttir: „Réttur barna og velferð við skilnað foreldra“, 

Tímarit lögfræðinga, 2. tbl. 2005, bls. 183-196.  

 

Umboðsmaður barna: „Sérfræðiráðgjöf“, http://barn.is/adalsida/malaflokkar/fjolskyldan/#8 

(skoðað 5. ágúst 2009).  

 

Umboðsmaður barna: „Umsögn um frumvarp til barnalaga“,18. nóvember 2002, 

http://www.barn.is. (skoðað 5. ágúst 2009). 

 

Þórhildur Líndal: „Barnasáttmálinn, rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

með vísun í íslenskt lagaumhverfi“. Unicef. Reykjavík 2007.  

 

Þórhildur Líndal: „Erindi flutt á málþinginu Barn og beskyttelst í Osló 26-27 febrúar 2004“, 

http://www.barn.is, (skoðað 5. ágúst 2009). 

 

Önnur skýrsla Íslands um framkvæmd samnings á vegum Sameinuðu þjóðanna frá 20. nóvember 

1989 um réttindi barnsins. Sótt af http://domsmalaraduneyti.is (skoðað 5. ágúst 2009). 

http://barn.is/adalsida/malaflokkar/fjolskyldan/#8
http://www.barn.is/
http://www.barn.is/
http://domsmalaraduneyti.is/


25 

 

DÓMASKRÁ 

 

Dómar Hæstaréttar:  

Hrd. 1999, bls. 4167 (183/1999) 

Hrd. 2001, bls. 1614 (434/2000) 

Hrd. 2001, bls. 1249 (358/2001) 

Hrd. 2002, bls. 3893 (284/2002) 

Hrd. 2003, bls. 989 (436/2002) 

Hrd. 2003, bls. 2412 (2/2003) 

Hrd. 2003, bls. 3781 (147/2003) 

Hrd. 2003, bls. 3969 (190/2003) 

Hrd. 2004, bls. 3936  (165/2004) 

Hrd. 2005, bls. 573, (279/2004) 

Hrd. 2005, bls. 2075 (497/2004) 

Hrd. 2005, bls. 36 (517/2004) 

Hrd. 21. Júní 2001 (358/2000) 

 

 

 

 

 

 


