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1 Inngangur 

Mannréttindi eru alþjóðleg og algild réttindi sem eiga að stuðla að jafnari stöðu manna.
1
 Með 

árunum hefur mannkynið lagt aukinn kraft í að huga að slíkum réttindum, gera um þá sáttmála 

og setja lög til að gæta þeirra. Sem dæmi um þannig réttindi er friðhelgi einkalífs, það er 

rétturinn til að ráða yfir eigin lífi og líkama án afskipta annarra, sem er m.a. verndaður í 

ýmsum alþjóðlegum sáttmálum og samningum. Þar sem þessi réttur nær yfir allt einkalíf 

manna er hann mjög víðtækur og tekur meðal annars til þess að geta sagt sína skoðun og hafa 

áhrif á ákvarðanir er varða hagsmuni sína. Á slíkt reynir meðal annars við ættleiðingar barna.  

Ættleiðing hefur verið skilgreind sem sá gjörningur að taka einhvern sér í sonar eða dóttur 

stað.
2
 Um er að ræða mjög viðurhlutamikla ákvörðun er hefur í för með sér afdrifaríkar lög-

fylgjur
3
, jafnt fyrir þann sem verið er að ættleiða sem og fyrir kynforeldra og kjörforeldra. Af 

þeim sökum eru ýmis sérstök sjónarmið er verður að horfa til við ættleiðingu umfram þau 

hefðbundnu sjónarmið um að hagsmunir barnsins séu ávallt í fyrirrúmi. Þannig liggur að baki 

ættleiðingu sérstakur stjórnvaldsgerningur sem reistur er á samþykki foreldra eða forsjáraðila 

fyrir fjölskylduskiptunum og vilja ættleiðendanna til að taka barnið að sér sem sitt eigið. 

Vegna þessa var ákveðið að fara sömu leið hér á landi og á hinum Norðurlöndunum og setja 

sérstök ættleiðingarlög í stað þess að fella slíkar reglur inn í barnalögin.
4
 Samkvæmt þessu er 

ekki gengið út frá því að samþykki barnsins sé þáttur í þeim gerningi sem gerir ættleiðinguna 

löglega. Þó er ákvæði í ættleiðingarlögum sem veitir börnum ákveðinn rétt til að hafa áhrif á 

þessa ákvörðun. Verður þessi réttur barnsins til meðákvörðunar öflugri eftir því sem barnið 

eldist og þroskast og getur þannig í auknum mæli tekið ákvarðanir er varða hagi þess sjálfs.  

Í ritgerð þessari verður hugað að meðákvörðunarrétti barna við ættleiðingu, sbr. 6. gr. laga 

um ættleiðingar nr. 130/1999 (hér eftir nefnd ætl.). Kannað verður hvernig þessi réttur kom 

til, hvers vegna miðað er við 12 ára aldur í núgildandi ættleiðingalöggjöf og hvar Ísland 

stendur í þeim efnum samanborið við önnur lönd. Þá verður lagt mat á hvort rétt sé að halda 

sig við þau aldursmörk eða huga að einhverjum breytingum hvað þetta varðar. Við það mat 

verður litið til norræns réttar, sér í lagi til þeirrar þróunar sem hefur orðið í þeim efnum í 

Noregi á undanförnum árum. 

                                                
1„Hugtakið mannréttindi“, http://www.humanrights.is/. 
2 Lögfræðiorðabók – með skýringum, bls. 519. 
3 Í íslenskum ættleiðingarlögum hefur verið gengið út frá því að sterk ættleiðing sé hagstæðari fyrir barnið heldur 

en veik. Sterk ættleiðing hefur í för með sér gagnger fjölskylduskipti út frá lagalegu sjónarhorni, ættleidda barnið 

verður því eins sett og ef það væri kynbarn kjörforeldra sinna.  
4 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 2831. 
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Ritgerðin er þannig uppbyggð að fyrst verður fjallað almennt um börn, sérstöðu þeirra og 

lagavernd. Þá verður vikið að rétti barna til að hafa skoðun þegar kemur að ákvörðunum sem 

varða þau. Að lokum verður fjallað sérstaklega um meðákvörðunarrétt barns þegar kemur að 

ættleiðingu þess og reglur í íslenskum lögum bornar saman við erlendan rétt.  

2 Réttur barna til friðhelgi einkalífs 

2.1 Hugtakið barn 

Ekki er að finna neina almenna skilgreiningu í íslenskum lögum á því hvar aldursmörk barna, 

ungmenna eða ófullveðja manna liggja.
5
 Í lögræðislögum nr. 71/1997 segir í 1. mgr. 1. gr. að 

menn verði lögráða við 18 ára aldur. Við það öðlast einstaklingur annars vegar sjálfræði, sem 

merkir hæfi til að ráða persónulegum högum sínum, og hins vegar fjárræði, sem er hæfi til að 

ráðstafa fjármálum sínum sjálfur.
6
 Við þann aldur er einnig talið að börn verði fullorðin sbr. 1. 

mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 (hér eftir bvl.). Í samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, sem nánar verður gerð grein fyrir síðar, er barn skilgreint í 1. gr. sem hver sá 

einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri, þó með þeirri undantekningu að hann nái ekki 

lögræðisaldri fyrr samkvæmt þeim lögum sem hann lýtur.
7
  

Samkvæmt framansögðu telst einstaklingur því barn til 18 ára aldurs. Fram að þeim aldri 

er það undir verndarvæng þeirra sem eldri eru en með hækkandi aldri fær barnið þó aukinn 

rétt í samræmi við þroska þess hverju sinni. En hvernig hafa réttindi barna þróast síðustu 

áratugi? 

 

2.2 Þróun  

Börn þurfa eðli síns vegna á meiri vernd að halda en fullorðnir. Vegna viðkvæmrar stöðu 

sinnar í samfélaginu hafa verið gerðir alþjóðlegir samningar sem eiga að stuðla að vernd 

barna og þurfa aðildarríki þeirra að gæta þess að ákvæðum þeirra sé fylgt eftir með löggjöf 

gerist þess þörf. Kemur þetta til vegna þess að í sumum löndum, þar með talið á Íslandi, er til 

staðar svokallað tvíeðli þjóðaréttar og landsréttar. Af því leiðir að það þarf að lögfesta 

sérstaklega reglur þjóðaréttar í aðildarríkjunum samkvæmt stjórnskipunarreglum viðkomandi 

                                                
5 Fyrsta skýrsla Íslands um framkvæmd samnings á vegum Sameinuðu þjóðanna frá 20. nóvember 1989 um 

réttindi barnsins, bls. 14. 
6 Páll Skúlason: Mannhelgi, bls. 83. 
7 Barnasáttmálinn, bls. 9. 
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ríkis.
8
 Þannig þarf aðildarríki, er lögfestir alþjóðlegan samning, að gæta þess að viðkomandi 

lagasetning fylgi honum eftir í framkvæmd.
9
  

Mikilvægastur þessara alþjóðlegu samninga, þegar kemur að börnum, er samningur Sam-

einuðu þjóðanna um réttindi barnsins sem samþykktur var á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna í nóvember 1989. Í daglegu tali hefur samningurinn verið kallaður Barnasáttmálinn 

og verður stuðst við það heiti í gegnum þessa ritgerð.  

Eitt af fjórum grunngildum sáttmálans er að það sem barni er fyrir bestu á alltaf að ganga 

fyrir, en þá meginreglu er að finna í 3. gr. hans.
10

 Því er mikilvægt að huga ávallt fyrst að hag-

smunum barnsins þegar tekin er ákvörðun um hagi þess eða velferð. Þegar fyrst voru sett 

heildstæð barnalög á Íslandi árið 1981 var þetta sjónarmið ekki undirstöðuatriði við samningu 

þeirra en kom hins vegar inn í lögin þegar þau voru endurskoðuð árið 1992, eða sama ár og 

Barnasáttmálinn var fullgiltur hér á landi. Sömu sjónarmið voru einnig lögð til grundvallar í 

núgildandi barnalögum nr. 76/2003 (hér eftir nefnd bl.)
11

 en í 2. mgr. 1. gr. þeirra er að finna 

almennt ákvæði sem lögfestir þetta sjónarmið.  

Til að vernda réttinn til friðhelgi einkalífs hefur hann meðal annars verið lögfestur í mann-

réttindasáttmála Evrópu og íslenskri löggjöf. Er þar um að ræða friðhelgi einkalífs almennt 

sem tekur til allra. Að auki hefur friðhelgi einkalífs barna verið lögfest sérstaklega og verður 

farið yfir það nánar síðar.  

 

2.3 Ákvæði mannréttindasáttmála Evrópu um friðhelgi einkalífs.  

Mannréttindasáttmáli Evrópu (hér eftir nefndur MSE) var samþykktur af Evrópuráðinu í 

nóvember árið 1950.
12

 Ákvæði 8. gr. samningsins fjallar um rétt sérhvers manns til friðhelgi 

einkalífs og fjölskyldu. Þannig nær þessi réttur jafnt til barna og fullorðinna. Gildissvið 

greinarinnar er því mjög víðtækt og hefur farið mjög vaxandi á undanförum áratugum, þó 

helst í dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir nefndur MDE eða Mann-

réttindadómstóllinn). Ástæðu þessa má rekja til þess að dómstóllinn beitir í þó nokkrum mæli 

svokallaðri framsækinni lögskýringu til að tryggja þá vernd sem samningurinn á að veita.
13

 

Þetta má meðal annars rekja til þess að mörg álitaefni sem koma fyrir dómstólinn voru 

einfaldlega ekki þekkt þegar ákvæði 8. gr. samningsins var sett. Einnig leggur ákvæðið ríkari 

jákvæðar skyldur á aðildarríkin umfram önnur ákvæði samningsins að setja lagareglur til að 

                                                
8 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 789. 
9 Ot.prp. nr. 45, bls. 7. 
10 Barnasáttmálinn, bls. 7.  
11 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 8-9. 
12 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 455. 
13 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 313. 
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tryggja þau réttindi er felast í greininni.
14

 Þetta má eflaust rekja að einhverju leyti til þeirra 

sjónarmiða að samfélagið hafi ríkra hagsmuna að gæta af því að friðhelgi einkalífs einstak-

linganna sé virt því það sé lykillinn að því að allir lifi í sátt og samlyndi.  

Einkalíf í skilningi 8. gr. MSE hefur verið skýrt mjög rúmt. Nær það bæði yfir heimili 

manns og fjölskyldu sem og til bréfaskipta og annarra samskiptaforma.
15

 Ákvæðið má einnig 

teygja yfir allt það sem lýtur að persónulegum högum fólks. Mannréttindadómstóllinn hefur 

skýrt hugtakið svo í framkvæmd að það feli ekki einungis í sér vernd á líkamlegu og andlegu 

sjálfræði fólks heldur einnig auðkenni manna og sjálfsmynd og það sem gerir viðkomandi að 

persónu. Í framkvæmd hefur kynfrelsi og réttur til að ráða yfir eigin líkama fallið undir vernd 

ákvæðisins. Dómstóllinn hefur tekið fram að það sem talið er upp í ákvæðinu er ekki tæmandi 

talið.
16

 Eins og sjá má á þessari upptalningu eru þetta kjarnaatriði í því sem gerir fólk að því 

sem það er og hefur 8. gr. MSE verið í stöðugri þróun í gegnum árin samhliða breyttum 

samfélagsviðmiðum.  

Í 2. mgr. 8. gr. MSE er ákvæði er heimilar ákveðnar takmarkanir á þeim rétti sem felst í 1. 

mgr. sömu greinar. Skilyrði fyrir slíkum takmörkunum eru að þær séu í samræmi við lög og 

nauðsynlegar, t.d. til verndar heilbrigði og siðgæði manna eða réttindum og frelsi annarra 

manna.
17

 Við lögfestingu MSE með lögum nr. 62/1994 var mannréttindaákvæðum stjórnar-

skrárinnar breytt til að endurspegla samninginn. Segja má að samningurinn hafi í leiðinni 

fengið stöðu stjórnarskrárígildis og er hann því jafn rétthár stjórnarskránni, og gengur þar af 

leiðandi framar öðrum settum lögum.
18

 Þannig var talið að réttindi einstaklinga myndu fá 

aukna vernd og að réttaröryggi myndi aukast til muna.
19

 Meðal þessara ákvæða er 71. gr. 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir nefnd stjskr.) er lýtur að friðhelgi 

einkalífs.
20

 

 

2.4 Ákvæði stjórnarskrárinnar um rétt til einkalífs.  

Í 1. mgr. 71. gr. stjskr. er kveðið á um friðhelgi heimilisins og fjölskyldunnar. Við samningu 

ákvæðisins var áðurnefnd 8. gr. MSE höfð til fyrirmyndar og verður því 71. gr. stjskr. einnig 

skýrð með hliðsjón af dómum Mannréttindadómstólsins.
21

  

                                                
14 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 286.  
15 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 536.  
16 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 288. 
17 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 10. 
18 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 84-85. 
19 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 86-88. 
20 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 536. 
21 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 286. 
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Í 2. og 3. mgr. 71. gr. stjskr. er fjallað um takmarkanir á friðhelgi einkalífs. Líkt og aðrar 

takmarkanir á mannréttindum þurfa þær að hvíla á lagaheimild sem er skýrt orðuð og fyrir-

sjáanleg fyrir borgarann. Takmörkunin þarf einnig að vera til þess að verja rétt annars, sbr. 3. 

mgr. 71. gr.
22

 Einnig þarf að huga að því að gæta meðalhófs, líkt og ávallt þegar um er að 

ræða mikilvæg réttindi fólks, og beita ekki íþyngjandi ákvörðunum nema um lögmæt mark-

mið sé að ræða. Í dómsmálum sem varða 71. gr. stjskr. er oftast fjallað um það hvort stjórn-

völd hafi gengið of langt í að takmarka réttindi manna með ólögmætum aðgerðum.
23

 

Hér hefur verið fjallað almennt um vernd friðhelgi einkalífs í alþjóðasamningum og 

íslenskum lögum. Eins og áður hefur komið fram er sérstaklega fjallað um friðhelgi einkalífs 

barna í Barnasáttmálanum.  

 

2.5 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

2.5.1 Almennt  

Eins og áður segir var samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins undirritaður árið 

1989. Hann öðlaðist gildi á Íslandi 27. nóvember 1992 og var síðan lögfestur hér á landi 20. 

febrúar 2013, sbr. lög nr. 19/2013.
24

 Samningurinn hefur að geyma ákvæði um grundvallar-

mannréttindi barna og jafnframt er hann eini alþjóðasamningurinn sem fjallar einungis um 

börn, óháð réttindum hinna fullorðnu.
25

 Eflaust má velta því fyrir sér hvort hann hafi öðlast 

sömu stöðu og MSE öðlaðist þegar hann var leiddur í lög hér á landi, þ.e.a.s. hvort Barna-

sáttmálinn hafi nokkurs konar stjórnarskrárígildi, en það er hins vegar utan efnissviðs þessarar 

ritgerðar. Þórhildur Líndal útskýrir inntak hans í hnotskurn á þessa leið:  

 
Barnasáttmálinn er alþjóðlegur samningur sem viðurkennir mannréttindi barna. Hann 

lögfestir þá skyldu aðildarríkja að tryggja að hvert barn, án nokkurrar mismununar, njóti 
sérstakrar verndar og umönnunar, að það geti að fullu þroskað hæfileika sína og getu, 

vaxi úr grasi við ást, skilning og hamingju og sé upplýst um og taki þátt í að móta málefni 

sem það varða.
26

 

 

Barnasáttmálanum er almennt skipt í þrjá hluta og er sá fyrsti þeirra veigamestur en undir 

hann falla fyrstu 41 greinar sáttmálans og tilgreina þær rétt barna og skyldur aðildarríkjanna 

gagnvart börnum. Er fyrsta hlutanum oft skipt niður eftir þremur sviðum barnaréttinda, það er 

umhyggja, vernd og þátttaka.  

                                                
22 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 542-543. 
23 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 297. 
24 „Barnasáttmálinn“, http://www.barn.is.  
25 Þórhildur Líndal: „Barnasáttmálinn, að mörgu að hyggja“, bls. 73. 
26 Barnasáttmálinn, bls. 6. 

http://www.barn.is/
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Eins og áður hefur verið nefnt byggist sáttmálinn á 4 grunngildum, eða grundvallar-

reglum, sem hafa meðal annars áhrif á túlkun allra annarra ákvæða samningsins. Þessar reglur 

eru 2. gr. um jafnrétti barna, 3. gr. um það sem barni er fyrir bestu, 6. gr. um rétt barns til lífs 

og þroska og að lokum 12. gr. um rétt barns til að láta skoðanir sínar í ljós, en nánar verður 

fjallað um hana síðar.
27

  

Með tilkomu sáttmálans jukust réttindi barna umtalsvert en með honum voru þeim tryggð 

ýmis borgaraleg réttindi sem og réttur til menntunar, tómstunda og menningarmála. Í honum 

er einnig lögð sérstök áhersla á réttindi barna sem þurfa á sérstökum verndarráðstöfunum að 

halda en það eru m.a. börn sem hafa komist í kast við lögin og þau sem búa við neyðarástand 

daglega, svo sem vegna styrjalda.
28

 Frá gildistöku sáttmálans hefur þremur valfrjálsum 

bókunum verið bætt við hann. Fjallar sú fyrsta um þátttöku barna í vopnuðum átökum, önnur 

um barnavændi, barnaklám og sölu á börnum og sú þriðja um sjálfstæða kæruheimild fyrir 

börn og fulltrúa þeirra til Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna. Ísland lögfesti fyrri tvær 

bókanirnar samhliða lögfestingu Barnasáttmálans, en hefur hvorki fullgilt né lögfest þá 

þriðju.
29

 

Í Barnasáttmálanum er lögð skylda á aðildarríkin að tryggja börnum þau réttindi sem 

felast í sáttmálanum og að leggja fram skýrslu um framkvæmd hans, fyrst 2 árum eftir 

fullgildingu samningsins en svo á 5 ára fresti eftir það. Skýrslurnar skulu síðan lagðar fyrir 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna sem fer með eftirlit með ríkjunum varðandi 

framkvæmd sáttmálans. Í nefndinni sitja 18 sérfræðingar á sviði Barnasáttmálans frá aðildar-

ríkjum hans og skal landfræðileg dreifing vera nokkuð jöfn.
30

 Ísland lagði fyrstu skýrslu sína 

fyrir nefndina árið 1994 og hefur síðan þá lagt 2 aðrar skýrslur fyrir hana, gerðar árið 2000 og 

2008.
31

 Áætlað er að Ísland sendi frá sér næstu skýrslu í síðasta lagi árið 2018.
32

  

Í framkvæmd er litið á Barnasáttmálann sem eina órjúfanlega heild og leggur Barnaréttar-

nefndin áherslu á þennan órjúfanleika í störfum sínum.
33

 Í grundvallaratriðum gengur samnin-

gurinn út á að vernda börn og þeirra sérstöku hagsmuni en einnig tekur hann á hlutum sem 

allir eiga rétt á, en þó sérstaklega út frá sjónarhorni barna. Þar á meðal er friðhelgi einkalífs 

þeirra. 

 

                                                
27 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 26. 
28 Barnasáttmálinn, bls. 7. 
29 „Valfrjálsar bókanir“, www.barnvaensveitarfelog.is. 
30 Þórhildur Líndal: „Barnasáttmálinn, að mörgu að hyggja“, bls. 78. 
31 „Barnaréttarnefndin í Genf“, http://www.barn.is. 
32 Lokaathugasemdir nefndar SÞ um réttindi barnsins, bls. 12. 
33 Barnasáttmálinn, bls. 45. 

http://www.barnvaensveitarfelog.is/
http://www.barn.is/
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2.5.2 Friðhelgi einkalífs barna 

Ákvæði 16. gr. Barnasáttmálans fjallar um vernd friðhelgi einkalífs barna. Börn falla auðvitað 

líka undir önnur friðhelgiákvæði, líkt og áðurnefnda 71. gr. stjskr. og 8. gr. MSE, en 16. gr. 

sáttmálans tekur sérstaklega á rétti barna til einkalífs.  

Vernd einkalífs barnsins samkvæmt 16. gr. Barnasáttmálans nær til allra kringumstæðna, 

hvort sem það er innan fjölskyldunnar, á heimili þess eða innan opinberra stofnana. Einnig 

þarf að huga að friðhelgi einkalífs þegar barn er sakað um glæp eða þegar það telst brota-

þoli.
34

 Börn eiga samkvæmt ákvæðinu rétt til að leita til starfsmanna stofnana í trúnaði, líkt og 

kennara eða lækna, án þess að eiga það á hættu að foreldrarnir fái vitneskju um það. Frið-

helgin nær einnig til samskipta barnsins við aðra sem og til skráðra upplýsinga um það.
35

 

Þetta er þó takmarkað við ólögmæt afskipti af lífi barnsins. Jafnframt þurfa aðildarríki sátt-

málans að gæta að því með löggjöf að þessum skilyrðum ákvæðisins sé fullnægt.  

Þrátt fyrir að barn fái aukinn rétt með auknum þroska og aldri er það undir forsjá foreldra 

sinna almennt til 18 ára aldurs. Foreldrar skulu þó, eins mikið og mögulegt er, reyna að stuðla 

að því að barnið taki sjálfstæðar ákvarðanir sem eru óháðar afstöðu þeirra. Þegar slíkt er ekki 

mögulegt skulu foreldrar taka ákvörðun sem þau telja besta fyrir hagsmuni og framtíð 

barnsins.
36

  

Ýmsir þættir geta fallið undir friðhelgi. Einn þeirra er rétturinn til að segja sína skoðun en 

um það fjallar 12. gr. Barnasáttmálans.  

 

2.5.3 Réttur barna til að tjá sig 

73. gr. stjskr. tekur almennt til frelsis til að tjá sig en tjáningarfrelsið sem slíkt er talið vera 

einn af hornsteinum samfélagsins. Undir verndarsvið ákvæðisins fellur hvers kyns tjáning 

þannig að það einskorðast ekki við prentað mál.
37

 Í 13. gr. Barnasáttmálans er kveðið á um 

tjáningarfrelsi barnsins, að það hafi rétt til að láta í ljós skoðanir sínar hvort sem það er 

munnlega, skriflega eða á prenti. Þessi grein er ein af mörgum sem staðfestir borgaraleg 

réttindi barna
38

 og er nátengd réttinum til að hafa skoðanir, sbr. 12. gr. Barnasáttmálans
39

 en 

1. mgr. þess ákvæðis hljóðar svo: 

 

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

                                                
34 Barnasáttmálinn, bls. 32. 
35 Barnasáttmálinn, bls. 33. 
36 „Hvenær ráða börn sér sjálf“, http://www.barn.is. 
37 Skýrsla stjórnlaganefndar 2011, bls. 199. 
38 Barnasáttmálinn, bls. 29. 
39 Þórhildur Líndal: „Barnasáttmálinn, að mörgu að hyggja“, bls. 81. 

http://www.barn.is/
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frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess 

í samræmi við aldur þess og þroska.  

 

Með þessari grein er því slegið föstu að barn er sjálfstæður einstaklingur með mannréttindi 

og skoðanir sem ber að virða og taka eigi tillit til þeirra í ákvarðanatöku um málefni sem 

snertir það.
40

 Þannig ber ekki einungis að gefa barni færi á að láta skoðanir sínar í ljós heldur 

skuli einnig tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska.
41

 

Ekki er talið að ákvæði 12. gr. Barnasáttmálans mæli fyrir um tiltekinn lágmarksaldur 

þegar kemur að ákvarðanatöku barnsins þar sem börn eru talin geta myndað sér skoðun strax 

á unga aldri. Í þess stað verður að horfa til þess að börn eru eins mismunandi og þau eru 

mörg. Það verður því að meta í hverju tilviki fyrir sig hversu mikið vægi skoðanir þeirra eiga 

að hafa við ákvarðanatöku. Af þeim sökum leggur Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna 

áherslu á það í störfum sínum að rétturinn í 12. gr. sáttmálans eigi að vera án aldurstakmarka 

til að hefta ekki rétt barna óþarflega.
42

 

Lítið hefur reynt á ákvæði 12. gr. Barnasáttmálans í íslenskri dómaframkvæmd en þó má 

nefna í því samhengi Hrd. 14. janúar 2005 (493/2004). Í þeim dómi fór móðir fram á aðfarar-

gerð til að taka dóttur sína og M úr umráðum M, en stúlkan var þá 15 ára og hafði látið í ljós 

vilja sinn til að dveljast hjá M. Féllst meirihluti Hæstaréttar á aðfarargerðina, en minnihluti 

dómsins var ekki sammála niðurstöðunni. Vísaði hann sérstaklega til 12. gr. Barnasáttmálans í 

áliti sínu þar sem um væri að ræða 15 ára gamalt barn sem hafði látið vilja sinn í ljós. Vildi 

því minnihlutinn, sem taldi 2 dómara, með tilliti til aldurs og þroska stúlkunnar, að vilji 

hennar yrði lagður til grundvallar niðurstöðu í málinu. 

Þó að ákvæðið veiti börnum rétt til að tjá sig um málefni sem það varðar má ekki túlka 12. 

gr. sáttmálans þannig að börnum sé skylt að tjá sig, enda segir í ákvæðinu að þau eigi rétt á að 

láta skoðanir sínar frjálslega í ljós. Þó skal þeim veitt tækifæri til að segja sína skoðun þegar 

það á við. Börn eiga einnig rétt á að talsmaður tali máli þeirra ef málum er þannig háttað, t.d. 

þegar barnið er aðili að dómsmáli.
43

 

Til að fylgja samningum hefur Ísland lögfest samráðsrétt barna á ýmsum stöðum í 

íslenskri löggjöf. Þeirra helst er 3. mgr. 1. gr. bl. sem kveður á um rétt barnins til að láta í ljós 

skoðanir sínar í málum sem það varðar og að tekið sé réttmætt tillit til þeirra. Einnig má nefna 

6. mgr. 28. gr. bl. en þar er kveðið á um skyldu foreldris til að hafa samráð við barn sitt áður 

                                                
40 Barnasáttmálinn, bls. 26. 
41 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 9. 
42 Karl Harald Søvig: Barnets rettigheter på barnets premisser, bls. 49. 
43 Barnasáttmálinn, bls. 27. 
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en tekin er ákvörðun um persónuleg málefni þess.
44

 Fjallað verður nánar um þennan samráðs-

rétt síðar í ritgerðinni.  

Eins og áður hefur komið fram er ákvæði 13. gr. Barnasáttmálans, er lýtur sérstaklega að 

tjáningarfrelsi barna, nátengt 12. gr. sáttmálans. Vegna þessa hefur Barnaréttarnefndin lagt 

áherslu á að tjáningarfrelsi barna sé sérstaklega tryggt. Hefur það einnig verið ítrekað af hálfu 

nefndarinnar að fjölmiðlar eigi að veita börnum tækifæri til að láta sjónarmið sín í ljós. Jafn-

framt verður að gæta þess að leiðsögn foreldris gagnvart barninu skerði ekki rétt þess til að tjá 

sig.
45

 

  

2.5.4 Réttur barna til að viðhalda auðkennum sínum og þekkja uppruna sinn 

Ákvæði 8. gr. Barnasáttmálans fjallar um rétt barns til að varðveita auðkenni sín og þekkja 

uppruna sinn.
46

 Það má því segja, út frá fyrri umfjöllun um hversu viðurhlutamikil ákvörðun 

ættleiðing er jafnt fyrir þann, sem verið er að ættleiða, sem og fyrir kynforeldra og kjör-

foreldra, að hér sé um að ræða hina hliðina á sama peningi. Þannig glatar viðkomandi einstak-

lingur við ættleiðingu tengslum við blóðforeldra sína og uppruna sinn að mestu eða öllu leyti 

og þannig einnig tengslum við fyrra einkalíf sitt. Þess vegna má segja að hin hliðin sé réttur 

barns til að þekkja fjölskyldu sína og uppruna, sbr. 8. gr. sáttmálans. En það er ekki ávallt það 

besta í besta í stöðunni fyrir barnið og kallar það því oft á önnur úrræði líkt og ættleiðingu, 

sbr. 21. gr. Barnasáttmálans.  

Samkvæmt þessu gengur ættleiðing út á að stofna ný fjölskyldubönd og á sama tíma rjúfa 

þau fyrri, en 8. gr. sáttmálans er hins vegar ætlað að treysta þau bönd sem fyrir eru. Er hún því 

ein af mörgum ákvæðum Barnasáttmálans sem endurspegla meginregluna um að barn skuli 

alast upp eða halda nánum tengslum við upprunafjölskyldu sína.
47

  

Meðan 8. gr. Barnasáttmálans miðar að því að viðhalda tengslum tryggir 7. gr. rétt barna 

til að þekkja uppruna sinn þegar það er ekki hægt. Um er að ræða rétt sem var hvergi viður-

kenndur í alþjóðasamningum fyrir tíma Barnasáttmálans. Stundum er þó ómögulegt að hafa 

uppi á foreldrum barns eða það getur jafnvel ekki verið það besta fyrir hagsmuni barnsins að 

vera í sambandi við þá.
48

 Hefur umboðsmaður barna fjallað um rétt barna til að þekkja 

                                                
44 Barnasáttmálinn, bls. 28. 
45 Barnasáttmálinn, bls. 29-30. 
46 Barnasáttmálinn, bls. 22. 
47 Ættleiðingar á Íslandi, bls. 38. 
48 Barnasáttmálinn, bls. 20. 
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uppruna sinn í ársskýrslu og kom þá inn á það sjónarmið að réttur barns til að vita hvaðan það 

kemur á að ganga framar rétti foreldra til að halda slíku leyndu fyrir því.
49

 

Eins og áður hefur komið fram miðast réttur barna til að hafa áhrif á ættleiðingu við lög-

ákveðin aldursmörk og telur löggjafinn að börn hafi þá náð þeim þroska að geta ákveðið hvað 

sé þeim fyrir bestu. Ætti því að vera hægt að treysta því að þegar börn hafa náð þessum aldri 

að þau hafi vit til að hugsa út í þær afleiðingar sem ættleiðingin myndi hafa, þar á meðal að 

slíta mögulega tengsl við blóðforeldra sína og þeirra ættingja. Hins vegar geta, eins og áður 

hefur verið rakið, komið upp þannig kringumstæður, og það þrátt fyrir framangreindan rétt 

barns til að þekkja uppruna sinn, að það sé barninu fyrir bestu að segja skilið við viðvarandi 

ástand innan fjölskyldu og stofna til nýrra tengsla við þá aðila sem það mun tengjast með ætt-

leiðingunni. 

3 Réttur barna til að hafa áhrif  

3.1 Almennt  

Eins og áður hefur verið rakið veitir 12. gr. Barnasáttmálans börnum rétt til að koma skoð-

unum sínum á framfæri í málum sem varðar þau. Þessi réttur er almennt viðurkenndur í 3. 

mgr. 1. gr. bl. og þar að auki nánar útfærður í 6. mgr. 28. gr. sömu laga sem og einnig í bvl. 

Skoðana- og tjáningarfrelsi barna nýtur að sjálfsögðu einnig verndar 73. gr. stjskr., sbr. 10. gr. 

MSE. 

Skoðanir barns fá aukið vægi eftir því sem það öðlast meiri þroska. Þannig á réttur þess til 

að hafa áhrif að aukast eftir því sem það eldist og þegar barnið nálgast 18 ára aldur á það rétt á 

að ráða að mestu sínu eigin lífi og líkama. Foreldrar þurfa þó að taka ákvarðanir fyrir mjög 

ung börn en ber að hlusta á skoðanir barnsins þegar það hefur öðlast getu til að tjá sig. Í 

íslenskum lögum er miðað við að börn sem hafa náð 12 ára aldri hafi ríkan rétt til vera þátt-

takendur í ákvörðunum sem þau varðar.
50

  

Í forsjá foreldris felast ýmsar heimildir samkvæmt lögum til að taka ákvarðanir sem varða 

barn sitt en einnig ákveðnar skyldur. Forsjárforeldrar hafa svigrúm til að ákveða hvers konar 

uppeldi þau veita börnum sínum en þurfa einnig að sjá til þess að grunnþörfum barnsins sé 

mætt.
51

 Jafnframt verður að líta til þess að Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna leggur 

áherslu á það, m.a. við túlkun á 12. gr. Barnasáttmálans, að barnið eigi rétt til að tjá eigin 

                                                
49 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1995, bls. 44. 
50 „Hvenær ráða börn sér sjálf“, http://www.barn.is. 
51 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 65. 

http://www.barn.is/
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skoðanir og tilfinningar. Rétturinn sem börnum er tryggður í 12. gr. sáttmálans veitir þeim þó 

ekki sjálfsákvörðunarrétt heldur einungis rétt til að eiga aðild að ákvarðanatöku.
52

  

Barnaréttarnefndin hefur lagt áherslu á að Barnasáttmálanum sé beitt heildrænt á fyrsta 

stigi barnæskunnar með hliðsjón af mannréttindum barna en það þarf þó að skilgreina hvað sé 

fyrsta stig barnæskunnar. Vegna mismunandi skólakerfa og annarra þátta, sem eru ekki eins á 

milli landa, hefur verið erfitt að ákveða við hvaða aldur skuli miða þegar þetta fyrsta stig 

barnæskunnar endar og barn hefur náð nægum andlegum og veraldlegum þroska til að hafa 

meiri áhrif á líf sitt. Þar sem nefndin vill að öll börn á þessu viðkvæma stigi njóti þessarar 

auknu verndar, sem sáttmálinn gengur út frá, telur hún að miða skuli við 7 ára aldur þegar 

talað er um að barn hafi náð því marki að geta verið enn meiri áhrifavaldur í lífi sínu.
53

  

Rétt barns til skoðanamyndunar þarf að meta út frá aðstæðum hverju sinni og við slíkt mat 

þarf að taka tillit til aldurs barnsins og þroska. Þó að foreldrar fari með forsjá barna til 18 ára 

aldurs fer réttur barns til að mynda eigin skoðanir stigvaxandi og stundum felst í honum réttur 

til að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Rétturinn hefur því almennt verið flokkaður í þrennt, þ.e. í 

réttinn til samráðs, meðákvörðunar og sjálfsákvörðunar, eftir því hversu mikið skoðun 

barnsins spilar inn í ákvarðanatökuna.
54

 Þykir hér rétt að gera nánari grein fyrir þessum 

þremur þáttum er felast í rétti barnsins til að hafa áhrif.  

 

3.2 Samráðsréttur 

Samkvæmt Barnasáttmálanum eiga aðildarríkin að tryggja að foreldrar hafi samráð við börnin 

sín þegar þannig liggur við.
55

 Er þessi réttur m.a. lögfestur í 3. mgr. 1. gr. bl.  

Samkvæmt ákvæðinu á afstaða barnsins að hafa meira vægi eftir aldri og þroska þess. 

Hefur verið miðað við að hlusta skuli eftir skoðunum barna sem hafa náð 7 ára aldri en við 12 

ára aldur á ekki einungis að hlusta á þær heldur leggja áherslu á vilja barnsins þegar ákvörðun 

er tekin. Með 6. mgr. 28. gr. bl., sem byggð er á 3. mgr. 1. gr. bl., hefur verið viðurkennt að 

barnið hefur sjálfstæðan rétt til að mynda eigin skoðanir og láta þær frjálslega í ljós. Með 

orðalaginu „frjálslega“ er verið að víkja að því að það megi ekki þvinga barnið til að tjá sig. 

Ákvæðið þykir skýrara en sambærileg ákvæði í gömlu barnalögunum og í samræmi við 12. 

                                                
52 Barnasáttmálinn, bls. 26. 
53 A Guide to General Comment 7, bls. 36. 
54 „Hvenær ráða börn sér sjálf“, http://www.barn.is. 
55 „Hvenær ráða börn sér sjálf“, http://www.barn.is.  

http://www.barn.is/
http://www.barn.is/
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gr. Barnasáttmálans.
56

 Önnur ákvæði barnalaga taka einnig á samráðsréttinum, svo sem 34. 

gr. og 47. gr. bl.
57

  

Í 1. mgr. 43. gr. og 4. mgr. 71. gr. bl. eru tengd ákvæði en þar segir að barn skal, í sam-

ræmi við þroska, vera veittur réttur til að tjá sig í deilum foreldra um forsjá og umgengisrétt. Í 

eldri barnalögum var þessi réttur miðaður við 12 ára aldur en sérfræðingar á vegum sifjalaga-

nefndar töldu að það ætti ekki að binda þennan rétt við ákveðinn aldur þegar núverandi 

barnalög voru samin.
58

  

Í 2. málsl. 1. mgr. 26. gr. laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 er einnig vikið að þessum 

samráðsrétti barnsins en þar er um að ræða rétt barns, 12 ára og eldra, til að vera ávallt með í 

ráðum þegar um er ræða meðferð á veikindum þess. Á sama stað er tekið fram að börn yngri 

en 12 ára eigi að fá að vera með í ráðum ef þess er kostur. Þannig er 12 ára aldursmarkið hvað 

varðar samráð víða að finna í löggjöf hérlendis.  

 

3.3 Meðákvörðunarréttur 

Víða í íslenskri löggjöf er gert ráð fyrir að börn allt frá 12 ára aldri hafi rétt til meðákvörðunar 

og þátttöku. Þegar sjónarmiðum barna er gefið vægi og ákvörðun ekki tekin án þess að afla 

samþykkis þess er talað um meðákvörðunarrétt barnsins.
59

  

Meðákvörðunarréttur er mikilvægur réttur barnsins til að ráða úrslitum þegar kemur að 

ýmsum hagsmunum þess og er hann því tryggður í hinum ýmsum lagaákvæðum. Dæmi um 

slíkan rétt er m.a. að finna í 4. mgr. 13. gr. laga um mannanöfn nr. 45/1996 (hér eftir mnl.) 

sem segir að breyting á eiginnafni eða millinafni sé háð samþykki barna sem hafa náð 12 ára 

aldri. Sömu reglu er einnig að finna í 8. mgr. 14. gr. sömu laga varðandi kenninöfn.  

Fyrirmæli 4. mgr. 13. gr. mnl. voru nýmæli í umræddum lögum og þarf því nú alltaf að 

leita eftir samþykki barns sem hefur náð 12 ára aldri, en ekki einungis þegar nafnbreyting á 

sér stað við ættleiðingu eins og var í eldri lögum. Kemur þetta sjónarmið m.a. til vegna 

ákvæðis Barnasáttmálans um að barn á rétt á að koma skoðunum sínum á framfæri. Mikilvægt 

þótti að hafa skýr aldursmörk í lögunum hvað þetta varðar og voru 12 ára mörkin ákvörðuð 

m.a. í samræmi við norrænan rétt. Einnig var það í samræmi við ákvæði þágildandi barnalaga 

og ættleiðingarlaga. Ekkert þykir þó mæla gegn því að leitað sé eftir samþykki barns sem 

hefur ekki náð þessum aldri ef að ástæða þykir til.
60

  

                                                
56 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 18–19. 
57 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 28. 
58 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 19. 
59 „Hvenær ráða börn sér sjálf“, http://www.barn.is.  
60 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 687. 

http://www.barn.is/
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Annað dæmi um meðákvörðunarrétt er ákvæði 1. mgr. 46. gr. bvl. sem kveður á um að 

barn teljist frá 15 ára aldri aðili að barnaverndarmáli, sbr. einnig önnur ákvæði laganna. Í 2. 

mgr. 46. gr. bvl. er talað um rétt barnsins til að tjá sig um barnaverndarmál í samræmi við 

aldur og þroska, þ.e.a.s. fram að 15 ára aldri.  

Síðar í ritgerðinni verður sérstaklega fjallað um 6. gr. ætl. er varðar meðákvörðunarrétt 

barna þegar kemur að ættleiðingu, en samkvæmt því lagaákvæði þurfa börn 12 ára og eldri að 

samþykkja slíkan örlagaríkan gjörning.  

 

3.4 Sjálfsákvörðunarréttur 

Með lögræðislögum nr. 71/1997 var sjálfræðisaldurinn á Íslandi hækkaður úr 16 árum upp í 

18 ár og varð þá hinn sami og lögræðisaldurinn.
61

 Þessi breyting hafði þó nokkur áhrif á ung-

menni á aldrinum 16 til 18 ára þar sem þau höfðu ekki lengur jafn mikið að segja um ákveðna 

hluti er snertu þau, eins og t.d. dvalarstað sinn. Hrefna Friðriksdóttir telur að þessi hækkun á 

sjálfræðisaldrinum hafi verið breyting til hins betra, þar sem börn njóti nú lengur forsjár 

foreldra sinna sem geta á móti leiðbeint börnum sínum lengur.
62

  

Börn eiga að hafa stigvaxandi áhrif á eigið líf. Jafnframt er talið að barn, sem er að nálgast 

18 ára aldursmörkin, eigi að hafa náð þeim þroska að geta tekið flestar þær ákvarðanir er 

varða það sjálft. Þannig felst sjálfsákvörðunarréttur barna í því að geta tekið ákvörðun um til-

tekna hagsmuni sína þegar þau hafa náð ákveðnum aldri. Sá aldur er yfirleitt ákveðinn með 

lögum, enda gerir Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna kröfu um að aðildarríki Barnasátt-

málans skýri öll aldursmörk er lúta að börnum, en sáttmálinn sjálfur mælir ekki fyrir um þau. 

Þó hefur áhersla verið lögð á að setja ekki of há aldursmörk. Þau geta til að mynda tengst 

sjálfstæðum rétti barnsins til að ákveða sjálft hvort það vill ganga í félag eða samþykkja 

læknismeðferð, sbr. umfjöllun um slíkt hér að ofan. Getur barnið þá leitað sérfræðiaðstoðar án 

samþykkis foreldris. Þá getur verið um að ræða sérstaka vernd sem börn njóta upp að 

ákveðnum aldri vegna skorts á viti og þroska og er sakhæfisaldurinn gott dæmi um slíkt.
63

 

Tengjast þessi aldursmörk með beinum hætti áðurnefndri grundvallarreglu sáttmálans að það 

sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang við ákvarðanatöku.  

Kveðið er á um sjálfsákvörðunarrétt barna víða í íslenskri löggjöf. Má nefna sem dæmi 1. 

mgr. 8. gr. laga nr. 108/1999 um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög en samkvæmt ákvæðinu 

öðlast barn við 16 ára aldur rétt til að segja sig sjálft í eða úr trúfélagi. Einnig er kveðið á um 

                                                
61 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 85. 
62 Hrefna Friðriksdóttir: „Sjálfræði og réttindi barna“, bls. 748. 
63 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 299-300. 
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það í 3. tölul. 2. mgr. 13. gr. laga um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 að eftir 16 ára aldur þarf ekki að leita sam-

þykkis foreldra þegar kemur að fóstureyðingu, nema um sé að ræða konu sem hefur verið 

svipt sjálfræði.  

Samkvæmt framansögðu má segja að sjálfsákvörðunarrétturinn gangi lengst í þá átt að 

veita barninu rétt til að hafa áhrif en það hefur þó aðra möguleika til að segja sína skoðun, sbr. 

áðurnefndan samráðsrétt og meðákvörðunarrétt sem nú verður vikið að hvað varðar ætt-

leiðingar.  

4 Meðákvörðunarréttur við ættleiðingu  

4.1 Ákvæði 21. gr. Barnasáttmálans 

Í 21. gr. Barnasáttmálans er fjallað um vernd barna þegar kemur að ættleiðingu þeirra. Þannig 

er kveðið á um það í 1. mgr. ákvæðisins að aðildarríkin þurfi við ættleiðingar að líta fyrst og 

fremst til þess sem er barninu fyrir bestu. Á þetta jafnt við um börn sem verið er að ættleiða 

sem og börn sem eru fyrir í fjölskyldum sem verið er að ættleiða inn í.
64

  

Þó að það sé ekki sagt berum orðum í ákvæðinu skal túlka 21. gr. með hliðsjón af 12. gr. 

Barnasáttmálans þar sem ættleiðing fellur augljóslega undir hagsmuni sem barnið á að hafa 

eitthvað um að segja.
65

 Ákvæðið gefur ekki með berum orðum til kynna við hvaða aldurs-

mörk skuli miða samþykki barns til ættleiðingar heldur lætur aðildarríkjunum það eftir að 

ákveða þau. Má það meðal annars sjá af lagaframkvæmd í Noregi sem fjallað verður betur um 

hér að neðan.  

Í kjölfar hækkunar á sjálfræðisaldrinum úr 16 upp í 18 ára aldur kom fram ábending í árs-

skýrslu umboðsmanns barna um skort á samræmi þegar kemur að aldursmörkum í íslenskum 

lögum. Meginrökin fyrir hækkun sjálfræðisaldursins voru breyttar þjóðfélagsaðstæður og 

barnaverndarsjónarmið. Var því talið að samræma þyrfti betur aldursmörk í lögum, t.d. þegar 

kemur að kynferðislegum lögaldri en hann var á þeim tíma 14 ár. Umboðsmaður barna lagði 

til að þau aldursmörk yrðu hækkuð upp í 15 eða 16 ára aldur og rökstuddi það m.a. með því 

að íslensk börn ættu að njóta sambærilegrar verndar og jafnaldrar þeirra í löndunum í kringum 

okkur.
66

 Seinna samþykkti Alþingi lög nr. 61/2007 um breyting á almennum hegningarlögum 

þar sem m.a. kynferðislegur lögaldur var hækkaður upp í 15 ára.
67

 

                                                
64 Barnasáttmálinn, bls. 42. 
65 Barnasáttmálinn, bls. 42. 
66 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 2001, bls. 119-120. 
67 Barnasáttmálinn, bls. 11. 
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Barnaréttarnefndin telur það vera flókið að ákveða aldursmörk vegna sérstakra réttinda. 

Þar vegast á afstaða barnsins sem sjálfstæðs einstaklings með eigin skoðanir og réttindi og 

sjónarmiðið um að stjórnvöld eigi að tryggja börnum vernd. Nefndin hefur lagt áherslu á að 

við skilgreiningu lágmarksaldurs í löggjöf skuli aðildarríkin horfa m.a. annars til jafnræðis, 

hvað sé barni fyrir bestu og sýna vaxandi þroska barnsins virðingu.
68

  

 

4.2 Haagsamningurinn um vernd barna og samvinnu varðandi ættleiðingu  

Annar alþjóðlegur samningur sem tekur á vernd barna þegar kemur að ættleiðingu er Haag-

samningurinn um vernd barna og samvinnu varðandi ættleiðingu milli landa (hér eftir Haag-

samningurinn), en Ísland hefur verið aðili að honum síðan árið 2000.
69

 Í samningnum er 

gengið út frá því að það sé barninu fyrir bestu að það alist upp innan fjölskyldu sem veitir því 

ástúð og skilning, en það getur komið til þess að barn þurfi að leita eftir slíku út fyrir uppruna-

land sitt. Á þá samningurinn að tryggja að við ættleiðingu milli landa séu grundvallarmann-

réttindi barnsins virt og komið sé í veg fyrir brottnám og illa meðferð á börnum þegar þau eru 

gefin til ættleiðingar. Miklar kröfur eru gerðar til verðandi kjörforeldra, jafnvel mun meiri en 

foreldra almennt, og kemur það til vegna þess að þegar yfirvöld eru að hafa milligöngu um 

ættleiðingu barns út úr landinu þurfa þau að ganga úr skugga um að það muni alast upp við 

bestu mögulegu aðstæður.
70

  

Í 3. tölul. d-liðar 1. mgr. 4. gr. Haagsamningsins er kveðið á um skyldu þeirra ríkja sem 

eru aðilar að samningnum til að gæta að rétti barna til að samþykkja ættleiðingu af fúsum og 

frjálsum vilja, ef að það á við.
71

 Er þarna verið að gæta að meðákvörðunarrétti barnsins í þeim 

tilvikum þar sem barnið á rétt á honum samkvæmt lögum. Haagsamningurinn var gerður til að 

stuðla að því að ýmsar meginreglur, sem koma fram í Barnasáttmálanum, séu virtar og til að 

tryggja að þar til bær stjórnvöld sjái um að koma barni fyrir í öðru landi þegar það er 

ættleitt.
72

  

 

4.3 Lög um ættleiðingar 

Aldursmörk í íslenskum lögum hafa verið gagnrýnd í gegnum tíðina fyrir að vera ekki nógu 

samræmd, eins og áður segir, og eru aldursmörk sem varða meðákvörðunarrétt engin undan-

tekning. Verða nú aldursmörk í íslensku ættleiðingarlögunum skoðuð nánar.  

                                                
68 Barnasáttmálinn, bls. 9. 
69 Alþt. 1999-00, A-deild, bls. 981. 
70 „Ættleiðingar á milli landa“, bls. 2. 
71 Alþt. 1999-00, A-deild, bls. 983. 
72 „Ættleiðingar á milli landa“, bls. 1. 
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Íslensku ættleiðingarlögin eru að norrænni fyrirmynd, eins og mörg önnur íslensk lög, en 

mikið samstarf var á milli íslensku sifjalaganefndarinnar og þeirra sænsku og dönsku við 

samningu laganna. Núverandi lög eru endurskoðun á eldri ættleiðingarlögum nr. 15/1978.
73

 1. 

mgr. 6. gr. ætl. hljóðar svo: 

 
Eigi má ættleiða þann sem orðinn er 12 ára án samþykkis hans, nema andlegum högum 

hans sé svo farið að hann geti ekki gefið marktækt samþykki eða ef varhugavert þykir 
vegna hagsmuna hans að leita eftir því. 

 

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að ættleiðingarlögum segir að samþykki þess 

sem ættleiða á sé meðal grunnþátta í ættleiðingarlöggjöf. Samþykki skv. 1. mgr. 6. gr. ætl. á 

jafnt við um ungmenni, frá 12 ára upp að 18 ára aldri, og þá fullorðnu sem eru andlag ætt-

leiðingar. Þó verður aðilinn, sem á að ættleiða, að geta gefið marktækt samþykki.
74

  

Ef að andlegir hagir barnsins eru þannig að það geti ekki gefið marktækt samþykki, eða ef 

það er mögulega varhugavert vegna hagsmuna barnsins að leita eftir samþykki því sem 

kveðið er á um í 6. gr. ætl., má víkja frá meginreglunni um samþykki eftir 12 ára aldur. Þessa 

undanþágu verður þó að skýra þröngt.
75

  

Í 3. mgr. 6. gr. ætl. er fjallað um rétt barns sem ekki hefur náð 12 ára aldri til að hafa áhrif 

á ákvörðun um ættleiðingu þess. Skal þá leita eftir afstöðu barnsins ef slíkt þykir gerlegt þegar 

litið er til aldurs þess og þroska. Hér verður því samkvæmt ákvæðinu að fara fram mat á getu 

barnsins til að geta tjáð sig um þessa hagsmuni og talið var við setningu laganna að þetta 

ákvæði uppfylli þannig m.a. kröfur 12. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
76

 

Eftir að núverandi ætl. voru sett hér á landi var hins vegar gerð breyting á norsku lögunum 

sem lögfesti það sjónarmið að 7 ára börn og eldri, sem og yngri börn sem eru fær um að 

mynda sér skoðun, skuli upplýst um hina fyrirhuguðu ættleiðingu og gefinn kostur á því að tjá 

sig um hana. Verður nánar vikið að þessari breytingu á norsku lögunum síðar.  

Eins og áður hefur komi fram þarf við ákvarðanatöku vegna barna að taka til greina 

sjónarmiðið um hvað sé viðkomandi barni fyrir bestu sem og verndarsjónarmið. Hætt er við 

því að foreldri leggi of mikla áherslu á að vernda barnið fyrir einhverri óskýrri ógn fremur en 

að huga að því sem er það besta fyrir hagsmuni barnsins.
77

 Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. ætl. skal 

rætt við barnið á vegum barnaverndarnefndar áður en það samþykkir ættleiðinguna. Þar skal 

veita því leiðsögn um ættleiðinguna og réttaráhrif hennar. Með þessu er verið að auka 

                                                
73 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 2831. 
74 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 2840. 
75 Ættleiðingar á Íslandi, bls. 74. 
76 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 2840. 
77 „Hvenær ráða börn sér sjálf“, http://www.barn.is.  

http://www.barn.is/
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réttaröryggi barnsins, þ.e. með því að fá einhvern annan aðila, en þann er á beinna hagsmuna 

að gæta í málinu, til að leiðbeina því. 

 

4.4 Erlendur réttur 

4.4.1 Samanburður við norræna löggjöf 

Eins og áður segir draga íslensku ættleiðingarlögin fyrirmynd sína af þeim norrænu og þá 

helst lögunum í Danmörku og Noregi.
78

 Með því að líta til norrænnar löggjafar hefur Ísland 

getað nýtt sér vandaðar rannsóknir og greiningu sem liggur að baki þeim lögum sem og gagna 

um reynslu þjóðanna af lagaframkvæmdinni.
79

 

Í 6. gr. dönsku ættleiðingarlaganna
80

 er samhljóma ákvæði og í þeim íslensku varðandi 

meðákvörðunarrétt barnsins við 12 ára aldur. Í 3. mgr. 6. gr. dönsku laganna er jafnframt að 

finna svipað ákvæði í því íslenska hvað varðar rétt barna yngri en 12 ára til að segja sína 

skoðun við ættleiðingar.  

Staðan er hins vegar flóknari hvað varðar samanburð við norskan rétt. Þegar norsku ætt-

leiðingarlögin (hér eftir nefnd adl.)
81

 voru samin var 6. gr. þeirra sett með hliðsjón af 31. gr. 

norsku barnalaganna, er fjallar um rétt barna til að segja skoðun sína, enda ættleiðing talin 

mikið inngrip í líf barns og því eigi það að geta komið skoðun sinni á framfæri með tilliti til 

aldurs og þroska þess.
82

 Þess ber þó að geta að upphaflega var 1. mgr. 6. gr. adl. samhljóða 

sams konar ákvæði í þágildandi ættleiðingarlögum hér á landi
83

 hvað varðaði nauðsyn þess að 

afla samþykkis til ættleiðingar hjá þeim sem eru 12 ára og eldri. Íslenska ákvæðið var hins 

vegar á þeim tíma ítarlegra að því leyti að þar voru gerðar þær formkröfur að samþykkið væri 

skriflegt. Jafnframt var kveðið á um leiðsagnarskyldu gagnvart barninu um lagaáhrif ætt-

leiðingar. 

Hins vegar hefur norska ákvæðinu verið breytt þannig að nú skal gefa börnum 7 ára og 

eldri færi á að tjá sig ef það stendur til að ættleiða viðkomandi. Einnig segir í sömu grein að 

börn yngri en 7 ára eigi að geta sagt skoðun sína ef aldur og þroski gefi tilefni til. Jafnframt 

skuli veita skoðun barnsins vægi í samræmi við aldur þess og þroska.
84

 Að auki er að finna í 

2. mgr. 6. gr. adl. sömu reglu og áður, þ.e. að frá 12 ára aldri þurfi barn að samþykkja 

                                                
78 Einnig eru miðað við 12 ára aldur í sænsku og finnsku ættleiðingarlögunum. 
79 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 24. 
80 Adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013. 
81 Lov 28.februar 1986 nr. 8 om adoption. 
82 Marianne Hognestad og Knut R. Steenberg: Adopsjonsloven, bls. 181. 
83 Ættleiðingarlög, nr. 15/1978. 
84 Á norsku: „Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.“ 
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ættleiðingu sína. Með framangreindum breytingum á ákvæðinu jók Noregur til muna vægi 

skoðana barnsins og þátt þess við ákvarðanatöku í slíkum málum.  

Þessi breyting á norsku lögunum, sem átti sér stað 2003, var gerð til samræmis við Barna-

sáttmálann
85

 en hann var lögfestur þar í landi 1. október sama ár.
86

 Kveikjan að breytingunni 

var 12. gr. Barnasáttmálans og áherslan sem það ákvæði leggur á sjónarhorn barnsins.
87

 Með 

tilkomu sáttmálans í norska löggjöf fóru Norðmenn að endurskoða þarlenda löggjöf er varðar 

málefni barna, þar á meðal lagaákvæði sem snerta efnissvið 12. gr. sáttmálans. Töldu þeir að 

með því að miða við 12 ára aldursmarkið, þegar kemur að rétti barns til að tjá sínar skoðanir 

við ættleiðingu, væru þeir að hindra yngri börn sem hafa náð nægilegum þroska til að hafa 

áhrif og taka þátt í ákvörðunarferlinu.
88

 Við leit að öðrum aldursmörkum var við lítið að miða 

og fátt til leiðbeiningar. Var til að mynda leitað eftir ráðgefandi álitum hjá stofnunum 

tengdum börnum í Noregi er komu að endurskoðun á þarlendri barnaverndarlöggjöf. 

Niðurstaða þeirra var sú, þ.e. út frá uppeldi og þroska barna eins og hann gerist í dag, að 

hæfilegt viðmið væri að lækka aldursmörkin niður í 7 ára aldur. Var því lagt til að börnum frá 

7 ára aldri væri gefinn kostur á að tjá skoðanir sínar áður en ákvörðun væri tekin í máli sem 

snerti þau.
89

 

Bent hefur verið á að þrátt fyrir að lögfesta framangreindan rétt barna frá 7 ára aldri til að 

tjá sig, ekki einungis í norsku ættleiðingarlögunum heldur einnig í þarlendri barnaverndar-

löggjöf, hafi ekki verið gætt nógu vel að aldursmörkum í norskri löggjöf almennt. Þannig 

væru Norðmenn án efa að ganga gegn ábendingum Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna 

sem hafi lagt til að setja engin ákveðin aldursmörk á tjáningarréttinn sem börn eiga rétt á 

samkvæmt 12. gr. Barnasáttmálans. Þannig væri hætta á að hinir ýmsu úrskurðaraðilar færu 

að líta á önnur tiltekin lögfest aldursmörk sem ófrávíkjanlegar reglur hvað varðar samráðsrétt 

barna.
90

  

Samkvæmt framansögðu hafa Norðmenn styrkt verulega í sessi rétt barna yngri en 12 ára 

til að láta í ljós skoðun sína við ættleiðingu. Að auki er skylt að leita álits barna á aldursbilinu 

7 til 11 ára og skulu þær skoðanir fá vægi til samræmis við aldur og þroska viðkomandi. Í 

íslensku löggjöfinni er hins vegar hvergi minnst á slíkt vægi. Enn fremur má samkvæmt 

íslensku löggjöfinni gera undantekningu frá því að leita eftir afstöðu barns yngra en 12 ára til 

                                                
85 Karl Harald Søvig: Barnets rettigheter på barnets premisser, bls. 48. 
86 Þskj. 155, 141. lögþ. 2012-13, bls. 27. (enn óbirt í A-deild alþt.). 
87 Karl Harald Søvig: Barnets rettigheter på barnets premisser, bls. 48. 
88 Ot.prp. nr. 45, bls. 29. 
89 Ot.prp. nr. 45, bls. 30. 
90 Karl Harald Søvig: Barnets rettigheter på barnets premisser, bls. 58. 
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fyrirhugaðrar ættleiðingar, sbr. það sem áður hefur komið fram. Við mat á beitingu þeirrar 

undantekningar skal miða við aldur barnsins og þroska.  

Svo virðist sem þeir sem sömdu frumvarp það sem varð að núgildandi ættleiðingarlöggjöf 

hér á landi hafi lent hérna í vandræðum, enda er bent á það í greinargerðinni að slíkt ákvæði 

gæti ekki verið hnitmiðað, en rétt væri að hafa sjö ára aldur til viðmiðunar í þeim efnum. 

Annars þurfi að taka tillit til þroska barns og sérhaga sem og allra aðstæðna. Þar er einnig 

tekið fram að neikvæð afstaða barns þurfi ekki að girða fyrir ættleiðingu.
91

 Samkvæmt 

framansögðu má ætla að afstaða barns á aldursbilinu 7 til 11 ára hafi mun meira vægi í Noregi 

en á Íslandi hvað varðar fyrirhugaða ættleiðingu þess, a.m.k. hvað varðar lagabókstafinn.  

 

4.4.2 Önnur lönd 

Til eru ákvæði í lögum annarra landa um meðákvörðunarrétt eldri barna þegar kemur að 

ættleiðingu.  

Í Póllandi er miðað við 13 ára aldur meðan í Japan og Suður Kóreu er það 15 ár.
92

 Í 

þýskum lögum er aldursviðmiðið 14 ár
93

 og í Serbíu
94

 og Filippseyjum er miðað við 10 ára 

aldur.
95

 Ísraelsk löggjöf kveður á um að barn 9 ára eða eldra þurfi að samþykkja ættleiðingu 

sína, sem er í lægri kantinum varðandi aldursmörk þegar kemur að meðákvörðunarrétti við 

ættleiðingu. Ísrael er reyndar einnig með lægri sakhæfisaldur en t.d. á Íslandi, þ.e. 12 ár, og 

því má segja að Ísraelsmenn séu ansi róttækir í aldursviðmiðum sínum.
96

  

5 Er þörf á breytingum? 

Eins og áður hefur verið rakið virðist þátttaka barna í ættleiðingarmálum í gegnum með-

ákvörðunarrétt þeirra vera með svipuðum hætti á hinum Norðurlöndunum, þ.e. aldursmörkin 

miðast við 12 ára aldur sem eru hin sömu og almennt er miðað við í norrænum rétti.
97

 Í raun 

er lítið sem kallar á breytingar í þeim efnum og þau rök þyrftu að vera ansi veigamikil til að 

réttlæta rof á þeirri samstöðu sem myndast hefur meðal hinna norrænu þjóða hvað þetta 

varðar í gegnum störf hinna norrænu sifjalaganefnda. 

Eins og áður hefur komið fram leggur Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna áherslu á að 

rétturinn í 12. gr. Barnasáttmálans sé án aldurstakmarka til að hefta ekki rétt barna óþarflega. 

                                                
91 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 2840. 
92 Daniel O´Donnell: The Right of the Children to be Heard, bls. 26. 
93 Tension between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, bls. 204. 
94 Tension between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, bls. 335. 
95 Implementation Handbook for the Convetion on the Rights of the Child, bls. 295.  
96 The Future of Child and Family Law, bls. 179. 
97 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 687. 
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Önnur túlkun gæti farið gegn markmiðum ákvæðisins sem gengur út á virðingu fyrir sjónar-

miðum barnsins. Löggjafinn hér á landi taldi sig m.a. vera að uppfylla þessar kröfur 

sáttmálans með ákvæðinu í 3. mgr. 6. gr. ætl. þar sem boðið er að ræða við barn yngra en 12 

ára á vegum barnaverndarnefndar og leita eftir afstöðu þess til fyrirhugaðrar ættleiðingar, en 

þó einungis ef það er talið gerlegt út frá aldri barnsins og þroska. Þetta hafi verið gert þrátt 

fyrir að sjálfur sáttmálinn hafi á þeim tíma ekki verið í lög leiddur hér á landi.  

Norðmenn hafa hins vegar stigið einu skrefi lengra og breytt þarlendri ættleiðingarlöggjöf 

þannig að hún gerir án undantekninga ráð fyrir þátttöku barna í ættleiðingarmálum allt niður í 

7 ára aldur og yngri börn, sem eru talin geta myndað sér eigin skoðun, skuli upplýst og gefið 

tækifæri til að láta hana í ljós. Hér er reyndar um að ræða samráðsrétt, sbr. 3. mgr. 6. gr. ætl., 

en það sem aðgreinir þennan samráðsrétt í norsku lögunum frá þeim íslensku eru þessi 

fortakslausu réttindi aldurshópsins 7 til 11 ára að fá að tjá sig áður en ákvörðun er tekin, sem 

og skylda til að veita afstöðu þessara barna tiltekið vægi með tilliti til aldurs og þroska. Í 

íslensku lögunum er það hvergi orðað með berum hætti að leggja eigi slíkt vægi á skoðun 

viðkomandi barns með tilliti til aldurs og þroska. Þannig má halda því fram að 6. gr. ætl. sé 

ekki í samræmi við Barnasáttmálann, sem beinlínis gerir ráð fyrir stigvaxandi rétti barna til 

meðákvörðunar, sem norsku lögin gera hins vegar eftir framangreinda breytingu árið 2003.  

Á móti þessum röksemdum má hins vegar velta því fyrir sér hvort umrædd breyting á 

norsku ættleiðingarlöggjöfinni sé í raun framfaraspor sem í raun virðir í hvívetna 12. gr. 

Barnasáttmálans, eða hvort verið sé að lögfesta einhver mörk sem þurfa ekki að vera í lögum. 

Til umhugsunar má benda á að norski umboðsmaður barna lagði það til þegar þarlend barna-

verndarlöggjöf sætti endurskoðun að 12 ára mörkin, hvað varðar rétt barna til að tjá sig í 

barnaverndarmálum, væru of há og vernduðu þannig ekki nógu vel réttinn sem börnum væri 

tryggður með 12. gr. Barnasáttmálans. Lagði hann því til að þau aldursmörk yrðu lækkuð eða 

jafnvel felld úr barnaverndarlögunum norsku. Fengu þessi sjónarmið jákvæð viðbrögð hjá 

norska þinginu og endaði þetta með því að mörkin voru færð niður í 7 ára aldur. Jafnframt er 

gert ráð fyrir því að börn yngri en 7 ára fái að tjá sig og hlustað verði á þau í samræmi við 

þroska þeirra.
98

  

Nokkuð víst er að þessi viðhorf endurspegluðust einnig í breytingum á 2. mgr. 46. bvl., 

þar sem 12 ára aldursmörk varðandi rétt barns til að tjá sig um mál voru einnig felld niður.
99

 

Talið var að slík aldursmörk gætu haft óheppileg áhrif og jafnvel gengið á hugsanlegan rétt 

                                                
98 Ot.prp. nr. 45, bls. 29. 
99 23. gr. laga nr. 80/2011 um breytingu á barnaverndarlögum, nr. 80/2002, með síðari breytingum. 
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yngri barna, sem og dregið úr því að metin væri staða sérhvers barns fyrir sig í slíkum 

málum.
100

  

Þrátt fyrir þetta virðist framangreind leið, sem farin var við breytingar á 6. gr. norsku 

ættleiðingarlaganna, vera í samræmi við afstöðu Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna sem 

hefur lagt áherslu á miða ekki réttindi barna við ákveðin aldursmörk í lögum, heldur eigi að 

leggja mat á þroska þeirra og getu til að taka ákvarðanir og láta rétt þeirra fara stigvaxandi. 

Þannig hlýtur afstaða 11 ára barns í ættleiðingarmáli að vega það þungt að rétturinn til að láta 

skoðanir sínar í ljós falli nánast undir meðákvörðunarrétt í stað samráðsréttar. Öðru gegnir 

hins vegar um afstöðu 7 ára gamals barns, og hvað þá yngra barns. Eflaust er þessu þannig 

einnig háttað í íslenskri lagaframkvæmd en það hlýtur að vera eðlilegt krafa, miðað við að hér 

sé verið að höndla með mannréttindi barna, að öll lagaákvæði er takmarki með einum eða 

öðrum hætti réttindi barna samkvæmt Barnasáttmálanum séu skýr og afgerandi, sbr. þá leið 

sem Norðmenn hafa kosið að fara í sinni endurskoðun á 6. gr. þarlendra ættleiðingarlaga. 

Ekki dugar að afgreiða slíkt í greinargerð, sbr. umfjöllunina hér að framan um 7 ára aldurs-

mörk sem lagt var til að höfð yrðu til hliðsjónar við framkvæmd ættleiðinga hér á landi. 

Þannig ættu reglur Barnasáttmálans, er taka til samráðsréttar og meðákvörðunarréttar, að 

ganga framar ákvæðum almennra laga, sem kveða á um lakari rétt barna. Þetta er jafnvel enn 

mikilvægara eftir að sáttmálinn var leiddur í lög hér á landi þótt jafnvel hafi verið horft til 

hans fyrir það, sbr. álit minnihluta Hæstaréttar Hrd. 14. janúar 2005 (493/2004) sem reifaður 

er hér að framan. Gera má ráð fyrir því, í ljósi þess að Barnasáttmálinn er nú hluti af 

íslenskum lögum, að álit umrædds barns myndi í dag verða gefið enn meira vægi, sbr. Hrd. 9. 

desember 2008 (632/2008) þar sem litið var að verulegu leyti til afdráttarlausrar afstöðu 12 

ára barns í öðru innsetningarmáli.  

6 Niðurstöður 

Réttur barna til að tjá skoðanir sínar er lögfestur í hinum ýmsu samningum og lögum, bæði í 

alþjóðarétti sem og landsrétti. Mikilvægt er að barn geti tjáð sig þegar það hefur náð þroska 

og öðlast vit til að geta tekið rökstudda ákvörðun. Ýtir þetta undir þátttöku barnsins, sem er 

eitt að grunngildum Barnasáttmálans. Jafnframt er ættleiðing mikið inngrip í líf barns. Því 

verður að gæta vel að réttindum barna hvað þetta varðar og er réttur þeirra á grundvelli 12. gr. 

sáttmálans þar einna mikilvægastur.  

                                                
100 Þskj. 1655, 139. lögþ. 2010-11, bls. 7 (enn óbirt í A-deild alþt.). 
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Samkvæmt því, sem reifað hefur verið í ritgerð þessari, má segja með sanni að þær 

breytingar sem gerðar voru á 6. gr. norsku ættleiðingarlaganna á árinu 2003 hafi verið mjög af 

hinu góða. Með þeim var norskum börnum á aldrinum 7 til 11 ára tryggður ríkari réttur til að 

láta álit sitt í ljós hvað varðar eigin ættleiðingu, auk þess sem yngri börn hafa ákveðinn rétt til 

tjáningar þegar talið er að þau hafi náð ákveðnum vitrænum þroska. Að auki ber með 

ótvíræðum hætti að vega og meta afstöðu þeirra sem eru í eldri aldurshópnum. Þessi breyting 

ætti því að vera gott fordæmi fyrir aðrar þjóðir, þar á meðal fyrir Íslendinga sem líta oft til 

norskrar löggjafar þegar verið er að semja hérlenda löggjöf. Þar sem Ísland er nú búið að 

lögfesta Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna ætti íslensk löggjöf enn frekar að endurspegla 

þau sjónarmið sem þar koma fram og auka þann rétt sem í honum felst. Undirrituð leggur því 

til að farin verði framangreind leið sem Norðmenn kusu að fara við breytingu á 6. gr. 

þarlendrar ættleiðingarlöggjafar. 
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