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Ágrip 

Með ritgerð þessari er ætlun höfundar að skoða réttindi barna til að tjá sig í forsjár- og 

umgengnismálum. Skoðað er hvort réttur þessi sé nægilega tryggður í lögum og ef svo 

er hvort að hann sé virtur við dómaframkvæmd Hæstaréttar. Í upphafi er skoðað 

viðfangsefni barnaréttar og fjallað er um hugtakið forsjá og gerð er grein fyrir réttindum 

barna og foreldra. Fjallað verður um hin helstu lög sem eiga við t.d. Barnalög og 

Barnaverndarlög. Einnig er fjallað um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem er 

að finna reglur sem tryggja börnum rétt til að tjá sig í málum er þau varða og þessar 

reglur skoðaðar til hlítar. Að lokum er svo reifaður fjöldi Hæstaréttardóma sem upp 

komu við leit að lykilorðinu „forsjá― á árunum 1999-2009. Kannað er hvort að þau 

réttindi sem fjallað er um í ritgerðinni séu tekin til greina við framkvæmd forsjármála og 

að hve miklu leyti þau hafa áhrif á niðurstöðu mála. Kannað var hvort að önnur 

sjónarmið en viljasjónarmiðið vegi þyngra við úrlausn mála í Hæstarétti. Það varð 

niðurstaða höfundar að þessi réttur barna til að tjá vilja sinn er í langflestum tilvikum 

virtur og dómkvaddur matsmaður fenginn til að ræða við barnið. Í þeim tilvikum sem að 

barnið fékk ekki tækifæri á að tjá sig var það fyrir æsku sakir og heilt á litið er börnum á 

leikskólaaldri ekki gefin kostur á að tjá sig í forsjármálum. Þó svo að barni sé gefin 

kostur á að koma fram óskum sínum um búsetu er ekki þar með sagt að það eitt 

sjónarmiða ráði úrslitum. Sjónarmiðið að raska beri högum barnsins sem minnst virðist 

vega þyngra í mörgum málum.  
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Inngangur 
Réttindi barna spanna vítt svið í íslenskri löggjöf og eitt þeirra, sem finna má víða í 

barnalöggjöf er réttindi barna til að tjá sig um málefni er varða persónulega hagi þeirra. 

Barn er ólögráða einstaklingur undir 18 ára aldri.
1
 Þó svo að mælt sé fyrir í lögum um 

rétt barnsins til að tjá skoðanir sínar og óskir er ekki sjálfgefið að tekið sé tillit til þeirra 

í framkvæmd laganna. Meginmarkmið höfundar er að kanna hvort að það sé í raun og 

veru hlustað á raddir barnana þegar kemur að því að ákveða búsetu stað þess og ef svo 

er hversu mikil áhrif hefur vilji barns á niðurstöðu í forsjár- og umgengnismálum? 

Í verkefninu er sérstaklega fjallað um rétt barnsins til að tjá sig í forsjár- og 

umgengnismálum þó svo að víða í löggjöf sé fjallað um rétt barnsins til að tjá sig í 

öðrum málefnum. Mörg börn þurfa að kljást við sundrun fjölskyldunnar við 

hjónaskilnaði og sambúðarslit og kemur það fyrir að barnið er dregið inn í deilur 

foreldra um hvar það skuli búa. Skv. 1. mgr.31.gr. barnalaga nr. 76/2003
2
 fara foreldrar 

sameiginlega með forsjá barna sinna eftir lögskilnað og sambúðarslit en það er undir 

foreldrunum sjálfum komið að ákveða búsetustað barnsins. Við sambúðarslit og 

hjónaskilnaði getur orðið ágreiningur eða deilur um forsjá barnsins og ef að foreldrar 

kæra sig ekki um sameiginlega forsjá og komast ekki að sameiginlegri niðurstöðu um 

hvort þeirra skuli fara með forsjá geta þau leitað til dómstóla til að skera úr um hvar 

barnið skuli búa, sbr. 34.gr. barnalaga. 

Hér á eftir er fjallað um viðfangsefni barnaréttar, löggjöf er snertir hagsmuni barna og 

tryggir þeim þann rétt að tjá skoðanir sínar. Fjallað verður um Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og farið verður sérstaklega í 12. og 13.gr. hans þar sem að börnum 

er tryggður réttur til tjáningarfrelsis og að tjá skoðanir sínar í málum er þau varða. Í 

lokin verður síðan skoðuð dómaframkvæmd Hæstaréttar á tímabilinu 1999-2009 og 

leitast við að svara þeirri spurningu að hvað miklu leyti vilji barns er tekinn til greina 

við úrlausn mála og hvort að önnur sjónarmið vegi þyngra við ákvörðun á forsjá þess. Í 

verkefninu verða þó nokkrir dómar teknir fyrir á fyrrgreindu tímabili en þó ekki 

tæmandi listi Hæstaréttadóma á þessum árum. 

                                                           
1
 Sbr. 1.mgr. 1.gr. Lögræðislaga nr.71/1997 og 1.mgr. 3.gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002 

2
 Hér eftir barnalög eða bl, eftir því sem við á. 
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Viðfangsefni barnaréttar 
Orðið barnaréttur er það orð sem notað hefur verið sem heiti á lögfræðigreininni er 

fjallar um réttarreglur um tengsl á milli foreldra og barna.
3
 Hefðbundin viðfangsefni 

barnaréttar eru ákvörðun á faðerni barna, forsjá barna, umgengnisréttur og framfærsla 

barna.
4
 

Saga 
Á tímum íslenska þjóðveldisins var skipting barna í skilgetin og óskilgetin börn og var 

réttarstaða þessa tveggja hópa afar ólík. Samkvæmt lagaskrá sem rituð var á 

þjóðveldisöld og nefnd var Grágás, voru börn talin skilgetin ef þau voru getin eftir að 

foreldrar þeirra gengu í hjónaband en óskilgetin ef þau voru getin utan hjónabands og 

fengu þau þá réttarstöðu sem óskilgetin börn, enda var talið að þau væru getin í synd og 

hlutu því verri réttarstöðu.
5
 Fyrir áhrif kristinnar kirkju var reglunum breytt síðar meir 

og var slakað töluvert á þessum reglum og fleiri börn töldust skilgetin. Í Kristinrétti 

Árna biskups Þorlákssonar frá 1275 var sú regla í gildi að ef börn voru  alin voru upp í 

hjúskap þá töldust þau skilgetin. Í Erfðatali Jónsbókar (1) var kveðið á um að réttarstaða 

barns sem alið var upp eða getið í löglegu hjónabandi, færi eftir því hvort að foreldrar 

vissu eða mátu vita um meinbugi eða ekki.
6
 

Árið 1921 voru sett lög sem voru fyrsti vísir að eiginlegum Barnalögum  í íslenskum 

rétti, lögin voru um afstöðu foreldra til barna sinna. Lög nr. 57/1921 voru lög um 

skilgetin börn en lög nr. 46/1921 voru lög um óskilgetin börn og voru þessi lög sett að 

norrænni fyrirmynd.
7
 Mismun á réttarstöðu þessara tveggja hópa má skilgreina þannig 

að óskilgetin börn voru utan fjölskyldubanda og var þeim ekki tryggt neitt samneyti við 

föður eða föðurfjölskyldu sína og áttu engan rétt til arftöku eftir föður, en þó hafði faðir 

framfærsluskyldu að gegna gagnvart barninu.
8
 Um skilgetin börn gilti faðernisreglan. Í 

greinagerð með frumvarpi á lögum um breytingu á Barnalögum nr. 20/1992 á 125. 

löggjafarþingi kemur fram lýsing á faðernisreglunni eða ,,pater-est―-reglunni, þar segir 

að reglan byggi á því að það séu svo sterkar líkur á því að barnið sé getið við samfarir 

konu við eiginmann sinn að það sé gengið út frá því sem reglu. Reglan tekur til fernra 

þátta. Í fyrsta lagi er reglan hagkvæmisregla þar sem hún miðar að því að vernda barnið 

                                                           
3
 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 17. 

4
 Davíð Þór Björgvinsson .(1995). Bls. 18. 

5
 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 17. 

6
 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 42. 

7
 Þyrí Halla Steinrímsdóttir. 2004). Bls.177. 

8
 Davíð Þór Björgvinsson:. (1995). Bls. 42. 
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og fjölskylduna á meðan þau sjálf vilja una við niðurstöðu reglunnar. Í öðru lagi nær 

reglan til barna fólks sem býr saman við fæðingu þess en er þó bundin við það skilyrði 

að móðir hafi lýst sambýlismann föður. Í þriðja lagi verður barn sem fæðist utan 

sambúðar eða hjónabands að vera feðrað með faðernisviðurkenningu þess manns sem 

móðir segir vera föður þess. Í fjórða og síðasta lagi verður það barn sem fætt er utan 

sambúðar eða hjónabands að vera feðrað með dómi í faðernismáli, neiti maður sem 

móðir hefur lýst föður barns að gangast við faðerni barnsins sbr. Hrd. 157/1997. 

Faðernisreglan er ennþá í gildi  í dag, um hana gildir 2. og 3.gr. Barnalaga nr. 76/2003 

hér eftir nefnd Barnalög eða bl. 

Forsjá 
Eitt helsta hugtak barnaréttarins er forsjá, hér áður fyrr nefnt foreldravald og forræði.

9
 

Hugtakið er skýrt í 28.gr. Barnalaganna. Í 4.mgr. greinarinnar segir að forsjá barns feli í 

sér rétt og skyldu foreldra til að ráða persónulegum högum barn síns og ákveða búsetu 

stað þess, forsjárforeldri fer enn fremur með lögformlegt fyrirsvar þess sbr. einnig 1.gr. 

Lögræðislaga nr.71 frá 1997 þar sem segir að menn verða lögráða 18 ára. Hugtakið 

forsjá er almennt talið þríþætt. Í fyrsta lagi rétt foreldra, í öðru lagi skyldur foreldra og í 

þriðja lagi rétt barnsins.
10

 Hugtakið forsjá lýsir sambandi foreldra og barna þeirra. 

Hugtakið kom fyrst fyrir í löggjöf hér á landi í Barnalögum nr. 9/1981. Foreldrar fara 

með forsjá barna sinna þangað til að þau hafa náð lögræðisaldri sem nú er 18 ár. þegar 

það hefur náð sjálfræðis og fjárræðisaldri.
 11

  Sbr. 28.gr. barnalaga ber foreldrum skylda 

að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna uppeldisskyldum sínum 

eftir hag og þörfum barns síns. Hugtakið forsjá felur einnig í sér skyldu foreldra til að 

vernda barn sitt gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðingu. Skylda 

foreldra til að afla barni sínu lögmætrar fræðslu og ala með því iðjusemi og siðgæði er 

einnig lögfest í 28.gr. Barnalaganna. 

Réttur foreldra 
Börn eru sökum þroska- og reynsluleysis ófær um að gera skynsamlegar ákvarðanir um 

eigið líf og setja sér markmið er teljast megi heilsteypt og taki mið af hagsmunum og 

þörfum þeirra. Lagaákvæði sem reist eru á rétti foreldra eða annarra lögskipaðra 

                                                           
9
 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 54. 

10
 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 171. 

11
 Ragnheiður Thorlacius. (2003). Bls. 13. 
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staðgengla þeirra byggja á þessu viðhorfi.
12

  Í forsjá felst réttur foreldra til að ráða 

persónulegum högum barns svo sem skólagöngu, verustað, tómstundum og trúarlegu og 

siðferðilegu uppeldi. Verður að ætla að foreldrar hafi samkvæmt þessu rúma heimild til 

að ákveða hvernig þau ala upp börnin sín.
13

 Þessu er þó settar ýmsar skorður, foreldrar 

geta ekki kosið að gefa barni sínu ekkert uppeldi þar sem það er lögð refsing við  því ef 

nokkur misbýður barni sínu með stórfelldri vanrækslu sbr. 191.gr. Almennra 

hegningarlaga nr.19 frá árinu 1940, einnig eru heimildir í Barnaverndarlögum nr. 

80/2002
14

, til að svipta foreldra forsjá ef þau vanrækja skyldur sínar sem foreldri, þau 

hafa jú ekki einungis rétt heldur bera þau skyldur líka. Foreldrar eiga rétt til 

ákvarðanatöku í persónulegum málefnum barns en rétturinn er veittur foreldrum á 

forsendum barnsins og foreldrar eiga að beita þessum rétti sínum að teknu tilliti til og í 

samræmi við vaxandi þroska og aldur barns sbr. 12.gr. Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna
15

, þar segir að 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. 

Réttur barns 
Barn á rétt á forsjá foreldra sinna þangað til það nær  18 ára aldri sbr. 5. mgr. 28.gr. 

Barnalaga. Réttur barna til að fá að taka þátt í ákvarðanatöku um persónuleg málefni 

þeirra er tryggt í  28.gr. bl. þar segir að foreldrum ber að hafa samráð við barn sitt áður 

en málefnum þess er ráðið til lykta eftir því sem aldur og þroski barnsins gefur tilefni til. 

Skal afstaða barns fá aukið vægi eftir því sem barnið eldist og þroskast, 28.gr. bl. 

myndar grundvöll að sjálfstæðum rétti barna.
16

 Um þennan rétt er einnig kveðið á í 

12.gr. Barnasáttmálans þar sem barni er tryggður réttur til að láta í ljós skoðanir sínar í 

málum er það varðar.  Ekki er þó gert ráð fyrir neins konar úrræðum til að þvinga 

foreldra til að fara að þessum ákvæðum og ætla verður þá að þetta ákvæði skerði ekki 

rétt foreldra til að ráða högum barns síns ef á reynir. Ákvæðið verður að skýra sem svo 

að í því felist almennt boð um að foreldrar hafi börn sín með í ráðum þegar 

                                                           
12

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). .Bls 56. 
13

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995).  Bls. 172. 
14

 Hér eftir nefnd Barnaverndarlög eða bvl. 
15

 Hér eftir nefndur Barnasáttmálinn. 
16

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 175. 



 

5 
 

persónulegum málefnum þeirra er ráðið og að virða skuli vilja barnanna meira eftir því 

sem þau verða eldri
17

 

Um rétt barnsins til að tjá sig í málum er það varðar er einnig fjallað í 43.gr. 

Barnalaganna, ákvæðið fjallar um dómsmál vegna ágreinings um forsjá barna og gildir 

því um meðferð slíkra mála. Í ákvæðinu segir að  veita skuli barni, sem náð hefur 

nægilegum þroska, kost á að tjá sig um mál er það varðar. Þó eru takmarkanir á 

ákvæðinu sem felast í því ef að slíkur tjáningaréttur geti haft skaðleg áhrif á barnið eða 

það sé þýðingarlaust fyrir úrslit málsins. Í greininni er einnig að finna heimild dómara 

til að fela sérfróðum mönnum að kynna sér viðhorf barns og gefa út skýrslu um það 

fyrir dómi. Í 43.gr. bl. er einnig fjallað um það að dómari geti ákveðið að öðrum 

málsaðila eða báðum sé óheimilt að vera viðstaddur þegar hann kannar viðhorf barnsins, 

sama á við um ef að sérfróður maður sem dómari hefur falið að kanna viðhorf barns er 

að störfum. Ákvæðið skyldar einnig dómsvaldið til að kynna aðilum máls hvað fram 

hafi komið í afstöðu barnsins. Síðasta málsgrein ákvæðisins heimildar síðan dómara að 

beina því til barnaverndarnefndar að skipa barni talsmann til stuðnings við barnið við 

meðferð forsjámáls. Í Barnaverndarlögunum er fjallað um réttindi barns við 

málsmeðferð, nánar tiltekið í 46.gr. laganna. Í 2.mgr. segir að barni skuli vera gefin 

kostur á að tjá sig um mál er það varðar með tilliti til aldurs þess og þroska, gerð er 

skylda til að taka réttmætt tillit til skoðana þess við úrlausn málsins og að ávallt skuli 

veita barni sem náð hefur 12 ára aldri kost á að tjá sig um mál. 

Réttur til umgengni 
Hugmyndin með því að setja í lög reglur til umgengni er að umgengni sé til þess fallin 

að styrkja samband barns við það foreldri sem það býr ekki hjá og 

Grundvallarsjónarmiðið er að barn eigi rétt á að umgangast og hafa samskipti við báða 

foreldra sína.
18

 „Almennt má segja að í umgengnisréttinum felist réttur og skylda 

foreldris til samveru með barninu og réttur barnsins til samveru með foreldri.―
19

 Það 

foreldri sem nýtur umgengni er ekki endilega forsjárlaust, ef að aðilar semja um 

sameiginlega forsjá en komast ekki að samkomulagi um umgengnisrétt geta þau leitað 

úrskurðar sýslumanns. 

                                                           
17

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 175. 
18

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 226. 
19

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 228. 
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Um rétt til umgengni er fjallað í VIII. kafla Barnalaganna. Í 46.gr. laganna segir að barn 

á rétt að umgangast með reglubundum hætti það foreldri sitt sem það býr ekki hjá enda 

sé það ekki andstætt hagsmunum barnsins. Við skilnað eða slit á sambúð hvílir sú 

skylda á báðum foreldrum að grípa til þeirra ráðstafana sem við verður komið til að 

tryggja að réttur barnsins til umgengni við báða foreldra sé virtur. Í greininni segir 

einnig að foreldri sem barnið býr ekki hjá eigi þann rétt sem og skyldu að rækja 

umgengni við barnið sitt og skal það foreldri bera kostnað vegna umgengninnar, nema  

um annað sé kveðið í samningum. Í 3.mgr. 46.gr. er gert ráð fyrir þeirri meginreglu að 

foreldrar  semji um umgengnisrétt svo lengi sem að sú skipan fari ekki í bága  við hag 

og þarfir barnsins. Ef um ágreining vegna umgengnisréttar er að ræða úrskurðar 

sýslumaður, að kröfu foreldris um inntak umgengnisréttar og hvernig honum verði 

háttað sbr. 4. mgr. 46.gr. laganna. Um viðurlög við brot á umgengnisrétti er fjallað í 

48.gr. bl, þar segir að tálmi forsjárforeldri hinu forsjárlausa foreldri eða þess sem nýtur 

umgengnis að neyta umgengnisréttar síns við barnið skuli hann greiða dagsektir. 

Grundvallarreglan er sú að virða beri umgengnisréttinn og ef synja á foreldri um 

umgengni við barn sitt verður að gera strangar kröfur. Í 4.mgr. bl. Er kveðið á um að 

sýslumaður hafi heimild til að hafna að staðfesta umgengnissamning ef hann er 

andstæður hag og þörfum barnsins og má þar nefna ef að sérstök atvik koma upp til að 

mynda ef forsjálaust foreldri sem sækir í umgengni við barn sitt hefur gerst sekur um 

ofbeldisbrot eða misnotkun af einhverju tagi gagnvart barninu. Ef forsjár foreldri sem 

fer eitt með forsjá barns er andvígt  umgengnisrétti hins foreldrisins er það eitt og sér 

ekki nægur grundvöllur til að synja honum um umgengni og slík framkoma getur leitt til 

endurskoðunar forsjárákvörðunar að kröfu þess er nýtur umgengni.
 
Rétturinn er með 

öllu óháður því hvort foreldrar hafi búið saman eftir fæðingu barns eða ekki.
20

 

Vilji barsins skiptir verulegu máli við ákvörðun umgengnisréttar, sérstaklega þegar um 

stálpuð börn eru að ræða. Framkvæmd umgengni barna og unglinga á aldrinum 12-16 

ára ræðst í reynd að mestu af vilja þeirra sjálfra í samráði við það foreldri er nýtur 

umgengni.
21

 

                                                           
20

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 228-229. 
21

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 230. 
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Réttarstaða barns 

Barnalög 
Barnalögin eru mikilvægasta lagaheimildin á sviði barnaréttar.

22
 

Árið 1981 voru Barnalög fyrst sett á Íslandi en þá tóku  gildi lög nr. 9/1981 og  fólu þau 

í sér mikla breytingu frá fyrra réttarástandi.
23

 Í þeim lögum var ekki lengur gerður 

greinarmunur á réttarstöðu skilgetinna og óskilgetinna barna þó svo að hugtökin mætti 

ennþá finna í lögum. Grunnhugmyndin að setningu þessara laga var meðal annars að 

bæta og jafna réttarstöðu barna. Í þessum nýju lögum var orðið foreldravald tekið út og 

nýmælið forsjá tekið inn.
24

 

Með lögum nr. 20/1992 sem tóku við af fyrri barnalöggjöf var munur á réttarstöðu 

skilgetinna og óskilgetinna barna afnuminn með öllu. Sifjalaganefndin sem samdi 

frumvarp að þeim lögum tók fram að hliðsjón hafi verið höfð af ákvæðum 

Barnasáttmálans við gerð laganna og að ákvæði laganna væri í samræmi við ákvæði 

12.gr. Barnasáttmálans sem nánar verður fjallað um síðar í ritgerðinni. 

Núgildandi Barnalög eru númer 76 frá árinu 2003 og vegna viðhorfs og sjónarmiðs 

breytinga í barna- og fjölskyldurétti sem orðið hafa  frá gildistöku laganna árið 1992 

þótti rétt að  endurskoða þau árið 1999 og  leggja drög að frumvarpi nýrra barnalaga 

sem samþykkt var á alþingi árið 2003 með þó nokkrum nýmælum.
25

   Á meðal nýmæla 

eru að nú er hluti forsjáskyldu foreldra að vernda börn sín gegn ofbeldi og ekki er lengur 

miðað við 12 ára aldurinn varðandi rétt barna til að tjá sig í málum er þau varða, þá er 

úrlausn forsjádeilna nú eingöngu í höndum dómstóla.
26

  

Barnalöggjöfin er reist á því sjónarmiði að börn eigi rétt og þarfnist umsjá forráðamanna 

til þess að þroska verði náð og líkamlegri og andlegri velferð þeirra sé borgið. Í 

Barnalögunum eru ákvæði sem leggja áherslu á rétt barnsins t.d. rétt til forsjár foreldra 

og umgengni við þau og byggjast þessi ákvæði á félagslegum og sálfræðilegum 

viðhorfum um að börn hafi ríka þörf fyrir umhyggju og persónuleg tengsl við foreldra 

                                                           
22

 Ragnheiður Thorlacius. (2003). Bls. 11. 
23

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995) Bls. 20. 
24

 Þyrí Halla Steingrímsdóttir. (2004). Bls. 176. 
25

 Alþt.2002-2003, A-deild, bls.891. 
26

 Þyrí Halla Steingrímsdóttir (2004). Bls. 176. 
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eða forráðamenn, til þess að þau nái eðlilegum þroska og verði sjálfstæðir þegnar 

samfélagsins.27 

Barnaverndarlög 
Fyrstu Barnaverndarlögin sem sett voru á Íslandi voru lög um barnavernd nr. 43 frá 

árinu 1932 og komu þau lög í stað margra og dreifðra lagaákvæða um barnavernd. 

Lögin frá 1932 voru að verulegu leiti grunnurinn að skipulagi  laga um vernd barna og 

ungmenna nr. 58 frá árinu 1992 með síðari breytingum sem og núgildandi 

Barnaverndarlaga nr. 80 frá árinu 2002 . 
28

 Í 1.mgr. 1.gr. bvl. kemur fram að markmið 

barnaverndar sé að tryggja börnum og ungmennum vernd og umönnun og sbr. 2.gr. 

skuli það gert með því að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og beita úrræðum 

til verndar einstökum börnum þegar það á við. 

„Í grófum dráttum má skipta efni Barnaverndarlaga í fernt: stjórn barnaverndarmála,  

sbr. I., II., og III.kafla, hlutverk barnaverndaryfirvalda, sbr. einkum V. Og VI. kafla, 

stofnanir fyrir börn og ungmenni, sbr. IX. kafla og málsmeðferð, sbr. VII. Kafla―.
29

 

Í 12.gr. laganna er fjallað um hlutverk barnaverndaryfirvalda. Hlutverkið er þríþætt:  

eftirlit, úrræði og önnur verkefni.  Með eftirlitshlutverki sínu eiga Barnaverndarnefndir 

að kanna aðbúnað, hátterni og uppeldisskilyrði barna og meta sem fyrst þarfir þeirra 

sem ætla má að búi við óviðunandi aðstæður, sæti illri meðferð eða eigi í alvarlegum 

félagslegum erfiðleikum. Með úrræðahlutverki sínu skulu Barnaverndarnefndir beita 

þeim úrræðum samkvæmt Barnaverndarlögum til verndar börnum sem best eiga við 

hverju sinni og heppilegust þykja til að tryggja hagsmuni og velferð þeirra. Önnur 

verkefni barnaverndaryfirvalda er að hafa með höndum önnur þau verkefni sem þeim 

eru falin í Barnaverndarlögum sem og öðrum lögum.  Sveitarstjórn er heimilt að fela 

barnaverndarnefndum frekari verkefni sem varða aðstæður barna og ungmenna í 

umdæmi hennar. Í Barnaverndarlögunum er einnig að finna ákvæði sem snerta 

málsmeðferð í málum barna eins og áður hefur komið fram. 

Lögræðislög 
Lögræðislög nr. 71 frá árinu 1997 leysa af hólmi eldri lög nr. 68 frá árinu 1994. 

Viðfangsefni Lögræðislaga skarast nokkuð við efni Barnalaga þá einkum að því er 

                                                           
27

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls.56-57. 
28

 Alþt.2001-2001, A-deild, bls.1795. 
29

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 20-21. 
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varða tengsl hugtakanna sjálfræði og forsjá.
30

 Í 51.gr. Lögræðislaganna er fjallað um 

forsjá og er vísað í Barnalögin í þeim efnum.  Í 1.gr. Lögræðislaganna segir að menn 

verða lögráða 18 ára eins og fyrr segir. Börn undir 18 ára aldri eru háð lögráðanda sem 

eru í flestum tilfellum forsjáraðilar. Grunnregla 75.gr. Lögræðislaganna er reist á          

1. mgr. að ófjárráða maður ráði ekki fé sínu nema að lög mæli á annan veg. Reglan sú er 

grundvallarregla um fjárræðisskort. Í 2.-4.mgr. sömu greinar er mælt fyrir um 

undantekningar á grundvallarreglunni. Ófjárráða maður hefur ráðstöfunarrétt yfir 

sjálfsafla fé sínu sbr. 2.mgr. gjafafé sínu sbr. 3.mgr. og því fé sem lögráðamaður hefur 

látið hinn ófjárráða hafa til eigin ráðstöfunar sbr. 4.mgr. Ráðstöfunarréttur hins ófjárráða 

einstaklings er ekki háður aldri hans og skiptir því ekki máli hve gamall 

einstaklingurinn var þegar fjárins var aflað eða hann fékk það að gjöf.
31

 Samkvæmt því 

sem fram hefur komið verður að túlka það þannig að fyrrnefnd ákvæði eru 

undantekning á þeirri meginreglu að foreldrar eða lögráðandi hafi ákvörðunarvald og 

það sé vilji barns eða hins ólögráða sem ræður í þessum tilfellum. 

73.grein  Stjórnarskrár Lýðveldisins  Íslands 

Í 73.gr. Stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944 segir að  allir séu frjálsir skoðana sinna og 

sannfæringar og hver maður eigi rétt á að láta í ljós hugsanir sínar en ábyrgjast verður 

hann þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má 

aldrei í lög leiða. Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu 

allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna 

réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist. 

Með ákvæði 73.gr. stjórnarskrárinnar eru sjálfstæð réttindi barna aukin, ákvæðið er 

ákveðin leiðarvísir fyrir öll ákvæði er heimila börnum að tjá skoðanir sínar þar sem að 

stjórnarskráin er æðstu lög Íslands sem öll önnur lög landsins verða að vera í samræmi 

við. Túlka verður 73. gr. stjórnarskrárinnar,
32

 þannig að börn njóti sömu verndar og 

fullorðnir í einka og fjölskyldulífi sem kveðið er á um í  ákvæðinu, enda segir í 

ákvæðinu að ,,allir― skuli njóta frelsi skoðanna sinna og sannfæringar. Með orðinu 

,,allir― virðist vera nokkuð augljóst að vísað sé til þess að sérhver manneskja eigi rétt til 

friðhelgi.
33 

                                                           
30

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls.22. 
31

 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (1997). Bls.175-176. 
32

 Hér eftir stjskr eða Stjórnarsrká, eftir því sem við á. 
33

 Eiríkur Svavarsson. (1998). Bls.27.  
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Umboðsmaður barna 
Stofnun embættis umboðsmanns barna  átti sér nokkuð langan aðdraganda. Það var fyrst 

árið 1978 sem að þingsályktunartillaga var flutt fyrir Alþingi um umbætur um málefni 

barna þar sem lögð var fram tillaga um að stofnað yrði embætti umboðsmanns barna. 

Það var ekki fyrr en í fimmta sinn sem að frumvarp til laga um umboðsmann barna var 

lagt fyrir Alþingi að það var samþykkt árið 1994. Frumvarpið varð að lögum nr. 83 frá 

árinu 1994 um umboðsmann barna. 
34

 

Í 1.gr. laga um umboðsmann barna segir að hlutverk  hans sé meðal annars að  bæta hag 

barna og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi barna sem ekki hafa náð 18 ára 

aldri. Í 3. gr. laganna er að finna ítarlegri skilgreiningu á hlutverki umboðsmanns barna. 

Þar segir að hann skuli í starfi sínu setja fram ábendingar og tillögur um úrbætur er 

snerta hag barna á öllum sviðum samfélagsins, þar kemur einnig fram að umboðsmaður 

barna skuli meðal annars stuðla að því að þjóðréttasamningar er varða réttindi og 

velferð  barna sem fullgiltir hafa verið á Íslandi verði virtir. Í lögunum er einnig mælt 

fyrir um að öllum sé heimilt að leita til embættisins með erindi sín og  í 4.gr. er mælt 

fyrir um skyldu umboðsmanns til að vera leiðbeinandi fyrir þá sem leita til embættisins. 

Forseti Íslands skipar umboðsmann barna að tillögu forsætisráðherra, sbr. 1.mgr. 2. gr 

laga um umboðsmann barna. Umboðsmaður barna er skipaður til fimm ára í senn en 

sama aðila má skipa í fimm ár í viðbót án auglýsingar.
35

 

Öllum er heimilt að leita til embættisins en umboðsmanni barna er ekki ætlað að taka til 

meðferðar mál einstaklinga, t.d. ef um er að ræða ágreining milli barna og foreldra eða 

forsjáraðila Umboðsmaður barna ber að vinna að því að tekið sé tillit til hagsmuna barna 

við lagasetningu, ákvarðanatöku og skipulagningu í þjóðfélaginu. Umboðsmaður barna 

getur veitt umsagnir til stjórnvalda og Alþingis við lagasetningu. Árið 2008 var unnin 

skýrsla af umboðsmanni barna um umgengnisrétt og hvernig sjónarmið barna komast að 

ef úrskurðað er í slíkum málum samkvæmt Barnalögum. Í niðurstöðum skýrslunnar kom 

fram að ræða þyrfti við börn í mun fleiri tilvikum en nú er gert hjá 

                                                           
34

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 401. 
35

 Davíð Þór Björgvinsson. (1995). Bls. 405. 
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sýslumannsembættum og afstaða foreldra látin ráða úrslitum of oft um hvort rætt væri 

við barnið eða ekki.
36

 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Upphaf 
Mikilvægum áfanga í baráttu fyrir mannréttindum barna í heiminum var náð með 

samþykkt allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna árið 1989 á  Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Öll ríki heims nema Sómalía og Bandaríkin hafa fullgilt Barnasáttmálann og 

er hann sá mannréttindasamningur sem hefur verið fullgiltur af fleiri ríkjum en nokkur 

annar.
37

  Þann 26. janúar árið 1990 var Barnasáttmálinn undirritaður fyrir hönd Íslands 

með fyrirvara um fullgildingu. Alþingi heimilaði síðar ríkisstjórninni að fullgilda 

bókunina með ályktun þann 13. maí 1992 og þann 28. október 1992 var afhent 

fullgildingarskjal til aðalframkvæmdarstjóra Sameinuðu þjóðanna. Barnasáttmálinn 

öðlaðist formlega gildi 27. nóvember 1992 og var Ísland þar með 126. ríkið sem  gerðist 

aðili að samningnum
38

 en alls eru 192 ríki aðilar að samningi þessum.
39

  

Almennt um barnasáttmálann 
Barnasáttmálinn er alþjóðlegur samningur sem er jafnframt viðurkenning á 

mannréttindum barna. „Hann lögfestir þá skyldu aðildarríkja að tryggja að hvert barn, 

án nokkurrar mismununar  njóti sérstakrar verndar og umönnunar, að það geti að fullu 

þroskað hæfileika sína og getu, vaxi úr grasi við ást, skilning og hamingju og sé upplýst 

um og taki þátt í að móta málefni sem það varða.―
40

  Barnasáttmálinn byggir á því að 

börn hafi sjálfstæð réttindi og að réttindi þessi séu ekki nægilega tryggð í öðrum 

gildandi samningum. Með samningnum sé komið til móts við þarfir barna og 

hagsmuni.
41

 Megin markmið Barnasáttmálans er að vernda börn með svipuðum hætti í 

heiminum og skiptist hann niður í fjórar grundvallarreglur.
42

 

Grundvallarreglurnar fjórar saman standa af 4 greinum sáttmálans. Jafnræðisreglan í 

2.gr., í reglunni felst að engu barni skal mismunað af nokkru tagi. Í 3.gr. er fjallað um 

                                                           
36

 http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081016T135715.html  - sótt þann 22. 11- 2010. 
37

 Þórhildur Líndal. (1997). Bls. 6. 
38

 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson. (1993). Bls. 145. 
39

 http://www.barnasattmali.is/nam/barnasattmalinn/barnasattmalinnstyttriutgafa.html - Sótt þann  

10.11.2010 
40

 Þórhildur Líndal. (2007). Bls. 6. 
41

 Ragnar Aðalsteinsson. (1995). Bls. 28. 
42

 Ragnar Aðalsteinsson. (1995). Bls. 28. 

http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081016T135715.html
http://www.barnasattmali.is/nam/barnasattmalinn/barnasattmalinnstyttriutgafa.html
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að hagsmunir barns skulu ávallt vera í fyrirrúmi og hafa forgang í málum er það varða. Í 

6.gr. er fjallað um rétt til lífs, afkomu og þroska, þar segir að hvert barn á 

skilyrðislausan rétt til lífs, afkomu og þroska. Í 12.gr. og jafnframt síðustu 

grundvallarreglunni er fjallað um virðingu fyrir sjónarmiðum barna og að skoðanir 

þeirra skulu virtar í málum er það varða.
43

 Þó svo að Barnasáttmálinn feli í sér 

alþjóðlega viðurkenningu á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með sérstaka þörf 

fyrir vernd þá breytir hann ekki þeirri grundvallarreglu sem viðurkennd er í flestum 

ríkjum heims, að foreldrar fari að meginstefnu til með réttindi barna sinna fyrir þeirra 

hönd.
44

 

Ísland og Barnasáttmálinn 
Samkvæmt íslenskum lögum fá fullgiltir alþjóðlegir samningar líkt og Barnasáttmálinn 

ekki sjálfkrafa lagagildi hér á landi
45

 en þegar íslenska ríkið hefur fullgilt 

alþjóðasamning sem þennan er hann bindandi fyrir ríkið að þjóðarrétti.
46

  

Barnasáttmálinn hefur ekki verið lögfestur hér á landi og telja íslensk stjórnvöld að 

íslensk lög uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til ríkisins í samningnum.
47

 Allt frá því að 

Barnasáttmálinn var fullgiltur hér á landi hafa ýmsar leiðir verið farnar í að aðlaga 

íslenskan rétt og stjórnsýslu betur að ákvæðum sáttmálans og ber að nefna í því 

samhengi  að með 14.gr. Stjórnarskipunarlaga nr. 97 frá árinu 1995 var í fyrsta sinn sett 

inn í stjórnarskrá, ákvæði sem sérstaklega varðar börn. Í 3.mgr. 76.gr. stjskr. segir 

orðrétt: „Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og ummönnun sem velferð þeirra 

krefst.―
48

 Þessi grein er eflaust undirstöðuatriði þegar kemur að mótun á réttindum barna 

á Íslandi. 

Eftirlit 
Í Barnasáttmálanum er kveðið skýrt á um upplýsingaskyldu aðildarríkjanna um 

framkvæmd barnasáttmálans gagnvart alþjóðlegum eftirlitsaðila sem nefnist 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna, hér eftir Barnaréttarnefnd. Í 43.gr. 

barnasáttmálans er fjallað um eftirlitshlutverk Barnaréttarnefndarinnar og hvernig staðið 

skuli að kjöri manna í nefndina og starfsreglur funda hennar. Barnaréttarnefndin er 

alþjóðlega kjörin stofnun, skipuð tíu aðilum sem eru viðurkenndir fyrir hæfni á því sviði 

                                                           
43

 Þórhildur Líndal. (2007).  Bls. 8. 
44

  Anna Guðrún Björnsdóttir og  Guðmundur Eiríksson. (1993).  B1s.50. 
45

 Þórhildur Líndal. (2007).  Bls.8. 
46

 Ragnar Aðalsteinsson.. (1995). Bls. 23. 
47

 Ragnar Aðalsteinsson.  (1995). Bls. 26. 
48

 Þórhildur Líndal. (2007). Bls. 8. 
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sem Barnasáttmálinn tekur til. Verkefni nefndarinnar er að fylgjast með hvernig 

Barnasáttmálanum er framfylgt í aðildarríkjunum og koma með tillögur til úrbóta fyrir 

það ríki sem við á hverju sinni.
49

 Í 44.gr.Barnasáttmálans kemur fram hvernig 

framkvæmd með eftirliti skuli háttað, þar segir að aðildarríki skuldbindi sig til að láta 

nefndinni í té skýrslur um það sem þau hafa gert til að koma í framkvæmd réttindum 

þeim sem viðurkennd eru í samningnum. Aðildarríki skilar fyrst inn frumskýrslu til 

nefndarinnar tveimur árum eftir fullgildingu sáttmálans og síðan reglubundnum 

skýrslum á fimm ára fresti. Skýrslur þessar skulu vera auðveldlega tiltækar almenningi í 

hverju landi aðildarríkja. Dómsmálaráðuneytið hefur fyrir hönd Íslands sent út þrjár 

slíkar skýrslur, fyrst árið 1994, næsta skýrsla á eftir kom út árið 2000 og sú síðasta 

2008.
50

 Í niðurstöðum skýrslurnar frá árinu 2003 um framkvæmd sáttmálans hér á landi 

lýsir Barnaréttarnefndin meðal annars áhyggjum sínum á framkvæmd 12.greinarinnar 

hér á landi og segir að „börn kunni að skorta næg rækifæri til afskipta af stefnumálum 

sem varða þau beinlínis og að þau séu ekki nægilega upplýst um hvernig láta megi í ljós 

skoðanir með árangri, eða upplýst um hvernig framlag þeirra kunni að verða tekið til 

athugunar.―
51

 

12.gr. Barnasáttmálans 
12.gr. Barnasáttmálans er ein af fjórum grundvallarreglum hans og fjallar um rétt barna 

til að tjá sig í málum er þau varða og að taka skuli tillit til skoðana þeirra. 

Barnaréttarnefndin hefur ætíð lagt þunga áherslu á mikilvægi 12.gr. sem 

grundvallarreglu varðandi alla framkvæmd og túlkun Barnasáttmálans.
52

 

Í  1.mgr.12.gr segir að 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. Í 2. mgr. 12.gr. segir að vegna 

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

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

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

Í 12.gr. er því slegið á föstu að barn sé sjálfstæður einstaklingur með fullgild 

mannréttindi og beri að virða og taka tillit til skoðana þeirra við töku ákvarðana í öllum 

                                                           
49

 Þórhildur Líndal. (2007). Bls. 6. 
50

 Skýrslan í heild sinni: 

http://www.domsmalaraduneyti.is/media/Skyrslur/CRC_3report_Iceland_2008.pdf 
51

 Þórhildur Líndal. (2007). Bls. 28. 
52

 Þórhildur Líndal. (2007). Bls. 26. 
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málum sem varða þau á einn eða annan hátt.
53

  Þau réttindi sem mælt er fyrir um í 12.gr. 

varða réttinn til að eiga aðild að ákvarðanatöku en veita ekki sjálfsákvörðunarrétt. 

Rétturinn til að láta í skoðanir sínar „ frjálslega í ljós― er ekki bundinn við nein 

aldursmörk, enda er talið ljóst að börn geti myndað sér skoðanir frá unga aldri. Þó svo 

að barn á skólaaldri geti ekki myndað sér skoðanir á sama hátt og unglingur og að 

drengir líta öðruvísi á stöðu sína en stúlkur þá er talið ljóst að börn eigi það sameiginlegt 

að tjá sig með öðrum hætti en þau fullorðnu. Meginregla 12.grein Barnasáttmálans veitir 

börnum rétt til þess að tjá sig „frjálslega― í því felst að hún leggur engar skyldur á 

herðar börnum að tjá skoðanir sínar og það verði því hvorki þvingað né hindrað í að tjá 

skoðun sína.
54

 

13.gr. Barnasáttmálans 
Í 13.grein Barnasáttmálans er fjallað um tjáningarfrelsi barna og er hún nátengd 12.gr. 

sáttmálans að því leiti að tjáningarfrelsi er nauðsynlegt til að börn geti haft skoðanir og 

að þær skoðanir séu teknar alvarlega.
55

 

Í  1.mgr.13.gr.segir að barn á rétt á að láta í ljós skoðanir sínar, og felur það í sér rétt til 

að leita, taka við og miðla hvers kyns vitneskju og hugmyndum, án tillits til landamæra, 

annaðhvort munnlega, skriflega eða á prenti, í formi lista eða eftir hvers kyns öðrum 

leiðum að vali þess Í 2.mgr. 13.gr. er fjallað um takmarkanir á 1.mgr. og segir að láta 

megi  rétt þennan sæta vissum takmörkum, en þó aðeins að því marki sem mælt er fyrir í 

lögum og er nauðsynlegt. Til þess að virða réttindi eða mannorð annarra eða til að gæta 

öryggis þjóðarinnar eða allsherjarreglu (ordre public), eða heilbrigðis almennings eða 

siðgæðis. 

Í 13. greininni er líkt og í mörgum greinum Barnasáttmálans gefin staðfesting á 

borgaralegum réttindum, þeim réttindum sem eru öllum ætluð, líka börnum.  Lýsing á 

því hvað felst í réttinum til tjáningarfrelsis kemur fram í 1. mgr. að leita, taka við og 

miðla upplýsingum og hugmyndum af öllu tagi.  Í 2.mgr. er svo fjallað um takmarkanir 

á 1.mgr.
56

 

                                                           
53

 Þórhildur Líndal. (2007). Bls.26. 
54

 Þórhildur Líndal. (2007). Bls. 26- 27. 
55

 Þórhildur Líndal. (2007). Bls. 29. 
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Aðrar tengdar greinar 
Aðrar greinar Barnasáttmálans kveða einnig á um rétt barnsins til að tjá sig í málum er a 

þau varða, 9.gr. Barnasáttmálans fjallar  um rétt barns til að  vera ekki skilið frá 

foreldrum sínum gegn vilja sínum  nema þegar aðskilnaður er nauðsynlegur með tilliti 

til hagsmuna barnsins. Í  2.mgr. 9.gr. Barnasáttmálans segir að við alla málsmeðferð 

samkvæmt 1.tl. 9. gr. skuli veita öllum aðilum sem hagsmuna hafa að gæta kost á að 

taka þátt í málsmeðferð og gera grein fyrir sjónarmiðum sínum 

Dómaframkvæmd Hæstaréttar með tilliti til vilja barns. 
Í Barnalögum er sú meginregla að deili foreldrar um forsjá barns skal dómari skera úr 

málinu með dómi, hvort þeirra skuli fara með forsjá barns síns  hafi ekki áður tekist sátt 

um forsjá þess sbr. 34. og 35.gr. laganna. Samkvæmt núgildandi Barnalögum skal 

úrskurðaraðili dæma forsjá barns með það í huga að það sé barninu fyrir bestu sbr. 

34.gr. bl. 

Til þess að kanna hvort rétti barna til að tjá sig í forsjármálum sem tryggður er í lögum, 

sé framfylgt, verður farið hér á eftir yfir dóma Hæstaréttar þar sem foreldrar hafa tekist 

er á um forsjá barna sinna. Reifaðir verða dómar frá árunum 1999-2009, athuga verður 

að hér á eftir er ekki tæmandi listi yfir dóma í forsjármálum á þessu tímabili. Skoðað 

verður hvort aflað hafi verið upplýsinga um vilja barnsins fyrir og eftir  breytingar á 

Barnalögum árið 2003 þar sem réttur barns til að tjá sig um mál er það varðar var ekki 

lengur bundinn við 12 ára aldur heldur þroska þess.  Jafnframt verður skoðað að hversu 

miklu leyti vilji barns hefur áhrif á niðurstöðu mála og hvort að önnur sjónarmið vegi 

þyngra við ákvörðun forsjár. Að lokum verður kannað samræmi milli dóma Hæstaréttar 

um þetta málefni.  

Í dómunum hér á eftir skýrist K sem kona og M sem maður 

Hæstaréttadómar frá árunum 1999-2009 

Hrd. 48/1999 

Aðilar deildu um forsjá tveggja sona sinna  E 11 ára og H 9 ára. Aðilar höfðu verið gift í 

23 ár og áttu þrjú önnur börn saman. Eftir skilnað varð sátt með dómsmáli á milli 

málsaðila að K færi með forsjá drengjanna  á meðan forsjádeilu stæði  en H byggi hjá M 

og E byggi hjá K. Eldri drengurinn H hafði átt erfitt uppdráttar eftir skilnaðinn og var 

fluttur með aðstoð barnaverndaryfirvalda til dvalar hjá K og samkvæmt dómkvöddum 
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matsmönnum viðist svo vera að geðheilsa hans sé í hættu og hann kenni K um 

skilnaðinn og vandar henni ekki kveðjurnar. Samkvæmt matsmanni er vilji beggja 

drengjanna að vera hjá M og vilja þeir frekar búa á þeim stað sem hann býr á. Dómurinn 

taldi að þar sem drengirnir byggju hjá K og ekkert hafi komið fram í málinu sem gefi 

tilefni til að ætla annað en að sú skipan á forsjá sem verið hafði áður, væri heppilegust 

því var K falin forsjá drengjanna. 

Í þessu máli var rætt við drengina  sem eins og áður hefur komið fram voru 9 og 11 ára, 

þó svo að lög á þessum tíma gera ráð fyrir 12 ára aldrinum. Við ákvörðun niðurstöðu 

dómsins var ekki tekið tillit til vilja drengjanna á þeim grundvelli að drengirnir hafi 

dregist of mikið inn í hatramar deilur foreldra og ekki er þess að vænta að drengirnir 

kunni sjálfir fótum sínum forráð við slíkar aðstæður. Því vó það sjónarmið þyngra við 

ákvörðun forsjár, að raska beri högum þeirra sem minnst. 

Hrd. 183/1999 

Málsaðilar deildu um forsjá dóttur sinnar B 12 ára. Málsaðilar höfðu verið gift í 10 ár er 

þau slitu samvistum árið 1996, Þau tóku aftur saman í stuttan tíma en slitu aftur 

samvistum. B bjó hjá K og gekk í grunnskóla þar. Ári seinni fluttist hún með samþykki 

beggja aðila til M  og fór í skóla í því hverfi sem hann var búsettur í. Aðilar krefjast 

báðir fulls forræðis yfir B. Samkvæmt umsögn barnaverndarnefnda eru báðir foreldrar 

hæfir til að fara með forsjá B. Dómkvaddur matsmaður var kallaður til að kanna afstöðu 

B, þar kom fram að við horf hennar sé einhlítt: hún vilji vera hjá M. Þrátt fyrir að hún 

beri jákvæðar tilfinningar til beggja foreldra er ljóst að hún telur sig ekki fá þann 

stuðning og vernd hjá K sem hún þarf á að halda. Matsmaður telur að B hafi mótað álit 

sitt með yfirvegun og rökum og því var forsjá hennar falin M. 

Í þessu máli vó álit barnsins þungt við ákvörðun um forsjá þess, rætt var við stúlkuna 

sem var orðin 12 ára og óskir hennar virtar og virðist sem engin önnur sjónarmið hafi 

komið til álykta er gætu haft veiga meiri áhrif á niðurstöðu málsins. 

Hrd.  56/2000 

Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, A 7 ára og B 5 ára. Aðilar höfðu verið í 

óvígðri sambúð um 4 ára skeið. Eftir samvistarslitin gerðu aðilar samkomulag um að K 

færi með forsjá barnanna en M hafði rúman umgengnisrétt. Eftir samvistarslitin fór K að 

misnota vímuefni og hefur verið í og úr meðferð í um tveggja ára skeið. Árið 1998 

fluttust börnin til M að frumkvæði félagsmálastofnunar og fékk hann síðar bráðabirgða 
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forsjá yfir þeim, þær hafa dvalið hjá honum síðan. K hefur komið undir sig fótunum 

gengið í hjónaband, á von á barni og kveðst hafa snúið við blaðinu. Dómkvaddur 

matsmaður taldi báða foreldra hæfa til að fara með forsjá barnana svo lengi sem K haldi 

sig frá fíkniefnum. Matsmaður ræddi við A og kom þar fram að hann ber hlýju í garð 

beggja foreldra en augljóst var með myndum sem hann hafi teiknað að M skipar stærra 

hlutverk í lífi hans en K , væntanlega að sökum þess að hún hafði lítið umgengst börnin 

á meðan hún var í neyslu vímuefna. A virðist vera háðari föður sínum. Ekki var rætt við 

B sökum ungs aldurs hennar.  Dómurinn taldi óvíst hvort K og maður hennar höfðu 

unnið bug á fíkniefnaneyslu sinni og dæmdi því forsjá M í vil. 

Í þessu máli var rætt við eldra barnið sem var 7 ára en ekki það yngra að sökum ungs 

aldurs og óþroska. Í ljós kom að barnið er háðara M en K en ekki er ljóst hvort að 

afstaða barnsins hafi haft áhrif á niðurstöðu dómsins þar sem að önnur sjónarmið þar á 

meðal að högum barnanna yrðu ekki raskað ef að þeir byggju áfram hjá M, því var M 

falin forsjá drengjanna. 

Hrd. 434/2000 

Aðilar deildu um forsjá 5 ára sonar síns. Aðilar hófu sambúð skömmu fyrir fæðingu 

sonar síns en slitu samvistum skömmu eftir fæðingu hans. Eftir samvistarslitin fór K 

með forsjá drengsins. M höfðaði mál þetta til að fá forsjá yfir drengnum vegna þess að 

hann taldi að stöðugir flutningar K með barnið hefðu skapað mikið óöryggi fyrir hann 

og erfitt hefði verið að koma á fót reglulegri umgengni við barnið. Við upphaf máls 

þessa krafðist M bráðabirgðaforsjár yfir drengnum og var honum veitt það á meðan á 

forsjádeilu stóð. Dómkvaddir matsmenn töldu báða foreldra jafn hæfa til að fara með 

forsjá drengsins. Matsmenn töldu að barnið væri tilfinningalega tengdari móður en að 

líðan þess hefði breyst til hins betra eftir að það flutti til föður því var M falin forsjá 

þess. 

Í þessu máli var rætt við barnið sem var 5 ára. Kom fram að barnið væri tifinningalega 

tengdari móður og vilji þess að vera í auknum mæli hjá henni. Ekki hefur þetta álit 

barnsins haft áhrif á niðurstöðu dómsins þar sem það taldist vera barninu fyrir bestu að 

vera hjá M þar sem að líðan þess hefði breyst til batnaðar í umsjá hans. 
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Hrd. 31/2001 

Aðilar deildu um forsjá dóttur sinnar X 15 ára. Aðilar skildu árið 1991 og sömdu um 

forsjá barna sinna þriggja, tvö þeirra eru nú uppkomin. Samkvæmt samningi  aðila fór K 

með forsjá X og systur hennar en M með forsjá bróður þeirra. M höfðar mál þetta til að 

fá samningi þeirra breytt og forsjá X verði hér eftir falin honum. M telur að högum X sé 

betur borgið hjá sér þar sem hún hefur mátt búa við stöðuga flutninga á milli staða með 

móður og mikið rótleysi. Matsmaður kannaði viðhorf stúlkunnar og kom þar fram að 

hún gerir ekki upp á milli foreldra sinna og þar sem hún er á viðkvæmu þroskastigi fer 

hún oft í vörn við spurningar. Í niðurstöðum héraðsdóms kom fram álit matsmanns um 

að það yrði X ekki endilega til góðs að breyta forsjárhögum hennar og því var K falin 

forsjá. Í hæstarétti  komu fram fleiri gögn sem studdu þá kenningu M að X væri ekki  

búin viðhlítandi uppeldisskilyrði og þar sem M hefði breytt vinnu sinni til að vera meira 

til halds og traust fyrir X þótti rétt  að M fengi forsjá yfir X. 

Í máli þessu var rætt við barnið sem var 15 ára, vilji þess  að búa hjá öðru hvoru 

foreldrinu framar en hinu kom ekki skýrt fram í svörum þess og því var litið til annarra 

sjónarmiða. Það þótti barninu fyrir bestu að forsjá þess yrði breytt og falin M þar sem að 

viðunandi uppeldisskilyrði höfðu ekki þótt nægileg hjá K. 

Hrd. 163/2001 

Aðilar deildu um forsjá fjögurra barna sinna X 14 ára, Þ 12 ára, Y 8 ára og Z 5 ára. Í 

héraði var að lokum ekki deilt um forsjá X og Z. Aðilar höfðu verið í óvígðri sambúð í 

10 ára skeið og slitu samvistum árið 1997. Eftir samvistarslitin sömdu aðilar um 

sameiginlega forsjá allra barnana en X og Z skyldu eiga lögheimili hjá K en Þ og Y hjá 

M. Börnin hafa öll búið hjá M síðan síðla árs 1999 vegna flutninga K. M höfðaði mál og 

krafðist forsjá allra barnanna. Dómkvaddur matsmaður var kallaður til að athuga 

forsjárhæfni aðila. Í matsgerðinni kom fram að báðir aðilar voru hæfir til að fara með 

forsjá barnanna en M hafi komið betur út úr greindarprófum og að börnunum hafi 

farnast vel í uppeldi hjá honum. Þegar matsmaður ræddi við Þ kom í ljós að hann er jafn 

tengdur tilfinningalega M og K, en það kom fram að vilji hans er að búa hjá K. 

Matsmaður telur að það sjónarmið ráðist frekar af hagnýtum og yfirborðslegum 

ástæðum heldur tilfinningalegum þar sem að hann þurfi ekkert að „vaska upp eða passa― 

hjá K. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að ekki þótti efni til að ganga á svig við 

vilja Þ og þar sem Y búi hjá M þegar málið er höfðað og uni sér þar vel þótti ekki rétt að 

raska stöðu hans því var K falin forsjá Þ en M falin forsjá Y. Í hæstarétti var M falin 
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forsjá Þ og Y vegna þeirra sjónarmiða að það myndi raska stöðu þeirra beggja að taka 

þá úr umsjón M og systkinahópi. 

Í þessu máli er rætt við Þ sem er 11 ára, vilji hans að búa hjá móður hafði úrslitaáhrif í 

niðurstöðu héraðsdóms. Ekki var rætt við Y sökum ungs aldurs en hann var 8 ára, og var 

M falin forsjá hans, og var sú niðurstaða byggð á þeim sjónarmiðum að raska ætti 

högum hans sem minnst. Í Hæstarétti voru það önnur sjónarmið sem þótti vega meira en 

vilji barnsins við niðurstöðuna. Það að taka drengina úr höndum föður og systkinahóps 

þótti raska stöðu þeirra mikið og því var ákveðið í Hæstarétti að M fengi forsjá þeirra 

beggja en ekki bara Z eins og kveðið var á um í héraði. 

Hrd. 284/2002 

Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna X 10 ára og Y 7 ára.  Aðilar höfðu verið í 

óvígðri sambúð í 7 ár eða til ársins 1999. Eftir samvistarslit fór K með forsjá barnanna 

þar til að þau fluttust til M fyrir tveimur árum vegna tímabundins vanda K sem fólst í 

misnotkun á verkjalyfjum vegna meðfædds sjúkdóms. Aðilar gerðu með sér skriflegan 

samning þess efnis að M færi með forsjá barnanna en K höfðar mál þetta til að öðlast 

forsjá yfir börnunum á ný.  Dómkvaddur matsmaður taldi báða foreldra hæfa til að fara 

með forsjá barnanna. Þegar matsmaður ræddi við börnin kom í ljós að X er 

tilfinningalega tengdari móður en föður og Y hefur þörf fyrir umhyggju móður en sé 

tengdari M og stjúpmóður að litlu leyti. Niðurstaða héraðsdóms var sú  að ekki hafi liðið 

nógu langur tími síðan K hætti neyslu lyfja til að það sé komin reynsla á það og að 

börnunum sé best borgið hjá M þar sem þau hafa búið við öryggi og eðlilegar framfarir 

síðastliðin tvö ár. Hæstiréttur komst að annarri niðurstöðu og kemur fram þar að tengsl 

barnanna sé mun sterkari við móður og að það sé eindreginn vilji X að búa hjá móður. K 

hafi einnig búið í sama húsnæði og þegar börnin bjuggu hjá henni áður og þau ættu vini 

í hverfinu auk þess sem foreldrar K byggju í hverfinu. Þegar litið var til þessa þátta taldi 

Hæstiréttur að hagsmunum og þörfum barnanna væri best borgið með því að fela K 

forsjá þeirra. Í sératkvæði Hrafns Bragasonar kemur fram að hann telji hagsmunum 

barnanna best borgið ef högum þeirra yrði raskað sem minnst og telur niðurstöðu 

héraðsdóms eigi að halda. 

Í máli þessu var rætt við börnin sem eru 10 og 7 ára og líðan þeirra er könnuð sem og 

fjölskyldutengsl en hvergi kemur fram í héraði vilji barnanna. Héraðsdómur byggði 

niðurstöðu sína á að raska ætti högum barnanna sem minnst. Í Hæstarétti kom fram að 
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vilji stúlkunnar væri að búa hjá K og að tengsl barnanna væri afgerandi meiri við K. 

Ekki er annað að sjá en að Hæstiréttur hafi byggt niðurstöðu sína á vilja og líðan 

barnanna sem og bættari aðstæðum K. 

Hrd. 436/2002 

Aðilar deildu um forsjá tveggja dætra sinna, X 16 ára og Y 13 ára. Aðilar höfðu verið í 

sambúð og síðar hjúskap í um 13 ára skeið. Við skilnað fluttu X og Y með K í íbúð sem 

hún hafði til umráða. Samkvæmt mati dómkvaddra matsmanna eru báðir aðilar hæfir til 

að fara með forsjá stúlknanna en K hafi meiri getu til að uppfylla og koma til móts við 

tilfinningalega þarfir þeirra. Matsmaður ræddi við stúlkurnar og kom þar í ljós að þær 

eru mjög tengdar hvor annarri og vilja alast upp saman. Báðar stúlkurnar  eru tengdar K 

sterkum og jákvæðum böndum og láta í ljós vilja sinn að búa hjá henni. Þær hafa búið 

hjá K eftir samvistarslit K og M og eldri stúlkan hafi ekki alltaf verið viljug til að fara til 

M í umgengni því var niðurstaðan sú að það yrði stúlkunum fyrir bestu að búa áfram hjá 

K. 

Í máli þessu var rætt við stúlkurnar sem eru 13 og 16 ára og létu þær í ljós eindregin 

vilja sinn að búa hjá K, var vilji þeirra látin ráða úrslitum við niðurstöðu dómsins. 

Hrd. 466/2002 

Aðilar deildu um forsjá sonar síns X 9 ára. Aðilar eiga einnig dótturina Y saman sem er 

3 ára en ekki er deilt um forsjá hennar, forsjá  Y er í höndum K. Aðilar höfðu verið í 

óvígðri sambúð í 9 ár til ársins 2001. Við samvistarslit flutti K með börnin og aðilar 

reyndu að komast að samkomulagi um forsjá barnana og að lokum  varð sátt meðal 

aðila um að þau færu sameiginlega með forsjá X en K færi með forsjá Y til bráðabirgða 

á meðan á forsjádeilu stæði. Dómkvaddur matsmaður taldi foreldrana báða jafn hæfa til 

að fara með forsjá barnanna. Þegar matsmaður ræddi við X kom fram skýr vilji hans að 

búa hjá föður og voru ástæðurnar helst óskipt athygli föður, tengsl við vini, skóla og 

íþróttafélag. Matsmaður telur að þegar drengurinn er spurður nánar útí  vilja sinn séu 

niðurstöðurnar fremur ósannfærandi, hann sé virkur þátttakandi í skilnaðardeilunni og 

haldi frekar með öðrum aðilanum heldur en hinum. Hann setur föður sinn á stall en 

finnst allt ómögulegt hjá móður án þess þó að geta gert grein fyrir nákvæmlega hvað 

það er. Tengsl hans við systur sína sem er töluvert yngri eru sterk og telur matsmaður að 

það þarfnist sérstaks rökstuðnings ef að þau eigi ekki að alast upp saman.  Í niðurstöðum 

dómsins er svo að orði komist að þar sem eindreginn vilji X er að búa hjá föður og 
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aldursmunur systkina svo mikill þá þykir það ekki  vega þyngra í málinu að systkinin 

yrðu ekki aðskilin, því var M falin forsjá X. 

Í máli þessu var rætt við drenginn sem er 9 ára og ekki annað að sjá en að vilji hans hafi 

haft úrslitaáhrif á niðurstöðu málsins. Drengurinn hafði lýst því yfir að hann vildi búa 

hjá föður en þar sem systir hans býr hjá móður þótti rétt að skoða það sjónarmið að ekki 

megi skilja að systkinin.  Það sjónarmið þótti ekki vega þyngra í málinu þar sem að 

mikill aldursmunur var á systkinum og svo að vilji drengsins var skýr því var M falin 

forsjá drengsins. 

Hrd. 146/2003 

Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna Y 11 ára og X 7 ára. Aðilar höfðu verið í 

sambúð í 10 ár og síðar gift í 1 ár. Við sambúðarslitin bjuggu börnin hjá M eftir að K 

hafi yfirgefið heimilið fyrirvaralaust. K býr í leiguhúsnæði og er að bíða eftir félagslegu 

húsnæði en óvissa ríkir um það. M býr hjá foreldrum sínum með börnin þar sem þau 

una sér vel og hafa öll sitthvort herbergið og eru velkomin. Y kvaðst hafa orðið fyrir 

kynferðislegri misnotkun á heimili móður að hálfu sambýlismanns hennar og síðar 

öðrum manni tengdum móður. Síðar dró hún til baka ásökunina á hendur þeim 

fyrrnefnda. Ekki var aðhafast í málinu frekar af hálfu yfirvalda vegna skorts á 

sönnunum og hefur K slitið samskiptum við báða mennina. Mikið ósætti og ásakanir 

hafa einkennt samskipti aðila frá skilnaði.  Dómkvaddur matsmaður var fenginn til að 

meta forsjárhæfni aðila og mældist sem svo að báðir foreldrar væru hæfir til að fara með 

forsjá barnanna undir eðlilegum kringumstæðum, en M skilji betur þær hættur sem að 

börnunum geta steðjað og hefur meiri ákveðni  til þess að bregðast við þeim. 

Matsmaður ræddi við börnin og kannaði tengsl þeirra við aðila, þar kom fram að Y er 

lítillega tengdari K en X er lítillega tengdari M en þó bera börnin jákvæðar tilfinningar 

til beggja aðila. Í niðurstöðum dómsins er álitið sem svo að þrátt fyrir að Y sé ívið meira 

tilfinningalega tengdari K sé högum barnanna best borgið að tryggja áframhaldandi 

búsetu hjá M því var M falin forsjá barnana. 

Í máli þessu var rætt við börnin sem voru 11 og 7 ára og tilfinningaleg tengsl þeirra við 

aðila skoðuð, hvergi kom fram að vilji þeirra eða afstaða til málsins hafi verið könnuð. 

Dómurinn byggði niðurstöðu sína á því sjónarmiði að best væri að raska högum 

barnanna sem minnst, því var forsjá falin M þar sem að börnin búa hjá honum. 
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Hrd. 147/2003 

Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna X 8 ára og Y 6 ára. Aðilar höfðu verið í 

óvígðri sambúð sem og hjónabandi síðar í samtals 13 ár. Við skilnað fékk M 

bráðabirgðaforsjá yfir börnunum þar sem hann hafi tekið þau með sér út af heimilinu. 

Dómkvaddur matsmaður  telur báða aðila hæfa til að fara með forsjá barnanna en þó er 

M hæfari sökum persónulegra eiginleika. Matsmaður kannaði tengsl barnanna og óskir 

þeirra, þar kom fram að bæði börnin  bera sterkari tengsl til M en K og  kom fram hjá 

báðum börnunum að þau  tengi öryggi og traust  við M fremur en K, en þó þyki þeim 

afar vænt um þau bæði.  Bæði börnin sjá heimili sitt hjá M sem framtíðarheimili sitt því 

áleit dómurinn  að hagsmunir barnanna séu best tryggðir ef M fari einn með forsjá 

þeirra. 

Í máli þessu var rætt við börnin sem voru 11 og 8 ára um tengsl þeirra við hvort foreldri 

um sig og óskir þeirra kannaðar. Þó svo að aldur þeirra væri ekki hár var ekki annað að 

sjá en að dómurinn hafi byggt niðurstöðu sína á tilfinningum og óskum barnanna því var 

forsjá því falin M. 

Hrd. 31/2004 

Aðilar deildu um forsjá þriggja dætra sinna sem voru 9 ára, 6 ára og 1 árs. Aðilar höfðu 

verið í óvígðri sambúð um 8 ára skeið. Eftir samvistarslitin deildu aðilar forsjá en 

dæturnar bjuggu hjá K og M hafði reglulega umgengni við þær. K höfðaði mál og 

krafðist ein forsjár yfir stúlkunum. Dómkvaddur matsmaður var kallaður til að athuga 

aðila. Í matsgerð kom fram að hvorug eldri stúlknanna gerði upp á milli foreldra og að 

hvorug stúlknanna kvað skýrt um vilja þess að vilja frekar vera hjá öðru foreldrinu 

heldur en hinu. Í matsgerðinni segir að þegar gengið var fast á þær hölluðust þær frekar 

á að búa hjá K. Matsmenn og sérfróðir dómarar voru sammála um að báðir aðilar væru 

hæfir til að fara með forsjá stúlknanna en þar sem að K hafði ávalt verið heimavinnandi 

og meira með börnin og M mikið til sjós var K falin forsjá barnanna. M áfrýjaði til 

Hæstaréttar með gögn frá dómskvöddum matsmanni eftir dómsuppkvaðningu 

héraðsdóms þar sem könnuð var afstaða stúlknanna til framtíðarbúsetu, en þar kom fram 

að hvorug stúlknanna vildi breyta núverandi fyrirkomulagi, því var héraðsdómur 

staðfestur. 

Í máli þessu voru tengsl eldri barnana sem voru 9 og 6 ára, við aðila og óskir þeirra 

kannaðar og kom þar fram að þær hölluðust meira að því að búa hjá K þar sem þær hafa 
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búið frá sambúðarslitum aðila.  Óskir stúlknanna voru teknar til greina við viðurstöðu 

málsins því var K falin forsjá þeirra. 

Hrd. 497/2004 

Aðilar deildu um forsjá barnsins B  sem var  7 ára en auk hans áttu þau saman drenginn 

A  11 ára og telpuna C 4 ára. Aðilar bjuggu saman frá árinu 1993 til 2001. Eftir að þau 

slitu samvistum höfðu þau sameiginlega forsjá með öllum börnunum en lögheimili 

þeirra var hjá K. Árið 2003 fluttist K til systur sinnar á meðan hún beið eftir að fá 

félagslega íbúð og var þá ákveðið að B skyldi hafa lögheimili hjá M á meðan. Eftir að K 

fluttist í nýja íbúð óskaði hún eftir að B flyttist til hennar að nýju en því hafnaði M og 

því hóf K forsjármál, ekki var deilt um forsjá barnana A og C. Dómkvaddur matsmaður 

taldi M hæfari til að fara með forsjá drengsins B sem er haldin þroskafrávikum og 

þarfnast mikils stuðnings og aðhalds. Samkvæmt mati er vilji drengsins að búa hjá K og 

hann sakni hennar en matsmaður taldi að ekki megi einblína um of á vilja drengsins og 

mætti ráða að hann sæi framtíðarheimili sitt hjá M. Tengsl hans við eldri bróður séu 

stirð og því ekki þörf á að þeir alist upp saman.  Sérfróðir meðdómendur töldu að 

viðhorf drengsins yrði að skoða út frá heildarstöðu hans og meta út frá því að hann var 

aðeins 7 ára þegar matsmaður ræddi við hann og að greindarþroski hans var við neðri 

mörk meðallags og hafði hann ekki yfirlit yfir aðstæður sínar. Var því mat sérfróða 

meðdómenda að vilji drengsins ætti ekki að ráða ákvörðun um forsjá. Niðurstaða 

dómsins var sú að B væri best borgið í forsjá M. 

Í máli þessu var rætt við barnið sem var 7 ára en ekki tekið tillit til vilja þess við úrskurð 

sökum ungs aldurs hans og að greindarþroski hans var við neðri mörk meðallags. 

Dómarar töldu að  þar sem samband drengsins við eldri bróður var stirt þótti ekki vega 

þyngra í málinu að systkinin myndu alast upp  saman og barninu yrði best borgið hjá M 

þar sem þeir álitu að högum barnsins yrði ekki raskað við þá ákvörðun. 

Hrd. 498/2004 

Aðilar deildu um forsjá 4 ára dóttur sinnar.  Þegar að barnið fæddist höfðu aðilar hvorki 

verið gift né í sambúð. Foreldrar gerðu með sér samning um sameiginlega forsjá 

barnsins. Barnið bjó hjá K  frá október 2001 en M hafði átt erfitt með að rækja 

umgengnisskyldur vegna aðstæðna K, en hún var í sambúð með öðrum manni þar til í 

janúar 2002, eftir sambúðarslitin umgekkst M dóttur sína mikið og hafði hún oft dvalið 

hjá honum um nokkra vikna skeið. Dómkvaddur matsmaður taldi hvorugan aðila 
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sérstaklega sterkan uppeldisaðila en taldi þó barninu betur borgið í forsjá M. Í matsgerð 

yfirmatsmanna sem dómkvaddir  voru að beiðni K kemur fram að báðir aðilar séu hæfir 

til að fara með forsjá barnsins en mæltu þó með að M yrði falin forsjá. Dómurinn féllst 

ekki á álit matsmanna og taldi að barnið byggi við gott atlæti og þroskaðist eðlilega hjá 

K og taldi ekki þörf á að breyta búsetu barnsins því var K falin forsjá barnsins. 

Í máli þessu var ekki rætt við barnið sökum æsku þess en það var aðeins 4ára, því kom 

ekki til álykta í niðurstöðum hvar barnið kysi að búa og niðurstöður voru byggðar á 

hvað barninu yrði fyrir bestu og að raska beri högum þess sem minnst. 

Hrd. 548/2005 

Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, drenginn A 12 ára og stúlkunnar B 7 ára. 

Aðilar voru í sambúð og síðar hjúskap til ársins 2002 þegar þau slitu samvistum. M og 

K sömdu um sameiginlega forsjá en börnin höfðu lögheimili hjá K. Samkvæmt 

niðurstöðum frá matsmanni eru báðir foreldrar hæfir til að ala upp börnin. Þegar vilji 

barnana var kannaður vildu þau hvorugt gera upp á milli heimila foreldra sinna en lesa 

mátti þó í svör stúlkunnar að hún væri tengdari móður sinni og vildi frekar vera þar. 

Togstreita er á milli stúlkunnar og eiginkonu M sem og dóttur hennar. Stúlkan tók það 

fram að hún vildi ekki skipta um skóla. Svör drengsins voru ónákvæmari og erfiðara 

þótti að lesa í þau, hann tengist báðum foreldrum sterkum tilfinningaböndum og þótti 

hann líkari K en hallaðist meira af jafnara skaplyndi M. Hann vildi ekki gera upp á milli 

foreldra þó svo honum fyndist aðstæður betri hjá M og nefndi í því samhengi stærra 

herbergi og nálægð við skóla. Drengnum kemur vel saman við stjúpmóður og dóttur 

hennar. Hæstiréttur taldi að best væri ef K færi með forsjá stúlkunnar en M með forsjá 

drengsins. Í niðurstöðu hæstaréttar kemur fram að það sé litið til þess að drengurinn 

hallist meira að jafnara skaplyndi föður  og honum finnist hann eiga meira sameiginlegt 

með honum. Ekki þótti rétt að láta aðskilnað systkinana vega þyngra í málinu enda er 

kveðið á um rúma umgengni þeirra á milli því var dómurinn staðfestur í hæstarétti. 

Í máli þessu er rætt við börnin sem voru 12 og 7 ára og tengsl þeirra og óskir kannaðar. 

Fram kemur að börnin láta það ekki skýrt í ljós hvar þau vilja búa en lesið er í svör 

þeirra að drengurinn kjósi heimili M fram yfir heimili K en stelpan kjósi að búa hjá K. 

Við ákvörðun á forsjá virðist sem að dómurinn hafi tekið óskir barnanna til greina og 

ekki þótti rétt að láta aðskilnað systkinanna vega þyngra í málinu því var forsjá þeirra 

skipt á milli aðila. 
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Hrd. 101/2006 

Aðilar deildu um forsjá 3 ára sonar síns. Aðilar hófu sambúð árið 1999 en slitu henni 

árið 2004. Aðilar sömdu um sameiginlega forsjá en drengurinn var með lögheimili hjá 

K í fyrstu en skömmu síðar var það fært til M. Samvistum var í fyrstu hagað þannig að 

hann dvaldi í viku í senn hjá hvorum aðilanum en síðar í tvær vikur í senn eftir að M 

flutti með drenginn. K hóf sambúð með A og fluttu af höfuðborgarsvæðinu og þóttu þá 

forsendur fyrir sameiginlegri forsjá brostnar og því var mál þetta höfðað. Í skýrslu frá 

dómkvöddum matsmanni kemur fram að báðir aðilar séu hæfir til að ala upp barnið en 

heimilisaðstæður væru þó ólíkar þar sem K bjó með manni og börnum úr fyrra 

sambandi en M bjó einn. Ekki var talið að barnið væri tengdari öðru foreldrinu fremur 

en hinu. Forsjá drengsins var dæmd K í vil á grundvelli þess að barnið hafi búið lengst 

af hjá henni og systkinum sínum auk þess sem hann tengdist sambýlismanni K 

jákvæðum böndum. 

Í þessu máli var ekki rætt við barnið sem var 3 ára og kom fram að sökum ungs aldurs 

þess áttu sjónarmið um að ósk barnsins yrðu tekin til greina ekki við. Ákvörðun um 

forsjá drengsins byggðist á þeim sjónarmiðum að raska ætti högum hans sem minnst og 

þar  sem hann hafi ætíð búið hjá K og systkinum þótti það rétt að dæma forsjá K í vil. 

Hrd. 435/2006 

Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna, stúlkuna A 14 ára og drenginn B 10 ára. 

Aðilar gengu í hjónaband árið 2000 en höfðu áður verið í óvígðri sambúð í 10 ár, þau 

skildu síðla árs 2000 vegna mikilla sambúðarerfiðleika. K kvaðst hafa orðið fyrir miklu 

ofríki og líkamlegu ofbeldi af hálfu M og flúði heimilið með börnin. K segir að M hafi 

brugðist illa við og tekið börnin og haldið þeim frá henni. M höfðaði forsjármál árið 

2001 og var veitt forræði yfir börnunum og tálmaði K umgengni við börnin, K fékk ekki 

umgengni við börnin fyrr en hún leitaði aðstoðar barnaverndayfirvalda. K höfðaði síðan 

mál og krafðist forsjár barna sinna. Í mati frá dómkvöddum matsmanni kemur fram aða 

K sé vel fær um að fara með fostjá yfir börnunum en hinsvegar var ekki hægt að leggja 

mat á hæfni M þar sem hann var ósamvinnufús. Hvað varðar vilja barnana kom fram í 

matsgerðinni að stúlkan lýsti yfir eindregnum vilja að búa hjá K en hafa umgengni við 

M. Vilji drengsins var ekki jafn ótvíræður og vildi hann ekki gera upp á milli foreldra 

sinna en vildi þó vera oftar hjá K. Að beiðni M voru yfirmatsmenn kallaðir til og í 

matsgerð þeirra kom fram óbreytt afstaða barnana til búsetu. Yfirmatsmenn töldu K 

hæfa til að fara með forsjá barnana en M hefði ekki sömu forsjárhæfni vegna tortryggni 
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og harðneskjulegrar framkomu við börnin, yfir matsmenn töldu M ekki hafa skilning á 

þörfum dóttur sinnar og takmarkaðan skilning á þörfum drengsins því var K dæmd 

forsjá. 

Í máli þessu var rætt við börnin sem voru 14 og 10 ára og tengsl þeirra og óskir 

kannaðar. Bæði lýstu þau yfir vilja til að búa hjá móður og virðist sem svo að  vilji 

þeirra  að búa hjá K  hafi verið tekin til greina í niðurstöðu málsins.  

Hrd. 114/2007 

Aðilar deildu um forsjá 5 ára sonar síns. Aðilar hófu hjúskap árið 2001 en skildu árið 

2005. Í skilnaðarsamningi sem gerður var við skilnað féllust aðilar á að K skyldi fara 

með forsjá drengsins en lögheimili hans skuli vera hjá M. Umgengnissamkomulag 

hljóðaði upp á að barnið dvelji í viku í senn hjá hvorum aðilanum til skiptis. Í ágúst 

2005 óskaði K eftir því að breyta umgengnissamkomulagi og vildi að M fengi drenginn 

aðeins aðra hvora helgi en M hafnaði því . Í matsgerð dómkvadds matmanns kom fram 

að báðir aðilar eru vel hæfir til að fara með forsjá barnsins. Þegar litið er til vilja 

barnsins kemur fram að drengurinn þyki vænt um báða foreldra sína og vilji vera hjá 

þeim báðum en komið hefur fram á tengslaprófi að K væri næmari fyrir þörfum barnsins 

og að barnið upplifi það þannig. Ekki verður litið framhjá því að M og fjölskylda hans 

bera greinilega reiði og biturð í garð K og telur dómurinn líklegt að K muni leggja sig 

betur fram í að eiga góð samskipti vegna málefna drengsins heldur en M. Niðurstaða 

dómsins varð sú að það sé drengnum fyrir bestu að K fari með forsjá hans. 

Í máli þessu er rætt við barnið og tengsl þess og óskir kannaðar þó svo að hann sé ungur 

að árum, aðeins 5 ára. Barnið gerði ekki upp á milli foreldra heldur sagðist vilja vera hjá 

þeim báðum en matsmenn lásu úr svörum barnsins að það skynji að K sé næmari fyrir 

þörfum þess. Einnig var litið á það við niðurstöðu málsins að K myndi líklega leggja sig 

meira fram við að barnið eigi góð samskipti við M ef hún fengi forræðið þar sem að M 

ber reiði og biturð í garð K, því var forsjá falin K. 

Hrd. 431/2007 

Aðilar deildu um forsjá tveggja dætra sinna  A 9 ára og B 8 ára. Aðilar hófu sambúð 

árið 1996 en slitu samvistum árið 2000 og sömdu þá um sameiginlega forsjá dætra sinna 

en lögheimili þeirra skyldi vera hjá K. Með samkomulagi sem aðilar gerðu árið 2004 

var ákveðið að umgengni skyldi vera vikulega til skiptis hjá aðilum. M hóf forsjármál á 

hendur K og taldi hana óhæfa til að fara með forsjá dætranna vegna geðrænna 
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vandamála. Í matsgerð frá dómkvöddum matsmanni kemur fram að báðir foreldrar eru 

hæfir til að fara með forsjá dætranna. Tengsl stúlknanna við foreldra og fjölskyldu er 

góð á báða vegu og eiga þær systkini á báðum stöðum sem þær tengjast jákvæðum 

böndum. Við ákvörðun dómsins var litið til þess að K sé á batavegi vegna veikinda 

sinna og það hafi minni röskun í för með sér fyrir stúlkurnar að búa hjá K áfram þar sem 

þær sækja skóla, var K því falin forsjá þeirra. 

Í máli þessu eru tengsl barnana sem voru 8 og 9 ára við foreldra, stjúpforeldra og 

systkini könnuð en hvergi kemur fram í dómnum að kannaðar hafi verið óskir þeirra til 

búsetu þó þær séu 8 og 9 ára gamlar, aðeins er talað um það hvað aðilar telja að börnin 

sækist eftir. Við niðurstöðu var litið til þess að börnin gengu í skóla í hverfi K og uni sér 

þar vel því var forsjá falin K á þeim forsendum að raska beri högum þeirra sem minnst. 

Hrd. 608/2007 

Aðilar deildu um forsjá 7 ára dóttur sinnar. Aðilar höfðu verið í óvígðri sambúð árið 

2000 en slitu samvistum það sama ár. Stúlkan fluttist með K heim til foreldra K. Stúlkan 

fór reglulega til M enda hafði móðir M sóst mikið eftir því að vera með barnið og sá 

alfarið um hana þegar hún var hjá M á meðan hann bjó á heimili foreldra sinna. Þegar M 

hóf sambúð með núverandi sambýliskonu sinni hafi það verið hún sem sá alfarið um 

barnið en M sjálfur hafi aldrei sýnt barninu mikinn áhuga. Með dómsátt árið 2003 var 

kveðið á um að K hefði forsjá með barninu en M hafði rúman umgengnisrétt og frá því 

að skólaganga hófst hafi barnið dvalið í viku í senn hjá hvorum aðilanum. Mál þetta er 

höfðað af M og krefst hann fulls forræðis yfir dóttur sinni. Í matsgerð er lögð var fram 

af dómkvöddum matsmanni kom fram að báðir foreldrar væru hæfir til að fara með 

forsjá en hæfni M væri meiri, K var ósatt við undirmatið og bað um yfirmat. Í matsgerð 

yfirmatsmanns kom fram að M virðist vera tilfinningaleg lykilpersóna í huga barnsins 

og hún sé háðust umönnun konu hans og að hún kjósi að senda K engin skilaboð. 

Yfirmatsmaður taldi þetta endurspegla hugsanlegan staðfastan vilja barnsins að búa hjá 

M fremur en K. Aðspurður um hvort að eitthvað réttlæti að forsjá stúlkunnar yrði færð 

frá K til M svaraði yfirmatsmaður því játandi og sagði það ósk barnsins. Var M talin 

hæfari til að fara með forsjá því féll dómurinn honum í vil. 

Í málinu er rætt við barnið sem var 7 ára og tengsl þess sem og óskir skoðaðar. Barnið 

lét í ljós að það væri tengdari M og lesa mátti úr svörum þess að hún vilji  búa hjá M. Þó 
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svo að barnið hafi verið ungt að aldri virðist sem svo að vilji þess hafi haft áhrif á 

niðurstöðu dómsins þar sem forsjá stúlkunnar var færð frá K til M. 

Hrd. 140/2008 

Aðilar deildu um forsjá tveggja sona sinna A 10 ára og B 7 ára. Aðilar voru í óvígðri 

sambúð á árunum 1997 til ársins 2003. Við sambúðarslit var ákveðið að aðilar færu með 

sameiginlega forsjá beggja drengjanna. Lögheimili drengjanna var þannig háttað að 

eldri drengurinn var með lögheimili hjá K en sá yngri hjá M. Umgengninni var skipt í 

viku-viku fyrirkomulag og gengu drengirnir í sitthvorn skólann. K huggnaðist 

búferlaflutninga út á land og óskaði eftir að lögheimili B yrði flutt til hennar en því var 

hafnað af M.  Samkvæmt matsgerð er lögð var fram af matsmanni kemur fram að báðir 

foreldrar eru hæfir til að fara með forsjá drengjanna. Þegar litið er til vilja drengjanna er 

ljóst að A er mun tengdari móður en föður og óskaði eftir því að búa hjá henni, B er 

mun lokaðari og ekki kom fram að hann hafi tjáð neina ósk um búsetu, en sökum þess 

hve samrýmdir drengirnir eru kemur ekki til álita að aðskilja þá. Dómurinn taldi það í 

hag drengjanna að K yrði falin forsjá þeirra. 

Í máli þessu voru tengsl og óskir barnanna sem voru 7 og 10 ára kannaðar. Sá eldri lét í 

ljós að hann væri tengdari K og vilji búa hjá henni en sá yngri lét ekki í ljós neina 

skoðun um búsetu. Þar sem að drengirnir eru samrýmdir þótti ekki rétt að skilja þá að og 

var K veitt forsjá þeirra beggja. Við ákvörðun um forsjá í málinu er ekki annað séð en 

að dómurinn hafi litið til vilja drengsins A um að búa hjá K. 

Hrd. 652/2008 

Aðilar deildu um forsjá sonar síns X 11 ára. Aðilar höfðu verið í sambúð frá árinu 1996 

til 1998. Eftir samvistarslit var það samkomulag aðila að K færi ein með forsjá X en 

árið 2003 varð forsjá sameiginleg en X var með lögheimili hjá K. Umgengni var háttað 

þannig að X dvaldi til skiptis hjá aðilum viku í senn. M höfðar þetta mál til að fá óskipta 

forsjá yfir X þar sem hann telur að óregla og lítill stuðningur einkenni heimilislíf K. 

Dómkvaddur matsmaður telur báða foreldra hæfa til að fara með forsjá en að M sé 

hæfari þar sem hjá honum megi búast við meiri stöðugleika og jafnvægi. X stríðir við 

athyglisbrest og hefur K í samráði við lækna og skóla látið hann taka lyf sem M er 

algjörlega á móti og telur hann að vinna eigi úr vandamálum hans án lyfja. Matsmaður 

kannaði tengsl og vilja barnsins, þar kom fram að drengurinn vilji frekar búa hjá föður 

ef hann þyrfti að velja en hann vilji helst ekki skipta um skóla. Hann er jafn tengdur 
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báðum foreldrum og ber þeim söguna vel. Niðurstaða héraðsdóms var sú að það sé 

barninu fyrir bestu að K fari með forsjá þess enda sé ekki æskilegt að hafna ráðum 

sérfræðinga eins og M hefur gert í sambandi við lyfjagjöf drengsins. Í Hæstarétti  lýsti 

M því yfir að hann væri nú reiðubúinn til að fylgja leiðsögn lækna um lyfjagjöf fyrir 

drenginn vegna athyglisbrest og þar sem að vilji drengsins væri að búa hjá M og að M 

sé hæfur forsjáraðili taldi dómurinn að rétt væri að M færi með forsjá drengsins. 

Í máli þessu er rætt við barnið  sem var 11 ára og óskir þess kannaðar, þó svo að 

drengurinn lýsi því yfir að hann kjósi frekar að búa hjá M voru önnur sjónarmið látin 

vega þyngra í málinu. M var ekki tilbúinn að hlusta á sérfróða aðila um að það væri 

barninu fyrir bestu að taka lyf við veikindum sínum því taldi héraðsdómur að það yrði 

barninu fyrir bestu að búa hjá K þar sem hann fékk viðeigandi lyfjagjöf. Eftir að M 

hafði snúist hugur varðandi lyfjagjöfina var honum falin forsjá í Hæstarétti og er ekki 

annað að sjá en að vilji barnsins hafi haft þar stórt vægi. 

Hrd. 256/2009 

Aðilar deildu um forsjá tveggja barna sinna X 9 ára og Y 8 ára. Aðilar voru í óvígðri 

sambúð til ársins 1999. Eftir samvistarslit gerðu aðilar samkomulag sín á milli að um að 

M færi með forsjá barnanna. K freistar þess nú í þriðja sinn að fá forsjá yfir börnunum, í 

undangengnum málaferlum hafa aðilar gert með sér sátt um að M færi áfram með forsjá 

en að umgengnisréttur yrði rýmri. Í tilefni af undangengnum málssóknum K hafa 

matsmenn verið dómkvaddir til að kanna forsjárhæfni aðila sem og tengsl barnanna við 

aðila. Í þeim matsgerðum kom fram að báðir aðilar eru hæfir til að fara með forsjá 

barnanna en að þau séu ólíkir uppalendur, M uppfyllir vel þarfir barnanna fyrir aðhald, 

reglur og aga en K er í nánari tilfinningalegum tengslum við börnin og virðist 

umhyggjusamari í huga systkinanna. Börnin hafa lýst því yfir að þau vilji búa hjá K en 

þó hefur X eindregnari vilja en Y. Dómurinn telur að ekkert sem fram hefur komið 

réttlæti breytingar á forsjá og það sé börnunum fyrir bestu að raska högum þeirra sem 

minnst og því skulu þau áfram búa hjá M. 

Í dómnum er afstöðu og líðan barnanna sem voru 9 og 8 ára rækilega lýst, börnin láta í 

ljós vilja sinn að flytjast til móður en þó eru ástæður fyrir þeim vilja óljósar og gætu 

hafa orsakast af yfirborðslegum ástæðum fremur en tilfinningalegum. Dómurinn taldi 

það vega þyngra að börnin höfðu ávalt búið hjá föður og með breytingu á forsjá myndu 
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högum þeirra vera raskað og taldi því rétt að halda forsjá óbreyttri þrátt fyrir að börnin 

vildu breytta forsjá. 

Samantekt og niðurstöður 
Í upphafi varpaði höfundur fram þeirri spurningu hvort að réttur barna til að tjá sig í 

málum er þau varða sé virtur í dómaframkvæmd og að hversu miklu leyti farið væri eftir 

óskum barns við ákvörðun um forsjá þess. Einnig var skoðað hvort að önnur sjónarmið 

hefðu meira vægi en vilji barns við úrlausn á málum fyrir dómstólum. Eftir að hafa 

skoðað fjölda dóma sem fallið hafa í forsjármálum hér á landi er ljóst að þessi réttur 

barnsins sem fjallað er um í ritgerðinni er virtur við dómaframkvæmd og í öllum 

tilfellum  hér að ofan þar sem börnin eru talin hafa náð nægilegum þroska er 

dómkvaddur matsmaður fenginn til að kanna tengsl þeirra við foreldra sbr. 1.mgr. 43.gr. 

bl. Ekki var þó rætt við börn yngri en 4 ára og aðeins í örfáum tilfellum var rætt við 5 

ára barn. Það gefur auga leið að börn á leikskólaaldri eiga erfiðara með að gera sér grein 

fyrir hvað felist í skilnaði foreldra sinna og í þeim dómum sem skoðaðir voru þar sem 

börn yngri en 5 ára áttu við, kom oft fram að þau sögðust aðspurð vilja búa hjá báðum 

foreldrum sbr. Hrd. 114/2007 sem reifaður er hér að framan.    

 Það má sjá á dómaframkvæmd að dómarar leysa á misjafnan hátt úr málum er 

varða forsjádeilur, sumir dómar fjalla ítarlegar um vilja barna en aðrir og í sumum 

dómum ríkir algjör þögn um vilja barns sbr. Hrd.146/2003 og er það mögulega 

skýringin á því að í aðeins örfáum dómum þar sem um 5 ára barn var að ræða kom 

viljasjónarmiðið fram.        

 Eftir því sem að barn er eldra að því er virðist hefur vilji þess meiri áhrif við 

úrlausn mála og segja má að vilji barna sem náð hafi 10 ára aldri hefur mikið að segja 

um niðurstöðu mála, sbr.Hrd.183/1999, Hrd. 435/2006 og Hrd. 436/2007 þar sem að 

niðurstaðan byggðist  í öllum tilvikum eingöngu á vilja barns enda öll 10 ára og eldri og 

litið sem svo á að þau hafi nægilegan þroska til að gera sér grein fyrir stöðu mála. 

 Það sjónarmið sem þótti oftast vega þyngra en vilji barns er að högum þess 

skyldi raskað sem minnst og því var það foreldri er barnið hafði búið lengst af hjá, eða 

bjó hjá við upphaf máls veitt forsjá barnsins. Það má því ekki slá því föstu að það sé 

alltaf farið eftir vilja barns þó svo að því sé veittur kostur á að tjá sig. Dómkvaddir 

matsmenn virðast reyna í flestum tilfellum eftir bestu getu að sjá hvar barninu er best 

borgið. Dómkvaddir matsmenn meta það líka hvað liggi á bak við vilja barns, í sumum 
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tilfellum virðist vilji barns eingöngu byggjast á yfirborðslegum ástæðum svo sem að það 

vilji vera hjá því foreldri sem er undirgefnara og þar sem þau eru ekki látin passa eða 

sinna húsverkum sbr. Hrd 163/2001 og Hrd. 256/2009. Í framangreindum tilfellum 

þykir ekki rétt að byggja niðurstöðu forsjármála á vilja barnsins, heldur metur dómari út 

frá gögnum  sem dómkvaddur matsmaður leggur fram hvað sé barninu fyrir bestu.  

 Í ellefu tilvikum af þeim tuttugu og þremur dómum sem reifaðir eru hér að 

framan ræðst niðurstaðan af vilja barns en í átta tilvikum virðist sjónarmiðið um að 

raska högum barns sem minnst ráða úrslitum. Í fjórum tilfellum eru það önnur 

sjónarmið sem koma til greina t.d. að skilja ekki að systkin sem ætíð hafa búið saman þó 

svo að vilji annars þeirra sé að flytja til hins forsjárlausa foreldris sbr. Hrd. 163/2001 og 

Hrd.140/2008.          

 Skoðuð var dómaframkvæmd fyrir og eftir breytingu á Barnalögunum og kannað 

hvort að breytingin hafi haft áhrif á dómaframkvæmd Hæstaréttar með tilliti til vilja 

barns. Fyrir lagabreytingu var kveðið á í lögum að börn 12 ára og eldri ættu rétt á að tjá 

sig um málefni er þau varða. Í dómunum hér að ofan frá árunum 1999-2003 er 

börnunum gefinn kostur  á að tjá sig, þó svo að þau hafi verið yngri en 12 ára og í 

sumum tilfellum frremur  ung að aldri sbr. Hrd. 434/2000  og  Hrd. 466/2002.  Í 

fyrrgreindum dómum er  afstaða 5 ára og 9 ára barna  tekin til greina við ákvörðun á 

forsjá. Eftir lagabreytinguna var ákvæðið þar sem 12 ára aldurinn var tilgreindur breytt  

og var ekki lengur miðað við aldur heldur þroska barna. Svo virðist sem að þetta 

sjónarmið hafi þegar verið í framkvæmd fyrir lagabreytingu, því er ekki hægt að sjá að 

þessi breyting á ákvæðinu hafi haft í för með sér merkjanlegar breytingar á 

dómaframkvæmd Hæstaréttar. 
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Lokaorð 
Í þessari samantekt hefur verið gerð grein fyrir því lagaumhverfi sem tryggir börnum 

rétt til að láta í ljós skoðanir sínar um málefni er þau varða og gerð grein fyrir þeim 

sjónarmiðum sem hafa áhrif á niðurstöðu í dómaframkvæmd Hæstaréttar þar sem 

úrskurðað er um forsjá barna. Úrvinnsla verkefnisins hefur verið afar fróðleg og 

skemmtileg og vonar höfundur að ritgerðin muni vekja fólk til umhugsunar um rétt 

barna þegar kemur að því að ákveða búsetu stað þess til framtíðar. 
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Það læra börnin sem þau búa við 

Það barn sem býr við hnjóð, lærir að fordæma. 

Það barn sem býr við hörku, lærir fólsku. 

Það barn sem býr við aðhlátur, lærir einurðarleysi. 

Það barn sem býr við ásakanir, lærir sektarkennd. 

Það barn sem býr við mildi, lærir þolgæði. 

Það barn sem býr við örvun, lærir sjálfstraust. 

Það barn sem býr við hrós, lærir að viðurkenna. 

Það barn sem býr við réttlæti, lærir sanngirni. 

Það barn sem býr við öryggi, lærir kjark. 

Það barn sem býr við skilning, lærir að una sínu. 

Það barn sem býr við alúð og vináttu, lærir að elska 

 

 

 

 

 


