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1 Inngangur 

Aðstæður barna í þeim ólgusjó sem geisað hefur í íslensku þjóðfélagi undanfarin ár hafa verið 

höfundi hugleiknar og varð því friðhelgi einkalífs barna fyrir valinu er kom að því að velja 

BA-ritgerðarefni. Þótt uppi séu mörg áhugaverð álitamál á því sviði var sú ákvörðun tekin að 

fjalla um börn í mótmælum. Í upphafi var ætlunin að fjalla einungis um það þegar mótmælt er 

fyrir utan heimili barna, og mótmælin beinast að öðru hvoru foreldranna sem þar býr. Við 

nánari athugun taldi höfundur hins vegar rétt að fjalla einnig um það þegar börn mótmæla 

sjálf, á eigin forsendum eða annarra, og álitaefni um hvort rétt sé að þau séu tekin með á 

mótmæli. Þótt þessi atriði eigi frekar við um tjáningarfrelsi barnanna þá var, að mati 

höfundar, óhjákvæmilegt að fjalla einnig um þau þar sem friðhelgi einkalífs og 

tjáningarfrelsið tvinnast saman við þessar aðstæður, auk þess sem þetta eru áhugaverð 

umfjöllunarefni. 

Ritgerðin hefst á umfjöllun um nokkur grundvallaratriði svo sem hverjir teljist vera börn 

og réttarstöðu barna og mótmælenda. Að henni lokinni tekur aðalefni ritgerðarinnar við. 

Fjallað er um mótmæli fyrir utan heimili barna og er leitast við að draga mörkin milli friðhelgi 

einkalífs barna og tjáningarfrelsis mótmælenda við þessar aðstæður, þótt snúið sé. Í þessu 

sambandi er einnig fjallað um hverjir það séu sem helst geti brotið á friðhelgi einkalífs barna 

og þurfa því að gæta að hegðun sinni við þessar aðstæður. Umfjöllun um mótmæli fyrir utan 

heimili barna lýkur með greiningu á eftirlitshlutverki barnaverndaryfirvalda og dómstóla við 

aðstæður þar sem brot á friðhelgi einkalífs barna geta átt sér stað.
1
 

Í síðari hluta ritgerðarinnar er fjallað um börn í mótmælum. Byrjað er á því að kanna rétt 

barna til að mótmæla, hvaðan sá réttur er sprottinn og hvernig hann birtist í nútímanum. 

Einnig er stuttlega fjallað um þá aðstöðu þegar börn eru látin mótmæla á forsendum annarra. 

Síðari hlutanum lýkur með umfjöllum um það þegar börn eru tekin með á mótmæli og þá 

þætti sem þarf að hafa í huga þegar ákvörðun er tekin um hvort það sé réttlætanlegt með tilliti 

til réttinda þeirra. Í niðurlagi eru helstu niðurstöður dregnar saman. 

Það er von höfundar að ritgerðin varpi nokkru ljósi á réttarstöðu barna í mótmælum. 

Einnig að skyldur þeirra sem standa börnunum næst, við þær aðstæður sem koma hér til 

skoðunar, verði greinilegri. 

                                                             
1 Þetta orðalag, eftirlitshlutverk dómstóla, er sótt í grein Bjargar Thorarensen „Eðli mannréttindareglna í 

stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“. 
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2 Hvað er barn? 

Í upphafi er rétt byrja á því að skilgreina hugtakið barn. Skilgreining á því hugtaki hefur verið 

mismunandi eftir fræðasviðum og tímabilum. Þannig hefur skilgreining laganna á börnum 

tekið miklum breytingum í áranna rás. Lengst af var ekki hægt að styðjast við ákveðið 

aldursmark en í barnalögum nr. 20/1992
2
 sagði að forsjárskyldu lyki þegar barn næði 18 ára 

aldri og skv. 1. gr. lögræðislaga nr. 68/1984 urðu menn sjálfráða 16 ára.
3
 Af þessu sést að ekki 

var samræmi á milli laga um hvenær barn hætti að vera barn og varð að fullorðnum 

einstaklingi. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, oftast nefndur Barnasáttmálinn, var 

undirritaður fyrir Íslands hönd 26. janúar 1990,
4
 en í samningnum er að finna skilgreiningu á 

barni. Samkvæmt 1. gr. sáttmálans merkir barn „hvern þann einstakling sem ekki hefur náð 18 

ára aldri, nema hann nái fyrr lögræðisaldri skv. lögum þeim sem hann lýtur“. Í 

Barnasáttmálanum er því skilgreint hvenær barnæskunni lýkur, en ekki er sagt til um hvenær 

hún hefst og er aðildarríkjunum látið eftir að ákveða það. Íslensk lög taka ekki skýrt á því 

hvenær barnæskan hefst en miðað er við fæðingu barns.
5
 Íslensk lög fjalla hins vegar um lok 

barnæskunnar og eru að því leyti í samræmi við ákvæði 1. gr. Barnasáttmálans.
6
 Barnalög nr. 

76/2003 (hér eftir nefnd barnalögin eða bl.) segja ekki til um þetta en hins vegar segir í 1. 

mgr. 3. gr. laga nr. 80/2002 um barnavernd að með barni sé átt við „einstaklinga yngri en 18 

ára“; einnig eru einstaklingar á aldrinum 18-20 ára þar kallaðir ungmenni. Í 1. mgr. 1. gr. 

lögræðislaga nr. 71/1997 segir loks að lögráða verði menn 18 ára. Þannig er búið að samræma 

lögin frá því sem áður var og miðað við 1. gr. Barnasáttmálans. 

3 Réttarstaða barna og mótmælenda 

Þar sem ritgerðin fjallar um börn í mótmælum og mótmælendur er ekki úr vegi að stikla á 

stóru yfir þær réttarheimildir, einkum mannréttindaákvæði, sem helst reynir á á því sviði. 

                                                             
2 Núverndi barnalög nr. 76/2003 felldu úr gildi barnalög nr. 20/1992, en reglan hélst sú sama. 
3 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 69. 
4 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 8. 
5 Skv. 1. mgr. 7. gr. barnalaga skal barn skráð í þjóðskrá strax við fæðingu. Þetta er nýmæli í barnalögunum og 

skv. greinargerð sem fylgdi lögunum þá á ákvæðið að undirstrika þau mikilvægu réttindi barnsins að fá opinbera 

viðurkenningu á tilvist sinni innan ríkis. Það er því fyrst við fæðingu sem barn fær opinbera viðurkenningu en í 

vissum tilvikum getur það öðlast réttindi fyrr. Skv. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 25/1975 um ráðgjöf og fræðslu 

varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, þá er óheimilt að eyða fóstri eftir 16. 

viku meðgöngutímans „nema fyrir hendi séu ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður og lífi og heilsu konunnar stefnt 

í því meiri hættu með lengri meðgöngu og/eða fæðingu. Einnig skal fóstureyðing leyfileg eftir 16 vikur, séu 

miklar líkur á vansköpun, erfðagöllum eða sköddun fósturs.“ Ef fóstur er því heilbrigt og kona komin fram yfir 

16. viku meðgöngutímans þá er ekki heimilt að eyða því, það hefur því rétt til að lifa. 
6 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 10. 
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3.1 Njóta börn mannréttinda? 

Mannréttindareglur eru með mikilvægustu grundvallarreglum stjórnskipunar Íslands
7
 en engin 

ákveðin skilgreining er til á hugtakinu mannréttindi. Mannréttindum hefur vaxið fiskur um 

hrygg frá því þau komu fyrst fram á sjónarsviðið með sjálfstæðisyfirlýsingu nýlendubúa í 

Norður-Ameríku árið 1776 og frönsku mannréttindayfirlýsingunni upp úr stjórnarbyltingunni 

árið 1789.
8
 Íslendingar fengu sína fyrstu stjórnarskrá árið 1874 og í henni var sérstakur kafli 

helgaður mannréttindum. Ákvæði mannréttindakaflans voru samhljóða mannréttinda-

ákvæðum dönsku grundvallarlaganna frá 1849 (Grundloven) sem sóttu áhrif í frönsku 

mannréttindayfirlýsinguna og belgísku stjórnarskrána frá 1831. Mannréttindakafli íslensku 

stjórnarskrárinnar frá 1874 stóð óbreyttur til ársins 1995 þegar honum var breytt með 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995.
9
 Á því 121 ári sem leið frá því fyrsta stjórnarskrá Íslands 

leit dagsins ljós þar til breytingarnar voru gerðar á mannréttindakafla hennar á árinu 1995 hafa 

mannréttindi tekið stakkaskiptum og hefur tilkoma Mannréttindasáttmála Evrópu og 

Mannréttindadómstóls Evrópu ekki síst haft áhrif á þá þróun. 

Í 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.), 

kemur fram að „allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 

trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að 

öðru leyti“. Þessi regla kom ný inn í stjórnarskrána með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, en 

áður var reglan talin óskráð grundvallarregla.
10

 Í því orðalagi að „allir skuli vera jafnir fyrir 

lögum“ felst engin takmörkun og bendir það til þess að börn jafnt sem fullorðnir njóti 

mannréttinda. Þessi skýring á stoð í Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE), sem var 

lögfestur á Íslandi með lögum nr. 62/1994, en í 1. gr. MSE segir að „samningsaðilar skuli 

tryggja hverjum þeim, sem innan yfirráðasvæðis þeirra dvelst, réttindi þau og frelsi sem 

skilgreind eru í I. kafla samningsins“. Einnig segir í 14. gr. MSE að réttindi þau og frelsi, sem 

lýst sé í sáttmálanum, skuli tryggð án nokkurs manngreinarálits. Þá hefst 1. gr. 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna á þeim orðum að hver maður sé borinn frjáls 

og jafn öðrum að virðingu og réttindum.
11

 Öll þessi ákvæði benda skýrlega til þess að börn 

eigi að njóta mannréttinda til jafns við aðra. Loks má nefna að í 2. gr. Barnasáttmálans segir 

að „aðildarríki skuli virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem 

                                                             
7 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 21. 
8 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 449. 
9 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 449. 
10 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 563. 
11 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 566. 
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kveðið er á um í samningnum, án mismununar af nokkru tagi [...]“. Staðfestir 2. gr. sáttmálans 

að öll börn njóti mannréttinda og þau séu jöfn sín á milli. 

3.2 Friðhelgi einkalífs 

Þegar mótmælt er fyrir utan heimili barna koma til skoðunar ákvæði 71. gr. stjskr. um 

friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu og 8. gr. MSE. Ákvæði um friðhelgi einkalífs var í 

49. gr. fyrstu stjórnarskrár Íslands frá 1874
12

 og var einkum til þess fallið að vernda 

heimilislíf borgarana gegn geðþáttaákvörðunum stjórnvalda við rannsókn sakamála. Með 

tímanum hefur réttarverndin þróast og með 71. gr. stjskr. var orðalag greinarinnar víkkað til 

samræmis við 8. gr. MSE.
13

 Ákvæðið veitir nú einnig vernd gegn ágangi einstaklinga og 

lögaðila og er mönnum gert kleift að krefjast bóta fyrir ólögleg afskipti af einkalífi þeirra, 

heimili eða fjölskyldu.
14

 Hvað við kemur börnum er friðhelgi einkalífs þeirra áréttuð í 16. gr. 

Barnasáttmálans þar sem segir að eigi megi láta barn sæta gerræðislegum eða ólögmætum 

afskiptum af einkalífi þess, fjölskyldu, heimili eða bréfum, né ólögmætri árás á sæmd þess 

eða mannorð. 

Hugtakið „friðhelgi einkalífs“ er hvergi skilgreint í íslenskum lögum eða samningum sem 

Ísland er aðili að en í því hefur verið talið felast að hver maður eigi rétt til að ráða yfir lífi sínu 

og líkama og til að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi.
15

 Hugtakið friðhelgi heimilis er 

einnig hvergi skýrt nánar en með heimili er átt við dvalarstað manns þar sem hann býr að 

staðaldri. Undir það geta einnig fallið bifreiðar, húsvagn og vinnustaðir.
16

 Í niðurlagi 1. mgr.  

71. gr. stjskr. er kveðið á um friðhelgi fjölskyldunnar og réttur fólks til að búa saman og fara 

með forsjá barna sinna tryggður.
17

 

3.3 Tjáningarfrelsi 

Með prenttækninni kom fram nýr tjáningarháttur fyrir almenning sem hann gat nýtt sér til að 

koma skoðunum sínum á framfæri. Flestum stjórnvöldum líkaði ekki þetta nýja tjáningarform 

og heftu prentfrelsið, einkum með ritskoðun.
18

 Við afnám einveldis fór hins vegar að rofa til 

og á 19. öld tóku mörg lönd upp sérstök ákvæði í stjórnarskrár sínar um prentfrelsi. 

Prentfrelsisákvæði var í 54. gr. fyrstu stjórnarskrár Íslands og stóð óbreytt til 

stjórnarskrárbreytinganna árið 1995.
19

 Við breytinguna var ákvæðið víkkað og látið ná til allra 

                                                             
12 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 284. 
13 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 286. 
14

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 285. 
15 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 288. 
16 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 310. 
17 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 313. 
18 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 347. 
19 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 348. 
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tjáningarhátta en ekki einvörðungu til prentfrelsis og gætti þar áhrifa frá 10. gr. MSE sem 

kveður á um tjáningarfrelsi.
20

 Ákvæði um tjáningarfrelsi barna er í 13. gr. Barnasáttmálans og 

í 12. gr. er ákvæði sem kveður á um að virða eigi sjónarmið barna. Hins vegar gætu börn þurft 

að þola meiri takmarkanir á tjáningarfrelsinu en fullorðnir því þau verða ekki dregin til 

ábyrgðar fyrir dómstólum með sama hætti og fullorðnir.
21

 

Tjáningarfrelsi er nátengt félaga- og fundafrelsisákvæði 74. gr. stjskr. þar sem kveðið er á 

um rétt manna til að stofna félög og rétt manna til að safnast saman. Mótmæli eru gott dæmi 

um tengingu þessara réttinda því þar koma menn saman og tjá sameiginlegar skoðanir sínar. 

Rétturinn til að koma saman og mótmæla er hins vegar ekki takmarkalaus. 

Ein þeirra takmarkana sem gerð er á tjáningarfrelsinu er sú að hver maður sem lætur 

skoðanir sínar í ljós þarf að ábyrgjast þær fyrir dómi. Flest slík dómsmál reyna á mörkin milli 

71. gr. stjskr. um friðhelgi einkalífs og 73. gr. stjskr. um tjáningarfrelsi og. Línan á milli 

þessara ákvæða er allt annað en skýr og getur reynst erfitt að ákvarða mörkin. Þó aðallega 

reyni á þessi mörk þegar fjallað er um þjóðþekkta einstaklinga í fjölmiðlum reynir einnig á 

þau þegar mótmælt er fyrir utan heimili barna. 

En börn hafa líka tjáningarfrelsi og funda- og félagafrelsi. Þau hafa því fullt leyfi, líkt og 

fullorðnir, til að tjá skoðanir sínar í mótmælum. Þetta frelsi þeirra ber að virða en einnig 

afstöðu þeirra ef þau kjósa að tjá sig ekki. Á nokkrum álitamálum tengdum tjáningarfrelsi 

barna í mótmælum, verður tekið í þessari ritgerð. 

3.4 Önnur ákvæði laga 

Við athugun á friðhelgi einkalífs barna og tjáningarfrelsi þeirra í mótmælum ber að horfa til 

þátta eins og forsjárskyldna foreldranna sem koma m.a. fram í 28. gr. barnalaga, en skv. því 

ákvæði ber foreldrum að gegna forsjár- og uppeldisskyldum sínum, en einnig ber þeim að 

vernda barn sitt gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi. Huga þarf að XXV. kafla almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 sem fjallar um ærumeiðingar og brot á friðhelgi einkalífs og að 

lokum gæti 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993, komið til skoðunar vegna skaðabótaskyldu þess 

sem brýtur friðhelgi einkalífs barns. Nokkur önnur ákvæði koma til skoðunar en þau verða 

ekki tæmandi talin hér. 

                                                             
20 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 349. 
21 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 355. 
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4 Mótmælt fyrir utan heimili barna 

4.1 Inngangur 

Mikið hefur gengið á í íslensku samfélagi síðan fjármálakerfi landsins hrundi í byrjun október 

2008. Mikill órói, ólga og reiði fyllti fólk sem mótmælti aðgerðum eða aðgerðaleysi 

stjórnvalda og fjármálastofnana í hinni svokölluðu búsáhaldabyltingu. Sumir tóku upp á því 

að hópast saman fyrir utan heimili stjórnmálamanna og bankamanna til að mótmæla. Oft og 

tíðum hins vegar, bjuggu börn á þeim heimilum sem urðu fyrir þessu aðkasti og hafa farið 

fram umræður um hvort í því hafi falist brot á friðhelgi einkalífs þeirra. 

Á heimasíðunni svipan.is birtist grein þann 20. apríl 2010 sem bar heitið „Um mótmæli 

fyrir framan heimili fólks“ þar sem fjallað var í stuttu máli um mótmæli fyrir utan heimili 

fólks frá sjónarhorni mótmælendanna. Eftirfarandi er lítill útdráttur úr henni: 

 
Mótmæli fyrir utan heimili fólks er ansi léttvæg aðgerð – miðað við hvað er í kortunum 

hjá aðgerðarsinnum. [...] Þarna er farið yfir línu sem margir skilgreina sem friðhelgi 

einkalífsins. Þessi mótmæli eru vel auglýst og ef menn hafa áhyggjur af börnum, þá geta 
foreldrarnir komið þeim úr húsi í tíma. 

Hingað til hafa mótmælin ekki komið neinum í opna skjöldu. Það eru foreldrar sem bera 

ábyrgð á börnum sínum, ekki mótmælendur í friðsamlegum mótmælum. [...]
22

 

 

Þessi útdráttur gefur tilefni til þess að velta upp nokkrum spurningum. Þar á meðal hvar 

mörkin liggi milli friðhelgi einkalífs barna annars vegar og tjáningarfrelsis mótmælenda hins 

vegar, hvort tjáningarfrelsi mótmælenda sé það víðtækt að það geti rutt börnum af heimili 

sínu og hvort það sé einungis foreldranna að gæta að friðhelgi einkalífs barna sinna? 

4.2 Mörkin milli friðhelgi einkalífs barna og tjáningarfrelsis mótmælenda 

Allir hafa þann rétt að láta í ljós skoðanir sínar og sannfæringu skv. tjáningarfrelsisákvæði 73. 

gr. stjskr. og eru öll tjáningarform þar innifalin, svo sem prentað og talað mál eða önnur 

tjáning. Í dómaframkvæmd hefur verið tekið af skarið um að ákvæðið taki til frelsis manna til 

að lýsa skoðunum sínum í verki, sbr. Hrd. 1999, bls. 3386 (65/1999). Þar var dæmt um 

skaðabótakröfur átta manna sem voru handteknir á Austurvelli við mótmæli sem fóru fram á 

sama tíma og sjónvarpsupptökur stóðu yfir fyrir bandaríska sjónvarpsþáttinn „Good Morning 

America“. Hæstiréttur taldi ótvírætt að rétturinn til að mótmæla félli bæði undir 

tjáningarfrelsis- og fundafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar, en í dóminum sagði: 

 

Með þessum ákvæðum stjórnarskrárinnar er slegið föstum almennum rétti manna til þess 

að láta í ljós hugsanir sínar og skoðanir með friðsamlegum hætti. Þannig er tryggt, að 

                                                             
22 „Um mótmæli fyrir utan heimili fólks“, http://www.svipan.is, 20. apríl 2010. 
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fleiri menn saman geti nýtt sér hið almenna tjáningarfrelsi með fundum, sameiginlegum 

mótmælum eða á annan veg.
23

 

 

Af þessum dómi má skýrlega sjá að það fellur undir tjáningarfrelsis- og 

fundafrelsisákvæði stjskr. að safnast saman og mótmæla. Hins vegar er tjáningarfrelsið ekki 

takmarkalaust því það skarast við 71. gr. stjskr. um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. 

Eins og fyrr segir er hvergi skilgreint hvað felst í friðhelgi einkalífs en í grein sinni 

„Friðhelgi einkalífs“ dregur Kjartan Gunnarsson ályktanir af lögum og skiptir umfjölluninni 

eftir mismunandi brotum á friðhelgi einkalífs. Á einum stað fellir hann undir brot á friðhelgi 

einkalífs „árás eða truflun á sálar- og líkamsfriði einstaklings, s.s. hótanir, eftirför, óþægindi, 

sem honum eru valdin, gertæki, brot á húsfriði við að brjótast inn í hús og neita að víkja“.
24

 

Það má skilja þessi orð á þann veg að eitt af þeim grundvallaratriðum sem búa að baki ákvæði 

stjórnarskrárinnar og MSE um friðhelgi heimilis sé að heimili fólks er griðastaður þeirra og 

það eigi rétt á því að fá að vera þar í friði fyrir áreiti, óþægindum, árásum eða truflunum á 

sálar- og líkamsfrið. Sama gildir um 16. gr. Barnasáttmálans sem fjallar um að vernda beri 

einkalíf barna, þ.m.t. á heimilum þeirra. Börn eiga því rétt á því að búa við öryggi og 

þroskavænleg skilyrði. Mótmæli fyrir utan heimili manna hafa oftar en ekki í för með sér 

óþægindi og þegar börn eiga í hlut þá geta þau hæglega upplifað mótmælin sem árás og það 

valdið truflun á sálar- og líkamsfriði þeirra. Þeim finnast þau ekki lengur örugg á sínu eigin 

heimili og skilja oftast ekki af hverju verið er að ráðast gegn foreldrum þeirra og heimili. 

Löggjafanum er í 3. mgr. 71. gr. stjskr. veitt heimild til að takmarka á annan hátt friðhelgi 

einkalífs, heimilis og fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. Í 

athugasemdum með 3. mgr. 9. gr. stjórnskipunarlaga, nr. 97/1995, segir að tilgangurinn með 

takmörkun þessari beinist fyrst og fremst að tilvikum þar sem afskipti af heimili og 

fjölskyldulífi eru nauðsynleg til að vernda hagsmuni barna en velferð þeirra geti kallað á 

takmarkanir á réttindum skv. 1. mgr. 71. gr.
25

 Af þessu má leiða að það er einungis löggjafinn 

sem hefur heimild til að takmarka friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu barna. 

Einstaklingar geta því ekki tekið upp á því af sjálfsdáðum að takmarka friðhelgi einkalífs 

barna ef ekki er heimild til þess í lögum. Ekki verður talið að slík heimild sé til staðar fyrir 

mótmælendur sem ákveða að mótmæla fyrir utan heimili fólks. 

Mótmæli fyrir utan heimili manna er mikil skerðing á friðhelgi einkalífs þar sem heimilið 

verður ekki lengur sá griðastaður sem það á að vera. Hins vegar getur það varla talist mikil 

                                                             
23 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 359. 
24 Kjartan Gunnarsson: „Friðhelgi einkalífs“, bls. 174. 
25 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2089. 
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takmörkun á tjáningarfrelsi mótmælenda að þeir verði að virða friðhelgi heimilis fólks og 

barna og ekki mótmæla fyrir utan þau. Mótmælendur geta nýtt sér tjáningarfrelsi sitt til að 

mótmæla viðkomandi aðilum á opinberum stöðum, þar sem fólkið starfar og meira tilefni er 

til að mótmæla, svo sem við Alþingi, ráðuneyti og víðar. Almennir borgarar eiga hins vegar 

sjaldnast tvö heimili. Sú staðreynd að mótmælendum er í lófa lagið að koma málstað sínum á 

framfæri annars staðar mælir með því að verndun friðhelgi einkalífs og heimilis barna verði 

ofan á. 

Í því skyni að brýna fyrir fólki að hugsa um hag barna gaf umboðsmaður barna út 

fréttatilkynningu á sínum tíma og varaði við mótmælum fyrir utan heimili fólks, þar byggju 

oft börn og gætu mótmælin haft neikvæð áhrif á líðan þeirra og brotið gegn friðhelgi einkalífs 

þeirra. Einnig ritaði umboðsmaður að stundum væri nauðsynlegt að takmarka tjáningarfrelsið 

að einhverju leyti til að vernda réttindi annarra. Umboðsmaður hvatti mótmælendur til að 

huga að velferð barnanna og því sem væri þeim fyrir bestu.
26

 

4.3 Hverjum ber að virða friðhelgi einkalífs barna? 

Annað álitaefni sem taka verður á er hverjum beri að virða friðhelgi einkalífs barna. Ber 

mótmælendum skylda til að virða friðhelgi barna eða er það einungis skylda foreldranna að 

gæta þess að friðhelgi einkalífs barna þeirra sé ekki brotin, eins og haldið var fram í greininni 

sem birtist á svipan.is og birtur var útdráttur úr í kafla 4.1.
27

 

Fjallað er um forsjá í V. kafla barnalaga. Í forsjá felast m.a. svokallaðar foreldraskyldur og 

gerir 28. gr. bl. grein fyrir þeim. 28. gr. bl. er hliðstæð 29. gr. eldri barnalaga nr. 20/1992 en 

hefur tekið nokkrum breytingum og er orðin ögn ítarlegri.
28

 Samkvæmt 28. gr. felst m.a. í 

foreldraskyldum skyldan til að tryggja efnalega og andlega velferð barna og ber foreldrum að 

annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna forsjár- og uppeldisskyldum 

sínum svo sem best hentar hag barns og þörfum.
29

 28. gr. bl. er í raun vísiregla sem hafa ber 

hliðsjón af þegar önnur lagaákvæði um foreldraskyldur eru skýrð. Einnig ber að hafa hliðsjón 

af 18. gr. Barnasáttmálans en skv. henni bera foreldrar aðalábyrgð á uppeldi barns og það sem 

því er fyrir bestu skal vera þeim efst í huga.
30

 Samkvæmt þessu eru foreldraskyldurnar mjög 

ríkar og hagur barnsins ofarlega þar í forgangsröðinni. Ef þessar skyldur eru skoðaðar í 

samhengi við mótmæli fyrir utan heimili fjölskyldna sést að foreldrar geta ekki setið með 

hendur í skauti ef mótmælin eru til þess fallin að hafa áhrif á börn þeirra. Foreldrar verða að 

                                                             
26 „Mótmæli við heimili bitna á börnum“, http://www.barn.is. 
27 „Um mótmæli fyrir utan heimili fólks“, http://www.svipan.is. 
28 Barnalög ásamt greinargerð, bls. 72. 
29 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 173. 
30 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 36. 
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meta aðstæður hverju sinni og ef hætta er á að mótmæli hafi slæm áhrif á börnin þá ber þeim 

að gera ráðstafanir vegna þeirra. 

Eins og áður kom fram í kafla 4.2 verður að telja að friðhelgi einkalífs barna sé það rík að 

tjáningarfrelsi mótmælenda verði að skerða til þess að vernda friðhelgina. Samkvæmt því er 

ábyrgðin á öryggi barnanna ekki aðeins foreldranna heldur einnig mótmælendanna sjálfra. 

Þessi staðhæfing styðst við 2. mgr. 2. gr. Barnasáttmálans en þar kemur fram að börn skuli 

vernda gegn hvers kyns mismunun eða refsingum vegna stöðu eða athafna foreldra þeirra.
31

 

Enn fremur hefur 71. gr. stjskr. ekki einungis verið talin fela í sér vernd gegn afskiptum 

stjórnvalda heldur einnig þá skyldu löggjafans að setja reglur til verndar einstaklingum 

innbyrðis.
32

 Dæmi um þetta eru bótareglur vegna brota á friðhelgi einkalífs sem fjallað verður 

um í næsta kafla. 

Af því sem hér hefur verið rakið sést að það er ábyrgð allra að brjóta ekki á friðhelgi 

einkalífs barna. Hins vegar hvíla sérstakar skyldur á foreldrum að vernda börn sín, þannig að 

ef einhver brýtur á rétti barnanna þá þurfa þeir að bregðast við með viðeigandi hætti. 

4.4 Eftirlitshlutverk dómstóla og barnaverndaryfirvalda 

4.4.1 Barnaverndaryfirvöld 

Barnaverndaryfirvöld annast aðallega þau verkefni sem þeim eru falin skv. 

barnaverndarlögum nr. 80/2002, hér eftir nefnd bvl., en þau verkefni eru af ýmsum toga. 

Markmið laganna skv. 2. gr. er m.a. að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður fái 

nauðsynlega aðstoð. Leitast á við að ná markmiðum laganna með því að styrkja fjölskyldur í 

uppeldishlutverki sínu og beita úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við. 

Meginhugsunin að baki bvl. er að það séu fyrst og fremst foreldrar barna og ungmenna sem 

bera ábyrgð á þeim og ætla verði foreldrum svigrúm til að haga uppeldi og aðbúnaði barna 

sinna eftir því sem þeir telja best. Einnig að smávægilegir annmarkar réttlæti ekki afskipti 

barnaverndaryfirvalda.
33

 Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 12. gr. bvl. er eitt af hlutverkum 

barnaverndaryfirvalda að kanna aðbúnað, hátterni og uppeldisskilyrði barna og meta fyrst 

þarfir þeirra sem ætla má að búi við óviðunandi aðstæður. Ýmsar heimildir eru fengnar 

barnaverndarnefndum til að hafa afskipti af málefnum barna og setja þessar heimildir rétti 

foreldra til að ráða högum barna sinna skorður.
34

 Meta verður mótmæli fyrir framan heimili 

fólks eftir aðstæðum hverju sinni, hvort um sé að ræða ítrekuð mótmæli og hvaða áhrif þau 

                                                             
31 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 11. 
32 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 285. 
33 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 311. 
34 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 172. 
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hafa á börnin sem á heimilunum búa. Ef um er að ræða einstök mótmæli verður að telja 

afskipti barnaverndaryfirvalda af ákvörðun foreldra um hvernig tekið er á þeim aðstæðum í 

tengslum við börnin heldur íþyngjandi. Það fer allt eftir aðstæðum og viðbrögðum foreldra 

hvort tilefni sé fyrir barnaverndaryfirvöld að hafa afskipti af börnum sem lenda í slíkum 

mótmælum.  

Umboðsmaður barna tjáði sig um þau mótmæli sem fram fóru í apríl 2010 fyrir utan 

heimili fólks. Umboðsmaður varaði við þeim neikvæðu áhrifum sem mótmælin gætu haft á 

líðan barna og benti á að það ætti að huga að vernd barna og hafa það sem þeim væri fyrir 

bestu að leiðarljósi.
35

. 

4.4.2 Dómstólar 

Mannréttindi töldust upprunalega einungis fela það í sér að losa borgarana undan 

gerræðislegum afskiptum ríkisins af meðfæddu frelsi hvers manns, sem í dag teljast 

mannréttindi borgaralegs- og stjórnmálalegs eðlis.
36

 Friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsi eru 

meðal þeirra. Megineinkenni þessara réttindi voru talin þau að ríkið ætti ekki að aðhafast neitt 

sem takmarkaði mannréttindin
37

 og að einstaklingur gæti sótt rétt sinn fyrir dómstólum vegna 

brota ríkis á þeim.
38

 Þróunin hefur hins vegar verið í þá átt að mannréttindaákvæði 

stjórnarskrárinnar hafa einnig orðið bindandi milli einkaaðila og hefur hugtakið 

„Drittwirkung“ eða „einkaréttaráhrif“ verið notað um það.
39

 Sá hluti einkaréttaráhrifanna sem 

fjallað er um í þessari ritgerð eru beinu áhrifin. Bein áhrif byggjast á því að einstaklingur 

byggir rétt á því að annar einstaklingur á vettvangi einkaréttarins sé bundinn af ákvæðum 

stjórnarskrárinnar og hafi brotið gegn þeim mannréttindum sem þar eru tryggð.
40

 Sú skylda 

hvílir á stjórnvöldum að setja lög til að vernda mannréttindi frá ágangi annarra einstaklinga. 

Því hefur hins vegar ekki verið svarað afdráttarlaust af dómstólum að hvaða marki 

einstaklingar og lögaðilar eru bundnir af mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar, og geta 

álitamál komið upp varðandi það þegar lög skortir til að tryggja stjórnarskrárverndaðan rétt 

einstaklinga.
41

 Oft verða árekstrar milli stjórnarskrárverndaðra mannréttinda í samskiptum 

                                                             
35 „Mótmæli við heimili bitna á börnum“, www.barn.is. 
36 Seinna komu á sjónarsviðið efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttinsi og hafa þau verið talin til annarrar 

kynslóðar mannréttinda. Þessi réttindi hafa ekki verið talin jafn afdráttarlaust virk fyrir einstakling með því einu 

að ríkisvaldið haldi að sér höndum því gengið er út frá því að ríkið grípi til ákveðinna aðgerða til þess að tryggja 

þau þegnum sínum. 
37 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 450. 
38

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 452. 
39 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 45. 
40 Einkaréttaráhrif flokkast annars vegar í óbein einkaréttaráhrif, en þá er átt við að lagaákvæði í lögskiptum eða 

ágreiningi á milli einkaaðila beri að túlka í ljósi stjórnarskrárverndaðra réttinda, og hins vegar í bein 

einkaréttaráhrif. Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 46. 
41 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 48. 
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einstaklinga og lögaðila og getur þá verið tilefni til þess að höfða mál til að staðfesta að 

stjórnarskárákvæði hafi verið brotið. Við úrlausn á þeim álitaefnum sem upp geta komið í 

slíkum tilvikum ræðst niðurstaðan af túlkun mannréttindaákvæðanna og einnig þarf að vega 

og meta þá hagsmuni sem undir eru.
42

 

Samkvæmt 3. mgr. 73. gr. stjskr. má aðeins setja tjáningarfrelsi skorður með lögum í þágu 

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

eða mannorðs annarra enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum. Þær 

lögmæltu takmarkanir sem rætt er um í 3. mgr. 73. gr. stjskr. mega hins vegar ekki vera of 

almennar því borgurunum verða að vera ljósar þær takmarkanir sem eru á tjáningarfrelsi 

þeirra. Takmörkun þarf að vera studd við eitthvert þeirra markmiða sem talin eru í 3. mgr. 73. 

gr. stjskr.
43

 Sú takmörkun sem á einna helst við, í þeim aðstæðum þar sem mótmælt er fyrir 

utan heimili barna, er takmörkun sem réttlætt er með tilvísun til réttinda annarra, sérstaklega 

þeirra réttinda sem felast í friðhelgi einkalífs. Finna má í íslenskri löggjöf fjöldann allan af 

ákvæðum sem stefna að því að veita friðhelgi einkalífs þá vernd sem felst í 71. gr. stjskr., á 

kostnað tjáningarfrelsisins. Aðallega er þessi ákvæði að finna í XXV. kafla almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 og má sem dæmi nefna bann 229. gr. við að skýra opinberlega frá 

einkamálefnum annars manns, bann 230. gr. við að ryðjast heimildarlaust inn í hús og bann 

234. gr. við að meiða æru annars manns með móðgun í orðum eða athöfnum, sem eiga ekki 

undir 232. gr. almennra hegningarlaga.
44

 Annað ákvæði sem nú er beitt í síauknum mæli er 

ákvæði b-liðar 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 sem veitir einstaklingi bótarétt á 

hendur þeim sem brýtur gegn friðhelgi einkalífs hans.
45

 

Af þessari upptalningu sést að löggjafinn hefur sett lög sem takmarka tjáningarfrelsið 

vegna réttinda annarra. Löggjafinn hefur því opnað leið fyrir þá sem telja á sér brotið með 

mótmælum fyrir framan heimili sín, til að fá dóm um hvort brotið hafi verið á rétti til friðhelgi 

einkalífs. Forráðamenn barna, sem talið er að hafi þannig verið brotið á, geta því annaðhvort 

fyrir þeirra hönd kært slíkt athæfi til lögreglu, sé málið þannig vaxið, eða höfðað einkamál og 

krafist miskabóta á grundvelli 26. gr. skaðabótalaga. Í málum sem varða mörkin milli 

friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsisins er almennt ekki ágreiningur um hvort stefnt sé að 

réttmætu markmiði með takmörkunum, heldur hvort nauðsynlegt sé að skerða tjáningarfrelsið 

í þágu friðhelgi einkalífs.
46

 Það þarf því að fara fram túlkun á stjórnarskrárákvæðunum, þeim 

                                                             
42 Björg Thorarensen: Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla, bls. 105. 
43 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 373. 
44 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 290. 
45 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 291. 
46 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 376. 
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takmörkunarheimildum sem í þeim felast og loks þeim ákvæðum laga sem fela í sér 

takmörkunina. Við túlkun mannréttindareglna hafa sjónarmið um grunngildi þeirra fengið 

aukið vægi á kostnað sjónarmiða um reglusetningu
47

. Sjónarmið um grunngildi byggja á því 

markmiði að vinna að velferð og frelsi borgaranna í því umhverfi og þjóðfélagsaðstæðum sem 

þeir búa við hverju sinni. Ákvæði stjórnarskrárinnar eru því túlkuð í samræmi við breyttar 

aðstæður í samfélaginu og halda þannig betri tengslum við það.
48

 Það er því að mörgu að 

hyggja þegar kemur að því að meta hvort brotið hafi verið á friðhelgi einkalífs barna og hvort 

refsiábyrgð eða bótaábyrgð liggi við slíku broti. 

5 Börn að mótmæla 

5.1 Börn að mótmæla á eigin forsendum 

Börn og unglingar verða oft ósátt við þær aðstæður sem uppi eru í þeirra lífi t.d. í tengslum 

við skóla, tómstundir eða þá stefnu sem Alþingi eða ríkisstjórnin tekur í ákveðnum málum. 

Vilja þau stundum koma skoðunum sínum á framfæri og gera það jafnvel með því að búa til 

undirskriftalista. Aðrar gerðir mótmæla eru t.d. hópskróp og svokölluð gangaverkföll þar sem 

krakkar sitja sem fastast á göngum skóla með kröfuspjöld og mótmæla. Dæmi um þetta er 

þegar hundruð nemenda Fjölbrautarskólans í Breiðholti tóku upp á því í febrúar árið 2010 að 

sitja á göngum skólans og neita að mæta í kennslustundir. Ástæðan fyrir þessu var ákvörðun 

skólameistarans að blása af árshátíð nemendafélagsins sem halda átti á Selfossi.
49

  

Samkvæmt 73. gr. stjskr. eru allir frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. Samkvæmt 

Barnasáttmálanum eru réttindi barna af þrennu tagi, þ.e. vernd, umhyggja og þátttaka. Fyrstu 

tvö réttindin eru óumdeilanleg en réttur barnanna til þáttöku í samfélaginu er umdeildur. 

Barnasáttmálinn reynir að breyta þessu.
50

 Samkvæmt 12. gr. skulu aðildarríki tryggja barni 

sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það 

varðar, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska. Hér er 

um rétt barnsins að ræða en ekki skyldu. Í 1. mgr. 13. gr. sáttmálans sem fjallar um 

tjáningarfrelsi segir að barn eigi rétt á að láta í ljós skoðanir sínar, og það feli í sér rétt til að 

leita, taka við og miðla hvers kyns vitneskju og hugmyndum [...]. Tjáningarfrelsið er nátengt 

rétti barnsins til þess að hafa skoðanir og að þær séu teknar alvarlega, sbr. 12. gr. 

Barnasáttmálans.
51

 Þetta viðhorf sem kom fram í Barnasáttmálanum fer að vissu leyti í bága 

                                                             
47 Sem beitir textaskýringu við túlkun og byggir á upprunalegri merkingu stjórnarskrárákvæðanna. 
48 Björg Thorarensen: Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla, bls. 132. 
49 „Nemendur FB mótmæla með hópskrópi“, http://www.dv.is. 
50 Skýrsla umboðsmanns barna 2004, bls. 78. 
51 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 29. 
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við hefðbundna afstöðu fullorðinna sem gjarnan höfðu þá sýn að börn ættu að halda sig til 

hlés, en þegar þau ná fullorðinsaldri
52

 er gert ráð fyrir að þau hafi fullmótaðar skoðanir. 

Barnasáttmálinn hafnar þessari vantrú á getu barna og hefur það verið ein af höfuðáherslum 

umboðsmanns barna frá stofnun embættisins að hlusta á börnin og heyra hvað þeim liggur á 

hjarta.
53

 Til að stuðla að þeirri þróun kom umboðsmaður barna í byrjun árs 2009 á fót 

ráðgjafarhópi ungmenna á aldrinum 13-17 ára sem hefur það hlutverk að vera ráðgefandi aðili 

fyrir embættið um þau málefni sem brenna á börnum og ungmennum í íslensku samfélagi.
54

 

Árið 2007 tóku gildi ný æskulýðslög, nr. 70/2007, og er þar að finna nýtt ákvæði þar sem 

segir að sveitarstjórnum beri að hlutast til um að stofnuð séu sérstök ungmennaráð sem eigi 

m.a. að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar um málefni ungs fólks í viðkomandi sveitarfélagi. 

Árið 2008 athugaði umboðsmaður barna hvort einhver, og þá hversu mörg, sveitarfélög hefðu 

komið á fót slíku ungmennaráði. Niðurstöður könnunarinnar voru þær að ungmennaráð voru 

starfandi í 14 sveitarfélögum, þar sem um 60,2% landsmanna búa.
55

 Nú á sér því stað jákvæð 

þróun sem miðar að því að hlusta meira á og taka mark á skoðunum unga fólksins. 

Sum börn eru ákveðin í að láta skoðanir sínar í ljós og vilja taka þátt í pólitík og pólitískri 

umræðu. Umboðsmanni barna barst spurning árið 2010 um hvort einstaklingum sem náð 

hefðu 15 ára aldri væri heimilt að taka þátt í prófkjöri. Í svari umboðsmanns kom fram að eins 

og hver annar þá njóta börn félagafrelsis, sbr. 74. gr. stjskr. og 15. gr. Barnasáttmálans.
56

 Í 

félagafrelsi felst rétturinn til að stofna félög og koma saman með friðsömum hætti og stuðlar 

það, ásamt 12. og 13. gr. Barnasáttmálans, að því að barnið verði virkur þátttakandi í 

samfélaginu.
57

 Það sama ætti því að gilda um að taka þátt í prófkjöri og pólitískri umræðu. 

Hins vegar þarf að gæta að því að þroska- og reynsluleysi barnanna sé ekki misnotað og þurfa 

foreldrar og aðrir að gæta að velferð barnanna.
58

 

Samkvæmt 3. gr. Barnasáttmálans eiga hagsmunir barnsins ávallt að vera í fyrirrúmi. 

Foreldrar þurfa að vega og meta í samræmi við aldur og þroska barns hvort þeim sé nokkur 

hætta búin við að taka þátt í mótmælum. Hins vegar kveður 6. mgr. 28. gr. barnalaga á um 

skyldu foreldranna til að hafa samráð við barn sitt áður en málefnum þess er ráðið til lykta 

eftir því sem aldur og þroski barnsins gefur til kynna. Einnig er tekið fram að afstaða barns 

skuli fá aukið vægi eftir því sem það eldist og þroskast. Ákvæðið er í samræmi við 1. mgr. 12. 

                                                             
52 Skýrsla umboðsmanns barna 2004, bls. 78 
53

 Skýrsla umboðsmanns barna 2004, bls. 79 
54 Skýrsla umboðsmanns barna 2009, bls. 30. 
55 Skýrsla umboðsmanns barna 2009, bls. 30. 
56 Skýrsla umboðsmanns barna 2010, bls. 41. 
57 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 31. 
58 Skýrsla umboðsmanns barna 2010, bls. 41. 
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gr. Barnasáttmálans.
59

 Hér togast því á skyldur foreldranna til að hafa hagsmuni barns í 

fyrirrúmi og samráðsréttur barnanna. Eftir því sem barn verður eldra og þroski þess meiri því 

meiri verður réttur þess til að  ráða málum sínum sjálft. Hæsta stig samráðsréttarins er 

sjálfsákvörðunarréttur barnsins sem það öðlast á síðustu stigum barndómsins. En jafnvel þótt 

barn eldist og þroskist, og sjálfsákvörðunarréttur þess verður meiri, þarf samt sem áður að 

hafa hliðsjón af 5. gr. Barnasáttmálans sem kveður á um þá ábyrgð sem hvílir á foreldrum að 

veita barni „tilhlýðilega leiðsögn og handleiðslu í samræmi við vaxandi þroska þess er það 

beitir réttindum þeim sem viðurkennd eru í samningi þessum“. Þannig að jafnvel þó að barn 

hafi tjáningarfrelsi, og aldur og þroska til að beita því, ber foreldrum að leiðbeina því í notkun 

þess frelsis. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur vísað til Barnasáttmálans í dómum sínum og er MDE, 

Kristilegi þjóðarflokkurinn gegn Moldavíu, 14. febrúar 2006 (28793/02) gott dæmi, þar sem 

dómstóllinn fjallar um félaga- og fundafrelsi barna og þátt foreldranna í því frelsi. 

 
Mál þetta var kært af stjórnmálaflokki í Moldavíu sem var í stjórnarandstöðu þegar atvik 

þess áttu sér stað. Vegna óformlegra útifunda, sem flokkurinn efndi til framan við aðsetur 

ríkisstjórnarinnar til þess að ræða þau áform hennar að gera rússnesku að 
skyldunámsgrein í skólum landsins, án þess að hafa fengið tilskilin leyfi fyrir fundunum, 

lagði dómsmálaráðuneyti landsins einsmánaðarbann við slíkum óskipulögðum 

fundahöldum á vegum flokksins. Ein af röksemdunum fyrir banninu var að þátttaka 
ósjálfráða einstaklinga í fundunum hefði verið í andstöðu við 15. gr. Barnasáttmálans. 

Síðar staðfesti áfrýjunardómstóll þá ákvörðun ráðuneytisins, m.a. með vísun til sömu 

greinar sáttmálans. Kæran var á því reist að umrætt bann hefði m.a. brotið í bága við 11. 

gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um fundafrelsi. Í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu er 
vísað til 15. gr. Barnasáttmálans, en ekki er vikið sérstaklega að sáttmálanum í 

dómsforsendum. Hins vegar segir þar um fyrrgreinda röksemd fyrir banninu við frekari 

fundahöldum að hver sem er, þ. á m. börn, hafi getað tekið þátt í fundunum, þar sem þeir 
voru haldnir á almannafæri. Enn fremur lýsir Mannréttindadómstóllinn þeirri skoðun 

sinni að það hafi átt að vera mál hverra foreldra um sig að ákveða hvort þau vildu leyfa 

börnum sínum að taka þátt í fundunum. Þar af leiðandi sýnist það hafa gengið þvert gegn 

fundafrelsi foreldranna og barnanna að halda þeim frá þessum samkomum, þar sem verið 
var að ræða og mótmæla stefnu ríkisstjórnarinnar í skólamálum. Í samræmi við þessa 

afstöðu komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu (sex dómarar af sjö) að yfirvöld í 

Moldavíu hafi brotið gegn 11. gr. Mannréttindasáttmálans með því að leggja bann við 
fundahöldum með þeim hætti sem gert var.

60
 

 

5.2 Börn að mótmæla á forsendum annarra 

Kafli 5.1 fjallaði um tjáningarfrelsi barna, að það ætti að gefa þeim tækifæri til að tjá skoðanir 

sínar og taka mark á þeim. Hins vegar ætti aldrei að nota börn til að mótmæla fyrir málstað 

annarra. Foreldrar og aðrir sem vinna með börnum og þurfa að koma skoðunum sínum á 

                                                             
59 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið: Barnalög ásamt greinargerð, bls. 74. 
60 Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 

o.fl., bls. 53. 
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framfæri ættu að gera það á eigin forsendum en ekki að beita börnunum fyrir sig. Gríðarleg 

vinna hefur farið fram, m.a. á vegum umboðsmanns barna, til þess að tryggja börnum það 

tjáningarfrelsi sem þeim er veitt í 73. gr. stjskr. og 12. og 13. gr. Barnasáttmálans. Í kafla 5.1 

hér á undan var m.a. lýst ráðgjafarhóp ungmenna sem umboðsmaður kom á fót árið 2009 og 

hafði það að markmiði að vera ráðgefandi aðili fyrir embættið. Einnig var mælt fyrir um það í 

æskulýðslögum, nr. 70/2007, að sveitarfélög ættu að stofna ungmennaráð sem eiga að vera 

ráðgjafar sveitarstjórna í málum unga fólksins. Þetta er alls ekki tæmandi talning á þeirri 

vinnu sem fram hefur farið til að tryggja að hlustað sé á börn og mark tekið á þeim hér á 

landi. Með því að beita börnum í mótmælum á öðrum forsendum en þeirra eigin er verið að 

grafa undan tjáningarfrelsi barna og þeirri miklu vinnu sem átt hefur sér stað í þeirri viðleitni 

að tryggja tjáningarfrelsi þeirra. Í raun væri þá verið að misnota tjáningarfrelsi barna og rétt 

þeirra til að tjá sig ekki. Hugsanlega væru viðkomandi einnig að misnota stöðu sína því börn 

treysta þeim fullorðnu einstaklingum sem annast um þau og verið væri að grafa undan 

þátttöku barnanna í þjóðfélagsumræðunni. 

Skoðanir barna er hægt að skilgreina sem þeirra einkamálefni, það sem einkennnir þau 

sem persónu
61

, sem þau ráða hvort þau tjá sig um eða ekki. Ásamt því að vera brot á 

tjáningarfrelsi barnanna er það álitamál hvort það, að þvinga upp á börn ákveðnum skoðunum 

sem þau eru síðan látin tjá sig um, sé brot á rétti þeirra til að njóta friðar um sína einkahagi og 

það sem einkenni þau sem persónu. 

5.3 Börn höfð meðferðis á mótmæli 

Tjáningarfrelsi barna er mjög ríkt og hafa þau sama rétt til að mótmæla og foreldrar þeirra. 

Eins og kom fram í síðasta hluta þá ber að virða skoðanir þeirra og taka mark á þeim ásamt 

því að virða frelsi þeirra til að tjá sig ekki. Oft og tíðum gerist það að foreldrar, eða aðrir, taka 

börnin með sér á mótmælafundi
62

 og eru þess jafnvel dæmi að þeim sé þar ætlað sérstakt 

hlutverk. Gott dæmi um það er ræða 8 ára stelpu í búsáhaldabyltingunni sem hún sagðist hafa 

samið sjálf með smáhjálp frá pabba sínum. Áður en forsjáraðilar ákveða að taka börn sín með 

sér á mótmæli, eða leyfa öðrum að fara með börn sín á mótmæli, þarf að vega og meta 

aðstæður hverju sinni út frá aldri og þroska barnsins hvort við hæfi sé að hafa það meðferðis. 

Áður en ákvörðun er tekin þarf að taka tillit til aldurs og þroska barns með því að ræða við 

barnið og heyra skoðun þess á því hvort það vilji koma með. Virða þarf tjáningar- og 

skoðanafrelsi barnanna og meginreglan er sú að börn eigi að fá tækifæri til að tjá sig um 

                                                             
61 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 288. Í bók sinni nefnir Björg að friðhelgi einkalífs 

felist í því að hver rmaður hefur rétt til að njóta friðar um sína einkahagi. Einnig falli undi einkalíf auðkenni 

manns, sjálfsmynd og það sem einkennir hann sem persónu. 
62 Fundafrelsið er verndað í 4. mgr. 74. gr. stjskr, 1. mgr. 11. gr. MSE og 14. gr. Barnasáttmálans. 
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málefni sem þau varða. Hins vegar eru börn viðkvæm og þurfa á sérstakri vernd að halda og 

það er á ábyrgð foreldranna að vernda hagsmuni barnanna.
63

 Í viðtali við DV lagði Kolbrún 

Baldursdóttir sálfræðingur og sérfræðingur í klínískri sálfræði fram mat sitt á því hvort rétt 

væri að fara með börn á þau mótmæli sem fram fóru í október 2010.
64

 Að hennar mati voru 

mótmælin enginn staður fyrir ung börn og kynnu þau að vera í stórhættu við þær aðstæður 

sem skapast gætu við slík tilefni. 

 

Margir mæta til mótmæla með ung börn sem vel kunna að vera í stórhættu við þessar 
aðstæður. Þess utan getur það varla talist gott fyrir börn að horfa upp á hóp fullorðinna, 

þar á meðal foreldra sína, sem öskra, kasta grjóti og matvælum með tilheyrandi 

ókvæðisorðum.
65

 
 

Kolbrún segir líka að þau skilaboð sem unglingar kunni að fá þegar mótmæli fara úr 

böndunum vera áhyggjuefni. 

 
Þeir horfa á þetta og fá kannski óbeint samþykki fyrir að svona megi haga sér. Það er 

margt í þessu þegar maður fer að hugsa þetta út frá börnum og unglingum.
66

 

 

Umboðsmaður barna gaf út álit sitt á því hvort við hæfi væri að taka börn á mótmæli. 

Hann taldi að almennt væri ekki rétt að taka börn á mótmæli eins og fóru fram í október 2010. 

Í álitinu gaf umboðsmaður hins vegar út ábendingar til þeirra foreldra sem hygðust taka börn 

sín með á friðsamlega mótmælafundi: 

 

 Réttur barna til verndar á að ganga framar rétti foreldra þeirra til að taka þátt í 

mótmælum. 

 Aldrei ber að nota börn til þess að koma skoðunum annarra á framfæri. Þau eiga rétt á 

sínum eigin skoðunum og að tjá þær frjálslega. 

 Mikilvægt er að valda börnum ekki óþarfa áhyggjum og streitu. Reynum að hlífa 

börnum fyrir ringulreið, reiði og vonleysi. 

 Börn læra það sem fyrir þeim er haft. Skemmdarverk og ofbeldi eru ekki réttlætanleg 

og ekki vænleg leið til að kenna börnum góð samskipti. 

 Eyru barna eru viðkvæmari fyrir heyrnarskemmdum af völdum hávaða en hinna 

fullorðnu. 

 Ómögulegt er að vita hvenær friðsamleg mótmæli breytast í hættulegar aðstæður 

sérstaklega þar sem eldar loga og verið er að henda hlutum. 

 Þótt útlitið sé svart bætir það lítið fyrir börn að horfa upp á reiði og skemmdarverk í 

návígi. Það er á ábyrgð hinna fullorðnu að skapa börnum öryggi og trú á framtíðina. 

                                                             
63 Skýrsla umboðsmanns barna 2009, bls. 31. 
64

 Mikil mótmæli fóru fram í kjölfar fjármálahrunsins sem varð árið 2008. Sumum mótmælunum má að vissu 

leyti líkja við óeirðir því grjóti og alls kyns hlutum var kastað að lögreglu sem varði Alþingishúsið, 

stjórnmálamenn og almannaeignir. Lögreglan þurfti nokkrum sinnum að beita táragasi til að verjast 

mótmælendum. 
65 „Sálfræðingur: Börn í hættu á mótmælum“, http://www.dv.is. 
66 „Sálfræðingur: Börn í hættu á mótmælum“, http://www.dv.is. 
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 Æskilegt er að foreldrar ræði við börn um það sem er að gerast á yfirvegaðan hátt. 

Börn eiga rétt á upplýsingum um ástand mála, t.d. frá fjölmiðlum ef það hentar aldri 

þeirra og þroska. 

 

Í friðhelgi einkalífs hefur verið talið felast að hver maður eigi rétt á að ráða yfir lífi sínu 

og líkama og til að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Með tilliti til 

dómaframkvæmdar Mannréttindadómstóls Evrópu hefur auk þess verið talið felast í 8. gr. 

MSE um friðhelgi einkalífs, vernd á líkamlegu og andlegu sjálfræði mannsins. Einnig falli 

undir einkalíf auðkenni manns og sjálfsmynd og það sem einkennir hann sem persónu 

gagnvart umhverfi sínu og öðrum í samfélaginu.
67

 Álitamál er hvort foreldrar brjóti á friðhelgi 

einkalífs barna sinna með því að taka þau með á mótmælafundi án þess að gefa skoðunum 

þeirra og vilja gaum. Athugunarefnið er hvort þeir brjóti á rétti barnanna til að njóta friðar um 

lífshætti sína og einkahagi, það sé barnanna að ákveða hvort þau vilji að þau séu tengd 

ákveðnum skoðunum. Barnið hefur rétt á að njóta friðhelgi um sína einkahagi, það sem 

einkennir það sem persónu, og friðhelgi á líkamlegu og andlegu sjálfræði. Má því með rúmri 

túlkun segja að það að taka börnin með á mótmæli gæti falið í sér brot á friðhelgi einkalífs 

barnanna. 

Ef börn vilja hins vegar sjálf mótmæla og ef það fer ekki gegn hagsmunum þeirra þá á að 

veita börnunum tækifæri til að tjá sig. Eftir því sem börnin verða eldri ber að veita þeim meiri 

sjálfsákvörðunarrétt til að mótmæla.
68

 Í þessum efnum þurfa foreldrar, skv. 5. gr. 

Barnasáttmálans að veita tilhlýðilega leiðsögn og handleiðslu í samræmi við vaxandi þroska 

barnanna þegar það beitir réttindum sínum skv. Barnasátmálanum. Að lokum hvílir einnig 

skylda á foreldrum skv. 3. gr. Barnasáttmálans að hafa í huga að það sem barni sé fyrir bestu 

hafi ávallt forgang. 

6 Niðurstöður 

Við ritun þessarar ritgerðar var fljótlega ákveðið að skipta henni upp í tvo hluta, annars vegar 

mótmæli fyrir framan heimili fólks og hins vegar börn að mótmæla. 

Í fyrri hlutanum eru mörkin milli friðhelgi einkalífs barna og tjáningarfrelsis mótmælenda 

skoðuð. Þrátt fyrir óljós mörk milli friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis almennt þá virtist við 

nánari skoðun sem friðhelgi einkalífs barna nyti ríkari verndar við, þegar mótælt er fyrir 

framan heimili þeirra, en tjáningarfrelsi mótmælenda. Því til stuðnings var bent á 16. gr. 

Barnasáttmálans og 3. mgr. 71. gr. stjskr. þar sem segir að einungis löggjafinn geti sett 

                                                             
67 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 288. 
68 „Börn og mótmæli“, http://www.barn.is. 
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friðhelgi einkalífs skorður og í tengslum við börn einungis til að gæta hagsmuna þeirra. Þá var 

því velt upp hvort það væri einungis foreldranna að gæta að því að friðhelgi einkalífs barna 

sinna sé ekki brotin. Með vísan til 2. mgr. 2. gr. Barnasáttmálans og þróunar í túlkun 71. gr. 

stjskr. var niðurstaðan sú að það væri allra að gæta að því að brjóta ekki friðhelgi einkalífs 

barna. Að lokum var kannað hvert eftirlitshlutverk barnaverndaryfirvalda og dómstóla væri, 

þegar mótmælt væri fyrir utan heimili barna hlutverkum sem þessum. Sjaldan virðist tilefni 

fyrir inngrip barnaverndaryfirvalda en hins vegar hefur löggjafinn gefið þeim, sem telja brotið 

á friðhelgi sinni, leið til að fá dóm um hvort slíkt brot hafi átt sér stað. Er þessar heimildir 

aðallega að finna í almennum hegningarlögum og hinni mikilvægu 26. gr. skaðabótalaga sem 

veitir einstaklingumi bótarétt gagnvart þeim sem brjóta á friðhelgi einkalífsins. 

Seinni hluti ritgerðarinnar fjallar um þegar börn mótmæla á eigin forsendum, börn að 

mótmæla á forsendum annarra og þær aðstæður þegar börn eru tekin meðferðis á mótmæli án 

þess að þau séu beinir þátttakendur. Réttur barna til mótmæla byggist á 73. gr. stjskr. ásamt 

12. og 13. gr. Barnasáttmálans. Samkvæmt þeim ákvæðum hafa þau sama rétt og aðrir til að 

tjá skoðanir sínar og sú skylda hvílir á stjórnvöldum að hlusta á þær skoðanir. Í tengslum við 

þessa skyldu hefur umboðsmaður barna komið á fót ráðgjafarnefnd ungmenna sem á að veita 

umboðsmanni ráðgjöf í tengslum við málefni ungs fólks. Einnig var sett nýtt ákvæði í 

æskulýðslög sem leggur þá skyldu á sveitarfélög að stofna ungmennaráð sem ætlað er að vera 

ráðgjafandi fyrir sveitarstjórnir í málefnum unga fólksins. Í kafla 5.2 var fjallað um það þegar 

börn eru notuð til að koma á framfæri skoðunum annarra í mótmælum. Að mati höfundar 

grefur slíkt undan því góða starfi sem umboðsmaður barna hefur unnið síðustu tvo áratugi til 

að tryggja tjáningarfrelsi barna og breiða út þá skoðun að á börn eigi að hlusta og taka mark á 

skoðunum þeirra. Að síðustu var fjallað um það þegar börn eru tekin með á mótmæli og tekið 

dæmi úr búsáhaldabyltingunni þegar 8 ára stúlka hélt ræðu á mótmælunum. Talið var að 

tryggja þyrfti tjáningarfrelsi barna en hins vegar væru mótmæli eins og fóru fram í október 

2010 ekki góður staður fyrir börn. Því til stuðnings var vísað í viðtal við Kolbrúnu 

Baldursdóttir sálfræðingur og sérfræðingur í klínískri sálfræði ásamt áliti sem umboðsmaður 

gaf út um þau atriði sem huga þyrfti að áður en ákvörðun er tekin um að taka barn með á 

mótmæli. 

Börn eiga rétt á að njóta mannréttinda að sama marki og fullorðið fólk. Þau eiga jafnan 

rétt til friðhelgi einkalífs, til að tjá sig og að litið sé á þau sem jafningja innbyrðis. Ekki eru 

allir sem átta sig á að börn njóta sömu réttinda og fullorðið fólk, sérstaklega tjáningarfrelsis, 

og finnst að börn eigi að halda sig til hlés. Umboðsmaður barna hefur unnið ötult starf við að 

breiða út þekkingu á þessum réttindum barna og þó að miklar framfarir hafi orðið á viðhorfi 
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almennings þá er ekki komið að leiðarenda. Höfundur vonar, og efast ekki um, að hið góða 

starf umboðsmanns haldi áfram í framtíðinni, og vonar að börn verði metin að verðleikum því 

ef réttindi þeirra eru virt þá eru meiri líkur á að þau nái að blómstra og verði að 

fyrirmyndarþjóðfélagsþegnum. 
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