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Ágrip 
Réttindi barna snertir okkur öll. Börn eiga að njóta verndar í samfélaginu fyrir illri og 
vanvirðandi meðferð. Margt hefur áunnist í gegnum tíðina þegar réttindi barna eru 
annars vegar. Það verður þó ekki hjá því komst að þegar foreldrar eiga í deilum, verða 
börn oft á tíðum bitbein þeirra. Almennt viljum við börnum vel, því hafa verið lögfest 
heildstæð lög um málefni barna og hvernig réttur þeirra er tryggður, en meginregla 
barnaréttar er að taka ávallt ákvörðun sem er barni fyrir bestu. Til að það sé hægt, þarf 
að fara fram heildstætt mat á aðstæðum barnsins, og umfram allt þarf að taka tillit til 
vilja barnsins sjálfs. Í barnalögum er ákvæði um að hægt sé að beita aðför eða 
innsetningu til að koma á umgengni eða afhenda barn forsjáraðila. Að beita 
aðfararlögum í málefnum barna var mjög umdeilt, sér í lagi þegar koma þurfti á 
umgengni þegar umgengni var tálmuð. Ákvæði um beitingu aðfararlaga til að koma 
á umgengni kom nýtt inn í barnalöggjöf, með barnalögum nr. 76/2003. 

Beiting aðfararlaga í þessum tilgangi má segja að sé lokaúrræði þegar öll önnur 
úrræði hafa verið reynd. Þetta er þó tiltölulega flókið þegar vilji barns er á öndverðum 
meiði við vilja foreldra, því ávallt skal taka allar ákvarðanir með hagsmuni barnsins í 
fyrirrúmi. Sé ljóst að foreldri eða forsjármaður hafi mikil áhrif á barn, má í vissum 
tilvikum horfa fram hjá staðföstum vilja barnsins ef sýnt er fram á að vilji barns sé í 
raun og veru annar.  
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Abstract 
The rights of children affect us all. Children should be protected in society from ill and 
degrading treatment at all time. Much has been achieved over the years regarding 
children's rights. In cases where parents are involved in disputes, children are however 
often put in a difficult position  . In general, we want the best for our children, and for 
that reason comprehensive laws have been enacted regarding children's issues and 
how their rights are protected, but the principle of children's rights is to always make 
a decision that is in the best interests of the child. In order for this to be possible, a 
comprehensive assessment of the child's situation must be carried out, and above all, 
the child's own will must be taken into account. The Children's Act no. 76/2003 
contains a provision that enforcement may be used to establish 
contact/communication and in some cases the forceable handover of the child from 
one guardian to another.  The application of the Enforcement Act in matters of children 
was very controversial, especially when contact had to be established in cases where 
access was hindered. Provisions on enforcement were introduced into the child 
legislation, with the Children Act no. 76/2003. 

The application of enforcement law for this purpose can be said to be a final 
remedy when all other remedies have been exhausted. However, this is relatively 
complicated when the will of the child is at odds with the will of the parents, because 
every decision must be made with the interests of the child in the forefront. If it is clear 
that the parent has a manipulative influence on the child, the  will of the child may be 
disregarded in cases where it is shown that the will of the child is in fact different due 
to said manipulation. 
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1.0 Inngangur 
Öll höfum við tengingu við börn. Við sem komin eru til vits og ára höfum verið börn, 
mögulega eigum við börn sjálf en langflest okkar hafa haft kynni af börnum á 
einhverjum tímapunkti þótt tengslin séu að sjálfsögðu mismikil. Börn vekja hjá okkur 
tilfinningar, þau eru saklaus, varnarlaus og hafa ótrúlega eiginleika til að aðlagast. Það 
væri að æra óstöðugan að ætla að fara í gegnum allt það fjölskyldumynstur sem 
fyrirfinnst í dag, enda er vart hægt að segja að til sé í dag eitthvað sem heitir venjuleg 
fjölskylda. Slíkt orðalag var þó mjög algengt hér áður fyrr, og mörkuðust uppeldi og 
réttindi barna að stóru leyti af hjúskaparstöðu foreldra sinna, þ.e hvort foreldrarnir, 
þá karl og kona, væru í hjónabandi.  

Horfið hefur verið frá þessari flokkun barna í takt við breytt þjóðfélag og aukinn 
skilning á jafnrétti. Þeirri spurningu sem er varpað fram og er heiti ritgerðarinnar 
“Hvaða áhrif hefur vilji barns á framkvæmd aðfarar á grundvelli barnalaga?” verður 
ekki svarað að öllu leyti nema með stuttri sögulegri skýringu á barnalögum, og hvert 
sé megininntak þeirra laga, í nútíð og fortíð.  Aðför á grundvelli barnalaga var og er 
mjög umdeild en að sama skapi nauðsynleg í ákveðnum tilvikum, þar sem mikill og 
djúpstæður ágreiningur er til staðar. Hver vilji barns er getur haft mikil áhrif á hvort 
aðför fari fram eða ekki en áður en aðför fer fram á grundvelli barnalaga þurfa öll 
önnur úrræði að vera fullreynd. 
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2.0 Réttindi barna almennt 
Réttindi barna eru tiltölulega skýr, öll miða þau af því að barn eigi rétt á að lifa og 
þroskast í öruggu og vernduðu umhverfi. Þetta er meginstef í löggjöf okkar og tekið 
er mið af þessum atriðum í barnalögum sem og barnaverndarlögum. Barn á rétt á að 
njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska, án 
mismununar af nokkru tagi. Þessi réttur barnsins er lögfestur í 1. gr. barnalaga nr. 
76/2003, eftirleiðis barnalög, skammstafað bl. Jafnframt er lögfest sú meginregla 
barnaréttar í 2. mgr. 1. gr. barnalaga að það sem barninu er fyrir bestu skuli ávallt vera 
í forgrunni þegar teknar eru ákvarðanir um málefni þess. Sú meginregla að ávallt skuli 
tekin ákvörðun sem er barninu fyrir bestu á sér einnig lagastoð í öðrum lagabálkum 
sem snúa að börnum, sbr. 4. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 en þar segir að í 
barnaverndarstarfi skuli beita þeim ráðstöfunum sem barni séu fyrir bestu og 
hagsmunir barna skulu ávallt hafðir í fyrirrúmi í starfsemi barnaverndaryfirvalda. 
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, hér eftir nefndur Barnasáttmálinn, mælir um 
sömu meginreglur, sbr. 2. mgr. 1. gr. barnalaga en þar segir að það sem barni er fyrir 
bestu skuli ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir um málefni þess. Af 
þessum þremur meginlagabálkum sem snúa að börnum má sjá að inntakið er það 
sama þótt nálgunin sé ólík, þ.e. að ávallt skal tekin ákvörðun sem er barni fyrir bestu. 
Barnalögin standa á grunni Barnasáttmálans. Barnasáttmálinn var samþykktur af 
ríkisstjórn Íslands 2. nóvember 1992 en tók ekki gildi sem lög frá Alþingi fyrr en 13. 
mars 2013, sbr. lög nr. 19/2013. Barnasáttmálinn tryggir börnum ríka réttarvernd, enda 
skulu aðildarríki sjá til þess að samningurinn sé virtur og að börn hafi úrræði til að láta 
í ljós skoðanir sínar. Aðildarríki Barnasáttmálans skulu sjá til þess að réttur barnsins 
til að tjá sig og láta skoðanir sínar í ljós, sbr. 12. gr. Barnasáttmálans, sé tryggður. Þar 
er ríkur áskilnaður um að barn fái að koma að öllum málum sem varða það sjálft, eftir 
því sem aldur og þroski leyfir. Barn á einnig rétt á að koma áleiðis, með hvaða hætti 
sem er, skoðunum sínum og miðla hvers kyns vitneskju og hugmyndum í orði og máli 
en sá réttur barnsins er lögfestur í 13. gr. Barnasáttmálans. Barn á einnig rétt á að vera 
ekki skilið frá foreldrum sínum gegn vilja þess, nema þegar lögbær stjórnvöld ákveða 
samkvæmt viðeigandi lögum og reglum um málsmeðferð, að aðskilnaður sé 
nauðsynlegur með tilliti til hagsmuna barnsins enda sé sú ákvörðun háð endurskoðun 
dómstóla. Slík ákvörðun kann að vera nauðsynleg í ákveðnum tilvikum, ef barn sætir 
misnotkun eða er vanrækt af foreldrum sínum, eða þegar foreldrar búa ekki saman og 
ákveða verður hver skuli vera dvalarstaður þess, svo vitnað sé til 1. mgr. 9. gr. 
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Barnasáttmálans. Þetta er mikilvægt lagaákvæði og endurrómur frá 
stjórnarskrárvörðum rétti, sbr. 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, lög nr. 
33/1944 með síðari breytingum. Það ákvæði kom inn þegar mannréttindakafli 
stjórnarskrár var endurskrifaður árið 1995 og fjallar um að börnum skuli tryggð í 
lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Þetta var í takt við breytt 
viðhorf og markmið, að tryggja mannréttindi allra, þar með talið barna, þegar ákvæðið 
kom inn í stjórnarskrána. 

 

2.1 Réttindi barna í sögulegu samhengi 
Börn hafa í gegnum aldir þurft að hlíta reglum foreldra sinna og/eða forsjáraðila og er 
það viðtekin venja enn þann dag í dag. Réttindi barna hafa þó aukist hvað það varðar 
að þau hafa hægt og bítandi verið að fá meiri rétt til ákvörðunartöku yfir eigin málum. 
Þessi nálgun kristallast í þeirri viðleitni allra sem koma að málefnum barna að taka 
ávallt ákvarðanir sem verja hag barnsins og það sem barninu er fyrir bestu. Þetta hefur 
þó ekki alltaf verið svona. Fyrstu lögin á Íslandi sem sett voru gagngert til að tryggja 
lágmarksréttindi barna voru barnalög nr. 9/1981 en síðan þá hefur samfélagið breyst 
mjög hratt. Frá árinu 1981 hefur orðið algjör viðsnúningur í samfélaginu þegar kemur 
að aðstæðum barna, viðhorfi til barna og lagaumhverfi sem snýr að börnum. Þá hefur 
jafnréttis- og persónulöggjöf breyst mikið til batnaðar. Skilning á réttindum barna þarf 
að skoða með hliðsjón af sögunni til að skilja hvernig viðhorf samfélags getur haft áhrif 
og breytt gildandi rétti. Segja má að um sé að ræða hægfara þróun en hún er þó stöðug. 
Markmiðið hlýtur samt að vera það að gera enn betur og tryggja í ríkari mæli réttindi 
barna.  

 

2.2 Réttindi barna fyrir árið 1921  
Skilgetin börn voru börn getin í hjónabandi en óskilgetin utan hjónabands. Þetta skipti 
miklu máli og markaðist einna helst af samfélagsgerð fyrr á öldum og reyndar allt fram 
yfir miðja 20. öldina. Þetta viðhorf var ekki einungis ríkjandi á Íslandi heldur var þetta 
almennt viðhorf í löndunum í kring. Má það einkum rekja til þess afls sem kirkjan 
hafði, og var þá horft á getnað barns með augum kirkjunnar, að kynlíf var aðeins 
stundað í heilögu hjónabandi og í reynd eini möguleiki þess að getnaður gæti orðið1.  

 
1 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur. Reykjavík 1995, bls. 42. 
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Þetta var ríkjandi viðhorf í margar aldir og í reynd allt fram yfir miðja 20. öldina. 
Þetta var þó náttúrulega ekki svona einfalt, börn voru getin í eða utan hjónabands. Það 
þótti meðal annars eðlilegt að skilgreina barn sem hórbarn sem getið var við 
hjúskaparbrot á þjóðveldisöld2. Óskilgetin börn voru mun verr sett en börn sem getin 
voru í heilögu hjónabandi. Má þar helst nefna að þau fyrrnefndu áttu engan rétt til að 
kynnast og hafa samneyti við fjölskyldu föðurins, þótt faðirinn hafi haft lágmarks 
framfærsluskyldu, en slíkt má rekja allt aftur til lögbókarinnar Grágásar. 
Framfærsluskyldan var þó aðeins bundin við föður og við lát hans missti móðir hins 
óskilgetna barns alla framfærslu. Móðir barnsins hafði ekkert að leita í, og barnið stóð 
algerlega réttlaust. Með lögum nr. 8/1890 um meðgjöf með óskilgetnum börnum var 
stigið örlítið skref í þá átt að börnum og mæðrum þeirra var tryggð lágmarks 
framfærsla. Þó þurfti faðir að vera á lífi en sveitarfélag móður greiddi þeim 
framfærslustyrk við lát föður, eins var barni veittur réttur til styrks úr dánarbúi föður 
þótt það erfði hann ekki að lögum3. Árið 1905 með lögum nr. 44/1905, eða 
svokölluðum fátækralögum, breyttist þetta aftur til betri vegar, þ.e. að óskilgetnum 
börnum var veittur frekari réttur.4 
 

2.3 Réttindi barna 1921-1981  
Árið 1921 voru sett lög til að tryggja framfærslu barna, þ.e. lög nr. 57/1921 um afstöðu 
foreldra til skilgetinna barna og lög nr. 46/1921 um afstöðu foreldra til óskilgetinna 
barna. Það var bersýnilega vilji löggjafans5 á þeim tíma að jafna rétt skilgetinna og 
óskilgetinna barna þótt langt hafi verið í að jafnræði væri náð. Þetta breytti mjög miklu 
fyrir þessi börn þótt flokkunin sem slík sé neikvæð í sjálfu sér, þ.e. að flokka börn eftir 
hjúskparstöðu foreldra sinna. Í lögum nr. 57/1921 var sérstakur kafli um vald foreldra 
yfir börnum sínum, var það vald kallað foreldravald6. Þetta var byggt á þeim 
hugmyndum að vald foreldra gagnvart börnum sínum væri  algert, og var litið svo á 
að börn væru beinlínis eign7 foreldra sinna.  

Við skilnað og sambúðarslit var almenn regla að barn yrði hjá móður og sagði 
meðal annars í frumvarpi til laganna að „samkvæmt náttúrunnar lögmáli yrði að fela 

 
2 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 42. 
3 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 45. 
4 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 45. 
5 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar. Reykjavík 2019, bls. 122. 
6 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 71. 
7 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók Barnalögin nr. 76/2003 með síðari breytingum. Dómsmálaráðuneytið 2. útgáfa 2021, 

bls. 13 
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móðurinni uppeldi barna hennar umfram föðurinn.“8 Þetta var í takt við tíðaranda 
þessara ára og í sjálfu sér ekkert óeðlilegt, sé tekið mið af samfélagsgerð og félagslífi 
fólks á þessum árum. Framfærsluskylda foreldra var til 16 ára aldurs. Lög um málefni 
barna á þessum árum breyttist lítillega ár frá ári en ein stærsta breytingin á réttindum 
barna var að óskilgetin og skilgetin börn fengu sama erfðarétt9 sbr. 1. tl., 1. mgr.,1.gr. 
erfðalaga nr. 8/1962. 

 

2.4 Réttindi barna 1981-2003  
Árið 1981 kemur fram ný og breytt löggjöf um málefni barna, eða Barnalög nr. 9/1981. 
Hér varð alger stefnubreyting af hálfu stjórnvalda og má segja að þetta hafi verið fyrstu 
heildarlögin um börn. Lögin endurspegla hugmyndir samfélagsins og Alþingis um 
breytt sambúðarform. Því var staða barna jöfnuð enn frekar, hvort sem barnið var 
skilgetið eða óskilgetið. Mestu breytti þó að foreldrum var gefið mun meira svigrúm til 
að velja með tilliti til barna sinna hvort foreldrarnir byggju saman, í vígðri sambúð eða 
óvígðri sambúð. Þessi löggjöf byggði að mestu á að réttur barna væri hinn sami, óháð 
stöðu foreldra sinna. Þrátt fyrir hugtakið skilgetið eða óskilgetið, var staða barnsins hin 
sama þó svo að hugtökin væru notuð enn sem komið er.10  

Það var svo ekki fyrr en að ný Barnalög nr. 20/1992 tóku gildi að flokkun barna 
með vísan til skilgetinna og óskilgetinna barna hvarf. Vissulega hafði löggjafinn breyst 
lítillega með tíð og tíma en hér var á ferðinni ný og endurbætt löggjöf um málefni 
barna; löggjöf sem fangaði breytt viðhorf fólks til barna og fjölskyldna þeirra, á þeim 
árum. Stærsta breytingin í lögunum var tvímælalaust sú að skýrt var kveðið á um 
sameiginlega forsjá.11 Það var talsverður viðsnúningur frá fyrri árum þegar barn „yrði 
samkvæmt náttúrunnar lögmáli að alast upp hjá móður sinni.“ Þetta var í takt við þróunina 
á hinum Norðurlöndunum og var orðið almennt viðurkennt viðhorf hér á landi. 
Foreldrar þurftu að ákveða hjá hvoru foreldrinu lögheimilið yrði, en foreldrar skyldu 
í sameiningu sjá um uppeldi barna sinna, þar sem hagur barns yrði best borgið.  
 
 

 
8 Alþt. 1919-1920, A-deild, bls. 245. 

<https://www.althingi.is/altext/althingistidindi/L031/031_thing_1919_thingskjol.pdf> skoðað 8. janúar 2022. 
9 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 11. 
10 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 51-52. 
11 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók Barnalögin nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 12. 
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2.2 Réttur barns til að tjá sig við meðferð máls  
Barn á rétt á að tjá skoðun sína á öllum stigum máls. Vissulega verður að taka tillit til 
þroska barnsins á öllum stigum, en það á að leyfa rödd barnsins að heyrast. Það kann 
þó að vera erfiðleikum bundið að ætla að barn sem er átta ára gamalt búi yfir sama 
þroska og barn sem er 12 ára. Hér þarf að fara fram mat á hver þroski barnsins er eins 
og segir í 3. mgr. 33. gr. a. barnalaga „í samræmi við aldur þess og þroska.“ Er slíkt í 
samræmi við 12. gr. Barnasáttmálans en sú grein fjallar um að barni skuli veitt tækifæri 
til að tjá sig við hverja þá málsmeðferð eða dóm svo framarlega sem slíkt samræmist 
reglum í lögum um málsmeðferð. Það hefur verið þróun í barnarétti undanfarna 
áratugi að gefa barninu sem einstaklingi rétt til að tjá sig um málefni sín, málefni sem 
hafa algert grundvallargildi hvað varðar velferð þess og líðan.12 Því var stigið mjög 
stórt skref þegar Reglugerð um ráðgjöf, sáttameðferð og samtal að frumkvæði barns á 
grundvelli barnalaga nr. 76/2003  tók gildi þann 1. janúar 2022. Í 6. kafla reglugerðarinnar 
er útlistað hvernig barn getur farið þess á leit við sýslumann að hann boði foreldra til 
sáttameðferðar. Er sú reglugerð sett með vísan í 4. mgr. 33. gr. b., samtal að frumkvæði 
barns. Það er þó mjög mikilvægt að þetta úrræði sé kynnt börnum svo það sé raunhæft. 
Á það bendir meðal annars Umboðsmaður barna í innsendu erindi13 vegna frumvarps 
til breytinga á barnalögum, nr. 76/2003 um skipta búsetu barns, lög nr. 28/2021, að 
úrræðið, þ.e. sáttameðferð að frumkvæði barns, þurfi að vera vel kynnt svo hægt sé að 
nota það. Hvernig úrræðið mun reynast í framkvæmd er óvíst þar sem það er mjög 
nýlegt. Skilaboðin eru samt ótvíræð, þ.e.  að barn hafi fullan rétt til að óska eftir samtali 
þegar kemur að því að hlutast til um málefni þess. Réttur barnsins til að tjá sig er 
lögfestur í 43. gr. barnalaga með beina vísan í 12. gr. Barnasáttmálans. Mikilvægt er að 
barn fái að taka þátt í því ferli sem hefur og mun hafa bein áhrif á velferð þess. Því þarf 
rödd barnsins að heyrast eftir því hver þroski þess er. Við mat á því hvað sé nægilegur 
þroski til að barn fái að láta í ljós skoðun sína er margt sem huga þarf að. Ekki er þó 
miðað við aldur eins og gert var í eldri barnalögum en þar var miðað við 12 ára aldur. 
Horfið var frá því ákvæði enda er stefnan að auka rétt barna en ekki að takmarka 
réttinn við ákveðinn aldur. Þetta er endurrómur af þróun barnaréttar undanfarna 
áratugi hvað það varðar að barnið fái stöðugt betri tækifæri til að láta í ljós skoðun sína 
og afstöðu. Þegar þroski barns er metinn er almennt gengið út frá því að eftir því sem 

 
12 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290. mál.  
13 Umboðsmaður barna, innsent erindi til Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis vegna frumvarps til 

breytinga á barnalögum, nr. 76/2003 (skipt búseta barns) 29. október 2020. 
<https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-197.pdf> skoðað 25. mars. 2022. 



 

 15 

barn er eldra, þeim mun meiri þroska hafi það til að tjá vilja sinn. Ung börn eru oft á 
tíðum fullfær um að tjá vilja sinn án atbeina fullorðinna, en eðli málsins samkvæmt 
getur verið erfiðara að fá ung börn til að ræða málefni sín og þarf þá stundum að fá 
sérhæft fagfólk til að ræða við börn til að fá heildstætt mat á því hvað það er sem barnið 
vill. Hægt er gera það með margvíslegum hætti en sem dæmi má nefna að hlutlaus 
aðili getur lagt próf fyrir barnið og rætt við það um samband þess við forsjáraðila eða 
foreldra til að finna raunverulegan og skýran vilja. Í frumvarpi til barnalaga nr. 
76/2003 kemur fram að „sum börn hafa myndað sér skoðun en vilja ekki að hún komi 
beint fram til að þau verði ekki gerð ábyrg fyrir niðurstöðu málsins“14 en börn geti 
verið „bitbein foreldra sinna og eiga því í mikilli innri togstreitu.“15 Þrátt fyrir að tekið 
sé tillit til vilja barns er ekki þar með sagt að það sé það eina sem lagt er til grundvallar 
þegar tekin er ákvörðun um málefni þess, heldur er það ákveðið heildarmat sem 
dómari þarf að taka tillit til og er barni fyrir bestu. 
 

2.3 Sáttameðferð 
Áður en hægt er að kefjast úrskurðar eða höfða mál um forsjá, lögheimili, umgengni, 
dagsektir eða aðför, er foreldrum að skylt að leita sátta. Þetta er grundvallaratriði og 
er lögfest í 33. gr. a. barnalaga. Sýslumaður skal boða foreldra til sáttameðferðar en 
foreldrar eiga þó samt sem áður möguleika á að fá sérfræðiráðgjöf. Markmið 
sáttameðferðar er fyrst og fremst að hjálpa foreldrum að gera samning um þá lausn 
sem er barni fyrir bestu, sbr. ákvæði 3. mgr. 33. gr. a. Það er ekki óvarlegt að segja að 
hagsmunir barns séu best tryggðir ef foreldrar geta náð samkomulagi um málefni 
barnsins sem snúa að forsjá, lögheimili og umgegni. Slíkt fyrirkomulag þýðir að 
vægasta úrræðinu sé beitt, þ.e. sáttameðferð foreldra með atbeina sýslumanns. Til 
þessa er vísað í frumvarpi til breytingarlaga nr. 61/2012, en þar segir að „ljóst er að 
hagsmunum barns er almennt best borgið ef foreldrum tekst að ná samkomulagi um 
forsjá, lögheimili og umgengni.“16. Reynslan sýnir að sáttameðferð er til þess fallin að 
fækka þeim málum verulega sem koma til úrlausnar sýslumanns og dómstóla. Með 
raunverulegu samkomulagi foreldra og sátt um málefni barna eða barns þeirra má 
ætla að foreldrar verði virkari þátttakendur í lífi barna sinna. Í áðurnefndu frumvarpi 
til breytingar á barnalögum er vísað til forsögu þess að lögfest var ákvæði um 

 
14 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181 – 180. mál. Fylgiskjal II. – 290. mál. fylgiskjal II 
15 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181 – 180. mál.  
16 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290. mál. Ráðgjöf og sáttameðferð. 
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skyldubundna sáttameðferð, en Sýslumaðurinn í Reykjavík, eins og embættið kallaðist 
á þeim tíma, þ.e. árið 2000, gerði tilraun sem var fólgin í því að bjóða foreldrum ráðgjöf 
til að knýja fram lausn í umgengnismálum. Niðurstaða þeirrar tilraunar var mun betri 
en gert hafði verið ráð fyrir en í yfir 90% tilfella náðist samkomulag foreldra um 
umgengni eftir að þeir höfðu fengið sérfræðiráðgjöf.17 Sáttameðferð kemur því ekki 
aðeins barninu til góða, heldur er líklegt að hún leysi ágreining foreldra um málefni 
barns; ágreining sem þyrfti annars að fá úrskurð um og/eða fara fyrir dóm. Þetta ferli 
sparar tíma og minnkar álag á dómskerfið en umfram allt er mun líklegra að foreldrar 
ræki skyldur sínar og tryggi að barn þeirra sé sett í forgang enda er fundin sameiginleg 
niðurstaða í málefnum barnsins.18 Það sem felst í sáttameðferð er að notaðar eru 
„viðurkenndar aðferðir sem nota má til að leita sátta í ágreiningsmálum“ og er þá 
almennt talað um sáttamiðlun að jöfnu við sáttameðferð. Þrátt fyrir sáttameðferð, er 
eðli máls samkvæmt ekki hægt að ætlast til að foreldrar geri samning sín á milli.19 
Markmiðið er fyrst og fremst að tryggja að foreldrar fái allar helstu upplýsingar sem 
þeir þurfa á að halda um feril máls þeirra og önnur sjónarmið sem rík áhersla er lögð 
á að séu til staðar við lausn ágreiningsmála. Svonefndur sáttamaður leiðir 
sáttameðferð foreldra en hann er algerlega hlutlaus aðili. Hlutverk hans er fyrst og 
fremst að leiða foreldra áfram að niðurstöðu og ljúka meðferðinni með sátt, barninu til 
heilla. Sáttamaðurinn ber enga ábyrgð á því að foreldrar nái sáttum, slíkt er undir 
foreldrunum komið en sáttamaður skal meta hvenær ekki verður lengra komist og 
gefa þá út sáttavottorð, þ.e. ef foreldrum tekst ekki að gera samning sín á milli. 
Sáttavottorð verður að leggja fram áður en hægt er að krefjast úrskurðar eða höfða mál 
um forsjá, lögheimili, umgengni, dagsektir eða aðför eins og áður hefur verið vikið að. 
Sáttavottorð er einnig hægt að gefa út ef foreldrar mæta ekki á sáttafund eftir að hafa 
fengið kvaðningu tvívegis, sbr. 5. mgr. 33. gr. a. barnalaga. Í framkvæmd hefur nokkuð 
reynt á gildi sáttameðferðar. Í dómi Hæstaréttar frá 6. október 2014 í máli nr. 632/2014 
deildu foreldrar um forsjá barns. Þar sem foreldrar höfðu ekki undirgengist 
sáttameðferð samkvæmt 33. gr. a. var málið ekki dómtækt og því vísað frá í héraði, en 
Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. Í dómsorði segir: „Samkvæmt 
fortakslausu ákvæði 1. mgr. 33. gr. a. barnalaga nr. 76/2003, sbr. 12. gr. laga nr. 
61/2012, bar aðilum þessa máls að undirgangast sáttameðferð áður en sóknaraðili átti 
þess kost að leggja fram kröfu sína um að henni yrðu fengin börn þeirra með beinni 

 
17 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290. mál. Ráðgjöf og sáttameðferð. 
18 Ibid. 
19 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók - Barnalögin nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 157. 
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aðfarargerð.“ Sáttamaður þarf þó ekki endilega að vera innan sjálfs 
sýslumannsembættisins, heldur geta foreldar leitað til sérhæfðra sáttamanna, en aðilar 
sem uppfylla skilyrði til að vera sáttamenn geta boðið upp á slíka þjónustu. Sáttamenn 
þurfa að hafa lokið háskólaprófi til starfsréttinda í lögfræði, sálfræði, félagsráðgjöf eða 
sambærilegum greinum og hafa unnið að lágmarki í tvö ár við meðferð mála þar sem 
reynir beint á hagsmuni barna, sbr. 13. gr. reglugerðar nr. 1450/2021. Að leita til 
annarra aðila en sýslumanns kann að vera heppilegra upp á tímasparnað en 
sáttavottorðið er þó alltaf hið sama. Sömu kröfur eru gerðar til sjálfstætt starfandi 
sáttamanna og sáttamanna á vegum sýslumannsembætta, sbr. 13. gr. reglugerðar nr. 
1450/2021, en það er ekki áskilnaður að báðir foreldrar samþykki val á sáttamanni. 
Landsréttur hefur slegið því föstu að sáttavottorð frá sjálfstæðum aðila sé jafngilt og 
sáttavottorð sýslumanns. Í dómi Landsréttar frá 1. febrúar 2019 í máli nr. 554/2019, reyndi 
á þetta atriði. Þar hafði aðili verið boðaður af sérhæfðum sáttamanni sem starfaði sem 
sálfræðingur utan embættis sýslumanns. Annað foreldrið hafnaði því boði þar sem 
viðkomandi vildi aðeins gangast undir sáttameðferð hjá sýslumanni. Sáttamaður 
leitaði þá svara hjá viðkomandi hvort sáttameðferð hjá sýslumanni væri hafin, en 
ekkert svar barst. Eftir að viðkomandi hafði tvívegis fengið boð í sáttameðferð án þess 
að bregðast við var gefið út sáttavottorð. Landsréttur taldi slíkt sáttavottorð 
fullnægjandi og taldi fullsannað að sáttameðferðin hafi verið hafin. 
Vert er að hafa í huga að vottorð sem ekki eru til þess fallin að uppfylla áskilnað 33. 
gr. a. barnalaga um sáttameðferð eru ekki gild. Í dómi Hæstaréttar frá 14. ágúst 2017 í 
máli nr. 441/2017 er þetta staðfest. Aðili höfðaði forsjármál um lögheimili yngsta sonar 
aðila en því var vísað frá dómi. Vottorð sem gefið var út af fjölskyldu- og félagsráðgjafa 
um val á skóla barnsins uppfyllti ekki kröfur um sáttameðferð og þau skilyrði sem 
koma fram í 33. gr. a. barnalaga og því var málinu vísað frá. 
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3.0 Forsjá  
3.1 Hvað felst í forsjá? 
Barn á rétt á forsjá foreldra sinna sbr. 1. mgr. 28. gr. barnalaga. Þessi grunnregla 
kristallast í 1. mgr. 18. gr. Barnasáttmálans að aðildarríki skulu gera allt til að tryggja 
þá meginreglu að foreldar beri sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn. Þetta er í takti 
við þjóðfélagsþróun síðustu ára og áratuga, þ.e. að foreldar taki jafnan þátt í uppeldi 
barna sinna. Forsjá hefur mikið gildi í barnarétti, því sá aðili sem hefur forsjá yfir barni 
hefur mun meira ákvörðunarvald yfir málefnum barnsins en það foreldri sem hefur 
ekki forsjá yfir barni sínu. Hugtakið forsjá og inntak þess hefur beina tilvísun til 
stjórnarskrárbundins ákvæðis um friðhelgi einkalífsins,20 þ.e. að geta alið upp barn sitt 
á sínum forsendum án atbeina yfirvalda að því gefnu að uppeldið fari ekki í bága við 
lög og barni sé ekki hætta búin. Foreldrar og forsjáraðilar barna hafa rúmar heimildir 
til að ákvarða uppeldi barna sinna, en engin sérstök aðferð er betri eða verri en önnur. 
Það væri vandkvæðum bundið að ætla foreldrum barna að fara eftir fyrirfram 
ákveðnum uppeldisreglum, enda er það óraunhæft að löggjafinn gæti útskýrt með 
tæmandi hætti hvað felst í því að ala upp barn. Fólk er breytilegt enda eru trú, 
lífsskoðanir, bakgrunnur og efnahagur fólks mjög misjafn.21 Forsjá getur verið á ýmsa 
vegu, allt eftir aðstæðum hverju sinni. Þó er rétt að árétta að ekki er til tæmandi listi 
yfir það hvað felst í því að hafa forsjá barns; slíkt er einfaldlega ómögulegt.22 Inntak 
forsjár er skilgreind í 28. gr. barnalaga. Segja má að forsjá barns sé þríþætt og fari eftir 
almennum skilgreiningum. Í fyrsta lagi er það réttur foreldra til að ala upp barn sitt, í 
öðru lagi er það skylda foreldra og í þriðja lagi er það réttur barnsins.23 Þær skyldur 
eru lagðar á foreldra að gæta hags barna sinn í hvívetna, foreldrar skulu annast barn 
sitt og sýna því umhyggju með tilliti til hags barnsins, sbr. 2. mgr. 28 gr. barnalaga. Á 
foreldra er einnig lagt fortakslaust bann við ofbeldi,24 enda segir í 3. mgr. 28 gr. 
barnalaga að forsjá barns feli í sér skyldu foreldra til að vernda barn sitt gegn hvers 
kyns ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. Það er samt rétt að benda á að ekki er 
lögfest refsiákvæði við að ala upp barn á vanvirðandi hátt, þótt foreldri kunni að brjóta 
gegn skyldu sinni. Það sem gerist er að við slíkar aðstæður opnast á úrræði 

 
20 Björg Thorarensen: „Fjölskyldu- og erfðaréttur“. Í ritinu Um lög og rétt – helstu greinar íslenskrar lögfræði,  Reykjavík 

2017, bls. 451. 
21 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 174. 
22 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók - Barnalögin nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 110. 
23 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 171. 
24 Þyrí Halla Steingrímsdóttir: „Það sem barninu er fyrir bestu“. Úlfljótur 57. árgangur 2004, bls. 173-200. 
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barnaverndar og fer þá málsmeðferð eftir lögum barnaverndar. Foreldrar skulu einnig 
sjá til þess að barn fái lögmæta fræðslu og foreldrum ber að beina börnum sínum að 
þeim sviðum sem samræmast hæfileikum þeirra og áhugamálum, sbr. 4. mgr. 28. gr. 
barnalaga. Foreldri skal einnig koma fram sem fyrirsvarsmaður barns, sbr. 5. mgr. 28. 
gr. barnalaga, en ákvæði 1. mgr. 51. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 tekur af öll tvímæli 
um slíkt og er skilmerkilega skilgreint í 51. gr. lögræðislaga að lögráðamenn þeirra 
sem eru ólögráða fyrir æsku sakir, að lögráð sú nefnist forsjá. 

 

 

3.2 Skipan forsjár 
Eitt foreldri getur farið með forsjá, stjúpforeldri og eftir atvikum aðrir aðilar ef t.d. 
andlát ber að höndum og/eða barn hefur verið tekið af foreldrum sínum vegna 
barnaverndar. Foreldrar sem slíta hjúskap geta farið fram á að fara með sameiginlega 
forsjá og skulu þeir þá taka saman ákvarðanir sem varða barnið. Réttarstaða foreldra 
eftir því hvernig forsjá barns er háttað er breytileg.  

3.2.1 Foreldri fer eitt með forsjá 
Barn á rétt á forsjá foreldra sinna eins og áður hefur verið vikið að, en ef móðir elur 
barn án þess að vera í hjúskap eða skráðri sambúð, fer móðirin með forsjá þess. Því er 
réttarstaða annars foreldrisins skert vegna hjúskaparstöðu. Það er því móðir barnsins 
sem ól það, sem tekur allar helstu ákvarðanir um barnið, sbr. 1. mgr. 29. gr. barnalaga.  

3.2.2 Sameiginleg forsjá 
Foreldrar geta einnig farið með sameiginlega forsjá, sbr. ákvæði 28. gr. a. barnalaga en 
þegar foreldar fara með sameiginlega forsjá barns skulu þeir taka sameiginlega allar 
meiriháttar ákvarðanir sem varða barnið. Þó skal hafa í huga að þar sem barn hefur 
lögheimil hefur það foreldri sem barnið býr hjá heimild til að taka afgerandi 
ákavarðanir um daglegt líf barnsins, sbr. 1. mgr. 28. gr. a. Því má segja að það foreldri 
sem hefur sama lögheimili og barnið hafi ríkari rétt til ákvarðanatöku en hitt foreldrið, 
sem barnið býr ekki hjá. Foreldar geta þó samið um skipta búsetu barns og taka þá 
foreldrar í sameiningu allar afgerandi ákvarðanir um daglegt líf barnsins. Nánar er 
vikið að skiptri búsetu hér að neðan. 
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3.3 Skipt búseta barns 
Ákvæði um skipta búsetu var komið á með breytingarlögum nr. 28/2021 og breytti 
það miklu fyrir barnafjölskyldur. Með skiptri búsetu var komið til móts við 
barnafjölskyldur með nýrri nálgun. Breytt viðhorf í samfélaginu, sem meðal annars 
má rekja til virkari þátttöku feðra, áttu sinn þátt í því að Alþingi samþykkti ákvæði 
um skipta búsetu barna. Í lögskýringargögnum segir meðal annars: 

Þróun síðustu áratuga hafi verið sú að jafna stöðu foreldra svo þeir axli jafna 
ábyrgð á umönnun og velferð barnsins þótt þeir búi ekki saman. Þarfir og 
hagsmunir barnsins eigi þó ætíð að vega þyngra en sjónarmið um jafnrétti foreldra. 
Foreldrar þurfi að jafna sig að aðstæðum barnsins frekar en barnið að aðstæðum 
þeirra. 25 

Skipt búseta felur í sér að barn hafi búsetu á tveimur heimilum og hafa þá foreldrar 
jafnan26 möguleika á að ala upp barn sitt eða börn. Forsendan er að foreldrar skrifi 
undir samning hjá sýslumanni og fylgi þeim samningi. Samningurinn um skipta 
búsetur gerir líka beinlínis ráð fyrir að foreldar vinni ötullega saman í öllum málum er 
varða barnið, á öllum stigum uppeldis þess. Því eru gerðar mjög ríkar kröfur til 
foreldra um samstarf, virðingu, tillitssemi og sveigjanleika27 sem er ekki er gerður jafn 
mikill áskilnaður um eins og þegar forsjáin er sameiginleg. Ekki var talið ákjósanlegt 
að barn gæti haft lögheimili á tveimur stöðum. Slíkt væri of flókið lagalega eins og 
sakir standa og kemur þar meðal annars til að lögheimili mælir fyrir um hvaða skóla 
barn sækir. Það getur valdið vandkvæðum milli sveitarfélaga en einnig eru 
réttarfarsleg áhrif af lögheimilsskráningu eins og t.d. varðandi birtingu í einkamálum 
og sakamálum, svo fátt eitt sé nefnt.  
 

3.4 Ákvörðun forsjár 
Barn  á rétt á forsjá foreldra sinna, annars eða beggja, uns það verður sjálfráða og eru 
þeir forskyldir við það, sbr. 28. gr. V. kafla barnalaga. Réttur barnsins til forsjár 
myndast strax við fæðingu, sbr. 29. gr. barnalaga en við fæðingu barns geta foreldar 
samið um forsjá barnsins skv. 32. gr. barnalaga. Foreldrum ber að að taka ákvörðun 
sem er barninu fyrir bestu og hentar best þörfum þess, en sá áskilnaður er lögfestur í 

 
25 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 11 – 11. mál. Inngangur 
26 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók - Barnalögin nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 22. 
27 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 11 – 11. mál.  
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32. gr. barnalaga. Segja má að forsjá geti verið þríþætt, þ.e. lögbundin, umsamin og 
samkvæmt dómsúrskurði.28  

Lögbundin forsjá merkir að það foreldri eða sá aðili fari með forsjá eftir barnalögum, 
við tilteknar aðstæður. Má þar meðal annars nefna 30. gr. barnalaga þegar 
forsjárforeldri deyr. Umsamin forsjá er þó af öðrum meiði en þar vísast til 32. gr. 
barnalaga, þ.e. að  foreldrar geta samið um forsjá barns síns innan þeirra marka sem 
lög mæla fyrir um. Foreldra getur greint á um forsjá og eftir atvikum lögheimili barns. 
Geti foreldar ekki fundið lausn á þeim ágreiningi eftir lögbundna sáttameðferð er unnt 
að skjóta málinu til dómstóla skv. 34. gr. barnalaga. Forsjá samkvæmt dómsúrskurði 
þýðir að það er dómari sem ákvarðar forsjá og skal hann þá fyrst og fremst huga að 
aðstæðum og hag barnsins, en hann getur þrátt fyrir dómssátt foreldra synjað 
dómssáttinni sé hún andstæð högum barnsins. Það ber þó að árétta að aldrei geta fleiri 
en tveir aðilar farið með forsjá barns. Sameiginleg forsjá er lögbundin skv. 28. gr. a. 
barnalaga svo framarlega sem þær aðstæður séu til staðar eins og við skilnað eða 
samvistarslit foreldra. Sameiginleg forsjá er meginregla sbr. 31. gr. barnalaga þótt 
foreldrarnir geti ákveðið að annað foreldrið hafi forsjá. 

3.5 Skorið úr um forsjá 
Samkvæmt núgildandi barnalögum er það dómari sem sker úr um forsjá, komi upp 
ágreiningur um hvernig forsjánni skuli háttað. Í slíkum tilvikum er talað um dæmda 
forsjá. Málefni barna eru viðkvæm mál og því eru þinghöldin lokuð ólíkt hefðbundnu 
einkamáli.29 Vegna þeirra viðkvæmu einkamála sem þessi mál eru, er lögð rík áhersla 
á nafnleynd, sbr. 19. gr. barnalaga, þegar kemur að birtingu dóms. Dómari reynir eftir 
að fremsta megni að sætta aðila og fylgja þeirri meginreglu hvað barninu sé fyrir bestu. 
Í 34. gr. barnalaga er ákvæði um hvernig dæma skuli forsjá. Dómari verður að líta til 
nokkurra atriða eins og hæfis foreldra, stöðugleika í lífi barns, tengsla barnsins við 
foreldra, fyrri sögu eins og t.d. hvort hætta sé á að barn eða aðrir heimilismenn verði 
fyrir ofbeldi, sbr. 2. mgr. 34. gr. barnalaga. Umfram allt skal þó meta það sem barni er 
fyrir bestu. Forsjáin kann að verða dæmd öðru foreldrinu eða hún dæmd sameiginleg. 
Í lögskýringargögnum með frumvarpi30 til breytingar á barnalögum segir um heimild 
dómara til að dæma sameiginlega forsjá:  

 
28 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók - Barnalögin nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 107. 
29 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók - Barnalögin nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 25.  
30 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290. mál. 
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Ganga verður út frá því að gott samstarf sé alla jafna forsenda þess að vel takist til 
með sameiginlega forsjá foreldra sem búa ekki saman og þetta fyrirkomulag 
leggur foreldrum ríkar skyldur á herðar. Mikilvægt er að foreldrar og aðrir sem 
taka ákvörðun um forsjá barns átti sig á að farsæl sameiginleg forsjá krefst ekki 
eingöngu ákvörðunar eða samnings í upphafi heldur byggist á stöðugu samstarfi 
foreldra, sveigjanleika og gagnkvæmri virðingu og tillitssemi. Foreldrar með 
sameiginlega forsjá geta þannig hvorki séð fyrir öll þau tilvik sem reyna mun á né 
samið um eða leyst fyrir fram úr þeim spurningum sem upp kunna að koma. 
Foreldrar verða að vera í stakk búnir til að hafa jákvæð og uppbyggileg samskipti 
til að takast á við aðstæður og breytilegar þarfir barns hverju sinni. 

 

Í dómi Landsréttar frá 24. september 2021 í máli nr. 245/2021 deildu A og B um forsjá 
sonar síns. Þau deildu líka um umgengni og meðlag. Í upphafi var um að ræða 
sameiginlega forsjá samkvæmt samningi þeirra á milli. Þar sem B hugði á flutning 
til útlanda vildi B fá forsjá yfir syni þeirra. Sýnt var fram á að B byggi yfir ríkari 
forsjárhæfni en A. Samkvæmt dómsorði voru tengsl barnsins við B nánari og meiri 
en A og því var B dæmd forsjá sonarins. Þó að B væri að flytja tímabundið búferlum 
úr landi var það ekki talið koma í veg fyrir að B fengi forsjá. Enda var það niðurstaða 
dómsins eftir heildstætt mat  á hvað væri dregnum fyrir bestu að hann yrði áfram 
með B. Í dómsorði segir: 

Að öllu framangreindu virtu, sem og fyrirliggjandi gögnum og því sem rakið er 
í hinum áfrýjaða dómi, leiðir heildarmat á því hvað sé drengnum fyrir bestu til 
þeirrar niðurstöðu að hagsmunir hans standi til þess að stefnda fari með forsjána. 

  

Í þessum dómi og lögskýringargögnum má sjá að það sem einkennir dóma um forsjá 
er þessi skýri áskilnaður dómara um að velja ávallt það sem barni er fyrir bestu og 
leggja heildstætt mat á stöðu barns í deilum foreldra sinna. Dómari skal svo kveða á 
um meðlag og rétt til umgengni með sama hætti og sýslumaður gerir, sbr. ákvæði 47. 
gr. og 47. gr. a. barnalaga. Barn hefur þó ávallt rétt til að tjá sig á öllum stigum máls í 
samræmi við aldur og þroska, og ber þá aðilum að taka tillit til skoðana barnsins en 
dómari getur falið sérhæfðum aðila að afla frekari gagna, sbr. 42. gr. barnalaga, í þeim 
tilgangi að fá heilstætt mat á umhverfi og tengslum barns við málsaðila. Í 45. gr. 
barnalaga er að finna heimild dómara til að ákveða með aðfarargerð forsjá eða 
lögheimili barns ef aðili neitar að afhenda barn réttum forsjármanni. Fer aðför að 
meginreglum eftir 13. kafla laga um aðför nr. 90/1989. Seinna í þessari ritgerð verður 
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vikið sérstaklega að þeim þætti er varðar vilja barns á framkvæmd aðfarar á grundvelli 
barnalaga. 
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4.0 Umgengni 
4.1 Hvað er umgengni? 
Barn á skýlausan rétt á að fá að umgangast foreldri sitt sem það býr ekki hjá. Sá réttur 
er lögfestur í 1. mlsl. 1. mgr. 46. gr. barnalaga. Umgengni er barni og foreldri mikilvæg, 
enda er rétturinn almennt gagnkvæmur. Barnið á rétt á að þekkja foreldri sitt og að fá 
að njóta samveru og umhyggju. Það sem er grundvallarþáttur umgengni er samvera 
og samskipti. Skyldur foreldra til að stuðla að umgengni eru miklar. Þótt foreldrar 
standi í deilum innbyrðis, ber þeim að stuðla að umgengni og uppfylla þar með eina 
af mikilvægustu forsjár- og foreldraskyldum sínum. Þá er réttur barns til umgengni 
lögfestur og hann ber að virða svo framarlega sem það sé ekki andstætt hagsmunum 
barnsins. Lágmarksumgengni verður að taka mið af þörfum og hag barns og foreldris, 
en umfram allt er það rétturinn en ekki tímalengd umgegni sem er og ætti að vera í 
forgrunni. Í frumvarpi því er varð síðar að barnalögum nr. 76/200331 var talað um 
lágmarkstíma í lögskýringargögnum en í takt við þróun barnaréttar hefur verið horfið 
frá ákveðnum tímamörkum þegar kemur að umgengni.  

Séu uppi ástæður til að skerða umgengni verður að gera þá kröfu að foreldri 
sem vill takmarka umgengni barns síns við hitt foreldrið, færi fram sterk rök fyrir máli 
sínu. Ekki hefur þótt æskilegt að setja á með reglugerð eða lögum nákvæmlega hvernig 
umgengni skuli vera háttað. Slíkt hefur talist vera óheppilegt af þeim sökum að þá telst 
löggjafinn vera að seilast lengra inn í einkalíf fólks en æskilegt er og því er almenna 
reglan sú að fólki er treyst fyrir þessum málum sjálfu,32 meðal annars vegna 
stjórnarskrárákvæðis um friðhelgi einkalífs. Löggjafinn kemur hins vegar inn í 
viðkomandi mál ef foreldrar eru óhæfir til að ráða ráðum sínum með hagsmuni 
barnsins að leiðarljósi. Eins má segja að fjölskyldumynstur og trúarskoðanir fólks séu 
svo breytilegar að óhugsandi væri að búa til nákvæman leiðarvísi um hvernig 
foreldrar ættu að ráða ráðum sínum, en samkvæmt þessari vísireglu hér að framan er 
þetta almenna reglan. Það verður þó alltaf að taka tillit til mismunandi þroska barna.  

 
 
 
 

 
31 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181 – 180. mál.  
32 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181 – 180. mál. Um 46 gr.  
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4.2 Ákvörðun um umgengni 
Sé djúpstæður ágreiningur um hvernig umgengni skuli vera háttað er það í höndum 
sýslumanns að úrskurða um umgengni, sbr. 47. gr. barnalaga. Sýslumaður skal þó 
ávallt ganga út frá þeirri meginreglu hvað sé barni fyrir bestu. Samkvæmt áður 
tilvitnaðri lagagrein eru það aðeins foreldrar sem geta krafist úrskurðar um umgengni 
með þeim fyrirvara að barn á þegar búsetu hjá öðru hvoru foreldrinu, en slíkt ákvæði 
kom nýtt inn með breytingarlögum nr. 28/2021 um skipta búsetu barns.33 Því hafa 
foreldar barns sem hafa samið um skipta búsetu ekki sömu réttarstöðu og þeir aðilar 
þar sem samningur um skipta búsetu er ekki til staðar samkvæmt 3. mgr. 32. gr. 
barnalaga. Enda er ekki ráðgert að aðilar sem hafa samið um skipta búsetu séu að 
tálma umgengni. Geti foreldri ekki unað úrskurði sýslumanns um umgengni er hægt 
að kæra úrskurðinn. Skal hann þá tekinn fyrir í því umdæmi þar sem barnið býr. 
 
Sýslumaður þarf samt sem áður að taka mið af fleiri þáttum. Foreldrar sem vilja ekki 
að barnið fari í umgengni til hins foreldrisins þurfa að setja fram ítarlegar og 
greinargóðar ástæður fyrir því hvers vegna ekki á að heimila umgengni. Það er þó vilji 
barnsins sem er nauðsynlegt að horfa til áður en ákvörðun er tekin. Sýslumanni ber þó 
að taka tillit til tengsla barnsins við foreldri, aldurs barns, stöðugleika í lífi barns, 
búsetu foreldra og vilja barnsins með tillit til þroska þess. Eldri börn, og er þá oft miðað 
við 14-18 ára34, eru mun líklegri til að geta gefið upp vilja sinn án atbeina sérfræðinga. 
Þegar um er að ræða yngri börn kann að vera að vilji barnsins sé ekki augljós og jafnvel 
að foreldri geti haft áhrif á vilja barnsins, slíkt er þekkt35. Í frumvarpi sem lagt var fyrir 
Alþingi og varð síðar að barnalögum, var vikið stuttlega að hugtakinu Parent Alienation 
Syndrome, PAS. PAS er hugtak36 sem er notað þegar foreldri getur ekki hugsað sér að 
barn fái að njóta umgengni við hitt foreldrið sitt, en það hefur verið þýtt á íslensku 
foreldrafirringarheilkenni. Það lýsir sér í stuttu máli þannig að foreldri kann að hafa haft 
óeðlilega mikil áhrif á barn sitt, í því ljósi að sverta mannorð hins aðilans og stundi „í 
raun heilaþvott á barni sínu“ svo það vilji ekki hitta hitt foreldrið sitt. Það verður þó 
að setja þann fyrirvara við kenninguna um foreldrafirringarheilkennið að það er ekki alls 
staðar viðurkennt og hefur vart sést í dómaframkvæmd á Íslandi. Aðra sögu er að segja 
frá Bandaríkjunum. Fræðimenn á Íslandi hafa varað við þessari hugmyndafræði og 

 
33 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók - Barnalögin nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 260. 
34 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók - Barnalögin nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 261. 
35 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók - Barnalögin nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 262. 
36 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290. mál.  
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sagt að kenningin um foreldrafirringarheilkennið sé hugarburður geðlæknis og 
órökstudd með öllu.37 Þrátt fyrir að ofangreint heilkenni kunni að vera hugarburður 
þess sem setti kenninguna fram, er ljóst að hægt er að hafa áhrif á vilja barns til 
umgengni og fá það til að trúa og segja hluti sem það er annars ófært um að tjá sig um 
efnislega. Á slíkt reyndi í dómi Hæstaréttar frá 29. júlí 2010 í máli nr. 454/2010 þar sem 
niðurstaða Héraðdsdóms Reykjavíkur var staðfest. Aðili taldi sig ekki tálma 
umgengni, og hélt því fram að „óvilji barnsins til að fara í umgengni hans“ væri 
ástæðan. Á þetta féllst dómurinn ekki, og segir í dómsorði: 
 

Dómurinn getur ekki fallist á þessar röksemdir varnaraðila, því að mati dómsins 
er sá vilji sem barnið lýsir yfir varðandi umgengni við föður mjög litaður af 
viðhorfum og tilfinningum móður og systkina. Það er í samræmi við hugrænan 
þroska barna á þessum aldri. Viðhorf barna almennt og skoðanir þeirra á þessum 
aldri mótast af viðhorfum þeirra er standa þeim næst. Börn treysta því að viðhorf 
og skoðanir fullorðinna og þeirra sem eru þeim fyrirmynd séu öruggasta heimildin 
fyrir því hvað sé rétt og rangt og hvað þeim sé fyrir bestu hverju sinni. Þannig er 
því afar ólíklegt að C [Barnið] hafi geta myndað sér skoðun óháð viðhorfum, 
tilfinningum og skoðunum þess foreldris og systkina sem hún býr hjá, sér í lagi 
þar sem ljóst er af gögnum málsins hve neikvætt viðhorf þessir aðilar hafa til föður. 
 

Þegar foreldri tálmar umgengni er, að undangengnum úrskurði, staðfestum samningi 
sýslumanns, dómi eða dómssátt, hægt að leita frekari úrræða í þeirri viðleitni að annar 
aðilinn láti af tálmunum. Sé hins vegar eingöngu samningur foreldra á milli, án 
staðfests samnings sýslumanns, er hann ekki grundvöllur til frekari úrræða. Því er 
mikill munur á réttarstöðu foreldra eftir því hvort samningur þeirra á milli er 
staðfestur eða óstaðfestur. Sé samningur ekki staðfestur skv. 6. mgr. 46. gr. þýðir það 
einfaldlega að ekki er hægt að beita þvingunarúrræðum 48.-50. gr. barnalaga. Því er 
staðfestur samningur mikilvægur fyrir réttarstöðu foreldra, ef upp rís ágreiningur á 
seinni stigum.  
 

4.3 Tálmun umgengni  
Þegar foreldri brýtur rétt barnsins til umgengni er verið að brjóta gróflega á rétti 
barnsins til að eiga tengsl og samveru með foreldri sínu. Þetta er réttur barnsins fyrst 

 
37 Gunnar Hrafn Birgisson: „Foreldra firringar heilkenni (PAS) í forsjár- og umgengnisdeilum: Þekking eða 

blekking?“ Tímarit lögfræðinga 59. árgangur 2009, bls. 165-195. 
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og fremst en ekki einkamál foreldra. Hvernig umgengninni er háttað hverju sinni er 
mikið til foreldra að finna út sjálfir. Eins geta aðstæður orsakað að umgengni verður 
ekki komið á, má þar nefna veikindi, ófærð o.þ.h. ytri aðstæður sem ekki verður stýrt 
með beinum hætti. Brot á umgengni er samt sem áður ákveðin tegund ofbeldis, það er 
andlegt ofbeldi gagnvart því foreldri sem fær ekki að njóta samvista með barni sínu 
fyrir utan þá augljósu staðreynd að það er verið að brjóta á rétti barnsins til samvista. 
Þegar brot á umgengni raungerist er það oftast nær tilkomið vegna langvarandi og 
djúpstæðs ágreining foreldra sem er látið bitna á barninu og þá öðru foreldrinu í 
leiðinni. Helstu birtingarmyndir þess eru að vera ekki á þeim stað sem annað foreldrið 
á að sækja barnið, halda barni inni í læstu húsi, og beinlínis fara gegn undangengum 
úrskurði sýslumanns.38 Þetta háttalag er í almennu tali kallað tálmun.  
 

4.4 Úrræði við tálmun  
4.4.1 Dagsektir 
Ef umgengni er tálmuð og fyrir liggur úrskurður sýslumanns er hægt að krefjast 
dagsekta þar til sá aðili sem tálmar umgengni lætur af tálmun. Markmið dagsekta er 
fyrst og fremst að knýja fram efndir til að aðili láti af tálmunum og er hvorki refsing 
né viðurlög.39 Þetta er eitt elsta úrræði vegna tálmana í barnarétti og kemur fyrst fram 
í lögum nr. 60/1972 um stofnun og slit hjúskapar.  
Umgengni við barn samkvæmt úrskurði, dómi, dómssátt foreldra eða samningi þeirra, 
staðfestum af sýslumanni, verður þvinguð fram með dagsektum, tálmi sá sem hefur 
forsjá barns hinu foreldrinu eða öðrum sem eiga umgengnisrétt við barnið að neyta 
hans, sbr. ákvæði 48. gr. barnalaga. Núgildandi löggjöf er heldur rýmri hvað hvað 
dagsektir varðar en eldri löggjöf, sem aðeins tók til ákvörðunar samkvæmt úrskurði 
sýslumanns en ekki á grundvelli annarra þátta.   
 Í 2. mgr. 48. gr. barnalaga segir að sýslumaður geti að kröfu þess sem á rétt til 
umgengni við barn skv. 1. mgr., skyldað þann sem með forsjá barnsins fer til að láta af 
tálmunum að viðlögðum dagsektum, allt að 30.000 krónur fyrir hvern dag frá því að 
umgengni á að eiga sér stað og þá í allt að 100 daga. Þrátt fyrir þessa heimild 
sýslumanns, er það ekki skylda hans að beita dagsektum. Umboðsmaður Alþingis 
hefur tekið skýrt fram að 2. mgr. 48 gr. barnalaga feli ekki í sér fortakslausa skyldu. Í 

 
38 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290. mál.  
39 Hrefna Friðriksdóttir: „Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá“. Tímarit lögfræðinga 61. árg. 2011, bls. 

249. 



 

 28 

bréfi Umboðsmanns Alþingis frá 20. febrúar 2012, í máli nr. 6720/2011, segir „að 2. mgr. 48. 
gr. barnalaga nr. 76/2003 fæli ekki í sér fortakslausa skyldu fyrir sýslumann til að þvinga fram 
umgengni með álagningu dagsekta þegar fyrir lægi að umgengni hefði verið tálmuð.“ 
 
Þegar sýslumaður metur hvert og eitt mál út frá fyrirliggjandi gögnum verður hann 
að gæta sérstaklega að rannsóknarreglu stjórnsýsluréttar, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga 
nr. 37/1993, gæta hlutleysis og virða meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar, sbr. 12. gr. 
stjórnsýslulaga. Það sem felst einkum í rannsóknarreglu stjórnsýsluréttar er í þessu 
tilviki að sýslumaður skal sjá til þess að öll nauðsynleg og mikilvæg gögn komi fram í 
málinu. Sem dæmi: Hverjar eru tekjur þess sem greiða þarf dagsektir?  

Í barnalögum er lögfest heimild sýslumanns um að hann geti úrskurðað að dagsektir 
falli ekki niður fyrr en umgengni hafi átt sér stað þrisvar sinnum, sbr. 3. mgr. 48. gr. 
barnalaga. Ástæða þess að hafa viðmiðið þrisvar sinnum er til að tryggja að umgengni 
fari ekki bara fram einu sinni, og svo þurfi  mögulega að fara aftur fram á sama úrræði. 
Þarna er því sleginn ákveðinn varnagli svo að sá aðili sem tálmar sé líklegri til að láta 
af háttalagi sínu. Í sama ákvæði er þó líka gert ráð fyrir því að sérfræðingur hafi 
aðkomu að málinu, en orðið sérfræðingur kom í stað fulltrúi barnaverndar og var það í 
anda þess að ná fram meiri faglegri nálgun eins og Barnaverndarstofa bendir á í 
innsendu erindi vegna breytinga á 3. mgr. 48. gr. barnalaga og segir: „Ljóst er að með 
áðurnefndum breytingum er verið að stíga skref í rétta átt með því að fela sérhæfðum 
aðilum á vegum syślumannsembættanna meðferð þessara mála. Barnaverndarstofa 
vekur þó athygli velferðarnefndar á að ekki er óhugsandi að efla þurfi 
sérfræðiþekkingu á þessu sviði enn frekar.“40  

 

4.4.2 Fjárnám 
Ef ekki er látið af tálmunum þrátt fyrir álagningu dagsekta af hálfu sýslumanns er 
hægt að krefjast fjárnáms. Sýslumaður getur farið í fjárnám fyrir dagsektum sem eru 
komnar til vegna tálmunar og/eða annarra fullnustugerða. Það er ekki gert nema að 
sá sem tálmunin beinist gegn fari fram á fjárnám, og er þá gerðarbeiðandi skv. 
almennum reglum fullnusturéttarfars og sbr. 4. mgr. 49. gr. barnalaga. Þegar farið er 

 
40 Barnaverndarstofa, innsent erindi nr. Þ140/1476 til nefndasviðs Alþingis vegna frumvarps til breytinga á 

barnalögum 290. mál (réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.), 9. mars. 2012. 
<https://www.althingi.is/altext/erindi/140/140-1476.pdf> Skoðað 28. mars. 2022. 
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fram á fjárnám renna dagsektir beint til ríkissjóðs. Ákvæði 49. gr. barnalaga gildir um 
aðrar fullnustugerðir eftir því sem við á, ef frá er talið ákvæði 50. gr. barnalaga 
varðandi umgengni, fer meðferð máls og framkvæmd þess eftir ákvæði 45. gr. sömu 
laga.  
 

4.4.3 Aðför 
Það sem felst í aðför er að fá aðila með atbeina ríkisvalds til að fullnægja skyldum 
og/eða láta eitthvað ógert, sem viðkomandi vill ekki gera eða getur ekki gert. Það er 
því hægt að beita aðför við greiðslu peningaskuldar eða til ákveðinnar athafnar. Aðför 
er stjórnvaldsathöfn og í höndum sýslumanna og löglærðra fulltrúa þeirra sbr. 4. gr. 
aðfararlaga nr. 90/1989. Gerðarbeiðandi er sá aðili sem á réttindi og krefst aðfarar til 
að fá réttindindum sínum fullnægt og eftir atvikum peningagreiðslu sbr. 2. gr. 
aðfararlaga. Gerðarþoli er sá aðili sem ber skyldu eftir aðfararheimild sbr. 3. gr. 
aðfararlaga og getur verið einstaklingur eða lögpersóna, rétt eins og gerðarbeiðandi 
Það sem er þó algert grundvallaratriði er að gerðarbeiðandi geti sýnt fram á að krafa 
hans fellur undir 1. gr. aðfararlaga.41 Því er nauðsynlegt að gerðarbeiðandi tiltaki 
nákvæmlega hver krafa hans er gagnvart gerðarþola, annars er krafa um aðför ekki 
tekin til greina og vísað frá, sjálfkrafa. Samkvæmt 50. gr. barnalaga er hægt að krefjast 
aðfarar til að ná fram umgengni og eins má beita 45. gr. til að fullægja ákvörðun um 
forsjá eða lögheimili. Aðferð til að koma á umgengni var ekki í eldri barnalögum en 
ástæða þótti til að að setja inn þetta ákvæði, þótt það hafi verið umdeilt og í reynd má 
segja að ákvæðið sé umdeilt enn þann dag í dag, þótt ekkert betra fyrirkomulag hafi 
verið fundið hér á landi. Það sem er hins vegar forsenda þess að hægt sé að fara í aðför 
á grunni barnalaga er annars vegar að búið sé að reyna öll önnur úrræði áður en 
aðfarar er krafist og hins vegar að tálmunin eigi sér ennþá stað þrátt fyrir að leitað hafi 
verið allra leiða til að viðkomandi láti tálmunum. Aðför í þessu samhengi er einnig 
nefnd innsetning. Nánar er vikið að framkvæmd aðfarar á grundvelli barnalaga í 
fimmta kafla. 

 
41 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið: Handbók – Aðför, kyrrsetning, lögbann o.fl. Reykjavík 1992, bls. 17. 
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5.0 Framkvæmd aðfarar 
Hægt er að krefjast aðfarar til að ná fram umgengni skv. 50. gr. barnalaga. Í frumvarpi 
því sem svo síðar varð að barnalögum nr. 73/2003 er sérstaklega tekið fram að þótt 
heimildin sé komin, verði samt sem áður að hafa hagsmuni barnsins í fyrirrúmi við 
framkvæmd innsetningar.42 Því þarf að huga að framkvæmd aðfarar og hvernig hún 
er útfærð. Illa útfærð aðför getur hæglega valdið barninu skaða, enda voru uppi þau 
sjónarmið lengi vel og rökin fyrir því að hafa ekki aðfararheimild til að koma á 
umgengni þau að slíkt úrræði væri mjög líklegt til að valda miklum skaða.43 Sérstök 
athygli var vakin á því í frumvarpi því sem varð að barnalögum að þegar komin sé 
upp sú staða að beita þurfi innsetningu til að koma á umgengni, sé um að ræða mjög 
djúpstæðan og langvarandi ágreining foreldra. Innsetningu á grunni 50. gr. barnalaga 
er beitt, þótt tæpast verði sagt að slíkt sé algengt. Umgengni komið á með aðför skv. 
50 gr. barnalaga hefur að geyma ákvæði um framkvæmd aðfarar, sbr. 4. mgr. 50. gr. 
laganna. Vísað er til 45. gr. barnalaga og fer framkvæmdin eftir 3. mgr. 45. gr. Þar segir 
að sýslumaður skuli boða fulltrúa barnaverndarþjónustu í því umdæmi sem aðförin 
fer fram í til að vera viðstaddan gerðina og skuli hann gæta hagsmuna barns. 
Sýslumaður getur líka leitað liðsinnis lögreglu við gerðina og er lögreglu skylt að verða 
við slíkum fyrirmælum, en sýslumenn skulu vera einkennisklæddir við gerðina. Að 
endingu segir að framkvæmd aðfarar skuli haga þannig að sem minnst álag verði fyrir 
barn og er sýslumanni heimilt að stöðva gerðina telji hann sérstaka hættu á að barn 
hljóti skaða af framhaldi hennar. Engar fastar verklagsreglur eru fyrir hendi um 
hvernig aðför skuli fara fram. Lítillega er minnst á innsetningu barns í handbók dóms- 
og mannréttindaráðuneytis. Þar segir að sérstök sjónarmið gildi um framkvæmd 
innsetningar þegar börn eiga í hlut, sérstakrar varkárni sé þörf og forðast beri 
valdbeitingu. Þar er sérstök áhersla lögð á að sýslumaður sannfæri þann aðila sem 
heldur barni að efna skyldu sína44.  
 
Þann 15. mars 2010 sendi Umboðsmaður barna dóms- og mannréttindaráðherra bréf 
þar Umboðsmaður beindi þeim tilmælum til ráðherra að útbúa samræmdar 
verklagsreglur vegna framkvæmd aðfarargerða en Umboðsmanni höfðu borist 
athugasemdir í lok sumars 2009 um framkvæmd aðfarargerða á börnum þar sem talið 

 
42 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181 – 180. mál.  
43 Ibid. 
44 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið: Handbók – Aðför, kyrrsetning, lögbann o.fl., bls. 124. 
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var að ekki hefði nægilega vel verið staðið af framkvæmd. Vegna umkvartana réðst 
Umboðsmaður í að boða aðila á fund sem haldinn var 11. febrúar 2011 hjá 
Umboðsmanni barna. Þeir aðilar sem komu til fundarins voru frá 
dómsmálaráðuneytinu, Barnaverndarstofu, Barnavernd Reykjavíkur, 
Sýslumanninum í Reykjavík, Sýslumannafélagi Íslands, Lögreglustjórafélagi Íslands 
ásamt Hrefnu Friðriksdóttur, lögfræðingi og sérfræðingi í barnarétti. Niðurstaða 
þeirrar vinnu var að aðkallandi væri að skýrar verklagsreglur yrðu settar.45 Þrátt fyrir 
niðurstöðu þessa sérfræðingahóps sem Umboðsmaður barna kallaði til, þokaðist 
málið lítið sem ekkert áfram. Umboðsmaður barna ítrekaði svo aftur erindi sitt þann 
22. nóvember 2012 vegna aðfarargerðar sem var framkvæmd í Kópavogi þann 29. júní 
2012, sbr. dóm Hæstaréttar frá 7. mars 2011 í máli nr. 109/2011. Þar hafði verið deilt um 
forsjá barna, foreldrar voru með sameiginlega forsjá en móðirin hafði farið með börnin 
úr landi D til Íslands og tálmað föður að njóta umgengni við börnin. Þar hafði 
innsetning barna gengið illa en gerðinni verið haldið áfram. Umboðsmaður hafði sent 
Sýslumannsembættinu í Kópavogi erindi en í þeirri innsetningargerð var sérsveit 
Ríkislögreglustjóra  kölluð á vettvang til að sinna almennri löggæslu, og viðkomandi 
börn tekin með valdi en þó ekki af einkennisklæddri lögreglu. Það að 
einkennisklæddir sérsveitarmenn væru á staðnum væri mögulega þvert á hina 
lögfestu reglu stjórnsýsluréttar um meðalhóf, Umboðsmaður taldi þetta tæpast geta 
verið eðlilegt vinnulag, sbr. 3. mgr. 45. gr.46 barnalaga en þar segir að lögreglumenn 
skulu vera óeinkennisklæddir við gerðina.  
 
Í frumvarpi til breytinga á barnalögum nr. 61/2012 er því velt upp hvort aðför, þ.e. 
innsetning, sé heppilegt úrræði. Almennt var talið að svo væri ekki. Þrátt fyrir að slíkt 
hafi verið talið óheppilegt var ekki talið stætt á öðru en að lögleiða aðför í barnalög, 
enda varð að vera til raunhæft úrræði sem foreldrar og eftir atvikum forsjáraðilar gætu 
nýtt, ef umgengni væri tálmuð. Reynsla nágrannaþjóða okkar á hinum 
Norðurlöndunum er svipuð og hér. Úrræðinu er lítið beitt en að ákvæðið um aðför sé 
til staðar hafi sterk varnaðaráhrif47. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur slegið því 
föstu að ríki verði að hafa raunhæf úrræði til að koma á umgengni þegar foreldri eða 

 
45 Umboðsmaður barna: Frétt frá 22. mars. 2010 um aðfarargerðir á börnum  

<https://www.barn.is/frettir/adfarargerdir-a-bornum> skoðað 29. janúar 2022. 
46 Umboðsmaður barna: Frétt frá 18. desember 2012 um aðfarargerðir á börnum – bréf til ráðherra 

<https://www.barn.is/frettir/adfarargerdir-a-bornum-bref> skoðað 29. janúar 2022. 
47 Hrefna Friðriksdóttir: „Aðför vegna umgengistálmana“. Þjóðarspegillinn 2012, erindi flutt á ráðstefnu í október 

2012, bls. 4.  
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forsjármaður tálmar og/eða neitar að afhenda réttum forsjáraðila barn. Má þar meðal 
annars nefna dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Sophíu Guðrúnar Hansen gegn 
Tyrklandi frá 23. september 2003, mál nr. 3614/17 þar sem dómstóllinn sló því föstu að 
Tyrkland hafi gertst brotlegt gagnvart Sophíu vegna þess að ekkert úrræði var til að 
tryggja umgengni hennar, og því var réttur hennar og barnanna brotinn. Það er því 
lagaleg skylda þjóðríkis að sjá til þess að raunhæft úrræði sé til staðar. Í frumvarpi til 
breytinga á barnlögum nr. 61/2012 stóð til að afnema ákvæði um aðför skv. 50. gr. 
barnalaga þannig að ekki væri hægt að knýja fram umgengni með aðför. Í 
lögskýringargögnum með frumvarpinu má greina miklar efasemdir um tilvist 
ákvæðis um aðför. Í frumvarpinu segir orðrétt: 
 

Það er niðurstaða ráðuneytisins að aðför í því skyni að tryggja umgengni barns og 
foreldris geti aldrei verið barni fyrir bestu. Áhættan af því að barn bíði skaða af 
framkvæmd aðfarar sé svo mikil að ekki sé á það hættandi að grípa til svo 
afdrifaríkra úrræða. Því er lagt til, sbr. og athugasemdir í inngangi, að ákvæði þar 
að lútandi verði fellt brott úr gildandi lögum.48 

 
Þarna má bersýnilega greina alhæfingu af hálfu innanríkisráðuneytisins, að aldrei geti 
það verið barni fyrir bestu að aðför sé beitt til að tryggja umgengni. Þótt forsjár- og 
umgengnismál séu mjög erfið þegar þau eru komin á þann stað að beita þurfi 
aðfararlögum til að koma á umgengni eða koma barni til forsjáraðila, hefur Hæstiréttur 
slegið því föstu að aðför sé í sjálfu sér ekki hættuleg, sbr. dóm Hæstaréttar frá 29. júlí 2010 
í máli nr. 454/2010. Þar segir orðrétt: „Vegna þessa vill dómurinn ítreka að afhending barns 
með innsetningu er ekki hættuleg aðgerð í sjálfu sér, sé vandað vel til verka.“ Því reynir 
verulega á að þeir aðilar sem að innsetningunni koma sé vandvirkir, vinni að 
heilindum og taki ákvörðun sem sé barni fyrir bestu, sem getur vel falið í sér að barn 
sé afhent gegn vilja sínum. Í annarri umræðu um breytingu á barnalögum árið 2012 
barst erindi frá Velferðarnefnd Alþingis, en eftir því hafði verið kallað. Velferðarnefnd 
Alþingis taldi að úrræðið, þ.e. aðför, væri mikilvægt og það ætti ekki að taka það út. 
Nefndin var þó sammála þeim sjónarmiðum að þetta væri mikið inngrip fyrir barnið 
og fjölskyldu þess á báða bága en taldi að engin rök gætu sýnt fram á nauðsyn þess að 
fella ákvæðið út. Velferðarnefndin benti einnig á að umgengnisdeilur þar sem heimild 
barnalaga til aðfarar væri beitt, væru mjög fátíðar. Því væri þetta mikilvægt lokaúrræði 

 
48 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 – 290. mál.  
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þegar allt annað væri fullreynt. Velferðarnefnd lagði áherslu á að innanríkisráðuneytið 
léti gera samræmdar verklagsreglur fyrir sýslumenn hringinn í kringum landið sem 
þeir skuli fylgja við framkvæmd aðfarargerða þegar börn eigi í hlut.  
 

Mikilvægt er að aðför sé framkvæmd af ýtrustu nærfærni og þekkingu, þá sjaldan 
til hennar kemur. Í því skyni leggur nefndin til að innanríkisráðuneytið hefji vinnu 
við gerð verklagsreglna fyrir sýslumenn sem fylgja skuli við framkvæmd 
aðfarargerða. Með því móti megi stuðla að faglegri framkvæmd aðfarargerða og 
jafnframt draga úr hættu á því að barn bíði skaða við framkvæmd aðfarar. 49 

 
Það verður að teljast sérkennilegt að árið 2022 hafa þessar verklagsreglur ekki enn litið 
dagsins ljós. Því er það sýslumannsembættanna að framkvæma innsetningu með eins 
faglegum hætti og hægt er, út frá þeirri meginreglu sem er barni fyrir bestu. UNICEF 
á Íslandi fékk tækifæri ásamt fleirum til að leggja fram umsögn um þingskjal 328-290. 
mál.  Samandregið var það álit UNICEF að aðfararheimild barnalaga væri ekki góð 
lausn, og benti UNICEF á að „eitthvað annað úrræði ætti að vera til staðar“50 þegar 
forsjárforeldri tálmar umgengni, án þess þó að benda nákvæmlega á hvað það ætti að 
vera. Er þessi lýsing UNICEF á Íslandi keimlík þeirri mynd sem Umboðsmaður barna 
dró upp, þ.e. að heimild 45. gr. og 50. gr. barnalaga væri óheppileg, sbr. fyrri erindi til 
ráðherra.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 1427 – 290. mál.   
50 UNICEF á Íslandi, innsent erindi nr. Þ140/1460 til nefndasviðs Alþingis vegna frumvarps til breytinga á 

barnalögum 290. mál (forsjá og umgengni)  7. mars. 2012.<https://www.althingi.is/altext/erindi/140/140-
1460.pdf> skoðað 22. mars. 2022. 
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6.0 Hvaða áhrif hefur vilji barns á 
framkvæmd aðfarar á grundvelli 
barnalaga? 

Af því sem rakið er hér að framan er ljóst að meginreglan er sú að ávallt skuli leitast 
við að tekin sé sú ákvörðun sem er barni fyrir bestu. Vilji barns skiptir líka miklu, þ.e.  
barnið á að fá færi til að tjá sig og skal leitast við að fara að vilja þess. Þetta viðhorf 
endurspeglast meðal annars í nýrri reglugerð sem áður hefur verið vikið að í þessari 
ritgerð, reglugerð nr. 1450/2021 sem tók gildi 1. janúar 2022 og heitir Reglugerð um 
ráðgjöf, sáttameðferð og samtal að frumkvæði barns á grundvelli barnalaga nr. 76/2003. Alltaf 
skal leitast við að fá vilja barns fram, í öllum ákvarðanatökum sem lúta að lífi barnsins. 
Nokkrir dómar hafa fallið þar sem reynt hefur á vilja barns, og hve einörð afstaða barns 
getur vegið þungt.  

Í dómi Hæstaréttar frá 14. janúar 2005 í mái nr. 493/2004 snérist deila aðila um stúlku en 
hún var með forsjá hjá K og krafðist K að stúlkan yrði fengin sér með beinni 
aðfarargerð úr umráðum M. Stúlkan, sem var 15 ára gömul, hafði lýst því yfir að hún 
vildi dvelja hjá M. Í dómsorði fékk K stúlkuna með beinni aðfarargerð úr umráðum M, 
þrátt fyrir að vilji barns væri sá að dvelja hjá M. Fallist var á kröfu K um að forsjá dóttur 
aðila yrði komið á með beinni aðfarargerð. Í dómnum segir orðrétt: 

Samkvæmt þessari síðari álitsgerð er vilji stúlkunnar óbreyttur, en hún er nýorðin 
15 ára. Fyrrnefnd niðurstaða Hæstaréttar um forsjá yfir stúlkunni byggðist á því 
hvað væri henni fyrir bestu. Engin gögn hafa verið lögð fram í máli þessu sem 
breyta þeirri niðurstöðu. Með vísan til framangreinds verður að telja að varnaraðili 
hafi ekki fært fram rök sem veita tilefni til að varhugavert verði talið að gerðin nái 
fram að ganga. 

 

Í séráliti Ingibjargar Benediksdóttur og Jón Steinars Gunnlaugssonar segir: 

Hér er um að ræða 15 ára gamalt barn sem tekið hefur eindregna afstöðu til þess 
hjá hvoru foreldra sinna það vill búa. Í máli þessu hefur ekki verið sýnt fram á að 
aðstæður annars foreldrisins til þess að annast barnið séu betri en hins. Má ætla að 
afstaða barns með nægilegan aldur og þroska skipti einmitt máli þegar svo stendur 
á. 
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Í þessu máli, þrátt fyrir einlægan og skýran vilja stúlkunnar, fékk hún ekki vilja sínum 
framgengt. Eins og Ingibjörg Benediksdóttir og Jón Steinar Gunnlaugsson benda á í 
séráliti í dómnum, eru þetta þær aðstæður sem líta á til vilja barnsins, að afstaða barns 
með nægilegan aldur og þroska skipti einmitt máli í þessum aðstæðum. 

 

Eins og rakið var hér að ofan var um að ræða 15 ára gamla stúlku, sem er fullfær um 
að sýna tilfinningar sínar og hefur sterkar skoðanir á því hjá hvoru foreldri hún vill 
búa.  

Þegar um yngri börn er að ræða, er ekki alltaf alveg ljóst hver vilji barnsins er. Því getur 
þurft að kalla til sérfræðinga á sviði barna; sálfræðinga og/eða félagsfræðinga eftir 
atvikum til að átta sig á afstöðu barns. Í næstu fjórum málum sem hér verða nefnd, 
reynir verulega á þessa þætti málsins, þ.e. að finna út hver sé vilji barns. Í dómi 
Hæstaréttar frá 27. maí 2004 í máli númer 31/2004 var móður þriggja stúlkna dæmd forsjá 
yfir þremur dætrum hennar og barnsföður. Stúlkurnar eru fæddar 1995, 1997 og 2002, 
þ.e. elsta stúlkan var átta ára meðan sú yngsta var rétt rúmlega eins árs. Hatrammar 
deilur foreldra höfðu haft neikvæð áhrif á börnin og aðra aðila sem tengdust. Börnin 
fóru í viðtal til matsmannsins og segir hann: 

Þær gera ekki upp á milli foreldra sinna og segjast vilja vera jafnt hjá 
báðum. Hvorug kveður því skýrt á um vilja til þess að lúta fremur forsjá annars 
aðila fremur en hins. Ef fast er gengið á þær hallast þær nokkuð nær móður sinni, 
þó er nokkur áherslumunur eftir því hvort þær eru hjá föður eða hjá móður. 

Móðurinni var dæmd forsjá meðal annars á þeim forsendum að hún hafði haft meira 
með uppeldi dætra sinna að gera en faðirinn, en hann hafi starfað lungann úr uppvexti 
þeirra sem sjómaður en í dómnum segir:  

Við úrlausn málsins verður hins vegar að líta til þess að stefnandi hefur alla tíð 
verið heimavinnandi og þar af leiðandi tengst dætrunum meir en stefndi sem vann 
utan heimilis, aðallega á sjó, eins og rakið var. Þá hafa dæturnar búið hjá stefnanda 
frá sambúðarslitum og hefur ekki annað komið fram en að þar uni þær hag sínum 
vel og hafi þroskast eðlilega.  Það hefði því minnsta röskun í för með sér fyrir þær 
að verða við kröfum stefnanda og dæma henni forsjána. 

 

Hér hefur Hæstiréttur tekið þá afstöðu vegna aldurs stúlknanna að minnst röskun yrði 
á högum þeirra við að búa áfram hjá móður sinni. Vegna þess hversu ungar þær voru, 
fór fram heildstætt mat með dómkvöddum matsmanni. Í dómsorði segir að „Samband 
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systranna við báða foreldra bendi til innilegra og sterkra tengsla, en ætla megi, að 
tengsl við móður séu sterkari en við föður.“ Umgengni hjá þessum aðilum hafði 
farið eðlilega fram og ekki var neinn ágreiningur um umgengni per se. 

Þegar er umgengni er tálmuð og aðili kýs að knýja fram umgengni með aðför má 
segja að þar reyni mest á vilja barns, þ.e. hvort gerðin nái fram að ganga eða ekki. 
Í dómi Hæstaréttar frá 2. september 2008 í máli nr. 388/2008 er um að ræða sex ára 
gamalt barn. Vegna áralangra deilna var búið að innræta lítilli stúlku verulegum 
ranghugmyndum um föður hennar sem var tálmuð umgengni. Slíkt er alls ekki 
óvanalegt í miklum deilumálum. Barnið hafði áður upplifað að innsetningargerð 
hafi þurft til að koma á umgengni. Í áður tilvitnuðum dómi nr. 388/2008 segir:  

Þegar reynt hafi verið að koma á umgengni hjá sýslumanni hafi hún neitað að fara 
til föður síns en ekki viljað tjá sig munnlega, hvorki við barnaverndarnefnd né við 
sálfræðinginn. Var talið líklegt að A [barnið] teldi sér skylt við þessar aðstæður að 
sýna samstöðu með eldri systrum sínum og móður. Hljóti vilji gerðarþola að ráða 
að mestu leyti hegðun hennar. Þannig yrði að telja að gerðarþoli tálmaði 
umgengninni fremur en að vilji barnsins réði. 

Afhending stúlkunnar til föður síns fór svo fram með beinni aðfarargerð, sbr. 50. 
gr. barnalaga.  

Í dómi Hæstaréttar frá 8. janúar 2010 í máli nr. 711/2009 var tekist á um umgengni 
stúlku f. árið 2003. Í þessu máli reyndi á að fá úr því skorið hvort hægt væri að 
koma á reglulegri umgengni með innsetningu, fram í tímann. Slíkt reyndist ekki 
vera hægt vegna þess að dómur um slíkt uppfyllir ekki formkröfur innsetningar, 
þ.e. að búið sé að reyna allt áður, en ekki er hægt að ganga út frá því að umgengni 
sé tálmuð í náinni framtíð. Það sem kom hins vegar fram var að innsetning 
barnsins sumarið áður hafði mistekist hrapallega. Af dómnum má ráða að ástandið 
hafi verið mjög eldfimt og bersýnilega ekki gert stúlkunni auðvelt fyrir. Í dómsorði 
segir: 

Innsetning var framkvæmd á grundvelli úrskurðarins 2. júlí 2009 og liggja fyrir í 
málinu endurrit úr gerðarbók sýslumanns, lögregluskýrsla og erindi barnaverndar 
Reykjavíkur vegna þeirra aðgerðar. Í stuttu máli kemur þar fram að mikið gekk á 
og tók langan tíma að framkvæma innsetninguna, viðstaddir voru aðilar málsins, 
dætur þeirra þrjár, eldri hálfbróðir þeirra og móðurafi barnanna, lögmenn aðila, 
fulltrúar sýslumanns, fulltrúar barnaverndarnefndar, í fyrstu tveir óeinkennis-
klæddir lögreglumenn og síðar einnig tveir einkennisklæddir, sem kallaðir voru 
til vegna ástands á staðnum. Ljóst er af lýsingum viðstaddra að mikil geðshræring 
var til staðar, bæði hjá börnum og fullorðnum, ekki síst eigi það við um yngstu 
dótturina, A, en innsetningarkrafa þá eins og nú, náði einungis til hennar. Þó 
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kemur fram, einkum í skýrslu barnaverndar og einnig í endurriti úr gerðarbók 
sýslumanns, að þrátt fyrir að barnið hafi verið mjög æst og alls ekki viljað fara til 
föður síns, hafi það breyst þegar hún var komin út af heimilinu og virðist sem þá 
hafi farið vel á með föður og barni. 

 
Í þessu tilviki fór innsetning fram þrátt fyrir að ástandið hafi verið mjög erfitt og 
stúlkan hafi alls ekki vilja fara til föður síns. Þar má segja að vilji stúlkunnar hafi ekki 
að öllu leyti verið virtur, þótt hún hafi verið mjög fljót að jafna sig. Samkvæmt 
lýsingum hafa aðstæður verið mjög erfiðar. Þrátt fyrir að það sé beinlínis skylda móður 
að gera barninu aðstæður eins auðveldar og hugast getur, var slíkt ekki gert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 38 

7.0 Lokaorð 
Barnaréttur er í hægfara en stöðugri þróun. Með því að skoða söguna og læra af henni, 
má sjá að alltaf er hægt að gera betur. Ljóst er að það getur reynst erfiðleikum háð að 
átta sig fullkomlega á vilja ungra barna, því orðaforði getur verið takmarkaður og 
möguleg hlýðni gagnvart öðru foreldrinu kann að vera til staðar. Við slíkar aðstæður 
þarf að meta hvert og eitt tilvik út frá aðstæðum barnsins í víðu samhengi, sér í lagi 
með tilliti til skóla, vinahóps, fjölskyldutengsla o.þ.h. Eldri börn er á margan hátt 
auðveldara að skilja, þau eru þroskaðri og geta frekar tjáð sig með afgerandi hætti um 
sín mál, umfram þau sem yngri eru. Réttur forsjáraðila og foreldris til umgengni er 
líka mikill og það ætti alls ekki að láta sem sá réttur sé lítill. Það er réttur foreldris að 
fá að njóta umgengni við barn sitt, nema það sé beinlínis andstætt hag barnsins. Þessi 
réttur er mikilvægur báðum aðilum, barni og foreldri. Að takmarka þennan 
grundvallarrétt barns og foreldris er stórt inngrip í líf hvers einstaklings.  

Þegar ritgerðarspurningunni er svarað, þ.e hver er vilji barns á framkvæmd 
aðfarar á grundvelli barnalaga?, má segja að það séu mjög sterk rök fyrir því að hafa 
aðfararheimild í barnalögum. Heimild er til að knýja fram umgengni, og til að koma 
barni til forsjárforeldris, ef svo ber undir. Ekki er mjög algengt að krafist sé 
innsetningar. Hjá því úrræði verður þó ekki komist þegar deilur og ágreiningur er 
slíkur að foreldri tálmar umgengni ítrekað og til langtíma. Það er skylda ríkis að koma 
á virku úrræði til innsetningar og það verður að vera til staðar til að fullnægja skyldum 
stjórnvalda til að hafa á virkt og raunverulegt úrræði þegar öll önnur vægari úrræði 
eru fullreynd. Það kann að vera að önnur og betri úrræði séu til. Þau eru þó ekki komin 
fram og enginn sem hefur getað sagt hver þau ættu að vera. 

Vissulega eru þó ágallar á þessu fyrirkomulagi að því leytinu til að barnið getur borið 
skaða af gerðinni. Sé hins vegar vel að gerðinni staðið og foreldri rækir skyldu sína, er 
innsetningin sem slík ekki slæm. Það verður engu að síður að teljast óheppilegt að ekki 
séu fastmótaðar verklagsreglur hjá sýslumannsembættunum þegar kemur að beitingu 
aðfararlaga á grundvelli barnalaga. Með skýrum verklagsreglum og fumlausum 
vinnubrögðum mætti gera innsetningu faglegri og fyrirsjáanlegri, barni og foreldrum 
til góða. Þegar upp er staðið er það hagur barns og velferð þess sem ætti að vera í 
öndvegi. Allar ákvarðanir sem eru teknar eiga að vera barninu fyrir bestu, en það er 
eitt grundvallarsjónarmiða í barnarétti. 
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