
 

 

 
  

Meistararitgerð 
í lögfræði 

 
 
 
 
 

Innleiðing Barnasáttmálans í íslenskan rétt: 
Dropinn holar steininn 

 

Ingunn Guðrún Einarsdóttir 
 

 

 

 

 
Hrefna Friðriksdóttir 

 
Febrúar 2017



 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
„Það er á barninu sem þjóðfélagið rís, og undir því hver rækt er sýnd barninu er komin 
velmegun hvers þjóðfélags og framtíð hvers ríkis.“ 

Halldór Kiljan Laxness (Alþýðubókin) 
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Útdráttur: 
Í kjölfar lögfestingar Barnasáttmálans árið 2013 má ætla að áhrif hans á íslenskan rétt muni 

aukast en lögfesting þjóðréttarsamnings í heild er ein leið til innleiðingar hans. Með 

innleiðingu þjóðréttarsamnings er einfaldlega átt við aðgerðir aðildarríkis til þess að koma 

ákvæðum samningsins til framkvæmda í landsrétti, þ.e. framfylgd samningsins. Gengur 

lögfesting samnings í heild þar hvað lengst þar sem með þeim hætti eru öll ákvæði 

þjóðréttarsamnings færð í innlenda löggjöf. Aðildarríkið er þó þjóðréttarlega skuldbundið af 

þjóðréttarsamningi allt frá fullgildingu hans. Í því skyni að fá yfirsýn á áhrif Barnasáttmálans 

á íslenskan rétt er tveimur (til þremur) leiðum til innleiðingar lýst og stofnun þjóðréttarlegrar 

skuldbindingar aðildarríkis skoðuð. Gerð er grein fyrir Barnasáttmálanum og því eftirlitskerfi 

sem hann kemur á fót og athugað með hvaða hætti samningurinn hefur verið innleiddur fram 

til þessa hér á landi. Í upphafi var ekki talið að aðlaga þyrfti lög ákvæðum hans en nú hafa 

þau öll verið færð í löggjöfina og má velta fyrir sér hvort innleiðingu Barnasáttmálans sé nú 

lokið. Til samanburðar verður lögfesting Mannréttindasáttmála Evrópu hér á landi skoðuð 

ásamt réttarframkvæmd í Noregi þar sem Barnasáttmálinn var lögfestur árið 2003. Jafnframt 

verður litið til Svíþjóðar sem ekki hefur lögfest Barnasáttmálann en líkur eru á að von bráðar 

verði breyting þar á. 
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Formáli: 
Hugmynd að eftirfarandi ritgerð kviknaði á námskeiðinu „Mannréttindi barna“ í umsjón 

Hrefnu Friðriksdóttur við Lagadeild Háskóla Íslands haustið 2013. Af því hafði ég bæði gagn 

og gaman en klóraði mér talsvert í höfðinu yfir innleiðingu Barnasáttmálans. Þegar kom að 

því að skrifa meistararitgerð kom ekki annað til greina en að skrifa á sviði mannréttinda barna. 

Hrefna tók vel í að ég tæki minn fyrri höfuðverk til nánari skoðunar og lítur ritgerð um 

innleiðingu Barnasáttmálans nú dagsins ljós. Færi ég Hrefnu Friðriksdóttur prófessor mínar 

bestu þakkir fyrir einstaka leiðsögn og gott samstarf. 

 Fjölmargir hafa lagt hönd á plóg til þess að gera styðja mig í ritgerðarskrifunum. Bjarni 

Benedikt Björnsson fær sérstakar þakkir fyrir greinargóðan prófarkalestur. Hjartans þakkir fá 

eiginmaður minn og foreldrar. Stelpunum mínum þakka ég fyrir þolinmæði sem var þó 

stundum af skornum skammti. Óhægt er um vik að telja alla þá sem eiga þakkir skildar en 

vona að þeir taki til sín sem eiga. 
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1 Inngangur 
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, hér eftir vísað jöfnum höndum til sem 

Barnasáttmálans eða SRB, var samþykktur einróma af Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 

þann 20. nóvember árið 1989.1 Ísland var í hópi 61 ríkis sem undirritaði SRB þegar hann var 

fyrst tilbúinn til undirritunar og fullgildingar 26. janúar árið 1990.2  Aldrei áður hafði 

mannréttindasamningur verið undirritaður af jafn mörgum ríkjum á svo skömmum tíma og þá 

tók hann einnig gildi á mettíma, 2. september 1990.3 Með Barnasáttmálanum öðluðust 

sjálfstæð réttindi barns, „[...] óháð vilja foreldra eða annarra forráðamanna [...]“, alþjóðlega 

viðurkenningu.4 Sérstök réttindi og þarfir barna eru kjarni SRB og hefur hann þá sérstöðu að 

veita bæði stjórnmála- og borgaralegum réttindum barna, ásamt efnahags-, félags- og 

menningarlegum réttindum þeirra, vernd. Markaði samningurinn því nýja stefnu varðandi 

réttindi barna.5  

 Þann 28. október 1992 fullgilti íslenska ríkið SRB og tók hann formlega gildi hér á landi 

27. nóvember sama ár.6 Á þeim tímamótum var talið að réttindi samkvæmt SRB nytu þegar 

verndar samkvæmt íslenskum lögum og þeim þyrfti því ekki að breyta.7 Með því að fullgilda 

SRB tók íslenska ríkið á sig þá þjóðréttarlegu skuldbindingu að fylgja ákvæðum og 

markmiðum samningsins ásamt því að tryggja samræmi á milli íslenskrar löggjafar og 

ákvæða samningsins.8 Íslenska ríkinu var þannig skylt að innleiða SRB, en í innleiðingu felst 

að aðildarríki þjóðréttarsamnings veitir efni hans virkni í landsrétti sínum.9 Barnasáttmálinn 

var lögfestur 6. mars 2013 með lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

nr. 19/2013, hér eftir vísað til sem SRB sbr. lög nr. 19/2013. Áður hafði Mannréttindasáttmáli 

Evrópu (Evrópusamningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis frá 4. nóvember 1950), 

hér eftir einnig vísað til sem MSE, verið lögfestur með lögum um Mannréttindasáttmála 

Evrópu nr. 62/1994, hér eftir vísað til sem MSE sbr. lög nr. 62/1994. Eru þetta einu 

mannréttindasamningarnir sem teknir hafa verið upp í heild sinni í íslenska löggjöf og njóta 

þeir því nokkurrar sérstöðu. 

                                                
1 Ályktun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna um samning um réttindi barnsins (A/RES/44/25). 
2 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 289. 
3 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 289. 
4 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 31. 
5 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6. 
6 Stj.t. 1992, C-deild, bls. 87. 
7 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson: „Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins“, 
bls. 149. 
8 Sjá til hliðsjónar almenna umfjöllun um þjóðréttarsamninga: Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 385 
og Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 85. 
9 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 1; Lögfræðiorðabók, bls. 210. 
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 Á aldarfjórðungsafmæli sínu 20. nóvember árið 2014 naut Barnasáttmálinn sérstakrar 

athygli. Tóku fimm alþingismenn, úr öllum flokkum sem þá áttu sæti á þingi, að sér að gerast 

sérstakir talsmenn barna á Alþingi og fengu afhent barnagleraugu sem eiga að nýtast við 

löggjafarstörfin og minna á að horfa á málefni frá sjónarhorni barna.10 Það er vissulega 

fagnaðarefni að börn og hagsmunir þeirra fái aukna athygli á Alþingi. Óneitanlega vakna þó 

spurningar um áhrif lögfestingar Barnasáttmálans. Voru barnagleraugun ekki sett upp þá 

þegar? Hefðu þau átt að vera sett upp enn fyrr? Við fullgildinguna árið 1992? Eða jafnvel við 

undirritun árið 1990?  

 Hér verður leitað svara við þessum spurningum. Innleiðing SRB verður rakin og áhrif 

lögfestingar könnuð. Í öðrum kafla er að finna almenna umfjöllun um innleiðingu 

þjóðréttarsamninga en þar getur verið um ýmsar leiðir að ræða. Þar sem MSE er eina 

fyrirmyndin fyrir lögfestingu mannréttindasamnings hér á landi verður sérstaklega vikið að 

honum í kafla 2.5. Barnasáttmálinn sjálfur kemur til skoðunar í þriðja kafla og m.a. könnuð 

þau ákvæði sem Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna, hér eftir vísað til sem BRN, hefur 

skilgreint sem „innleiðingarákvæði“. Í fjórða kafla verður innleiðing Barnasáttmálans í 

landsrétt svo skoðuð nánar. Til þess að gera innleiðingu allra ákvæða SRB skil þyrfti lengri 

ritsmíð en þessa. Hér er því frekar um að ræða takmarkað yfirlit atriða sem telja má til þess 

fallin að varpa ljósi á Barnasáttmálann og innleiðingu hans í íslenskan rétt. Óskandi er að sú 

greining veiti yfirsýn yfir hið stærra samhengi og nýtist því einnig við athugun á innleiðingu 

annarra ákvæða SRB þó svo að ekki sé um þau fjallað hér. 

 Réttarkerfi Norðurlandanna eru nátengd og gjarnan talin í fremstu röð þegar kemur að 

vernd mannréttinda barna. Er því fróðlegt að skoða hvernig nágrannar okkar hafa staðið að 

verki. Litið hefur verið á Noreg sem frumkvöðul þegar kemur að viðurkenningu á 

mannréttindum barna og var Barnasáttmálinn lögfestur þar árið 2003. Af þeirri ástæðu verður 

norsk framkvæmd skoðuð í kafla 4.2. Það er enn sem komið er frekar undantekning en hitt að 

aðildarríki lögfesti SRB í heild sinni. Þrátt fyrir að hafa ekki lögfest SRB telst Svíþjóð standa 

framarlega í vernd mannréttinda barna og verður því í kafla 4.3 staða SRB að sænskum rétti 

kynnt. Að síðustu verður umfjöllunarefnið tekið saman í fimmta kafla og greint frá helstu 

niðurstöðum. 

 

                                                
10 „Þingmenn gerast talsmenn barna“, http://www.barn.is. 
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2 Þjóðréttarsamningur og landsréttur  
2.1 Um þjóðréttarsamninga 

Þjóðréttarsamningur hefur verið skilgreindur sem „[...] bindandi gerning[ur] sem aðilar 

þjóðaréttarins gera sín á milli og ætlað er að skapa rétt eða leggja skyldur á samningsaðila að 

þjóðarétti.“11 Helsta réttarheimildin við túlkun slíkra samninga er Vínarsamningurinn um 

milliríkjasamninga frá árinu 1969 (e. Vienna Convention on the Law of Treaties), hér eftir 

vísað til sem Vínarsamningsins, en hann er talinn endurspegla gildandi þjóðarétt.12 Er því vert 

að líta til hans þrátt fyrir að Ísland sé ekki aðildarríki samningsins.  

 Að jafnaði geta aðeins ríki og hugsanlega alþjóðastofnanir verið aðilar þjóðréttarsamnings, 

svokallaðir þjóðréttaraðilar.13 Áhrif þeirra á einstaklinga eru engu að síður umtalsverð og oft á 

tíðum eru þeir gerðir með hagsmuni einstaklinga að leiðarljósi. 14  Njóta 

mannréttindasamningar þeirrar sérstöðu að með þeim skuldbinda aðildarríki þeirra sig til 

ákveðinna athafna eða athafnaleysis í garð einstaklinga sem staddir eru innan lögsögu ríkisins. 

Slíkir samningar teljast því aðeins uppfylltir að ríkið tryggi þau réttindi sem mælt er fyrir um í 

samningnum.15 Fyrir síðari heimsstyrjöld einkenndist þjóðarétturinn af reglum um samskipti 

ríkja, en lætur sig nú lögskipti í einkarétti meira varða og hefur verulega dregið úr 

aðgreiningu á milli lands- og þjóðaréttar. 16  Ríki hafa þannig í vaxandi mæli gert 

þjóðréttarsamninga sem stuðla að alþjóðlegri viðurkenningu mannréttinda og með því 

skuldbundið sig, með eigin framtaki, til þess að veita einstaklingum frekari réttindi. Þessi 

þróun er hluti af hnattvæðingunni sem felst í fjölbreyttari alþjóðasamskiptum og þ.a.l. 

víðtækari þjóðarétti heldur en eldri viðhorf gerðu ráð fyrir.17 

 

2.2 Kenningar um samband lands- og þjóðaréttar 

Hefðbundið er að gera greinarmun á milli ríkja eftir því hvort réttarkerfi þeirra byggja á 

kenningum um eineðli lands- og þjóðaréttar (e. monism), eða kenningum sem mæla fyrir um 

tvíeðli þessara réttarheilda (e. dualism). Aðgreiningin snýst að meginstefnu um áhrif 

mismunandi uppruna reglna lands- og þjóðaréttar.18 Báðar kenningarnar gera ráð fyrir að 

                                                
11  Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 149. Sjá einnig a-lið 1. mgr. 2. gr. 
Vínarsamningsins. 
12 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 373-374; Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 257. 
13 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 149; Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 
188. 
14 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 188; Javaid Rehman: International Human Rights Law, bls. 3-5. 
15 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 257. 
16 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og einkenni íslenskrar stjórnskipunar, bls. 106.  
17 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 21. 
18 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og einkenni íslenskrar stjórnskipunar, bls. 108. 
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lands- og þjóðaréttur geti samhliða verkað á ákveðið álitaefni, en greinir hins vegar á um 

hvort lands- eða þjóðaréttur eigi að ráða úrslitum.19 

 Ísland hefur, ásamt hinum Norðurlöndunum og Bretlandi, talist til ríkja sem byggja 

réttarkerfi sín á kenningum um tvíeðli lands- og þjóðaréttar.20 Tvíeðliskenningar ganga út frá 

þeim greinarmun sem er á lands- og þjóðarétti, þar sem réttarheildirnar hafi að geyma 

regluverk um alls ólík viðfangsefni.21 Þjóðaréttur gildi á milli fullvalda ríkja, en landsréttur 

innan ríkis.22 Kjarni tvíeðliskenninga er þ.a.l. að þjóðaréttur og landsréttur séu tvær sjálfstæðar 

og aðskildar réttarheildir.23 Hvorug réttarheildin hefur samkvæmt því á valdi sínu að skapa 

eða breyta reglum innan hinnar.24 Til þess að borgurum ríkis sé kleift að byggja rétt á 

ákvæðum þjóðréttarsamnings sem fullgiltur hefur verið, t.a.m. fyrir dómstólum, þarf ríkið að 

hafa gripið til sérstakra aðgerða til þess að veita samningnum virkni.25 Ef misræmi er á milli 

réttarheildanna gengur landsréttur framar þjóðaréttinum fyrir dómstólum viðkomandi ríkis þ.e. 

ef þar til bær stjórnvöld hafa ekki veitt réttindum samkvæmt samningnum gildi, með aðlögun 

eða lögfestingu samningsins í heild.26 

 Hugmyndin um að lands- og þjóðaréttur sæki gildi sitt til sameiginlegrar uppsprettu er 

kjarni eineðliskenninga.27 Í hreinustu birtingarmynd sinni felst í eineðli lands- og þjóðaréttar 

að þjóðaréttur sé hluti landsréttar og ef þeir rekist á njóti þjóðarétturinn forgangs.28 Þannig er 

ekki um tvær réttarheildir að ræða líkt og samkvæmt tvíeðliskenningunni heldur eina þar sem 

þjóðarétturinn er almennt rétthærri.29 Sem dæmi um ríki sem fylgja eineðliskenningunni má 

nefna Frakkland og Sviss. 

 Þrátt fyrir framangreinda lýsingu á aðgreiningu á milli kenninga um eineðli og tvíeðli og 

dæmi um lönd sem fylgja hvorri kenningu fyrir sig hafa fræðimenn viðurkennt að erfitt sé að 

                                                
19 Ian Brownlie: Principles of Public International Law, bls. 31. 
20 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og einkenni íslenskrar stjórnskipunar, bls. 109. Sjá 
einnig: Davíð Þór Björgvinsson: Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law, 
bls. 78, neðanmálsgrein nr. 113. 
21 Ian Brownlie: Principles of Public International Law, bls. 32. 
22 Ian Brownlie: Principles of Public International Law, bls. 32. Sjá einnig skýringar Gunnars G. Schram á 
réttarheildunum lands- og þjóðaréttur í ritinu Ágrip af þjóðarétti, bls. 13. 
23 Davíð Þór Björgvinsson: Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law, bls. 
77; Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 93-94. 
24 Ian Brownlie: Principles of Public International Law, bls. 32. 
25 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 456-457. 
26 Ian Brownlie: Principles of Public International Law, bls. 32. 
27 Davíð Þór Björgvinsson: Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law, bls. 
79. 
28 Davíð Þór Björgvinsson: Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law, bls. 
79; Rebecca M. M. Wallace og Olga Martin-Ortega: International Law, bls. 38.  
29 Ýmsar kenningar hafa komið fram um eineðli lands- og þjóðaréttar og falla þær ekki allar að framangreindri 
lýsingu. Upplýsandi greiningu á eineðliskenningum er að finna í doktorsritgerð Davíðs Þórs Björgvinssonar frá 
2013: Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law, bls. 78-85. Davíð Þór 
fjallar um tvíeðli í sömu ritgerð á bls. 85-91 og ber framkvæmd þeirra saman á bls. 91-118.  
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finna ríki þar sem réttarskipunin byggi fullkomlega á annarri hvorri kenningunni.30 Einnig er 

talið óljóst hversu skýrlega þessi flokkun segi til um raunverulega stöðu þjóðaréttar í 

réttarkerfi viðkomandi ríkis.31 Kenningarnar eru því yfirleitt fyrst og fremst settar fram til 

ákveðins skilningsauka.32 Þá hefur verið bent á að flokkunin hafi minni þýðingu en áður og 

mestu skipti „[...] að ríki uppfylli þær þjóðréttarskyldur sem samningur kveður á um og veiti 

þeim eftir atvikum tilætluð áhrif að landsrétti.“33 Þó er enn hefðbundið að greina ríki í annan 

hvorn flokkinn. Í umfjöllun um ríki, sem byggir réttarskipan sína á tvíeðli lands- og 

þjóðaréttar, hefur það því þýðingu að skýra hvernig umbreytingu reglna þjóðaréttarins í 

landsrétt er hagað, þar sem sérstakra athafna er þörf, til þess að veita viðkomandi 

þjóðréttarsamningi virkni að landsrétti. 

 

2.3 Skuldbinding aðildarríkis samkvæmt þjóðréttarsamningi 

Þegar leitað er svara um hvort ríki uppfylli yfir höfuð skuldbindingar sínar samkvæmt 

þjóðréttarsamningi býður þjóðarétturinn ekki upp á einfalda lausn. Réttarsamband aðila 

þjóðaréttarins (alla jafna ríkja heims) er formlega byggt á jafningjagrundvelli. Réttarskipan 

hans byggir því á öðrum grunni en hefðbundin lóðrétt réttarskipan landsréttar og hefur henni 

verið lýst sem láréttri. 34  Þá skortir þjóðaréttinn heildar löggjafar-, framkvæmdar- og 

dómsvald.35 Þrátt fyrir það virða ríki heims jafnan þjóðréttarreglur.36 Skuldbindingargildi 

þjóðréttarsamninga grundvallast fyrst og fremst á meginreglunni um að samninga skuli halda 

(l. pacta sunt servanda) og skuli þeir framkvæmdir í góðri trú.37 Það eru fullvalda ríki sem 

gera þjóðréttarsamninga að eigin vild og verða því að jafnaði ekki bundin af þeim nema 

gangast undir ákvæði þeirra.38 Sú skuldbinding myndast yfirleitt í tveimur skrefum, með 

undirritun og síðar fullgildingu.39 

                                                
30 Davíð Þór Björgvinsson: Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law, bls. 
76. 
31 Skúli Magnússon: „Stjórnskipuleg staða þjóðaréttar að íslenskum lögum“, bls. 51. 
32 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 3. 
33 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og einkenni íslenskrar stjórnskipunar, bls. 110. 
34 Gunnar G. Schram: Ágrip af þjóðarétti, bls. 18. 
35 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 23. 
36 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 4 (og áfram). 
37 Ian Brownlie: Principles of Public International Law, bls. 590-591; Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 
67 og 655. Sjá einnig 26. gr. Vínarsamningsins. 
38 Ian Brownlie: Principles of Public International Law, bls. 598; Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 5 
og 67; Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 45; Sjá einnig 34. gr. Vínarsamningsins. 
39 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 153. Í 11. gr. Vínarsamningsins eru taldar upp 
fleiri aðferðir sem ríki getur farið til þess að skuldbinda sig af þjóðréttarsamningi (þó ekki tæmandi upptalning).  
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 Í undirritun þjóðréttarsamnings felst staðfesting (e. authentication) ríkisins og getur hún 

haft ólík réttaráhrif.40 Ef fullgilda þarf samning, hvort sem mælt er fyrir um það í samningnum 

eða um það er gerður fyrirvari, verður ríki ekki bundið af samningnum með undirritun sinni.41 

Hins vegar í þeim tilvikum sem samningurinn kveður ekki á um að hann þurfi að fullgilda, og 

ekki er gerður fyrirvari um fullgildingu, verður ríkið bundið að þjóðarétti með undirritun 

sinni.42 Með því að undirrita þjóðréttarsamning með fyrirvara um fullgildingu er ríkinu gert 

kleift að vinna að fullgildingu samningsins áður en það skuldbindur sig. Undirritunin skapar 

þó skyldu á hendur ríki að forðast athafnir sem vinna gegn tilgangi og markmiðum 

samningsins, sbr. a-lið 18. gr. Vínarsamningsins.43  

 Í fullgildingu felst aftur á móti samþykki ríkis á samningnum og er það bundið af honum 

frá þeim tíma. 44  Þegar sagt er að ríki sé þjóðréttarlega skuldbundið með fullgildingu 

þjóðréttarsamnings er einfaldlega átt við að ríkið sé búið að samþykkja að fylgja ákvæðum 

hans, og í tilviki mannréttindasamninga að réttindi samkvæmt honum séu tryggð á 

yfirráðasvæði aðildarríkisins. Þannig hefur ríkið ekki aðeins skuldbundið sig til að brjóta ekki 

gegn ákvæðum samningsins, heldur einnig að tryggja með ráðstöfunum sínum (t.d. með 

löggjöf) að aðrir brjóti ekki á réttindum samkvæmt ákvæðum viðkomandi 

mannréttindasamnings, innan yfirráðasvæðis síns. 45  Er þetta nefnt sui generis eðli 

mannréttinda. 46  Skuldbindingin hefur ekki afturvirk áhrif og nær því t.a.m. ekki til 

undirritunardagsins (nema auðvitað þegar um sama dag er að ræða). 47  Eftir undirritun 

þjóðréttarsamnings er eðlilegt að ríki kanni innlenda löggjöf og framkvæmd. Í því skyni að 

unnt sé að standa við þá þjóðréttarlegu skuldbindingu sem fullgilding viðkomandi samnings 

skapar þarf í kjölfarið að grípa til viðeigandi aðgerða. 

 Telji ríki sig af einhverjum ástæðum ekki hafa vilja eða getu til þess að uppfylla öll 

ákvæði þjóðréttarsamningsins getur það gripið til þess ráðs að gera fyrirvara við viðkomandi 

ákvæði, eitt eða fleiri. Í d-lið 1. mgr. 2. gr. Vínarsamningsins eru fyrirvarar við 

þjóðréttarsamninga skilgreindir, en í þeim getur falist „[...] að áhrif nánar tilgreindra ákvæða 

samningsins að landsrétti verði annaðhvort engin eða önnur en orðalag samningsins gefur til 

                                                
40 Ian Brownlie: Principles of Public International Law, bls. 582. 
41 Ian Brownlie: Principles of Public International Law, bls. 582; Gunnar G. Schram: Ágrip af þjóðarétti, bls. 
158. 
42 Ian Brownlie: Principles of Public International Law, bls. 582; Gunnar G. Schram: Ágrip af þjóðarétti, bls. 
158. 
43 Ian Brownlie: Principles of Public International Law, bls. 582. 
44 Gunnar G. Schram: Ágrip af þjóðarétti, bls. 159. Sjá einnig b-lið 1. mgr. 2. gr. Vínarsamningsins. 
45 Javaid Rehman: International Human Rights Law, bls. 12. 
46 Javaid Rehman: International Human Rights Law, bls. 12. 
47 Gunnar G. Schram: Ágrip af þjóðarétti, bls. 160; Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 671. 
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kynna.“48 Við fullgildingu er ríki almennt heimilt að gera slíkan fyrirvara, en þó er sleginn sá 

varnagli að fyrirvarinn megi ekki vera ósamrýmanlegur tilgangi og markmiði viðkomandi 

samnings, sbr. 19. gr. Vínarsamningsins.  

 Hér að framan hefur þjóðréttarsamningum verið lýst á almennan hátt, vikið að stöðu þeirra 

og skuldbindingu ríkja samkvæmt þeim. Nánari framkvæmd og hvernig ríki veita slíkum 

samningi virkni að landsrétti sínum og innleiða hann er aftur á móti annað mál sem fellur 

fremur undir landsrétt en þjóðarétt.49 Það er engin ein regla sem mælir fyrir um á hvaða hátt 

ríki skuli uppfylla þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar, þeim er því frjálst að velja þá leið sem 

farin er og byggir það á meginreglu þjóðaréttarins um fullveldi ríkja. 50  Fyrirvari á 

framangreindu er þó að ekki er heimilt að vísa til landsréttar til þess að réttlæta brot á 

þjóðaréttarreglu(m).51  

 
Aðferðir ríkja til þess að uppfylla samningsskuldbindingar sínar ráðast einkum af stjórnlögum 
ríkis og almennum reglum um stöðu þjóðréttarsamninga að landsrétti þess og hvort þar er við 
lýði eineðlis- eða tvíeðlisskipulag að því er varðar gildi þjóðréttarsamninga [...].52 

 
Frumskylda aðildarríkis að mannréttindasamningi er að veita réttindum þeim sem hann mælir 

fyrir um, framgang innanlands og nýtur ríkið ákveðins svigrúms við framkvæmdina eins og 

fyrr var nefnt. 53  Stjórnvöldum aðildarríkis er þannig eftirlátið að ákveða hvernig ríkið 

uppfyllir samningsskuldbindingar sínar.54 

 

                                                
48 „Í „fyrirvara“ felst einhliða yfirlýsing, óháð orðalagi eða hvaða nafni hún er nefnd, sem gerð er af ríki, þegar 
það undirritar eða fullgildir þjóðréttarsamning, þar sem því er lýst yfir að áhrif nánar tilgreindra ákvæða 
samningsins að landsrétti verði annað hvort engin eða önnur en orðalag samningsins gefur til kynna.“, (e. 
„"Reservation" means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, 
ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal 
effect of certain provisions of the treaty in their application to that State[.]“), sbr. d-lið 1. mgr. 2. gr. 
Vínarsamningsins. 
49 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 661. 
50 Skúli Magnússon: „Stjórnskipuleg staða þjóðaréttar að íslenskum lögum“, bls. 50; Davíð Þór Björgvinsson: 
Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law, bls. 76. 
51 Ian Brownlie: Principles of Public International Law, bls. 34; Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 95; 
Gunnar G. Schram: Ágrip af þjóðarétti, bls. 168. Sjá 27. gr. Vínarsamningsins. 
52 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 161. 
53 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 458; Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 
85. 
54 Betækning om kundgørelse og opfyldelse af traktater nr. 682/1973, bls. 11. 



 

 
 

15 

2.4 Framkvæmd þjóðréttarsamnings 

2.4.1 Leiðir til innleiðingar 

Ekki er ávallt talin þörf á sérstökum aðgerðum í því skyni að uppfylla skuldbindingar 

samkvæmt þjóðréttarsamningi.55 Sú getur verið raunin ef talið er að lög og reglur samræmist 

ákvæðum viðkomandi samnings og fullnægi því, þá þegar, ákvæðum hans.56 Þegar aðstæður 

eru með þessum hætti er í dönskum rétti talað um „konstatering af harmoni mellem traktat og 

intern ret“ eða svokallað „normharmoni“ sem eina leið (af þremur) við innleiðingu 

þjóðréttarsamninga. 57  Felst í því að fyrir fullgildingu þjóðréttarsamnings er samræmi 

landsréttar og ákvæða samningsins kannað. Ef samræmi er til staðar eru frekari aðgerðir 

óþarfar og unnt að fullgilda samninginn.58 Þegar aðstæður eru með þeim hætti að ekki þarf að 

aðlaga innlenda löggjöf að ákvæðum þjóðréttarsamnings hefur í skrifum hérlendra 

fræðimanna ekki verið talað um sérstaka leið við innleiðingu þjóðréttarsamnings, heldur látið 

nægja að vísa til þess að stundum þurfi ekki að grípa til aðgerða.  

 Dugi það ekki til þarf að grípa til einhverra aðgerða áður en unnt er að fullgilda 

þjóðréttarsamninginn. Fræðimenn eru ekki einhuga um hvað leiðir við umbreytingu 

þjóðaréttar í landsrétt kallast, en eru flestir sammála um að þær séu í megindráttum tvær.59 

Hér verður talað um aðlögun og lögfestingu sem aðferðir við innleiðingu þjóðréttarsamninga. 

Skilin eru þó ekki alveg svo skýr þar sem fleiri leiðir hafa verið nefndar til sögunnar ásamt 

                                                
55  Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 8; Björg Thorarensen: 
Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 85-86; Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 161. 
56 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 458; Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 
161. 
57 Betækning om kundgørelse og opfyldelse af traktater nr. 682/1973, bls. 12-13. 
58 Betækning om kundgørelse og opfyldelse af traktater nr. 682/1973, bls. 13. 
59 Sjá t.d. (þau erlendu hugtök sem viðkomandi höfundur vísar til eru í svigum): Björg Thorarensen talar um 
lögfestingu og aðlögun í grein sinni „Staða og áhrif mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna í íslenskum 
rétti“, bls. 344-349. Í kennsluheftinu Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og einkenni íslenskrar stjórnskipunar, 
bls. 110, nefnir Björg Thorarensen hugtökin áfram aðlögun (e. adoption) og lögfestingu (e. incorporation), en 
notar orðið umbreyting sem þýðingu á hugtakinu „transformation“. Samkvæmt því eru aðlögun og lögfesting 
þær tvær leiðir sem mögulegt er að fara við það að umbreyta þjóðaréttarsamningi í íslenskan rétt; Skúli 
Magnússon talar um tilvísunaraðferð (e. incorporation) og umritun (e. transformation) í greininni 
„Stjórnskipuleg staða þjóðaréttar að íslenskum lögum“, bls. 52-53; Gunnar G. Schram notar bæði aðlögun og að 
umskrifa sem þýðingu á þeirri aðferð sem í norrænum rétti er nefnd „transformasjon“ í riti sínu 
Stjórnskipunarréttur, bls. 384; Stefán M. Stefánsson talar m.a. um lögfestingu (inkorporation) og aðlögun 
(adaption), í greininni „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 5-6; Í áliti umboðsmanns Alþingis frá 
1998, UA 9. janúar 1998 (2151/1997), kemur fram að lögfesting þjóðréttarsamnings geti gerst með tvennum 
hætti, þ.e. með aðlögun (e. transformation) og samningur geti verið lögfestur í heild sinni (e. incorporation); Í 
doktorsritgerð sinni Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law, bls. 55, talar 
Davíð Þór Björgvinsson um „full incorporation“ og „partial incorporation“. „Full incorporation“ vísar til þess að 
allur texti þjóðréttarsamnings sé tekinn upp í lögum með tilvísun, þ.e. í lögunum er vísað til samningsins og 
mælt fyrir um að hann hafi gildi laga og er birtur sem viðhengi með lögunum. „Partial incorporation“ á við um 
allar aðrar tegundir laga sem byggð eru á þjóðréttarsamningi, eða vísa til hans á einn eða annan hátt; Í Betækning 
om kundgørelse og opfyldelse af traktater nr. 682/1973, bls. 17-23, er m.a. talað um „omskrivning“, 
„inkorporering“ og „normharmoni“. 
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því að samtímis er unnt að nota fleiri en eina leið.60 Þá ber að nefna til sögunnar almenna 

skyldu þjóðaréttarins þess efnis að ríki túlki landsrétt sinn til samræmis við þjóðarétt en ekki í 

andstöðu við hann. 61  Hefur sú túlkunarregla ríkari þýðingu fyrir þau ríki sem byggja 

réttarskipan sína á kenningu um tvíeðli lands- og þjóðaréttar. 

 Hér á landi hefur verið litið svo á að á Alþingi hvíli skylda að sjá til þess að nauðsynlegar 

lagabreytingar séu gerðar hið fyrsta eftir fullgildingu þjóðréttarsamnings í því skyni að 

uppfylla þá þjóðréttarlegu skuldbindingu sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir.62 Leitt 

hefur verið af lögmætisreglunni að þjóðréttarregla þurfi almennt að „[...] styðjast við innlenda 

réttarheimild, venjulega sett lög eða stjórnvaldsfyrirmæli sem sett eru með heimild í settum 

lögum.“63 

 

2.4.2 Aðlögun 

Í aðlögun landsréttar að þjóðréttarsamningi felst að lögum er breytt í því skyni að samræma 

innlenda löggjöf ákvæðum samningsins.64 Er þetta sú leið sem algengast er að farin sé hér á 

landi við innleiðingu ákvæða alþjóðlegra mannréttindasamninga.65 Skúli Magnússon gengur 

svo langt að segja að líta megi á aðlögun þjóðréttarreglna sem meginreglu íslenskrar 

réttarskipunar, í það minnsta að undanskildum skuldbindingum samkvæmt EES-

samningnum.66 

 
Með aðlögun lagaákvæða er átt við að ríki fari yfir löggjöf sína í því skyni að athuga hvort 
ákvæði í henni séu andstæð ákvæðum viðkomandi mannréttindasamnings. Þannig eru lög felld 
niður, þeim breytt eða bætt við þau ákvæðum til þess að þau séu í fullu samræmi við ákvæði 
samnings, án þess þó að hann sé lögtekinn í heild sinni.67 

 
Að mati Stefáns M. Stefánssonar eru kostirnir við þessa aðferð innleiðingar 

þjóðréttarsamnings einkum að „[...] gera réttinn gleggri yfirlits bæði fyrir einstaklinga og 

stjórnvöld.“68 Stefán hefur einnig bent á að þannig sé stjórnvöldum kleift að sleppa því sem 

ekki er talið hafa þýðingu og þau geti túlkað og aðlagað samninginn líkt og ákjósanlegt er 
                                                
60 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 5; Björg Thorarensen: „Staða og áhrif 
mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti“, bls. 343. Sjá kafla 5.1-5.7 í grein Stefáns M. 
Stefánssonar: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 5-8. 
61 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 457. 
62 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 4. 
63 Skúli Magnússon: „Stjórnskipuleg staða þjóðaréttar að íslenskum lögum“, bls. 53. Í lögmætisreglunni felst að 
íslensk stjórnsýsla er bundin af lögum og er reglan ein af grundvallarreglum réttarríkisins ásamt því að vera 
stjórnskipuleg meginregla, sjá: Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 423 og 488. 
64 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 161. 
65 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 458. 
66 Skúli Magnússon: „Stjórnskipuleg staða þjóðaréttar að íslenskum lögum“, bls. 56. 
67 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 458. 
68 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 6. 
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fyrir viðkomandi ríki.69 Með aðlögun næst því að viðhalda hinni hefðbundnu réttarskipan 

tvíeðliskenninga, að landsréttur sé æðsta réttarheimildin.70 Út frá sjónarhóli þjóðaréttarins býr 

aðlögun þ.a.l. yfir þeim galla að stjórnvöld hafa þann möguleika að efna ekki samninginn 

réttilega. 71  Þá er hugsanlegt að ósamræmi eða árekstrar skapist á milli ákvæða 

þjóðréttarsamnings og lagaákvæða.72  

 

2.4.3 Lögfesting samnings í heild 

Samkvæmt Björgu Thorarensen er áhrifaríkasta leiðin til þess að veita mannréttindasamningi 

virkni að landsrétti að lögfesta hann í heild sinni.73 Áður en kom að lögfestingu SRB hafði 

þessi aðferð aðeins verið notuð við innleiðingu MSE, en aðrir mannréttindasamningar hafa 

ekki verið lögfestir hér á landi.74 Þegar lögfesta á samning í heild sinni fer slíkt frumvarp 

sömu leið á Alþingi og önnur lagafrumvörp sem ekki hafa þess konar þjóðréttarlegan 

bakgrunn og fylgja þarf ákvæðum IV. kafla stjskr. og lögum um þingsköp Alþingis nr. 

55/1991.75 Kveða lögin þá á um að ákveðinn þjóðréttarsamningur skuli hafa lagagildi, sbr. t.d. 

1. mgr. 2. gr. SRB sbr. lög nr. 19/2013 og 1. gr. MSE sbr. lög nr. 62/1994, samningurinn er 

birtur með lögunum sem fylgiskjal og á þann hátt leiddur orðréttur í lög hér á landi.76 

 Réttaráhrif birtingar þjóðréttarsamnings í viðauka með slíkum lögum eru að ákvæði hans 

hljóta svokölluð bein réttaráhrif að íslenskum rétti.77 Samkvæmt skilgreiningu Stefáns M. 

Stefánssonar er með beinum réttaráhrifum átt við að „[...] texti samningsins sé svo skýr og 

óskilyrtur að honum beri að beita á sama hátt og lögum í landinu.“78 Til þess að lögfesting 

þjóðréttarsamnings í heild sé hentug aðferð þurfa ákvæðin því að vera til þess fallin að hafa 

bein réttaráhrif.79 Ætti samningur sem til greina kemur að lögfesta í heild sinni þ.a.l. að mæla 

skýrlega fyrir um réttindi og skyldur en sé ekki aðeins viljayfirlýsing aðildarríkja 

samningsins.80  

 

                                                
69 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 6. 
70 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 6. 
71 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 6. 
72 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og einkenni íslenskrar stjórnskipunar, bls. 111. 
73 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 86. 
74 Fleiri þjóðréttarsamningar hafa verið lögfestir, t.d. samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 
2/1993. 
75 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 459; Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og 
einkenni íslenskrar stjórnskipunar, bls. 111; Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 279. 
76 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 384. 
77 Davíð Þór Björgvinsson: „Beiting Hæstaréttar Íslands á lögunum um Mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 157. 
78 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 10. 
79 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 161. 
80 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 6. 
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Sumir þjóðréttarsamningar eru [...] þannig að þeim er ætlað að hafa sambærilegt hlutverk og 
lagatexti og ma. [sic] oft þannig að þeim er ætlað að veita þriðja manni, þótt hann geti ekki gerst 
aðili að þjóðréttarsamningi, rétt eða leggja á hann beinar skyldur. Nánar felur þetta í sér að 
slíkum þjóðréttarsamningi er ætlað að hafa lagakraft með þeim hætti að dómstólum, 
stjórnvöldum og borgurum ríkis sé skylt að hlíta þeim með sama hætti og venjulegum lögum.81 

 
Réttaráhrifin eru þannig háð innleiðingu samningsins, það að hve miklu leyti 

þjóðréttarsamningurinn hlýtur bein réttaráhrif veltur á þeirri aðferð sem farin er við 

innleiðinguna.82 Myndast bein réttaráhrif þá venjulega að því marki sem samningurinn er 

lögfestur.83 Ættu bein réttaráhrif þjóðréttarsamnings því að vera þeim mun ríkari eftir því sem 

fleiri ákvæðum hans er veitt virkni með aðlögun og væru ríkust í þeim tilvikum þegar 

samningur er lögfestur í heild sinni. Þó nefnir Stefán M. Stefánsson að það vandamál geti 

skapast þegar þjóðréttarsamningur hefur verið lögfestur í heild sinni að ekki sé fyrirfram unnt 

að fullyrða hvaða ákvæðum viðkomandi samnings dómstólar muni veita bein réttaráhrif.84 Það 

getur einnig gerst í öðrum tilvikum að samningur sé birtur sem fylgiskjal með lögum. Áður 

hefur verið nefnt að í vissum tilvikum getur verið þörf á því að Alþingi veiti samþykki áður 

en íslenska ríkið geti gerst aðili að þjóðréttarsamningi, getur framkvæmdarvaldinu þar með 

verið veitt heimild með lögum til fullgildingar samnings og samningurinn birtur sem 

fylgiskjal með lögunum. Ármann Snævarr bendir á Bernarsáttmálann frá árinu 1947, sem 

dæmi þess að samningur sem fullgiltur er á þennan máta hafi ekki lagagildi. Það megi skilja 

af þeirri staðreynd að eftir fullgildingu hans hafi verið talin þörf á að breyta rithöfundalögum 

til samræmis við ákvæði sáttmálans. „Ef ákvæði hans hefðu orðið íslensk lög með samþykkt 

Alþingis, án frekari aðgerða, hefði ekki þurft að efna gagngert til breytinga á lögunum.“85 

 Að lögfesta þjóðréttarsamning er yfirleitt einfalt og talar Stefán M. Stefánsson um að 

aðferðin tryggi að samningnum verði fullnægt.86 Það er þó fleira sem kemur til skoðunar þar 

sem ekki er nóg að setja lög, þeim þarf jafnframt að fylgja. Í almennri umfjöllun um lög í 

þrengri og rýmri merkingu fer Sigurður Líndal í greininni „Reglugerðarríkið“ frá árinu 1986 

yfir ákveðna þætti lagasetningar sem betur mættu fara og gætu orðið til þess að lög yrðu 

aðeins dauður bókstafur og jafnvel í verstu tilfellum þjóðfélagsböl.87 Nánar tiltekið talar 

Sigurður um tvenns konar tilvik, þ.e. þegar stefnuyfirlýsingar eru settar í lög og þegar 

                                                
81 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 10. 
82 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 10. 
83 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 10. 
84 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 16. 
85 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 270. 
86 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 6. 
87 Sigurður Líndal: „Reglugerðarríkið“, bls. 113-123. 
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óskhyggju og ósamrýmanleg markmið er að finna í lögum.88 Þá bendir hann á að töluvert 

skorti á lagatæknilega þekkingu við undirbúning lagasetningar, þ.á.m. „[...] að ekki sé fjallað 

um efni í einum lögum sem fyrir er í öðrum [...]“.89 Í samræmi við framangreinda umvöndun 

Sigurðar nefnir Stefán, sem ókost þess að samningur sé lögfestur í heild sinni, að samræmi í 

löggjöf geti tapast og að jafnvel séu þegar í lögum ákvæði sem mæli fyrir um sömu réttindi og 

kveðið er á um í samningnum.90  

 Við lögfestingu samnings í heild geta jafnframt skapast vandamál varðandi rétthæð 

þjóðréttarsamningsins. Ný lög kunna að vera sett sem jafnvel ganga gegn ákvæðum hins 

lögfesta þjóðréttarsamnings og spurningar vaknað um það hvor réttarheimildin eigi að gilda. 

Helgast það af meginreglunni um að yngri lög gangi framar eldri lögum um sama efni (l. lex 

posterior derogat legi priori).91 Þó hefur Stefán talið ólíklegt að löggjafinn myndi, án 

fullgildra ástæðna, víkja lögfestum þjóðréttarsamningi eða einstökum ákvæðum hans til hliðar 

og ef það gerðist væri þar að öllum líkindum um óviljaverk að ræða.92 Í þessum tilvikum 

koma hins vegar ýmis lögskýringarsjónarmið til skoðunar. Skyldan um að túlka beri landsrétt 

til samræmis við þjóðarétt, sem frekar verður vikið að í næsta kafla, hefur t.a.m. þýðingu í 

þessu sambandi ásamt hinni almennu skýringarreglu um að ákvæði í sérlögum víki ákvæðum 

almennra laga til hliðar (l. lex specialis).93  

 Rétt er að nefna að þrátt fyrir allt komst Stefán M. Stefánsson á sínum tíma að þeirri 

niðurstöðu að réttast væri að lögfesta „[...] alla þjóðréttarsamninga nema þá sem augljóslega 

[væri] ekki ætlað að hafa bein réttaráhrif.“94  

 

2.4.4 Skýring landsréttar til samræmis við þjóðréttarsamninga  

Grundvallar lögskýringarregla norræns réttar, sem nefnd hefur verið túlkunarreglan (stundum 

vísað til sem skýringarreglu) er að ríki beri að skýra landsrétt sinn til samræmis við þjóðarétt 

eins og kostur er.95 Óháð því hvernig innleiðingu hefur verið hagað ber því að líta til 

þjóðaréttarins og þeirrar túlkunar sem hann leggur til grundvallar þegar þjóðréttarsamningur 

er skýrður að landsrétti. Lögskýringargögn þjóðréttarsamnings sem færður hefur verið í lög, 

hvort sem það er með aðlögun eða lögfestingu samnings í heild, takmarkast því ekki við 

                                                
88 Sigurður Líndal: „Reglugerðarríkið“, bls. 115-117 og bls. 117-119. 
89 Sigurður Líndal: „Reglugerðarríkið“, bls. 122. 
90 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 6 og bls. 16. 
91 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 310. 
92 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 17. 
93 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 16. 
94 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 16. 
95 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 248; Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og 
einkenni íslenskrar stjórnskipunar, bls. 112. 
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þinglega meðferð við lögfestinguna.96 Án þess að telja til sögunnar með tæmandi hætti þá 

þætti sem þar getur verið um að ræða má nefna undirbúningsgögn (f. travaux préparatoires) 

viðkomandi þjóðréttarsamnings.97 Sé sérstakri stofnun komið á fót með samningnum ber 

jafnframt að fylgja túlkun hennar á samningnum.98 Hafi hún það hlutverk að leysa úr 

réttarágreiningi sem fellur undir efnissvið samningsins verður það einkanlega mikilvægt. 

 Túlkunarreglan sem hér var lýst hefur verið leidd af hinni svokölluðu líkindareglu (e. 

principle of presumption).99 Í líkindareglunni felst að jafnan séu líkindi fyrir því að gildandi 

landsréttur sé í samræmi við þær þjóðréttarlegu skuldbindingar sem ríkið hefur gengist 

undir.100 Líkindin eru talin vera fyrir hendi þar sem með aðild sinni að þjóðréttarsamningnum 

hefur ríkið tekið á sig þá skuldbindingu að tryggja að innlend lög brjóti ekki í bága við 

samninginn. 101  Þannig ber jafnvel að túlka yngri löggjöf í samræmi við eldri 

þjóðréttarsamning m.a. þar sem:  

 

„[...] líkindi séu fyrir því að löggjafinn hafi haft þjóðaréttinn í huga þegar hann lögfesti reglur 
um efni sem þjóðréttarsamningur tók til og að ætlunin hafi ekki verið sú að setja lög sem væru 
andstæð þjóðarétti [...].”.102  

 
Meginreglan um lex posterior, að yngri lög gangi framar eldri, hefur þ.a.l. ekki sjálfkrafa þá 

þýðingu að víkja ákvæðum eldri þjóðréttarsamnings til hliðar. Við mat á rétthæð 

þjóðréttarsamnings veitir sú leið sem farin er við innleiðingu hans þó ákveðnar vísbendingar 

þar sem vilji löggjafans er auðvitað skýrastur eftir því sem fleiri ákvæði samnings eru aðlöguð 

lögum eða hann jafnvel lögfestur í heild.  

 Í framkvæmd birtist líkindareglan með þeim hætti að íslenskir dómstólar leitast við að 

túlka gildandi landsrétt eins og unnt er til samræmis við þjóðarétt.103 Algengast er að 

túlkunarreglunni sé beitt til þess að „[...] ná fram skýringu landsréttar sem stuðlar að ríkari 

vernd réttinda borgaranna en ella myndi leiða af viðkomandi lögum eða 

                                                
96  Betækning om kundgørelse og opfyldelse af traktater nr. 682/1973, bls. 12: „I anvendelser af 
inkorporeringsmetoden indlægges normalt, at den folkeretlige forpligtelse fuldt og helt indtages i den interne 
retsanvendelse, således at det er traktatens autentiske sprog, dens forarbejder, folkeretlige fortolkningsprincipper 
m.v., der skal lægges til grund af de nationale retsanvendende myndigheder.“ Sjá einnig í þessu samhengi 
afmörkun Róberts R. Spanó á hugtakinu lögskýringargögn: Túlkun lagaákvæða, bls. 98. 
97 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 5. 
98  Betækning om kundgørelse og opfyldelse af traktater nr. 682/1973, bls. 12; Björg Thorarensen: 
„Stjórnskipunarréttur“, bls. 111; Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 285. 
99 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 112. 
100 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 248. Sjá einnig: Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu 
þjóðréttarsamninga“, bls. 4. 
101 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 112. 
102 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 4. 
103 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 248-249. 
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stjórnarskrárákvæðum, eða treystir þau a.m.k. í sessi.“104 Eitt þekktasta dæmið er Hrd. 2000, 

bls. 4480 (125/2000), oft nefndur Fyrri öryrkjadómurinn. Í rökstuðningi sínum vísar 

meirihluti Hæstaréttar m.a. til þeirrar reglu norræns réttar „[...] að skýra skuli lög til samræmis 

við alþjóðasamninga, sem ríki hefur staðfest eftir því sem kostur er.“ Túlkunarreglunni er hér 

beitt til þess að styðja þá niðurstöðu Hæstaréttar að við túlkun á 1. mgr. 76. gr. stjskr. beri að 

hafa hliðsjón af nánar tilgreindum ákvæðum mannréttindasamninga sem fullgiltir hafi verið af 

íslenska ríkinu en ekki lögfestir í heild. Hér var um að ræða 11. og 12. gr. alþjóðasamnings 

um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, hér eftir vísað til sem SEFMR, ásamt 12. 

og 13. gr. félagsmálasáttmála Evrópu, en í athugasemdum með 14. gr. stjórnskipunarlaga nr. 

97/1995, hér eftir vísað til sem stjskpl. nr. 97/1995, sem varð að 76. gr. stjskr., var m.a. vísað 

til framangreindra ákvæða þessara samninga.  

 Rétt er að vekja athygli á þeirri skoðun Róberts R. Spanó, dómara við 

Mannréttindadómstól Evrópu, að túlkunarreglan eigi „[...] að jafnaði ekki við þegar um 

stjórnarskrárákvæði er að ræða.“105 Núverandi og fyrrum dómarar dómstólsins eru hér ekki 

sammála þar sem Davíð Þór Björgvinsson dregur þá ályktun af dómaframkvæmd Hæstaréttar 

að túlkunarreglan, svo sem henni var lýst hér að framan, gildi „[...] með sama hætti og án 

nokkurra sérstakra fyrirvara um skýringu ákvæða stjórnarskrárinnar.“106  

 

2.5 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

2.5.1 Tilurð Mannréttindasáttmála Evrópu 

Eftir seinni heimsstyrjöld hefur þjóðaréttur látið sig einstaklinga sífellt meira varða og er 

Mannréttindasáttmáli Evrópu hluti þeirrar þróunar. Hann var undirritaður af 

utanríkisráðherrum aðildarríkja Evrópuráðsins 4. nóvember árið 1950.107 Evrópuráðið var 

stofnað árið 1949 með það meginmarkmið að auka einingu aðildarríkja og vinna að því með 

því að stuðla að friði og verndun mannréttinda, sbr. a- og b-lið 1. gr. stofnskrár ráðsins. Í 

Evrópuráðinu bundust evrópskar þjóðir með sameiginlega arfleifð böndum um að vernda 

lýðræði, frelsi einstaklinga, stjórnmálalegt frelsi og réttarríki. 108  Nú eru aðildarríki 

Evrópuráðsins 47 talsins, jafnt úr Vestur- og Austur-Evrópu og hafa þau öll fullgilt MSE.109 Í 

því skyni að nýta það stjórnmálalega ástand sem var við lýði í Evrópu og tryggja skjótt 

samþykki voru þau réttindi sem samningurinn hafði að geyma óumdeild og jafnframt tengd 
                                                
104 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 271.  
105 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 250. 
106 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 271. 
107 J.G. Merrills og A.H. Robertson: Human rights in Europe, bls. 1. 
108 Inngangsorð Stofnskrár Evrópuráðsins. 
109 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 6. 
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beint við þá atburði sem samningurinn spratt úr, sem voru þjóðum heims enn í fersku minni.110 

Frekari réttindi hafa síðar bæst við með samningsviðaukum. Þá hefur fjöldi 

þjóðréttarsamninga verið gerður á vettvangi Evrópuráðsins. Af mannréttindasamningum má 

nefna Félagsmálasáttmála Evrópu og Evrópuráðssamning um vernd barna gegn kynferðislegri 

misneytingu og kynferðislegri misnotkun (Lanzarote-samningurinn) sem báðir hafa verið 

fullgiltir af íslenskum stjórnvöldum.111 

 Stofnanir MSE, sem hafa það hlutverk að túlka samninginn, hafa ekki litið á hann sem 

staðnaðan heldur fremur sem „lifandi verkfæri“ (e. living instrument), sbr. ummæli 

Mannréttindadómstóls Evrópu í MDE, Tyrer gegn Bretlandi, 25. apríl 1978 (5856/72), sem 

dómstóllinn hefur ítrekað í fjölda mála.112 Vegna þessara túlkunaraðferða hefur MSE verið 

talinn njóta hvað mestrar velgengni allra mannréttindasamninga og er vitinn sem horft er til 

við framkvæmd annarra samninga. Helgast það einkum af þeirri staðreynd að eftirlitskerfi 

MSE gengur lengra en eftirlitskerfi mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna, hér eftir 

einnig vísað til sem SÞ.113 

 

2.5.2 Eftirlitskerfi Mannréttindasáttmála Evrópu 

a) Mannréttindadómstóll Evrópu 

Sérstaða MSE felst fyrst og fremst í hinu virka eftirlitskerfi sem samningurinn kemur á fót. 

MSE hefur verið álitinn „[...] skilvirkasta alþjóðakerfið til verndar mannréttindum sem 

heimurinn hefur kynnst til þessa.“114 Hefðbundin þjóðréttarleg skuldbinding var ekki talin 

nægja og voru settar á fót tvær stofnanir, Mannréttindanefnd Evrópu, hér eftir vísað til sem 

MNE, og Mannréttindadómstóll Evrópu, hér eftir vísað til sem MDE, sem ætlað var að hafa 

eftirlit með því að samningnum væri réttilega framfylgt af aðildarríkjunum.115 Þá er í MSE 

mælt fyrir um eftirfylgni með úrlausnum dómstólsins, þ.e. hvort þeim sé yfir höfuð framfylgt 

af aðildarríkjunum, sbr. 2.-5. mgr. 46. gr. MSE (og einnig 2.-5. mgr. 46. gr. MSE sbr. lög nr. 

62/1994), en hún er í höndum ráðherranefndar Evrópuráðsins.116 Segja mætti að þegar MNE 

hóf að taka við kærum frá einstaklingum, þann 5. júlí árið 1955, hafi nýtt skeið þjóðaréttarins 

                                                
110 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 4. 
111 Alþt. 1974-75, A-deild, bls. 1781 (Stjt. 1976, C-deild, bls. 1); Þskj. 999, 140. lögþ. 2011-12 (enn óbirt í A-
deild Alþt.). 
112 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 4. 
113 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 271. Sjá einnig umfjöllun á bls. 258. 
114 A.H. Robertson og J.G. Merrills: Human Rights in the World, bls. 153. (Þýðing: Hafsteinn Þór Hauksson: 
„Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 558).  
115  A.H. Robertson og J.G. Merrills: Human Rights in the World, bls. 127; Björg Thorarensen: 
Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 82. 
116 Um framkvæmd þessa hlutverks sjá t.d.: David Harris o.fl.: Law of the European Convention on Human 
Rights, bls. 871-886. 
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gengið í garð.117 Tafir urðu þó á því að MDE tæki til starfa. Helguðust þær fyrst og fremst af 

þeirri staðreynd að í 46. gr. MSE er kveðið á um að dómar MDE séu þjóðréttarlega 

skuldbindandi fyrir aðildarríkin.118 Þurfti hvert aðildarríki fyrir sig að lýsa því yfir að það 

samþykkti kærurétt til MDE, sbr. þágildandi 25. gr. MSE, og að dómstóllinn væri bær til þess 

að taka við slíkum kærum, til þess unnt væri að leggja mál gagnvart því fyrir dóminn.119 Hóf 

MDE ekki störf fyrr en í upphafi ársins 1959 og fór hægt af stað.120 Á fyrstu 15 starfsárum 

sínum tók MDE að meðaltali fyrir eitt mál á ári, en á árinu 2015 kvað dómstóllinn upp dóm í 

823 málum og hefur aukningin því verið gífurleg.121 

 Með gildistöku samningsviðauka nr. 11 þann 1. nóvember 1998, ári eftir að hann var 

fullgiltur af öllum aðildarríkjum MSE, er samþykki kæruréttar einstaklinga til MDE ekki 

lengur á hendi hvers ríkis. Samþykkið er samningsbundið og þ.a.l. skilyrði aðildar að MSE, 

sbr. nú 34. gr. MSE. Vegna hins gífurlega álags á MNE og MDE var talin þörf á að 

betrumbæta eftirlitskerfið.122 Áður höfðu að vísu verið gerðar umbætur en samningsviðauki nr. 

11 breytti algjörlega þeirri stofnanauppbyggingu sem samningurinn kom á fót. Tók þá til 

starfa nýr dómstóll með heitinu Mannréttindadómstóll Evrópu, hér eftir áfram vísað til sem 

MDE, og fer hann nú með þau hlutverk sem áður voru á höndum MNE og MDE.123 Er um að 

ræða alveg nýja stofnun sem ber þó sama heiti og hinn upphaflegi dómstóll.124  

 

b) Túlkun sáttmálans 

Hlutverk MDE er atviksbundið (e. casuistic) og sker dómstóllinn því úr um raunverulegt 

afmarkað álitaefni þar sem uppi eru hafðar ákveðnar kröfur.125 MDE hefur ekki gefið út 

leiðbeiningar um framkvæmd dómstólsins við túlkun réttinda samkvæmt MSE, sjá þó 1. mgr. 

47. gr. MSE um ráðgefandi álit MDE um lögfræðileg álitaefni en í 2. mgr. sömu greinar er 

kveðið á um að í þeim megi ekki fjalla um réttindaákvæði samningsins (sem finna má í I. 

kafla og viðeigandi samningsviðaukum).126 Það er því undir fræðimönnum komið að greina, út 

                                                
117 Víðir Smári Petersen: „Inntak og skilyrði kæruréttar til Mannréttindadómstóls Evrópu“, bls. 484. 
118 Víðir Smári Petersen: „Inntak og skilyrði kæruréttar til Mannréttindadómstóls Evrópu“, bls. 483-484. Um 
þetta vísar Víðir til: Jukka Viljanen: The European Court of Human Rights as a Developer of the Genereal 
Doctrines of Human Rights Law, bls. 9. 
119 Víðir Smári Petersen: „Inntak og skilyrði kæruréttar til Mannréttindadómstóls Evrópu“, bls. 484. 
120 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 787; Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 83. 
121 Rolv Ryssdal: „The Expanding Role of the European Court of Human Rights“, bls. 120; The ECHR in Facts 
& Figures 2015, bls. 6. 
122 A.H. Robertson og J.G. Merrills: Human Rights in the World, bls. 148-149. 
123 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 9. 
124 A.H. Robertson og J.G. Merrills: Human Rights in the World, bls. 150. 
125 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 81; Sjá 
einnig umfjöllun Sigurðar Líndal um innlenda dómstóla: Um lög og lögfræði, bls. 244. 
126 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 81-82. 
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frá fordæmum MDE, þær meginreglur sem dómstóllinn fer eftir við túlkun réttindaákvæða 

MSE.127 Vísbendinga um túlkun MSE mætti einnig leita hjá ráðherranefnd Evrópuráðsins. Í a-

lið 15. gr. stofnskrár Evrópuráðsins er mælt fyrir um það hlutverk nefndarinnar að vinna að 

því að samræma stefnu aðildarríkjanna og í því skyni gefur hún m.a. út tilmæli, sbr. b-lið 15. 

gr. stofnskrár Evrópuráðsins, og á í samskiptum við aðildarríki t.a.m. um fullnustu dóma.128 

Af tilmælum sem tengjast umfjöllunarefni þessarar ritgerðar má nefna Tilmæli Evrópuráðsins 

um foreldrahæfni frá 2006, Tilmæli ráðherranefndarinnar til aðildarríkja um réttindi barna 

sem vistuð eru langdvölum á stofnunum frá 2005 og Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins 

um réttindi barna og barnvæna félagsþjónustu við börn og fjölskyldur frá 2015.129 

 Þetta gæti þó breyst taki samningsviðauki nr. 16 frá 2. október 2013 gildi. Samkvæmt 1. 

mgr. 1. gr. hans verður æðstu dómstólum aðildarríkjanna m.a. gert kleift að óska eftir 

ráðgefandi áliti MDE um túlkun réttinda samkvæmt MSE. Í desember árið 2016 höfðu sex 

ríki fullgilt viðaukann, en skv. 1. mgr. 8. gr. hans tekur hann gildi einum mánuði eftir 

fullgildingu tíu aðildarríkja MSE. 130  Verður spennandi að sjá hvernig dómstólar 

aðildarríkjanna muni fara með heimildina og hvort hún verði til þess að málflytjendur vísi í 

auknum mæli til MSE til þess að knýja á um ráðgefandi álit frá MDE. 

 Í dómum MDE má í höfuðatriðum finna tvær meginstefnur í túlkun ákvæða 

samningsins.131 Í fyrsta lagi hefur MDE horft til efnis og tilgangs samningsins og beitir 

dómstóllinn þá svokallaðri markmiðsskýringu (e. teleological approach). 132  Felur sú 

lögskýringaraðferð samkvæmt heiti sínu í sér að viðkomandi lagaákvæði er túlkað með vísan 

til markmiða þess og leitast er við að túlka ákvæðið á þann hátt að það markmið sem að er 

stefnt náist.133 Í öðru lagi hefur MDE beitt framsækinni skýringu (e. dynamic/evolutive 

approach) og þannig leitast við að beita samningnum í ljósi nútíma aðstæðna til þess að veita 

honum raunverulega virkni.134 Þar sem MDE hefur litið á MSE sem lifandi verkfæri þróast 

hann í takt við þær breytingar sem verða í alþjóðlegri samvinnu sem og í aðildarríkjunum 

                                                
127 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 82. 
128 Björg Thorarensen: „Skilyrði kæru og málsmeðferð“, bls. 577; Guðrún Gauksdóttir: „Bann við pyndingum“, 
bls. 111. 
129 Tvö fyrstnefndu tilmælin má finna á vefsíðu Barnaverndarstofu: http://www.bvs.is, en hin síðasttöldu á 
vefsíðu Velferðarráðuneytisins, http://www.velferdarraduneyti.is. 
130 „Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms“, 
http://www.conventions.coe.int.  
131 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 81. 
132 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 81. 
133 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 180 og 183. 
134 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 81. 
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sjálfum, en minni áhersla er lögð á ástæður að baki samningsgerðinni.135 Framangreindri 

túlkunaraðferð MDE hefur verið lýst sem:  

 
[...] framsækinni skýringu sem byggð er á skilningi á efni og tilgangi MSE, ásamt því að 
endurspegla hlutverk dómstólsins sem alþjóðlegs mannréttindadómstóls sem sé meðvitaður um 
stuðningshlutverk sitt í verndun mannréttinda.136  

 
Texti samningsins sem slíks er því nú talinn veita takmarkaða mynd af raunverulegu umfangi 

MSE.137 

 

c) Áhrif úrlausna dómstólsins 

Með fullgildingu MSE tekst aðildarríki ekki aðeins á hendur það verkefni að innleiða texta 

þjóðréttarsamningsins sjálfs heldur þarf einnig að taka mið af túlkun MDE á ákvæðum MSE. 

Komst Róbert R. Spanó m.a. svo að orði, á ráðstefnu sem haldin var í tilefni af því að 20 ár 

voru liðin frá lögfestingu MSE: 

 
[...] þjóðarétturinn eru [...] ekki bara ákvæðin sjálf, [þau] segja okkur afskaplega lítið. 
Þjóðarétturinn [...] er jafnframt túlkunin [...]. Það ber að túlka íslensk lög, [MSE, sbr. lög nr. 
62/1994], í samræmi við það hvernig [þjóðarétturinn] hefur verið túlkaður af þeirri stofnun sem 
íslenska ríkið hefur skuldbundið sig að þjóðarétti til þess að fylgja [...]. [V]ið innleiðum 
dómaframkvæmdina með túlkunarreglunni um að skýra skuli landsrétt til samræmis við 
þjóðarétt.138 
 

Um áhrif alþjóðlegra dómstóla hafa verið reifuð ýmis sjónarmið en í grein sinni „The 

Effectiveness of International Adjudiators“ beinir Laurence R. Helfer sjónum sínum 

sérstaklega að fjórum tegundum áhrifa: a) Áhrif á tiltekið mál (e. case-specific effectiveness); 

b) áhrif gagnvart öllum (e. erga omnes effectiveness); c) áhrif til rótfestingar (e. 

embeddedness effectiveness); d) áhrif á þróun þjóðaréttar eða áhrif á þróun viðmiða (e. 

effectiveneess in developing international law or norm-development effectiveness).139 Hér 

                                                
135 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 72. 
136 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 82: 
„[...] evolutive approach based upon its understanding of the object and purpose of the Convention, but also 
reflective of tis own role as an international human rights court conscious of its subsidiary role in the protection 
of human rights.“ 
137 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 72. 
138 „20 ár frá lögfestingu Mannréttindasáttmála Evrópu“. Upptaka frá ráðstefnu Mannréttindastofnunar Háskóla 
Íslands og umboðsmanns Alþingis 24. okt. 2014. 
139 Laurence R. Helfer: „The Effectiveness of International Adjudicators“, bls. 466. „Rótfesting“ sem þýðing á 
hugtakinu „embed“ kemur úr fyrirlestri Oddnýjar Mjallar Arnardóttur: Mannréttindasáttmáli Evrópu og 
landsréttur - horft til framtíðar, sem fluttur var á ráðstefnu sem haldin var í tilefni af því að 20 ár voru liðin frá 
lögfestingu Mannréttindasáttmála Evrópu 24. október 2014: „20 ár frá lögfestingu Mannréttindasáttmála 
Evrópu“. Upptaka frá ráðstefnu Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands og umboðsmanns Alþingis 24. okt. 2014. 
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verður drepið á þessum hugmyndum til skilningsauka á þeim margvíslegu tegundum áhrifa 

sem úrlausnir alþjóðlegra dómstóla kunna að hafa. 

 Af framangreindum áhrifum eiga þrjár fyrst töldu tegundirnar það sameiginlegt að 

úrlausnir alþjóðlegra dómstóla hafi í reynd áhrif á breytni þeirra sem um ræðir, þ.e. málsaðila 

og ríkja.140 Síðast töldu áhrifin, á þróun viðmiða, gera ráð fyrir þeim áhrifum sem úrlausnir 

alþjóðlegra dómstóla geta haft á þjóðaréttinn sem slíkan.141 Sem dæmi um slíkt má nefna 

regluna um svigrúm til mats (e. margin of appreciation), en MDE var fyrstur alþjóðlegra 

dómstóla til þess að þróa regluna.142 Hefur reglunni síðar verið beitt af fleiri stofnunum á 

vettvangi þjóðaréttarins.143 Meinreglan um svigrúm til mats var leidd af nálægðarreglunni (e. 

principle of subsidarity) og hafa þær nú báðar verið teknar upp í aðfararorð MSE með 

samningsviðauka nr. 15 frá 16. maí 2013.144 Nánar tiltekið felst í nálægðarreglunni að það 

liggur fyrst og fremst hjá aðildarríkjunum að tryggja réttindi samkvæmt MSE. 145 

 Meginreglan er að úrlausnir alþjóðlegra dómstóla skuldbindi aðeins aðila máls og hafi því 

aðeins áhrif á tiltekið mál.146 Þrátt fyrir það er ljóst að ýmsum úrlausnum eru ætluð ríkari 

áhrif.147 Jafnvel gagnvart öllum (l. erga omnes), eða að þær gefi þess konar áhrif hið minnsta 

til kynna.148 Birtast áhrifin í fordæmisgildi fyrri dómsúrlausna og má almennt búast við að 

sambærileg lögfræðileg álitaefni verði í síðari úrlausnum leyst á sambærilegan máta, sé ekki 

brýn ástæða til annars.149 Frá áttunda áratug síðustu aldar hefur MDE t.a.m. haldið því fram að 

úrlausnir dómstólsins ættu að hafa áhrif á öll aðildarríki MSE.150 

 
MDE, Írland gegn Bretlandi 18. janúar 1978 (5310/71): Dómsúrlausnir [MDE] þjóna ekki 
aðeins þeim tilgangi að leysa úr þeim málum sem lögð eru fyrir dómstólinn heldur einnig að 
skýra, vernda og þróa þau réttindi sem sáttmálinn veitir og með því leggja sitt af mörkum til 
þess að aðildarríkjum sé kleift að framfylgja þeim skuldbindingum sem þau hafa tekið sér á 
hendur (19. gr.).151 

                                                
140 Laurence R. Helfer: „The Effectiveness of International Adjudicators“, bls. 476. 
141 Laurence R. Helfer: „The Effectiveness of International Adjudicators“, bls. 476. 
142 Laurence R. Helfer: „The Effectiveness of International Adjudicators“, bls. 477; Yutaka Arai-Takahashi: The 
Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, bls. 3. 
143 Yutaka Arai-Takahashi: The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the 
Jurisprudence of the ECHR, bls. 4. 
144 Lögfestur hér á landi með lögum nr. 118/2015 um breytingu á lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 
62/1994, með síðari breytingum (samningsviðauki nr. 15). 
145 Sjá ný aðfararorð MSE sem tóku gildi með samningsviðauka nr. 15. 
146 Laurence R. Helfer: „The Effectiveness of International Adjudicators“, bls. 470-471. 
147 Laurence R. Helfer: „The Effectiveness of International Adjudicators“, bls. 470-471. 
148 Laurence R. Helfer: „The Effectiveness of International Adjudicators“, bls. 470-471. 
149 Laurence R. Helfer: „The Effectiveness of International Adjudicators“, bls. 471.  
150 Samantha Besson: „The Erga Omnes Effect of Judgments of the European Court of Human Rights - What’s 
in a name?“, bls. 141. 
151 „The Court’s judgments in fact serve not only to decide those cases brought before the Court but, more 
generally, to elucidate, safeguard and develop the rules instiuted by the Convention, thereby contributing to the 
observance by the States of the engagements undertaken by them as a Contracting Parties (article 19).“ 
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Dómstóllinn hefur ítrekað vitnað til framangreindrar afstöðu sinnar og tiltekur t.a.m. í MDE, 

Karner gegn Austurríki, 24. júlí 2003 (40016/98) einnig að: „[MDE] leysi úr álitaefnum á 

grundvelli allsherjarreglu vegna almennra hagsmuna og rýmki með því [...] 

mannréttindavernd til allra aðildarríkja samningsins.“152 Þrátt fyrir skýra afstöðu MDE, eru 

erga omens áhrif úrlausna dómstólsins ekki óumdeild og mörg aðildarríkja MSE sem telja að 

í MSE felist ekki skuldbinding til þess að hlíta þeim.153 

 Í áhrifum til rótfestingar felst að kannað er hvort aðgerðir viðkomandi alþjóðlegs dómstóls 

verði til þess að bolmagn innlendra stjórnvalda aukist og þeim sé auðveldað að annars vegar 

koma í veg fyrir þjóðréttarbrot eða hins vegar að koma á úrbótum hafi brot þegar verið 

framið. 154  Markmiðið er að hvetja stjórnvöld til þess að stöðva þjóðréttarbrot strax á 

heimavelli í stað þess að vísa þeim til úrlausnar alþjóðlegra stofnana.155 Laurence R. Helfer 

hefur t.a.m. bent á rótfestingu MDE sem lausn á þeim vanda dómstólsins sem felst í hinum 

mikla málafjölda sem honum berst.156 Í því fælist að eftirlitskerfi samningsins yrði algjörlega 

endurhannað og markvisst dregið úr eftirspurn eftir úrlausnum dómstólsins.157  

 Þá hefur Laurence R. Helfer vakið athygli á því að kenningar um rótfestingu eigi 

sameiginlegt, að með þeim sé því haldið fram að efndir ríkja á þjóðréttarlegum 

skuldbindingum verði ríkari, sé alþjóðlegum stofnunum gert kleift að eiga í beinum 

samskiptum við stjórnvöld og einkaaðila, í því skyni að hafa áhrif á innlenda framkvæmd.158 Í 

rótfestingu felst þó ekki aðeins rótfesting alþjóðlegra stofnana og úrlausna þeirra heldur getur 

einnig verið um að ræða að reglur þjóðaréttarins séu rótfestar.159 Er þar um að ræða samspil 

ríkja, fyrirtækja, alþjóðlegra stofnana og frjálsra félagasamtaka á margvíslegum vettvangi við 

                                                
152 „Although the primary purpose of the Convention system is to provide individual relief, its mission is also to 
determine issues on public-policy grounds in the common interest, thereby raising the general standards of 
protection of human rights and extending human rights jurisprudence throughout the community of Convention 
States.“ Sjá reifun dóma MDE þar sem erga omnes áhrifa gætir í neðanmálsgrein nr. 27: Samantha Besson: „The 
Erga Omnes Effect of Judgments of the European Court of Human Rights - What’s in a name?“, bls. 139. 
153 Samantha Besson: „The Erga Omnes Effect of Judgments of the European Court of Human Rights - What’s 
in a name?“, bls. 141. Telur hún upp nokkur ríki sem viðurkennt hafa erga omnes áhrifin og vísar í viðeigandi 
ákvæði í löggjöf þeirra þar að lútandi, bls. 141-142. 
154 Laurence R. Helfer: „The Effectiveness of International Adjudicators“, bls. 474. 
155 Laurence R. Helfer: „The Effectiveness of International Adjudicators“, bls. 474. Það var þó eitt markmiða 
lögfestingar MSE að koma í veg fyrir að kæra þyrfti mál til MDE, sjá b-lið kafla 2.5.3 að framan. 
156 Laurence R. Helfer: „Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural 
Principle of the European Human Rights Regime“, bls. 128 og 130. 
157 Laurence R. Helfer: „Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural 
Principle of the European Human Rights Regime“, bls. 130. 
158 Laurence R. Helfer: „Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural 
Principle of the European Human Rights Regime“, bls. 131. 
159 Laurence R. Helfer: „The Effectiveness of International Adjudicators“, bls. 474. 
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gerð, túlkun, framkvæmd og innlimun (e. internalize) reglna þjóðaréttarins.160 Á áðurnefndri 

ráðstefnu sem haldin var í tilefni af því að 20 ár voru liðin frá lögfestingu MSE vakti Oddný 

Mjöll Arnardóttir athygli á umræðu þess efnis að lögfesting MSE dygði jafnvel ekki til heldur 

þyrfti eitthvað meira að koma til og dýpri rótfestingar í landsrétt kynni að vera þörf.161 

Fræðimenn eru farnir að benda á að því miður virðist ekki vera samhengi á milli þess hve víða 

samningurinn sé lögfestur og raunverulegrar virkni hans að landsrétti.162 Jafnvel þar sem MSE 

sé veitt sama réttarheimildarlega vægi og stjórnarskrá í landsrétti aðildarríkis sé misræmi á 

milli samningsins sem hluta stjórnarskrár og þess þjóðréttarsamnings sem lýtur túlkun MDE: 

„Í innlendum rétti [er] sáttmálinn aðeins eitt púsluspil á meðal fjölbreyttra 

stjórnarskrárákvæða og skýring hans í því samhengi [kann] því að vera önnur en þegar hann 

stendur stakur.“163 Rótfesting er því í beinum tengslum við nálægðarregluna og talar Laurence 

R. Helfer beinlínis um rótfestingu sem meginreglu MSE sem myndi nauðsynlegt mótvægi (e. 

counterpoint) við nálægðarregluna.164 

 

2.5.3 Íslenskur réttur 

a) Innleiðing 

Þann 7. mars árið 1950 varð Ísland aðili að Evrópuráðinu og var því á meðal þeirra 12 ríkja 

sem fyrst undirrituðu MSE.165 Við fullgildingu MSE árið 1953 var talið að íslensk lög væru í 

samræmi við ákvæði hans og ekki þyrfti að grípa til sérstakra aðgerða í því skyni að veita 

honum virkni að landsrétti: „Fyrir okkur Íslendinga eru í sjálfu sér lítil nýmæli í þessu á þann 

veg, að efnisákvæðin um réttarvernd einstaklinganna eru yfirleitt öll nú þegar í íslenzkum 

lögum.“166 Það fór þó svo að MSE var lögfestur árið 1994 með MSE sbr. lög nr. 62/1994. 

Hlutu ákvæði samningsins sem kveða á um réttindi einstaklinga með þeim hætti bein 

                                                
160 Harold Hongju Koh: „On American Exceptionalism“, bls. 1502. Harold talar reyndar um „transnational legal 
process“ en ekki rótfestingu. 
161 „20 ár frá lögfestingu Mannréttindasáttmála Evrópu“. Upptaka frá ráðstefnu Mannréttindastofnunar Háskóla 
Íslands og umboðsmanns Alþingis 24. okt. 2014. 
162 Laurence R. Helfer: „Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural 
Principle of the European Human Rights Regime“, bls. 137. 
163 Georg Ress: „The Effect of Decisions and Judgments of the European Court of Human Rights in the 
Domestic Legal Order“, bls. 376: „Within the domestic legal order, the Convention is only one element in the 
mosaic of different constitutional provisions and its interpretation in that context may differ considerably from 
an interpretation based on the Convention alone.“ Ummælin hefur hann eftir austurríska stjórnlagadómstólnum. 
164 Laurence R. Helfer: „Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural 
Principle of the European Human Rights Regime“, bls. 125 og 128-130. 
165 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 4; 
Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 270. 
166 Alþt. 1952, D-deild, bls. 33-34. Ræða flutningsmanns tillögu til þingsályktunar, Bjarni Benediktsson 
dómsmálaráðherra, um heimild til að fullgilda fyrir Íslands hönd Mannréttindasáttmála Evrópu. 



 

 
 

29 

réttaráhrif í íslenskum rétti.167 Á svipuðum tíma var MSE einnig lögfestur á Norðurlöndunum, 

þ.e. í Danmörku árið 1992, Svíþjóð árið 1994 og Noregi árið 1999.168  

 Það var ekki fyrir tilviljun sem samningurinn var svo víða lögfestur á tíunda áratugnum. Á 

þeim fjörutíu árum sem liðin voru frá fullgildingu MSE hafði komið í ljós að eftirlitsstofnanir 

MSE gerðu ríkar kröfur til aðildarríkjanna um að þau höguðu löggjöf sinni til samræmis við 

ákvæði MSE og skapast hafði misræmi á milli landsréttar og skuldbindinga samkvæmt 

samningnum.169 Á það skorti að íslensk löggjöf veitti tryggingu fyrir því að réttindi samkvæmt 

MSE væru raunverulega fyrir hendi hér á landi.170 Hæstiréttur Íslands hafði þannig t.a.m. 

margoft vísað til þess að þar sem ákvæði MSE hefðu ekki lagagildi gengi settur réttur honum 

framar. 171  Ekki var talið unnt að leiðrétta þetta ástand eingöngu með því að beita 

túlkunarreglunni heldur var litið svo á að nauðsynlegt væri að lögfesta MSE í heild sinni.172 

Það voru þó ekki allir sammála og töldu að heppilegra hefði verið að aðlaga hann frekar að 

íslenskri löggjöf heldur en að „[...] hafa sömu réttarreglurnar lögfestar á tveimur stöðum í 

regluverkinu.“173  

 

b) Staða sem réttarheimildar 

Röksemdir fyrir lögfestingu MSE voru taldar upp í athugasemdum með frumvarpi að MSE 

sbr. lög nr. 62/1994. Þar var tilgreint að auka þyrfti réttindi einstaklinga með því að veita 

réttindum samkvæmt MSE frekari framgang í íslenskum rétti og stuðla með þeim hætti að því 

að dómstólar beittu samningnum í auknum mæli. Þannig mætti koma í veg fyrir að 

einstaklingar þyrftu að leita til MDE með mál þar sem leyst væri úr þeim hér á landi í 

samræmi við ákvæði MSE. 174  Var sérstaklega tiltekið að með lögfestingu MSE væri 

dómstólum og stjórnvöldum auðveldað að beita ákvæðum hans.175 Þá var m.a. greint frá því 

að með lögfestingu MSE myndi virðing fyrir stöðu mannréttinda á Íslandi aukast ásamt því að 

                                                
167 Davíð Þór Björgvinsson: „Beiting Hæstaréttar Íslands á lögunum um mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 157. 
168 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 113. 
169 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 86 og 113; Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 801; 
Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 4. 
170 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 801. 
171 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 112. Sjá upptalningu Bjargar á dómsmálum þar 
sem vísað er á þennan hátt til MSE á bls. 112-113 í sömu heimild. 
172 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 113. 
173 Hafliði Lárusson: „Lagasmíð“, bls. 17.  
174 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 801-802. 
175 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 802. 
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vitund um mannréttindi í samfélaginu ykist, á meðal almennings og einnig þeirra sem ynnu 

með lögin.176 

 Eins og áður var nefnt getur lögfesting þjóðréttarsamnings í heild skapað álitaefni um 

stöðu laganna gagnvart annarri síðar tilkominni löggjöf vegna meginreglunnar um að yngri 

lög gangi framar þeim eldri.177 Vöknuðu því vangaveltur eftir lögfestingu MSE um stöðu 

samningsins sem réttarheimildar.178 MSE er lögfestur með almennum lögum, af almenna 

löggjafanum og án nokkurrar aðkomu stjórnarskrárgjafans. Í athugasemdum með frumvarpi 

til MSE sbr. lög nr. 62/1994 er sérstaklega tekið fram að reglum samningsins væri ætluð staða 

almennra laga.179 Væri því eðlilegast að meta gildi MSE sbr. lög nr. 62/1994 út frá þeim 

lögskýringarsjónarmiðum sem eiga við um almenn lög. 180  Þó er augljóst að markmið 

lögfestingar nást ekki ef löggjafinn getur vikið ákvæðum MSE til hliðar með nýrri 

lagasetningu og þar með skert þá vernd sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig að þjóðarétti 

til þess að veita einstaklingum. Myndi slík löggjöf enda fela í sér brot á þjóðréttarlegum 

skuldbindingum íslenska ríkisins og jafnvel stjskr., líkt og Davíð Þór Björgvinsson hefur bent 

á, en ákvæði MSE og stjskr. tengjast með ýmsum hætti.181 Þeim breytingum sem gerðar voru á 

stjskr. með stjskpl. nr. 97/1995, var t.a.m. ætlað að samræma ákvæði stjskr. við alþjóðlega 

mannréttindasamninga sem fullgiltir höfðu verið og þá sérstaklega MSE.182 Þegar breytt 

stjórnarskrá öðlaðist gildi hafði MSE þá þegar verið lögfestur. Kemst Gunnar G. Schram svo 

að orði að VI. og VII. kaflar stjskr. hafi, með þessum breytingum, verið aðlagaðir að 

alþjóðlegum mannréttindasamningum.183 Davíð Þór bendir á að mannréttindaákvæði stjskr. 

„[...] hafi verið færð til samræmis við ákvæði um sama efni sem fyrir voru í almennum lögum, 

án þess að efnisákvæðum laganna eða sáttmálans hafi verið fengið stjórnskipulegt gildi í 

formlegum skilningi.“184 

                                                
176 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 802: „Lögfestingin myndi vekja jafnt almenning og þá sem starfa að rekstri og 
úrlausn mála fyrir dómstólum og í stjórnsýslu og að undirbúningi að lagasetningu til frekari vitundar um 
mannréttindi og þá virðingu sem verður að ætlast til að þeim sé sýnd í réttarríki. Telja má hættu á að of oft geti 
nauðsynlegt tillit til mannréttindareglna horfið í skuggann í daglegum störfum. Lögfesting [MSE] hér á landi 
væri í samræmi við almenna stefnu í flestum öðrum Evrópuríkjum og yrði þannig bæði til að færa íslenska 
löggjöf um þessi efni í sama horf og löggjöf þeirra ríkja sem við eigum hvað helst samskipti við og samstöðu 
með og til að auka á alþjóðavettvangi traust á virðingu íslenska ríkisins fyrir mannréttindum.“ 
177 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 310. 
178 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 114. 
179 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 800 og 802. 
180 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 310. 
181 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 312. 
182 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 310. 
183 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 459-460. 
184 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 310. 
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 Þar sem MSE hefur aðeins stöðu almennra laga bindur hann ekki formlega hendur 

löggjafans í framtíðinni.185  Vegna þjóðréttarlegs bakgrunns, efnislegrar samsvörunar við 

ákvæði stjórnarskrár og þeirra grundvallarréttinda sem hann verndar hefur þó verið talið að 

MSE njóti ákveðinnar sérstöðu og standi skör hærra almennum lögum.186 Sigurður Líndal 

hefur fært fyrir því rök að samningurinn teljist vera svokallað stjórnarskrárígildi þar sem 

lögfesting MSE „[...] sé ekki annað en staðfesting á óskráðum meginreglum til tryggingar 

mannréttindum sem þegar gildi í landinu sem grundvallarlög til fyllingar ákvæðum 

stjórnarskrárinnar.“187 Þegar mannréttindaákvæðum stjskr. er beitt ber, samkvæmt Gunnari G. 

Schram, ávallt að hafa bakgrunn þeirra í huga og bendir hann einnig á að 

mannréttindasamningar, sem vísað er til í athugasemdum með frumvarpi að framangreindri 

stjórnarskrárbreytingu, geti gegnt lykilhlutverki þegar inntaks mannréttindaákvæða stjskr. sé 

leitað.188 

 Í þeim tilvikum sem ákvæði yngri laga fælu í sér lakari réttindi, en þau sem tryggð eru 

samkvæmt MSE, hefur Davíð Þór Björgvinsson talið að þeim yrði yfir höfuð ekki beitt.189 Því 

til stuðnings bendir hann á að í athugasemdum með frumvarpi að MSE sbr. lög nr. 62/1994 sé 

tilgreint að lögfesting MSE muni óhjákvæmilega hafa þau áhrif á skýringu ákvæða stjskr. að 

yngri lög, sem kynnu að stangast á við ákvæði MSE, kynnu þá um leið að teljast stríða gegn 

ákvæðum stjskr. eins og þau yrðu skýrð í framtíðinni.190 Stendur enda hin þjóðréttarlega 

skuldbinding óhögguð og dómstólar geta, líkt og fyrir lögfestingu MSE, beitt ákvæðum MSE 

til skýringar á yngri lögum.191 Þá er rétt að hafa hugfast að meginreglan um lex posterior gildir 

ekki fullum fetum um MSE, þar sem í samningnum er kveðið á um að honum verði ekki beitt 

til þess að takmarka réttindi sem betur eru tryggð með öðrum hætti, sbr. 53. gr. MSE og því 

ekki hægt að skerða ríkari síðar tilkomin réttindi með vísan til ákvæða samningsins.192 

 

3 Barnasáttmálinn 
3.1 Tilurð Barnasáttmálans 

Samþykktarferli SRB var stuttlega lýst í inngangi en samningurinn hlaut allsherjarstuðning 

hjá SÞ ásamt því að njóta gífurlegrar velgengni þegar kom að undirritun og fullgildingu. 

                                                
185 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 312. 
186 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 312. 
187 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 85. 
188 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 462. 
189 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 312. 
190 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 800. 
191 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 800. 
192 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 312-313. 
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Þannig hafa öll ríki heims fullgilt Barnasáttmálann að Bandaríkjunum frátöldum, sem þó hafa 

undirritað hann.193 Sú staðreynd að SRB sé svo víða fullgiltur hefur verið talin veita honum 

aukið vægi, jafnt pólitískt, siðferðislegt sem og í réttarkerfinu.194 Barnasáttmálinn ætti því að 

liggja til grundvallar allri umræðu um börn og réttindi þeirra. 

 Sögu SRB má rekja allt aftur til „Yfirlýsingar Þjóðabandalagsins um réttindi barna“ frá 

árinu 1924. Eftir stofnun Sameinuðu þjóðanna var árið 1948 gefin út ámóta ályktun á þeirra 

vegum.195 Árið 1959 var svo gefin út „Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins”. Í 

framangreindum yfirlýsingum var að finna ýmsar meginreglur sem enn eru undirstöður 

réttinda barna og er nú að finna í SRB.196 Í 2. gr. yfirlýsingarinnar frá 1959 var t.a.m. kveðið á 

um að hafa skyldi það sem barni væri fyrir bestu (2. málsl.) að leiðarljósi þegar barni væri 

veitt vernd og tækifæri til þroska (1. málsl.). Endurspeglast þessi regla nú í 1. mgr. 3. gr. SRB 

sem mælir fyrir um að það sem barni er fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang þegar gerðar eru 

ráðstafanir sem varða börn.197  

 Að pólsku frumkvæði vaknaði áhugi meðal þjóða heims á því að í stað fyrrnefndra 

yfirlýsinga kæmi skuldbindandi alþjóðlegur mannréttindasamningur sem veitti börnum ríkari 

vernd og tilgreindi sérstök réttindi þeim til handa. Upphaflega stóð til að samningsdrögin yrðu 

tilbúin árið 1979, á svonefndu ári barnsins, en vinnu við samninginn lauk ekki fyrr en áratug 

síðar þegar Barnasáttmálinn var loks lagður fyrir Allsherjarþing SÞ.198 Tafirnar má fyrst og 

fremst rekja til þeirrar þróunar sem varð í almennri umræðu um mannréttindi og réttindi barna 

á þessum tíma sem varð til þess að vilji skapaðist til þess að ganga lengra en að 

samningsbinda eingöngu meginreglur yfirlýsingarinnar frá árinu 1959.199 Þá einkenndist öll 

samningssmíðin af málamiðlunum og ekki voru greidd atkvæði um framkomnar tillögur, 

heldur málin rædd þar til komist var að samkomulagi sem allir gátu unað við.200 Það átti 

vissulega þátt í því hversu vel samningnum var tekið en varð einnig til þess að réttindi 

                                                
193 „Status of ratification[.] Interactive Dashboard“ (leturbreyting höfundar), http://indicators.ohchr.org. 
194 Lucy Smith: „FNs konvensjon om barnets rettigheter“, bls. 18. Sjá einnig: Ursula Kilkelly: „Using the 
Convention on the Rights of the Child in Law and Policy: Two Ways to Improve Compliance“, bls. 192; Þskj. 
155, 141. lögþ. 2012-13, bls. 30 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
195 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 292. 
196 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 292. 
197 Rétt er að vekja athygli á þeim greinarmun sem hér er á milli samningsins á frummáli sínu (ensku) og 
íslenskri þýðingu hans. Á frummálinu segir: „[...] the best interest of the child shall be a primary 
consideration.“ Þar sem SRB mælir fyrir um lágmarksréttindi, sbr. 41. gr. SRB, kveður 1. mgr. 3. gr. SRB sbr. 
lög nr. 19/2013 (fyrir gildistöku laganna voru sömu kröfur gerðar í íslenskri þýðingu hins fullgilta texta SRB) á 
um víðtækari tryggingu að íslenskum rétt, en lágmarkskröfur Barnasáttmálans fyrir því að bestu hagsmunir 
barnsins séu tryggðir. Sjá: Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 14. 
198 Lucy Smith: „FNs konvensjon om barnets rettigheter“, bls. 17. 
199 Lucy Smith: „FNs konvensjon om barnets rettigheter“, bls. 17. 
200 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 294. 
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samningsins urðu um margt takmarkaðri en sum ríkjanna hefðu viljað.201 Má sem skýr dæmi 

þar um nefna ákvæði 1. gr. og 38. gr. SRB. Vegna framangreindrar aðferðar við gerð 

samningsins og þróunar í viðhorfum til réttinda barna frá gerð samningsins, hafa 

undirbúningsgögn (f. travaux préparatoires) með SRB minni þýðingu við túlkun hans en 

ella.202 

 Erfitt getur verið að samþykki allra þeirra aðildarríkja fyrir breytingum á ákvæðum 

þjóðréttarsamningum. Er því yfirleitt farin sú leið að gera frekar við þá viðauka og voru 

nokkrir viðaukar við MSE nefndi í kafla 2.5. Við SRB hafa verið gerðar þrjár valfrjálsar 

bókanir. Valfjráls bókun við samninginn um réttindi barnsins um sölu á börnum, barnavændi 

og barnaklám, valfrjáls bókun við samninginn um réttindi barnsins um þátttöku barna í 

vopnuðum átökum og valfrjáls bókun um kærurétt til BRN. Ísland hefur fullgilt fyrri tvær 

bókanirnar. Vikið er að valfrjálsri bókun um þátttöku barna í vopnuðum átökum í næsta kafla 

en ekki verður nánar fjallað um þær eða innleiðingu þeirra hér utan þess að geta að almenn 

sjónarmið um innleiðingu fullgiltra mannréttindasamninga eiga við um þær líkt og SRB og þá 

verður í kafla 3.4.4 vikið að valfrjálsri bókun nr. þrjú sem kemur á kæruleið einstaklinga til 

BRN.  

 SRB hefur verið talinn fela í sér mikið framfaraskref í átt að bættri réttarstöðu barna. Má 

fyrst nefna þann eðlismun á yfirlýsingu og þjóðréttarsamningi sem felst í þeirri þjóðréttarlegu 

skuldbindingu sem myndast við fullgildingu þjóðréttarsamnings. Í annan stað er SRB mun 

víðtækari en áðurnefndar yfirlýsingar, sem hann byggir þó að einhverju leyti á.203 Í þriðja lagi 

gefur hann til kynna nýja sýn á stöðu barna.204 Ekki er lengur litið á börn sem viðhengi 

fullorðinna heldur sem sjálfstæða einstaklinga, með eigin réttindi, þ.á.m. rétt til þátttöku í 

samfélaginu, sem beri jafnframt ákveðna ábyrgð eftir því sem hæfir aldri þeirra og þroska.205  

 

3.2 Rétthafar 

Í 1. gr. SRB er skilgreint hverjir það séu sem njóti réttinda samkvæmt ákvæðum samningsins, 

þ.e. hverjir falli undir skilgreininguna á barni, en ákvæði SRB fjalla um réttindi og jafnvel 

skyldur barna. Nánar tiltekið er þar kveðið á um að hver sá einstaklingur sem ekki hefur náð 

18 ára aldri teljist vera barn, nema hann verði lögráða fyrir þann tíma samkvæmt landsrétti. 

Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna, hér eftir vísað til sem MNSÞ, sem komið var á fót 

                                                
201 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 294. 
202 Lucy Smith: „FNs konvensjon om barnets rettigheter“, bls. 24-25. 
203 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6. 
204 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6. 
205 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1999, bls. 15-16; Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6. 
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með 28. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, hér eftir vísað til 

samningsins sem SBSR, hefur þó talið að ríki geti ekki leyst sig undan skyldum gagnvart 

börnum yngri en 18 ára, jafnvel þó þau séu orðin lögráða að landsrétti. 206  Þá hefur 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna, hér eftir vísað til sem BRN og frekar verður gerð skil í 

kafla 3.4.1, farið fram á það við aðildarríki SRB, að sé lögræðisaldur lægri en 18 ár verði 

hann tekinn til endurskoðunar. 207  Samkvæmt framangreindu ætti SRB ávallt að veita 

einstaklingum undir 18 ára aldri vernd.  Barnasáttmálinn tekur aðeins afstöðu til þess við 

hvaða tímamark barnæskunni ljúki en ekki hvenær hún hefjist. Við gerð SRB náðist ekki 

samkomulag um þetta atriði, þ.e. hvort miða ætti við getnað eða fæðingu og mælir 1. gr. SRB 

því ekki skýrlega fyrir um upphaf barnæskunnar.208 Með því að hafa ákvæðið opið á þennan 

hátt er hverju aðildarríki gert mögulegt að ákvarða upphaf barnæskunnar í samræmi við 

innlend viðhorf, en í kjölfar fæðingar nýtur barn þó ávallt verndar ákvæða SRB. 

 Þar sem bernskan nær yfir ólík þroskastig, allt frá ómálga ungabarni til unglings með eigin 

sjálfstæðar skoðanir og hugmyndir, gerir BRN ákveðinn greinarmun á börnum eftir aldri, en 

forðast að leggja skýrar línur varðandi upphaf unglingsáranna og leggur fremur áherslu á að 

öll börn undir 18 ára aldri njóti réttar samkvæmt SRB.209 Þó er ávallt lögð áhersla á að ábyrgð 

barns á eigin lífi aukist í samræmi við stigvaxandi þroska. Barnasáttmálinn er á stundum skýr 

um aldursmörk, t.a.m. er í 37. gr. lagt blátt bann við dauðarefsingu sem refsingu við afbroti 

sem framið er af barni yngra en 18 ára. Þá eru í 2. og 3. mgr. 38. gr. sett 15 ára aldursmörk 

fyrir því að skrá megi barn í her eða það taki þátt í beinum vopnuðum átökum. Skýtur nokkuð 

skökku við, miðað við markmið og önnur ákvæði SRB, að aldursmörk fyrir þátttöku í hernaði 

séu aðeins 15 ár, en þau helgast af þeim málamiðlunum við gerð samningsins sem áður voru 

nefnd. Til þess að mæta vilja fjölda aðildarríkja SRB um aukna vernd var því gerð valfrjáls 

bókun um þátttöku barna í vopnuðum átökum. Bókunin var samþykkt samhljóða af 

Allsherjarþingi SÞ árið 2000, gekk í gildi árið 2002 og hefur verið fullgilt af 165 ríkjum, 

þ.á.m. Íslandi, Noregi og Svíþjóð.210 Áður hafði BRN þó lýst því yfir, allt frá árinu 1992, að 

                                                
206 Almennt álit nr. 17 (MNSÞ), bls. 2; Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the 
Convention on the Rights of the Child, bls. 3.  
207 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 3. 
208 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 295; Rachel Hodgkin og Peter Newell: 
Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 2. 
209 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook For the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 3. 
210 „Status of ratification[.] Interactive Dashboard“ (leturbreyting höfundar), http://indicators.ohchr.org. 
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börn undir 18 ára aldri ættu hvorki að gegna herþjónustu eða taka þátt í vopnuðum átökum, 

beinum eða óbeinum.211  

 

3.3 Flokkun ákvæða - grundvallarreglur 

Réttindi Barnasáttmálans hafa til hægðarauka verið flokkuð á ýmsan máta. Þó er rétt að hafa 

hugfast að ákvæði SRB tengjast innbyrðis og þrátt fyrir ýmsar aðferðir við flokkun hefur 

BRN jafnframt lagt áherslu á að ákvæði samningsins séu öll jafn rétthá og myndi órjúfanlega 

heild.212 Með flokkun ákvæða SRB er því aðeins reynt að auka yfirsýn og auðvelda skilning á 

því hvernig einstök ákvæði tengjast en ekki mæla fyrir um forgang ákvæða.213 Dæmi um slíka 

flokkun eru P-in þrjú, en ákvæðin eru flokkuð eftir efnislegu inntaki sínu.214 Vísar P-ið til 

þeirra heita sem flokkarnir hafa á ensku, þ.e. provision, protection og participation. Á 

íslensku mætti jafnvel tala um V-in þrjú, en Hrefna Friðriksdóttir hefur vísað til þeirra sem 

ákvæða um að veita, vernda og vera með.215 Þannig mæla ákvæði um að veita (e. provision) 

fyrir um skyldu aðildarríkja til þess að veita börnum aðgang að ákveðnum lífskjörum og 

tryggja þeim þjónustu, s.s. menntun, heilsugæslu, o.fl.216 Ákvæði um að vernda (e. protection) 

kveða á um rétt barna til verndar, s.s. fyrir ofbeldi, misnotkun o.fl.217 Rétturinn til að vera með 

(e. participation) vísar svo til ákvæða sem mæla fyrir um rétt barna til þátttöku.218 Hér verður 

ekki sérstaklega gerð grein fyrir þátttöku barna, en þátttaka þeirra í innleiðingu SRB er 

verðugt rannsóknarverkefni. Þó skal nefnt að samkvæmt BRN ætti þátttaka barna ekki að vera 

eingöngu til skrauts, heldur eiga að vera fyrir hendi raunveruleg barnvænleg úrræði, verkferlar 

aðlagaðir, upplýsingar gerðar aðgengilegar o.s.frv.219 

 Framangreind flokkun í þrjú P (eða V) er ekki frá BRN komin, en hún hefur þó ekki látið 

sitt eftir liggja og hefur skipt ákvæðum SRB í átta klasa (e. clusters), eftir efni sínu.220 Ekki er 

fjallað um þá alla hér en vert að nefna tvo þeirra sérstaklega. Fyrsta klasann mynda þrjú 

ákvæði sem BRN telur mæla fyrir um almennar ráðstafanir aðildarríkja við innleiðingu SRB, 

þ.e. 4. gr., 42. gr. og 6. mgr. 44. gr. SRB, og skipar umfjöllun um þau ríkan sess í 
                                                
211 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook For the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 2; Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 323. 
212 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 296; Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 7. 
213 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 7. 
214 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 297. 
215 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 297. 
216 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 297. 
217 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 297. 
218 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 297. 
219 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 8. 
220 Treaty-specific guidelines regarding the form and content of periodic reports to be submitted by States 
parties under article 44, paragraph 1 (b), of the Convention on the Rights of the Child (CRC/C/58/Rev.3), bls. 3; 
Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 7. 



 

 
 

36 

ritgerðinni.221 Í þriðja klasanum er að finna fjögur ákvæði sem BRN telur innihalda fjögur 

grundvallaratriði sem bindi saman ólík ákvæði SRB og er almennt vísað til sem 

grundvallarreglna Barnasáttmálans.222 Þessi atriði eru: a) réttur barns til jafnræðis, sbr. 2. gr.; 

b) að það sem barni sé fyrir bestu skuli ætíð hafa forgang, sbr. 3. gr.; c) réttur barns til að lifa 

og þroskast, sbr. 6. gr.; d) réttur barns til að tjá sig um mál sem það varðar og jafnframt að 

tekið sé tillit til þeirrar afstöðu, sbr. 12. gr.223 Það að ákvæðin teljist til grundvallarreglna SRB 

hefur í för með sér að þau kveða ekki aðeins á um sjálfstæð réttindi heldur ber einnig að líta 

til þeirra við túlkun annarra ákvæða samningsins.224 Þá hefur verið bent á að þau taki til þeirra 

grundvallarskuldbindinga sem aðildarríki SRB verða að uppfylla til þess að unnt sé að 

innleiða samninginn yfir höfuð. 225  Skyldum þeim sem grundvallarreglur SRB leggja 

aðildarríkjum á herðar hefur með einföldum hætti verið lýst með eftirfarandi hætti af Hrefnu 

Friðriksdóttur: 

 

[...] börn [eru] sjálfstæðir einstaklingar á leið til fullra þegnréttinda, við eigum að styrkja þau 
með því að veita þeim rétt til þátttöku, við eigum að vernda þau með því að láta þeim ekki 
eftir að ráða öllu sjálf og við verðum að vega og meta í hvert sinn hvað þeim er fyrir bestu.226 
 

 Þýðing grundvallarreglnanna á önnur ákvæði SRB hefur í för með sér að fullnægjandi 

innleiðing þeirra í landsrétt verður sérstaklega mikilvæg, þrátt fyrir að ákvæði SRB teljist 

vissulega öll jafn rétthá. Rétt er að minnast fyrri umfjöllunar um ólík réttaráhrif mismunandi 

ákvæða þjóðréttarsamninga og þess að sum ákvæði þeirra, en ekki öll, séu til þess fallin að 

hafa bein réttaráhrif. Ekki er full sátt á meðal fræðimanna um hvaða ákvæði SRB séu til þess 

fallin að hafa bein réttaráhrif, eða hvort þau hafi yfirleitt slík áhrif. Í doktorsritgerð sinni 

Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law tiltekur Davíð 

Þór Björgvinsson SRB sem dæmi um þjóðréttarsamning sem ekki hafi bein réttaráhrif. 

Umfjöllunarefni tilvitnaðs kafla snýr raunar að eineðlisríkinu Frakklandi og verður því að slá 

þann varnagla að einungis sé átt við þarlendan rétt. Hins vegar er ekki augljóst af hvaða 

ástæðu SRB sé tekinn sem dæmi um þjóðréttarsamning sem njóti ekki beinna réttaráhrifa í 

Frakklandi, þ.e. hvort ákvæði hans séu yfir höfuð ekki nægilega skýr til þess að þeim sé beitt 

af dómstólum (og ætti því að öllum líkindum einnig við í öðrum ríkjum) eða þar sem 
                                                
221 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 1 og bls. 2; General Guidelines Regarding the Form and Content of Initial 
Reports to be Submitted by States Parties Under Article 44, Paragraph 1 (a), of the Convention (CRC/C/5), bls. 
3.  
222 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 7.  
223 Þórhildur Líndal: „Barnasáttmálinn – að mörgu að hyggja“, bls. 89. 
224 Frøydis Heyerdahl: „Retten til ikke-diskriminering“, bls. 32. 
225 Ursula Kilkelly: „Using the Convention on the Rights of the Child in Law and Policy: Two Ways to Improve 
Compliance“, bls. 181. 
226 Hrefna Friðriksdóttir: „Sjálfræði og réttindi barna“, bls. 740. 
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framkvæmd samningsins krefjist einhvers konar viðbótaraðgerða sem bundnar eru við 

aðstæður í eineðlisríkjum eða jafnvel Frakkland einvörðungu.227 Í ritinu Litigating the Rights 

of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International 

Jurisprudence er greint frá því að viðurkenning á beinum réttaráhrifum þriggja fyrst töldu 

grundvallarreglnanna, þ.e. 2. gr., 3. gr., og 6. gr., fari sífellt vaxandi, burtséð frá því hvort 

samningurinn hafi verið lögfestur eður ei.228 Lucy Smith tekur svo 12. gr. SRB sem dæmi um 

ákvæði með bein réttaráhrif.229 Ekki skyldi þó ætla að bein réttaráhrif SRB séu skilgreind með 

öðrum hætti en hefðbundið er um þjóðréttarsamninga. Áðurgreind skilgreining Stefáns M. 

Stefánssonar á beinum réttaráhrifum er t.a.m. í fullu samræmi við eftirfarandi skilgreiningu 

Lucy Smith: 

 
Samningur – eða einstakt ákvæði hans – hefur bein réttaráhrif þegar samkvæmt efni sínu er 
hægt að beita honum (eða því eftir atvikum) sem lagagrundvelli í deilum fyrir dómstólum eða 
öðrum stjórnvöldum. Réttindi verða jafnframt að vera tiltölulega skýr til þess að geta haft bein 
réttaráhrif.230 
 

Er því ljóst að sá greinarmunur sem gerður er á milli ákvæða sem talin eru hafa bein 

réttaráhrif og þeirra sem ekki eru talin njóta slíkra réttaráhrifa er ekki skýr og jafnframt hefur 

verið bent á að réttaráhrif ákvæða SRB geti verið ólík í mismunandi aðildarríkjum 

samningsins.231  

 

3.4 Eftirlitskerfi Barnasáttmálans 

3.4.1 Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna 

Áður hefur verið greint frá því að við túlkun þjóðréttarsamnings að landsrétti beri að taka mið 

af framkvæmd þeirrar stofnunar sem komið er á fót með samningnum. Í því felst að með 

fullgildingu SRB samþykkir aðildarríki, ásamt efnisákvæðum samningsins, einnig 

eftirlitsheimildir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna í samræmi við ákvæði 42.-45. gr. 

SRB. Barnaréttarnefndinni var komið á fót með 43. gr. SRB, hún tók fyrst til starfa í október 
                                                
227 Davíð Þór Björgvinsson: Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law, bls. 
104: „Similarly, if a provision of a treaty or an agreement is not sufficiently clear, it cannot be applied by the 
Courts. The same applies if a treaty or agreement is not sufficiently clear, it cannot be applied by the Courts. The 
same applies if a treaty or agreement is not self-executing, in the sense that its application or implementation 
requires additional or complementary measures.[...] An example of a treaty of this kind is the CRC.“ 
228 Ton Liefaard og Jaap E. Doek: „Litigating the Rights of the Child: Taking Stock After 25 Years of the CRC“, 
bls. 8. 
229 Lucy Smith: „FNs konvensjon om barnets rettigheter“, bls. 24. 
230 Lucy Smith: „FNs konvensjon om barnets rettigheter“, bls. 24. „En konvensjon – eller en enkelt artikkel – er 
selvkraftig når den etter sitt innhold er egnet til å bli anvendt som selvstendig rettslig grunnlag ved tvister for 
domstoler eller andre myndigheter. En rettighet må altså være relativt konkret for at den skal kunne få direkte 
rettslig betydning.“ 
231 Lucy Smith: „FNs konvensjon om barnets rettigheter“, bls. 24. 
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árið 1991 og kemur saman þrisvar á ári, þrjár vikur í senn, á opnum fundum.232 Samkvæmt 1. 

málsl. 2. mgr. 43. gr. SRB skipa BRN 18 viðurkenndir sérfræðingar á sviði samningsins.233 

Hvert aðildarríki tilnefnir einn sérfræðing, en skipun í nefndina byggir á persónukjöri og sitja 

nefndarmenn þ.a.l. í eigin nafni en ekki sem fulltrúar aðildarríkja, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 43. gr. 

SRB.234 Lögfræðimenntun er ekki hæfisskilyrði og skipa BRN nú (árið 2016) 13 sérfræðingar 

með lögfræðimenntun og fimm sérfræðingar með annars konar menntun.235 

 Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. SRB er hlutverk BRN að kanna innleiðingu SRB hjá 

aðildarríkjunum. Sinnir BRN því einkum með þrenns konar hætti: a) með útgáfu 

lokaathugasemda í kjölfar skýrslna aðildarríkja; b) útgáfu almennra álita; c) með nýlegum 

kærurétti til BRN sem komið var á með valfrjálsri bókun nr. þrjú um kærurétt til BRN. Jaap E. 

Doek talar um að BRN sinni eftirliti með innleiðingu SRB með þrenns konar hætti, með 

skýrslugjöf ríkjanna sjálfra, útgáfu lokaathugasemda og eftirfylgni við lokaathugasemdir 

(hafa ber í huga að greinin er skrifuð fyrir samþykkt valfrjálsrar bókunar nr. þrjú). Þar að auki 

telur hann nefndina einnig hlúa að innleiðingu samningsins með almennum álitum og 

fundardögum með almennum umræðum.236 Þá hefur Jaap E. Doek bent á að eftirlit með 

innleiðingu SRB sé ekki bundið við BRN, best væri að það færi fram heimavið og embætti 

umboðsmanna barna í aðildarríkjunum skipi þar ríkan sess.237 Má spyrja hvort hér sé um að 

ræða hliðstæðu við þá umfjöllun sem hefur átt sér stað um rótfestingu MSE, þ.e. að auka eigi 

stuðning við innlendar stofnanir í því skyni að þær geti betur uppfyllt möguleika sína til þess 

að hafa áhrif á mannréttindi barna. 

 

3.4.2 Skýrslugjöf og lokaathugasemdir 

Samkvæmt a- og b-lið 1. mgr. 44. gr. SRB, er aðildarríkjum skylt að leggja skýrslur fyrir 

BRN, frumskýrslu tveimur árum eftir fullgildingu SRB, en síðan reglubundnar skýrslur á 

                                                
232 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 639. 
233 Þráláta villu er að finna í 2. mgr. 43. gr. SRB sbr. lög nr. 19/2013, þar eru nefndarmenn enn sagðir 10 talsins. 
Ályktun Allsherjarþings SÞ nr. 50/155 frá 21. desember 1995 (A/RES/50/155) tók gildi 18. nóvember 2002 og 
nefndarmenn hafa síðan verið 18. Sjá: Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the 
Convention on the Rights of the Child, bls. 637 og 639. 
234 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 639. 
235 „Membership“, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC. Hæfisskilyrði BRN eru að þessu leyti með sama 
hætti og á við um hæfisskilyrði annarra eftirlitsnefnda með mannréttindasamningum SÞ, þ.e. almennt er ekki 
krafist lögfræðimenntunar, sjá: Rosanne Van Alebeek og André Nollkaemper: „The legal status of decisions by 
human rights treaty bodies in national law“, bls. 405. 
236 Jaap E. Doek: „The CRC: Dynamics and Directions of Monitoring its Implementation“, bls. 101-106.  
237 Jaap E. Doek: „The CRC: Dynamics and Directions of Monitoring its Implementation“, bls. 100. 
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fimm ára fresti.238 Þegar BRN tók fyrst til starfa voru samþykktar leiðbeiningarreglur til handa 

aðildarríkjum við gerð frumskýrslna og þá eru einnig í gildi slíkar reglur fyrir gerð 

reglubundinna skýrslna (núgildandi reglur eru þriðja útgáfa þeirra).239 Eðli málsins samkvæmt 

er mun algengara að BRN fari yfir reglubundnar skýrslur aðildarríkja en ferlið við 

framlagningu og yfirferð þeirra er hið sama, í eftirfarandi umfjöllun er almennt verið að tala 

um reglubundnar skýrslur. Það eru ekki aðeins aðildarríkin sem skila skýrslum til BRN, hið 

borgaralega samfélag tekur jafnframt þátt. Frjáls félagasamtök og sjálfstæðar 

mannréttindastofnanir skila svokölluðum skuggaskýrslum. Lokaathugasemdir BRN, sbr. d-lið 

45. gr. SRB, byggja svo á framangreindum skýrslum sem hafa að geyma upplýsingar um 

framkvæmdina í viðkomandi aðildarríki. Í lokaathugasemdum BRN eru tilgreind þau atriði 

sem talið er að þurfi að bæta í framkvæmd SRB í aðildarríkinu, og þar með auka réttindi 

barna, en þess er þó einnig gætt að hrósa fyrir það sem vel er gert.240 Lokaathugasemdum er 

þannig ætlað að vera nokkurs konar leiðarvísir um þau verkefni sem ættu að vera næst á 

döfinni í innleiðingu SRB. 

 Ferlinu við skýrslugjöf og útgáfu lokaathugasemda hefur verið lýst sem hringrás: a) 

afhending skýrslu aðildarríkis; b) afhending skuggaskýrslna; c) skoðun skýrslna á 

fornefndarfundi (e. Pre-sessional Working Group); d) fyrirspurn (e. list of issues) send 

aðildarríkjum; e) svar aðildarríkis við fyrirspurn; f) umfjöllun á fundi BRN; g) útgáfa 

lokaathugasemda; h) innleiðing lokaathugasemda í innlendan rétt.241 

 Til þess að lokaathugasemdir BRN nái markmiði sínu verður skýrsla aðildarríkis að vera 

skýr og mikilvægt að leiðbeiningarreglum BRN sé fylgt. Í þeim eru taldar upp þær 

lágmarksupplýsingar sem fram þurfa að koma, ásamt því að leyfileg hámarkslengd er 

nákvæmlega tilgreind til þess að koma í veg fyrir óþarfa málþóf.242 Við skýrslugerðina ber 

aðildarríki að hafa hliðsjón af áður gerðum lokaathugasemdum BRN (því til handa) ásamt 

almennum álitum BRN og greina í því ljósi frá innleiðingu SRB (ásamt þeim valfrjálsu 

                                                
238 Ágæta samantekt á ferlinu við skýrslugjöf og útgáfu lokaathugasemda má einnig finna hjá Javaid Rehman: 
International Human Rights Law, bls. 586-589. 
239 „Fact Sheet No. 10 (Rev.1), The Rights of the Child“, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC; General 
Guidelines Regarding the Form and Content of Initial Reports to be Submitted by States Parties Under Article 
44, Paragraph 1 (a), of the Convention (CRC/C/5); Treaty-specific guidelines regarding the form and content of 
periodic reports to be submitted by States parties under article 44, paragraph 1 (b), of the Convention on the 
Rights of the Child (CRC/C/58/Rev.3). 
240 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 649. 
241 The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. 4 og 5-7. 
242 Treaty-specific guidelines regarding the form and content of periodic reports to be submitted by States 
parties under article 44, paragraph 1 (b), of the Convention on the Rights of the Child (CRC/C/58/Rev.3), bls. 2-
3. 
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bókunum sem við eiga).243 Þarf því t.a.m. að greina frá þeim ráðstöfunum sem gripið hafi 

verið til í því skyni að bregðast við fyrri athugasemdum BRN.244 Ef ekki hefur verið gripið til 

neinna aðgerða ber einnig að skýra frá ástæðum þess.245 Til þess að fá skýra mynd af stöðu 

mála í ákveðnu aðildarríki hefur nefndin sérstaklega óskað eftir því, að ásamt upplýsingum 

um breytingar sem gerðar hafi verið á lögum (l. de jure), sé einnig greint frá því hvað hafi 

verið gert til að lagfæra raunverulega framkvæmd (l. de facto).246 Bent hefur verið á að 

tilgangur skýrslugerðar sé ekki aðeins upplýsingagjöf. Jaap E. Doek hefur vakið athygli á því 

að skýrslugjöf aðildarríkjanna, sem slík, sé þáttur í eftirliti BRN með innleiðingu SRB.247 

Skýrslugjöfin sé framsækin í eðli sínu (e. dynamic process), þar sem hún verði til þess að 

fjöldi ólíkra stofnana og ráðuneyta þurfi að svara fyrir aðgerðir sínar, hvað hafi verið gert og 

jafnvel hvað hefði átt að gera, í því skyni að innleiða ákvæði SRB.248 Í skýrslugjöfinni felist 

þannig tækifæri fyrir stjórnvöld til þess að líta sjálfstæðum og gagnrýnum augum á 

framkvæmdina og finna eigin leiðir til úrbóta.  

 Mikilvægt er fyrir BRN að fá utanaðkomandi upplýsingar um málefni sem ekki eru tekin 

fyrir í skýrslu aðildarríkis.249 Er því einnig kallað eftir skuggaskýrslum í samræmi við heimild 

a-liðar 45. gr. SRB, þar sem fram kemur að BRN geti boðið sérstofnunum að veita 

sérfræðilega ráðgjöf um framkvæmd samningsins. Kirsten Sandberg, núverandi ritari og 

fyrrum formaður BRN, hefur í því sambandi tiltekið að: 

 
Til þess að augu nefndarinnar beinist að réttum atriðum sem varða aðildarríki þarf hún 
upplýsingar um aðstæður barna frá mismunandi aðilum. Frjáls félagasamtök, sjálfstæðar 
mannréttindastofnanir og börn hafa þar lykilhlutverki að gegna [...]. [Þ]ar sem nefndin hefur 
engin sérstök úrræði til þess að fylgja lokaathugasemdum sínum eftir, er sérstaklega mikilvægt 
að innlendir einstaklingar og samtök fylgist með þeim aðgerðum sem ríkið grípur til í því 
skyni að innleiða tilmæli nefndarinnar.250 
 

                                                
243 Treaty-specific guidelines regarding the form and content of periodic reports to be submitted by States 
parties under article 44, paragraph 1 (b), of the Convention on the Rights of the Child (CRC/C/58/Rev.3), bls. 3. 
244 Treaty-specific guidelines regarding the form and content of periodic reports to be submitted by States 
parties under article 44, paragraph 1 (b), of the Convention on the Rights of the Child (CRC/C/58/Rev.3), bls. 3. 
245 Treaty-specific guidelines regarding the form and content of periodic reports to be submitted by States 
parties under article 44, paragraph 1 (b), of the Convention on the Rights of the Child (CRC/C/58/Rev.3), bls. 3. 
246 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 644-645. 
247 Jaap E. Doek: „The CRC: Dynamics and Directions of Monitoring its Implementation“, bls. 101. 
248 Jaap E. Doek: „The CRC: Dynamics and Directions of Monitoring its Implementation“, bls. 101. 
249 The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. 8. 
250 The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. viii: „In order to be able to raise the 
right issues with the States parties, the Committee needs information on the situation faced by children on the 
ground from different sources. NGOs, NHRIs and children are crucial in this respect [...] As the Committee has 
no specific procedures to follow up on its Concluding Observations, there is a particular need for people and 
organisations within the country to observe the government and its actions to implement the Committee’s 
recommendations.“ 
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Skuggaskýrslum er með þessum hætti ætlað að veita aðildarríki aðhald, varpa skýrara ljósi á 

stöðu mála og með því auðvelda BRN að koma auga á leiðir til úrbóta. Frjáls félagasamtök og 

sjálfstæðar mannréttindastofnanir ættu því ávallt að skila sjálfstæðri skýrslu, þrátt fyrir að 

veita jafnvel aðstoð við gerð hinnar opinberu skýrslu.251 

 Fornefndarfundir eru haldnir til þess unnt sé að koma auga á atriði sem ræða þurfi frekar á 

fundi BRN og gera aðildarríkinu með því kleift að vera betur í stakk búið að svara 

spurningum BRN.252 Þeir eru haldnir í beinu framhaldi af reglulegum fundum BRN, til 

undirbúnings næstu fundaraðar.253 Á fornefndarfund er öllum fulltrúum BRN boðið, ásamt 

fulltrúum valinna frjálsra félagasamtaka, og jafnframt er unnt að bjóða börnum sem tekið hafa 

þátt í gerð skýrslunnar. 254 Fulltrúum aðildarríkjanna er hins vegar ekki boðið.255 Augljóst er að 

fornefndarfundir fara þannig ekki fram með sama hætti og eiginlegir fundir BRN. Þeir eru 

t.a.m. ekki opinberir, ekki er gefin út skýrsla um störf þeirra og þá er farið fram á að gætt sé 

trúnaðar um það sem þar kemur fram.256 Er þannig leitast við að skapa forsendur fyrir 

tæpitungulausa umræðu.  

 Að fornefndarfundi loknum er send fyrirspurn til aðildarríkis, samhliða formlegu boði á 

fund BRN, með þeim spurningum sem vöknuðu og farið fram á að þeim sé svarað skriflega.257 

Með þessu fær BRN enn frekari upplýsingar um framkvæmd SRB í viðkomandi aðildarríki. 

Fyrirspurn BRN og svör aðildarríkis eru opinber og hvort tveggja birt á heimasíðu BRN.258 

 Loks er skýrsla aðildarríkis tekin til athugunar á fundi BRN. Hinu borgaralega samfélagi 

er ekki boðið að taka þátt í þessum umræðum á milli aðildarríkis og BRN en sökum þess að 

fundir BRN eru opnir er þeim unnt að senda áheyrnarfulltrúa.259 Þar sem framangreindar 

skýrslur aðildarríkis og frjálsra félagasamtaka, sem og svör við fyrirspurn BRN, eru 

fyrirliggjandi, er talið að unnt sé að ræða innleiðingu SRB á breiðari grunni, þ.e. vandamálin, 

framfarirnar og framtíðaráætlanir í innleiðingu samningsins.260 Þegar fyrirtöku á skýrslu 

                                                
251 The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. 8. 
252 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 648; The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. 19. 
253 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 647. 
254 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 648; The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. 19-20. 
255 The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. 20. 
256 The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. 20. 
257 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 648; The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. 26. 
258 The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. 26 og 28. 
259 The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. 31. 
260 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 649. 
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aðildarríkis er lokið, en hún tekur einn dag, kemur BRN saman á lokuðum fundi og semur 

lokaathugasemdirnar sem eru svo birtar á lokadegi fundarhaldanna.261 

 Til þess að skýrslugjöfin þjóni þeim tilgangi að bæta réttindi barna er mikilvægt að líta til 

6. mgr. 44. gr. SRB, en þar er kveðið á um skyldu aðildarríkis til þess að gera skýrslur til 

BRN aðgengilegar almenningi. Allt frá árinu 1991 hefur BRN bent á sérstaka þýðingu 

ákvæðisins fyrir innleiðingu samningsins.262 Í anda þess hefur jafnframt verið talið að hið 

sama eigi við um lokaathugasemdirnar sjálfar, þ.e. að þær skuli einnig gera aðgengilegar.263 

Barnaréttarnefndin tilgreindi þannig, í Almennu áliti nr. 5, að mikilvægt væri að þýða 

lokaathugasemdir og gera aðgengilegar almenningi, þ.m.t. börnum og viðkvæmum 

þjóðfélagshópum, í samræmi við jafnræðisreglu 2. gr. SRB.264 Hér getur hið borgaralega 

samfélag gegnt mikilvægu hlutverki, frjáls félagasamtök geta t.d. gripið í taumana og þýtt 

lokaathugasemdir og gert þær aðgengilegar, sinni aðildarríki því ekki.265 

 Til þess að viðhalda hringrásinni er nauðsynlegt að bregðast við lokaathugasemdum BRN 

og hefja strax undirbúning næstu skýrslugjafar, enda er aðildarríkjunum skylt að greina frá 

því hvernig fyrri athugasemdum BRN var komið í framkvæmd í næstu skýrslu sinni. Frjáls 

félagasamtök og sjálfstæðar mannréttindastofnanir hafa ríku hlutverki að gegna í þessu skrefi 

og mætti líkja því við rótfestingu lokaathugasemda.  

 
[BRN] treystir á óháða eftirlitsaðila innan ríkis til þess að ganga úr skugga um að tilmæli 
hennar séu innleiddar af ríkinu. Þrátt fyrir að ríkin séu ábyrg fyrir innleiðingu SRB og 
viðbótarbókana við samninginn, ættu frjáls félagasamtök og sjálfstæðar mannréttindastofnanir 
að hafa reglulegt eftirlit og leggja reglulega mat á innleiðingu lokaathugasemdanna [...].266 
 

 Vegna hins mikla meðbyrs Barnasáttmálans varð fljótt ljóst að yfirferð BRN á skýrslum 

aðildarríkja SRB tæki lengri tíma en í fyrstu var áætlað. Í því skyni að létta á BRN var 

aðildarríkjum heimilað, með vissum skilyrðum þó, að skila annarri og þriðju skýrslunni 

                                                
261 The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. 30 og Rachel Hodgkin og Peter Newell: 
Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 649. 
262 General Guidelines Regarding the Form and Content of Initial Reports to be Submitted by States Parties 
Under Article 44, Paragraph 1 (a), of the Convention (CRC/C/5), bls. 3. 
263 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 649; Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 17. 
264 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 17. 
265 The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. 33. 
266 The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child, bls. 34: „At the national level, the 
Committee depends on independent national monitoring mechanisms to ensure that its recommendations are 
being implemented by the State. Although States are responsible for implementing the CRC and the OPs, NGOs 
and NHRIs should regularly monitor and assess the implementation of Concluding Observations to ensure that 
the State is meeting its obligations.“ 
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samhliða, og sama heimild veitt um skil á fjórðu og fimmtu skýrslu.267 Skýrslum hefur því 

ekki verið skilað jafn ört og ákvæði SRB mæla fyrir um. Ókostur við þessa framkvæmd er að 

aðildarríkjum gefast færri tækifæri til þess að kanna framkvæmd SRB í landsrétti sínum, en 

líkt og áður greinir hefur sú könnun og skýrslugerðin mikla þýðingu fyrir innleiðingu 

samningsins.268 Skýrslugerðin, sem hér var lýst, hefur þótt nokkuð þung í vöfum og er leitað 

leiða til einföldunar hennar. 

 

3.4.3 Þemadagar og almenn álit 

Eitt fyrsta verkefni BRN var að ákveða að halda árlega þemadag um afmörkuð réttindi barna, 

var sá fyrsti haldinn strax árið 1992 og hafa niðurstöður þemadaganna komið fram í ýmsum 

almennum álitum BRN síðan.269 Tilgangur þemadaga er að stuðla að dýpri skilningi á efni og 

inntaki SRB, þeir eru haldnir á fundartíma BRN og eru opinberir líkt og fundir BRN. 270 

Þátttakendur eru nefndarmenn BRN ásamt fulltrúum frjálsra félagasamtaka og alþjóðlegra 

stofnana, en einnig geta óháðir sérfræðingar og börn komið að umræðunni.271 Árið 2013 

ákvað BRN að fresta áætluðum þemadegi þess árs til 2014 og jafnframt að þemadögum yrði 

fækkað og þeir framvegis haldnir annað hvert ár.272 Þemadagur var svo haldinn 23. september 

síðastliðinn (2016) um réttindi barna og umhverfismál.273 Í Søvig skýrslunni svokölluðu, sem 

frekar verður vikið að í umfjöllun um Noreg, greindi Karl Harald Søvig frá því viðhorfi að, 

ólíkt almennum álitum BRN, hefðu þemadagarnir ekki mikil áhrif á innleiðingu SRB.274 

 Í 77. gr. fundarskapa BRN er mælt fyrir um útgáfu almennra álita í þeim tilgangi að efla 

innleiðingu SRB og styðja aðildarríkin við skýrslugjöf til nefndarinnar.275 Almenn álit BRN 

eru nú 19 talsins og þar skýrir nefndin hvernig túlka beri ákvæði samningsins, sbr. d-lið 45. gr. 

SRB. Fyrsta almennt álit BRN er frá árinu 2001 og fjallar um markmið menntunar, í almennu 

áliti frá árinu 2012 (með nefnd um afnám allrar mismununar gagnvart konum) eru skaðlegar 

hefðir teknar fyrir (umskurður kvenna, barnabrúðkaup, fjölkvæni og afbrot sem framin eru í 

                                                
267 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 644. 
268 Sjá: General Guidelines Regarding the Form and Content of Initial Reports to be Submitted by States Parties 
Under Article 44, Paragraph 1 (a), of the Convention (CRC/C/5), bls. 2. 
269 A.H. Robertson og J.G. Merrills: Human Rights in the World, bls. 111. 
270 Committee on the Rights of the Child. Rules of procedure (CRC/C/4/Rev.4), 79. gr. 
271  Javaid Rehman: International Human Rights Law, bls. 595; „Days of general discussions“, 
http://www.childrightsconnect.org. 
272 Report of the Committee on the Rights of the Child (A/69/41), bls. 20. 
273 Committee on the Rights of the Child. Seventy-third session 13-30 September 2016. Item 1 of the provisional 
agenda. Adoption of the agenda (CRC/C/73/1), bls. 4. 
274  Karl Harald Søvig: Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i møtet mellom FNs 
barnekonvensjon og norsk rett, bls. 37. 
275 Committee on the Rights of the Child. Rules of procedure (CRC/C/4/Rev.4), 77. gr. 
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nafni heiðurs).276 Nýjustu álitin eru Almennt álit nr. 19 um ríkisútgjöld í tengslum við réttindi 

barna og Almennt álit nr. 20 um innleiðingu réttinda barna á unglingsaldri.277 BRN er nú með 

tvö almenn álit í vinnslu sem bíða þess að líta dagsins ljós, þ.e álit um réttindi barna sem búa 

á götunni og barna með hliðsjón af fólksflutningum á milli ríkja.278 Í almennum álitum skýrir 

BRN ýmis álitaefni um réttindi barna og veitir leiðsögn um túlkun SRB. Til þess að þau komi 

að fullu gagni hefur BRN, þrátt fyrir að ekki sé sérstaklega kveðið á um það í SRB, hvatt til 

þess að þau séu kynnt almenningi og þ.m.t. börnum. Almenn álit geta verið mis þýðingarmikil 

og hefur Karl Harald Søvig bent á að við mat á vægi fullyrðingar í almennum álitum þurfi að 

líta til gæða rökstuðnings og tengsla við álitaefnið sem almenna álitið fjallar um.279 

 

3.4.4 Valfrjáls bókun nr. þrjú 

Stórt skref var stigið þegar valfrjáls bókun nr. þrjú um kærurétt til BRN, frá 19. desember 

2011, tók gildi þann 14. apríl 2014.280 Bókunin hefur verið fullgilt af 29 ríkjum, þ.á.m. 

Danmörku (7. október 2015) og Finnlandi (12. nóvember 2015). Ísland, Noregur og Svíþjóð 

hafa hvorki undirritað né fullgilt bókunina. Ekki skyldi ætla að það væri vegna þess að þau 

væru alfarið á móti kærurétti til eftirlitsnefnda SÞ, en ríkin hafa fullgilt bókanir um kærurétt 

til ýmissa annarra nefnda. Á vettvangi SÞ starfa nú átta nefndir sem taka við kærum frá 

einstaklingum. 281  Framangreind Norðurlönd hafa öll gengist undir kærurétt til 

Mannréttindanefndar SÞ, Nefndar um afnám allrar mismununar gagnvart konum, Nefndar 

gegn pyntingum og Nefndar um afnám kynþáttamisrétti. Aðeins Finnland hefur fullgilt 

valfrjálsa bókun um kærurétt til nefndar SÞ um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi, hér eftir vísað til sem NEFMR. Svíþjóð, Danmörk og Finnland hafa fullgilt valfrjálsa 

bókun um kærurétt til nefndar þeirrar sem samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks kemur á, en íslensk stjórnvöld hafa undirritað bókunina og ættu því að vera að vinna að 

                                                
276 Almennt álit nr. 1 (BRN); Almennt álit nr. 18 (BRN). 
277 Almennt álit nr. 19 (BRN); Almennt álit nr. 20 (BRN). 
278 „CRC call for submissions on its General Comment on Children in Street Situations“, http://www.ohchr.org; 
„Call for submissions on its Joint General Comment on the Human Rights of Children in the Context of 
International Migration“, http://www.ohchr.org. 
279  Karl Harald Søvig: Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i møtet mellom FNs 
barnekonvensjon og norsk rett, bls. 37. 
280 Í ritgerðinni er valið að nota orðið kærurétt í stað samskipta, til samræmis við innlenda hugtakanotkun. 
Umboðsmaður barna talar um að bókunin veiti börnum, og fulltrúum þeirra, tækifæri til þess að kæra til BRN 
telji þau aðildarríki hafi brotið gegn rétti barna, sjá: „Viðbætur við Barnasáttmálann“, http://www.barn.is. Þó 
væri orðið „samskipti“ réttari þýðing á enska orðinu „communication“, og hafa SÞ markvisst leitast við að færa 
hugtakanotkun sína frá „complaint procedure“ til „communication procedure“. Sjá: Sven Bernhard Gareis: The 
United Nations, bls. 174. Er heiti bókunarinnar á ensku í samræmi við þetta „Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on a communications procedure“. 
281 Kæruréttur til nefndar samkvæmt samningi um vernd og réttindi farandlaunþega og fjölskyldna þeirra hefur 
ekki tekið gildi, en mun verða níunda kæruleiðin til nefnda SÞ. 



 

 
 

45 

fullgildingu hennar. Ekkert ríkjanna hefur fullgilt alþjóðasamning um vernd gegn þvinguðum 

mannshvörfum og er þ.a.l. ekki fyrir hendi kæruréttur vegna hans. Þau hafa þó öll undirritað 

samninginn.282 

 BRN er ekki dómstóll og úrlausnir nefndarinnar eru þ.a.l. ekki þjóðréttarlega bindandi 

með sama hætti og niðurstöður MDE samkvæmt 46. gr. MSE. Í þessari skipan getur falist 

aukin hindrun í innleiðingu úrlausna eftirlitsnefnda SÞ í landsrétt aðildarríkja. Bent hefur 

verið á að í framkvæmd hafi það sýnt sig að þegar innlendir dómstólar meti vægi slíkra 

úrlausna sé litið til þess hversu eðlislík dómstólum viðkomandi stofnun sé (e. judicial 

character).283 Einstaklingsbundin kærumeðferð er samkvæmt því til þess fallin að auka líkindi 

við meðferð dómstóla, en jafnframt eru fyrir hendi þættir sem gætu dregið úr áhrifum 

úrlausna BRN í landsrétti. Þannig hefur verið talið að þverfaglegur bakgrunnur nefndarmanna 

geti jafnvel staðið í vegi fyrir þróun samræmdrar framkvæmdar ásamt því að þrátt fyrir að 

nefndarmenn eigi að heita óháðir, starfi þeir oft á tíðum fyrir stjórnvöld í heimaríki sínu.284 

Þrátt fyrir ýmsa vankanta hefur þó sýnt sig að almennt fylgja ríki tilmælum eftirlitsnefnda 

SÞ.285 Er ekki ástæða til annars en að telja að hið sama muni eiga við um niðurstöður BRN. 

Enn sem komið er hefur BRN ekki birt efnislega niðurstöðu í máli samkvæmt valfrjálsri 

bókun nr. þrjú.286 Aðeins tvisvar hefur verið úrskurðað um meðferðarhæfi:  

 
Ákv. BRN, Abdul Hamid Aziz gegn Spáni, 23. september 2014 (1/2014): Þar sem atvik 
málsins gerðust áður en Spánn fullgilti valfrjálsa bókun nr. þrjú taldi BRN sér ekki unnt að 
taka málið til efnislegrar meðferðar og vísaði því frá (l. ratione temporis). Atvik voru með 
þeim hætti að kærandi (A) hélt því fram að hann hefði verið yngri en 18 ára við komuna til 
Spánar og ætti því rétt á sérstakri vernd sem fylgdarlaust barn í samræmi við ákvæði SRB. 
Vísaði A til 3. gr. með hliðsjón af 2. mgr. 18. gr. og 1. mgr. 20. gr. ásamt 8. gr., 20. gr., 27. gr. 
og 29. gr. SRB. Niðurstaða aldursgreiningar varð hins vegar að A gæti ekki talist yngri en 19 
ára. 
 

Vísbendinga um túlkunaraðferðir BRN er unnt að leita í almennum álitum nefndarinnar. Þá 

kann að vera unnt að líta til þeirra til að glöggva sig á hugsanlegri efnislegri niðurstöðu BRN, 

hefði nefndin tekið málið til meðferðar. Í Almennu áliti nr. 6 um meðferð fylgdarlausra barna 

kemur m.a. fram að við aldursgreiningu eigi að taka hvort tveggja mið af líkamlegum sem 

                                                
282 „Status of ratification[.] Interactive Dashboard“ (leturbreyting höfundar), http://indicators.ohchr.org. 
283 Rosanne Van Alebeek og André Nollkaemper: „The legal status of decisions by human rights treaty bodies in 
national law“, bls. 404. 
284 Rosanne Van Alebeek og André Nollkaemper: „The legal status of decisions by human rights treaty bodies in 
national law“, bls. 405. 
285 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 265. 
286  Í bókinni Children Defending their Human Rights Under the CRC Communications Procedure. On 
Strenghtening the Convention on the Rights of the Child Complaints Mechanism frá árinu 2015, setur Sonja C. 
Grover þó fram tilgátur um það hvernig nefndin muni leysa úr þeim málum sem vísað verður til hennar 
samkvæmt bókuninni. 
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andlegum þroska. Þá eigi hún að fara fram með vísindalegum hætti, en A hélt því fram að 

þess hefði ekki verið gætt. A var með í fórum sínum vegabréf sem tilgreindi fæðingardag, 

sem var í mótsögn við niðurstöðu aldursgreiningar. Gildi vegabréfsins hafði þó ekki verið 

dregið í efa af yfirvöldum. Þá mætti spyrja af hverju yfirvöld töldu þörf á aldursgreiningu sem 

telst, samkvæmt Almennu áliti nr. 6, liður í því að bera kennsl á viðkomandi barn, ef auðkenni 

A var yfir höfuð ekki dregið í efa.287 

 

 Síðara málinu var einnig vísað frá ratione temporis, þar sem kvartandi var ekki talinn hafa 

lögvarða hagsmuni af úrlausn þesss en það varðaði deilu um umgengni við barn á milli 

foreldra þess og föðurfjölskyldu. Afmarkaði nefndin þar verksvið sitt með þeim hætti að það 

heyrði undir lögsögu dómstóla aðildarríkjanna að kanna staðreyndir og sönnunargögn máls og 

slík rannsókn væri ekki tekin til skoðunar nema hún væri augljóslega gerræðisleg eða fæli í 

sér afneitun réttlætis (e. denial of justice): 

 
Ákv. BRN, A.A.A. fyrir hönd U.A.I. gegn Spáni, 30. september 2016 (2/2015): Kæra A.A.A. 
föðursystur U.A.I. (þriggja ára) til BRN laut að því að hún taldi brotið á réttindum U.A.I. 
samkvæmt 3. gr., 13. gr. 14. gr. 16. gr. og 39. gr. SRB ásamt því að brotið væri gegn réttindum 
sínum samkvæmt 39. gr. SBSR og 14. og 17. gr. SBSR. Fór hún fram á að foreldrar barnsins 
fengu aðstoð í samræmi við ákvæði 18. gr. SRB og skaðabætur þ.m.t. vegna kostnaðar af 
málarekstri í aðildarríkinu.  
 Deilur foreldra U.A.I. og föðurfjölskyldu hennar höfðu orðið þess valdandi að samband þeirra 
við föðurfjölskylduna var lítið. Kröfu A.A.A. um umgengni við U.A.I. hafði verið hafnað af 
innlendum dómstólum á þeirri forsendu að það væri ekki í þágu bestu hagsmuna barnsins að 
koma á umgengni við föðursysturina við þær aðstæður. Taldi BRN ljóst að sú niðurstaða hefði 
byggt á bestu hagsmunum barnsins. 
 
 

 Þá hefur Lucy Smith bent á að í Almennu áliti nr. 8, um rétt barns til þess að njóta verndar 

gegn líkamlegum refsingum og öðrum grimmilegum eða niðurlægjandi refsingum, sé að finna 

dæmi um framsækna skýringu BRN á SRB.288 Í álitinu notar nefndin sama orðalag og MDE 

hefur viðhaft og tekur fram að „[...] SRB sé, líkt og aðrir mannréttindasamningar, lifandi 

verkfæri [...].“289 Þeirri spurningu er þó ósvarað hvaða áhrif það muni hafa á þróun réttinda 

samkvæmt SRB, fari BRN þá leið að beita sömu túlkunaraðferðum og MDE þegar nefndin 

                                                
287 Almennt álit nr. 6 (BRN), bls. 11. 
288 Lucy Smith: „FNs konvensjon om barnets rettigheter“, bls. 26. Þá nefnir hún einnig niðurstöðu BRN í 
Almennu áliti nr. 4 um heilsu og þroska ungmenna á bls. 9, þess efnis að ungmenni geti átt rétt á því að veita 
sjálf upplýst samþykki í málefnum sem varða kynheilbrigði án þess að foreldrar séu upplýstir um það, sem dæmi 
um framsækna skýringu BRN á SRB. 
289 Almennt álit nr. 8 (BRN), bls. 6. „But the Convention, like all human rights instruments, must be regarded as 
a living instrument, whose interpretation develops over time.“ 



 

 
 

47 

leysir úr einstökum málum sem fyrir hana eru lögð. Með tilkomu valfrjálsrar bókunar nr. þrjú 

er þó búist við að línur skýrist enn frekar og SRB verði „[...] beittara tól fyrir dómstólum.“290 

 

3.5 Ákvæði Barnasáttmálans um innleiðingu 

3.5.1 Ráðstafanir stjórnvalda á sviði löggjafar og stjórnsýslu 

a) Allar viðeigandi ráðstafanir 

Í mannréttindasamningum er almennt að finna sérstök ákvæði sem kveða á um hvernig 

innleiðingu viðkomandi samnings skuli háttað. Árið 2003 gaf BRN út Almennt álit nr. 5 sem 

fjallar um almennar ráðstafanir við innleiðingu SRB. Eru þar ákvæði 4. gr., 42. gr. og 6. mgr. 

44. gr. SRB tekin til skoðunar, en samkvæmt áðurnefndri flokkun BRN mæla þau fyrir um 

almennar ráðstafanir við innleiðingu SRB.291 Til viðbótar við framangreind ákvæði hefur BRN 

einnig bent á mikilvægi 2. gr. SRB og 2. mgr. 3. gr. SRB og leggur með því áherslu á 

jafnræðisregluna, þar sem í innleiðingu SRB eigi að felast að ríki grípi til aðgerða sem tryggi 

að öll börn á yfirráðasvæði þeirra njóti allra réttinda SRB. 292  BRN hefur bent á að 

aðildarríkjum beri að líta á innleiðingu SRB sem lagalega skyldu og að mannréttindi barna 

séu því ekki aðeins greiði þeim til handa.293 Með aðild að Barnasáttmálanum taki stjórnvöld á 

herðar sér þá skyldu að „[...] gæða réttindi barna lífi.“294 Líkt og nefnt var í inngangi hefur 

SRB bæði að geyma ákvæði um vernd borgara- og stjórnmálalegra réttinda sem og efnahags-, 

félags- og menningarlegra réttinda. Hvergi er þó nánar tilgreint, hvorki í samningnum sjálfum 

né skilgreint af BRN, hvaða ákvæði feli í sér efnahags-, félags- og menningarleg réttindi.295 

Flest eru þau hins vegar talin innihalda þætti sem telja megi til borgara- og stjórnmálalegra 

réttinda.296 Í kafla 3.5.1 verður greint frá þeim sérstöku sjónarmiðum sem eiga við um 

efnahags-, félags- og menningarleg réttindi, en almenn umfjöllun um innleiðingu SRB tekur 

þó einnig til þess konar réttinda. 

 Samkvæmt 1. málsl. 4. gr. SRB ber aðildarríkjum að gera allar viðeigandi ráðstafanir á 

sviði löggjafar og stjórnsýslu, svo og á öðrum vettvangi, til að réttindi SRB komi til 

                                                
290 Kirsten Sandberg: „The Role of the National Courts in Promoting Children´s Rights“, bls. 20. „It is to be 
hoped that [optional protocol no. three] will make the crc a sharper legal tool to be used in the courts.“ 
291 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 1 og bls. 2; General Guidelines Regarding the Form and Content of Initial 
Reports to be Submitted by States Parties Under Article 44, Paragraph 1 (a), of the Convention (CRC/C/5), bls. 
3.  
292 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 1 og 2. 
293 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 3. 
294 Status for barns rettigheter, bls. 4: „Det er statens ansvar å sette barnerettighetene ut i livet“. 
295 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 47. 
296 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 47. 
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framkvæmda. Ákvæðið er þannig ekki einskorðað við laga- og reglubreytingar og engin ein 

leið sem gengur alls staðar í öllum tilvikum.297 Nokkuð var um að aðildarríki fullgiltu SRB 

með fyrirvara við einstök ákvæði í samræmi við heimild 51. gr. SRB. Frá upphafi hefur BRN 

lagt mikla áherslu á að aðildarríki endurskoði fyrirvara sína þar sem að öðrum kosti séu öll 

mannréttindi barna í reynd ekki tryggð líkt og grundvallarskuldbinding 4. gr. SRB mælir fyrir 

um.298 BRN nýtir málsmeðferðina við skýrslugjöf aðildarríkja til þess að koma sjónarmiðum 

sínum áleiðis og fer fram á rökstuðning frá aðildarríkjum samningsins þar að lútandi sé 

fyrirvara viðhaldið.299 

 Líkt og áður greinir fela bæði lögfesting þjóðréttarsamnings í heild og aðlögun hans að 

landsrétti í sér að ákvæðum þjóðréttarsamnings sé veitt lagagildi, en í mismiklum mæli þó. 

Burtséð frá því hvaða aðferð beitt er við innleiðingu SRB ber aðildarríki að skýra 

réttarheimildarlegt gildi hans að landsrétti.300 Ekki er nóg að lögfesta SRB, og jafnvel veita 

sama gildi og stjórnarskrá, án frekari aðgerða.301 Þannig hefur BRN bent á að þrátt fyrir að 

kveðið sé á um réttindi barna í lögum eða stjórnarskrá verði það í sjálfu sér ekki til þess að 

réttindi séu virt þegar á reynir.302 BRN fagnar því þó þegar samningurinn er lögfestur í heild 

sinni og hefur talið að eftir lögfestingu njóti SRB forgangs séu innlend lög og/eða venja 

honum andstæð, sbr. einnig 27. gr. Vínarsamningsins.303 Einnig hefur BRN vísað til þess að 

réttindi samkvæmt samningnum séu altæk (e. absolute) og lex specialis að eðli.304 Áhersla er 

lögð á að stjórnvöld veiti börnum viðeigandi forgang og athygli með því augnamiði að öll 

réttindi sáttmálans komi til framkvæmda.305  Aðildarríki ber þannig skylda til stöðugrar 

endurskoðunar á löggjöf og á ekki að líta aðskilið á hvert ákvæði fyrir sig heldur leggja 

samninginn í heild til grundvallar.306 

 Til þess að réttindi hafi raunverulega þýðingu þurfa að vera fyrir hendi raunveruleg úrræði 

þegar réttur er brotinn. BRN hefur bent á að þessi krafa felist í SRB með sama hætti og öðrum 

mannréttindasamningum.307 Börnum sé erfiðara að gæta réttinda sinna, sé á þeim brotið, 

                                                
297 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 47; Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 16; The UN Convention on the Rights of the Child: a study of 
legal implementation in 12 countries, bls. 4. 
298 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 5. 
299 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 5. 
300 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 6. 
301 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 6. 
302 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 7. 
303 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 6; Almennt álit nr. 6 (BRN), bls. 7. 
304 Almennt álit nr. 6 (BRN), bls. 8. 
305 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 47. 
306 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 6. 
307 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 7. 
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vegna þess aðstöðumunar sem almennt er á milli þeirra og fullveðja einstaklinga og því 

mikilvægt að aðildarríki SRB gæti að því að fyrir hendi séu virk barnvænleg úrræði.308  

 

b) Efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi  

Í 2. málsl. 4. gr. SRB er að finna ákveðna undanþágu þegar kemur að innleiðingu efnahags-, 

félags- og menningarlegra réttinda og aðildarríkjum heimilað að grípa til þeirra ráðstafana 

sem þau framast hafa bolmagn til. Endurspeglast þar sá greinarmunur sem hefðbundið er að 

gera á milli borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda annars vegar og efnahags-, félags- og 

menningarlegra réttinda hins vegar.309 Í seinni tíð hefur þó dregið úr þessum greinarmun.310 

Almennt hefur verið litið svo á að borgara- og stjórnmálaleg réttindi séu frekar til þess fallin 

að njóta beinna réttaráhrifa ásamt því að vera ókeypis, þar sem í þeim felist aðeins skylda 

ríkisvaldsins til þess að ganga ekki á frelsi einstaklingsins (neikvæð réttindi).311 Efnahags-, 

félags- og menningarleg réttindi hafa aftur á móti verið talin pólitísk og kostnaðarsöm, þar 

sem í þeim felst skylda til þess að veita einstaklingum velferð (jákvæð réttindi).312  

 Þann 25. júní árið 1993 samþykktu fulltrúar 171 ríkis Vínaryfirlýsingu heimsráðstefnu SÞ 

um mannréttindi, hér eftir vísað til sem Vínaryfirlýsingarinnar. Hún er ekki þjóðréttarlega 

skuldbindandi líkt og þjóðréttarsamningur en er þó talin hafa mikið vægi þar sem hún var 

samþykkt samhljóða af öllum aðildarríkjum SÞ.313 Með Vínaryfirlýsingunni var viðurkennt að 

öll mannréttindi væru algild (e. universal), ósundurgreinanleg (e. indivisible), innbyrðis háð (e. 

interdependent) og skyld (e. interrelated) og þannig staðfest að ein tegund mannréttinda væri 

ekki æðri öðrum, sbr. 1. málsl. 5. mgr. Vínaryfirlýsingarinnar. Þrátt fyrir það er framangreind 

undantekning SRB enn fyrir hendi, en ætti í ljósi framangreinds eðlis mannréttinda að skýrast 

þröngt. 

 Með 2. málsl. 4. gr. SRB er viðurkennd sú staðreynd að skortur á bolmagni geti leitt til 

þess að ríki sé hreinlega ekki unnt að uppfylla skyldur sínar samkvæmt SRB og á 

málsliðurinn sér fyrirmynd í 1. mgr. 2. gr. SEFMR. Túlkun NEFMR hefur að mati BRN því 

þýðingu þegar 2. málsl. 4. gr. SRB er skýrður.314 NEFMR hefur skýrt 1. mgr. 2. gr. SEFMR 

með þeim hætti að þegar aðildarríki sé ekki unnt að uppfylla skyldur sínar samkvæmt 

                                                
308 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 7. 
309 Sjá skýra umfjöllun um þennan mun: Asbjørn Eide: „Economic, Social and Cultural Rights as Human 
Rights“. 
310 Asbjørn Eide: „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights“, bls. 11. 
311 Asbjørn Eide: „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights“, bls. 10. 
312 Asbjørn Eide: „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights“, bls. 10. 
313 Handbook on National Human Rights Plans of Action, bls. 7. 
314 Resolutions and Decisions of the Economic and Social Council. First regular session of 1985, bls. 15-16; 
Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 3. 
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samningnum beri þó að tryggja réttindin á svo víðtækan máta sem kostur er.315 BRN hefur 

talið slíka framfaramiðaða framkvæmd efnahags-, félags- og menningarlegra réttinda felast í 2. 

málsl. 4. gr. SRB.316 Skylda aðildarríkis til þess að innleiða öll réttindi samningsins, af 

hvorum meiðinum sem þau eru, vaknar þegar við fullgildingu og takmarkast þannig aðeins af 

því bolmagni sem ríkið hefur yfir að ráða til þess að innleiða efnahags-, félags- og 

menningarleg réttindi.317 Skortur á fjármunum getur talist vera skortur á bolmagni, en er ekki 

einskorðaður við það.318 Þá getur verið um það að ræða að ekki sé þörf neinna sérstakra 

úrræða til þess að veita réttindum virkni og undantekning 2. málsl. 4. gr. SRB eigi þ.a.l. ekki 

við.319 Í nýlegu Almennu áliti nr. 19 leitast BRN við að skýra ákvæðið nánar. Þar er gerð sú 

krafa að stjórnvöld geti í raun sýnt fram á að gripið hafi verið til allra mögulegra aðgerða til 

þess að gæta efnahags-, félags- og menningarlegra réttinda barna.320 Áður hafði þó einnig 

verið mælt fyrir um þá skyldu í Almennu áliti nr. 5 og er þar því ekki um nýja kröfu á hendur 

aðildarríkjunum að ræða.321 

 

3.5.2 Ráðstafanir stjórnvalda á öðrum vettvangi 

a) Almennt 

Þær ráðstafanir sem stjórnvöldum er skylt að grípa til eru ekki aðeins á sviði lagasetningar og 

stjórnsýslu. Með ráðstöfunum stjórnvalda á öðrum vettvangi er átt við þær aðgerðir sem 

stjórnvöld geta gripið til í því skyni að greiða fyrir innleiðingu SRB og teljast ekki til 

innleiðingar þjóðréttarsamnings samkvæmt þeim hefðbundnu lögfræðilegu viðhorfum sem 

lýst var í köflum 2.4.1 til 2.4.3.322 Um mjög fjölbreyttar ráðstafanir getur verið að ræða og því 

ekki unnt að skoða þær til hlítar. Gerð landsáætlunar um málefni barna og embætti 

umboðsmanns barna verða tekin til nánari skoðunar, en t.d. geta eftirfarandi aðgerðir einnig 

talist til ráðstafana á öðrum vettvangi: að lagt sé mat á áhrif lagasetningar, stefnu eða fjárlaga 

á börn (Almennt álit nr. 19), fræðsla um mannréttindi barna (sjá kafla 3.5.3) og söfnun 

tölulegra upplýsinga um börn.323  

                                                
315 Almennt álit nr. 3 (NEFMR), bls. 3. 
316 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 3. 
317 Asbjørn Eide: „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights“, bls. 22. 
318 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 3; Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the 
Convention on the Rights of the Child, bls. 53; Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 16. 
319 Asbjørn Eide: „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights“, bls. 22. 
320 Almennt álit nr. 19 (BRN), bls. 9. 
321 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 3. 
322 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 4.  
323 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 4.  
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 Þegar talað er um ráðstafanir á öðrum vettvangi er þó ekki verið að slá af þeim kröfum 

sem gerðar eru til þess að löggjöf aðildarríkja og stefnumótun sé í samræmi við SRB.324 Segja 

má að svokallaðar ráðstafanir á öðrum vettvangi séu til stuðnings ráðstöfunum stjórnvalda á 

sviði löggjafar og stjórnsýslu og skarast þær því nokkuð. Þrátt fyrir að lögfesting SRB í heild 

sé talin skila bestum árangri í raunverulegri innleiðingu hefur verið bent á að ekki sé unnt að 

aðskilja ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu frá öðrum þeim ráðstöfunum sem 

nauðsynlegar eru til þess að SRB sé innleiddur með árangursríkum hætti.325 Þannig getur 

löggjöf illa endurspeglað réttindi samkvæmt SRB nema fyrir hendi séu hagrænar upplýsingar 

um börn og stöðu þeirra og þá þarf að fara fram reglulegt mat á áhrifum laga og lagabreytinga 

á börn, svo unnt sé að gera nauðsynlegar breytingar þegar, og ef, þörf krefur. Krafist er 

heildrænnar sýnar á SRB. BRN hefur þó talið sérstaklega mikilvægt að landsréttur 

endurspegli grundvallarreglur SRB, þ.e. 2. gr., 3. gr., 6. gr. og 12. gr. SRB.326 Þegar SRB er 

innleiddur í landsrétt ætti að virkja samvinnu á milli stjórnvalda og aðila í samfélaginu, þ.m.t. 

einnig barna.327 

 BRN hefur ekki farið í grafgötur með að reglulega eigi að leggja mat á áhrif laga, 

stjórnarstefnu og fjárhagsáætlana á börn.328 Ursula Kilkelly dregur þannig þá ályktun af 

Almennu áliti nr. 5 að í skuldbindingu aðildarríkja SRB til að innleiða 4. gr. SRB felist 

jafnframt skylda þess til að framkvæma slíkt mat á áhrifum laga, stefnu, framkvæmdar og 

fjárhagsáætlana.329 Ferlið í kringum matið þjónar einnig þeim tilgangi að minna aðildarríkið á 

skyldur sínar samkvæmt SRB.330 Það þarf að vera bæði fyrirfarandi og viðvarandi, þ.e. leggja 

þarf mat á framangreinda þætti áður en þeir koma til framkvæmda ásamt því að kannað sé 

hvort árangur réttlæti áframhaldandi stefnu eða krefjist endurskoðunar.331 Slíkt mat er ekki 

talið hafa marga ókosti og það getur jafnframt varpað nýju ljósi á svið sem áður hafa verið vel 

rannsökuð, án slíkra tengsla við réttindi barns.332 Ákvæði 4. gr. mælir þannig fyrir um skyldu 

                                                
324 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 16. 
325 Laura Lundy, Ursula Kilkelly og Bronagh Byrne: „Incorporation of the United Nations Convention on the 
Rights of the Child in Law: A Comparative Review“, bls. 446. 
326 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 7. 
327 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 2 og bls. 8. 
328 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 11. 
329 Ursula Kilkelly: „Using the Convention on the Rights of the Child in Law and Policy: Two Ways to Improve 
Compliance“, bls. 186. 
330 Ursula Kilkelly: „Using the Convention on the Rights of the Child in Law and Policy: Two Ways to Improve 
Compliance“, bls. 187. 
331 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 11. 
332 Ursula Kilkelly: „Using the Convention on the Rights of the Child in Law and Policy: Two Ways to Improve 
Compliance“, bls. 191. 
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aðildarríkis til innra eftirlits, en BRN hefur einnig bent á mikilvægi eftirlits óháðra aðila með 

innleiðingu SRB og t.a.m. bent á frjáls félagasamtök og háskólasamfélagið í því sambandi.333 

 

b) Landsáætlun 

Áður hefur verið vikið að leiðum við innleiðingu þjóðréttarsamninga í kjölfar fullgildingar, 

þ.e. lögfestingu samnings í heild og aðlögun hans að landsrétti. Til þess að slíkar aðgerðir 

löggjafans komi að nægilegu gagni hefur verið bent á að einnig þurfi að breyta stefnumótun 

og framkvæmd stjórnvalda.334 Með alhliða landsáætlun um mannréttindi er unnt að fara yfir 

skuldbindingar ríkisins samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasamningum og leggja til leiðir 

sem ætlað er að tryggja að þeim sé betur framfylgt að landsrétti.335 Í Vínaryfirlýsingunni er 

m.a. mælt með því að aðildarríki SÞ þrói innlendar aðgerðaáætlanir um vernd mannréttinda (e. 

national plans of action for the promotion and protection of human rights), sbr. 71. mgr.336  

 

Hugmyndin um sérstakar landsáætlanir í mannréttindamálum byggist fyrst og fremst á því 
sjónarmiði að varanlegar úrbætur á sviði mannréttinda séu á ábyrgð hvers einstaks ríkis. 
Fortölur annarra ríkja, og jafnvel þrýstingur, hefur í mörgum tilvikum haft hvetjandi áhrif á 
stjórnvöld að grípa til aðgerða í þessum efnum en hins vegar er ljóst að efling mannréttinda 
getur ekki einungis orðið til vegna krafna alþjóðasamfélagsins.337 
 

Þegar kemur að gerð landsáætlana er engin ein rétt leið, heldur verður að taka mið af 

innlendum aðstæðum hverju sinni. 338  Viðurkennt er að ekkert ríki veiti fullkomna 

mannréttindavernd og ríkin séu mis langt á veg komin.339 Árangur af gerð landsáætlunar fer að 

miklu leyti eftir þeim stuðningi sem hún hlýtur innanlands. Er því ekki skilyrði að ávallt sé 

gerð landsáætlun heldur má meta í hverju tilviki hvort slík áætlun henti.340 Hvort sem ríki 

velur að fara þá leið að gera landsáætlun eður ei, er þó ávallt skylt að vinna að bættri 

framkvæmd mannréttindaverndar. 341  Með því að gera landsáætlun er unnt að tengja 

                                                
333 Ursula Kilkelly: „Using the Convention on the Rights of the Child in Law and Policy: Two Ways to Improve 
Compliance“, bls. 186; Sjá einnig Almennt álit nr. 19 þar sem BRN tekur fyrir túlkun 4. gr. í þessu ljósi. 
334 Handbook on National Human Rights Plans of Action, bls. 16. 
335 Handbook on National Human Rights Plans of Action, bls. 16. 
336 Erna Margrét Þórðardóttir: Skýrsla um gerð landsáætlunar í mannréttindum á Íslandi, bls. 3. 
337 Handbook on National Human Rights Plans of Action, bls. 7: „The concept of national human rights action 
plans was based on the view that lasting improvements in human rights ultimately depend on the government 
and people of a particular country deciding to take concrete action to bring about positive change. External 
persuasion, and sometimes pressure, has its place in influencing governments to take action, but improved 
human rights observance cannot simply be imposed from outside.“ Þýðing Ernu Margrétar Þórðardóttur: Skýrsla 
um gerð landsáætlunar í mannréttindum á Íslandi, bls. 3. 
338 Erna Margrét Þórðardóttir: Skýrsla um gerð landsáætlunar í mannréttindum á Íslandi, bls. 4. 
339 Handbook on National Human Rights Plans of Action, bls. 1-2 og bls. 8; Erna Margrét Þórðardóttir: Skýrsla 
um gerð landsáætlunar í mannréttindum á Íslandi, bls. 4. 
340 Handbook on National Human Rights Plans of Action, bls. 2 og bls. 8. 
341 Handbook on National Human Rights Plans of Action, bls. 8. 



 

 
 

53 

mannréttindi við opinbera stefnumótun, stjórnvöldum er þannig gert kleift að vinna að bættri 

stöðu mannréttinda með raunhæfum markmiðum og beina viðeigandi úrræðum í 

framkvæmdina, hvort sem þar er um að ræða fjármagn, mannauð eða annars konar 

auðlindir.342 Þá þykir ferlið við framkvæmd og gerð landsáætlunar ekki síður mikilvægt en sá 

árangur sem af henni leiðir þar sem um heildrænt ferli er að ræða.343 Kynning er mikilvæg og 

þyrfti því einnig að vera til staðar áætlun um hvernig fjölmiðlar yrðu nýttir í miðlun 

áætlunarinnar svo upplýsingar bærust sem flestum.344 Þá er landsáætlunin liður í þeirri 

mannréttindamenntun sem fara ber fram í viðkomandi ríki, sjá umfjöllun í kafla 3.5.3.345 

 BRN hefur litið svo á að gerð landsáætlunar um nánari framkvæmd réttinda barna falli 

undir áskilnað 4. gr. SRB um ráðstafanir stjórnvalda á öðrum vettvangi og hefur mælst til þess 

við aðildarríki SRB að slík áætlun sé gerð.346 Hún eigi að byggja á samvinnu við börn og fólk 

sem starfi með börnum, ásamt því að tekið sé tillit til lokaathugasemda BRN við skýrslur 

viðkomandi aðildarríkis og lúti þ.a.l. reglulegri endurskoðun.347 Landsáætlun um réttindi barna 

þarf að njóta stuðnings æðstu valdhafa til þess að vera virk, en ekki liggja í skúffum 

stjórnvalda og hagsmunaaðila, þá á hún að vera tengd annarri áætlanagerð, vera á fjárlögum, 

vera nægilega fjármögnuð og kynnt fyrir stjórnvöldum, almenningi og börnum.348 Helst á 

landsáætlunin að vera þáttur í alhliða landsáætlun ríkis um mannréttindi, en ef ekki er farin sú 

leið að gera slíka áætlun ætti samt sem áður að gera áætlun um framkvæmd SRB.  

 Í rannsókn frá árinu 2012 kom í ljós að landsáætlun um mannréttindi gæti knúið áfram 

innleiðingu SRB á ákveðnum sviðum þrátt fyrir að vera ekki tengd innleiðingu SRB í heild.349 

BRN hefur að einhverju marki tiltekið hvernig slík áætlun ætti að vera uppbyggð, en einnig er 

unnt að líta til Handbook on National Human Rights Plans of Action, sem hér hefur verið 

vitnað til. Þegar rætt er um landsáætlun í mannréttindamálum, hvort sem er á sviði 

mannréttinda barna eða annarra, er mikilvægast að hafa í huga að hún sé raunveruleg. 

Tilgreina á raunhæfar leiðir að áþreifanlegum markmiðum, en ekki aðeins telja upp 

virðingarverðar áætlanir.350 Eðlilega eru ákveðin málefni sett í forgang en ekki ætti að víkja 

frá skuldbindingum samkvæmt SRB.351  

                                                
342 Handbook on National Human Rights Plans of Action, bls. 9. 
343 Handbook on National Human Rights Plans of Action, bls. 13; Erna Margrét Þórðardóttir: Skýrsla um gerð 
landsáætlunar í mannréttindum á Íslandi, bls.15. 
344 Handbook on National Human Rights Plans of Action, bls. 19. 
345 Handbook on National Human Rights Plans of Action, bls. 19. 
346 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 8-9. 
347 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 8. 
348 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 8-9. 
349 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 7. 
350 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 8. 
351 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 8-9. 
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c) Umboðsmaður barna  

Sjálfstæðar mannréttindastofnanir hafa verið taldar mikilvægar fyrir innleiðingu SRB og 

teljast umboðsmenn barna til slíkra stofnana.352 Nánar tiltekið hefur BRN talið að stofnun 

embættis umboðsmanns barna falli innan áskilnaðar 1. málsl. 4. gr. SRB um ráðstafanir sem 

stjórnvöldum sé skylt að grípa til á öðrum vettvangi og hér eru til umfjöllunar.353 Það er ekki 

eingöngu BRN sem talar fyrir mikilvægi sjálfstæðra mannréttindastofnana. Má þar t.a.m. 

nefna áðurnefnda Vínaryfirlýsingu, yfirlýsingar Allsherjarþings SÞ og Mannréttindanefndar 

SÞ.354 Þá hefur NEFMR komist að þeirri niðurstöðu að „[...] þjóðbundnar stofnanir get[i] 

gegnt lykilhlutverki við að efla mannréttindi og viðurkenningu á því að mannréttindi séu 

jafngild og ódeilanleg.“355 Þrátt fyrir að mannréttindastofnanir hafi vissulega almenna þýðingu 

fyrir framgang mannréttinda hefur BRN talið það eiga sérstaklega við um réttindi barna, þar 

sem sjaldan sé tekið tillit til skoðana þeirra, þau hafi ekki atkvæðisrétt í kosningum og eigi 

takmarkað aðgengi að dómstólum og réttindagæslu. Börn séu því sérstaklega viðkvæm fyrir 

hvers konar mannréttindabrotum.356  

 Við alla umgjörð embættis umboðsmanns barna, þ.e. stofnun og síðar starfsemi, ber að 

fylgja hinum svokölluðu Parísarreglum, sem samþykktar voru af Allsherjarþingi SÞ árið 1993 

en í þeim er að finna ákveðnar lágmarkskröfur til þjóðbundinna mannréttindastofnana.357 Þar 

sem í leiðbeiningarreglum BRN til aðildarríkja er kallað eftir upplýsingum um hvort slíkt 

embætti sé fyrir hendi, og stöðu þess (sé það fyrir hendi), er stöðug umræða á milli BRN og 

aðildarríkja SRB um embætti umboðsmanns barna.358 Í lokaathugasemdum við skýrslur 

aðildarríkja mælir BRN þannig með því að slíkt embætti sé stofnað, hafi það ekki þegar verið 

gert.359 Í meginatriðum ætti hlutverk embættis umboðsmanns barna að felast í því að vinna að 

bættum réttindum barna, sinna eftirliti með framfylgni viðkomandi ríkis við SRB og 

innleiðingu samningsins.360 Innan þessa ramma eru ýmis verkefni og í Almennu áliti nr. 2, 

                                                
352 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 1; The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal 
implementation in 12 countries, bls. 22; Laura Lundy, Ursula Kilkelly og Bronagh Byrne: „Incorporation of the 
United Nations Convention on the Rights of the Child in Law: A Comparative Review“, bls. 457. 
353 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 1. 
354 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 1-2. 
355 Almennt álit nr. 10 (NEFMR), bls. 2; Þýðing: Þjóðbundnar mannréttindastofnanir, bls. 9-10. 
356 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 2. 
357 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 2; Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the 
Convention on the Rights of the Child, bls. 67. Sjá nánar: Þjóðbundnar mannréttindastofnanir, bls. 13-15. 
358 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 2. 
359 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 66. 
360 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 22. 
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sem fjallar um hlutverk sjálfstæðra mannréttindastofnana (umboðsmenn barna), tiltekur BRN 

í tuttugu stafliðum dæmi um hugsanleg viðfangsefni.361 

 Til þess að umboðsmanni barna sé kleift að sinna störfum sínum er nauðsynlegt að hann 

hafi til þess fjármagn, aðstöðu og starfsmenn.362 Þá ber honum að vera sjálfstæður í störfum 

sínum, starfsemi embættisins skal að lágmarki hafa stoð í almennum lögum en helst vera 

stjórnarskrárbundin.363 Umboðsmanni barna ber að veita þingi og almenningi skýrslu um 

stöðu barna og ber aðildarríki að tryggja árlegar umræður um störf umboðsmanns sem lúta að 

réttindum barna og innleiðingu SRB. 364  Brian Gran bendir á fjórar meginleiðir sem 

umboðsmenn barna nota til innleiðingar SRB, sem felast í að: a) beita þeim lögum sem fyrir 

hendi eru; b) hvetja ríkisstjórnir til þess að setja nýja löggjöf; c) eiga samstarf við fjölmiðla og 

d) eiga í samstarfi við aðra aðila.365 Í a-lið felst t.a.m. að umboðsmaður barna fari fram á að 

gildandi lögum sé beitt í framkvæmd, í stað þess að vera aðeins dauður bókstafur.366 

Umboðsmenn barna vinna einnig með fjölmiðlum og hefur samtal á milli þeirra um stöðu 

réttinda barna í samfélaginu verið talinn mikilvægur þáttur þeirra starfa.367 Er þeim þannig 

kleift að skapa umræðu í samfélaginu um málefni sem varða réttindi barna.368 

 Talið hefur verið að umboðsmaður barna eigi að hafa heimild til þess að taka til meðferðar, 

og jafnvel rannsaka, einstök kærumál sem honum kunni að berast beint frá börnum, eða fyrir 

hönd barna, ásamt því að veita börnum stuðning í dómsmálum sem þau varða.369 Í rannsókn 

frá árinu 2011 var t.a.m. komist að þeirri niðurstöðu að í ríkjum þar sem börn gætu með 

beinum hætti farið með mál fyrir umboðsmann, væri litið á það sem mikilvægan þátt í 

framfylgni við SRB.370 Af hálfu BRN hefur enda verið lögð á það mikil áhersla að börn, og 

fulltrúar þeirra, geti leitað beint til umboðsmanna barna með einstök mál. Fullyrðir BRN 

þannig beinlínis í Almennu áliti nr. 2 að slík embætti verði að hafa valdheimildir til þess að 

taka á móti og rannsaka einstök mál sem berast frá börnum eða fyrir hönd barna.371 Til þess að 

umboðsmanni geti verið unnt að rannsaka mál með fullnægjandi hætti, í samræmi við 
                                                
361 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 4-6. 
362 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 3. 
363 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 2-3. 
364 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 4. 
365 Brian Gran: „The Roles of Independent Children’s Rights Institutions in Implementing the CRC“, bls. 234. 
366 Brian Gran: „The Roles of Independent Children’s Rights Institutions in Implementing the CRC“, bls. 234. 
367 Brian Gran: „The Roles of Independent Children’s Rights Institutions in Implementing the CRC“, bls. 231. 
368 Brian Gran: „The Roles of Independent Children’s Rights Institutions in Implementing the CRC“, bls. 235. 
369 Laura Lundy, Ursula Kilkelly og Bronagh Byrne: „Incorporation of the United Nations Convention on the 
Rights of the Child in Law: A Comparative Review“, bls. 457; Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 4. 
370 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 5; Laura 
Lundy, Ursula Kilkelly og Bronagh Byrne: „Incorporation of the United Nations Convention on the Rights of the 
Child in Law: A Comparative Review“, bls. 459.  
371 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 3: „NRHIs must have the power to consider individual complaints and petitions 
and carry out investigations, including those submitted on behalf of or directly by children.“ 
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framangreint, þarf hann að hafa heimildir til þess að kalla til og yfirheyra vitni, ásamt því að 

hafa aðgang að þeim gögnum sem málið varða.372 Þá fellur undir skyldur umboðsmanna barna, 

samkvæmt BRN, að tryggja rétt barna til raunverulegra úrræða til að leita réttar síns.373 Þannig 

þarf umboðsmaður að tryggja að börn njóti sjálfstæðrar ráðgjafar, hagsmunagæslu og aðgangs 

að kæruleiðum vegna hvers konar brota á réttindum þeirra.374 Þegar þess er kostur er jafnframt 

æskilegt að umboðsmenn barna hugi að sáttum í þeim málum sem þeim berast með 

framangreindum hætti og sinni sáttamiðlun.375  

 BRN hefur jafnframt talið að umboðsmaður eigi að styðja við börn í málarekstri fyrir 

dómstólum.376 Í því felist ekki aðeins að veita börnum aðstoð. Umboðsmanni barna ætti einnig 

sjálfum í krafti embættis síns að vera kleift að fara með mál sem varða réttindi barna fyrir 

dómstóla viðkomandi aðildarríkis.377 Þá ætti hann að geta komið á framfæri við dómstóla 

athugasemdum um þau mannréttindasjónarmið sem kunna að varða ákveðið dómsmál, án 

þess að vera sérstaklega til þess boðaður.378 Hlyti Barnasáttmálinn með þessu aukna athygli 

fyrir dómstólum sem jafnframt myndi verða til þess að auka meðvitund og þekkingu á meðal 

lögmanna og dómara um SRB og réttindi barna.   

 

3.5.3 Fræðsla um mannréttindi barna 

Þar sem réttindi koma einstaklingum að takmörkuðu gagni viti þeir ekki af þeim hefur BRN 

talið kynningu, skv. 42. gr. SRB, á meginreglum og ákvæðum Barnasáttmálans vera lið í 

innleiðingu SRB. 379  Með ákvæðinu skuldbinda aðildarríki SRB sig til þess að kynna 

meginreglur og ákvæði SRB með viðeigandi og virkum hætti, jafnt börnum og fullorðnum. Í 

lokaathugasemdum BRN við skýrslur aðildarríkja er fræðsla um mannréttindi barna, ásamt 

sundurgreiningu upplýsinga um réttindi barna (sbr. einnig aðrar ráðstafanir skv. 4. gr. SRB), 

undantekningalaust talin burðarás innleiðingar SRB.380 Er því mikilvægt að vel sé að verki 

                                                
372 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 3-4. 
373 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 4. 
374 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 4. 
375 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 4. 
376 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 4. 
377 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 4. 
378 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 4. 
379 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 15-16; General Guidelines Regarding the Form and Content of Initial Reports 
to be Submitted by States Parties Under Article 44, Paragraph 1 (a), of the Convention (CRC/C/5), bls. 3; 
Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 
628. 
380 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 631. 
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staðið og hefur BRN talið að til grundvallar kynningu samningsins eigi að vera alhliða áætlun 

um framkvæmdina.381 Að öðrum kosti væri erfitt að átta sig á árangrinum.  

 Til þess að styrkja menntun um mannréttindi barna gaf Barnahjálp SÞ (e. UNICEF) árið 

2014 út ritið Child Rights Education Toolkit: Rooting Child Rights in Early Childhood 

Education, Primary and Secondary Schools.382 Í menntun um mannréttindi barna (e. children 

rights education), sem jafnframt er liður í mannréttindamenntun (e. human rights education), 

er talin felast rótfesting (e. embeddedness) ákvæða og meginreglna SRB.383 Í samræmi við það 

er menntun um mannréttindi barna lýst sem tré með stofn, greinar og rætur. Ekki rúmast innan 

ramma ritgerðarinnar að fara djúpt í framangreind hugtök, en frekar áréttað hve mikilvæg 

menntun hefur verið talin öllum mannréttindum. Þannig hefur menntun verið lýst sem: 

menntun um réttindi; menntun fyrir réttindi (til þess að koma réttindum í framkvæmd); 

menntun með réttindum (réttindi breyta framkvæmd kennslu) og menntun sem réttindi.384 

Menntun um mannréttindi barna er að sjálfsögðu ekki bundin við ákvæði SRB.385 

 Við kynningu Barnasáttmálans hefur skólakerfið sérstaka þýðingu og leggur BRN áherslu 

á að mannréttindamenntun fari fram á öllum skólastigum, sbr. einnig b-lið 1. mgr. 29. gr. SRB, 

þ.m.t. hjá ungum börnum.386 Til þess að unnt sé að kynna SRB með fullnægjandi hætti fyrir 

börnum þarf að veita þeim sem starfa með börnum og í þágu barna viðeigandi fræðslu. BRN 

hefur frá upphafi lagt áherslu á mikilvægi slíkrar þjálfunar.387 Nær það ekki aðeins til kennara, 

heldur einnig til ýmissa annarra stétta sem vinna með börnum eða í þágu barna, t.d. 

þingmanna, dómara, lögmanna, lögreglumanna og fjölmiðlafólks (ekki tæmandi 

upptalning).388 Foreldrar/forráðamenn eru heldur ekki undanskildir þar sem einnig þarf að 

bæta þekkingu þeirra á efninu til þess að þeim sé kleift að miðla þekkingunni áfram og gæta 

                                                
381 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 16. 
382 Child Rights Education Toolkit. 
383 Child Rights Education Toolkit, bls. 20. Þegar talað er um menntun um mannréttindi barna er verið að vísa til 
enska hugtaksins CRE (Children Rights Education) og þegar talað er um mannréttindamenntun er verið að vísa 
til HRE (Human Rights Education). Mannréttindamenntun hefur hér á landi verið skammstöfuð sem MRM, sjá: 
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=fc1fe01a-fe05-11e3-9aff-
0050568632e8&categoryid=8e5b7c76-2f51-11e3-afdb-0050568632e8. 
384 Child Rights Education Toolkit, bls. 20. 
385 Child Rights Education Toolkit, bls. 22. Frekari skoðun á menntun um mannréttindi barna, þ.e. þýðingu, áhrif 
og framkvæmd hennar, má t.d. finna í rannsókn sem birt var í mars árið 2015 og tekur hún m.a. til Íslands, 
Noregs og Svíþjóðar, sjá Teaching and learning about child rights. Einnig má benda á Ályktun SÞ frá árinu 
2011 um mannréttindamenntun og þjálfun (A/RES/66/137). 
386 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 16; Almennt álit nr. 7 (BRN), bls. 15. 
387 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 16; Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the 
Convention on the Rights of the Child, bls. 630; General Guidelines Regarding the Form and Content of Initial 
Reports to be Submitted by States Parties Under Article 44, Paragraph 1 (a), of the Convention (CRC/C/5). 
388 Almennt álit nr. 7 (BRN), bls. 19; Almennt álit nr. 9 (BRN), bls. 15; Rachel Hodgkin og Peter Newell: 
Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 630. 
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réttinda „sinna“ barna.389 Samkvæmt BRN er árangursríkara að koma réttindum barna á 

framfæri með samskiptum og samræðum sem stuðla að þróun samfélagsins. Í stað fyrirlestra 

eiga börn að fá raunveruleg tækifæri til að taka þátt í kynningunni.390 Í 17. gr. SRB er 

mikilvægi fjölmiðla viðurkennt. Fjölmiðlar eru því taldir skipa ríkan sess í kynningu SRB og 

hefur BRN hvatt þá til þess að taka frumkvæði í því að auka þekkingu á SRB, sbr. einnig a-lið 

17. gr. SRB.391 Tilmæli BRN, í Almennu áliti nr. 7 um innleiðingu réttinda ungra barna og um 

vitundarvakningarherferðir, hljóta t.d. að vera í nánum tengslum við kynningu fjölmiðla á 

SRB, enda fara slíkar herferðir að miklu leyti fram í fjölmiðlum.392 Þá er þess krafist að 

kynning SRB sé aðgengileg öllum börnum sbr. 42. gr. SRB, og þarf kynningin því að vera 

sett fram með þeim hætti að börn með ólíkan bakgrunn og á ólíkum aldri geti tileinkað sér 

hana, sbr. jafnræðisreglu 2. gr. SRB.393 Bestur árangur næst þegar börn kynnast virðingu fyrir 

mannréttindum í samfélaginu öllu, þ.m.t. innan veggja heimilis og skóla.394 

 

4 Innleiðing Barnasáttmálans 
Af því sem að framan greinir má ráða að áhrifa SRB á innanlandsrétt aðildarríkja sinna getur 

gætt víða. Í eftirfarandi umfjöllun verður leitast við að veita yfirsýn á stöðu SRB hér á landi. 

Til samanburðar verður litið til norsks og sænsks réttar, umfjöllun um norskan rétt er ítarlegri 

sökum þeirrar reynslu sem komin er á lögfestingu SRB í Noregi. 

 

4.1. Íslenskur réttur 

4.1.1 Ráðstafanir stjórnvalda 

Forvitnilegt er að skoða hvernig staða Barnasáttmálans breyttist frá því að hann var ekki 

talinn þurfa aðlögun að íslenskum rétti og til þess að sáttmálinn var lögfestur í heild sinni. 

Líkt og um MSE vakna vangaveltur um stöðu SRB sem réttarheimildar og ennfremur um 

áhrif lögfestingar samningsins í heild á réttindi barna. Í ritstjórnargrein í Tímariti lögfræðinga 

árið 2012 tók Róbert R. Spanó skýra afstöðu til álitaefnisins: „Lögfesting [B]arnasáttmálans 

er ekki aðeins táknræn aðgerð. Á stjórnvöldum hvílir nú að lögum jákvæð skylda til að taka 

mið af sáttmálanum við framkvæmd málefna er snúa að börnum.“395 Ótrúlegt en satt var við 

fullgildingu SRB árið 1992 það talið samræmast 1. gr. SRB að hér á landi gilti samningurinn 

                                                
389 Almennt álit nr. 7 (BRN), bls. 19. 
390 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 16. 
391 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 16; Almennt álit nr. 1 (BRN), bls. 7. 
392 Almennt álit nr. 7 (BRN), bls. 19. 
393 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 16; Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 68. 
394 Almennt álit nr. 1 (BRN), bls. 6. 
395 Róbert R. Spanó: „Lögfesting barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna“, bls. 341. 



 

 
 

59 

aðeins um börn undir 16 ára aldri. Þegar innleiðing SRB er skoðuð er því vert að skýra frá 

þeim breytingum sem orðið hafa á skilgreiningu hugtaksins barn frá fullgildingu hans. Þá 

verður greint frá þróun barnalöggjafarinnar, þ.e. barnalögum og barnaverndarlögum. Embætti 

umboðsmanns barna verður einnig skoðað og gerð landsáætlunar um mannréttindi barna 

könnuð. Í kafla 4.1.6 verður fræðsla um mannréttindi barna skoðuð og tekin dæmi af 

framkvæmd tveggja efnisákvæða SRB í kafla 4.1.7. Urðu ákvæði 1. mgr. 3. gr. SRB og 2. 

málsl. c-liðar 37. gr. SRB fyrir valinu. Víðtækt eðli 1. mgr. 3. gr. SRB gerir ákvæðið 

sérstaklega veigamikið fyrir innleiðingu SRB. Þá er mikilvægt að kanna afdrif yfirlýsingar 

íslenskra stjórnvalda við ákvæði 2. málsl. c-liðar 37. gr. SRB en líkt og áður sagði leggur 

BRN mikið upp úr því að fyrirvarar við ákvæði SRB séu dregnir til baka.396  

 Áður hefur komið fram að allt frá því að ríki undirritar þjóðréttarsamning eigi að hefjast 

ferli til fullgildingar hans, þ.e. að gengið sé úr skugga um að ákvæði landsréttar séu í 

samræmi við þær skuldbindingar sem ríkið hyggst takast á hendur. Þegar 

þingsályktunartillaga um heimild til fullgildingar SRB var lögð fyrir Alþingi þann 30. apríl 

1992 töldu stjórnvöld sig hafa kannað hvort ákvæði Barnasáttmálans samræmdust íslenskum 

lögum. Í þeim athugasemdum sem fylgdu þingsályktunartillögunni var þannig annars vegar í 

A-lið þeirra veitt yfirlit um efni samningsins og hins vegar í B-lið hvert ákvæði sérstaklega, 

þ.e. hvernig íslensk lög samræmdust viðkomandi ákvæði. 397 Niðurstaða framangreindrar 

könnunar var að „[...] framkvæmd þeirra mála, sem samningurinn fjall[aði] um, [væri talin] í 

fullu samræmi við ákvæði hans [...]“.398 Í kafla 4.2.1 var bent á að þetta gæti talist ákveðin leið 

við fullgildingu þjóðréttarsamnings, þ.e. „normharmoni“, þó svo að hér á landi væri talað um 

að stundum þyrfti ekki að grípa til aðgerða til þess að innleiða þjóðréttarsamning. 

Barnasáttmálinn var því fullgiltur án fyrirvara, en gerðar sérstakar yfirlýsingar við tvö ákvæði 

hans. Annars vegar við 1. mgr. 9. gr. SRB um endurmat dómstóla á ákvörðunum stjórnvalda 

um forsjá barna og hins vegar um að börnum sem svipt væru frelsi sínu skyldi halda 

aðskildum frá fullorðnum (2. málsl. c-liðar 37. gr. SRB).399 Fallið hefur verið frá fyrri 

yfirlýsingunni en sú síðari er enn til staðar.400 Um samtímaálit á hugsanlegum áhrifum SRB 

má líta til ummæla Davíðs Þórs Björgvinssonar í ritinu Barnaréttur, frá árinu 1995: 

 

                                                
396 Íslensk stjórnvöld kölluðu fyrirvara sína við ákvæði SRB yfirlýsingar.  
397 Alþt. 1991–92, A-deild, bls. 5045-5055. 
398 Alþt. 1991–92, A-deild, bls. 5045. 
399 Alþt. 1991–92, A-deild, bls. 5045.   
400 „Status of ratification[.] Interactive Dashboard“ (leturbreyting höfundar), http://indicators.ohchr.org. 
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Samningurinn sem slíkur kemur ekki til með að hafa mikil áhrif á löggjöf hér á landi um 
málefni barna, þar sem heita má að ákvæði hans séu þegar uppfyllt, þótt eflaust megi gera betur 
á sumum sviðum.401 
 

 Hér verður sýnt fram á að gripið hafi verið til aðgerða („normharmoni“), vegna 

fullgildingar SRB og að íslensk lög hafi verið aðlöguð ákvæðum Barnasáttmálans, bæði fyrir 

fullgildingu hans sem og eftir. Þrátt fyrir að í upphafi hafi ekki verið talið að aðlaga þyrfti 

ákvæði SRB að íslenskum rétti má nú „[fullyrða] að tillit hafi verið tekið til ákvæða 

Barnasamningsins við samningu laga á sviði barnaréttar frá því hann var fullgiltur hér á 

landi.“402 Sú aðlögun laga þótti hins vegar ekki nægja og var snemma farið að tala fyrir því að 

nauðsynlegt væri að SRB yrði í heild sinni festur í lög líkt og MSE, til þess að tryggja réttindi 

barna. Má finna ummæli í þá átt í skýrslu Umboðsmanns barna fyrir árið 1999.403 Á 20 ára 

afmælisári SRB samþykkti Alþingi svo þingsályktun þess efnis að ríkisstjórnin skyldi 

undirbúa lögfestingu SRB og ætti „[...] frumvarp sem [fæli] í sér lögfestingu samningsins og 

aðlögun íslenskra laga að sáttmálanum [að] liggja fyrir 20. nóvember 2009.“404 Það náðist 

ekki og vegna álitaefna um lagabreytingar sem nauðsynlegar væru til þess að uppfylla mætti 

skilyrði 2. málsl. c-liðar 37. gr. SRB var frumvarpið ekki lagt fram.405 

 Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013 voru samþykkt 

þann 6. mars 2013 og tóku þau gildi 13. mars sama ár. Af athugasemdum sem fylgdu 

lögunum má ráða að fyrir utan það almenna höfuðmarkmið að auka réttindi barna hafi 

markmið lögfestingarinnar einkum verið þríþætt: a) gera dómstólum og stjórnvöldum skylt að 

beita ákvæðum SRB; b) stuðla að vitundarvakningu um mannréttindi barna; c) bæta ímynd 

Íslands á alþjóðavettvangi.406 Markmiðin ríma ágætlega við markmið lögfestingar MSE á 

sínum tíma líkt og greint var frá í b-lið kafla 2.5.3 hér að framan. 

 

4.1.2 Hugtakið barn 

Grundvallarforsenda SRB er að hann mælir fyrir um vernd til handa öllum börnum undir 18 

ára aldri, sbr. 1. gr. SRB. Breytt viðhorf til réttinda samkvæmt SRB koma skýrlega í ljós 

                                                
401 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 33. 
402 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 11. 
403 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1999, bls. 133; Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 8. 
404 Alþt. 2008-09, A-deild, bls. 3920. 
405 Þskj. 155, 141. lögþ. 2012-13, bls. 52 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
406 Þskj. 155, 144. lögþ. 2012-13, bls. 48-49 (enn óbirt í A-deild Alþt.). „Barn eða forsjáraðili þess getur þá borið 
ákvæði samningsins fyrir sig sem ótvíræða réttarreglu fyrir dómi eða stjórnvöldum. Lögfesting mun vekja jafnt 
almenning og þá sem fjalla um málefni barna fyrir dómstólum, í stjórnsýslu og við undirbúning að lagasetningu, 
til frekari vitundar um mannréttindi barna og þá virðingu sem verður að ætlast til að þeim sé sýnd í réttarríki. 
Lögfesting samningsins um réttindi barnsins mun og auka, á alþjóðavettvangi, traust á virðingu íslenska ríkisins 
fyrir mannréttindum barna.“ 
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þegar skoðað er til hverra ákvæði Barnasáttmálans taka, þ.e. hverjir falla undir hugtakið barn í 

skilningi SRB. Að íslenskum rétti telst einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri vera barn, 

sbr. 1. gr. SRB sbr. lög nr. 19/2013, 1. mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 og 1. mgr. 1. 

gr. lögræðislaga nr. 71/1997, hér eftir einnig vísað til sem lögrl. Það var þó ekki alltaf svo. 

 Í frumskýrslu íslenska ríkisins til BRN var því haldið fram að þrátt fyrir að samræmda 

skilgreiningu skorti í íslenskri löggjöf á hugtakinu barni, væru réttindi samningsins í raun 

tryggð öllum undir 18 ára aldri í samræmi 1. gr. SRB.407 Samkvæmt 1. gr. lögræðislaga nr. 

68/1984, sem voru í gildi við fullgildingu SRB, fengu börn sjálfræði við 16 ára aldur en 

fjárræði og fullt lögræði 18 ára, sbr. 2. málsl. 1. gr. laganna. Nánar var í 12. gr. þeirra laga 

kveðið á um að sjálfráða maður réði einn öðru en fé sínu, nema lög mæltu sérstaklega fyrir 

um annað. Foreldrar voru þó framfærsluskyldir samkvæmt þágildandi 1. málsl. 1. mgr. 14. gr. 

sbr. 1. málsl. 1. mgr. 17. gr. barnalaga nr. 9/1981 þar til barn varð 18 ára. Í 2. mgr. 1. gr. laga 

um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966 var barn hins vegar skilgreint sem einstaklingur 

innan 16 ára aldurs, en ungmenni einstaklingur frá 16 til 18 ára. Við fullgildingu SRB var, 

þrátt fyrir ákvæði 1. gr. SRB, ekki talið að hækka þyrfti sjálfræðisaldur heldur litið svo á að 

unnt væri að túlka einstök ákvæði SRB með þeim hætti að Barnasáttmálinn ætti ekki við um 

ungmenni á aldrinum 16-18 ára hér á landi „[...] ef um [væri] að ræða réttindi sem [féllu] 

innan sjálfræðishugtaksins.“408 Það viðhorf átti hins vegar eftir að breytast og fljótlega var 

farið að vinna að hækkun sjálfræðisaldurs. 

 Á vormánuðum ársins 1996 voru lögð fram á Alþingi tvö þingmannafrumvörp um 

breytingu á lögræðislögum nr. 68/1984 þar sem sjálfræðisaldur yrði færður í 18 ár, sbr. 1. gr. 

beggja frumvarpanna, í báðum tilvikum m.a. með vísan í 1. gr. SRB.409 Hvorugt náði þó fram 

að ganga og á næsta þingi sameinuðust flutningsmennirnir um nýtt frumvarp sama efnis, en 

það hlaut heldur ekki brautargengi.410 Um sama leyti var nefnd um heildarendurskoðun 

lögræðislaga að ljúka störfum.411 Fór það svo að ný lögræðislög nr. 71/1997 tóku gildi þann 1. 

janúar 1998 og eru enn í gildi með síðari breytingum. Með setningu lögrl. var sjálfræðisaldur 

hækkaður úr 16 árum í 18 ár, sbr. 1. mgr. 1. gr. lögrl., til samræmis við ákvæði 1. gr. SRB. Í 

athugasemdum sem fylgdu frumvarpi að lögrl. valdi nefndin að taka ekki afstöðu til þess 

hvort hækka ætti sjálfræðisaldur eður ei, en reifaði kosti og galla hvorrar leiðar um sig.412 Sem 

                                                
407 „Fyrsta skýrsla Íslands um framkvæmd samnings á vegum Sameinuðu þjóðanna frá 20. nóvember 1989 um 
réttindi barnsins“ (málsgrein nr. 91), http://www.innanrikisraduneyti.is. 
408 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 5047. 
409 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3815-3816 og Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3814. 
410 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 665. 
411 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 3672. 
412 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 3678. 
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röksemd með hækkun sjálfræðisaldurs var m.a. bent á að íslensk framkvæmd væri „ekki í 

samræmi við löggjöf í nágrannalöndum okkar [og] rétt [væri] að fylgja skilgreiningu 

[SRB].“ 413  Á starfstíma nefndarinnar var tvívegis óskað eftir umsögnum um hækkun 

sjálfræðisaldurs, fyrst árið 1993 og svo árið 1996, í síðara skiptið tóku mun fleiri afstöðu með 

hækkun sjálfræðisaldurs og þá mælti enginn gegn henni.414 Virðist því hafa orðið nokkur 

viðhorfsbreyting á tímabilinu. Einnig var greint frá því í athugasemdunum að íslensk 

stjórnvöld hefðu fengið ábendingu frá BRN um að hækka ætti sjálfræðisaldurinn í 18 ár, án 

þess þó að BRN hefði sérstaklega farið fram á það í lokaathugasemdum við fyrstu skýrslu 

íslenskra stjórnvalda sem þá voru nýútgefnar (1996).415 Að öðru leyti var ekki gerð grein fyrir 

ákvæðum SRB eða réttaráhrifum þeirra í framangreindum athugasemdum.416  

 Í greininni „Sjálfræði og réttindi barna“ frá árinu 1997 tók Hrefna Friðriksdóttir saman 

aðdragandann að hækkun sjálfræðisaldurs og setti í samhengi við SRB og réttindi barna. Þar 

benti hún á þann greinarmun sem væri á sjálfræði annars vegar og þátttöku- og 

sjálfsákvörðunarrétti barna hins vegar og komst að þeirri niðurstöðu að ásamt því að hækka 

sjálfræðisaldur í 18 ár, þyrfti að kveða með skýrari hætti á um rétt barna til þátttöku og 

sjálfsákvörðunar í lögum.417 

 

4.1.3 Barnalög 

Á þeim tíma sem þingsályktun um fullgildingu SRB var lögð fyrir Alþingi stóð yfir 

endurskoðun á barnalögum og barnaverndarlögum. Í athugasemdum með þingsályktun um 

fullgildingu Barnasáttmálans var ítrekað vísað til þessara frumvarpa sem væru til meðferðar á 

Alþingi og myndu verða til þess að ákvæðum SRB yrði betur fullnægt hér á landi.418 Var 

þannig strax í upphafi gert ráð fyrir ákveðinni aðlögun að lögum, þrátt fyrir að litið hafi verið 

svo á að framkvæmdin hér á landi væri í samræmi við Barnasáttmálann. Óhjákvæmilegt er 

annað en að telja það nokkra þversögn. 

 Ný barnalög nr. 20/1992 voru samþykkt af Alþingi þann 9. maí 1992, þ.e. fjórum dögum 

áður en framangreind þingsályktunartillaga um heimild til handa ríkisstjórn til þess að 

fullgilda SRB var samþykkt (13. maí), og tóku skv. 1. mgr. 76. gr. laga nr. 20/1992 gildi þann 

1. júlí 1992. Tóku þau við af eldri barnalögum nr. 9/1981. Var því þegar búið að breyta lögum 

með hliðsjón af SRB, bæði áður en samningurinn var fullgiltur af Íslands hálfu, með heimild 
                                                
413 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 3677. 
414 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 3676. 
415 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 3678. 
416 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 3672-3697. 
417 Hrefna Friðriksdóttir: „Sjálfræði og réttindi barna“, bls. 748. 
418 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5054 og 5055. 
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Alþingis þann 28. október 1992 og jafnframt áður en Alþingi veitti til þess heimild, hvað sem 

líður yfirlýsingum um að þess væri ekki þörf. Er þannig í athugasemdum með frumvarpi til 

barnalaga nr. 20/1992 sérstakur kafli helgaður SRB og tekið fram að: „Samningurinn [hafi] 

verið undirritaður af hálfu Íslands og [...] hliðsjón [hafi verið höfð] af honum við gerð 

frumvarpsins.“419 Vísað var til ýmissa ákvæða Barnasáttmálans og þess hvernig ný barnalög 

myndu verða til þess að íslensk löggjöf samræmdist honum betur. Verða hér nefnd tvö dæmi. 

Má nefna ummæli um 18. gr. SRB þar sem segir að þágildandi barnalög geti stangast á við 

ákvæðið þar sem ekki sé heimilað að semja um sameiginlega forsjá eftir skilnað eða 

sambúðarslit. Muni „[...] ákvæði frumvarpsins [því] fær[a] íslenska löggjöf nær samningnum 

[...]“.420 Einnig var t.d. vísað til 2. gr. SRB um bann við mismunun og nefnt að með nýjum 

barnalögum væri horfið frá þeim greinarmun sem lög gerðu á skilgetnum og óskilgetnum 

börnum.421 

 Um tíu árum eftir að barnalög nr. 20/1992 tóku gildi var litið svo á að vegna þróunar í 

barna- og fjölskyldurétti væri þörf á endurskoðun löggjafarinnar. Ný barnalög nr. 76/2003, 

hér eftir vísað til sem bl., voru samþykkt þann 15. mars 2003.422 Þau eru enn í gildi með síðari 

breytingum. Ásamt öðru var í athugasemdum með frumvarpi að bl. vísað til þjóðréttarlegra 

skuldbindinga íslenska ríkisins og þá einkanlega samkvæmt SRB og MSE.423 Þannig var m.a. í 

athugasemdum með 1. gr. (nú 1. gr. [a]) vísað til skyldu aðildarríkja SRB til að grípa til 

viðeigandi ráðstafana m.a. á sviði löggjafar og stjórnsýslu til þess að tryggja að réttindi 

samkvæmt Barnasáttmálanum kæmust til framkvæmda, sbr. 4. gr. SRB.424 Í samræmi við 1. 

mgr. 7. gr. SRB um rétt barns til að þekkja báða foreldra sína var það nýmæli sett í lög að 

móður væri skylt að feðra barn sitt, sbr. nú 1. gr. [a] bl.425 Áður hafði þó verið litið svo á að 

móður bæri að feðra barn sitt án þess að kveðið væri á um það í lögum.426 Þá er í 1. mgr. 7. gr. 

bl. kveðið á um rétt barns til að vera skráð í þjóðskrá í samræmi við 7. gr. SRB.427 Með vísan 

til 2. gr. SRB um rétt barna til þess að njóta réttinda samkvæmt samningnum án mismununar, 

og þeirra breytinga sem gerðar voru á stjskr. með stjskpl. nr. 97/1995, var ekki lengur talið að 

                                                
419 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1156. 
420 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1157 (leturbreyting höfundar). 
421 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1156. 
422 Barnalög, bls. 11. 
423 Barnalög, bls. 11. 
424 Barnalög, bls. 25. 
425 Barnalög, bls. 13-14 og 22. 
426 Barnalög, bls. 25. 
427 Barnalög, bls. 14. 



 

 
 

64 

kveða þyrfti á um rétt barna til jafnrar réttarstöðu í barnalögum og ákvæði þar að lútandi tekið 

úr lögunum.428 Var þannig leitast við að einfalda lagatextann.429 

 Sjónarmiðum barns er gert hærra undir höfði í 6. mgr. 28. gr. bl., um inntak forsjár, og 

kveðið á um þá skyldu að hafa samráð við barn áður en málefnum þess sé ráðið til lykta. 

Þannig var í framangreindum athugasemdum tiltekið að ákvæðið yrði með þessu í samræmi 

við 12. gr. SRB.430 Tilgangurinn var m.a. að vekja athygli foreldra á framangreindri skyldu, en 

bent hefur verið á að ákvæðið kveði ekki skýrlega á um þá skyldu foreldra að taka tillit til 

skoðana barnsins sjálfs við ákvörðunartökuna.431 Nánar tiltekið segir í 1. mgr. 12. gr. SRB að 

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

sem það varði og ennfremur að tekið sé réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur 

þess og þroska. Forsenda þess að barn geti nýtt rétt sinn til þátttöku og sjálfsákvörðunar er 

réttur barnsins til þess að tjá sig. Þannig er í 43. gr. bl. kveðið á um rétt barns til að tjá sig í 

forsjármálum. Í athugasemdum með ákvæðinu var vísað til ákvæða SRB um rétt barns til að 

tjá sig í málum er það varðar, sbr. 2. mgr. 12. gr. SRB, og tekið fram að ekki væri í SRB 

miðað við tiltekinn aldur barns (12 ára) líkt og í þágildandi barnalögum.432 Á þeim grundvelli 

og með vísan í álit sérfræðinga var tekin sú ákvörðun að miða þessi réttindi barnsins ekki við 

ákveðinn aldur, heldur stigvaxandi þroska og atvik máls hverju sinni en þó tekið fram að 

BRN hefði ekki gert athugasemdir við eldri löggjöf og af því ráðið að „[...] ákvæði gildandi 

barnalaga [væru] í samræmi við [B]arnasáttmálann hvað þetta varðar.“433 Þrátt fyrir að í bl. sé 

ekki tekin bein afstaða til þess við hvaða tímamark barni hlotnist samráðs-, þátttöku- eða 

sjálfsákvörðunarréttur getur annað verið uppi á teningnum í öðrum lögum. Þar er þó um fá 

ákvæði að ræða og talar Hrefna Friðriksdóttir um „einstaka lög“.434 

                                                
428 Barnalög, bls. 21. 
429 Sjá umfjöllun Hafliða Lárussonar í greininni „Lagasmíð“, sem birtist í Úlfljóti árið 1995 um ókosti 
endurtekninga í lögum, bls. 15. 
430 Barnalög, bls. 74. 
431 Barnalög, bls. 73-74; Friðhelgi einkalífs, bls. 20-21. 
432 Barnalög, bls. 107. 
433 Barnalög, bls. 108. 
434 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 13. Eru þar talin upp eftirfarandi ákvæði: a) 75. gr. lögrl. um rétt 
ófjárráða einstaklinga til þess að ráða sjálfsafla- og gjafafé. b) 6. gr. ættleiðingarlaga nr. 130/1999 um samþykki 
barns sem orðið er 12 ára fyrir ættleiðingu. c) 13. gr. laga nr. 45/1996 um mannanöfn um samþykki barns sem 
orðið er 12 ára til nafnbreytingar. d) 14. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um sakhæfi barns frá 15 ára 
aldri. e) 46. gr. bvl. um ákveðna aðild barns 15 ára og eldri að barnaverndarmálum. f) 13. gr. laga um ráðgjöf og 
fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisgerðir nr. 25/1975 sem kveður á um 
rétt barns 16 ára og eldra til þess að taka sjálft ákvörðun um fóstureyðingu. g) 24. og 25. gr. laga nr. 74/1997 um 
réttindi sjúklinga sem mæla fyrir um rétt barns 16 ára og eldra til að taka ákvarðanir um heilbrigðisþjónustu. h) 8. 
gr. laga nr. 108/1999 um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög um að 16 ára og eldri geti tekið ákvörðun um 
inngöngu í skráð trú- eða lífsskoðunarfélag. 
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 Tæpum tíu árum frá gildistöku barnalaga var aftur komið að umtalsverðum betrumbótum. 

Aðdragandinn var þó lengri og nefnd um endurskoðun bl. var skipuð árið 2008.435 Lög nr. 

61/2012 og nr. 144/2012 um breytingu á bl. voru samþykkt árið 2012 og tóku gildi 1. janúar 

2013. Barnalögum hafði þó áður verið breytt, en ekki í sama mæli og með lögum nr. 61/2012. 

Helsta breytingin á bl. sem tilkomin var vegna ákvæða SRB var með nýrri 1. gr. bl., sbr. 1. gr. 

laga nr. 61/2012, en þar er nú að finna allar fjórar grundvallarreglur Barnasáttmálans. Í 

athugasemdum með frumvarpi til laganna kemur fram að nauðsynlegt sé að hafa ákvæði í bl. 

sem taki mið af meginreglum SRB og ákvæðið gildi almennt alls staðar þar sem teknar séu 

ákvarðanir sem varði börn og einskorðist því ekki við barnalög.436  

 

4.1.4 Barnaverndarlög 

Ólíkt barnalögum sem „[...] fjalla [að mestu] um réttarstöðu barna og foreldra í tengslum við 

faðerni, forsjá, umgengni og framfærslu [...] fjalla [barnaverndarlög] aðallega um skyldur og 

heimildir hins opinbera til að grípa inn í ef hagsmunum og velferð barna er ógnað eða þegar 

börn búa við óviðunandi aðstæður.“437 Þann 20. maí 1992 samþykkti Alþingi lög um vernd 

barna og ungmenna nr. 58/1992, komu þau í stað laga nr. 53/1966 um vernd barna og 

ungmenna. Athyglisvert er að í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi að lögum nr. 58/1992 

var ekki vísað til Barnasáttmálans.438 Þó var í ákvæðum laganna og athugasemdum sem fylgdu 

frumvarpi að þeim skírskotað til ýmissa meginreglna barnaréttar. Þannig var t.a.m. í 3. málsl. 

1. gr., um markmið barnaverndar, kveðið á um að grípa ætti til þeirra úrræða sem jafnan gætu 

talist barni eða ungmenni fyrir bestu. Þá var í 4. málsl. 17. gr. kveðið á um að ávallt skyldi 

gripið til þess ráðs sem ætla mætti að væri barni eða ungmenni fyrir bestu. Má spyrja hvort 

þar sé vísað til 1. mgr. 3. gr. SRB, en slíkt ákvæði var ekki að finna í eldri lögum nr. 53/1966 

um vernd barna og ungmenna. Reglan um að bestu hagsmunir barns eigi að ráða för á sér þó 

eldri rætur sem meginregla barnaréttar og var m.a. kveðið á um hana í 2. gr. Yfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 1959 sem áður var getið. 

 Í frumvarpi að barnaverndarlögum nr. 58/1992 var í athugasemdum með 1. gr. sett fram 

það sjónarmið við mat á hagsmunum barns að þrátt fyrir að „[...] litið [væri] á barnið sem 

einstakling [væri] lögð áhersla á að það [væri] engu að síður hluti af fjölskyldunni og [...] 

                                                
435 Þskj. 328, 140 lögþ. 2011-12, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
436 Þskj. 328, 140 lögþ. 2011-12, bls. 52 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
437 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 26. 
438 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 4051-4083. 
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barnaverndaryfirvöldum [bæri] að virða það.“439 Þar kom einnig fram að hagsmunir barna 

væru „alla jafna best tryggðir með því að þau [ælust] upp hjá eigin fjölskyldu.“: 

 
Með orðalagi greinarinnar er stefnt að því að setja barnaverndaryfirvöldum raunhæf markmið. 
Ekki er barnaverndaryfirvöldum ætlað að tryggja öllum börnum bestu aðstæður heldur að sjá 
svo um að engin börn búi við skaðlegar aðstæður. Það verður þó ávallt matsatriði á hverjum 
tíma og í hverju samfélagi hvað teljast viðunandi uppeldisskilyrði. [...] Þó getur komið til þess 
að grípa þurfi til sérstakra ráða til verndar barni og [...] verður að meta í hverju einstöku tilfelli 
hvað barni eða ungmenni sé fyrir bestu.440 
 

Þrátt fyrir að ekki hafi verið beint vísað til SRB var markmið barnaverndar að tryggja bestu 

hagsmuni barnsins. Ásamt því að kallast á við 1. mgr. 3. gr. SRB verður einnig að telja að 

markmiðið hafi verið í samræmi við 5. gr. SRB sem mælir fyrir um að aðildarríki virði ábyrgð, 

réttindi og skyldur foreldra, ásamt 9. gr. SRB sem kveður á um að ekki skuli aðskilja barn frá 

foreldrum sínum nema nauðsynlegt sé vegna hagsmuna barnsins. Birtist í þessu ákveðin 

þróun í barnavernd. Í Þjóðarspeglinum árið 2010 lýsti Anni G. Haugen því hvernig viðhorf til 

foreldra hefðu breyst frá því að litið væri á þá sem mögulega ógn við hagsmuni barns til þess 

að telja hagsmunum barnsins best borgið hjá þeim og því bæri að styðja foreldrana.441 Í 

samræmi við það gerir Barnasáttmálinn þá kröfu að ákvæðum í lögum um réttindi til handa 

foreldrum þróist yfir í reglur um ábyrgð foreldra til að breyta í samræmi við bestu hagsmuni 

barnsins.442 

 Þá var í athugasemdum með frumvarpi að barnaverndarlögum nr. 58/1992 tekið fram að 

sérstaklega þyrfti að vanda til lagasetningar um efnið vegna hagsmuna barna, en jafnframt 

sleginn sá varnagli að gæta yrði þess að skerða ekki um of friðhelgi einstaklinga, þ.e. að 

öllum líkindum foreldra en ekki þeirra barna sem um ræddi.443 Friðhelgi einkalífs, fjölskyldu 

og heimilis nýtur nú verndar skv. 1. mgr. 71. gr. stjskr. sbr. 1. mgr. 9. gr. stjskpl. nr. 97/1995, 

en getur takmarkast af réttindum annarra, sbr. 3. mgr. 71. gr. stjskr. sbr. 3. mgr. 9. gr. stjskpl. 

nr. 97/1995. Í athugasemdum með 9. gr. frumvarps að stjskpl. nr. 97/1995 (71. gr. stjskr. um 

friðhelgi einkalífs) var í þessu sambandi tekið fram að nauðsyn ákvæðis á borð við 3. mgr. 71. 

gr. stjskr. helgaðist hvað helst af þeirri vernd sem börn þyrftu á að halda og því inngripi sem 

hugsanlega þyrfti að beita þeim til varnaðar.444 

                                                
439 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 4055. 
440 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 4055. 
441 Anni G. Haugen: „Samvinna í barnavernd“, bls. 1. 
442 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook For the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 232. 
443 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 4052. 
444 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2102. 
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 Með núgildandi barnaverndarlögum nr. 80/2002, hér eftir einnig vísað til sem bvl., voru 

umtalsverðar breytingar gerðar á skipulagi barnaverndarmála, m.a. vegna hækkunar á 

sjálfræðisaldri, sbr. 1. gr. lögrl., sem áður hefur verið greint frá. Sem dæmi má nefna að í 1. 

mgr. 46. gr. bvl. er barni eldra en 15 ára veitt aðild að ákveðnum tegundum barnaverndarmála 

sem það varðar. Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu er, ólíkt því sem var í 

athugasemdum sem fylgdu frumvarpi að lögum nr. 58/1992, ítrekað vísað til SRB og ákvæða 

samningsins.445 Tilvísanir til SRB hafa þó að sjálfsögðu ekki sjálfkrafa áhrif til bættrar 

réttarstöðu barna. Þannig var m.a. tekið fram í athugasemdum með frumvarpinu að í 4. gr. bvl. 

væri að finna grundvallarreglur barnaverndarstarfs sem lengi hefðu notið viðurkenningar og 

að frekar væri á ferðinni breytt framsetning en ekki efnislegar breytingar.446  

 Árið 2008 skipaði félags- og tryggingamálaráðherra starfshóp til þess að meta reynsluna 

af bvl. nr. 80/2002 og átti að skoða sérstaklega vistun barna utan eigin heimilis.447 Þann 7. júní 

2011 voru samþykkt lög nr. 80 um breytingu á barnaverndarlögum, nr. 80/2002, með síðari 

breytingum, og öðluðust þau samkvæmt 1. mgr. 57. gr. laganna þegar gildi. Í 9. mgr. sömu 

greinar voru þó nokkur ákvæði þar undanskilin, en. a-liður 45. gr., 50.–52. gr., a-liður 53. gr. 

og 1., 3. og 4. málsl. b-liðar 53. gr. áttu ekki að taka gildi fyrr en 1. janúar 2013. Umrædd 

ákvæði vörðuðu fyrirhugaðar breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna úrræða 

fyrir barn sem vista þyrfti utan heimilis. Átti ríkið að taka yfir ábyrgð á að byggja upp heimili 

og stofnanir, skv. 84. gr. bvl. en sveitarfélög áfram að bera ábyrgð á öðrum úrræðum í 

nærumhverfi barnsins, skv. 84. gr., t.d. á einkaheimilum.448 Í athugasemdum sem fylgdu 

frumvarpi að lögum nr. 80/2011 var greint frá því að þessar breytingar ættu sér lengri 

aðdraganda. Nefnd sem vann að gerð bvl. nr. 80/2002, hefði einnig talið rétt að þessi verkefni 

hvíldu á herðum ríkisins, en það sjónarmið hefði þó ekki náð fram að ganga.449 Ástæður þess 

að ríkið ætti að bera ábyrgðina voru að þannig mætti best „[...] tryggja samhæfingu, samræmi, 

jafnrétti, réttaröryggi og réttindi barnanna.“450 Framboð úrræða væri ólíkt á milli sveitarfélaga 

og flestar barnaverndarnefndir væru í vandræðum með að hafa tiltæk heimili og stofnanir 

þegar á þyrfti að halda.451 Af þessu varð þó ekki. Í fyrstu var gildistöku þeirra ákvæða sem 

upp voru talin í 9. mgr. 57. gr. bvl. frestað um eitt ár, með lögum nr. 113/2012 (lög um 

breytingu á lögum nr. 80/2011, um breytingu á barnaverndarlögum, nr. 80/2002, með síðari 

                                                
445 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1800, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1813, 1849 og 1851. 
446 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1802. 
447 Þskj. 57, 139. lögþ. 2010-11, bls. 13 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
448 Þskj. 65, 141. lögþ. 2012-13, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
449 Þskj. 57, 139. lögþ. 2010-11, bls. 20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
450 Þskj. 57, 139. lögþ. 2010-11, bls. 70 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
451 Þskj. 57, 139. lögþ. 2010-11, bls. 21 og bls. 42 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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breytingum (frestun tilfærslu)). Að lokum var alveg horfið frá flutningi ábyrgðar á 

framangreindum úrræðum með lögum nr. 134/2013 um breytingu á barnaverndarlögum, nr. 

80/2002, og lögum nr. 80/2011, um breytingu á þeim lögum (rekstur heimila fyrir börn). Af 

athugasemdum sem fylgdu frumvörpum framangreindra laga má ráða að ástæðurnar fyrir því 

að ráðast ekki í fyrirhugaðar breytingar voru af fjárhagslegum toga.452 Nánar tiltekið kemur 

fram í athugasemdum með lögum nr. 134/2013: 

 
Frá því að lög nr. 80/2011 voru sett hefur ekki orðið sá viðsnúningur í fjármálum ríkisins að 
raunhæft sé að gera ráð fyrir því að aukið fjármagn fáist til uppbyggingar nýrra úrræða á vegum 
Barnaverndarstofu. [...] Tekið skal fram að við vinnslu málsins hafa komið upp hugmyndir um 
að Samband íslenskra sveitarfélaga geti haft frumkvæði að því að hvetja sveitarfélög til að efla 
þjónustu við börn.453 
 

Lög nr. 134/2013 voru samþykkt þann 23. desember 2013. Aðeins níu mánuðum áður, þann 6. 

mars 2013, hafði Alþingi samþykkt lögfestingu Barnasáttmálans, SRB sbr. lög nr. 19/2013. 

Barnasáttmálinn inniheldur vissulega ekki bein fyrirmæli um það hver eigi að bera ábyrgð á 

framangreindum úrræðum, en þó þarf líkt og ella að gæta þeirra réttinda sem börnum eru 

áskilin með SRB. Með hliðsjón af ákvæðum Barnasáttmálans skýtur það nokkuð skökku við 

að viðsnúningur þurfi að verða í fjármálum ríkisins til þess að jafnræðis barna sem tilheyra 

þessum viðkvæma hóp sé gætt. 

 Í fyrrnefndum athugasemdum með frumvarpi að bvl. nr. 80/2002 kom fram að í 1. málsl. 

1. gr. frumvarpsins væri að finna meginsjónarmið barnaverndarlaga um rétt barns til 

sérstakrar verndar og umönnunar.454 Þá var talið að tilgreining 2. mgr. 1. gr. á umhyggju og 

nærfærni fæli m.a. í sér „[...] það veigamikla atriði að í uppeldi sé barni sýnd virðing og beitt 

skuli samræðum en ekki líkamlegum refsingum [...]“.455 Þó átti eftir að koma í ljós að sú vernd 

væri ekki fullnægjandi og samræmdist ekki túlkun BRN á ákvæðinu. Er niðurstaða 

Hæstaréttar í Hrd. 22. janúar 2009 (506/2008) til marks um það. 

 
Hrd. 22. janúar 2009 (506/2008): Um túlkun 1. mgr. 217. gr. almennra hegningarlaga taldi 
héraðsdómari ólíku saman að jafna, barni eða fullorðnum: „Almennt séð varðar það við 1. mgr. 
217. gr. almennra hegningarlaga að slá mann nauðugan á rassinn með flötum lófa svo að undan 
roðnar. Til þess er hins vegar að líta að hugsanlega tíðkast eitthvað, eða hefur tíðkast, að flengja 
börn.“ Niðurstaða héraðsdóms um sýknu var staðfest af Hæstarétti með þeirri athugasemd að 1. 
mgr. 99. gr. bvl. legði ekki fortakslaust bann við því að foreldri eða annar maður, með samþykki 
þess, beitti barn líkamlegum aðgerðum til að bregðast við óþægð heldur væri refsinæmi slíkrar 

                                                
452 Þskj. 65, 141. lögþ. 2012-13, bls. 2-4 (enn óbirt í A-deild Alþt.) og Þskj. 232, 143. lögþ. 2013-14, bls. 4 (enn 
óbirt í A-deild Alþt.). 
453 Þskj. 232, 143. lögþ. 2013-14, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.), leturbreyting höfundar. 
454 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1809.  
455 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1809. 
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háttsemi háð því að aðgerðir væru til þess fallnar að skaða barnið andlega eða líkamlega og ekki 
hefðu verið færðar sönnur á að ákærði hefði farið út fyrir þau mörk sem ákvæðið fæli í sér. 

 
Í 1. mgr. 19. gr. SRB er kveðið á um rétt barns til verndar gegn hvers kyns ofbeldi. 

Barnasáttmálinn hafði ekki verið lögfestur þegar dómurinn féll og var ekki vísað til hans fyrir 

dómi. Spyrja má hvort niðurstaða málsins hefði orðið önnur ef málsatvik hefðu gerst eftir 

gildistöku laga nr. 19/2013 og 1. mgr. 19. gr. SRB hefði verið gildandi réttur. Sú þekking á 

sjálfstæðum réttindum barna sem dómurinn ber með sér gefur þó ekki tilefni til þess að telja 

svo vera.  

 Í Almennu áliti nr. 8 frá árinu 2007 fer BRN yfir réttindi barna til verndar gegn 

líkamlegum refsingum og ómannúðlegum eða vanvirðandi refsingum. Þar skilgreinir nefndin 

líkamlegar refsingar sem: 

 
[...] allar refsingar þar sem líkamlegu afli er beitt og ætlað að valda einhverjum sársauka eða 
óþægindum, sama hversu smávægilegum. [...] orðalag 19. gr. [SRB] feli í sér að „hvers kyns 
líkamleg[t] ofbeldi“ sé óheimilt og það skilji ekki eftir nokkurt svigrúm innan marka laga til 
þess að telja líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum lögmætt og líkamlegar refsingar falli þar 
undir.456 
 

Afstaða BRN til líkamlegra refsinga hefur því legið skýr fyrir frá árinu 2007. Í því sambandi 

ber að minnast þeirrar skyldu, sem skapaðist við fullgildingu SRB og áður hefur verið vísað 

til, að taka tillit til túlkunar nefndarinnar og skýra lög til samræmis við hana. Hvíldi því sú 

skylda á „[...] íslenskum stjórnvöldum að tryggja að líkamlegar refsingar og annars konar 

ofbeldi [væri] bannað að lögum.“457 Niðurstaðan í Hrd. 22. janúar 2009 (506/2008) olli 

mikilli hneykslan og varð til þess að barnaverndarlögum var breytt með lögum nr. 52/2009. 

Er nú í 2. málsl. 2. mgr. 1. gr. bvl. kveðið á um að bannað sé að beita börn ofbeldi eða annarri 

vanvirðandi háttsemi. Má því ætla að vernd barna gegn ofbeldi sé ágætlega tryggð í íslenskri 

löggjöf, fyrst með 1. mgr. 217. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, hér eftir vísað til sem 

alm. hgl., svo með 2. málsl. 2. mgr. 1. gr. bvl. og loks 1. mgr. 19. gr. SRB sbr. lög nr. 19/2013. 

 

4.1.5 Ráðstafanir stjórnvalda á öðrum vettvangi 

a) Umboðsmaður barna 

Embætti umboðsmanns barna var stofnað með 1. mgr. 1. gr. laga um umboðsmann barna nr. 

83/1994, hér eftir vísað til sem lub. Þrátt fyrir að gera kröfu um að slík embætti hafi lagastoð, 

hefur BRN ekki litið svo á að stofnun þeirra sé liður í ráðstöfunum stjórnvalda á sviði 

                                                
456 Almennt álit nr. 8 (BRN), bls. 6-9. (Þýðing: Heiða Björg Pálmadóttir: „Vernd barna gegn líkamlegu ofbeldi“, 
bls. 198). 
457 Heiða Björg Pálmadóttir: „Vernd barna gegn líkamlegu ofbeldi“, bls. 198. 
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löggjafar og stjórnsýslu, en teljist heldur til ráðstafana stjórnvalda á öðrum vettvangi, hvoru 

tveggja sbr. 1. mgr. 4. gr. SRB. Fyrirmynd að stofnun embættisins var sótt til Norðurlanda, en 

slík embætti voru stofnuð í Noregi og Finnlandi árið 1981 og í Svíþjóð árið 1993.458  

 Embætti umboðsmanns barna, hér eftir vísað til sem UB, heyrir stjórnarfarslega undir 

Forsætisráðuneytið, UB er þó sjálfstæður í störfum sínum en gefur ráðuneytinu einu sinni á 

ári skýrslu um störf sín ásamt því að ráðuneytið hefur eftirlit með fjárreiðum embættisins, sbr. 

1. mgr. 8. gr. lub. Bent hefur verið á að ekki sé nóg að kveða á um sjálfstæði UB í lögum 

þegar fjármögnunin sé ekki jafnframt ákveðin með lögum, heldur eftirlátin stjórnvöldum þar 

sem það geti haft áhrif á raunverulegt sjálfstæði þeirra.459 Hið íslenska embætti umboðsmanns 

barna hefur þannig verið sérstaklega nefnt sem dæmi um embætti þar sem stjórnvöldum sé 

t.a.m. eftirlátið að ákvarða fjármögnun og þar með einnig niðurskurð.460 Um verkefni sín sagði 

UB í fyrstu ársskýrslu embættisins árið 1995:  

 

Að öðru leyti er umboðsmaður sjálfstæður og óháður embættismaður, óháður boð- eða 
skipunarvaldi stjórnvalda, málsvari barna gagnvart stjórnvöldum og einnig einkaaðilum. Honum 
er í raun heimilt að gagnrýna allt og alla – það eina sem honum ber að hafa að leiðarljósi er 
velferð barna almennt.461 

 
Hlutverk UB samkvæmt 1. mgr. 1. gr. lub. felst þannig í því að bæta hag barna og standa vörð 

um hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra. Forsenda þess að UB sé unnt, sem talsmanni barna, að 

sinna þessum störfum sínum er að hann sé öðrum stjórnvöldum óháður enda felst starf hans 

m.a. í því að gæta réttinda barna gagnvart stjórnvöldum.462 Starfssvið UB nær bæði til 

opinberra aðila sem og einkaaðila og skal hann vinna að því að jafnt stjórnvöld, einstaklingar, 

félög og önnur samtök einstaklinga og fyrirsvarsmenn lögpersóna taki fullt tillit til réttinda, 

þarfa og hagsmuna barna, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 3. gr. lub. Í a- til e-lið 2. mgr. 3. gr. lub. eru 

helstu áherslur embættisins taldar upp. Þær eru: a) frumkvæði að stefnumarkandi umræðu í 

samfélaginu um málefni barna; b) koma á framfæri tillögum um úrbætur á réttarreglum og 

fyrirmælum stjórnsýsluhafa er varða börn sérstaklega; c) stuðla að því að fullgiltir 

þjóðréttarsamningar sem varða réttindi og velferð barna séu virtir og benda á að samningar 

um þetta efni verði fullgiltir; d) bregðast við með tiltækum úrræðum telji UB stjórnvöld, 

einstaklinga, félög og önnur samtök einstaklinga og fyrirsvarsmenn lögpersóna, hafa með 

                                                
458 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 401. 
459 Brian Gran: „The Roles of Independent Children’s Rights Institutions in Implementing the CRC“, bls. 222.  
460 Brian Gran: „The Roles of Independent Children’s Rights Institutions in Implementing the CRC“, bls. 222. 
Talar reyndar um sjálfstæðar barnaréttarstofnanir (e. independent children’s rights institutions ICRI’s) og nefnir 
að ekki hafi verið framkvæmdar rannsóknir á sjálfstæði þeirra, sjá bls. 231. 
461 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1995, bls. 8. 
462 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 406. 
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athöfnum eða athafnaleysi brotið gegn réttindum, þörfum og hagsmunum barna; e) stuðla að 

því að kynna fyrir almenningi löggjöf og aðrar réttarreglur er varða börn og ungmenni og 

beita sér fyrir því að gerðar verði rannsóknir á þessu sviði. Þá ber UB samkvæmt 2. málsl. 1. 

mgr. 3. gr. lub. að setja fram ábendingar og tillögur um úrbætur sem snerta hag barna á öllum 

sviðum samfélagsins: 

 
Afskipti umboðsmanns barna eru ekki einskorðuð við barnaréttar- eða barnaverndarmál, heldur 
getur hann komið fram með ábendingar eða tillögur um úrbætur sem snerta hag barna á öllum 
sviðum samfélagsins, svo sem í skólamálum, byggingar- og skipulagsmálum, heilbrigðismálum, 
tryggingamálum o.s.frv.463 
 

Embættið hefur látið sig hin fjölbreyttustu málefni varða en í ljósi þýðingar hlutverks UB við 

innleiðingu SRB og nú eftirfylgni með SRB sbr. lög nr. 19/2013, má spyrja hvort það sé nóg 

að starfsmenn embættisins séu aðeins fjórir talsins.464 Á heimasíðu UB, barn.is, má finna 

upplýsingar um helstu verkefni embættisins og eru þau sundurgreind í sjö þætti: a) aðstoða þá 

sem leita til embættisins um rétt barns í ákveðnu máli og veita ráðgjöf um hvernig unnt sé að 

gæta réttinda barnsins; b) kynning og fræðsla um réttindi barna; c) samskipti við börn um það 

sem þeim þykir mikilvægt, t.d. á fundum ráðgjafarhóps UB; d) samskipti við fagfólk og frjáls 

félagasamtök sem vinna að málefnum barna; e) samskipti við stjórnvöld, t.d. tillögur, álit og 

ábendingar; f) samskipti við Alþingi, t.d. umsagnir um lagafrumvörp og 

þingsályktunartillögur; g) samskipti við fjölmiðla um málefni barna.465 Eru verkefnin að 

framansögðu fjölbreytt.  

 Þegar áhrif embættisins á íslenskan rétt eru skoðuð eru fjölmörg dæmi sem mætti nefna til 

sögunnar, t.a.m. framlag UB til umræðunnar um einelti.466 Skólum er nú skylt samkvæmt 2. 

málsl. 3. mgr. 30. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008, hér eftir vísað til sem grunnskl., að 

hafa til staðar eineltisáætlun sem grípa megi til þegar einelti kemur upp, en líkt og ráða má af 

fjölmiðlaumfjöllun dugar það oft á tíðum ekki til og mörg ljót eineltismál skjóta upp kollinum 

enn þann dag í dag. Þá lét UB árið 1997 gera skýrsluna Heggur sá er hlífa skyldi í kjölfar 

umræðu í fjölmiðlum um bága framkvæmd lögreglu og dómstóla í málum sem vörðuðu 

kynferðisbrot gegn börnum.467 Í skýrslunni kom m.a. fram að mikilvægt væri að yfirheyrslur 

yfir börnum sem brotaþolum færu fram í barnvænlegu umhverfi og að settar yrðu reglur í 

þágildandi lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 (nú lög um meðferð sakamála nr. 
                                                
463 „Um embættið - Hlutverk“, http://www.barn.is. 
464 „Um embættið - Samstarf“, http://www.barn.is. 
465 „Um embættið - Verkefni“, http://www.barn.is. 
466 Sjá t.d.: Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1996, bls. 45-46; Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1997, 
bls. 42-48. 
467 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1996, bls. 82. 
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88/2008) sem kæmu í veg fyrir að barn þyrfti að endurtaka vitnisburð sinn.468 Þá var nefndur 

sá möguleiki að lögregla leitaði strax til dómara þegar um kynferðisbrot gegn barni gæti verið 

að ræða, í samræmi við þágildandi heimild 1. mgr. 74. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 

19/1991. Yfirheyrsla á barni væri því á fyrstu stigum í höndum dómara sem yrði til þess að 

ekki þyrfti að yfirheyra barnið aftur fyrir dómi, í samræmi við norska framkvæmd.469 Í 

samræmi við niðurstöður skýrslunnar lagði UB til ýmsar breytingar á lögum og 

framkvæmd.470 Árið eftir var Barnahús stofnað til þess að sinna málefnum barna sem grunur 

léki á að hefðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. 471  Hugmyndafræði þess hefur notið 

alþjóðlegrar hylli og verið fyrirmynd sams konar húsa á Norðurlöndum og stendur nú til að 

stofna slík hús á Englandi.472 Nýlegra dæmi um störf UB er frá haustmánuðum 2013 þegar 

sameiginleg yfirlýsing umboðsmanna barna á Norðurlöndum og ýmissa 

heilbrigðisstarfsmanna birtist, þar sem umskurður á drengjum var fordæmdur. Þar kom fram 

að þar sem aðgerðin fæli í sér áhættu, væri varanlegt inngrip í líkama barns og gæti haft í för 

með sér mikinn sársauka væri framkvæmd hennar brot á réttindum barns nema 

læknisfræðilegar ástæður krefðust. Bent var á tilmæli Mannréttindaráðs SÞ um að banna ætti 

aðgerðir sem ekki væru í samræmi við réttindi barna og stefndu mannlegri reisn þeirra í hættu. 

Talið var að aðgerðin væri í mótsögn við eftirtalin ákvæði Barnasáttmálans: 12. gr. SRB um 

rétt barns til þess að hafa áhrif á eigið líf; 3. mgr. 24. gr. SRB sem tryggir börnum vernd gegn 

hefðum sem eru skaðlegar heilbrigði þeirra; og 3. gr. SRB um að bestu hagsmunir barns hafi 

forgang.473 Þess má geta að 3. mgr. 24. gr. SRB var að stórum hluta sett til höfuðs þeim sið að 

umskera börn og við gerð þess komu upp hugmyndir um að nefna sérstaklega umskurð 

stúlkna, en fallið var frá því og valið að hafa ákvæðið rýmra.474 Hér á landi er kveðið á um 

refsinæmi umskurðar stúlkubarna í 1. málsl. 218. gr. a. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 

Ákvæðið kom nýtt inn í lögin árið 2005. Þó hafði áður verið talið að fella mætti slíkt brot 

gegn stúlkum undir 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um líkamsárás.475 Enn sem 

komið er eru drengir enn undanskildir aukinni vernd samkvæmt 218. gr. a., en fella mætti 

                                                
468 Svala Ólafsdóttir: Heggur sá er hlífa skyldi, bls. 52-54. 
469 Svala Ólafsdóttir: Heggur sá er hlífa skyldi, bls. 55. 
470 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1997, bls. 128-130. 
471 „Skýrsla umboðsmanns barna til Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna“, http://www.barn.is; „Stofnun 
Barnahúsa á Englandi!“, http://www.bvs.is. 
472 „Skýrsla umboðsmanns barna til Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna“, http://www.barn.is; „Stofnun 
Barnahúsa á Englandi!“, http://www.bvs.is. 
473 „Umskurður brýtur gegn réttindum ungra drengja“, http://www.barn.is. 
474 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook For the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 371. 
475 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 675. 
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umskurð þeirra undir 218. gr., líkt og umskurð stúlkna áður.476 Þá er ákvæði 3. mgr. 24. gr. 

SRB sbr. lög nr. 19/2013 að sjálfsögðu í löggjöfinni þrátt fyrir að vera ekki refsiheimild. 

Fjallaði UB síðan um málið í ársskýrslu sinni fyrir árið 2013 sem kom út 1. febrúar 2014.477 

Af reglubundnari störfum UB má nefna umsögn sem send var þann 10. febrúar 2016 til 

Velferðarnefndar Alþingis um frumvarp til breytinga á lögum um 40 stunda vinnuviku nr. 

80/1971. Ekki er í þeim athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu vikið að réttindum barna eða 

SRB og því mikilvægt að vakin sé athygli á tengslum réttinda barna við efni frumvarpsins.478 Í 

umsögn sinni vék UB að langri viðveru barna í leikskólum og grunnskólum (oft yfir átta tíma 

á dag) og að eldri börn væru oft á tíðum ein heima á meðan foreldrar væru við vinnu. Stytting 

vinnuvikunnar væri þannig mikilvægur liður í að auka samveru foreldra og barna, sem væri 

börnum mikilvæg.479 Þá telur UB kynningu SRB mikilvæga og hefur lagt mikið upp úr því að 

heimsækja skóla landsins.480 

 Allir geta leitað til UB, sbr. 1. mgr. 4. gr. lub., og þrátt fyrir að taka ekki að sér mál um 

ágreining einstaklinga ber UB að leiðbeina þeim sem til hans leita um þær leiðir sem færar 

eru innan stjórnsýslunnar og hjá dómstólum, sbr. 3. mgr. 4. gr. lub, þá hefur UB heimild til að 

taka mál til meðferðar að eigin frumkvæði.481 Áður hefur verið greint frá þeirri áherslu sem 

BRN leggur á að börn hafi sérstaka kæruheimild til embætta umboðsmanna barna. Ekki er til 

staðar kæruheimild til UB, en BRN hefur hvatt til þess UB verði bæði veitt vald og fjármagn 

til þess að taka einstakar kærur til meðferðar.482 Ekki er heldur til staðar kæruréttur til BRN, 

þar sem Ísland hefur ekki fullgilt valfrjálsa bókun þar um. Ættu niðurstöður BRN í 

kærumálum þó, í samræmi við ofangreinda umfjöllun um innleiðingu túlkunar þeirrar 

stofnunar sem samningur kemur á fót, að hafa þýðingu þegar íslensk lög eru skýrð til 

samræmis við Barnasáttmálann, í samræmi við túlkunarregluna sem vikið var að í kafla 2.4.4. 

 

                                                
476 Sjá einnig viðtal við UB: „Skýrt bann þarf við umskurði drengja“, http://www.mbl.is. 
477 Skýrsla umboðsmanns barna um störf á árinu 2013, bls. 19. Þess má geta að framangreindri túlkun um 
refsinæmi umskurðar drengja hefur verið mótmælt af trúarleiðtogum bæði gyðinga og múslima. Sjá t.d.: „Vilja 
láta banna umskurð drengbarna: Mikil andstaða við banninu“, http://www.pressan.is og „Leggst gegn banni við 
umskurði drengja“, http://www.mbl.is. 
478 Þskj. 284, 145. lögþ. 2015-16, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). Þess skal þó haldið til haga að frjálsu 
félagasamtökin Barnaheill (ásamt fleirum) sendu einnig inn umsögn við frumvarpið þar sem sömu sjónarmið 
komu fram. 
479 „Frumvarp til laga um 40 stunda vinnuviku (stytting vinnutíma), 259. mál“, http://www.barn.is. 
480 Inga Rún Sigurðardóttir: „Leiðréttum ekki eftir á“, bls. 14. 
481 „Um embættið - Hlutverk“, http://www.barn.is. 
482 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Íslands (2011), bls. 4. 
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b) Landsáætlun 

Ekki er til staðar landsáætlun um framkvæmd SRB á Íslandi í samræmi við tilmæli BRN, sem 

hafa annars vegar beinst til allra aðildarríkja SRB og hins vegar til íslenska ríkisins 

sérstaklega og þannig birst í Almennu áliti nr. 5 og lokaathugasemdum við reglubundna 

skýrslu Íslands frá árinu 2011.483 Frá útgáfu framangreindra lokaathugasemda hefur UB bent á 

þennan annmarka í ársskýrslum sínum.484 Þrátt fyrir að enn skorti á að gerð sé alhliða áætlun 

um innleiðingu SRB í íslenskan rétt, líkt og BRN hefur talið falla undir áskilnað 4. gr. SRB 

um aðrar ráðstafanir stjórnvalda og greint var frá í kafla 3.5.2 hér að framan, hefur 

áætlunargerð um réttindi barna lengi verið til umræðu. Strax með útgáfu fyrstu ársskýrslu 

sinnar fyrir árið 1995 kallaði UB t.a.m. eftir slíkri stefnumótun og hefur marg ítrekað það 

síðan.485  

 
Það ætti að vera aðalsmerki hverrar ríkisstjórnar og hverrar sveitarstjórnar að tryggja öllum 
börnum sem best og jöfnust skilyrði til uppvaxtar og þroska, [...] verður því markmiði einungis 
náð með því að mótuð verði skýr opinber heildarstefna í málefnum þeirra og aðgerðir 
samræmdar af hálfu stjórnvalda á hinum ýmsu sviðum er varða börn og ungmenni [...]. 486 
 

 Þingsályktunartillaga nr. 14/121 um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til að 

styrkja stöðu fjölskyldunnar var samþykkt þann 13. maí 1997. Í athugasemdum sem fylgdu 

þingsályktunartillögunni var talið rétt að „[...] minna á að Ísland hefur fullgilt samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna.“487 Þar var t.d. stefnt að vernd gegn ofbeldi, skapa átti 

skilyrði til þess að ná jafnvægi á milli atvinnu og fjölskyldulífs og ná öryggi í 

húsnæðismálum.488  

 Þann 11. maí árið 2001 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu, nr. 24/126, þess efnis að 

unnið skyldi að gerð fimm ára framkvæmdaáætlunar um heildarstefnumótun í málefnum 

barna og unglinga.489 Var í því skyni skipuð nefnd um stefnumótun í málefnum barna og 

unglinga og mælti BRN með því í lokaathugasemdum frá 2003 að sú nefnd hlyti „[...] umboð 

til frambúðar til að samræma störf hinna mismunandi stofnana við framkvæmd samningsins, 

[eða að komið væri] upp annarri nægilega öflugri stofnun með víðtækt umboð til þess 

                                                
483 Almennt álit nr. 5 (BRN), bls. 8; Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Íslands 
(2011), bls. 4. 
484 Skýrsla umboðsmanns barna 2012, bls. 12; Skýrsla umboðsmanns barna um störf á árinu 2013, bls. 11 og 
Skýrsla umboðsmanns barna 2014, bls. 9. 
485 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1995, bls. 7; Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1996, bls. 7-8; 
Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1998, bls. 17; Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 2000, bls. 128. 
486 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1995, bls. 7. 
487 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 740. 
488 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 5485. 
489 Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 5243. 
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hlutverks“.490 UB fagnaði þingsályktunartillögunni og benti jafnframt á að hann hefði kallað 

eftir því að í kjölfar slíkrar stefnumótunar kæmi framkvæmdaáætlun til nokkurra ára.491 

Skýrsla framangreindrar nefndar var birt árið 2005 sem tillaga að stefnu í málefnum barna og 

ungmenna.492 Í kjölfarið var svokallaðri Fjölskyldunefnd falið að fara yfir tillögur skýrslunnar 

og fella þær að öðrum tillögum sem miðuðu að því að styrkja stöðu fjölskyldunnar „[...] og 

huga að gerð framkvæmdaáætlunar sem kveðið er á um í þingsályktun um 

heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga.“493 

 Í núgildandi barnaverndarlögum nr. 80/2002 er gert ráð fyrir áætlanagerð í 

barnaverndarmálum. Þannig er í 3. mgr. 5. gr. bvl. kveðið á um að ráðherra leggi 

framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar, til fjögurra ára í senn, fyrir Alþingi að loknum 

hverjum sveitarstjórnarkosningum, en samkvæmt a-lið 2. mgr. 8. gr. forsetaúrskurðar um 

skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 71/2013 sbr. 2. mgr. 5. gr. 

bvl. fer Velferðarráðuneytið nú með málefni á sviði barnaverndar. Í lokaathugasemdum BRN 

frá árinu 2003 fagnaði nefndin því að mælt væri fyrir um gerð framkvæmdaáætlunar í bvl., en 

þó hafa aðeins tvær slíkar áætlanir verið samþykktar á Alþingi og hafa þær báðar runnið sitt 

skeið. 494  Þar var um að ræða þingsályktun nr. 17/135 um framkvæmdaáætlun í 

barnaverndarmálum sem samþykkt var 29. maí 2008 (í gildi frá 2008 til 

sveitarstjórnarkosninga árið 2010) og þingsályktun nr. 17/141 sem samþykkt var 11. mars 

2013 (í gildi frá 2013 til sveitarstjórnarkosninga árið 2014).495 Gagnrýndi Ríkisendurskoðun 

þessa framkvæmd í skýrslu til Alþingis um stöðu barnaverndarmála á Íslandi og benti m.a. á 

að gildistími áætlananna hefði verið of skammur til þess að þær gætu haft raunveruleg áhrif á 

stefnumótun. 496  Í kjölfar útgáfu skýrslu Ríkisendurskoðunar skipaði félags- og 

húsnæðismálaráðherra þann 12. júní 2015 nefnd til þess að semja nýja framkvæmdaáætlun í 

barnavernd til fjögurra ára í samræmi við 3. mgr. 5. gr. bvl.497 Sú áætlun hefur ekki litið 

dagsins ljós, næstu sveitarstjórnarkosningar verða árið 2018 og liggur því fyrir að gildistími 

hennar mun ekki ná fjórum árum. Þrátt fyrir ríkari vilja en áður til þess að fylgja 3. mgr. 5. gr. 

                                                
490 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Íslands (2003), bls. 2. 
491 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 2000, bls. 128. 
492 Tillaga að stefnu í málefnum barna og ungmenna. 
493  „Skýrsla nefndar um stefnumótun í málefnum barna og unglinga“, http://www.forsaetisraduneyti.is. 
(leturbreyting höfundar). 
494 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Íslands (2003), bls. 2. Reyndar fagnar BRN 
því að í barnalögum frá 2002 sé gert ráð fyrir fjögurra ára aðgerðaáætlun, en barnalögin eru frá árinu 2003 og 
ekki mælt þar fyrir um gerð aðgerðaáætlunar á meðan bvl. eru frá árinu 2002 og þar er að finna ákvæði um 
framkvæmdaáætlun og því augljóslega verið að vísa til bvl. í tilvitnuðum lokaathugasemdum BRN. 
495 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 6300-6302; Þskj. 1222, 141. lögþ. 2012-13 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
496 Staða barnaverndarmála á Íslandi, bls. 3. 
497 „Nefnd til að semja nýja framkvæmdaáætlun í barnavernd“, http://www.velferdarraduneyti.is. 
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bvl., sem birtist í því að áætlanir séu nú yfir höfuð gerðar, virðist fyrirséð að 

framkvæmdaáætlun í samræmi við ákvæðið muni enn sem komið er ekki gilda í nægilega 

langan tíma til þess að hafa raunveruleg áhrif á stefnumótun sveitarfélaga.  

 Það er ekki aðeins á grundvelli bvl. sem aðgerðaáætlanir eru gerðar. Hér má til viðbótar 

nefna aðgerðaáætlun gegn heimilisofbeldi og kynferðislegu ofbeldi (í gildi á árunum 2006-

2011) og aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna (í gildi á árunum 2007-2011). 

Verður hér gerð grein fyrir síðari áætluninni. Þá er nýleg aðgerðaáætlun í 

geðheilbrigðismálum til fjögurra ára sem tekur einnig til barna. Til umræðu hafði verið að 

gera sérstaka aðgerðaáætlun um geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn, unglinga og fjölskyldur 

þeirra en valin var sú leið að gera eina heildar stefnumótun í málaflokknum.498 

 Aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna var samþykkt 13. júní 2007 með 

þingsályktun Alþingis nr. 2/134 og kemur fram í aðfararorðum áætlunarinnar að aðgerðir 

hennar séu m.a. byggðar á rétti barna eins og hann er skilgreindur í SRB.499 Ekki fór fram 

heildarathugun á SRB og innleiðingu hans í íslenskan rétt, heldur nokkur sérgreind mikilvæg 

atriði tekin fyrir, en t.d. var hvorki minnst sérstaklega á grundvallarreglur SRB í 

aðgerðaáætluninni eða athugasemdum við einstaka kafla þingsályktunartillögunnar.500 Mælt 

var fyrir um að stofnaður yrði samráðshópur sem hefði m.a. það hlutverk að skoða tilmæli 

BRN sem birtust í lokaathugasemdum frá árinu 2003, tilmæli Ráðherranefndar Evrópuráðsins 

frá árinu 2006 um stefnu til eflingar foreldrahæfni og drög að samningi Evrópuráðsins um 

vernd barna gegn kynferðislegri misbeitingu og kynferðisofbeldi, sbr. 2. mgr. I. kafla 

áætlunarinnar. Verkefni samráðshópsins, sem hóf störf þann 27. ágúst 2007, fólst samkvæmt 

sama ákvæði aðgerðaáætlunarinnar m.a. í að „[...] gera tillögur um með hvaða hætti [skyldi] 

bregðast við þessum alþjóðasamþykktum til að treysta stöðu barna og styrkja foreldra í 

uppeldishlutverki sínu.“ Aðgerðaáætlunin samanstóð af átta köflum sem hver beindist að einu 

markmiði, að undanskildum I. kafla sem mælti fyrir um almennar aðgerðir og samráð, t.d. var 

í III. kafla að finna aðgerðir um stuðning í uppeldisstarfi í þágu barna, ungmenna og foreldra 

og í VIII. kafla voru taldar upp aðgerðir í þágu barna innflytjenda. Í lokaathugasemdum BRN 

við reglubundna skýrslu Íslands frá 2011 hvatti nefndin til þess að ný aðgerðaáætlun yrði gerð, 

þ.e. sem tæki við af þeirri sem rynni sitt skeið í lok árs 2011, ásamt því að komið yrði á 

varanlegu og heildstæðu kerfi sem sæi um að samræma framkvæmd stofnana og aðila á 

                                                
498 Þskj. 867, 143. lögþ. 2013-14 (enn óbirt í A-deild Alþt.); Þskj. 52, 144. lögþ. 2014-15 (enn óbirt í A-deild 
Alþt.); Þskj. 1378, 144. lögþ. 2014-15, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.); Þskj. 1217, 145. lögþ. 2015-16 (enn 
óbirt í A-deild Alþt.). 
499 Alþt. 2007, A-deild, bls. 197 og 149. 
500 Alþt. 2007, A-deild, bls. 149-158. 
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samþykktri stefnumótun um réttindi barnsins.501 Niðurstöður samráðshópsins sem komið var á 

fót má finna í skýrslu sem félags- og tryggingamálaráðherra lagði fram á 138. löggjafarþingi 

(2009-2010) um stöðu barna og ungmenna, vegna fyrirspurnar níu þingmanna um 

framkvæmd framangreindrar aðgerðaáætlunar. 502  Í skýrslunni kom m.a. fram að miklar 

mannabreytingar hefðu orðið á skipunartíma samráðshópsins og honum hefði ekki verið 

úthlutað sérstöku fjármagni heldur væri forgangsröðun verkefna alfarið í höndum viðkomandi 

ráðuneyta og jafnvel án vitneskju fulltrúa ráðuneytisins í hópnum.503 Miklar væntingar voru til 

niðurstaðna samráðshópsins um foreldrahæfni og haldin hafði verið ráðstefna um tilmæli 

Evrópuráðsins um stefnu til eflingar foreldrahæfni, en stefnan hafði þann megintilgang: 

 
[...] að flytja boðskap og meginreglur [SRB] um rétt barna til fjölskyldna, þ.e. gera 
[B]arnasáttmálann aðgengilegan og koma á framfæri bestu þekkingu í uppeldisfræðum sem til 
[er], bæði til fagfólks og foreldra.504 
 

Almennt verkefni um eflingu foreldrahæfni var þó of kostnaðarsamt til þess að ná fram að 

ganga og bent á efnahagshrunið sem ástæðu þess að minna fjármagn hefði verið sett í ný 

verkefni en áætlað var. 505  Þar sem þáverandi ráðuneyti dóms- og kirkjumála (nú 

Innanríkisráðuneytið) fór með samræmingu framkvæmdar SRB, og umsjón með gerð 

reglubundinna skýrslna til BRN, var því falið að semja greinargerð um stöðu SRB að 

íslenskum lögum og reifa álitamál um lögfestingu hans.506 Framkvæmd ráðuneytisins á 

þessum þætti fólst, samkvæmt fyrrnefndri skýrslu, í gerð þriðju reglubundnu skýrslu Íslands 

til BRN, vinnu við frumvarp um lögfestingu SRB ásamt því að starfshópi var falið að gera 

tillögur um vistun ungra fanga í samræmi við ákvæði SRB (2. málsl. c-liðar 37. gr. SRB).507 

Þá var þann 9. nóvember 2007 einnig skipuð nefnd um stöðu barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum og skilaði nefndin mjög ítarlegri skýrslu árið 2009. Var nefndinni ætlað að 

fjalla um stöðu einstæðra og/eða forsjárlausra foreldra og stjúpforeldra en nauðsynlegt þótti 

að víkka efnissvið athugunarinnar til barnafjölskyldna almennt.508 

 Á 141. löggjafarþingi var lögð fram þingsályktunartillaga um áætlun í 

mannréttindamálum til fjögurra ára, 2013-2016. Við gerð áætlunarinnar var m.a. höfð hliðsjón 

af framkvæmd landsáætlana hjá Norðurlandaþjóðum, athugasemdum alþjóðlegra eftirlitsaðila 
                                                
501 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Íslands (2011), bls. 3-4. 
502 Þskj. 726, 138. lögþ. 2009-10 (enn óbirt í A-deild Alþt.); Þskj. 1359, 138. lögþ., 2009-10 (enn óbirt í A-deild 
Alþt.). 
503 Þskj. 1359, 138. lögþ., 2009-10, bls. 13-14 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
504 Þskj. 1359, 138. lögþ., 2009-10, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
505 Þskj. 1359, 138. lögþ., 2009-10, bls. 14 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
506 Alþt. 2007, A-deild, bls. 153. 
507 Þskj. 1359, 138. lögþ., 2009-10, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
508 Skýrsla nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum, bls. 7. 
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(m.a. BRN) og niðurstöðum fundaraðar um mannréttindamál.509 Framangreind tillaga náði þó 

ekki lengra en að vera lögð fram í það skiptið, en meðal verkefna sem þar var að finna var 

þróun verkferla í samvinnu stjórnarráðs og Alþingis.510 Verkferlunum var ætlað að stuðla að 

bættri þekkingu Alþingis á stöðu mannréttinda og átti m.a. í því skyni að kynna fyrir þinginu, 

með kerfisbundnum og formlegum hætti: niðurstöður alþjóðlegra eftirlitsaðila um 

framkvæmd mannréttindaskuldbindinga (t.d. lokaathugasemdir BRN) og niðurstöður MDE í 

málum gegn Íslandi enda ættu þær upplýsingar erindi við löggjafann.511 

 Árið 2013 skipaði velferðarráðherra verkefnisstjórn sem fékk það hlutverk að móta 

fjölskyldustefnu með gildistíma til ársins 2020.512 Þau markmið sem lagt var upp með við gerð 

stefnunnar virðast hverfast um réttindi óskilgreindrar fjölskyldueiningar: 

 
Við mótun stefnunnar skal meðal annars tekið tillit til mismunandi fjölskyldugerða. Stefna skal 
að því að tryggja félagslegan jöfnuð, að allar fjölskyldur njóti sama réttar og sé ekki mismunað 
á grundvelli kynþáttar, fötlunar, trúarbragða eða kynhneigðar. Leitað verður leiða til að tryggja 
efnahagslegt öryggi fjölskyldunnar og öryggi í húsnæðismálum. Unnið verður að því að tryggja 
jafnvægi á milli fjölskyldu- og atvinnulífs og að jafna ábyrgð foreldra á heimilishaldi og uppeldi 
barna. Leggja þarf áherslu á að tryggja vernd gegn ofbeldi í nánum samböndum og vernd og 
stuðning vegna ofneyslu áfengis og annarra fíkniefna.513 
 

Þá átti að taka mið af þeim stefnum og áætlunum sem þegar voru fyrir hendi, ásamt því að 

horfa til samráðshóps um aðgerðaáætlun í málefnum ungs fólks (18-35 ára) og átti stefnan að 

„[...] innihalda skýra framtíðarsýn, markmið og skilgreindar aðgerðir í aðgerðaáætlun þar sem 

fram [kæmi] hver [bæri] ábyrgð á þeim, ásamt tímaáætlun, kostnaðarmati og 

árangursmælikvörðum.“ 514  Téð verkefnisstjórn hefur lokið störfum og var 

þingsályktunartillaga, um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017–2021 lögð fyrir Alþingi í júní 

2016.515 Hún hlaut hins vegar ekki brautargengi en þingið var í styttra lagi sökum ófyrirséðra 

kosninga til Alþingis á haustmánuðum. Ekki er útséð með að hún verði lögð fyrir aftur og því 

upplýsandi að líta til hennar. 

 Verkefnisstjórnin leitaði sér aðstoðar sérfræðinga og fór UB, meðal annarra, á fund hennar. 

Í minnisblaði sem UB gaf út í kjölfarið voru taldir upp 12 þættir sem mikilvægt væri að kæmu 

fram í slíkri fjölskyldustefnu og m.a. bent á mikilvægi þess að:  

 
                                                
509 Þskj. 1150, 141. lögþ., 2012-13, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
510 Þskj. 1150, 141. lögþ., 2012-13, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
511 Þskj. 1150, 141. lögþ., 2012-13, bls. 4-5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
512 „Mótun fjölskyldustefnu til ársins 2020“, http://www.velferdarraduneyti.is. 
513 „Mótun fjölskyldustefnu til ársins 2020“, http://www.velferdarraduneyti.is. 
514  „Mótun fjölskyldustefnu til ársins 2020“, http://www.velferdarraduneyti.is; „Samráðshópur um 
aðgerðaáætlun í málefnum ungs fólks“, http://www.menntamalaraduneyti.is. 
515 Þskj. 1502, 145. lögþ. 2015-16, bls. 1-38 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 



 

 
 

79 

[...] fjölskyldustefnan miði fyrst og fremst að því að tryggja réttindi barna, enda eiga hagsmunir 
barna að hafa forgang við allar ákvarðanir sem varða börn, sbr. 3. gr. Barnasáttmálans [í því 
fælist] að þegar réttindi barna og foreldra [veguðust] á [ættu] hagsmunir barna að ganga 
framar.516  
 

Tillit virðist hafa verið tekið til ummæla UB og hverfist sú fjölskyldustefna sem nú liggur 

fyrir um réttindi barna. Í athugasemdum sem fylgja þingsályktunartillögunni kemur fram að 

SRB hafi verið leiðarljós í starfi verkefnisstjórnarinnar.517 Þannig miði fjölskyldustefnan að 

því að SRB verði innleiddur að fullu og tekið „mið af honum við alla ákvarðanatöku og í 

starfi að málum er varða börn.“518 Þá er einnig greint frá því að tillögurnar endurspegli 

meginstef SRB um rétt barna til verndar, umönnunar og þátttöku. 519  Meginmarkmið 

fjölskyldustefnunnar er „að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 

[B]arnasáttmálinn, sé innleiddur í alla lagaumgjörð og framkvæmd.“ 520  Áætlunin er 

yfirgripsmikil og metnaðarfull og samanstendur af 32 mælanlegum aðgerðum sem miða að 

því að ná sex undirmarkmiðum.521 Til dæmis er eitt markmiðið að efla forvarnir og fræðslu 

fyrir fjölskyldur og er ein þeirra aðgerða sem stefnir að því að efla foreldrafærni (aðgerð 

C.1.).522 Ólíkt því sem var um samráðshóp sem komið var á fót á grundvelli aðgerðaáætlunar 

áranna 2007-2011 er nú ekki vísað til tilmæla Evrópuráðsins um sama efni, en þau hljóta þó 

að vera undirliggjandi. 

 Í tillögunni er ekki vísað til þeirrar skyldu sem nú hvílir samkvæmt lögum á stjórnvöldum 

til þess að í gildi sé heildar landsáætlun um innleiðingu SRB, hins vegar er í athugasemdunum 

tekið fram að BRN hafi gagnrýnt íslenska ríkið fyrir að hafa ekki unnið með markvissum 

hætti að innleiðingu SRB en fjölskyldustefnan styðji hins vegar við markvissa innleiðingu 

SRB.523 Fjölskyldustefnunni virðist því ætlað að fylla það tóm sem verið hefur í áætlanagerð 

um innleiðingu SRB.  

 Spennandi verður að fylgjast með afdrifum framangreindrar fjölskyldustefnu verði hún 

samþykkt. Virðist hún vera vel unnin og hafa að geyma bæði skýr og göfug markmið. 

Ákveðinn sigur er vissulega unninn verði hún samþykkt, en líkt og ráða má af framangreindri 

umfjöllun er hér ekki um fyrstu stefnumótunina að ræða og ljóst að oft hefur skort á 

framkvæmd og eftirfylgni við eldri áætlanir. Stefnumótun um málefni barna hefur verið 

                                                
516 „Hvað ætti að vera fjallað um í fjölskyldustefnu? - Minnisblað“, http://www.barn.is. 
517 Þskj. 1502, 145. lögþ. 2015-16, bls. 11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
518 Þskj. 1502, 145. lögþ. 2015-16, bls. 11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
519 Þskj. 1502, 145. lögþ. 2015-16, bls. 12 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
520 Þskj. 1502, 145. lögþ. 2015-16, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
521 Þskj. 1502, 145. lögþ. 2015-16, bls. 1 og bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
522 Þskj. 1502, 145. lögþ. 2015-16, bls. 1 og 22-23 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
523 Þskj. 1502, 145. lögþ. 2015-16, bls. 11-12 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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brotakennd og einkennst af skipan nýrra hópa, nefnda og stjórna. Á skortir að byggt sé á þeim 

grunni sem fyrir er og heildarstefna mótuð. Þó er rétt að vera minnugur þess að talið hefur 

verið að sjálft ferlið við gerð landsáætlunar sé ekki síður mikilvægt en sá árangur sem af 

áætluninni leiðir. Þó má spyrja hvort sú framkvæmd sem hér að framan hefur verið lýst sé 

fullnægjandi til þess að ferlið skili nægilegum árangri. Er þannig t.a.m. hvergi að finna 

heildstætt yfirlit yfir þær áætlanir og stefnur sem samþykktar hafa verið og því erfitt að afla 

sér heildarsýnar á það hvort um raunverulegar framfarir sé að ræða eða endurtekningu sömu 

markmiða án þess að þau hljóti nokkurn raunverulegan framgang. Án þess að upplýsingar 

liggi fyrir um kostnað nefndarstarfa við stefnumótun og gerð aðgerðaáætlana um réttindi 

barna og innleiðingu SRB í gegnum árin, er athugunarefni hvort það sé hagkvæmara að byrja 

sífellt á byrjunarreit í stað þess að fylgja tilmælum BRN og veita einni stofnun eða aðila 

umboð og fjármagn til verksins.524  

 

4.1.6 Fræðsla um réttindi og aðgengi að skýrslum  

Í kafla 3.5.3 var greint frá því að Barnaréttarnefndin hefur litið á kynningu ákvæða og 

meginreglna SRB samkvæmt 42. gr. SRB sem einn burðarása innleiðingar SRB. Þó svo 

yfirleitt sé litið á löggjöf og uppfræðslu sem tvö aðskilin fyrirbæri má skilja á UB að 

lögfesting SRB sé liður í að upplýsa um réttindi samkvæmt samningnum: 

 
Barnasáttmálinn er kannski ekki heppilegasta löggjöfin en á móti kemur að við það að hann sé 
lögfestur er farið að vitna í hann og tala um hann. Við það verður ákveðin kynning og hann 
verður lifandi tæki í allri ákvarðanatöku.525 

 
Skólarnir eru mikilvægir í kynningu á SRB og ber áhersla UB á að heimsækja grunnskóla 

landsins þess merki.526 Sett var heildstæð löggjöf um öll þrjú skólastig barnsins árið 2008, þ.e. 

leikskólastig með lögum nr. 90/2008 um leikskóla, grunnskólastig með grunnskl., sem er eina 

skyldunámsstigið sbr. 1. mgr. 3. gr. grunnskl., og framhaldsskólastig, sbr. lög nr. 92/2008 um 

framhaldsskóla, hér eftir vísað til sem framhskl. BRN hefur lagt áherslu á að SRB sé 

innleiddur í námsefni skóla aðildarríkja. 527  Í tillögu til þingsályktunar um áætlun í 

mannréttindamálum til fjögurra ára, 2013-2016, sem nefnd var til sögunnar hér að framan, var 

greint frá því að aukin mannréttindafræðsla væri þegar komin til framkvæmda, þar sem í 

                                                
524 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Íslands (2003), bls. 2; Lokaathugasemdir 
Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Íslands (2011), bls. 3-4. 
525 Inga Rún Sigurðardóttir: „Leiðréttum ekki eftir á“, bls. 14. 
526 Inga Rún Sigurðardóttir: „Leiðréttum ekki eftir á“, bls. 14. 
527 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation handbook For the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 627. 
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framangreindum lögum og í nýjum aðalnámskrám leik-, grunn- og framhaldsskóla kæmi 

fram: 

 
[...] að lýðræði og mannréttindi séu meðal sex grunnþátta menntunar og einnig [...] kveðið á um 
fræðslu í mannréttindum og innleiðingu ýmissa grunnréttinda barna og ungmenna í 
framkvæmd.528  

 
Þegar skólalöggjöfin var sett árið 2008 virðist SRB þó ekki hafa verið lagður til grundvallar, í 

það minnsta var lítið sem ekkert vísað til ákvæða samningsins í þeim athugasemdum sem 

fylgdu ofangreindum lögum. Aðeins var tvívegis vísað til SRB í athugasemdum með 

frumvarpi til grunnskl., þ.e. við 13. gr. um rétt barns til að koma sjónarmiði sínu á framfæri 

og 16. gr. laganna um móðurmálskennslu barns með annað móðurmál en íslensku.529 Enga 

tilvísun til SRB var svo að finna í athugasemdum sem fylgdu frumvörpum að leikskl. og 

framhskl.530  

 Aðalnámskrám, sem vísað var til, er það sameiginlegt að nefna til sögunnar sex 

grunnþætti menntunar, þ.e. læsi; sjálfbærni; lýðræði og mannréttindi; jafnrétti; heilbrigði og 

velferð; sköpun.531 Er augljóst að lagt er upp úr því að námskrárnar beri brag mannréttinda. 

 Þá er með ýmsum hætti vísað til mannréttinda barna og fræðslu þar um í fyrrnefndum 

lögum um skólastigin. Í 4. málsl. 1. mgr. 2. gr. leikskl. og 2. málsl. 1. mgr. 2. gr. grunnskl. er 

þannig kveðið á um að starfshættir leikskóla og grunnskóla eigi að mótast af umburðarlyndi 

og kærleika; jafnrétti; lýðræðislegu samstarfi; ábyrgð; umhyggju; sáttfýsi; virðingu fyrir 

manngildi; og kristinni arfleifð íslenskrar menningar sbr.532 Í 1. mgr. 2. gr. leikskl. er kveðið á 

um að í leikskólum skuli velferð og hagur barna vera leiðarljós í öllu starfi, sjá 1. mgr. 3. gr. 

SRB. Þá segir m.a. í 2. mgr. 2. gr. leikskl. að meginmarkmið kennslu í leikskóla sé að hlúa að 

börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega svo að þau fái notið bernsku sinnar (c-liður), 

ásamt því að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra (d-liður). Grunnskólum er 

eins og leikskólum ætlað að stuðla að víðsýni hjá nemendum og einnig efla færni þeirra í 

íslensku máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum fólks og á 

                                                
528 Þskj. 1150, 141. lögþ., 2012-13, bls. 10 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
529 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1811 og bls. 1813. 
530 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1889-1909; Alþt. 2007-08, A-deild, bls.1857-1880. 
531  „Námskrár“, http://www.menntamalaraduneyti.is. Almennt er verið að vitna til Aðalnámskrár fyrir 
grunnskóla í eftirfarandi umfjöllun, nema annað sé tilgreint. Umfjöllun í aðalnámskrám þessara þriggja 
skólastiga varðandi mannréttindamenntun er sambærileg. Á framangreindri vefsíðu Mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins má finna eftirfarandi upplýsingar um aðalnámskrár: „Menntamálaráðuneytið gefur 
út aðalnámskrár leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla á grundvelli laga um viðkomandi skólastig. 
Aðalnámskrár hafa ígildi reglugerðar og í þeim er kveðið nánar á um útfærslu laga og reglugerða.“  
532 Velta má fyrir sér hvernig síðasttaldi starfshátturinn samræmist ákvæði 14. gr. SRB, sjá: Rachel Hodgkin og 
Peter Newell: Implementation handbook For the Convention on the Rights of the Child, bls. 190-191. 
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skyldum einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og umheiminn sbr. 1. málsl. 2. mgr. 2. gr. 

grunnskl. Framhaldsskólar skulu m.a. efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, 

frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum 

vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra 

verðmæta og hvetja til þekkingarleitar sbr. 1. málsl. 2. mgr. 2. gr. framhskl. Öllum er 

skólastigunum ætlað að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og möguleikum þeirra á virkri 

þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi, sbr. e-lið 2. mgr. 2. gr. leikskl., 1. málsl. 1. mgr. 2. gr. grunnskl. 

og 1. mgr. 2. gr. framhskl. Fyrir síðasta þing (145. lögþ.) var lögð fram breytingartillaga að 

grunnskl. þar sem við framangreinda upptalningu 1. málsl. 2. mgr. 2. gr. grunnskl. skyldi 

bætast að grunnskólar ættu að efla færni nemenda í mannréttindum. 533  Í umsögn við 

frumvarpið vakti UB athygli á gildandi lagaákvæði 1. mgr. 29. gr. SRB sbr. lög nr. 19/2013, 

sem kvæði á um að menntun barna skyldi m.a. beinast að því að móta með þeim virðingu fyrir 

mannréttindum, mannfrelsi og grundvallarsjónarmiðum SRB.534 Lýsti UB samt sem áður yfir 

ánægju með frumvarpið og taldi það til þess fallið „[…] að auka vægi mannréttinda í 

grunnskólum […]“, en benti jafnframt á að hið sama ætti við um leik- og framhaldsskóla og 

einnig þyrfti að bæta mannréttindum við upptalningu markmiðsákvæða leikskl. og 

framhskl.535 Frumvarpið náði þó ekki fram að ganga. 

 Lögin veita því ekki skýrar vísbendingar um framkvæmd mannréttindamenntunar og 

mætti því ætla að frekari leiðbeiningar væri að finna í aðalnámskrám. Því er þó ekki að sæta, 

heldur er sveitarfélögum og skólunum sjálfum eftirlátin frekari útfærsla.536 Sjá einnig formála 

þáverandi menntamálaráðherra við aðalnámskrárnar: 

 
Það eru gömul sannindi og ný að engin raunveruleg þróun verður í skólastarfi nema fyrir 
tilstuðlan kennara og skólastjórnenda. Lengi má lagfæra menntastefnu, skipulag, námsgögn og 
skólabyggingar en ef breytingum er ekki fylgt eftir í skólunum skila þær ekki árangri.537 

 
Eins og áður sagði teljast lýðræði og mannréttindi vera einn af sex grunnþáttum menntunar. Í 

aðalnámskrá fyrir grunnskóla kemur fram að grunnþættir menntunar séu, ásamt áhersluþáttum 

grunnskl., leiðarljós „[…] í almennri menntun og starfsháttum í grunnskóla [og eigi] að birtast 

í inntaki námsgreina og námssviða aðalnámskrár, í hæfni nemenda, námsmati, skólanámskrá 

                                                
533 Þskj. 104, 145. lögþ. 2015-16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
534  „Frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla nr. 91/2008 (mannréttindi), 104. mál“, 
http://www.barn.is. 
535  „Frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla nr. 91/2008 (mannréttindi), 104. mál“, 
http://www.barn.is. 
536 Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 9 og 65-66. 
537 Aðalnámskrá leikskóla, bls. 5; Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 7; Aðalnámskrá framhaldsskóla, bls. 5. 



 

 
 

83 

og innra mati skólans.“ 538  Þá er tekið fram að „[…] efla [þurfi] þekkingu á 

grundvallarréttindum barna og fullorðinna með hliðsjón af íslenskri löggjöf og 

alþjóðasamningum.“539 Eitthvað er fjallað um grunnþættina en lítið er á þeirri umfjöllun að 

byggja um nánari framkvæmd mannréttindamenntunar, heldur virðist það frekar vera 

sjónarmið að baki skólastarfinu.540 Aðalnámskrárnar setja hæfniviðmið sem mæla fyrir um 

markmið sem stefnt skal að, en skólunum er eftirlátin frekari útfærsla. Þekking á SRB er 

þannig einn liður hæfniviðmiðs við lok fjórða bekkjar í samfélagsgreinum og ætti nemandi 

m.a. að geta „[…] rætt um réttindi sín og skyldur í nærsamfélaginu og sýnt ábyrgð í 

samskiptum við aðra og þekki til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna,“541 Hæfniviðmið við 

lok sjöunda og tíunda bekkjar skírskota ekki til SRB, en mæla fyrir um stighækkandi hæfni. 

Við lok sjöunda bekkjar á nemandi þannig að geta „tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem 

þátttakandi í samfélaginu, réttindi og skyldur, […] og átti sig á réttindum sínum samkvæmt 

alþjóðasáttmálum“.542 Við lok tíunda bekkjar á nemandi að geta „[…] rökrætt stöðu sína sem 

þátttakandi í samfélaginu, réttindi, skyldur og gildismat, sýnt ábyrgð í samskiptum, umgengni 

og lífsháttum, m.a. með vísan til réttinda samkvæmt alþjóðasáttmálum […]“.543 Hvergi er að 

finna alhliða áætlun um framkvæmd kynningar SRB í samræmi við fyrirmæli BRN, sem bæði 

hafa beinst að öllum aðildarríkjum SRB og birst í Almennu áliti nr. 1, sem tekur til 1. mgr. 29. 

gr. SRB um réttinn til menntunar, og að Íslandi sérstaklega sbr. ummæli í lokaathugasemdum 

BRN frá 2003 þar sem kallað var eftir því að áætlun um dreifingu upplýsinga um samninginn 

væri m.a. gerð varanleg.544  

 Í alþjóðlegri rannsókn frá árinu 2015 kom í ljós að þrátt fyrir fyrirmæli um hæfniviðmið 

nemenda í aðalnámskrám skorti á að kennararnir sjálfir væru menntaðir í réttindum barna. Það 

var reyndar ein af niðurstöðum rannsóknarinnar í heild, sem skoðaði innleiðingu 

mannréttindamenntunar í 26 aðildarríkjum SRB, að hvergi voru gerðar kröfur til þess að 

kennarar þekktu réttindi barna og SRB. Í samanburði við þau ríki sem til rannsóknar voru 

þótti staða mála hér á landi ágæt og aðalnámskrá fyrir grunnskóla nefnd sem annað tveggja 

dæma um framfarir í skuldbindingu ríkja við mannréttindamenntun.545  

                                                
538 Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 36. 
539 Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 21. 
540 Aðalnámskrá grunnskóla, t.d. bls. 21. 
541 Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 202. 
542 Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 202. 
543 Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 202. 
544 Almennt álit nr. 1 (BRN), bls. 7; Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Íslands 
(2003), bls. 4. 
545 Teaching and learning about child rights, bls. 35, 63 og 64. 
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 Sérstakan dag helgaðan fræðslu um mannréttindi barna á að halda í skólum landsins 20. 

nóvember hvers árs. Þingsályktunartillaga nr. 18/145  þess efnis var samþykkt af Alþingi 15. 

mars 2016. Innanríkisráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra var falið að halda 

árlega slíkan dag. Tillagan var lögð fram af áðurnefndum talsmönnum barna á Alþingi og í 

athugasemdum sem fylgdu henni sagði m.a.:  

 
Grundvallarforsenda fyrir innleiðingu sáttmálans er að fólk, börn jafnt sem fullorðnir, þekki 
réttindi barna og geti sett þau í samhengi við daglegt líf og starf. Einhver helsta áskorunin sem 
við stöndum frammi fyrir á Íslandi er að auka þekkingu á innihaldi [B]arnasáttmálans. [...] Það 
fellur vel að markmiðum skólalöggjafar og aðalnámskráa að veita mannréttindum barna aukið 
vægi og halda fræðsludag um mannréttindi barna ár hvert, hinn 20. nóvember, á deginum sem 
barnasáttmálinn var samþykktur.546 

 
Fyrsta fræðsludaginn, þ.e. 20. nóvember 2016, bar upp á sunnudag og því minni reynsla 

komin á framkvæmd hans en ella. Fyrir skipan sína sem talsmenn barna á Alþingi, sátu 

þingmennirnir námskeið á vegum UB, UNICEF á Íslandi og Barnaheilla „[...] um 

Barnasáttmálann og notkun hans sem hagnýts verkfæris við ákvarðanatöku og 

stefnumótun.“547 Talsmennirnir virðast því farnir að láta réttindi barna til sín taka og verður 

spennandi að fylgjast með því hvernig fræðsludagurinn verður nýttur og hvort kynning á SRB 

og mannréttindum barna fái með tilkomu hans aukna athygli. 

 Á meðal fagfólks virðist vera áhugi á þróun mannréttindamenntunar og er námsefni um 

mannréttindamenntun og SRB til staðar, m.a. útbúið af Menntamálastofnun 

(Námsgagnastofnun), UB, UNICEF á Íslandi og Barnaheillum.548 Ekki var kannað með hvaða 

hætti einstaka skólar, eða jafnvel kennarar, sinna mannréttindamenntun og kynna SRB, það 

væri þó verðugt þverfaglegt rannsóknarefni sem ætti að horfa til innleiðingar 

mannréttindamenntunar, þ.m.t. fræðslu um SRB, á öllum skólastigum. Niðurstaðan gæti 

vissulega orðið að framkvæmdin sé nú þegar í góðum farvegi þó svo að áætlun þar um skorti 

og ætti þá að vera unnt að móta slíka áætlun á þeim grunni sem fyrir er. Sem dæmi af 

vettvangi mannréttindamenntunar má nefna „Barnasáttmálann í kassanum“ sem UNICEF á 

Íslandi færði öllum skólum að gjöf í tilefni af 25 ára afmæli SRB.549 UNICEF á Íslandi og 

Menntamálastofnun (Námsgagnastofnun) standa saman að vefnum „Allir eiga rétt“ sem 
                                                
546 Þskj. 26, 145. lögþ. 2015-16, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
547 „Þingmenn gerast talsmenn barna“, http://www.barn.is. Þess skal getið að enginn þessara fimm talsmanna 
getur titilsins í æviágripi á vefsíðu Alþingis (skoðað 27. maí 2016). 
548 Úrval námsefnis má finna á vefsíðum UNICEF á Íslandi, Menntamálastofnunar, umboðsmanns barna (oft er 
þó verið að vísa á sama efnið). Menntamálastofnun leysti Námsgagnastofn og Námsmatsstofnun af hólmi með 
gildistöku laga nr. 91/2015 um Menntamálastofnun (Þskj. 700, 144. lögþ. 2014-15, bls. 8 (enn óbirt í A-deild 
Alþt.). Vefsíða Námsgagnastofnunar er þó enn opin og mikill hluti þeirra gagna sem hér er vísað til að finna þar 
og því heiti hennar haft í sviga. 
549 „Barnasáttmálinn í kassanum“, http://unicef.is. 
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ætlaður er nemendum í efstu bekkjum grunnskóla.550 Þá er Barnaheill á bak við verkefnið 

„Vinátta“ sem byggir á danska átakinu „Fri fra mobberi“ og er stefnt gegn einelti.551 Nýtt 

verkefni hjá UNICEF á Íslandi er „Réttindaskólinn“, sem byggir á verkefni frá UNICEF í 

Bretlandi og þykir hafa skilað miklum árangri og m.a. dregið úr einelti í þeim skólum sem 

tekið hafa þátt.552  

 
Þátttökuskólarnir leggja Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna til grundvallar í öllu sínu starfi. 
Markmiðið er að byggja upp lýðræðislegt námsumhverfi, auka þekkingu á mannréttindum og 
stuðla að gagnkvæmri virðingu innan skólasamfélagsins. Með verkefninu er skapaður rammi 
utan um þau markmið sem koma fram í aðalnámskrá grunnskóla, grunnskólalögum og 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi, jafnrétti og lýðræði.553  

 
Virðist því sem UNICEF á Íslandi sé að grípa inn í það tóm sem skapast hefur, þar sem skýrar 

leiðbeiningar um nánari framkvæmd grunnskólaregluverksins skortir og er það vel. Þá hefur 

UNICEF á Íslandi boðið skólum og frístundaheimilum upp á fræðslu- og fjáröflunarverkefni 

með heitinu „UNICEF-hreyfingin“, sem hefur það markmið „[…] að fræða börn um 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og virkja þau til samstöðu með jafnöldrum sínum víða 

um heim.“554 Á þeim vettvangi er fræðslumyndin „UNICEF-hreyfingin 2016“ þar sem Ævar 

vísindamaður leiðir áhorfandann í gegnum upplýsingar og viðtöl um stríðið í Sýrlandi, 

fólksflótta og SRB.555 Kastljós á RÚV greindi þann 19. maí 2016 frá útgáfu myndarinnar og er 

það dæmi um umfjöllun fjölmiðla um réttindi barna, en fjölmiðlar gegna ríku hlutverki við 

kynningu á réttindum barna. 

 Samband barns og fjölmiðla er þó takmörkunum háð og fjölmiðlar verða að hlíta 

ákveðnum leikreglum þegar um barn er að ræða, t.d. vegna réttinda barns til friðhelgi 

einkalífs sbr. 16. gr. SRB. Sendi UB af þeim sökum nokkrum fjölmiðlum bréf þann 11. apríl 

2016 þar sem óskað var eftir upplýsingum um hvort til staðar væru starfsreglur eða viðmið 

varðandi umfjöllun um börn, ásamt því að upplýst var um ákveðin sjónarmið varðandi börn í 

fjölmiðlum.556 

 Það er ekki aðeins að íslenska ríkið sé þjóðréttarlega skuldbundið með fullgildingu SRB, 

og búið að binda þá skuldbindingu í landsrétt skv. SRB sbr. lög nr. 19/2013, að kynna ákvæði 

og reglur SRB sbr. 42. gr. SRB. Því er einnig skylt að sjá til þess að skýrslur til BRN séu 

                                                
550 „Allir eiga rétt“, http://1.nams.is/unicef/um.phpc 
551 Vefsíða Barnaheilla, http://www.barnaheill.is. 
552 „Fyrstu Réttindaskólar á Íslandi“, http://unicef.is. 
553 „Fyrstu Réttindaskólar á Íslandi“, http://unicef.is. Þess skal getið að frístundaheimili þátttökuskólanna taka 
einnig þátt. 
554 UNICEF-hreyfingin. Framkvæmdabæklingur 2016-2017, bls. 2. 
555 „Fræðsla um Sýrland og réttindi barna“, http://unicef.is/unicef-hreyfingin. 
556 „Spurningar til fjölmiðla varðandi umfjöllun um börn“, http://www.barn.is. 
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auðveldlega tiltækar almenningi sbr. 6. mgr. 44. gr. SRB sbr. lög nr. 19/2013. Er ákvæðið 

einnig talið ná til þeirra lokaathugasemda sem BRN gerir við skýrsluna. Áður hefur verið 

greint frá því að BRN hefur sjaldnar farið fram á skýrslur frá aðildarríkjum SRB en 

upphaflega var áætlað. Íslenska ríkið skilaði frumskýrslu um framkvæmd SRB hér á landi 30. 

nóvember 1994, fyrstu reglubundnu skýrslunni var svo skilað 27. apríl 2000, annarri og þriðju 

var skilað samhliða 10. febrúar 2009 og skilafrestur á þeirri fjórðu og fimmtu er 26. maí árið 

2018.557 Íslensk stjórnvöld hafa samkvæmt framansögðu aðeins haft þrjú tækifæri til þess að 

gefa BRN skýrslu og BRN að sama skapi einungis haft þrjá möguleika til að taka afstöðu til 

innleiðingar SRB í íslenskan rétt frá árinu 1992. Þar sem skýrslurnar eru færri en ella, ættu að 

vera hæg heimatökin við að gera þær aðgengilegar í samræmi við áskilnað 6. mgr. 44. gr. 

SRB. Það er þó ekki og er besta aðgengi að skýrslum íslenskra stjórnvalda og 

lokaathugasemdum BRN við þær að finna á vefsíðu BRN. Á vef Innanríkisráðuneytisins má 

vissulega finna allar þrjár skýrslur íslenska ríkisins til BRN, en aðeins einar lokaathugasemdir, 

þ.e. frá 2003.558 Þá voru tvær fyrstu skýrslur íslenskra stjórnvalda gefnar út í sérstökum 

heftum.559 Á vefsíðu UB er að finna drög að íslenskri þýðingu lokaathugasemda BRN frá 

árinu 2011, en ekki hefur verið lokið við þýðinguna. Það er kaldhæðnislegt þar sem í þeim 

mælist BRN til þess að gripið verði til: 

 
[...] allra viðeigandi ráðstafana til að tryggja að þessi tilmæli komi að fullu til framkvæmda m.a. 
með því að senda þau þjóðhöfðingjanum, þinginu, viðeigandi ráðuneytum, Hæstarétti og 
sveitarfélögum þegar við á, til viðeigandi umfjöllunar og frekari aðgerða.560 

 
Mjög lítið vantar upp á að lokið sé við þýðinguna, af 12 blaðsíðum eru tíu þeirra á íslensku. 

Hryggjarstykki athugasemdanna, fjórði kafli, „Helstu áhyggjuefni og tilmæli“ er alfarið á 

íslensku, en þar fer BRN yfir það helsta sem á skortir í innleiðingu SRB að íslenskum rétti. 

Virðist sem þýðingin hafi hreinlega verið lögð til hliðar og ekki tekin upp aftur. Þá hefur hið 

borgaralega samfélag ekki tekið við keflinu, en líkt og nefnt var í kafla 3.4.2 getur það tekið 

að sér að gera lokaathugasemdir BRN aðgengilegar sinni aðildarríki því ekki. 

 

                                                
557 „Reporting status for Iceland“, http://tbinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx. 
558 „Skýrslur og rit“, https://www.innanrikisraduneyti.is („Skýrslur Íslands“ og „Skýrslur frá alþjóðlegum 
nefndum“). 
559 Réttindi barna á Íslandi : fyrsta skýrsla Íslands um framkvæmd samnings Sameinuðu þjóðanna frá 20. 
nóvember 1989 um réttindi barnsins; Réttindi barna á Íslandi : önnur skýrsla Íslands um framkvæmd samnings 
Sameinuðu þjóðanna frá 20. nóvember 1989 um réttindi barnsins. 
560Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Íslands (2011), bls. 11. 
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4.1.7 Dæmi af framkvæmd efnisákvæða Barnasáttmálans 

a) Bestu hagsmunir barnsins 

Hér verður leitast við að varpa ljósi á birtingarmynd 1. mgr. 3. gr. SRB í íslenskum rétti, en 

ákvæðið kveður á um að það sem barni sé fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang þegar gerðar 

séu ráðstafanir sem varði börn og hefur ákvæðið að geyma eina af grundvallarreglum SRB. 

Reglan felur í sér víðfeðmar skyldur og má segja að hún gildi á öllum sviðum þar sem gerðar 

séu ráðstafanir sem varða börn.561 Ekki er þó sjálfgefið að barni sé ávallt fyrir bestu að ráða 

sem flestu sjálft. Greina þarf þarfir viðkomandi barns og leggja mat á hvað sé því fyrir bestu 

með réttindi SRB í huga.562 

 
[Til þess að] meta áhrif laga og framkvæmdar þeirra á þarfir og hagsmuni barns [þarf að] skoða 
almennt hvers konar löggjöf er líkleg til að mæta þörfum barna og [...] meta í hverju máli fyrir 
sig hverjar séu þarfir tiltekins barns og hvaða lausn hentar því barni best.563  

 
Bent hefur verið á að 1. mgr. 3. gr. SRB sé ekki nógu skýr og að þar sé yfir höfuð ekki að 

finna nein sjálfstæð réttindi til handa börnum, heldur kveði aðeins á um eitthvað sem gert 

skuli fyrir börn.564 Ursula Kilkelly telur þó einmitt þetta, þ.e. hversu lítið ákvæðið láti yfir sér, 

greiða fyrir notkun þess, enda flestir sammála um að vilja hagsmunum barna sem best 

borgið.565 Þá hefur verið litið á regluna sem lögskýringarsjónarmið.566  

 Árið 2013 gaf BRN út Almennt álit nr. 14 þar sem inntak 1. mgr. 3. gr. SRB er skýrt nánar. 

Í álitinu er tekið fram að hugtakið um bestu hagsmuni barnsins sé framsækið (e. dynamic 

concept) og að ekki sé unnt að kveða á um það í eitt skipti fyrir öll í hverju bestu hagsmunir 

barns felist. Hugtakið er samkvæmt BRN þríþætt, þ.e. inniheldur efnisreglu, meginreglu og 

málsmeðferðarreglu. Innleiðing 1. mgr. 3. gr. SRB þarf því að taka mið af þessu þríþætta eðli. 

Til þess að efnislegur réttur sé tryggður þarf ákvæðið að njóta beinna réttaráhrifa. Þar sem um 

meginreglu er að ræða þarf við túlkun lagaákvæða að velja þá leið sem er til þess fallin að 

tryggja bestu hagsmuni barnsins. Málsmeðferðarreglan felur í sér að við alla ákvarðanatöku 

sem varðar barn, hvort sem um er að ræða eitt ákveðið barn eða börn almennt, skuli fara fram 

                                                
561 Almennt álit nr. 14 (BRN), bls. 5 og bls. 8. „The obligation of the States to duly consider the child's best 
interests is a comprehensive obligation encompassing all public and private social welfare institutions, courts of 
law, administrative authorities and legislative bodies involving or concerning children. Although parents are not 
explicitly mentioned in article 3, paragraph 1, the best interests of the child “will be their basic concern” (art. 18, 
para. 1).“ 
562 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 12. 
563 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 12. 
564 Ursula Kilkelly: „Using the Convention on the Rights of the Child in Law and Policy: Two Ways to Improve 
Compliance“, bls. 181. 
565 Ursula Kilkelly: „Using the Convention on the Rights of the Child in Law and Policy: Two Ways to Improve 
Compliance“, bls. 181. 
566 Þyrí Halla Steingrímsdóttir: „Það sem barninu er fyrir bestu“, bls. 174. 
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mat á áhrifum ákvörðunarinnar á það barn (eða börn) sem um ræðir. Þannig þarf með 

rökstuðningi að sýna fram á að bestu hagsmunir barna hafi verið metnir, í hverju þeir felist, á 

hvaða forsendum matið byggir og vægi hagsmunanna gagnvart öðrum atriðum.567 

 Í framangreindu Almennu áliti nr. 14 setti BRN fram gátlista í tveimur liðum með 

ákveðnum lágmarkskröfum um mat á bestu hagsmunum barnsins og verður hér látið nægja að 

veita yfirlit um hann.568 Í fyrsta lagi skal: a) taka tillit til sjónarmiða barns sbr. 12. gr. SRB; b) 

taka tillit til auðkennis barns; c) virða fjölskyldutengsl; d) gæta að umönnun, vernd og öryggi 

barns; e) taka tillit til þess hvort barn sé sérstaklega varnarlaust (t.d. barn á flótta); f) gæta að 

rétti barns til heilbrigðis sbr. 24. gr. SRB; g) gæta réttinda barns til menntunar.569 Í annan stað 

skal við málsmeðferð: a) gæta að rétti barns til að tjá sjónarmið sín sbr. 12. gr. SRB; b) afla 

staðreynda; c) gæta sérstaklega að málsmeðferðartíma; d) sjá til þess að málinu sinni 

sérfræðingar í málefnum barna; e) sjá til þess að barnið njóti lagalegrar aðstoðar (talsmanns); 

f) sjá til þess að rökstuðningur fylgi ákvörðunum; g) vera fyrir hendi úrræði til áfrýjunar eða 

endurskoðunar; h) vera til staðar leið til að meta áhrif á réttindi barna (e. Child-rights impact 

assessment).570  

 Með lögfestingu SRB fékk 1. mgr. 3. gr. SRB lagagildi hér á landi. Í 2. mgr. 1. gr. bl. sbr. 

2. mgr. 1. gr. laga nr. 61/2012 eru allar fjórar grundvallarreglur SRB lögfestar og hafði því 

þegar verið mælt fyrir um bestu hagsmuni barns í löggjöf. Óljóst er hvaða þýðingu það hefur 

að grundvallarreglur SRB séu með þessum hætti lögfestar tvívegis, en vilji löggjafans er hið 

minnsta skýr og hljóta að vera gerðar auknar kröfur til þess að þeim sé fylgt. Í athugasemdum 

með frumvarpi að lögum nr. 61/2012 er tekið fram að ákvæðið „[einskorðist] ekki við þau 

málefni sem barnalögin fjalla um að öðru leyti heldur [gildi] almennt alls staðar þar sem 

teknar [séu] ákvarðanir sem varða börn.“571 

 Þegar 1. mgr. 3. gr. SRB er rædd skiptir jafnframt máli að gera sér grein fyrir þeim mun 

sem er á ákvæðinu líkt og það var fullgilt (og lögfest) hér á landi og frummáli þess. Gengur 1. 

mgr. 3. gr. SRB sbr. lög nr. 19/2013 lengra en Barnasáttmálinn á frummáli sínu og ættu börn 

því að njóta meiri réttar hér á landi. Þar sem bestu hagsmunir þeirra skulu ávallt njóta 

forgangs í stað þess að vera meginatriði þegar gerðar eru ráðstafanir sem þau varða (e. „the 

best interests of the child shall be a primary consideration“). Orðalag 1. mgr. 3. gr. 

Barnasáttmálans á frummáli sínu felur þannig í sér að leggja skuli mat á það í hverju bestu 

                                                
567 Almennt álit nr. 14 (BRN), bls. 3-5. 
568 Almennt álit nr. 14 (BRN), bls. 12-21. 
569 Almennt álit nr. 14 (BRN), bls. 13-17. 
570 Almennt álit nr. 14 (BRN), bls. 18-21. 
571 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 52 (enn óbirt í A-deild Alþt.), leturbreyting höfundar. 



 

 
 

89 

hagsmunir barnsins felast og taka raunverulegt tillit til þeirra þegar ákvörðun er tekin en ekki 

að þeir verði sjálfkrafa ofan á þegar um hagsmunaárekstur er að ræða.572 Þar sem íslenska 

ríkið hefur með framangreindum hætti tekist á hendur ríkari skuldbindingar um þetta atriði er 

óhjákvæmilegt annað en að gera jafnframt ríkari kröfur um framfylgd ákvæðisins hér á landi. 

Áður hefur verið nefnt að lex posterior reglan gildi ekki fullum fetum um MSE og á hið sama 

við um SRB. Í 41. gr. SRB er kveðið á um að ekkert í samningnum skuli hafa áhrif á reglur 

sem finna má í íslenskum lögum eða eru skuldbindingar samkvæmt þjóðarétti, sem stuðla 

frekar að því að réttindi barnsins komist til framkvæmda. Líkt og sagði um MSE hér að 

framan er þ.a.l. ekki heimilt að skerða ríkari réttindi sem yngri lög kunna að kveða á um með 

vísan til ákvæða SRB og því ekki unnt að vísa til texta Barnasáttmálans á frummáli sínu til 

þess að réttlæta minni rétt til handa börnum en samkvæmt íslenskum lögum. 

 Það er ekki aðeins í bl. og SRB sbr. lög nr. 19/2013 sem kveðið er á um bestu hagsmuni 

barnsins, en slík ákvæði má einnig finna í öðrum lögum, t.d. í 1. mgr. 2. gr. leikskl., 4. gr. bvl. 

og jafnvel í 3. mgr. 76. gr. stjskr. Í 3. mgr. 76. gr. stjskr., eins og henni var breytt með 3. mgr. 

14. gr. stjskpl. nr. 97/1995, er nú kveðið á um að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og 

umönnun sem velferð þeirra krefjist. Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi að stjskpl. nr. 

97/1995 var vísað til 3. gr. SRB ásamt 24. gr. SBSR, sem fyrirmynda ákvæðisins.573 Á þessum 

tíma voru SBSR og SRB fullgiltir mannréttindasamningar og því dæmi um aðlögun 

stjórnarskrár að ákvæðum þjóðréttarsamninga. Frekari breytingar á stjskr. hafa verið í 

deiglunni um nokkuð skeið og er ekki útséð í hvaða formi þær muni verða. Til glöggvunar er 

þó gott að líta til þess hvað um er rætt. Um tíma leit svo út fyrir að setja ætti í stjórnarskrá 

sérstakt ákvæði um rétt barna og kveða þar á um að þegar ákvarðanir sem vörðuðu barn væru 

teknar skyldu bestu hagsmunir þess ávallt hafa forgang, sbr. 2. mgr. 12. gr. frumvarps til 

stjórnskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 574  Í framhaldsnefndaráliti um 

frumvarpið tiltók meirihluti Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis að 2. mgr. 28. gr. 

(áður tilvitnuð 2. mgr. 12. gr.) yrði túlkuð í samræmi við SRB þar sem það ætti sér fyrirmynd 

í 1. mgr. 3. gr. SRB og orðalag ákvæðisins „[...] í reynd tekið beint úr því ákvæði 

[B]arnasáttmálans [...].“ 575  Nú liggur fyrir Alþingi talsvert einfaldað nýtt frumvarp að 

stjórnskipunarlögum um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari 

breytingum (umhverfisvernd, náttúruauðlindir, þjóðaratkvæðagreiðslur). Eins og nafnið gefur 

                                                
572 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook For the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 38. 
573 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2110. 
574 Þskj. 510, 141. lögþ. 2012-13, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
575 Þskj. 1111, 141. lögþ. 2012-13, bls. 47-48 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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til kynna felur það ekki í sér að sett sé ný stjórnarskrá heldur aðeins breytingar á þeirri sem 

fyrir er, með því að bæta við hana þremur ákvæðum, og er þar ekki mælt fyrir um bestu 

hagsmuni barnsins.576 

 Í athugasemdum með frumvarpi að SRB sbr. lög nr. 19/2013 er greint frá því að aðeins í 

einu tilviki hafi hæstaréttardómarar skírskotað beint til ákvæðis samningsins, þ.e. í sératkvæði 

tveggja dómara í Hrd. 2005 bls. 84 (493/2005) þar sem fjallað var um 12. gr. SRB.577 Frá 

lögfestingu Barnasáttmálans með SRB sbr. lög nr. 19/2013 virðast lögin afar sjaldan hafa 

komið til álita. Leitarvél á vefsíðu Hæstaréttar gefur t.d. aðeins fjórar niðurstöður þegar 

lögunum er flett þar upp og leitarvél á vefsíðu héraðsdómstóla eina.578 Í tveimur þeirra vísar 

Hæstiréttur beint til ákvæða laganna til stuðnings niðurstöðu sinni, Hrd. 18. júní 2015 

(384/2015) og Hrd. 9. september 2016 (579/2016). 

 
Hrd. 18. júní 2015 (384/2015): Kærður var úrskurður Barnaverndarnefndar Reykjavíkur um 
vistun barna utan heimilis. Féllst héraðsdómur á kröfu um vistun barnanna utan heimilis, í tvo 
mánuði, með vísan til b-liðar 1. mgr. 27. gr. bvl., en hafnaði áframhaldandi vistun á grundvelli 1. 
mgr. 28. gr. bvl., í alls sex mánuði. Var ekki talið að rannsóknarhagsmunir réttlættu svo langa 
vistun utan heimilis. Má ráða að héraðsdómur hafi talið að á tveimur mánuðum ætti að vera 
unnt að rannsaka málið með fullnægjandi hætti. Athygli vekur að ákvæði SRB sbr. lög nr. 
19/2013 virðast ekki hafa komið til álita, en rökstuðningur héraðsdóms var að öðru leyti 
ítarlegur. Hæstiréttur féllst hins vegar alfarið á kröfur Barnaverndarnefndar Reykjavíkur og 
vísaði til þeirrar skyldu sem hvíldi á barnaverndaryfirvöldum samkvæmt 1. mgr. 4. gr. bvl., að 
hafa ávallt hagsmuni barna í fyrirrúmi í starfsemi sinni. Um Barnasáttmálann sagði sérstaklega: 
„Eftir 1. mgr. 3. gr. [SRB] sbr. lög nr. 19/2013, skal það sem barni er fyrir bestu ávallt hafa 
forgang, meðal annars þegar félagsmálastofnanir eða dómstólar gera ráðstafanir sem varða 
börn.“579 Þrátt fyrir að vísa til SRB lagði Hæstiréttur þó ekki sjálfstætt mat á það hvernig 
hagsmunum barnanna væri best borgið með því að vistast utan heimilis. 
 
Hrd. 9. september 2016 (579/2016): Í héraðsdómi var vísað til grunnreglna barnaréttar þess 
efnis að við úrlausn á ágreiningi sem varði barn bæri að hafa að leiðarljósi það sem því væri 
fyrir bestu hverju sinni.  Væri þetta í samræmi við alþjóðlegar reglur um réttindi barna, svo sem 
SRB, sem lögfestur hefði verið þann 20. febrúar 2013. Jafnframt var vísað til vilja barnsins. 
Hæstiréttur staðfestir hins kærða úrskurðar um að hafna kröfu M um beina aðfarargerð á 
barninu þar sem hún væri barninu ekki fyrir bestu. Ekki var þó vísað til 1. mgr. 3. gr. SRB en 
hins vegar vísar Hæstiréttur til 12. gr. SRB sbr. lög nr. 19/2013, þess efnis að taka beri taka 
réttmætt tillit til viðhorfs barnsins við meðferð málsins, sbr. og 3. mgr. 1. gr. barnalaga (sama 
efnis). 
 

Þá hefur verið vísað til laganna í heild í niðurstöðu héraðsdóms: 

 
                                                
576 Þskj. 1577, 145. lögþ. 2015-16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
577 Þskj. 135, 141. lögþ. 2012-13, bls. 46 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
578 Leitarorðið „2013.19“ skráð í „Lagagreinar“ í leitarvél á vef Hæstaréttar, http://www.haestirettur.is, og 
leitarvél á vef héraðsdómstóla, http://www.domstolar.is, þann 5. janúar 2016. Í Hrd. 18. júní 2014 (201/2014) og 
Hrd. 21. ágúst 2015 (516/2015) tekur hvorki Hæstiréttur né héraðsdómur undir vísan málsaðila til réttinda 
samkvæmt SRB sbr. lög nr. 19/2013. 
579 Leturbreyting höfundar. 
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Hrd. 9. júní 2016 (661/2015): Hæstiréttur vísaði málinu frá vegna skorts á lögvörðum 
hagsmunum, þar sem Þjóðskrá hafði þegar breytt skráningu á móðerni barns í samræmi við þær 
kröfur sem hafðar voru uppi, en málið varðaði staðgöngumæðrun og var A að sækjast eftir 
skráningu um móðerni og forsjá tveggja barna sem fæðst höfðu með aðstoð staðgöngumóður í 
Bandaríkjunum. Í héraðsdómi var með vísan í MDE, Wagner og J.M.W.L. gegn Lúxemborg, 28. 
júní 2007 (76240/01) tekið fram að 8. gr. MSE um friðhelgi einkalífs bæri að túlka með hliðsjón 
af ákvæðum SRB, sem hefði jafnframt verið lögfestur með lögum nr. 19/2013. „Hvað sem líður 
sjálfstæðum hagsmunum stefnanda A verður einnig að líta svo á að með umræddri ákvörðun 
hafi verið gripið inn í stjórnarskrárvarinn rétt [barnanna] sem felur meðal annars í sér rétt þeirra 
til umsjár og umhyggju beggja foreldra sinna samkvæmt fyrrgreindum sáttmála Sameinuðu 
þjóðanna um rétt barnsins og barnalögum nr. 76/2003. Við þær aðstæður sem eru uppi í málinu 
er það ósamrýmanlegt þessum rétti [...] að það sé háð ákvörðun stefnanda A hvort hún tekst á 
herðar lagalegar skyldur gagnvart meðalgöngustefnendum sem forsjárforeldri.“ Lágu bestu 
hagsmunir barnanna því til grundvallar niðurstöðu héraðsdóms þó svo ákvæðið hafi ekki verið 
nákvæmlega tilgreint. 

 
 Skortir því enn nokkuð á að tilmælum BRN í lokaathugasemdum við þriðju skýrslu 

íslenska ríkisins sé fylgt í framkvæmd, en þar sagði nefndin m.a. berum orðum: „Lagarök í 

öllum dóms- og stjórnsýsluúrskurðum og -ákvörðunum skulu einnig byggjast á þessari 

meginreglu.“580 Þó svo að dómstólar vísi sjaldan til 1. mgr. 3. gr. SRB sbr. lög nr. 19/2013, 

SRB sbr. lög nr. 19/2013 eða Barnasáttmálans í niðurstöðum sínum, hafa þeir oftsinnis lagt 

mat á bestu hagsmuni barnsins. Sem dæmi eru gerð ákveðin frávik frá meginreglum 

einkamálaréttarfars í forsjármálum með vísan til bestu hagsmuna barns og teljast þau vera 

svokölluð „indispositiv“ mál.581 Samkvæmt 1. málsl. 2. mgr. 34. gr. bl. kveður dómari á um 

forsjá barns eða lögheimili eftir því sem barninu sé fyrir bestu. Það er áréttað í þeim 

athugasemdum sem fylgdu bl. Þannig kemur fram að í forsjármálum sé „[h]lutverk dómara 

[...] að finna þá lausn máls sem barni er fyrir bestu.“582 Um 1. málsl. 2. mgr. 34. gr. bl. 

sérstaklega er tekið fram að með ákvæðinu sé „[...] áréttuð sú grunnregla barnaréttar, að þá 

forsjárskipan skuli upp taka sem best hentar hag barnsins [...]“.583 Njóta dómarar m.a. aukins 

svigrúms og þá er málsforræði aðila máls takmarkað, sbr. 41. og 42. gr. bl.584 Í athugasemdum 

með ákvæðunum er ekki vísað til SRB, en greint frá því að þau leysi af hólmi ákvæði eldri 

barnalaga nr. 20/1992, þ.e. 60. og 62. gr. þeirra. Í athugasemdum með frumvarpi að 

barnalögum nr. 20/1992 var ekki heldur vísað til SRB um þetta, en hins vegar sagði: „Hafa 

ber ávallt í huga þá efnisreglu að velja ber þá lausn sem barni er fyrir bestu og verður þá að 

laga réttarfarsreglur að þeirri miklu meginreglu.“585 Slík vísan til bestu hagsmuna barns var þó 

ekki ný af nálinni, en í 3. málsl. 1. mgr. 38. gr. barnalaga nr. 9/1981 var kveðið á um að 

                                                
580 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Íslands (2011), bls. 5. 
581 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1152; Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 148. 
582 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1152. 
583 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1169. 
584 Sjá einnig: Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1152. 
585 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1152. 
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byggja ætti úrlausn um forsjá á „[...] sanngirni og því, sem best hentar hag og þörfum 

barns.“ Af framangreindu má ráða að mikið er lagt upp úr grundvallarreglunni um bestu 

hagsmuni barns þegar kemur að ákvörðun forsjár barns. Eru talin upp nokkur sjónarmið í 2. 

mgr. 34. gr. bl. sem m.a. skal leggja til grundvallar þegar mat er lagt á bestu hagsmuni barns 

þegar forsjá barns eða lögheimili eru ákveðin, eru sjónarmiðin frekar skýrð í athugasemdum 

með barnalögum (liðir 1-11).586 Í ákvæðinu er sérstaklega tekið fram að upptalin séu þau 

sjónarmið sem m.a. eigi að líta til og því ekki girt fyrir að önnur sjónarmið geti einnig komið 

til álita þegar lagt sé mat á hagsmuni barns. Þar fremst í flokki hljóta að koma skýringar BRN 

á þeim sjónarmiðum sem leggja skal til grundvallar við mat á bestu hagsmunum barns sem 

birtast í Almennu áliti nr. 14, sum hver eru vissulega þau sömu og nú eru talin upp í 2. mgr. 

34. gr. bl., en koma þeim til frekari fyllingar. 

 Nýtt skref var tekið þegar dómurum var gert heimilt samkvæmt 2. málsl. 3. mgr. 34. bl., 

sbr. 2. málsl. 3. mgr. 13. gr. laga nr. 61/2012 um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með 

síðari breytingum (forsjá og umgengni), að dæma, að kröfu annars foreldris, sameiginlega 

forsjá barns. Byggist sú heimild á réttindum barns samkvæmt 7. og 18. gr. SRB sem sýna það 

sjónarmið að „[...] almennt [sé] talið barni fyrir bestu að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð 

[...]“.587 Það skal þó áréttað að hvergi er í SRB kveðið á um að foreldrar skuli ávallt fara 

sameiginlega með forsjá barns eða að dómarar eigi að hafa heimild til að dæma sameiginlega 

forsjá gegn vilja annars eða beggja foreldra, fremur er lögð áhersla á að lagt sé atviksbundið 

mat á bestu hagsmuni barns í hverju tilviki.588 „Nánari útfærsla ákvæðanna byggir ekki á því 

að jafna rétt foreldranna eða því að foreldrar séu í sömu stöðu heldur verður að byggja alfarið 

á því sem telst barni fyrir bestu.“589 

 Verða nú nefnd nokkur dæmi þar sem dómstólar hafa vísað til bestu hagsmuna barns, án 

þess að tengja við Barnasáttmálann sérstaklega. Dómarnir varða þó allir annað hvort deilur 

um forsjá eða úrræði á vegum barnaverndarnefnda. BRN hefur einmitt bent á að þegar kveðið 

sé á um grundvallarregluna um bestu hagsmuni barnsins sé það yfirleitt í löggjöf sem tekur á 

þess konar málum, en á skorti að reglan sé innleidd í annars konar löggjöf s.s. lög um 

atvinnuleysistryggingar, heilbrigðismál, skipulagsmál, samgöngur o.s.frv.590 Ákvæði 1. mgr. 4. 

gr. bvl. koma við sögu í Hrd. 8. júní 2015 (373/2015) og Hrd. 21. ágúst 2015 (516/2015). 

                                                
586 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 122; Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1169-1170. 
587 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 136. Sjá einnig nefndarálit: Þskj. 1427, 140. lögþ. 2011-12, bls. 5 (enn 
óbirt í A-deild Alþt.). 
588 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 76 og 136. 
589 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 76. 
590 Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook For the Convention on the Rights of the Child, 
bls. 40. 
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Mælir ákvæðið fyrir um að í barnaverndarstarfi skuli beita þeim ráðstöfunum sem ætla má að 

barni séu fyrir bestu (1. mgr.) og að hagsmunir barna skulu ávallt hafðir í fyrirrúmi í starfsemi 

barnaverndaryfirvalda (2. mgr.). Lagt var mat á sjónarmið um bestu hagsmuni barns 

samkvæmt 2. mgr. 34. gr. bl. í Hrd. 2006, bls. 3605 (101/2006) og Hrd. 21. janúar 2016 

(593/2015). 
 

Hrd. 8. júní 2015 (373/2015): Úrskurður héraðsdóms þess efnis að börn skyldu vistast utan 
heimilis í alls fjóra mánuði á grundvelli 28. gr., sbr. b-lið 1. mgr. 27. gr. bvl., var staðfestur af 
Hæstarétti. Héraðsdómur tók m.a. fram að með kröfu sinni væri Barnaverndarnefnd 
Reykjavíkur að sinna skyldu sinni samkvæmt 1. mgr. 4. gr. bvl.  

 
Í framangreindu máli vísaði Barnaverndarnefnd Reykjavíkur til SRB sbr. lög nr. 19/2013 í 

heild sinni og til annarra alþjóðlegra mannréttindasamninga. Ekki virðist hafa verið vísað til 

sérgreindra ákvæða Barnasáttmálans og dómsvaldinu ekki auðveldað að beita ákvæðum 

samningsins. Sömu annmarka má sjá í málatilbúnaði í Hrd. 21. ágúst 2015 (516/2015), sem 

varðaði sömu aðila, en þar vísaði Barnaverndarnefnd ekki til SRB sbr. lög nr. 19/2013, heldur 

lét duga að vísa til Barnasáttmálans í heild sinni: 
 

Hrd. 21. ágúst 2015 (516/2015): Í niðurstöðum héraðsdóms, sem staðfestar voru af Hæstarétti 
með vísan til forsendna, var ekki vísað til SRB heldur eingöngu til ákvæðis 1. mgr. 4. gr. bvl. 
Meginreglan um bestu hagsmuni barnsins kom þó vissulega við sögu: „Gögn málsins benda 
ekki til annars en að hag barnanna sé vel komið í núverandi vistun þar sem þau hafa áður dvalið 
[...] er það niðurstaða dómsins að óvarlegt sé á þessu stigi og ekki í samræmi við það sem 
börnunum er fyrir bestu, að taka þau úr þeirri vistun sem þau nú eru í og færa til móður sinnar 
[...].“591  

 
Um þau sjónarmið sem leggja skal til grundvallar ákvörðun um forsjá barns hafa dómstólar 

vísað til 2. mgr. 34. gr. bl., hvoru tveggja fyrir og eftir gildistöku SRB sbr. lög nr. 19/2013. 

 
Hrd. 2006, bls. 3605 (101/2006): Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm með vísan til forsendna hans. 
Var m.a. vísað til 2. mgr. 34. gr. bl. og komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að „það sé 
drengnum fyrir bestu, í núverandi stöðu, að búa óbreytt hjá aðalstefnanda, sbr. 2. mgr. 34. gr. 
barnalaga.“ Höfðu foreldrarnir báðir byggt kröfu sína um forsjá á ákvæðinu, en héraðsdómur 
byggði mat sitt á bestu hagsmunum barnsins á leiðbeiningum sem fylgdu athugasemdum við 
ákvæðið í frumvarpi til barnalaga nr. 76/2003. 

 
Í Hrd. 21. janúar 2016 (593/2015) vísaði stefnandi (K) fyrir héraðsdómi til ákvæða 1. og 2. 

mgr. 3. gr. SRB sbr. lög nr. 19/2013, til stuðnings þess að hún umfram stefnda (M) ætti að 

fara með forsjá barna þeirra. Ekki var tekin bein afstaða til SRB sbr. lög nr. 19/2013 en hins 

vegar vísaði héraðsdómur til grundvallarreglu barnaréttar um bestu hagsmuni barnsins: 

 
                                                
591 Leturbreyting höfundar. 
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Hrd. 21. janúar 2016 (593/2015): Hæstiréttur áréttaði að við mat á bestu hagsmunum barns við 
ákvörðun forsjár og lögheimilis bæri að líta til 2. mgr. 34. gr. bl. Með eftirfarandi rökstuðningi 
var héraðsdómur staðfestur: „Með hinum áfrýjaða dómi, sem skipaður var sérfróðum 
meðdómendum, fór fram heildarmat á aðstæðum barnanna og hvernig forsjá þeirra og 
lögheimili yrði háttað eftir því sem þeim væri fyrir bestu [...].“ Héraðsdómur hafði tekið fram að 
2. mgr. 34. gr. bl. væri grundvallarregla barnaréttar og að í henni fælist „[...] að þarfir og 
hagsmunir barns ráði því, en ekki hagsmunir foreldranna eða annarra ættingja, hverjum verður 
falin forsjá og/eða lögheimili [...].“  

 
 Líkt og áður hefur komið fram ber að líta til úrlausna MDE við túlkun íslenskra laga. 

Reynt hefur á meginregluna um bestu hagsmuni barns fyrir dómstólnum og hefur MDE vísað 

til reglunnar bæði með því að vísa til ákvæða SRB og án þess. 

 Í MDE, Yousef gegn Hollandi, 5. nóvember 2002 (33711/96) komst MDE að þeirri 

niðurstöðu, án þess að vísa til ákvæða SRB, að ef um árekstur væri að ræða á milli réttinda 

foreldris og barns samkvæmt 8. gr. MSE, um friðhelgi einkalífs, ætti réttur barnsins ávallt að 

njóta forgangs, þannig að það sem þjónaði bestu hagsmunum barnsins næði fram að ganga.592 

Í MDE, Haase gegn Þýskalandi, 8. apríl 2002 (11057/02) tiltók MDE, án þess að vísa til 

Barnasáttmálans, að foreldri ætti ekki rétt samkvæmt 8. gr. MSE til þess að grípa til aðgerða 

sem væru til þess fallnar að skaða heilsu og þroska barns. Þá sagði að mat á bestu hagsmunum 

barns væri óhjákvæmilegt í máli af þessum toga og við það mat gæti verið að hagsmunir 

barns, eftir eðli þeirra, hefðu ríkari þýðingu en hagsmunir foreldris.593 Sömu sýn má sjá í MDE, 

Buchleither gegn Þýskalandi, 28. apríl 2016 (20106/13) og jafnframt tekið dýpra í árinni með 

því að þar segir beinlínis að bestu hagsmunir barnsins eigi að hafa aukið vægi þegar fundið sé 

jafnvægi á milli hagsmuna foreldris og barns.594 Dómstóllinn hefur einnig vísað beint til 

ákvæða SRB og almennra álita BRN til stuðnings niðurstöðum sínum.595 Hér verður nefndur 

nýlegur dómur, MDE, N.TS. o.fl. gegn Georgíu, 2. febrúar 2016 (71776/12) þar sem hvoru 

tveggja var vísað til ákvæða SRB, þ.e. 12. gr. og 3. gr., sem og þeirra almennu álita sem BRN 

hafði gefið út um skýringu ákvæðanna, þ.e. Almennt álit nr. 12 og Almennt álit nr. 14. Komst 

MDE að þeirri niðurstöðu að vissulega hefði farið fram ákveðið mat á bestu hagsmunum 

                                                
592 „Lastly, if there was any clash of Article 8 rights between a child and its father, the interests of the child 
should always prevail. [...] The Court reiterates that in judicial decisions where the rights under Article 8 of 
parents and those of a child are at stake, the child’s rights must be the paramount consideration. If any balancing 
of interests is necessary, the interests of the child must prevail.“ 
593 „Undoubtedly, consideration of what lies in the best interests of the child is of crucial importance in every 
case of this kind. [...] In carrying out this balancing exercise, the Court will attach particular importance to the 
best interests of the child which, depending on their nature and seriousness, may override those of the parent [...] 
In particular, a parent cannot be entitled under Article 8 to have such measures taken as would harm the child’s 
health and development [...]“. 
594 „Furthermore, a fair balance must be struck between the interests of the child and those of the parent and, in 
striking such a balance, particular importance must be attached to the best interests of the child.“  
595 Árið 2007 kom út skýrsla á vegum Forsætisráðuneytisins sem reifaði marga þeirra dóma MDE sem vísað 
höfðu til SRB fram að þeim tíma. 



 

 
 

95 

þeirra barna sem um ræddi, það hefði hins vegar ekki verið fullnægjandi og láðst að taka tillit 

til vilja barnanna og því væri það brot gegn 8. gr. MSE.596 Þannig var hvoru tveggja brotið 

gegn efnisreglu og málsmeðferðarreglu 1. mgr. 3. gr. SRB. Byggt hafði verið á því að bestu 

hagsmunir barns fælust í sambandi þess við foreldra, en ekki var tekið með í reikninginn að 

viðkomandi drengir kærðu sig alls ekki um að flytjast til föður síns.597 Án þess að gripið væri 

til aðgerða til þess að auðvelda drengjunum að stofna til sambands við föður sinn var ekki 

talið að það væri í þágu bestu hagsmuna þeirra að flytjast óundirbúið til hans.598  

 Ljóst er að grundvallarreglan um að bestu hagsmunir barns ráði för á sér víðtækar rætur í 

íslenskum rétti, enda ekkert nýtt við að vilja hag barna sem bestan. Fyrr á öldum var 

spakmælið „Berja skal börn til ástar“ í hávegum haft og skal ekki efast um að því hafi jafnan 

verið framfylgt með hinum besta ásetningi.599 

 

b) Annar málsliður c-liðar 37. gr. 

Í 37. gr. SRB er að finna skilyrði fyrir handtöku, varðhaldi og fangelsun barns.600 Er ákvæðinu 

ætlað að tryggja rétt barns „[...] til að vera ekki svipt frelsi sínu með ólögmætum eða 

gerræðislegum hætti.“601 Barnasáttmálinn leggur ekki blátt bann við því að barni sé gert að 

                                                
596 „In the view of the Court, the combination of flawed representation, and as a consequence the failure to duly 
present and hear the views of the boys, undermined the procedural fairness of the decision-making process in the 
instant case. This was exacerbated by inadequate and one-sided consideration of the boys’ best interests, in 
which their emotional state of mind was simply ignored. This leads the Court to conclude that there was a 
violation of the boys’ right to respect for their family and private life, as guaranteed by Article 8 of the 
Convention.“ 
597 „[...] the two main reasons behind the decision of the domestic courts to return the boys to their father were 
the following: first, it was within their best interests to be reunited with their father, and second, the maternal 
family was having a negative influence on the boys. The Court accepts the above motivation of the domestic 
courts. Indeed, the mutual enjoyment by parent and child of each other’s company constitutes a fundamental 
element of family life and it is within the best interests of the children to be allowed to develop in a sound and 
harmonious environment. However, while making its own assessment of the best interests, the domestic courts 
failed to give adequate consideration to one important fact: the boys did not want to be reunited with their 
father.“ 
598 „In such circumstances, ordering such a radical measure without considering a proper transition and 
preparatory measures aimed at assisting the boys and their estranged father in rebuilding their relationship 
appears to be contrary to their best interests [...].“ 
599 Jónas Jónasson: Íslenskir þjóðhættir, bls. 272-273. Jónas gagnrýndi þetta ofbeldi en ekki leist honum betur á 
það sem við átti að taka: „[...] virðist nú stefna á aðrar öfgar, sem bryddir á um of – að veita börnunum of mikið 
sjálfræði og láta þau ekki drepa hendi sinni í kalt vatn. Hafi hitt spillt tilfinnanlega heilsu þeirra og hugarfari, þá 
er hætt við, að þetta geri það ekki síður, þó að á annan hátt sé.“ Sjá samantekt Páls Sigurðssonar: Mannhelgi, bls. 
225-232. Sjá einnig: Emilio García Méndez: „A Comparative Study of the Impact of the Convention on the 
Rights of the Child: Law Reform in Selected Civil Law Countries“, bls. 106-109. Þar er bent á að meginreglan 
um bestu hagsmuni barnsins sé mun eldri en SRB og tiltekið dæmi um spænsk lög þar sem hún var notuð til þess 
að réttlæta ofbeldi gegn börnum í því skyni að veita þeim vernd. Lögin sem um ræðir voru í gildi fram á níunda 
áratug síðustu aldar og kváðu um að áverkar (þ.m.t. alvarlegir) sem foreldrar veittu börnum sínum væru aðeins 
taldir óhóflegir ef þeir færu fram úr því sem talist gæti lögmæt hirting (bls. 107). 
600 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 63; Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook For 
the Convention on the Rights of the Child, bls. 547. 
601 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 325. 
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afplána refsingu í fangelsi en setur hins vegar ákveðnar lágmarksreglur um meðhöndlun 

refsivörslukerfisins á börnum. Eiga þær við á öllum stigum, t.a.m. í þeim tilvikum að barn er 

dæmt til fangelsisrefsingar, það dvelst í gæsluvarðhaldi, það telst til sakbornings, það er vitni 

eða þegar sakamál snertir barn með öðrum hætti, t.d. í þeim tilvikum ef foreldri þess er dæmt 

í fangelsi. 

 Líkt og áður hefur komið fram gerði íslenska ríkið yfirlýsingu (fyrirvara) við annan málsl. 

c-liðar 37. gr. SRB sem mælir fyrir um að barni sem svipt sé frjálsræði sínu skuli haldið 

aðskildu frá fullorðnum og undanþága aðeins veitt í þeim tilvikum þegar barninu sé fyrir 

bestu að það sé ekki gert.602 Þessa undanþágu hefur BRN lagt áherslu á að eigi að túlka mjög 

þröngt.603 Samkvæmt 14. gr. alm. hgl. er sakhæfisaldur 15 ár, sker hann úr um það hvort brot 

barns teljist afbrot og heyri því undir alm. hgl., og varði refsingu, eða sé barnaverndarmál og 

eigi undir ákvæði bvl. Líkt og fram kom í kafla 4.1.2 tóku ný lögrl. gildi árið 1998 og var 

sjálfræðisaldur hækkaður úr 16 árum í 18 ár, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 71/1997. Í umsögn við 

fyrirhugaðar breytingar benti UB á ýmis önnur lagaákvæði sem þyrftu á endurskoðun að 

halda, þ.á.m. 14. gr. alm. hgl. um sakhæfi.604 Rétt er að vera upplýstur um að árið 1940 þegar 

alm. hgl. voru sett var sjálfræðisaldur 16 ár samkvæmt 2. gr. lögræðislaga nr. 60/1917. Að 

þágildandi rétti var því um mun styttra tímabil að ræða þar sem barn gat talist sakhæft. Má 

velta fyrir sér hvort endurskoðun sakhæfisaldurs hafi orðið út undan í þeirri þróun sem orðið 

hefur í átt að aukinni vernd til handa börnum með tilkomu SRB. Þrátt fyrir að hafa lengi 

staðið óbreyttur er sakhæfisaldur ekki meitlaður í stein. Samkvæmt 5. gr. laga nr. 39/1907 um 

skilorðsbundna hegningardóma og hegningu barna og unglinga var sakhæfisaldur 14 ár og var 

hann hækkaður um eitt ár með setningu alm. hgl. árið 1940. Fólst því nokkur réttarbót í 

hækkun sakhæfisaldurs með tilkomu nýrra hegningarlaga árið 1940, fyrir rúmum 70 árum.605 

 Í lokaathugasemdum BRN til íslenskra stjórnvalda hafa verið gerðar athugasemdir við að 

réttindi barns samkvæmt 2. málsl. c-liðar 37. gr. SRB séu ekki tryggð hér á landi. Í fyrstu 

lokaathugasemdunum árið 1996 lét BRN nægja að hvetja til þess að fallið yrði frá 

yfirlýsingum við SRB, án þess að fjalla sérstaklega um þær að öðru leyti.606 Hins vegar voru í 

lokaathugasemdum árið 2003 gerðar aðfinnslur við skort á heildarstefnu um afbrotamál sem 

varða ungmenni. Hvatti BRN til þess að komið yrði á sérstöku kerfi vegna sakamála 

ungmenna, þ.á.m. ungmennadómstólum, og tryggt að nánar tilgreind ákvæði SRB, þ.á.m. 37. 
                                                
602 Hér verður sjónum beint á framangreindan þátt 2. málsl. c-liðar 37. gr. SRB en einnig er þar kveðið á um rétt 
barns til að halda tengslum við fjölskyldu sína á meðan fangelsisvist stendur. 
603 Almennt álit nr. 10 (BRN), bls. 22; Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 325. 
604 „Frumvarp til laga um breytingu á lögræðislögum“, http://www.barn.is. 
605 Alþt. 1939, A-deild, bls. 357-358. 
606 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Íslands (1996), bls. 4. 
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gr., og alþjóðlegar viðmiðunarkröfur, væru að fullu innleidd.607 Í nýjustu lokaathugasemdum 

BRN til íslenskra stjórnvalda frá árinu 2011 var fundið að því að ekki hefði verið farið eftir 

athugasemdunum frá 2003, þær jafnframt ítrekaðar og enn hvatt til þess að fyrirvari við 37. gr. 

SRB væri afturkallaður og fundin „[...] hagnýt[...] og skynsamleg[...] lausn til að tryggja 

aðskilda vistun barna og fullorðinna.“608 BRN hefur því í þrígang farið fram á breytta löggjöf 

og framkvæmd að þessu leyti og ljóst að skýringar íslenskra stjórnvalda hafa ekki verið teknar 

til greina. 

 Strax árið 1996 í umsögn við fyrirhugaða hækkun lögræðisaldurs vakti UB athygli á því 

að hvorki væri hér á landi til staðar sérstakt unglingafangelsi ætlað börnum á aldrinum 15-18 

ára né væri að lögum skylt að halda barnungum föngum aðskildum frá eldri föngum.609 Árið 

1998 benti UB svo á að framkvæmd vistunar sakhæfra barna í fangelsum bryti gegn 

þjóðréttarlegum skuldbindingum íslenska ríkisins og vísaði því til stuðnings m.a. til 37. gr. 

SRB, 1. mgr. 3. gr. SRB og ákvæða SBSR. 610  Í nóvember 1998, um sama leyti og 

dómsmálaráðherra svaraði fyrirspurn UB þar að lútandi, var kynnt samkomulag 

fangelsismálayfirvalda við Barnaverndarstofu um að fangar yngri en 18 ára yrðu að jafnaði 

vistaðir á meðferðarheimilum á vegum barnaverndaryfirvalda.611 Samkomulagið var aðeins 

gert til eins árs, en var svo endurnýjað ótímabundið með gagnkvæmum sex mánaða 

uppsagnarfresti.612 Til þess að barni væri unnt að afplána refsingu sína á meðferðarheimili 

þurfti samþykki barns að liggja fyrir, kröfur voru um þátttöku í meðferðarstarfi og það þurfti 

að fylgja reglum heimilisins. Ef þessir þættir voru ekki fyrir hendi var ekki annar kostur en að 

afplána refsinguna í fangelsi.613 Það liggur í hlutarins eðli að þar sem mjög fá börn hafa verið 

dæmd til óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar á ári hverju hér á landi voru það fá börn sem 

afplánuðu refsingu á meðferðarheimilum Barnaverndarstofu á grundvelli samkomulagsins, 

almennt færri en eitt barn á ári og jafnvel ekkert.614 Framangreind samkomulög byggðu bæði á 

þágildandi 2. málsl. 1. mgr. 8. gr. laga um fangelsi og fangavist nr. 48/1988 þar sem kveðið 

var á um að við ákvörðun um það í hvaða fangelsi afplánun færi fram ætti 

                                                
607 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Íslands (2003), bls. 8. Þær viðmiðunarkröfur 
sem BRN nefndi til sögunnar voru: Almennar lágmarksreglur SÞ um meðferð afbrotamála ungmenna (Beijing-
reglurnar); Leiðbeiningarreglur SÞ um forvarnir vegna afbrota ungmenna (Ríjad-leiðbeiningarreglurnar); Reglur 
SÞ um vernd ungmenna sem sætt hafa frelsissviptingu (Havana-reglurnar); Leiðbeiningarreglur um aðgerðir 
refsivörslukerfisins vegna barna. 
608 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Íslands (2011), bls. 3 og bls. 10-11. 
609 „Frumvarp til laga um breytingu á lögræðislögum“, http://www.barn.is. 
610 Skýrsla umboðsmanns barna fyrir árið 1998, bls. 86-97. 
611 „Samkomulag um vistun fanga yngri en 18 ára“, bls. 51. 
612 Skýrsla vinnuhóps um afplánun sakhæfra barna, bls. 5 og bls. 24. 
613 Skýrsla vinnuhóps um afplánun sakhæfra barna, bls. 9. 
614 Skýrsla vinnuhóps um afplánun sakhæfra barna, bls. 6 (tafla). 
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Fangelsismálastofnun m.a. að taka tillit til aldurs viðkomandi. Þegar ný lög um málaflokkinn 

voru sett, lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005, var hliðstætt ákvæði að finna í 2. málsl. 1. 

mgr. 14. gr. þeirra og sótti samkomulag Fangelsismálastofnunar og Barnaverndarstofu upp frá 

því heimild til þess. 

 Árið 2009 var skipaður vinnuhópur sem fékk það verkefni að skoða framkvæmd 

afplánunar sakhæfra barna og koma með tillögur að úrbótum sem fullnægðu skilyrðum 37. gr. 

SRB og hefur þegar verið vísað til niðurstaðna hans.615 Í skýrslu vinnuhópsins voru nefndar 

þrjár mögulegar leiðir sem myndu gera stjórnvöldum kleift að falla frá yfirlýsingu við c-lið 37. 

gr. SRB: a) unglingafangelsi; b) komið yrði á fót sérstakri einingu í einu fangelsinu ætlaðri 

börnum; c) komið yrði á fót sérstakri einingu á meðferðarheimili Barnaverndarstofu.616 

Vinnuhópurinn taldi hvorki sérstakt unglingafangelsi né sérstaka einingu innan fangelsis 

koma til greina. 617  Fámenni hér á landi var ekki aðeins talið valda óhagræði vegna 

hlutfallslega aukins kostnaðar heldur gæti það einnig orðið til þess að hagsmunum barna yrði 

verr borgið og t.a.m. valda vandkvæðum við að aðskilja börn, sem t.d. ættu illa saman í 

afplánun.618 Með vísan til þess hve fá börn hefur hingað til verið um að ræða er jafnframt 

óhjákvæmilegt annað en að ætla að oft á tíðum væri í raun um einangrun barns að ræða.  

 Við lögfestingu SRB voru gerðar þær breytingar á lögum um fullnustu refsinga nr. 

49/2005 að við 14. gr. þeirra bættist ný málsgrein, 4. mgr. 14. gr., þess efnis að vista ætti 

fanga undir 18 ára aldri á heimili á vegum barnaverndaryfirvalda, nema sérstakar ástæður 

væru til að vista þá í fangelsi. Í ákvæðinu er mælt fyrir um skyldu ráðherra til þess að setja 

reglugerð um nánari framkvæmd vistunarinnar, sbr. einnig 80. gr. sömu laga. Reglugerð um 

afplánun sakhæfra barna nr. 533/2015 tók samkvæmt 14. gr. gildi 21. maí 2015 og er 

gildissvið hennar afmarkað í 1. gr. Þar kemur fram að reglugerðin gildi um fullnustu 

óskilorðsbundinna fangelsisdóma sakhæfra barna á aldrinum 15-18 ára þegar þau séu vistuð á 

heimili á vegum barnaverndaryfirvalda og í fangelsum á vegum Fangelsismálastofnunar, sbr. 

1. og 2. mgr. 1. gr. Þá tekur reglugerðin einnig til barna í gæsluvarðhaldi, sbr. 3. mgr. 1. gr.619 

Frá fyrri framkvæmd hafa orðið þær breytingar að nú er það orðin meginreglan að börn vistist 

á vegum barnaverndaryfirvalda en aðeins gerð undantekning, í samræmi við c-lið 37. gr. SRB, 

í þeim tilvikum sem bestu hagsmunir barnsins eru aðrir, sbr. 1. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 
                                                
615 Skýrsla vinnuhóps um afplánun sakhæfra barna, bls. 3. 
616 Skýrsla vinnuhóps um afplánun sakhæfra barna, bls. 7. 
617 Skýrsla vinnuhóps um afplánun sakhæfra barna, bls. 7 og 9. 
618 Skýrsla vinnuhóps um afplánun sakhæfra barna, bls. 7. 
619 UB gerði athugasemd við að í drögum að reglugerðinni væri notað hugtakið fangar í stað þess að tala um 
börn: „Mikilvægt er að hafa í huga að einstaklingar á aldrinum 15 til 18 ára sem eru úrskurðaðir í gæsluvarðhald 
eða fá óskilorðsbundna fangelsisdóma eru börn […] í sérstaklega viðkvæmri stöðu.“ Sjá: „Drög að reglugerð um 
afplánun ungra fanga á aldrinum 15-18 ára.“, http://www.barn.is. 
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533/2015 um afplánun sakhæfra barna. Í samræmi við túlkun BRN ætti sú undantekning að 

skýrast þröngt. Það er ekki útilokað að standi vilji barns eindregið til þess að afplána refsingu 

sína í fangelsi geti bestu hagsmunir þess einmitt falist í því, en líkt og fram kom í umfjöllun 

um 1. mgr. 3. gr. SRB hér að framan hefur BRN litið á skoðun barns, sbr. 12. gr. SRB, sem 

einn af þeim þáttum sem horfa ber til þegar komist er að niðurstöðu um það í hverju bestu 

hagsmunir þess felast. Ef niðurstaðan verður að hagsmunum barns sé best borgið með því að 

afplána í fangelsi eiga þó sérstök sjónarmið við, sbr. 2. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 533/2015 

um afplánun sakhæfra barna. Þannig skal leitast við að vista barn í opnu fangelsi sbr. 1. málsl., 

barnið á að njóta forgangs í meðferðarúrræði á vegum fangelsismálayfirvalda sbr. 2. málsl. og 

þá fylgist barnaverndarnefnd með líðan barnsins, sbr. 4. málsl. 

 Þegar barnaverndarkerfið hefur að miklu leyti tekið yfir hlutverk fangelsisyfirvalda í 

vistun sakhæfra barna vakna ákveðnar spurningar um skörun barnaverndarúrræða og 

refsiviðurlaga. Í Handbók barnaverndarstarfsfólks kemur t.d. fram að: „Markmið 

barnaverndar verður alltaf að veita barninu aðstoð, stuðning eða meðferð og getur aldrei verið 

refsing eða vernd fyrir samfélagið.“620 Hér er enda um tvenns konar úrræði að ræða, þau eiga 

undir sitt hvort ráðuneytið, um þau gildir ólík löggjöf og er því ekki erfitt að ímynda sér að 

vandamál geti komið upp. Þetta er erfiður málaflokkur og björninn ekki unninn, en nú virðist 

sem meðferð og betrun barns sé í forgrunni þegar það er dæmt til fangelsisrefsingar. Verður 

að telja það í betra samræmi við eftirfarandi tilmæli BRN í Almennu áliti nr. 14:  

 
Í refsimálum á meginreglan um bestu hagsmuni barnsins við um börn, hvort sem það er barnið 
sjálft sem kemst í kast við lögin (eða kemst að öðru leyti í snertingu við lögin, sem fórnarlamb 
eða vitni) eða þegar útistöður foreldris barns við lögin hafi áhrif á barnið. Nefndin undirstrikar 
að vernd bestu hagsmuna barns, þegar barnið brýtur af sér, felst í því að hefðbundin sjónarmið 
sakamála, s.s. varnaðaráhrif og endurgjaldssjónarmið, verði að víkja fyrir meðferð og 
markmiðum uppbyggilegrar réttvísi.621 

 
Á grundvelli samkomulags Fangelsismálastofnunar og Barnaverndarstofu var unglingum 

boðið að afplána fangelsisrefsingu sína á meðferðarheimilinu Háholti í Skagafirði.622 Með því 

er vissulega fullnægt skilyrðum 2. málsl. c-liðar 37. gr. SRB um að þeim sé haldið aðskildum 

frá fullorðnum en vegna staðsetningar sinnar kemur til álita hvort vistunarúrræðið sé í 

                                                
620 Barnaverndarstofa. Handbók, bls. 60. 
621 Almennt álit nr. 14 (BRN), bls. 8. „In criminal cases, the best interests principle applies to children in conflict 
(i.e. alleged, accused or recognized as having infringed) or in contact (as victims or witnesses) with the law, as 
well as children affected by the situation of their parents in conflict with the law. The Committee underlines that 
protecting the child's best interests means that the traditional objectives of criminal justice, such as repression or 
retribution, must give way to rehabilitation and restorative justice objectives, when dealing with child 
offenders.“ 
622 Barnaverndarstofa. Handbók, bls. 91. 
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samræmi við önnur réttindi samkvæmt SRB. Þannig er einnig í 2. málsl. c-liðar 37. gr. mælt 

fyrir um rétt barns sem svipt hefur verið frjálsræði sínu til þess að halda tengslum við 

fjölskyldu sína, þá er í 3. mgr. 9. gr. kveðið á um rétt barns sem skilið hefur verið frá 

foreldrum sínum til að halda persónulegum tengslum og beinu sambandi við þá með 

reglubundnum hætti, enda sé það ekki andstætt hagsmunum barnsins. Til þess að það sé unnt 

hefur BRN talið að vista eigi barnið eins nálægt heimili fjölskyldu sinnar og kostur er.623 Í 

tengslum við 31. gr. SRB hefur BRN bent á að stofnunum beri að tryggja börnum tækifæri til 

þess að umgangast jafningja sína sem ekki megi takmarkast við skipulagðar (og/eða 

skyldubundnar) athafnir.624 

 Áður en barn er dæmt til fangelsisrefsingar getur það hafa verið svipt frelsi sínu með 

gæsluvarðhaldsúrskurði. Í 5. mgr. 195. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 er að finna 

skilyrði þess að barn sé hneppt í gæsluvarðhald, en samkvæmt ákvæðinu er það aðeins heimilt 

í þeim tilvikum er vægari úrræði, samkvæmt 1. mgr. 100. gr. sömu laga eða bvl., geti ekki 

komið í stað þess.625 Sambærilegt ákvæði sem setur sömu skilyrði fyrir handtöku barns er hins 

vegar ekki fyrir hendi í sml. Í kjölfar framangreindrar umræðu um 2. málsl. c-liðar 37. gr. 

SRB er rétt að minnast þess að ákvæði b-liðar 37. gr. SRB er gildandi réttur hér á landi og ætti 

að gera það að verkum að óheimilt sé að handtaka barn yngra en 18 ára, vista það í 

gæsluvarðhaldi eða fangelsa, nema í þeim tilvikum sem önnur úrræði koma ekki til greina – 

hvort svo sem það sé nákvæmlega tilgreint í sml. eður ei. 

 

4.2 Norskur réttur 

4.2.1 Ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu  

Barnasáttmálinn var fullgiltur af norskum stjórnvöldum þann 7. febrúar árið 1991 og varð því 

þjóðréttarlega skuldbindandi frá þeim tíma. 626  Fyrst um sinn byggðust áhrif SRB (n. 

gjennomslagskraft) á norskan rétt fyrst og fremst á líkindareglunni, þau jukust vissulega í 

kjölfar lögfestingar SRB en bent hefur verið á að fyrir lögfestinguna hafi áhrifin verið þó 

nokkur.627 Í lögum nr. 30/1999, lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 

(menneskerettsloven), eru taldir upp þeir alþjóðlegu mannréttindasamningar sem ákveðið 

hefur verið að veita lagagildi í Noregi. Menneskerettsloven lögfestu upphaflega þrjá 
                                                
623 Almennt álit nr. 10 (BRN), bls. 23. 
624 Almennt álit nr. 17 (BRN), bls. 16. 
625 Í Noregi er með 174. gr. lov om rettergangsmåten i straffesaker nr. 25 (straffeprosessloven) kveðið á um að 
aðeins megi handtaka barn yngra en 18 ára þegar þess sé nauðsynlega krafist, en slíkt ákvæði er ekki að finna í 
lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008. 
626 Lucy Smith: „FNs konvensjon om barnets rettigheter“, bls. 27. 
627  Karl Harald Søvig: Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i møtet mellom FNs 
barnekonvensjon og norsk rett, bls. 21. 
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mannréttindasamninga sem áður höfðu verið fullgiltir, þ.e. MSE, SBSR og SEFMR, en síðar 

hafa fleiri bæst við.628 Árið 2003, í kjölfar tilmæla BRN, var SRB og tveimur valfrjálsum 

bókunum við hann, þ.e. valfrjálsri bókun um sölu á börnum, barnavændi og barnaklám og 

valfrjálsri bókun um þátttöku barna í vopnuðum átökum, bætt við upptalningu 2. gr. 

menneskerettsloven með lov om endringer i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av 

barnekonvensjonen i norsk lov) og með því færð í heild sinni í norska löggjöf.629 

 Samkvæmt 1. gr. menneskerettsloven, og sem jafnframt má ráða af heiti laganna, er 

markmið þeirra að styrkja vernd mannréttinda í norskum rétti og bæta úr þögn stjórnarskrár 

þar um.630 Þá var talið að í kjölfar lögfestingar myndi mikilvægi samninganna í samfélaginu 

aukast þar sem meðvitund og þekking á réttindum þeirra myndi aukast, hjá lögfræðingum og 

einnig öllum almenningi.631 Norskir sérfræðingar hafa, líkt og BRN, litið lögfestingu SRB 

jákvæðum augum. Í rannsókn sem gerð var á vegum UNICEF í Bretlandi kom fram að þeir 

töldu að lögfestingin sem slík hefði haft hvetjandi áhrif á þróun og framkvæmd laga og 

jafnframt orðið grundvöllur að menningu á sviði mannréttinda barna.632 Lögfestingunni fylgdi 

að gerðar voru breytingar á öðrum lögum til samræmis við SRB og hefur áframhald verið á 

þeirri þróun.633 Mætti því segja að með lögfestingu hafi verið settur aukinn kraftur í aðlögun 

Barnasáttmálans að norskum rétti. 

 Þegar norska löggjafarvaldið (Stortinget) ákvað að lögfesta framangreinda 

mannréttindasamninga lét það sér ekki nægja að veita þeim gildi almennra laga, heldur er í 3. 

gr. menneskerettsloven kveðið á um að þeir samningar, og bókanir við þá, sem taldir eru upp í 

2. gr. laganna gangi framar lögum sem séu þeim andstæð. Er þannig kveðið á um að 

réttarheimildarlegt vægi SRB og framangreindra valfrjálsra bókana við hann sé æðra 

almennum lögum. 634  Við fyrstu sýn mætti ætla að með þessu væri leyst úr ýmsum 

lögskýringarvandkvæðum og meginreglan um lex posterior hafi ekki þau áhrif að réttindi 

barna samkvæmt SRB skerðist vegna ákvæða í nýjum lögum. Það virðist þó ekki vera 

                                                
628 Í núgildandi 2. gr. menneskerettsloven eru nú ásamt fyrrnefndum samningum og bókunum einnig lögfestar 
eftirtaldar bókanir og samningar: bókanir nr. 1, 4, 6, 7 og 13 við MSE; bókanir 1 og 2 við SBSR og Samningur 
Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart konum eins og honum var breytt með bókun frá 6. 
október 1999. 
629 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Noregs (2000), bls. 3. 
630 Davíð Þór Björgvinsson: Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law, bls. 
109.  
631 Davíð Þór Björgvinsson: Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law, bls. 
109. 
632 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 59.  
633 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 59; Karl 
Harald Søvig: Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og 
norsk rett, bls. 20. 
634 Samkvæmt því hafa MSE og SRB sama réttarheimildarlega gildi í norskum rétti. 
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sammæli um þýðingu ákvæðisins. Þannig er tiltekið í Statsforfatningen i Norge, 

grundvallarriti um norska stjórnskipun, að þjóðréttarsamningarnir hafi lagagildi en ekki 

stjórnarskrárgildi og af því dregin sú ályktun að þar sem menneskerettsloven njóti ekki sömu 

rétthæðar og stjórnarskrá bindi þau ekki hendur löggjafans til þess að víkja frá ákvæðum 

þjóðréttarsamninganna með nýjum lögum.635 Eftir sem áður teljist norska stjórnarskráin, 

Kongeriket Norges Grunnlov frá 17. maí 1814, hér eftir vísað til sem grunnloven, æðsta 

réttarheimild norsks réttar. 636  Skúli Magnússon er þessu sammála og bendir á að 

menneskerettsloven séu sett af hinum almenna löggjafa, en ekki stjórnarskrárgjafanum, og því 

geti almenni löggjafinn síðar „[...] fellt þau úr gildi eða sett lög sem ganga gegn þeim og [...] 

sá forgangur sem kveðið er á um í lögunum [sé] því ekki fortakslaus.“637 Skúli tiltekur þó 

einnig að ef kveðið væri á um forgang viðkomandi þjóðréttarsamninga í stjórnarskrá myndi 

annað gilda.638 Elin Saga Kjørholt telur hins vegar, að samkvæmt 3. gr. menneskerettsloven 

gangi þjóðréttarsamningur sem kveðið er á um 2. gr. menneskerettsloven framar þeim lögum 

sem séu honum andstæð og enginn fyrirvari sé gerður um það hvort um eldri lög eða yngri sé 

að ræða.639 Það er því ekki einhugur um túlkun 3. gr. menneskerettsloven á meðal fræðimanna. 

Athugasemdir með frumvarpi til laganna skýra stöðuna ekki heldur til hlítar og var lagt í 

hendur dómstóla að afmarka nánar gildissvið 3. gr. menneskerettsloven.640 

 Hæstiréttur Noregs hefur litið til túlkunar BRN þegar hann afmarkar efnislegt gildissvið 

ákvæða SRB að norskum rétti. Í Rt. 2009, bls. 1261 valt niðurstaða málsins á því hvort 

almennt álit BRN hefði vægi og ennfremur ef svo væri hvaða vægi það hefði. Meirihluti 

Hæstaréttar leit svo á að rétt væri að líta til þeirrar túlkunar á ákvæðum SRB sem birtist í 

almennu áliti BRN og vísaði því til stuðnings til athugasemda með frumvarpi um breytingar á 

lov om barn og foreldre (barnelova) þar sem fram kom að: 

 
Í almennum álitum Barnaréttarnefndar SÞ birtast mikilvægar leiðbeiningar um túlkun og 
beitingu ákvæða samningsins. Barnaréttarnefnd SÞ er sú sérfræðistofnun sem túlkar 
Barnasáttmálann. Við túlkun og beitingu ákvæða samningsins í framkvæmd þarf því að leggja 
aukið vægi á þessi tilmæli Barnaréttarnefndarinnar.641 

                                                
635 Johs. Andenæs og Arne Fliflet: Statsforfatningen i Norge, bls. 380. 
636 Johs. Andenæs og Arne Fliflet: Statsforfatningen i Norge, bls. 37. 
637 Skúli Magnússon: „Stjórnskipuleg staða þjóðaréttar að íslenskum lögum“, bls. 66, neðanmálsgrein nr. 36. 
638 Skúli Magnússon: „Stjórnskipuleg staða þjóðaréttar að íslenskum lögum“, bls. 66, neðanmálsgrein nr. 36. 
639 Elin Saga Kjørholt: „Prinsippet om barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling“, bls. 84. 
640 Davíð Þór Björgvinsson: Theoretical and Practical Intersection of International Law and Domestic Law, bls. 
110. 
641 „De generelle kommentarene som FNs barnekomité utgir er verdifulle retningslinjer for tolkingen og 
anvendelsen av konvensjonen. FNs barnekomité er det ekspertorgan som tolker barnekonvensjonen. Det bør 
derfor legges relativt stor vekt på disse uttalelsene ved tolking og anvendelse av konvensjonens bestemmelser i 
praksis.“ 
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Meirihlutinn skýrir framangreinda tilvitnun með þeim hætti að formlegur grundvöllur 

almennra álita BRN hafi ákveðin áhrif á vægi þeirra.642 Líta megi á þau sem leiðbeiningar um 

bestu framkvæmd SRB og ætti því að kanna hvort almennt álit geti átt við um það mál sem til 

úrlausnar er.643 Dómstóllinn lítur þannig ekki á almenn álit sem bindandi, heldur fremur sem 

réttarheimild sem rétt sé að líta til við túlkun SRB. Talið var að sú afstaða myndi verða til 

þess að í auknum mæli yrði vísað til ákvæða SRB í málflutningi fyrir norskum dómstólum.644 

 Við lögfestingu SRB var ráðist í endurskoðun laga til þess að tryggja að norsk löggjöf 

væri í samræmi við réttindi samkvæmt Barnasáttmálanum. Grundvallarreglur SRB voru 

hafðar í forgrunni og er nú almennt talið að þeim séu gerð góð skil í norskri löggjöf, en 

jafnframt að enn sé ekki kveðið á um önnur réttindi samkvæmt SRB með fullnægjandi hætti. 

Af grundvallarreglunum hefur sérstök rækt verið lögð við innleiðingu ákvæða 1. mgr. 3. gr. 

(um bestu hagsmuni barnsins) og 12. gr. (um rétt barns til að tjá sig um mál sem það varðar 

og að tekið sé tillit til afstöðu þess).645  

 Á 200 ára afmælisári grunnloven, árið 2014, voru mannréttindaákvæði þeirra tekin til 

endurskoðunar, nýr mannréttindakafli samþykktur og þar kveðið á um vernd mannréttinda 

með ítarlegri hætti en áður var. Létu Norðmenn ekki staðar numið við aðlögun almennra laga 

að SRB og er nú tvær grundvallarreglur SRB, þ.e. 1. mgr. 3. gr. og 12. gr., að finna í nýjum 

mannréttindakafla stjórnarskrár sbr. 1. og 2. mgr. 104. gr. grunnloven. Í 3. mgr. 104. gr. er 

hins vegar að finna vísan í 9. gr. (vernd barns frá því að vera aðskilið frá foreldrum gegn vilja 

sínum nema það sé nauðsynlegt vegna hagsmuna barnsins) og 16. gr. SRB (vernd einkalífs) 

og er 104. gr. grunnloven nú svohljóðandi: 

 
Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder 
dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. 
Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende 
hensyn. 
Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til 
rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og 
helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.  
 

                                                
642 „Man kan etter mitt syn ikke legge mer i dette enn at det formelle grunnlaget for at uttalelsen er avgitt, har en 
viss betydning for den vekt den skal tillegges.“ 
643 „Særlig må man vurdere om uttalelsen må ses som en tolkingsuttalelse, eller mer som en tilråding om optimal 
praksis på konvensjonens område. Dernest må man vurdere om uttalelsen passer på det aktuelle faktum og 
rettsområde. Dette siste er av særlig betydning ved generelle uttalelser som ikke er knyttet til enkeltsaker eller 
landrapporter, og som derfor ikke har vært gjenstand for dialog mellom komitéen og den berørte staten.“ 
644 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 61.  
645 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 59-63. 
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Mikilvægi þess að nú sé ekki aðeins kveðið á um grundvallarreglur SRB í menneskerettsloven 

og almennum lögum, heldur einnig í grunnloven felst ekki aðeins í að rétthæð þeirra sem 

réttarheimildar aukist. Með því að kveða á um réttindi í stjórnarskrá felst jafnframt ákveðin 

stefnumótun og hefur verið bent á að ekki skuli vanmeta áhrif viðhorfs til þeirra réttinda sem 

talið er rétt að kveða á um í stjórnarskrá: 

 
Meginreglur um frelsi, jafnrétti og réttaröryggi lyftast upp og hljóta ákveðinn helgihjúp þegar 
kveðið er á um þær með hátíðlegum hætti í stjórnarskrá. Reglurnar hafa með þeim hætti áhrif á 
hvað teljist rétt og réttlátt og móta með því viðhorf samfélagsins.646 
 

Áhrif þess að kveða á um slík réttindi í stjórnarskrá, þ.e. á löggjöf, stjórnsýsluframkvæmd og 

dómstóla, eru talin óumdeild og hafa orðið til þess að ákvæði sem fyrst og fremst eru 

stefnumótandi hafa verið sett í grunnloven.647 Johs. Andenæs og Arne Fliflet benda á að 

ómögulegt sé að segja til um hver raunveruleg réttaráhrif slíkra ákvæða séu og nefna sem 

dæmi ákvæði 110. gr. grunnloven, um réttinn til atvinnu og þátttöku.648  

 Áhrif SRB á almenn lög sjást t.a.m. á því að við endurskoðun barnelova, árið 2005, var 

SRB notaður sem útgangspunktur og áhersla lögð á rétt barnsins til þess að láta skoðanir sínar 

í ljós samkvæmt 12. gr. SRB, sbr. 2. mgr. 31. gr. barnelova.649 Voru aldursmörk fyrir því að 

tjá sig lækkuð og eiga nú sjö ára börn rétt á því að tjá sig í málum sem þau varða og að tekið 

sé tillit til afstöðu þeirra og ef unnt er ber að hlusta á sjónarmið yngri barna, sjá einnig 1. mgr. 

3. gr. 6. kafla lov om barneverntjenester (barnevernloven).650 Einnig var 3. gr. SRB um bestu 

hagsmuni barnsins gert hátt undir höfði sbr. 1. mgr. 48. gr. barnelova.651 Í lokaathugasemdum 

BRN árið 2010 var norska ríkinu hrósað fyrir að bæta rétt barna til jafnræðis í samræmi við 2. 

gr. SRB, m.a. með lögfestingu lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, 

religion mv. (diskrimineringsloven), sem tóku gildi 1. janúar 2006, sbr. 16. gr. laganna, og 

útvíkkun embættis umboðsmanns jafnréttismála (n. Likestillings- og 

diskrimineringsombudet).652 BRN vakti þó athygli á því að enn virtist ákveðnum hópum barna 

ekki vera tryggt jafnrétti og benti á að börn í minnihlutahópum teldu sig vera beitt misrétti, 

                                                
646 Johs. Andenæs og Arne Fliflet: Statsforfatningen i Norge, bls. 382: „Når visse prinsipper om frihet, likhet og 
retssikkerhet blit uttalt i høytidelig form i grunnloven, blir de opphøyd og får på en måte en særlig hellighet. De 
virker som en forkynnelse av hva som er rett og riktig, og er med på at forme oppfatningene i samfunnet.“ 
647 Johs. Andenæs og Arne Fliflet: Statsforfatningen i Norge, bls. 382. 
648 Johs. Andenæs og Arne Fliflet: Statsforfatningen i Norge, bls. 382. 
649 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 59. 
650 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Noregs (2010), bls. 5. 
651 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 59. 
652  Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Noregs (2010), bls. 4; Þjóðbundnar 
mannréttindastofnanir, bls. 32. 
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jafnvel af hendi annarra barna ásamt því að fötluð börn teldu réttindi sín ekki virt.653 Þann 1. 

janúar 2014 tóku jafnframt gildi tveir lagabálkar um jafnrétti, þ.e. lov om forbud mot 

diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 

(diskrimineringsloven om seksuell orientering) og lov om forbud mot diskriminering på grunn 

av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet), sem jafnframt lögfestir 

samning Sameinuðu þjóðanna um afnám alls kynþáttamisréttis, sbr. 5. gr. laganna. Þess ber 

þó að geta að í þeim jafnréttislögum sem hér hafa verið talin upp er ekki með sérstökum hætti 

vísað til barna. Þó er talið að börn njóti jafnframt verndar af þeim ákvæðum sem banni hvers 

konar mismunun.654 Frøydis Heyerdahl hefur einnig bent á að þar sem öll ákvæði SRB túlkist 

með hliðsjón af grundvallarreglum Barnasáttmálans beri að skoða hverja einu og einustu 

grein SRB með hliðsjón af rétti barns til jafnréttis.655  

 Ekki hefur verið farin sú leið að kveða með sérstökum hætti á um rétt barns til lífs, 

afkomu og þroska, sbr. 6. gr. SRB, í öðrum lagaákvæðum en með menneskerettsloven.656 Elin 

Saga Kjørholt bendir á að þar sem 6. gr. SRB um rétt barns til lífs og þroska teljist til 

grundvallarreglu samningsins beri ávallt að líta til ákvæðisins í málum sem varði börn, jafnt í 

ákveðnu og fyrirliggjandi máli eða um almenn atriði, eins og eigi við um grundvallarregluna 

um bestu hagsmuni barnsins.657 Ákvæðið sé því ekki síður mikilvægt. 

 Stígandi virðist vera á vægi Barnasáttmálans sem réttarheimildar í Noregi. Mette Yvonne 

Larsen greinir frá því að fyrir árið 2009 hafi lítið verið vísað til samningsins í framkvæmd, en 

frá þeim tíma hafi tilvísanir til hans aukist verulega.658 Þá greinir hún frá því að á síðustu 

tveimur til þremur árum hafi dómstólar notað SRB sem grundvallar réttarheimild í sí auknum 

mæli.659 Þessi ártöl eru athyglisverð í tvennu tilliti. Annars vegar er niðurstaðan í Rt. 2009, bls. 

1261 frá árinu 2009 og líkt og fram kom hér að framan töldu norskir sérfræðingar að hún yrði 

til þess að frekar yrði vísað til SRB fyrir dómstólum en áður sem virðist hafa orðið raunin. 

Hins vegar var árið 2014 kveðið á um tvær grundvallarreglur SRB í grunnloven og má velta 

fyrir sér hvort það hafi orðið til þess að dómstólar gæfu Barnasáttmálanum enn meiri gaum. 

 

                                                
653 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Noregs (2010), bls. 4. 
654 Frøydis Heyerdahl: „Retten til ikke-diskriminering“, bls. 33: „Selv om lovgivningen ikke spesifikt retter seg 
mot barn, er også barn vernet.“ 
655 Frøydis Heyerdahl: „Retten til ikke-diskriminering“, bls. 32. 
656 Elin Saga Kjørholt: „Prinsippet om barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling“, bls. 83. 
657 Elin Saga Kjørholt: „Prinsippet om barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling“, bls. 89. 
658 Mette Yvonne Larsen: „Rettigheter for barn i konflikt med loven“, bls. 161. 
659 Mette Yvonne Larsen: „Rettigheter for barn i konflikt med loven“, bls. 158. 
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4.2.2 Ráðstafanir stjórnvalda á öðrum vettvangi 

Með setningu lov om Barneombud (barneombudsloven) árið 1981 varð Noregur fyrst ríkja 

heims til þess að setja á fót sérstakt embætti umboðsmanns barna (n. Barneombudet).660 Líkt 

og áður sagði hafa slík embætti verið talin til svokallaðra ráðstafana stjórnvalda á öðrum 

vettvangi samkvæmt 4. gr. SRB.661 Þrátt fyrir að embættið hafi verið stofnað fyrir tilkomu 

SRB er samningurinn mikilvægur þáttur í störfum þess. Samkvæmt b-lið 2. mgr. 3. gr. 

barneombudsloven er eitt markmiða embættisins að gæta að því að norsk lög og framkvæmd 

séu í samræmi við skuldbindingar SRB.662 Eru það því ýmis mál sem embættið lætur sig varða, 

t.a.m. að bæta uppeldisaðstæður barna, stuðla að því að öryggi barna sé betur tryggt í lögum 

og tryggja hagsmuni barna í skipulagsmálum.663 Í umfjöllun um embætti umboðsmanna barna 

í kafla 3.5.2 var vikið að mikilvægi samstarfs umboðsmanna barna og fjölmiðla. Sem dæmi 

slíkrar samræðu í Noregi nefnir Brian Gran, að árið 2010 hafi Barneombudet hvatt til þess í 

fjölmiðlum að vinnudagur foreldra barna væri styttur.664 Benti umboðsmaður sérstaklega á 

tvær stéttir í þessu sambandi, þ.e. lögfræðinga og starfsmenn fjármálageirans.665 Hann gekk 

svo langt að segja beinlínis: 

 
Sé faðir smábarns enn að vinna klukkan átta að kvöldi, ættir þú sem yfirmaður að spyrja hvort 
ekki sé kominn tími til að fara heim. Ef þú veist af honum að vinna fram eftir þrjá daga í röð 
ættir þú hreinlega að senda hann heim.666 
 

Leggur umboðsmaður þannig áherslu á mikilvægi þess að foreldrar hafi orku í samveru með 

börnum sínum að loknum vinnudegi, í stað þess að kasta sér ella beint í sófann.667 

                                                
660 Þjóðbundnar mannréttindastofnanir, bls. 31. 
661 Hér verður látið nægja að fjalla um embætti umboðsmanns barna en einnig mætti t.a.m. nefna til sögunnar 
gerð Sövig-skýrslunnar svokölluðu sem áður hefur verið vísað til. Árið 2007 óskuðu norsk stjórnvöld eftir því 
við Karl Harald Søvig að hann framkvæmdi rannsókn á vandkvæðum í samræmingu SRB og norsks réttar og 
voru niðurstöður hans birtar árið 2009, Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i møtet mellom 
FNs barnekonvensjon og norsk rett. Þar sem skýrslan var ekki þáttur í skýrslugjöf Noregs til BRN, fellur hún 
undir ráðstafanir stjórnvalda á öðrum vettvangi í skilningi 4. gr. SRB, þ.e. að í henni sé lagt mat á áhrif laga og 
stjórnarstefnu. Hrósaði BRN norska ríkinu sérstaklega fyrir skýrslugerðina og hvatti til þess að áfram yrði haldið 
með rannsóknir í því skyni að bæta samræmi á milli laga og SRB. Talið er að Søvig-skýrslan hafi haft mikil áhrif 
á stefnumótun og þróun löggjafar um réttindi barna í Noregi. Sjá: Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar 
Sameinuðu þjóðanna til Noregs (2010), bls. 2; The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal 
implementation in 12 countries, bls. 60. 
662 Almennt álit nr. 2 (BRN), bls. 3; Rachel Hodgkin og Peter Newell: Implementation Handbook for the 
Convention on the Rights of the Child, bls. 66. 
663 Brian Gran: „The Roles of Independent Children’s Rights Institutions in Implementing the CRC“, bls. 227. 
664 Brian Gran: „The Roles of Independent Children’s Rights Institutions in Implementing the CRC“, bls. 235; 
Michael Sandelson: „Children’s ombudsman puts working parents in their place“, http://www.theforeigner.no. 
665 Michael Sandelson: „Children’s ombudsman puts working parents in their place“, http://www.theforeigner.no. 
666  Michael Sandelson: „Children’s ombudsman puts working parents in their place“, 
http://www.theforeigner.no: „If you’re a boss and see a toddler’s father working at eight o’clock in the evening, 
you should ask if it’s soon time for him to go home. If you either see or hear he’s late at work three days in a row, 
you should order him to go home“. 
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 Barneombudet er litið jákvæðum augum af þarlendum sérfræðingum í barnarétti og talið 

ágætis eftirlitsaðili með löggjöf, en að enn sé vöntun á eftirliti með raunverulegri 

framkvæmd.668 Bent hefur verið á að í Noregi skorti að börn geti leitað úrlausnar telji þau á sér 

brotið. Barneombudet geti t.a.m. ekki tekið við kærum í einstökum málum og að þær 

kæruleiðir sem séu fyrir hendi séu ekki barnvænlegar.669 Skorti þannig á að framfylgni við 

ákvæði SRB sé tryggð þrátt fyrir að innleiðing samningsins í lög, með lögfestingu í heild sem 

og aðlögun að lögum, hafi gengið vel.670 Barneombudet hefur bent á að þrátt fyrir fjölda 

aðgengilegra kæruleiða fyrir almenning, t.a.m. hjá umboðsmanni norska þingsins (n. 

Sivilombudsmannen) og umboðsmanni jafnréttismála (n. Likestillings- og 

diskrimineringsombudet) sé sjaldgæft að mál séu tekin til meðferðar þar sem börn eru 

kærendur, eða þar sem kært sé fyrir þeirra hönd.671 BRN hefur tekið undir þessi sjónarmið í 

lokaathugasemdum við skýrslur Noregs og mælst til þess að Barneombudet verði veitt bæði 

heimild og úrræði til þess að taka við og jafnframt leysa úr kærum frá börnum.672 Ekki virðist 

sem stendur vera vilji hjá norska löggjafanum til þess að veita börnum sérstaka kæruleið. Í títt 

nefndri rannsókn UNICEF frá árinu 2012 lýstu norskir sérfræðingar t.a.m. áhyggjum af því að 

í tregðu við fullgildingu þriðju valfrjálsrar bókunar við SRB um kærurétt barna fælist að 

norsk stjórnvöld væru að hverfa frá fyrri (og betri) afstöðu sinni til réttinda barna, en töldu þó 

líklegt að hún yrði að lokum fullgilt.673 

 

4.2.3 Kynning á Barnasáttmálanum 

Þegar kemur að kynningu á SRB hefur það verið talið hafa jákvæð áhrif á alla umræðu um 

réttindi barna í Noregi hve vel norskir fjölmiðlar fylgjast með skýrslugjöf norskra stjórnvalda 

til BRN. 674 Móta fjölmiðlar með því umræðuna, sem skapar þrýsting á stjórnvöld frá 

almenningi og hinu borgaralega samfélagi, sem aftur verður til þess að löggjöf og framkvæmd 

er færð í átt til bættra réttinda barna. Þá er hin norska sjálfsmynd um að Noregur standi fremst 

ríkja þegar kemur að réttindamálum barna jafnvel talin hafa umtalsverð áhrif.675 Lögð hefur 

verið aukin áhersla á menntun lögmanna jafnt sem dómara í mannréttindum barna og er talið 

að það hafi skilað sér í því að oftar sé vísað til SRB í dómsmálum ásamt því að það sé gert 

                                                                                                                                                   
667 Michael Sandelson: „Children’s ombudsman puts working parents in their place“, http://www.theforeigner.no. 
668 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 61. 
669 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 60-61. 
670 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 61. 
671 Status for barns rettigheter, bls. 15. 
672 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Noregs (2010), bls. 3. 
673 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 57. 
674 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 57. 
675 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 57. 
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með faglegri hætti.676 Bendir Kirsten Sandberg á að á árunum 1993-2003 hafi eingöngu verið 

vísað til SRB í 15 dómum Hæstaréttar, en á árunum 2004-2012 hafi verið vísað til hans í 66 

skipti sem bendi til þess að samningurinn fái meiri athygli sem megi rekja til aukinnar 

þekkingar á meðal lögmanna um gildi SRB fyrir dómsmál.677 BRN hefur þó talið þörf á að 

menntun um mannréttindi barna sé efld í Noregi og ítrekað bent á þörfina á því að hún fari 

fram á öllum skólastigum með kerfisbundnum hætti.678  

 

4.2.4 Efnisákvæði í framkvæmd 

a) Bestu hagsmunir barnsins 

Athyglisvert er að flest dómsmál í Noregi sem varða réttindi barna snúast um 3. gr. SRB.679 Í 

norskri þýðingu sinni kveður ákvæðið á um að það sem barni sé fyrir bestu skuli vera 

grundvallarsjónarmið þegar félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðilar, 

dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir geri ráðstafanir sem varði börn.680 Hér er rétt að 

vekja athygli á þeim mun sem er á norskri og íslenskri þýðingu SRB. Í íslenskri þýðingu 

samningsins, sbr. SRB sbr. lög nr. 19/2013, er aftur á móti áskilið að bestu hagsmunir 

barnsins hafi ávallt forgang eins og áður hefur komið fram. Þess er ekki kostur að fjalla með 

ítarlegum hætti um innleiðingu 1. mgr. 3. gr. SRB í norskan rétt, þess í stað verða nokkrir 

dómar Hæstaréttar Noregs reifaðir sem sýna hvernig reglunni um bestu hagsmuni barnsins 

hefur verið beitt í framkvæmd. Í lokaathugasemdum frá 2010 gagnrýndi BRN að enn skorti á 

að skýrlega væri kveðið á um grundvallarregluna um bestu hagsmuni barnsins á öllum þeim 

sviðum sem snertu börn, líkt og t.a.m. í innflytjendamálum.681 Sú staðreynd að nú sé kveðið á 

um regluna í grunnloven bætir vissulega stöðuna, en því aðeins að tekið sé tillit til ákvæðisins 

í framkvæmd. 

 Þegar hefur verið vikið að þeirri niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar Noregs í Rt. 2009, bls. 

1261 að líta eigi til almennra álita BRN, en efnislega varðaði álitaefnið 3. gr. SRB: 

 

                                                
676 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 61. 
Reyndar er hér verið að fjalla um ráðstafanir stjórnvalda á öðrum vettvangi, sbr. 4. gr. SRB, þ.e. menntun, en sú 
umfjöllun skarast við 42. gr. SRB. 
677 Kirsten Sandberg: „The Role of the National Courts in Promoting Children’s Rights“, bls. 2. 
678 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Noregs (2000), bls. 4; Lokaathugasemdir 
Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Noregs (2005), bls. 4 og Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar 
Sameinuðu þjóðanna til Noregs (2010), bls. 4. 
679 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 61. 
680 1. mgr. 3. gr. Barnkonvensjonen: „Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller 
private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets 
beste være et grunnleggende hensyn“ (leturbreyting höfundar). 
681 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Noregs (2010), bls. 4. 
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Rt. 2009, bls. 1261: A, 10-11 ára drengur (fæddur árið 1993), kom fylgdarlaus til Noregs árið 
2002. Umsókn hans um hæli var hafnað í október 2003 og komst Utlendingsnemnda að sömu 
niðurstöðu í febrúar 2004. Ekki var talið andstætt ákvæðum SRB að senda A aftur til Sri Lanka 
þar sem heimilisfang móður hans (og tveggja yngri systkina) væri þekkt og hún myndi taka við 
honum og synjunin því ekki í andstöðu við SRB. Í september árið 2004 óskaði A eftir því að 
ákvörðun Utlendingsnemnda yrði endurskoðuð þar sem heimilisfang móður hans væri í raun 
ekki þekkt, þeirri beiðni var hafnað þar sem heimilisfang móðurforeldra hans væri þekkt og 
móðir hans gæti því sótt hann þangað. Í janúar 2005 óskaði A aftur eftir því að ákvörðunin yrði 
endurskoðuð og þá m.a. á þeim grundvelli að móðir hans ætti í deilum við foreldra sína og 
móðurforeldrarnir vildu því ekki lengur taka við honum. Í ágúst árið 2005 var ákveðið að taka 
málið fyrir hjá fullskipaðri nefnd með munnlegum málflutningi. Utlendingsnemnda komst þá að 
þeirri niðurstöðu að móðirin væri í felum til þess að auka möguleika A á að fá hæli og taldi það 
vera í samræmi við bestu hagsmuni A að sameinast fjölskyldu sinni í Sri Lanka. Í mars árið 
2006 óskaði A enn eftir endurskoðun fyrri ákvörðunar, en þeirri umleitan var hafnað og A í 
kjölfarið sendur til Sri Lanka, þar sem amma hans tók við honum. 
 Með aðstoð forráðamanns fór A með ákvarðanir Utlendingsnemnda fyrir dómstóla og var 
komist að þeirri niðurstöðu að það væri ekki í þágu bestu hagsmuna A að vera í Noregi þar sem 
hann ætti hvorki möguleika á fjölskyldusameiningu við móður sína né aðra fjölskyldumeðlimi 
og gæti ekki fengið þar hæli. Dóminum var áfrýjað og var lagmannsretten sammála niðurstöðu 
tingretten um að Barnasáttmálinn sem slíkur veitti barni ekki rétt til dvalarleyfis, en tók ekki á 
álitaefninu á grundvelli bestu hagsmuna barnsins. 
 Fyrir Hæstarétti var tekið til efnislegrar skoðunar hvort Almennt álit nr. 6, um meðferð 
fylgdarlausra barna, kæmi til álita í málinu og farið ítarlega yfir hvort bestu hagsmunir barns 
fælust ávallt í því að hljóta dvalarleyfi eða hæli í móttökuríki. Eftir greiningu á Almennu áliti nr. 
6, komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að í álitinu í heild fælist að það væri almennt í þágu 
bestu hagsmuna fylgdarlausra barna í hælisleit að vera send til foreldra sinna eða fjölskyldu. Þá 
var Hæstiréttur sammála þeirri niðurstöðu Utlendingsnemnda að það væri ekki rétt að telja 
hagsmunum barns frá þróunarríki ávallt betur borgið í auðugra ríki. 
 Hæstiréttur benti ennfremur á að það væri ekki hlutverk réttarins að taka efnislega ákvörðun 
um það hverjir bestu hagsmunir barnsins nákvæmlega væru, það væri á forræði stjórnvalda, 
hlutverk dómstóla væri fremur að skýra fyrir stjórnvöldum hvað fælist í hugtakinu „bestu 
hagsmunir barnsins“ í ákveðnum málaflokkum og ganga úr skugga um að sjónarmiðið hefði 
raunverulegt vægi við töku stjórnvaldsákvörðunar.682 Komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að 
ákvörðun Utlendingsnemnda byggðist á réttum skilningi á grundvallarreglunni um bestu 
hagsmuni barnsins, andstæðir hagsmunir í málinu hefðu verið vegnir og metnir með réttum 
hætti og ákvörðunin væri því gild. 
 

Í málinu var í raun litið svo á að A hefði verið sendur á undan fjölskyldu sinni líkt og nokkurs 

konar akkeri (n. ankerbarn) til þess að auðvelda fjölskyldunni að hljóta dvalarleyfi. Við mat á 

bestu hagsmunum A var talið að þau tengsl sem hann hafði myndað við Noreg á þremur árum 

væru ekki slík að þau hefðu meira vægi en hagsmunir hans af því að sameinast fjölskyldu 

sinni í Sri Lanka sem gæti séð fyrir honum. 

 Andstætt niðurstöðu Hæstaréttar í framangreindu máli, um að dóminum sé ekki kleift að 

leggja mat á það í hverju bestu hagsmunir barnsins felist, segir Hæstiréttur beinlínis, í Rt. 

2010, bls. 1313, að 1. mgr. 3. gr. SRB leggi þá skyldu á herðar dómstólnum að skýra hverjir 

                                                
682 „Domstolenes oppgave blir dermed å kontrollere forvaltningens generelle forståelse av begrepet «barnets 
beste» på det aktuelle saksområdet, og at hensynet er forsvarlig vurdert og avveid mot eventuelle motstående 
hensyn. Den konkrete vurderingen av barnets beste, og den konkrete interesseavveiningen, hører derimot under 
forvaltningens frie skjønn.“ 
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bestu hagsmunir barnsins séu í viðkomandi máli og hvernig þeim verði best náð. 683 

Niðurstöðu framangreinds mats beri réttinum síðan að leggja til grundvallar ákvörðun, sem í 

málinu snerist um það hvort refsing ætti að vera í formi fangelsis eða samfélagsþjónustu: 

 
Rt. 2010, bls. 1313: Sakfellt var fyrir fimm rán og eina tilraun til ráns, sem áttu sér öll stað 
sömu nóttina. Sakborningurinn var barn í skilningi Barnasáttmálans þegar brotin voru framin, 
17 ára og fjögurra mánaða. Tiltók Hæstiréttur sérstaklega að í 1. mgr. 3. gr. SRB fælist ekki að 
bestu hagsmunir barns væru eina eða mikilvægasta sjónarmiðið sem lægi ákvörðunum um börn 
til grundvallar, en í því fælist að skilgreina þyrfti í hverju bestu hagsmunir viðkomandi barns 
fælust, hvernig þeim væri helst náð og leggja niðurstöður þess mats í brennidepil 
ákvörðunartökunnar.684 Var talið að leggja ætti áherslu á hagsmuni barns til framtíðar og þ.a.l. 
byggja ákvörðun refsingar á sjónarmiðum um sérstök varnaðaráhrif. Aðeins mætti hverfa frá því 
ef um væri að ræða sérstaklega mikilvæg sjónarmið um almenn varnaðaráhrif, eftir því sem 
barnið væri yngra þyrfti sífellt meira að koma til. Varð niðurstaðan því samfélagsþjónusta þrátt 
fyrir að brotin hefðu verið alvarleg og vakið ótta með fórnarlömbum þeirra og að öllu jöfnu 
hefði sakfelling fyrir slíkt brot varðað óskilorðsbundnu fangelsi. Vísaði Hæstiréttur m.a. til 
BRN, þ.e. Almenns álits nr. 10, þar sem fram kemur að vernd bestu hagsmuna barnsins leiði til 
þess að hefðbundin refsipólitísk sjónarmið um endurgjald verði að víkja fyrir sjónarmiðum um 
endurhæfingu og uppbyggilega réttvísi (e. restorative justice). Þá var einnig vísað til vilja 
löggjafans sem stæði til þess að samfélagsþjónusta yrði í auknum mæli nýtt sem refsiúrræði, sbr. 
b-lið 37. gr. SRB, og 33. gr. lov om straff nr. 28/2005 (straffeloven) þar sem kveðið væri á um 
að barn ætti aðeins að dæma til fangelsisrefsingar þegar sérstök nauðsyn krefðist. 
 

Greinarmun þarf að gera á framangreindum niðurstöðum Hæstaréttar, þ.e. Rt. 2010, bls. 1313 

og Rt. 2009, bls. 1261 þar sem í fyrra málinu kannar Hæstiréttur gildi stjórnvaldsákvörðunar 

en í því seinna ákvarðar hann refsingu. Um stjórnvaldsákvarðanir gildir að þær lúta ekki 

efnislegri endurskoðun dómstóla heldur einungis formlegri, þ.e. á forræði Hæstaréttar er að 

gæta að því hvort grundvöllur ákvörðunar sé réttur en ekki að leiðrétta ákvörðunina sem slíka. 

 Í Rt. 2011, bls. 206 er fordæmi Hæstaréttar í Rt. 2010, bls. 1313 fylgt í refsimáli þar sem 

dómfelldi var 17 ára og 10 mánaða þegar brot var framið (rán). Var hann því dæmdur til 

samfélagsþjónustu og lagði Hæstiréttur áherslu á að röksemdir fyrir því að dæma barn frekar 

til samfélagsþjónustu en fangelsisrefsingar, eigi við allt þar til barnið nái 18 ára aldri.685 

 Áhersla á bestu hagsmuni barnsins í norskum rétti sést glögglega í Rt. 2011, bls. 462; Rt. 

2011, bls. 1744; Rt. 2015, bls. 693, Rt. 2015, bls. 833 og Rt. 2015, bls. 1115, en þar veltir 

Hæstiréttur því fyrir sér hvort umönnunarskyldur gagnvart barni ættu að hafa áhrif á refsingu 

foreldris, þ.e. skoðar hvort bestu hagsmunir barnsins leiði til þess að foreldri dæmist til vægari 

                                                
683 Stuðst við reifun Kirsten Sandberg í „The Role of National Courts in Promoting Children’s Rights“, bls. 2-4. 
684 „Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 slår fast at det som best tjener barnets interesser skal være et 
grunnleggende hensyn ved alle beslutninger som angår barnet. Jeg legger uten videre til grunn at dette også 
gjelder der det er spørsmål om å straffedømme barnet. Av bestemmelsen følger det, slik jeg ser det, en plikt til 
også i slike saker å avklare hva som er barnets interesser og hvordan disse kan ivaretas, og til å trekke resultatet 
av disse vurderingene sentralt inn i beslutningsgrunnlaget. Hva som best tjener barnets interesse er imidlertid 
ikke det eneste, og heller ikke alltid det avgjørende hensynet.“ 
685 Stuðst við reifun Kirsten Sandberg í „The Role of National Courts in Promoting Children’s Rights“, bls. 4. 
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refsitegundar en annars væri. Er áhugavert að sjá hvernig álitaefnið er tekið til raunverulegrar 

skoðunar. 

 
Rt. 2011, bls. 462: Þrátt fyrir að dómfelldi væri ekki barn að aldri vísaði Hæstiréttur til 
niðurstöðu Rt. 2010, bls. 1313 um að bestu hagsmunir barns ættu að fá ríkt vægi við mat á þeirri 
refsitegund sem til greina kæmi að beita. Skilyrði refsingar í formi samfélagsþjónustu í stað 
fangelsis bæri að skýra með hliðsjón af 1. mgr. 3. gr. SRB. Tillit til bestu hagsmuna barns geti 
þannig haft þau áhrif að vægara refsiúrræði sé beitt en ella, en feli ekki í sér að þeir eigi að hafa 
úrslitaáhrif í fyrirliggjandi máli.686 
 Dómurinn skoðaði hvort aðrir fjölskyldumeðlimir gætu sinnt börnum dómfellda á meðan 
fangelsisvist stæði og komst að þeirri niðurstöðu að svo væri ekki. Þrátt fyrir að telja það í þágu 
bestu hagsmuna barnanna að umönnunaraðilinn yrði frekar dæmdur til samfélagsþjónustu, varð 
niðurstaðan sú að með tilliti til þess afbrots sem um ræddi (rán) og almennra varnaðaráhrifa 
væri rétt að dæma óskilorðsbundið fangelsi. Lögð var áhersla á að börnin væru orðin tiltölulega 
gömul (12 og 13 ára), ekki í sérstaklega viðkvæmri stöðu að öðru leyti, barnaverndarúrræði 
voru fyrir hendi og þá var minnt á skyldu fangelsismálayfirvalda til að taka tillit til bestu 
hagsmuna barnanna við sjálfa framkvæmd refsingarinnar. 
 Í sératkvæði tveggja dómara (af fimm), sem komust að gagnstæðri niðurstöðu (vildu beita 
samfélagsþjónustu), var einnig vísað til 1. mgr. 3. gr. SRB og jafnframt Almenns álits nr. 5, þar 
sem fram kæmi að bestu hagsmunir barns ættu að vera grundvallarsjónarmið þegar dómstólar 
ákvörðuðu refsingu umönnunaraðila þess. Var m.a. vísað til þess að börnin væru á unglingsaldri, 
á milli barnæsku og fullorðinsára, og gæti fangelsisrefsing föðurins því orðið þeim sérstaklega 
þungbær. 

 
Framangreind niðurstaða hefur orðið fordæmi fyrir því að horft sé til 1. mgr. 3. gr. SRB þegar 

skilyrði samfélagsþjónustu eru metin og tillit til bestu hagsmuna barns dómfellda geti þannig 

orðið til þess að vægari viðurlagategund sé beitt en ella. Í sératkvæðinu var tekið fram að áður 

hefði vissulega verið horft til hagsmuna barna þegar lagt hefði verið mat á það hvort skilyrði 

fyrir samfélagsþjónustu væru fyrir hendi, en þetta væri í fyrsta sinn sem vísað væri til 1. mgr. 

3. gr. SRB í því sambandi. Sækir sjónarmiðið um bestu hagsmuni barns þannig aukinn kraft 

til Barnasáttmálans og túlkunar BRN á honum, sem vísað er til í sératkvæði um skýringu á 

ákvæðinu.  

 
Rt. 2011, bls. 1744: Meirihluti Hæstaréttar komst að þeirri niðurstöðu að umönnunarskyldur 
einstæðrar móður gagnvart dóttur, ásamt því að hún var samvinnufús við rannsókn málsins og 
játning lá fyrir, ætti að leiða til þess að dæmt væri til samfélagsþjónustu í stað fangelsisrefsingar 
í máli sem varðaði vörslu á 95 kg. af hassi. Varsla framangreinds magns af hassi varðaði annars 
fjögurra ára fangelsi, en talið var að þar sem móðirin væri eini umönnunaraðili barnsins (sem 
var sjö ára) ætti að taka 1. mgr. 3. gr. SRB til skoðunar, en þar væri mælt fyrir um að „[v]ed alle 
handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, 
domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et 

                                                
686 „Hensynet til barnet kan medføre en mildere eller annen straffereaksjon enn den man ville fastsatt dersom 
barnets interesse ikke var relevant, se for eksempel Rt-2004-1440, Rt-2004-1626, og Rt-2005-158 hvor 
gjerningspersonenes omsorgsansvar ble tillagt vekt ved straffutmålingen. Den omstendighet at hensynet til 
barnet er relevant og skal tillegges vekt, behøver imidlertid ikke medføre at det i den konkrete sak får noen 
avgjørende betydning for straffastsettelsen.“ Þessi ummæli er að finna í 27. málsgrein dómsins og hefur ítrekað 
verið vísað til í síðari dómsúrlausnum. 
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grunnleggende hensyn“, og leiða mætti af fordæmi Rt. 2011, bls. 462 að ákvæðið hefði áhrif á 
refsiþyngd þegar dómfelldi bæri ábyrgð á barni eða börnum.  
 

Í málinu var í raun litið svo á að móðirin væri fórnarlamb, hún átti í miklum fjárhagskröggum 

og talaði dómurinn um að þekkt væri að fólk í slíkum erfiðum aðstæðum væri notað til 

afbrota. Þrátt fyrir morðhótanir hafði móðirin aðstoðað lögreglu við að leysa málið og borið 

vitni í málum sem höfðuð voru gegn öðrum vegna fíkniefnanna. Þá hafði hún ekki komist 

áður í kast við lög og notaði sjálf ekki fíkniefni. Samanlagt varð niðurstaðan því sú að dæmt 

var til samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundins fangelsis.  

 
Rt. 2015, bls. 693: Móðir sem var eini umönnunaraðili 14 ára barns sem átti við félagslega 
erfiðleika að stríða hafði verið dæmd í fimm mánaða fangelsi (þar af þrjá skilorðsbundna). 
Aðeins ákvörðun refsingar var áfrýjað til Hæstaréttar. Snerist málið um hvort 
umönnunarskyldur móðurinnar gagnvart dótturinni yrðu til þess að refsingin ætti frekar að vera 
í formi samfélagsþjónustu. Hæstiréttur tók fram að tillit til barna kynni að vera grundvöllur þess 
að refsing væri í formi samfélagsþjónustu í stað fangelsis, benti á 1. mgr. 3. gr. SRB og vitnaði í 
Almennt álit nr. 14 (BRN) þar sem fram kæmi að grundvallarreglan um bestu hagsmuni 
barnsins ætti ávallt við í sakamálum sem vörðuðu hagsmuni barna. Reglan ætti við hvort sem 
málið varðaði barnið sjálft sem sakborning, það lægi undir grun, væri vitni, brotaþoli eða 
jafnvel vegna þeirra árekstra sem foreldrar barnsins kynnu að eiga við lög.687 Með vísan í dóm 
Hæstaréttar í máli Rt. 2011, bls. 462 var tekið fram að í þessu fælist þó ekki að hagsmunir 
barnsins ættu að hafa áhrif á það hvort foreldrið teldist sekt eða saklaust af broti.688 Hagsmunir 
barnsins hefðu jafnframt ekki endilega úrslitaáhrif á ákvörðun refsingar, heldur þyrfti að fara 
fram einstaklingsbundið mat áhrifa á viðkomandi barn ef umönnunaraðili þess væri dæmdur til 
fangelsisrefsingar. Til þess að réttlæta samfélagsþjónustu í stað fangelsis þegar um ofbeldisbrot 
af þessari tegund væri að ræða, en bjórglasi hafði verið kastað í vörð sem hlaut meiðsl af, þyrftu 
aðstæður ennfremur að vera með þeim hætti að óhagræði af fangelsi væri umtalsvert meira en 
venjulegt gæti talist.689 Erfiðleikar dótturinnar þóttu ekki svo alvarlegir að þeir hefðu þau áhrif 
að móður skyldi frekar dæma til samfélagsþjónustu og þá þótti nægilegt tillit hafa verið tekið til 
erfiðleika dótturinnar með því að þrír mánuðir af fangelsisrefsingu væru skilorðsbundnir. 
 

Í málinu voru bestu hagsmunir barnsins ekki taldir vega nægilega þungt á móti alvarleika þess 

brots sem um ræddi, til þess að réttlæta að dæma samfélagsþjónustu í stað fangelsis og 

ennfremur að fullnægjandi tillit hefði verið tekið til hagsmuna barnsins með því að 

skilorðsbinda meirihluta fangelsisrefsingarinnar. Tegund brota skiptir því máli.  

 
Rt. 2015, bls. 833: Kona, sem hafði verið dæmd til þriggja ára fangelsisrefsingar (þar af eitt ár 
skilorðsbundið) fyrir alvarlegt fíkniefnabrot, var móðir 16 ára stúlku sem glímdi við andleg 
veikindi. Hæstiréttur benti á að skilyrði samfélagsþjónustu væri að „ríkar ástæður“ þyrftu að 
vera fyrir hendi og það bæri að túlka í samræmi við 2. mgr. 104. gr. grunnloven og 3. gr. SRB. Í 

                                                
687 Almennt álit nr. 14 (BRN), bls. 8. 
688 „Men «[d]en omstendighet at hensynet til barnet er relevant og skal tillegges vekt, behøver imidlertid ikke 
medføre at det i den konkrete sak får noen avgjørende betydning for straffastsettelsen», jf. Rt-2011-462 avsnitt 
26.“ 
689 „Det ble uttalt at det må foreligge omstendigheter som hever seg markant over de hensynene som vanligvis 
gjør seg gjeldende ved idømmelse av fengselsstraff, for å kunne bruke samfunnsstraff som straffereaksjon for 
denne typen voldsutøvelse.“ 
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ákvæðunum fælist að bestu hagsmunir barnsins ættu að vera grundvallarsjónarmið þegar teknar 
væru ákvarðanir sem vörðuðu börn, í því fælist þó ekki að hagsmunir barnsins nytu ávallt 
forgangs. Þar sem refsað var fyrir alvarlegt fíkniefnabrot og fangelsisrefsingin var til lengri tíma 
en eins árs, var ekki talið að skilyrði straffeloven (nú b-liður 1. mgr. 48. gr.) væru uppfyllt og 
dóttirin sett í umsjá barnaverndaryfirvalda.  
 

Magn fíkniefna í málinu varð til þess að brotið féll undir ákvæði um almannahættubrot og  

því ekki að tekið tillit til hagsmuna barnsins við ákvörðun refsingar umönnunaraðila. Það að 

barnið sé fórnarlamb brotsins virðist ekki girða fyrir að það geti verið talið í þágu bestu 

hagsmuna þess að dómfelldi sem jafnframt er umönnunaraðili dæmist frekar til 

samfélagsþjónustu. 

 
Rt. 2015, bls. 1115: Móðir var sakfelld fyrir að hafa ítrekað slegið tvö ung börn sín (frá eins og 
tveggja ára aldri), með flötum lófa og með því valdið þeim sársauka og stundum sjáanlegum 
áverkum. Þar sem refsiákvörðunin hefði áhrif á börnin taldi Hæstiréttur það vera í samræmi við 
2. mgr. 104. gr. grunnloven og 3. gr. SRB að taka tillit til hagsmuna þeirra við mat á skilyrðum 
samfélagsþjónustu.690 Vísaði Hæstiréttur til Rt. 2011, bls. 462, þ.e. 27. málsgreinar hans sem 
áður hefur verið vitnað til, um að tillit til hagsmuna barns gæti leitt til þess að vægara 
refsiúrræði væri beitt heldur en ella. 
 Hæstiréttur lagði mat á aðstæður drengjanna sem orðnir voru sex og sjö ára og taldi þá vera í 
sérstaklega viðkvæmri stöðu. Til viðbótar við atvik þessa máls ætti faðir þeirra við langvarandi 
alvarleg geðræn veikindi að stríða og væri í varðhaldi í Þýskalandi. Hæstiréttur leit svo á að því 
væru ekki forsendur til annars en að telja núverandi heimilisaðstæður fullnægjandi þar sem 
aðgerðir barnaverndar væru ekki yfirstandandi þrátt fyrir könnun og eftirlit með heimilinu. 
Aðrir fjölskyldumeðlimir voru ekki þekktir og því talið að börnin þyrftu að fara í umsjón 
barnaverndaryfirvalda á meðan afplánun móðurinnar varði.  
 Almenn varnaðaráhrif refsinga fyrir ofbeldi gegn börnum mæltu með því að refsingin yrði í 
formi fangelsis, en sjónarmið um hagsmuni þeirra barna sem um væri að ræða mæltu hins vegar 
með samfélagsþjónustu. Við mat á framangreindum sjónarmiðum taldi meirihluti Hæstaréttar að 
hagsmunir drengjanna sem um ræddi ættu að hafa mesta vægið. Til viðbótar við það ofbeldi 
sem málið varðaði var líf drengjanna talið markast af vandamálum föðurins og þeir bæru merki 
áfallastreituröskunar og þrátt fyrir alvarleika ofbeldisins væri það ekki það erfiðasta í þeirra lífi. 
Með vísan til sálfræðimats, þar sem fram kom að drengirnir þyrftu stöðugleika í umönnun, taldi 
dómurinn ríkar ástæður fyrir því að dæma móðurina til samfélagsþjónustu frekar en fangelsis.691 

 
Framangreind dómsniðurstaða kann að sæta nokkurri furðu. Það kemur illa við inngróna 

réttlætistilfinningu að hagsmunir fórnarlamba heimilisofbeldis, sem ennfremur eru ung og 

varnarlaus börn, geti falist í því að gerandinn hljóti vægari refsingu. Í þessu kristallast hins 

vegar þau áhrif sem tillit til bestu hagsmuna barns eiga að hafa í framkvæmd, þ.e. að lagt sé 

raunverulegt mat á hagsmuni og aðstæður þess eða þeirra barna sem um ræðir. 

Niðurstöðurnar kunna að vera aðrar en þær sem við fyrstu sýn virðast augljósar. Að 

                                                
690 „Dersom den straffen som vurderes ilagt, vil ha konsekvenser for den domfeltes barn, må imidlertid også 
hensynet til barnets interesser tas i betraktning ved straffutmålingen [...].“ 
691 „Avveiningen av disse interessene er vanskelig, men jeg har kommet til at hensynet til de konkrete barna som 
har vært utsatt for mishandlingen, bør veie tyngst. Jeg har da særlig lagt vekt på barnas svært sårbare situasjon, 
og på at mishandlingen - selv om den er alvorlig nok - ikke er blant den mest alvorlige.“ 
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meirihlutanum stóðu þrír dómarar en tveir skiluðu hins vegar sératkvæði og vildu dæma 

fangelsi (í 10 mánuði), líkt og lagmannsretten hafði gert. Sú áhersla Hæstaréttar á erfiðleika 

barnanna í öðrum þáttum lífsins er sérkennileg og verður að setja nokkra fyrirvara við að þeir 

verði til þess að veita þeim minni réttarvernd en þeim börnum sem njóta betri aðbúnaðar.  

 Með framangreindum dómareifunum var leitast við að veita yfirlit um það hvernig norskir 

dómstólar leggja raunverulegt mat á hagsmuni barna, bæði þegar málið varðar þau sjálf og 

svo einnig þegar foreldrar þeirra og umönnunaraðilar eiga í hlut. Í Rt. 2009, bls. 1261 leit 

Hæstiréttur svo á að stjórnvaldið hefði með réttum hætti lagt fullnægjandi mat á hagsmuni 

barnsins við meðferð málsins og þeir hefðu haft raunverulegt vægi við töku ákvörðunarinnar. 

Hið efnislega mat stjórnvaldsins sætti ekki endurskoðun dómstóla, sem hefðu aðeins það 

hlutverk að kanna hvort matið hefði farið fram með réttum hætti, hvort sjónarmiðið hefði haft 

raunverulegt vægi við töku ákvörðunarinnar og skýra fyrir stjórnvöldum hvað nánar tiltekið 

fælist í hugtakinu um bestu hagsmuni barnsins í ákveðnum málaflokkum ef þörf kræfi. Þessu 

var svo öfugt farið í Rt. 2010, bls. 1313; Rt. 2011, bls. 206; Rt. 2011, bls. 462; Rt. 2011, bls. 

1744; Rt. 2015, bls. 693; Rt. 2015, bls. 833; Rt. 2015, bls. 1115, en dómarnir eiga það allir 

sameiginlegt að varða ákvörðun refsingar. Af því var dregin sú ályktun að þar væri ólíku 

saman að jafna, stjórnvaldsákvörðun sem tekin væri af stjórnvaldi og refsiákvörðun dómstóla. 

Þegar dómstólar ákvarða refsingu er undir þeim komið að leggja mat á hagsmuni þeirra barna 

sem um ræðir og getur tillit til bestu hagsmuna barns leitt til þess að dæmt sé til vægari 

refsingar en ella, hvort sem um er að ræða að dómfelldi var barn að aldri þegar brot var 

framið eða beri ábyrgð á barni eða börnum og fangelsisvist hans hafi slæm áhrif á hagsmuni 

þess eða þeirra. Grundvallaratriðið er að aðstæður eru skoðaðar, tegund brotsins skiptir máli 

og lagt er atviksbundið mat á áhrif refsingar á það eða þau börn sem um ræðir. 

 

b) Annar málsliður c-liðar 37. gr. Barnasáttmálans 

Þar sem Barnasáttmálinn er lögfestur í Noregi þarf að sjálfsögðu að fylgja ákvæðum hans 

þegar barn kemur til kasta refsivörslukerfisins.692 Norsk stjórnvöld gerðu ekki fyrirvara við 

ákvæði 2. málsl. c-liðar 37. gr. SRB fyrir fullgildingu samningsins árið 1991, heldur var litið 

svo á að það væri almennt í þágu bestu hagsmuna barns að afplána óskilorðsbundna 

fangelsisrefsingu með fullorðnum.693 Rekja má þessa afstöðu norskra stjórnvalda til fjölda 

                                                
692 Mette Yvonne Larsen: „Rettigheter for barn i konflikt med loven“, bls. 150. 
693 Mette Yvonne Larsen: „Rettigheter for barn i konflikt med loven“, bls. 149. „En reservasjon ble ikke ansett 
for å være særlig «politisk korrekt», og man valgte i stedet å anse en plassering av barn og voksne i fellesskap 
som en løsning som samsvarte med barnets beste.“; Ingun Fornes: „Varetektsfengsling av barn - sammen med 
voksne?“, bls. 263. Þrátt fyrir þessa afstöðu norskra stjórnvalda er enn í gildi fyrirvari við ákvæði b-liðar 2. mgr. 
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hneykslismála sem tengdust ungmennafangelsum í Noregi þar sem börn höfðu sætt illri 

meðferð.694 Horfið var frá þeirri framkvæmd, og sérstök fangelsi og stofnanir fyrir börn aflögð, 

en hins vegar er nú í sumum fangelsum að finna sérskakar deildir fyrir börn.695 Sýnt hefur 

verið fram á að túlkun norskra stjórnvalda við fullgildingu SRB standist ekki nánari skoðun 

og bendir Ingun Fornes á að lengi hafi verið sammæli um það í þjóðarétti að halda eigi 

börnum sem svipt séu frelsi sínu aðskildum frá fullorðnum.696 Í nýjustu lokaathugasemdum 

BRN til Noregs, sem eru frá árinu 2010 og því komnar nokkuð á aldur, benti BRN á ýmsar 

brotalamir í meðferð norska refsivörslukerfisins á börnum. Hvatt var til þess að horfið yrði frá 

fyrirvara við 10. gr. SBSR og í sex stafliðum talin upp atriði sem bæta þyrfti úr og þ.m.t. að 

tryggja að börn afplánuðu ekki refsingu í fangelsi með fullorðnum föngum.697 Þá var brýnt 

fyrir norskum stjórnvöldum að innleiða alþjóðlegar viðmiðunarkröfur sem snertu sakamál 

ungmenna.698 BRN hafði ekki áður bent á þessa annmarka með jafn skýrum hætti. Þó höfðu 

verið gerðar athugasemdir við það hve skörp skil væru á viðbrögðum við brotum sakhæfra og 

ósakhæfra barna og hvatt til þess að áhersla væri lögð á bestu hagsmuni barnsins með því að 

auka vægi forvarna og endurhæfingar.699 

 Samkvæmt 46. gr. straffeloven verður barn sakhæft við 15 ára aldur í Noregi. Í lögum er 

þó sett skilyrði um sérstaka nauðsyn (n. særlig påkrevd) fyrir því barn undir 18 ára aldri sé 

handtekið, sbr. 174. gr. straffeprosessloven eða dæmt til fangelsisrefsingar, sbr. 33. gr. 

straffeloven.700 Er það í samræmi við áskilnað b-liðar 37. gr. SRB um að handtaka, varðhald 

og fangelsun barns skuli ávallt vera síðasta úrræði og standa yfir í eins stuttan tíma og kostur 

er. 701  Þar sem samfélagsþjónusta telst ein af refsitegundum norsks réttar, sbr. 48. gr. 

straffeloven, er hægt að beita henni í stað óskilorðsbundins fangelsis, að vissum skilyrðum 

uppfylltum. Voru nokkrir dómar þess efnis reifaðir í kaflanum hér að framan. Dæmi þess má 

sjá í eftirfarandi dómi Hæstaréttar Noregs: 

                                                                                                                                                   
og 3. mgr. 10. gr. SBSR, en þar er kveðið á um að þegar barn sé svipt frelsi skuli það aðskilið frá fullorðnum, 
hvort sem það er í gæsluvarðhaldi eða afplánun. 
694 Mette Yvonne Larsen: „Rettigheter for barn i konflikt med loven“, bls. 157. 
695 Mette Yvonne Larsen: „Rettigheter for barn i konflikt med loven“, bls. 157. 
696 Ingun Fornes: „Varetektsfengsling av barn - sammen med voksne?“, bls. 262 og 264. Hér vísar hún m.a. í 10. 
gr. SBSR; 4. mgr. 13. gr. Beijing-reglnanna (þar er reyndar misritun þar sem hún vísar í 3. mgr.); 
Lágmarksreglna SÞ um meðferð fanga frá 1955. Nú má bæta við þá upptalningu nýsamþykktum Nelson 
Mandela-reglum (d-liður 11. reglu þeirra), Lágmarksreglur Sameinuðu þjóðanna um meðferð fanga 
(A/RES/70/175) frá 8. janúar 2016. 
697 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Noregs (2010), bls. 13. 
698 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Noregs (2010), bls. 13. Hér er um að ræða: 
Beijing-reglurnar, Ríjad-leiðbeiningarreglurnar, Havana-reglurnar – og að sjálfsögðu einnig að taka tillit til þess 
sem fram kemur í Almennu áliti nr. 10 (BRN). 
699 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Noregs (2000), bls. 9. 
700 174. gr. straffeprosessloven: „Personer under 18 år bør ikke pågripes hvis det ikke er særlig påkrevd.“ 
701 Mette Yvonne Larsen: „Rettigheter for barn i konflikt med loven“, bls. 149 og 162. 
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Rt. 2007, bls. 252: Sakborningur var 17 ára og átta mánaða þegar brot var framið 
(ölvunarakstur). Með vísan til 33. gr. straffeloven, sem þó tóku ekki gildi fyrr en 1. október 
2015, var komist að þeirri niðurstöðu að barn ætti aðeins að vera dæmt til óskilorðsbundins 
fangelsis þegar það væri sérstaklega nauðsynlegt: „Í ákvæðinu birtist sýn löggjafans á stöðu 
mála í dag og hefur það því einnig þýðingu í réttarframkvæmd áður en lögin taka gildi.“702 

 
 Áður hefur verið greint frá því að í 2. málsl. c-liðar 37. gr. SRB sé að finna undantekningu 

frá því að barn sem svipt sé frjálsræði sínu eigi að halda aðskildu frá fullorðnum, en það er í 

þeim tilvikum sem það er í þágu bestu hagsmuna barns. Ávallt þarf að leggja atviksbundið 

mat á það í hverju bestu hagsmunir þess barns sem um ræðir felast, líkt og almennt á við sbr. 

fyrri umfjöllun um 1. mgr. 3. gr. SRB. Mette Yvonne Larsen telur að það geti verið 

dómstólum erfitt að komast að annarri niðurstöðu en þeirri, að það sé í þágu bestu hagsmuna 

barns að vistast með fullorðnum þegar ekkert annað úrræði sé fyrir hendi.703 Það geti því ekki 

leitt til annarrar niðurstöðu en að í slíkum tilvikum sé barni ekki gert að afplána 

fangelsisrefsingu yfir höfuð. 704  Í greininni „Varetektsfengsling av barn - sammen med 

voksne?“ sem áður hefur verið vitnað til tekur Ingun Fornes fyrir óvæntar málalyktir Rt. 2012, 

bls. 274. Þar varð niðurstaðan sú að annar málsl. c-liðar 37. gr. SRB mælti fyrir um tvenns 

konar undanþágur frá meginreglunni um að barn sem svipt væri frjálsræði sínu ætti að halda 

aðskildu frá fullorðnum, þ.e. einnig ef sérstaklega stæði á, sbr. lokaorð annars málsl. c-liðar 

37. gr. SRB, en ákvæðið er svohljóðandi:  

 

Einkum skal halda hverju því barni sem svipt er frjálsræði sínu aðskildu frá fullorðnum nema ef 
talið er að því sé fyrir bestu að gera það ekki, og á barn rétt á að halda tengslum við fjölskyldu 
sína með bréfaskriftum og heimsóknum, nema sérstaklega standi á.705  

 
Hér er um nýstárlega túlkun að ræða en hingað til hefur verið litið svo á að ákvæðið sé 

tvískipt og undantekning um sérstakar aðstæður taki aðeins til réttar barns til að halda 

tengslum við fjölskyldu sína (sem ekki hefur verið til umfjöllunar hér og er einnig tryggður 

samkvæmt 9. gr. SRB).706 Það er þó ekki útilokað að lesa ákvæðið með sama hætti og 

Hæstiréttur Noregs gerir í dóminum, en þá ættu tilmæli BRN um túlkun 37. gr. og 40. gr. 

SRB sem birtast í Almennu áliti nr. 10 að koma til álita en þar kemur skýrlega fram að aðeins 

sé um eina undantekningu að ræða.707 

                                                
702 „Bestemmelsen er et uttrykk for lovgivers syn i dag, og bør derfor ha betydning for rettspraksis også før loven 
trer i kraft.“ 
703 Mette Yvonne Larsen: „Rettigheter for barn i konflikt med loven“, bls. 158. 
704 Mette Yvonne Larsen: „Rettigheter for barn i konflikt med loven“, bls. 158. 
705 Leturbreyting höfundar. 
706 Almennt álit nr. 10 (BRN), bls. 22-23.  
707 Almennt álit nr. 10 (BRN), bls. 22-23.  
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  Síðustu ár hafa stjórnvöld lagt áherslu á fækkun barna í fangelsum og gæsluvarðhaldi, 

hefur það skilað þeim árangri að nú eru það færri börn sem sæta þess konar úrræðum en 

áður.708 Liður þessarar umleitunar var að bætt var við straffeloven nýjum kafla, kafla 8. a. um 

ungmennarefsingar (n. ungdomsstraff), með lögum nr. 6 frá 20. janúar 2012 sem tóku gildi 1. 

júlí 2014. Þar er kveðið á um nýtt refsiúrræði, sbr. d-lið 1. mgr. 29. gr. straffeloven, ætlað 

sakhæfum börnum, þ.e. á aldrinum 15 til 18 ára þegar afbrot er framið.709 Þá tóku einnig gildi 

lög nr. 49/2014, lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven), sem samþykkt voru 20. 

júní 2014 og komu í stað eldri laga um sama efni, lov nr. 3/1991 om megling i konfliktråd, 

sem rekja má til tilraunaverkefnis frá áttunda áratug síðustu aldar.710 Líkt og heiti laganna ber 

með sér kveða þau á um sáttaráð (n. konfliktråd) sem teljast til uppbyggilegrar réttvísi. Geta 

þau leikið stórt hlutverk þegar kemur að því að uppfylla skuldbindingar Noregs samkvæmt 

SRB með því að beina málum annað en til dómstóla og þannig verða til þess að færri börn 

dæmist til óskilorðsbundins fangelsis yfir höfuð. 

 

4.3 Sænskur réttur 

4.3.1 Ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu 

Barnasáttmálinn var fullgiltur af sænskum stjórnvöldum þann 29. júní árið 1990 og var því 

þjóðréttarlega skuldbindandi allt frá fyrsta hugsanlega degi, þ.e. 2. september 1990 þegar 

tilskilinn fjöldi ríkja hafði samþykkt SRB fyrir Allsherjarþingi SÞ. Þá hefur Svíþjóð, líkt og 

Ísland og Noregur, fullgilt tvær valfrjálsar bókanir við Barnasáttmálann, þ.e. valfrjálsa bókun 

um sölu á börnum, barnavændi og barnaklámi ásamt valfrjálsri bókun um þátttöku barna í 

vopnuðum átökum. Ríkin eiga það einnig sameiginlegt að hafa hvorki undirritað né fullgilt 

valfrjálsa bókun nr. þrjú um kærurétt til BRN. 

 Innleiðing Barnasáttmálans í sænskan rétt hefur hingað til falist í aðlögun laga að 

ákvæðum samningsins, en ákall um lögfestingu hans í heild hefur orðið háværara og þróun 

síðustu ára í þá átt skýr.711 Árið 2009 töldu sem sænsk stjórnvöld t.a.m. ekki nokkra ástæðu til 

þess að huga að lögfestingu SRB í heild.712 Þau greindu BRN frá þeirri staðreynd að aðlögun 

þjóðréttarsamnings að landsrétti væri í samræmi við sænska stjórnskipunarvenju og lögfesting 

                                                
708 Mette Yvonne Larsen: „Rettigheter for barn i konflikt med loven“, bls. 156 og bls. 161. 
709 Í a- til f-lið 29. gr. straffeloven eru taldar upp sex refsitegundir norsks réttar. 
710 Barn og straff, bls. 18. 
711 The UN Convention on the Rights of the Child: a study of legal implementation in 12 countries, bls. 96; 
Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Svíþjóðar (2015), bls. 2-3; „Barnkonventionen 
blir svensk lag“, http://www.fokus.se.  
712 Svör ríkisstjórnar Svíþjóðar við fyrirspurn Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna (2009), bls. 2.  
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MSE í heild árið 1994 hefði verið frávik frá þeirri lagahefð.713 Árið 2013 var svo skipaður 

sérstakur rannsakandi með það hlutverk að kanna innleiðingu SRB í sænskan rétt og greina 

kosti þess og galla að lögfesta SRB í heild sinni ásamt framantöldum valfrjálsum bókunum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru birtar í skýrslunni Barnkonventionen blir svensk lag í mars 

2016 og var þar að finna tillögu að frumvarpi til lögfestingar SRB.714 

 Í skýrslunni kemur fram sú sýn að lögfesting SRB myndi jafnvel flýta fyrir aðlögun 

ákvæða samningsins að sænskum rétti.715 Tekið er fram að beita þurfi innleiðingarleiðunum 

samtímis, þ.e. lögfestingu samnings í heild og aðlögun þar sem aðlögun sænskra laga að 

ákvæðum SRB verði áfram þörf.716 Lögfestingin sé þ.a.l. ekki endapunktur heldur upphaf að 

nýjum kraftmiklum kafla í innleiðingu SRB.717 Þannig gætu dómstólar og önnur stjórnvöld 

byggt úrlausnir sínar einvörðungu á ákvæðum samningsins, löggjöf sem verndar ekki réttindi 

barna með fullnægjandi hætti væri túlkuð til samræmis við samninginn og vilji löggjafans um 

túlkun Barnasáttmálans sem einnar heildar væri skýr: 

 
Búast má við að lögfesting hafi áhrif á aðra löggjöf, sér í lagi með þeim hætti að lögfesting 
muni að öllum líkindum flýta fyrir aðlögun ákvæða SRB. Með lögfestingu má búast við því að 
réttindi barna fái aukið vægi í almennri umræðu og löggjafarmálum. Hægt verður að koma auga 
á vankanta í sænskri löggjöf og taka á þeim. Einnig má búast við því að ákvæði samningsins 
muni með beinni hætti hafa áhrif á gerð annarrar löggjafar en hingað til hefur verið.718 

 
 Uppbygging sænskrar stjórnskipunar er önnur en við eigum að venjast og samanstendur 

sænska stjórnarskáin af fjórum grundvallarlögum (s. grundlagarna). Þau eru: 

regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen og yttrandefrihets-

grundlagen.719 Líkt og áður sagði var MSE lögfestur í Svíþjóð árið 1994. Hann hefur stöðu 

almennra laga en nýtur sérstakrar stöðu þar sem í regeringsformen (2. kap. 19 § RF) er mælt 

fyrir um að ekki skuli setja lög eða reglugerðir sem gangi gegn skuldbindingum Svíþjóðar 

                                                
713 Svör ríkisstjórnar Svíþjóðar við fyrirspurn Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna (2009), bls. 2.  
714 Barnkonventionen blir svensk lag, bls. 51. Þar voru þó undanskilin þau ákvæði sem mæla fyrir um skipan 
BRN og skýrslugjöf aðildarríkis til BRN ásamt valfrjálsu bókununum tveimur sem fullgiltar hafa verið. Líkt og 
gerð Sövig-skýrslunnar í Noregi ætti gerð skýrslunnar að geta talist til ráðstafana stjórnvalda á öðrum vettvangi í 
skilningi 4. gr. SRB. 
715 Barnkonventionen blir svensk lag, bls. 54. 
716 Barnkonventionen blir svensk lag, bls. 57: „Alongside incorporation, continued transformation is required for 
the rights of the child to have the desired impact.“ 
717 Barnkonventionen blir svensk lag, bls. 56. 
718 Barnkonventionen blir svensk lag, bls. 54. „Incorporation can also be expected to impact other regulation, 
mainly as incorporation will probably hasten the transformation of CRC provisions. Through incorporation, the 
rights of the child may be expected to have a more prominent place in public debate and legislative matters. 
Shortcomings in Swedish legislation can be identified and addressed. Convention provisions can also be 
expected to influence the design of other legislation more directly than has been the case up to now.“ 
719 The Constitution of Sweden, bls. 3. 
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samkvæmt MSE.720 Verkefni framangreindrar rannsóknar á lögfestingu SRB var eingöngu að 

skoða hvort veita ætti SRB stöðu almennra laga en ekki að taka afstöðu til þess hvort rétt væri 

að veita samningnum einhvers konar sérstöðu líkt og MSE.721 Rétt er að geta þess að í 

lokaathugasemdum við fimmtu skýrslu sænskra stjórnvalda frá árinu 2015 fór BRN beinlínis 

fram á að sænsk löggjöf yrði að fullu samræmd ákvæðum SRB og ennfremur að 

samningurinn nyti forgangs í þeim tilvikum er landsréttur væri honum andstæður.722 

 

4.3.2 Ráðstafanir stjórnvalda á öðrum vettvangi 

Sem dæmi um ráðstafanir sænskra stjórnvalda á öðrum vettvangi í skilningi 4. gr. SRB má 

nefna embætti umboðsmanns barna, Barnombudsmannen. Svíþjóð var fyrsta ríkið til þess að 

stofna embætti umboðsmanns þjóðþings síns (Riksdagen), Justitieombudsmannen, árið 

1809.723 Verkefni hans fólust í því að gæta þess að opinberir aðilar fylgdu lögum og í 

stjórnarskrá var kveðið á um þá eiginleika sem umboðsmaður þyrfti að búa yfir, en krafa var 

gerð um að hann væri kunnur af lagaþekkingu og heiðarleika.724 Rekja má stofnun embætta 

umboðsmanna þjóðþinga í heiminum, jafnt sem embætta umboðsmanna barna, til þessa fyrsta 

umboðsmanns en valdheimildir þeirra eru þó oft á tíðum ekki jafn víðtækar og 

Justitieombudsmannen.725 Barnombudsmannen var komið á í Svíþjóð árið 1993 með lag 

(1993:335) om Barnombudsman. Samkvæmt 1. gr. laganna er hlutverk hans að gæta 

hagsmuna og réttinda barna og ungmenna í ljósi skyldna sænskra stjórnvalda samkvæmt SRB. 

Í 2. gr. er mælt fyrir um að hann hafi eftirlit með því að ákvæðum SRB sé fylgt og skuli stuðla 

að innleiðingu hans. Þá skilar Barnombudsmannen samkvæmt 4. gr. laganna árlega skýrslu til 

stjórnvalda um starfið, en í 3. gr. eru taldar upp í fimm töluliðum einstakar skyldur hans. 

Sérstaklega er mælt fyrir um að honum sé á sínu starfssviði skylt að koma með tillögur að 

nauðsynlegum lagabreytingum (eða öðrum ráðstöfunum) sem þörf er á í því skyni að tryggja 

réttindi barna og ungmenna (1. tl.). Einnig skal hann auka þekkingu og vitund um þau málefni 

sem hann er í forsvari fyrir (2. tl.) og koma fram sem hagsmunafulltrúi barna í opinberri 

umræðu (3. tl.). Honum er ætlað að safna gögnum og sjá um úrvinnslu og birtingu 

tölfræðilegra upplýsinga um aðstæður barna og ungmenna (4. tl.). Að síðustu er honum ætlað 

að fylgjast með alþjóðlegri þróun á framkvæmd og túlkun ákvæða SRB (5. tl.). BRN hefur 

                                                
720 The Constitution of Sweden, bls. 29. 
721 Barnkonventionen blir svensk lag, bls. 400. 
722  Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Svíþjóðar (2015), bls. 2-3. Sjá einnig 
Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Svíþjóðar (2009), bls. 3. 
723 Brian Gran: „The Roles of Independent Children’s Rights Institutions in Implementing the CRC“, bls. 224. 
724 Brian Gran: „The Roles of Independent Children’s Rights Institutions in Implementing the CRC“, bls. 224. 
725 Brian Gran: „The Roles of Independent Children’s Rights Institutions in Implementing the CRC“, bls. 224. 
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kallað eftir því að embættið hljóti ríkari valdheimildir og verði gert kleift að taka á móti 

kærum í einstökum málum.726 Þá mæltist BRN til þess að samhliða kynningu á ársskýrslum 

umboðsmanns barna fyrir þinginu muni ríkisstjórnin gera grein fyrir þeim aðgerðum sem 

grípa á til í því skyni að mæta tilmælum umboðsmanns barna.727 

 

4.3.3 Efnisákvæði í framkvæmd 

Í framangreindri skýrslu „Barnkonventionen blir svensk lag“ er greint frá því að vankantar 

innleiðingar SRB í sænskan rétt séu hvað greinilegastir þegar kemur að reglunni um bestu 

hagsmuni barns og réttar barns til þess að tekið sé tillit til skoðana þess.728 Þrátt fyrir að í 

sænskum lögum sé kveðið á um að bestu hagsmunir barns ráði för, skorti á að í framkvæmd 

sé almennt mat lagt til grundvallar í stað þess að fram fari raunverulegt atviksbundið mat á 

hagsmunum þess barns sem um ræðir.729 BRN hafði einmitt gert athugasemdir við að þrátt 

fyrir að kveðið væri á um að taka ætti tillit til bestu hagsmuna barns í ýmissi löggjöf væri 

óvissa um raunverulegt vægi þess tillits og ætti það einkanlega við í málefnum flóttafólks og 

hælisleitenda.730 Hvatti nefndin til að áhersla yrði lögð á að bæta þekkingu á þýðingu og 

raunverulegri beitingu meginreglunnar um bestu hagsmuni barnsins ásamt því að tryggja að 

hún endurspeglaðist í löggjöf og aðgerðum stjórnvalda.731 Taka yrði upp raunverulega leið til 

þess að leggja mat á réttindi barna (e. Child-rights impact assessment), í einstökum málum 

jafnt sem almennt, ásamt því að starfsfólk í áðurnefndum málaflokkum fengi reglulega 

þjálfun í beitingu meginreglunnar um bestu hagsmuni barnsins og var starfsfólk 

Útlendingastofnunar og félagsmálayfirvöld sérstaklega tiltekið.732 

 Líkt og á Íslandi og í Noregi er sakhæfisaldur í Svíþjóð 15 ár, sbr. 6. § 1. kafla sænskra 

hegningarlaga (Brottsbalk (1962:700)). Sérstök ákvæði um ungmenni yngri en 21 árs er 

ennfremur að finna í lögum nr. 1964:167, Lag med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare, sbr. 1. § 1. kafla þeirra. Í 5. § 30. kafla Brottsbalk er sett sú takmörkun að það 

sé aðeins af sérstökum ástæðum (s. synnerliga skäl) sem dæma megi barn yngra en 18 ára til 

fangelsisrefsingar og vísað til 32. kafla laganna sem ber heitið: Om överlämnande till särskild 

vård för unga. Þar er að finna frekari ákvæði um viðbrögð við afbrotum ungmenna. Þá er í 1. 

málsl. 1. mgr. 8. § 1. kafla Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt kveðið á um að barn 
                                                
726 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Svíþjóðar (2005), bls. 2; Lokaathugasemdir 
Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Svíþjóðar (2015), bls. 3. 
727 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Svíþjóðar (2005), bls. 2. 
728 Barnkonventionen blir svensk lag, bls. 53. 
729 Barnkonventionen blir svensk lag, bls. 53. 
730 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Svíþjóðar (2015), bls. 4. 
731 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Svíþjóðar (2015), bls. 4. 
732 Lokaathugasemdir Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til Svíþjóðar (2015), bls. 4-5. 
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skuli aðeins vistast með fullorðnum í fangelsi teljist það í þágu bestu hagsmuna þess og 

ennfremur er í 2. málsl. ákvæðisins tekið fram að barni skuli haldið aðskildu frá þeim sem 

geti haft neikvæð áhrif á möguleika þess til að aðlagast samfélaginu á ný.733 Þá er ennfremur í 

2. og 3. mgr. mælt fyrir um aukna vernd til handa dómþolum yngri en 21 árs en sú vernd 

gengur þó ekki jafn langt.734 

 

5 Dropinn holar steininn 
5.1 Áhrif þjóðréttarsamninga 

Grundvöllur athugunar á innleiðingu SRB er þekking á þjóðréttarsamningum og var því í 

öðrum kafla vikið að þeim. Áhrif þjóðréttarsamninga og þá jafnframt mannréttindasamninga á 

landsrétt eiga fyrst og fremst upptök sín hjá aðildarríkinu sjálfu. Líkt og fram kom í kafla 2.3 

eru það alla jafna tvö skref sem ríki tekur í því skyni að gangast undir ákvæði 

þjóðréttarsamnings, fyrst með undirritun og síðar fullgildingu. Í undirritun felst yfirlýsing 

hlutaðeigandi ríkis þess efnis að það muni forðast athafnir sem vinna gegn tilgangi og 

markmiðum samningsins. Með fullgildingu lýsir ríkið því svo yfir að það muni fylgja 

ákvæðum þjóðréttarsamningsins og verður þar með aðildarríki að honum. Þegar um 

mannréttindasamning er að ræða tilkynnir aðildarríkið að það ætli sér að tryggja 

einstaklingum á yfirráðasvæði sínu þau réttindi sem samningurinn mælir fyrir um. Það er 

aftur annað mál með hvaða hætti aðildarríkið tryggir þessi réttindi. Vegna meginreglu 

þjóðaréttarins um fullveldi ríkja er sjálf framkvæmdin ekki í föstum skorðum og eftirfylgni af 

hálfu alþjóðastofnana jafnan þröngur stakkur skorinn. Hvernig og jafnvel hvort ákvæði 

þjóðréttarsamnings komist til framkvæmda í landsrétti er því þegar upp er staðið í höndum 

hvers aðildarríkis. 

 Engu að síður er talið að ríki virði að mestu þær þjóðréttarlegu skuldbindingar sem þau 

takast á herðar. Ríki sem byggja réttarskipan sína á tvíeðli lands- og þjóðaréttar þurfa líkt og 

fram kom í kafla 2.2 alla jafna að grípa til einhverra aðgerða til þess að veita ákvæðum 

þjóðréttarsamnings virkni að landsrétti sínum. Í kafla 2.4 var greint frá tveimur leiðum til 

innleiðingar þjóðréttarsamninga, þ.e. aðlögun og lögfestingu í heild, ásamt því að nefnt var að 

í dönskum rétti væri auk þeirra talað um „normharmoni“. Leiðirnar þrjár eiga það 

                                                
733 1. mgr.: „En intagen som inte har fyllt arton år får inte placeras i en anstalt där han vistas tillsammans med 
intagna över arton år, om det inte kan anses vara till hans bästa. Han skall hållas åtskild från sådana intagna som 
kan inverka menligt på hans anpassning i samhället.“ 
734 2. mgr.: „En intagen som har fyllt arton men inte tjugoett år skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, 
hållas åtskild från sådana intagna som kan inverka menligt på hans anpassning i samhället.“ 3. mgr.: „Den som 
inte har fyllt tjugoett år och som inte placeras på en öppen anstalt skall företrädesvis placeras i en anstalt med 
särskild verksamhet för yngre intagna.“ 
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sameiginlegt að fyrir fullgildingu þarf að kanna samræmi á milli innlends réttar og ákvæða 

þjóðréttarsamnings. Eftir þá könnun er ákveðið með hvaða hætti ákvæðum samningsins er 

komið í framkvæmd, þ.e. hvernig innleiðingu hans verður hagað. Í þeim tilvikum sem 

framangreind könnun leiðir í ljós að innlend löggjöf sé í fullu samræmi við þá þjóðréttarlegu 

skuldbindingu sem ríkið hyggst gangast undir þarf ekki að grípa til neinna aðgerða áður en 

þjóðréttarsamningur er fullgiltur þ.e. „normharmoni“. Hins vegar, ef talið er að slíkt samræmi 

sé ekki fyrir hendi, þarf ríkið, til þess að standa við þá þjóðréttarlegu skuldbindingu sem 

skapast við fullgildingu, annað hvort að aðlaga ákvæði laga að ákvæðum samningsins eða 

lögfesta hann í heild. Séu einhver ákvæði í samningnum sem ríkið treystir sér ekki til að 

framkvæma getur því verið unnt að gera fyrirvara við þau ákvæði í samræmi við 19. gr. sbr. 

d-lið 1. mgr. 2. gr. Vínarsamningsins líkt og nefnt var í kafla 2.3. 

 Hér er talað um val á leið til innleiðingar. Af umfjöllun ritgerðarinnar má ráða að valið sé 

ekki endanlegt heldur geti verið breytingum undirorpið. Áhrif þjóðréttarsamnings á landsrétt 

geta jafnvel farið stigvaxandi. Þau geta verið engin, þ.e. að ekki sé gripið til nokkurra aðgerða 

vegna fullgildingar („normharmoni“). Þjóðréttarsamningur getur haft afmörkuð og mismikil 

áhrif á innlenda löggjöf, þ.e. að völdum lagaákvæðum, jafnvel stjórnarskrárákvæðum, sé 

breytt og þau aðlöguð í samræmi við ákvæði samningsins. Þá getur hann í heild sinni verið 

færður í lög. Með því væri kveðið á um öll réttindi samningsins í innlendri löggjöf sem 

jafnframt byggði á þjóðréttarlegri skuldbindingu ríkisins. Stæðu lögin því ekki stök heldur 

væri jafnframt, líkt og ef samningurinn hefði yfir höfuð ekki verið lögfestur, unnt að grípa til 

túlkunarreglunnar sem lýst var í kafla 2.4.4 í því skyni að skýra ákvæði yngri laga til 

samræmis við réttindi hins fullgilta (og jafnframt lögfesta) samnings. Til þess að átta sig á 

þessu er vænlegt að líta til þess hvernig MSE hefur verið innleiddur og honum verið beitt í 

dómaframkvæmd hér á landi. Ýmsir höfundar og þar einna helst Davíð Þór Björgvinsson hafa 

unnið markvissar rannsóknir á því efni. Í stað þess að takast á hendur slíkar dómareifanir hér 

var fremur litið til niðurstaðna þeirra fræðimanna sem það hafa gert. 

 Líkt og fram kom í kafla 2.5.2 dugar ekki að líta einvörðungu til ákvæða MSE við 

skýringu samningsins heldur þarf jafnframt að taka mið af úrlausnum MDE. Í c-lið kaflans 

var haft eftir Róberti R. Spanó að dómaframkvæmdin væri innleidd með túlkunarreglunni um 

að skýra skyldi landsrétt til samræmis við þjóðarétt. Þá var í b-lið kafla 2.5.2 skýrt frá því að 

vegna túlkunaraðferða MDE lýstu ákvæði MSE ekki lengur raunverulegu umfangi 

samningsins þar sem það væri orðið meira. Líkt og fram kom í kafla 2.5.1 og a-lið kafla 2.5.2 

er það einmitt þetta virka eftirlitskerfi MSE og framkvæmd þess sem gerir samninginn svo 

áhrifamikinn. Eftirlitskerfi er eitt en ávallt þarf að minnast þess að skyldan liggur fyrst og 
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síðast hjá aðildarríkinu sjálfu og hlutverk eftirlitsins er aðeins að fylgjast með því að 

aðildarríkið fylgi samningsskuldbindingum sínum. Markmið lögfestingar MSE með MSE sbr. 

lög nr. 62/1994 var líkt og fram kom í b-lið kafla 2.5.3 að bæta stöðu MSE í 

réttarframkvæmdinni. Átti þannig að draga úr þörf einstaklinga á því að leita til MDE þar sem 

úrlausnir íslenskra stjórnvalda og dómstóla yrðu í betra samræmi við ákvæði MSE. Þetta 

markmið lögfestingar MSE rímar hvoru tveggja við nálægðarregluna og umfjöllun um 

rótfestingu í c-lið kafla 2.5.2. Til þess að ná framangreindu markmiði verður við skýringu á 

ákvæðum MSE sbr. lög nr. 62/1994 jafnframt að styðjast við skýringu MDE á MSE. 

 

5.2 Slagkraftur Barnasáttmálans 

Í Barnasáttmálanum er, líkt og heiti hans ber með sér, mælt fyrir um réttindi til handa börnum. 

Í þriðja kafla hér að framan var almenn umfjöllun um samninginn sem miðaði að því að lýsa 

uppbyggingu SRB og þeim skyldum sem hann leggur aðildarríkjunum á herðar. Samkvæmt 1. 

gr. SRB eru einstaklingar skilgreindir sem börn allt frá fæðingu (í það minnsta) og fram til 18 

ára aldurs. Í kafla 3.1 kom fram að öll ríki heims að undanskildum Bandaríkjunum eru 

aðildarríki SRB. Þessi mikla samstaða um þau réttindi sem samningurinn hefur að geyma 

veitir honum aukið vægi í samskiptum ríkja sem og í innanlandsrétti, þó ekki sé nema fyrir 

þær sakir að öll ríkin hafa lýst því yfir að þau vilji standa vörð um réttindi barna og jafnframt 

gengist undir eftirlit BRN á framkvæmd samningsins. Eftirlitskerfi SRB var gert skil í kafla 

3.4. Ólíkt því sem á við um MSE kemur SRB ekki á fót sérstökum dómstól. Samkvæmt 1. 

mgr. 43. gr. SRB hefur eftirlitsnefndin BRN það hlutverk að kanna innleiðingu SRB hjá 

aðildarríkjum samningsins. Í kafla 3.4.1 voru úrræði BRN í því skyni talin upp og um þau 

fjallað í köflum 3.4.2 (skýrslugjöf og lokaathugasemdir); 3.4.3 (þemadagar og almenn álit) og 

3.4.4 (valfrjáls bókun nr. þrjú). 

 Öll miða úrræðin að því að bæta framkvæmd þeirra réttinda sem SRB kveður á um og þar 

með innleiðingu aðildarríkis. Eftir sem áður er innleiðingin sjálf þó í höndum aðildarríkisins. Í 

kafla 3.4.1 var bent á þá skoðun Jaap E. Doek að embætti umboðsmanna barna gegndi 

lykilhlutverki og best væri ef eftirliti með innleiðingu SRB væri sinnt í heimalandinu. 

Skýrslugjöf aðildarríkis til BRN telur hann jafnframt vera framsækna í eðli sínu þar sem hún 

kalli eftir viðbrögðum frá ólíkum stofnunum og ráðuneytum sem standa þurfi skil á því 

hvernig réttindi samkvæmt SRB hafi verið tryggð líkt og greint var frá í kafla 3.4.2. Vegna 

þessa vægis skýrslugjafarinnar sem slíkrar og þar sem í lokaathugasemdum BRN má finna 

upplýsingar um það hvar skórinn kreppir helst í innleiðingu SRB var gerð ítarleg grein fyrir 

aðdraganda lokaathugasemda BRN í kafla 3.4.2. Þar var lýst hringrás í átta þrepum sem hefst 
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með skýrslugjöf aðildarríkis og lýkur með innleiðingu lokaathugasemda BRN í landsrétt. 

Þegar komið er að næstu skýrslugjöf hefst annar hringur með því að aðildarríkið gerir í 

skýrslu til BRN grein fyrir því hvernig síðustu lokaathugasemdir nefndarinnar hafa verið 

framkvæmdar. Þemadagar og almenn álit BRN voru svo til umfjöllunar í kafla 3.4.3. Vægi 

þemadaganna sjálfra á innleiðingu SRB hefur verið talið óverulegt en niðurstöður þeirra geta 

þó birst í almennum álitum BRN (nú 20 talsins) og með því haft mikil áhrif á túlkun ákvæða 

SRB. Þannig var í kafla 4.2.1 vísað til Rt. 2009, bls. 1261 þar sem Hæstiréttur Noregs taldi 

rétt að líta til þeirrar túlkunar BRN á ákvæðum SRB sem birtist í almennu áliti nefndarinnar. 

Með valfrjálsri bókun nr. þrjú sækir BRN enn í sig veðrið. Geta einstaklingar aðildarríkis sem 

hana hefur fullgilt nú sent kvörtun til nefndarinnar telji þeir aðildarríkið ekki uppfylla skyldur 

sínar samkvæmt SRB. Aðeins tvö mál hafa komið til kasta BRN, báðum var vísað frá 

nefndinni en þau reifuð í kafla 3.4.4. Vísbendinga um hugsanlega túlkun BRN á ákvæðum 

SRB í kærumálum má þó eftir sem áður leita í almennum álitum nefndarinnar ásamt því að 

nokkra umfjöllun um valdmörk BRN í kærumálum er að finna í Ákv. BRN, A.A.A. fyrir hönd 

U.A.I. gegn Spáni, 30. september 2016 (2/2015). Í kafla 3.4.4 var jafnframt vikið að því að 

þegar dómstólar aðildarríkja leggi mat á vægi úrlausna eftirlitsnefnda líti þeir til þess hve 

áþekk nefndin sé dómstólum. Þannig dregur þverfaglegur bakgrunnur nefndarmanna úr 

eðlislíkindum BRN við dómstóla en telja verður að valfrjáls bókun nr. þrjú sé til þess fallin að 

auka þessi líkindi. Með niðurstöðum BRN í kærumálum verða til fyrirmyndir að 

raunverulegri framkvæmd SRB frá þeirri stofnun sem mest hefur að segja um túlkun 

samningsins. Þrátt fyrir að ekki sé um raunveruleg dómafordæmi að ræða stendur eftir að í 

úrlausnum BRN mun að öllum líkindum birtast hvað skýrast með hvaða hætti ber að túlka 

ákvæði SRB við tilteknar aðstæður. Túlkun BRN á ákvæðum SRB í kærumálum samkvæmt 

valfrjálsri bókun nr. þrjú ætti því að koma til álita þegar ákvæði SRB eru skýrð óháð því hvort 

bókunin hafi verið fullgilt eður ei. 

 Barnaréttarnefndin hefur skilgreint þrjú innleiðingarákvæði, 4. gr., 42. gr. og 6. mgr. 44. 

gr. SRB. Í 4. gr. SRB er kveðið á um að aðildarríki skuli grípa til allra viðeigandi ráðstafana á 

sviði löggjafar og stjórnsýslu, svo og á öðrum vettvangi, til að réttindi þau, sem viðurkennd 

eru í samningnum, komi til framkvæmda. Lögð hefur verið á það áhersla að ekki sé nóg að 

aðlaga löggjöf að ákvæðum SRB eða jafnvel lögfesta samninginn í heild. Ekki er heldur talið 

leysa málið að kveða á um réttindi barna í stjórnarskrá þar sem því miður sé það ekki trygging 

fyrir því að réttindi barna séu virt þegar á reynir. Af þeim sökum gerir BRN kröfu um að 

þegar ákvæði SRB hafi verið færð í lög, hvort sem það er með aðlögun tiltekinna ákvæða 

SRB eða lögfestingu samningsins í heild, njóti SRB forgangs ef önnur innlend löggjöf og/eða 
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venja séu honum andstæð líkt og greint var frá í a-lið kafla 3.5.1 (sjá tilmæli BRN til 

Svíþjóðar í lokaathugasemdum frá árinu 2015 sem greint var frá í kafla 4.3.1). Þá var í a-lið 

kafla 3.5.1 greint frá því að vegna framsækins eðlis SRB ætti innlend löggjöf að vera í 

stöðugri endurskoðun til þess að gæta þess að hún samræmdist ákvæðum SRB. 

Barnasáttmálinn væri lex specialis í eðli sínu og ætti því að njóta forgangs. Innleiðing SRB 

leynist ekki aðeins í löggjöfinni heldur ber aðildarríki einnig samkvæmt 4. gr. SRB að grípa 

til allra viðeigandi ráðstafana á öðrum vettvangi til þess að greiða fyrir innleiðingu ákvæða 

SRB. Þar getur verið um fjölbreyttar ráðstafanir að ræða og var sérstaklega vikið að gerð 

landsáætlana og embættum umboðsmanna barna.  

 Til þess að unnt sé að gæta réttar síns þarf að vera unnt að leita hans. Líkt og fram kom í 

a-lið kafla 3.5.1 og c-lið kafla 3.5.2 leggur BRN áherslu á að börnum séu tryggð úrræði í þeim 

tilgangi. Greint var frá niðurstöðum rannsóknar frá árinu 2011 þess efnis að í ríkjum þar sem 

börn gætu leitað úrlausnar umboðsmanns barna í einstöku máli væri litið á það sem 

mikilvægan þátt innleiðingar SRB. Til viðbótar hefur BRN einnig kallað eftir því að 

umboðsmanni barna sé veitt aðkoma að dómstólum. Hann ætti að geta farið með mál sem 

varða réttindi barna fyrir dómstóla og þá ætti hann að geta komið athugasemdum um réttindi 

barna á framfæri við dómstóla, jafnvel án þess að vera sérstaklega til þess boðaður. Má ætla 

að þýðing SRB í landsrétti myndi aukast verulega væri umboðsmanni barna heimilað að 

leggja mál fyrir dómstóla og/eða leggja fram lagarök, í málum sem varða réttindi barna, yrði 

hann þess áskynja að ekki væri gætt að sjónarmiðum um réttindi barna. UB hér á landi hefur 

hvorki heimild til að veita álit sitt um tiltekið mál eða til samskipta við dómstóla hvort sem 

það er með fyrirsvari í málshöfðun eða með sérfræðiþekkingu. 

 Í 42. gr. SRB er kveðið á um fræðslu um mannréttindi barna (og þar með kynningu SRB). 

Er fræðsla um mannréttindi barna þar með flokkuð sem sérstök innleiðingaraðgerð en hún 

getur þó einnig fallið undir svokallaðar aðrar ráðstafanir í skilningi 1. málsl. 4. gr. SRB. Í 

kafla 4.1.6 var haft eftir umboðsmanni barna á Íslandi að í lögfestingu SRB í heild fælist 

ákveðin kynning á samningnum. Var jafnframt eitt markmiða lögfestingar SRB að stuðla að 

vitundarvakningu um réttindi barna líkt og fram kom í kafla 4.1.1, en í b-lið kafla 2.5.3 var 

greint frá því að með lögfestingu MSE hafi einmitt átt m.a. að auka vitund um mannréttindi. 

 

5.3 Lokaorð 

Ef svara á í eitt skipti fyrir öll hvaða leið sé best til innleiðingar mannréttindasamninga og því 

best til þess fallin að koma réttindum þeim sem mælt er fyrir um í SRB að fullu til 

framkvæmda er óhægt um vik. Þegar litið er til Svíþjóðar má sjá að þrátt fyrir að SRB hafi 
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ekki verið lögfestur í heild eru réttindi barna ágætlega tryggð þar í landi. BRN gerir t.a.m. 

færri athugasemdir við framkvæmd c-liðar 37. gr. SRB í Svíþjóð en í Noregi. Býr Noregur þó 

yfir umtalsverðri reynslu af því að hafa SRB í lögum og það meira að segja í lögum sem 

teljast æðri almennum lögum, þrátt fyrir að vissulega séu skiptar skoðanir um rétthæð 

menneskerettsloven líkt og fram kom í kafla 4.2.1. 

 SRB var lögfestur í heild sinni hér á landi árið 2013. Þegar öll ákvæði 

mannréttindasamnings hafa verið lögfest með þeim hætti mætti ætla að hann væri að fullu 

kominn til framkvæmda í landsrétti og innleiðingu hans því lokið. Það virðist þó ekki vera 

raunin og aðlögun laga og framkvæmdar að ákvæðum hans heldur áfram. Þegar litið er til 

reynslu Norðmanna af lögfestingu SRB má sjá að hún var ekki endapunktur innleiðingar 

heldur varð frekar til þess að færa aukinn kraft í aðra leið til innleiðingar, þ.e. aðlögun ákvæða 

samningsins að innlendri löggjöf. Sama viðhorf má sjá í umfjöllun um hugsanlega lögfestingu 

SRB í Svíþjóð eins og greint var frá í kafla 4.3.1. Hér á landi hefur UB, líkt og fram kom í 

kafla 4.1.6, beinlínis sagt að lögfesting SRB sé liður í kynningu á samningnum og hjálpi til 

við að gera hann að „lifandi tæki í allri ákvarðanatöku“. Virðist lögfesting SRB því vera 

nokkurs konar vendipunktur í frekari innleiðingu ákvæða samningsins með áframhaldandi 

aðlögun löggjafarinnar að ákvæðum hans – sem þó eru orðin að lögum. 

 Máltækið „dropinn holar steininn“ er lýsandi fyrir þann slagkraft sem Barnasáttmálinn 

hefur haft í íslenskum rétti. Lögskýringargögn bera með sér að ekki var talið að breyta þyrfti 

íslenskri löggjöf í tilefni af fullgildingu SRB („normharmoni“). Í kafla 4.1.3 var greint frá því 

að á tímabilinu frá undirritun SRB og fram að fullgildingu hans hafi íslensk löggjöf þó að 

nokkru verið aðlöguð ákvæðum SRB. Í a-lið kafla 2.5.3 kom fram að „normharmoni“ hefði 

einnig verið talið fyrir hendi við fullgildingu MSE árið 1953. Framþróun í dómaframkvæmd 

MDE og almennum viðhorfum til mannréttindaverndar leiddi síðar til þess að MSE var 

lögfestur, fyrstur mannréttindasamninga hér á landi, með MSE sbr. lög nr. 62/1994. Það var 

ekki fyrr en tæplega 20 árum síðar sem annar mannréttindasamningur var í heild sinni færður 

í lög þ.e. SRB sbr. lög nr. 19/2013. Sérstöðu MSE sem réttarheimildar í íslenskum rétti var 

stuttlega lýst í b-lið kafla 2.5.3. Óhjákvæmilegt er að líta svo á að í lögfestingu SRB felist 

ákveðin viljayfirlýsing af hálfu löggjafarvaldsins þess efnis að gera eigi ákvæðum hans hærra 

undir höfði en þeim mannréttindasamningum sem ekki hafa hlotið slíka meðferð. Vert er að 

velta sér hvort SRB eigi að hvíla á sama stalli og MSE og ef svo er ekki má spyrja hvers 

vegna ekki. 

 Markmið lögfestingar samninganna voru um margt sambærileg líkt og greint var frá í b-

lið kafla 2.5.2 (MSE) og 4.1.1 (SRB). Gera átti auðveldara að beita samningunum í 
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réttarframkvæmd, þá átti að auka þekkingu um ákvæði samninganna og bæta ímynd Íslands á 

meðal ríkja heims. Einkum tvö atriði virðast greina að hvernig samningarnir birtast í 

íslenskum rétti. Annað atriðið er að með aðild sinni að MSE gekkst íslenska ríkið undir 

lögsögu MDE sem getur tekið kærur frá einstaklingum í aðildarríkjum MSE til efnislegrar 

meðferðar. Almennt var fjallað um eftirlitskerfi MSE, þ.e. MDE, í kafla 2.5.2. Eftirlitskerfi 

SRB er ekki eins virkt en sækir þó í sig veðrið. Kæruréttur til eftirlitsnefnda er til þess fallinn 

að auka áhrif viðkomandi samnings en þó verður ávallt að minnast þess að stefnt er að því að 

mannréttindi samkvæmt mannréttindasamningum séu tryggð að landsrétti. Þannig er t.a.m. nú 

um stundir unnið að því að draga úr þörf einstaklinga til þess að leita til MDE og hugmyndir 

um rótfestingu MSE eru til umræðu. Hitt atriðið er að mannréttindaákvæði stjskr. voru að 

miklu leyti aðlöguð að ákvæðum MSE með stjskpl. nr. 97/1995 sem tóku gildi eftir 

lögfestingu MSE sbr. lög nr. 62/1994, sjá umfjöllun í b-lið kafla 2.5.3. Vissulega var einnig 

horft til SRB líkt og annarra þjóðréttarsamninga en ekki með sama hætti og ákvæða MSE. Í a-

lið kafla 4.1.7 kom þó fram að 3. mgr. 76. gr. stjskr. sbr. 3. mgr. 14. gr. stjskpl. nr. 97/1995 

væri dæmi um aðlögun 3. gr. SRB að stjórnarskrá. 

 Við mat á innleiðingu SRB í íslenskan rétt allt frá undirritun og fram til dagsins í dag 

hlýtur niðurstaðan að verða að þróun og stígandi skipti þar öllu máli. Barnagleraugun virðast 

vissulega oft á tíðum vera nokkurs konar skrautfjöður sem aðeins er sett upp á tyllidögum 

frekar en raunverulegt tæki í réttarframkvæmd. Það ber þó að hafa í huga að slíkar 

skrautfjaðrir og tyllidagar hafa verið nýtt til þess að knýja á um innleiðingu SRB. Sér í lagi 

má þar líta til sjálfrar lögfestingar SRB hér á landi en hana má rekja til 20 ára afmælis 

samningsins líkt og greint var frá í kafla 4.1.1. Slíkur afmælisslagkraftur mannréttinda er ekki 

bundinn við Ísland. Í kafla 4.2.1 var vikið að því að í tilefni af 200 ára afmæli grunnloven var 

mannréttindakafli þeirra tekinn til endurskoðunar og ákvæði þeirra aðlöguð 1. mgr. 3. gr. SRB 

og 12. gr. SRB. Njóta framangreind ákvæði því hvoru tveggja verndar samkvæmt stjórnarskrá 

Noregs og menneskerettsloven. 

  Í umfjöllun um Noreg voru nokkrir þarlendir hæstaréttardómar reifaðir. Sérstaklega voru 

skoðuð dómsmál þar sem vísað var til 1. mgr. 3. gr. SRB og annars málsliðar c-liðar 37. gr. 

SRB. Ákvæðum SRB er þar beitt í dómsmálum og réttindi barna geta haft raunveruleg áhrif á 

niðurstöður þeirra. Þannig mátti sjá dæmi þess að fullorðinn einstaklingur var dæmdur til 

vægara refsiúrræðis þar sem hann var ekki orðinn 18 ára þegar brot var framið (Rt. 2010, bls. 

1313), forsjáraðili barns var jafnframt dæmdur til vægari refsingar sökum umönnunarskyldna 

sinna gagnvart barni (Rt. 2011, bls. 1744) – jafnvel þegar börnin sem um ræddi voru 

brotaþolar þess afbrots sem dæmt var fyrir (Rt. 2015, bls. 1115). Ekki er sjálfsagt að 
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hagsmunir barnsins hafi ávallt forgang heldur koma þeir inn í heildarmatið (Rt. 2010, bls. 

1313). Af Rt. 2009, bls. 1261 má ráða að bestu hagsmunir barnsins geti jafnframt verið í 

andstöðu við vilja þess. Af lestri norskra dómsmála verða vankantar á úrlausnum íslenskra 

starfsbræðra þeirra í þeim efnum sérstaklega áberandi. Þó var vísað til SRB sbr. lög nr. 

19/2013 í Hrd. 18. júní 2015 (384/2015) og Hrd. 9. september 2016 (579/2016). Kann það að 

þýða að breyting muni verða þar á. Það er í samræmi við reynslu Norðmanna en tilvísanir til 

SRB jukust verulega í kjölfar lögfestingar hans. Var það m.a. rakið til kynningar á ákvæðum 

og réttindum samkvæmt honum. Fræðsla um SRB þ.m.t. fyrir dómara og lögmenn hefur enda 

verið talin einn mikilvægasti liður innleiðingar hans. Umdeilanleg niðurstaða Hrd. 22. janúar 

2009 (506/2008) varpar skýru ljósi á þá þörf. Framangreind mál fyrir Hæstarétti Íslands voru 

þó bæði hefðbundin barnaréttarmál á meðan í þeim norsku birtist frekar hvernig SRB geti haft 

áhrif á fleiri svið réttarframkvæmdarinnar en ekki aðeins barnaverndarmál eða forsjármál. 

 Hér hefur innleiðingu Barnasáttmálans verið lýst. Fá svið eru þar undanskilin, líkt og ráða 

má af tilvísun 1. málsl. 4. gr. SRB í aðrar ráðstafanir. Að sjálfsögðu var ekki unnt að gefa 

þeim öllum gaum hér. Nú er hvað mest aðkallandi að þeirri löggjöf sem til staðar sé verði 

fylgt í framkvæmd af dómstólum og öðrum stjórnvöldum – ef þessir aðilar fylgja ekki lögum 

hverjir þá? 
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