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1 Inngangur 
Áður fyrr voru mannréttindi fyrst og fremst álitin siðferðileg réttindi enda má rekja fyrstu 

hugmyndir manna um mannréttindi aftur til þess tíma þegar ekki var farið að binda 

grundvallarreglur ríkja í lög.1 Ekki eru allir sammála um skilgreiningu hugtaksins mannréttindi 

enda ríkir sú skoðun meðal fræðimanna að þau verði varla tæmandi talin.2 Hugtakið hefur á 

sviði lögfræði meðal annars verið skilgreint sem tiltekin grundvallarréttindi hverrar manneskju, 

óháð þjóðerni, kyni, trú og skoðunum.3 Virkt jafnrétti allra manna, án tillits til kynferðis, 

litarháttar, efnahags og fleiri atriða er ein veigamesta meginregla nútímans.4 Þrátt fyrir þetta er 

óhætt er að fullyrða að ekki standi allir þegnar samfélagsins jafn vel að vígi þegar kemur að því 

að gæta réttinda sinna. Fatlað fólk hefur til að mynda um langa hríð verið ósýnilegra en aðrir 

jaðarhópar samfélagsins.5 Þrátt fyrir hina ýmsu mannréttindasamninga, skuldbindingar og 

yfirlýsingar er það staðreynd að þátttaka fatlaðs fólks á mörgum sviðum er víða hindruð og 

mannréttindi þeirra brotin að einhverju leyti í öllum heimshlutum.6  

 Að tryggja réttaröryggi borgaranna er álitið afar mikilvægt í nútímasamfélagi en af mörgum 

ástæðum þarf að leggja sérstaka áherslu á að tryggja réttaröryggi fatlaðra einstaklinga enda hafa 

þeir lengi verið minnihlutahópur sem sérstök hætta er á að verði beittur ofbeldi. Fatlaðir 

einstaklingar eru að mörgu leyti háðari opinberri þjónustu ríkis og sveitarfélaga þar sem þeir 

eiga oft erfiðara með að gæta réttinda sinna en þeir sem ófatlaðir eru.7 Má hér leiða líkur að því 

að fötluð börn séu í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Börnum er í ljósi ungs aldurs og ósjálfstæðis 

víða veitt rík vernd með lögum en eðli málsins samkvæmt eru fötluð börn enn háðari stuðningi 

og leiðsögn en ófatlaðir jafnaldrar þeirra.8 Það er til að mynda meðal markmiða samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (hér eftir Barnasáttmálinn), sem lögfestur var hér á 

landi með lögum nr. 19/2013, að stefnur og störf séu umfram allt framkvæmd með virðingu 

fyrir reisn barnanna sem fullgildra meðlima samfélagsins. Þar kemur enn fremur fram að 

sérstaka aðgát skuli hafa þegar kemur að því varðveita virðingu barna sem kunna að vera 

sérstaklega viðkvæm, einkum þeirra sem eru með andlega eða líkamlega fötlun.9 Það er þó 

                                                
1 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 22-23.  
2 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 4.  
3 Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir og Hulda Guðný Kjartansdóttir: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 
274. 
4 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 41. 
5 Rannveig Traustadóttir: „Í nýjum fræðaheimi. Upphaf fötlunarfræða og átök ólíkra hugmynda“, bls. 32. 
6 „Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks“, www.innanrikisraduneyti.is/frettir/2013. 
7 Brynhildur G. Flóvenz: „Réttaröryggi fatlaðra á Íslandi“, bls. 151.  
8 Umsögn Barnaverndarstofu um frumvarp til laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk - 728. mál, bls. 1. 
9 Bette L. Bottoms, Margaret Bull Kovera, Bradley D. McAuliff: Children, Social Science, and the Law, bls. 65.  
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staðreynd að lengi vel hefur ríkt fötlunarmisrétti í samfélaginu og fötluð börn hafa í ríkum mæli 

þurft að sæta beitingu nauðungar í sínu daglega lífi.10  

 Í þessari ritgerð verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort að vernd fatlaðra barna 

gegn ólögmætri beitingu nauðungar sé nægilega vel tryggð í íslenskum lögum. Nauðung hlýtur 

að teljast alvarlegt inngrip í líf barns sem fyrir henni verður og oft og tíðum getur verið hætt 

við því að sjálfstæður réttur barnsins til friðhelgi einkalífs sé takmarkaður um of. Nauðung 

gagnvart barni getur til dæmis falist í því að loka það inni gegn vilja þess í ákveðinn tíma, binda 

það niður eða að flytja barnið á milli staða án þess að það sé haft með í ráðum. Stundum er engu 

að síður talið nauðsynlegt að slíkum aðferðum sé beitt þegar aðrar leiðir þykja ekki færar til að 

tryggja öryggi barnanna sjálfra eða annarra.11 Við athugun þessa er mikilvægt að hafa í huga 

að réttindum barna eru víða takmörk sett, auk þess sem foreldrar fara með forsjá barna sinna 

lögum samkvæmt þar til þau verða lögráða, líkt og vikið verður nánar að síðar.  

 

2 Réttindi barna 
Í upphafi er rétt að skilgreina hvað felst í hugtakinu barn en í barnalögum nr. 76/2003 (hér eftir 

barnalög) er hugtakið ekki skilgreint með beinum hætti.12 Samkvæmt lögfræðiorðabók er barn 

skilgreint sem einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri.13 Er það í samræmi við 1. gr. 

Barnasáttmálans og 1. mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 (hér eftir barnaverndarlög) þar 

sem börn eru skilgreind sem einstaklingar undir 18 ára aldri.  

 Löggjöf sem snýr að réttindum barna er byggð á því viðhorfi sem löngum hefur verið 

viðurkennt að ekki sé hægt að fela börnum algjört sjálfdæmi um hagi sína vegna ungs aldurs 

þeirra. Afskipti forsjáraðila og ríkisvaldsins af högum barna hafa verið talin heimil með tilliti 

til þess að á þann veg sé öryggi þeirra best tryggt.14 Nú verður vikið að nokkrum lagaákvæðum 

er varða réttindi barna en þá er mikilvægt að hafa í huga að reglur um sjálfsákvörðunarrétt og 

friðhelgi einkalífs setja hinum almenna löggjafa ýmsar skorður. Því er við hæfi að hefja 

umfjöllun um þau lagaákvæði sem snúa að réttarstöðu barna á umfjöllun um réttinn til friðhelgi 

einkalífs, sem lögfestur hefur verið í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir 

stjskr. eða stjórnarskráin). 

                                                
10 Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir: „Inngangur: Rannsóknir á fötlun og 
menningu“, bls. 19.  
11 „Nauðung gagnvart börnum í sérúrræðum“, https://barn.is/frettir/2013/08. 
12 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók. Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 13. 
13 Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir og Hulda Guðný Kjartansdóttir: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 
50. 
14 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 56. 
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2.1 Stjórnarskrárvarin réttindi 

Í 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar er að finna ákvæði sem verndar friðhelgi einkalífs, heimilis 

og fjölskyldu.  Stjórnarskrárákvæðið á sér samsvörun í 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (hér 

eftir MSE) sem lögfestur var hér á landi með lögum um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 

62/1994.15 Ákvæði 71. gr. stjskr. hefur verið túlkað á þann veg að börn sem og fullorðnir njóti 

verndar ákvæðisins, enda stendur þar skýrum orðum að „allir“ skuli njóta friðhelgi einkalífs, 

heimilis og fjölskyldu.16 Óhætt er  að fullyrða að þörfin til að vernda friðhelgi einkalífs aukist 

sífellt. Í nútímasamfélagi er upplýsingum sem varða líf og hagi fólks víða safnað og í mörgum 

tilvikum eru slíkar upplýsingar varðveittar í hinum ýmsu gagnagrunnum.17 Þrátt fyrir að allir 

þegnar þjóðfélagsins eigi rétt til friðhelgi einkalífs er ekki þar með sagt að það sé óheimilt að 

takmarka réttinn að einhverju leyti.18 Samkvæmt 2. mgr. 71. gr. stjskr. er heimilt að takmarka 

réttinn til friðhelgi einkalífs með tvennum hætti. Annars vegar hafa slíkar takmarkanir verið 

viðurkenndar ef sérstök lagaheimild liggur fyrir og hins vegar ef fenginn hefur verið 

dómsúrskurður þess efnis að heimilt sé að grípa til aðgerða. Hér skal þó tekið fram að 2. mgr. 

71. gr. vísar einkum til þvingunaraðgerða í þágu rannsóknar sem til er komin vegna opinbers 

máls og tekur ákvæðið jafnt til barna sem og fullorðinna.19 Í 3. mgr. er tekið fram að stundum 

geti verið nauðsynlegt að skerða friðhelgi einkalífs, fjölskyldu eða heimilis, vegna öryggis 

annarra en þar segir að það skuli aðeins gert á grundvelli skýrrar lagaheimildar. Til að mynda 

þykir rétt að heimila yfirvöldum að grípa til aðgerða í tilvikum þar sem talin er hætta á því að 

verið sé að brjóta á einstaklingum en börn og fatlaðir eru þar í sérstökum áhættuhópi enda eiga 

þau oft erfiðara með að verja sig sjálf.20  

 Má í þessu sambandi nefna 3. mgr. 76. gr. stjskr. en þar er kveðið á um að börnum skuli 

með lögum tryggð sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Þetta er opið ákvæði sem 

felur í sér almenna stefnuyfirlýsingu og skilgreinir í raun ekki hvers konar vernd eða umönnun 

skuli tryggja. Stórfelld vanræksla stjórnvalda þegar framfylgja skal lögboðnum skyldum, til 

dæmis með því að grípa ekki til verndarráðstafana gagnvart börnum, gæti þó án efa talist brot 

gegn reglunni.21  Ákvæðið er eina mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar sem lýsir yfir vernd 

tiltekins þjóðfélagshóps og sýnir það glögglega hversu mikil áhersla hefur verið lögð á að 

                                                
15 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 285-286. 
16 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 5.  
17 Brynhildur G. Flóvenz. Réttarstaða fatlaðra, bls. 204.  
18 Brynhildur G. Flóvenz. Réttarstaða fatlaðra, bls. 203.  
19 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 10. 
20 Brynhildur G. Flóvenz. Réttarstaða fatlaðra, bls. 204. 
21 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 560.  
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tryggja þessa vernd.22 Þegar vernd barna gegn beitingu nauðungar er skoðuð er einnig 

mikilvægt að hafa 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar í huga en þar er kveðið á um bann við 

pyndingum og annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Ákvæðið er nánast 

orðrétt samhljóða 3. gr. MSE en það felur í sér bann við hvers kyns líkamlegri refsingu en af 

ákvæði MSE leiðir að slíkar refsitegundir má ekki lögleiða hérlendis. Hér er þó vert að hafa í 

huga að í agaviðurlög sem starfsmenn stofnana sem starfa með börnum beita gætu talist 

ómannúðlegar eða vanvirðandi refsingar enda þótt agaviðurlögin teljist ekki refsingar í 

skilningi refsivörslukerfisins.23 

 Í raun liggur ein grunnregla að baki öllum mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar og hana 

þarf alltaf að taka til skoðunar þegar önnur ákvæði mannréttindakaflans eru skoðuð.24 Reglan 

er meðal annars lögfest í 65. gr. stjskr. og 14. gr. MSE og gengur í daglegu tali undir nafninu 

jafnræðisreglan. Reglan á að tryggja að allir séu jafnir fyrir lögum og njóti sömu réttinda án 

tillits til stöðu þeirra í samfélaginu. Þó að reglan kveði á um að „allir“ séu jafnir getur hún ekki 

komið í veg fyrir að börn njóti í reynd annarrar stöðu en fullorðnir. Til að mynda hefur löngum 

verið viðurkennt að stundum þurfi að grípa til sértækra aðgerða til að tryggja stöðu barna sem 

þarfnast sérstakrar verndar. Að þessu sögðu þarf þó að leggja áherslu á að mismunum er aðeins 

talin heimil eigi hún sér stað á málefnalegum grundvelli og ávallt þarf að gæta þess að ganga 

ekki lengra en nauðsynlegt er.25  

 Réttindi barna eru þó ekki aðeins vernduð í stjórnarskránni heldur gegna foreldrar barnanna 

lykilhlutverki þegar kemur að því að tryggja réttarstöðu þeirra. Skal nú nánar vikið að hlutverki 

foreldra. 
 

2.2 Lögbundið hlutverk foreldra  

Grundvöllur lagasetningar á sviði barnaréttar byggist á því sem talið er vera barninu fyrir bestu 

en einnig er mikilvægt að horfa til friðhelgi fjölskyldunnar þegar settar eru reglur um samskipti 

barna og foreldra þeirra.26 Hér þarf enn fremur að hafa í huga þá staðreynd að barnaréttur er 

sennilega það svið lögfræðinnar sem treystir hvað mest á rannsóknir félagsvísinda og litar það 

án efa bæði löggjöfina og úrlausnir dómstóla.27 Eðli málsins samkvæmt eru samskipti barna og 

forsjáraðila þeirra að vissu leyti svið sem eru illa fallin til lagasetningar.28 Að festa í lög allt það 

                                                
22 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 558.  
23 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 185.  
24 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 563. 
25 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók. Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 27.  
26 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók. Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 10.  
27 Bette L. Bottoms, Margaret Bull Kovera, Bradley D. McAuliff: Children, Social Science, and the Law, bls. 1. 
28 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 64. 
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sem mögulega getur komið upp í samskiptum manna á milli hlýtur að teljast erfitt, eða jafnvel 

ómögulegt. Því blasir sú staðreynd við að mannleg samskipti munu líklega alltaf að einhverju 

marki falla utan sviðs laga og reglugerða.  

 Til að unnt sé að gera grein fyrir því hvort réttindi barna séu nægilega tryggð þegar kemur 

að beitingu nauðungar er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að rétti barna eru að vissu leyti 

skorður settar með forsjá foreldra þeirra. Í 1. mgr. 51. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 er vísað til 

þess að foreldrar, eða aðrir sem koma í þeirra stað, séu lögbundnir lögráðamenn barns sem er 

ólögráða fyrir æsku sakir og nefnast lögráð þessi forsjá.29 Í forsjá foreldris hefur verið talinn 

felast réttur til að ráða persónulegum högum barnsins og er réttur þessi gagnkvæmur, þ.e. börn 

eiga rétt til að njóta forsjár foreldra sinna.30 Um réttindi barna og þær takmarkanir sem þeim 

eru sett fer einkum eftir barnalögum og barnaverndarlögum og skulu þau því tekin til nánari 

skoðunar.  

 Núgildandi barnalög gegna margþættu hlutverki.31 Um viss atriði gilda ófrávíkjanlegar 

reglur sem taka mið af því sem talið hefur verið þjóna hagsmunum flestra barna og foreldra en 

í öðrum ákvæðum laganna er að finna vísireglur sem eiga að leiða foreldra á réttan veg. Lögin 

undirstrika þá ábyrgð sem hvílir á foreldrum við uppeldi barna sinna og miða þau að því að 

tryggja að foreldrar og yfirvöld vinni saman að hagsmunum barnanna án of mikilla afskipta 

löggjafans. 32 Í 1. mgr. 1. gr. barnalaga er kveðið á um bann við mismunun sem styrkir þá vernd 

sem börn njóta í ljósi jafnræðisreglu 65. gr. stjskr. og 2. gr. Barnasáttmálans. Um forsjárskyldur 

foreldra er fjallað í V. kafla barnalaga en samkvæmt þeim ber foreldrum að gegna forsjár- og 

uppeldisskyldum sínum með tilliti til þess sem er barninu fyrir bestu. Í því samhengi skipta 28. 

gr. og 28. gr. a barnalaga miklu máli. Foreldrar skulu bera hag barna sinna fyrir brjósti og sýna 

þeim virðingu og umhyggju. Foreldrar skulu enn fremur eftir bestu getu vernda börn sín fyrir 

hvers kyns ofbeldi og annars konar niðrandi háttsemi. Í 5. mgr. 28. gr. segir að forsjárforeldri 

fari með lögformlegt fyrirsvar barns og í 6. mgr. greinarinnar segir að foreldrum beri að hafa 

samráð við barn sitt áður en málefnum þess er ráðið til lykta í samræmi við aldur þess og þroska.  

 Barnaverndarlög eru ekki síður mikilvæg þegar réttarstaða barna og hlutverk foreldra er 

skoðað, en þar er að finna ýmis ákvæði um verndarráðstafanir í þágu barna og lögfestar 

heimildir stjórnvalda til að grípa inn í ef talið er að velferð þeirra sé ógnað.33 Í 1. mgr. 1. gr. 

barnaverndarlaga er sett fram það grundvallarsjónarmið sem lög um barnavernd eru reist á, það 

                                                
29 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók. Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 13. 
30 Brynhildur G. Flóvenz. Réttarstaða fatlaðra, bls. 223. 
31 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 561. 
32 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók. Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 7.  
33 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 561.  
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er að börn eigi rétt á vernd og umönnun. Í 2. mgr. 1. gr. er síðan fjallað um að börnum skuli 

sýnd virðing og enn fremur er þar lögfest bann við beitingu ofbeldis eða annarri vanvirðandi 

háttsemi gagnvart börnum. Markmið laganna er síðan sett fram í 2. gr. þeirra, en það er að 

tryggja að þau börn sem búa við óboðlegar aðstæður eða eiga á hættu að lífi þeirra og heilsu sé 

stofnað í hættu fái aðstoð. Lögin miða að því að styrkja fjölskyldur í uppeldinu og að gripið sé 

til úrræða til að vernda einstök börn þegar nauðsyn þykir til. 34 Barnarverndarnefnd er í þessu 

skyni veitt heimild til að svipta foreldra forsjá, sbr. 29. gr. laganna, ef tilteknar aðstæður eru 

fyrir hendi en skal það aðeins gert ef önnur vægari úrræði eru ekki tæk, enda um mikið inngrip 

í lögbundið hlutverk foreldra að ræða. Í 1. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga er að finna refsiákvæði 

sem tekur til þeirrar stöðu ef brotið er gegn barni með andlegum eða líkamlegum refsingum, 

eða því sýnd vanvirðandi háttsemi. Sá sem brýtur gegn ákvæðinu getur þurft að sæta sektum 

eða fangelsi í allt að þrjú ár. Í 3. mgr. 99. gr er síðan kveðið á um að hver sem sýnir barni 

yfirgang, ruddalegt eða ósiðlegt athæfi, særir það eða móðgar skuli sæta sektum eða fangelsi 

allt að tveimur árum.  

 Í reynd eru hér á landi víða lögfestar reglur sem eiga að tryggja að börn njóti velferðar en 

til að öðlast frekari skilning á því hvað það er sem löggjafanum ber að tryggja er mikilvægt að 

líta til ákvæða Barnasáttmálans.35 

 

2.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Sáttmálinn er ekki fyrsti alþjóðlegi samningurinn sem fjallar um réttindi barna en hann er án 

nokkurs vafa afar mikilvægur en með aðild að honum skuldbinda ríki sig til þess að tryggja 

börnum viss lágmarksréttindi. Barnasáttmálinn felur í sér alþjóðlega viðurkenningu á því að 

börn eigi að njóta sjálfstæðra réttinda óháð vilja forsjáraðila þeirra.36 

 Nokkur af ákvæðum samningsins teljast grundvallarreglur sem hafa áhrif á túlkun annarra 

ákvæða. Þessi ákvæði eru nánar tiltekið réttindi samkvæmt 2. gr., sem kveður á um að öll börn 

eigi sama rétt án mismununar af nokkru tagi, 3. gr., þar sem fjallað er um það sem er barni fyrir 

bestu, 6. gr. um rétt til lífs og þroska og að lokum 12. gr. um rétt barna til að láta skoðanir sínar 

í ljós og um það að skoðunum barna skuli sýnd virðing.37 Það er meðal helstu markmiða 

Barnasáttmálans að börnum séu tryggð sjálfstæð mannréttindi óháð því hver staða eða réttindi 

foreldra þeirra eru.  

                                                
34 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1810.  
35 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 561.  
36 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 31-32.  
37 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók. Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum, bls. 26.  
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 Samkvæmt 5. gr. Barnasáttmálans felst forsjárhlutverk foreldra meðal annars í því að veita 

börnum tilhlýðilega leiðsögn og handleiðslu í samræmi við vaxandi þroska.38 Í 16. gr. er síðan 

kveðið á um að eigi skuli það viðgangast að barn sæti ólögmætum afskiptum af einkalífi og 

svipar ákvæðinu til 71. gr. stjskr. um friðhelgi einkalífs sem fjallað var um hér að framan. Í 19. 

gr. sáttmálans er fjallað um bann við því að barn sé beitt hvers kyns líkamlegu ofbeldi og skulu 

aðildarríki samningsins gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, félags- 

og menntunarmála til að tryggja slíka vernd.  Aðildarríkjum sáttmálans ber einnig að tryggja að 

ekkert barn sæti ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, sbr. a-lið 1. mgr. 37. gr. 

hans. Renna öll þessi ákvæði frekari stoðum undir að gerðar séu viðeigandi ráðstafanir til að 

tryggja þá vernd sem börn eiga rétt á í samræmi við stjórnarskrána og almenn lög á sviði 

barnaréttar, líkt og vikið var að hér að framan. Við túlkun á ákvæðum Barnasáttmálans og 

samanburð við önnur lög er mikilvægt að hafa 41. gr. sáttmálans í huga. Þar er tekið fram að 

ákvæði sáttmálans skuli aldrei túlka þannig að þau takmarki eða rýri önnur réttindi sem kunna 

að hafa verið lögfest í aðildarríkjunum eða öðrum alþjóðalögum og stuðla að betri réttarstöðu 

barnsins.39   

 Þegar sáttmálinn er skoðaður sérstaklega með réttarstöðu fatlaðra barna í huga má sjá að í 

2. gr. hans er sérstök tilgreining á banni við mismunun á grundvelli fötlunar en ákvæðið hefur 

verið talið víkka verndarsviðið samanborið við fyrri sáttmála um mannréttindi.40 Í 1. mgr. 23. 

gr. er að finna kröfu um að fatlað barn skuli njóta fulls og sómasamlegs lífs, við aðstæður sem 

tryggja virðingu þess og stuðla að virkri þátttöku í samfélaginu.41 Í 2. og 3. mgr. 23. gr. er fjallað 

um rétt fatlaðs barns til sérstakrar umönnunar og eiga ákvæðin að tryggja að börnin njóti 

aðstoðar í raun og veru án tillits til aðstæðna foreldra þeirra. Mikilvægi alþjóðlegrar samvinnu 

í þessum efnum er síðan áréttað í 4. mgr. ákvæðisins.42 Skal nú vikið nánar að sérstöðu fatlaðra 

barna.  

 

3 Réttindi fatlaðra barna 
3.1 Hugtakið fötlun  

Samkvæmt lögfræðiorðabók er fötlun takmörkuð geta eða vanhæfni, vegna skerðingar, til að 

framkvæma athafnir á sama hátt eða innan þeirra marka sem eðlileg eru talin. Í lögum um 

                                                
38 Úr óbirtri ársskýrslu umboðsmanns barna 2015. 
39 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 
625.  
40 Margrét Margeirsdóttir: Fötlun og samfélag, bls. 270.  
41 Margrét Margeirsdóttir: Fötlun og samfélag, bls. 270.  
42 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 
322.  
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Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003 er fötlun skilgreind sem ástand sem skapast 

þegar einstaklingur þarf fjölþætta þjónustu og aðstoð til langframa vegna alvarlegrar 

þroskaröskunar eða annarrar röskunar á færni.43  

 Á sviði fötlunarfræða hefur hugtakið verið skýrt út frá mismunandi sjónarhornum. 

Læknisfræðilega sjónarhornið var ríkjandi mestan hluta 20. aldar en þar er fötlun skilgreind 

sem andstæða þess sem telst heilbrigt og eðlilegt. Litið er á fötlun einstaklings sem 

persónulegan harmleik og hefur innan læknisfræðinnar meðal annars verið leitað leiða til að 

útrýma þeim meintu göllum sem valda skerðingunni.44 Á síðustu árum hefur hins vegar verið 

lögð áhersla á að hafna þeim skilningi að fötlun sé galli og að þær hindranir sem fatlað fólk 

verður fyrir megi rekja til skerðingar þess. Með þessu er ábyrgðin færð frá einstaklingunum 

sjálfum til samfélagsins og stjórnvalda. Það er því ábyrgð stjórnvalda að uppræta þær  hindranir 

sem fatlað fólk mætir og tryggja þannig jafnan rétt án mismununar.45 Fötlunarfræðingar 

aðhyllast í samræmi við þetta frekar þá stefnu að skilgreina fötlun út frá því sem nefnt hefur 

verið félagslegt sjónarhorn en samkvæmt því er lögð áhersla á að það sé umhverfið sem ýtir 

undir fötlun einstaklinga. Takmarkaðir möguleikar fatlaðra einstaklinga til að takast á við 

daglegar athafnir eru taldir til komnir vegna félagslegra hindrana sem má rekja til aðgerða hins 

ófatlaða meirihluta.46 Félagslega sjónarhornið skilgreinir fötlun með ýmsu móti en einna 

þekktust er skilgreining breska félagslega líkansins.47 Þar er fötlun skilgreind sem: „takmörkuð 

tækifæri til að taka þátt í daglegu lífi samfélagsins að sama marki og aðrir vegna hindrana í 

umhverfi, menningu og samfélagi.“48  

 Svipaða skilgreiningu er að finna í formálsorðum samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks en í samningnum er fötlun skilgreind sem afleiðing flókins samspils milli 

einstaklinga og samfélagslegra þátta sem koma í veg fyrir að fatlað fólk geti tekið virkan þátt í 

samfélagi manna á jafnréttisgrundvelli.49 Hlutverk samningsins er fyrst og fremst að tryggja 

fötluðu fólki full mannréttindi með áherslu á bann við mismunun og tryggja að allir njóti sama 

                                                
43 Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir og Hulda Guðný Kjartansdóttir: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 
159.  
44 Rannveig Traustadóttir: „Fötlunarfræði. Sjónarhorn, áherslur og aðferðir á nýju fræðasviði“, bls. 24 – 25.  
45 Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir: „Inngangur: Rannsóknir á fötlun og 
menningu“, bls. 18.  
46 Rannveig Traustadóttir: „Fötlunarfræði. Sjónarhorn, áherslur og aðferðir á nýju fræðasviði“, bls. 29.  
47 Sjá nánari umfjöllun um hugtakið í grein Snæfríðar Þóru Egilson og Guðrúnar Pálmadóttur: „Heilbrigði og 
fötlun. Alþjóðleg líkön og flokkunarkerfi“ sem birtist á bls. 37-65 í ritinu Fötlun. Hugmyndir og aðferðir á nýju 
fræðasviði árið 2006.  
48 Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir: „Heilbrigði og fötlun. Alþjóðleg líkön og flokkunarkerfi“, bls. 
39. 
49 Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir: „Inngangur: Rannsóknir á fötlun og 
menningu“, bls. 17.  
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réttar í reynd. Þar sem að ljóst var að fyrri mannréttindasáttmálar dugðu ekki til þurfti að gera 

sérstakan samning en samningurinn sýnir þörfina fyrir breytingar og með honum var lagður 

grunnur að því sem þarf að gera svo að fatlað fólk njóti í raun og veru sömu réttinda og aðrir 

þegnar samfélagsins.50 Áður en vikið verður nánari að samningnum skulu tekin til skoðunar 

þau sérlög sem gilda um réttindi fatlaðs fólks hér á landi.  

 

3.2 Sérlög um réttindi fatlaðs fólks 

Engin sérlög giltu hér á landi um málefni fatlaðs fólks fram til ársins 1936 þótt þörf fatlaðra 

einstaklinga til framfærslu hafi að einhverju leyti verið sinnt með fátækralöggjöf allt frá 

þjóðveldisöld.51 Núgildandi lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 eiga samkvæmt 1. mgr. 1. 

gr. þeirra að tryggja fötluðu fólk jafnrétti og sambærileg lífskjör og gera því þannig kleift að 

lifa eðlilegu lífi. Réttarstaðan var síðar tryggð frekar með lögum um réttindagæslu fyrir fatlað 

fólk nr. 88/2011 (hér eftir réttindagæslulögin) en markmið þeirra er samkvæmt 3. mgr. 1. gr. 

laganna að tryggja fötluðu fólki viðeigandi stuðning við gæslu réttinda sinna. 

Velferðarráðuneytið hefur á grundvelli V. kafla réttindagæslulaganna sett fjórar reglugerðir til 

nánari útfærslu á einstökum atriðum, þ.e. reglugerð um sérfræðiteymi um aðgerðir til að draga 

úr beitingu nauðungar í þjónustu við fatlað fólk nr. 970/2012, reglugerð um undanþágunefnd 

um bann við beitingu nauðungar gagnvart fötluðum einstaklingi nr. 971/2012, reglugerð um 

persónulega talsmenn fatlaðs fólks nr. 972/2012 og reglugerð um réttindagæslumenn fatlaðs 

fólks nr. 973/2012. Nánar verður vikið að réttindagæslulögunum hér síðar í umfjölluninni.   

 Bæði í 2. mgr. 1. mgr. laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 og í 4. mgr. 1. gr. 

réttindagæslulaganna er vikið að því að við framkvæmd laganna skuli taka tillit til alþjóðlegra 

skuldbindinga íslenska ríkisins, einkum samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

og skal því nánar vikið að samningi þessum.  

 

3.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður af Íslands hálfu árið 

2007 en í undirrituninni fólst yfirlýsing um vilja íslenskra stjórnvalda til þess að fullgilda 

samninginn og innleiða meginreglur hans í íslensk lög.52 Samningurinn hefur þó ekki enn verið 

fullgiltur en hér á landi fer nú fram endurskoðun löggjafar á þessu málefnasviði svo að unnt sé 

                                                
50 Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir: „Inngangur: Rannsóknir á fötlun og 
menningu“, bls. 17.  
51 Brynhildur G. Flóvenz: „Réttaröryggi fatlaðra á Íslandi“, bls. 134.  
52 Þskj. 1252, 139. lögþ. 2010-11, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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að fullgilda samninginn. Nú þegar hefur samningurinn verið fullgiltur af þremur 

Norðurlandaþjóðum; Svíþjóð, Danmörku og Noregi, en Finnland og Ísland vinna nú að 

fullgildingu samningsins.53 Samingurinn er mikil réttarbót en fyrir tilkomu hans tók aðeins 

sáralítill hluti mannréttindasamninga, sáttmála eða gerninga sérstaklega til réttarstöðu fatlaðs 

fólks.54  

 Í formálsorðum samningsins kemur fram að ríki þau er aðild eiga að samningnum 

viðurkenni gildi þess fyrir fatlað fólk að vera sjálfstætt og að það hafi frelsi til að taka eigin 

ákvarðanir. Fatlað fólk á að eiga þess kost að taka þátt í töku ákvarðana sem það varðar með 

beinum hætti. Þar kemur enn fremur fram að ríki sem fullgilda samninginn viðurkenni að fötluð 

börn eigi að njóta til fulls allra mannréttinda og grundvallarfrelsis til jafns við ófötluð börn og 

er í því samhengi vísað til Barnasáttmálans. Í 5. gr. samningsins er fjallað um jafnrétti og bann 

við mismunun gagnvart fötluðu fólki. Þar er kveðið á um skyldur aðildarríka samningsins til að 

tryggja fötluðu fólki jafna og árangursríka réttarvernd á öllum sviðum. Í 14. gr. er mælt fyrir 

um að fatlað fólk skuli til jafns við aðra njóta réttar til frelsis og mannhelgi og í 15. er lagt bann 

við ómannúðlegri eða lítillækkandi meðferð. Í 17. gr. er síðan mælt fyrir um verndun friðhelgi 

einstaklingsins og segir þar að allt fatlað fólk eigi rétt á því, jafns við aðra, að líkamleg og 

andleg friðhelgi þess sé virt.  

 Í 7. gr. samningsins er sérstaklega vikið að fötluðum börnum og þar er meðal annars fjallað 

um að allar aðgerðir er snúa að börnum skuli taka mið af því sem viðkomandi barni er fyrir 

bestu og að tryggja skuli rétt þeirra til að láta skoðanir sínar óhindrað í ljós um öll mál er þau 

varða.55 Samningurinn inniheldur fjölda ákvæða sem vísa sérstaklega til barna. Sum þeirra 

endurspegla einfaldlega ákvæðin í Barnasáttmálanum, en önnur ganga lengra.56  

 Þrátt fyrir þá réttarvernd sem fötluðum börnum á að vera tryggð lögum samkvæmt og fjallað 

hefur verið um hér að framan virðist ennþá vera til staðar raunveruleg hætta á því að þau þurfi 

að sæta beitingu ólögmætrar nauðungar í sínu daglega lífi. Endurspeglast þetta til dæmis í 

viðhorfum fatlaðra ungmenna sem hafa lengi kvartað yfir því hversu mikil áhersla er lögð á að 

breyta þeim allt frá því að þau eru börn og þvinga þau þar með í tiltekið mót, jafnvel andstætt 

vilja þeirra.57  

                                                
53 Rannveig Traustadóttir o.fl.: Childhood and Disability in the Nordic Countries. bls. 24.  
54 Brynhildur G. Flóvenz. Réttarstaða fatlaðra, bls. 21.  
55 „Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks“, www.innanrikisraduneyti.is/frettir/2013. 
56 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. bls. 
324.  
57 Rannveig Traustadóttir, prófessor í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. Munnleg heimild 3. apríl 2016. 
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4 Nauðung  
Samkvæmt íslenskri orðabók telst nauðung eitthvað óhjákvæmilegt, þvingun eða kúgun.58 

Hugtakið nauðung kemur víða fyrir í íslenskum lögum en nauðsynlegt er að hafa í huga að 

hugtakið hefur ekki alltaf nákvæmlega sama merkingafræðilega inntak.  

 Í refsirétti er nauðung til að mynda refsiverður verknaður sem felst í skilyrtri hótun sem 

ætlað er að hafa þau áhrif að annar maður geri eitthvað eða láti eitthvað ógert, sbr. 225. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir alm. hgl.).59 Á sviði samningaréttar er ólögmæt 

nauðung ógildingarástæða sem felst í sálrænni þvingun eða mekanískri nauðung.60 Í skilningi 

1. mgr. 11. gr. réttindagæslulaganna er nauðung skilgreind sem athöfn sem skerðir 

sjálfsákvörðunarrétt einstaklings og fer fram gegn vilja hans eða þrengir svo að 

sjálfsákvörðunarrétti hans að telja verði það nauðung þótt hann hreyfi ekki mótmælum. Í 2. 

mgr. 11. gr. sömu laga kemur fram að í nauðung felist til dæmis líkamleg valdbeiting í því skyni 

að koma í veg fyrir að fatlaður einstaklingur skaði skjálfan sig eða aðra, tilfærsla einstaklings á 

milli staða eða aðgerðir til að hefta ferðafrelsi hans.   

 Nauðung gagnvart barni hefur ekki verið skilgreind sérstaklega á vettvangi íslenskrar 

lögfræði en verður hér tekin sú afstaða að byggja á skilgreiningu Margrétar Rannveigar 

Halldórsdóttur sem sett var fram í rannsókn hennar árið 2013. Rannsóknin var unnin í samstarfi 

við umboðsmann barna.61 Í rannsókninni er hugtakið nauðung gagnvart barni skilgreind sem 

þær aðgerðir sem hefta sjálfsákvörðunarrétt og ferðafrelsi barnsins umfram það sem telst til 

eðlilegra uppeldisaðferða.62 Hvað telst til eðlilegra uppeldisaðferða og hvað getur verið 

réttlætanlegt er erfitt að afmarka og mörkin eru í mörgum tilfellum óljós. Því þarf ávallt að hafa 

lögbundið hlutverk foreldra sem forsjáraðila barnanna í huga og þá ábyrgð og þær 

umönnunarskyldur sem á þeim hvíla, líkt og vikið var að hér að framan.  

 Í beitingu nauðungar geta falist ýmis konar athafnir og þær eru ekki allar jafn íþyngjandi. 

Beiting nauðungar getur þannig verið svo íþyngjandi að nánast sé hægt sé að tala um 

frelsissviptingu eða líkamlegt ofbeldi en einnig geta mun vægari aðgerðir talist til nauðungar. 

Ef til vill er best að skilgreina nauðung með dæmum. Nauðung getur til dæmis lýst sér í því að 

barni sé haldið niðri, það lokað inni, ferðafrelsi þess skert eða því fylgt á milli staða gegn vilja 

                                                
58 Mörður Árnason: Íslensk orðabók, bls. 1044.  
59 Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir og Hulda Guðný Kjartansdóttir: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 
294. 
60 Sjá nánar: Páll Hreinsson: Samningaréttur, bls. 278–283. 
61 Árið 2013 var unnin rannsókn um nauðung gagnvart börnum í sérúrræðum á Íslandi af Margréti Rannveigu 
Halldórsdóttur. Rannsóknin var meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed gráðu í Uppeldis- og menntunarfræði við 
Háskóla Íslands. Var hún m.a. unnin í samstarfi við umboðsmann barna.  
62 Margrét Rannveig Halldórsdóttir: „Nauðung gagnvart börnum í sérúrræðum á Íslandi“, bls. 15. 
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þess. Ekki er hægt að líta framhjá þeirri staðreynd að slíkt inngrip í einkalíf telst alvarlegt og 

líklegt til að brjóta gegn réttindum þess sem fyrir því verður. Hér þarf þó að taka tillit til þess 

að stundum getur slíkt inngrip verið nauðsynlegt, einkum þegar kemur að börnum, til þess að 

tryggja öryggi barnsins sem og annarra.63 Þrátt fyrir að þvingunarráðstafanir kunni þannig að 

vera réttlætanlegar í undantekningartilvikum þarf að afmarka hverjir megi beita þvingunum og 

þágu hverra þvinguninni er beitt.64 Meginreglan er sú að það er bannað að beita fólk nauðung65 

enda telst nauðung takmörkun á friðhelgi einkalífs og því þarf nauðung annaðhvort að styðjast 

við fullnægjandi heimild í lögum, sbr. 3. mgr. 71. gr. stjskr. eða, líkt og vikið verður nánar að 

hér á eftir, byggjast á sjónarmiðum um neyðarrétt.66 Hér þarf að hafa sérstaka réttarstöðu barna 

í huga og hvort að samþykki foreldra eigi að teljast nóg. Þegar kemur að börnum getur enda 

verið erfitt að afmarka hvað telst til eðlilegrar meðferðar og umönnunar og hvað telst til 

nauðungar. Þarf hér einnig að hafa aldur viðkomandi barns í huga enda hefur verið talið eðlilegt 

að grípa meira inn í sjálfstæðan rétt barna eftir því sem þau eru yngri. Þannig myndi það að 

öllum líkindum teljast ólögmæt nauðung þegar tilteknar aðgerðir eru umfram það sem eðlilegt 

má telja gagnvart barni á tilteknum aldri.67  

 Áður en fjallað verður um beitingu nauðungar gagnvart fötluðum börnum skal vikið að 

þeim reglum sem gilda um beitingu nauðungar gagnvart börnum almennt.  

 

4.1 Almennt um beitingu nauðungar gagnvart börnum 

Á vettvangi íslenskra laga er ekki að finna almennt lagaákvæði þar sem fram kemur bann við 

beitingu nauðungar gagnvart börnum sem tryggir þeim vernd gegn ólögmætu inngripi í líkama 

þeirra. Hér má þó líta til 13. gr. reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum nr. 1040/2011 sem sett var með heimild í grunnskólalögum nr. 91/2008.  Í 13. gr. 

er fjallað um líkamlegt inngrip í mál nemanda vegna óásættanlegrar og/eða skaðlegrar 

hegðunar. Þar er kveðið á um að starfsfólki skóla sé óheimilt að beita líkamlegum refsingum 

og líkamlegu inngripi í refsingarskyni. Þar er einnig fjallað um að líkamlegu inngripi skuli 

aðeins beitt í ýtrustu neyð og aðeins þegar ljóst þykir að aðrar leiðir séu ekki færar til þess að 

forða nemanda frá því að skaða sjálfan sig eða aðra. Á meðan á inngripi stendur skal ávallt hafa 

í huga sjónarmið um meðalhóf og látið skal tafarlaust af inngripi þegar hættu hefur verið afstýrt. 

                                                
63 „Nauðung gagnvart börnum í sérúrræðum“, https://barn.is/frettir/2013/08.  
64 Brynhildur G. Flóvenz. Réttarstaða fatlaðra, bls. 218.  
65 Vefsíða velferðarráðuneytisins, https://www.vel.is/rettindagaesla/.  
66 Úr óbirtri ársskýrslu umboðsmanns barna 2015. 
67 Rún Knútsdóttir, lögfræðingur hjá velferðarráðuneytinu. Munnleg heimild 8. apríl 2016. 
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Greinin fjallar einnig um mikilvægi þess að starfsfólk vinni ekki eitt við aðstæður sem þessar 

og kalli eftir utanaðkomandi aðstoð, til dæmis frá lögreglu eða heilsugæslu. 

 Af þessu er ljóst að líkamlegt inngrip sem þetta þykir afar íþyngjandi úrræði og aðeins skal 

beita því þegar aðrar leiðir eru ekki færar. Hér þarf að vanda til verka og þar sem hér koma til 

skoðunar sjónarmið um meðalhóf og neyðarrétt þykir rétt að afmarka nánar hvað felst í 

hugtökunum í lagalegum skilningi.   

 

4.1.1 Meðalhófsreglan 

Í reglugerðinni sem vikið var að hér að framan er tekið fram að þegar nauðsyn þykir standa til 

líkamlegs inngrips skuli gæta að sjónarmiðum um meðalhóf sem lögfest hafa verið í 12. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir stjórnsýslulög). Þykir rétt að víkja hér nánar að inntaki 

reglunnar sem hljóðar svo: 
 
Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, 
verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar 
en nauðsyn ber til. 
 

Af lestri athugasemda frumvarps þess er síðar varð að stjórnsýslulögum má sjá að löggjafinn 

leggur upp með að reglan sé þríþætt að efni til. Í reglunni felist í fyrsta lagi að efni íþyngjandi 

ákvörðunar skuli vera til þess fallið að þjóna því markmiði sem að er stefnt, í öðru lagi skal 

velja það úrræði sem vægast er og í þriðja lagi byggir reglan á því að stjórnvald gangi ekki 

lengra en efni standi til þannig að því úrræði sem verður fyrir valinu sé beitt í hófi. Þýðing 

reglunnar verður eðli málsins samkvæmt einna mest í framkvæmd þegar stjórnvöldum eru 

veittar beinar heimildir til valdbeitingar. Það er ríkjandi viðhorf að heimildir til valbeitingar 

skerðist í réttu hlutfalli við lagalegt mikilvægi þeirra hagsmuna sem beiting valdsins snýr að. 

Hér hafa hagsmunir einstaklinga sem verndaðir eru í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum eða 

ákvæðum stjórnarskrárinnar verið taldir vega þungt og þá sérstaklega frelsi manna og 

friðhelgi.68  

 Hér ber þó að hafa í huga að það eru ekki einungis stjórnvöld og menntastofnanir sem vinna 

með börnum heldur einnig ýmis konar þjónustustofnanir. Ákvæði 12. gr. stjórnsýslulaga byggir 

þó á óskráðri grundvallarreglu um meðalhóf sem hefur víðtækara gildissvið og þannig má til 

að mynda má finna ýmis sérákvæði um regluna í íslenskum lögum.69 

                                                
68 Róbert R. Spanó o.fl.: Um lög og rétt, bls. 134-136.  
69 Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 524.  
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4.1.2 Neyðarréttarsjónarmið 

Hina almennu lögfestu neyðarréttarheimild íslensks réttar er að finna í 13. gr. alm. hgl.70 Með 

neyðarrétti í skilningi ákvæðisins er átt við „lögmætt réttarvörsluverk einstaklings sem 

nauðsynlegt er til þess að vernda lögmæta hagsmuni hans sjálfs eða annarra fyrir yfirvofandi 

hættu, þótt með því séu skertir aðrir lögmætir hagsmunir sem telja verður miklum mun 

minni.“71 Hugtakið neyðarréttur kemur að vísu ekki beinum orðum fram í ákvæðinu sjálfu en 

það er nefnt í athugasemdum frumvarps þess er varð að lögunum. Hafa skal í huga að 13. gr. 

alm. hgl. felur ekki í sér skyldu, heldur heimild til björgunaraðgerða og hefur verið litið svo á í 

framkvæmd að heimildin sé til staðar hvort sem eyðilegging verðmæta er hafin eða 

yfirvofandi.72 Lögð hefur verið rík áhersla á nauðsyn neyðarréttarverks. Ef mögulegt er að 

vernda hagsmunina með öðrum vægari aðgerðum er beiting neyðarréttar ekki talin heimil. Þá 

hefur það einnig verið talið fortakslaust skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins að verulegur munur 

sé á verðmæti hinna skertu hagsmuna og þeirra sem vernda skal.73 Þegar meta skal lögmæti 

neyðarréttarverks þarf því að fara fram hagsmunamat sem hlýtur eðli málsins samkvæmt oft og 

tíðum að vera erfitt, enda ekki alltaf um sambærileg verðmæti að ræða. Líf manna og heilsa eru 

dæmi um verðmæti sem ekki verða talin mælanleg í skilningi ákvæðisins. Meðal fræðimanna 

ríkir sú skoðun að afar mikið þurfi til að koma svo unnt sé að viðurkenna sem neyðarréttarverk 

vísvitandi skerðingu á líkama eða heilsu manns til verndar öðrum hagsmunum.74  

 

4.2 Nauðung í daglegu lífi barna með fötlun  

4.2.1 Frá fyrri tíð  

Töluverðar breytingar hafa átt sér stað frá því að fyrstu heilstæðu lögin um málefni fatlaðra, lög 

um fávitahæli nr. 18/1936, voru sett hér á landi en af lestri eldri heimilda er ljóst að fötluð börn 

bjuggu við félagslega einangrun og undirokun.75 Í gegnum tíðina hefur verið algengt að fatlað 

fólk sé sett á sérstakar stofnanir og þannig aðgreint frá samfélaginu.76 Lífssaga Ragnheiðar 

Guðmundsdóttur er til að mynda um margt umhugsunarverð en Ragnheiður fæddist líkt og hún 

lýsti því sjálf með snúna fætur. Með sögu sinni segir hún meðal annars frá því þegar hún var 

send á stofnun aðeins níu ára gömul: „Ég var oft reið þegar ég átti heima á stofnuninni. Ég held 

núna að það hafi verið af því að ég vildi bara vera hjá pabba mínum, mömmu minni og 

                                                
70 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 145. 
71 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 140.  
72 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 141. 
73 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 142.  
74 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 160.  
75 Guðrún V. Stefánsdóttir: „Lífssaga Ragnheiðar Guðmundsdóttur“, bls. 187 - 188.  
76 Rannveig Traustadóttir: „Fötlunarfræði. Sjónarhorn, áherslur og aðferðir á nýju fræðasviði“, bls. 25.  
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systkinum mínum. Stundum barði ég starfsfólkið og þá var ég lokuð inni í herbergi, stundum 

lengi og stundum styttra.“77 Af sögu Ragnheiðar má sjá hversu lítið hún hafði að segja um 

ákvarðanir sem vörðuðu eigið líf og þær bágu aðstæður sem hún bjó við koma skýrt fyrir 

sjónir.78 Saga Ragnheiðar er langt frá því að vera einsdæmi og má sjá svipaða sögu í viðtali, 

sem birtist í fréttabréfi Styrktarfélags vangefinna, við móður fatlaðrar stúlku sem fæddist árið 

1947. Þegar stúlkan var átta ára ákváðu foreldrar hennar vegna heimilisástæðna að prófa að láta 

hana dvelja á heimili sem þá hafði verið starfrækt í eitt ár. „Starfsemin var öll í einu húsi og 

mér féllust hendur þegar ég kom þangað fyrst. Þrengslin voru mikil, átta börn saman í herbergi 

og var sofið í rimlarúmum. Það fór ekki hjá því að samviskubitið nagaði mig þegar ég velti fyrir 

mér hvort ég væri að gera rétt,“ sagði móðir stúlkunnar í viðtalinu.79 Á þessum árum var einnig 

algengt að fatlaðar stúlkur væru sendar í ófrjósemisaðgerðir án samþykkis þeirra, og réttur 

þeirra til að ráða sjálfar persónulegum högum sínum þannig virtur að vettugi. Stúlka að nafni 

Erna var ein þeirra sem sagði frá þessari lífsreynslu og hafði aðgerðin mikil áhrif á hana, eins 

og eftirfarandi tilvitnun sýnir glögglega: „Ég fór í svona aðgerð svo ég gæti ekki eignast börn 

þegar ég var 14 ára og þá var mér sagt að ætti að taka botnlangann, og ég vissi ekki um það fyrr 

en ég var 27 ára. Ég er svo reið yfir því. Mér finnst þetta ljótt. Ég er ekki viss um að ég hefði 

viljað eignast börn en ég vil fá að ákveða þetta sjálf og hvað er gert við mig. Ég þoli ekki þegar 

aðrir ákveða allt fyrir mig eins og gert var á stofnuninni [grætur].“80 

 

4.2.2 Breyting til batnaðar  

Í gegnum tíðina hafa flestar rannsóknir sem snúa að fötluðum börnum einkennst af fremur 

einhliða skilningi á líf þeirra. Framan af var litið á fötluð börn sem varnarlausa einstaklinga 

sem væru háðir stuðningi annarra. Í sumum tilvikum var jafnvel gengið svo langt að segja að 

tilvist þeirra væri byrði sem aðrir þyrftu að bera.81 Þar sem rannsóknir á þessu sviði hafa lengi 

verið af skornum skammti hafa fræðimenn talað um fötlunarfræði sem vanrækt svið. Lengi vel 

voru raddir barnanna sjálfra þaggaðar niður og þær rannsóknir sem þó voru framkvæmdar 

miðuðu frekar að því að draga fram sjónarhorn foreldra og fagaðila. Afleiðingin var sú að í 

mörg ár var horft á líf fatlaðra barna í gegnum augu þeirra fullorðnu. Á síðustu árum hefur 

þróunin aftur á móti verið sú að börn hafa fengið tækifæri til að koma sínum skoðunum á 

                                                
77 Guðrún V. Stefánsdóttir: „Lífssaga Ragnheiðar Guðmundsdóttur“, bls. 181.  
78 Guðrún V. Stefánsdóttir: „Lífssaga Ragnheiðar Guðmundsdóttur“, bls. 188.  
79 Margrét Margeirsdóttir: Fötlun og samfélag, bls. 127. 
80 Guðrún V. Stefánsdóttir: „Ég hef svo mikið að segja. Um ævisögulegar lífssögurannsóknir“, bls. 152. 
81 Rannveig Traustadóttir: „Líf fatlaðra barna og ungmenna. Ný rannsókn, ný sjónarhorn“. bls. 349.  
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framfæri,  sem gefur betri sýn á þeirra upplifanir og daglegt líf þeirra.82 Hefur þetta átt sér stað 

samhliða aukinni áherslu á mannréttindi og baráttu fyrir bættum hag bæði barna og fatlaðra.83 

 Á vettvangi félagsfræðinnar hefur mikið breyst hvað varðar kenningar og rannsóknir um 

börn og má hér til dæmis nefna kenningar um hina nýju félagsfræði barnæskunnar. Þar er leitast 

við að skilja reynslu og tilfinningar barnanna sjálfra og er lögð mikil áhersla á réttindi þeirra. 

Börn eru jafn misjöfn eins og þau eru mörg og eru fötluð börn langt frá því að vera einsleitur 

hópur. Þau eiga það þó sammerkt að verða fyrir áhrifum af utanaðkomandi þáttum og í mörgum 

tilfellum er atferli þeirra stýrt og stjórnað af fullorðnum einstaklingum. Hin nýja félagsfræði 

barnæskunnar hefur aukið skilning á upplifunum fatlaðra barna í daglegu lífi en samkvæmt 

kenningunum ber að varast að líta á fötluð börn sem viðfangsefni velferðarþjónustu. Þessi 

nálgun vekur upp spurningar um vald og beinir athyglinni að því hvernig hegðun fullorðinna 

getur valdið börnunum erfiðleikum.84 Hér vakna spurningar um það hvort að almennt samþykki 

foreldra eitt og sér eigi að nægja til þess að heimilt sé að beita börn nauðung en nánar verður 

vikið að því hér á eftir.  

 

4.2.3 Réttarstaðan í dag 

Það er ljóst að þrátt fyrir að baráttan fyrir bættum réttindum fatlaðra hafi tekið framförum á 

síðustu árum er enn langt í land. Má hér til að mynda benda á ummæli Freyju Haraldsdóttur frá 

árinu 2013 sem voru svohljóðandi: „Það er almennt mikil nauðung og mikil þvingun í þjónustu 

við fatlað fólk.“ 85  

 Til hliðsjónar má einnig skoða grein sem birtist í bandarísku lögfræðiriti árið 2011 en 

samkvæmt greininni þurfa fötluð börn þar í landi ennþá að sæta beitingu nauðungar í sínu 

daglega lífi. Markmið greinarinnar var að sýna fram á það hversu slæm áhrif beiting nauðungar 

hefði á fötluð börn. Þar fullyrðir höfundur að beiting nauðungar hafi skaðleg áhrif á þau börn 

sem fyrir aðgerðunum verða bæði líkamlega og andlega. Beiting nauðungar, til dæmis í þeim 

skilningi að læsa börn inni í herbergi og svipta þau þannig frelsi sínu í ákveðinn tíma, hafi ekki 

jákvæð áhrif á hegðun þeirra og geti ekki verið til þess fallin að börnin læri aga ólíkt því sem 

margir virðast halda.86 Í greininni er fyrst og fremst fjallað um beitingu nauðungar í skólum og 

fullyrðir höfundur að þrátt fyrir að starfsfólk segist aðeins beita nauðung þegar upp kemur 

                                                
82 Rannveig Traustadóttir o.fl.: Childhood and Disability in the Nordic Countries, bls. 15. 
83 Rannveig Traustadóttir o.fl.: Childhood and Disability in the Nordic Countries, bls. 23.  
84 Rannveig Traustadóttir: „Líf fatlaðra barna og ungmenna. Ný rannsókn, ný sjónarhorn“. bls. 350 - 351. 
85 „Flöskuháls í vernd fatlaðra gegn nauðung“, http://www.visir.is. 
86 Christine F. Nishimura: „Eliminating the Use of Restraint and Seclusion Against Students with Disabilities“, 
bls. 231.  
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neyðarástand séu til gögn sem bendi til þess gagnstæða og að dæmi séu um að börn séu beitt 

nauðung fyrir það eitt að óhlýðnast skipunum.87 Í mörgum tilfellum geti beiting nauðungar, sem 

gengur of langt, valdið líkamlegum skaða en þrátt fyrir að skaðinn sé ekki alltaf sjáanlegur geti 

hann komið fram í andlegum afleiðingum, þar sem börn geta orðið fyrir miklu áfalli þegar þau 

eru beitt nauðung.88 Þessar aðferðir hafa viðgengist í langan tíma og erfitt virðist að sannfæra 

kennara barnanna um mikilvægi þess að útiloka beitingu nauðungar með öllu.89 Aðalreglan á 

að vera sú sama og hér á landi þ.e. að bannað sé að beita fólk nauðung enda um mikið inngrip 

í friðhelgi einstaklings að ræða90 en spurningin er hins vegar hvort að reglan sé virt í nægilega 

ríkum mæli í framkvæmd.  

 Stórt skref var stigið hér á landi með undirritun á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks og í kjölfarið hófst endurskoðun löggjafar á þessu málefnasviði. Samningurinn 

hefur  ekki enn verið fullgiltur, líkt og fjallað var um hér að framan en nú liggur fyrir Alþingi 

þingsályktunartillaga um fullgildingu.91 Liður í fullgildingarferlinu var setning laga um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 sem sett voru til að draga úr beitingu nauðungar og 

skal því nánar vikið að lögum þessum.  

 

4.2.4 Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 

Frumvarp til réttindagæslulaganna var unnið með hliðsjón af tillögum frá starfshópi sem 

skipaður var í nóvember árið 2007. Starfshópnum var falið það verkefni að koma með tillögur 

að fyrirkomulagi réttindagæslu fatlaðs fólks og var honum meðal annars falið að skoða þvingun 

og valdbeitingu gagnvart fötluðum einstaklingum. Við gerð frumvarpsins var tekið mið af 12. 

gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.92  

 Barnaverndarstofa veitti meðal annars umsögn við frumvarp það er síðar varð að lögunum. 

Barnaverndarstofa komst að þeirri niðurstöðu eftir að hafa kynnt sér frumvarpið að vernd sú 

sem frumvarpinu væri ætlað að veita sneri einkum og sér í lagi að fullorðnum og lögráða 

einstaklingum og gerði því þá athugasemd í umsögn sinni að ekki væri tekin nægileg afstaða til 

stöðu barna með fötlun.93 Upphaflega var ekki sérstakur kafli í réttindagæslulögunum sem tók 

                                                
87 Christine F. Nishimura: „Eliminating the Use of Restraint and Seclusion Against Students with Disabilities“, 
bls. 193. 
88 Christine F. Nishimura: „Eliminating the Use of Restraint and Seclusion Against Students with Disabilities“, 
bls. 197.  
89 Christine F. Nishimura: „Eliminating the Use of Restraint and Seclusion Against Students with Disabilities“, 
bls. 195.  
90 Vefsíða velferðarráðuneytisins, http://www.vel.is/rettindagaesla/. 
91 Þskj. 183, 145. lögþ. 2015-16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
92 Þskj. 1252, 139. lögþ. 2010-11, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
93 Umsögn Barnaverndarstofu um frumvarp til laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk - 728. mál, bls. 1. 
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til ráðstafana til að draga úr nauðung í þjónustu við fatlað fólk. Á þessu var gerð breyting með 

lögum nr. 59/2012 en með breytingarlögunum bættist V. kafli laganna við. Við breytingu þessa 

var lögfest sú mikilvæga regla að öll beiting nauðungar í samskiptum við fatlað fólk er bönnuð 

nema samþykkt hafi verið beiðni um undanþágu á grundvelli 12. gr. eða um sé að ræða 

neyðartilfelli samkvæmt 13. gr. laganna. Þegar nauðsyn þykir til beitingar nauðungar skal leita 

til sérfræðiteymis í samræmi við 14. gr. laganna, og skal umsögn teymisins fylgja með 

undanþágubeiðninni samkvæmt 16. gr.  

 Umboðsmaður barna var einn þeirra aðila sem veitti umsögn við frumvarpið að 

breytingarlögunum. Um leið og umboðsmaður lýsti yfir ánægju sinni með að verið væri að 

vinna að því að draga úr nauðung í þjónustu við fatlað fólk gagnrýndi umboðsmaður að 

frumvarpið tæki ekki tvímælalaust tillit til sérstöðu barna. Benti umboðsmaður á að börn eiga 

að njóta sömu mannréttinda og fullorðnir einstaklingar. Börn með fötlun búa í flestum tilvikum 

hjá foreldrum sínum en sækja skóla og eftir atvikum skammtímavistanir í samræmi við lög. 

Taldi umboðsmaður óljóst hvort frumvarpið tæki til slíkra stofnana en það væri nauðsynlegt að 

kveða skýrar á um þá ábyrgð í lögum þannig að ljóst yrði hvernig unnið skyldi að því að draga 

úr nauðung í þjónustu við fötluð börn í skólum og skammtímavistunum.94  

 

4.2.5 Bréf embættis umboðsmanns barna 

Misræmi virðist vera til staðar þegar kemur að túlkun V. kafla réttindagæslulaganna en í 

kaflanum er að finna lögfestar reglur um ráðstafanir til að draga úr nauðung í þjónustu við fatlað 

fólk. Til að mynda barst embætti umboðsmanns barna ábending þess efnis að ákvæði laganna 

um bann við beitingu nauðungar tæki ekki til barna í daglegu lífi þeirra. Hér þarf að hafa í huga 

að þrátt  fyrir að ákvæði kaflans fjalli ekki sérstaklega um börn eru þau einstaklingar sem eiga 

að njóta sjálfstæðra mannréttinda. Í kjölfar ábendingarinnar sendi umboðsmaður barna bréf til 

félags- og húsnæðismálaráðherra þann 19. maí 2015 og óskaði eftir því að ráðuneytið svaraði 

því hvort það teldi að V. kafli laganna tæki til þjónustu við fötluð börn í þeirra daglega 

umhverfi, og ef svo væri ekki á hvaða grundvelli sú takmörkun væri byggð. Umboðsmaður 

barna óskaði einnig eftir upplýsingum um það hvort nefnd um undanþágu frá banni við beitingu 

nauðungar sem starfrækt er á grundvelli 12. gr. réttindagæslulaganna hefði vísað frá málum 

sem sneru að nauðung í daglegu lífi barna. Þegar þetta er ritað hefur ekki enn borist svar frá 

nefndinni. Umboðsmanni barst þó svar frá velferðarráðuneytinu þann 30. júní 2015. Þar lætur 

ráðuneytið í ljós þá skoðun sína að V. kafli réttindagæslulaganna nái jafnt til barna sem 

                                                
94 Umsögn umboðsmanns barna  um frumvarp til laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk (ráðstafanir til að draga 
úr nauðung í þjónustu), 692. mál, bls. 1. 
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fullorðinna en sú afstaða virðist fyrst og fremst byggð á 3. mgr. 16. gr. laganna. Af ákvæðinu 

telur ráðuneytið ljóst að ekki sé gerð krafa um að forsjáraðilar barna þurfi að sækja um 

undanþágu frá banni við beitingu nauðungar enda felist í forsjár- og umönnunarskyldum þeirra 

heimild til þess að grípa til flestra ráðstafana sem teldust nauðung, í því skyni að tryggja öryggi 

barna sinna. Þá virðist það enn fremur vera skoðun ráðuneytisins að fagaðilar sem annast börn 

tímabundið í umboði foreldra þurfi ekki að sækja um sérstaka undanþágu frá banni við beitingu 

nauðungar.  

 Umboðsmaður barna sendi í kjölfarið annað bréf til ráðuneytisins dagsett þann 16. 

nóvember 2015.  Þar hvetur umboðsmaður ráðuneytið til þess að endurskoða afstöðu sína. 

Umboðsmaður er ósammála þeirri túlkun ráðuneytisins að beiting nauðungar í skólum eða 

skammtímavistunum falli ekki undir ákvæði laganna. Telur umboðsmaður slíka túlkun hvorki 

samræmast orðalagi laganna né Barnasáttmálanum sem kveður á um að börn séu sjálfstæðir 

einstaklingar með eigin réttindi, líkt og fjallað hefur verið um hér að framan. Umboðsmaður 

bendir á að forsjá foreldra skuli meðal annars felast í því að veita börnum tilhlýðilega leiðsögn, 

sbr. 5. gr. Barnasáttmálans. Hefur verið lögð áhersla á að með orðinu tilhlýðilega sé vísað til 

þess að foreldrar þurfi ávallt að taka ákvarðanir í samræmi við sjálfstæðan rétt þeirra. Forsjá 

foreldra felur þannig ekki í sér vald til að leyfa öðrum að takmarka þau réttindi sem börn þeirra 

eiga rétt til lögum samkvæmt. Umboðsmaður kemst að þeirri niðurstöðu að foreldrar geti ekki 

veitt öðrum þær heimildir sem felast í forsjárskyldum þeirra. Telur umboðsmaður að ekki séu 

nein rök fyrir því að fagaðilar sem annast börn tímabundið í umboði foreldra, t.d. í skóla eða 

skammtímavistunum þurfi ekki að sækja um sérstaka undanþágu frá banni við beitingu 

nauðungar. Samþykki foreldra eitt og sér eigi ekki að vera nægilegt til að komast hjá þeirri 

lagaskyldu.95 

 

4.2.6 Umsókn um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar 

Nefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar sem starfar, líkt og áður sagði, á 

grundvelli reglugerðar nr. 971/2012 bárust tólf mál árið 2015 og var þeim öllum vísað frá þar 

sem ekki lágu fyrir fullnægjandi gögn, meðal annars umsögn sérfræðiteymis samkvæmt f-lið 2. 

mgr. 16. gr. réttindagæslulaganna, sbr. 2. tölul. 2. mgr. 14. gr. sömu laga. Árið 2016 hafa tvö 

mál borist nefndinni og eru þau þegar þetta er ritað enn í vinnslu. Öll málin fjórtán varða þó 

einstaklinga sem eru komnir yfir 18 ára aldur.96 Samkvæmt núverandi kerfi þarf að liggja fyrir 

umsögn sérfræðiteymis til að unnt sé að sækja um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar 

                                                
95 Úr óbirtri ársskýrslu umboðsmanns barna 2015. 
96 María Sæmundsdóttir, sérfræðingur hjá velferðarráðuneytinu. Munnleg heimild 22. mars 2016.  
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en eftir þeirri umsögn þarf að óska sérstaklega. Í ljósi þess hversu flókið mér fannst núgildandi 

umsóknarferli vera ákvað ég við ritgerðarskrifin að senda erindi til velferðarráðuneytisins og 

óska skýringa á því hvers vegna skorti á viðhlítandi gögn og hvers vegna beiðnirnar virtust ekki 

vera teknar til skoðunar. Að mínu mati má leiða líkur að því að eftir því sem ferlið til að sækja 

um undanþágu er flóknara séu jafnframt minni líkur á því að þjónustuaðilar sem starfa með 

fötluðum einstaklingum nýti sér úrræðið. Í kjölfar ábendingar minnar hefur ráðuneytið ákveðið 

að einfalda umsóknarferlið fyrir þjónustuveitendur en verður það vonandi gert sem fyrst og 

verði til þess að fólk nýti sér úrræðið.97  

 

4.3 Á samþykki foreldra að nægja? 

Líkt og fjallað hefur verið um hér að framan fara foreldrar með forsjá barna sinna lögum 

samkvæmt. Davíð Þór Björgvinsson hefur til nánari skýringar skipt forsjárhugtakinu niður í 

þrjá þætti, þ.e. rétt foreldra, foreldraskyldur og rétt barnsins sjálfs.98 Meginreglan er þannig sú 

að foreldrar ráði persónulegum högum barna sinna en valdinu eru samt sem áður ýmis takmörk 

sett með tilliti til réttinda barnanna sjálfra.99 Í barnalögum er að vísu ekki að finna sérstakt 

ákvæði sem veitir börnum sjálfsákvörðunarrétt en með hugtakinu er átt við rétt barna til að taka 

sjálft ákvarðanir í persónulegum málefnum. Sjálfsákvörðunarréttur einstaklinga er afar 

þýðingarmikill en hann er forsenda þess að einstaklingar njóti friðhelgi einkalífs. Þrátt fyrir að 

ekki hafi talist heppilegt að afmarka sjálfsákvörðunarrétt barna nánar í barnalögunum sjálfum 

er á víð og dreif í löggjöfinni að finna ákvæði sem kveða á um þennan rétt á ákveðnum 

sviðum.100 Með auknum þroska og hækkandi aldri eru börn almennt hæfari til að taka 

ákvarðanir um eigið líf, auk þess sem þau hafa frekari vilja til þess að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir eftir því sem þau verða eldri.101 Þó þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og mikilvægt 

er að hafa í huga að endanlegt ákvörðunarvald er í höndum foreldranna þar til að barn verður 

lögráða. Skylda foreldra til að hafa samráð við barn sitt áður en teknar eru ákvarðanir um 

persónuleg málefni þeirra er lögfest, líkt og áður sagði, í 6. mgr. 28. gr. barnalaga en þar segir: 

„Foreldrum ber að hafa samráð við barn sitt áður en málefnum þess er ráðið til lykta eftir því 

sem aldur og þroski barnsins gefur tilefni til. Skal afstaða barns fá aukið vægi eftir því sem 

barnið eldist og þroskast.“102 Hér blasir hins vegar við sú staðreynd að foreldrar fatlaðra barna 

                                                
97 Rún Knútsdóttir, lögfræðingur hjá velferðarráðuneytinu. Munnleg heimild 8. apríl 2016. 
98 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 15.  
99 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 174.  
100 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 20.  
101 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 21.  
102 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 18.  
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eiga það til að ofvernda þau enda geta þau í mörgum tilvikum átt erfiðara með að verja sig sjálf 

og forðast hættur.103 Fatlaðir einstaklingar eru oftar en ekki í hlutverki þiggjandans og þurfa því 

að reiða sig á aðstoð annarra. Umönnunaraðilar, einkum forsjáraðilar eða fagfólk, eru sjaldan 

langt undan og hefur viðhorf þeirra óhjákvæmilega áhrif. Erfiðara getur reynst að kenna 

fötluðum börnum ákveðni þegar þau þurfa að leggja allt sitt traust á milligöngu annarra.104 

Getur þannig verið freistandi að horfa framhjá þeirri staðreynd að þau eiga sjálfstæðan rétt til 

friðhelgi einkalífs sem meðal annars er lögfestur í 71. gr. stjskr. og 16. gr. Barnasáttmálans, líkt 

og fjallað var um hér að framan. Þar er börnum, sem og öðrum, tryggður réttur til að ráða yfir 

eigin líkama auk þess sem ætlunin er að tryggja að ekki sé gengið of langt í að skerða þann rétt.  

 Vissulega getur forsjá foreldra í ákveðnum tilvikum takmarkað friðhelgi einkalífs barna 

en105 börn eru samt sem áður fyrst og fremst sjálfstæðir einstaklingar sem njóta eigin réttinda.106 

Það er enda grundvallaratriði í frelsi manneskjunnar að hafa rétt til að ráða yfir sjálfri sér.107 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að fötluð börn hafa eigin skoðanir og tilfinningar þó 

þau eigi oft og tíðum erfiðara með að láta þær í ljós sökum fötlunar sinnar.108  

 Þrátt fyrir að rannsóknir sýni að skoðanir fatlaðra barna séu oft ólíkar skoðunum foreldra 

þeirra, kennara eða annarra fagaðila hafa ákvarðanir þessara aðila þó einmitt mikil áhrif á líf 

þeirra. Sú staðreynd blasir við að fatlaðir einstaklingar eru oftar en ekki óvanir því að þurfa að 

taka sjálfstæðar ákvarðanir. Að gefa börnum færi á að vera með í ráðum þegar teknar eru 

ákvarðanir sem hafa áhrif á daglegt líf þeirra undirbýr þau fyrir virka þátttöku í samfélaginu 

enda er það eðli náttúrunnar að börn fullorðnist og þurfi þar að leiðandi að taka ákvarðanir upp 

á eigin spýtur.109 Að þessu sögðu skal ítrekað að foreldrum ber eftir sem áður skylda að lögum 

til að huga að velferð barna sinna og þeir hafa þannig endanlegt ákvörðunarvald um málefni 

þeirra þar til þau verða lögráða. Það er þó ekki þar með sagt að eitthvað standi því í vegi að 

börn geti komið sínum skoðunum á framfæri og að þær skoðanir séu hafðar til hliðsjónar þegar 

teknar eru mikilvægar ákvarðanir um einkalíf þeirra.  

 

5 Er réttarvernd fatlaðra barna nægilega tryggð hér á landi?  
Að lokum er rétt að svara þeirri spurningu hvort réttarstaða fatlaðra barna sé nægilega tryggð 

þegar upp kemur sú staða að nauðsynlegt þykir að beita nauðung í þeim skilningi sem hér hefur 

                                                
103 Bryndís Halldórsdótir o.fl.: Þroskahömlun barna. bls. 179.  
104 Bryndís Halldórsdótir o.fl.: Þroskahömlun barna. bls. 181. 
105 Úr óbirtri ársskýrslu umboðsmanns barna 2015. 
106 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 61.  
107 Brynhildur G. Flóvenz. Réttarstaða fatlaðra, bls. 203. 
108 Janet Read and Luke Clements: Disabled Children and the Law. Research and Good Practice, bls. 27.  
109 Rannveig Traustadóttir o.fl.: Childhood and Disability in the Nordic Countries, bls. 26. 
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verið fjallað um. Af lestri laga og reglugerða virðist sem staða fatlaðra barna á Íslandi sé nokkuð 

góð en við nánari athugun kemur í ljós að lögin endurspegla ekki að öllu leyti raunveruleikann. 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að lagaákvæði sem kveða á um verndun barna hafa ekki 

mikið gildi ein og sér ef verndin er ekki tryggð í raun og veru.110 Það er forsenda fyrir því að 

fatlað fólk fái þá þjónustu sem það á rétt á að umönnunaraðilar séu vel að sér í þeirri löggjöf og 

þeim reglum sem við eiga hverju sinni. Umönnunaraðilar þurfa að vera upplýstir um þá strauma 

og stefnur sem efst eru á baugi hverju sinni í málefnum fatlaðs fólks, og þá ekki einungis á 

Íslandi heldur einnig í nágrannalöndum okkar. 111  

 Rannveig Traustadóttir, prófessor í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands er þeirrar skoðunar 

að réttarvernd fatlaðs fólks hér á landi sé ekki nægilega tryggð. Bendir hún á að Íslendingar, 

ásamt Finnum og Írum séu einir Evrópuþjóða sem ekki hafa fullgilt samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en með samningum er lögð áhersla á að auka vald fatlaðs 

fólks og fatlaðra barna yfir eigin lífi. Samningurinn er fyrsti mannréttindasáttmálinn sem tekur 

upp sjónarmiðið um samþætta mismunun112 og gefur hann ákveðnar vísbendingar um 

framtíðartúlkun og stefnur í mannréttindamálum. Með samningnum er lögð sérstök áhersla á 

tvo þjóðfélagshópa, annars vegar fatlaðar konur og hins vegar fötluð börn og réttindi þeirra. 

Samningurinn leggur áherslu á að börn hafi eitthvað um líf sitt að segja, en eftir sem áður er 

það auðvitað á ábyrgð foreldra að velferð þeirra sé tryggð. Rannveig telur að almennt sé lítill 

pólitískur áhugi og metnaður fyrir hendi til þess að að tryggja réttarstöðu fatlaðs fólks hér á 

landi og skortir að hennar mati upp á vilja til að gera vel. Þessi málaflokkur er ekki settur í 

forgang og aðrir hagsmunir eru látnir ganga fyrir réttindum fatlaðs fólks. Aðspurð um stöðu 

fatlaðra barna sérstaklega telur hún að réttindi þeirra séu ekki nægilega tryggð eins og staðan 

er í dag.113  

 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur enn ekki verið fullgiltur en 

af þeim umsögnum sem þegar hafa borist varðandi þingsályktunartillöguna, sem vikið var að 

hér að framan, virðist ríkja samrómur um mikilvægi þess að hann verði fullgiltur sem fyrst. Má 

hér til að mynda skoða umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar við þingsályktunartillöguna. 

Samtökin telja það staðreynd að fatlað fólk sé ennþá beitt mismunun sem bregðast verði við 

                                                
110 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 560.  
111 Brynhildur G. Flóvenz: „Réttaröryggi fatlaðra á Íslandi“, bls. 152. 
112 Sjá nánari umfjöllun um hugtakið samþætta mismunun í grein Oddnýjar Mjallar Arnardóttur: „A Future of 
Multidimensional Disadvantage Equality?“ sem birtist á bls. 41–64 í ritinu The UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities. European and Scandinavian Perspectives árið 2009.  
113 Rannveig Traustadóttir, prófessor í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. Munnleg heimild 3. apríl 2016.  
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með setningu laga og ekki síður skilvirkri framkvæmd þeirra.114 Frjálsu félagasamtökin 

Barnaheill taka í umsögn sinni undir orð Þroskahjálpar og benda á að þótt réttindi fatlaðara 

barna séu að nokkru leyti varin í Barnasáttmálanum séu þau betur varin í samningnum um 

réttindi fatlaðs fólks og því þurfi að fullgilda hann til að tryggja stöðu fatlaðra barna.115 

 Umboðsmaður barna telur fullgildingu samningsins mikilvægt skref í þá átt að tryggja betur 

réttindi fatlaðs fólks. Fullgilding myndi að mati umboðsmanns undirstrika enn frekar að 

mannréttindi og grundvallarfrelsi fatlaðra barna séu nægilega tryggð að lögum. Það þurfi að 

útrýma þeim hindrunum sem fötluð börn mæta og tryggja þeim sömu tækifæri og ófötluðum 

börnum.116 Að mati Tabú, femínískrar fötlunarhreyfingar, er réttarstaða fatlaðs fólks alls ekki 

nægilega vel tryggð líkt og eftirfarandi brot úr umsögn þeirra gefur til kynna:  
 
Fatlað fólk á Íslandi býr við „mismunun vegna fötlunar“  í skilningi Samningsins þar sem það býr 
við ýmiskonar aðgreiningu, útilokun og/eða takmörkun á grundvelli fötlunar. Ítrekað koma upp 
mál sem opinbera slæma réttarstöðu fatlaðs fólks og ljóst er að staða fatlaðra kvenna og barna er 
sérstakt áhyggjuefni. Núverandi kerfi er langt frá því að uppfylla þær kröfu sem Samningurinn 
gerir til ríkis. Gildandi lög og framkvæmd er langt frá því að tryggja fötluðu fólki þau 
mannréttindi sem Samningurinn áréttir.117 
 

Á grundvelli samningsins starfar eftirlitsnefnd sem metur reglulega hvernig staðið er að 

lagasetningu og framkvæmd og skoðar hvort aðildarríki uppfylli þau skilyrði sem samningurinn 

setur. Túlkun eftirlitsnefndarinnar hefur mikið vægi í tengslum við skyldur ríkja samkvæmt 

samningnum en hún metur reglulega framkvæmd einstakra ríkja.118 Fyrsta „general comment“ 

eftirlitsnefndarinnar varðaði 12 gr. samningsins sem fjallar um réttarstöðu fatlaðs fólks til jafns 

við aðra en þar er lögð sérstök áhersla á að tryggja að fatlað fólk njóti gerhæfis. Ljóst er að 

eftirlitsnefndin túlkar greinina með hætti sem gefur engan afslátt.119 Til að fylgja fyrirmælum 

12. gr. verða aðildarríkin til dæmis að gæta að því að landslög tryggi að vilji og óskir barna með 

fötlun séu virt á jafnréttisgrundvelli við önnur börn.120 Rannveig Traustadóttir fullyrðir að þegar 

við höfum loksins fullgilt samninginn muni eftirlitsnefndin gera athugasemdir við gildandi lög 

hér á landi, bæði réttindagæslulögin og núgildandi lögræðislög nr. 71/1997. Er hún þeirrar 

                                                
114 Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar (LÞ) um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu samnings 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. (Þingskjal 183 – 180. mál), bls. 1.  
115 Umsögn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu samnings 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. (Þingskjal 183 - 180. mál), bls. 1. 
116 Umsögn umboðs manns barna um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks, 180. mál, bls. 1. 
117 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 
Þingskjal nr. 183, þingmál nr. 180, bls. 1-2.  
118 Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar (LÞ) um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu samnings 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. (Þingskjal 183 – 180. mál), bls. 7. 
119 Rannveig Traustadóttir, prófessor í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. Munnleg heimild 3. apríl 2016. 
120 Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Eleventh session 31 March–11 April 2014. General 
comment No. 1 (2014). Article 12: Equal recognition before the law, bls. 9.  
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skoðunar að innlend lög samrýmist 12. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks ekki með fullnægjandi hætti. Þessu til stuðnings má einnig benda á umsögn 

Barnaverndarstofu við fyrrgreinda þingsályktunartillögu:  
 
Hvað varðar þjónustu við börn þá telur Barnaverndarstofa ljóst að börn með fötlun og/eða glíma 
við flókinn og margþættan vanda fá ekki alltaf fullnægjandi þjónustu hér á landi og Ísland væri 
því ekki að uppfylla skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum yrði hann fullgiltur í dag. Í 
einhverjum tilvikum er óljóst hvaða stjórnvöld eiga að sinna tiltekum verkefnum og þegar sú 
skylda er skýr þá eru vísbendingar um að stjórnvöld skorti fjármuni til þess að sinna þeim 
verkefnum með fullnægjandi hætti.121   

 

Má hér leiða líkur að því að ef réttarstaða fatlaðra barna almennt er ekki nægilega tryggð í 

íslenskum lögum sé vernd þeirra þegar sú staða kemur upp að beita þurfi nauðung varla 

nægilega tryggð heldur. Er þetta umhugsunarverð niðurstaða enda getur stórfelld vanræksla 

stjórnvalda í tengslum við framfylgd lögboðinna skyldna, til dæmis með því að grípa ekki til 

verndarráðstafana gagnvart börnum, líkt og rakið var hér í upphafi, talist brot gegn 3. mgr. 76. 

gr. stjórnarskrárinnar. Misræmi í túlkun réttindagæslulaganna og sú staðreynd að þau virðast 

ekki taka nægilega til sérstöðu barna er áhyggjuefni. Einnig er ljóst að ekki nægir að kveða á 

um bann við beitingu nauðungar í lögum heldur þarfnast lögin eftirfylgni. Sú staðreynd blasir 

við að göfug markmið lagatexta hafa lítið að segja ein og sér ef þeim er ekki fylgt eftir.  

 Má hér benda á skoðun Rúnar Knútsdóttur, lögfræðings hjá velferðarráðuneytinu. Aðspurð 

hvort réttindi fatlaðra barna gegn beitingu ólögmætrar nauðungar séu nægilega tryggð í 

íslenskum lögum svarar hún neitandi. Rún telur að árétta þurfi betur sérstöðu barna í 

réttindagæslulögunum og að kveða þurfi skýrar á um sérsjónarmið er varða börn. Rún er 

sammála því að lögin geti valdið vafa um hvort að réttarstaða fatlaðra barna samkvæmt þeim 

sé nægilega tryggð og segir að ráðast þurfi í endurskoðun á lögunum við fyrsta tækifæri. Það 

er enn fremur hennar skoðun að áður en samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks verði fullgiltur hér á landi þurfi að ljúka endurskoðun íslenskrar löggjafar á þessu sviði. Í 

samræmi við þetta vinnur velferðarráðuneytið nú að breytingum á þeim lögum sem taka 

sérstaklega til fatlaðs fólks. Hún bendir á að mörg lönd hafi farið þá leið að fullgilda samninginn 

án þess að breyta innlendum lögum fyrst en að það sé að hennar mati ekki æskilegasta leiðin. 

Sú þingsályktunartillaga um fullgildingu sem nú liggur fyrir á Alþingi er ekki frá 

velferðarráðuneytinu komin enda hefur full endurskoðun löggjafar ekki farið fram og verði 

                                                
121 Umsögn Barnaverndarstofu við tillögu til þingsályktunar um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks, 180. mál, bls. 1.  
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samningurinn fullgiltur strax í dag muni íslensk lög sem taka sérstaklega til réttarstöðu fatlaðs 

fólks ekki samrýmast samningnum að öllu leyti.122 

 

6 Lokaorð 
Vissulega hefur orðið breyting til batnaðar á undanförnum árum í málefnum fatlaðra barna en 

það er þó fyllilega ljóst að margt má betur fara. Nauðung gagnvart börnum er viðkvæmt 

umræðuefni enda snýr það í raun að tveimur þjóðfélagshópum sem eru í stöðu minnihlutahóps 

í samfélaginu, þ.e. annars vegar fatlaðir og hins vegar börn. Umræðuefnið er einnig 

vandmeðfarið og ýmsar spurningar vakna, til dæmis um hlutverk foreldra og hversu langt eigi 

að ganga þegar foreldrum eru veittar heimildir til ákvarðanatöku. Þá getur einnig verið erfitt að 

afmarka hvað telst til eðlilegrar meðferðar og uppeldisaðferða og hvað telst nauðung þegar börn 

eru annars vegar. Það er fyllilega ljóst að til þess að efla réttarstöðu fatlaðra barna verður að 

fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem fyrst. Það nægir þó ekki 

eitt og sér, heldur verða lög hér á landi að uppfylla skilyrði samningsins og eru vísbendingar 

um að þau geri það ekki, sé tekið mið af stöðu mála þegar þetta er ritað.  

 Íslenska ríkið undirritaði samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks árið 2007 

en nú, níu árum síðar, hefur hann ekki enn verið fullgiltur. Þá er nokkuð ljóst að ekki nægir að 

binda reglur í lagatexta þegar mannréttindi fólks eru annars vegar heldur þarfnast lögin 

eftirfylgni. Sú staðreynd blasir við að erfitt er að finna skrif um skoðanir fatlaðra barna á eigin 

líf enda voru málefni þeirra lengi vel skoðuð í gegnum augu foreldra þeirra. Má leiða líkur að 

því að erfitt verði að tryggja að þau njóti fullra mannréttinda og friðhelgi einkalífs fái þau ekki 

tækifæri til að tjá sig um sína upplifun og að þeirra sjónarmið verði tekin til skoðunar. Allir 

hafa þörf fyrir friðhelgi einkalífs að einhverju leyti og eiga fötluð börn ekki að vera 

undantekning. Það er ríkjandi viðhorf í okkar réttarkerfi að börn séu sjálfstæðir einstaklingar 

sem njóta sjálfstæðra réttinda og því má draga þá ályktun að fötluð börn eigi einnig að vera 

sjálfstæðir einstaklingar sem njóta sjálfstæðra réttinda enda eru fötluð börn fyrst og síðast börn. 

Samkvæmt inngangsorðum mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948 eiga 

allir þegnar þjóðfélagsins að vera bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum. Það 

er því áhyggjuefni að árið 2016 hafi markmiðið ekki enn náðst og enn sé ekki í sjónmáli hvenær 

það muni nást.  

 

                                                
122 Rún Knútsdóttir, lögfræðingur hjá velferðarráðuneytinu. Munnleg heimild 8. apríl 2016. 
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