
 

 

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI 

Hug- og félagsvísindasvið. Lögfræðideild. Vor 2011 

 

 

 

 

 

 

LÖGRÆÐI 
Er hækkun sjálfræðisaldurs til hagsbóta fyrir barnið? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margrét Lilja Gunnarsdóttir 

Lokaverkefni við Hug- og félagsvísindasvið



 

 

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI 

Hug- og félagsvísindasvið. Lögfræðideild. Vor 2011 

 

 

 

 

 

 

LÖGRÆÐI 
Er hækkun sjálfræðisaldurs til hagsbóta fyrir barnið? 

 

 

 

 

Margrét Lilja Gunnarsdóttir 

Leiðbeinandi: Ágúst Þór Árnason 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til 180 eininga B.A.-prófs við Hug- og félagsvísindasvið 



ii 

 

 

Yfirlýsingar 

 

Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það er ágóði 

eigin rannsókna. 

 

____________________________________ 

Margrét Lilja Gunnarsdóttir 

 

 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum 

til B.A.-prófs við Hug- og félagsvísindasvið. 

 

____________________________________ 

Ágúst Þór Árnason 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

Útdráttur 

Allt frá tímum Grágásar fram til 1992 hefur sjálfræði á Íslandi miðast við 16 ára aldur. Miklar 

breytingar urðu þegar Barnasáttmálinn var fullgiltur árið 1992 og ný barnalög voru samþykkt 

á Alþingi. Þetta leiddi af sér ákveðið ósamræmi, þar voru ákvæði um að einstaklingar undir 18 

ára aldri yrðu skilgreind sem börn auk þess sem framfærsluskylda foreldra var hækkuð úr 16 

árum upp í 18 ár. Fram að því hafði barn verið skilgreint sem einstaklingur undir 16 ára aldri 

og framfærsluskylda foreldra einnig miðuð við þann aldur. Hækkun sjálfræðisaldurs úr 16 

árum yfir í 18 ár með nýjum lögræðislögum átti að jafna það ósamræmi sem hafði skapast. 

Nokkuð umdeild var hækkun sjálfræðisaldursins, til að mynda ákvað nefndin sem samdi 

frumvarpið að nýjum lögræðislögum 1997 að mynda sér ekki skoðun á málefninu heldur 

bentu á kosti og galla þess að hækkunin ætti sér stað. Varð niðurstaðan sú að 

sjálfræðisaldurinn var hækkaður úr 16 árum upp í 18 ár með lögræðislögunum 1997 til að 

samræma lögræðislögin við ákvæði Barnasáttmálans og nýju barnalaganna. Í þessari ritsmíð 

er hækkun sjálfræðisaldurs skoðuð og athugað hvort hækkunin hafi verið til hagsbóta fyrir 

barnið. Margt virðist benda til að þegar sjálfræðisaldur var hækkaður hafi hagur barnsins ekki 

alltaf verið í fyrirrúmi enda hefur hækkunin ekki áhrif á meiri hluta barna því þau búa enn í 

foreldrahúsum á þessum aldri 16-18 ára. Hækkun sjálfræðisaldur getur þó valdið þeim 

börnum sem flytja að heiman fyrir 18 ára aldur óþægindum. Niðurstaðan er sú að betra hefði 

verið ef hækkunin hefði ekki átt sér stað. 

 

Abstract 

In Iceland kids got autonomy at the age of 16 since the commonwealth period. In the year 

1992 when the Convention on the rights of the Child (CRC) was ratified and a new children’s 

act was approved.  That created incongruence because in the CRC and the Children’s act 

children were both defined under the age of 18 and parents were given an obligation to 

support their children to the age of 18. In 1997 a new law on legal majority was passed, there 

were differing opinions whether rising the legal age of majority would be ideal, but the 

conclusion was that it was raised to 18 years in proportion with CRC and the Children’s act. 

The change was made to fix the above mentioned incongruence. After the legal age of 

majority was raised there has been little follow through to it and despite the change there is 

still incongruence. In this thesis the raising of legal age of majority will be examined to see 

whether or it was in the best interest of the child or not. The conclusion is that the raise was 

not made with the interest of the child in forefront, but it still did not affect most of them 

because the majority was still living in their parents’ house. Still it brings inconveniences to 

children that need to move out of their parent’s house before the age of 18 and because of that 

the conclusion is that the raising of age of majority should not have taken place.  
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Þakkarorð 

Frá unga aldri hef ég haft mikinn áhuga á réttindum mannsins. Við lestur lögræðislaga og 

greinagerð þeirra fékk ég áhuga á að skoða nánar hækkun sjálfræðisaldurs. Sjálf er ég alin upp 

á sveitabæ í Borgarfirði og þurfti því að flytja að heiman 16 ára til að halda áfram í námi eftir 

grunnskóla. Ég er því ein af þeim sem hækkun sjálfræðisaldurs hafði áhrif á. Verð ég að 

viðurkenna að áhrifin  á mig persónulega voru ekki mjög mikil, en það skapaði vissulega 

óþægindi að vera ekki sjálfráða en þurfa samt sem áður ráða högum mínum sjálf. Það sem ég 

fann mest fyrir var það að hafa skráð lögheimili hjá foreldrum mínum og geta því ekki fengið 

læknisþjónustu nema á bráðavakt og borga þar tvöfalt verð, því ég gat ekki komið mér í 

Borgarnes á virkum degi milli 8-15, þegar ég gat fengið tíma hjá heimilislækni því þá var ég í 

skóla. Annars voru þetta lítilsháttar truflanir, aðallega þegar ég þurfti að fá foreldra mína til að 

skrifa undir ýmislegt tengt skóla og félagslífi. Þetta efni er því að nokkru leiti tengt mér.  

Ég vil þakka unnusta mínum Snorra Frey Ákasyni fyrir að sýna efninu áhuga og umfram allt 

þá þolinmæði og þá hjálp sem hann veitti mér á meðan ritgerðarskrifunum stóð. Móður minni 

Ingibjörgu Öddu og  tengdamóður minni Guðnýju Sif vil ég innilega þakka fyrir þann tíma 

sem þær gáfu sér í yfirlestur bæði á þessum skrifum sem og öðrum. Ég vil einnig þakka 

Ágústi Þór Árnasyni leiðbeinanda mínum fyrir alla hjálpina sem hann veitti mér við þessi 

skrif. Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem hafa stutt við bakið á mér í gegnum námið. 
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1. Inngangur 

Á Íslandi hefur lögræði verið til umræðu allt frá tímum Grágásar. Lögræði er sá aldur er fólk 

öðlast sjálfræði og fjárræði. Lögræðisaldurinn hefur verið nokkuð á reiki frá því á 

þjóðveldistímum, upphaflega var hann 16 ára, en var hækkaður í 20 ár þegar Jónsbók var 

lögtekin á Íslandi árið 1281, 1831 hækkaði hann aftur og miðaðist þá við 25 ára aldurinn 

þegar menn urðu fullfjárráða en þá gátu  menn orðið hálf fjárráða (hálfmyndugir) 22 ára. Á 

20. öldinni lækkaði lögræðisaldurinn úr 25 árum niður í 18 ár, í nokkrum skrefum. Sjálfræðið 

hefur aftur á móti haldist óbreytt frá því Jónsbók var lögtekin 1281 og fram til 1997 þegar 

ákveðið var að hækka hann úr 16 árum í 18 ár. Þá varð barn bæði sjálfráða og fjárráða á sama 

aldri.  

Í greinagerð að frumvarpi lögræðislaga segir að ákveðin samtök og aðilar sem unnu með 

börnum töldu að við hækkun sjálfræðisaldursins væri verið að svipta stóran hóp barna 

sjálfræði frá 16 – 18 ára aldurs. Þeim þótti það eðlilegt því sjálfræði barna undir 16 ára var þá 

mun minna heldur en sjálfræði barna undir 18 ára er í dag. Börnum undir 16 ára aldri var fyrir 

hækkun sjálfræðisaldurs skylt að hlýða foreldrum sínum og fengu lítið um sín málefni að 

segja. Á árinu 1992 færðist i aukana misræmi í lagasetningu tengdri sjálfræðisaldri, en þá var 

Barnasáttmálinn fullgiltur á Íslandi og ný barnalög höfðu tekið gildi. Í þeim báðum voru 

ákvæði þess eðlis að einstaklingur teldist barn til 18 ára aldurs. Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna breytti framkvæmd sjálfræðisaldursins og þá sérstaklega 12. gr. sáttmálans, 

samkvæmt henni ber foreldrum í auknum mæli skylda til að hlusta á börn sín og leyfa þeim að 

hafa áhrif á líf sitt eftir því sem barnið hefur aldur og þroska til. Við allar þessar breytingar 

árið 1992 þótti nauðsynlegt að hækka sjálfræðisaldur en með því átti að draga úr misræmi 

milli lögræðislaganna, Barnasáttmálans og barnalaganna.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hvort hækkunin hafi í raun verið til hagsbóta 

fyrir barnið. Eftir hækkun sjálfræðisaldursins hefur lítil eftirfylgni verið varðandi hag 

barnsins, vissulega náði löggjafinn að jafna það misræmi sem hafði skapast varðandi 

skilgreiningu á barni og samræma framfærsluskyldu foreldra við forsjá barnsins, samt sem 

áður leiddi hækkunin til ósamræmis sem kemur fram í öðrum ákvæðum laga er snerta barnið. 

Hér verður farið í þróun lögræðislaga frá tímum Grágásar og þá sérstaklega hvernig 

sjálfræðis- og fjárræðisaldurinn hefur breyst. Aðal áherslan verður þó á þær breytingar á 

sjálfræðisaldri sem urðu með núgildandi lögræðislögum nr. 71/1997 og ástæður þeirra 

skoðuð. Einnig verða ákvæði Barnasáttmálans skoðuð en sáttmálinn var fullgiltur á Íslandi 
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árið 1992. Önnur lög sem tengjast lögaldri verða skoðuð og hvernig þau tengjast sjálfræði. 

Skoðað verður hvort misræmi sé á milli lagabálka bæði fyrir og eftir hækkunina. Í lokinn 

verður kynnt niðurstaða höfundar um það hvort hækkun sjálfræðisaldurs úr 16 árum í 18 ár 

hafi verið til hagsbóta fyrir barnið. Niðurstaðan er birt í þremur liðum,  í fyrsta lagi er skoðað 

hvort hagsmunir barnsins hafi verið hafðir í fyrirrúmi árið 1997 þegar hækkun 

sjálfræðisaldursins átti sér stað, í öðru lagi hvort hún hafi verið til hagsbóta fyrir barnið og í 

lokin kemur höfundur með tillögur að sjálfræðisaldri og hugmyndir til að sporna við misræmi 

í löggjöfinni. Tilgangur þessarar ritsmíðar er að vekja athygli á því misræmi sem enn er til 

staðar í löggjöfinni er varða börn. Að öðlast sjálfstæði er stór þáttur í lífi hvers og eins og því 

mikilvægt að vel sé staðið að löggjöf þar að lútandi. 

1.1. Að hverju þarf að huga  

Áður en lengra er haldið verður farið í helstu lögfræðiskýringar á þeim hugtökum sem fyrir 

koma í ritgerðinni. Í lögfræði verða öll orð og hugtök að vera vel skýrð og skilgreind. 

Ósjaldan koma upp orð eða hugtök sem notuð eru dagsdaglega þar sem merking virðist 

augljós, til dæmis orðið barn. Í Íslenskri orðabók er barn útskýrt sem krakki eða afkvæmi.
1
 Í 

Lögfræðiorðabókinni er barn skilgreint sem einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri.
2
 

Það verður því að líta aðeins öðruvísi á hugtakið barn þegar verið er að fjalla um það í 

lögfræðilegu ljósi, en þessi útskýring lögfræðiorðabókarinnar á sér stoð í barnaverndarlögum 

og lögum um umboðsmann barna.  

Þau orð sem fjallað verður um í þessari ritgerð og gætu valdið lesendum ruglingi eru orðin: 

lögaldur, sjálfræði, fjárræði, lögræði og barn. Lögaldur er sá aldur sem fólk þarf að hafa náð 

til þess að öðlast leyfi til ákveðinna hluta.
3
 Lögaldur til áfengiskaupa miðast við 20 ára aldur 

og fjárræði við 17 ára aldur. Sjálfræði er það kallað þegar barn fær að ráða sér sjálft að öðru 

leyti en fjárhagslega og er því ekki lengur undir forsjá foreldra eða forráðamanna.
4
 Börn 

öðlast bæði sjálfræði og fjárræði við 18 ára aldur. Fjárráða einstaklingur ræður sjálfur fé sínu.
5
 

Einstaklingur telst hafa náð lögræðisaldri þegar hann hefur bæði náð lögaldri til að vera 

                                                 
1
  Árni Böðvarsson: Íslensk orðabók. Mál og menning, Reykjavík 1995, bls. 58. 

2
  Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók : með skýringum. Aðstoðarritstjórar: Barbara Björnsdóttir, Hulda Guðný 

Kjartansdóttir. Lagastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 2008, bls. 50. 
3
  Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók : með skýringum. Aðstoðarritstjórar: Barbara Björnsdóttir, Hulda Guðný 

Kjartansdóttir. Lagastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 2008, bls. 260. 
4
  Lögræðislög nr. 71/1997. 2. gr. 

5
  Lögræðislög nr. 71/1997. 3. gr.  
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fjárráða og sjálfráða,
6
 semsagt við 18 ára aldur. Barn er eins og fyrr segir  sá sem ekki hefur 

náð 18 ára aldri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  Sbr. lögræðislög nr. 71/1997. 1. gr.  
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2. Lögræði 

Lögræðisaldur er sá aldur sem einstaklingur nær þegar hann er bæði fjárráða og sjálfráða. 

Samkvæmt núgildandi lögræðislögum nr. 71/1997 næst sá aldur við 18 ár eða þegar barn 

verður bæði sjálfráða og fjárráða. Eina undantekningin er ef börn gifta sig fyrir þann aldur, 

sem er sjaldgæft og verður því lítið farið í þá undantekningu í þessari ritgerð.  

Lögræðisaldur hefur mikla þýðingu. Börn hætta að vera börn og verða fullorðnir 

einstaklingar, í lögfræðilegum skilningi hafa foreldrar þá ekki lengur umráð yfir þeim. Þau 

öðlast ákveðið frelsi til að fara eftir eigin sannfæringu að því marki sem lög segja til um.  

2.1. Sjálfræði 

Hugtakið sjálfræði þýðir að ráða sjálfur sínum málum.
7
 Í ensku er talað um autonomy en orðið 

er upprunnið í grísku og þýðir að setja sjálfum sér lög. Borgríki í Grikklandi voru kölluð 

autonomy, þar sem borgarar settu sjálfir þau lög sem þar giltu. Þannig öðluðust borgirnar 

sjálfstæði frá utanaðkomandi valdi og var sagt að borgirnar yrðu autonomy (sjálfráða). Það 

var ekki fyrr en seinna sem talað var um að persónur yrðu sjálfráða. En það töldust þeir vera 

sem  voru uppsprettur að eigin athöfnum, án atbeina annarra.
8
  

Þegar barn öðlast sjálfræði verður það sjálfstætt. Að vera sjálfstæður er að ráða sér sjálfur, 

vera engum háður.
9
 Það má einnig rekja aftur til Forn-Grikkja hversu álitlegt það þótti að vera 

óháður öðrum en kenning þeirra var að því betur sem hlutur uppfyllti eðli sitt, og því 

sjálfstæðari sem hann væri gagnvart öðrum hlutum í heiminum, því raunverulegri væri 

hann.
10

 Heimur Forn-Grikkja einkenndist af stigveldishugsun, frá því minnsta yfir til hins 

mesta eða Guðs, sem Platon kallaði reyndar hið góða. Þetta var þeirra mælikvarði á gæði 

hlutanna og veruleika. Guð var, í þeirra augum, yfir alla hafinn og því fullkomlega 

sjálfstæður, þeir sem á eftir komu áttu allir rætur sínar að rekja til hans og urðu því aftar í 

stigveldinu.
11

  

Það finnst eflaust mörgum þessar hugmyndir Forn-Grikkja framandi. Það er þó mjög ríkjandi 

hugsun, enn þann dag í dag, að sjálfstæði sé dýrmætt. Íslendingar börðust lengi fyrir sjálfstæði 

sínu og eru flestir stoltir af því að vera sjálfstæð þjóð.  Margir heimspekingar sem voru 

                                                 
7
  Árni Böðvarsson: Íslensk orðabók. Mál og menning, Reykjavík 1995, bls. 838. 

8
  Jón Kalmansson: Á að hækka sjálfræðisaldur? Erindi flutt á málþingi Barnaheilla um hækkun 

sjálfræðisaldursins, rit 3 í ritaröð Barnaheilla. Reykjavík 1998, bls. 22. 
9
  Árni Böðvarsson: Íslensk orðabók. Reykjavík 1995, bls. 839. 

10
  Ibid. bls. 21. 

11
  Jón Kalmansson: Á að hækka sjálfræðisaldur? Erindi flutt á málþingi Barnaheilla um hækkun 

sjálfræðisaldursins, rit 3 í ritaröð Barnaheilla. Reykjavík 1998, bls. 21 
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áhrifaríkir í sögunni lögðu mikla áherslu á að „leið mannsins til að öðlast hamingju eða 

farsæld hlyti að vera fólgin í möguleikum hans til að þroska eðli sitt, eðli sem einmitt væri 

fólgið í hæfileikanum til að stjórna sér sjálfur í samræmi við skynsemi sína og dómgreind, í 

stað þess að vera háður utanaðkomandi áhrifavöldum um allt sem mikilvægt er í lífi 

manns.“
12

 Það er hægt að segja að andstæðan við sjálfstæðan mann sé þræll. Þrælum má 

stjórna, en sjálfstæðan mann er ekki hægt að ráðskast með, hann ræður sér sjálfur. Það má 

ætla að ástæða þess hve ríkt er í eðli mansins að berjast fyrir sjálfstæði, sé að vera ekki undir 

aðra komin, vera ekki líkt við þræl.  

Það að vera ósjálfráða fyrir aldurs sakir hefur bæði kosti og galla. Helstu kostir þess að vera 

ósjálfráða er að þá þarf ekki að axla jafn mikla ábyrgð á gjörðum sínum, það er í höndum 

forráðamanna að bera ábyrgð á gjörðum ósjálfráða manns. Það eru þó reyndar undantekningar 

á því þar sem börn verða sakhæf við 15 ára aldur og þurfa þá að bera ábyrgð á ólögmætum 

gjörðum sínum.
13

 Ósjálfráða börn þurfa ekki að standa við samninga sem þau hafa gert án 

undirskriftar forráðamanns enda telst það vera ólögbundinn samningur þar sem ósjálfráða 

maður hefur ekki heimild til að skrifa undir samninga. Það er þó ekkert sem segir að 

ósjálfráða barn megi ekki standa við þá samninga sem það skrifar undir. Sá sem er ósjálfráða 

ræður ekki búsetu sinni og foreldrum ósjálfráða barns ber skylda til að fæða það og klæða. 

Forráðamanni ósjálfráða barns ber að taka allar ákvarðanir barninu í hag og gera það sem 

hann telur því fyrir bestu.
14

 Ósjálfráða barn ræður sér ekki sjálft en hefur rétt á að segja sína 

skoðun og á rétt á að foreldrar hlusti á það og taki tillit til skoðana þess en lengra nær það ekki 

sbr. ákvæði í barnasáttmálans. Foreldrum og forráðamönnum ber að gera það sem þeir  telja 

barninu fyrir bestu, þótt barnið geti verið á annarri skoðun. Barni getur fundist það vera stór 

galli við að vera ósjálfráða því foreldarnir hafi stjórnina þegar og því getur fundist foreldrarnir 

ekki skilja það eða stöðu þess. Ósjálfráða barn getur ekki búið þar sem það vill og ræður ekki  

öllum athöfnum sínum sjálft. Það er því ljóst að bæði fylgja því kostir og gallar að vera 

ósjálfráða barn.  

Það er spurning þessarar ritgerðar hversu miklu máli aldurinn skiptir og hvort hækkun 

sjálfræðisaldursins úr 16 árum í 18 ár hafi verið til hagsbóta fyrir barnið. Hér hefur komið 

fram að sú hugsun að þeim mun sjálfstæðari, þeim mun betra, hefur verið ríkjandi frá fornri 

tíð. Það er þó ekki þar með sagt að það að öðlast þau réttindi að vera sjálfráða fyrr sé betra en 

                                                 
12

  Ibid. bls. 21. 
13

  Sbr. almenn hegningarlög nr. 19/1940. 14. gr. 
14

  Sbr. lögræðislög. nr. 71/1997. V. kafli. 
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að öðlast þau réttindi seinna. Rök fyrir því að öðlast þau réttindi seinna eru til dæmis þau að 

þá sé barnið betur undirbúið til að takast á við þau réttindi og þær skyldur sem það öðlast við 

að ná sjálfræði.   

3. Söguágrip 

Á Íslandi var fyrsti lagabálkurinn sem fjallaði sérstaklega um lögræði lögfestur 1917. 

Nokkrum árum áður var prófessor Lárus H. Bjarnason fenginn til að kanna þágildandi lög um 

persónulegan og fjárhagslegan myndugleika og semja frumvarp og rekja ástæður fyrir því. 

Það er því að finna gott yfirlit um sögu löggjafar um myndugleika á Íslandi fyrir þann tíma  í 

Alþingistíðindum 1917 eftir Lárus H. Bjarnason.  

Í núverandi lögræðislögum nr. 71/1997 er sögu lögræðislaganna hér á landi einnig gerð góð 

skil og voru þessar tvær heimildir nýttar til að vinna sögu lögræðislaganna hér. Vert er að 

athuga að hugtökin „lögræði“, „sjálfræði“ og að vera „fjárráða“ eru nokkuð ný 

lögfræðihugtök en þau voru ekki tekin upp fyrr en 1917. Fyrir þann tíma var talað um 

myndugleika. 

3.1. Þróun lögræðislaga frá þjóðveldi til núgildandi ákvæða 

Í Grágás er að finna fyrstu lagaákvæði Íslendinga um lögræði eða myndugleika eins og það 

var kallað á þeim tíma. Þar eru ákvæði um að karlar verði fjárráða 16 ára og konur 20 ára. Í 

Járnsíðu var síðan myndugleikinn lækkaður niður í 15 ár en það gilti þó bara í nokkur ár eða 

frá árinu 1273 til ársins 1281 þegar Jónsbók var lögtekin. Í Jónsbók var kafli um fjárforráð 

ómyndugra á Íslandi og þar urðu menn persónulega myndugir (sjálfráða) 16 ára gamlir
15

 og 

fjárhagslega myndugir (fjárráða) 20 ára gamlir.
16

 Þessi lög giltu í fimm og hálfa öld eða til 

ársins 1831. Innleitt var með tilskipun árið 1831 ákvæði 17. kap. 3 bókar dönsku laga 

Kristjáns V. Þá varð fullræðisaldur um fjármál 25 ár en undanþágu var hægt að veita 

karlmönnum um 22 ára aldur en varð hann þá að hafa tilsjónarmann. Það var ekki fyrr en 

1905 með lögum um lögaldursleyfi handa konum sem konum veittust lögaldursleyfi með 

sömu skilmálum og körlum. Í Jónsbók var ekkert til sem hét „hálfræði“ menn voru 

annaðhvort að öllu leiti fjárráða eða alls ekki og var þessi undanþága sem sett var 1831 því 

nýung.
17

  

                                                 
15

   Sbr. Kvennagiftingar 16 og Réttarbót 1291. 
16

   Sbr. Kvennagiftingar 2 g 26. 
17

   Alþingistíðindi 1 1917:104-114. 
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Eins og fyrr segir var mikil forvinna að frumvarpi lögræðislaga 1917. Í þeirri lagasetningu 

urðu tvær megin breytingar á lögræðislöggjöfinni hér á landi. Hálfræði var afnumið og 

fjárræðisaldurinn lækkaður úr 25 árum niður í 21 ár. Hálfræði var afnumið sökum þess að það 

gafst ekki vel, auk þess sem tilsjónarmennirnir áttu það til að haga sér líkt og forráðamenn og 

oftar en ekki að spilla eignum viðkomandi í stað þess að varðveita þær auk þess að eftirlit með 

tilsjónarmanni var ábótavant. Var brugðið á það ráð að lækka fjárræðisaldurinn niður í 21 ár. 

Það átti að henta betur að einstaklingar yrðu full fjárráða 21 árs þar sem talið var að 

einstaklingar yfir 21 árs aldri væru full færir um að sjá um sín fjármál sjálfir. Menn væru oft  

kvæntir og í raun var orðið títt að líta framhjá löggjöfinni í framkvæmd þegar 

fjárræðisaldurinn var miðaður við 25 ára aldurinn.  

Það sem stóð helst í vegi fyrir því að lækka lögræðisaldurinn árið 1917 var að dönsku lögin 

yrðu þá ekki í samræmi við þau íslensku. Aftur á móti yrðu íslensku lögin við breytinguna í 

samræmi við aðra norræna löggjöf. Taldi Lárus, sem bjó til frumvarpið að lögunum 1917, að 

til greina kæmi að samræma íslensku löggjöfina þeirri norsku, enda taldi hann að Noregur 

væri mun líkari Íslandi heldur en Danmörk. Auk þess var talið að Danir myndu feta í fótspor 

Íslendinga og lækka lögræðisaldurinn eins og allar hinar Norðurlandaþjóðirnar höfðu nú þegar 

gert. Sjálfræðisaldurinn hélst enn óbreyttur eða 16 ár. Ekki var talið æskilegt að hækka hann í 

18 ár, því talið var best að einstaklingur sem öðlast hefði sjálfræði hefði áfram aðhaldið sem 

forráðamaður veitti til aðstoðar við fjárhag.
18

  

Með nýjum lögræðislögum árið 1947 var hvorki sjálfræðisaldrinum né fjárræðisaldrinum 

breytt. Öðrum ákvæðum var hins vegar bætt inn eins og ákvæði um skilyrði fyrir sviptingu 

lögræðis, gildi samninga sem ólögráða maður gerði og fleira sem  talið var ábótavant í 

þágildandi lögum frá árinu 1917. Árið 1967 var fjárræðisaldrinum breytt úr 21 ári niður í 20 

ár. Ástæðan fyrir þessum breytingum voru þær að kosningaaldur var lækkaður niður í 20 ár. 

Það var talin eðlileg þróun að við lækkun kosningaaldurs fylgdi lögræðisaldur með.
19

 Árið 

1979 var síðan lögræðisaldrinum aftur breytt og færður  úr 20 árunum, niður í 18, eins og 

hann er enn þann dag í dag. Ástæða þess var sú að lækka átti kosningaaldur aftur og nú niður í 

18 ár. Var sú breyting að lögræðisaldur yrði sá sami og kosningaaldur talin eðlileg þróun.
20

 

Árið 1984 voru sett ný lögræðislög, þar var kveðið á um að börn yrðu sjálfráða 16 ára eins og 

                                                 
18

   Alþingistíðindi 1 1917:104-114. 
19

   Steingrímur Hermannsson: Lögræði; Efri deild: 40. fundur, 100. löggjafarþing. 143.mál 1978.  

 Sótt 9 mars 2011. Sjá nánar: <http://www.althingi.is/altext/gomulraeda.php4?lthing=100&rnr=1439>. 
20

   Þingskjal 171: Frumvarp til laga um breytingar áfengislögum nr. 82/1969, með síðari 

  breytingum.120 löggjafarþing, 144 mál 1995. Sótt 12 mars 2011. Sjá nánar: 

<http://www.althingi.is/altext/120/s/0171.html> 
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hin lögræðislögin höfðu öll hljóðað upp á og fjárræðisaldri og þar með lögræðisaldri var ekki 

breytt.
21

  

Það er því ljóst að frá 1281 þegar Jónsbók tók gildi hefur sjálfræðisaldur (menn orðið 

persónuleg myndugir) verið við 16 ára aldur. Það var ekki fyrr en 1997 sem ákveðið var að 

hækka þann aldur upp í 18 ár. Aftur á móti hefur fjárræðisaldurinn  farið upp og niður frá því 

á tímum Grágásar auk þess sem mismunandi myndir hafa birst, til að mynda hvenær karlar og 

konur verða fjárráða, og svo það sem kallað var hálfmyndugleiki. 

3.2. Erlend lögræðislöggjöf 

Íslendingar hafa verið duglegir við að fylgjast með lögræðislöggjöf í nágrannalöndum sínum 

og fært innlenda löggjöf til samræmis við það sem þar tíðkast. Norðurlandaþjóðirnar voru 

flestar með 12 ára lögræðisaldur á miðöldunum, sem var eftir lok miðalda  hækkaður upp í 25 

ár. Lögræðis aldurinn var síðan lækkaður niður í 21 ár á seinnihluta 19. aldar.
22

 Evrópuráðið
23

 

mælti með því árið 1972 að öll aðildarríki skyldu lækka lögræðisaldur sinn niður í 18 ár en þá 

höfðu England, Vestur-Þýskaland, Frakkland, Ítalía og Lúxemborg þegar lækkað aldurinn. 

Fljótlega fylgdu Svíþjóð, Danmörk og Finnland eftir og árið 1976 voru þau öll komin með 

sama lögræðisaldur.
24

 Í dag eru öll nágrannalöndin komin með lögræðisaldur niður í 18 ár.
25

 

Börn öðlast einnig lögræði í Bandaríkjunum við 18 ára aldur.
26

 

3.3. Barnasáttmálinn 

Árið 1989 var samþykktur alþjóðasamningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

(Barnasáttmálinn). Hugtakið réttindi barna var þó ekki að koma fram á alþjóðavettvangi í 

fyrsta sinn, því það kom fram hjá Þjóðabandalaginu 1924 þegar gefin var út yfirlýsing um 

réttindi barnsins. Árið 1959, rúmum þremur áratugum síðar samþykkti Allsherjarþing 

Sameinuðu þjóðanna yfirlýsingu um réttindi barnsins (Declaration of the right of the Child) 

en þar var gengið enn lengra í að viðurkenna réttindi barna.  

                                                 
21

    Sbr. lögræðislög nr. 68/1984. Sótt 28 desember 2011. Sjá nánar: 

<http://www.althingi.is/lagas/121b/1984068.html> 
22

   Þingskjal 171: Frumvarp til laga um breytingar áfengislögum nr. 82/1969, með síðari 

  breytingum.120 löggjafarþing, 144 mál 1995.  
23

   Council of Europe 
24

   Jón Kalmansson: Á að hækka sjálfræðisaldur? Erindi flutt á málþingi Barnaheilla um hækkun    

sjálfræðisaldursins, rit 3 í ritaröð Barnaheilla. Reykjavík 1996. 
25

   Mannréttindaskrifstofa Íslands. Réttindi barna. Sótt 7. febrúar 2011.  

      <http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-island/hopar/born>. 
26

   790. Frumvarp til laga. 1995.  <http://www.althingi.is/altext/120/s/0171.html>. 
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Barnasáttmálinn var þó heldur mikilvægari því með honum voru réttindi barna færð í 

alþjóðalög.
27

 Barnasáttmálinn hefur verið staðfestur í 192 löndum. Barnasáttmálinn er sá 

mannréttindasamningur sem hefur verið staðfestur af flestum þjóðum. Ísland undirritaði 

samninginn þann 26. janúar 1990 og var hann fullgiltur 13. maí 1992. Samningurinn öðlaðist 

síðan gildi á Íslandi 27. nóvember 1992. Þótt samningurinn hafi ekki verið lögfestur hér á 

landi líkt og Mannréttindasáttmáli Evrópu þá felur fullgilding hans í sér að Íslandi ber að 

virða hann og uppfylla ákvæði hans, samkvæmt þjóðarrétti.
28

 Með þessum samningi bötnuðu  

til muna réttindi barna svo sem rétturinn til lífs, friðhelgi, fjölskyldu- og einkalífs, félaga-, 

skoðana-, tjáningar- og trúfrelsis. Yfirvöldum ber að tryggja velferð barna á sviði mennta-, 

heilbrigðis- og félagsmála meðal annars. Jafnframt kom sáttmálinn með byltingarkennda 

nýjung, þá áherslu að börn yrðu virkir þátttakendur í samfélaginu með réttindi og ábyrgð eftir 

því sem aldur og þroski hvers og eins leyfði. Með þessu fengu börn undir sjálfræðisaldri 

lögvarinn rétt til að taka ákvarðanir er vörðuðu líf þeirra;
29

  

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.
30

  

Barnasáttmálinn hefur haft mikil áhrif á það hvernig núgildandi lögræðislög líta út og eru 

framkvæmd. Sáttmálinn var tiltölulega nýkominn í gildi á Íslandi þegar nefndin sem samdi 

frumvarpið að nýjum lögræðislögum  var skipuð 15. mars 1993. Það var því ekki skrítið að 

lögræðislögin mótuðust að einhverju marki eftir sáttmálanum.  

3.3.1. Grundvallarreglur sáttmálans 

Samkvæmt vef barnasáttmálans
31

 eru fjórar grundvallareglur í Barnasáttmálanum en þær hafa 

gífurleg áhrif á hvernig framkvæmd lögræðislaganna er. Þessar grundvallareglur eru: 

Jafnræði – bann við mismunun  

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, 

kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til 

                                                 
27

   Guðrún Halla Daníelsdóttir: Sjálfsákvörðunarréttur einstaklingsins, Meistararitgerð til Mag. jur. prófs   í 

lögfræði 2010. Sótt 14 apríl 2011. bls. 27.  
28

   Umboðsmaður barna: Stutt umfjöllun um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

      barnsins. Sótt 8. febrúar 2011. Sjá nánar:  <http://barn.is/barn/adalsida/barnasattmalinn/>. 
29

   Guðrún Halla Daníelsdóttir: Sjálfsákvörðunarréttur einstaklingsins, Meistararitgerð til Mag. jur.  

  prófs í lögfræði 2010. Sótt 14 apríl 2011. Bls. 27. 
30

   Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 1. mgr. 12. gr. 
31

   Sbr. Barnasáttmálinn, kennara og foreldravefur: Um Barnasáttmálann. Sótt 24 mars 2011.Sjá nánar: 

<http://www.barnasattmali.is/nam/barnasattmalinn/umbarnasattmalann.html>. 
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þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna 

þess eða foreldris þess eða lögráðamanns.  

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.
32

 

Það sem er barninu fyrir bestu 

 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.  

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.  

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
33

. 

Réttur til lífs og þroska 

Aðildarríki viðurkenna að sérhvert barn hefur meðfæddan rétt til lífs.  

Aðildarríki skulu eftir fremsta megni tryggja að börn megi lifa og þroskast.
34

  

Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif  

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

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

aldur þess og þroska.  

Vegna þessa skal barni einkum veitt tækifæri 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.
35

 

Þetta þýðir í stuttu máli að börn skulu ekki sæta mismunum vegna kynþáttar, litarháttar, 

kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, félagslegrar stöðu eða stöðu 

foreldra. Að ákvarðanir séu börnunum sjálfum fyrir bestu. Lög og reglur eiga að vera í 

landinu til verndar börnum og tryggja þeim velferð, umönnun og öryggi. Barn á rétt til að lifa 

                                                 
32

 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 2. gr. 
33

  Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 3. gr.  
34

  Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 6. gr.  
35

  Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 12. gr. 
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og þroskast eðlilega og síðast en ekki síst, börn eiga rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í öllum 

þeim málum er varða þau sjálf.
36

  

4. Hugað að hækkun sjálfræðisaldurs 

Sjálfræðisaldurinn hefur lítið breyst frá tímum Grágásar til ársins 1997 þegar núgildandi 

lögræðislög voru lögfest. Börn höfðu alla tíð byrjað ung að vinna fyrir sér. Til skamms tíma 

var talin dyggð í íslensku samfélagi að fara ungur út á vinnumarkaðinn og það þótti jafnvel 

hneisa ef ungmenni voru í foreldrahúsum fram undir tvítugt.
37

 Nú hafa aðstæður breyst. 

Erfiðara er fyrir ungmenni og ómenntað fólk að fá vinnu sökum atvinnuskorts og ýtir það 

undir menntunarkröfur. Fyrr á tímum var aðeins lítill hluti hvers árgangs sem fór í 

framhaldsskóla eftir grunnskóla og enn færri fóru í háskóla.
38

  

Í dag er samfélagið breytt og menntunarkröfur hafa aukist. Flestir fara beint í framhaldsskóla 

eftir grunnskóla og margir einnig í háskóla. Hugsanlega er hægt að segja að Bachelor gráða úr 

háskóla sé sambærileg og stúdentspróf var fyrir um 30 árum hvað varðar möguleika á 

vinnumarkaði. Þessar breytingar hafa það í för með sér að ungmenni búa lengur í 

foreldrahúsum og eru lengur háð uppihaldi frá foreldrum eða forráðamönnum sínum á meðan 

þau stunda nám. Athygli skal vakin á því að ef einstaklingur fer í framhaldsskóla strax eftir 

grunnskóla, í framhaldi af því beint í háskóla og lýkur þar kennsluréttindum fyrir 

grunnskólastig, allt á eðlilegum tíma, þá verður hann á 25 aldursári þegar hann útskrifast. 

Fyrir um 50 árum síðan þurftu kennaranemar ekki stúdentspróf, nóg var að gangast undir 

svokallað kennarapróf sem var á svipuðu menntastigi og sveinspróf og veitti það  fullgild 

kennararéttindi við grunnskóla.  

4.1. Misræmi fyrir hækkun sjálfræðisaldursins 

Áður en núgildandi lögræðislög tóku gildi gætti töluverðs misræmis á milli lögræðislaga og 

barnalaga. Til dæmis var verulegur munur á því hvernig börn voru skilgreind í þessum lögum. 

Í Barnalögum frá 1992 er talað um börn innan 18 ára aldurs og ungmenni frá 18-22 ára. Í 

Lögræðislögunum frá 1984 er talað um börn innan 16 ára aldurs en að þau séu sjálfráða eftir 

það. Barn á rétt á forsjá foreldra sinna uns það verður sjálfráða eða til 16 ára aldurs á þessum 

                                                 
36

  Barnasáttmálinn, kennara og foreldravefur: Um Barnasáttmálann. Sótt 24 mars 2011. Sjá nánar: 

<http://www.barnasattmali.is/nam/barnasattmalinn/umbarnasattmalann.html>. 
37

  Arthur Morthens: Staða ungmenna hefur breyst. Erindi flutt á málþingi Barnaheilla um hækkun 

sjálfræðisaldursins, rit 3 í ritaröð Barnaheilla, Reykjavík 1998, bls. 5. 
38

  Ibid. bls. 5.  
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tíma. Í Barnalögunum frá 1992 er framfærsluskylda foreldra aftur á móti til 18 ára aldurs auk 

þess sem sýslumaður getur úrskurðað foreldri til að borga meðlag til 20 ára aldurs sé barnið í 

skóla.  

Forsjá foreldra yfir barni sínu er skylda og réttur forsjáraðila til að ráða persónuhögum 

barnsins. Innifalið í því er að stuðla að menntun og starfsþjálfun auk þess að virkja hæfileika 

og áhugamál í samráði við barnið eftir því sem aldur og þroski þess gefur tilefni til. Þetta olli 

misræmi fyrir hækkun sjálfræðisaldursins en eftir hækkun framfærsluskyldunnar þar sem 

foreldrar höfðu í raun ekki lengur heimild til að ráða högum barns síns eftir 16 ára aldur en 

bar samt sem áður skylda til að framfleyta því til 18 ára eða jafnvel til 20 ára aldurs væri 

barnið í skóla. Þetta misræmi olli ruglingi ef barn bjó enn hjá foreldrum eftir 16 ára aldur, sem 

langflest börn gera. Ungmennin höfðu þá fullt sjálfræði, og réðu því hvort þau unnu fyrir sér 

eða fóru í skóla án þess að foreldrar hefðu eitthvað um það að segja. Á meðan hvíldi 

framfærsluskylda á foreldrunum gagnvart börnunum. Þar við bætist að eftir 16 ára aldur er í 

flestum tilfellum dýrara að framfleyta börnum heldur en fyrir 16 ára aldur og barnabætur, 

barnabótaauki og mæðra- og feðralaun féllu þá niður við 16 ára aldur barnsins því sú réttindi 

foreldra héldust í hendur við sjálfræðisaldurinn. Þetta misræmi verður að teljast óeðlilegt og 

gat orðið til þess að ungmenni frá efnaminni fjölskyldum gátu ekki haldið áfram í skóla.
39

 

Fleiri dæmi um misræmi í löggjöf áður en núgildandi lögræðislög voru tekin í gildi var að 

finna til að mynda í lögum um umboðsmann barna. Þar eru einstaklingar undir 18 ára aldri 

skilgreindir sem börn en þannig er það einnig í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem 

Ísland var búið að taka í gildi. Í lögum um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 voru börn 

skilgreind sem einstaklingar undir 16 ára aldri, en ungmenni milli 14-18 ára aldurs.
40

 Þetta 

misræmi í löggjöfinni má áætla að sé fyrst og fremst sökum þess að álit manna á því hvenær 

börn skulu öðlast hvaða réttindi fyrir sig er mismunandi.  

Það var talið að með hækkun sjálfræðisaldurs myndi draga töluvert úr þessu misræmi. Við 

breytinguna fengju foreldrar áfram meðlag og barnabætur þangað til barn nær 18 ára aldri og 

foreldrar höfðu meira um það að segja hvað börn þeirra gerðu á meðan þau sáu fyrir þeim. 

  

                                                 
39

   Lára Björnsdóttir. 1998. Hækkun sjálfræðisaldurs í 18 ár og afleiðingar þess. Erindi flutt á málþingi   

Barnaheilla um hækkun sjálfræðisaldursins, rit 3 í ritaröð Barnaheilla, Reykjavík. bls. 15-20. 
40

   Ibid. bls. 15-20.  
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5. Núgildandi lögræðislög 

Með núgildandi lögræðislögum nr. 71/1997 var sjálfræðisaldurinn hækkaður í 18 ár. Þetta var 

mikil breyting því menn höfðu orðið sjálfráða 16 ára allt frá árinu 1281, þegar Jónsbók var 

lögfest. Það sem þetta hafði fyrst og fremst í för með sér var að með hækkuninni var verið að 

lengja ósjálfstæði barna en auk þess var horfið frá því sem hingað til hafði verið talið 

nauðsynlegur þáttur; að barnið öðlaðist ekki bæði sjálfræði og fjárræði  í einu og hefði því það 

aðhald sem aðstoð forráðamanns veitir eftir sjálfræðið þangað til það verður fullráða 

einstaklingur. Það skapaðist mikil umræða um þetta áður en ákveðið var að hækka 

sjálfræðisaldurinn og var leitast var álits hjá mörgum stofnunum. Þær stofnanir sem svöruðu 

voru Landssamtök heimila og skóla, Barnaheill, Barnaverndarráð, Samband íslenskra 

sveitarfélaga, Félagsmálastofnun Akureyrarbæjar, Geðlæknafélag Íslands, Barna- og 

unglingageðdeild Landsspítalans, Barnageðlæknafélag Íslands, Umboðsmaður barna, 

Kennarasamband Íslands, Félagsmálaráðuneytið, Lögmannafélagið, Félagsmálastofnun 

Reykjavíkurborgar og Félagsmálastofnun Hafnafjarðar. Flestar þessara stofnanna mæltu með 

hækkun sjálfræðisaldursins en engin þeirra mælti gegn henni. Samt sem áður ákvað nefndin 

sem samdi frumvarpið ekki að taka afstöðu heldur kom með rök með og á móti hækkun 

lögræðislaganna sem voru fengin upp úr álitum þessara samtaka.  

Hér verða talin upp rökin með og á móti hækkuninni en þessi rök má einnig sjá í greinagerð 

lögræðislaga nr. 71/1997. 

5.1. Rök með hækkuninni  

Það sem mælir með hækkun sjálfræðisaldursins er að fyrir þorra ungmenna á Íslandi undir 

tvítugu ætti ekki að skipta máli hvort sjálfræði yrði hækkað því þau búa hvort sem er í 

foreldrahúsum. Fyrir þau hefur sjálfræðisaldurinn fyrst og fremst táknrænt gildi. Með lengri 

skólagöngu og breyttum og minnkandi atvinnumöguleikum eru aðstæður þannig að barn undir 

18 ára aldri er ekki fært um að framfleyta sér eða reka heimili upp á eigin spýtur. Barn undir 

18 ára aldri er ekki talið hafa skilning á því hversu nauðsynlegt er að undirbúa framtíð sína 

með starfsmenntun eða annarri menntun sem aukin krafa er um í samfélaginu. Það er talið 

óhentugt og ekki í samræmi við erlenda löggjöf að hafa sjálfræði undir 18 ára aldri, því 

barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna skilgreinir alla einstaklinga undir 18 ára aldri sem börn. 

Það væri því heppilegast að það yrði í samræmi við löggjöf nágrannaþjóða okkar. Talið er 

óeðlilegt að forsjárskylda falli niður við 16 ára aldur, en framfærsluskylda sé til 18 ára aldurs. 

Betra sé að hafa samræmi í því og þegar horft er til barnaverndarsjónarmiða að hækka 
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sjálfræði til 18 ára aldurs þar sem barnaverndarnefndir gátu ekki haft afskipti af málefnum 

unglings sem náð hafði  16 ára aldri nema með hans samþykki. Þetta getur haft talsverð áhrif 

þar sem meðferðarstarf sem hefst fyrir 16 ára aldur barnsins getur glatast þegar barnið hefur 

náð þeim aldri. Þetta er viðkvæmur aldur og unglingar rjúfa oft öll tengsl við meðferðaraðila í 

krafti sjálfræðis. Það var því talið að með hækkun sjálfræðisaldursins væri auðveldara að 

styðja við þá einstaklinga sem þess þurfa á aldrinum 16-18 ára. 

5.2. Rök á móti hækkuninni 

Með hækkun sjálfræðisaldursins var að einhverju marki verið að svipta stóran hóp ungmenna 

sjálfræði og þannig rétti til að takast á við þá ábyrgð sem fylgir því að ráða sér sjálfur og var 

talið að það myndi valda verulegri mótspyrnu unglinga því gera má ráð fyrir að þau vilji geta 

átt ákvörðunarrétt um eigin málefni á aldrinum 16-18 ára. Telja má að þeir einstaklingar sem 

aðallega hafa hagsbót af hækkun sjálfræðisaldursins eru þeir sem hafa farið af réttri braut og 

eru á villigötum í lífinu vegna vímuefnaneyslu eða afbrota. Óeðlilegt er að svipta öll 

ungmenni  undir 18 ára aldri sjálfræði vegna svo fámenns hóps. Einnig er eðlilegt að 

skólaskylda og sjálfræði fari saman, en henni lýkur við 16 ára aldur. Það er einnig talið hafa 

sýnt sig að aukið sjálfstæði hafi í för með sér aukna ábyrgð á jákvæðan og uppbyggjandi hátt 

og það sé eðlilegt að ungmenni öðlist sjálfstæði stig af stigi, sjálfstæði við 16 ár og fjárræði 18 

við ára aldur. Talið er að hækkunin muni auka útgjöld ríkisins þar sem skjólstæðingahópur 

barnaverndarefnda muni  stækka  og  skyldur barnaverndaryfirvalda vaxa, sem og  útgjöld til 

barnaverndarmála vegna fjölgunar  meðferðarheimila og annarra úrræða. 

5.3. Það sem gleymdist 

Þrátt fyrir forsjárskyldu foreldra yfir barni og að þeim er ætlað að ráðstafa persónulegum 

högum þess, þá getur dvöl á heimili foreldra verið barninu óbærileg. Börn sem búa við erfiðar 

heimilisaðstæður geta ekki flutt burt vegna fjárhagslegs ósjálfstæðis auk annarrar skerðingar á 

sjálfræði fyrir 16 ára aldur. Við hækkun sjálfræðisaldursins þá bætast við tvö ár þar sem þessi 

börn búa við óbærilegar aðstæður.
41

 

                                                 
41

 Það hefur reyndar verið reynt að koma til móts við börn í þessum aðstæðum. Eftir ábendingar frá 

umboðsmanni barna þar sem hann skorar á sifjalaganefnd og í umsögn hans að drögum að nýjum barnalögum 

árið 2002 þar sem hann skoraði á að lagðar yrðu til breytingar á núgildandi barnalögum á þann hátt að 

unglingar sem neyðast til að flytja að heiman til að flýja óbærilegar aðstæður eða verið rekin að heiman, væri 

tryggð framfærsla úr hendi framfærenda. Í núgildandi barnalögum nr. 76/2003 kemur fram í 57. gr. sem fjallar  

um úrskurði eða dóma um meðlög, í 1 tölulið að ef foreldrar fullnægi ekki framfærsluskyldu sinni gagnvart 

barni getur sýslumaður þá úrskurðað það til greiðslu meðlags með því. Í 2-5 tölulið sömu greinar kemur fram 

að meðlagið má ekki vera lægra en einfalt meðlag og hversu hátt það getur orðið. 
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5.4. Samantekt 

Ef rökin með og á móti eru tekin saman þá mælir það helst með hækkun sjálfræðisaldursins 

að það er auðveldara að halda börnum lengur í meðferð og þannig hjálpa þeim  sem villst hafa 

af réttri braut inn á hana aftur áður en þau öðlast sjálfræði. Einnig að með breyttum 

þjóðfélagsaðstæðum og meiri menntunarkröfum er þörf á aðhaldi í lengri tíma fyrir börn  auk 

þess sem æskilegt er að íslensk löggjöf samræmis löggjöf nágrannaríkja og alþjóðlegum 

sáttmálum. 

Það sem mælir gegn hækkuninni er  að stór hópur yrði sviptur sjálfræði vegna vandamála hjá 

tiltölulega fámennum hópi. Verið er að hindra að barn taki ábyrgð á eigin lífi, auk þess sem 

betra væri að fá sjálfræðið í áföngum en ekki allt í einu eins og mun gerast ef börn verða 

sjálfráða og lögráða 18 ára. Það muni ekki lengur haldast í hendur skólaskylda og sjálfræði. 

Aukin útgjöld munu fylgja fyrir ríkið og sveitarfélögin. 

Það sem gleymdist þegar tekin voru saman rökin með og á móti, er eins og fyrr segir þau börn 

sem búa á heimilum þar sem  óbærilegt er fyrir börn að lifa. Umboðsmaður barna hefur gefið 

út að þessi vandi sé til staðar hjá börnum frá 15-18 ára sem hafa leitað til hans og þetta sé  því  

raunverulegur vandi.  

6. Breyttur sjálfræðisaldur 

6.1. Lagalegar breytingar 

Í frumvarpi núgildandi laga um lögræði kemur fram hvaða breytingar væri eðlilegt að eigi sér 

stað ef hækkun sjálfræðisaldursins verður lögfest. 

 Að 6 gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt nr. 75/1981, verði breytt á þann veg að börn 

verði sjálfstæðir skattaðilar við 18 ára aldur í stað 16 ára eins og nú er. 

 Að foreldrum verði greiddar barnabætur til 18 ára aldurs, sbr. 69. gr. laga nr. 75/1981. 

 Að ákvæði 3. gr. laga nr. 18/1975, um trúfélög, verði þannig að einstaklingar 18 ára og 

eldri geti tekið ákvörðun um að ganga í trúfélag. 

 Að réttur til atvinnuleysisbóta miðist við 18 ára aldur, sbr. 16. gr. laga um 

atvinnuleysistryggingar, nr. 93/1993. 

 Ýmis réttindi til bóta samkvæmt almannatryggingalögum miðist við 18 ára aldur, svo 

sem réttur til örorkulífeyris, réttur til slysabóta vegna íþróttaiðkunar og réttur barna til 
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að vera sjúkratryggð með foreldrum sínum og réttur til endurgreiðslu kostnaðar af 

almennum tannlækningum. 

Eins og sjá má eru margar þessara lagagreina ekki lengur í gildi enda 14 ár síðan frumvarp 

þetta var lagt fram. Núgildandi lög um tekjuskatt eru nr. 90/2003. Athygli verður að vekja á 

því að 14 árum eftir að núgildandi lögræðislög voru sett í gildi þá verða börn enn sjálfstæðir 

skattaðilar við 16 ára aldur en ekki 18 ára eins og nefndin sem bjó til frumvarpið taldi 

eðlilegast. Þeirri spurningu hefur verið beint að umboðsmanni barna hvers vegna þessari 

löggjöf hafi ekki verið breytt og svarið við því var óformlegt en var; að það héldu börn frekar 

áfram í skóla. Ef löggjöfinni yrði breytt gætu börn freistast til að fara út á vinnumarkaðinn í 2 

ár, eða frá 16-18 ára aldurs til að vinna nánast skattfrjálst og lifa á sama tíma frítt hjá 

foreldrum. Það verður þó að teljast ólíklegt að börn geri það, sérstaklega vegna þess hve að 

erfitt er fyrir börn á þessum aldri að fá vinnu strax að loknum  grunnskóla. Aftur á móti er oft 

nauðsynlegt fyrir börn á þessum aldri  á  meðan þau eru í skóla að vinna fyrir sér á veturna 

eins og þau treysta sér til með skóla og svo eins mikið á sumrin og þau mögulega geta til að 

geta framfleytt sér að einhverju marki sjálf það sem eftir er af árinu. Það að barn  þurfi að 

borga fullan tekjuskatt frá 16 ára aldri gerir það að verkum að það er mjög erfitt fyrir það að 

vinna sér inn nægar tekjur yfir sumarið.  

Breytingar hafa verið gerðar samkvæmt 1. mgr. 68 gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 að 

foreldrar fái barnabætur þar til börnin ná 18 ára aldri. Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. laga um 

trúfélög  nr. 108/1999 segir að aðilar frá 16 ára aldri geti skráð sig í eða úr trúfélagi og hefur 

því ekki verið breytt þrátt fyrir álit nefndarinnar. Núgildandi lög um atvinnuleysistryggingar 

nr. 54/2006 segir í 1. mgr. 9. gr. að 18 ára einstaklingur þurfi undirskrift foreldris eða 

forráðamanns til að fá umsókn gilda. Hefur því löggjöfinni verið breytt að einhverju marki. 

Samkvæmt tillögum nefndarinnar, sem samdi  frumvarpið, og hennar mati á því hverju 

eðlilegast væri að breyta samhliða hækkun lögræðisaldurs er óskiljanlegt hvers vegna ekki 

hefur verið breytt mikilvægu atriði eins og því að einstaklingur sem er hvorki sjálfráða né 

fjárráða sé sjálfstæður skattaðili og þannig sé barn að borga skatta til jafns við aðra fullorðna 

einstaklinga.  

6.2. Aðrar afleiðingar 

Í öllum lögræðislögum sem hafa verið sett á Íslandi kemur fram að við það að vera sjálfráða 

þá ræður maður einn öllu öðru en fé sínu. Ástæðan fyrir því að þetta er orðað svona er vegna 

þess að ógerningur væri að telja öll þau réttindi sem menn hljóta við þann titil,  auk þess sem 
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það getur verið nokkuð breytilegt. Það er því skýrast að telja ekki upp öll réttindin, heldur 

telja upp undantekningarnar, semsagt að sjálfráða maður ræður ekki fjármunum sínum. Þegar 

sjálfræðisaldurinn var miðaður við 16 ára aldurinn var talað um að megin reglan væri sú að sá 

sem væri sjálfráða réði dvalarstað sínum sjálfur.
42

 Þannig varð einstaklingur eftir þann aldur 

ekki vistaður á sjúkrahúsi gegn vilja sínum sbr. 1. mgr. 13. gr. lögræðislaga nr. 68/1984. 

Undantekningar eru þó sbr. 2 og 3 mgr. 13 gr. sömu laga að það megi hefta frelsi manns ef 

hann er haldinn alvarlegum geðsjúkdómi, ofnautn áfengis eða ávana- og fíkniefna en þó 

aðeins í 2 sólarhringa. En með samþykki frá dómsmálaráðuneytinu er hægt að nauðungarvista 

mann í 15 daga samkvæmt 14-19 gr. sömu laga. 

Eftir að sjálfræðisaldurinn var hækkaður varð sú meginregla að lögráðamönnum
43

 ber að hafa 

samráð við ólögráða barn um framkvæmd starfs síns eftir því sem aldur og þroski barnsins 

gefur tilefni til
44

 mun ríkari regla og veigameiri en áður var. Fyrir lögræðislögin sem sett voru 

árið 1997 var þessi regla ekki eins veigamikil, börn höfðu ekki jafn mikið að segja  um 

uppeldi sitt vegna þess að sú löggjöf var mun skýrari og ekki jafn matskennd og í núverandi 

löggjöf. 

Á málþingi Barnaheilla um hækkun sjálfræðisaldurinn segir Áslaug Þórarinsdóttir 

lögfræðingur að þegar sjálfræði var miðað við 16 ára aldur hafi mikilvægustu atriðin sem barn 

öðlaðist við 16 ára aldurinn verið að mega ráða dvalarstað sínum sjálft og gera 

vinnusamninga. Þar stendur jafnframt að kröfur til vinnu lúti reglum fjármunaréttar og forræði 

sjálfræðra manna yfir vinnu sinni er þess vegna undantekning frá því að fjárræði þurfi til þess 

að geta bundið sig með löggerningi á sviði fjármunarréttar. Samkvæmt þessu þá öðluðust börn 

rétt til að fara að vinna af því þau máttu skrifa undir vinnusamninga. Núna eftir hækkun 

sjálfræðisaldursins má áætla að það sé óskráð meginregla að börn megi skrifa undir 

vinnusamning undir 18 ára aldri og verið bundin honum. Einnig eftir 16 ára aldurinn þegar 

barn útskrifast úr grunnskóla hefur það töluvert  mikið að segja hvar það dvelur. Í mörgum 

tilfellum þurfa börn að flytja að heiman til að fara í skóla og í einhverjum tilfellum flytja þau 

að heiman til að fara í skóla annarstaðar þótt þau þurfi þess ekki endilega.  

                                                 
42

  Áslaug Þórarinsdóttir: Ákvæði lögræðislaga og vinna við endurskoðun þeirra. Erindi flutt á málþingi 

Barnaheilla um hækkun sjálfræðisaldursins, rit 3 í ritaröð Barnaheilla. Reykjavík 1998, bls. 8. 
43

  Lögráðamaður er sá sem hefur hann heimild til að taka nauðsynlegar ákvarðanir um þá persónuhagi hins 

ósjálfráða einstaklings sem hann er óvær um að taka sjálfur. Lögmæt ákvörðun lögráðamanns bindur 

ósjálfráða mann, þó með einhverjum undantekningum sbr. 58 gr. Lögræðislaga nr. 71/1997. 
44

  Umboðsmaður barna: Fjármál. Sótt 7. febrúar 2011. Sjá nánar:  

<http://www.barn.is/adalsida/malaflokkar/fjarmal/>. 
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Eftir hækkun sjálfræðisaldursins breytist allverulega hvaða megin réttindi barnið öðlast við 

sjálfstæðisaldurinn. Í framkvæmd er megin breytingin sú að foreldrar þurfa ekki eftir 18 ára 

aldur að framfleyta barninu. Önnur réttindi sem barnið öðlast við 18 ára aldur tengjast frekar 

fjárræði en sjálfræði þar sem barnið ræður öllu fé sínum sjálft og getur ráðstafað að vild. 

Ástæðu þessara breytinga má rekja til Barnasáttmálans og grunnreglna hans eins og gerð er 

grein fyrir í kaflanum Barnasáttmálinn hér að ofan. Megin ástæðan er líklega seinasta 

grunnreglan, grein 12 í Barnasáttmálanum en þar er kveðið á um að börn eiga rétt á að láta í 

ljós skoðanir sínar í öllum málum er varða þau og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana þeirra í 

samræmi við aldur þeirra og þroska.  

Þetta ákvæði er mjög mikilvægt fyrir barn, með þessu ætti sjálfstæði þess að aukast jafnt og 

þétt samhliða þroska. Aftur á móti hefur það þau áhrif á löggjöfina að hún þarf að vera túlkuð 

rúmt. Þannig hafa börn undir 18 ára aldri heilmikið um líf sitt að segja og ber foreldrunum að 

taka tillit til þeirra skoðana eftir því sem aldur og þroski gefur tilefni til. Það eru til að mynda 

undanþágur á þeirri meginreglu að ófjárráða börn ráði ekki fé sínu, en samkvæmt 75. gr. 

núgildandi lögræðislaga nr.71/1997 segir að ófjárráða maður ráði sjálfur sjálfsaflafé sínu, 

gjafafé sínu og því fé sem lögráðamaður hefur látið hann fá til ráðstöfunar. Það þýðir í raun að 

allt það fé sem barn hefur unnið sér inn sjálft með vinnu sinni og allt það fé sem honum er 

gefið hvort sem um lífgjöf, dánargjöf eða annarskonar gjöf að ræða. Féð sem barn ræður ekki 

sjálft yfir eru til dæmis arfur, bótagreiðslur og svo framvegis. Ef um tiltölulega mikið gjafafé 

eða sjálfsala fé er að ræða og foreldri eða forráðamaður meti það svo að skynsamlegast væri 

að hafa í varðveislu hefur hann þó heimild til þess. Hér sést að í raun ráða foreldrar ekki miklu 

um fé barns síns. Megin skylda lögráðamanna er að varðveita eignir ófjárráða einstaklinga 

tryggilega og gæta þess að þær haldi verðgildi sínu eins og best verður á kosið og þannig bæri 

lögráðamanni að bæta fjárhagslegt tjón sem ófjárráða barn verður fyrir, ef lögráðamaður 

veldur því hvort sem er af gáleysi eða ásetningi. Lögráðamaður ber að hafa hagsmuni barnsins 

að leiðarljósi.
45

 Það má því segja að ekki ætti að vera slæmt fyrir barnið að foreldrar þess hafi 

yfirumsjón yfir fjárhag þeirra. 

 

                                                 
45

  Umboðsmaður barna: Fjármál. Sótt 7. febrúar 2011. Sjá nánar:    

<http://www.barn.is/adalsida/malaflokkar/fjarmal/>. 
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7. Er hækkun sjálfræðisaldurs til hagsbóta fyrir barnið? 

Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir núgildandi lög um lögræðisaldur. Sjá má að með 

hækkun sjálfstæðisaldursins hefur orðið misræmi og í sumum tilvikum ekki erfitt að ímynda 

sér annað en að breyting á löggjöfinni hljóti að hafa gleymst, sbr. skattlagningu barna. Við 

hækkun lögræðisaldurs fóru ósjálfráða börn að ráða sér meira heldur en þegar sjálfræðisaldur 

var 16 ár og sjálfsákvörðunarréttur barna varð sterkari. Það spilaði einnig inn í að þegar 

Íslendingar samþykktu Barnasáttmálann þá  komu þar fram nýmæli um sterkari 

sjálfsákvörðunarrétt barna á lífi sínu. Áður en farið er í niðurstöðu hvort hækkun 

sjálfræðisaldursins sé í raun til hagsbóta fyrir barn er nauðsynlegt að skoða réttindi og skyldur 

ósjálfráða barna og hver réttindi og skyldur sjálfráða manna eru. 

7.1. Réttindi og skyldur ósjálfráða barna 

Það eru mörg lög sem koma að réttindum og skyldum barna. Umboðsmaður barna hefur tekið 

saman greinargott yfirlit á síðu sinni um helstu réttindi og skyldur barna.
46

 Með þessu yfirliti 

má sjá hvernig sjálfræði barna eykst jafnt og þétt: 

 Börnum skal tryggð sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.
47

 

 Börn eiga rétt forsjá, framfærslu, umhyggju og virðingu foreldra sinna. 

 Foreldrar bera þá skyldu að taka ákvarðanir fyrir þína hönd í veigamiklum málum. 

 Börn eiga rétt á að þekkja báða foreldra sína, jafnvel þó þau búi ekki saman. 

 Foreldrum ber að vernda börnin sín gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi 

háttsemi. Foreldrar mega ekki beita börn sín ofbeldi. 

 Foreldrar eiga að hafa samráð við börn sín áður en þeir taka ákvarðanir um mál, sem þau 

varða eftir því sem aldur og þroski hefur tilefni til. Afstaða barna á að fá aukið vægi eftir því 

sem barn eldist og þroskast. 

 Barn á rétt á að foreldar þess framfæri því þangað til það verður 18 ára. Foreldar eiga að sjá 

fyrir húsaskjóli, fæði, klæði og öðru sem er börnum nauðsynlegt. Ef foreldrar skilja eða slíta 

sambúð á það foreldri sem barnið býr ekki hjá að borga meðlag. Þeir peningar eiga að fara í 

framfærslu barnsins 

 Barn ræður hvernig það eyðir peningum sem það hefur sjálft unnið sér fyrir eða fengið að gjöf. 

Þetta gildir þó ekki ef um mikla peninga er að ræða. Algengast er að foreldrar fari með fjármál 

barna sinna þar til þau verða 18 ára en stundum þarf sýslumaður að samþykkja hvernig 

fjármunum barna er varið. 

 Barn má ekki stofna til skulda. Þær skuldir sem barn stofnar til án foreldris eru ekki 

lögbundnar 

 Barn getur alltaf leitað til barnaverndar ef barn býr við slæmar aðstæður eða sætir illri 

meðferð, á í erfiðleikum eða hefur orðið fyrir áreitni eða ofbeldi. 

 Ef barn er með fötlun eða glímir við sértæk vandamál á það rétt á aðstoð fagfólks. 
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  Umboðsmaður barna: Hvenar mátt þú hvað? Réttindi þín og skyldur. Sótt 10 apríl 2011. Sjá nánar: 

<http://barn.is/barn/unglingasida/hvenaer_matt_thu_hvad-/>. 
47

  Sbr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 3. mgr. 79. gr.  
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 Barn á rétt til heilsugæslu í sínu sveitarfélagi til verndar andlegu og líkamlegu heilbrigði. 

 Ef barn er veikt og dvelur á sjúkrahúsi má það hafa foreldra sína eða aðra sem því eru 

nákomnir hjá sér. Systkini mega heimsækja systkini sín á sjúkrahúsið. 

 Barn má ekki láta húðflúra sig eða gata líkama sinn án leyfis foreldra. 

 Barn má horfa á kvikmyndir sem leyfðar eru fyrir alla aldurshópa. 

 Barn má læra að synda, nema læknir meti að barn sé ófært til þess. 

 Börn eiga rétt á að mynda skoðanir og láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem þau varða 

og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. Þetta á 

bæði við um persónuleg mál og samfélagsleg mál.  

 Barni er skylt að sækja skóla frá 6-16 ára aldurs. 

 Framhaldsskólum er skylt að taka við börnum á aldrinum 16-18 ára ef þau óska eftir inngöngu 

í framhaldsskóla. 

 12 ára barn á rétt á að ákveða í hvaða trúfélagi það vill vera. 

 12 ára barn á rétt á að segja skoðun sína á þeirri læknismeðferð sem læknir vill veita því þegar 

það er veikt. 

 Ef foreldri vill breyta nafni barn síns eftir 12 ára aldur verður barnið að samþykkja 

nafnabreytinguna. 

 15 ára barn fær aukin réttindi í umferðinni. 

 15 ára barn má taka próf á léttbifhjól. 

 Þegar barn nær 15 ára aldri verður hann sjálfstæður aðili barnaverndarmáls. 

 Barn verður sakhæft við 15 ára aldurinn. Það þýðir að refsa megi því ef það fremur afbrot. Það 

má handtaka það og úrskurða í gæsluvarðhald en þá þarf að tilkynna barnaverndarnefnd og 

foreldrum því um það gilda sérreglur til 18 ára aldurs. 

 Börn mega stunda kynlíf við 15 ára aldurinn. Það er því refsivert að stunda kynlíf með barni 

undir 15 ára aldri en ákvæði þetta miðað fyrst og fremst að því að vernda börn fyrir misnotkun 

eldra fólks sem nýtir sér þroska og reynsluleysi barnanna. 

 16 ára barn þarf ekki lengur að ganga í skóla. 

 16 ára barn getur tekið próf á dráttarvél. 

 16 ára barn getur hafið ökunám. 

 16 ára barn getur átt rétt á atvinnuleysisbótum. 

 16 ára barn getur átt rétt á örorkubótum ef það er úrskurðað öryrki. 

 16 ára barn getur átt rétt á slysabótum úr almannatryggingakerfinu ef það slasast við 

íþróttaiðkanir. 

 16 ára barn á rétt á að fá upplýsingar hjá lækni sínum um veikindi sín, meðferð og batahorfur. 

 16 ára barn getur skráð sig í unglingahreyfingu stjórnmálaflokks. 

 16 ára barn getur leitað læknis án samþykkis eða vitundar foreldra. 

 16 ára stúlka getur sótt um fóstureyðingu án samþykkis eða vitundar foreldra sinna. 

 Í byrjun 16. aldursárs fá börn send skattkort frá ríkisskattstjóra, þar sem þau eru orðin 

sjálfstæðir skattaðilar og ber að borga skatta af launum sínum. 

 16 ára barni er skylt að greiða iðgjald í lífeyrissjóð ef það er launþegi. 

 17 ára barn getur tekið bílpróf eða bifhjóla próf. 

 17 ára barn má stjórna vinnuvél utan vegar. 

Eftir 18 ára aldurinn öðlast barn þessar skyldur: 

 18 ára maður verður lögráða. 
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 18 ára maður ræður hvað hann tekur sér fyrir hendur. 

 18 ára maður ræður hvar hann býr. 

 18 ára maður ræður hvernig hann ráðstafar eignum sínum og peningum. 

 18 ára maður ber ábyrgð á eigin skuldum. 

 18 ára maður má ganga í hjónaband. 

 18 ára maður hefur kosningarrétt, má bjóða sig fram til Alþingis og sveitarstjórna. 

 18 ára maður má kaupa tóbak 

 Ef maður er í skóla við 18 ára aldur er hægt að skylda foreldra til að framfæra honum 

til 20 ára aldurs. 

 20 ára maður má kaupa sér áfengi 

 20 ára maður má eiga og nota skotvopn hafi hann tilskilda menntun.  

 25 ára fólk má ættleiða barn. 

 30 ára mann má skipa sem héraðsdómara, þó með tilskildum leyfum. 

 35 ára  verður maður kjörgengur sem forseti og þá má skipa mann sem 

hæstaréttardómara hafi maður tilskilda menntun. 

7.2. Misræmi í löggjöfinni 

Eins og sjá má þá öðlast barn réttindi jafnt og þétt með árunum meira að segja langt fram yfir 

18 ára aldur. Löggjöfin á að koma í takt við þroska, þannig að öll réttindi miðist ekki við einn 

ákveðinn aldur heldur komi í nokkrum þrepum. Gæta verður þess eins og kostur er að ekki sér 

misræmi í löggjöfinni en nokkur dæmi eru um það. Vert er að huga að þeim atriðum sem snúa 

að því hvað foreldar hafa í raun mikið forræði yfir börnum sínum eftir 16 ára aldur eftir að 

sjálfræðisaldrinum var breytt. Geta foreldrar til að mynda þvingað börnin sín til að halda 

áfram í skóla þegar þau útskrifast úr grunnskóla 16 ára gömul? Geta þau ráðið í hvaða 

framhaldsskóla barnið fer í og hvort það fari á náttúrufræðisvið eða annað svið? Það er þó víst 

að þeim er skylt samkvæmt barnalögum að sjá fyrir þeim til 18 ára aldurs.   

Svo er spurning hvort foreldrar geti bannað börnum sínum að taka bílpróf en 17 ára getur barn 

öðlast ökuréttindi
48

 og þarf þannig ekki einungis að axla ábyrgð á eigin lífi, heldur farþega 

sinna líka. Við lögræðisaldur öðlast einstaklingur kosningarrétt, getur gift sig eða skráð sig í 

sambúð og má kaupa sér sígarettur og síðast en ekki síst getur hann tekið lán. Það er síðan við 

20 ára aldur sem einstaklingur má kaupa áfengi og skemmta sér á skemmtistöðum þar sem 

það er selt. Hugtakið sjálfræði lýsir sér sjálft, einstaklingur sem hefur að mati stjórnvalda hæfi 

til að ráða högum sínum sjálfur. Af hverju eru þá þessi atriði sem talin eru upp hér að ofan 

ekki bundin við sjálfræði? Af hverju meta stjórnvöld einstakling hæfan til að keyra bíl 17 ára 

og taka þannig ábyrgð á eigin lífi og annarra en treysta honum ekki til að ráða sér sjálfum?  
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  Sbr. umferðarlög nr. 50/1987. A liður, 2 mgr. 48. gr. 
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Börn hætta í grunnskóla á 16. ári á Íslandi. Þá hafa þau val um að fara út á vinnumarkaðinn 

eða í framhaldsskóla. Ef barn velur að fara í framhaldsskóla getur valið verið erfitt, í boði eru 

margir mismunandi fjölbrautaskólar og menntaskólar sem bjóða upp á mörg mismunandi 

svið. Það skiptir miklu máli að velja rétta leið og farsælt að gera það í samráði við foreldra 

sína. Mesta framboð framhaldsskóla er á höfuðborgarsvæðinu enda búa þar 63% 

landsmanna.
49

 Þau 37% landsmanna sem ekki búa á höfuðborgarsvæðinu hafa því annað hvort 

ekki sama tækifæri og þau börn sem búa á höfuðborgarsvæðinu til að mennta sig eða þurfa að 

flytja að heiman.  

Auðvitað eru einhver börn heppin og hafa framhaldsskóla í nágrenni við sig þar sem kennsla 

er á þeirra áhugasviði. Aðstæðurnar á Íslandi eru þannig, að ef t.d. stúlka sem býr úti á landi 

hefur áhuga á að læra klippingu í Tækniskólanum í Reykjavík, þá þarf hún að flytja að 

heiman. Þarna getur skapast ákveðið vandamál, því hér þarf barn að flytja að heiman og 

standa á eigin fótum, í sumum tilfellum fara út á leigumarkað, stofna heimili og framfæra sér 

að mestu leyti sjálft, en stjórnvöld hafa sagt (með hækkun sjálfræðisaldurs) að barn sé óhæft 

til þess. Í vegi fyrir manneskju sem hefur ekki traust stjórnvalda til að axla ábyrgð á lífi sínu, 

standa margar hindranir. Ástæða þess að börn þurfa að flytja að heiman er sú að foreldrar eða 

forsjármenn búa of langt í burtu. Alla samninga sem ólögráða einstaklingur þarf að gera þurfa 

forsjármenn að skrifa undir og í mörgum tilfellum er það ekki nóg heldur þarf yfirlögráðandi 

oft einnig að samþykkja þá, til að mynda til að fá húsaleigubætur. Ólögráða einstaklingur sem 

getur haft bílpróf og er treyst til þess en getur ekki keypt bíl. Það er því augljóst að ennþá er 

mikið misræmi í löggjöfinni. 
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  Ómar S Harðarson: Hagtíðindi – Mannfjöldi. Hagstofa Íslands, Reykjavík 2011. Sjá nánar:  

<https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=12311>. bls. 4  
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8. Niðurstöður 

Nú hefur verið farið yfir allar þær staðreyndir sem skipta máli þegar komist er að niðurstöðu 

um það hvort hækkun sjálfræðisaldurs úr 16 í 18 ár hafi í raun verið til hagsbóta fyrir barnið. 

Niðurstaðan er þó síður en svo einföld og mun því koma fram í nokkrum liðum. Fyrst verður 

litið til þess hvort hagsmunir barna hafi verið hafðir í fyrirrúmi þegar hækkunin átti sér stað 

með lögræðislögunum nr. 71/1997 eða hvort að aðrir hagsmunir hafi verið í fyrirrúmi. Síðan 

verður skoðað hvort hækkunin hafi þrátt fyrir allt verið til hagsbóta fyrir börnin eða ekki. Að 

lokum kemur höfundur með tillögu að breyttum sjálfræðisaldri til að sporna við misræmi í 

löggjöfinni. 

8.1. Voru hagsmunir barna hafðir í fyrirrúmi árið 1997? 

Það er augljóst að mikið álitamál var hvort hækka ætti sjálfræðisaldurinn árið 1997, svo mikið 

að nefndin sem samdi frumvarpið komst ekki að niðurstöðu heldur ákvað að leggja það undir 

þingið og kom frekar með rök með og á móti eins og reifað hefur verið fyrr í ritgerðinni. 

Leitað var að álits margra stofnanna og í þeim svörum sem bárust mælti enginn gegn 

hækkuninni en meiri hlutinn mælti með henni. Það ber þó að skoða  þá niðurstöðu í því ljósi 

að flest svörin voru frá stofnunum sem fengu að finna fyrir vandamálum tengdum því að 

sjálfræðisaldurinn var einungis 16 ára. Til að mynda félagsmálastofnanir, geðdeildir og 

barnavernd. En þessar stofnanir fundu mikið fyrir því að sjálfræðisaldurinn var svona lágur 

því í mörgum tilfellum hættu þessar stofnanir að geta haft börn í meðferðum þegar þau 

öðluðust sjálfræði og gátu þá ekki haft sama eftirlit með þeim.  

Það voru áberandi rök fyrir hækkuninni að börn við 16 ára aldur voru ekki talin traustsins 

verð til að axla ábyrgð á sjálfum sér, stofna heimili eða sjá fyrir sér sjálf. Það virðist þó hafa 

gleymst hjá nefndinni að mörg börn þurfi ef þau ætla að halda áfram í skóla, einmitt axla 

ábyrgð á sjálfum sér, stofna heimili og sjá fyrir sér sjálf án þess að foreldrar geti í raun haft 

mikið um það að segja, nema hugsanlega veita þeim fjárhaldslegan stuðning. Í þessum 

tilfellum þurfa börnin nefnilega að flytja að heiman þar sem ekki er skóli í næsta nágrenni við 

þau. Síðan var talið eðlilegt að hafa framfærsluskyldu og sjálfræði samhliða. Ástæða þess að 

það var talið eðlileg var að vegna þess að barnabætur, meðlög og þess háttar miðaðist við 

sjálfræðisaldurinn hættu foreldrar að fá þær greiðslur en þurftu samt sem áður að framfleyta 

barni sínu. Það sem hafði þó líklega einna mest vægi í ákvörðunartökunni var að samræmi 
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væri við Barnasáttmálann og lög nágrannaríkja hvað sjálfræðisaldurinn varðar. Það var þó 

ekki nauðsynlegt því í. 1. gr. Barnasáttmálans segir: 

Í samningi þessum merkir barn hvern þann einstakling sem ekki hefur náð átján ára aldri, 

nema hann nái fyrr lögræðisaldri samkvæmt lögum þeim sem hann lýtur. 

Má því sjá að ekki þurfti að hækka aldurinn því samningurinn gerði ráð fyrir að hugsanlega 

væri annar lögaldur. Raunin var reyndar ekki sú, lögaldur var 18 ár og er enn og hefði því 

ekki þurft að breyta neinu þótt sjálfræðisaldurinn væri lægri enda verður að teljast eðlilegt að 

þótt barn öðlist sjálfstæði en sé ekki fjárráða sé því tryggð réttindi barna. Eins og sjá má eru 

engar af þessum ástæðum sérstaklega til hagsbóta fyrir börnin sjálf, nema þau tiltölulega fáu 

börn sem leiðst hafa út af réttri braut og þurfa á einhverskonar meðferðar úrræðum að halda. 

Þetta er fámennur hópur og hugsanlegt að það muni ekki hafa áhrif á að þau leiðist frekar 

aftur inn á rétta braut með hækkun sjálfræðisaldurs.  

Niðurstaða verður því sú að ekki var hafður í fyrirrúmi hagur barnsins þegar ákveðið var að 

breyta sjálfræðisaldrinum.  

8.2. Var hækkun sjálfræðisaldursins til hagsbóta fyrir barnið? 

Þrátt fyrir að niðurstaða síðasta kafla hafi verið sú að þegar hækkunin var framkvæmd hafi 

hagur barnsins ekki verið hafður í fyrirrúmi er ekki þar með sagt að breytingin hafi verið 

slæm fyrir það. Á sama hátt er erfitt að segja til um hvort hún hafi verið til hagsbóta. Með 

hækkun sjálfræðisaldursins virðist sem aðallega hafi verið reynt að sporna gegn misræmi sem 

skapaðist eftir að barnalögin tóku í gildi 1992 þegar hækkuð var framfærsluskyldan við börn 

upp í 18 ára, auk þess sem ákvæði Barnasáttmálans giltu um börn undir 18 ára aldri. Þetta 

misræmi hafði í raun ekki slæmar afleiðingar fyrir barnið og því hefði ekki þurft að breyta 

sjálfræðisaldrinum þeirra vegna. Stærsti hópur ungmenna á 16-18 ára aldri býr heima hjá sér 

og er í skóla. Þessi hópur fann að öllum líkindum lítið fyrir breytingunni, fyrir þeim er þetta 

að mestu formsatriði.  

Hækkunin var til hagsbóta fyrir þau ungmenni sem höfðu villst af leið og þurftu á aðhaldi að 

halda. Hvort sem tekist hefur að koma einhverjum börnum á rétta leið eða ekki eftir að 

hækkun sjálfræðisaldursins átti sér stað, þá er fyrir öllu að það var reynt að koma þeim á rétta 

braut tveimur árum lengur en áður hefði verið gert og því óhætt að segja að hækkunin er þeim 

til hagsbóta. Hinsvegar er það þeim börnum sem þurfa að flytja að heiman fyrir 18 ára aldur 

til að stunda nám ekki til hagsbóta. Það er þeim börnum þó heldur ekki beint til frádráttar, 



27 

 

frekar til óþæginda. Til dæmis er krafa í sumum framhaldskólum að ef barn er veikt og undir 

18 ára aldri þurfi foreldrar að hringja inn til að fá veikindin skráð. Það er því til óþæginda að 

þurfa að hringja í foreldra sína og biðja þá að hringja í skólann til að tilkynna veikindi. 

Það er niðurstaða höfundar að hækkun sjálfræðisaldursins hafi ekki verið til mikilla hagsbóta 

fyrir barnið en þegar á heildina er litið er vala hægt að halda því fram að hækkunin hafi verið 

því til óþurftar. Aftur á móti hefur verið sýnt fram á að það er jákvætt og uppbyggilegt fyrir 

barnið að fá aukna ábyrgð snemma á lífsleiðinni eins og kemur fram í frumvarpi lögræðislaga 

nr. 71/1997 og það má telja það rök gegn hækkun sjálfræðisaldursins frá 16 árum í 18 ár.  

8.3. Tillögur til að sporna við misræmi í löggjöfinni 

Eins og greint hefur verið frá þá er ennþá misræmi í löggjöf um málefni barna þrátt fyrir 

hækkun sjálfræðisaldurs. Það misræmi kemur einna helst við börnin sjálf en snerta að 

sjálfsögðu hag og stöðu foreldra og/eða forráðamanna þeirra. Það er mat höfundar að 

sjálfræðisaldurinn hefði átt að haldast óbreyttur eða við 16 ár. Það hefði verið hægt að gera 

ýmislegt til að draga úr misræminu sem skapaðist þegar barnalögin voru tóku gildi 1992 og 

framfærsluskyldan vær hækkuð úr 16 árum í 18 ár.  

Til að mynda hefði verið hægt að hafa framfærsluskyldu á þeim börnum sem enn bjuggu 

heima og voru í skóla og skylda foreldra til að framfæra börn sín sem enn gengu í skóla en ef 

börn hefðu valið að flytja að heiman, eða fara að vinna fyrir sér þá væri ekki lengur 

framfærsluskylda á foreldranna. Þannig hefðu börn getað valið hvort þau nýtu fjárhaldslegs 

stuðnings og uppihalds frá foreldrum sínum eða byrjað að vinna og stæðu þá á eigin fótum. 

Einnig hefði verið möguleiki á því að ef börn héldu áfram í skóla gætu foreldrar sótt um að fá 

barnabætur og meðlagsgreiðslur greiddar lengur, rétt eins og barn getur sótt um að fá áfram 

greidda framfærslu til 20 ára aldurs, hjá foreldrum sínum, sé það ennþá í skóla. Með því móti 

hefðu foreldrar líka getað gert samkomulag við börnin sín um að bjóða þeim fæði og húsnæði 

ef þau héldu áfram í skóla, en annars þyrftu þau að sjá um sig sjálf án fjárhagsaðstoðar 

foreldra. Með því eru foreldrar að hvetja börnin sín til að sækja skóla á eigin forsendum.  

Það er mat höfundar að meðan sjálfræðisaldurinn miðast við 18 ára aldurinn er óeðlilegt að 

börn verði sjálfstæðir skattaðilar 16 ára. Það að börn verði sjálfstæðir skattaðilar við 16 ára 

aldurinn er eðlilegt ef þau eru orðin sjálfráða við þann aldur. Það er þó mat höfundar að hægt 

væri að fá undanþágu á því ef börn halda áfram í skóla, þá væri til að mynda hægt að vera 

skattfrjáls annað hvort að 18 ára aldri eða 20 ára. Það væri mjög hvetjandi leið til að fá börn 



28 

 

til að halda áfram í skóla en þau gætu jafnframt unnið fyrir sér með kvöld-, helgar- eða 

sumarvinnu og náð þannig að sjá fyrir sér yfir veturinn.  

Það að barn geti sótt um ökuréttindi 17 ára en sjálfræðisaldur og fjárræðisaldur er 18 ára 

skapar óeðlilegt misræmi. Ef þingmenn telja barn ekki vera hæft til að axla ábyrgð á eigin lífi 

og megi ekki kaupa sér bíl, hvernig er þá hægt að ætlast til þess að það axli ábyrgð á lífi 

farþega sinna auk annarra í umferðinni? Eðlilegt væri að 16 ára unglingur yrði sjálfráða, 17 

ára fengi hann tækifæri til að skrifa undir lögbundna samninga á eigin forsendum sem væru 

þó frábrugðnir öðrum samningum að því leiti að foreldrar þurfi að skrifi undir að þeir séu 

búnir að kynna fyrir unglingnum hvað þessi skuldbinding feli í sér og hverjar afleiðingarnar 

yrðu ef þeir stæðu ekki við samninginn. Þetta mættu þó ekki vera of skuldbindandi samningar. 

Við undirskriftina væru foreldrar ekki bara að votta að þeir hafi leiðbeint barni sínu, heldur 

væru þeir ábyrgir fyrir því að barnið standi við skuldbindingar sínar þangað til það hefur náð 

lögræðisaldri, það er að segja 18 ára aldri. Auðvitað þarfnast þessi hugsun þó nánari útfærslu 

en það er mat höfundar að barn lærði á því að fá stigbundin völd í stað þess að fá fullt 

sjálfræði á einu bretti án þess að neinn sé til staðar sem sé skuldbundin til að leiðbeina því 

fyrstu skrefin.   
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