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Útdráttur 

 

Einn þeirra alþjóðlegu samninga sem Ísland er aðili að er samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins. Hann var samþykktur af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989 og 

var fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1992. Samningurinn er afar víðtækur og sérstaða hans 

felst meðal annars í því að hann er fyrsti alþjóðlegi samningurinn sem kveður á um 

grundvallarmannréttindi barnsins. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

verndar mjög stóran og viðkvæman hóp, sem eðli málsins samkvæmt er í mikilli þörf fyrir 

vernd og umhyggju. Með samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins er viðurkennt að 

barnið hafi sjálfstæð réttindi sem eru óháð vilja foreldra eða forráðamanna. Sökum tvíeðlis 

landsréttar og þjóðaréttar hefur samningurinn ekki lagagildi hér á landi, þrátt fyrir að vera 

fullgiltur. Af þessu leiðir að ekki er hægt að beita honum fyrir íslenskum dómstólum. Til þess 

að samningurinn öðlist lagagildi að íslenskum rétti þarf að lögfesta hann, líkt og gert var við 

mannréttindasáttmála Evrópu árið 1994. Í þessari ritgerð er ætlunin að komast að niðurstöðu 

um það hvort Íslandi beri að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Í 

nokkur ár hefur lögfesting hans staðið til, en af henni hefur þó ekki orðið þrátt fyrir að Alþingi 

hafi ítrekað samþykkt þingsályktunartillögur þess efnis. Fjallað verður um samninginn í 

sögulegu samhengi, farið verður yfir áhrif hans á íslenskan rétt og staða hans á öðrum 

Norðurlöndum könnuð. Þá verður leitast við að varpa ljósi á það hvað tefur lögfestingu 

samningsins hér á landi. 

 

 

Abstract 

 

Iceland is a Member State of the Convention on the Rights of the Child. The Convention was 

adopted by the United Nations General Assembly in 1989 and Iceland ratified it in 1992. The 

Convention on the Rights of the Child is the first international treaty dealing with 

fundamental human rights of the child. It protects a large and sensitive group of individuals, 

who are in great need of protection and care. The Convention on the Rights of the Child 

recognizes that the child has its own and seperate rights, independent of the will of its parents 

or custody holders. Because Iceland is a dualist country in its application of international law, 

the Convention does not have the status of law, despite being ratified. The Convention on the 

Rights of the Child is therefore not a source of law in Iceland. In order to achieve law status, 

Iceland needs implement the Convention, the same way the European Convention on Human 
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Rights was implemented in 1994. The purpose of this thesis is to find out whether Iceland 

should implement the Convention on the Rights of the Child, or not. Implementation has been 

on the authorities agenda for several years, but has not yet taken place. The Convention will 

be examined in the light of historical development of human rights and its impact on Icelandic 

legislation will be explored.  The status of the Convention in other Nordic countries will be 

discussed and finally it will be looked into what is delaying the implementation of the 

Convention in Iceland.  
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1. Inngangur 

 

Ísland hefur frá lýðveldisstofnun gerst aðili að fjöldamörgum alþjóðlegum samningum á 

ýmsum sviðum, þar með talið á sviði mannréttinda. Alþjóðasamningar Sameinuðu þjóðanna 

skipa þar stóran sess, þó vissulega sé Ísland einnig aðili að ýmsum öðrum samningum, s.s. 

mannréttindasáttmála Evrópu og samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Báðir þessir 

samningar hafa verið lögfestir hér á landi.
1
  Einn þeirra alþjóðlegu mannréttindasamninga sem 

Ísland er aðili að er samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 1989,
2
 verður 

hann til umfjöllunar í þessari ritgerð. 

Ísland fullgilti samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins árið 1992 (hér eftir 

nefndur Barnasáttmálinn). Enn sem komið er hefur hann ekki verið lögfestur hér á landi, þrátt 

fyrir að það hafi staðið til um nokkurra ára skeið. Með þessari ritgerð er ætlunin að komast að 

niðurstöðu um hvort Íslandi beri að færa efni Barnasáttmálans í landslög, eður ei. Fjallað 

verður um aðdragandann að tilurð sáttmálans í ljósi þeirrar þróunar mannréttinda sem átti sér 

stað í heiminum á 20. öld. Helstu meginreglum Barnasáttmálans verða gerð skil, auk þess sem 

fjallað verður um starfsemi eftirlitsnefndar sem starfar á grundvelli sáttmálans. Tengsl Íslands 

og Barnasáttmálans verða skoðuð og kannað hvaða áhrif hann hefur haft á íslenskan rétt. Þá 

verður vikið stuttlega að stöðu Barnasáttmálans á öðrum Norðurlöndum og að lokum verður 

fjallað um fyrirhugaða lögfestingu Íslands á sáttmálanum og velt vöngum yfir því hvers vegna 

af henni hefur ekki orðið.           

Þrátt fyrir að Ísland standi mörgum þjóðum framar á ýmsum sviðum er varða 

mannréttindi og lífsskilyrði almennt, hefur víða verið pottur brotinn í málefnum barna og hafa 

réttindi þeirra oft verið fótum troðin. Dæmi um það er meðferð og aðbúnaður barna á 

vistheimilum hins opinbera um og eftir miðja síðustu öld. Í ljós hefur komið að mörg þeirra 

barna sem vistuð voru á heimilunum voru beitt ýmiskonar ofbeldi og þurftu þau að þola illa 

meðferð af hálfu starfsmanna heimilanna.
3
 Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og unglingum 

virðist viðgangast í of miklu mæli hér á landi og bent hefur verið á að forvarnir gegn 

kynferðislegri misnotkun á börnum séu takmarkaðar og þær aðallega í höndum frjálsra 

                                                           
1 Sbr. lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu og lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Með lögfestingunni 

voru samningarnir færðir í landslög. 
2 Sbr. auglýsingu nr. 18/1992 í C-deild Stjórnartíðinda. 
3 Samanber t.d. börn sem vistuð voru á Breiðavíkurheimilinu á árunum 1952-1979. Sjá skýrslu sem unnin var fyrir 

forsætisráðuneytið 2007, sbr. lög nr. 26/2007: <http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Breidavik_skyrsla_2.pdf > 

skoðað  6. apríl 2012. 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Breidavik_skyrsla_2.pdf
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félagasamtaka, í flestum tilfellum án ríkisstyrkja.
4
 Frá því að Barnaverndarstofa tók til starfa 

árið 1995, hefur tilkynningum til barnaverndarnefnda um kynferðislegt ofbeldi á börnum 

sífellt fjölgað. Voru þær rúmlega 9000 árið 2010.
5
 

Almennt virðist þó viðhorf til barna hafa breyst til batnaðar síðustu áratugi og meiri 

virðing borin fyrir réttindum þeirra. Endurspeglast þetta meðal annars í þróun löggjafar sem 

snýr að börnum og hefur Barnasáttmálinn haft sitt að segja í þeim efnum.  Með bættum hag 

barna er lagður grunnur að framtíð þeirra, en einnig að framtíð alls samfélagsins. Sökum þess 

hve ósjálfstæð börn eru og háð fullorðnum varðandi þroska og afkomu, hvílir ákveðin skylda 

á þeim síðarnefndu. Þetta á einnig við um hið opinbera. Stjórnvöld hafa gengist undir 

skuldbindingar gagnvart börnum og ber að sjálfsögðu að standa við þær og tryggja með öllum 

tiltækum ráðum að ekki sé brotið á réttindum barna á neinn hátt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Sjá Skuggaskýrslu UNICEF, Barnaheilla og Mannréttindaskrifstofu Íslands 2011: <http://unicef.is/files/Skuggaskyrsla.pdf> 

skoðað 30. apríl 2012. 
5 Árið 1996 voru tilkynningarnar alls 978. Sjá skýrslu UNICEF um stöðu barna á Íslandi 2011, bls. 71-73: 

<http://unicef.is/files/file/UNICEF_skyrsla_um_stodu_barna_2011.pdf > skoðað 30. apríl 2012. 

http://unicef.is/files/Skuggaskyrsla.pdf
http://unicef.is/files/file/UNICEF_skyrsla_um_stodu_barna_2011.pdf
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2. Réttindi barnsins – mannréttindi 

2.1. Mannréttindi 

Eins og alkunna er geisuðu tvær heimsstyrjaldir á 20. öld, sem hvor um sig höfðu skelfilegar 

afleiðingar og kostuðu tugmilljónir mannslífa. Þrátt fyrir þessar hörmungar átti sér einnig stað 

jákvæð þróun á sviði mannréttinda og jókst almenn umræða um þau á 20. öldinni, ekki síst 

með tilliti til stöðu og réttinda barnsins. Má leiða að því líkur að þessir voðaatburðir sem áttu 

sér stað hafi beint mönnum inn á brautir nýrrar hugsunar um vernd og velferð manna.  

 Við lok einveldistímans á 18. og 19. öld voru mannréttindaákvæði sett í nýjar 

stjórnarskrár flestra lýðræðisríkja. Á þessum tíma litu menn svo á að mannréttindi væru 

meðfædd réttindi, að einsktalingar fæddust jafnir og frjálsir og að ríkinu væri óheimilt að 

skerða frelsi manna nema undir afar sérstökum kringumstæðum. Í dag myndi þetta flokkast 

sem neikvæðar skyldur ríkisins, þ.e. skyldan að láta borgarana afskiptalausa. Þegar á leið 20. 

öldina breyttust viðhorf manna til mannréttinda. Nú einkennast mannréttindi ekki lengur af 

togstreitu ríkis og borgara og takmörkun á afskiptum ríkisins, heldur leggja mannréttindi 

auknar skyldur á ríkið, með það fyrir augum að tryggja borgurunum ákveðin lífsgæði með 

sérstökum aðgerðum.
6
  Eru þetta svokallaðar jákvæðar skyldur ríkisins gagnvart borgurum 

þess. 

 

2.2. Genfaryfirlýsingin 1924 

Sex árum eftir lok fyrri heimsstyrjaldarinnar leit dagsins ljós í fyrsta sinn skriflegt skjal sem 

fól í sér viðurkenningu á alþjóðlegum skuldbindingum til verndar hverju einstöku barni, óháð 

kynþætti, þjóðerni eða trúarskoðunum. Þjóðabandalagið, forveri Sameinuðu þjóðanna,
7
 

samþykkti skjalið árið 1924 og hefur það verið kallað Genfaryfirlýsingin.
8
 Voru þetta fyrstu 

merki alþjóðlegrar viðurkenningar á réttindum barnsins. Drög að yfirlýsingunni voru unnin af 

Save the Children International Union, en það eru frjáls félagasamtök sem hafa frá upphafi átt 

stóran þátt í þróun umræðunnar um réttindi barnsins. Kveikjan að Genfaryfirlýsingunni var  

sprottin úr þeim hörmungum sem fyrri heimsstyrjöldin hafði haft í för með sér og fól 

yfirlýsingin í sér að börn ættu skilið allt það besta sem mannkynið gæti boðið þeim. Þessu var 

komið til skila í fimm meginreglum um vernd og velferð barnsins.
9
 

 

                                                           
6 Björg Thorarensen, Um lög og rétt, bls. 75-6. 
7 Þjóðabandalagið var forveri Sameinuðu þjóðanna, stofnað árið 1919 og leið undir lok 1939. Sjá:  

Björg Thorarensen og Pétur Leifsson, Kaflar úr þjóðarétti, bls. 9. 
8 Sjá texta Genfaryfirlýsingarinnar: <http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm> skoðað 14. mars 2012. 
9 Hrefna Friðriksdóttir, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, bls. 291-2. 

http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm


6 
 

2.3. Sameinuðu þjóðirnar og Mannréttindayfirlýsingin 1948 

Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar undir lok seinni heimsstyrjaldarinnar, með Sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, sem var samþykktur 26. júní 1945. Sáttmálinn leggur grunn að starfi 

stofnunarinnar. Sameinuðu þjóðirnar er alþjóðastofnun sem byggist á samstarfi fullvalda ríkja 

um tiltekin markmið, en felur ekki í sér framsal ríkisvalds til handa stofnuninni.
10

 Í fyrsta 

kafla sáttmálans eru lögð fram markmið og grundvallarreglur Sameinuðu þjóðanna. Þar segir 

að markmið hinna sameinuðu þjóða séu meðal annars þau að varðveita heimsfrið og öryggi, 

efla vinsamlega sambúð milli þjóða og að styrkja og stuðla að virðingu fyrir mannréttindum 

og grundvallarfrelsisréttindum allra, án tillits til kynþáttar, kyns, tungu eða trúarbragða.
11

  

 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt af allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna þann 10. desember 1948 og markaði hún tímamót í baráttunni fyrir 

mannréttindum í heiminum.
12

  Hún var samin af fulltrúum ólíkra þjóða frá öllum 

heimshornum og fól í sér grundvallarmannréttindi til handa öllum mönnum, sem þjóðum 

heimsins bæri að virða og varðveita.
13

 Í Mannréttindayfirlýsingunni voru borgaraleg, 

stjórnmálaleg, efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, ætluð öllum mönnum, 

skjalfest í fyrsta sinn.
14

 Mannréttindayfirlýsingin er þó ekki bindandi að þjóðarétti og í raun er 

hægt að líkja henni við markmið sem þjóðir heims stefna að. Lítið er vikið berum orðum að 

réttindum barnsins í Mannréttindayfirlýsingunni, en þó er sérstaklega tekið fram í 2. mgr. 25. 

gr. að öll börn, hvort sem fædd eru innan eða utan hjónabands, skuli njóta sömu félagslegu 

verndar.  Þá kemur fram í 3. mgr. 26. gr. Mannréttindayfirlýsingarinnar að foreldrar hafi rétt 

til þess að velja hvers kyns menntun barn þeirra skuli njóta. 

 

2.4. Yfirlýsingin um réttindi barnsins 1959 

Eftir að seinni heimsstyrjöldinni lauk átti Pólland aðallega frumkvæði að baráttu fyrir frekari 

vernd barnsins og réttindum þess. Barátta Póllands leiddi til þess að allsherjarþing Sameinuðu 

þjóðanna samþykkti einróma Yflirlýsinguna um réttindi barnsins, árið 1959.
15

 Yfirlýsingin 

samanstóð af tíu meginreglum um réttindi barnsins, aðallega byggðar á Genfaryfirlýsingunni, 

                                                           
10 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson, Kaflar úr þjóðarétti, bls. 107. 
11 Sjá 1. gr. Sáttmála Sameinuðu þjóðanna:  <http://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/althjoda-og-oryggissvid/un/sattmali-

sameinudu-thjodanna/#I  > skoðað 15. mars 2012. 
12 Sjá Mannréttindayfirlýsinguna: <http://www.un.org/events/humanrights/2007/hrphotos/declaration%20_eng.pdf > skoðað 

15. mars 2012.  
13 Sjá vefsíðu mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna: <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx > 

skoðað 15. mars 2012.  
14 Sjá vefsíðu mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna: 

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx > skoðað 15. mars 2012. 
15 Sjá texta Yfirlýsingarinnar um réttindi barnsins: < http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/child.asp> 

skoðað 15. mars 2012. 

http://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/althjoda-og-oryggissvid/un/sattmali-sameinudu-thjodanna/#I
http://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/althjoda-og-oryggissvid/un/sattmali-sameinudu-thjodanna/#I
http://www.un.org/events/humanrights/2007/hrphotos/declaration%20_eng.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/child.asp
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en einnig að hluta til á Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna.
16

 Í Yfirlýsingunni um 

réttindi barnsins var í fyrsta sinn kveðið á um borgaraleg réttindi barnsins, sem voru réttur til 

nafns og ríkisfangs. Yfirlýsingin hafði að geyma ýmsar meginreglur sem enn þann dag í dag 

eru undirstöður réttinda barnsins. Þar má nefna rétt barnsins til að alast upp innan fjölskyldu 

og meginregluna að hafa það að leiðarljósi sem er barni fyrir bestu. Með Yfirlýsingunni um 

réttindi barnsins var að vissu leyti farið að líta á börn sem gerendur sem ættu ákveðin réttindi 

og gætu notið frelsis.
17

 Hvorki Genfaryfirlýsingin né Yfirlýsingin um réttindi barnsins voru 

bindandi að þjóðarétti, þó vissulega hafi þær markað viss tímamót og borið vitni um þá stefnu 

sem Sameinuðu þjóðirnar áttu eftir að taka, hvað varðar réttindi barnsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur, bls. 31. 
17 Hrefna Friðriksdóttir, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, bls. 292. 
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3. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 1989 

3.1. Undirbúningur að samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Árið 1978 lagði ríkisstjórn Póllands fyrir þáverandi mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna (e. 

Commission on Human Rights),
18

 tillögu og drög að skuldbindandi alþjóðasamningi um 

réttindi barnsins. Tillagan var nánast samhljóða Yfirlýsingunni um réttindi barnsins frá 1959 

og var ósk Póllands sú að aðildarríki Sameinuðu þjóðanna gætu gengið frá þessum 

alþjóðasamningi strax á árinu 1979, sem var „ár barnsins“ hjá Sameinuðu þjóðunum. Þetta 

gekk ekki eftir því drögin voru ekki talin fullnægjandi með tilliti til annarra alþjóðasamninga, 

sem þegar höfðu verið gerðir. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna setti hins vegar saman 

sérstakan starfshóp árið 1979, með það að markmiði að semja drög að alþjóðlegum samningi 

um réttindi barnsins.
19

 Starfshópurinn samanstóð af fulltrúum 43 ríkja innan Sameinuðu 

þjóðanna, en jafnframt komu að vinnunni UNICEF og UNESCO.
20

  

Þegar starfshópurinn var myndaður stóð kalda stríðið enn yfir og skiptar skoðanir voru 

um hvernig best væri að koma réttindum barnsins í alþjóðlegan samning. Löndin í Austur-

Evrópu vildu heldur leggja áherslu á efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, en 

Vestur-Evrópulöndin voru á öndverðum meiði og töldu að samningurinn ætti fremur að kveða 

á um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi barnsins. Ríkin deildu um fleiri atriði, m.a. um 

skilgreiningu á hugtakinu barn. Athygli vekur að hvorki í Genfaryfirlýsingunni né í 

Yfirlýsingunni um réttindi barnsins var hugtakið barn skilgreint, þ.e. hvenær barn byrjar að 

teljast barn og hvenær því tímabili lýkur.
21

 Menn voru ekki samhuga um rétt hins ófædda 

barns, því þjóðir heimsins, þá líkt og nú, höfðu mismunandi viðhorf til fóstureyðinga. Það 

varð ofan á að í samningnum skyldi ekki tekin bein afstaða til þess hvort ákvæði hans næðu til 

ófæddra barna eður ei. Löggjöf einstakra ríkja var því falið að skera úr um það. Ríkin deildu 

einnig um lágmarksaldur barna í hernaði og vildu mörg þeirra hækka hann úr 15 árum í 18 ár. 

Enn fremur voru á lofti efasemdaraddir um það hvort nauðsynlegt væri að gera sérstakan 

samning um réttindi barnsins. Bent var á að árið 1966 voru samþykktir tveir alþjóðlegir 

mannréttindasamningar, alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og 

                                                           
18 Árið 2006 var Commission on Human Rights lagt niður en í stað þess stofnað The Human Rights Council. Sjá:  

Rohna K. M. Smith, Textbook on International Human Rights, bls. 59. 
19 Hrefna Friðriksdóttir, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, bls. 293. 
20 UNICEF er skammstöfun á United Nations Children´s Fund (Barnahjálp Sameinuð þjóðanna) og UNESCO er United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna). 
21 Rachel Hodgkin og Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 2. 
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alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi,
 22

 en þessir samningar 

ná til allra, jafnt barna sem fullorðinna.  

Ýmis frjáls félagasamtök sem starfa að velferð barna, þar á meðal Save the Children 

International Union, lögðu hönd á plóginn við gerð samnings Sameinuðu þjóðann um réttindi 

barnsins.
23

 Eflaust má þakka þeim fyrir að hafa dregið úr pólitískum átökum við gerð 

samningsins og að flýta fyrir úrlausnum einstakra ágreiningsmála. Þá eiga þau heiðurinn af 

fjölmörgum efnislegum ákvæðum Barnasáttmálans, s.s. ákvæði 45. gr. 
24

  

 

3.2. Barnasáttmálinn 

Eftir 10 ára undirbúningsvinnu var samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (hér 

nefndur Barnasáttmálinn) loks samþykktur af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New 

York þann 20. nóvember 1989.
25

 Hann tók gildi 2. september 1990, þegar 20 ríki höfðu 

fullgilt hann.
26

 Þetta er einn yfirgripsmesti alþjóðasamningur sem nokkurntíma hefur verið 

gerður og hefur hann verið leiðarljós allra þeirra sem unnið hafa að því að bæta hag barnsins. 

Ein helsta sérstaða sáttmálans er sú, að hann er fyrsti alþjóðlegi samningurinn sem kveður á 

um grundvallarmannréttindi barnsins 
27

 og tekur því til allra einstaklinga sem ekki hafa náð 18 

ára aldri.
28

 Barnasáttmálinn verndar mjög stóran og viðkvæman hóp einstaklinga og hann 

viðurkennir að barnið hafi sjálfstæð réttindi sem eru óháð vilja foreldra eða forráðamanna.  

Segja má að Barnasáttmálinn endurspegli þær viðhorfsbreytingar sem átt hafa sér stað 

gagnvart börnum undanfarna áratugi. Í gegnum aldirnar hafa réttindi barnsins verið óljós, 

staða barnsins ótrygg og það algerlega upp á fullorðna komið. Stundum hefur 20. öldin verið 

kölluð „öld barnsins“ því þá hófst fyrir alvöru umræða um stöðu barnsins í heiminum. Fyrst 

um sinn var lögð áhersla á þörf barnsins fyrir umönnun og vernd, en þegar líða tók á síðustu 

öld jókst virðing fyrir stöðu, getu og hæfni barnsins og rétti þess til að vera þátttakandi í að 

                                                           
22 Á ensku nefnast þessir samningar; International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) og International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Báðir samningarinir voru samþykktir á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna 16. desember 1966 og tóku báðir gildi árið 1976. Sjá: Björg Thorarensen og Pétur Leifsson, Kaflar úr 

þjóðarétti, bls. 150. 
23 Sjá frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins: 

<http://www.innanrikisraduneyti.is/efnisgreinar/nr/6879 > skoðað 15. mars 2012.  
24 Það ákvæði gefur samningnum sérstöðu samanborið við aðra samninga Sameinuðu þjóðanna. Þar segir að 

Barnaréttarnefndin geti boðið sérstofnunum Sameinuðu þjóðanna og öðrum hæfum stofnunum að veita sérfræðilega ráðgjöf 

um framkvæmd samningsins, er þar átt við frjáls félagasamtök. 
25 Sjá Barnasáttmálann á íslensku: <http://www.althingi.is/lagas/132a/1992018.2c5.html > skoðað 16. mars 2012. 
26 Hrefna Friðriksdóttir, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, bls. 289. Á ensku nefnist samningurinn The United 

Nations Convention on the Rights of the Child. 
27 Barnasáttmálinn kveður á um borgaraleg, stjórnmálaleg, efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi barnsins. 
28 Samkvæmt Barnasáttmálanum telst einsktaklingur vera barn þar til 18 ára aldri hefur verið náð. Þó ber að athuga að kveði 

landslög aðildarríkis á um lögræðisaldur fyrir 18 ára aldur, víkur ákvæði Barnasáttmálans fyrir því ákvæði, sbr. 1. gr. 

sáttmálans. 

http://www.innanrikisraduneyti.is/efnisgreinar/nr/6879
http://www.althingi.is/lagas/132a/1992018.2c5.html
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móta sitt eigið líf út frá sínum eigin forsendum.
29

 Með Barnasáttmálanum var farið að líta á 

barnið sem geranda í samfélaginu í stað þöguls viðtakanda. Barnasáttmálinn er ekki einungis 

viljayfirlýsing aðildarríkja hans, heldur er hann einnig öflugt og mikilvægt hjálpartæki fyrir þá 

sem vinna að bættum rétti og betri lífsskilyrðum barnsins á öllum sviðum samfélagsins.
30

  

 

3.2.1. Ákvæði Barnasáttmálans 

Barnasáttmálinn samanstendur af inngangi og 54 greinum sem skiptast í þrjá hluta. Fyrsti 

hlutinn er kjarni sáttmálans og fjallar efnislega um hin ýmsu mannréttindi barnsins. Annar 

hluti hans fjallar aðallega um starfsemi og framkvæmd sérstakrar nefndar um réttindi 

barnsins, Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna í Genf (hér eftir nefnd 

Barnaréttarnefndin),
31

 sem er ætlað að hafa eftirlit með framkvæmd sáttmálans í hverju 

aðildarríki fyrir sig.  Þriðji hlutinn inniheldur ákvæði er lúta að sáttmálanum sjálfum, svo sem 

hvernig beri að fullgilda hann, auk þess hvernig aðildarríki geti borið upp tillögur um 

breytingar á sáttmálanum.  

 

3.2.2. Fjórar grundvallarreglur 

Samkvæmt almennum athugasemdum (e. General Comments)
32

 Barnaréttarnefndarinnar, 

byggir Barnasáttmálinn á fjórum grundvallarreglum, sem binda saman ólík ákvæði hans 

öðrum greinum fremur. Þessar grundvallarreglur er að finna í 2., 3,. 6. og 12. gr. sáttmálans. 

Barnaréttarnefndin hefur lýst yfir að öll ákvæði sáttmálans skuli túlkuð og skýrð með tilliti til 

þessara grundvallarreglna.  

 

3.2.3. Jafnræðisreglan 

Jafnræðisreglan er ein þessara grundvallarreglna, hana er að finna í 2. gr. Barnasáttmálans og 

hljóðar hún svo: 

 

1. Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið 

er á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, 

                                                           
29 Hrefna Friðriksdóttir, Að nota saming SÞ um réttindi barnsins með hendi og vendi að hingað til brúkanlegum siðvana, bls. 

155. 
30 Þórhildur Líndal, Barnasáttmálinn: að mörgu að hyggja, bls. 79. 
31 Barnaréttarnefndin hefur eftirlit með aðildarríkjunum og kannar hvernig þeim miðar við að koma í framkvæmd þeim 

skuldbindinum sem þau taka á sig með samningnum, sbr. 1. mgr. 43. gr. Barnasáttmálans. 
32 Almennar athugasemdir eru túlkanir Barnaréttarnefndarinnar á einstökum ákvæðum Barnasáttmálans. Sjá vefsíðu 

skrifstofu mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm > skoðað 17. 

mars 2012. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
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kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til 

þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess 

eða foreldris þess eða lögráðamanns.  

2. Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá um að barni sé ekki mismunað eða 

refsað vegna stöðu eða athafna foreldra þess, lögráðamanna eða fjölskyldumeðlima, eða 

sjónarmiða sem þeir láta í ljós eða skoðana þeirra. 

 

Þetta er eitt mikilvægasta ákvæði Barnasáttmálans og kveður á um algert bann við mismunun 

barna.
33

 Ákvæði 1. mgr. 2. gr., 2. mgr. 3. gr. og 4. gr. kveða öll á um grundvallarskyldur 

aðildarríkjanna um að virða og tryggja öll þau réttindi sem Barnasáttmálinn hefur að geyma, 

gagnvart öllum börnum innan lögsögu ríkjanna, án nokkrrar mismununar. Á þetta jafnt við um 

þau börn sem eru ríkisborgarar viðkomandi aðildarríkis, sem og börn stödd í ríkinu sem 

flóttamenn eða hælisleitindur, eða ríkisfangslaus börn.
34

 Barnaréttarnefndin hefur skilgreint 

jafnræðisregluna sem megin grundvöll fyrir lögfestingu alls sáttmálans. Þá hefur nefndin bent 

sérstaklega á að fram komi í inngangi sáttmálans að í öllum ríkjum heimsins sé að finna börn 

sem búi við sérstaklega erfiðar aðstæður og þarfnist sérstakrar athygli. Í ljósi þessa hefur 

Barnaréttarnefndin ítrekað lagt áherslu á þörfina á því að sinna og styðja við þennan 

berskjaldaða hóp barna.
35

  

 Barnaréttarnefndin hefur margsinnis fjallað um jafnræðisregluna í almennum 

athugasemdum sínum. Í almennri athugasemd nr. 7 frá 2005, sagði nefndin að 2. gr. 

Barnasáttmálns fæli í sér að ungum börnum mætti almennt ekki mismuna á nokkurn hátt, og 

nefndi sem dæmi þegar landslög aðildarríkis dygðu ekki til að veita börnum jafna vernd fyrir 

ofbeldi.  Meiri hætta væri á að ung börn yrðu fyrir mismunum í þessu sambandi, þar sem þau 

séu ekki megnug til að standa á rétti sínum. Samkvæmt Barnaréttarnefndinni felst einnig í 2. 

gr. að ekki megi mismuna sérstökum hópum barna. Mismunun geti falist í vannæringu, ónógri 

umönnun og umhyggju, takmörkuðum tækifærum barnsins til leiks og náms eða hindrunum á 

því að tjá tilfinningar og skoðanir. Mismunun geti einnig falist í harkalegri meðferð á barni og 

óraunhæfum væntingum í garð þess, sem felur í sér misnotkun eða misneytingu.
 36

 

                                                           
33 Þórhildur Líndal, Barnasáttmálinn: að mörgu að hyggja, bls. 89. 
34 Þórhildur Líndal, Barnasáttmálinn- Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í íslenskt 

lagaumhverfi, bls. 12. 
35 Rachel Hodgkin og Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 17-18. 
36 Sjá almenna athugasemd Barnaréttarnefndarinnar: 

<http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1.pdf > skoðað 19. mars 2012. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1.pdf
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3.2.4. Það sem barni er fyrir bestu 

Önnur grundvallarregla Barnasáttmálans er reglan um að það sem barni er fyrir bestu skuli 

ávallt hafa forgang þegar gerðar eru ráðstafanir á vegum hins opinbera sem og einkaaðila, sbr. 

3. gr. sáttmálans: 

 

1. Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins 

opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða 

börn.  

2. Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða lögráðamanna, eða annarra sem bera 

ábyrgð að lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja börnum þá vernd og 

umönnun sem velferð þeirra krefst, og skulu þau í því skyni gera allar nauðsynlegar ráðstafanir 

á sviði löggjafar og stjórnsýslu. 

3. Aðildarríki skulu sjá til þess að stofnanir þar sem börnum skal veitt umönnun og vernd starfi í 

samræmi við reglur sem þar til bær stjórnvöld hafa sett, einkum um öryggi, heilsuvernd og 

fjölda og hæfni starfsmanna, svo og um tilhlýðilega yfirumsjón. 

 

Grundvallarreglan um að það sem barni sé fyrir bestu skuli hafa forgang, þegar teknar eru 

ákvarðanir sem hafa með börn að gera, kom fyrst fram í Yfirlýsingunni um réttindi barnsins 

árið 1959. Hafa ber í huga að túlkun á þessari reglu getur þó ekki skákað öðrum réttindum 

barnsins samkvæmt Barnasáttmálanum.
37

 Hugtakið það sem barni er fyrir bestu hefur hlotið 

meiri akademíska greiningu en nokkuð annað hugtak sem fyrir kemur í Barnasáttmálanum. Í 

mörgum aðildarríkjum sáttmálans hafði hugtakið þegar verið innleitt í landsrétt fyrir 

fullgildingu Barnasáttmálans, en einnig er hugtakið vel þekkt í öðrum 

mannréttindasamningum s.s. í samningi Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismunar 

gagnvart konum frá 1979.
38

 Þrátt fyrir að hugtakið komi hvorki fyrir í alþjóðasamningi um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi né alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi, hefur mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna
39

 skýrt ákvæði í þeim 

fyrrnefnda í almennum athugasemdum á þá leið, að við skilnað foreldra verði að haga málum 

þannig að það sem barni sé fyrir bestu hafi forgang.
40

  

 Starfshópurinn sem samdi drög að samningi um réttindi barnsins, skýrði ekki frekar 

hugtakið það sem barni er fyrir bestu. Ljóst er að það getur verið mismunandi frá einu 

                                                           
37 Rachel Hodgkin og Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 35. 
38 Ísland fullgilti samninginn þann 24. júlí 1985 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women), sjá samninginn: <http://www.althingi.is/lagas/140a/1985005.html > skoðað 19. mars 2012. 
39 Nefndin nefnist The Human Rights Committee á ensku og hefur hún eftirlit með framkvæmd Alþjóðasamnings um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (ICCPR). 
40 Rachel Hodgkin og Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 36. 

http://www.althingi.is/lagas/140a/1985005.html
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þjóðfélagi til annars hvað telst vera barni fyrir bestu og af þeim sökum var hvorki talið gerlegt 

né æskilegt að fastsetja ákveðna skilgreiningu, sem vissulega gæti breyst með tímanum.
41

 

Barnaréttarnefndin hefur ekki fjallað sérstaklega um hugtakið í almennum athugasemdum 

sínum enn sem komið er. Þó hefur nefndin ítrekað að Barnasáttmálinn skuli vera túlkaður 

heildstætt og að grundvallarreglurnar fjórar tengist allar innbyrðis.  

 

3.2.5. Rétturinn til lífs 

Rétt barna til lífs, afkomu og þroska er að finna í 6. gr. Barnasáttmálans. Þetta er þriðja 

grundvallarregla sáttmálans og hljóðar svo: 

 

1. Aðildarríki viðurkenna að sérhvert barn hefur meðfæddan rétt til lífs. 

2. Aðildarríki skulu eftir fremsta megni tryggja að börn megi lifa og þroskast. 

 

Rétturinn til lífs telst til grundvallarmannréttinda, sbr. 6. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg 

og stjórnmálaleg réttindi, 3. gr. Mannréttindayfirlýsingarinnar og 2. gr. mannréttindasáttmála 

Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994.
42

 Að tryggja það að börn megi lifa og þroskast er 

grundvallaratriði þegar aðildarríki hyggja á lögfestingu Barnasáttmálans,
43

 því eins og gefur 

að skilja hafa hin ákvæði sáttmálans litla þýðingu ef þetta ákvæði er ekki virt. Ákvæði 2. mgr. 

6. gr., um að aðildarríki skuli leitast við að tryggja að börn megi lifa og þroskast, er nýtt af 

nálinni og á sér ekki hliðstæðu í öðrum mannréttindasamningum.
44

 

 Barnaréttarnefndin lítur á þroskaferli barns sem heildstætt hugtak og víða í 

Barnasáttmálanum má finna merki þess að þroski barna sé markmið í sjálfu sér. Í almennum 

athugasemdum nr. 7 skýrði Barnaréttarnefndin frá því hvað 6. gr. Barnasáttmálans fæli í sér. 

Þar segir að ákvæði 6. gr. vísi til meðfædds rétts til lífs og skyldu aðildarríkis til að tryggja 

afkomu og þroska barnsins, með öllum tiltækum ráðum. Þá segir að aðildarríkjum beri eftir 

fremsta megni að bæta hag og umönnun verðandi mæðra og ungbarna fyrir og eftir barnsburð, 

vinna gegn ungbarnadauða og stuðla að bættum hag ungra barna á fyrstu æviárum þeirra.
45

 

Nefndin álítur að tillit skuli tekið til réttar barnsins til lífsafkomu og þroska við framkvæmd 

                                                           
41 Sjá frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins: 

<http://www.innanrikisraduneyti.is/efnisgreinar/nr/6879 > skoðað 19. mars 2012.  
42 Sjá mannréttindasáttmála Evrópu: <http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994062.html > skoðað 19. mars 2012. 
43 Rachel Hodgkin og Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 83. 
44 Sjá frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 
45 Sjá almenna athugasemd Barnaréttarnefndarinnar nr. 7 frá 2005: 

<http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1.pdf > skoðað 19. mars. 2012. 

http://www.innanrikisraduneyti.is/efnisgreinar/nr/6879
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994062.html
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1.pdf
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allra annarra ákvæða Barnasáttmálans. Með fullgildingu hans skuldbindi aðildarríkin sig til 

þess að standa þannig að málum að börn njóti réttarins til lífs, lífsafkomu og þroska að fullu. 

 

3.2.6. Rétturinn til að láta í ljós skoðanir 

Fjórða og síðasta grundvallarregla Barnasáttmálans er réttur barns til að láta í ljós skoðanir 

sínar í öllum málum sem það varðar og að hlustað skuli á þær, sbr. 12. gr. sáttmálans: 

 

1. Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í 

ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við 

aldur þess og þroska. 

2. Vegna þessa skal barni einkum veitt tækifæri til að tjá sig við hverja þá málsmeðferð fyrir 

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

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

 

Réttur barns til að tjá skoðanir sínar í þeim málum er það varðar er einn mikilvægasti og 

framsæknasti rétturinn sem Barnasáttmálinn felur í sér. Hér er hann í fyrsta sinn látinn 

börnum í té í alþjóðlegum samningi. Við gerð Barnasáttmálans voru skiptar skoðanir um 

ákvæðið. Sumir álitu að þessi réttur barnsins myndi skerða rétt foreldra. Þær raddir heyrast 

enn og ýmis aðildarríki hafa gert fyrirvara við 12. gr. sáttmálans. Þessi réttur kallar á breytt 

viðhorf til barnsins og stöðu þess í samfélaginu. Með honum er gefið í skyn að barnið sé 

fullgildur einstaklingur með eigin réttindi og að virða skuli skoðanir þess þegar teknar eru 

ákvarðanir sem það varðar.
46

  Ákvæði 12. – 15. gr. Barnasáttmálans undirstrika stöðu barnsins 

sem einstaklings sem hefur rétt á eigin skoðunum, tilfinningum og 

grundvallarmannréttindum.
47

  

 

3.3. Valfrjálsar bókanir  

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur samþykkt þrjár valfrjálsar bókanir (e. Optional 

Protocol) við Barnasáttmálann.  Þann 25. maí 2000 var bókun um sölu á börnum, barnavændi 

og barnaklámi samþykkt, ásamt bókun um þátttöku barna í vopnuðum átökum. Ísland fullgilti 

fyrrnefndu bókunina þann 9. júlí 2001 og öðlaðist hún gildi hér á landi 18. janúar 2002. Í 

bókuninni kemur fram sú lágmarksskylda aðildarríkja, að tryggja börnum sem beitt eru 

kynferðislegri misnotkun, vernd í refsilöggjöf ríkisins. 

                                                           
46 Sjá frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 
47 Rachel Hodgkin og Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 149. 
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Bókunin um þátttöku barna í vopnuðum átökum var fullgilt af Íslands hálfu þann 1. október 

2001 og öðlaðist hún gildi 12. febrúar 2002. Fram kemur í 38. gr. Barnasáttmálans að börn 

yngri en 15 ára megi ekki taka þátt í vopnuðum átökum. Valfrjálsa bókunin krefst þess hins 

vegar að þau ríki sem fullgildi hana sjái til þess að börn yngri en 18 ára taki ekki beinan þátt í 

vopnuðum átökum, né verði kölluð til herþjónustu.
48

  

Þann 19. desember 2011 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna þriðju 

valfrjálsu bókunina við Barnasáttmálann. Hún fjallar um valdbærni Barnaréttarnefndarinnar 

til þess að taka við og fjalla um erindi eða kvartanir (e. Communications Procedure) sem eru 

lagðar fram af börnum aðildarríkja og varða brot á þeim réttindum sem Barnasáttmálinn, eða 

valfrjálsu bókanirnar, hafa að geyma. Þessi þriðja valfrjálsa bókun við Barnasáttmálann var 

opnuð fyrir undirskriftir fyrr þessu ári og tekur gildi þegar 10 ríki hafa fullgilt hana.
49

 Nú 

þegar, í apríl 2012, hafa 21 ríki skrifað undir bókunina.
50

 

 

3.4. Barnaréttarnefndin í Genf  

Við fullgildingu Barnasáttmálans skuldbinda aðildarríkin sig til þess að útbúa skýrslur um það 

sem stjórnvöld viðkomandi ríkis hafa gert til að koma í framkvæmd þeim réttindum sem 

viðurkennd eru í Barnasáttmálanum.
51

  Samkvæmt 43. – 45. gr. Barnasáttmálans skal starfa 

eftirlitsnefnd um réttindi barnsins sem hefur það hlutverk að yfirfara skýrslur aðildarríkjanna 

og kanna þannig hvernig þeim miðar við að koma í framkvæmd skulbindingum sáttmálans.
52

 Í 

nefndinni skulu eiga sæti 18 sérfræðingar
53

 sem hafa óflekkað mannorð og eru viðurkenndir 

fyrir hæfni á því sviði sem Barnasáttmálinn tekur til. Nefndarmenn skulu koma úr röðum 

aðildarríkja og starfa sem einstaklingar, en ekki sem fulltrúar síns ríkis. Eftirlitsnefndin var 

fyrst kosin árið 1991 og hefur aðsetur í Genf í Sviss.
54

    

Barnaréttarnefndin getur, samkvæmt 45. gr., boðið ýmsum öðrum aðilum að leggja 

fram skýrslur um framkvæmd sáttmálans, s.s. UNICEF, Save the Children, öðrum stofnunum 

Sameinuðu þjóðanna eða öðrum hæfum stofnunum og frjálsum félagasamtökum. Er þetta 

                                                           
48 Sjá valfrjálsar bókanir Barnasáttmálans: <http://www.althingi.is/lagas/132a/1992018.2c5.html > skoðað 19. mars 2012. 
49 Sjá vefsíðu mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm > skoðað 19. 

mars 2012.  
50 Sjá United Nations Treaty Collection: <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-

d&chapter=4&lang=en > skoðað 30. apríl 2012. 
51 Sbr. 44. gr. sáttmálans. Fyrst skal afhenda skýrslu innan tveggja ára eftir fullgildingu og síðan á fimm ára fresti.  
52 Sjá Sjá vefsíðu mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm > skoðað 

20. mars 2012. 
53 Sbr. 2. mgr. 43. gr. sáttmálans, <http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art43> Athygli skal vakin á því að 

allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fjölgaði nefndarmönnum úr tíu í átján með ályktun nr. 50/155 þann 21. desember 1995 og 

tók þessi breyting gildi 18. nóvember 2002 þegar 2/3 aðildarríkja höfðu samþykkt hana. Sjá:  

Rachel Hodgkin og Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 637. Þessu 

hefur enn ekki verið breytt í íslensku útgáfunni af Barnasáttmálanum. 
54 Nefndin heitir á ensku: Committee on the Rights of the Child.  

http://www.althingi.is/lagas/132a/1992018.2c5.html
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&lang=en
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art43
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einstakt fyrirkomulag við eftirlit á alþjóðasamnngi sem á sér ekki hliðstæðu annars staðar.
55

 

Þegar fullnægjandi upplýsingar liggja fyrir fjallar Barnaréttarnefndin um skýrslurnar á 

sérstökum fundum og er fulltrúum aðildarríkjanna boðið að vera viðstaddir og taka þátt í 

umræðunni. Að fyrirtöku lokinni getur liðið nokkur tími þar til niðurstöður 

Barnaréttarnefndarinnar (e. Concluding Observations) eru kynntar.
56

   

 Auk þessa gefur Barnaréttarnefndin út eigin túlkanir á ákvæðum Barnasáttmálans, sem 

kallaðar eru almennar athugasemdir (e. General Comments).
57

 Þær eru unnar til þess að 

auðvelda aðildarríkjum að efna skyldur sínar samkvæmt Barnasáttmálanum.
58

 Hingað til hefur 

nefndin gefið út þrettán almennar athugasemdir og eru þær allar aðgengilegar á vefsíðu 

skrifstofu mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna (e. Office of the High Commissioner for 

Human Rights).
59

 Þá getur Barnaréttarnefndin einnig efnt til umræðudaga um ákveðin efni 

eða mælt með því við allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna að tiltekin málefni verði 

rannsökuð.
60

 

 

3.5. Aðilar Barnasáttmálans 

Þegar þessi orð eru rituð hafa öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna, að frátöldum 

Bandaríkjunum og Sómalíu, fullgilt Barnasáttmálann. Hefur enginn annar alþjóðlegur 

samningur hefur fullgiltur af fleiri ríkjum fyrr eða síðar. Þessi staðreynd er til þess fallin að 

auka lagalegt vægi Barnasáttmálans á alþjóðavísu.
61

  

 Daginn sem Barnasáttmálinn var tilbúinn til undirritunar, 26. janúar 1990, var slegið 

met í undirritun því þá skrifuðu fulltrúar 61 ríkis undir sáttmálann. Barnasáttmálinn tók einnig 

gildi á mettíma, því í september 1990 höfðu tuttugu ríki fullgilt hann. Eru þetta bestu viðtökur 

sem nokkur alþjóðasamningur hefur nokkurn tíman fengið.
62

 Með það í huga hversu ungur 

Barnasáttmálinn er og hversu vel ríki heimsins hafa brugðist við honum, má draga þá ályktun 

að ráðamönnum ríkja heimsins sé umhugað um réttindi og velferð barnsins.   

 

                                                           
55 Hrefna Friðriksdóttir, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna , bls. 332. 
56 Síðasta skýrsla íslenska ríkisins var tekin fyrir 23. september 2011 í Genf. Barnaréttarnefndin skilaði athugasemdum sínum 

við skýrsluna þann 6. otktóber 2011. Sjá: 

<http://barn.is/barn/adalsida/frettir/frettir_2011/?ew_news_onlyarea=CenterArea&ew_news_onlyposition=4&cat_id=79261

&ew_4_a_id=383362 > skooðað 20. mars 2012.  
57 Sjá vefsíðu mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm > 

skoðað 20. mars 2012. 
58 Rachel Hodgkin og Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 640.  
59 Sjá vefsíðu hans: <http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx > skoðað 20. mars 2012.  
60 Hrefna Friðriksdóttir, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna , bls. 333. 
61 Sjá frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 
62 Hrefna Friðriksdóttir, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna , bls. 289-290. 

http://barn.is/barn/adalsida/frettir/frettir_2011/?ew_news_onlyarea=CenterArea&ew_news_onlyposition=4&cat_id=79261&ew_4_a_id=383362
http://barn.is/barn/adalsida/frettir/frettir_2011/?ew_news_onlyarea=CenterArea&ew_news_onlyposition=4&cat_id=79261&ew_4_a_id=383362
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
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4. Ísland og Barnasáttmálinn 

4.1. Aðild að alþjóðlegum mannréttindasamningum 

Viss undirbúningur þarf að eiga sér stað áður en ríki gerast aðilar að alþjóðlegum samningum. 

Fulltrúi sem er bær til að koma fram fyrir hönd ríkisins, undirritar samninginn með fyrirvara 

um fullgildingu. Með þessu fyrirkomulagi er ríkjum, sem hyggja á fullgildingu alþjóðlegs 

samnings, gefið svigrúm til þess að gera ráðstafanir í landsrétti svo 

samningsskuldbindingarnar verði uppfylltar. Alþjóðlegir samningar eru ekki skuldbindandi 

við undirritun, en þó hvílir sú skylda á ríkjum að fara ekki gegn ákvæðum undirritaðs 

samnings fram að fullgildingu hans, sbr. 1. mgr. 18. gr. Vínarsamnings um 

milliríkjasamninga.
63

 Engar reglur eru um það hve langur tími skal líða milli undirritunar og 

fullgildingar alþjóðlegs samnings. Ríkjum er auk þess í sjálfsvald sett hvort þau fullgildi 

undirritaðan samning eða láti það ógert.
64

 

Samkvæmt 21. gr. stjórnarskrárinnar gerir forseti Íslands samninga við önnur ríki. Í 

raun fer þó ráðherra með þetta vald, því undirritunar hans er krafist svo undirritun forseta sé 

gild, sbr. 19. gr. stjskr. Utanríkisráðherra fer með utanríkismál og gerð samninga við önnur 

ríki, samkvæmt 12. gr. reglugerðar um um Stjórnarráð Íslands nr. 177/2007 og 2. mgr. 1. gr. 

laga um utanríkisþjónustu Íslands nr. 39/1971.
65

 Sú venja hefur skapast að túlka ákvæði 21. 

gr. stjskr. fremur rúmt, þ.e. að fá Alþingi það hlutverk að veita heimild sína til fullgildingar á 

alþjóðlegum samningum, þrátt fyrir að þess sé í reynd ekki alltaf krafist samkvæmt 21. gr. 

stjskr.
66

 Undirritun forseta og utanríkisráðherra getur farið fram að fenginni heimild frá 

Alþingi. Fullgilding alþjóðlegra samninga fer eftir almennum reglum þjóðaréttar, eða eftir 

sérreglum samningsins sjálfs.
67

 

 

4.2. Barnasáttmálinn undirritaður og fullgiltur 

Ísland undirritaði Barnasáttmálann þann 26. janúar 1990, með fyrirvara um fullgildingu. Að 

fengnu samþykki Alþingis, með þingsályktun nr.1/115 frá 13. maí 1992, undirrituðu forseti og 

utanríkisráðherra samninginn.
68

 Fullgildingarskjal Íslands var afhent aðalframkvæmdastjóra 

                                                           
63 Sjá Vínarsamninginn: <http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf > skoðað 28. mars 

2012. 
64 Björg Thorarensen, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, bls. 341. 
65 Reglugerð nr. 177/2007 um Stjórnarráð Íslands: <http://www.althingi.is/lagas/139a/2007177.html > skoðað 28. mars 2012. 
66  21. gr. Forseti lýðveldisins gerir samninga við önnur ríki. Þó getur hann enga slíka samninga gert, ef þeir hafa í sér fólgið 

afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins, nema samþykki Alþingis komi 

til.  
67 Björg Thorarensen, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, bls. 341-2. 
68 Sjá þingsályktun nr. 1/115 frá 13. maí 1992:< http://www.althingi.is/altext/115/s/0828.html > skoðað 7. maí 2012. 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
http://www.althingi.is/lagas/139a/2007177.html
http://www.althingi.is/altext/115/s/0828.html
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Sameinuðu þjóðanna
69

  28. október 1992 og hlaut Barnasáttmálinn
70

 formlegt gildi hér á landi 

þann 27. nóvember 1992.
71

   

Á Íslandi, líkt og á öðrum Norðurlöndum, er réttarskipanin byggð á kenningunni um 

tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar. Í þessu felst að þeir alþjóðasamningar sem Ísland er aðili að, 

fá ekki lagagildi að íslenskum rétti nema til sérstakra aðgerða komi af hálfu löggjafans. 

Alþjóðlegir samningar sem ríkið hefur fullgilt hafa því ekki stöðu almennra laga á Íslandi. Af 

þessum sökum er ekki hægt að byggja rétt eða skyldu beint á ákvæðum fullgiltra 

alþjóðasamninga og geta dómstólar ekki beitt þeim sem lögum.
72

 Þrátt fyrir tvíeðlið ber þó 

öllu jöfnu að túlka reglur landsréttar til samræmis við þá alþjóðlegu samninga sem fullgiltir 

hafa verið.
73

 Sé misræmi milli ákvæða alþjóðasamninga og landslaga, ganga ákvæði landslaga 

framar. Þessu er öfugt farið hjá ríkjum er aðhyllast kenningar um eineðli landsréttar og 

þjóðaréttar. Flest ríki á meginlandi Evrópu viðhafa eineðli í sínum réttarkerfum og þar öðlast 

fullgiltir alþjóðasamningar sjálfkrafa stöðu almennra laga í landsrétti. Misjafnt er þó hver 

staða þeirra er gagnvart stjórnskipunarlögum.
74

   

Fram að þessu hefur Ísland aðeins lögfest einn alþjóðlegan mannréttindasamning, 

mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994.  Mannréttindasáttmáli Evrópu var 

fullgiltur fyrir Íslands hönd þann 19. júní 1953 og lengi framan af töldu menn landslög vera í 

samræmi við hann. Á níunda áratug síðustu aldar jukust kærumál gegn Íslandi í gegnum 

eftirlitsstofnanir mannréttindasáttmálans og í kjölfar þess fóru menn að efast um að réttindin 

sem falin eru í sáttmálanum væru nægilega tryggð í íslenskri löggjöf.  Skipuð var nefnd árið 

1992 sem meðal annars hafði það hlutverk að kanna hvort tímabært væri að lögfesta 

mannréttindasáttmála Evrópu. Önnur Norðurlönd höfðu á þessum tíma ýmist nýlega lögfest 

sáttmálann eða undirbjuggu lögfestingu hans. Niðurstaða nefndarinnar var sú að lögfesta bæri 

mannréttindasáttmálann og var það gert árið 1994.
75

 Í kjölfar lögfestingar sáttmálans voru 

gerðar breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. 

 

 

                                                           
69 Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna er vörsluaðili mannréttindasamninga samtakanna. 
70 Sbr. auglýsing nr. 18/1992 í C-deild Stjórnartíðinda.  
71 Björg Thorarensen, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, bls. 374. 
72 Björg Thorarensen, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, bls. 343.  
73 Sjá vefsíðu forsætisráuneytisins: <http://www.forsaetisraduneyti.is/utgefid-efni/EES-Gerdir/nr/44 > skoðað 20. mars 

2012). 
74 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði, bls. 83. 
75 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 88. 

http://www.forsaetisraduneyti.is/utgefid-efni/EES-Gerdir/nr/44
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4.3. Yfirlýsing Íslands vegna 9. gr. 

Í athugasemdum með þingsályktunartillögu um fullgildingu Barnasáttmálans kom fram að 

stjórnvöld teldu að löggjöfin á Íslandi bryti ekki í bága við ákvæði Barnasáttmálans og því var 

sáttmálinn fullgiltur af Íslands hálfu án fyrirvara við einstök ákvæði hans. Þrátt fyrir það lagði 

ríkisstjórnin fram tvær yfirlýsingar vegna ákvæða 9. og 37. gr. sáttmálans.
76

    

Yfirlýsingin vegna 9. gr. var gerð vegna þess er fram kemur í 1. mgr., en þar segir að 

barn skuli ekki skilið frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra, nema ef til þess bær stjórnvöld 

telji það nauðsynlegt með tilliti til hagsmuna barnsins og sú ákvörðun skuli háð endurskoðun 

dómstóla. Á þessum tíma var sá möguleiki ekki fyrir hendi að fela dómstólum að skera úr um 

lögmæti ákvarðana barnaverndaryfirvalda og dómsmálaráðuneytis, er vörðuðu forsjá barns, 

nema að því leyti er rúmaðist innan 60. gr. stjórnarskrárinnar.
77

 Í athugasemdum 

Barnaréttarnefndarinnar við aðra skýrslu Íslands,
78

 kom fram að hún hvetti íslensk stjórnvöld 

til að breyta lagasetningu á þann veg að unnt væri að fylgja ákvæðum 9. gr. Barnasáttmálans 

til hlítar. Gerðar voru breytingar á barnalögum og barnaverndarlögum
79

 til samræmis við 

þessar ábendingar. Í kjölfarið tilkynntu íslensk stjórnvöld aðalritara Sameinuðu þjóðanna, sbr. 

3. mgr. 51. gr. Barnasáttmálans,
80

 að Ísland drægi tilbaka yfirlýsingu sína vegna 9. gr. 

Barnasáttmálans.
81

 Höfðu dómstólar nú einir heimild til að ákveða forsjársviptingu barns.
82

 

Þessum breytingum fagnaði Barnaréttarnefndin í athugasemdum sínum við þriðju skýrslu 

íslenska ríksins.
83

  

 

 

 

 

 

                                                           
76

 Björg Thorarensen, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, bls. 374. 
77 60. gr. Dómendur skera úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. Þó getur enginn, sem um þau leitar úrskurðar, 

komið sér hjá að hlýða yfirvaldsboði í bráð með því að skjóta málinu til dóms.  
78 Sjá lokaathugasemdir við aðra skýrslu Íslands: 

<http://www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/starfssvid/mannrettindi/upplysingar/nr/833 > skoðað 22. mars 2012. 
79 Nánar tiltekið 34. gr.  (Dómur um forsjá barns ofl.) barnalaga nr. 76/2003: 

<http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003076.html > og 29. gr. (Forsjársvipting) barnaverndarlaga nr. 80/2002: 

<http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002080.html > skoðað 20. mars 2012.  
80 Þar segir m.a. að fyrirvara megi afturkalla hvenær sem er með tilkynningu um það til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu 

þjóðanna.   
81 Þetta var gert þann 9. mars 2009. 
82 Sjá frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 
83 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndarinnar 2011, bls. 3: 

<http://barn.is/barn/upload/files/bssth/Lokaathugasemdir_barnarettarnefndar_2011.pdf  > skoðað 20. mars 2012. 

http://www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/starfssvid/mannrettindi/upplysingar/nr/833
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003076.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002080.html
http://barn.is/barn/upload/files/bssth/Lokaathugasemdir_barnarettarnefndar_2011.pdf
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4.4. Yfirlýsing Íslands vegna 37. gr.  

Ástæðan fyrir hinni yfirlýsingunni er ákvæði c-liðar 37. gr. sem hljóðar þannig:
 84

 

 

Aðildarríki skulu gæta þess að: 

c) Farið sé mannúðlega með hvert það barn sem svipt er frjálsræði sínu og af virðingu fyrir 

meðfæddri göfgi manna og með þeim hætti að tekið sé tillit til þarfa einstaklings á þeim aldri 

sem um ræðir. Einkum skal halda hverju því barni sem svipt er frjálsræði sínu aðskildu frá 

fullorðnum, nema ef talið er að því sé fyrir bestu að gera það ekki, og á barn rétt á að halda 

tengslum við fjölskyldu sína með bréfaskriftum og heimsóknum, nema sérstaklega standi á.
85

 

 

Íslensk löggjöf kveður ekki á um að sakhæf börn
86

 afpláni refsidóma í fangelsum aðskilin frá 

fullorðnum föngum. Í 1. mgr. 14. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 
87

 segir að 

Fangelsismálastofnun ákveði í hvaða fangelsi afplánun skuli fara fram, en tekið skuli tillit til 

aldurs, kynferðis og brotaferils fangans og þyngdar refsingar, auk þeirra sjónarmiða sem gilda 

um vistun í hverju fangelsi fyrir sig. Barnaverndarstofa og Fangelsismálastofnun ríkisins 

gerðu með sér samkomulag þann 5. nóvember 1999, um vistun fanga yngri en 18 ára.
88

 Í 

samningnum kemur fram að sakhæf börn þurfi að veita samþykki sitt fyrir afplánun á 

meðferðarheimilum. Fáist það samþykki ber viðkomandi barni að taka þátt í 

meðferðarstarfinu sem þar fer fram og fylgja reglum meðferðarheimilisins. Fáist ekki 

samþykki barnsins hefur ekki verið annar kostur mögulegur en að vista viðkomandi í almennu 

fangelsi.
89

 

Barnaréttarnefndin hefur fett fingur út í þetta fyrirkomulag og sagði meðal annars í 

lokaathugsemdum við aðra skýrslu Íslands,
90

 að nefndin mæltist til þess að Ísland tryggði með 

lögum að börn í varðhaldi séu aðskilin frá fullorðnum, sbr. c-lið 37. gr. Barnasáttmálans. Í 

lokaathugasemdum við þriðju skýrslu Íslands ítrekaði nefndin þessa kröfu sína.
91

 

                                                           
84 Yfirlýsingin á ensku: „With respect to article 37, the separation of juvenile prisoners from adult prisoners is not obligatory  

under Icelandic law.  However, the law relating to prisons and imprisonment provites that when deciding in wich penal 

institution imprisonment is to take place account should be taken of, inter alia, the age of the prisoner.  In light of the 

circumstances prevailing in Iceland it is expected that decisions on the imprisonment of juveniles will always take account of 

the juvenile´s best interest.“ 
85 Skáletur sett inn af textahöfundi. 
86 Þá er átt við börn á aldrinum 15-18 ára, þar sem sakhæfisaldur á Íslandi er 15 ár, sbr. 14. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940. 
87 Sjá lögin:< http://www.althingi.is/lagas/nuna/2005049.html > skoðað 20. mars 2012.  
88 Sjá samkomulagið: <http://www.fangelsi.is/fullnusta-refsidoma/oskilordsbundid/afplanun-utan-

fangelsa/barnaverndarstofa/> skoðað 22. mars 2012. 
89 Skýrsla vinnuhóps um afplánun sakhæfra barna 2010, bls. 9. 
90 Sjá 5. mgr. í lokaathugasemdum við aðra skýrslu Íslands: 

<http://www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/starfssvid/mannrettindi/upplysingar/nr/833 > skoðað 28. mars 2012. 
91 Sjá lokaathugasemdir Barnaréttarnefndarinnar 2011 við þriðju skýrslu Íslands, bls. 3: 

<http://barn.is/barn/upload/files/bssth/Lokaathugasemdir_barnarettarnefndar_2011.pdf >skoðað 2. apríl 2012. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2005049.html
http://www.fangelsi.is/fullnusta-refsidoma/oskilordsbundid/afplanun-utan-fangelsa/barnaverndarstofa/
http://www.fangelsi.is/fullnusta-refsidoma/oskilordsbundid/afplanun-utan-fangelsa/barnaverndarstofa/
http://www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/starfssvid/mannrettindi/upplysingar/nr/833
http://barn.is/barn/upload/files/bssth/Lokaathugasemdir_barnarettarnefndar_2011.pdf
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Barnaréttarnefndin lýsti því yfir í almennum athugasemdum nr. 10 frá 2007,
92

 að öll börn sem 

svipt eru frjálsræði sínu skuli ekki vera vistuð í fangelsum eða öðrum stofnunum ætluðum 

fullorðnum. Nefndin fullyrðir að dæmin hafi sannað að vistun ungra fanga meðal hinna 

fullorðnu ógni öryggi þeirra, heilsu og möguleikum þeirra til að snúa við blaðinu og taka þátt í 

samfélaginu á heiðvirðan hátt að afplánun lokinni.
93

  

 

4.5. Skýrslur og athugasemdir 

Ísland hefur skilað þremur skýrslum til Barnaréttarnefndarinnar vegna framkvæmdar 

Barnasáttmálans. Auk þess skilaði Ísland tveimur skýrslum árið 2004 vegna valfrjálsu 

bókananna.
94

 Fyrsta skýrsla Íslands vegna Barnasáttmálans var gerð árið 1994, tveimur árum 

eftir fullgildingu hans, sbr. 1. mgr. 44. gr. sáttmálans.
95

 Önnur skýrslan var gerð í janúar 

2000
96

 og sú þriðja í júní 2008.
97

 Barnaréttarnefndin hefur farið yfir allar skýrslurnar og 

brugðist við þeim með lokaathugasemdum.   

Óánægja Barnaréttanefndarinnar í garð Íslands hefur aðallega snúist um 

yfirlýsingarnar við 9. og 37. gr. sáttmálans. Nefndin leggur mikla áherslu á að Ísland dragi 

tilbaka yfirlýsinguna við 37. gr. og geri nauðsynlegar ráðstafanir til að lögfesta 

Barnasáttmálann og valfrjálsu bókanirnar, sem allra fyrst. Barnaréttarnefndin hefur lýst 

áhyggjum sínum á niðurskurði hins opinbera eftir bankahrunið sem hefur haft bæði bein og 

óbein áhrif á börn. Meðal áhyggjuefna nefndarinnar er mikill niðurskurður í mennta- og 

heilbrigðiskerfinu. Auk þess hefur nefndin áhyggjur af því að hlutfall barnafjölskyldna undir 

lágmarkstekjum hefur aukist, sérstaklega meðal einstæðra foreldra. Í ljósi þess að engin 

kæruleið er fyrir hendi á Íslandi hvað varðar einstök mál er varða börn, mælist 

Barnaréttarnefndin til þess að umboðsmanni barna verði heimilt að taka einstakar kærur til 

meðferðar. Tryggja verði að slíkt kæruferli sé skilvirkt og aðgengilegt öllum börnum, einkum 

og sér í lagi börnum í viðkvæmum aðstæðum. Barnaréttarnefndin fagnar hins vegar síðustu 

breytingum sem gerðar hafa verið á barnaverndarlögum, barnalögum og lögum um 

grunnskóla. Áætlað er að Ísland skili næstu skýrslu í maí 2018.
98

  

                                                           
92 Sjá almenna athugasemd nr. 10 2007: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf  > skoðað 2. 

apríl 2012. 
93 Sama heimild, 85. mgr. 
94 Sjá skýrslunar: < http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/ChildReportOP.pdf > og 

<http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/ChildReportSoldiersOP.pdf > skoðað 3. apríl 2012. 
95 Sjá fyrstu skýrslu Íslands: <http://www.innanrikisraduneyti.is/utgefid-efni/til_nefnda/nr/670 > skoðað 3. apríl 2012. 
96 Sjá aðra skýrslu Íslands: <http://www.innanrikisraduneyti.is/utgefid-efni/til_nefnda/nr/54 > skoðað 3. apríl 2012. 
97 Sjá þriðju skýrslu Íslands: <http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/CRC_3report_Iceland_2008.pdf > skoðað 3. 

apríl 2012. 
98 Sjá lokaathugasemdir Barnaréttarnefndarinnar vegna þriðju skýrslu Íslands, 2011: 

<http://barn.is/barn/upload/files/bssth/Lokaathugasemdir_barnarettarnefndar_2011.pdf  > skoðað 2. apríl 2012.  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/ChildReportOP.pdf
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/ChildReportSoldiersOP.pdf
http://www.innanrikisraduneyti.is/utgefid-efni/til_nefnda/nr/670
http://www.innanrikisraduneyti.is/utgefid-efni/til_nefnda/nr/54
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/CRC_3report_Iceland_2008.pdf
http://barn.is/barn/upload/files/bssth/Lokaathugasemdir_barnarettarnefndar_2011.pdf
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4.5.1. Skuggaskýrslur frjálsra félagasamtaka 

Við gerð skýrslna sinna leitast aðildarríki Barnasáttmálans gjarnan við að draga upp sem 

jákvæðasta mynd af framkvæmd sáttmálans. Frjáls félagasamtök hafa í gegnum tíðina unnið 

svokallaðar skuggaskýrslur (e. Shadow Reports) sem iðulega hafa verið sendar 

Barnaréttarnefndinni eftir að skýrslur aðildarríkjanna hafa verið gerðar opinberar. Í 

skuggaskýrslunum eru gerðar athugasemdir við það sem kemur fram í skýrslu aðildarríkis og 

skýra þær iðulega ákveðna hluti nánar. Skuggaskýrsla, sem unnin var af UNICEF á Íslandi, 

Mannréttindaskrifstofu Íslands og Barnaheill, kom út í apríl 2011 og var afhent 

Barnaréttarnefndinni fyrir fyrirtöku Íslands vegna þriðju skýrslunnar.
99

 Meðal þess sem fram 

kom í skuggaskýrslunni 2011 var að þrátt fyrir aðgerðaáætlanir stjórnvalda um barnavernd og 

aðgerðir til að bæta stöðu barna og ungmenna,
100

 hafi aðeins lítill hluti þessara áætlana komst 

til framkvæmda. Þá er bent á, að í heildarstefnu málefna innflytjenda, hafi fátt er varðar börn 

komið til framkvæmda.
101

 

 

4.5.2. Skýrsla umboðsmanns barna 

Umboðsmaður barna hefur einnig unnið skýrslur fyrir Barnaréttarnefndina í Genf og sendi inn 

skýrslu árið 2010 þar sem hann fór yfir framkvæmd Barnasáttmálans hér á landi og kom með 

tillögur til úrbóta þar sem hann taldi þeirra þörf.
102

 Í skýrslunni kemur fram að umboðsmaður 

barna telur afar mikilvægt að lögfesta Barnasáttmálann til þess að hægt verði að beita honum í 

framkvæmd og til þess að auka meðvitund barna og fullorðinna á réttindum barna. 

Umboðsmaður barna bendir á að dómar Hæstaréttar hafi fallið í andstöðu við 

Barnasáttmálann, slíkt sé ekki ásættanlegt.
103

 Þá leggur umboðsmaður áherslu á að 

Barnasáttmálinn verði kynntur betur, þannig að bæði börn og fullorðnir viti hvaða réttindi 

hann hefur að geyma.
104

 Niðurskurðurinn sem fylgt hefur fjármálakreppunni veldur 

umboðsmanni barna áhyggjum, þar sem hann komi ekki síst niður á börnum. Hann hefur bent 

á að áður en þjónusta við börn er skert, skuli ætíð leita annarra leiða við niðurskurð.
105

 

 

                                                           
99 Skuggaskýrslan 2011: <http://unicef.is/files/Skuggaskyrsla.pdf > skoðað 3. apríl 2012. 
100 Hér er m.a. verið að vísa í aðgerðaáætlun sem Alþingi samþykkti 13. júní 2007, með þingsályktun nr. 2/134,  til að styrkja 

stöðu barna og ungmenna og fjölskyldna þeirra. Aðgerðirnar byggðust m.a. á ákvæðum Barnasáttmálans. Sjá 

þingsályktunina: <http://www.althingi.is/altext/134/s/0039.html > skoðað 24. apríl 2012. 
101Sjá vefsíðu UNICEF <http://unicef.is/node/902 > skoðað 3. apríl 2012. 
102 Sjá skýrslu umboðsmanns barna 2010: 

<http://barn.is/barn/upload/files/utgefid_efni/adrar_skyrslur/ub_skyrsla_til_barnarettarnefndar_sth_2010.pdf > skoðað 3. 

apríl 2012.  
103 Sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 506/2008 (flengingardómur). Niðurstaða dómsins felur í sér að börnum er veittur lakari 

réttur en fullorðnum hvað varðar vernd gegn ofbeldi. 
104 Skýrsla umboðsmanns barna bls. 3. 
105 Sama heimild bls. 2. 

http://unicef.is/files/Skuggaskyrsla.pdf
http://www.althingi.is/altext/134/s/0039.html
http://unicef.is/node/902
http://barn.is/barn/upload/files/utgefid_efni/adrar_skyrslur/ub_skyrsla_til_barnarettarnefndar_sth_2010.pdf
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4.6. Stjórnarskráin og réttindi barnsins 

Á 50 ára afmæli lýðveldisins Íslands, þann 17. júní 1994, samþykkti Alþingi að gefa íslensku 

þjóðinni þá afmælisgjöf að mannréttindakafli stjórnarskrárinnar yðri endurskoðaður.
106

 Þær 

breytingar sem í kjölfarið voru gerðar á stjórnarskránni lutu annars vegar að fjárreiðum 

ríkisins, sbr. stjskl. nr. 100/1995, og hins vegar að mannréttindakafla stjórnarskrárinnar, sbr. 

stjskl. nr. 97/1995.  Mannréttindaákvæðin voru að mörgu leyti orðin úrelt og orðalag þeirra 

átti ekki vel við nútímasamfélag.
107

 Við þessa endurskoðun hafði lögfesting 

mannréttindasáttmála Evrópu talsverð áhrif. Mannréttindakafli stjórnarskrárinnar var 

samræmdur mannréttindasáttmálanum og þannig jókst við stjórnlagagildi hans, þrátt fyrir að 

mannréttindasáttmálinn sjálfur hafi ekki formlega stöðu stjórnlaga.
108

 Flestum félagslegum 

réttindum var safnað saman og þau sett í 76. gr. stjskr., en þar má finna réttinn til aðstoðar 

vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar, réttinn til menntunar og þá skyldu 

ríkisins að tryggja börnum í lögum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.
109

  

 

4.6.1. Ákvæði 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar 

Við stjórnarskrárbreytingarnar 1995 var í fyrsta sinn sett inn ákvæði er snýr að börnum 

sérstaklega., sbr. 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar og hljóðar það svo:  

 

Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. 

 

Raunar er þetta eina ákvæði mannréttindakafla stjórnarskrárinnar sem veitir tilteknum 

þjóðfélagshópi sérstaka vernd, en það er í samræmi við alþjóðlega þróun á sviði barnaréttar 

sem Barnasáttmálinn ber vitni um.
110

 Fram kemur í athugasemdum greinargerðar við 

frumvarp til stjórnskipunarlaga 97/1995 að hið nýja ákvæði 3. mgr. 76. gr. stjskr.
111

 feli í sér 

vissa stefnuyfirlýsingu og sæki fyrirmynd sína í 2. mgr. 3. gr. Barnasáttmálans
112

 og að 

nokkru leyti í 24. gr. alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.
113

 Í 

                                                           
106 Þess má einnig geta að við sama tækifæri var Mannréttindaskrifstofa Íslands stofnuð, sjá:< http://www.humanrights.is/um-

okkur/saga-og-samthykktir/ > skoðað 3. apríl 2012.  
107 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 460. 
108 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði, bls. 85. 
109 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 536. 
110 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 616.  
111 Sbr. 14. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995. 
112 2. mgr. 3.gr. Barnasáttmálans hljóðar svo: „Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða lögráðamanna, eða 

annarra sem bera ábyrgð að lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem 

velferð þeirra krefst, og skulu þau í því skyni gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu.“ 
113 Björg Thorarensen, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, bls. 375.   

1. mgr. 24. gr. samningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi: „Öll börn skulu eiga rétt á þeim verndarráðstöfunum 

sem þau þarfnast vegna aðstæðna þeirra sem ófullveðja, af hendi fjölskyldu sinnar, þjóðfélagsins og ríkisins án nokkurrar 

http://www.humanrights.is/um-okkur/saga-og-samthykktir/
http://www.humanrights.is/um-okkur/saga-og-samthykktir/


24 
 

athugasemdum greinargerðarinnar kemur einnig fram að þýðing 3. mgr. 76. gr. sé ekki 

einungis á þá lund að þar sé löggjafanum skylt að setja lög um umönnum og vernd barna, 

heldur geti þetta ákvæði einnig falið í sér öllu veigameiri efnisreglu. Möguleiki geti verið að 

sækja stoð eða áréttingu til ákvæðisins fyrir heimild til undantekninga frá öðrum reglum 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar, ef slíkar undantekningar eru nauðsynlegar til verndar 

börnum. Dæmi er tekið þar sem hægt væri að banna börnum aðgang að kvikmyndum og öðru 

myndefni sem sýni ofbeldi, þótt tjáningarfrelsi væru settar skorður með slíkum aðgerðum.
114

 

Ekki er auðvelt að skilgreina nákvæmlega hverslags vernd þarf að veita barni til að 

tryggja velferð þess og eflaust er það misjafnt eftir hópum og einstaklingum hvað telst 

nægilegt í þeim efnum.
115

 Þó er það lykilatriði að hafa hagsmuni barnsins að leiðarljósi í allri 

ákvarðanatöku er varðar málefni þess, sbr. 3. gr. Barnasáttmálans. Gagnlegt er að líta til 

ákvæða Barnasáttmálans til að finna vísbendingar um hvað löggjafanum ber að tryggja 

börnum, því í honum er safnað saman á einn stað ýmiskonar réttindum sem aðildarríkin hafa 

skuldbundið sig til að tryggja öllum börnum innan síns yfirráðasvæðis og án nokkurrar 

mismununar.
116

 Barnalög nr. 76/2003, barnaverndarlög nr. 80/2002  og lög nr. 83/1994 um 

umboðsmann barna eru dæmi um löggjöf sem ætlast er til að útfæri nánar þau réttindi sem í 3. 

mgr. 76. gr. stjskr. kveður á um. 

 

4.6.2. Ákvæði 2. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar 

Fyrir stjórnarskrárbreytingarnar 1995 kvað 71. gr. stjórnarskrárinnar á um réttinn til 

menntunar. Það ákvæði var bundið við aðstoð við börn efnalítilla foreldra, munaðarlaus börn 

og öreiga. Við stjórnarskrárbreytingarnar var ákvæðinu breytt og það aðlagað ákvæðum 

Barnasáttmálans. Réttinn til menntunar er nú að finna í 2. mgr. 76. gr. stjskr. og hljóðar 

ákvæðið svo: 

 

Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. 

 

Gengið er út frá því að rétturinn til almennrar menntunar sé til staðar, en löggjafanum er gert 

skylt að tryggja þennan rétt og útfæra hann á viðeigandi hátt. Með almennri menntun er 

einkum verið að vísa til skyldunáms og náms á framhaldsskólastigi. Nám á háskólastigi og 

                                                                                                                                                                                     
mismununar vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, þjóðernisuppruna eða félagslegs uppruna, eigna 

eða ætternis.“  
114 Skýrsla stjórnlaganefndar, 2. bindi, bls. 212: <http://www.stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/skyrsla-

stjornlaganefndar/skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi.pdf > skoðað 3. apríl 2012. 
115 Björg Thorarensen, Um lög og rétt, bls. 96. 
116

 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 617. 

http://www.stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/skyrsla-stjornlaganefndar/skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi.pdf
http://www.stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/skyrsla-stjornlaganefndar/skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi.pdf
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annað sérhæft framhaldsnám fellur hins vegar utan ákvæðisins. Í athugasemdum greinargerðar 

með frumvarpi til stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 segir að tryggingin sem reglunni sé ætlað 

að veita sé einkum sú, að bannað sé að útiloka nokkurn frá almennri menntun með 

fjöldatakmörkunum eða öðrum samsvarandi hindrunum frá námi. Þá megi engan hindra frá 

almennri menntun með því að krefjast skólagjalda fyrir hana.
 117

  

Rétturinn til menntunar hefur almennt verið talinn til menningarlegra réttinda sem hafa 

fengið aukið vægi í tímans rás, enda er lágmarksmenntun einstaklinga forsenda þess að 

mögulegt sé að njóta annarra réttinda. Þessi rétttur er mikilvægur bæði fyrir einstaklinga sem 

og fyrir þróun samfélaga almennt. Sú staðreynd blasir samt sem áður við að í heiminum fara 

yfir 100 milljónir barna á mis við grunnmenntun, þar af eru tveir þriðju hlutar stúlkur.
118

 Í 13. 

gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi er að finna ýtarlega 

lýsingu á því hvað aðildarríkjum beri að gera til að framfylgja réttinum til menntunar. 

Upplýsingar um skuldbindingar aðildarríkja til að koma á skyldu til grunnmenntunar, ókeypis 

fyrir alla, er að finna í 1. mgr. 28. gr. Barnasáttmálans. 
119

  

 

4.7. Áhrif Barnasáttmálans á íslenskan rétt 

Breytingarnar sem gerðar voru á 2. og 3. mgr. 76. gr. stjskr. voru mikilvægur liður í því að 

laga íslenska löggjöf að ákvæðum Barnasáttmálans. Tengsl 2. mgr. 76. gr. stjskr. við 28. gr. 

Barnasáttmálans og 13. gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi hafa haft áhrif á skýringu stjórnarskrárákvæðisins, sbr. álit umboðsmanns Alþingis frá 

3. apríl 2007 nr. 4650/2006 og 4729/2006.
120

 Í þessum málum var kvartað til umboðsmanns 

Alþingis vegna kennslu- og stjórnunarkostnaðar, sem nemendur í tónlist á listnámsbrautum 

framhaldsskóla ríkisins þurftu að greiða árlega, auk skólagjalda. Umboðsmaður Alþingis 

komst að þeirri niðurstöðu, að með vísan til þeirra reglna sem leiddar yrðu af 2. mgr. 76. gr. 

stjskr. og alþjóðasáttmálum um réttinn til menntunar og jafnræðis, væri ekki að finna í 

þágildandi lögum um framhaldsskóla,
121

 eða í lögum nr. 75/1985 um fjárhagslegan stuðning 

við tónlistarskóla, fullnægjandi lagaheimild fyrir ríkið til að skipuleggja starf framhaldsskóla 

ríkisins með þeim hætti sem gert var. Málum var hagað þannig að nemendum var gert að 

greiða fyrir tónlistarnám sem þeir sóttu til sérstakra tónlistarskóla, þrátt fyrir að það myndaði 

                                                           
117 Skýrsla stjórnlaganefndar, 2. bindi, bls. 212. 
118 Geraldine Van Bueren, The International Law on the Rights of the Child, bls. 232. 
119 Gunnar G. Shcram, Stjórnskipunarréttur, bls. 614. 
120 Sjá vefsíðu umboðsmanns Alþingis < http://www.umbodsmaduralthingis.is/ViewCase.aspx?Key=1196&skoda=mal > 

skoðað 27. mars 2012. 
121 Á þessum tíma giltu lög nr. 80/1996 um framhaldsskóla. 

http://www.umbodsmaduralthingis.is/ViewCase.aspx?Key=1196&skoda=mal
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samkvæmt lögum og aðalnámskrá, skyldubundinn hluta af því námi sem þeir höfðu valið sér 

að stunda við viðkomandi framhaldsskóla.
122

 

 Ekki hefur reynt á svipaðan hátt á skýringu 3. mgr. 76. gr. stjskr., en sökum þess hve 

almennt ákvæðið er verður að telja fremur ólíklegt að byggja megi einstaklingsréttindi á því 

einu og sér. Þó er ekki útilokað að ákvæðið geti haft áhrif sem skýringarregla, ef lögum sem 

hafa áhrif á réttindi barna yrði breytt, s.s. ef ákveðin réttindi sem börn njóta nú þegar yrðu 

skert. Þá gætu vaknað spurningar um brot á 3. mgr. 76. gr. stjskr., ef stjórnvöld vanræktu að 

framfylgja lögboðnum skyldum sínum um verndarráðstafanir gagnvart börnum. 

Frá fullgildingu Barnasáttmálans hér á landi hefur þróun löggjafar miðað að því að 

bæta réttarstöðu barna. Mikið af þeim breytingum sem gerðar hafa verið eiga rætur sínar að 

rekja til athugasemda eða tilmæla Barnaréttarnefndarinnar í kjölfar skýrslna íslenska ríkisins. 

Ýmis lög hafa verið endurskoðuð, má þar nefna barnaverndarlög, barnalög, lög um leikskóla, 

lög um grunnskóla, lög um framhaldsskóla, æskulýðslög, útvarpslög, lög um eftirlit með 

aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum, lög um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu, almenn hegningarlög, lög um meðferð sakamála og lög um réttindi 

sjúklinga. Stofnun embættis umboðsmanns barna árið 1995, sbr. lög nr. 83/1994, var vafalaust 

skref í rétta átt til að vekja athygli á málefnum barna á öllum sviðum samfélagsins og 

áminning um að börn eru einstaklingar með eigin réttindi í lagalegum skilningi.
123

    

Í athugasemdum við lagafrumvarp til barnaverndarlaga nr. 80/2002, sem lagt var fyrir 

Alþingi á 126. löggjafarþingi veturinn 2000-2001,
124

 kemur fram í umfjöllun um 4. gr. að 

vísað er í Barnasáttmálann og þeirra meginreglna sem finna má í 2. – 5. gr. hans. Er þar meðal 

annars nefnd grundvallarreglan um að í barnaverndarstarfi skuli jafnan beita þeim 

ráðstöfunum sem ætla má að barni séu fyrir bestu, sbr. 3. gr. Barnasáttmálans, auk þess er 

kveðið á um jafnræðisregluna í 6. mgr. 4. gr. barnaverndarlaga, sbr. 2. gr. Barnasáttmálans.
125

 

Ein af þeim mikilvægu breytingum sem gerðar voru á barnaverndarlögum árið 2002, var að 

fela dómstólum að skera úr um lögmæti ákvarðana barnaverndaryfirvalda er vörðuðu 

íþyngjandi ráðstafanir, s.s. forsjársviptingu barna eða aðrar ákvarðanir um aðskilnað barna frá 

foreldrum, sbr. 29. gr. barnaverndarlaga.
126

 Með þessum breytingum voru lögin samræmd 

ákvæði 9. gr. Barnasáttmálans. Ákvörðun um aðskilnað barna frá foreldrum skal því vera 

                                                           
122 Sjá vefsíðu umboðsmanns Alþingis: <http://www.umbodsmaduralthingis.is/ViewCase.aspx?Key=1196&skoda=mal > 

skoðað 27. mars 2012. 
123 Sjá frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 
124 Sjá frumvarp til barnaverndarlaga: <http://www.althingi.is/altext/126/s/0884.html > skoðað 27. mars 2012. Frumvarpið 

var endurflutt á 127. löggjafarþingi 2001-2002 með breytingu á 43. gr. frumvarpsins um rannsóknarheimildir, sjá: 

<http://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html > skoðað 27. mars 2012.  
125 Frumvarp til barnaverndarlaga: <http://www.althingi.is/altext/126/s/0884.html > skoðað 27. mars 2012. 
126 Björg Thorarensen, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, bls. 377. 

http://www.umbodsmaduralthingis.is/ViewCase.aspx?Key=1196&skoda=mal
http://www.althingi.is/altext/126/s/0884.html
http://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html
http://www.althingi.is/altext/126/s/0884.html
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tekin af lögbæru stjórnvaldi, aðskilnaðurinn verður að teljast nauðsynlegur með tilliti til 

hagsmuna barnsins og ákvörðunin skal vera háð endurskoðun dómstóla. 

 Breytingar hafa einnig verið gerðar á barnalögum, sbr. lög nr. 73/2003. Fram kemur í 

athugasemdum með frumvarpinu að sumar breytinganna megi rekja til ákvæða 

Barnasáttmálans. Dæmi um slíkt er skylda móður til að feðra barn sitt, en sú skylda hvíldi 

ekki á mæðrum samkvæmt eldri barnalögum nr. 20/1992.  Í athugasemdum með frumvarpinu 

segir að þrátt fyrir augljósa hagsmuni barns af því að vera feðrað, hafi fram að þessu ekki þótt 

rétt að skylda móður til þess með beinum lagafyrirmælum, en nú telji sifjalaganefnd tímabært 

að stíga það mikilvæga skref.
127

 Er þetta í samræmi við 1. mgr. 7. gr. Barnasáttmálans sem og 

það nýmæli í barnalögum að mæla fyrir um skráningu barns í þjóðskrá.
128

 

 Barnasáttmálinn hafði áhrif á endurskoðun grunnskólalaga nr. 91/2008. Fram kemur í 

athugasemdum við frumvarp til laga um grunnskóla, sem lagt var fyrir Alþingi á 135. 

löggjafarþingi veturinn 2007–2008, að það sé réttur nemenda að koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri og sé það í samræmi við ákvæði Barnasáttmálans.
129

 Í skýringum við 16. gr. 

grunnskólalaga er tekið fram, að í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar og Barnasáttmálann, 

sé stefnt að því að nemendur með annað móðurmál en íslensku fái tækifæri til að viðhalda 

móðurmáli sínu samkvæmt nánari ákvörðun sveitarstjórnar. Loks má nefna að ákvæði 

Barnasáttmálans höfðu áhrif á endurskoðun lögræðislaga nr. 71/1997, en þá var 

sjálfræðisaldur hækkaður úr 16 árum í 18 ár. Er það í samræmi við 1. gr. Barnasáttmálans.
130

 

 

4.8. Dómaframkvæmd 

Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasáttmálans o.fl. var 

gerð fyrir tilstuðlan forsætisráðuneytisins árið 2007. Þar var farið yfir alla dóma dómstólsins 

þar sem vísað er til Barnasáttmálans með einum eða öðrum hætti.
131

 Vísað var til 

Barnasáttmálans í 40 dómum sem kveðnir voru upp á árunum 1992 – 2007.  Í skýrslunni var 

einnig farið yfir alla dóma Hæstaréttar Íslands, sem kveðnir voru upp frá 1. janúar 1998 til 

ársins 2007, og kannað hversu oft vísað var til Barnasáttmálans. Niðurstaðan var sú, að á 

þessu tímabili var vísað til sáttmálans í átta af þeim dómsmálum sem skotið var til Hæstaréttar 

á tímabilinu, en auk þess var vitnað til hans í sératkvæði tveggja hæstaréttardómara í einu 

                                                           
127 Sjá frumvarp til barnalaga: <http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html > skoðað 28. mars 2012. 
128 Björg Thorarensen, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, bls. 377. 
129 Sjá umfjöllum um 13. gr. barnalaga um rétt nemenda: <http://www.althingi.is/altext/135/s/0319.html > skoðað 28. mars 

2012. 
130 Björg Thorarensen, Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, bls. 377. 
131 Skýrslan var unnin af Þórhildi Líndal lögfræðingi og fyrrum umboðsmanni barna. Sjá skýrsluna: 

<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pdf  > skoðað 29. mars 

2012. 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
http://www.althingi.is/altext/135/s/0319.html
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pdf
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máli.
132

 Athygli vekur að Hæstiréttur vísaði á umræddu tímabili ekki beint til ákvæða 

Barnasáttmálans í dómsforsendum sínum, en gerði það óbeint með því að staðfesta dóma 

héraðsdóma sem vitnuðu í sáttmálann. Algengast er að vísað sé til Barnasáttmálans í 

ágreiningsmálum um forsjá barna, umgengnisrétt og skyld atriði. Reynir þá einkum á ákvæði 

9. gr. sáttmálans um rétt barns til að vera ekki skilið frá foreldrum sínum.
133

  

Greinilegt er að Barnasáttmálanum hefur ekki verið beitt með markvissum hætti af 

íslenskum dómstólum, þó stöku sinnum sé vísað til hans við úrlausn mála. Virðist vísun í 

hann vera frekar tilviljanakennd. Í dómsúrlausnum þar sem fjallað er um sambærileg mál, 

vitna dómendur í sáttmálann í sumum þeirra, en í öðrum ekki. Má telja að ástæðan sé tvíþætt, 

annars vegar sú að hérlendis hefur skipulagðri fræðslu um markmið og efni Barnasáttmálans 

verið ábótavant, og hins vegar að sáttmálinn hefur enn ekki verið lögfestur.
134

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132 Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna ofl., bls. 56. 
133 Meðal þeirra dóma þar sem vísað var í Barnasáttmálann eru; Hrd. 399/2000, Hrd. 67/2001 og Hrd. 493/2004. 
134 Sjá frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 
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5. Norðurlöndin og Barnasáttmálinn 

5.1. Fullgilding Barnasáttmálans 

Eins og áður hefur komið fram hafa öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna fullgilt 

Barnasáttmálann, að undanskildum Bandaríkjum Norður-Ameríku og Sómalíu. Vegna tvíeðlis 

landsréttar og þjóðaréttar á Norðurlöndunum öðlast sáttmálinn ekki lagagildi við fullgildingu. 

Öll Norðurlöndin, að Íslandi meðtöldu, undirrituðu Barnasáttmálann daginn sem hann var 

tilbúinn til undirritunar, þann 26. janúar 1990. Þann dag skrifuðu fulltrúar 61 ríkis undir 

sáttmálann, sem er einsdæmi. Svíþjóð varð fyrst Norðurlandanna til að fullgilda 

Barnasáttmálann þann 29. júní 1990, næst kom Noregur, sem fullgilti hann 8. janúar 1991. 

Því næst Finnland 20. júní 1991 og loks fullgilti Danmörk Barnasáttmálann þann 19. júlí 

1991.
135

 Ísland rak lestina og fullgilti Barnasáttmálann 27. nóvember 1992. 

 

5.2. Fyrirvarar og yfirlýsingar  

Við undirritun alþjóðlegs mannréttindasamnings geta ríki ákveðið að gera fyrirvara eða 

yfirlýsingar við einstaka ákvæði hans. Þegar ríki gera fyrirvara við ákvæði alþjóðlegs 

samnings, kjósa þau að fylgja ekki þeirri reglu sem viðkomandi ákvæði hefur að geyma. 

Yfirlýsingar eru hins vegar ekki eins afgerandi og fyrirvarar, þær geta verið einskonar túlkun 

eða skilningur aðildarríkis á efni og innihaldi ákvæðisins.
136

 Við undirritun Barnasáttmálans 

gerði Ísland fyrirvara við 9. og c-lið 37. gr. sáttmálans, en fallið hefur verið frá yfirlýsingunni 

vegna 9. gr., eins og fram hefur komið. Yfirlýsingin við c-lið 37. gr. stendur enn og kemur í 

veg fyrir að Ísland geti lögfest Barnasáttmálann. 

Svíþjóð gerði ekki neina fyrirvara eða yfirlýsingar við undirritun Barnasáttmálans.
137

 

Hins vegar gerir Svíþjóð athugasemdir við fyrirvara Indónesíu, Pakistan, Jórdan, Sýrlands, 

Íran, Malaysíu, Saudi Arabíu og Oman. Noregur gerði upphaflega fyrirvara við 5. tll. b-liðar 

2. mgr. 40. gr. Barnasáttmálans, en féll frá honum þann 19. september 1995. Danmörk gerði 

einnig fyrirvara við 5. tll. b-liðar 2. mgr. 40. gr. sáttmálans og stendur sá fyrirvari enn. Þá 

tilkynnti Danmörk 11. maí 1993, að fallið væri frá yfirlýsingu sem fól í sér að  

                                                           
135United Nations Treaty Collection: <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&lang=en#EndDec > skoðað 28. mars 2012. 
136 Sjá almenna athugasemd Mannréttindanefndarinnar (Human Rights Committee) nr. 24: 

<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/69c55b086f72957ec12563ed004ecf7a?Opendocument > skoðað 8. apríl 2012. 
137 Karin Åhman, Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen, bls. 7. Sjá skýrsluna: 

<http://medlemsportal.rb.se/PageFiles/17649/Rattsutlatande_om_inkorporation_av_Barnkonventionen%5B1%5D.pdf > 

skoðað 7. apríl 2012. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDec
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/69c55b086f72957ec12563ed004ecf7a?Opendocument
http://medlemsportal.rb.se/PageFiles/17649/Rattsutlatande_om_inkorporation_av_Barnkonventionen%5B1%5D.pdf
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Barnasáttmálinn gilti ekki á Grænlandi og í Færeyjum. Finnland hefur ekki gert neinar 

yfirlýsingar eða fyrirvara við ákvæði Barnasáttmálans.
138

 

 

5.3. Lögfesting Barnasáttmálans í Noregi 

Noregur lögfesti Barnasáttmálann þann 1. október 2003 og er hann afar rétthá réttarheimild að 

norskum rétti. Ásamt þremur öðrum alþjóðasamningum, gengur Barnasáttmálinn framar 

öðrum réttarheimildum, ef frá er talin stjórnarskráin. Af þessu leiðir að ef misræmi er á milli 

ákvæða Barnasáttmálans og landslaga, ganga ákvæði Barnasáttmálans framar.
139

 Árið 2009 

lét barna- og jafnréttismálaráðuneytið í Noregi gera viðamikla úttekt á samspili norskra laga 

og Barnasáttálans eftir lögfestingu hans.
140

 Rannsóknin leiddi meðal annars í ljós að almennt 

hefur sáttmálinn styrkt réttarstöðu barna í Noregi og lögfestingin hefur orðið til þess að meira 

mark er tekið á ákvæðum Barnasáttmálans. Eftir lögfestinguna er Barnasáttmálinn viðurkennd 

réttarheimild að norskum rétti og þar með er hægt að beita honum fyrir dómstólum.
141

 Í ágúst 

2009 hafði verið vísað í Barnasáttmálann, eða hann notaður sem réttarheimild, í 52 

dómsmálum í Hæstarétti Noregs, þar af voru 34 þessara dómsmála háð eftir lögfestingu 

sáttmálans.
142

 Enn sem komið er hafa önnur Norðurlönd ekki fetað í fótspor Noregs og lögfest 

Barnasáttmálann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138 Vefsíða mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna: 

<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#7 > skoðað 2. apríl 

2012. 
139 Karl Harald Sövig, Barnets rettigheter på barnets premisser- utfordringer i mötet mellom FNs barnekonvensjon og norsk 

rett: <http://www.foreldrajafnretti.is/wp-content/uploads/NO_2009_Utredning_Sovig_end_versj.pdf >  skoðað 2. apríl 2012. 
140 Sama heimild. 
141 UNICEF í Svíþjóð: <http://unicef.se/projekt/gor-barnkonventionen-till-lag > skoðað 2. apríl 2012. 
142 Karin Åhman, Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen, bls. 15. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#7
http://www.foreldrajafnretti.is/wp-content/uploads/NO_2009_Utredning_Sovig_end_versj.pdf
http://unicef.se/projekt/gor-barnkonventionen-till-lag
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6. Lögfesting Barnasáttmálans á Íslandi 

6.1. Staða Barnasáttmálans  

Barnasáttmálinn hefur ekki lagagildi að íslenskum rétti. Um nokkurt skeið hefur hugur manna 

staðið til þess að lögfesta hann, en enn sem komið er hefur ekki orðið af því. Staða 

Barnasáttmálans er því sú að Ísland er bundið af honum að þjóðarétti og hefur tekið á sig þær 

skuldbindingar sem hann hefur að geyma, en ekki er hægt að byggja rétt sinn beint á 

ákvæðum hans eða beita honum fyrir dómstólum. Landslög skal þó túlka til samræmis við 

sáttmálann, líkt og almenn skylda að þjóðarétti kveður á um, en sé misræmi þar á milli ganga 

landslög framar. 
143

  

 

6.2. Áform stjórnvalda um lögfestingu  

Á 135. löggjafarþingi
144

 var lögð fram tillaga til þingsályktunar um lögfestingu samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.
145

 Þar ályktaði Alþingi að fela ríkisstjórninni að 

undirbúa lögfestingu Barnasáttmálans. Í þingsályktunartillögunni var tekið var fram að 

frumvarp, sem fæli í sér lögfestinguna og aðlögun íslenskra laga að sáttmálanum, skyldi liggja 

fyrir 20. nóvember 2008. Í greinargerð með þingsályktunartillögunni kom fram að á 121. 

löggjafarþingi var lögð fram þingsályktunartillaga um bætta réttarstöðu barna samkvæmt 

Barnasáttmálanum. Gekk tillagan meðal annars út á það að skipuð yrði nefnd, sem hefði það 

hlutverk að gera úttekt á þeim lögum er varða réttarstöðu barna, með það að markmiði að 

uppfylla skilyrði Barnsáttmálans. Þá átti nefndin að meta það hvort heppilegt væri að lögleiða 

sáttmálann í heild sinni. Hlaut tillagan ekki samþykki á Alþingi.
146

  

Málið virðist ekki hafa fengið þá afgreiðslu sem stefnt var að, því réttu ári síðar, eða 9. 

október 2008, var aftur lögð fram tillaga til þingsályktunar um lögfestingu Barnasáttmálans. Í 

þetta sinn átti frumvarp um lögfestinguna og aðlögun íslenskra laga að sáttmálanum, að liggja 

fyrir eigi síðar 20. nóvember 2009.
147

  Var hin nýja tillaga til þingsályktunar nánast samhljóða 

þeirri sem lögð var fram ári áður. Eftir ríkisstjórnarskipti
148

 samþykkti Alþingi þann 16. mars 

2009 að fela ríkisstjórninni að undirbúa lögfestingu Barnasáttmálans.
149

 Enn á ný átti 

frumvarp sem fæli í sér lögfestinguna og aðlögun íslenskra laga að sáttmálanum að liggja fyrir 

                                                           
143 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 457. 
144 Nánar tiltekið þann 7. október 2007. 
145 Sjá þingsályktunartillöguna frá 135. löggjafarþingi: <http://www.althingi.is/altext/135/s/0007.html > skoðað 29. mars 

2012. 
146 Sama heimild. 
147 Sjá þingsályktunartillöguna frá 136. Löggjafarþingi:< http://www.althingi.is/altext/136/s/0013.html > skoðað 1. apríl 

2012. 
148 Ríkisstjórnarskipti fóru fram á miðju kjörtímabili í kjölfar búsáhaldabyltingarinnar svokölluðu. 
149 Sjá frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 

http://www.althingi.is/altext/135/s/0007.html
http://www.althingi.is/altext/136/s/0013.html
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20. nóvember 2009, á tuttugu ára afmæli Barnasáttmálans. Í kjölfarið fól dómsmála- og 

mannréttindaráðuneytið
150

 Þórhildi Líndal, lögfræðingi og fyrrverandi umboðsmanni barna, 

að semja frumvarpið. Til stóð að leggja frumvarpið fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009-

2010, en svo varð þó ekki.
151

 Enn þann dag í dag, á vormánuðum 2012, hefur frumvarpið ekki 

verið rætt á Alþingi. 

 

6.3. Vinnuhópur um afplánun sakhæfra barna 

Í nóvember 2009 skipaði dómsmála- og mannréttindaráðherra vinnuhóp sem samanstóð af 

fulltrúum ráðuneytisins, Barnaverndarstofu og Fangelsismálastofnunar ríkisins. 

Vinnuhópurinn átti að skoða mál er vörðuðu vistun sakhæfra barna og koma með tillögur að 

fyrirkomulagi á vistun þeirra sem myndu samrýmast ákvæðum Barnasáttmálans.
152

 

Vinnuhópurinn skilaði skýrslu um afplánun sakhæfra barna árið 2010.
153

  Þar var farið yfir 

það fyrirkomulag sem viðhaft hefur verið við vistun sakhæfra barna, auk þess lagði 

vinnuhópurinn fram tillögur að fyrirkomulagi sem myndi samrýmast ákvæði c-liðar 37. gr. 

Barnasáttmálans. Með því að fylgja eftir þessum tillögum og fara út í þær framkvæmdir sem 

þar eru raktar, myndi Ísland uppfylla þau skilyrði sem þarf til að lögfesta Barnasáttmálann. 

 

6.3.1. Núverandi fyrirkomulag  

Í framkvæmd er hlutum hagað þannig að börn, sem hafa verið dæmd í óskilorðsbundið 

fangelsi, þurfa að veita samþykki sitt fyrir því að afplána dóm sinn á meðferðarheimili. Er 

þetta í samræmi við samkomulag Fangelsismálastofnunar ríkisins og Barnaverndarstofu.
154

 

Fallist viðkomandi barn á það, tekur það þátt í því meðferðarstarfi sem fram fer á 

meðferðarheimilinu og þarf að lúta þeim reglum sem þar eru. Fáist hins vegar ekki samþykki 

viðkomandi barns, verður það að afplána dóminn í almennu fangelsi, sem er ekki alltaf í 

samræmi við það sem er barninu fyrir bestu. Í mörgum tilfellum kjósa ungir fangar fremur að 

taka út refsingu sína í fangelsi en á meðferðarheimili.   

Umboðsmaður barna kom þeirri skoðun sinni á framfæri, í skýrslu til 

Barnaréttarnefndarinnar 2010, að hann telji æskilegt að samningi Fangelsismálastofnunar 

ríkisins og Barnaverndarstofu verði breytt þannig að mögulegt verði að vista barn á 

                                                           
150 Ráðuneytið nefnist nú innanríkisráðuneyti. 
151 Sjá frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 
152 Sjá vefrit hjá innanríkisráðuneyti: <http://www.innanrikisraduneyti.is/media/vefrit/Vefrit_november_09.pdf > skoðað 29. 

mars 2012. 
153 Skýrsla vinnuhóps um afplánun sakhæfra barna: 

<http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_vinnuhops_31.05.10.pdf > skoðað 29. mars 2012. 
154 Sbr. 2. gr. samkomulagsins. 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/vefrit/Vefrit_november_09.pdf
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_vinnuhops_31.05.10.pdf
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meðferðarheimili án samþykkis þess. Þá telur umboðsmaður barna ekki fráleitt að veita 

dómara heimild til þess að dæma einstakling til afplánunar á meðferðarheimili.
155

 Þegar ungir 

fangar eru vistaðir í almennu fangelsi er leitast við að hafa þá í sem mestu samneyti við 

„fyrirmyndarfanga“. Vert er að benda á að ekki er heimilt að beita fanga á meðferðarheimilum 

sambærilegum agaviðurlögum og þeim er viðhöfð eru í fangelsum.
156

 

Þrjú meðferðarheimili sem taka börn í langtímameðferð eru starfrækt á vegum 

Barnaverndarstofu, öll staðsett utan höfuðborgarsvæðisins. Samtals er um að ræða rými fyrir 

17 – 20 börn á aldrinum 13 – 17 ára. Meðferðarstöð ríkisins, Stuðlar í Grafarvogi, er 

meðferðar- og greiningarstöð með rými fyrir átta unglinga í einu auk þess sem þar er sérstök 

lokuð deild fyrir fimm einstaklinga í neyðarvistun.
157

 Miðað við nýtingu rýmanna undanfarin 

ár virðist vera nauðsynlegt að fjölga þeim nokkuð.
158

  

 

6.3.2. Tillögur vinnuhópsins að úrbótum 

Vinnuhópurinn komst að þeirri niðurstöðu að mögulegt væri að falla frá yfirlýsingu Íslands 

vegna c-liðar 37. gr. Barnasáttmálans með þrennum hætti. Í fyrsta lagi með því að setja á fót 

sérstakt unglingafangelsi, í öðru lagi með því að útbúa sérstaka einingu í einu af fimm 

fangelsum landsins og í þriðja lagi með því að byggja sérstaka einingu á einu af 

meðferðarheimilum Barnaverndarstofu. Þriðja og síðasta leiðin var það úrræði sem 

vinnuhópnum hugnaðist best, meðal annars í ljósi þess góða samstarfs sem verið hefur milli 

Barnaverndarstofu og Fangelsismálastofunar ríkisins. 

Vinnuhópurinn leggur til að Barnaverndarstofu verði falið í lögum að annast vistun og 

afplánun barna undir 18 ára aldri, sem annað hvort sitja í gæsluvarðhaldi eða hafa verið dæmd 

til óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga. Þó yrði ekki útilokað að barn undir 18 ára aldri yrði 

vistað í fangelsi, enda kemur fram í c-lið 37. gr. Barnasáttmálans, að einkum skuli halda 

hverju því barni sem svipt er frjálsræði aðskildu frá fullorðnum, nema ef talið er að barninu sé 

fyrir bestu að gera það ekki. Þá taldi vinnuhópurinn það ekki vera óheppilegt í öllum tilvikum 

að vista sakhæft barn með fullorðnum föngum, en ljóst sé að vanda þurfi samsetningu 

fangahópsins þar sem sakhæft barn sé vistað. Einnig kom fram í niðurstöðum vinnuhópsins að 

mat sérfræðinga barnaverndaryfirvalda yrði alltaf að liggja fyrir þegar ákvörðun um að vista 

barn í fangelsi yrði tekin. Þá yrði slík vistun ávallt að vera barninu fyrir bestu. 

                                                           
155 Skýrsla umboðsmanns barna 2010 til Barnaréttarnefndarinnar, bls. 14: 

<http://barn.is/barn/upload/files/utgefid_efni/adrar_skyrslur/ub_skyrsla_til_barnarettarnefndar_sth_2010.pdf > skoðað 2. 

apríl 2012. 
156 Skýrsla um afplánun sakhæfra barna, bls. 9. 
157 Sjá vefsíðu Barnaverndarstofu: <http://www.bvs.is/?m=3&ser=98 > skoðað 2. apríl 2012. 
158 Skýrsla vinnuhóps um afplánun sakhæfra barna, bls. 9. 

http://barn.is/barn/upload/files/utgefid_efni/adrar_skyrslur/ub_skyrsla_til_barnarettarnefndar_sth_2010.pdf
http://www.bvs.is/?m=3&ser=98
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Vinnuhópurinn lagði einnig til að rýmum í neyðarvistun yrði fjölgað um tvö til þrjú og að þau 

yrðu nýtt fyrir unga fanga sem nauðsynlegt þætti að hafa áfram í gæsluvarðhaldi að 

einangrunarvist lokinni. Jafnframt lagði vinnuhópurinn til að á einu meðferðarheimilanna yrði 

útbúin sérstök eining fyrir þá sem ekki vilja vera þátttakendur í meðferðarstarfi á meðan 

afplánun stendur, eða þá sem ítrekað og með grófum hætti hafa brotið reglur 

meðferðarheimilisins. Í núgildandi samkomulagi stofnananna er gert ráð fyrir að slíkir 

einstaklingar fari í afplánun í fangelsi á vegum Fangelsismálastofnunar ríkisins. Á þennan hátt 

yrðu ungir fangar ekki settir í einangrun frá öðrum og ekki vistaðir með fullorðnum föngum. 

Er það mat vinnuhópsins að með þessum aðgerðum myndi Ísland uppfylla skilyrði 

Barnasáttmálans varðandi vistun sakhæfra barna og þar með gæti Ísland lögfest sáttmálann.
159

 

Vinnuhópurinn komst að þeirri niðurstöðu, að lög nr. 49/2005 um fullnustu refsinga, uppfylli 

ákvæði c-liðar 37. gr. Barnasáttmálans að öllu öðru leyti en því sem lýtur aðskilnaði sakhæfra 

barna frá þeim fullorðnu. 

 

6.3.3. Nauðsynlegar aðgerðir af hálfu stjórnvalda 

Til þess að tillögur vinnuhópsins geti komist til framkvæmda þarf, að hans mati, að setja 

sérstakt ákvæði í lög, nr. 49/2005 um fullnustu refsinga, þar sem ofangreint fyrirkomulag yrði 

útfært. Veita þarf starfsmönnum meðferðarheimila sömu heimildir til agaviðurlaga og viðhöfð 

eru í fangelsum, sbr. 7. gr. laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga. Þá þarf að setja heimild í 

lög til setningar reglugerðar um afplánun sakhæfra barna og huga að heimildum til 

valdbeitingar.  

 Í grófri áætlun Barnaverndarstofu kemur fram að breytingarnar á 

meðferðarheimilunum, sem vinnuhópurinn lagði til í skýrslu sinni, myndu kosta um 50 

milljónir króna. Þá þyrfti Barnaverndarstofa aukið rekstrarfé með hinu nýja fyrirkomulagi, 

sem áætlað hefur verið að lágmarki um 20 milljónir króna á ári. 

 

6.4. Þýðing þess að lögfesta Barnasáttmálann 

Eins og rakið hefur verið fengi Barnasáttmálinn lagagildi á Íslandi væri hann lögfestur. Kostir 

þess hljóta að vera ótvíræðir fyrir hagsmuni barnsins, því með lögfestingu fengju ákvæði 

Barnasáttmálans aukið vægi og hægt væri að sækja rétt byggðan á ákvæðum hans. Við gerð 

lagafrumvarps til lögfestingar Barnasáttmálans var leitað til ýmissa stofnana og samtaka s.s. 

Barnaverndarstofu, Fjölskylduþjónustu kirkjunnar, Lýðheilsustöðvar, Ungmennafélags 

                                                           
159 Skýrsla vinnuhóps um afplánun sakhæfra barna, bls. 9-10. 
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Íslands o.fl. og þau beðin um umsögn um tillögu til þingsályktunar um lögfestingu 

Barnasáttmálans. Skemmst er frá því að segja að nær allir þeir aðilar sem samband var haft 

við fögnuðu áformum um lögfestingu sáttmálans og mæltu eindregið með henni.
160

 Meðal 

þess er fram kom hjá umsagnaraðilum var að lögfesting sáttmálans myndi auka meðvitund á 

öllum sviðum samfélagsins og auka réttaröryggi einstaklingsins, sérstaklega barnsins.
161

 Þá 

kom fram, að því fleiri þjóðir sem lögfesta Barnasáttmálann, því meira meira vægi fær hann í 

alþjóðlegu samhengi, sem getur orðið börnum til stuðnings víða um heim þar sem réttur á 

þeim er brotinn.
162

 Í umsögn sinni benti umboðsmaður barna á að líklegt verði að telja að 

vitnað yrði mun oftar í efni Barnasáttmálans eftir að hann væri orðinn hluti af landsrétti og 

hægt væri að beita honum fyrir dómstólum og sækja rétt á grundvelli hans.
163

 

 

6.5. Tafir á lögfestingu 

Að framansögðu er ljóst að áður en mögulegt er að lögfesta Barnasáttmálann þurfa stjórnvöld 

að gera breytingar á fyrirkomulagi við vistun sakhæfra barna. Í ljósi þess að vilji Alþingis 

virðist standa til þess að lögfesta Barnasáttmálann, og að nú liggja fyrir raunhæfar tillögur að 

framkvæmdunum, vaknar óneitanlega sú spurning hvers vegna ekki hefur verið farið út í þær. 

Ekki verður annað séð en fjárskortur sé það sem hindri framgang málsins. Frétt á vef 

innanríkisráðuneytisins frá 20. nóvember 2011, vegna fyrirtöku Barnaréttarnefndarinnar á 

skýrslu Íslands haustið 2011, rennir stoðum undir þá tilgátu. Þar er haft eftir aðstoðarmanni 

innanríkisráðherra og forstjóra Barnaverndarstofu að nú hafi löggjöf sem snýr að börnum 

verið greind með ákvæði sáttmálans í huga, auk þess sem innanríkisráðuneytið sé búið að láta 

útbúa frumvarp til lögfestingar sáttmálans. Þá kemur fram í fréttinni að tillögur að úrbótum 

um málefni ungra fanga hafi verið unnar í samstarfi innanríkisráðuneytisins, 

Barnaverndarstofu og Fangelsismálastofnunar, en „fjármagn hafi ekki fundist“ til þess að 

framkvæma þessar tillögur.
164

 Óformleg samtöl höfundar við starfsfólk innan stjórnsýslunnar 

gefa slíkt hið sama til kynna. Það virðist því vera fjárskortur sem tefur fyrirhugaða lögfestingu 

Barnasáttmálans.  

                                                           
160 Lögmannafélag Íslands taldi ekki tilefni til að gefa þingsályktunartillögunni umsögn, sjá: 

<http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=512&nefnd=a > skoðað 3. apríl 2012. 
161 Sjá umsögn Barnaverndarstofu: <http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=229&nefnd=a > 

skoðað 3. apríl 2012. 
162 Sjá umsögn Jafnréttisstofu: <http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=905&nefnd=a > 

skoðað 3. apríl 2010. 
163 Sjá umsögn umboðsmanns barna: <http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=416&nefnd=a> 

skoðað 3. apríl 2012. 
164 Frétt á vef innanríkisráðuneytisins: <http://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/27367>  skoðað 3. apríl 2012.  

http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=512&nefnd=a
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=229&nefnd=a
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=905&nefnd=a
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=416&nefnd=a
http://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/27367
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7. Niðurstaða  

 

Af því sem rakið hefur verið hér er ljóst að Barnasáttmálinn hefur gríðarlega þýðingu á 

alþjóðavísu. Hann er viðamesti alþjóðasamningur sem um getur og hefur fleiri aðildarríki en 

nokkur annar samningur. Með því að gera Barnasáttmálanum eins hátt undir höfði og unnt er í 

landsrétti, auka aðildarríkin enn við vægi hans og stuðla þannig enn frekar að því að ekki sé 

réttur brotinn á börnum. Börn eru vaxtarsprotar og framtíð heimsins. Með því að búa eins vel 

að hverju einstöku barni og kostur er á, er óneitanlega lagður grunnur að velferð þess, en um 

leið alls samfélagsins. Með löggjöf sem tryggir rétt barnsins í samfélaginu er mun líklegra að 

það takist vel. Barnasáttmálinn er öflugt tæki sem ríkjum heims gefst kostur á að nýta í sína 

þágu í vegferðinni að betri og mannúðlegri heimi.  

Vissulega var tekið mikilvægt skref í réttarvernd barna með fullgildingu 

Barnasáttmálans á Íslandi og í kjölfarið hefur ýmislegt breyst til batnaðar, s.s. endurskoðun 

löggjafar til samræmis við sáttmálann og stofnun embættis umboðsmanns barna árið 1995, en 

hann hefur það að markmiði að bæta hag barna og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi 

þeirra.
165

 Það leiðir af tvíeðlinu að Barnasáttmálinn hefur ekki lagagildi hér á landi, þó 

fullgiltur sé og enn sem komið er uppfyllir Ísland ekki þau skilyrði sem þarf til að lögfesta 

sáttmálann. Íslensk stjórnvöld geta fallið frá yfirlýsingunni við c-lið 37. gr. sáttmálans með 

tiltölulega einföldum aðgerðum, sem raktar hafa verið í undangengnum köflum hér að framan, 

og  aukið þannig verulega við gildi Barnasáttmálans. Þeir fjármunir sem ríkið þyrfti að leggja 

út vegna nauðsynlegra framkvæmda við vistun sakhæfra barna eru í raun smámunir 

samanborið við þá miklu réttarbót sem lögfestingin fæli í sér. Málið snýst fyrst og fremst um 

forgangsröðun á ráðstöfun opinbers fjár, sem stjórnvöld hafa forræði yfir.  

 Að framansögðu verður að draga þá ályktun að Íslandi beri að lögfesta 

Barnasáttmálann. Ekki er unnt að koma auga á neitt sem mælir gegn því að það verði gert og 

með samþykkt þingsályktunartillagna um lögfestingu Barnasáttmálans hefur Alþingi sagt sinn 

í hug í þeim efnum. Eflaust gætu gagnrýnisraddir bent á að nú þegar sé búið að aðlaga hluta 

íslenskrar löggjafar að Barnasáttmálanum, m.a. hafi verið sett í stjórnarskrá ákvæði um vernd 

barnsins,
166

 og því sé ekki ástæða til að lögfesta hann. Vissulega hefur löggjöf verið löguð að 

sáttmálanum, en þó má ekki gleyma því mikilvæga atriði að ekki hægt að beita 

Barnasáttmálanum fyrir dómstólum. Ákvæði hans hafa ekki lagagildi á Íslandi. Með því að 

koma Barnasáttmálanum í búning almennra laga myndi notagildi hans gerbreytast, ef svo má 
                                                           
165 Sbr. 1. gr. laga nr. 83/1994 um umboðsmann barna. 
166 Eins og áður hefur fram komið er ólíklegt að hægt sé að byggja rétt sinn á ákvæði 3. mgr. 76. gr. stjskr. sökum þess hve 

almennt ákvæðið er. 
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að orði komast. Nærtækt er að líta til Noregs til þess að sjá jákvæð áhrif lögfestingar 

Barnasáttmálans. Norðmenn hafa löngum verið brautryðjendur á sviði mannréttinda, 

sérstaklega hvað varðar réttindi barnsins, en þeir voru fyrstir allra þjóða til að stofna sérstakt 

embætti umboðsmanns barna árið 1981. Í kjölfarið fóru aðrar þjóðir að fordæmi þeirra og 

stofnuðu slík embætti.
167

  

 Með lögfestingu Barnasáttmálans er líklegt að menn verði meðvitaðri um réttindi 

barnsins. Eftir lögfestingu mannréttindasáttmála Evrópu varð greinanlegur munur á vitund 

lögmanna og dómara, auk alls almennings, um ákveðin svið mannréttinda. Lögfesting 

mannréttindasáttmála Evrópu hefur haft áhrif á íslenska löggjöf, dómstóla og meðferð 

framkvæmdavalds.
168

 Af þeim sökum er ekki óraunhæft að gera svipaðar væntingar til áhrifa 

lögfestingar Barnasáttmálans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 Stanislaw Sagan og Viktoriya Serzhanova, Ombudsman for the Children´s Rights, bls. 57. 
168 Sjá viðtal við Ragnar Aðalsteinsson í Morgunblaðinu 4. nóvember 2000: <http://www.mbl.is/greinasafn/grein/569211/> 

skoðað 6. maí 2012. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/569211/
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<http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1.pdf > 

 

Almennar athugasemdir Barnaréttarnefndarinnar nr. 10 frá 2007 (CRC/C/GC/10) 
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm > 

 

Almennar athugasemdir Mannréttindanefndarinnar nr. 24 frá 1994 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.6) 
<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/69c55b086f72957ec12563ed004ecf7a?Opendocument > 

 

 

Lagaskrá  

 

Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

Barnalög nr. 76/2003 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 

Lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið 

Lög nr. 75/1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla 

Lög nr. 92/2008 um framhaldsskóla 

Lög nr. 49/2005 um fullnustu refsinga 

Lög nr. 91/2008 um grunnskóla  

Lög nr. 90/2008 um leikskóla 

Lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu 

http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994062.html
http://www.un.org/events/humanrights/2007/hrphotos/declaration%20_eng.pdf
http://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/althjoda-og-oryggissvid/un/sattmali-sameinudu-thjodanna/#I
http://www.althingi.is/lagas/132a/1992018.2c5.html
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/child.asp
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/69c55b086f72957ec12563ed004ecf7a?Opendocument
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Lög nr. 26/2007 um skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 

Lög nr. 83/1994 um umboðsmann barna  

Lög nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands  

 

 

Reglugerðir 

 

Reglugerð um stjórnarráð Íslands nr. 177/2007  
<http://www.althingi.is/lagas/139a/2007177.html> 

 

 

Lagafrumvörp 

 

Frumvarp til barnalaga nr. 37/2003 á 128. löggjafarþingi  
<http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html>  

 

Frumvarp  til barnaverndarlaga nr. 80/2002 á 126. löggjafarþingi  
<http://www.althingi.is/altext/126/s/0884.html>   

 

Frumvarp til barnaverndarlaga nr. 80/2002 á 127. löggjafarþingi 
<http://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html>  

 

Frumvarp til laga nr. 62/2006 um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum 
<http://www.althingi.is/altext/132/s/1025.html>  

 

Frumvarp til grunnskólalaga nr. 91/2008  
<http://www.althingi.is/altext/135/s/0319.html>  

 

Frumvarp til framhaldsskólalaga nr. 92/2008  

<http://www.althingi.is/altext/135/s/0320.html> 

 

Frumvarp til leikskólalaga nr. 90/2008 
<http://www.althingi.is/altext/135/s/0321.html> 

 

Frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um rétindi barnsins 
<http://www.innanrikisraduneyti.is/efnisgreinar/nr/6879 > 

 

 

Þingsályktunartillögur 

 

Tillaga til þingssályktunar um fullgildingu samnings um réttindi barna á 115. löggjafarþingi 
<http://www.althingi.is/altext/115/s/0828.html> 

 

Tillaga til þingsályktunar um lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

á 135. löggjafarþingi <http://www.althingi.is/altext/135/s/0007.html> 

 

http://www.althingi.is/lagas/139a/2007177.html
http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
http://www.althingi.is/altext/126/s/0884.html
http://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html
http://www.althingi.is/altext/132/s/1025.html
http://www.althingi.is/altext/135/s/0319.html
http://www.althingi.is/altext/135/s/0320.html
http://www.althingi.is/altext/135/s/0321.html
http://www.innanrikisraduneyti.is/efnisgreinar/nr/6879
http://www.althingi.is/altext/115/s/0828.html
http://www.althingi.is/altext/135/s/0007.html
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Tillaga til þingsályktunar um lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

á 136. löggjafarþingi <http://www.althingi.is/altext/136/s/0013.html> 

 

Þingsályktun um aðgerðaáætlun til fjögurra ára til að styrkja stöðu barna og ungmenna: 
<http://www.althingi.is/altext/134/s/0039.html>  

 

Nefndarálit um tillögu til þingsályktunar um lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins <http://www.althingi.is/altext/136/s/pdf/0672.pdf>  

 

 

Umsagnir stofnana og samtaka vegna lögfestingar Barnasáttmálans 
 

Umsögn Barnaverndarstofu  
<http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=229&nefnd=a > 

 

Umsögn Jafnréttisstofu 
<http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=905&nefnd=a > 

 

Umsögn Lögmannafélags Íslands 
<http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=512&nefnd=a >  

 

Umsögn umboðsmanns barna  
<http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=416&nefnd=a>  

 

 

Vefslóðir 

 

Alþingi <http://althingi.is/ > 

Barnaheill <http://www.barnaheill.is/forsida/ > 

Barnaverndarstofa <http://www.bvs.is/>  

Fangelsismálastofnun ríkisins <http://www.fangelsi.is/ > 

Félag um foreldrajafnrétti <http://www.foreldrajafnretti.is/> 

Félag um foreldrajafnrétti <http://www.foreldrajafnretti.is/ > 

Forsætisráðuneyti <http://www.forsaetisraduneyti.is/>   

Innanríkisráðuneyti <http://www.innanrikisraduneyti.is/> 

Mannréttindafulltrúi Sameinuðu þjóðanna http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx> 

Mannréttindaskrifstofa Íslands <http://www.humanrights.is/> 

Sameinuðu þjóðirnar <http://www.un.org/en/>  

United Nations Treaty Collection <http://treaties.un.org/>  

Umboðsmaður Alþingis <http://www.umbodsmaduralthingis.is/ > 

Umboðsmaður barna á Íslandi <http://barn.is/barn/adalsida/forsida/ > 

Umboðsmaður barna í Noregi <http://www.barneombudet.no/>  

Umboðsmaður barna í Svíþjóð <http://www.barnombudsmannen.se/>  

UNICEF á Íslandi <http://unicef.is/>  

UNICEF í Svíþjóð <http://unicef.se/>  

Utanríkisráðuneyti <http://www.utanrikisraduneyti.is/>  

Vefur um réttindi barna fyrir börn, unglinga og fullorðna <http://www.barnasattmali.is/nam/index.html>  

http://www.althingi.is/altext/136/s/0013.html
http://www.althingi.is/altext/134/s/0039.html
http://www.althingi.is/altext/136/s/pdf/0672.pdf
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=229&nefnd=a
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=905&nefnd=a
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=512&nefnd=a
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=7&dbnr=416&nefnd=a
http://althingi.is/
http://www.barnaheill.is/forsida/
http://www.bvs.is/
http://www.fangelsi.is/
http://www.foreldrajafnretti.is/
http://www.foreldrajafnretti.is/
http://www.forsaetisraduneyti.is/
http://www.innanrikisraduneyti.is/
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.humanrights.is/
http://www.un.org/en/
http://treaties.un.org/
http://www.umbodsmaduralthingis.is/
http://barn.is/barn/adalsida/forsida/
http://www.barneombudet.no/
http://www.barnombudsmannen.se/
http://unicef.is/
http://unicef.se/
http://www.utanrikisraduneyti.is/
http://www.barnasattmali.is/nam/index.html
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 Dómar Hæstaréttar 

 

Hrd. 6. desember 2000 í máli nr. 399/2000 

Hrd. 31. maí 2001 í máli nr. 67/2001 

Hrd. 14. janúar 2005 í máli nr. 493/2004 

Hrd. 22. janúar 2009 í máli nr. 506/2008 

 

 

Aðrar heimildir 

 

Samkomulag Fangelsismálastofnunar ríkisins og Barnaverndarstofu um vistun fanga yngri en 

18 ára  <http://www.fangelsi.is/fullnusta-refsidoma/oskilordsbundid/afplanun-utan-fangelsa/barnaverndarstofa/> 

 

Viðtal við Ragnar Aðalsteinsson í Morgunblaðinu 4. nóvember 2000 
<http://www.mbl.is/greinasafn/grein/569211/>  

http://www.fangelsi.is/fullnusta-refsidoma/oskilordsbundid/afplanun-utan-fangelsa/barnaverndarstofa/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/569211/

