
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ML í lögfræði 

 

 

 
 

Getur land sem er búið að lögfesta barnasáttmálann 

samþykkt að foreldrar í krafti forsjárvalds brjóti gegn 

friðhelgi barna á netinu? 

 

Júní, 2020 

Nafn nemanda: Hörn Harðardóttir 

Kennitala: 300779 – 3879 

Leiðbeinandi: Guðríður Bolladóttir 



 i  

Getur land sem er búið að lögfesta barnasáttmálann samþykkt að foreldrar í krafti 

forsjárvalds brjóti gegn friðhelgi barna á netinu? 

 

ÚTDRÁTTUR 

Megintilgangur þessarar ritgerðar er að leita svara við þeirri spurningu hvort að land sem 

lögfest hefur sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins geti samþykkt að foreldrar í 

krafti forsjárvalds brjóti gegn friðhelgi barna á netinu.  

 

Á undanförnum árum hefur meðvitund almennings um réttindi barna til persónuverndar og 

friðhelgi einkalífs aukist. Þau réttindi eru þó mun umdeildari en til dæmis réttur barna til 

verndar gegn ofbeldi og illri meðferð. Engu að síður er netið sá vettvangur þar sem börn eru 

afhjúpuð, án umhugsunar, með orðum eða myndefni, og þá jafnvel af þeim sem eiga að bera 

hag þeirra fyrir brjósti. Í ljósi þess að löggjöfin er yfirleitt langt á eftir þeim tæknilega 

raunveruleika sem við búum við má velta fyrir sér hvort dómaframkvæmd í framtíðinni muni 

skýra hvort og þá hvaða þýðingu ákvæði laga um bann við vanvirðandi háttsemi gagnvart 

börnum hefur varðandi samfélagsmiðla. 

 

Með lögfestingu barnasáttmálans varð íslenska ríkið skuldbundið til að virða og tryggja öllum 

börnum þau réttindi sem sáttmálinn mælir fyrir um. Þegar talað er um réttindi barna er átt við 

allt það sem börn þurfa á að halda til að geta lifað, þroskast og liðið vel. Þar er m.a. kveðið á 

um rétt barna til að tjá sig um öll þau mál sem þau varða, rétt þeirra til samráðs sem er nátengdur 

rétti þeirra til friðhelgi einkalífs.  
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ABSTRACT 

Can a member state that has enacted the Convention on the Rights of the Child agree 

that parents, by virtue of custody, violate the privacy of children on social media? 

 

The aim of this thesis was to disclose the issues related to the question of whether a member 

state that has enacted the United Nations Convention on the Rights of the Child, the UN CRC, 

can accept that parents, by virtue of custody, violate the online privacy of children on social 

media. 

 

In recent years there has been a growing public awareness on the right of children to privacy. 

This right is however more controversial than for instance the right of children to protection 

against violence and ill treatment. The internet is a venue where children are exposed, without 

consideration, even by those who should care for and protect them. Considering the fact, that 

the legislation is struggling to keep up with the technical reality, there is a possibility that future 

caselaw will clarify whether and to what extent the provisions providing for a ban against the 

degrading treatment of children will affect the reality of social media. 

 

With the enactment of the UN CRC the Icelandic state became obligated to respect the rights 

of the Convention and to ensure the enjoyment of those by all children. The rights of children 

cover everything a child needs for its life, maturity, and welfare. The UN CRC states that 

children have a right to participate in any matter related to then, and the right of children to 

participation and consultation, is closely connected to their right to privacy.  
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I. Inngangur 

Þrátt fyrir að börn hafa alltaf verið stór hluti mannkynsins hafa réttindi þeirra í gegnum tíðina 

verið óljós, þar sem börn hafa takmarkaða möguleika á að krefjast eigin réttinda. Í 65. gr. 

stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/19441 segir að allir menn skuli vera jafnir fyrir lögum, 

það á einnig við um börn. Af framangreindu leiðir að börn eiga jafnframt rétt á að njóta friðar 

um eigið einkalíf eins og þeir fullorðnu, sbr. 71. gr. stjskr. Friðhelgi einkalífs er yfirgripsmikið 

og víðtækt hugtak sem verður ekki skilgreint til hlítar en tengsl þess við vernd 

persónuupplýsinga hefur aukist verulega á undanförnum árum. Persónuupplýsingar barna njóta 

sérstakrar verndar þar sem þau kunna síður að vera meðvituð um réttindi sín í hinu stafræna 

umhverfi og þær hættur sem þar leynast.2 Þessi réttur barna er einnig verndaður í 16. gr. 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, en hann tryggir öll helstu mannréttindi 

barna.3 Ísland fullgilti barnasáttmálann árið 1992 og lögfesti hann í heild sinni árið 2013, sbr. 

lög nr. 19/2013. Barnasáttmálinn er talinn vera einn af mikilvægustu alþjóðasamningum á sviði 

réttinda barna, en hann er sá mannréttindasamningur sem hefur verið staðfestur af flestum 

þjóðum. Sérstaða sáttmálans hefur meðal annars verið talin felast í því hversu heildstætt yfirlit 

hann veitir yfir réttindi barna en í honum felst jafnframt víðtæk viðurkenning á því að börn séu 

sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi, óháð réttindum fullorðinna.4 

 Á undanförnum árum hefur meðvitund almennings um réttindi barna til persónuverndar 

og friðhelgi einkalífs aukist. Þau réttindi eru þó mun umdeildari en til dæmis réttur barna til 

verndar gegn ofbeldi og illri meðferð. Reglulega koma upp umræður um myndbirtingar af 

börnum á samfélagsmiðlum sem mörgum þykja vera komnar úr hófi fram. Samfélagsmiðlar 

eru ýmiss konar vefsíður og forrit sem gera einstaklingum kleift að birta upplýsingar um sig 

og aðra og eiga samskipti við aðra notendur á netinu. Í tengslum við efni ritgerðarinnar telur 

höfundur ekki þörf á að fjalla nánar um eðli samfélagsmiðla eða mismunandi tegundir þeirra 

heldur verður hér einblínt á nýtingu þeirra sem tæki til að dreifa upplýsingum á netinu þar sem 

þar verður að finna um ókomna tíð. Á síðustu árum hefur ör þróun í upplýsingatækni ásamt 

útbreiddri notkun samfélagsmiðla gert að verkum að miklu magni upplýsinga er dreift og 

miðlað á netinu og þar eru þær jafnvel aðgengilegar öllum. Dæmin sýna að samfélagsmiðlar 

eru vettvangur þar sem fjölskyldur og þá sérstaklega börn eru afhjúpuð, án umhugsunar, með 

 
1 Hér eftir stjskr. 

2 „Börn og persónuvernd“ (Persónuvernd) < https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-og-svarad/allar-

spurningar-og-svor/born> skoðað 2. janúar 2020. 

3 Hér eftir barnasáttmálinn. 

4 Hrefna Friðriksdóttir, „Sjálfræði og réttindi barna“ (1997) 50 Úlfljótur 736,750. 

https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/born
https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/born
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orðum eða myndefni, og þá jafnvel af þeim sem eiga að bera hag þeirra fyrir brjósti. Foreldrar 

og aðrir átta sig oft ekki á því að um viðkvæmar persónuupplýsingar er að ræða eða upplýsingar 

sem börn kæra sig ekki um að séu aðgengilegar til framtíðar á opinberum vettvangi. Þannig eru 

börn iðulega sýnd í viðkvæmum aðstæðum og þar sem þau sýna sterkar tilfinningar af þeim 

toga sem fullorðið fólk sýnir og upplifir í einsemd eða með sínum nánustu og myndi ekki velja 

að væru opinberaðar eða sýndar öðrum. Á samfélagsmiðlum er að finna frásagnir og ljósmyndir 

um það sem börn hafa gert eða sagt heima, sem eru jafnvel settar fram á neikvæðan og niðrandi 

hátt öðrum til gamans. Þessi dæmi sýna, að þó svo að almennt sé viðurkennt að börn eigi 

sjálfstæð réttindi lögum samkvæmt, hafa börn engin áhrif á það hvernig og hvenær þau eru 

kynnt til sögunnar í því opinbera rými sem er samfélagsmiðlar. Til að mynda eru börn oft á 

tíðum ekki fædd þegar fyrstu myndirnar af þeim birtast á slíkum miðlum og rannsóknir sýna 

að þegar börn eru orðin 13 ára gömul hafa verið birtar um 1300 ljósmyndir og myndbönd af 

þeim á netinu. Þrátt fyrir að yfirleitt sé fjallað um börn með jákvæðum hætti má velta upp þeirri 

spurningu hvort óumbeðin, ósamþykkt, særandi og ónærgætin umfjöllun um börn á 

samfélagsmiðlum, af hálfu forsjáraðila þeirra, geti flokkast undir vanvirðandi háttsemi sem 

barnaverndarlöggjöfin leggur bann við.  

  Með lögfestingu barnasáttmálans varð íslenska ríkið skuldbundið til að virða og 

tryggja öllum börnum þau réttindi sem sáttmálinn mælir fyrir um. Þegar talað er um réttindi 

barna er átt við allt það sem börn þurfa á að halda til að geta lifað, þroskast og liðið vel. Til 

þess að tryggja það er talið farsælast að börn alist upp innan fjölskyldu, við hamingju, ást og 

skilning í öruggum aðstæðum. Friðhelgi fjölskyldunnar er nánar útfærð með hliðsjón af 

réttindum barns í ákvæðum 2. mgr. 3. gr. og 5. gr. barnasáttmálans. Þá er áréttað í 1. mgr. 18. 

gr., að foreldrar beri aðalábyrgð á uppeldi barns og skuli ávallt hafa efst í huga það sem barninu 

er fyrir bestu.5 Hins vegar geta réttindi barna vegist á við skyldur foreldra eða annarra til að 

vernda þau og það sama á við um réttindi barna og réttindi foreldra. Það getur til dæmis átt við 

um samfélagsmiðla og umfjöllun foreldra um börn þar sem verður skörun milli 

stjórnarskrárvarinna réttindi, annars vegar réttur barna til friðhelgi einkalífs og hins vegar réttur 

foreldra til tjáningarfrelsis. Ein meginregla barnasáttsmálans kveður á um að tryggja beri 

börnum ákjósanleg uppeldisskilyrði til að þau nái líkamlegum, sálrænum, andlegum og 

félagslegum þroska. Til þess að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði er nauðsynlegt að 

vernda barn gegn hvers kyns ofbeldi. Árið 2013 undirstrikaði löggjafinn sérstaklega í 1. gr. 

 
5 Hrefna Friðriksdóttir, „Handbók með barnalögum:Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum“ (Úlfljótur 

tímarit laganema 2013) 11-12. 
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barnalaga nr. 76/20036 bann við að barn sé beitt ofbeldi eða því sýnd vanvirðandi háttsemi.7 

Barnaverndarlögin nr. 80/20028 fjalla aðallega um meginreglur barnaverndarstarfs og skyldur 

og heimildir hins opinbera til að grípa inn í ef hagsmunum eða velferð barna er ógnað eða þegar 

börn búa við óviðunandi aðstæður.9 Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. bvl. eiga börn rétt á vernd og 

umönnun og skulu ekki þola líkamlegar eða andlegar refsingar eða aðra vanvirðandi háttsemi, 

sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. Enn fremur er hvers kyns ofbeldi gegn börnum refsivert, sbr. 98. gr. 

og 99. gr. bvl. Meðan það getur reynst erfitt að afla upplýsinga um tíðni vanvirðandi háttsemi 

eða andlegs ofbeldis á bak við luktar dyr heimilanna vaknar sú spurning hvort við séum í raun 

að verða vitni að andlegu ofbeldi og vanvirðandi háttsemi gegn börnum sem eru opinberar í 

gegnum samfélagsmiðla á netinu. Í ljósi þess að löggjöfin er yfirleitt langt á eftir þeim 

tæknilega raunveruleika sem við búum við má velta fyrir sér hvort dómaframkvæmd í 

framtíðinni muni skýri hvort og þá hvaða þýðingu ákvæði laga um bann við vanvirðandi 

háttsemi gagnvart börnum hefur varðandi samfélagsmiðla. 

 Sagt er að æskan er stutt og komi ekki aftur og börn nútímans sem alast upp í 

síbreytilegu og margslungnu upplýsingasamfélagi, þurfa á lagalegri vernd að halda sem tryggir 

persónuvernd þeirra og friðhelgi einkalífs. Veita þarf þeim vernd gegn brotum á friðhelgi 

einkalífs á samfélagsmiðlum, þangað til þau fá aldur og þroska til að taka ákvarðanir um það 

sjálf, hver þau vilja vera í hinu opinbera rými, og hvað aðrir fá að vita um þau. Ítrekuð dæmi 

er að finna á samfélagsmiðlum um umfjöllun um börn af hálfu foreldra þeirra þar sem verið er 

að fjalla um viðkvæmar persónuupplýsingar, eins og um heilsu og líðan og fjölskylduaðstæður 

barna. Upplýsingar sem flestum þætti fráleitt að fjallað væri um á opinberum vettvangi, án 

leyfis eða upplýsts samþykkis viðkomandi, væri sá sem um væri fjallað fullorðinn 

einstaklingur. Almennt er viðurkennt að börn séu þjóðfélagshópur sem þarf á sérstakri vernd 

og umönnun að halda, en hver eru úrræði löggjafans og annarra sem afskipti hafa af málefnum 

barna, ef þeir sem bera skyldu til að veita börnum vernd og umönnun, eru þeir sömu og brjóta 

gegn friðhelgi einkalífs barna á samfélagsmiðlum? Ein meginregla barnasáttmálans kveður á 

um skyldu aðildarríkja til að gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu 

til að réttindi þau sem viðurkennd eru í sáttmálanum, komi til framkvæmda. Meðal þeirra 

réttinda sem þar er kveðið á um er friðhelgi einkalífs, og ber því löggjafanum að tryggja að þau 

réttindi séu tryggð að fullu á öllum sviðum og að til staðar séu úrræði fyrir börn til að leita 

 
6 Hér eftir bl. 

7 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 - 290. mál, um 1. gr.  

8 Hér eftir bvl. 

9 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 - 290. mál, um 1. gr. 
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réttar síns, óháð því hvort sá sem brotið hefur á réttindum þeirra, fer með forsjárvald yfir þeim 

eður ei. Líta ber til þess að í forsjá foreldra felst ekki bara réttur til þess að taka ákvarðanir sem 

varðar barn, heldur einnig rík skylda til þess að annast barn, veita því þroskavænlegar aðstæður 

og vernda gegn hvers kyns ofbeldi.  

 Ritgerðin er þannig uppbyggð að í öðrum kafla verður fjallað almennt um réttindi barna. 

Farið er stuttlega yfir sögulega þróun réttinda barna í alþjóðlegu samhengi, tilurð 

barnasáttmálans og fjórar grunnstoðir sáttmálans. Jafnframt er fjallað um þær greinar sem 

varða sérstaklega innleiðingu sáttmálans og skylda aðildarríkin til að gera allar viðeigandi 

ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu til að tryggja að réttindum barna sé fullnægt. Í þriðja 

kafla verður almennt fjallað um rétt einstaklinga til friðhelgi einkalífs, sbr. 71. gr. stjskr. og 

þau mörk sem liggja á milli tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs. Þar sem markmið 

ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hlutverk barnasáttmálans og mikilvægi þess að íslensk 

stjórnvöld láti friðhelgi einkalífs barna sig varða, má segja að tækniþróun nútímans hafi gert 

það að verkum að horfa verður á umrædd réttindi í ljósi upplýsingasamfélags 21. aldarinnar. 

Verður því litið til þeirra úrræða sem löggjafinn hefur gripið til á sviði persónuverndar með 

setningu laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Í fjórða kafla verður fjallað um 

þær takmarkanir sem forsjá foreldra hefur á rétt barna til friðhelgi einkalífs. Þá verður einnig 

skoðað hvaða úrræði börnum stendur til boða hér á landi ef þau telja brotið sé á rétti þeirra til 

friðhelgi einkalífs. Í fimmta kafla verður almennt vikið að réttindum barna, samkvæmt 

barnasáttmálanum og íslenskum lögum, og þeim ákvæðum sem gera börnum kleift að hafa 

áhrif á eigið líf. Einnig verður fjallað um hvernig bæði löggjafinn og réttarframkvæmd gefa til 

kynna að stjórnvöld grípi nú til aukinna ráðstafana til að tryggja vernd einkalífs barna og rétt 

þeirra til þátttöku í málum þar sem hagsmunir þeirra eru brýnir. Að lokum verða í sjötta kafla 

dregnar saman helstu niðurstöður.  

  

2. Réttindi barna 
2.1. Almennt 

Langan tíma tók fyrir börn að fá viðurkenningu sem sjálfstæðir rétthafar þar sem þau höfðu 

lítið vægi í opinberri umræðu og þurftu að treysta á aðra til að taka upp málstað þeirra.10 Litið 

var svo á að börn þyrftu fyrst og fremst á vernd að halda, sem ósjálfstæðir, valdalausir 

einstaklingar sem eru háðir öðrum um allar ákvarðanir. Þróun réttarreglna sem varða tengsl 

 
10 Guðrún Erlendsdóttir, „Barnaréttindi“ (1976) 26 Tímarit lögfræðinga 10, 24. 
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foreldra og barna á sér langa sögu sem helst órofa í hendur við breytingar í samfélaginu. 

Þróuninni hefur verið lýst sem breytingu frá stórfjölskyldu til kjarnafjölskyldu en umtalsverðar 

breytingar á stöðu barnafjölskyldna og hlutverkum fjölskyldumeðlima sem og vaxandi áhersla 

á jafnrétti, jafna stöðu og möguleika beggja kynja að taka virkan þátt í uppeldi barna sinna, 

hafa átt ríkan þátt í að móta löggjöf sem varðar málefni fjölskyldna.11 

 Í lagalegum skilningi teljast einstaklingar yngri en 18 ára, alla jafna börn. Sem dæmi 

má nefna 1 mgr. 3. gr. bvl., og 3. mgr. 1. gr. laga nr. 83/1994 um umboðsmann barna, kemur 

fram að með börnum sé átt við einstaklinga allt að 18 ára aldri. Jafnframt er í barnalögum nr. 

76/2003 gert ráð fyrir því að einstaklingar yngri en 18 ára teljist til barna, sbr. 28. gr. um lok 

forsjárréttar og forsjár. Er framangreind skilgreining í samræmi við 1. gr. laga nr. 19/2013 um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sem í daglegu tali er nefndur 

barnasáttmálinn.  

 Barnasáttmálinn er alþjóðlegur mannréttindasamningur sem tryggir börnum rétt til 

aðstæðna sem gera þeim kleift að dafna og þroskast við gott atlæti.12 Innleiðing 

barnasáttmálans hefur haft margvísleg áhrif á réttindi barna sem fram hafa komið bæði við 

lagabreytingar sem og breytingar á stjórnsýsluframkvæmd til að tryggja samræmi við 

sáttmálann. Verður nánar vikið að því í næstu köflum. 

 

2.2. Alþjóðlegir mannréttindasamningar 

2.2.1. Almennt um mannréttindi 

Upprunalegt markmið mannréttindaákvæða var að tryggja þann grundvallarrétt einstaklinga að 

fá að haga lífi sínu, skoðunum og athöfnum að eigin vild, án þess að eiga á hættu á stöðugum 

afskiptum ríkisvaldsins eða annarra aðila. Í þessu sambandi er oft talað um fyrstu kynslóð 

mannréttinda, svokölluð borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. 

 Á síðustu áratugum hefur orðið ákveðin framþróun á sviði mannréttinda þannig að ekki 

er lengur talið nóg að ríkisvaldið hafi ekki afskipti af málefnum einstaklinga heldur er skylda 

talin hvíla á ríkjum að grípa til ákveðinna aðgerða til að tryggja, með löggjöf eða öðrum hætti, 

að einstaklingar fái notið þessara réttinda í raun.13 Þau réttindi hafa verið nefnd önnur kynslóð 

réttinda. Þannig tók inntak og efni mannréttindahugtaksins að breytast á seinni hluta 20. aldar, 

þar sem aukin áhersla var lögð á að stjórnvöld tryggi borgurunum tiltekin réttindi með 

ákveðnum aðgerðum, svokölluð efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, en í þeim 

 
11 (n. 5) 7. 

12 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155. mál.  

13 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1999) 448. 
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felst réttur til viðeigandi lífsskilyrða, afkomu og félagslegs öryggis.14 Umrædd réttindi tryggja 

t.a.m. einstaklingum rétt til lágmarks framfærslu og nauðsynlegrar þjónustu, til að mynda með 

því að komið sé á fót almannatryggingakerfi og heilsugæslu. Í samræmi við þessi viðhorf var 

því ekki talið nóg að einstaklingar væru frjálsir frá afskiptum ríkisvaldsins heldur þurfi 

ríkisvaldið einnig að tryggja þeim aðstæður þannig að þeir geti lifað mannsæmandi lífi í 

þjóðfélaginu.15 Þriðju kynslóða réttindi varða síðan ákveðin hópréttindi á borð við rétt til 

persónulegrar þróunar og sjálfsákvörðunarrétt.16  

 

2.2.2. Þjóðaréttur - Alþjóðlegir mannréttindasamningar 

Til þess að átta sig á þeirri þróun sem orðið hefur á sviði mannréttinda barna er nauðsynlegt að 

gera grein fyrir þeirri alþjóðasamvinnu sem byggð er á réttarkerfi sem nefnist þjóðaréttur. 

Innanlandsréttur er það réttarkerfi sem réttarskipan hvers ríkis er byggð á, en í samfélagi 

þjóðanna gildir hliðstætt réttarkerfi sem nefnist þjóðaréttur. Þjóðaréttur hefur verið skilgreindur 

sem þær reglur sem viðurkennt er að bindi ríki í lögskiptum þeirra á milli.17 Að baki regluverki 

slíkra samninga eru tvær grunnhugmyndir sem litið er til við túlkun þjóðréttarsamninga, þ.e. 

annars vegar verða ríki ekki bundin af þjóðréttarsamningi nema hafa gefið samþykki sitt fyrir 

því og hins vegar að samningar skuli standa.18 Meginheimild þjóðaréttarins með almennum 

reglum á þessu sviði er Vínarsamningurinn um milliríkjasamninga frá 1969 (e. Vienna 

Convention on the law of treaties). Samningurinn endurspeglar venjurétt síns tíma, þar sem 

tiltekinni háttsemi var fylgt eftir af þjóðréttaraðilum sem töldu slíkt rétt sinn eða skyldu að 

þjóðarétti, en dag eru þjóðréttarvenjur að mestu lögfestar í þjóðréttarsamningum.19 Þjóðaréttur 

gildir jafnframt um lögskipti á milli alþjóðastofnana og á milli þeirra stofnana og ríkja. Þá ber 

að nefna að þjóðaréttur gildir jafnframt um réttindi og skyldur ríkja gagnvart einstaklingum og 

eftir atvikum minnihlutahópum, einkum á sviði mannréttinda.20  

 Alþjóðlegir mannréttindasamningar eru þjóðréttarsamningar og eru stundum flokkaðir 

sem réttskipandi samningar. Það eru samningar sem gerðir eru í samvinnu margra ríkja og/eða 

ríkja og alþjóðastofnana, og sem er ætlað að mæla fyrir um almennar reglur sem binda öll þau 

 
14 sama heimild 448-451. 

15 Alþt. 1994, A-deild, þskj, 389 -297. mál, almennar athugasemdir, kafli III. 

16 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj, 1184 - 752. mál, almennar athugasemdir, kafli III. 

17 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Codex 2011) 17; Stefán M. Stefánsson, „Um þörf á 

lögfestingu þjóðréttarsamninga“ (Skýrsla Umboðsmanns Alþingis 1988). 

18 Jan Klabbers, International Law (Cambridge University Press 2013) 41-43; sjá einnig (n. 17) 150 -151. 

19 (n. 17) 38. 

20 Stefán M. Stefánsson, „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“ (Skýrsla Umboðsmanns Alþingis 1988); 

(n. 17) 73. 
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ríki sem gerast aðilar að þeim.21 Vínarsamningurinn skilgreinir þjóðréttarsamninga sem 

alþjóðlega skriflega samninga sem gerðir eru milli ríkja á vettvangi þjóðaréttarins, sbr. a-lið 1. 

mgr. 2. gr., en ákvæðið útilokar ekki að ríkið geti verið bundið að þjóðarétti af munnlegum 

yfirlýsingum þeirra sem hæfir eru til þess að gera samninga fyrir hönd ríkisins, sbr. 3. gr. 

samningsins.22 Það ákvarðast svo af stjórnskipulagi hvers ríkis hvaða aðilar geta skuldbundið 

ríki að þjóðarétti en almennt er það hlutverk í höndum þjóðhöfðingja viðkomandi ríkis. 

Undirritun getur skuldbundið ríki ef að viljayfirlýsing um það fylgir tilteknum samningi en 

þegar fjölþjóðasamningar eru gerðir á vettvangi alþjóðastofnana er algengara að samningurinn 

verði fyrst bindandi fyrir samningsaðila með fullgildingu hans. Skuldbindingin er þá fólgin í 

tveimur skrefum. Algengt er að þeir samningar mæli fyrir um gildistöku samningsins en þá 

hafa ríki afhent fullgildingarskjal til vörsluaðila. Þetta fyrirkomulag skapar svigrúm fyrir ríki 

til þess að grípa til aðgerða til að uppfylla samningsskuldbindingar sínar.23  

 

2.2.3. Evrópusamningurinn um vernd mannréttinda og mannfrelsis 1950 

Eftir síðari heimstyrjöldina var hvatt til aukinnar samstöðu innan Evrópu til að fyrirbyggja 

mannréttindabrot með samvinnu á sviði mannréttinda. Stofnun Evrópuráðsins (e. Council of 

Europe, COE) þann 5. maí 1949 var viðleitni í þá átt en markmiðið var að vernda lýðræði, 

mannréttindi og réttarríkið í Evrópu24og á vettvangi Evrópuráðsins hafa verið gerðir margir 

þjóðréttarsamningar. Ísland gerðist aðili að Evrópuráðinu 7. mars 1950. Sama ár samþykkti 

Evrópuráðið Evrópusamning um vernd mannréttinda og mannfrelsis, sem í daglegu máli er 

nefndur Mannréttindasáttmáli Evrópu.25 Aðild að MSE er skilyrði fyrir inngöngu ríkja í 

Evrópuráðið og gerðist Ísland aðili að sáttmálanum 29. júní 1953. Aðilar að sáttmálanum skulu 

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

skilgreind eru í sáttmálanum, sbr. 1. gr. MSE. Þrátt fyrir að aðildarríkjum væri í sjálfsvald sett 

með hvaða hætti þau tryggðu skuldbindingar samkvæmt sáttmálanum innan hvers ríkis voru 

tvær stofnanir, Mannréttindanefnd Evrópu og Mannréttindadómstóll Evrópu26 settar á fót til að 

sinna eftirlitshlutverki þess efnis innan aðildarríkja. Þar geta bæði aðildarríki og einstaklingar 

komið á framfæri kærum vegna meintra brota aðildarríkja gegn ákvæðum sáttmálans og fengið 

úrlausn um réttindi sín.27 Með hverjum þeim, sbr. 1. gr. MSE., er jafnframt átt við börn, en 

 
21 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (n. 17) 159. 

22 sama heimild 150-151; Jan Klabbers (n. 18) 43-44. 

23 sama heimild 153-154; Jan Klabbers (n. 18) 46-48. 

24 Alþt. 1993 -1063, A-deild, þskj. 102 - 105. mál. 

25 Hér eftir MSE. 

26 Her eftir MDE. 

27 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (Codex 2008) 82-83. 
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sáttmálinn hefur gert börnum kleift að sækja rétt sinn bæði á eigin vegum eða með aðstoð 

forsjáaðila t.d. ef þolendur brota eru sérstaklega viðkvæmir, t.d. vegna ungs aldurs eða 

andlegrar vanheilsu. Á þann hátt hefur MDE reynst þýðingarmikið úrræði fyrir börn, 

sérstaklega þegar kemur að þróun mikilvægrar dómaframkvæmdar sem snertir börn og 

fjölskyldur og samskipti þeirra við hið opinbera.28  

 

2.2.4. Áhrif mannréttindasamninga á íslenskan rétt 

Helstu kenningar varðandi tengsl þjóðaréttar og landsréttar er annars vegar kenningin um 

eineðli og hins vegar kenningin um tvíeðli. Almennt er litið svo á kenningin um tvíeðli sé 

ríkjandi á Íslandi en hún gerir ráð fyrir að þjóðaréttur og landsréttur séu tvö aðskilin réttarkerfi 

sem gilda hvort á sínu sviði. Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn og er meginregluna 

um þrískiptingu ríkisvaldsins að finna í 2. gr. stjskr., en samkvæmt 21. gr. stjskr. gerir forseti 

samninga við önnur ríki, en undirskrift forseta undir löggjafarmál eða stjórnarerindi veitir þeim 

gildi, er ráðherra ritar undir þau með honum, sbr. 19. gr. stjskr. Af því leiðir að samkvæmt 

þjóðarétti verða alþjóðlegir mannréttindasamningar ekki sjálfkrafa hluti af landsrétti, þótt þeir 

hafi verið fullgiltir, heldur verða þeir einungis skuldbindandi að þjóðarétti. Þess vegna þarf að 

innleiða reglur þjóðaréttar í landsrétt svo að einstaklingar og lögaðilar geti byggt á ákvæðum 

þeirra beint fyrir innlendum dómstólum. Í dag er Ísland aðili að flestum mannréttindasáttmálum 

sem gerðir voru um og eftir miðja 20. öld. Lengi vel voru áhrif þeirra á íslenskan rétt afar 

takmörkuð en með tímanum hafa þeir öðlast aukið vægi. Ástæðu þess má að öllum líkindum 

rekja til þess að lítil almenn þekking var til staðar um tilvist og efni þeirra og áhrif 

alþjóðaskuldbindinga Íslands á sviði mannréttinda.29 Eins og fram hefur komið hefur Ísland 

verið aðili að MSE frá árinu 1953, en það var ekki fyrr en í kringum 1990 sem greina má 

þáttaskil í túlkun og beitingu sáttmálans í íslenskum rétti. Almennt er viðurkennt meðal 

fræðimanna að með dómi Hæstaréttar í máli nr. 120/1989 hafi Hæstiréttur beitt MSE sem 

réttarheimild sem voru ákveðin tímamót.30 Endurteknir árekstrar MSE við landsrétt leiddu 

síðan til þess að MSE var lögfestur í íslenskan rétt með lögum nr. 62/1994 og var 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar breytt til samræmis með stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995. Á síðustu áratugum hefur Mannréttindasáttmálinn leitt til víðtækra breytinga á lögum 

og lagaframkvæmd í flestum aðildarríkjunum31 en hér á landi ber helst að nefna áðurnefnda 

 
28 Geraldine Van Bueren, Child rights in Europe 2007 (Council of Europe publishing desember 2007) 13. 

29 Björg Thorarensen „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“ (2003) 53 

Tímarit lögfræðinga, 387,420 

30 Hrd. 9. janúar 1990 í máli nr. 120/1989. 

31 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 27) 71. 
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endurskoðun mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Í greinargerð með frumvarpi til 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 segir um þær breytingar: 

 

Í fyrsta lagi þurfi að efla, samhæfa og samræma mannréttindaákvæðin þannig að 

þau gegni betur en nú því hlutverki sínu að vera vörn almennings í samskiptum við 

þá sem fara með ríkisvald. Í öðru lagi sé þörf á því að færa ýmis ákvæði kaflans til 

nútímalegra horfs, enda séu þau óbreytt frá því að fyrsta stjórnarskrá Íslands var 

sett árið 1874. Loks er í þriðja lagi bent á að tímabært sé að endurskoða 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar með tilliti til þeirra alþjóðlegu 

skuldbindinga sem Ísland hefur gengist undir með því að gerast aðili að 

alþjóðlegum sáttmálum til verndar mannréttindum. Við samningu frumvarpsins 

hefur verið höfð hliðsjón af þessum atriðum og reynt að ná þeim markmiðum sem 

þar koma fram. 

 

Eins og fram kom í kafla 2.2.1., var hið upprunalega markmið mannréttindaákvæða að vernda 

einstaklinginn fyrir afskiptum og ágangi ríkisins en samt hefur verið talið að 

mannréttindaákvæði hafi einnig gildi í lögskiptum milli einstaklinga, svokölluð einkaréttarleg 

áhrif.32 Þá hvílir tvíþætt skylda á aðildarríkjum sáttmálans eins og áður hefur komið fram, 

annars vegar að forðast afskipti af réttindum einstaklinga samkvæmt sáttmálanum og hins 

vegar að grípa til tiltekinna ráðstafana til þess að tryggja réttindum þeirra raunhæfa og virka 

vernd.33 Á þann hátt hefur gildissvið ákvæða sáttmálans aukist í meðförum dómstólsins langt 

umfram það sem í upphafi var gert ráð fyrir við samþykkt hans árið 1950. Dómstóllinn hefur 

lagt áherslu á að sáttmálinn sé lifandi tæki (e.living instument) og taki mið af þeim breytingum 

sem verða í aðildarríkjum og alþjóðlegri samvinnu ríkja í úrlausnum sínum.34 

 

2.3. Mannréttindi barna á alþjóðavettvangi 

2.3.1. Genfaryfirlýsingin 

Mikil gróska hefur átt sér stað í alþjóðasamvinnu á sviði þjóðaréttar á síðustu áratugum og ljóst 

að heimstyrjaldirnar tvær sem einkum voru háðar í Evrópu, höfðu afgerandi áhrif á þá þróun. 

Eftir fyrri heimsstyrjöldina varð vakning um að reisa alþjóðasamfélaginu traustari undirstöður 

og tryggja frið og öryggi í samskiptum milli ríkja. Því var Þjóðarbandalaginu, forvera 

Sameinuðu þjóðanna, formlega komið á fót árið 1920, sem fyrstu alþjóðastofnuninni sem hafði 

að markmiði að viðhalda friði. Í Genfaryfirlýsingunni svokölluðu frá árinu 1924, sem samþykkt 

var á vettvangi Þjóðabandalagsins, er að finna fyrstu alþjóðlegu viðurkenninguna á réttindum 

 
32 sama heimild 45.  

33 Alþt. 1994, A- deild, þskj. 389 - 297. mál, um 9. gr. 

34 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 31) 71-72; Tyrer g. Bretlandi, mál nr. 5856/72 (MDE 25. apríl 

1978). 
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barna.35 Save the Children International Union unnu drög að yfirlýsingunni, en frjáls 

félagasamtök hafa frá upphafi tekið virkan þátt í umræðunni um réttindi barna og verið þar 

mikilvægt þrýstiafl. Genfaryfirlýsingin fól í sér alþjóðlega skuldbindingu um rétt barna til 

verndar án tillits til kynþáttar, þjóðernis eða trúarskoðana. Fimm meginreglur 

Genfaryfirlýsingarinnar fjalla um skyldur ríkja gagnvart börnum en samkvæmt þeim skal 

vernda börn og tryggja aðstæður þeirra 36 Genfaryfirlýsingin var forveri Barnasáttmálans og 

hafði afgerandi áhrif á þróun meginreglna hans eins og fjallað er um í kafla 2.4.2.37 

 

2.3.2. Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 1959 

Þegar leið á síðari heimstyrjöldina beindist athyglin að þeim stórfelldu brotum á 

mannréttindum sem áttu sér stað fyrir upphaf stríðsins og á árum þess. Af þeim sökum var talið 

nauðsynlegt að þjóðir gerðu sameiginlegt átak til að fyrirbyggja brot gegn einstaklingum og 

tryggja vernd mannréttinda til framtíðar.38 Vaxandi skilningur á mannréttindum og nauðsyn 

þess að þau njóti verndar má rekja til samvinnu á alþjóðavettvangi, einkum 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna, sem samþykkt var af allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna 10. desember 1948. Að lokinni heimstyrjöldinni síðari átti Pólland 

frumkvæði að umræðu á alþjóðavettvangi um nauðsyn þess að veita börnum aukna vernd. 

Ástæða þess var meðal annars sú að yfir tvær milljónir pólskra barna létu lífið í styrjöldinni. 

Þessi barátta leiddi til þess að árið 1959 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna einróma 

Yfirlýsingu um réttindi barnsins. Yfirlýsingin hafði að geyma tíu meginreglur byggðar að hluta 

til á Genfaryfirlýsingunni og Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Meðal þeirra eru 

meginreglur sem í dag er litið á sem grundvallarreglur um réttindi barna og sem er að finna í 

barnasáttmálanum. Má sem dæmi nefna meginregluna um að allar ákvarðanir og ráðstafanir 

yfirvalda sem varða börn skulu byggðar á því sem er þeim fyrir bestu. Þá ber einnig að nefna 

meginregluna um rétt barns til nafns og ríkisfangs. Með tilkomu þessara meginreglna voru 

börnum veitt borgaraleg réttindi í fyrsta sinn.39 Mannréttindayfirlýsingin frá 1948 var ekki 

bindandi að þjóðarétti, heldur siðferðisleg skuldbinding til leiðsagnar um að löggjöf 

 
35 UN Documents: Geneva Declaration of the Rights of the Child < http://www.un-

documents.net/gdrc1924.htm> skoðað 20. nóvember 2019. 

36 Hrefna Friðriksdóttir, „Samningur um réttindi barnsins“ í Björg Thorarensen, Hjördís björk Hákonardóttir og 

Róbert Ragnar Spanó (ritstj.), Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna: meginreglur, framkvæmd og áhrif 

á íslenskan rétt. (Codex Mannréttindastofnun HÍ 2009) 292. 

37 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155. mál, almennar athugasemdir, fylgiskjal. 

38 sama heimild, almennar athugasemdir, kafli I. 

39 Hrefna Friðriksdóttir, „Sjálfræði og réttindi barna“ (n. 4) 736, 750. 

http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
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aðildarríkja ætti að vera í samræmi við efni yfirlýsingarinnar.40 Mannréttindayfirlýsingin lagði 

grunninn að samþykkt tveggja alþjóðasamninga árið 1966. Það eru annars vegar 

alþjóðasamningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og hins vegar 

alþjóðasamningurinn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi.41  

 Flest ríki voru á þessum tíma sammála um að börn væru sérstaklega berskjölduð 

gagnvart mannréttindabrotum. Í ljósi þeirra afleiðinga sem fyrrgreindar styrjaldir höfðu á börn 

komu fram hugmyndir um bindandi alþjóðasamning sem tryggði börnum sérstaka vernd. Til 

þess að stuðla að sameignlegum skilningi á stöðu barna sem hóps með sérstakar þarfir var talið 

mikilvægt að þjóðir myndu sameinast um nýjan samning um réttindi barna.42  

 

2.3.3. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 1989 

Árið 1978 áttu pólsk stjórnvöld aftur frumkvæði að framförum í mannréttindum barna.43 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins eða barnasáttmálinn var samþykktur á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember 1989 og tók gildi 2. september 1990. 

Síðan þá hefur þremur valfrjálsum bókunum verið bætt við sáttmálann. Eins og nafn þeirra 

gefur til kynna er fullgilding þeirra valkvæð en með fullgildingu skuldbinda aðildarríki sig að 

lögum til að fara eftir þeim. Þann 25. maí árið 2000, samþykkti Allsherjarþing Sameinuðu 

þjóðanna fyrstu tvær valfrjálsu bókanirnar við Barnasáttmálann. Önnur fjallar um sölu á 

börnum, barnavændi og barnaklám en hin um þátttöku barna í vopnuðum átökum.44 Þriðja 

valfrjálsa bókunin tók gildi árið 2014 og fjallar um sjálfstæða kæruheimild fyrir börn og fulltrúa 

þeirra til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna.45 Eins og fram kom í kafla 2.2.4. hafa 

alþjóðlegir mannréttindasamningar haft mikil áhrif á íslenskan rétt sem gætir bæði í 

lagasetningu og dómaframkvæmd.46 Í næsta kafla verður litið til breytinga af því tagi sem 

höfðu áhrif á réttarstöðu barna í íslenskum rétti. 

 

 
40 Alþt. 1993-1063, A-deild, þskj. 117 - 105. mál, almennar athugasemdir, fylgiskjal III. 

41 Björg Thorarensen, „Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi“ í Björg Thorarensen, 

Hjördís björk Hákonardóttir og Róbert Ragnar Spanó (ritstj.), Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna: 

meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt. (Codex Mannréttindastofnun HÍ 2009) 36. 

42 Hrefna Friðriksdóttir, „Samningur um réttindi barnsins“ (n. 36) 292-293. 

43 sama heimild 293-294. 

44 UNGA „Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child 

prostitution and child pornography and on the Rights of the Child on the involvement of children in armed 

conflict“ (16. mars 2011) UN Doc A/RES/54/263. 

45 UNGA „Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure“ (27. 

janúar 2012) UN Doc A/RES/66/138. 

46 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 27) 92-93. 
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2.4. Barnasáttmálinn 

2.4.1. Almennt 

Aðdraganda samþykktarferlis barnasáttmálans er stuttlega lýst í kaflanum á undan en 

samningurinn hlaut allsherjarstuðning meðal Sameinuðu þjóðanna. Barnasáttmálinn er án efa 

mikilvægasti alþjóðsamningurinn á sviði mannréttinda barna. Mælir hann fyrir um borgaraleg, 

stjórnmálaleg, efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi auk ákvæða sem sérstaklega er 

ætlað að vernda börn og sem byggja á stöðu þeirra sem er ólík stöðu lögráða og fullorðinna 

einstaklinga. Sáttmálinn er fyrsti alþjóðlegi samningurinn sem kveður einungis á um 

grundvallarmannréttindi barna, óháð réttindum fullorðna og tekur til allra einstaklinga 

aðildarríkjanna undir 18 ára aldri. 

 Barnasáttmálanum er skipt í þrjá hluta og inniheldur hann 54 efnisgreinar auk ítarlegs 

inngangs. Fyrsti hlutinn (1. - 41. gr.) mælir fyrir um hin ýmsu grundvallarmannréttindi barna 

sem aðildaríki ber að tryggja þeim, þar á meðal friðhelgi og er tvímælalaust kjarni sáttmálans. 

Annar hlutinn (42.- 45. gr.) fjallar um upplýsingaskyldu ríkisins gagnvart almenningi og 

barnaréttarnefndinni um framkvæmd sáttmálans í aðildarríkinu. Í þriðja hluta (46.-54. gr.) er 

mælt fyrir um formsatriði sem lúta að fullgildingu eða uppsögn sáttmálans.47  

 

2.4.2. Grundvallarreglur barnasáttmálans 

Réttindi barnasáttmálans hafa verið flokkuð til hagræðis á ýmsan hátt eins og fjallað er um í 

kafla 2.4.1. Þekkt er að skipta ákvæðunum í þrennt eftir efnislegu inntaki sáttmálans. Dæmi 

um það eru P-in þrjú, sem vísar til upphafsstafs flokkanna á ensku, þ.e. provision, protection 

og participation. Á íslensku hefur verið vísað til þeirra sem V-in þrjú, eða ákvæða sem veita, 

vernda og vera með. Þannig mæla ákvæði um að veita (e. provision) rétt barna til ákveðinna 

lífsgæða sem aðildaríkjum ber að tryggja. Dæmi um slíkt er menntun, heilbrigðisþjónusta og 

þátttaka í tómstundastarfi. Jafnframt ber að vernda (e. protection) börn í tilteknum aðstæðum, 

til dæmis fyrir misnotkun, ofbeldi og vanrækslu. Þá ber einnig að tryggja með ráðstöfunum 

þátttöku (e. participation) barna í samfélaginu, þ.e. rétt barna til þátttöku í öllum málum sem 

þau varðar og að fá að láta í ljós skoðanir sínar og fá réttmætt tillit tekið til þeirra.48 

Framangreindri flokkun er þó aðeins ætlað að vera verkfæri til þess að gera betur grein fyrir 

innbyrðis tengslum milli einstakra greina sáttmálans, en hún hefur ekki gildi að öðru leyti fyrir 

túlkun eða framkvæmd hans. Allar 54 greinar barnasáttmálans eru mikilvægar, en 

 
47 Þórhildur Líndal, Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi (UNICEF 2007) 7. 

48 Hrefna Friðriksdóttir, „Samningur um réttindi barnsins“ (n. 36) 297. 
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barnaréttarnefndin hefur lagt áherslu á fjórar greinar sáttmálans sem túlka ber einstök ákvæði 

hans með hliðsjón af, ekki síst ef ákvæði sáttmálans vegast á.49  

 

2.4.2.1. Reglan um jafnræði - bann við mismunun 

Ber fyrst að nefna 2. gr. sem fjallar um rétt barns til jafnræðis. Þar kemur fram að aðildarríkjum 

ber að tryggja að öll börn njóti réttinda samkvæmt sáttmálanum án mismununar af nokkru tagi. 

Jafnframt er sérstök áhersla lögð á að vernda skuli börn fyrir hvers kyns mismunun eða 

refsingum vegna stöðu eða athafna foreldra eða annara náinna aðstandenda. Réttindi barna 

samkvæmt 2. gr. sáttmálans ber að tryggja á öllum sviðum samfélagsins. Það þýðir að 

jafnræðisreglan á að koma fram í allri löggjöf og öllum ákvörðunum sem varða réttindi barna. 

Einkum á það við um lagasetningu, stefnumótun og ákvarðanatöku innan stjórnsýslunnar og 

við meðferð mála hjá dómstólum.50  

 

2.4.2.2. Það sem barninu er fyrir bestu  

Önnur grundvallarregla sáttmálans er 3. gr., sem fjallar um að ávallt skuli hafa hagsmuni barna 

í fyrirrúmi í málum sem þau varða, en reglan kom fyrst fram í Yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna 

frá 1959,51 er hún í heild svohljóðandi: 

 

1. Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir 

á vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða 

löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða börn. 

2. Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða lögráðamanna, eða annarra 

sem bera ábyrgð að lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja 

börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, og skulu þau í því skyni 

gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu.  

3. Aðildarríki skulu sjá til þess að stofnanir þar sem börnum skal veitt umönnun 

og vernd starfi í samræmi við reglur sem þar til bær stjórnvöld hafa sett, einkum 

um öryggi, heilsuvernd og fjölda og hæfni starfsmanna, svo og um tilhlýðilega 

yfirumsjón.  
 

Barnaréttarnefndin hefur tekið fram að hugtakið um það sem er barni fyrir bestu sé í stöðugri 

þróun en nefndin gaf út almenna athugasemd árið 2013 sem felur í sér leiðbeiningar um hvernig 

meta skal og ákvarða hvað sé barni raunverulega fyrir bestu, en ávallt þarf að koma fram 

einstaklingsbundið mat á aðstæðum hverju sinni. Samkvæmt nefndinni ber að huga að þrennum 

atriðum þegar 1. mgr. 3. gr. sáttmálans kemur til álita. Í fyrsta lagi ber að líta til þess þegar 

 
49 Þórhildur Líndal (n. 47) 7. 

50 sama heimild 11-12. 

51 sama heimild 14-15. 
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ólíkir eða andstæðir hagsmunir vegast á í málum sem varða börn. Í þeim tilfellum ber að tryggja 

að hagsmunir barnsins séu ávallt hafðir í fyrirrúmi. Þegar árekstrar verða milli hagsmuna barna 

eða fullorðinna eru það nánast undantekningarlaust bestu hagsmunir barns sem eiga að vera 

ráðandi. Barnaréttarnefndin tekur þó fram að upp geta komið aðstæður þar sem aðrir hagsmunir 

vega þyngra. Þá þarf sá sem ákvörðun tekur að sýna fram á með hvaða hætti litið var til þess 

sem er barni fyrir bestu og hvort reynt var að grípa til ráðstafana til þess að bæta börnum það 

upp með einhverjum hætti að hagsmunir þeirra hafi ekki verið í fyrirrúmi við töku 

ákvörðunar.52 Í öðru lagi þegar túlka á lagaákvæði skal sú túlkun verða fyrir valinu sem tryggir 

þá niðurstöðu sem barni er fyrir bestu. Í þriðja lagi þegar til greina kemur að taka ákvörðun 

sem getur haft áhrif á tiltekið barn, hóp barna eða börn almennt, þarf að fara fram mat á 

mögulegum áhrifum ákvörðunarinnar á barnið eða hóp barna, jákvæðum sem neikvæðum. 

Þegar slík ákvörðun er tekin ber að sýna fram á að umrætt mat hafi farið fram, með hvaða hætti 

og ber að rökstyðja hvernig hagsmunir barns hafi verið hluti af matinu og hafðir í fyrirrúmi.53  

 Aðildarríkjunum er skylt að tryggja að reglan sé lögð til grundvallar við alla 

ákvarðanatöku á vegum hins opinbera sem varðar börn með einum eða öðrum hætti, t.a.m. við 

töku ákvarðana um að veita þjónustu eða aðrar ákvarðanir eða ráðstafanir á sviði opinberrar 

stjórnsýslu eða dómstóla sem hafa bein eða óbein áhrif á börn. Á það einnig við um alla 

stefnumótun um málefni barna, hvort sem slíkt er á vegum hins opinbera eða einkaaðila og á 

það jafnframt við á öllum sviðum samfélagsins.54  

 Barnaréttarnefndin hefur áréttað að forsenda þess að unnt sé að komast að ákvörðum 

um það sem er barni fyrir bestu er að börn fái að segja álit sitt, að á þau sé hlustað og skoðanir 

þeirra virtar í samræmi við aldur þeirra og þroska, sbr. 12. gr. sáttmálans. Hlutverk stjórnvalda 

í aðildaríkjunum felst einkum í því að veita fræðslu og upplýsingar um 3. gr. sáttmálans og 

hvernig beita eigi reglunni í framkvæmd, þó sérsaklega til fagaðila og annarra sem vinna með 

eða fyrir börn. Þó er tekið fram að jafnframt skuli miðla upplýsingum til barna og fjölskyldna 

þeirra um inntak 3. gr. sáttmálans.55 Eins og áður hefur komið fram ber ávallt að hafa í huga 3. 

gr. sáttmálans þegar túlka á önnur ákvæði sáttmálans, ekki síst aðrar grundvallarreglur hans. 

 
52 UNCRC General Comment No. 14 (2013): On the right of the child to have his or her best interests taken as a 

primary consideration (29. maí 2013) UN Doc CRC/C/GC/14, 4-6. 

53 Umboðsmaður barna, „Þátttaka barna í stefnumótun og ákvörðunum“ (Forsætisráðuneytið 2019) < 

https://www.barn.is/media/skyrslur/Thatttaka-barna-i-stefnumotun-og-akvordunum_skyrsla-2020.pdf> skoðað 

10. apríl 2020, 9. 

54 sama heimild 22. 

55 sama heimild 9-11.  

https://www.barn.is/media/skyrslur/Thatttaka-barna-i-stefnumotun-og-akvordunum_skyrsla-2020.pdf
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Þrátt fyrir það hefur nefndin ítrekað lagt áherslu á mikilvægi þess að horfa á Barnasáttmálann 

sem eina heild.56  

 

2.4.2.3. Réttur barns til lífs og þroska 

Þriðja grundvallarregla sáttmálans er 6. gr., en þar er mælt fyrir um að meðfæddan rétt sérhvers 

barns til lífs, afkomu og þroska. Reglan leggur áherslu á að aðildarríki skuli eftir fremsta megni 

tryggja þessi grundvallarréttindi í löggjöf aðildarríkjanna. 

 

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

Fjórða grundvallarregla sáttmálans felur í sér rétt barns til að láta í ljós skoðanir sínar í öllum 

málum, sem það varðar, og að hlustað skuli á þær, sbr. 12. gr. sáttmálans. Með þessu ákvæði 

var börnum í fyrsta sinn tryggður slíkur réttur í alþjóðlegum samningi, en það er svohljóðandi: 

 

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

þær frjálslegar í ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til 

skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska. 

2. Vegna þessa skal barni einkum veitt tækifæri til að tjá sig við hverja þá 

málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi sem barni varðar, annað hvort beint eða 

fyrir milligöngu talsmanns eða viðeigandi stofnunar, á þann hátt sem samræmist 

reglum í lögum um málsmeðferð. 

 

Ákvæðið þótti framsækið og var umdeilt við gerð sáttmálans þar sem rétturinn var talinn skerða 

vald foreldra. Þetta nýja viðhorf fór vissulega í bága við hefðbundna afstöðu fullorðinna til 

barna sem m.a. hefur einkennst af því að börn eiga láta lítið fyrir sér fara, halda sig til hlés og 

skipta sér ekki af því sem þeim kemur ekki við eða þau hafa ekki vit á. Þrátt fyrir það var talið 

börnum hollt að taka á sig ábyrgð og skyldur án þess að samhliða fá að njóta þeirra réttinda 

sem því fylgir.57 Meginregla 12. gr. ávarpar lagalega og félagslega stöðu barna, sem 

einstaklinga með sjálfstæð réttindi, þó svo að þau njóti ekki fulls sjálfsákvörðunarréttar á við 

fullorðna einstaklinga. Þar segir að börn hafa rétt til að láta skoðun sína frjálslega í ljós. Þó 

verður barn aldrei þvingað til tjá sig eða hafa skoðun og á ekki að þurfa að nýta þennan rétt 

sinn til þess að tjá skoðanir annarra, eins og til dæmis foreldra. Til þess að börn geti tjáð sig 

frjálslega verða þau að fá allar upplýsingar um tiltekið mál, þær leiðir sem í boði eru og hvaða 

 
56 Þórhildur Líndal, Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi (n. 47) 14. 

57 Þórhildur líndal, „ Í tilefni af 10 ára afmæli Barnasáttmála SÞ“ (Morgunblaðið 20. nóvember 1999)< 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/504481/> skoðað 20. janúar 2020. 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/504481/
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ákvarðanir skal taka og afleiðingar þeirra.58 Þau mál eru ekki eingöngu bundin við þau atriði 

sem fjallað er um í sáttmálanum heldur öll mál sem þau varðar og ber því að leita eftir 

sjónarmiðum barna í öllum málum þar sem skoðanir þeirra geta bætt gæði lausna eða 

ákvarðana.59  

 Við gerð sáttmálans var ekki talið rétt að miða við ákveðin aldurstakmörk þar sem börn 

geta myndað sér skoðanir mjög snemma á lífsleiðinni. Ber því að taka réttmætt tillit til skoðana 

barnsins í samræmi við aldur þess og þroska. Þar sem börn eru ólík, m.a. sökum mismunandi 

reynslu úr nærumhverfi þeirra, er sú krafa gerð að fram fari einstaklingsbundið mat hverju 

sinni. Eins og fram kom í umfjöllun um 3. gr. hefur barnaréttarnefndin lagt áherslu á að virða 

réttindi allra barna, þar á meðal þeirra yngstu.60 Ung börn eiga sömu réttindi þrátt fyrir að geta 

ekki tjáð sig með orðum. Til þess að innleiða réttindi 12. gr. að fullu þarf að viðurkenna leiðir 

fyrir ung börn að tjá skilning sinn, val og vilja. Þar koma önnur tjáningarform til skoðunar eins 

og leikur, líkamstjáning, svipdrættir og teikningar en 12. gr. gerir ekki kröfu um að börn skilji 

að fullu allar hliðar máls sem þau varðar. Eingöngu þarf að vera til staðar fullnægjandi 

skilningur, þannig að barn geti myndað sér skoðun.61 Þá hefur barnaréttarnefndin lýst yfir 

áhyggjum sem einkum beinist að börnum sem tilheyra jaðarsettum hópum, til að mynda börn 

sem búa við fátækt, börn innflytjenda eða börn sem eiga heima á stofnunum. Nefndin hefur 

talið allar líkur benda til þess að börn sem búa við slíkar aðstæður taki engan þátt í ákvörðunum 

sem varða líf þeirra.62  

 Öll börn eiga rétt á að fá tækifæri til tjá sig við hverja þá málsmeðferð fyrir dómi eða 

stjórnvaldi í málum sem það varðar. Börn eiga rétt á að tjá sig beint eða fyrir milligöngu 

talsmanns eða viðeigandi stofnunar. Talsmaður getur verið forsjáraðili, lögfræðingur eða annar 

sem fram kemur fyrir hönd barns. Þess vegna ber að tryggja börnum aðgengi að 

úrskurðaraðilum ef brotið er á réttindum þeirra. Grundvallarreglan um rétt barna til þátttöku 

hefur verið lögfest víða í íslenskum lögum. Af því leiðir að samráð við börn er mikilvægur 

þáttur þess að uppfylla skyldur ríkisins við innleiðingu sáttmálans.   

 
58 Umboðsmaður barna,, „Þátttaka barna í stefnumótun og ákvörðunum“ (n. 53) 11. 

59 sama heimild 11. 

60 UNCRC General Comment No. 7 (2005): Impementing child rights in early childhood (20. september 2006) 

UN Doc CRC/C/GC/7/  

61 sama heimild, 7; sjá einnig í þátttökuskýrslu umboðsmanns barna (n. 53) 11. 

62 UNCRC General Comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard (20. júlí 2009) UN Doc 

CRC/C/GC/12, 4.mgr. 
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2.4.2.4.1. Kenningar um þátttöku barna 

Þrátt fyrir að hvergi sé minnst á hugtakið þátttöku í 12. gr. sáttmálans, er almennt talað um rétt 

barna til þátttöku, í tengslum við greinina. Hugtakinu þátttaka er ætlað að lýsa þeirri þróun sem 

orðið hefur á sambandi milli barna og fullorðinna sem byggist á gagnkvæmri virðingu í stað 

einhliða boðvalds fullorðinna eins og áður var.63 Það felur í sér að hinir fullorðnu virði rétt 

barna til þátttöku í ákvarðanatöku í málum sem þau varðar og viðurkenni þau þannig sem 

sjálfstæða einstaklinga með eigin réttindi.64 Fræðimenn hafa þróað kenningar um þátttöku 

barna í ákvarðanatöku. Fyrsta kenningin var sett fram af Roger Hart í formi átta þrepa 

þátttökustiga, frá engri þátttöku á neðsta sigi til stigvaxandi þátttöku upp á efsta stig. Þrepin 

eiga að varpa ljósi á þá meginþætti sem felast í þátttöku barna. Hart hélt því fram að aukin 

þátttaka barna og sú ábyrgð sem henni fylgir myndi bæta samfélagið í heild. Þannig gefa neðstu 

þrjú þrepin falska mynd af þátttöku barna, þar sem þau eru í raun eingöngu til skrauts og til 

málamynda, ekki er um raunverulega þátttöku að ræða heldur gegnir barn í þeim aðstæðum 

eingöngu því hlutverki að vera tæki til að þjóna hagsmunum foreldra sinna eða annarra 

fullorðinna. Þrjú efstu skrefin í þátttökustiga Harts byggja á því að börnin séu upplýst og 

þátttaka þeirra er frjáls og virk. Til þess að svo megi verða þurfa börn að fá viðeigandi og 

nauðsynlegar upplýsingar. Þó svo að Hart hafi ekki tengt stigann við 12. gr. barnasáttmálans 

hefur hann verið talinn gagnlegur, og verið nýttur í að aðstoða og fræða fagfólk sem vinnur að 

málefnum barna til að koma auga á brotalamir í kerfinu vegna ónægrar eða neikvæðrar þátttöku 

barna.65  

 Árið 2007 kynnti dr. Laura Lundy til sögunnar nýtt líkan sem sýnir þátttöku barna í 

ljósi 12. gr. barnasáttmálans, en hún er einn helsti sérfræðingur samtímans í samfélagslegri 

þátttöku barna. Líkaninu er ætlað að lýsa þeim forsendum sem þurfa að vera til staðar svo að 

börn geti raunverulega látið skoðanir sínar í ljós og haft áhrif. Það tekur jafnframt til annarra 

ákvæða sáttmálans sem líta ber til við töku ákvarðana í málefnum barna. Það eru ákvæði 2. gr. 

um jafnræði, 3. gr. sem fjallar um það sem barni er fyrir bestu, 5 gr. um ábyrgð foreldra og 13. 

gr. sem fjallar um tjáningarfrelsi barna. Líkanið kemur til skoðunar við ákvarðanatöku barna 

og er ætlað að lýsa þeim forsendum sem þurfa að vera til staðar svo að börn geti raunverulega 

látið skoðanir sínar í ljós og haft áhrif. Líkanið skiptist í fjóra þætti, rödd, áheyrn, vettvang og 

 
63 sama heimild, 3. mgr. 

64 Umboðsmaður barna, „Þátttaka barna í stefnumótun og ákvörðunum“ (n. 53) 8. 

65 Aisling Parkers, Children and international human rights law: the right of the child to be heard (Routledge 

2013) 17. 
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áhrif.66 Fjallað verður nánar um 12. gr. sáttmálans í tengslum við áhrif reglunnar á íslensk lög 

í kafla 5. 

 

2.4.3. Eftirlitskerfi barnasáttmálans 

2.4.3.1. Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna 

Fjallað er um eftirlitshlutverk barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna (e. Committe on the 

Rights of the Child) í 43. gr. sáttmálans. Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. hefur nefndin það hlutverk 

að fylgjast með framkvæmd og innleiðingu barnasáttmálans hjá aðildarríkjunum. Það gerir 

nefndin í fyrsta lagi með því að gefa út lokaathugasemdir í kjölfar skýrslna aðildarríkja um 

framkvæmd barnasáttmálans. Þá er það einnig hlutverk nefndarinnar að veita leiðbeiningar um 

túlkun barnasáttmálans með svokölluðum almennum athugasemdum (e. general comments). 

Almennar athugasemdir fjalla ýmist um tiltekin ákvæði sáttmálans, tiltekinn hóp réttinda, eða 

ákveðna hópa barna eins og til dæmis fylgdarlaus börn og unglinga.67 Jafnframt gerir nefndin 

grein fyrir þeim lagalegum aðgerðum (e. legislative measures) sem aðildarríkjum ber að grípa 

til svo réttindi sáttmálans komi til framkvæmda. Þá er það einnig hlutverk nefndarinnar að 

skera úr um kærumál samkvæmt kæruleið sem kveðið er á um í þriðju valfrjálsu bókuninni.  

 

2.4.3.2. Skýrslur og lokaathugasemdir barnaréttarnefndarinnar 

Leiðbeiningar um skýrslugjöf aðildarríkja til nefndarinnar er að finna í 44. gr. sáttmálans. 

Aðildarríkjum ber skylda til að leggja fyrstu skýrsluna fram innan tveggja ára frá fullgildingu 

sáttmálans, en eftir það á fimm ára fresti, sbr. a- og b lið. 1. mgr. 44. gr. Auk aðildarríkja er 

öllum hlutaðkomandi aðilum í viðkomandi aðildarríki sem láta sig varða málefni barna gefinn 

kostur á að skila svokölluðum skuggaskýrslum til nefndarinnar sem lýsa þeirra sýn á 

framkvæmd sáttmálans í aðildarríkinu, sbr. 45. gr. Barnaréttarnefndin leggur síðan mat á allar 

framkomnar upplýsingar og birtir síðan lokaathugasemdir til aðildarríkisins með ábendingum 

og tilmælum til stjórnvalda um aðgerðir sem grípa á til og sem miða að áframhaldandi 

innleiðingu barnasáttmálans, sbr. d-lið 1. mgr. 45. gr. sáttmálans. 

 Íslenska ríkið hefur skilað fjórum skýrslum til barnaréttarnefndarinnar, nú síðast árið 

2018. Þar er m.a. greint frá þeim ráðstöfunum sem gripið hefur verið til vegna lokaathugasemda 

nefndarinnar til íslenskra stjórnvalda frá 2011. Barnaréttarnefndin fær jafnframt upplýsingar 

um stöðu barna úr fyrrgreindum skuggaskýrslum, sbr. a-lið 45. gr. sáttmálans. Ýmis 

 
66 sama heimild 23. 

67 UNCRC Gerneral Comment No. 6 (2005): Treatment of unaccompanied and separated children outside their 

country of origin (1. september 2005) UN Doc CRC/GC/2005/6. 
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félagasamtök hafa sent skýrslur til barnaréttarnefndarinnar um framkvæmd barnasáttmálans 

eins og Mannréttindaskrifstofa Íslands, Barnaheill og Unicef. Þá hefur umboðsmaður barna 

einnig tekið þátt í skýrslugjöf til nefndarinnar.68 Umboðsmaður barna starfar samkvæmt lögum 

nr. 83/1994 og gegnir lykilhlutverki þegar kemur að eftirliti með því að barnasáttmálanum sé 

fylgt í framkvæmd. Embætti umboðsmanns barna er stjórnvald en umboðsmaður er sjálfstæður 

embættismaður, óháður boð- eða skipunarvaldi annarra stjórnvalda. Í störfum sínum vinnur 

hann að því að stjórnvöld, einstaklingar og aðrir taki fullt tillit til réttinda, þarfa og hagsmuna 

barna. Í lokaathugasemdum barnaréttarréttarnefndarinnar til Íslands frá árinu 2011 var áhersla 

lögð á aukna virðingu fyrir sjónarmiðum barna. Er því vert að nefna að börn skiluðu í fyrsta 

sinn skýrslu til nefndarinnar árið 2018, samhliða skýrslu íslenska ríkisins. Þar kom fram að 

þrátt fyrir að börn og ungmenni fái sífellt aukin tækifæri til tjá skoðanir sínar sé ekki nægilega 

hlustað á þau hvort sem er innan fjölskyldna, í skólum eða sveitafélögum. Þá fá börn frekar að 

tjá sig á síðari hluta unglingsára og síður er hlustað á skoðanir yngri barna.69  

 

2.4.3.3. Þriðja valfrjálsa bókunin við barnasáttmálann 

Lengi vel var barnasáttmálinn eini alþjóðlegi mannréttindasamningurinn án alþjóðlegs 

eftirlitsaðila sem hægt var að beina einstaklingskæru til ef aðildarríki var ekki talið uppfylla 

skyldur sínar samkvæmt sáttmálanum. Straumhvörf í mannréttindabaráttu barna urðu þegar 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fullgilti þriðju valfrjálsu bókunina árið 2014. Veitir hún 

börnum og fulltrúum þeirra kæruheimild til þess að leita réttar síns ef þau telja að aðildarríki 

sáttmálans hafi gerst brotlegt gegn ákvæðum barnasáttmálans. Meginreglan er sú að 

viðkomandi hafi tæmt allar tiltækar kæruleiðir innanlands án þess að hafa fengið úrlausn sem 

tryggir að barn fái notið þeirra réttinda sem barnasáttmálinn kveður á um. Í dag hafa 46 ríki 

fullgilt bókunina og 52 ríki undirritað hana.70 Ísland hefur hvorki undirritað né fullgilt bókunina 

en umboðsmaður barna, þingmenn og fleiri aðilar hafa ítrekað skorað á íslensk stjórnvöld að 

tryggja íslenskum börnum sjálfstæða kæruheimild til barnaréttarnefndar Sameinuðu 

 
68 UNCRC Gereral Comment No. 5 (2003): General measures of implementation of the Convention on the 

Rights of the Child (27. nóvember 2003) UN Doc CRC/GC/2003/5, mgr. 46. 

69 Börn og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna: Samráð við börn um skýrslu Íslands um framkvæmd 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. (október 2018)< https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-

rit/2019/02/15/framkvaemd_barnasattmalans150219/>skoðað 5. apríl 2020, 13-14. 

70 United Nations, „Status of Treatis: Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a 

Communications Procedure“ (United Nations Treaty Collection)< 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&clang=_en>skoðað 

14. apríl 2020. 

https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2019/02/15/framkvaemd_barnasattmalans150219/
https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2019/02/15/framkvaemd_barnasattmalans150219/
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&clang=_en
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þjóðanna.71 Fjallað verður nánar um það í kafla 2.5. þar sem stuttlega er greint frá stöðu 

barnasáttmálans á Íslandi. 

 

2.4.4. Skyldur ríkja til að gera ráðstafanir til að ákvæði barnasáttmálans séu uppfyllt 

Í 4. gr. barnasáttmálans er mælt fyrir um þá skyldu aðildarríkja að innleiða öll þau réttindi sem 

sáttmálinn mælir um, en hún er svohljóðandi: 

 

Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar og 

stjórnsýslu, svo og á öðrum vettvangi, til að réttindi þau, sem viðurkennd eru í 

samningi þessum, komi til framkvæmda. Hvað efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi snertir skulu aðildarríki gera slíkar ráðstafanir að því 

marki sem þau framast hafa bolmagn til, og með alþjóðlegri samvinnu þar sem 

þörf krefur. 

 

Árið 2003 gaf barnaréttarnefndin út almenna athugasemd nr. 5, sem fjallar um almennar 

ráðstafanir við innleiðingu sáttmálans. Þar er höfuðáhersla lögð á 4. gr., en einnig 42. og 6. 

mgr. 44. gr. sáttmálans. Samkvæmt 42. gr. skuldbinda aðildarríki sig til að kynna meginreglur 

og ákvæði sáttmálans víða og með viðeigandi og virkum hætti, jafnt fyrir börnum sem og 

fullorðnum. Þá ber hverju aðildarríki að sjá um að skýrslur þess séu auðveldlega tiltækar 

almenningi í landi sínu, sbr. 6. mgr. 44. gr. sáttmálans. Auk framangreindra ákvæða leggur 

nefndin áherslu á að líta beri til ákvæða 2. gr. og 2. mgr. 3. gr. við innleiðingu sáttmálans. Af 

framangreindu leiðir að ríkjum ber skylda til að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir sem tryggja 

í raun að öll börn innan lögsögu þeirra njóti allra réttinda sáttmálans, án mismununar af nokkru 

tagi.72  

 Með lögfestingu barnasáttmálans hafa íslensk stjórnvöld þannig undirgengist þær 

skuldbindingar að framfylgja ákvæðum sáttmálans á sviði lagasetningar, stjórnsýslu og á 

öðrum sviðum samfélagsins sem hann nær til. Þar af leiðandi verða stjórnvöld að tryggja að 

unnt sé að beita öllum ákvæðum sáttmálans, jafnt fyrir stjórnvöldum og dómstólum, er börn 

leita réttar síns og að honum sé framfylgt í öllum tilvikum.    

 Líkt og fram kom í inngangi ritgerðarinnar hafa áhyggjur af friðhelgi og persónuvernd 

barna á vettvangi samfélagsmiðla reglulega verið viðraðar og til að mynda hefur forstjóri 

Persónuverndar talið slíkar birtingar geta haft mikil áhrif á líf barna í framtíðinni.73 Þróun í 

 
71 Umboðsmaður barna, „Skýrsla umboðsmanns barna 2014“ (Embætti umboðsmanns barna 2015)< 

http://arsskyrslur.gogn.in/wp-content/uploads/2015/12/SUB-2014.pdf>skoðað 15. febrúar 2020, 13. 

72 UNCRC Gerneral Comment No 5 (2003): General measures of implementation of the Convention on the 

Rights of the Child (27. nóvember 2003) UN Doc CRC/GC/2003/5. 

73 Nadine Guðrún Yaghi „Myndbirtingar af börnum úr hófi fram“ (Vísir 16. janúar 2019)< 

https://www.visir.is/g/2019190119072> skoðað 15. apríl 2020. 

http://arsskyrslur.gogn.in/wp-content/uploads/2015/12/SUB-2014.pdf
https://www.visir.is/g/2019190119072
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upplýsingatækni ásamt útbreiddri notkun samfélagsmiðla gerir það að verkum að sífellt fleiri 

upplýsingar safnast saman sem er dreift, miðlað og þar með gerðar aðgengilegar stórum hópi 

fólks eða jafnvel hverjum sem er. Á undanförnum árum hefur m.a. verið vakin athygli á því að 

engar reglur gilda um notkun samfélagsmiðla. Til þess að koma til móts við það hafa stofnanir 

og félagasamtök sem láta hag og málefni barna sig varða gefið út viðmið um opinbera 

umfjöllun um börn, bæði í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Það er þó brýn þörf á því að taka 

til skoðunar hvort íslenska ríkið, sem aðildarríki barnasáttmálans, sé að uppfylla skyldu sína 

samkvæmt 4. gr. sáttmálans, eða hvort þörf er á frekari ráðstöfunum sem miða að því að vernda 

börn á vettvangi samfélagsmiðla. 

 

2.5. Barnasáttmálinn á Íslandi 

2.5.1. Almennt 

Eins og áður kom fram var barnasáttmálinn samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 

20. nóvember 1989 og tók gildi 2. september 1990. Þann 26. janúar 1990 var samningurinn 

tilbúinn til undirritunar og fullgildingar. Sá dagur var sögulegur að því leyti að 61 ríki skrifuðu 

undir samninginn. Aldrei áður hafði alþjóðasamningur fengið jafn góðar viðtökur. Þann dag 

var sáttmálinn undirritaður af Íslands hálfu með fyrirvara um fullgildingu. Alþingi heimilaði 

ríkisstjórninni með þingsályktun þann 13. maí 1992 að fullgilda sáttmálann og var Sameinuðu 

þjóðunum afhent fullgildingarskjal Íslands þann 28. október 1992. Sáttmálinn tók formlega 

gildi hér á landi þann 27. nóvember 1992.74 Ísland hefur fullgilt tvær af þremur valfrjálsum 

bókunum við samninginn. Annars vegar samninginn um sölu á börnum, barnavændi og 

barnaklámi og hins vegar um þátttöku barna í vopnuðum átökum. Báðar öðluðust þær gildi á 

Íslandi 12. febrúar 2002. Vinna við samningu frumvarps til lögfestingar á sáttmálanum hófst 

árið 2009, en að mörgu var að hyggja við aðlögun samningsins að íslenskum rétti. 

Barnasáttmálinn var síðan lögfestur 6. mars 2013 með lögum 19/2013 um samning Sameinuðu 

um réttindi barnsins.75  

 Þriðja valfrjálsa bókunin við sáttmálann veitir börnum, hópum barna eða fulltrúum 

þeirra tækifæri til að kæra mál til Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna. Íslenska ríkið hefur 

enn ekki skrifað undir hana né fullgilt þrátt fyrir áskoranir þess efnis. Með lögfestingu 

barnasáttmálans stigu íslensk stjórnvöld mikilvægt skref í átt að tryggja mannréttindi barna. 

Að sama skapi felur undirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar í sér frekari 

 
74 Hrefna Friðriksdóttir, „Samningur um réttindi barnsins“ (n. 36) 289-290. 

75 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155. mál. 
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viðurkenningu á því að virða beri sjálfstæð mannréttindi barna..76 Nefna má að umboðsmaður 

barna hefur m.a. talið að fullgilding og innleiðing þriðju valfrjálsu bókunarinnar muni leiða til 

þess að auka réttindi barna og almenna þekkingu á réttindum þeirra.77 Enn fremur hefur Alþingi 

oftar en einu sinni ályktað að fela ríkisstjórninni að fullgilda fyrir Íslands hönd þriðju valfrjálsu 

bókuninni, en ekki hefur enn verið tekin formleg afstaða til þess hvort og þá hvenær til þess 

komi. Í svari þáverandi dómsmálaráðherra við fyrirspurnum var greint frá því að ekki verði 

ráðist í fullgildingu að svo stöddu þar sem bókunin krefjist nánari skoðunar með tilliti til þess 

hvort og hvaða breytingar þurfi að gera á lögum og lagaframkvæmd til þess að hægt sé að 

fullgilda hana.78    

 

2.5.2. Áhrif sáttmálans á íslensk lög  

Með fullgildingu Barnasáttmálans árið 1992 var íslenska ríkið skuldbundið að þjóðarétti að 

tryggja öllum einstaklingum yngri en 18 ára, þau réttindi sem kveðið er á um í sáttmálanum í 

íslenskum lögum. Á þeim tíma var þó talið að íslensk löggjöf væri í samræmi við sáttmálann í 

öllum meginatriðum.79 Þrátt fyrir það lagði Ísland fram sérstaka yfirlýsingu vegna tveggja 

ákvæða sáttmálans. Önnur varðaði rétt foreldra vegna forsjársviptingar en á þessum tíma var 

ekki heimilt samkvæmt íslenskum lögum að skjóta ákvörðun stjórnvalda um forsjá barns til 

dómstóla nema innan marka 60. gr. stjskr. Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna mæltist til 

þess að íslensk lög tryggðu réttindi skv. 9. gr. sáttmálans sem kveður á um að barn skuli ekki 

skilið frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra, nema það sé talið nauðsynlegt með tilliti til 

hagsmuna barnsins, enda sé sú ákvörðun lögbærra stjórnvalda háð endurskoðun dómstóla. Við 

því var brugðist þegar breytingar voru gerðar á barnalögum og barnaverndarlögum þess efnis 

að ákvörðun um sviptingu forsjár foreldra yfir barni var færð alfarið í hendur dómstóla. Var 

yfirlýsingin vegna 9. gr. dregin til baka af íslenska ríkinu 24. mars 2009.80 Seinni yfirlýsingin 

varðaði c-lið 37. gr. sáttmálans, sem kveður á um að halda skuli barni sem svipt er frelsi 

aðskildu frá fullorðnum, nema ef talið er að því sé fyrir bestu að gera það ekki. Íslensk lög 

kváðu einungis á um að taka skyldi tillit til aldurs fanga, t.d. þegar ákvörðun um hvar afplánun 

fari fram, sbr. 8. gr. þágildandi laga nr. 48/1988 um fangelsi og fangelsisvist. Árið 1998 gerðu 

Fangelsismálastofnun og Barnaverndarstofa með sér samkomulag um vistun fanga yngri en 18 

 
76 Alþt. 2017-2018, A deild, þskj. 591 - 471. mál. 

77 Umboðsmaður barna, „Helstu áhyggjuefnif 2017“ (Embætti umboðsmanns barna 1. september 2018)< 

https://www.barn.is/media/skyrslur/umbodsmadur-barna-helstu-ahyggjuefni-2017.pdf>skoðað 12. mars 2020, 

11-12. 

78 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 666 - 327. mál. 

79 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155. mál, almennar athugasemdir, kafli II.  

80 sama heimild.  

https://www.barn.is/media/skyrslur/umbodsmadur-barna-helstu-ahyggjuefni-2017.pdf
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ára. Í því fólst að Fangelsismálastofnun tilkynnti Barnaverndarstofu ef dómþoli yngri en 18 ára 

væri dæmdur í óskilorðsbundið fangelsi, eða gert að sæta gæsluvarðhaldi, og kannaði 

Barnaverndarstofa þá möguleika á afplánun refsingar á meðferðarheimili á vegum stofunnar.  

 Í lokaathugasemdum barnaréttarnefndarinnar vegna skýrslu íslenska ríkisins um 

framkvæmd barnasáttmálans frá árinu 2011, fagnaði hún því að fyrirvarinn við 9. gr. sáttmálans 

hafi verið dreginn til baka, en harmaði að slíkt hið sama hafi ekki verið gert varðandi 37. gr. 

sáttmálans. Ítrekaði nefndin þau tilmæli sem áður höfðu komið fram í fyrri lokaathugasemdum 

nefndarinnar að íslensk stjórnvöld tryggi með lögum að frelsissvipt börn séu aðskilin frá 

fullorðnum, sbr. c-lið 37. gr. sáttmálans og dragi til baka fyrirvara sinn við greinina.81 Árið 

2016 voru sett ný lög um fullnustu refsinga, nr. 15/2016, þar er m.a. kveðið á um afplánun 

refsinga fanga yngri en 18 ára. Gert er ráð fyrir að ungir fangar á aldrinum 15 til 18 ára verði 

ekki vistaðir í fangelsi nema sérstakar ástæður mæli með því, sbr. 1. mgr. 44. gr. laganna. Hinar 

sérstöku ástæður þurfa að lúta að hagsmunum fangans samkvæmt ákvæðum barnasáttmálans. 

Markmiðið með því er m.a. að færa unga fanga úr fangelsisumhverfinu sem almennt er talið 

óheppilegt umhverfi fyrir þá og yfir í þjónustu barnaverndaryfirvalda. Er orðalag í lögum um 

fullnustu refsingar nú í samræmi við barnasáttmálann.82  

 Frá því að barnasáttmálinn var fullgiltur hér á landi árið 1992 hefur hann haft 

margvísleg áhrif á þróun réttinda barna. Í því sambandi má nefna að sérstaklega var litið til 

ákvæða barnasáttmálans við samningu frumvarps sem varð að barnalögum nr. 76/2003 og í 

frumvarpi því er varð að núgildandi barnaverndarlögum nr. 80/2002. Enn fremur voru börnum 

tryggð sérstök réttindi í stjórnarskrá Íslands nr. 33/1944. Þar segir að börnum skuli tryggð í 

lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, sbr. 3. mgr. 76. gr. stjskr. Ákvæðið 

hefur sem fyrirmynd 2. mgr. 3. gr. barnasáttmálans, sem kveður á um að það sem barni er fyrir 

bestu, skal ávallt hafa forgang við gerð ráðstafana sem varða börn á einn eða annan hátt. Með 

því var sett fram viss stefnuyfirlýsing þar sem lögð er sú skylda á stjórnvöld að leggja fram 

breytingar á lögum er varða málefni barna ásamt því að tryggja réttindi barna sérstaklega. Er 

þar að finna yfirlýsingu um vernd og réttindi tiltekins þjóðfélagshóps sem er einsdæmi í 

mannréttindarákvæðum stjórnarskrárinnar.83 

 Hugleiðingar um réttarstöðu barna í tengslum við bein réttaráhrif sáttmálans vöktu 

spurningar um hvort þörf væri á því að lögfesta sáttmálann en líkt og áður segir fá alþjóðlegir 

 
81 Council of Europe: European Court of Human Rights „Guide on Article 8 of the European Convention on 

Human Rights: Right to respect for private and family life“ (31. ágúst 2019) 46. 

82 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 - 332. máls, um 44. gr. 

83 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 27) 558. 
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samningar ekki sjálfkrafa lagagildi að landsrétti þótt þeir hafi verið fullgildir.84 Þó svo að túlka 

skuli ákvæði í landrétti með hliðsjón af alþjóðalögum gildir sú lögskýringarregla að séu þau 

ósamrýmanleg ganga hin fyrrnefndu almennt framar. Á síðustu árum hafa íslenskir dómstólar 

í auknum mæli tekið tillit til og vitnað í alþjóðasamninga um mannréttindi en fyrir 

lögfestinguna var sjaldan vísað til barnasáttmálans við úrlausn mála hjá dómstólum. Í skýrslu 

sem unnin var af Þórhildi Líndal fyrir forsætisráðuneytið árið 2007 var beiting barnasáttmálans 

við úrlausn mála MDE skoðuð með tilliti til þess að MSE er lögfestur hér á landi. Samhliða því 

voru hæstaréttardómar þess efnis skoðaðir og rýnt í niðurstöður rannsókna. Frá árinu 1998 til 

ársins 2007 virðist sáttmálanum beitt með tilviljanakenndum hætti hér á landi en um þá 

niðurstöðu kom m.a. fram: 85  

 

Hæstiréttur hefur ekki vísað beint til ákvæða Barnasáttmálans í 

dómsforsendum sínum heldur einungis gert það óbeint með því að staðfesta 

úrlausnir héraðsdómara þar sem vitnað er til sáttmálans. Eina dæmi þess að 

hæstaréttardómarar hafi skírskotað beint til ákvæðis sáttmálans er umfjöllun 

tveggja dómara, um 12. gr. hans,í sératkvæði H 2005:84 (493/2005).  

 

Í þessu sambandi er ástæða til að vekja athygli á því að dómarar 

Mannréttindadómstólsins telja sér skylt að líta til Barnasáttmálans við skýringu 

á einstökum ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu, t.d. 8. gr. hans. Á sama 

hátt hefur verið talið að íslenskir dómstólar skuli líta til þeirra alþjóðasáttmála 

sem Ísland er aðili að við skýringu á íslenskum lögum.  

 

Um ástæður þessarar niðurstöðu telur Þórhildur nærtækast að álykta að annars vegar þurfi að 

grípa til aðgerða og fræða fólk um markmið og efni sáttmálans og hins vegar að lögfesta 

sáttmálann.86 

 Af framangreindu má álykta að barnasáttmálinn hafi ekki haft teljandi áhrif á úrlausn 

mála fyrir dómstólum hér á landi fyrir lögfestinguna, og að dómstólar hafi í raun gengið gegn 

ákvæðum sáttmálans við úrlausn tiltekinna mála. Dæmi um það má sjá í niðurstöðu dóms 

Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli karlmanns sem beitt hafði tvo unga drengi 4 og 6 ára 

líkamlegum refsingum, en sannað var að hann hefði í tvígang rassskellt syni ástkonu sinnar á 

berann rassinn og borið olíu á þá að því búnu. Sú háttsemi var ekki talin refsiverð og var 

maðurinn m.a. sýknaður af broti gegn 1. mgr. 217. gr. almennra hegningarlaga og 1. og 3. mgr. 

99. gr. bvl. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms í máli nr. 506/2008 með vísan til þess 

 
84 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 7 - 7. mál. 

85 Þórhildur Líndal, „Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, o.fl.“ (Forsætisráðuneytið nóvember 2007)< 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-

media/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pdf>skoðað 18. febrúar 2020, 66. 

86 sama heimild 66-67. 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pdf
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að 1. mgr. 99. gr. bvl., legði ekki fortakslaust bann við því að foreldri eða annar maður með 

samþykki þess beiti barn líkamlegum aðgerðum til að bregðast við óþægð, heldur væri 

refsinæmi slíkrar háttsemi háð því að gerðir hans væru til þess fallnar að skaða barnið andlega 

eða líkamlega.87 Niðurstaða dómsins hlaut töluverða gagnrýni og töldu ýmsir aðilar að um væri 

að ræða brot gegn barnasáttmálanum. Umboðsmaður barna lýsti meðal annars yfir þeirri 

skoðun sinni að breyta þyrfti umræddu ákvæði barnaverndarlaga til að Ísland gæti uppfyllt 

þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar samkvæmt 19. gr. barnasáttmálanum sem tryggir börnum 

vernd gegn hvers konar ofbeldi, án þess að fyrir liggi upplýsingar um mögulega eða 

raunverulega skaðsemi þeirrar háttsemi. Í kjölfarið voru samþykkt lög nr. 52/2009 um 

breytingu á barnaverndarlögum, með nýju ákvæði, þar sem fram kom að óheimilt er að beita 

börn ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi og hver sem gerist sekur um slíkt skal sæta 

sektum eða fangelsi, sbr. núgildandi ákvæði 1. mgr. 99. gr. bvl.  

 Barnasáttmálinn er gríðarlega víðtækur og fjallar um ýmis réttindi og álitaefni sem eru 

jafnvel atviksbundin og matskennd. Af þeim sökum var um það deilt hvort gerlegt væri að 

lögfesta tiltekin réttindi af þeim toga, og ef svo væri, hvort lögfesting myndi skila tilætluðum 

árangri. Niðurstaða þeirrar umræðu var sú að talið var rétt að lögfesta sáttmálann. Þannig yrði 

vægi hans meira þar sem stjórnvöld og dómstólar yrðu að taka mið af honum við úrlausnir mála 

sem varða börn og komið yrði í veg fyrir niðurstöður dómstóla sem ganga í berhögg við ákvæði 

hans.88  

 

2.6. Efnisafmörkun 

Markmið og tilgangur ritgerðar er að greina frá lagalegum álitaefnum í tengslum við brot á 

friðhelgi einkalífs barna sem eiga sér stað á netinu og kanna hvort lögfesting barnasáttmálans 

tryggi börnum fullnægjandi vernd grundvallarmannréttinda. Á alþjóðavettangi hlaut rétturinn 

til friðhelgi einkalífs í fyrsta sinn lagalega viðurkenningu í 12. gr. mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna árið 1948 og tveimur árum seinna var hann lögfestur í 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Markmið þess að kveða á um þessi réttindi í alþjóðasamningum 

var upphaflega að sporna gegn geðþóttalegum afskiptum stjórnvalda af einkalífi einstaklinga 

en í dag nær verndin einnig til samskipta einstaklinga og nýtur auk þess stjórnarskrárvarinnar 

verndar. Á undanförnum árum hafa margir talið að slík réttindi eigi undir högg að sækja. Til 

að mynda hafa fjölmiðlar þótt ganga heldur nærri einstaklingum með óvægri umfjöllun sem 

 
87 Hrd. 22. janúar 2009 í máli nr. 506/2008. 

88 Alþt. 2008-2009, A-deild, þskj. 13 - 13. mál. 
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gjarnan er réttlætt með vísan til tjáningarfrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar. Tjáningarfrelsið er 

vissulega dýrmætt en löggjafinn áréttar að ábyrgð fylgi orðum, umgangist einstaklingar frelsið 

ekki með þeim hætti sem ætlast er til, er hætta á að þeir baki sér refsiábyrgð og eftir atvikum 

skaðabótaskyldu. Íslensk stjórnvöld hafa talið sér skylt að veita einkalífi einstaklinga 

fullnægjandi vernd og hafa því lögfest reglur þess efnis, m.a. vegna innleiðingar MSE. Í því 

sambandi er vert að spyrja hvort íslensk stjórnvöld standi vörð um friðhelgi einkalífs barna 

með tilliti til 4. gr. barnasáttmálans.  

 

3. Friðhelgi einkalífs 

3.1. Hugtakið friðhelgi einkalífs og 71. gr. stjskr. 

Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu er vernduð í 71. gr. stjskr., sbr. 8. gr. MSE. 

Sambærilegt ákvæði er einnig að finna í 17. gr. SBSR og 12. gr. Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna en þar segir um friðhelgi einkalífs: 

 

Eigi má að geðþótta raska einkalífi, fjölskyldulífi, heimili eða bréfaskriftum 

nokkurs einstaklings, né heldur ráðast á æru hans eða mannorð. Ber öllum lagavernd 

gagnvart slíkum afskiptum eða árásum. 

 

Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu takmarkast einnig af réttindum annarra, eins og vernd 

tjáningarfrelsisins, sbr. 3. mgr. 71. gr. stjskr. og 2. mgr. 8. gr. MSE. Hugtakið einkalíf er hvergi 

skilgreint, en samkvæmt 1. mgr. 71. gr. stjskr., sbr. 9. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, skulu 

allir njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.89 Fyrir setningu stjórnskipunarlaga laut 

vernd ákvæðisins samkvæmt texta stjórnarskrárinnar eingöngu að friðhelgi heimilisins.90 

Hvorki mátti gera húsleit né kyrrsetja bréf og önnur skjöl eða rannsaka þau nema samkvæmt 

dómsúrskurði eða með sérstakri lagaheimild. Þá var gerð breyting á ákvæði um friðhelgi 

einkalífs til að gæta samræmis við 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Með breytingunni var 

gildissvið reglunnar um friðhelgi verulega rýmkað og tengsl þess ákvæðis við vernd 

persónuupplýsinga aukin verulega.91 Eftir breytinguna laut friðhelgin einnig að rannsókn á 

skjölum og póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, sem og hvers konar sambærilegri 

skerðingu á einkalífi manna. Fyrir þann tíma var samt sem áður litið svo á að einkalíf 

einstaklinga og fjölskylda nyti í reynd friðhelgi samkvæmt óskráðum grundvallarreglum 

 
89 Alþt. Alþt. 1994, A-deild, þskj. 297. mál, um 9. gr. 

90 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 - 662. mál, almennar athugasemdir, kafli II. 

91 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399 - 280. mál, almennar athugasemdir, kafli II. 
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íslenskrar löggjafar. Til að mynda vísaði Hæstiréttur í máli nr. 159/1968 til grunnreglna laga 

um þagnarvernd einkalífs sem og til grundvallarreglna um persónuvernd í dómi í máli nr. 

56/1974, en leit þó ekki svo á að verndin yrði leidd af þágildandi stjórnarskrárákvæði. Eins og 

áður sagði er hvergi að finna nákvæma skilgreiningu á hugtakinu friðhelgi einkalífs, en í 

athugasemdum við 9. gr. frumvarps þess er varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 kemur 

eftirfarandi fram:  

 

Í friðhelgi einkalífsins felst fyrst og fremst réttur manns til að ráða yfir lífi sínu og 

líkama og til að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Jafnframt er litið svo á 

að tilfinningalíf og tilfinningasambönd við aðra njóti verndar samkvæmt ákvæðinu. 

[…] Fleiri atriði falla tvímælalaust undir vernd einkalífs þótt þau séu ekki 

sérstaklega orðuð í 1. mgr. 9. gr. frumvarpsins, svo sem réttur manna til 

trúnaðarsamskipta við aðra. Á þetta fyrst og fremst við um margs konar tjáskipti 

milli manna sem ekki er gerlegt að telja hér með tæmandi hætti, en nærtækustu 

dæmin eru þó bréfaskipti og tjáskipti augliti til auglitis eða í síma, svo og orðaskipti 

í símskeytum, skjölum sem fara um myndsendi og önnur slík fjarskipti. 

 

Af ofangreindu má ráða að hugtakið einkalíf er víðtækt og yfirgripsmikið. Eins og áður segir 

nýtur einkalíf einstaklinga einnig verndar samkvæmt 17. gr. SBSR., 16. gr. barnasáttmálans, 

sbr. lög nr. 19/2013 og 8. gr. MSE. Af því leiðir að 71. gr. stjskr. er skýrð með hliðsjón af þeim 

skuldbindingum sem felast í þessum ákvæðum. Þess vegna er inntak hugtaksins friðhelgi 

einkalífs, heimilis og fjölskyldu einkum skýrt með hliðsjón af þeim meginreglum sem mótast 

hafa í framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu á undanförnum áratugum.  

 MDE hefur slegið því föstu að hugtakið einkalíf verndi ekki einungis réttinn til þess að 

stofna til og þroska sambönd við aðra einstaklinga, þá sérstaklega tilfinningasambönd.92 

Dómstóllinn hefur staðfest að undir vernd einkalífs falli einnig það sem einkennir einstakling 

sem persónu, eins og nafn, kynímynd, kynvitund og kynhneigð einstaklinga sem og vernd 

kynferðissambanda einstaklinga.93 Þá hefur dómstóllinn rýmkað gildissvið hugtaksins enn 

frekar með þeim hætti að undir vernd einkalífs falli jafnframt líkamlegt og andlegt sjálfræði 

sem og líkamlegt og félagslegt auðkenni.94 Einnig felur það í sér vernd fyrir árásum og æru á 

mannorð.95 Það getur þó reynst erfitt að greina hvar mörkin liggja á milli einkalífs og opinbers 

 
92 X g. Íslandi, mál nr. 6825/74 (MND 18. maí 1976). 

93 Council of Europe: European Court of Human Rights „Guide on Article 8 of the European Convention on 

Human Rights: Right to respect for private and family life“ (31. ágúst 2019)< 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf> skoðað 5. mars 2020, 47; Peck g. Bretlandi, mál 

nr. 44647/98 (MDE 28. janúar 2003) mgr. 57. 

94 Pretty g. Bretlandi, mál nr. 2346/02 (MDE 29. apríl 2002). 

95 Björg Thorarensen, „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“ í Björg Thorarensen 

o.fl. (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu: Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (2. útgáfa, 

Bókaútgáfan Codex 2017) 293. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf
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lífs, en af dómaframkvæmd má ráða að margvísleg sambönd sem einstaklingar stofna til í 

umhverfi sínu, líkt og í atvinnulífi þeirra, falli einnig undir vernd einkalífs.96 Þau sambönd 

verða þó að grundvallast á tengslum við aðra einstaklinga.97 Af framangreindu má ráða að 

inntak þessa hugtaks hefur vaxið verulega í meðförum Mannréttindadómstóls Evrópu enda 

ljóst að ekki var hægt að sjá fyrir öll þau álitaefni sem reynt hefur á við túlkun hugtaksins. Í 

því sambandi hefur dómstólinn ítrekað að hugtakið einkalíf sé vítt og verði ekki skilgreint með 

tæmandi hætti.98 

 

3.1.1. Íslensk löggjöf um friðhelgi einkalífs 

Í íslensku lagaumhverfi er fjöldi ákvæða sem verndar friðhelgi einkalífs með margvíslegum 

hætti. Að framan hefur umfjöllun um þá vernd takmarkast við aðild Íslands að alþjóðlegum 

mannréttindasáttmálum,99 eins og Mannréttindasáttmála Evrópu og 71. gr. stjskr. Dæmi um 

fleiri ákvæði til verndar friðhelgi einkalífs er að finna í XXV. kafla almennra hegningarlaga nr. 

19/1940, en sá kafli fjallar um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs. Íslensk lög veita 

einstaklingi bótarétt á hendur þeim sem brýtur gegn friðhelgi einkalífs hans, sbr. b. -lið 1. mgr. 

26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Þar er mælt fyrir um að heimilt sé að dæma miskabætur úr 

hendi þess, sem ber ábyrgð á ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars 

manns.100 Samkvæmt 11. gr. laga nr. 80/2008 um meðferð sakamála er óheimilt að hljóðrita 

eða taka myndir í þinghaldi, eða streyma slíku efni úr þinghaldi. Dómari getur veitt undanþágu 

frá banni þessu ef sérstaklega stendur á. Jafnframt er óheimilt að skýra opinberlega frá því sem 

fram fer í lokuðu þinghaldi nema dómari leyfi. Dómari getur einnig bannað opinbera frásögn 

af atriðum í öðrum þinghöldum ef ætla má að frásögn geti valdið nánum vandamönnum 

sakbornings, brotaþola eða öðrum sem ekki eru fyrir sökum hafðir, verulegum þjáningum eða 

óþægindum. Enn fremur getur dómari afmáð atriði úr endurritum úr þingbókum og 

dómabókum sem afhent eru öðrum en aðilum máls ef eðlilegt er að þau atriði fari leynt með 

tilliti til almanna- eða einkahagsmuna, sbr. 3. mgr. 16. gr. sömu laga.  

 Í lögum nr. 38/2011 um fjölmiðla er ákvæði sem gerir fjölmiðlaveitum skylt í starfi sínu 

að halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og standa vörð um tjáningarfrelsi. 

Fjölmiðlaveitur skulu jafnframt virða mannréttindi og jafnrétti auk þess að hafa í huga friðhelgi 

 
96 Niemietz g. Þýskalandi, mál nr. 13710/88 (MDE 16. desember 1992). 

97 Í máli X gegn Íslandi staðfesti MDE að réttur manns til að stofna til hver kyns sambands við umhverfi sitt, 

sem væri ekki í tengslum við aðra manneskju félli ekki undir vernd 8. gr. MSE. 

98 Peck g. Bretlandi, mál nr. 44647/98 (MDE 28. janúar 2003). 

99 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi. 

100 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 27) 290-291. 
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einkalífs, sbr. 26. gr. laganna. Engin viðurlög eru við brotum á greininni en fjölmiðlanefnd 

hefur heimild samkvæmt lögunum til að ljúka málum vegna brota með birtingu leiðbeinandi 

álits. Við mat á því hvort brotið hafi verið gegn 26. gr. lítur fjölmiðlanefnd til þess 

hagsmunamats á milli friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis sem fram hefur farið í málum er 

varða skörun þessara grundvallarmannréttinda fyrir dómstólum og hjá norrænum 

fjölmiðlaeftirlitsstofnunum.101 Samkvæmt 13. tl. 2. gr. laga um fjölmiðla er fjölmiðill hvers 

konar miðill sem með reglubundnum hætti miðlar til almennings efni sem lýtur ritstjórn. Til 

fjölmiðla teljast m.a. dagblöð og tímarit, ásamt fylgiritum þeirra, netmiðlar, hljóð- og 

myndmiðlar og aðrir sambærilegir miðlar. Lögin gera ráð fyrir því að unnt sé að draga þann 

sem ber ritstjórnarlega ábyrgð á texta til ábyrgðar, sbr. c-lið 1. mgr. 51. gr. laganna. Einnig er 

mögulegt að draga einstakling til ábyrgðar, en samkvæmt a.-lið 1. mgr. 51. gr. laganna, ber 

einstaklingur ábyrgð á efni sem hann birtir í eigin nafni eða merkir sér með augljósum hætti og 

ef umfjöllun er réttilega haft eftir einstaklingi ber sá ábyrgð á eigin ummælum hafi hann 

samþykkt miðlun þeirra.  

 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 90/2018, stuðla m.a. að því 

að farið sé með persónuupplýsingar í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um 

persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Persónuvernd er stofnun sem fer með eftirlit með 

framkvæmd laganna og úrskurðar í ágreiningsmálum um vinnslu persónuupplýsinga. 

Samkvæmt 9. gr. er vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga óheimil nema uppfyllt sé eitthvert 

af skilyrðum sem fram koma í 11. gr. laganna. Umræddar meginreglur eiga m.a. uppruna sinn 

að rekja til samnings Evrópuráðsins um vernd persónuupplýsinga frá 1981 sem Ísland fullgilti 

árið 1991 og eiga einnig stoð í 71. gr. stjskr., sbr. 8. gr. MSE. sem kveða á um friðhelgi 

einkalífs. 

  

3.2. Tvíþætt skylda ríkja samkvæmt 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu  

Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu nýtur verndar 71. gr. stjskr., sbr. 8. gr. MSE. 

Stjórnvöldum er þó heimilt að takmarka þann rétt að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, sbr. 3. 

mgr. 71. gr. og 2. mgr. 8. gr. MSE. Í fyrsta lagi verður að vera mælt fyrir um slíkar takmarkanir 

í lögum og í öðru lagi verða þær takmarkanir að vera nauðsynlegar í lýðræðislegu þjóðfélagi 

og stefna að einhverju þeirra lögmætu markmiða sem nefnd eru í ákvæðinu, t.d. til verndar 

heilsu manna eða siðgæði. Mannréttindadómstóllinn hefur margsinnis vísað til markmiðs 1. 

mgr. 8. gr. MSE. í dómum sínum, en fyrst um sinn var það fólgið í að vernda friðhelgi einkalífs 

 

101 Álit fjölmiðlanefndar 30. apríl 2019 nr. 5/2019. 
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einstaklinga, gegn geðþótta afskiptum stjórnvalda.102 Krafan um friðhelgi einkalífs felur þó 

ekki einungis í sér að ríkið gangi ekki á þennan rétt einstaklinga, heldur er ríkinu skylt að setja 

reglur í löggjöf til verndar einstaklingum í innbyrðis samskiptum þeirra á milli. Það er gert með 

því að veita einkalífi einstaklinga refsivernd gegn brotum annarra á réttindum þeirra og setja 

reglur sem gera einstaklingum kleift að krefjast bóta vegna ólöglegra afskipta af einkalífi 

þeirra, heimili eða fjölskyldu.103 Að því sögðu hefur MDE lagt áherslu á að 8. gr. MSE. leggi 

umfram aðrar greinar sáttmálans, ríkari skyldur á aðildarríkin til að grípa til fyrrnefndra 

aðgerða til þess að tryggja að réttindi hans verði virk í reynd.104 Þær skyldur nefnast jákvæðar 

skyldur því þær krefjast aðgerða af hálfu aðildarríkjanna en ekki einungis að aðildarríkin haldi 

að sér höndum varðandi íhlutun í einkalíf fólks.105 Stefnumarkandi dómur þess efnis er Marckx 

gegn Belgíu. Í málinu kom til skoðunar hvort aðildarríki bæri að tryggja með lögum lagaleg 

tengsl milli móður og óskilgetins barns, en þágildandi lög í Belgíu gerðu mismun á stöðu barna 

eftir því hvort þau voru skilgetin eða ekki. Dómurinn taldi þessa mismunun brot gegn 8. gr. 

MSE. vegna brots aðildaríkisins gegn þeirri skyldu að tryggja að barn njóti réttar síns sem 

fullgildur fjölskyldumeðlimur meðal ættingja sinna.106 Eins og áður segir, ber ríkið einnig 

skyldu til að tryggja öryggi einstaklinga gagnvart hver öðrum á þeim sviðum sem 8. gr. MSE. 

tekur til. Dæmi um það er dómur MDE í máli X og Y gegn Hollandi.107 Kærendur í málinu voru 

andlega fötluð stúlka og faðir hennar. Stúlkan hafði verið kynferðislega misnotuð þegar hún 

var 16 ára, en hollensk refsilöggjöf á þeim tíma var þannig úr garði gerð að kæra yrði að vera 

lögð fram af þolanda til þess að málið yrði tekið fyrir. Sökum aðstæðna stúlkunnar gat hún ekki 

uppfyllt það skilyrði laganna, heldur hefði forsjáraðili eða annar nákominn þurft að leggja fram 

kæru fyrir hennar hönd. MDE féllst á að brotið hefði verið 8. gr. MSE, þar sem ríkið hefði ekki 

uppfyllt skyldu sína til að tryggja að allir einstaklingar hefðu aðgang að úrræðum til að sækja 

rétt sinn vegna brota á friðhelgi einkalífs.108 Af framangreindum dómum má álykta að undir 8. 

gr. MSE. fellur jákvæð skylda ríkja til að tryggja meðal annars að barn njóti friðhelgi 

fjölskyldulífs og verndar gegn hvers kyns ofbeldi og misnotkun.  

 
102 Björg Thorarensen, Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu (n. 94) 288. 

103 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 27) 285. 

104 Björg Thorarensen, Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu (n. 94) 288. 

105 sama heimild 288. 

106 Marckx g. Belgíu, mál nr. 6833/74 (MDE 13. júní 1979); og dóm MDE í máli Airey g. Írlandi, mál nr. 

6289/73 (9. október 1979). 

107 X og Y g. Hollandi, mál nr. 8978/80 (MDE 26. mars 1985). 

108 Björg Thorarensen, Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu (n. 94) 289; sjá X og Y g. Hollandi mál nr. 8978/80 

(MDE 26. mars 1985). 
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 Í ljósi þess að brot gegn 3. gr. MSE., sem felur í sér bann við pyntingum og annarri 

ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, felur oft í sér brot gegn friðhelgi 

einstaklings, er vert að skoða hvernig MDE hefur leyst úr slíku álitaefni. Dæmi um það er 

dómur MDE í máli Costello-Roberts gegn Bretlandi en kæran laut að líkamlegri refsingu sem 

kærandi þurfti að þola við nám í einkareknum heimavistarskóla þegar hann var sjö ára. 

Refsingin fólst í því að skólastjórinn veitti drengnum, klæddum stuttbuxum, þrjú högg á rassinn 

með leikfimiskó. Foreldrar kæranda voru ósátt við slíkar forneskjulegar uppeldisaðferðir og 

komu því áleiðis til skólastjóra að þau vildu ekki að sonur þeirra yrði beittur líkamlegum 

refsingum. Skólayfirvöld brugðust við með þeim hætti að segja foreldrum að sætta sig við 

agareglur skólans eða taka drenginn úr skólanum. Dómurinn áréttaði þær jákvæðu skyldur sem 

felast í 3. gr., og sagði jafnframt að ríki yrði að gera ráðstafanir til að fyrirbyggja brot á friðhelgi 

einstaklinga, einkum þegar hún beinist gegn börnum eða öðrum varnarlausum einstaklingum. 

Hins vegar taldi dómurinn sú líkamlega refsing hvorki fela í sér brot gegn 3. gr. né 8. gr. MSE, 

þar sem brotið væri ekki þess eðlis að geta haft langvarandi áhrif á kæranda. Í niðurstöðu 

dómsins má greina að ákveðinn alvarleiki þarf að vera fyrir hendi til þess að um brot á 3. gr. 

MSE. sé að ræða.109 Rökstuddi dómurinn þá niðurstöðu með vísan í dóm MDE í máli Tyrer 

gegn Bretlandi, en þar leit dómstóllinn svo á að grófar, líkamlegar refsingar ungra 

afbrotamanna fælu í sér brot gegn 3. gr. MSE.110 Af framangreindu má álykta að dómstóllinn 

komi einungis til með að telja að aðildarríkin hafi brotið gegn sáttmálanum, ef um mjög 

alvarleg brot er að ræða, eins og beitingu líkamlegs ofbeldis. Líkt og áður segir hefur MDE 

lagt ríka áherslu á að einstaklingum sé tryggð raunhæf og virk vernd gegn brotum á 8. gr. 

umfram aðrar greinar sáttmálans. Í dómi MDE í máli K.U. gegn Finnlandi hafði óþekktur aðili 

birt auglýsingu af kynferðislegum toga í nafni kæranda á stefnumótasíðu á internetinu. Í 

auglýsingunni kom fram aldur kæranda og fæðingarár en hann var aðeins 12 ára á þeim tíma. 

Auk þess var í auglýsingunni að finna nákvæma lýsingu á líkamlegum einkennum hans ásamt 

tengli á heimasíðu sem hafði að geyma ljósmynd af honum og símanúmer hans. Var það 

niðurstaða dómstólsins að finnska ríkið hafi brugðist jákvæðum skyldum sínum til að vernda 

barn gegn slíkum verknaði þar sem ekki var unnt að upplýsa hver hefði sett auglýsinguna á 

netið. MDE taldi mikilvægt að líta til þeirra áhrifa sem það hefði á einkalíf kæranda í ljósi 

viðkvæms aldurs hans. Taldi dómstóllinn að sú háttsemi að setja auglýsinguna á netið yrði að 

vera refsinæmur verknaður þar sem það væri til þess fallið að gera ungmenni berskjaldað fyrir 

 
109 Costello-Roberts g. Bretlandi, mál nr. 13134/87 (MDE 25. mars 1993) 31. mgr. 

110 Tyrer g. Bretlandi, mál nr. 5856/72 (MDE 25. apríl 1978) 33. mgr. 
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athygli barnaníðinga. Börn og aðrir viðkvæmir einstaklingar ættu rétt á vernd frá ríkinu gegn 

slíkum alvarlegum afskiptum af einkalífi þeirra. Í málinu kom beiting líkamlegs ofbeldis ekki 

til álita en þó taldi dómstóllinn engu síður, að líta yrði málið alvarlegum augum, þar sem 

líkamlegu og andlegu sjálfræði kæranda hefði verið ógnað.111 Til þess að tryggja raunhæfa og 

virka vernd mannréttinda hefur dómstóllinn ekki talið sig bundinn af viðhorfum sem almennt 

voru viðurkennd á þeim tíma sem sáttmálinn var gerður. Heldur sé óhjákvæmilegt að skýra 

ákvæði hans til samræmis við þá þróun sem hefur átt sér stað á sviði mannréttinda í 

aðildarríkjunum.112 

 Þar sem löggjöfin hefur ekki tekið breytingum til samræmis við öra tækniþróun 

raunveruleikans vekur það spurningar um hvort MDE komi til með að taka afstöðu til mála 

sem rannsóknarefni ritgerðarinnar eru byggð á í framtíðinni. Árið 2018 tóku gildi ný 

persónuverndarlög, sbr. lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Þar 

er m.a. kveðið á um rétt einstaklinga til að gleymast sem þó er ekki algildur. Hins vegar er þetta 

mikilvægur réttur sökum þess að persónuupplýsingum barna er frjálslega dreift á 

samfélagsmiðlum m.a. að tilstuðlan forsjáraðila þeirra. Fyrir einstaklinga sem af einhverjum 

ástæðum munu kjósa að þeim persónuupplýsingum verði eytt er þetta lagalega úrræði talið lofa 

góðu.113 Þess vegna er tilefni til að varpa ljósi á íslenska löggjöf um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga. 

 

3.2.1. Söguleg þróun persónuverndarlöggjafarinnar á Íslandi 

Í dag snúast hjól hagkerfisins að miklu leyti um vinnslu persónuupplýsinga en þær eru 

grundvöllur nær allrar þjónustu og ganga jafnvel kaupum og sölum sem verðmæt vara. 

Þjóðfélagið hefur á þann hátt gerbreyst á undanförnum áratugum, ekki síst fyrir tilkomu ýmissa 

tækninýjunga, sem gera að verkum að nær allt sem við gerum á netinu er skráð og þar af 

leiðandi rekjanlegt. Um er að ræða upplýsingar eins og greiðslusögu einstaklinga, 

starfsumsóknir eða heilsufars- og lífsstílssögur. Reynslan hefur sýnt að tæknin getur bæði verið 

okkur til góðs og ills en ljóst er að einstaklingar hafa um langt skeið verið tortryggnir gagnvart 

meðferð persónuupplýsinga, bæði í garð ríkisins, fyrirtækja og annarra einstaklinga. Í 

þingsályktunartillögu sem samþykkt var árið 1976 var skorað á ríkisstjórnina að semja lög til 

þess að vernda einstaklinga gagnvart söfnun upplýsinga um skoðanir þeirra eða aðra 

 
111 K.U. g. Finnlandi, mál nr. 2872/02 (MDE 2. desember 2008). 

112 Tyrer g. Bretlandi, mál nr. 5856/72 (MDE 25. apríl 1978) mgr. 31. 

113 Stacy B. Steinberg „Sharenting: Children´s Privacy in the Age of Social Media, 66. Emory L.j. 839 (2017)< 

https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1796&context=facultypub> skoðað 2. apríl 2020, 

875. 

https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1796&context=facultypub
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persónulega einkahagi með aðstoð tölvutækninnar. Þar kom fram orðrétt, að alvarleg hætta 

væri á ferð sem krafðist þess að ríkið gerði ráðstafanir til að vernda friðhelgi og persónuréttindi 

einstaklinga gegn undramætti tölvutækninnar.114 Var talið rétt að löggjafinn gerði ráðstafanir 

til þess að koma í veg fyrir að upplýsingar um einstaklinga sem ekki aðeins vörðuðu pólitískar 

skoðanir þeirra heldur einnig upplýsingar um gjaldþrot, nauðungarsölu og önnur fjárhagsleg 

mistök þeirra yrðu ekki misnotaðar.115 Nokkur ár liðu þar til fyrstu lög til verndar 

einstaklingum, vegna skráningar á upplýsingum um einkamálefni þeirra litu dagsins ljós, en 

það var árið 1981 með setningu laga nr. 63/1981, um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, 

er varða einkamálefni. Markmið þeirra laga var að veita einkamálefnum manna aukna vernd 

gegn hættu á misnotkun upplýsinga sem varðveittar eru eða skráðar hafa verið í tölvum.116 Því 

næst tóku við lög nr. 121/1989 um skráningu og meðferð persónuupplýsinga. Þessi lög voru 

stundum kölluð tölvulög og tölvunefnd, forveri Persónuverndar, hafði eftirlit með framkvæmd 

þeirra. Síðan þá hafa lögin farið tvisvar í gegnum heildarendurskoðun, fyrst með setningu laga 

nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga sem tóku gildi 1. janúar 2001, 

sem felld voru á brott með lögum nr. 90/2018, sem tóku gildi 15. júlí 2018.  

 Eins og fram kom í kafla 3.1. var breyting gerð á ákvæði 71. gr. stjskr., til samræmis 

við 8. gr. MSE., þar sem gildissvið reglunnar um friðhelgi var rýmkað og tengsl þess við vernd 

persónuupplýsinga aukin til muna. Af því leiðir að litið er til dómaframkvæmdar MDE við 

úrlausn mála um er varða brot á persónuverndarlöggjöfinni. MDE hefur meðal annars slegið 

því föstu að synjun stjórnvalda um að veita einstaklingum aðgang að persónuupplýsingum sem 

varðar þá sjálfa, feli í sér brot gegn 8. MSE. Dæmi um það er dómur MDE í máli Gaskin gegn 

Bretlandi en þær upplýsingar voru í vörslu barnaverndaryfirvalda og vörðuðu æsku kæranda, 

þroska hans og uppvaxtarsögu, en honum hafði sem barni verið komið fyrir í fóstri. Taldi 

dómurinn umræddar upplýsingar vera þess eðlis að geta haft áhrif á rétt einstaklings til 

auðkennis og sjálfsmyndar. Dómstóllinn sló því föstu að með því að tryggja ekki kæranda 

úrlausn um þessi réttindi hafi ríkið brotið gegn 8. gr. MSE. Önnur niðurstaða var í dómi MDE 

í máli Odiévre gegn Frakklandi.117 Þar taldi kærandinn, sem var stúlka um tvítugt, að synjun 

stjórnvalda um að veita henni upplýsingar um kynforeldra og systkini fæli í sér brot gegn 8. gr. 

MSE enda kæmi það í veg fyrir að hún gæti þekkt uppruna sinn. Í niðurstöðu meirihluta 

 
114 Alþt. 1976-1977, A-deild, þskj. 70 - 65. mál, greinargerð. 

115 sama heimild. 

116 Með lögum nr. 39/1985 féllu lög nr. 63/1981 úr gildi. Um voru að ræða fyrstu lög sem sett voru hér á landi um 

kerfisbundna skráningu á upplýsingum er varða einkamálefni. Lögin stóðu að mestu óbreytt allt frá ársbyrjun 

1982, ef frá eru taldar smávægilegar breytingar sem gerðar voru árið 1985 sem snéru aðalega að valdheimildum 

tölvunefndar.  

117 Odiévre g. Frakklandi, mál nr. 42326/98 (MDE 13. febrúar 2003). 
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dómsins kom fram að ekki væri talið að um brot á 8. gr. MSE. væri að ræða, m.a. vegna tillits 

til friðhelgi annarra en kærandans, en skýr ákvæði í frönskum lögum veittu kynmóður 

stúlkunnar nafnleynd. Þrátt fyrir það taldi minnihluti dómsins að brotið hefði verið á rétti 

kæranda með vísan til m.a. 7. gr. barnasáttmálans.118 Af málum sem varða aðgang að gögnum 

lögreglu og annarra eftirlitsstjórnvalda má ráða að lög sem veita ríkjum heimild til að safna 

persónuupplýsingum eða hafa eftirlit með einstaklingum verða að vera skýr og gera ráð fyrir 

því að þær upplýsingar geta verið misnotaðar.119  

 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga er talin vera einn ríkasti þátturinn 

í viðleitni ríkisvaldsins að sinna þeirri skyldu sem stjórnarskráin kveður á um, að tryggja 

friðhelgi einkalífs. Af íslenskri dómaframkvæmd má ráða að gerðar eru ríkar kröfur til þess að 

lögmæltar viðmiðanir liggi fyrir um miðlun persónuupplýsinga frá einum aðila til annars, sbr. 

Hrd. nr. 151/2003. Í málinu hafði embætti landlæknis synjað beiðni konu um að 

heilsufarsupplýsingar í sjúkraskrá látins föður hennar yrðu ekki færðar inn í miðlægan 

gagnagrunn á heilbrigðissviði. Hæstiréttur leit til þess að í sjúkraskrár væru færðar 

umfangsmiklar upplýsingar um einstaklinga og taldi dómurinn ótvírætt að ákvæði 1. mgr. 71. 

gr. stjskr. tæki til slíkra upplýsinga.120 Í málinu sló dómurinn því föstu að vernd 

persónuupplýsinga fellur innan friðhelgis stjórnarskrárinnar og skýr lagaheimild þarf að liggja 

til grundvallar ef miðla á viðkvæmum upplýsingum á milli aðila. Af framangreindu leiðir að 

lög um persónuvernd eiga að stuðla að því að farið sé með persónuupplýsingar í samræmi við 

grundvallarsjónarmið persónuverndar og friðhelgi einkalífs.  

 Íslendingar hafa tekið virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi á sviði persónuverndar einkum 

á vettvangi Evrópusambandsins. Löggjafinn hefur litið til þessarar alþjóðasamvinnu og 

markmiðs hennar um að tryggja samræmi í lagasetningu innan aðildarríkja ESB og vernd 

grundvallarmannréttinda við vinnslu persónuupplýsinga.121 Vegna gildistöku tilskipunar 

Evrópusambandsins 95/46/EB var talið nauðsynlegt að semja ný lög frá grunni, en lög nr. 

77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga tóku gildi árið 2000. Var svonefndur 

29. gr. starfshópur settur á fót sem sinnti samræmingar- og ráðgjafahlutverki á sviði 

Persónuverndar í Evrópu. Hópurinn hefur gegnt mikilvægu hlutverki við útgáfu leiðbeininga 

og álita um túlkun tilskipunarinnar í aðildarríkjunum og var gjarnan vísað til hans þegar reyndi 

 
118 Þórhildur Líndal, Barnasáttmálinn, „Skýrsla um dóma MDE þar sem vísað er í barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, ofl“ (n. 85) 52. 

119 Rotaru g. Rúmeníu, í máli nr. 28341/95 (MDE 4. maí 200) mgr. 59. 

120 Hrd. 27. nóvember 2003 í máli nr. 151/2003. 

121 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399 - 280. 
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á úrlausn álitamála um túlkun tilskipunarinnar og landslaga.122 Starfshópurinn hefur gefið út 

leiðbeiningar um afmörkuð atriði nýju persónuverndarreglugerðarinnar sem vísað verður til í 

næstu köflum eftir því sem við á.123 

 

3.2.2. Lög nr. 90/2018 um persónuvernd meðferð persónuupplýsinga  

 Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga tóku gildi 15. júlí 2018 og 

byggja á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum 

við vinnslu persónuupplýsinga og frjálsa miðlun slíkra upplýsinga. Markmið reglugerðar nr. 

2016/679 var að bregðast við tækniframförum í vinnslu persónuupplýsinga og tryggja réttindi 

einstaklinga. Margar grunnreglur persónuverndarlaga nr. 77/2000 gilda áfram en til viðbótar 

voru settar reglur til að auka réttindi einstaklinga. Þau réttindi fela í sér að veita einstaklingum 

tækifæri til að hafa meiri stjórn á eigin persónuupplýsingum og meðferð þeirra. Gerð er grein 

fyrir þeim réttindum í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 90/2018; 

 

Meðal annars er einstaklingum tryggður ríkari aðgangur að upplýsingum og 

vitneskja um hvað verði um þær eftir að þeir ákveða að deila þeim með öðrum. 

Einnig á að tryggja aukinn rétt til að fá upplýsingum eytt af netinu og rétt til að 

gleymast en sá réttur felur t.d. í sér að geta farið fram á það við netþjónustuaðila 

að þeir fjarlægi, án tafa, persónuupplýsingar sem þeir hafa safnað um viðkomandi. 

Þá munu ný réttindi, réttur til gagnaflutnings auðvelda mönnum að fá upplýsingar 

um sig fluttar frá einum aðila til annars, t.d. frá einum samfélagsmiðli til annars. 

Til að ná þessu fram eru ýmsar nýjar skyldur lagðar á ábyrgðaraðila, m.a. til að 

auka gagnsæi um vinnslu persónuupplýsinga, veita fræðslu á skýru og skiljanlegu 

máli, að tryggja öryggi vinnslunnar, nota kerfi með innbyggða og sjálfvirka 

persónuvernd og að halda sérstakar vinnsluskrár.  

 

Af framangreindu má ráða að löggjöfin leggur sjálfkrafa ýmsar skyldur á alla aðila sem vinna 

með persónuupplýsingar, hvort sem um er að ræða hið opinbera, þ.e. ríki eða sveitafélög, 

einkafyrirtæki eða aðra. Nefna ber fyrst að óheimilt er að vinna persónuupplýsingar nema að 

heimild til slíkrar vinnslu sé til staðar í lögunum. Þá ber að veita fullnægjandi fræðslu um 

vinnslu persónuupplýsinga og tryggja öryggi þeirra. Lykilatriðið hér er að þeir sem vinna með 

persónuupplýsingar verða að geta sýnt fram á að þeir hafi gert það samkvæmt heimild í 

lögunum.124  

 
122 29. gr. starfshópurinn var lagður niður með tilkomu Evrópska persónuverndarráðsins, sbr. 68. gr. 

persónuverndarreglugerðarinnar. 

123 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 - 662. mál. 

124 Persónuvernd „Ársskýrsla 2017“ (Persónuvernd)< 

https://www.personuvernd.is/media/arsskyrslur/Arsskyrsla-Personuverndar-2017.pdf> skoðað 4. mars 2020,7. 

https://www.personuvernd.is/media/arsskyrslur/Arsskyrsla-Personuverndar-2017.pdf
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3.2.2.1. Aukin vernd persónuupplýsinga barna 

Vegna efni ritgerðarinnar telur höfundur einungis tilefni til þess að fjalla um 

persónuverndarlöggjöfina út frá afmörkuðu álitamáli sem varðar vernd barna. Í fyrsta lagi 

verður fjallað um reglur sem miða að því að auka vernd persónuupplýsinga barna. Í öðru lagi 

verður farið yfir tvo úrskurði Persónuverndar þar sem nánar er skýrt hvað felst í 

persónuupplýsingum, vinnslu þeirra og hver sé ábyrgðaraðili hverju sinni. 

 Árið 2009 kom fram í áliti 29. gr. starfshópsins að börn njóta mannréttinda og ber því 

að virða rétt þeirra til verndar einkalífs og persónuupplýsinga. Í álitinu kemur fram að lögð var 

áhersla á að túlka meginreglur tilskipunarinnar í landsrétti aðildarríkja í samræmi við 

grundvallarreglur barnasáttmálans. Í þessu samhengi var talið mikilvægt að fræða börn frá unga 

aldri um mikilvægi persónuupplýsinga. Með því væri hægt að tryggja öryggi þeirra án þess að 

draga úr sjálfræði þeirra.125 Af framangreindu má álykta að börn njóti umræddar verndar líkt 

og fullorðnir. Hins vegar mælir reglugerðin fyrir um sérstaka vernd til handa 

persónuupplýsinga barna, en það er í fyrsta sinn sem í löggjöf er að finna ákvæði sem fjallar 

sérstaklega um friðhelgi persónuupplýsinga barna. Í 38. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins nr. 2016/679 segir; 

 

Persónuupplýsingar barna ættu að njóta sérstakrar verndar þar sem þau kunna að 

vera síður meðvituð um áhættu, afleiðingar og viðkomandi verndarráðstafanir og 

réttindi sín í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga. Þessi sérstaka vernd ætti 

einkum að eiga við um notkun persónuupplýsinga barna í markaðssetningarskyni 

eða þegar búin eru til persónu- eða notendasnið og um söfnun persónuupplýsinga 

er varða börn þegar þau nota þjónustu sem börnum er boðin beint. Samþykki 

forsjáraðila ætti ekki að vera nauðsynlegt þegar um er að ræða forvarnar- eða 

ráðgjafarþjónustu sem barni er boðin beint. 

 

 

Á síðustu árum og áratugum hefur söfnun persónuupplýsinga barna aukist gríðarlega. Það er 

ekki einungis gert af vefsíðum fyrirtækja heldur jafnframt ríkisstofnunum, félagasamtökum og 

skólum. Þess vegna hefur áhersla verið lögð á að þeir sem vinna með börnum hljóti viðeigandi 

fræðslu á þessu sviði. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/679126 ólíkt öðrum 

reglugerðum ESB almennt, veitir aðildarríkjum talsvert svigrúm til að setja sérreglur um 

tiltekin atriði í landslög. Dæmi um það var heimild aðildarríkja til að ákveða lægra 

aldurstakmark en 16 ára í tengslum við samþykki barns fyrir þjónustu í upplýsingasamfélaginu, 

 
125 Persónuvernd „Ársskýrsla 2009“ (Persónuvernd)< 

https://www.personuvernd.is/media/frettir/6_personuv_2010.pdf>skoðað 10. mars 2002,93-94. 

126 Hér eftir persónuverndarreglugerðin eða reglugerðin. 

https://www.personuvernd.is/media/frettir/6_personuv_2010.pdf


 

  37 

en þó ekki lægra en 13 ár.127 Hér á landi var farin sú leið að miða við 13 ára samþykkisaldur 

eins og gert var á hinum Norðurlöndunum, þar sem íslenskir unglingar á þessum aldri hafa 

flestir nýtt sér þessa þjónustu án aðkomu forsjáraðila. Af þeim sökum var talið að þeir geti 

tekið upplýsta afstöðu til þess hvort þeir kjósi að veita slíkt samþykki. Mörg aðildarríki nýttu 

sér svigrúm reglugerðarinnar til að áskilja lægri aldur en 16 ár í þessu tilliti, og miða þá við 

hvort heldur er 13, 14 eða 15 ár. Þessi aldursviðmið sköpuðu töluverða umræðu um samspil 

réttinda sem annars vegar varða rétt barna til verndar og friðhelgi einkalífs á netinu og hins 

vegar rétt barna til þess að taka þátt, taka við upplýsingum og tjá sig frjálslega á netinu. 

Reglugerðinni er ætlað að veita einstaklingum aukna vernd gagnvart söfnun fyrirtækja á 

persónuupplýsingum en að sama skapi er markmiðið að vernda börn gegn rafrænu einelti, 

áreiti, tælingu og óæskilegu efni svo þau megi þroskast og dafna sem best. 

 Sonia Livingstone er fyrrverandi prófessor í félagsfræði (Social Psycology in the 

Department of Media and Communications) við London Shool of Economics and Political 

Science. Hún hefur umsjón með verkefninu EU Kids Online, sem er gríðarlega umfangsmikið 

rannsóknarverkefni um netnotkun barna sem nær til 34 landa. Livingstone hefur fjallað um 

áhrif innleiðingar reglugerðarinnar á börn, t.d. hvort þau væru yfirleitt meðvituð um þá hættu 

sem felst í vinnslu persónuupplýsinga eða hver réttur þeirra er í þeim efnum. Enn fremur hvort 

börn gerðu sér almennt grein fyrir hvaða réttindi reglugerðin verndar, t.d. að koma í veg fyrir 

að persónuupplýsingar þeirra verði nýttar af fyrirtækjum í markaðssetningarskyni. Gagnrýndi 

Livingstone þá staðreynd að uppgefin aldursviðmið voru ekki byggð á rannsóknum um 

almenna þekkingu ungmenna á persónuvernd. Þá var ekki heldur leitað eftir þátttöku barna eða 

skoðunum þeirra, sbr. 12. gr. barnasáttmálans og af því má álykta að ekki hafi verið gætt að 

meginreglu 3. gr. sáttmálans, um að hafa að leiðarljósi það sem börnum er fyrir bestu.128 Velta 

má upp þeirri spurningu hvort börn hefðu krafist meiri fræðslu um tilgang og markmið 

persónuverndar ef þau hefðu fengið tækifæri til þess að láta til sín taka á fyrri stigum 

ákvarðanatöku um persónuverndarlöggjöfina. Álykta má að það hefði jafnvel leitt til þess að 

öll aðildarríkin kæmi sér saman um að miða við sama samþykkisaldur í samræmi við 

jafnræðisreglu 2. gr. barnasáttmálans. 

 

 

 
127 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 - 662. mál, almennar athugasemdir, kafli V. 

128 Sonia Livingstone, „Children: a special case for privacy?“ (2018) LSE research online < 

http://eprints.lse.ac.uk/89706/1/Livingstone_Children-a-special-case-for-privacy_Published.pdf>skoðað 17. 

febrúar 2020. 

 

http://eprints.lse.ac.uk/89706/1/Livingstone_Children-a-special-case-for-privacy_Published.pdf
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3.2.2.2. Vinnsla persónuupplýsinga til eigin nota  

Samkvæmt persónuverndarlögum eru persónuupplýsingar, upplýsingar um persónugreindan 

eða persónugreinanlegan einstakling, en einstaklingur telst persónugreinanlegur ef unnt er að 

persónugreina hann, beint eða óbeint, svo sem með tilvísun í auðkenni eins og nafn, kennitölu 

eða fleiri þætti sem einkenna hann í líkamlegu, lífeðlisfræðilegu, erfðafræðilegu, andlegu, 

efnalegu, menningarlegu eða félagslegu tilliti, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Í 

persónuverndarlögum er greint á milli almennra persónuupplýsinga, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. 

pvl. og viðkvæmra persónuupplýsinga, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. pvl. Þessi aðgreining skiptir 

máli af því að strangari reglur gilda um vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, sbr. 11. gr. pvl. 

Þó ber að gæta fyllstu varfærni við vinnslu almennra persónuupplýsinga ef um viðkvæm mál 

eru að ræða, t.d. upplýsingar um félagsleg vandamál og önnur einkalífsatriði.129 Þegar skera 

þarf úr um hvort tilteknar upplýsingar teljast til almennra eða viðkvæmra persónuupplýsinga, 

þarf fyrst að meta hvort um er að ræða upplýsingar sem falla undir gildissvið 

persónuverndarlaganna. Árið 2002 staðfesti MDE að ljósmynd af einstaklingi félli undir 

hugtakið einkalíf, sbr. 8. gr. MSE, í máli Wolfgang Shussle gegn Austurríki.130 Í málinu var 

tekist á um samsetta ljósmynd af kæranda sem dreift var af pólitískum andstæðingum hans og 

féllst dómstóllinn á að Austurríki hafi brotið gegn sáttmálanum og friðhelgi einkalífs kæranda 

með því að hafa ekki veitt honum vernd gegn birtingu afbakaðrar ljósmyndar með vanvirðandi 

texta um hann.  

 Þá hefur Persónuvernd sömuleiðis staðfest í úrskurði sínum frá 3. febrúar 2014 í máli 

„Áhugaljósmyndarinn“ nr. 2014/1078, að birting ljósmynda á vefsíðum falli undir gildissvið 

persónuverndarlaga.131 Málsatvik voru á þá leið að kvartandi reyndi fyrir sér á tilteknu tímabili 

sem fyrirsæta og hafði því samband við áhugaljósmyndara sem óskaði eftir því að mynda 

stúlkur sem hefðu áhuga á fyrirsætustörfum. Tók ljósmyndarinn myndir af kvartanda og birti á 

netinu án þess að fá leyfi hennar og fjarlægði ekki myndirnar þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir 

kvartanda þess efnis. Taldi kvartandi birtingu myndarinnar skaða ímynd sína þar sem þetta sé 

það fyrsta sem upp komi þegar nafn kvartanda er slegið í leitarvél Google. Atvik þessa máls 

áttu sér stað fyrir gildistöku núgildandi laga nr. 90/2018 en umfjöllun og efni úrskurðarins 

 
129 „Hvað eru persónuupplýsingar?“ (Persónuvernd)<https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-

stjornsysla/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/hvad-eru-personuupplysingar-1 >og „Fræðsluefni fyrir 

persónuverndarfulltrúa“ (Persónuvernd)<https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-

personuverndar/Fraedsluefni-fyrir-personuverndarfulltrua-2.-utgafa.pdf>skoðað 25. febrúar 2020. 

130 Wolfgang SHUSSEL g. Austurríki, í máli nr. 42409/98 (MDE 21. febrúar 2002). 

131 Úrskurður Persónuverndar frá 3. febrúar 2014 í máli nr. 2014/1078. 

https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-stjornsysla/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/hvad-eru-personuupplysingar-1
https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-stjornsysla/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/hvad-eru-personuupplysingar-1
https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/Fraedsluefni-fyrir-personuverndarfulltrua-2.-utgafa.pdf
https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/Fraedsluefni-fyrir-personuverndarfulltrua-2.-utgafa.pdf
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byggjast því á ákvæðum eldri laga, nr. 77/2000, en með gildistöku laga nr. 90/2018 voru ekki 

gerðar efnislegar breytingar á þeim reglum sem reyndi á í málinu.  

 Samkvæmt 4. gr. pvl. afmarkast gildissvið laganna við vinnslu persónuupplýsinga sem 

er sjálfvirk að hluta eða í heild, og um vinnslu persónuupplýsinga með öðrum aðferðum en 

sjálfvirkum, sem eru eða verða hluti af skrá. Hugakið „vinnsla“ vísar til aðgerðar eða röð 

aðgerða þar sem unnið er með persónuupplýsingar og þeim miðlað, hvort sem vinnslan er 

handvirk eða rafræn, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. pvl. Ber að túlka hugtakið rúmt þar sem ekki 

er um tæmandi talningu aðferða að ræða þegar kemur að vinnslu persónuupplýsinga.132 

Skilyrði fyrir vinnslu persónuupplýsinga eru rakin í 9. gr. pvl., en samkvæmt 1. mgr. er vinnsla 

óheimil nema uppfyllt sé eitthvert þeirra sex skilyrða sem þar eru talin upp. Varðandi efni 

ritgerðarinnar er einungis tilefni til að fjalla um tvö þessara skilyrða, þ.e. 1. tl. 1. mgr. 9. gr. 

pvl. og 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. Samkvæmt 1.tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. er heimilt að vinna með 

persónuupplýsingar ef hinn skráði hafi gefið samþykki sitt fyrir vinnslunni, sbr. 8. tl. 3. gr. 

laganna. Þar kemur fram að samþykki verður að vera óþvinguð, sértæk, upplýst og ótvíræð 

viljayfirlýsing hins skráða um að hann samþykki, með yfirlýsingu eða ótvíræðri staðfestingu, 

vinnslu persónuupplýsinga um sig. Í greinargerð frumvarps þess sem varð að lögum nr. 

90/2018, segir að vinnsla byggð á samþykki verður meðal annars, eins og ávallt á við þegar 

unnið er með persónuupplýsingar, að samrýmast vönduðum vinnsluháttum, fara fram í 

yfirlýstum, skýrum og málefnalegum tilgangi og má ekki ganga lengra en nauðsyn krefur. 

Þegar Persónuvernd metur hvort kröfunum til samþykkis sé fullnægt tekur hún bæði mið af 

þeirri vinnsluaðferð sem viðhöfð er og eðli þeirra upplýsinga sem unnið er með. Samþykki þarf 

að vera frjálst og óháð og mundi ekki teljast vera það þegar einstaklingur þarf að samþykkja 

tiltekna vinnslu um sig til að geta fengið þjónustu.133 Í lögunum er nýmæli þess efnis að frekari 

skilyrði eru sett fyrir því að einstaklingur teljist hafa veitt samþykki sitt, sem endurspeglar það 

markmið reglugerðarinnar að tryggja betur en áður réttindi skráðra einstaklinga. Þetta 

endurspeglast m.a. í auknum skyldum ábyrgðaraðila tengdum öflun samþykkis og að hann 

þurfi jafnframt að færa sönnur á að hann hafi uppfyllt þær, sbr. 1. mgr. 10. gr. pvl.134 Í 

fyrrgreindu máli „Áhugaljósmyndarans“ var ráðið að kvartandi hafi ekki samþykkt umrædda 

birtingu ljósmynda af sér á vefsíðunni og þar með var ekki til staðar fullnægjandi heimild fyrir 

vinnslu á persónuupplýsingum í skilningi persónuverndarlaga. Þar sem engin svör bárust frá 

ábyrgðaraðila í málinu lagði Persónuvernd fyrir hann að eyða öllum upplýsingum um 

 
132 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 - 662. mál, um 4. tl. 1. mgr. 3. gr. 

133 sama heimild, um 1. tl. 1. mgr. 9. gr. 

134 sama heimild, um 1. mgr. 10. gr.  
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kvartanda sem hann bjó yfir, þ.m.t. myndefni á vefsíðu hans fyrir tilskilinn tíma. Af 

framangreindu má ráða að þrátt fyrir að einstaklingur gefi leyfi fyrir myndatöku þá sé 

ábyrgðaraðila óheimilt að birta myndirnar án samþykkis, sbr. 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. Um 

skilyrði 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. segir að vinnsla persónuupplýsinga sé heimil sé hún nauðsynleg 

vegna lögmætra hagsmuna, sem ábyrgðaraðili, eða þriðji maður gætir, nema hagsmunir eða 

grundvallarréttindi og frelsi hins skráða sem krefjast verndar persónuupplýsinga vegi þyngra, 

einkum þegar hinn skráði er barn.135 Í úrskurði Persónuverndar frá 8. mars 2018 í máli nr. 

2017/1182 Myndbirting á Facebook, komu þeir hagsmunir til skoðunar í ljósi 7. tl. 1. mgr. 8. 

gr. eldri laga en í gildandi lögum er vísað til sérstakra sjónarmiða þegar barn á í hlut. Málið 

varðaði myndbirtingu föður af dóttur sinni á Facebook-síðu hans. Dóttir hans sem þá var 14 

ára hafði ítrekað komið á framfæri við föður sinn ósk um að myndin yrði fjarlægð eða í það 

minnsta að friðhelgisstillingum á síðu hans yrði breytt til þess að takmarka aðgengi annarra að 

myndinni. Við hagsmunamatið mat Persónuvernd það svo að faðir hennar gæti átt lögmæta 

hagsmuni af því að birta mynd af barni sínu en réttur kvartanda vegi þyngra, enda hafi hún 

margsinnis lýst því yfir að vera mótfallin birtingunni.136 

 Hins vegar nær gildissvið laganna ekki til persónuupplýsinga sem eingöngu varða 

einkahagi einstaklinga, fjölskyldu hans eða eru eingöngu ætlaðir til persónulegra nota, sbr. 2. 

mgr. 4. gr. pvl. Persónuvernd hefur fjallað um mörk vinnslu sem eingöngu er til persónulegra 

nota á netinu, sbr. úrskurður Persónuverndar í máli nr. 2017/1182. Meðal álitaefna þar voru 

hvort birting ljósmyndar á samfélagsmiðlinum Facebook teldist vinnsla eingöngu framkvæmd 

til persónulegra nota. Í rökstuðningi Persónuverndar kom fram að umrædd Facebook síða var 

opin almenningi en ljósmyndin af stúlkunni var notuð sem opnumynd. Á þessum tíma var ekki 

boðið upp á þann möguleika að takmarka aðgang að þeim myndum sem leiddi til þess að 

ljósmyndin var aðgengileg almenningi, hvort sem umrædd Facebook síða var opin öllum eða 

lokuð almenningi. Af þeim sökum var ekki fallist á að vinnslan, sem fól í sér að birta ljósmynd 

af einstaklingi á samfélagsmiðli, hafi eingöngu verið ætluð til persónulegra nota og teljist þar 

með ekki eingöngu varða einkahagi hans, 2. mgr. 4. gr. pvl. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 

214/2014 var leyst úr samskonar álitaefni, en þar var deilt um hvort dreifing upplýsinga á 

samfélagsmiðlinum Instagram teldist opinber birting í skilningi 2. mgr. 236. gr. hgl. Málsatvik 

voru með þeim hætti að stefndi birti samsetta ljósmynd af stefnanda á Instagram sem stefnanda 

þótti ærumeiðandi. Héraðsdómur taldi ekki að um opinbera birtingu væri að ræða þar sem 

 
135 sama heimild, um 6. tl. 1. mgr. 9. gr. 

136 Úrskurður Persónuverndar frá 8. mars 2018 í máli nr. 2017/1183. 



 

  41 

takmarkaður fjöldi, eða rúmlega 100 fylgjendur stefnda, höfðu haft aðgang að myndinni. 

Hæstiréttur taldi hins vegar að myndin hefði verið aðgengileg öllum notendum miðilsins og 

snéri því við dómi héraðsdóms. Í dómnum kom fram að það telst birting samkvæmt 

hefðbundinni skýringu á hugtakinu að eitthvað sé gert aðgengilegt á rafrænan hátt fyrir jafn 

stóran hóp manna og að framan greinir, án tillits til þess hvort um væri að ræða vini og 

kunningja þess einstaklings sem dreifir myndinni.137  

 Þann 13. maí 2020 úrskurðaði hollenskur dómstóll að ömmu bæri að fjarlæga allar 

myndir af barnabörnum sínum á netinu að viðlögðum dagsektum. Dóttir konunnar og móðir 

barnanna hafði ítrekað farið þess á leit við móður sína, að fjarlæga myndirnar en þar sem hún 

varð ekki við þeirri beiðni ákvað hún að höfða mál til úrlausnar um rétt sinn. Niðurstaða 

dómsins er byggður á evrópsku persónuverndarreglugerðinni, en þar var ekki fallist á að 

umrædd birting væri vinnsla í eigin þágu, sbr. c-liður 2. mgr. 2. gr. pvr. 138  

 Af framangreindu má álykta að vægi persónuverndar muni fara vaxandi þar sem 

einstaklingar verða sífellt meðvitaðri um þá hagsmuni sem geta verið undir þegar 

persónuupplýsingum er deilt með þriðju aðilum án samþykkis þess sem í hlut á. Hins vegar 

sýna opinber gögn að eftirlitsstofnanir á sviði persónuverndar hafa ekki getað sinnt lögbundnu 

hlutverki sínu síðust tvö árin m.a. vegna fjárskorts og stjórnsýsluvandkvæða. Af framangreindu 

verður að álykta að framkvæmd laganna sé ekki komin á það stig að þeim sé framfylgt af 

krafti.139  

 

3.2.3. Samfélagsmiðlar 

Íslensk nútímaorðabók skilgreinir orðið samfélagsmiðil sem ýmiss konar vettvang á internetinu 

fyrir samskipti. Vinsælustu samfélagsmiðlarnir í dag eru Facebook, Youtube og Instagram. Svo 

dæmi sé tekið hefur samfélagsmiðillinn Facebook rúmlega 2,5 milljarða virkra notenda á 

mánuði.140 Almennt er talað um samfélagsmiðla sem nýtt fyrirbæri en þeir stuðla m.a. að 

auknum félagslegum tengslum milli notenda ólíkt t.d. sjónvarpi og útvarpi þar sem fram fer 

einhliða miðlun. Eins og fram kom í kafla 3.1.1., gilda lög um hefðbundna fjölmiðla sem ætlað 

er að gæta að reglum um hlutlægni og nákvæmni í samræmi við vinnubrögð í faglegri blaða- 

 
137 Hrd. 20. nóvember í máli nr. 214/2014. 

138 Rb. Gelderland C/05/368427/KG ZA 20-106. 

139 GDPR enforcement over the past two years, (27. maí 2020)< 

https://www.helpnetsecurity.com/2020/05/27/gdpr-

enforcement/?fbclid=IwAR2vqT5aSCUTptogW3cvd9DgtzY9ST-vnXbEuSeljqowIpIkwog6VjopJFA>skoðað 

27. maí 2020. 

140 Priit Kallas, „The 15 most popular Social Networking sites and apps 2020< 

https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/>skoðað 25. apríl 2020. 

https://www.helpnetsecurity.com/2020/05/27/gdpr-enforcement/?fbclid=IwAR2vqT5aSCUTptogW3cvd9DgtzY9ST-vnXbEuSeljqowIpIkwog6VjopJFA
https://www.helpnetsecurity.com/2020/05/27/gdpr-enforcement/?fbclid=IwAR2vqT5aSCUTptogW3cvd9DgtzY9ST-vnXbEuSeljqowIpIkwog6VjopJFA
https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/
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og fréttamennsku, sbr. 26. gr. laga nr. 38/2011. Enn fremur taka störf blaðamanna mið af 

siðareglum Blaðamannafélags Íslands, auk þess sem algengt er að ritstjórnir fjölmiðla setji sér 

eigin siða- og vinnureglur. Hins vegar gilda engar skýrar reglur um samfélagsmiðla hér á 

landi.141 Fjölmiðlanefnd hefur þó áréttað að réttur einstaklinga til einkalífsverndar í fjölmiðlum 

skerðist ekki sjálfkrafa við það að nöfn þeirra og/eða viðkvæmar persónuupplýsingar hafi birst 

í fjölmennum hópum á samfélagsmiðlum, með þeim hætti að birting slíkra upplýsinga á 

samfélagsmiðlum réttlæti birtingu þeirra í fjölmiðlum.142 

 Samfélagsmiðlar hafa margt upp á að bjóða og eru jafn fjölbreyttir og þeir eru margir. 

Eins og fram kom í inngangi telur höfundur ekki þörf á að fjalla ítarlega um eðli 

samfélagsmiðla eða mismunandi tegundir þeirra en rétt er að skýra í stuttu máli hvernig 

hugtakið samfélagsmiðill er skilgreint út frá mismunandi tegundum og hlutverkum þeirra. Til 

að mynda geta samfélagsmiðlar verið tæki til að sameina einstaklinga um ákveðin málefni, 

hvort sem þeir þekkjast utan miðilsins eða ekki. Er þá talað um samfélagsmyndandi miðla (e. 

social networking sites). Tengslin eru að mestu ópersónuleg en geta smám saman myndað 

samfélag tengdra notenda, þar sem einstaklingar eiga bein samskipti sem geta verið bæði opin 

eða lokuð. Dæmi um þess háttar samfélagsmiðla eru Twitter, Instagram, LinkedIn o.fl. 

Samfélagslegir stuðningsmiðlar (e. social network sites) mynda ramma utan um samfélög sem 

eru þegar til. Þannig þekkjast meðlimir samfélagsins yfirleitt innbyrðis og eru gjarnan í 

samskiptum utan hans líka. Gott dæmi um slíkan miðil er Facebook en almennt eru 

einstaklingar ekki ópersónulegir fylgjendur heldur þarf að samþykkja vinabeiðni. Þannig veitir 

samfélagsmiðill stuðning við samfélag sem á uppruna sinn annars staðar en í netheimum eða á 

viðkomandi samfélagsmiðli. Miðlar sem vinna að myndun samfélags og stuðning við þau en 

eru ekki samfélagsmiðlar falla undir skilgreininguna samfélagsleg tækni (e. social technology). 

Þessi tækni er tengd öðrum miðlum, t.a.m. eru helstu íslensku fréttamiðlar á vefnum ekki 

samfélagsmiðlar sem slíkir. Margir aðrir þættir koma til skoðunar þegar reynt er að skilgreina 

inntak samfélagsmiðla og vissulega er mikilvægt að auka skilning almennings á eiginleikum 

samfélagsmiðla.143 Hröð þróun í upplýsingatækni hefur haft í för með sér að sífellt fleiri nálgast 

fréttir á samfélagsmiðlum. Þá fara myndir, texti og myndbönd á ógnarhraða milli einstaklinga 

á heimsvísu. Þannig gera samfélagsmiðlar einstaklingum kleift að eiga samskipti sín á milli og 

miðla eigin upplýsingum, hugmyndum og skoðunum sem og annarra. Á alþjóðavettvangi hefur 

 
141 Einar Hugi Bjarnason, „Áhrif upplýsingaóreiðu á opin lýðræðissamfélög“ (2020) Hátíðarrit Orators, 31-32< 

https://issuu.com/ingigerduririsar/docs/ha_ti__arrit_orators_2020>25.apríl 2020, 31-31. 

142 Álit fjölmiðlanefndar 30. apríl 2019 nr. 5/2019. 

143 Dana M. Boyd, Nicole B. Ellisson, Social network sites: Definition, history, and scholarship (Október 2007 

Journal of computer-mediated communication) 13, 210-230. 

https://issuu.com/ingigerduririsar/docs/ha_ti__arrit_orators_2020
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helst komið til álita að grípa til ráðstafana vegna upplýsingaóreiðu (e. mis-information). Slíkar 

upplýsingar dreifa áróðri og hafa áhrif á möguleika fólks til að afla sér réttra upplýsinga og 

hafa þar með neikvæð áhrif á upplýsta umræðu um samfélagsleg málefni.  

Lög um samfélagsmiðla hafa m.a. verið sett í Þýskalandi og Frakklandi þó aðallega til að 

sporna við dreifingu falsfrétta á netinu. Þær aðgerðir hafa sætt gagnrýni og verið af sumum 

taldar ógna tjáningar- og upplýsingafrelsi almennings. Á norðurlöndunum er Svíþjóð eina 

landið sem sett hefur sérlög um samfélagsmiðla (s. Lag om ansvar för elektroniska 

anslagstavlor nr. 112/1998). Lögin gilda um rafræna miðlun upplýsinga af öllu tagi og skylda 

þjónustuaðila, að fjarlæga ólögmætar upplýsingar af miðlum sínum, sem geta m.a. falið í sér 

friðhelgisbrot.144  

 Stjórnarskrá Íslands kveður skýrt á um þau gildi sem liggja til grundvallar opinni og 

frjálsri umræðu en tjáningarfrelsið er einn af hornsteinum hvers lýðræðisþjóðfélags. Þrátt fyrir 

það er heimilt að setja því ákveðnar skorður, að tilteknum skilyrðum uppfylltum.145 Við 

birtingu persónuupplýsinga á opinberum vettvangi þarf að hafa í huga þau mörk sem liggja á 

milli tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs einstaklinga. Í kjölfar byltingarkenndrar 

tækniþróunar á undanförum árum hafa möguleikar til þess að birta og dreifa myndefni orðið 

töluvert fleiri, þá sérstaklega með tilkomu samfélagsmiðla. Þeir sem orðið hafa fyrir því að 

viðkvæmum persónuupplýsingum hafi verið dreift eða þær birtar í þeirra óþökk, geta m.a. beint 

kvörtun yfir því til Persónuverndar. Þá kann jafnframt að vera grundvöllur til að kæra brot til 

lögreglu á grundvelli ákvæða almennra hegningarlaga sem þar eiga við. Á sviði einkamálaréttar 

eru svokölluð ærumeiðingarmál en þau eiga undir XXV. kafla hgl. um ærumeiðingar og brot 

gegn friðhelgi einkalífs. Meiðyrðamál eru einkarefsimál en ekki er ákært í þeim nema sá sem 

telur brotið gegn sér óski sérstaklega eftir því en auk þess kann þolandi að krefjast miskabóta 

á grundvelli b- liðar 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga. 

 

3.3. Tjáningarfrelsið  

Tjáningarfrelsið hefur frá fornu fari verið talið meðal mikilvægustu mannréttinda og ein af 

undirstöðum lýðræðisþjóðfélags.146 Frá fornu fari nýttu ráðandi stéttir ritskoðun sem verkfæri 

til að hefta öll tjáningarform sem einstaklingar gætu mögulega nýtt sér sem áróðurstól. Á 

prentöld kom fram áður óþekkt leið til að miðla upplýsingum og fréttum til almennings. Þess 

vegna var hið prentaða orð talið áhrifamesta vopnið í baráttunni gegn einveldi og 

 
144 Einar Hugi Bjarnason (n. 140) 31-32.  

145 Björg Thorarensen, Stjórnskipun (n. 27) 347. 

146 Gunnar G. Schram (n. 13) 569.  
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ólýðræðislegum stjórnarháttum. Krafan um prentfrelsi og afnám ritskoðunar leiddi síðar til þess 

að í öllum ef ekki flestum stjórnarskrám var að finna ákvæði um prentfrelsi.147 Þá liggja 

jafnframt fyrir fjölbreyttar kenningar um gagnsemi tjáningarfrelsis. Sumar telja tjáningarfrelsið 

leiða til þess að sannleikurinn komi í ljós, aðrar kenningar leggja áherslu á mikilvægi 

tjáningarfrelsis fyrir þroska og sjálfræði einstaklingsins. Oftar en ekki er þó litið á 

tjáningarfrelsið, ásamt öðrum stjórnarskrávernduðum réttindum, eins og almennum 

kosningarétti, funda- og félagafrelsi, sem forsendur virks lýðræðis.148 Með því móti hefur 

inntak tjáningarfrelsisákvæðisins í veigamiklum atriðum þróast og rýmkað í gegnum úrlausnir 

MDE út frá sjónarmiðum um hagsmuni lýðræðisþjóðfélags.149 Þá hefur verið talið að vernd 

tjáningarfrelsis í þágu lýðræðislegs samfélags sé sérstaklega mikilvægt þegar fjölmiðlar eiga í 

hlut, enda mikilvægur vettvangur fyrir einstaklinga til að koma skoðunum sínum og 

hugmyndum á framfæri við aðra. Ákvæði um tjáningarfrelsi hefur verið í stjórnarskrá Íslands 

frá 1874 að fyrirmynd dönsku grundvallarlaganna, en verndin var lengi takmörkuð við vernd 

einstaklinga til að láta í ljós hugsanir sínar á prenti. Þegar mannréttindakafla stjórnarskrárinnar 

var breytt árið 1995 kom rýmra ákvæði um tjáningarfrelsi sem tryggir almennt frelsi til 

tjáningar í hvaða formi sem hún birtist, hvort sem er í ljósvakamiðlum, prentmiðlum eða á 

netinu150, sbr. 10. gr. MSE. og 19. gr. SBSR.  

 Réttur manna til frjálsrar sannfæringar, skoðana- og tjáningarfrelsis er verndaður í 73. 

gr. stjskr. Í 1. mgr. 73. gr., er sérstaklega kveðið á um vernd skoðanafrelsis og rétt einstaklinga 

til frjálsrar sannfæringar. Þó svo að hver einstaklingur eigi rétt á að láta í ljós hugsanir sínar þá 

verður sá hinn sami samt sem áður að ábyrgjast þær fyrir dómi, sbr. 2. mgr. 73. gr. Auk þess 

er þar jafnframt lagt bann við ritskoðun og öðrum sambærilegum tálmunum á tjáningarfrelsinu. 

Að lokum er hinum efnislegu takmörkunum lýst á þann veg að tjáningarfrelsinu má aðeins 

setja skorður að uppfylltum þremur skilyrðum er fram koma í 3. mgr. 73. gr. stjskr.151 

 

 
147 sama heimild 569.  

148 Eiríkur Jónsson, „Hin kennilegi grundvöllu 73. gr. stjórnarskrárinnar“ (2007) 57 Tímarit lögræðinga 113-

144, 144; Gunnar G. Schram (n. 13) 570. 

149 Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“ (n. 29) 

375, 420. 

150 Herdís Þorgeirsdóttir: „Farsi og harmleikur um tjáningarfrelsi og þöggun í ljósi hrunsins“ í  

Brynhildur G. Flóvenz o.fl. (Ritstj.), Ragnarsbók: Fræðirit um mannréttindi (Hið íslenska bókmenntafélag, 

Mannréttindaskrifstofa Íslands, Reykjavík 2010) 169-175. 

151 Gunnar G. Schram (n. 13) 569.  
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3.4. Tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífs 

Þegar andstæðir hagsmunir einstaklinga vegast á, þ.e.a.s. réttindi einstaklings til friðhelgi 

einkalífs, sbr. 8. gr. MSE., og 71. gr, stjskr., og réttur einstaklinga til tjáningarfrelsis, sbr. 10. 

gr. MSE., og 73. gr. stjskr., er það mat dómstóla hverju sinni, hvor réttindin vegi þyngra, 

friðhelgi einkalífs eða tjáningarfrelsið.152 Við matið skiptir einkum máli í hvaða samhengi 

ummæli eru sett fram, til að mynda, hvort þau flokkist sem gildisdómur, eða séu staðhæfing 

um staðreyndir.153 Þannig geta einstaklingar ekki tjáð skoðanir sínar án ábyrgðar, 2. mgr. 73. 

gr. stjskr., en heimilt er að takmarka tjáningarfrelsið að uppfylltum þremur skilyrðum sem fram 

koma í 3. mgr. 73. gr. stjskr., en þar segir: 

 

Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða 

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

mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samræmast lýðræðishefðum.  

 

Uppfylla þarf öll ofangreind skilyrði svo unnt sé að réttlæta skorður sem tjáningarfrelsinu eru 

settar á grundvelli 3. mgr. 73. gr. stjskr. Í framkvæmd er tjáningarfrelsi einstaklinga helst 

takmörkum bundið vegna mannorðs og æru annarra, sem felst í rétti einstaklinga til friðhelgi 

einkalífs.154 Á grundvelli markmiðsins um vernd mannorðs og réttindi annarra, sbr. 3. mgr. 73. 

gr. stjskr., hvílir öll meiðyrðalöggjöfin og sú refsivernd sem veitt er í XXV. kafla hgl.155 Það 

er síðan háð mati dómstóla hverju sinni hvað telst til einkamálefna en gera má ráð fyrir að 

hugtakið kunni að taka breytingum, m.a. eftir tíðaranda.156 Í framkvæmd hér á landi má oft sjá 

vísað til niðurstöðu dóma MDE um inntak tjáningarfrelsis. Hefur MDE fjallað um 

tjáningarfrelsi sem einn af hornsteinum lýðræðis, og áréttað að án fjölhyggju, umburðarlyndis 

og víðsýni yrði ekkert lýðræði. Þess vegna ber að vernda frelsi einstaklinga til þess að tjá sig, 

meðal annars um umdeildar upplýsingar og hugmyndir sem kunna að ofbjóða velsæmiskennd 

eða venjubundnum hugmyndum einstaklinga. Þess vegna yrði að túlka undantekningar frá 

tjáningarfrelsi þröngt og sýna yrði fram á nauðsyn hvers kyns takmarkana á trúverðugan 

máta.157  

 Í tengslum við efni ritgerðarinnar er vert að fjalla nánar um það álitaefni hvort ummæli 

sem látin eru falla um einstaklinga sem og myndbirtingar á opinberum vettvangi falli undir 

 
152 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 27) 377. 

153 sama heimild 377-378. 

154 sama heimild 584-585; (n. 13) 580. 

155 sama heimild 585; (n. 13) 580. 

156 sama heimild 389. 

157 Björk Eiðsdóttir g. Íslandi, mál nr. 46443/09 (MDE 10. júlí 2012) mrg. 63. 
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vernd friðhelgi einkalífs, sbr. mál MDE Wolfgang Shussle gegn Austurríki. Eins og áður segir 

kemur það í hlut dómstóla að meta hverju sinni hvorir hagsmunirnir vegi þyngra, friðhelgi 

einkalífs eða nauðsyn þess að viðhalda frjálsri lýðræðislegri umræðu um málefni sem varða 

almenning. Mannréttindadómstóllinn hefur tekið til skoðunar hvort túlkun og beiting 

innanlandsdómstóls aðildarríkja á landslögum standist ákvæði MSE., en venjan er sú að valið 

á aðferð til að tryggja að ekki sé brotið gegn 8. og 10. gr. MSE. falli að meginreglu til innan 

svigrúms aðildarríkja til mats (e. margin of appreciation). Dómstóllinn metur skerðinguna í 

heildarsamhengi málsins, ákvarðar hvort réttlætingarrök yfirvalda eiga við og nægja til, og 

hvort gætt hefði verið meðalhófs miðað við þau lögmætu markmið sem stefnt var að. 

Dómstóllinn hefur nýlega sett fram meginreglur sem talið er rétt að beita við skoðun á nauðsyn 

skerðingar tjáningarfrelsis til verndar mannorðs eða réttinda annarra. Þau sjónarmið sem máli 

skipta eru: 

 

- Framlag til umræðu sem varðaði almenning 

- Hversu þekktur einstaklingurinn væri og frá hverju væri sagt 

- Fyrri háttsemi viðkomandi 

- Sannleiksgildi upplýsinganna og hvernig þeirra var aflað 

- Efni, form og afleiðingar birtingar 

- Þyngd viðurlaga158 

 

 Mannréttindadómstóllinn hefur slegið því föstu að hugtakið einkalíf næði m.a. til ljósmynda 

af fólki. Dæmi um það er mál Karólínu prinsessu af Mónakó en hún hefur reynt að stemma 

stigu við birtingu ljósmynda úr einkalífi sínu í þýskum blöðum. Í dómi MDE frá 2004 í máli 

von Hannover gegn Þýskalandi birti þýskt blað ljósmyndir af Karólínu prinsessu með börnum 

sínum. Þýskir dómstólar féllust ekki á að brotið hefði verið á friðhelgi einkalífs Karólínu sem 

kærði niðurstöðuna til MDE. Í niðurstöðu MDE taldi dómurinn að ekki hefði verið heimilt að 

birta myndirnar án hennar samþykkis, þar sem myndirnar tæku einungis til einkalífs hennar, 

jafnvel þótt að þær hafi verið teknar á almannafæri. Dómurinn sló föstu að allir eiga rétt á 

friðhelgi einkalífs, óháð því hvort viðkomandi sé þekktur einstaklingur, nema um sé að ræða 

umfjöllun sem varðar hagsmuni almennings.159 Hins vegar komst dómurinn að öndverðri 

niðurstöðu í dómi MDE frá 2012 í máli von Hannover gegn Þýskalandi. Málið varðaði 

umfjöllun og birtingu ljósmynda af Karólínu og eiginmanni hennar í skíðaferð. Hjónin töldu 

þýska dómstóla ekki hafa tekið mið af dómi MDE frá árinu 2004 og þannig brotið gegn 

 
158 Egill Einarsson g. Íslandi, mál nr. 24703/15 (MDE 7. nóvember 2017); einnig Lillo-Stenberg og Sæther g. 

Noregi, mál nr. 12358/09 (MDE 16. janúar 2014).  

159 von Hannover g. Þýskalandi í máli nr. 42409/98 (MDE 21. febrúar 2004). 
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friðhelgi einkalífs þeirra. Þýskir dómstólar hins vegar töldu umfjöllun blaðsins um heilsufar 

föður Karólínu, Mónakófursta varða almenning. Í niðurstöðu MDE kom fram að þýskir 

dómstólar hefðu breytt dómaframkvæmd til samræmis við fyrri dóm MDE og lagt til 

grundvallar hvort birting hverju sinni varðaði hagsmuni almennings eða miðaði einungis að 

því að svala forvitni almennings um einkalífsmálefni.160  

 Í dómi MDE í máli Axel Springer gegn Þýskalandi voru málsatvik á þá leið að 

útgáfufyrirtæki kærði lögbannsúrskurð þýskra dómstóla á birtingu forsíðumyndar og umfjöllun 

um þekktan leikara sem hafði verið handtekinn fyrir vörslu fíkniefna. Í umfjöllun blaðsins voru 

nokkrar myndir en þar kom einnig fram að leikarinn hafði áður hlotið dóm fyrir vörslu fíkniefna 

árið 2000. Þýskir dómstólar töldu vernd einkalífs leikarans vega þyngra en rétt almennings til 

upplýsinga en útgáfufyrirtækið taldi það brot á 10. gr. MSE. MDE áréttaði að hugtakið einkalíf 

samkvæmt 8. gr. MSE. er víðtækt hugtak sem verður ekki tæmandi talið. Þannig geti hugtakið 

náð til margra þátta sem varða sjálfsmynd einstaklingsins. Þess á meðal er rétturinn til eigin 

myndar og persónuupplýsinga sem einstaklingar hafa réttmætar væntingar um að ekki séu 

birtar án samþykkis þeirra. Taldi dómstóllinn þó að þegar einstaklingur hefur með ákveðinni 

hegðun boðið upp á að um hann yrði fjallað verði ekki talið að sú vernd falli undir 8. gr. MSE. 

Í því sambandi ávarpaði MDE sérstaklega það mikilvæga hlutverk fjölmiðla að fjalla um 

samfélagið á sjálfstæðan hátt. Vernd þeirra til tjáningarfrelsis væri háð því að þeir störfuðu í 

góðri trú og samkvæmt siðareglum fjölmiðla. Þannig hafi fjölmiðlar frelsi til að miðla 

upplýsingum sem erindi eiga til almennings en dæmi um það eru mál sem rekin eru fyrir 

dómstólum, út frá sjónarmiðum um réttarríkið og mikilvægi gegnsæis og aðhalds. Í því 

sambandi þarf brot gegn 8. gr. MSE. að ná tilteknu alvarleikastigi (e. certain level of 

seriousness) og raunverulega skerða friðhelgi einstaklingsins.161 Í nýlegum dómi MDE í máli 

Lillo-Stenberg og Sæther gegn Noregi voru kærendur landsþekktir tónlistamenn sem töldu að 

umfjöllun í vikublaðinu Se og Hör um brúðkaup þeirra hafi brotið gegn friðhelgi einkalífs 

þeirra samkvæmt 8. gr. MSE. Þar voru málavextir þeir að kærendur giftu sig undir berum himni 

á stað sem opin er fyrir umferð almennings en í kjölfarið birti vikublaðið tveggja blaðsíðna 

grein með sex ljósmyndum. Í niðurstöðu sinni áréttaði dómstóllinn að hugtakið einkalíf nær til 

ljósmynda og til þess bæri að líta að afar persónulegar upplýsingar gætu falist í ljósmyndum. 

Þó yrði að meta 2. mgr. 10. gr. sáttmálans þannig að til skerðingar tjáningarfrelsis yrði að felast 

 
160 von Hannover g. Þýskalandi í máli nr. 40660/08 (MDE 7. febrúar 2012) mgr. 124, mgr. 125. 

161 Axel Springer g. Þýskalandi í máli nr. 39954/08 (MDE 7. febrúar 2012) mgr. 83, mgr. 93. 
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brýn þjóðfélagsþörf en í málinu var litið til þess að hvorki texti né myndir greinarinnar hefðu 

sýnt kærendur í slæmu ljósi, gagnrýnt þá eða skaðað mannorð þeirra með öðrum hætti.162  

 Í íslenskri dómaframkvæmd vegast tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífs oft á, og er sú 

skörun algengt viðfangsefni í dómsmálum á sviði fjölmiðlaréttar. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 

278/2006 taldi kærandi sem er landsþekktur tónlistamaður að friðhelgi einkalífs hans hafi verið 

rofin með óheimilli birtingu ljósmyndar og umfjöllun um einkamálefni hans í tölublaði 

tímaritsins Séð og Heyrt. Á forsíðunni var stór mynd af stefnanda þar sem hann situr í bifreið 

sinni að tala í farsíma og með ótendraða sígarettu í munninum. Yfir myndina og miðja 

forsíðuna er fyrirsögnin „Bubbi fallinn!“ Í málflutningi stefnanda kom fram að auk þess að 

vera tónlistamaður hefur hann viðurværi sitt af ímynd sinni sem er mjög samofin 

forvarnarboðskap gegn fíkniefnum og nauðsynlegt sé að hún bíði ekki hnekki. Hann hafi um 

árabil neytt fíkniefna en á endanum unnið bug á fíkninni og margsinnis fjallað um þá reynslu 

opinberlega. Þannig hefur hann reynt að höfða til barna og unglinga og verið ötull í baráttunni 

gegn fíkniefnavandanum með því að taka þátt í margvíslegu forvarnarstarfi. Taldi stefnandi að 

forsíða blaðsins hafi verið til þess fallin að blekkja lesendur og fá þá til að draga þá ályktun 

að stefnandi væri byrjaður aftur að neyta fíkniefna. Sögnin að falla og mynd hennar 

„fallinn” sé í almennri málvenju fyrst og fremst notað um það að hefja  aftur neyslu áfengis 

eða annarra vímuefna eftir bindindi, en sé almennt ekki notað um neyslu tóbaks. Vísaði 

stefnandi jafnframt til þess að myndirnar voru teknar án samþykkis hans eða vitundar á ferð 

hans um Reykjavík í bifreið sinni. Tilgangur birtingar þeirra virðist einungis hafa verið til þess 

að vekja áhuga almennings á einkamálefnum hans og framsetning texta og mynda miðuð við 

að auka sölu blaðsins. Í dómi Hæstaréttar segir, að ekki sé talið unnt að skilja 

forsíðufyrirsögnina öðruvísi en svo, að fullyrt væri að stefnandi væri byrjaður að neyta 

vímuefna á ný, enda vissu flestir um fyrri fíkniefnaneyslu hans. Eins og fullyrðingin hefði verið 

fram sett í umfjöllun blaðsins væri hún talin fela í sér ærumeiðandi aðdróttun og hið birta efni 

ætti ekki erindi til almennings sem þáttur í almennri þjóðfélagsumræðu.163 Hins vegar var ekki 

talið að ummæli blaðsins um tóbaksreykingar hans gætu talist brot á friðhelgi einkalífs hans 

þar sem hann hafði oftar en einu sinni gert baráttu sína við tóbaksfíkn að umræðuefni í viðtölum 

við fjölmiðla. Af framangreindu má álykta að heimilt er að fjalla nánar um einkalíf einstaklinga 

sem eru þekktir almenningi, vegna starfa sinna fyrir hið opinbera eða á sviði lista eða íþrótta, 

 
162 Lillo-Stenberg og Sæther g. Noregi, mál nr. 12358/09 (MDE 16. janúar 2014); sjá einnig Björk Eiðsdóttir g. 

Íslandi, mál nr. 46553/09 (MDE 10. júlí 2012) mgr. 64. 

163 Hrd. 1. mars 2006 í máli nr. 278/2006.  
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að því marki sem þeir hafa sjálfir gert það að umtalsefni á opinberum vettvangi.164 Jafnframt 

má ætla að svigrúm til tjáningar er meira í sumum tilvikum, sérstaklega í opinberri umræðu 

eða þegar ummæli eiga erindi í þjóðfélagsumræðu.  

 Mannréttindadómstóllinn hefur greint á milli svokallaðra gildisdóma annars vegar og 

staðhæfinga um staðreyndir hins vegar.165 Gildisdómur eða fúkyrði, felur í sér skoðun eða mat 

þess sem skrifar og nýtur ríkari verndar dómstóla en staðhæfing um staðreyndir, þar sem 

almennt er ekki gerð krafa til sönnunar gildisdóma. Áður var fjallað um dóm Hæstaréttar í máli 

214/2014 í kafla 3.2.2.2., þar sem málsatvik voru með þeim hætti að stefndi birti samsetta 

ljósmynd af stefnanda á samfélagsmiðli sem stefnanda þótti ærumeiðandi. Í niðurstöðu 

dómsins vísaði Hæstiréttur til þess að stefnandi hefði með ögrandi, og ef ekki niðrandi 

ummælum um aðra í fjölmiðlum, hrundið af stað þjóðfélagsumræðu sem fól í sér hörð viðbrögð 

þeirra sem höfðu andúð á viðhorfum stefnanda. Taldi Hæstiréttur að stefndi hefði notið 

rýmkaðs tjáningarfrelsis til að tjá sig um stefnanda og skoðanir hans og þar með falið í sér 

gildissdóm um stefnanda en ekki staðhæfingu um að hann hefði gerst sekur um refsiverða 

háttsemi. Var stefndi sýknaður af öllum kröfum stefnda.166 Leitaði stefnandi til MDE þar sem 

hann taldi niðurstöðu Hæstarréttar fela í sér brot gegn friðhelgi einkalífs síns sem nyti verndar 

8. gr. MSE. Í dómi MDE í málinu Einar gegn Íslandi komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að 

íslenska ríkið hefði brotið gegn 8. gr. MSE, en þar er tekið fram m.a. að ummælin hafi verið 

alvarleg og skaðleg fyrir orðspor stefnanda. Dómurinn taldi í því samhengi Hæstarétt ekki hafa 

tekið mið af niðurfellingu ákæru á hendur kæranda heldur lagt til grundvallar fyrri yfirlýsingar 

hans sem opinbera persónu.167 Þannig tiltók dómurinn að umdeildar opinberar persónur eiga 

ekki að þurfa sæta því að vera opinberlega ásakaðar um alvarleg hegningarlagabrot.168 

 

3.5. Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið leitast við að skýra hvað felst í hugtakinu „friðhelgi einkalífs“, 

samkvæmt 1. mgr. 71. gr. stjskr. Í þeirri viðleitni var almennt fjallað um reglur 

stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsi og tengsl þeirra við 

mannréttindasáttmála Evrópu. Fjallað var um heimild stjórnarskrárinnar til takmarkana á 

tjáningarfrelsi með hliðsjón af ákvæðum laga sem tryggja einstaklingum rétt til friðhelgi 

 
164 Hrd. 24. nóvember 2011 í máli 11/2011. 

165 Lingens g. Austuríki, mál nr. 9815/82 (MDE 8 júlí 1986). 

166 Hrd. 20. nóvember 2014 í máli nr. 214/2014. 

167 Egill Einarsson g. Íslandi, mál nr. 24703/15 (MDE 7. nóvember 2017) mgr. 50. 

168 sama heimild, mgr. 52 ; Taka má þó fram að niðurstaða dómsins var ekki einróma þar sem tveir dómarar 

skiluðu sératkvæði.  
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einkalífs og persónuverndar. Í samræmi við þá hröðu tækniþróun sem hefur átt sér stað má 

álykta að vægi persónuverndar fer ört vaxandi þar sem einstaklingar verða sífellt meðvitaðri 

um þá hagsmuni sem geta verið undir þegar persónuupplýsingum er deilt með þriðju aðilum 

án samþykkis þess sem í hlut á. Eins og rakið var í kafla 3.2.2. var komið á fót heildstæðri 

löggjöf um persónuvernd í Evrópu til þess að einstaklingar geti framfylgt rétti sínum á þessu 

sviði. Með lögunum er einstaklingum veitt aukin vernd og ráðstöfunarréttur yfir 

persónuupplýsingum sínum. Ætla má að þessi réttur sé afar mikilvægur í ljósi þeirrar 

tæknibyltingu undanfarinna ára. Til að mynda hafa rannsóknir sýnt að upplýsingar, sem aflað 

var á Facebook, hafa verið nýttar við opinbert eftirlit stjórnvalda með einstaklingum hér á landi. 

Þrátt fyrir að sjaldan hafi verið byggt eingöngu á slíkum gögnum við ákvarðanatöku 

stjórnvalda, eru þau nýtt til að styðja við hefðbundnari gögn.169 Í tengslum við vernd 

persónuupplýsinga barna hefur forstjóri Persónuverndar m.a. vakið athygli á að 

samfélagsmiðlar eru nýttir í auknum mæli af háskólum og atvinnurekendum erlendis við mat 

á umsækjendum og geta þ.a.l. haft áhrif á ákvarðanatöku varðandi umsóknir barna um nám eða 

störf í framtíðinni. Þrátt fyrir að slíkt sé algengara erlendis enn sem komið er, getum við með 

engu móti vitað hvað framtíðin ber í skauti sér.170 Að öllu framangreindu virtu getur 

einstaklingur sem telur að brotið hafi verið á rétti sínum til friðhelgi einkalífs, krafist þess að 

fá úrlausn um álitaefnið sitt fyrir dómi. Hins vegar er fyrirkomulagið öðruvísi ef um barn er að 

ræða en þá er gert ráð fyrir að forsjáraðilar kæri eða höfði mál fyrir hönd barna sinna. Það vekur 

upp spurningar um hvaða úrræði barn getur gripið til þegar hagsmunir þess eru ósamrýmanlegir 

hagsmunum forsjáraðila en um það verður fjallað í næsta kafla.  

4. Foreldrar og forsjáraðilar 

4.1. Almennt 

Friðhelgi fjölskyldunnar nýtur verndar samkvæmt 1. mgr. 71. gr. stjskr. sbr. 8. gr. MSE. 

Ákvæðið tryggir almennt rétt foreldra til að njóta fjölskyldu sinnar án utanaðkomandi afskipta 

frá stjórnvöldum. Ríkjum er þó skylt að grípa til vissra ráðstafana til að tryggja rétt einstaklinga 

til að njóta fjölskyldulífs og undir vissum kringumstæðum takmarka friðhelgi einkalífs, m.a. 

vegna hagsmuna barna. Friðhelgi fjölskyldunnar er nánar útfærð með hliðsjón af réttindum 

barns í ákvæðum 2. mgr. 3. gr. og 5. gr. barnasáttmálans. Þá er áréttað í 1. mgr. 18. gr., 

 
169 Sigurður G. Hafstað, Jóhanna Gunnlaugsdóttir, „Hagnýting persónuupplýsinga á Facebook hjá 

eftirlitsstofnunum“ (2016) 12 Stjórnmál og stjórnsýsla, 364, 365. 

170 Nadine Guðrún Yaghi „Myndbirtingar af börnum úr hófi fram“ (Vísir 16. janúar 2019)< 

https://www.visir.is/g/2019190119072> skoðað 15. apríl 2020. 

 

https://www.visir.is/g/2019190119072
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sáttmálans að foreldrar beri aðalábyrgð á uppeldi barns og skuli ávallt hafa það sem barninu er 

fyrir bestu efst í huga.171 Barnasáttmálinn leggur einungis skyldur á aðildarríkin til þess að 

grípa til aðgerða til að tryggja vernd og velferð barna, en ekki á foreldra né bindur þá samkvæmt 

lögum. 

 Í barnasáttmálanum er fjölskyldan skilgreind sem hið „eðlilega umhverfi til vaxtar og 

velfarnaðar allra meðlima sinna, en sérstaklega þó barna“ og gengist við því að „barn eigi að 

alast upp innan fjölskyldu, við hamingju, ást og skilning, til þess að persónuleiki þess geti 

mótast á heilsteyptan og jákvæðan hátt.172 Af þessu má ráða að farsælast sé fyrir börn að alast 

upp innan fjölskyldunnar í öruggum aðstæðum. Á þann hátt tengist réttur foreldra hagsmunum 

barnsins. Því hefur þó verið fleygt fram að áherslan á mikilvægi fjölskyldunnar sem einingu 

kunni að leiða til þess að síður sé litið á börn sem einstaklinga og rétthafa.173 Börn eru háð 

foreldrum sínum á margan hátt en foreldrar eru hins vegar misvel í stakk búnir til þess að gæta 

hagsmuna barna sinna og eru stundum þeir sem brjóta gegn réttindum þeirra, jafnvel án þess 

að gera sér grein fyrir því, eða þeir telja sig vera að berjast fyrir hagsmunum og réttindum barna 

sinna. 

 Unglingsárin eru tími breytinga og þroska barna í nýju félagslegu umhverfi. Hluti af 

þessu ferli er að skapa sér sjálfsmynd, upplifa frelsi og slíta sig frá foreldrum sínum. 

Barnaréttarnefndin hefur fjallað sérstaklega um heilbrigði og þroska ungmenna, þar sem lögð 

er áhersla á rétt þeirra til friðhelgi og trúnaðar í vissum tilvikum, en jafnframt réttinn til verndar 

fyrir þeim hættum sem þau eru viðkvæm fyrir. Þar er meðal annars talið lykilatriði að skapa 

öruggt umhverfi fyrir þennan tiltekna hóp til þess að þau megi þroskast á heilbrigðan hátt og 

nái að mynda jákvæða sjálfsmynd og tileinka sér gagnrýna hugsun. Þrátt fyrir að 

barnaréttarnefndin hafi fjallað sérstaklega um unglinga og friðhelgi eru aldurstakmörk í þessum 

efnum ekki afmörkuð sérstaklega.174 Um framangreint gildir margt með sama hætti um mjög 

ung börn en barnaréttarnefndin hefur í því tilliti sérstaklega beint sjónum að börnum undir 8 

ára aldri. Virðing fyrir réttindum ungra barna vill gleymast eða er jafnvel hafnað sökum 

takmarkaðrar getu þeirra og færni til að tjá sig. Barnaréttarnefndin leggur áherslu á að mjög 

ung börn hafa sömu réttindi og önnur börn, sbr. 1. gr. sáttmálans. Þar af leiðandi ber að túlka 

rétt ungra barna í ljósi 3. gr. sáttmálans, þannig að það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa 

 
171 Hrefna Friðriksdóttir, „Handbók með barnalögum:Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum“ (n. 5) 12-

13. 

172 Þórhildur Líndal, Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi (n. 47) 19. 

173 Hrefna Friðriksdóttir, „Sjálfræði og réttindi barna“ (n. 4) 741,750. 

174 UNCRC General Comment No. 4 (2003) Adolensent health and development in context of the Convention 

on the Rights of the Child. (1. júlí 2003) UN Doc CRC/GC/2003/4. 
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að leiðarljósi í öllum ákvörðunum sem það varðar. Þess vegna ber að taka tillit til skoðana 

ungra barna í samræmi við aldur og þroska barnsins, sbr. 12. gr. sáttmálans.175 Eðli málsins 

samkvæmt er það vandkvæðum háð fyrir ung börn að tjá skoðun sína á málum sem þau varða, 

á fyrstu árum í lífi þeirra. Staðreyndin er því sú að vernd ungra barna til friðhelgi einkalífs er 

því alfarið í höndum foreldra, sbr. 28. gr. bl. 

 Af öllu framangreindu má álykta að mikilvæg réttindi barna geta fari forgörðum í 

hversdagslegu lífi fjölskyldunnar, án þess að nokkuð sé að hafst. Börn eru fullgildir 

einstaklingar með eigin réttindi og þess vegna er mikilvægt að virða rétt þeirra til persónulegrar 

friðhelgi, sbr. 16. gr. barnasáttmálans. Réttur barna til einkalífs á jafnt við innan sem utan 

veggja heimilisins. Hins vegar er oft litið svo á að ef ekki er verið að brjóta á fjölskyldunni þá 

sé ekki verið að brjóta á neinum, þar sem gert er ráð fyrir að fullorðnir aðilar innan fjölskyldu 

beri ábyrgð á því að vernda barnið með þeim hætti sem þeir kjósa. Það sjónarhorn þýðir í raun 

og veru að réttur barna til einkalífs eru ekki sjálfstæð réttindi þeirra, heldur réttindi 

fjölskyldunnar. Sú staðreynd að alþjóðasamningar á sviði mannréttinda voru ekki að beina 

sjónum sérstaklega að hagsmunum barna, og sú staðreynd að foreldrar gera ekki alltaf það sem 

barni er fyrir bestu, er ástæðan fyrir því að barnasáttmálinn kom til sögunnar.176  

 

4.1.1. Forsjá samkvæmt íslenskum lögum 

Lögráðamaður þess sem ólögráða er fyrir æsku sakir ræður persónulegum högum viðkomandi. 

Nefnast þau lögráð forsjá og fer um hana samkvæmt barnalögum nr. 76/2003, sbr. 1. mgr. 51. 

gr. lögræðislaga nr. 71/1997.177 Barn á rétt á að njóta forsjár foreldra sinna, annars eða beggja, 

uns barnið verður sjálfráða og eru foreldrar forsjárskyldir við barnið, sbr. 1. mgr. 28. gr. bl. 

Hugtakið forsjá er skilgreint í 28. gr. barnalaga og hefur grundvallar þýðingu við túlkun 

lagaákvæða sem varða málefni barna í hinum ýmsu lagabálkum.178 Með breyttum viðhorfum 

og sjónarmiðum í barna- og fjölskyldurétti á síðustu árum er óraunhæft að ætlast til að löggjöf 

geti með tæmandi hætti gert skil á þeim réttindum og skyldum sem felast í því að fara með 

 
175 UNCRC General Comment No. 7 (2005) Implementing Child rights in early childhood. (20. september 2006) 

UN Doc CRC/C/GC/7/Rev.1. 

176 Cornelia Edblad, „Barnet-utan skydd i det offentliga rummet“ (Juridisk publikation 2012)< 

http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2014/10/12012_Cornelia-

Edblad.pdf?fbclid=IwAR3KAd1PWoRnH7vafctonwdY38WragoUwgHjBaTnvZ4_tzQ1MDFEljHggKo>skoðað 

19. apríl 2020. 

177 Hér eftir lögrl. 

178 Sjá t.d. barnalög nr. 76/2003, barnaverndarlög nr. 80/2002, lögræðislög nr. 71/1997 og lög um skráð trúfélög 

nr. 108/1999. 

http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2014/10/12012_Cornelia-Edblad.pdf?fbclid=IwAR3KAd1PWoRnH7vafctonwdY38WragoUwgHjBaTnvZ4_tzQ1MDFEljHggKo
http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2014/10/12012_Cornelia-Edblad.pdf?fbclid=IwAR3KAd1PWoRnH7vafctonwdY38WragoUwgHjBaTnvZ4_tzQ1MDFEljHggKo
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forsjá barns, enda ljóst að þarfir einstakra barna eru afar misjafnar.179 Þó má segja að inntak 

þess megi flokka í þrjá aðskilda þætti.  

Í fyrsta lagi felur það í sér rétt barns til að njóta forsjár foreldra sinna og þar af leiðandi 

umönnunar, uppeldis og verndar. Það þýðir að foreldrar barns eiga að annast persónuleg mál 

þess til 18 ára aldurs. Í öðru lagi felur hugtakið í sér skyldu foreldra gagnvart barni sínu til að 

fara með forsjána sem merkir að foreldrum ber að tryggja bæði efnahagslega og andlega velferð 

barns síns með því að stuðla að því að barn búi við þroskavænleg skilyrði. Jafnframt ber 

foreldrum að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og vernda það fyrir hvers kyns 

ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi af hálfu annarra sem á einnig við um foreldranna 

sjálfa.180 Íslensk lög skylda forsjáraðila til að vernda barn sitt gegn ofbeldi og annarri 

vanvirðandi háttsemi, sbr. 1. og 28. gr. bl. Árið 2009 var barnaverndarlögum nr. 80/2002 breytt 

í þeim tilgangi að auka enn frekar vernd barna gegn ofbeldi. Í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur nú 

skýrt fram að börn eigi rétt á vernd og umönnun og skulu ekki þurfa að þola líkamlegar eða 

andlegar refsingar eða annars konar illa meðferð. Samkvæmt 98. gr. og 99. gr. bvl. er hvers 

kyns andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi gegn börnum refsivert á Íslandi. Í því 

sambandi er vert að minnast á dóm Hæstaréttar nr. 506/2009 sem fjallað er um í kafla 2.5.2, en 

þar var sambýlismaður móður sýknaður af ákæru um að hafa beitt börn kynferðislegu og 

líkamlegu ofbeldi. Á þessum tíma hafði Ísland verið á lista yfir þjóðir í fremstu röð á þessu 

sviði og sem lögfest hefðu bann við því að beita barn líkamlegum refsingum. Framangreindur 

dómur sýndi fram á það var ekki rétt og eins og fram hefur komið var barnaverndarlögum 

breytt í kjölfarið með það fyrir augum að leggja afdráttarlaust bann við að beita barn ofbeldi 

og kveða á um refsinæmi slíks verknaðar.181 Í þriðja lagi tekur hugtakið forsjá til réttar foreldra 

til að ráða persónulegum högum barns síns og taka ákvarðanir í lífi þess eins og hvar barnið á 

fastan dvalarstað, gengur í skóla og stundar tómstundir.182 Breytingar á barnalögum hafa miðað 

að því að samræma þarfir barns og sjónarmið um ábyrgð og þátttöku beggja foreldra í lífi 

barnsins. Eðli málsins samkvæmt hefur inntak forsjár og túlkun hugtaksins tekið breytingum á 

undanförnum áratugum. Mismunandi er hvernig forsjá barns er háttað en fjölbreytt mynstur 

samskipta foreldra hefur jafnframt átt þátt í að móta hugtakið, sbr. meginregluna um 

sameiginlega forsjá, sbr. 1. og 2. mgr. 31. gr. bl. Með forsjá er þó fyrst og fremst lögð skylda 

 
179 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 - 290. mál, almennar athugasemdir, kafli II. 

180 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur (Bókaútgáfa Orators 1995) 171. 

181 Hrefna Friðriksdóttir, „Að nota samninga SÞ um réttindi barnsins með hendi og vendi að hingað til 

brúkanlegum siðvana“(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 2009)< 

http://fel.hi.is/sites/fel.hi.is/files/b%C3%B3kin%20%C3%B6ll%20heild_0.pdf>skoðað 16. mars 2020, 155-156. 

182 (n. 179) 171. 

http://fel.hi.is/sites/fel.hi.is/files/b%C3%B3kin%20%C3%B6ll%20heild_0.pdf
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á foreldra til að annast barn af umhyggju og virðingu í samræmi við það sem barni er fyrir 

bestu. Í því felst að hafa samráð við barnið áður en málefnum þess er ráðið til lykta eftir því 

sem aldur og þroski barnsins gefur tilefni til, en afstaða barns á að hafa aukið vægi eftir því 

sem barnið eldist og þroskast.183 

 

4.2. Forsjá foreldra og friðhelgi einkalífs barna 

Fjallað var um þau mörk sem einstaklingar þurfa að hafa í huga þegar til greina kemur að birta 

upplýsingar eða önnur gögn á opinberum vettvangi í kafla 3. Þar var rýnt í framkvæmd og 

túlkun MDE á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar sem fela í sér umrædd réttindi en þar 

kemur til skoðunar réttur einstaklinga til að tjá sig, sbr. 73. gr. stjskr., á móti rétti einstaklinga 

til að njóta friðhelgi einkalífsins og verndar mannorðs og æru í skilningi 71. gr stjskr. Áður 

hefur komið fram að þessi mannréttindi eru réttindi allra einstaklinga, líka barna. MDE hefur 

m.a. slegið föstu að réttur barnsins ætti alltaf að hafa forgang ef um er að ræða árekstur á milli 

foreldra og barns samkvæmt 8. gr. MSE.184 Auk þess er réttur barna til friðhelgi einkalífs 

tryggður í 16. gr. barnasáttmálans. Af framangreindu má ráða að í þeim tilfellum sem foreldrar 

tjá sig opinberlega um einkamál barna sinna kemur til álita hvort verið sé að brjóta á rétti barna 

til friðhelgi einkalífs. Í því sambandi er vert að spyrja hvaða úrræði standa börnum til boða til 

að leita réttar síns í þeim tilfellum. 

 

4.2.1. Hvaða leiðir eru færar? 

Íslensk lög skylda foreldra og forsjáraðila í skilningi ákvæða barnalaga til að vernda barn sitt 

gegn ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju 

og nærfærni og gegna forsjár- og uppeldisskyldum við börn sín svo sem best hentar hag og 

þörfum þeirra. Börn sem verða fyrir einelti eða áreitni eiga rétt á inngripi frá samfélaginu og 

vernd fyrir áframhaldandi einelti. Þannig hefur samfélagið allt talið mikilvægt að vinna 

markvisst að forvarnarstarfi gegn einelti, t.d. innan skólakerfisins, með því efla fræðslu meðal 

foreldra og barna og þá eru ákvæði í lögum um grunnskóla um skyldu skóla til að koma á 

ferlum sem fara ber eftir þegar grunur vaknar um einelti. Í því samhengi var talið mikilvægt að 

foreldrar og allir sem umgangast börn gerðu sér grein fyrir mikilvægi þess að vera börnum 

góðar fyrirmyndir með því að ástunda jákvæð og uppbyggileg samskipti. Þannig væru auknar 

líkur á því að börn færu að dæmi þeirra. Í dag er talið að mestum árangri hafi verið náð í 

 
183 Hrefna Friðriksdóttir, „Handbók með barnalögum:Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum“ (n. 5) 12. 

184 Yousef g. Hollandi, mál 33711/96 (MDE 5. nóvember 2002). 
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baráttunni við einelti, í samanburði við aðrar tegundir ofbeldis. Hins vegar er einelti enn til 

staðar þrátt fyrir víðtæk viðbrögð af hálfu stjórnvalda, bætt lagaumhverfi og ýmsar reglugerðir 

um betri starfshætti skóla. Þó sýna rannsóknir að dregið hefur úr einelti í mörgum skólum á 

undanförnum árum.185 Álykta má að sá árangur sé m.a. tilkominn vegna þess að stuðlað var að 

því samfélagslega verkefni að hrinda af stað vitundarvakningu um þess konar ofbeldi, ólíkar 

birtingarmyndir og afleiðingar þess á börn. Minna hefur þó borið á umræðu um það álitaefni 

þegar foreldrar ákveða að birta upplýsingar um börnin sín á netinu og hvaða afleiðingar það 

getur haft á börn. Ætla má að í flestum tilfellum sé slíkt gert í góðri trú og án þess að hugað sé 

að áhrifum þess á börn til lengri eða skemmri tíma. Í kjölfar þeirrar tæknibyltingar sem orðið 

hefur á undanförnum árum má greina örlitla breytingu í þessum efnum. Til að mynda hefur 

reglulega sprottið fram umræða þess efnis hvort fjölmiðlar megi vinna fréttir upp úr færslum 

sem birtast innan þeirra hópa sem eru skilgreindir eru sem lokuð svæði á samfélagsmiðlum.186 

Þá vakti nýleg persónuverndarlöggjöf jafnframt töluverða athygli meðal fólks um þá gríðarlegu 

vinnslu upplýsinga sem við samþykkjum að fram fari með þátttöku einstaklinga á 

samfélagsmiðlum. Álykta má að slíkt hafi vakið almenning til umhugsunar um aðgengi annarra 

og miðlun á þeim upplýsingum sem einstaklingur setur á netið. Þrátt fyrir það má ekki slá slöku 

við í því mikilvæga verkefni að veita víðtæka og fjölbreytta fræðslu um mikilvægi þess að 

standa vörð um þessi grundvallarmannréttindi barna. Þess vegna má velta upp þeirri spurningu 

hvort frekari þörf sé á samfélagslegu átaki sem miðar að því að vekja forsjáraðila til 

umhugsunar um langtímaafleiðingar þess að birta persónuupplýsingar barna sinna á 

samfélagsmiðlum.  

 Íslensk lög tryggja börnum vernd með ýmsum hætti, en afskipti yfirvalda af málefnum 

fjölskyldunnar er ekki nema að takmörkuðu leyti skipað með lögum, enda er friðhelgi 

fjölskyldu og heimilis talin meðal mikilvægustu mannréttinda sem varin eru í stjórnarskrá sem 

og í alþjóðlegum mannréttindasamningum sem Ísland er aðili að. Sem fyrr segir njóta allir 

verndar friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu skv. 71. gr. stjskr., líka börn. Þó verður að 

hafa í huga að takmarka má þann rétt að ákveðnum skilyrðum uppfylltum sem fram koma í 2. 

og 3. mgr. ákvæðisins. Samkvæmt 3. mgr. 71. gr. þarf lagaheimild fyrir hvers kyns 

takmörkunum á friðhelgi einkalífs og slík lög verða ekki sett nema brýna nauðsyn beri til vegna 

 
185 Unicef, „Réttindi barna á Íslandi Ofbeldi og forvarnir“ (UNICEF 2013)< 

https://unicef.is/sites/unicef.is/files/atoms/files/unicef_rettindi_barna_ofbeldi_og_forvarnir_0.pdf>skoðað 16. 

apríl 2020, 69; sjá einnig Ársæll M. Arnarsson, „Einelti hefur aukist á síðustu tólf 

árum“<https://www.frettabladid.is/frettir/einelti-hefur-aukist-a-siustu-tolf-arum/>skoðað 18. apríl 2020. 

186 Álit Fjölmiðlanefndar 30. apríl 2019 nr. 5/2019. 

https://unicef.is/sites/unicef.is/files/atoms/files/unicef_rettindi_barna_ofbeldi_og_forvarnir_0.pdf
https://www.frettabladid.is/frettir/einelti-hefur-aukist-a-siustu-tolf-arum/
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réttinda annarra.187 Hér vegast á, annars vegar sjónarmiðin um rétt barna til þátttöku og hins 

vegar réttur þeirrar til verndar. Friðhelgi einkalífs barna kann þess vegna að takmarkast bæði 

vegna réttar foreldra til þess að tjá sig opinberlega samkvæmt 73. gr. stjskr. og forsjárskyldu 

þeirra, sbr. 28. gr. bl. 

 Árið 2017 gáfu Fjölmiðlanefnd, umboðsmaður barna, ásamt frjálsum félagasamtökum 

út viðmið vegna opinberrar umfjöllunar um börn. Þar kemur fram að viðmiðunum er ætlað að 

styrkja fjölmiðla í að þjóna almannahlutverki sínu með réttindi barna að leiðarljósi, tryggja 

vandaða og jákvæða umfjöllun um málefni barna í fjölmiðlum, ásamt því að stuðla að þátttöku 

barna í samfélagsumræðu. Til dæmis ber að meta hvaða áhrif umfjöllun getur haft fyrir barnið 

áður en hún er birt, jafnvel þó hún varði ekki beinlínis barnið sjálft, heldur aðra sem því 

tengjast. Hér er um ræða líðan barns, orðspor og hagsmuni þess, óháð samþykki forsjáraðila.188 

Hér koma sérstaklega til álita viðtöl fjölmiðla við foreldra um erfiðleika innan fjölskyldunnar. 

Í þeim tilfellum verður að hafa í huga að innan fjölskyldunnar eru oft börn sem njóta sjálfstæðra 

réttinda og verða því að fá að eiga val um það hvort þau séu hluti af viðkomandi frásögn og 

umfjöllun eða ekki. Börn eru iðulega ekki spurð álits í slíkum málum sem er til marks um að 

ekki er litið á þau sem sjálfstæða einstaklinga, heldur fremur sem framlengingu á hinum 

fullorðna sem nýta má honum eða hans málstað til framdráttar. Þá felur það viðhorf jafnframt 

í sér að gert er ráð fyrir því að barn sé með sömu þarfir og langanir og hinn fullorðni og að 

hagsmunir þeirra séu þar af leiðandi hinir sömu. Þörfin til að tryggja velferð barna hefur kallað 

á margvíslegar takmarkanir á réttindum foreldra þar sem hagsmunir barna geta orðið þeim 

réttindum yfirsterkari, sbr. 3. mgr. 76. gr. stjskr.  

 Árið 2018 gaf embætti umboðsmanns barna, í samvinnu við ýmsa aðila út viðmið vegna 

umfjöllunar um börn á samfélagsmiðlum, en þau eru hugsuð sem heilræði fyrir foreldra og aðra 

aðstandendur barna. Þar er lögð áhersla á rétt barna til friðhelgi einkalífs og verndar og því 

beint til fullorðinna að fá ávallt samþykki frá börnum áður en birtar eru myndir af þeim eða 

fjallað er um þau með öðrum hætti á samfélagsmiðlum. Þá hefur Persónuvernd einnig gefið út 

efni með upplýsingum um rétt barna til friðhelgi einkalífs og persónuverndar. Þar kemur fram 

að foreldrar og aðrir sem annast börn eiga að þekkja þennan rétt barna.189 Til þess að stuðla að 

 
187 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 27) 294. 

188 Umboðsmaður barna, Fjölmiðlanefnd, Unicef ofl., „Almenn viðmið um opinbera umfjöllun um börn“ 

(2017)< https://www.barnaheill.is/static/files/Forvarnir-og-fraedsla/Annad_fraedsluefni/Vidmid-opinber-

umfj>skoðað 22. april.  

189 Umboðsmaður barna, Fjölmiðlanefnd, Unicef ofl., „Almenn viðmið vegna umfjöllunar um börn á 

samfélagsmiðlum“(2018)< https://www.barnaheill.is/is/fraedsla/annad-fraedsluefni/um-born-a-

samfelagsmidlum-vidmid>skoðað 24. apríl 2020; Persónuvernd, „Persónuvernd barna“ (2019)< 

https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/Personuvernd-barna.pdf>skoðað 18. apríl 

2020. 

https://www.barnaheill.is/static/files/Forvarnir-og-fraedsla/Annad_fraedsluefni/Vidmid-opinber-umfj
https://www.barnaheill.is/static/files/Forvarnir-og-fraedsla/Annad_fraedsluefni/Vidmid-opinber-umfj
https://www.barnaheill.is/is/fraedsla/annad-fraedsluefni/um-born-a-samfelagsmidlum-vidmid
https://www.barnaheill.is/is/fraedsla/annad-fraedsluefni/um-born-a-samfelagsmidlum-vidmid
https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/Personuvernd-barna.pdf


 

  57 

umræddu markmiði gaf Persónuvernd nýlega út bæklinginn „ Spurðu áður en þú sendir!“ sem 

ætlaður er börnum á aldrinum 8 - 12 ára. Þar er fjallað um hvað persónuuplýsingar og 

persónuvernd eru á einfaldan hátt. Enn fremur er þar brýnt fyrir lesendum að ávallt skuli fá 

leyfi áður en upplýsingum um aðra er dreift á netinu. Með því að fræða börn um persónuvernd 

og friðhelgi einkalífsins strax í bernsku má álykta að þau börn komi til með sem fullorðnir 

einstaklingar að virða einkalíf barna sinna.190 

  

4.2.2. Úrræði fyrir börn 

Samkvæmt 1. mgr. 16. gr. einkamálalaga nr. 91/1991 njóta einstaklingar aðildarhæfis ef þeir 

geta átt réttindi eða borið skyldur að landslögum. Er með öðrum orðum átt við rétthæfi manna. 

Í skilningi persónuréttar á hugtakinu rétthæfi, eiga allir lifandi menn að njóta rétthæfis frá 

fæðingu til andláts. Af framangreindu leiðir að börn njóta aðildarhæfis eins og fullorðnir og 

geta átt aðild að máli en vegna skorts á málflutningshæfi geta þau ekki komið sjálf fram í 

málum.191 Hér á landi er almennt gert ráð fyrir að forsjáraðilar kæri eða höfði mál fyrir hönd 

barna sinna en samkvæmt 5. mgr. 28. gr. bl. fer forsjáraðili með lögformlegt fyrirsvar barns. 

Þá vaknar sú spurning hvaða úrræði standa börnum til boða ef forsjáraðilar eiga eigin hagsmuna 

að gæta eða neita af öðrum ástæðum að sækja mál fyrir hönd barns síns. Þetta álitaefni vakti 

m.a. athygli umboðsmanns barna sem framkvæmdi könnun þess efnis árið 2014. Í niðurstöðum 

könnunarinnar kom fram að börn leiti sjaldan til úrskurðaaðila eða kærunefnda án foreldra. 

Forsvarsmenn slíkra nefnda töldu annað hvort óheimilt að taka við erindum frá börnum, þar 

sem foreldrar færu með lögformlegt fyrirsvar fyrir þau meðan aðrar nefndir töldu að tekið yrði 

á málum frá börnum eins og öðrum málum.192 Af framangreindu má álykta að hér á landi er 

börnum ekki tryggð úrræði til þess að fá úrlausn um álitaefni sín, nema að takmörkuðu leyti. 

Hvað sem öðru líður virðist sú framkvæmd vera nokkuð laus í sér og ætla má að á því sviði 

ríki töluverð réttaróvissa. Barnaréttarnefndin hefur áréttað mikilvægi þess að aðildarríkin 

tryggi barnvænar og skilvirkar kæruleiðir fyrir börn og fulltrúa þeirra í aðildarríkjum 

sáttmálans. Slíkt sé m.a. grunnforsenda þess að réttindi barna samkvæmt barnasáttmálanum 

séu virk í framkvæmd.  

 
190 „Nýr bæklingur um persónuvernd barna 8-12 ára“ (Persónuvernd 2020)< 

https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/nyr-baeklingur-um-personuvernd-barna-8-12-ara>skoðað 15. 

maí 2020. 

191 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir, Einkamálaréttarfar (3. útgáfa, Úlfljótur, tímarit laganema 

2013) 61-62. 

192 Umboðsmaður barna, „Skýrsla umboðsmanns barna 2014“ (Embætti Umboðsmanns barna 2015)< 

https://issuu.com/umbodsmadurbarna/docs/umbvefur>skoðað 2. febrúar 2020, 11-13. 

https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/nyr-baeklingur-um-personuvernd-barna-8-12-ara
https://issuu.com/umbodsmadurbarna/docs/umbvefur
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 Dæmi um framangreint má sjá í úrskurði Persónuverndar 8. mars 2018 í máli nr. 

2017/1183, sem áður hefur verið fjallað um í kafla 3.2.2.2.193 Forsaga málsins var sú að 

Persónuvernd barst kvörtun frá móður vegna myndbirtingar af dóttur hennar á Facebooksíðu 

föðursins. Á þeim tíma var dóttirin nýlega orðin 14 ára gömul. Í kvörtuninni kom fram að 

dóttirin væri mótfallin myndbirtingunni og hefði margbeðið föður sinn um að fjarlægja 

myndina. Þá væri móðir hennar, sem forsjáaðili dótturinnar, einnig mótfallinn 

myndbirtingunni. Persónuvernd fór fram á það við móður dótturinnar að sýna fram á að 

umrædd ósk kæmi frá dótturinni, t.d. með afritum af samtölum í gegnum Facebook. Þar sem 

þessar beiðnir fóru fram símleiðis var slíkt ekki hægt og taldi Persónuvernd sér því ekki fært 

að úrskurða í málinu á grundvelli upplýsinga móður barnsins og var kvörtuninni því vísað frá. 

Með hliðsjón af eðli álitaefnis og aldri barnsins var talið nauðsynlegt að kvörtun kæmi frá 

barninu sjálfu.194 

 Móðir stúlkunnar leitaði í kjölfarið til umboðsmanns Alþingis, sem starfar samkvæmt 

lögum nr. 85/1997. Þar kemur fram í 1. mgr. 2. gr. að hlutverk hans sé, í umboði Alþingis, að 

hafa eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitafélaga, á þann hátt sem nánar greinir í lögunum, til 

að tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum landsins. Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. 

stjórnsýslulaga, getur hver sá, sem telur sig hafa verið beittan rangsleitni af hálfu stjórnsýslu 

ríkis og sveitarfélaga, eða einkaaðila sem að lögum hefur verið fengið opinbert vald til 

ákvarðana um rétt og skyldu manna, kvartað til umboðsmanns, skv. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 

85/1997. Í áliti og bréfi UA frá 7. maí 2018 í máli nr. 9524/2017 taldi umboðsmaður Alþingis 

að málsmeðferð Persónuverndar, sem fólst í því að vísa málinu frá án þess að leitast við að afla 

afstöðu dótturinnar sjálfrar til málsins, ekki vera í samræmi við ákvæði barnalaga, 

barnasáttmálans og rannsóknarreglu stjórnsýslulaga.195 Í álitinu er farið yfir þær breytingar sem 

gerðar voru á barnalögum nr. 76/2003 með lögum nr. 61/2012, en þær breytingar komu m.a. 

til framkvæmda til að gæta samræmis við ákvæði barnasáttmálans. Þannig er samkvæmt 2. 

mgr. 1. gr. bl., tekið fram að það sem barni er fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang þegar teknar 

eru ákvarðanir um málefni þess og 3. mgr. 1. gr. bl. segir að barn eigi rétt á að láta skoðanir 

sínar í ljós í öllum málum sem það varðar og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi 

við aldur og þroska. Samkvæmt 2. mgr. 12. gr. barnasáttmálans, sbr. lög 19/2013, skal veita 

börnum tækifæri til þess að tjá sig um eigin málefni við málsmeðferð fyrir dómi, eða 

 
193 Úrskurður Persónuverndar 8. mars 2018 í máli nr. 2017/1183. 

194 Ákvörðun Persónuverndar 25. apríl 2017 í máli nr. 2016/1644. 

195 Álit umboðsmanns Alþingis 7. maí 2018 í máli nr. 9524/2017. 
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stjórnvaldi, og ber að taka réttmætt tillit til skoðana þeirra. Ákvæðið leggur ekki skyldu á barn 

að hafa skoðun heldur er um að ræða þá skyldu stjórnvalda að tryggja börnum raunverulegt 

tækifæri til að taka þátt í ákvörðun sem þau varðar á eigin forsendum. Þetta á við hvort sem 

barnið sjálft kemur fram sem aðili málsins eða forsjáraðili sem fyrirsvarsmaður þess. 

Stjórnvöld verða að gæta að þessum reglum óháð afstöðu þess sem kemur fram sem formlegur 

aðili eða fyrirsvarsmaður barns. Til viðbótar gildi hin almenna rannsóknarregla 

stjórnsýsluréttarins, sbr. 10. gr. ssl, sem leggur þá skyldu á stjórnvald að tryggja að atvik 

málsins hafi verið rannsökuð nægjanlega áður en ákvörðun í því er tekin. Þar ber, ef aldur og 

þroski barns stendur því ekki í vegi, að gefa barni kost á að tjá sig um það málefni sem til 

úrlausnar er. Að öllu framangreindu virtu taldi umboðsmaður Alþingis það vera í andstöðu við 

umrædd lagaákvæði að eingöngu var leitað eftir gögnum hjá móður stúlkunnar. Í rökstuðningi 

sínum til umboðsmanns Alþingis tók Persónuvernd fram að stofnunin hefði getað skapað 

varasamt fordæmi með að úrskurða forsjáraðila réttan aðila að kvörtunarmáli vegna 

myndbirtingar af stálpuðu barni. Taldi nefndin það geta haft í för með sér að barn gæti ekki 

fylgt rétti sínum eftir fyrr en lögaldri væri náð. Um það álitaefni sagði umboðsmaður Alþingis 

að: 

 

[...] Kvörtun móður varðaði myndbirtingu af dóttur hennar og laut því að 

sérstökum lögvörðum hagsmunum dótturinnar. Dóttirin hafði því stöðu aðila máls 

í því tilviki sem hér um ræðir enda þótt kvörtunin væri borin fram af móður 

dótturinnar, sem forsjárforeldri og fyrirsvarsmanni dóttur hennar. Þá tek ég fram 

vegna afstöðu Persónuverndar að þótt mál barns eða ungmennis sé komið til kasta 

stjórnvalds fyrir frumkvæði forsjáraðila þess og það fari þannig með aðilafyrirsvar 

við meðferð málsins kemur það ekki í veg fyrir að leitað sé afstöðu viðkomandi 

barns eða ungmennis við meðferð máls. Þvert á móti leiðir af núgildandi lögum 

að stjórnvaldið þarf sjálft að hafa frumkvæði að því að leita eftir viðhorfi þess til 

málsins liggi það ekki þegar fyrir með óyggjandi hætti í gögnum málsins. 

 

 

Líkt og áður kom fram virðist afgreiðsla mála innan stjórnsýslunnar á kvörtunum eða kærum 

af hálfu barna vera óskýr í framkvæmd og segja má að sú ályktun fái aukið vægi í fyrrgreindu 

áliti umboðsmanns Alþingis. Þar kemur einnig fram að Persónuvernd telji þörf á skýrari 

leiðbeiningum gagnvart stofnunum og öðrum sem komi að því að afgreiða erindi sem varði 

börn.  
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4.3. Samantekt 

Eins og fram kom í kafla 4.2.2. er mikilvægt að börnum sé gefið tækifæri til þess að tjá sig við 

málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi. Þar er jafnframt rakið að börnum hér á landi eru ekki 

tryggð úrræði til þess að fá úrlausn um álitaefni sín, nema að takmörkuðu leyti. Hins vegar 

staðfestir álit umboðsmanns Alþingis sem reifað var í sama kafla, mikilvægi þess að tryggja 

rétt barna til þátttöku í málum þar sem hagsmunir þeirra eru brýnir í samræmi við ákvæði 

barnasáttmálans. Að öllu framangreindu virtu eiga allir einstaklingar hér á landi lagalegan rétt 

til þess að standa vörð um einkalíf sitt og meðferð eigin persónuupplýsinga með stoð í settum 

lögum, stjórnarskrá Íslands og alþjóðlegum mannréttindasáttmálum, og það gildir einnig um 

börn.  

5. Börn 

5.1. Almennt 

Þær tæknilegu framfarir sem orðið hafa í umhverfi okkar á síðustu árum hafa skapað mörg 

siðferðileg álitamál og eitt þeirra snýr að rafrænu fótspori barna. Eins og rakið er áður í 3. kafla, 

hefur löggjafinn meðal annars talið rétt að setja reglur til að leggja hömlur á söfnun 

persónuupplýsinga sem eiga sér stað á veraldarvefnum og á samfélagsmiðlum. Í kjölfarið hafa 

spurningar vaknað um afleiðingar þess að persónuupplýsingum barna er frjálslega dreift og 

miðlað af foreldrum á umræddum miðlum. Hér má nefna dæmi um verðandi foreldra sem nota 

samfélagsmiðla til að vekja athygli á því að nýr meðlimur er væntanlegur í fjölskylduna. Í 

tilefni þess er oft látin fylgja til staðfestingar sónarmynd af barninu sem tekin er í ómskoðun, 

sem er mikilvægur liður í mæðravernd við að greina og skoða fósturgalla. Þegar barnið er fætt 

er jafnvel opnuð sérstök vefsíða tileinkuð barninu þar sem foreldrar fjalla um daglegt líf þess, 

áfanga og áskoranir og láta þá gjarnan fylgja ýmsar hugleiðingar um foreldrahlutverkið og 

viðburði í lífi barnsins. Árið 2010 voru birtar helstu niðurstöður rannsóknar sem gerð var meðal 

foreldra víðsvegar um heiminn. Markmið rannsóknarinnar var m.a. að varpa ljósi á umfang 

birtingu ljósmynda af börnum á netinu. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að á þeim 

tíma voru um 81% barna undir tveggja ára aldri komin með mynd af sér á netið og um 

fjórðungur þeirra fyrir fæðingu.196 Árið 2018 gaf umboðsmaður barna í Bretlandi út skýrslu 

sem fjallaði um söfnun og miðlun persónuupplýsinga barna og áhrif þess á framtíð þeirra. Þar 

kemur fram að áætlað er að þegar barn nær 13 ára aldri hafa verið birtar um 1300 ljósmyndir 

 
196 Businesswire „Digital Birth: Welcome to the online world (6. oktober 2010)< 

https://www.businesswire.com/news/home/20101006006722/en/Digital-Birth-Online-World 

> skoðað 23. janúar 2020.  

https://www.businesswire.com/news/home/20101006006722/en/Digital-Birth-Online-World
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og myndbönd af því á vefnum.197 Þannig má segja að börn séu í mörgum tilvikum svipt þeim 

mikilvæga rétti að sjálf fá að ákveða hver þau eru í hinu opinbera rými og hvað aðrir fá að vita 

um þau, en það er réttur sem flestum fullorðnum er tryggður og þykir sjálfsagður hluti 

sjálfsákvörðunarréttar hvers einstaklings. 

 Stacy Steinberg prófessor við University of Florida´s College of Law er einn helsti 

sérfræðingur nútímans í lagalegum álitaefnum tengdum fyrirbærinu sem oft er kallað 

“sharenting“ eða miðlun foreldra á upplýsingum um eigin börn á netinu. Í rannsóknum sínum 

og greinarskrifum hefur hún leitast við að leggja mat á kosti þess og galla við að takmarka 

tjáningarfrelsi foreldra til að tryggja börnum friðhelgi einkalífs á netinu. Meðal þess sem 

Steinberg hefur bent á er að foreldrar verði að gera sér grein fyrir því að börn allt frá fjögurra 

ára aldri eru farin að þróa með sér ákveðna sjálfsmeðvitund og hafa þar með getu til þess að 

bera sig saman við aðra. Á þessum aldri njóta börn verulega góðs af því að vera virt sem 

sjálfstæðir einstaklingar sem fá að segja sína skoðun á málum sem þau varða. Það á við um 

allar upplýsingar sem foreldrar kjósa að birta um börn sín, t.d. ljósmyndir, einkunnir eða 

frásagnir úr daglegu lífi þeirra. Lykilatriðið er samkvæmt Steinberg að hugað sé nánar að því 

hvaða upplýsingar sé viðeigandi að birta og umfram allt að foreldrar virkji og virði samráðsrétt 

barna með því að ræða við þau um þær upplýsingar sem foreldri hefur í hyggju að birta um 

barn, á þann hátt sem hentar aldri þeirra og þroska. Með því er ekki einungis stuðlað að 

jákvæðri sjálfsímynd barnsins og þroska heldur jafnframt læra þau að ákveðnir þættir í 

persónulegu lífi einstaklinga skal virða sem einkamál. Rannsóknir styðja þá niðurstöðu að börn 

sem alast upp í umhverfi þar sem foreldrar bæði virða einkalíf barna sinna og reyna ekki að 

móta allt þeirra líf vegni betur í lífinu. Í ljósi þess að mjög ung börn geta ekki tjáð skoðun sína 

verður að gæta þess að birta ekki persónuupplýsingar sem eru til þess fallnar að sýna börn í 

viðkvæmri stöðu. Í áliti sínu nefnir Steinberg raunverulegt dæmi um móður sem í sakleysi sínu 

birti myndir af börnum sínum á netinu þar sem hún er að þjálfa þau í því að nota kopp. Seinna 

komst móðir barnanna að því að myndirnar komust í hendur ókunnugra sem breyttu þeim og 

deildu á vefsíðu sem notuð var af barnaníðingum.198 Hér er um að ræða fullkomlega eðlilegan 

þátt í barnæsku flestra og ein birtingarmynd þess þegar foreldrar gleðjast yfir mikilvægum 

tímamótum í lífi barna sinna. Löngunin til að deila þessum áfanga með vinum og 

vandamönnum er rík og í þeim tilgangi deila foreldrar oft ljósmyndum og upplýsingum án þess 

 
197 Children´s commissioner „Who knows what about me?: a children´s Commissioner report into the collection 

and sharing of children´s data“ (November 2018)< https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-

content/uploads/2018/11/cco-who-knows-what-about-me.pdf> skoðað 18. mars 2020, 2.  

198 Stacey B. Steinberg, „Sharenting: Children´s Privacy in the Age of Social Media, (n. 112) 839. 

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2018/11/cco-who-knows-what-about-me.pdf
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2018/11/cco-who-knows-what-about-me.pdf


 

  62 

að staldra við og hugsa um mögulegar afleiðingar þess að gera slíkt efni aðgengilegt öðrum. 

Til þess að auka almennan skilning á réttindum barna til einkalífs er mælst til þess að horft sé 

til þriggja grundvallaratriða í þessum efnum. Það á við um foreldra og alla þá sem vinna að því 

að móta stefnu í málum sem varða börn. Í fyrsta lagi er um áþreifanlegar og raunverulegar 

afleiðingar að ræða, eins og gríðarleg söfnun persónuupplýsinga. Hér undir fellur m.a. 

auðkennisþjófnaður og sú háttsemi ókunnugra aðila að taka ófrjálsri hendi ljósmyndir af 

ólögráða einstaklingum af netinu oft í misjöfnum tilgangi. Í öðru lagi benda rannsóknir til þess 

að börn vilja hafa stjórn á miðlun og dreifingu á eigin persónuupplýsingum í hinum stafræna 

heimi. Það að foreldrar taki sér það vald að skapa barni rafrænt orðspor í máli og myndum 

getur það komið í veg fyrir að barnið sjálft fái tækifæri til að mynda eigin sjálfsmynd á þessum 

vettvangi á eigin forsendum. Í þriðja lagi verður að hafa í huga að börn læra það sem fyrir þeim 

er haft. Huga þarf að þeim skilaboðum sem við sendum börnum okkar um inntak og mikilvægi 

samþykkis og virðingu fyrir einkalífi annarra þegar við látum til okkar taka sem stafrænir 

borgarar í heimi upplýsinga.199   

 

5.2. Vernd samkvæmt barnasáttmálanum 

Fram hefur komið að líta ber á barnasáttmálann sem eina heild, en sáttmálinn samanstendur af 

54 greinum sem aðgreina má í þrjá flokka, þ.e. umönnun, vernd gegn m.a. hvers kyns ofbeldi 

og þátttöku. Þá þarf að gæta þess að huga ávallt að þeim fjórum grundvallarreglum sáttmálans 

sem fjallað var um í kafla 2.4.2, þar sem túlka ber sáttmálann með þær meginreglur að 

leiðarljósi. Aðildarríkin bera svo ábyrgð á að löggjöf þeirra og lagaframkvæmd sé í samræmi 

við sáttmálann, sbr. 4. gr. hans. Almennar athugasemdir barnaréttarnefndarinnar við einstakar 

greinar sáttmálans eru mikilvæg lögskýringargögn. Þar koma m.a. fram útskýringar á inntaki 

tiltekinna réttinda samkvæmt sáttmálanum og leiðbeiningar um viðeigandi ráðstafanir til þess 

að framfylgja þeim réttindum í löggjöf aðildarríkjanna eða með öðrum hætti. Er því tilefni að 

rifja upp 19. gr. sáttmálans sem kveður á um bann gegn hvers kyns ofbeldi á börnum, innan 

sem utan heimilis. Barnaréttarnefndin leggur áherslu á að ákvæðið felur í sér strangt til tekið 

þá skyldu aðildarríkja að leita allra mögulegra leiða til að tryggja vernd barna gegn hvers kyns 

ofbeldi af hálfu hvers sem er.200 Í því sambandi er vert að nefna að nefndin leggur ríka áherslu 

 
199 Stacey B. Steinberg, Growing up shared: negotiating the risks and opportunities of sharenting (13. nóvember 

2019)< https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2019/11/13/growing-up-shared-negotiating-the-risks-and-

opportunities-of-sharenting/>skoðað 20. febrúar 2020. 

200 UNCRC General Comment No.13 (2011): The right of the child to freedom from all forms of violence (18. 

apríl 2011) UN Doc CRC/C/GC/13, mgr. 37. 

https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2019/11/13/growing-up-shared-negotiating-the-risks-and-opportunities-of-sharenting/
https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2019/11/13/growing-up-shared-negotiating-the-risks-and-opportunities-of-sharenting/
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á að með hugtakinu ofbeldi er jafnframt átt við andlegt og tilfinningalegt ofbeldi.201 Af 

framangreindu leiðir að túlka ber 19. gr. í samræmi við 4. gr. sáttmálans á þann hátt að á 

aðildarríkjunum hvílir ófrávíkjanleg skylda til að vernda börn með öllum ráðum gegn hvers 

kyns ofbeldi. Á undanförnum árum hefur athyglin beinst að samskipta- og upplýsingatækni 

sem tæki í þeim tilgangi að beita börn ofbeldi. Í almennum athugasemdum 

barnaréttarnefndarinnar um túlkun og beitingu 19. gr. sáttmálans er að finna 

skilgreiningar/leiðbeiningar um fjölbreyttar birtingarmyndir þess konar ofbeldis. Það kemur 

m.a. fram að tæknin er notuð til að beita börn blekkingum og tælingu í þeim tilgangi að misnota 

börn kynferðislega. Jafnframt er þar fjallað um rafrænt einelti, þar sem netið er notað til að 

koma á framfæri niðrandi og ærumeiðandi upplýsingum um einstakling. Íslenska ríkið hefur 

gripið til ýmissa ráðstafana til þess að tryggja börnum vernd gegn einelti með mótun stefnu í 

forvörnum og fræðslu í því skyni. Hins vegar vakti það athygli höfundar að í umræddri 

athugasemd er að finna svohljóðandi skilgreiningu:  

The process of taking, making, permitting to take, distributing, showing, possessing 

or advertising indecent photographs or pseudophotographs (“morphing”) and 

videos of children and those making a mockery of an individual child or categories 

of children. 

Þrátt fyrir að skilgreiningin vísi ekki beinlínis til myndefnis af þeim toga þar sem börn eru 

afhjúpuð og sýnd í viðkvæmum aðstæðum, má velta upp þeirri spurningu hvort í náinni framtíð 

komi slíkt myndefni ótvírætt að falla undir vernd 19. gr. barnsáttmálans. Barnaréttarnefndin 

hefur áréttað að börn verði hvorki virt né viðurkennd sem sjálfstæðir einstaklingar með eigin 

réttindi ef barnvæn nálgun er ekki í hávegum höfð á öllum sviðum samfélagsins. Börn eru 

viðkvæmur þjóðfélagshópur og berskjaldaðri en þeir fullorðnu. Þess vegna er mikilvægt að búa 

þeim sem best umhverfi til að þroskast en ætla má að ósamþykkt, ónærgætin umfjöllun af hálfu 

forsjáraðila þeirra sé ekki til þess fallin að stuðla að því. 

 

5.2.1. Meginreglur sáttmálans um þátttöku barna 

Tvær grundvallarreglur sáttmálans er að finna í 3. og 12. gr., en þær hafa áhrif á túlkun annarra 

réttinda samkvæmt sáttmálanum. Reglurnar veita börnum jafnframt sjálfstæð réttindi en í 

tengslum við efni ritgerðarinnar er vert að skoða samspil 3. gr. og 12. gr. sáttmálans. Til þess 

að gæta að þeirri grundvallarreglu sáttmálans sem felur í sér að ávallt skal hafa hagsmuni barna 

í fyrirrúmi verður að gefa barninu tækifæri til þess að tjá sig og taka þarf tillit til skoðana þess. 

 
201 sama heimild, mgr. 4. 
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Þess vegna þarf að líta til 12. gr. sáttmálans sem kveður á um rétt barna til að láta skoðanir 

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

samræmi við aldur þeirra og þroska. Að sama skapi verður að gæta að því að virða stigvaxandi 

sjálfsákvörðunarrétt barns við mat á því hvað barninu er fyrir bestu. Með því er átt við að taka 

þarf tillit til aldurs, reynslu og vitsmunalegs þroska barna, en hafa ber í huga að mjög ung börn 

eiga sömu réttindi þrátt fyrir að geta ekki tjáð sig með orðum. Eins og fram kom í kafla 2.4.2.4. 

þarf að viðurkenna leiðir fyrir ung börn til að tjá skilning sinn, val og vilja. Þar geta önnur 

tjáningarform eins og leikur, líkamstjáning, svipdrættir og teikningar komið til skoðunar, en 

12. gr. gerir ekki kröfu um að börn skilji allar hliðar máls sem þau varðar. Eingöngu þarf að 

vera til staðar fullnægjandi skilningur, þannig að barn geti myndað sér skoðun. Með því móti 

yrði tekið mikilvægt skref í þá átt að innleiða réttindi 12. gr. að fullu.202  

 

5.2.2. Friðhelgi einkalífs barna samkvæmt 16. gr. barnasáttmálans 

Fjallað er um friðhelgi fjölskyldu og einkalífs í 16. gr. barnasáttmálans, en hún er svohljóðandi:  

 

1. Eigi má láta barn sæta gerræðislegum eða ólögmætum afskiptum af einkalífi 

þess, fjölskyldu, heimili eða bréfum, né ólögmætri árás á sæmd þess eða mannorð. 

2. Barn á rétt á vernd laganna fyrir slíkum afskiptum og árásum. 

 

Samkvæmt ákvæðinu ber að tryggja að einkalíf barna njóti verndar við allar kringumstæður, 

einnig innan fjölskyldunnar, þó að óhjákvæmilegt sé að rétturinn sé takmörkum háður vegna 

forsjárvalds foreldra.203 Áður hefur verið minnst á einkunnarorð sáttmálans í þremur orðum, 

sem vísa til markmiða hans um að tryggja börnum umhyggju, vernd og þátttöku. Það 

síðastnefnda leggur áherslu á að börn séu virkir þátttakendur í þjóðfélaginu og í hinu daglega 

lífi, innan fjölskyldunnar sem utan. Þá hefur jafnframt verið fjallað um forsjárskyldu foreldra 

og hvernig sá réttur takmarkar friðhelgi einkalífs barna. Eðli málsins samkvæmt er sú 

takmörkun til staðar, þar sem börn þarfnast meiri umhyggju og ríkari verndar en aðrir. 

Löggjafinn hefur komið til móts við þessa takmörkun með því að mæla fyrir um samráðsrétt 

eða, stigvaxandi sjálfsákvörðunarrétt barna með auknum aldri og þroska sem fjallað verður um 

hér í köflunum á eftir.  

 
202 Umboðsmaður barna, „Þátttaka barna í stefnumótun og ákvörðunum“ (n. 53) 11. 

203 Þórhildur Líndal, Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi (n. 47) 32-33. 
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5.3. Íslensk lög 

5.3.1. Vernd barna samkvæmt 3. mgr. 76. stjskr. 

Ákvæði um réttindi barna kom í stjórnarskrána við endurskoðun mannréttindakaflans árið 

1995. Þar er áhersla lögð á rétt barna til verndar og umönnunar, sbr. 3. mgr. 76. gr. og er 

ákvæðið talið fela í sér vissa stefnuyfirlýsingu en fyrirmynd þess var meðal annars 2. mgr. 3. 

gr. barnasáttmálans og að nokkru leyti einnig 24. gr. SBSR. Það kann þó að vera vandkvæðum 

bundið að skilgreina nákvæmlega hvers konar umönnun og vernd börn þarfnast til þess að 

velferð þeirra sé tryggð. Í athugasemdum við 14. gr. greinargerðar frumvarps þess er varð að 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 kemur fram að ákvæðinu er einkum ætlað að leggja þá skyldu 

á löggjafann að setja lög til að veita börnum fyrrnefnda vernd.204 Í þessu sambandi má nefna 

annars vegar rétt foreldra til að annast um börn sín og þau sjónarmið að barni sé yfirleitt fyrir 

bestu að alast upp hjá foreldrum sínum og fjölskyldu og hins vegar að ekki sé hægt að láta barn 

afskiptalaust ef velferð þess er ógnað. Jafnframt ber löggjafanum að tryggja foreldrum 

viðunandi aðstæður og möguleika til þess að annast uppeldi barna sinna og stuðning við það 

verkefni ef við á. Í reynd eru því margir þættir sem stuðla að því að börn geti notið velferðar.205 

Ákvæðið er þannig efnisregla sem felur í sér að unnt er að sækja stoð eða áréttingu til þess fyrir 

heimild til undantekninga frá öðrum reglum mannréttindakafla stjórnarskrárinnar ef slíkar 

undantekningar eru nauðsynlegar til verndar börnum.206  

 

5.3.2. Samráðsréttur og sjálfsákvörðunarréttur barna 

Með auknum aldri og þroska verða börn betur í stakk búin til þess að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir um líf sitt, en ungur aldur á þó ekki að koma í veg fyrir að börn hafi aðkomu að allri 

ákvörðunartöku um eigið líf og aðstæður. Í íslenskum lögum er víða gert ráð fyrir að börnum 

sé í auknum mæli treyst til að taka ákvarðanir um málefni sín, í samræmi við meginreglu 

barnasáttmálans um stigvaxandi rétt barna til þátttöku. Það á við fullum fetum um rétt barna til 

að njóta friðhelgi einkalífs. Grundvallarreglan um rétt barna til þátttöku hefur verið lögfest víða 

í íslenskri löggjöf. Börn eiga því skýran lagalegan rétt til þess að tjá sig í öllum málum sem 

varða þau og skylt er að taka réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur og þroska.207 

 
204 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 297. mál, um 14. gr.  

205 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 27) 560-561. 

206 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 297. mál. 

207 Fimmta og sjötta skýrsla Íslands um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 

(Forsætisráðuneytið nóvember 2018)< https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Felags--og-

fjolskyldumal/Malefni-barna/Sk%C3%BDrsla%20um%20barnas%C3%A1ttm%C3%A1lann%20-

%20%C3%ADslenska.pdf>skoðað 17. janúar 2020. 

https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Felags--og-fjolskyldumal/Malefni-barna/Sk%C3%BDrsla%20um%20barnas%C3%A1ttm%C3%A1lann%20-%20%C3%ADslenska.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Felags--og-fjolskyldumal/Malefni-barna/Sk%C3%BDrsla%20um%20barnas%C3%A1ttm%C3%A1lann%20-%20%C3%ADslenska.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Felags--og-fjolskyldumal/Malefni-barna/Sk%C3%BDrsla%20um%20barnas%C3%A1ttm%C3%A1lann%20-%20%C3%ADslenska.pdf
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Þá er eðlilegt að samráðsrétturinn aukist jafnt og þétt þar til barnið verður lögráða og fær fullan 

sjálfsákvörðunarrétt en samkvæmt íslenskum lögum eru börn ólögráða til 18 ára aldurs, sbr. 1. 

mgr. 1. gr. lögrl.208 Samráðsrétturinn er lögfestur 3. mgr. 1. gr. og 6. mgr. 28. gr. barnalaga. 

Ákvæðið mælir fyrir um skyldu foreldra til þess að hafa samráð við barn sitt þegar taka þarf 

ákvarðanir í persónulegum málum þess. Rétturinn tryggir því aðkomu barna að allri 

ákvörðunartöku foreldra um hagi þess. Þar að auki skal afstaða barns fá aukið vægi eftir því 

sem það verður eldra og þroskast. Í vissum tilfellum hefur löggjafinn tekið afstöðu til þess að 

börn undir lögaldri geti tekið á sig ákveðnar skyldur og fengið aukin réttindi án sérstakrar 

aðkomu forsjáraðila. Sem dæmi má nefna 1. mgr. 46. gr. bvl. en þar er mælt fyrir um að börn 

sem eru 15 ára og eldri séu sjálfstæðir aðilar máls í ákveðnum tilvikum í barnaverndarmálum. 

Þá skal í samræmi við aldur barns og þroska, gefa því kost á að tjá sig um mál sem það varðar 

og taka réttmætt tillit til skoðana þess við úrlausn máls, sbr. 2. mgr. 46. gr. bvl. Jafnframt er 

mælt fyrir um aðgang barns að öllum gögnum barnaverndarmáls og rétt barns á aðstoð 

lögmanns í 45. gr. og 46. gr. bvl. Börn verða einnig sjálfstæðir aðilar að heilbrigðiskerfinu við 

16 ára aldur og geta þá sjálf samþykkt og hafnað nauðsynlegum meðferðum, sbr. 8. gr., 25. gr., 

og 26. gr. laga nr. 97/1997 um réttindi sjúklinga. Einnig ráða börn sjálfsafla fé sínu, en með 

því er átt við það fé sem barnið hefur unnið sér inn með persónulegri vinnu sinni, og gjafafé, 

það er fé, sem barnið hefur fengið að gjöf, sbr. 75. gr. lögrl.  

 Dæmi um sjálfsákvörðunarrétt barna er að finna í 5. gr. laga nr. 43/2019 um 

þungunarrof. Þegar frumvarpsdrögin voru kynnt í samráðsgátt stjórnvalda var ekki að finna 

ákvæði um heimild stúlkna sem eru ólögráða fyrir æsku sakir til að taka eigin ákvörðun um 

þungunarrof. Eftir ábendingu umboðsmanns barna þess efnis, var úr því bætt, en með þeim 

annmörkum að slík ákvörðun væri einungis heimil með samþykki forsjáraðila. Taldi 

umboðsmaður barna það ekki í samræmi við stigvaxandi sjálfsákvörðunarrétt barna samkvæmt 

barnasáttmálanum.209 Með tilliti til þess hversu persónuleg og afdrifarík ákvörðun um 

þungunarrof er var slíkt talið samræmast betur sjálfstæðum rétti barna til friðhelgi einkalífs og 

rétti þeirra til stigvaxandi áhrifa á eigið líf, sem fram kemur í barnasáttmálanum.210 

 Lög nr. 45/2019 um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsmála tóku gildi í janúar 

2019 en markmið laganna er meðal annars það að börn og unglingar geti lagt stund á íþróttir 

og tekið þátt í öðru æskulýðsstarfi í öruggu umhverfi. Samskiptaráðgjafi er bundinn 

 
208 Hrefna Friðriksdóttir, „Samningur um réttindi barnsins“ (n. 36) 304-305. 

209 Alþt. 2018-2019, A-deild, 393. mál, umsögn umboðsmanns barna við frumvarpið, erindi nr. Þ 4932, 

aðgengilegt á vef Alþingis. 

210 Alþt, 2018-2019, A-deild, þskj. 521 - 393. mál. 
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þagnarskyldu sem fram kemur í 1. mgr. 7. gr. laganna og segir þar að samskiptaráðgjafanum 

er óheimilt að skýra frá þeim atriðum sem hann verður áskynja um í starfi sínu og leynt eiga 

að fara. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi. Kveðið er á um heimild til að veita undanþágu 

frá þagnarskyldu en ákvæðið var orðað svo að samþykki þess sem til hans leitar og eftir 

atvikum forsjáraðila, ef við á, leysir samskiptaráðgjafa undan skyldunni. Í athugasemdum við 

7. gr. með frumvarpi þess sem varð að lögum nr. 45/2019 má greina að breytingar voru gerðar 

á undanþáguákvæðinu með tilliti til friðhelgi einkalífs barna.  

 Umboðsmaður barna vakti athygli á því skilja mátti greinina svo að samþykki foreldris 

eða forsjáraðila væri nóg til að leysa samskiptaráðgjafa frá þagnarskyldu ef barn væri ekki 

orðið lögráða. Áréttað var að börn eiga sjálfstæðan rétt á friðhelgi einkalífs, líkt og fullorðnir, 

og í því felst meðal annars rétturinn til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir um persónuleg 

málefni. Með auknum aldri og þroska eiga börn að öðlast stigvaxandi rétt til að ráða 

persónulegum málum sínum sjálf. Þannig eiga stálpuð börn og ungmenni að eiga ríkari rétt til 

friðhelgi einkalífs og ráða persónulegum málum sínum. Í athugasemdum við 7. gr. má ráða að 

aldrei eigi að veita undanþágu frá þagnarskyldu, sama á hvaða aldri barn er, nema samþykki 

þess liggi fyrir enda tekur tilkynningaskyldan til barnaverndar á málum sem nauðsynlegt er að 

grípa inn í til að veita barni aðstoð. Af framangreindu má ráða að löggjafinn er að taka til greina 

ábendingar um mikilvægi friðhelgi einkalífs barna.  

 Með hliðsjón af framangreindu má álykta að löggjafinn hefur í auknum mæli gripið til 

ráðstafana til að tryggja vernd einkalífs barna og rétt þeirra til þátttöku í málum þar sem 

hagsmunir þeirra eru brýnir, en þá þróun má að einhverju leyti rekja til starfs embættis 

umboðsmanns barna sem og annarra aðila sem vinna að réttindum og málefnum barna í 

íslensku samfélagi.  

Þegar nýju persónuverndarlögin tóku gildi árið 2018 voru persónuupplýsingum barna 

veitt sérstök vernd. Þar er fjallað um birtingu dóma þegar þolendur eru börn. Slíkar birtingar 

hafa verið taldar ganga nærri friðhelgi barna og persónuvernd með nákvæmum atvikalýsingum. 

Umboðsmaður barna hefur ítrekað vakið máls á þessum annmörkum og krafist breytinga á 

reglum dómstólasýslunnar þess efnis sem og viðkomandi ákvæðum í lögum.211 Brugðist var 

við þessu með setningu reglna um birtingu dóma og úrskurða á vefsíðu dómstólanna nr. 3/2019. 

Þar er áhersla lögð á börn og ungmenni, kveðið er á um að ekki skuli birta dómsúrlausnir í 

héraði í málum samkvæmt barnaverndarlögum og barnalögum, þar sem iðulega er fjallað um 

 
211 Salvör Norðdal, „Birting dóma þegar þolendur eru börn“ (Vísir 19. febrúar 2019)< 

https://www.visir.is/g/2019190218802/birting-doma-thegar-tholendur-eru-born->skoðað 10.april 2020.  

https://www.visir.is/g/2019190218802/birting-doma-thegar-tholendur-eru-born-


 

  68 

viðkvæm og persónuleg málefni barna. Þá er einnig kveðið á um að við birtingu dóma í 

sakamálum skal gæta nafnleyndar um ákærða hafi hann ekki náð 18 ára aldri þegar brot var 

framið. Í þessum reglum er því sérstaklega hugað að friðhelgi einkalífs barna og að trúnaður 

ríki um viðkvæm mál sem koma til kasta dómstóla þar sem börn koma við sögu. 212 

Sambærilega þróun má einnig sjá í íslenskri dómaframkvæmd en þrátt fyrir lögfestingu 

barnasáttmálans eru þó nokkur tilvik þar sem ekki hefur verið rætt við barn áður en dómari 

hefur komist að niðurstöðu, jafnvel í málum sem varða mikilvæga og persónulega hagsmuni 

barns, eins og í forsjár- og umgengnismálum samkvæmt ákvæðum barnalaga. Í dómi 

Hæstaréttar í máli nr. 703/2017 reyndi á ákvörðun um umgengnisrétt og lögheimili til 

bráðabirgða. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að lögbundinn réttur 10 ára barns til þess 

að tjá sig hafi ekki verið virtur í málinu og vísaði í því sambandi í 12. gr. barnasáttmálans og 

ákvæði barnalaga. Var málinu því vísað aftur til héraðsdóms. Hefur Hæstiréttur Íslands því 

tekið skýra afstöðu til þess að börn eigi rétt á að hafa áhrif í málum sem þau varða og að ekki 

sé unnt að komast að niðurstöðu um það sem barni er fyrir bestu nema fyrir liggi afstaða þess 

barns sem um ræðir hverju sinni.213 

 Því var svo slegið föstu í dómi Hæstaréttar í máli nr. 58/2019, að börn eiga ekki einungis 

rétt til að tjá sig í öllum málum er þau varða heldur einnig að taka beri réttmætt tillit til skoðana 

þeirra. Forsaga málsins er sú að systkini voru tekin af heimili eftir að faðirinn var grunaður um 

kynferðisbrot gagnvart eldra barninu. Börnin, stúlka sem þá var á sjöunda aldursári og drengur 

þremur árum yngri, voru í kjölfarið vistuð utan heimilis í nokkra mánuði en fóru svo aftur til 

móður sinnar. Tveimur mánuðum síðar fór stúlkan til fósturforeldra og drengurinn hálfu ári 

síðar. Þegar málið fór fyrir Hæstarétt höfðu börnin dvalið hjá fósturforeldrum í rúmlega þrjú 

ár. Áður hafði héraðsdómur fallist á kröfu barnaverndarnefndar um að svipta foreldrana forsjá 

yfir börnunum en með dómi Landsréttar var þeirri ákvörðun snúið við með vísan til þess að 

skilyrðum barnaverndarlaga var ekki fullnægt. Hæstiréttur veitti áfrýjunarleyfi á þeim 

grundvelli að málið hefði verulegt almennt gildi að barnarétti, einkum að því er varðaði hversu 

mikið vilji barns ætti að vega í málum er snerta það, með tilliti til aðstæðna allra. Einnig var 

talið mikilvægt að útkljá áhrif sýknu í sakamáli í málum sem þessu, en faðirinn sem hafði verið 

ákærður fyrir kynferðisbrot var sýknaður í héraði árið 2017.  

 Dómur Hæstaréttar vísar til þess að fyrir lágu fjölmörg gögn ýmissa fagaðila um 

foreldrana og börnin þar sem fram komu upplýsingar um líðan barnanna, heilsu þeirra og 

 
212 Reglur dómstólasýslunnar um birtingu dóma og úrskurða á vefsíðu dómstólanna nr. 3/2019. 

213 Hrd. 29. nóvember 2017 í máli nr. 703/2017. 
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þroska. Af þeim gögnum taldi dómurinn með engu móti hægt að draga aðra ályktun en að 

börnin hafi við alla meðferð málsins verið afdráttarlaus um að þau vildu ekkert samneyti eiga 

við föður sinn. Fram kom að dómendur í héraði höfðu rætt beint við börnin til að kanna afstöðu 

þeirra en við síðari meðferð málsins hjá Landsrétti, átta mánuðum síðar, var ekki fallist á að 

börnin færu á ný til viðtals hjá dómendum. Þar sem börn eiga skýran lagalegan rétt til að tjá 

sig í öllum málum sem þau varða taldi barnaverndarnefnd meðferð málsins verulegum 

annmörkum háð en auk þess tók dómur Landsréttar ekki tillit til matsgerðar dómkvadds manns 

við niðurstöðu málsins. Um þá málsástæðu sagði Hæstiréttur: 

 

Bar réttinum að fullvissa sig um afstöðu og líðan barnanna með því að tala við 

þau á nýjan leik. Var enn meiri nauðsyn til þess í því ljósi að með dóminum er 

farið á svig við afdráttarlaus gögn málsins um vilja stúlkunnar og að sínu leyti 

gögn um vilja drengsins, sbr. framangreind ákvæði 2. mgr. 4. gr., 2. mgr. 46. 

gr. og 2. mgr. 55. gr. barnaverndarlaga og 1. og 2. tölulið 12. gr. samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sbr. lög nr. 19/2013, og dóm 

Hæstaréttar 29. nóvember 2017 í máli nr. 703/2017.  

 

Í niðurstöðu hins áfrýjaða dóms er að engu leyti vikið að matsgerð dómkvadds 

matsmanns. Í henni kemur fram að vilji barnanna sé mjög skýr um að þau 

upplifi aðstæður sínar góðar á fósturheimilinu, öfugt við heimili foreldra sinna, 

og vilji hvorugt þeirra snúa aftur á heimili foreldranna. Eru þessar ályktanir 

matsmanns mjög í samræmi við viðtöl barnanna við talsmann sinn og 

meðferðaraðila í Barnahúsi og einnig lýsingar annarra þeirra er komu að 

málefnum barnanna, svo og þau nýju gögn sem lögð hafa verið fyrir Hæstarétt, 

meðal annars frá skipuðum talsmanni þeirra.  

 

 

Hæstiréttur rakti í framhaldinu þau atriði sem máli skipta við mat á því hvort skilyrði 

barnaverndarlaga fyrir kröfu forsjársviptingar samkvæmt 29. gr. bvl. væru uppfyllt. Í því 

samhengi vísaði dómurinn til þess að líta beri til 4. gr. bvl. þar sem fram koma þær meginreglur 

sem gilda í barnaverndarstarfi og leggja beri til grundvallar við beitingu og túlkun laganna. 

Samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins skal beita þeim ráðstöfunum sem ætla megi að séu barni fyrir 

bestu, en um beitingu lagagreinarinnar sagði Hæstiréttur: 

 

Þessi regla vísi til sjálfstæðs réttar barnsins þar sem hagsmunir þess skuli skipa 

öndvegi. Aðrir hagsmunir, svo sem hagsmunir foreldra, verði þar af leiðandi að 

víkja ef þeir stangist á við hagsmuni barnsins, en reglan komi meðal annars 

fram í 1. tölulið 3. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.  

 

Af gögnum málsins taldi Hæstiréttur börnin óttast föður sinn og jafnframt lýst þeirri afstöðu 

sinni að þeim hafi allan þann tíma sem þau hafi búið hjá fósturforeldrum liðið vel og vilji búa 
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þar áfram. Með vísan til meginreglna barnaverndarlaga og vilja barnanna með hliðsjón af því 

hvað börnunum er fyrir bestu, gæti ekki ráðið úrslitum, að faðir þeirra var sýknaður í sakamáli 

samkvæmt þeim ströngu kröfum um sönnun sem í slíkum málum gilda.  

 Í niðurstöðu Hæstaréttar tekur dómurinn fram að samkvæmt 1. mgr. 71. gr. stjskr. eiga 

allir rétt til friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og heimilis, og þann rétt má ekki skerða nema með 

lögum þegar brýna nauðsyn ber til, sbr. 8. gr. MSE. Þá ber að tryggja í lögum börnum þá vernd 

og umönnun sem velferð þeirra krefst, sbr. 3. mgr. 76. gr. stjskr. Vernd friðhelgi einkalífs, 

fjölskyldu og heimilis samkvæmt 1. mgr. 71. gr. stjskr. verður því að meta í samhengi við 3. 

mgr. 76. gr. stjskr., en um það mat sagði Hæstiréttur: 

 

Af því leiðir að grunnregla barnaréttar um að hagsmunir barna skuli hafðir í 

fyrirrúmi, eftir því sem velferð þeirra krefst, nýtur verndar stjórnarskrárinnar. 

Er þá jafnframt litið til þess að markmið 3. mgr. 76. gr. hennar er að tryggja að 

íslenskur réttur sé í samræmi við umræddan alþjóðasamning um réttindi 

barnsins, en hann hvílir á fyrrgreindri grunnreglu. Samkvæmt þessu leiðir af 

stjórnarskránni að friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og heimilis verður að víkja 

þegar velferð barns er í húfi. Þegar hagsmunir barns eru metnir í því tilliti er 

nauðsynlegt að líta til vilja þess eftir því sem aldur þess og þroski stendur til.   

 

Að öllu virtu taldi Hæstiréttur börnin hafa sýnt sterkan vilja til þess að fá að vera áfram saman 

hjá fósturforeldrum og var það mat dómsins að það væri börnunum fyrir bestu að vera komið 

varanlega fyrir í fóstri hjá þeim. Færa má rök fyrir því að niðurstaðan í umræddu máli hafi 

verið afdráttarlaus viðurkenning á lögbundnum rétti barna sem barnasáttmálinn feli í sér.214 

Börn eiga rétt á að hafa áhrif á eigið líf út frá eigin forsendum í öllum málum sem þau varða. 

6. Samantekt og niðurstöður  

Í ritgerð þessari hefur verið leitast við að svara hvort land sem búið er að lögfesta 

barnasáttmálann geti samþykkt að foreldrar í krafti forsjárvalds brjóti gegn friðhelgi barna á 

netinu. Verða nú dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknar minnar á þessari spurningu. 

 Frelsi einstaklinga til að tjá hug sinn og skoðanir og birta þær í máli eða myndum, er 

alla jafna talið einn af hornsteinum lýðræðis. Stjórnarskrá Íslands kveður skýrt á um þau gildi 

sem liggja til grundvallar opinni og frjálsri umræðu, sbr. 73. gr. stjskr., en frelsið er ekki án 

ábyrgðar, sbr. 2. og 3. mgr. 73. gr. stjskr. Stjórnarskráin gerir þannig ráð fyrir þeim möguleika 

að unnt sé að skerða tjáningarfrelsi einstaklinga vegna réttar annarra til friðhelgi einkalífs, sbr. 

 
214 Hrd. 10. mars 2020 í máli nr. 58/2019. 
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71. gr. stjskr., svo sem nauðsyn ber til í lýðræðissamfélagi. Eins og rakið er í þriðja kafla, getur 

reynt á rétt einstaklinga til friðhelgi einkalífs með margvíslegum hætti en segja má að 

tækniþróun nútímans hafi gert það að verkum að horfa verði á umrædd réttindi í ljósi 

upplýsingasamfélags 21. aldarinnar, og þá sérstaklega þegar hugað er að rannsóknarefni 

ritgerðarinnar. Af þeim sökum má ætla að viðfangsefni Persónuverndar komi einungis til með 

að verða umfangsmeiri á komandi tímum.215 Af umfjöllun þriðja kafla má ráða, að allir 

einstaklingar eiga rétt á friðhelgi einkalífs samkvæmt 71. gr. stjskr., sbr. 8. gr. MSE. Þar kemur 

einnig fram að mannorð einstaklinga og vernd persónuupplýsinga nýtur réttarverndar 

samkvæmt mannréttindarákvæðum stjórnarskrárinnar og þeim mannréttindasáttmálum sem 

Ísland hefur skuldbundið sig til að framfylgja eins og margsinnis hefur verið staðfest í 

réttarframkvæmd MDE og Hæstarétt Íslands. Að sama skapi hafa ummæli og myndbirtingar á 

opinberum vettvangi fallið undir vernd friðhelgi einkalífs, sbr. mál MDE Wolfgang Shussle 

gegn Austurríki og dóm Hæstaréttar í máli nr. 278/2006. Þrátt fyrir að engin lög gildi um 

samfélagsmiðla er ljóst að þeir sem orðið hafa fyrir því að viðkvæmum persónuupplýsingum 

hafi verið dreift eða þær birtar í þeirra óþökk, geta leitað réttar sín, eins og fram kemur í kafla 

3.2.3. Undanfarin ár hefur meðvitund um persónuvernd aukist til muna. Til dæmis, hvaða 

áhættu einstaklingar eru að taka með því að deila persónuupplýsingum með þriðju aðilum, 

hvort sem slíkt er gert með eða án samþykkis þess sem í hlut á. Telja verður að lög nr. 90/2018 

hafi átt ríkan þátt í þeim efnum, sbr. umfjöllun kafla 3.2.2.2. Af framangreindu má ráða að allir 

einstaklingar eiga rétt á friðhelgi einkalífs og persónuverndar, þar með talin börn. Með 

lögfestingu barnasáttmálans varð íslenska ríkið skuldbundið til að virða og tryggja öllum 

börnum þau réttindi sem sáttmálinn mælir fyrir um. Þar á meðal er réttur barna til friðhelgi 

einkalífs, sbr. 16. gr. sáttmálans. Íslenska ríkið ber ábyrgð á framkvæmd barnasáttmálans á 

Íslandi. Verður þar af leiðandi að spyrja hvort íslensk stjórnvöld standi vörð um friðhelgi 

einkalífs barna með tilliti til 4. gr. barnasáttmálans. Af umfjöllun ritgerðarinnar er ljóst að 

umrædd réttindi barna vegast stundum á við skyldur foreldra eða annarra til að vernda þau. Það 

sama á við um réttindi barna og réttindi foreldra og kemur það sérstaklega til álita varðandi rétt 

barna til friðhelgi einkalífs en eðli málsins samkvæmt takmarkar forsjá foreldra og þroski barna 

friðhelgi einkalífs barna fyrstu árin, sbr. 28. gr. bl.  

 

215 Tæknibyltingin- er von fyrir persónuvernd (Persónuvernd 28. janúar 2017)< 

https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/nr/2189>skoðað 25. mars 2020. 

 

 

https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/nr/2189
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 Í ritgerðinni er fjallað um nauðsyn þess að gæta að þeirri grundvallarreglu sáttmálans 

sem felur í sér að ávallt skal hafa hagsmuni barna í fyrirrúmi og því verður að gefa barninu 

tækifæri til að tjá sig og taka þarf tillit til skoðana þess. Auk þess eiga börn, eftir því sem þau 

eldast og þroskast, að öðlast stigvaxandi rétt til þess að ráða persónulegum málum sínum sjálf. 

Í fjórða kafla var tekið dæmi um viðtöl fjölmiðla við foreldra um erfiðleika innan 

fjölskyldunnar og áréttað að í þeim tilfellum verða börn að eiga val um hvort þau séu hluti af 

viðkomandi frásögn og umfjöllun eða ekki. Forsjáraðilar og aðrir sem annast börn eiga og 

verða að þekkja þennan rétt barna. Eins og rakið er í kafla 4.2.1. hefur Persónuvernd beint 

tilmælum til forsjáraðila og þeirra sem koma að starfi með börnum að standa vörð um 

persónuupplýsingar barna með útgáfu fræðsluefnis. Jafnframt hefur slíkt verið gert á vegum 

umboðsmanns barna ofl., með útgáfu viðmiða um opinbera umfjöllun um börn bæði í 

fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Í kaflanum var jafnframt fjallað um hvaða úrræði börn geta 

gripið til þegar vegið er að rétti þeirra til friðhelgi einkalífs og persónuverndar. Til dæmis þegar 

á vegast hagsmunir barna og foreldra sem virðast ósamrýmanlegir, sbr. úrskurð 

Persónuverndar í máli nr. 2017/1182. Af umfjölluninni er ljóst að hér á landi eru börnum ekki 

tryggð úrræði innan stjórnsýslunnar til þess að fá úrlausn um álitaefni sín, nema að takmörkuðu 

leyti, eins og fram kom í kafla 4.2.2. 

 Hins vegar er það álitaefni hvað varðar ung börn sem afhjúpuð eru með orðum og 

myndum á opinberum vettvangi, berskjölduð fyrir síendurtekinni dreifingu þess efnis um 

komandi framtíð. Í því sambandi verður að líta til þess sem fram kemur í fimmta kafla, en þar 

er áætlað að þegar barn nær 13 ára aldri hafa verið birtar um 1300 ljósmyndir og myndbönd af 

því á netinu. Þannig vill virðing fyrir réttindum ungra barna gleymast eða er jafnvel hafnað 

sökum takmarkaðrar getu þeirra og færni til að tjá sig. Barnaréttarnefndin leggur áherslu á að 

ung börn njóti sömu réttinda og önnur, sbr. 1. gr. barnasáttmálans og ber að túlka rétt þeirra í 

ljósi 3. gr. og 12. gr. sáttmálans, sbr. 2. og 3. mgr. 1. gr. bl.  

 Þá er börnum tryggð vernd gegn hvers kyns ofbeldi, sbr. 19. gr. barnasáttmálans, en 

með hugtakinu ofbeldi er jafnframt átt við andlegt og tilfinningalegt ofbeldi líkt og rakið er í 

kafla 5.2. Auk þess undirstrikaði löggjafinn hér á landi sérstaklega árið 2013 bann við að barn 

sé beitt ofbeldi eða því sýnd vanvirðandi háttsemi, sbr. 1. mgr. 1. gr. bl. Þar sem börn eru 

iðulega sýnd í viðkvæmum aðstæðum á netinu og þar er að finna frásagnir og ljósmyndir um 

það sem börn hafa gert eða sagt heima, sem eru jafnvel settar fram á neikvæðan og niðrandi 

hátt öðrum til gamans, verður að telja að veita beri börnum aukna vernd.  

 Þrátt fyrir það má segja að löggjafinn hafi í auknum mæli gripið til ráðstafana til að 

tryggja vernd einkalífs barna og rétt þeirra til þátttöku í málum þar sem hagsmunir þeirra eru 
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brýnir. Dæmi um það er setning reglna um birtingu dóma og úrskurða á vefsíðu dómstólanna 

nr. 3/2019 eins og rakið er í kafla 5.3.2. Enn fremur má greina sambærilega þróun í íslenskri 

dómaframkvæmd, en færa má rök fyrir því að Hæstiréttur hafi slegið því föstu að virða ber 

lögbundinn rétt barna í samræmi við barnasáttmálann, sbr. Hrd. nr. 58/2019.  

7. Lokaorð 

Í dómaframkvæmd nágrannalanda okkar og opinberri umræðu þar um réttindi barna, má greina 

ákveðna þróun sem miðar að því að takmarka forsjárvald foreldra, í þeim tilvikum þar sem þess 

gerist þörf, til þess að vernda sjálfsákvörðunarrétt barna og rétt þeirra til friðhelgi einkalífs. 

Sem dæmi má geta þess að í nýlegri skýrslu umboðsmanns barna í Svíþjóð til sænsku 

ríkisstjórnarinnar, kemur fram, að meðal þeirra aðgerða sem ráðast þarf í til þess að innleiða 

barnasáttmálann að fullu, er að tryggja að réttur forsjáraðila hafi ekki takmarkandi áhrif á 

réttindi barna. Leggur sænski umboðsmaðurinn til að sérstaklega verði tekin til skoðunar 

mismunandi staða forsjáraðila og barna í sænskri löggjöf og hvaða áhrif krafan um samþykki 

forsjáraðila hafi áhrif á möguleika barna á að fá að tjá sig í málum sem þau varðar og leita 

réttar síns.216  

 Einnig má sjá að dómstólar hafa í auknum mæli verið að takmarka forsjárvald foreldra 

til þess að tryggja börnum rétt til friðhelgi einkalífs. Þann 2. apríl 2019 sakfelldi 

Lagmannsréttur í Hálogalandi í Noregi móður fyrir að hafa brotið gegn 267. gr. norsku 

hegningalaganna, með því að birta myndskeið og ljósmyndir af sjö ára gömlu barni sínu í 

viðkvæmum aðstæðum á opinni Facebook-síðu. Málsatvik voru þau að ágreiningur var uppi 

milli konunnar og barnaverndaryfirvalda vegna yfirvofandi forsjársviptingar. Í málinu reyndi 

á það hvort konunni hafi, í krafti forsjárvalds síns sem felur í sér heimild til að taka ákvarðanir 

fyrir hönd barnsins, verið heimilt að birta umræddar upplýsingar um barnið. Af málavöxtum 

er ljóst að konan taldi sig vera að taka ákvörðun út frá bestu hagsmunum barnsins með því að 

berjast gegn því að það yrði tekið úr umsjá hennar. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu, að 

birting jafn viðkvæmra upplýsinga og um ræðir falli fyrir utan ákvörðunarrétt forsjárforeldris, 

því gagnstæð niðurstaða fæli í sér að börn nytu engrar verndar gegn ólögmætri birtingu foreldra 

á upplýsingum um einkamálefni þeirra. Benti dómstóllinn jafnframt á, að jafnvel þó svo að 

fyrir liggi samþykki barns fyrir birtingu slíkra upplýsinga hafi það ekki úrslitaáhrif, þar sem 

 
216 Barnombudsmannen, „Dom trot att dom vet battre“ (2020)< 

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/dom-tror-att-dom-vet-

battre/?fbclid=IwAR1YSejDvKmanMkzlDuzrNpt1z89x2l_9CfpXKkEGzhGWeTo-8GAeYBAnak>skoðað 3. 

júní 2020. 

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/dom-tror-att-dom-vet-battre/?fbclid=IwAR1YSejDvKmanMkzlDuzrNpt1z89x2l_9CfpXKkEGzhGWeTo-8GAeYBAnak
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/dom-tror-att-dom-vet-battre/?fbclid=IwAR1YSejDvKmanMkzlDuzrNpt1z89x2l_9CfpXKkEGzhGWeTo-8GAeYBAnak
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ung börn eigi erfitt með að sjá fyrir langtímaáhrif birtingar á viðkvæmum 

persónuupplýsingum.217  

 Með lögfestingu barnasáttmálans hafa íslensk stjórnvöld undirgengist þær 

skuldbindingar sem kveðið er á um í 4. gr. barnasáttmálans. Í því felst að framfylgja ákvæðum 

sáttmálans á sviði lagasetningar, stjórnsýslu og á öðrum sviðum samfélagsins sem hann nær 

til. Þar af leiðandi verða stjórnvöld að tryggja að unnt sé að beita öllum ákvæðum sáttmálans, 

jafnt fyrir stjórnvöldum og dómstólum. Eins og fram hefur komið eru fordæmi fyrir því að 

íslenskum lögum hafi verið breytt er í ljós kom að þau tryggðu ekki fyllilega réttindi barna, 

sbr. Hrd. nr. 506/2008. Þá virðist afgreiðsla mála innan stjórnsýslunnar á kvörtunum eða 

kærum af hálfu barna vera óskýr í framkvæmd, sbr. úrskurð Persónuverndar 8. mars 2018 í 

máli nr. 2017/1183. Af framangreindu má álykta að úrskurðaraðilar eru ekki nægilega upplýstir 

um hvenær og hvort þeim er heimilt að taka á móti kærum frá börnum en hluti af innleiðingu 

barnasáttmálans felst m.a. í að fræða og þjálfa fagfólk sem hefur aðkomu að málum barna.  

 Einnig þarf að fræða foreldra um rétt barna til friðhelgi einkalífs en segja má að 

tækniþróun nútímans hafi gert það að verkum að horfa verður á umrædd réttindi í ljósi 

upplýsingasamfélags 21. aldarinnar. Taka þarf til skoðunar mögulegar breytingar á 

barnalögum, barnaverndarlögum og ákvæðum annarra laga um rétt forsjáraðila, til þess að 

takmarka þann rétt, til verndar börnum. Umrædd háttsemi kynni til að mynda að falla undir 

hugtakið um vanvirðandi háttsemi, sbr. 1. mgr. 1. gr. bl., og 2. mgr. 1. gr. bvl., en nauðsynlegt 

er að löggjafinn taki af allan vafa um það.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
217 „Foreldri dæmt til refsingar fyrir birtingu myndar af barni sínu á Facebook“ (Persónuvernd)< 

https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/foreldri-daemt-til-refsingar-fyrir-birtingu-myndar-af-barni-

sinu-a-facebook>skoðað 23. janúar 2020. 

 

https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/foreldri-daemt-til-refsingar-fyrir-birtingu-myndar-af-barni-sinu-a-facebook
https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/foreldri-daemt-til-refsingar-fyrir-birtingu-myndar-af-barni-sinu-a-facebook


 

  75 

8. Heimildaskrá 

Ársæll M. Arnarsson, „Einelti hefur aukist á síðustu tólf 

árum“<https://www.frettabladid.is/frettir/einelti-hefur-aukist-a-siustu-tolf-arum/>skoðað 18. 

apríl 2020 

 

Barnombudsmannen, „Dom trot att dom vet battre (2020)< 

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/dom-

tror-att-dom-vet-

battre/?fbclid=IwAR1YSejDvKmanMkzlDuzrNpt1z89x2l_9CfpXKkEGzhGWeTo-

8GAeYBAnak>skoðað 3. júní 2020 

 

Boyd M. Dana, Ellisson B. Nicole, Social network sites: Definition, history, and scholarship 

(Október 2007 Journal of computer-mediated communication) 13, 210-230. 

 

Businesswire „Digital Birth: Welcome to the online world (6. oktober 2010)< 

https://www.businesswire.com/news/home/20101006006722/en/Digital-Birth-Online-World 

> skoðað 23. janúar 2020 

 

Björg Thorarensen „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum 

rétti“ (2003) 53 Tímarit lögfræðinga 

 

—— ——, „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“ í Björg 

Thorarensen o.fl. (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu: Meginreglur, framkvæmd og áhrif á 

íslenskan rétt (2. útgáfa, Bókaútgáfan Codex 2017) 

 

—— ——, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 

 

Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Codex 2011) 

 

Börn og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna: Samráð við börn um skýrslu Íslands um 

framkvæmd Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. (október 2018)< 

https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-

rit/2019/02/15/framkvaemd_barnasattmalans150219/>skoðað 5. apríl 2020 

 

„Börn og persónuvernd“ (Persónuvernd) < https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-

og-svarad/allar-spurningar-og-svor/born> skoðað 2. janúar 2020 

 

Children´s commissioner „Who knows what about me?: a children´s Commissioner report 

into the collection and sharing of children´s data“ (nóvember 2018)< 

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2018/11/cco-who-knows-

what-about-me.pdf> skoðað 18. mars 2020 

 

https://www.frettabladid.is/frettir/einelti-hefur-aukist-a-siustu-tolf-arum/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/dom-tror-att-dom-vet-battre/?fbclid=IwAR1YSejDvKmanMkzlDuzrNpt1z89x2l_9CfpXKkEGzhGWeTo-8GAeYBAnak
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/dom-tror-att-dom-vet-battre/?fbclid=IwAR1YSejDvKmanMkzlDuzrNpt1z89x2l_9CfpXKkEGzhGWeTo-8GAeYBAnak
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/dom-tror-att-dom-vet-battre/?fbclid=IwAR1YSejDvKmanMkzlDuzrNpt1z89x2l_9CfpXKkEGzhGWeTo-8GAeYBAnak
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/dom-tror-att-dom-vet-battre/?fbclid=IwAR1YSejDvKmanMkzlDuzrNpt1z89x2l_9CfpXKkEGzhGWeTo-8GAeYBAnak
https://www.businesswire.com/news/home/20101006006722/en/Digital-Birth-Online-World
https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2019/02/15/framkvaemd_barnasattmalans150219/
https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2019/02/15/framkvaemd_barnasattmalans150219/
https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/born
https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/born
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2018/11/cco-who-knows-what-about-me.pdf
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2018/11/cco-who-knows-what-about-me.pdf


 

  76 

Council of Europe: European Court of Human Rights „Guide on Article 8 of the European 

Convention on Human Rights: Right to respect for private and family life“ (31. ágúst 2019)< 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf>skoðað 4. febrúar 2020 

 

Davíð Þór Björvinsson, Barnaréttur (Bókaútgáfa Orators 1995) 

 

Edblad C, „Barnet-utan skydd i det offentliga rummet“ (Juridisk publikation 2012)< 

http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2014/10/12012_Cornelia-

Edblad.pdf?fbclid=IwAR3KAd1PWoRnH7vafctonwdY38WragoUwgHjBaTnvZ4_tzQ1MD

FEljHggKo>skoðað 19. apríl 2020 

 

Einar Hugi Bjarnason, „Áhrif upplýsingaóreiðu á opin lýðræðissamfélög“ (2020) Hátíðarrit 

Orators, 31-32< https://issuu.com/ingigerduririsar/docs/ha_ti__arrit_orators_2020>25.apríl 

2020 

 

Eiríkur Jónsson, „Hin kennilegi grundvöllu 73. gr. stjórnarskrárinnar“ (2007) 57 Tímarit 

lögræðinga  

 

„Foreldri dæmt til refsingar fyrir birtingu myndar af barni sínu á Facebook“ (Persónuvernd)< 

https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/foreldri-daemt-til-refsingar-fyrir-birtingu-

myndar-af-barni-sinu-a-facebook>skoðað 23. janúar 2020 

 

Fimmta og sjötta skýrsla Íslands um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 

(Forsætisráðuneytið nóvember 2018)< https://www.stjornarradid.is/library/03-

Verkefni/Felags--og-fjolskyldumal/Malefni-

barna/Sk%C3%BDrsla%20um%20barnas%C3%A1ttm%C3%A1lann%20-

%20%C3%ADslenska.pdf>skoðað 17. janúar 2020 

  

„Fræðsluefni fyrir persónuverndarfulltrúa“ 

(Persónuvernd)<https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-

personuverndar/Fraedsluefni-fyrir-personuverndarfulltrua-2.-utgafa.pdf>skoðað 25. febrúar 

2020. 

 

GDPR enforcement over the past two years, (27. maí 2020)< 

https://www.helpnetsecurity.com/2020/05/27/gdpr-

enforcement/?fbclid=IwAR2vqT5aSCUTptogW3cvd9DgtzY9ST-

vnXbEuSeljqowIpIkwog6VjopJFA>skoðað 27. maí 2020 

 

Geraldine Van Bueren, Child rights in Europe 2007 (Council of Europe publishing desember 

2007 

 

Guðrún Erlendsdóttir, „Barnaréttindi“ (1976) 26 Tímarit lögfræðinga 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf
http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2014/10/12012_Cornelia-Edblad.pdf?fbclid=IwAR3KAd1PWoRnH7vafctonwdY38WragoUwgHjBaTnvZ4_tzQ1MDFEljHggKo
http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2014/10/12012_Cornelia-Edblad.pdf?fbclid=IwAR3KAd1PWoRnH7vafctonwdY38WragoUwgHjBaTnvZ4_tzQ1MDFEljHggKo
http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2014/10/12012_Cornelia-Edblad.pdf?fbclid=IwAR3KAd1PWoRnH7vafctonwdY38WragoUwgHjBaTnvZ4_tzQ1MDFEljHggKo
https://issuu.com/ingigerduririsar/docs/ha_ti__arrit_orators_2020
https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/foreldri-daemt-til-refsingar-fyrir-birtingu-myndar-af-barni-sinu-a-facebook
https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/foreldri-daemt-til-refsingar-fyrir-birtingu-myndar-af-barni-sinu-a-facebook
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Felags--og-fjolskyldumal/Malefni-barna/Sk%C3%BDrsla%20um%20barnas%C3%A1ttm%C3%A1lann%20-%20%C3%ADslenska.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Felags--og-fjolskyldumal/Malefni-barna/Sk%C3%BDrsla%20um%20barnas%C3%A1ttm%C3%A1lann%20-%20%C3%ADslenska.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Felags--og-fjolskyldumal/Malefni-barna/Sk%C3%BDrsla%20um%20barnas%C3%A1ttm%C3%A1lann%20-%20%C3%ADslenska.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Felags--og-fjolskyldumal/Malefni-barna/Sk%C3%BDrsla%20um%20barnas%C3%A1ttm%C3%A1lann%20-%20%C3%ADslenska.pdf
https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/Fraedsluefni-fyrir-personuverndarfulltrua-2.-utgafa.pdf
https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/Fraedsluefni-fyrir-personuverndarfulltrua-2.-utgafa.pdf
https://www.helpnetsecurity.com/2020/05/27/gdpr-enforcement/?fbclid=IwAR2vqT5aSCUTptogW3cvd9DgtzY9ST-vnXbEuSeljqowIpIkwog6VjopJFA
https://www.helpnetsecurity.com/2020/05/27/gdpr-enforcement/?fbclid=IwAR2vqT5aSCUTptogW3cvd9DgtzY9ST-vnXbEuSeljqowIpIkwog6VjopJFA
https://www.helpnetsecurity.com/2020/05/27/gdpr-enforcement/?fbclid=IwAR2vqT5aSCUTptogW3cvd9DgtzY9ST-vnXbEuSeljqowIpIkwog6VjopJFA


 

  77 

Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (2. útgáfa, Háskólaútgáfan 1999) 

 

Herdís Þorgeirsdóttir: „Farsi og harmleikur um tjáningarfrelsi og þöggun í ljósi hrunsins“ í  

Brynhildur G. Flóvenz o.fl. (Ritstj.), Ragnarsbók: Fræðirit um mannréttindi (Hið íslenska 

bókmenntafélag, Mannréttindaskrifstofa Íslands, Reykjavík 2010) 

 

Hrefna Friðriksdóttir, Handbók: Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum (Úlfljótur, 

tímarit laganema 2013) 

 

—— ——, „Að nota samninga SÞ um réttindi barnsins með hendi og vendi að hingað til 

brúkanlegum siðvana“(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 2009)< 

http://fel.hi.is/sites/fel.hi.is/files/b%C3%B3kin%20%C3%B6ll%20heild_0.pdf>skoðað 16. 

mars 2020 

—— ——, „Sjálfræði og réttindi barna“ (1997) 50 Úlfljótur 

 

„Hvað eru persónuupplýsingar?“ (Persónuvernd)<https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-

stjornsysla/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/hvad-eru-personuupplysingar-1 >og 

„Fræðsluefni fyrir persónuverndarfulltrúa“  

 

Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir, Einkamálaréttarfar (3. útgáfa, Úlfljótur, 

tímarit laganema 2013) 

 

„Myndbirtingar á Netinu“ (Persónuvernd)< https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-

og-svarad/allar-spurningar-og-svor/myndbirtingar-a-netinu>  

 

Nadine Guðrún Yaghi „Myndbirtingar af börnum úr hófi fram“ (Vísir 16. janúar 2019)< 

https://www.visir.is/g/2019190119072> skoðað 15. apríl 2020 

 

„Nýr bæklingur um persónuvernd barna 8-12 ára“ (Persónuvernd 2020)< 

https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/nyr-baeklingur-um-personuvernd-barna-8-

12-ara>skoðað 15. maí 2020 

 

„Persónuvernd barna“ (Persónuvernd) (2019)< 

https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/Personuvernd-

barna.pdf>skoðað 18. apríl 2020 

 

Persónuvernd „Ársskýrsla 2009“ (Persónuvernd)< 

https://www.personuvernd.is/media/frettir/6_personuv_2010.pdf>skoðað 10. mars 2002 

 

Persónuvernd „Ársskýrsla 2017“ (Persónuvernd)< 

https://www.personuvernd.is/media/arsskyrslur/Arsskyrsla-Personuverndar-2017.pdf> 

skoðað 4. mars 2020 

 

http://fel.hi.is/sites/fel.hi.is/files/b%C3%B3kin%20%C3%B6ll%20heild_0.pdf
https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-stjornsysla/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/hvad-eru-personuupplysingar-1
https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-stjornsysla/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/hvad-eru-personuupplysingar-1
https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/myndbirtingar-a-netinu
https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/myndbirtingar-a-netinu
https://www.visir.is/g/2019190119072
https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/nyr-baeklingur-um-personuvernd-barna-8-12-ara
https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/nyr-baeklingur-um-personuvernd-barna-8-12-ara
https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/Personuvernd-barna.pdf
https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/Personuvernd-barna.pdf
https://www.personuvernd.is/media/frettir/6_personuv_2010.pdf
https://www.personuvernd.is/media/arsskyrslur/Arsskyrsla-Personuverndar-2017.pdf


 

  78 

Parkers A, Children and international human rights law: the right of the child to be heard 

(Routledge 2013) 

 

Kallas P, „The 15 most popular Social Networking sites and apps 2020< 

https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/>skoðað 25. apríl 

2020 

 

Salvör Nordal, „Birting dóma þegar þolendur eru börn“ (Vísir 19. febrúar 2019)< 

https://www.visir.is/g/2019190218802/birting-doma-thegar-tholendur-eru-born->skoðað 

10.april 2020 

 

„Samfélagsmiðlar - viðmið vegna umfjöllunar um börn“ (Umboðsmaður barna, 15. júní 

2018)<https://drive.google.com/file/d/0B3KBdP47ycwjb0U5OWFrWXJnV3M/view> 

skoðað 18. febrúar 2020 

 

Sigurður G. Hafstað, Jóhanna Gunnlaugsdóttir, „Hagnýting persónuupplýsinga á Facebook 

hjá eftirlitsstofnunum“ (2016) 12 Stjórnmál og stjórnsýsla, 364, 365. 

 

Sonia Livingstone, „Children: a special case for privacy?“ (2018) LSE research online < 

http://eprints.lse.ac.uk/89706/1/Livingstone_Children-a-special-case-for-

privacy_Published.pdf>skoðað 17. febrúar 2020 

 

Steinberg B. S. „Sharenting: Children´s Privacy in the Age of Social Media, 66. Emory L.j. 

839 (2017)< 

https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1796&context=facultypub> 

skoðað 2. apríl 2020 

 

—— ——, Growing up shared: negotiating the risks and opportunities of sharenting (13. 

nóvember 2019)< https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2019/11/13/growing-up-

shared-negotiating-the-risks-and-opportunities-of-sharenting/>skoðað 20. febrúar 2020 

 

Stefán M. Stefánsson, „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“ (Umboðsmaður Alþingis 

1989) 

 

Tæknibyltingin- er von fyrir persónuvernd (Persónuvernd 28. janúar 2017)< 

https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/nr/2189>skoðað 25. mars 2020 

 

Umboðsmaður barna, fjölmiðlanefnd, Unicef ofl., „Almenn viðmið um opinbera umfjöllun 

um börn“< https://www.barnaheill.is/static/files/Forvarnir-og-

fraedsla/Annad_fraedsluefni/Vidmid-opinber-umfj>skoðað 22. april 2020 

 

—— ——, Fjölmiðlanefnd, Unicef ofl., „Almenn viðmið vegna umfjöllunar um börn á 

samfélagsmiðlum“(2018)< https://www.barnaheill.is/is/fraedsla/annad-fraedsluefni/um-born-

a-samfelagsmidlum-vidmid>skoðað 24. apríl 2020 

https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/
https://www.visir.is/g/2019190218802/birting-doma-thegar-tholendur-eru-born-
https://drive.google.com/file/d/0B3KBdP47ycwjb0U5OWFrWXJnV3M/view
http://eprints.lse.ac.uk/89706/1/Livingstone_Children-a-special-case-for-privacy_Published.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/89706/1/Livingstone_Children-a-special-case-for-privacy_Published.pdf
https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1796&context=facultypub
https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2019/11/13/growing-up-shared-negotiating-the-risks-and-opportunities-of-sharenting/
https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2019/11/13/growing-up-shared-negotiating-the-risks-and-opportunities-of-sharenting/
https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/nr/2189
https://www.barnaheill.is/static/files/Forvarnir-og-fraedsla/Annad_fraedsluefni/Vidmid-opinber-umfj
https://www.barnaheill.is/static/files/Forvarnir-og-fraedsla/Annad_fraedsluefni/Vidmid-opinber-umfj
https://www.barnaheill.is/is/fraedsla/annad-fraedsluefni/um-born-a-samfelagsmidlum-vidmid
https://www.barnaheill.is/is/fraedsla/annad-fraedsluefni/um-born-a-samfelagsmidlum-vidmid


 

  79 

 

—— ——, „Skýrsla umboðsmanns barna 2014“ (Embætti umboðsmanns barna 2015)< 

http://arsskyrslur.gogn.in/wp-content/uploads/2015/12/SUB-2014.pdf>skoðað 15. febrúar 

2020 

 

—— ——, „Helstu áhyggjuefni 2017“ (Embætti umboðsmanns barna 1. september 2018)< 

https://www.barn.is/media/skyrslur/umbodsmadur-barna-helstu-ahyggjuefni-

2017.pdf>skoðað 12. mars 2020 

 

—— ——, „Þátttaka barna í stefnumótun og ákvörðunum“ (Félagsmálaráðuneytið 2019) < 

https://www.barn.is/media/skyrslur/Thatttaka-barna-i-stefnumotun-og-akvordunum_skyrsla-

2020.pdf> skoðað 10. apríl 2020 

 

Þórhildur Líndal, Barnasáttmálinn: rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

með vísun í íslenskt lagaumhverfi (UNICEF 2007) 

 

—— ——, „Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, o.fl.“ (Forsætisráðuneytið nóvember 2007)< 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-

media/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pdf>skoðað 18. 

febrúar 2020 

 

—— ——, „ Í tilefni af 10 ára afmæli Barnasáttmála SÞ“(Morgunblaðið 20. nóvember 

1999)< https://www.mbl.is/greinasafn/grein/504481/> skoðað 20. janúar 2020. 

 

Unicef, „Réttindi barna á Íslandi Ofbeldi og forvarnir“ (UNICEF 2013)< 

https://unicef.is/sites/unicef.is/files/atoms/files/unicef_rettindi_barna_ofbeldi_og_forvarnir_0

.pdf>skoðað 16. apríl 2020 

 

United Nations, „Status of Treatis: Optional Protocol to the Convention on the Rights of the 

Child on a Communications Procedure“ (United Nations Treaty Collection)< 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11-

d&chapter=4&clang=_en>skoðað 14. apríl 2020 

 

 

 

http://arsskyrslur.gogn.in/wp-content/uploads/2015/12/SUB-2014.pdf
https://www.barn.is/media/skyrslur/umbodsmadur-barna-helstu-ahyggjuefni-2017.pdf
https://www.barn.is/media/skyrslur/umbodsmadur-barna-helstu-ahyggjuefni-2017.pdf
https://www.barn.is/media/skyrslur/Thatttaka-barna-i-stefnumotun-og-akvordunum_skyrsla-2020.pdf
https://www.barn.is/media/skyrslur/Thatttaka-barna-i-stefnumotun-og-akvordunum_skyrsla-2020.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pdf
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/504481/
https://unicef.is/sites/unicef.is/files/atoms/files/unicef_rettindi_barna_ofbeldi_og_forvarnir_0.pdf
https://unicef.is/sites/unicef.is/files/atoms/files/unicef_rettindi_barna_ofbeldi_og_forvarnir_0.pdf
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&clang=_en

	ML í lögfræði
	ÚTDRÁTTUR
	ABSTRACT
	Efnisyfirlit
	DÓMA- OG ÚRSKURÐASKRÁ
	Hæstaréttardómar
	Úrskurðir og ákvarðanir Persónuverndar
	Umboðsmaður Alþingis
	Úrlausnir fjölmiðlanefndar

	Erlendir dómar
	Dómar Mannréttindadómstólsins

	LAGASKRÁ
	Íslensk lög
	Brottfallin lög
	Lögskýringargögn
	Skjöl frá Sameinuðu þjóðunum

	I. Inngangur
	2. Réttindi barna
	2.1. Almennt
	2.2. Alþjóðlegir mannréttindasamningar
	2.2.1. Almennt um mannréttindi
	2.2.2. Þjóðaréttur - Alþjóðlegir mannréttindasamningar
	2.2.3. Evrópusamningurinn um vernd mannréttinda og mannfrelsis 1950
	2.2.4. Áhrif mannréttindasamninga á íslenskan rétt

	2.3. Mannréttindi barna á alþjóðavettvangi
	2.3.1. Genfaryfirlýsingin
	2.3.2. Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 1959
	2.3.3. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 1989

	2.4. Barnasáttmálinn
	2.4.1. Almennt
	2.4.2. Grundvallarreglur barnasáttmálans
	2.4.2.1. Reglan um jafnræði - bann við mismunun
	2.4.2.2. Það sem barninu er fyrir bestu
	2.4.2.3. Réttur barns til lífs og þroska
	2.4.2.4. Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif
	2.4.2.4.1. Kenningar um þátttöku barna


	2.4.3. Eftirlitskerfi barnasáttmálans
	2.4.3.1. Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna
	2.4.3.2. Skýrslur og lokaathugasemdir barnaréttarnefndarinnar
	2.4.3.3. Þriðja valfrjálsa bókunin við barnasáttmálann

	2.4.4. Skyldur ríkja til að gera ráðstafanir til að ákvæði barnasáttmálans séu uppfyllt

	2.5. Barnasáttmálinn á Íslandi
	2.5.1. Almennt
	2.5.2. Áhrif sáttmálans á íslensk lög

	2.6. Efnisafmörkun

	3. Friðhelgi einkalífs
	3.1. Hugtakið friðhelgi einkalífs og 71. gr. stjskr.
	3.1.1. Íslensk löggjöf um friðhelgi einkalífs

	3.2. Tvíþætt skylda ríkja samkvæmt 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu
	3.2.1. Söguleg þróun persónuverndarlöggjafarinnar á Íslandi
	3.2.2. Lög nr. 90/2018 um persónuvernd meðferð persónuupplýsinga
	3.2.2.1. Aukin vernd persónuupplýsinga barna
	3.2.2.2. Vinnsla persónuupplýsinga til eigin nota

	3.2.3. Samfélagsmiðlar

	3.3. Tjáningarfrelsið
	3.4. Tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífs
	3.5. Samantekt

	4. Foreldrar og forsjáraðilar
	4.1. Almennt
	4.1.1. Forsjá samkvæmt íslenskum lögum

	4.2. Forsjá foreldra og friðhelgi einkalífs barna
	4.2.1. Hvaða leiðir eru færar?
	4.2.2. Úrræði fyrir börn

	4.3. Samantekt

	5. Börn
	5.1. Almennt
	5.2. Vernd samkvæmt barnasáttmálanum
	5.2.1. Meginreglur sáttmálans um þátttöku barna
	5.2.2. Friðhelgi einkalífs barna samkvæmt 16. gr. barnasáttmálans

	5.3. Íslensk lög
	5.3.1. Vernd barna samkvæmt 3. mgr. 76. stjskr.
	5.3.2. Samráðsréttur og sjálfsákvörðunarréttur barna


	6. Samantekt og niðurstöður
	7. Lokaorð
	8. Heimildaskrá

