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Útdrættir 

 

Í þessari ritgerð verða skoðuð hin ýmsu réttindi barna. Í fyrsta lagi verður litið á réttinn til lífs, 

rétt barns á meðan það er enn í móðurkviði sem og grundvallarþörf barns fyrir ást og 

umhyggju. Farið verður yfir það hvenær barn er orðið að sjálfráða einstaklingi, en í sumum 

tilfellum geta börn, sem ekki hafa náð sjálfræðisaldri, verið komin með rétt til að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir varðandi ýmis mál sem þeim er veitt heimild fyrir í lögum. Breytingar 

á þjóðfélagi og uppvaxtarskilyrðum barna í gegnum árin eru athugaðar. Þá verður fjallað um 

íslenska löggjöf sem tengist barnarétti, litið verður á nokkur lög er snerta íslenskan barnarétt 

sem og stofnanir og nefndir sem tengjast réttindum barna. Stiklað verður á stóru í sögulegri 

þróun laga er snerta barnarétt. Næst er fjallað um alþjóðasamninga en nokkrir samningar fjalla 

um réttindi barna, bæði frá Sameinuðu þjóðunum sem og Evrópuráðinu og verður mest litið til 

tveggja samninga, Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og Evrópusamning um 

réttindi barnsins. Litið verður á hvernig þeir tengjast inn í íslensk lög, hvar þeir snerta á 

réttindum barna og hvað á við í íslensku þjóðfélagi. Í lokin verður komið inn á dóma og 

viðurlög við brotum á réttindum barna. Litið er á þrjá mismunandi dóma og dómsniðurstöður 

til þess að glöggva sig aðeins á framkvæmd barnaverndarlaga og tilstuðlan dómstóla. 

 

 

 

In this thesis legal aspect of childrens right will be examined. Firstly we will look at the right 

to live, the right of unborn children as well as the child‘s basic need for love and care. We will 

go over when a child has attained it‘s majority, has obtained the right to take independent 

decisions concerning various issues that they‘ve been given clearance for in law. The change 

of the society and the growing skills of children through the years will be examined. After that 

we will look at Icelandic law based on children rights and committees and organizations. 

Thereafter we will look at international declarations where some of them cover children 

rights, both declarations from the United Nations and the European Union. Mostly it will be 

the covenant of the united nations of children rights and the European contract of children 

rights, how they are connected to Icelandic laws, what they say about children rights and also 

how they apply to the Icelandic community. In the end we will regard three judgments and 

verdicts to discern how the right of the child is fulfilled by the court of law. 
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1. Inngangur. 

 

Barnaréttur er það hugtak í íslenskri lögfræði sem notað hefur verið til þess að skilgreina þær 

réttarreglur sem fjalla um tengsl foreldra og barna. Yfirleitt er barnarétti stillt upp sem hluta af 

sifjarétti þar sem horft hefur verið á samband foreldra og barna.
1
 Réttindi barna hafa verið í 

mjög mikilli þróun í gegnum árin hér á landi og hefur mikilvægi þeirra aukist eftir því sem 

árin líða, en fyrr á tíðum þótti ekki þess vert að vera með sér lög er vörðuðu réttindi barna, þar 

sem litið var á þau sem eign foreldra. Börn höfðu ekki rödd til þess að segja frá skorti á þeirra 

réttindum og til þess að berjast fyrir þeim. Fullorðnir þurfa að huga að þeim og koma þeim í 

lög. 

Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands er aðeins minnst á réttindi barna, en 2. mgr. 76. 

greinar hennar segir að: ,,Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnum sem velferð 

þeirra krefst.“
2
 Stjórnarskrá Íslands má teljast grundvallarlög lög landsins og telst kostur að 

minnst sé á réttindi barna í þeim. Í þessari ritgerð verður fjallað um hver séu réttindi barns, 

hvar þau réttindi sé að finna, hvaða stofnanir og nefndir haldi utan um þessi réttindi og hvað 

þær geri til þess að framfylgja þeim. Örlítið verður litið til þróunar barnaverndarmála en 

meginsjónarhorn ritgerðarinnar er á það hver sé réttur barns á Íslandi í nútímaþjóðfélagi. 

Í fyrsta kafla verður farið yfir réttinn til lífs á meðan barn er enn í móðurkviði, hvenær 

hægt sé að tala um að fóstur sé orðið að einstaklingi og farið sé að gæta réttinda þess. Rætt 

verður um grundvallarþörf barns fyrir ást og umhyggju. Farið verður yfir það hvenær barn er 

orðið að sjálfráða einstaklingi, hvar mörkin í þeim efnum liggja og hvenær samkvæmt lögum 

ólögráða einstaklingar hljóti ýmis réttindi án þess að vera orðin sjálfráða. Einnig verður 

aðeins litið yfir breytingar á þjóðfélaginu og uppvaxtarskilyrðum í gegnum árin. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um íslenska löggjöf er tengist barnarétti. Þar 

verður litið yfir barnalögin nr. 76/2003, barnaverndarlögin nr. 80/2002 og lög um 

umboðsmann barna nr. 83/1994, starfsemi barnaverndarnefnda og barnaverndarstofu skoðuð 

sem og starfsemi umboðsmanns barna, en þessi lög eru þau heildstæðu lög er varða réttindi 

barna og því margt í þeim sem þarf að líta á þegar réttindi þess hóps eru skoðuð. Einnig 

verður aðeins rennt yfir sögulega þróun laganna. 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður farið yfir alþjóðasamninga, þar sem skoðaðir verða 

samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns, öðru nafni barnasáttmáli Sameinuðu 

                                                           
1
 Davíð Þór Björgvinsson: 1995, bls 17 

2
 Lög nr. 33/1944, Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 
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þjóðanna. Næst er Evrópusamningur um réttindi barna skoðaður og svo er aðeins litið til 

Evrópusamnings um viðurkenningu og fullnustu ákvarðana varðandi forsjá barna og 

endurheimt forsjá barna, mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna og  

mannréttindasáttmála Evrópu. En þessir alþjóðasamningar eru þeir helstu er stuðla að 

réttindum barna og móta íslensku lögin töluvert varðandi réttindi þeirra. 

Fjórði kaflinn er um dóma og viðurlög við brotum á réttindi barnsins. Þar eru skoðaðir 

þrír mismunandi dómar og dómsniðurstöður til að gefa dálitla mynd af framkvæmd 

barnaverndarlaga og hvernig réttindi þeirra eru framkvæmd með tilstuðlan dómstóla. Er 

tilgangur þeirra að glöggva sig á dómaframkvæmd og viðurlögum við tilteknum brotum á 

réttindum barna. 

 

 

2. Frá fóstri til sjálfræðis. 

 

Rétturinn til lífs er grundvallarréttur annarra mannréttinda, er hann ófrávíkjanlegur jafnvel þó 

svo að neyðarástand og líf þjóðar sé í hættu. Hægt er að segja að hann sé mannréttindarregla 

númer eitt og upphaf annarra mannréttinda. Rétturinn til lífs felur í sér tvenns konar réttindi, 

annars vegar það að ekki sé heimilt að taka mann af lífi og hins vegar skyldan til þess að 

vernda réttinn til lífs. Þar af leiðandi skulu ríki beita sér fyrir því með öllum tiltækum ráðum 

að draga úr ungbarnadauða og að auka lífslíkur einstaklinga.
3
  

 

 

2.1. Fóstur 
 

Rétturinn til lífs nær einnig til fósturs sem enn hefur ekki fæðst, en talað er um í lögum nr. 

25/1975 um fóstureyðingar, að fóstureyðing skuli framkvæmd eins fljótt og auðið sé og helst 

ekki seinna en fyrir lok 12. viku meðgöngutímans, en aldrei eftir 16. viku hans nema það séu 

fyrir hendi ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður og að lífi og heilsu konunnar sé stefnt í því 

meiri hættu með lengri meðgöngu og/eða fæðingu og að það þurfi sérstaklega skriflega 

                                                           
3
 Mannréttindasáttmáli Evrópu 
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heimilaða undantekningu svo þetta ákvæði geti átt við.
4
 Er með því hægt að draga þá ályktun 

að eftir 16. viku meðgöngu sé talað um að fóstur sé orðið að einstaklingi og þar með hafi það 

öðlast réttinn til lífs. Að það sé sérstök undantekning á 16 vikna reglunni gefur það að hægt sé 

réttlæta fóstureyðingu með því að þar sé um að ræða þann kost að bjarga annaðhvort lífi 

móður eða barns og verið sé að velja á milli. 

 

  

2.2. Grundvallarþörf barns 
 

Börn eru mikilvægur hluti þjóðarinnar, því þau eru jú framtíðin og það er þeirra að taka við og 

stjórna þessu landi eftir að sú kynslóð sem nú er við lýði eldist. 2. mgr. 3. gr. samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins er ætlað að árétta skyldur stjórnvalda til að tryggja 

börnum þá vernd og umönnum sem velferð þeirra krefst. Setja lög og reglur sem og grípa til 

annarra aðgerða sem stefna að því að tryggja börnum velferð á öllum sviðum.
5
 Þessi grein er 

til þess ætluð að sjá til þess að stjórnvöld tryggi það að framtíð þjóðarinnar sé örugg með 

þeirri vernd sem þeim er ætlað að tryggja í lögum og reglum. 

Grundvallarþörf barns er að finna nálægð og ást í augnaráði foreldris sem hefur tíma 

til þess að horfa á það.
6
 Grundvallarregla í barnarétti er svo sú að foreldrum eða forsjáraðilum 

ber réttur og skylda til þess að annast börn sín, haga aðbúnaði þeirra sem best og samræmist 

efnahag þeirra.
7
 Barnið á rétt til þess að foreldrar þess verndi þau, veiti þeim leiðsögn og veiti 

þeim öruggt umhverfi. Foreldrar bera ábyrgð á öryggi barna sinna. Börn eiga öll réttinn til 

þess að vera örugg og búa við gott og öruggt umhverfi, fá öruggt og gott uppeldi og nokkurn 

vegin lifa “eðlilegu“ lífi. Þetta er eitthvað sem flestum finnast sjálfsögð réttindi, en það þarf 

að setja þetta í lög eins og annað til þess að hægt sé að framfylgja þessu. Til þess höfum við 

öll þessi lög og reglur sem við þurfum að fylgja eftir og búa við. Ef þessi lög væru ekki til, þá 

þætti okkur það kannski ekki jafn sjálfsagt og eðlilegt. Ef að raunin er sú að barn fær ekki þá 

ummönnun og hagsmuna þeirra sé ekki gætt af foreldrum eða forsjáraðilum eins og þeim er 

tryggt samkvæmt lögum þá er það skylda hins opinbera að grípa inn í til þess að tryggja 

hagsmuni barnsins.
8
  

                                                           
4
 Lög nr. 25/1975 um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir. 
5
 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

6
 Dr Sigrún Júlíusdóttir: ,,Félagslegur hverfulleiki“ Rödd barnsins bls, 20 

7
 Davíð Þór Björgvinsson: 1995, bls 309 

8
 Sama, bls 309 
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Barn sem er hunsað og tilfinningalega vanrækt er mjög líklegt til þess að verða 

gleðisnauðir, áhugalausir og áhrifagjarnir einstaklingar. Ofþreyta og óskýr mörk foreldra geta 

leitt til ójafnvægis eða stjórnlausrar hegðunar sem getur tekið á sig sjúklegar myndir.
9
 Ef að 

foreldraumhyggjan dofnar eða glatast þá er hætta á því að barnið missi tengslin við sjálft sig, 

því verður því hættara við því að verða handbendi eða fórnarlamb ytri áhrifa.
10

 Það er því 

réttur barnsins að sem bestur aðbúnaður sé fyrir barnið og það fái sem best uppeldisskilyrði, 

til þess hafa þau lög sem varða rétt barnsins á Íslandi verið sett og Ísland gerst aðili að 

alþjóðasamningum er varða réttindi barna. 

Undanfarna áratugi hafa miklar breytingar orðið á uppvaxtarskilyrðum barna á 

Vesturlöndum. Menntun hefur aukist, aðgengi að heilsugæslu og almenn velmegun hafa orðið 

lykillinn að því að velferð barna hefur farið vaxandi. En þetta er ekki algilt, mörg börn búa 

enn við óviðnunandi aðstæður og skert lífsgæði og má segja að það hafi aukist með tilkomu 

„kreppunnar“ sem hófst haustið 2008 með hruni bankanna. Það er á ábyrgð foreldra eða 

forsjáraðila að sjá til þess að barnið hljóti sæmandi uppeldisskilyrði.
11

 Eins hefur 

fjölskylduformið breyst, úr stórfjölskyldum í fyrri tíð til kjarnafjölskyldu í þeirri seinni, en 

jafnt og þétt hafa fjölskyldur verið að minnka.  

Börnum var skipt upp í skilgetin og óskilgetin börn og var réttarstaða þeirra mismunandi 

eftir því í hvorum hópnum þau lentu, þetta hefur breyst í seinni tíð með jöfnum rétti barna 

óháð allri mismunum.
12

 Faðir hafði mikið vald á fyrri tíðum þar sem honum voru litlar 

takmarkanir settar. Faðir réð til að mynda yfir ráðahag dóttur sinnar og gat hún ekkert sett út á 

það. Foreldrar höfðu rétt til þess að beita börn sín hvaða þeim uppeldisaðferðum sem þeim 

kom til hugar án þess að neinn gæti haft neitt út á það að setja. Börnin voru eign foreldra 

sinna frekar heldur en frjálsir einstaklingar.
13

 

 

2.3. Sjálfræði 
 

Fyrir 1997 var sjálfræðisaldur barna 16 ára, en með lögræðislögum nr.71/1997 var hann 

hækkaður upp í 18 ár.
14

 Með þessari lagabreytingu voru börn skilgreind sem allir 

einstaklingar undir 18 ára aldri og eiga þar með rétt á forsjá foreldra sinna til þess aldurs. 

                                                           
9
 Dr. Sigrún Júlíusdóttir. 1999, bls 23 

10
 Sama, bls 28 

11
 Mannréttindaskrifstofa Íslands. 

12
 Davíð Þór Björgvinsson: 1995, bls 41-43  

13
 Sama, bls 44-45 

14
 Lögræðislög nr. 71/1997 
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Gerði Ísland þessa breytingu með vísan til þess að Ísland myndi fylgja skilgreiningu samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. En einnig voru nágrannaþjóðir okkar 

(Norðurlöndin) með sjálfræðisaldurinn í 18 ára og eins í mörgu öðru vildum við samræmast 

þeim.
15

  

Barn sem er orðið 18 ára öðlast sjálfræði og fær við það sjálfsákvörðunarrétt, en með 

því er átt við rétti barnsins til að taka sjálft ákvörðun í persónulegum málefnum þess, til að 

mynda ákvarðanir um klæðaburð, hárgreiðslu, tómstundir, val á vinum, menntun, ákvörðun 

um að stunda kynlíf, fá kosningarétt og hafa möguleika á mótun samfélagsins og þess háttar 

án þess að foreldri eða forsjáraðili geti haft neitt um málið að segja samkvæmt lögum. Á víð 

og dreif í íslensku löggjöfinni er svo að finna ákvæði sem kveða á sjálfsákvörðunarétt barna í 

tilteknum málaflokkum þar sem þau öðlast hann fyrr en 18 ára.
16

 

Barn er samkvæmt 1.gr. lögræðislöga nr. 71/1997, allir þeir einstaklingar sem ekki 

hafa náð 18 ára aldri. Lögráða maður er sjálfráða og fjárráða og öðlast fólk þann rétt yfirleitt 

við 18 ára aldur, en ef einstaklingur sem er ólögráða sökum aldurs stofnar til hjúskapar þá 

hefur hann öðlast lögræði frá og með brúðkaupsdegi, en þarf hann sérstaka undanþágu til þess 

að fá að stofna til hjúskapar sökum aldurs.
17

 

Í forsjá foreldra felast margvíslegar heimildir fyrir því að taka ákvarðanir er varða hag 

barns. Barn hefur því rétt á því að krefast þess af foreldri sínu að það taki ákvarðanir fyrir það 

er séu bestir fyrir hagsmuni þess hverju sinni. En barn á líka rétt á því þegar það eldist að það 

fái að taka þátt í ákvarðanatöku er varðar það sjálft og svo jafnvel öðlast réttinn til þess að 

taka sjálft ákvarðanir þegar það hefur aldur og þroska til. Því barn sem hefur ekki fengið að 

taka þátt í ákvarðanatöku sinni eða taka neinar ákvarðanir að sjálfsdáðum þegar það hefur náð 

sjálfræðisaldri getur ekki verið hæft til þess að stökkva beint út í djúpu laugina, það þarf að 

þroska þennan hæfileika með sér til þess að bera skynbragð á því hvað er gott og hvað sé 

slæmt og því sé það skylda foreldra að veita barni þann rétt að hafa eitthvað um 

ákvarðanatöku að segja þegar málefni varðar það og það hefur náð aldri og þroska til þess að 

skilja um hvað málið sé.
18

 

Dæmi um það hvenær lögin kveða á um það að barni sem er ekki orðið 18 ára gamalt 

samráðsréttur er til að mynda í 3. mgr. 8. gr. laga um skráð trúfélög nr. 108/1999 þar sem 

kveðið er á um að leita skuli eftir áliti barns sem náð hefur 12 ára aldri áður en foreldrar 

                                                           
15

 Mannréttindaskrifstofa Íslands: http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-island/hopar/born  
16

 Ragnheiður Torlacius, 2003, bls 20 
17

 Lögræðislög 
18

 Davíð Þór Björgvinsson: 1995, bls 65-66 
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ákveða hvort barnið verði skráð í eða úr trúfélagi.
19

 1. mgr. 26. gr. laga um réttindi sjúklinga 

nr. 74/1997 segir að sjúk börn skulu höfð með í ráðum varðandi meðferð eftir því sem kostur 

er og alltaf þegar þau eru 12 ára eða eldri.
20

 Börn öðlast síðan sjálfsákvörðunarrétt í ýmsum 

málum áður en það hefur náð 18 ára aldri, en til að mynda er það í 1. mgr. 6. gr. laga um 

ættleiðingur, nr 130/1999 þar sem barn sem er orðið 12 ára verði ekki ættleitt án samþykkis 

þess sjálfs nema það geti ekki gefið marktækt samþykki.
21

 Stúlka sem er orðin 16 ára getur 

sótt um fórstureyðingu án samþykkis eða vitundar foreldra sinna samkvæmt 3. tl. 2. mgr. 13. 

gr. laga um rágjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófjrósemisaðgerðir nr. 25/1975.
22

 Samkvæmt 48. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 má veita 17 ára 

einstaklingi bílpróf með undangengnu námi og prófi sem einstaklingurinn þarf að standast til 

þess að öðlast réttindin.
23

 

Þegar barn er orðið 15 ára telst það orðið sakhæft og getur orðið aðili að máli eitt og 

sér. Þegar það er orðið 15 ára og á aðild að barnaverndarmáli, hefur það rétt til þess að fá 

aðgang að gögnum, fá lögmann til að aðstoða sig og þess háttar. En það er 14. gr. 

hegningarlaga sem greinir frá því hvenær fólk getur talist sakhæft.
24

 Það er því ekkert pælt í 

þroska heldur einungis í aldri þegar fólk telst orðið sakhæft, eins er með sjálfræðisaldurinn. 

En ekki er alltaf hægt að líta einnig til þroska þegar verið er að ákvarða um það hvenær fólk 

eigi að fá hin ýmsu réttindi. Er þessi tiltekni aldur ákveðinn með tvennskonar sjónarmiði, en 

annars vegar er það réttlætissjónarmið sem byggist á því að aðeins eigi að refsa þeim sem bera 

skynbragð á hinn refsiverða verknað og afleiðingar hans og er byggt á því að barni undir 15 

ára skorti þennan þroska og svo hin almennu varnaðarsjónarmið þar sem gengið er út frá því 

að refsing muni almennt ekki hafa áhrif gagnvart barni yngra en 15 ára heldur nota önnur 

úrræði sem væru vænlegri til árangurs.
25

  

Í málum sem barnaverndarnefnd skoðar og fjallar um, þá eiga börn sem náð hafa 12 

ára aldri rétt til að segja skoðun sína í málinu. Þessi aldur er þó bara viðmið, því yngri börn 

eiga líka rétt á að segja skoðun sína, hafi þau þroska og getu til. Börnin eiga rétt á því að þeim 

sé sýnd nærgætni og trúnaður þegar barnaverndarnefnd ræðir við barnið og fær álit þess.
26

 

Einnig hefur aldurinn 7 ára verið nefndur í því að hlusta skuli eftir skoðunum barns, hafi það 

                                                           
19

 Lög nr. 108/1999 um skráð trúfélög. 
20

 Lög nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga. 
21

 Lög nr. 130/1999 um ættleiðingar. 
22

 Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. 
23

 Umferðarlög nr. 50/1987 
24

 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 
25

 Ragnheiður Torlacius. 2003, bls 14 
26

 Barnaverndarstofa: www.bvs.is  
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aldur og þroska til þó svo almennt sé miðað við 12 ára aldurinn, þá er kannski frekar hægt að 

segja að þá skuli ekki eingöngu hlusta á skoðanir þess heldur skuli leggja áherslu á vilja þess 

þegar ákvörðun er tekin í málum sem varðar það.
27

  

6. mgr. 28. gr. barnalaga felur það í sér að foreldrum beri að hafa samráð við barn sitt 

þegar ákvarðanir eru teknar í málefnum þeirra og eftir því sem barn eldist og þroskist þá 

skiptir þeirra skoðun meira máli, en ákvæðið er þó ekki afdráttarlaust um skyldur foreldris til 

þess að taka tillit til skoðana barnsins áður en ákvörðun er tekin.
28

 Með hækkandi aldri og 

auknum þroska þá sé það nauðsynlegt fyrir barn að fá að taka þátt í ákvörðunum sem að því 

viðkemur og til þess að læra að taka ákvarðanir og bera ábyrgð á eigin gjörðum. Því ef að 

barni sem er orðið 18 ára gamalt og hefur aldrei fengið að hafa neitt um það að segja hvernig 

lífi þess er háttað, veit í raun ekkert hvað það á að gera þegar það öðlast þennan rétt. Það að 

gefa barni færi á því að taka þátt í ákvörðunum eykur þar af leiðandi þroska þess og færni til 

þess að verða að hæfum einstaklingum út í þjóðfélaginu. 

Þó svo mörg réttindi nefni það ekkert sérstaklega að þau séu ætluð fyrir börn, þá eiga þau 

jafnt við börn sem fullorðna, til að mynda rétturinn til friðhelgi einkalífs, börn eiga að hafa 

réttinn til friðhelgi einkalífs líkt og fullorðnir þó svo að í 71. gr. stjórnarskrárinnar séu börn 

ekkert tiltekin sérstaklega þá eru þau samt einstaklingar sem eigi að njóta þeirrar verndar er 

ákvæðið kveður á um,
29

 en þó með hinum ýmsu takmörkunum er varða þeirra hagsmuni. Þó 

svo börn hafi sérstök réttindi þá eru þau einstaklingar og því ná öll réttindi sem fjalla um 

einstaklinga einnig til barna. 

 

 

3. Lög í íslenskum barnarétti 

 

Lög í íslenskum barnarétti eru nokkur en þó ber helst að nefna barnalög nr. 76/2003, lög um 

barnavernd nr. 80/2002 og svo lög um umboðsmann barna nr. 83/1994. Allt eru þetta 

mikilvæg lög til þess að standa vörð um réttindi þeirra. Barnalögin fjalla aðalega um forsjá 

barna, barnaverndarlögin taka til barnaverndarnefnda og barnaverndar og lög um 

umboðsmann barna fjalla um starf umboðsmann sem talsmann barna í þeirra réttindum. Til 

eru fleiri lög er koma inn á svið barnaréttar en ekki kannski beinlínis nein heildstæð lög, 

                                                           
27

 Ragnheiður Torlacius. 2003, bls 18 
28

 Sama, bls 20-21 
29

 Stjórnarskrá lýðveldisins íslands. 
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heldur einungis lagagreinar hér og þar í öðrum lögum. Er talið að þessir þrenn lög fjalli helst 

um réttindi barna. 

 

3.1. Barnalög 
 

Barnalögin eiga upphaf sitt að rekja til tvenna laga, laga nr 57/1921 um afstöðu foreldra til 

skilgetinna barna og laga nr 87/1947 um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna. Lög nr. 

9/1981 leystu svo þessi tvenn lög af hólmi og fólu í sér róttæka breytingu frá fyrri lögum. 

Barnalögin voru síðan endurgerð og leysa lög nr 20/1992 hin lögin af hólmi.
30

 Nýjustu lögin 

eru svo lög nr. 76/2003 og eru það þau lög sem gilda í dag. Mikið vatn hefur runnið til sjávar 

frá fyrstu lögunum frá 1921 bæði í lagagerð og í réttindamálum barna. Skýring 

Forsætisráðuneytisins á hugtakinu barnalög er að þetta séu lög sem fjalla um barnsmeðlög og 

forsjá barna.
31

 Núverandi barnalög eru frá 27. mars 2003 og tóku gildi 1. nóvember 2003 og 

hefur verið breytt nokkrum sinnum, 2006 og 2008. 

Barnalögin nr. 76/2003 fjalla um forsjá barna og ber foreldrum samkvæmt þeim að 

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

eins vel og kostur gefst. Lögin segja til um að foreldrum beri skylda til þess að vernda börn 

sín gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi sem og hverri annarri vanvirðandi meðferð. Í lögunum 

er barninu tryggður réttur til forsjár foreldra sinna, en með forsjá er átt við rétt foreldra til að 

ráða persónulegum högum barnsins sem og bústað þess.
32

 Með tilkomu þessara laga fluttist 

úrskurðarvald í málum vegna forsjársviptinga frá barnaverndarnefndum til dómsmála og ætti 

það að tryggja vandaðri málsmeðferð í þessum málum sem teljast frekar viðkæm.  

 Það er grundvallarréttur barns að fá að þekkja báða foreldra sína og er því rökrétt að 

hafa það sem 1.gr. laga nr 76/2003. Barn á að fá að þekkja uppruna sinn og fær það best með 

því að fá að kynnast og umgangast báða aðila, þó er eins og nefnt er í 2. mgr. 3. gr. sagt að 

einhleyp kona sem eignast barn með tæknifrjóvgun feðrar að sjálfsögðu ekki barnið sitt.
33

 En 

samkvæmt 4.gr laga nr. 55/1996 hefur barn sem er getið með tæknifrjóvgun og gjafi hefur 

ekki óskað eftir nafnleynd fengið upplýsingar um kynfrumugjafa.
34

 Með því að barn sem 

getið hefur verið með tæknifrjóvgun geti fengið upplýsingar um kynfrumugjafa sinn er ekki 

þar með sagt að það muni banka upp á og kalla einstaklinginn pabba, heldur er það kannski að 

                                                           
30

 Davíð Þór Björgvinsson: 1995, bls 20 
31

 Endurreisn í þágu þjóðar: http://www.island.is/ordskyringar/stafrof/B  
32

 Mannréttindaskrifstofa Íslands. 
33

 Barnalög nr.76/2003 
34

 Lög nr. 55/1996 um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa til stofnfrumurannsókna 
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leitast eftir því að fá að vita eitthvað um það hvernig kynfrumugjafinn lítur út, hvort það hafi 

einhver útlitseinkenni, hæfileika eða þess háttar frá þeim einstaklingi, eða það þykir hæpið að 

einkstaklingur sem alist hefur upp eingöngu hjá móður fyrstu 18 ár ævi sinnar og veit að 

kynfrumugjafinn hafi einungis gefið sæði sitt til aðstoðar konu til að eignast barn en ekki haft 

nein samskipti við móður að barnið vilji leita uppi kynfrumugjafann til þess að leitast eftir 

föðurímynd. 

 28. gr. laganna er mjög veigamikil í réttindum barnsins, en hún fjallar um inntak 

forsjár og segir að foreldrum beri að annast barn sitt og sinna því eins vel og hentar hag 

barnsins, vernda það gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi, afla því lögmætrar fræðslu, barnið 

fái menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika og áhuga. Barnið eigi rétt á forsjá 

foreldra sinna til sjálfræðisaldurs og að barn eigi að njóta umgengni við báða foreldra sína 

nema að dómari eða annað lögmætt stjórnvald meti það andstætt hag barnsins og eftir því sem 

barnið eflist og þroskast ber foreldrum að hafa meira samráð við barn sitt áður en málefnum 

þess er ráðið til lykta.
35

 Foreldrar eru taldir best til þess fallnir með forsjá sinni að ráða 

persónulegum málefnum barnsins, þar til barnið telst hafa nægilegan aldur og þroska til þess 

að ráða þeim málefnum sjálft. En mismunandi er hvenær barnið telst hafa nægjanlegan aldur 

og þroska til þess, fer eftir því hvaða málaflokk er verið að ræða um eins og fyrr hefur verið 

greint frá.
36

  

Forsjá var nýmæli í barnalögunum frá 1981 en því var ætlað að koma í staðinn fyrir 

orðin foreldravald og forræði sem notuð voru í eldri lögunum, en ákveðið var að nota orðið 

forsjá sökum þess að með eldri orðunum var meiri áhersla lögð á vald foreldra, eða annarra 

lögskipaðra umráðamanna, yfir börnum sínum en barnalögin frá 1981 gerðu ráð fyrir.
37

 En 

með orðinu forsjá er meira litið til þess að huga að rétti barnsins um að barnið eigi rétt á forsjá 

foreldra sinna uns það verði sjálfráða.
38

 

 43.gr barnalaga fjallar um rétt barnsins til að tjá sig um mál. Þegar barn er orðið það 

stálpað að það hefur hugmynd um hvað sé í gangi og er farið að hafa vott af sjálfstæðum 

skoðunum, þá á það að skipta verulegu máli hverjar séu skoðanir og vilji barnsins í þessum 

efnum. Þetta er þeirra hagur sem verið er að ráðstafa og hví ættu þau ekki að fá að hafa 

eitthvað um málið að segja? Það að ekki sé hlustað á vilja barns sem er orðið það stálpað að 

það veit nokkurnvegin hvað það vil og hvar því líður betur, mætti skilgreina á grófan hátt sem 

brot á réttindum barnsins um að hlustað sé á vilja þess og rödd barnsins fái að heyrast. Ekki er 

                                                           
35

 Barnalög 
36

 Ragnheiður Torlacius. 2003, bls 14 
37

 Davíð Þór Björgvinsson: 1995, bls 169 
38

 Sama, bls 174 
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verið að tala um það að barnið geti sagt við móður þegar hún er að skamma það að það vilji 

frekar fara og búa hjá föður því hann sé alltaf svo góður. Heldur er verið að tala um í þessu 

samhengi að þegar verið er í forræðismáli að fagaðili ræði við barnið og komist að því á 

hlutlausan hátt hjá hvoru foreldri því líði betur og vilji vera. Þess vegna er það kostur að það 

sé farið að nota þetta í meiri mæli þegar verið er að standa í forræðismálum. 

 Í VIII. kafla laganna er fjallað um ungengnisrétt og fjallar 46. greinin um það að 

barnið eigi rétt til þess að umgangast með reglubundnum hætti það foreldri sitt sem það býr 

ekki hjá, sé það ekki andstætt hagsmunum þess og samræmist það 1. grein laganna um að 

barnið eigi rétt á að þekkja báða foreldra sína.
39

 Ef að barnið ber ekki skaða af því að 

umgangast báða foreldra sína, þá er það sjálfsagt og barninu fyrir bestu að fá að kynnast 

báðum foreldrum og er það skylda foreldranna að sjá til þess að barnið fái að umgangast og 

kynnast báðum foreldrum og fjallar 5. mgr. 28. gr. um þetta mál.
40

 

Barnalögin fjalla því að mestu leyti um foreldrana og rétt þeirra og skyldur til 

umgengni við barnið. Það er þó mikilvægt fyrir barnið að hafa rétt til þess að umgangast báða 

foreldra eins og fyrr hefur komið fram og fá að kynnast báðum foreldrum. Barnið hefur þó 

ýmis réttindi í barnalögunum og hafa þau verið kynnt hér að ofan sem helst ber að nefna. 28. 

gr. sem er mjög viðamikil og kemur mikið fram í því hvað foreldrum beri að veita barni sínu. 

Til að mynda að vernda það gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi, eins og kemur fram fyrr í 

ritgerðinni þá er þetta mjög stór þáttur í hlutverki foreldra. Þeim ber skylda til þess að annast 

barn sitt af bestu getu og ala það upp án þess að það hljóti skaða af. Það er réttur barnsins að 

fá að komast á legg án þess að verða fyrir varanlegum skaða, hvort sem það sé líkamlegum 

eða andlegum. En að sjálfsögðu geta alltaf orðið slys sem verða til líkamlegs skaða sem og 

sjúkdómar þar sem andlegir skaðar hljótast að, en ef allt er eðlilegt á barnið rétt á því að 

komast á legg og lifa eðlilegu lífi.  

Barnalögin eru reist á því viðhorfi að börn hafi þörf fyrir og eigi rétt á umsjá foreldra 

eða forsjáraðila til þess að ná fullum þroska og til að andlegri og líkamlegri velferð þeirra sé 

borgið eftir því sem kostur er. Á þetta að teljast sjálfsagður réttur barnsins.
41
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41

 Davíð Þór Björgvinsson: 1995, bls 57-58 



12 
 

3.2. Barnaverndarlög 
 

Barnaverndarlög eiga sér einnig langa forsögu. Fyrstu sem sett voru sem heildstæð 

barnaverndarlög eru lög nr. 43/1932, þeirra hlutverk var að eysa af hólmi marga og dreifða 

lagabálka um barnavernd. Þegar líða tók á þótti margt skorta inn í þau og næst komu lög nr. 

29/1947. 1966 tóku síðan enn önnur barnaverndarlög gildi það voru lög nr. 53/1966 um 

verndun barna og ungmenna, þau voru ítarlegri en eldri lög og með þeim var lögð aukin 

áhersla á verkefni og skyldur barnaverndarnefndar. Þá næst komu lög um vernd barna og 

ungmenna nr. 58/1992. Lög sú er standa í dag eru barnaverndarlög nr. 80/2002.
42

 Það er eins 

með barnaverndarlögin sem og barnalögin að mikið vatn hefur runnið til sjávar á þeim tíma 

sem lögin hafa verið að þróast og mikið gerst í réttindabaráttu fyrir börn. Hefur því þurft að 

hafa reglulega endurnýjun á lögunum til þess að framfylgja þeirri þróun. 

„Barnaverndarlög eru sérstök lög sem fjalla um réttindi barna og skyldur foreldra 

gagnvart börnum“
43

 Barnaverndarmál eru ekki einkamál hvers og eins heldur eru þau ábyrgð 

samfélagsins alls.
44

 Barnaverndarlögin eru frá 10.  maí 2002 og tóku gildi 1.júní það sama ár, 

þeim hefur verið breytt þrisvar sinnum eða 2006, 2008 og 2009.
45

 

 Markmið barnaverndarlaga er að tryggja það að börn sem búa við óviðunandi 

aðstæður fái nauðsynlega aðstoð til þess að fá fullnægjandi vernd og umönnun.
46

 En 

samkvæmt barnaverndarlögum og eins og fyrr hefur komið fram eru börn allir einstaklingar 

yngri en 18 ára og geta barnaverndaryfirvöld ákveðið, þó með samþykki unglings að 

ráðstafanir séu gerðar til 20 ára aldurs.
47

 

 Í barnaverndarlögunum er talað um það líkt og í mörgum öðrum lögum að 

meðalhófsreglu eigi að beita. Það er að segja að alltaf sé beitt vægasta úrræði sem kostur er 

á.
48

 Talið er að það sé best fyrir barnið að beitt sé sem vægasta úrræðinu í upphafi til þess að 

sem minnst röskun verði á högum barnsins, sé þess ekki þörf. 

 II. kafli barnaverndarlaga greinir frá yfirstjórn barnaverndarmála, en það er 

Félagsmálaráðuneytið sem fer með yfirstjórn þeirra, en félagsmálaráðherra leggur fyrir 

Alþingi framkvæmdaráætlun sem nær til fjögurra ára í senn. Undir yfirstjórn 

félagsmálaráðherra er svo sjálfstæð stofnun er nefnist Barnaverndarstofa sem annast 

                                                           
42

 Davíð Þór Björgvinsson: 1995, bls 20-21 
43

 Endurreisn í þágu þjóðar, 
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stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til og er hennar hlutverk að vinna að samhæfingu og 

eflingu barnaverndarstarfs í landinu og vera félagsmálaráðherra til ráðgjafar um stefnumótun í 

barnaverndarmálum. Hlutverk Barnaverndarstofu er því í raun að hafa yfirumsjón með 

framkvæmd barnaverndarlaga á Íslandi.
49

  

 Undir Barnaverndarstofu eru svo barnaverndarnefndir, en þær þurfa árlega að senda 

Barnaverndarstofu skýrslu um starfsemi sína og þurfa barnaverndarnefndir að svara til 

Barnaverndarstofu ef kemur upp kvörtun eða aðrar upplýsingar um meðferð einstakra mála.
50

 

Fjallað er svo nánar um barnaverndarnefndir í III. kafla barnaverndarlaga, en þar er sagt frá 

því að þær skuli starfa á vegum sveitarfélaga, en að baki hverri barnaverndarnefnd skulu þó 

ekki vera færri en 1500 íbúar. Hlutverk barnaverndarnefnda er eftirlit, beiting úrræða og 

önnur verkefni sem þeim er falið samkvæmt barnaverndarlögum.
51

 

 Þó svo barnaverndarnefndir séu undir sveitarfélögum þá er sveitarstjórnum óheimilt að 

gefa barnaverndarnefndum fyrirmæli um meðferð við einstökum málum, og er því 

barnaverndarnefndin óháð í starfi sínu, en ber þó að svara eins og áður hefur komið fram til 

Barnaverndarstofu.
52

 IV. kaflinn fjallar svo um tilkynningarskyldu og aðrar skyldur við 

barnaverndaryfirvöld, segir 16. gr. til um það að hverjum þeim sem hafi ástæðu til að ætla að 

barn búi við óviðunandi aðstæður sé skylt að tilkynna það til barnaverndar. Þannig að það er 

borgaraleg skylda hvers einstaklings að tilkynna það ef hann verði var við það að barn búi við 

óviðunandi aðstæður, en síðar í lögunum er tilgreint nánar tilkynningarskylda einstakra 

starfsstétta.
53

 Það er því hægt að segja að réttur barnsins felist í þeirri skyldu almennings að 

tilkynna það ef barn býr við óviðunandi aðstæður. Ef einstaklingur sem hefur vitneskju um 

þess háttar mál tilkynnir það ekki til viðurkenndra stjórnvalda er hann að brjóta gegn rétti 

barnsins óbeint. Eins er tilkynningarskylda annarra en almennings mjög mikilvæg með sömu 

rökum og komu hér fram að framan. 

Greint er frá upphafi barnaverndarmála í V. kafla laganna og er þar talað um 

málsmeðferð vegna tilkynninga og markmiði með könnun á málinu, en það markmið er að 

afla nauðsynlegra upplýsinga um aðstæður barns og meta þörfina fyrir úrræði. VI. kaflinn er 

svo varðandi ráðstafanir barnaverndarnefnda þar sem lýst er hvernig barnaverndarnefndir 

starfa eftir að málið er komið til meðferðar hjá nefndinni. Það er setja saman áætlun, veita 

aðstoð og skoða úrræði hvort hægt sé að gera það í samráði við foreldra eða hvort þurfi að 
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beita harkalegri aðgerðum, en eins og nefnt var hér að framan skuli ávart beita 

meðalhófsreglunni þar sem vægasta úrræðið skuli notað. Barnaverndarmál eru mjög viðkvæm 

mál og þarf að fara varlega með. Börn eru viðkvæm og því ber að gæta hagsmuna þeirra í 

hvívetna þegar farið er út í aðgerðir í málefnum er varða þau. Barnaverndarnefnd skal útvega 

barni viðeigandi stuðning og/eða meðferð, útvega barni eða fjölskyldu tilsjónarmann eða 

eitthvað álíka og í raun gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að hagsmunir barnsins séu 

ávallt að leiðarljósi. Barnaverndarnefndir leita oftast eftir því að finna úrræði með samþykki 

foreldra eða í samvinnu við þá, hvort sem það er innan heimilis eða utan og eru það 24. gr. og 

25. gr. laganna sem stíla inn á það. En auðvitað er ekki alltaf hægt að vinna málin í samvinnu 

við foreldrana, þó svo það sé ávallt fyrsta úrræðið sem notað er, þá hefur barnaverndarnefnd 

heimild til þess að koma með úrræði án samþykkis foreldra og eru 26. gr. og 27. gr. laganna 

sem veita nefndinni heimild til þess.
54

 

Barnavernd á við jafnvel þó kona hafi ekki alið barnið, með því er átt við að á meðan 

konan er enn þunguð þá getur barnaverndarnefnd haft afskipti af málinu, sökum þess að 

barnið er komið með réttindi einstaklings þó svo það sé ekki fætt. Ef að þunguð kona stofnar 

heilsu eða lífi ófædds barns sín í hættu með til að mynda líferni sínu, þá getur 

barnaverndanefnd gripið inn í og beitt úrræðum til þess að bjarga heilsu eða lífi hins ófædda 

barns og er það 30. gr. barnaverndarlaga sem veitir barnaverndarnefnd þessa heimild.
55

 

VII. kaflinn fjallar svo um aðrar ráðstafanir barnaverndarnefnda og eru þar meðal 

annars tilgreind í 37. gr. brottvikning heimilsmanns og nálgunarbann. Sú grein tekur þannig á 

réttindi barns að ef að barni þykir háski eða hætta búin af háttsemi eða framferði manns, svo 

sem vegna ofbeldis eða einhvers annars athæfis getur barnaverndarnefnd krafist þess fyrir 

dómi að viðkomandi verði bannað að koma á tiltekinn stað eða svæði. Einnig getur nefndin 

bannað einstakling dvöl á heimili ef að nefndin telur það nauðsynlegt barnsins vegna.
56

  

46. gr. laganna fjallar um réttindi barns við málsmeðferð, fjallar hún um það að barn 

sem náð hefur 15 ára aldri er orðin sjálfstæður aðili að málinu, 55. gr. sömu laga segir einnig 

frá því að barn sem náð hefur 15 ára aldri sé tilkynnt um málshöfðun og gefinn kostur á að 

gæta réttar síns. Hefur það þá kost til þess að tjá sig um mál sem það varðar og skal virða 

skoðanir þess og taka tillit til við úrlausn málsins. Barn hefur einnig rétt á talsmanni þegar 

ákveðið hefur verið að hefja könnun máls.
57
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Barnaverndarnefnd getur falið sérstökum fósturforeldrum umsjá barns í tiltekin tíma, 

til að mynda þegar foreldrar barns afsala sér forsjá til barnaverndarnefndar eða samþykkja 

fóstur, ef að barn er forsjárlaust svo sem vegna andláts foreldris eða foreldrar hafi verið sviptir 

forsjá barnsins. Markmið fósturs er til að tryggja barni uppeldi og umönnun innan fjölskyldu 

svo sem best hentar þörfum barnsins, þar skuli því tryggður góður aðbúnaður, umhyggja og 

nærgætni.
58

 

Barn sem er í fóstri á þó rétt á umgengni við kynforeldra sína eða aðra nákomna þeim 

nema það sé andstætt hagsmunum þess. Barnaverndarnefnd skal einnig upplýsa barnið um 

það hvers vegna því var komið í fóstur og hvaða áform barnaverndarnefnd hafi um framtíð 

þess eftir því sem aldur og þroski gefa tilefni til. Eins ef að barn er vistað á heimili eða 

stofnun sem eigi að tryggja öryggi þeirra vegna meintra afbrota eða alvarlegra 

hegðunarerfiðleika þá hefur það réttinn til þess að umgangast kynforeldra sína sem og aðra 

sem því eru nákomnir.
 59

 

Í lok barnaverndarlaganna eru svo almenn verndarákvæði þar sem tekið er fyrir 

útivistartími barna, eftirlit með sýningum og skemmtunum, skyldur foreldra og forráðamanna 

og almennt eftirlit barnaverndarnefnda. Börn hafa ekki réttinn til þess að fá að vera endalaust 

úti, börn 12 ára og yngri mega ekki vera lengur úti en til 20:00 á veturna og 22:00 á sumrin og 

börn 13-16 ára mega vera úti til 22:00 á veturna en til 00:00 á sumrin.
60

 Þarna eru Íslendingar 

ekki með samræmi við Norðurlöndin en þar er ekki kveðið á um útivistartíma barna í lögum
61

 

Foreldrar eru bundnir af þessu lagaákvæði líkt og öðrum lagaákvæðum og geta því ekki 

heimilað börnum að vera úti lengur heldur en lagaákvæði þetta gefur tilefni til.
62

  

Barnaverndarnefnd hefur mikla heimild samkvæmt barnaverndarlögum um að grípa 

inn í málefni barna og foreldra, er það líka barninu fyrir bestu að það sé mikið eftirlit með því 

að búi við eðlilegar og mannsæmandi aðstæður, en öllu má ofgera, það þarf líka við virða 

réttin til friðhelgi einkalífs og þarf að gæta þess að hann sé ekki vanvirtur, því hann er ekki 

síður mikilvægur heldur en hitt. 
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3.3. Umboðsmaður barna 
 

Árið 1994 voru sett fram lög 83/1994 um umboðsmann barna. Lögin eru frá 19. maí 1994 og 

tóku gildi 1. janúar 1995. Lögunum hefur verið breytt tvisvar, eða 1997 og 2006. Hans 

hlutverk er að bæta hag barna og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra.
63

 

Umboðsmaður barna er embætti sem er útkoma Norræns samstarfs en svipaður starfsmaður er 

um öll Norðurlöndin. Mikið samstarf er þeirra á milli og telst samvinnan þar á milli hafa verið 

mjög mikilvæg í þeirra starfi.
64

 Umboðsmaður barna er stjórnvald sem heyrir beint undir 

forsætisráðuneytið og þarf umboðsmaður að gefa forsætisráðherra skýrslu árlega um starfsemi 

sína. En hann er sjálfstæður og óháður  embættismaður. Forsætisráðuneytið skilgreinir starf 

umboðsmann barna á þann hátt að hann sé opinber talsmaður barna og unglinga undir 18 ára 

aldri og vinnur við að gæta réttinda þeirra.
65

 

Fjallar 3. gr. laganna um hlutverk umboðsmanns barna, en þar segir að hann eigi að 

vinna að því að stjórnvöld, einstaklingar, félög og önnur samtök einstaklinga og 

fyrirsvarsmenn lögpersóna taki tillit til réttinda, þarfa og hagsmuna barna. Umboðsmaður 

barna hefur undir sínum væng að kynna fyrir almenningi lög og réttindi barna.
66

 Hefur hann 

því það hlutverk að fylgjast með að réttindi barna séu virt og farið eftir þeim. 

Í 3. mgr. 4. gr. laganna segir að umboðsmaður taki ekki til meðferðar ágreining á milli 

einstaklinga en hann eigi að leiðbeina fólki er til hans leiti um leiðir sem hægt er að fara innan 

stjórnsýslu og dómstóla.
67

 Þetta er því ekki vettvangur fyrir fólk sem er í forræðisdeilu eða 

þess háttar en það getur haft samband til umboðsmanns barna til þess að athuga hvað það eigi 

að gera til þess að láta skera úr og úrskurða í þess háttar málum. Gott er að geta haft fagaðila 

sem getur verið óháður í mati og leiðbeint um hvernig málin eigi að fara í stjórnsýslu- og 

dómskerfinu. 

 Börn eru oft sá hópur sem gleymist að hlusta á í þjóðfélaginu, starf umboðsmanns 

barna sem þeirra rödd er því mjög mikilvægt. Hann þarf því að hlusta á raddir barnanna og 

koma þeim út í þjóðfélagið, en hann er ekki einungis að vinna í barnaréttar- og 

barnaverndarmálum heldur einnig í skólamálum, skipulags- og byggingarmálum, 

heilbrigðismálum og fl.
68
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 Til eru ýmisskonar samtök fyrir utan stofnanir sem ríkið hefur undir sínum væng sem 

sérhæfa sig í réttindum barna á Íslandi eru það til dæmis samtökin Barnaheill sem eru hluti af 

alþjóðlegri hreyfingu sem kallast, „International Save the Children Alliance.“ Er markmið 

samtakanna að tryggja réttindi barna og styðja þau börn sem eru illa stödd, hvort heldur sem 

það sé á Íslandi eða annarsstaðar út í heimi. Vinna þessi samtök til að mynda að því að stöðva 

barnaklám, hvort heldur sem sé dreifingu eða notkun á því.
69

 

 

 

4. Alþjóðasamningar 

 

Réttindi barna eru vernduð af víðtæku kerfi alþjóðlegra og svæðisbundinna mannréttindalaga 

og er mikið af þessum lögum bundin í alþjóðlegum samningum. En börn eru í sérstakri hættu 

til þess að verða fyrir mannréttindabrotum, þar sem þau hafa yfirleitt ekki máttinn til þess að 

berjast fyrir sínum réttindum sjálf. 

 

 

4.1. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins er oft nefndur barnasáttmálinn og var 

hann samþykktur 20. nóvember 1989 og undirritaður fyrir Íslands hönd 26. janúar 1990. 

Alþingi heimilaði svo fullgildingu á honum með ályktun þann 13. maí 1992 og öðlaðist hann 

gildi á Íslandi 27. nóvember sama ár. Ísland gerði ekki neinn fyrirvara við samninginn, en 

lagði fram sérstakar yfirlýsingar vegna tveggja ákvæða hans.
70

 192 ríki eru aðilar að þessum 

samningi Sameinuðu þjóðanna og gerir það hann þá að þeim samningi sem flest aðildarríki 

hafa samþykkt.
 71

 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (eins og hann verður hér eftir kallaður) 

er réttindasáttmáli eins og gefur að líta og er því um réttindi barna en ekki skyldur, en með 

réttindum hljóta að gefast af skyldur líka samkvæmt lögum og reglugerðum.  

Ísland er semsagt aðili af barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. En það er helsti 

samningur sem hefur verið gerður í í alþjóðasamningum með barnavernd að sjónarmiði. En 

með þessum samning var farið að líta á börn sem einstaklinga frekar heldur en „eign“ foreldra 
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sinna.
72

 Meginmarkmið barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er að vernda börn með svipuðum 

hætti í heiminum og eru sett fram nokkur markmið; meðal annars réttur til lífs, sem er 

tilgreindur í 6. gr. samningsins,
73

 en þetta ákvæði felur það í sér að barnið fái nóg að borða, 

eigi húsaskjól og hafi aðgang að læknisþjónustu, þetta ákvæði getur átt við þó barnið sé ennþá 

fóstur í móðurkviði. Réttur barnsins til að þroskast og læra, þetta ákvæði felur í sér aðgengi að 

menntun og möguleikanum á tómstundum, leik, upplýsingum, trúfrelsi og frelsi til 

sjálfstæðrar hugsunar. Réttur til þátttöku, en þetta felur í sér rétt þeirra til að taka þátt í því 

samfélagi sem þau búa í, eiga að hafa rétt til að tjá skoðanir sínar. Síðasta markmiðið sem er 

talið upp er réttur til verndar en þar er átt við réttindi barna sem eru nauðsynleg til tryggja 

þeim vernd gegn hverskonar ofbeldi, vanrækslu og misnotkun.
74

 Barn á réttinn til þess að 

alast upp innan fjölskyldu, vera hamingjusamt, hljóta ást og skilning. Það á réttinn til þess að 

persónuleiki þess geti mótast á heilsteyptan og jákvæðan hátt, sem gerir það tilbúið til þess að 

lifa sjálfstæðu og eðlilegu lífi innan samfélagsins. Markmið Sameinuðu þjóðanna með þessum 

samning er sú nauðsyn að barninu sé veitt sérstök vernd í anda friðar, virðingar, 

umburðarlyndis, frelsis, jafnréttis og samstöðu.
75

 

Eins og fram hefur komið fyrr í þessum kafla eru ýmis markmið sett fram í 

samningnum sem eiga að snúa að réttindum barna. 2. gr. samningsins segir að ekki megi 

mismuna barni á neinn hátt þegar verið er að tryggja barni réttindi sem kveðið sé á um í 

sáttmálanum, þar eru talin upp kynþáttur, litarháttur, kynferði, tunga, trúarbrögð, 

stjórnmálaskoðnir eða aðrar skoðanir, uppruni með tillitis til þjóðernis, þjóðhátta eða 

félagslegrar stöðu, eigna, fötlun, ættierni eða annarra aðstæðna þess, foreldris eða 

lögráðamanns. Aðildarríkin eru skuldbundin til þess að virða rétt barnsins til að viðhalda því 

sem einkennir þau sem einstakling, sem getur verið eitthvað af því sem talið var upp í 2. gr. en 

rétturinn til að viðhalda einkennunum er settur fram í 8. greininni.
76

 Margt er talið upp hvað 

það gæti verið sem leitt gæti til mismununar á réttindum barnsins, sem betur fer hefur 

„rasismi“ minnkað með árunum, jafnt því sem heimurinn minnkar með tilstuðlan tölvu og 

tækni. En þetta er samt þarfur þáttur til að líta á og fylgjast með, því „rasismi“ er langt í frá 

upprættur og fátt er verra en þegar það bitnar á börnum sem eru litlar og viðkvæmar sálir.  

Sáttmálinn kemur inn á það í 23. gr. að aðildarríkjum ber að viðurkenna það að 

andlega eða líkamlega fatlað barn skuli njóta fulls sómasamlegsa lífs, sem eigi að tryggja það 
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að það geti verið virkur þáttakandi í samfélaginu og ber þeim einnig að viðurkenna rétt fatlaðs 

barns til sérstakrar umönnunar sem hentar því og aðstæðum foreldra.
77

 Hægt er að bera rök 

fyrir því að það sé mismunun að framfylgja ekki 23. gr. samningsins og því væri einnig hægt 

að færa rök fyrir því að þessi grein ætti heima inn í 2. gr. samningsins þar sem það væri brot á 

réttindum barnsins ef að því væri mismunað á grundvelli fötlunar. 

Ávallt skal hugsa um það hvað sé barni fyrir bestu, en 3. gr. sáttmálans mælir fyrir um 

félagsmálastofnanir, dómstóla, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir sem geri ráðstafanir varðandi 

börn. Er þeim skylt að tryggja börnum þá vernd og umönnum sem velferð þeirra krefst og þar 

af leiðandi að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu. 19. grein 

sáttmálans fjallar einnig um stofnanir, dómstóla og þess háttar varðandi slæma meðferð á 

börnum, að ríkisvaldið verði að gera hvað sem í þeirra valdi stendur til þess að sjá til þess að 

koma í veg fyrir það að börn séu beitt slæmri meðferð, hvernig svo sem hún sé, hvort það sé 

vanræksla, kynferðisbrot, skeytingarleysi eða eitthvað annað.
78

 

12. gr. samningsins segir að aðildarríki eiga að tryggja barni rétt til þess að tjá sig um 

þeirra eigin skoðanir og taka tillit til þeirra í samræmi við aldur og þroska. Þegar barn hefur 

þroska og aldur til skal einnig veita því tækifæri til þess að tjá sig við þá málsmeðferð fyrir 

dómi eða stjórnvaldi sem varðar barnið á þann hátt sem samræmist reglum í lögum um 

málsmeðferð.
79

 Eins og fram hefur komið áður, er Ísland farið að nýta þetta meira með að 

leyfa börnunum að tjá sig í málsmeðferðum í málum er varða þau, hafi þau aldur og þroska til. 

Því af hverju ættu þau ekki að fá að tjá sig um málefni sem varða þau hafi þau vit til þess að 

hafa eitthvað um málið að segja. 

Rétturinn til menntunar er eitt af grundvallarréttindum barnsins og í 28. gr. er 

aðildarríkjum skylt að viðurkenna rétt barns til menntunar, er þessi grein ítarleg og gerir 

meðal annars grein fyrir því að allir eigi rétt á að njóta sömu menntunartækifæra og sé það þó 

einkum með skyldu til grunnmenntunar sem allir eigi að geta notið án gjalds. Aðildaríki eigi 

að þróa ýmiss konar framhaldsmenntun, svo sem almenna menntun og starfsmenntun, og eins 

og með grunnmenntunina eigi allir að hafa kost á henni og ætti hún því annað hvort að vera 

ókeypis eða bjóða fjárhagslega aðstoð þeim sem hennar þurfa með.
80

 Á Íslandi er ekki hægt 

að segja að það sé sjálfgefið að stunda framhaldsmenntun eftir grunnmenntun. Borga þarf 

lágmarksskólagjöld í ríkisreknu skólana, sem og nemendur þurfa að standa kostnað af 

bókakaupum, þó svo hægt sé að fá margar þeirra á skiptibókamarkaði. Margir nemendur eru 
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komnir yfir 18 ára aldurinn og því komnir undan framfærsluskyldu foreldra. Því hrekjast 

einhverjir nemendur úr námi og út á vinnumarkaðinn sökum þess að þeir hafi ekki efni á því. 

Eitthvað er þó til af styrkjum sem nemendur geta fengið, til að mynda jöfnunarstyrkur frá LÍN 

sem þeir nemendur sem sækja skóla fjarri heimabyggð og fjölskyldu geta fengið einu sinni á 

önn til þess að borga uppihald.
81

  

Ber aðildarríki síðan að veita öllum kost á æðri menntun eftir hæfileikum. Ísland er 

lítið land og ekki hægt að hafa námsframboð hér á landi sem hentar öllum, því fer hluti 

námsmanna erlendis til að nema við sitt hæfi. Ef að Ísland ætti að halda upp öllum 

mögulegum námsleiðum væri það einfaldlega of dýrt fyrir ríkið og ekki grundvöllur fyrir því 

að hafa nám þar sem kannski útskrifast 2 til 3 nemendur úr á ári sökum þess að ekki er 

vinnuframboð fyrir þessa einstaklinga. Ísland er einfaldlega of lítið land til þess. Jafnframt því 

að setja aðildarríkjum skyldur um nám barna eru þeim einnig settar skyldur um rétt barns til 

hvíldar og tómstunda, stunda leiki og skemmtanir sem hæfa aldri þess.
82

 Það er grundvöllur 

barns fyrir því að þroskast og verða að manni að fá að iðka tómstundir, stunda leiki, fá að vera 

barn, lifa og leika sér. Barn sem er svipt þessum réttindum sínum mun alltaf gjalda fyrir það 

þegar það verður fullorðið, því er þetta ekkert minna mikilvæg réttindi heldur en til dæmis 

rétturinn til að stunda nám. 

Vinna er eitthvað sem börn ættu undir eðlilegum kringumstæðum ekki að þurfa að 

standa í. Vinna er eitthvað fyrir fullorðna einstaklinga, þó svo það sé hollt og gott fyrir barn 

að aðstoða foreldra sína á heimilinu eða þess háttar, þess vegna setur 32. gr. samningsins fram 

það að aðildarríkjum beri að setja lög um lágmarksaldur til ráðningar í starf og viðeigandi 

reglur um vinnutíma og vinnuskilyrði.
83

 Auðvelt er að fá börn til þess að vinna meira og fara 

umfram vinnutíma og vinnuskilyrði sín, þar sem börn þekkja oft ekki réttindi sín og er því 

nauðsynlegt að þeim sé kynnt þau vel og viðurlög liggi við því að brjóta á þessum reglum. 

Margt er í samningi þessum sem Íslendingum finnst sjálfsögð réttindi barna, en út í 

heimi þykja þessi réttindi barnanna ekki jafnsjálfsögð. Börn í öllum löndum heims búa við 

miserfiðar aðstæður, á Vesturlöndum eru ekki jafn erfiðar aðstæður og til dæmis í austar og 

þarf að taka tillit til þess hversu mikilvægar siðvenjur og menningarafleiðir hverrar þjóðar eru 

til þess að hægt sé að vernda barnið og tryggja því jákvæðan þroska og góð lífskjör, þess 

vegna þarf alþjóðlega samvinnu svo bæta megi lífskjör barna allstaðar í heiminum, en þó eru 
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þróunarlöndin þar sérstaklega ofarlega á blaði.
84

 Til að mynda 38. gr. samningsins, sem 

greinir frá vopnaátökum, vopnaviðskiptum og þess háttar, eins og að börn sem ekki hafi náð 

fimmtán ára aldri taki ekki beinan þátt í vopnaviðskiptum og sama má segja um að þeir sem 

ekki hafi náð fimmtán ára aldri skuli forðast að kveða til herþjónustu.
85

 Þetta er eitthvað sem 

maður mun líklegast aldrei sjá á Íslandi, sérstaklega þar sem Íslendingar eru ekki einu sinni 

með her. En þetta þykir nauðsynlegt í öðrum löndum þar sem börn eru þjálfuð upp í herinn og 

kennt að nota byssur og þess háttar. 

Ísland hefur ekki lögfest samninginn en hann er fullgildur þrátt fyrir það.
86

 Ísland gerði 

skýrslu um framkvæmd barnasáttmálann og gaf út árið 1995 þar sem Ísland fór eftir 44. gr. 

samningsins sem var um að aðildarríki skuldbintu sig til þess að láta nefnd sem stofnuð væri 

með samningnum í té skýrslur um það þau hafi gert til þess að koma í framkvæmd réttindum 

þeim sem viðurkennd væru í samningnum.
87

  

Löggjöf Íslands sem varðar málefni barna fór í mikla endurskoðun eftir að Ísland 

undirritaði sáttmálann árið 1989, Ættleiðingarlög nr. 15/1978 nú 130/1999 voru endurskoðuð, 

lög um grunnskóla nr. 49/1991 nú lög nr. 91/2008 voru sett, barnalög nr. 20/1992 nú lög nr. 

76/2003, lög um leikskóla nr. 78/1994, nú lög nr. 90/2008, lög um umboðsmann barna nr. 

83/1994 ásamt fleiri lögum. Barnalög voru til áður frá 1981, en margt þurfti að endurskoða í 

þeim til þess að hlýta markmiðum sáttmálans, meðal annars þar sem hugtökin skilgetið barn 

og óskilgetið barn voru afnumin úr samningnum.
88

 Margt fleira var það sem þurfti að breyta 

til þess að fylgja eftir því sem sáttmálinn sagði fyrir um sem ekki tekur að nefna hér. En hægt 

er að segja það að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna markaði mikil tímamót í baráttunni fyrir 

réttindi barna og bara það eitt að þessi tiltekni sáttmáli er varðar börn skuli vera sá samningur 

sem flest ríki hafa undirritað og gengist við sýnir bara það hve börn eru taldin mikilvæg og að 

réttindi þeirra séu eitthvað sem mikilvægt sé að framfylgja. 
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4.2. Evrópusamningur um réttindi barna 
 

En það eru ekki bara Sameinuðu þjóðirnar sem hafa sett á laggirnar barnasáttmála, en 

aðildarríki Evrópuráðsins og önnur ríki utan þess sem hafa undirritað hann hafa sett saman 

samning sem ber heitið Evrópusamningur um réttindi barna. Var hann undirritaður í 

Strassburg 25. janúar 1996. Hafa þeir til hliðsjónar barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem 

hefur verið lýst hér að ofan og þá sérstaklega 4. gr. sem felur í sér það að samningsríkjum ber 

að gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu til þess að standa undir 

sáttmálanum. Markmið samningsins er að efla réttindi barna með sanna hagsmuni þeirra að 

leiðarljósi. Að þau fái réttindi við málarekstur og þeim auðveldað að notfæra sér þessi réttindi 

með því að sjá til þess að þeim sé sjálfum, eða fyrir milligöngu annarra veittar upplýsingar og 

þeim heimilað að taka þátt í málarekstri fyrir dómsyfirvöldum í málum er varða þau.
89

 

Samningurinn setur fram í 2. gr. skilgreiningar á hugtökunum sem þeir nota í 

samningnum, gerir þetta hann aðgengilegri fyrir almenning og börnin sjálf til þess að skilja 

hann og hvað er átt við með tilteknum hugtökum. Til að mynda með hugtakinu „upplýsingar 

sem máli skipta:“ er það útskýrt nánar og er það útskýrt þannig að það séu upplýsingar sem 

hæfi aldri og barnsins og séu gefnar til að það geti notið réttinda sinna til fulls, nema að þær 

upplýsingar séu barninu skaðlegar. Eins eru útskýrð hugtökin „dómsyfirvöld,“ „forráðamenn“ 

og  „talsmaður.“ Eru þessi hugtök mikilvæg í samningnum og því við hæfi að þau séu útskýrð 

nánar til einföldunar skilnings hins almenna borgara.
90

 

Barn hefur samkvæmt samningnum rétt til þess að fá upplýsingar og til að koma 

sjónarmiðum á framfæri við málarekstur ef að barn telst samkvæmt landslögum hafa nægan 

skilning á málarekstri fyrir dómsyfirvöldum og á það þá rétt að að fá allar upplýsingar sem 

máli skipta, vera spurt álits og fá að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og fá upplýsingar 

um hugsanlegar afleiðingar þess að sjónarmið þeirra séu látin ráða og hugsanlegar afleiðingar 

hvers kyns ákvarðana.
91

 Í íslenskum lögum er yfirleitt talað um 15 ára einstaklingar sem séu 

hæfir til þess að hafa nægan skilning á málarekstri fyrir dómsyfirvöldum eins og fyrr hefur 

verði greint frá, og allt frá 12 ára og jafnvel niður í 7 ára til þess að hafa nægan skilning og 

þroska til þess að fá að koma sjónarmiðum sínum og skoðunum á framfæri. En meta verður 

hvert barn fyrir sig hvort það uppfylli tiltekin skilyrði til þess að það sé nothæft fyrir málið, 
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þar sem ekki er hægt að einblína á aldurinn til þess að uppfylla tiltekin skilnings- og 

þroskaskilyrði. 

Dómsyfirvöld þurfa að taka til athugunar hvort nægjanlegar upplýsingar liggi fyrir til 

þess að taka ákvörðun í samræmi við hagsmuni barnsins og afla sér frekari gagna sé þörf fyrir 

það, þau þurfa að athuga hvort að barn teljist hafa nægjanlegan skilning á landslögum og ef 

svo er að fullvissa sig um að barnið hafi fengið þá allar þær upplýsingar sem máli teljast 

skipta, leita til barnsins og spyrja þá barnið sjálft þegar við á, annað hvort sjálf eða með 

milligöngu sem hæfir barninu, þá hvort sem það eru einstaklingar eða stofnanir sem aðstoða 

við það og passa það að hagsmunir barnsins séu ávallt hafðir að leiðarljósi við það og þurfa 

þeir að passa það að leyfa barninu að koma sjónarmiðum sínum á framfæri uppfylli það 

fyrrgreind skilyrði fyrir því og taka þá tillit til þeirra sjónarmiða. Ætlast er til þess að reynt sé 

að koma í veg fyrir og leysa ágreining sem og forðast málarekstur sem varðar börn yfir 

dómsyfirvaldi og skuli reynt að leita sátta eða beita öðrum aðferðum til þess að leysa 

ágreiningsmál, þar sem það er talið best fyrir hagsmuni barnsins að mál sem viðkemur þeim 

sé leyst án afskipta dómsyfirvalda, þar sem barnaverndarmál, forsjármál og hvers konar mál 

er varða hagsmuni barns teljast yfirleitt mjög erfið og reyni á andlega heilsu barnsins.
92

 

 Í 12. gr. samningsins er farið í þau sjónarmið að verkefni stofnanna sem hafa þau 

verkefni með höndum að stuðla að réttindum barna séu að leggja fram tillögur um eflingu 

löggjafar sem fjalla um réttindi barna, gefa álit á frumvörpum til laga er varða réttindi barna, 

að veita fjölmiðlum, almenningi og stofnunum sem fara með málefni barna almennar 

upplýsingar um réttindi barna og að leita eftir sjónarmiðum barna og veita þeim allar þær 

upplýsingar sem máli skipta varðandi þeirra réttindi.
93

 Á Íslandi eru margar stofnanir og 

nefndir er fara með málefni barna eins og fyrr hefur verið greint frá, til að mynda 

barnaverndarnefndir, Barnaverndarstofa og Umboðsmaður barna, en Umboðsmaður barna 

hefur einmitt það verkefni á sínum herðum að upplýsa einstaklinga, börn og stofnanir um 

réttindi barna. 

 Evrópusamningur um réttindi barna er góð viðbót við barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna og tekur á þeim viðbótum sem vanta inn í þann samning og gera hann skilmerkilegri 

og nákvæmari, sem gerir það að verkum að þegar ríki hefur undirritað báða þessa samninga 

þá ættu þeir að vera með nokkuð “skothelda“ alþjóðasamninga í réttindum barna. Til eru svo 

fleiri samningar og sáttmálar er varða börn þeirra hagsmuni, þó þeir séu ekki jafn stórir og 

þeir að framan eða ná ekki beint til réttinda barna þó svo þau spili þar inn í, en til dæmis má 
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nefna „Evrópusamning um viðurkenningu og fullnustu ákvarðana varðandi forsjá barna og 

endurheimt forsjár barna.“ En hann lýtur að því að viðurkenna að í aðildarríkjum skipti 

velferð barnsins mestu máli þegar teknar skulu ákvarðanir varðandi forsjá þess og að 

ráðstafanir sem gerðar eru til að tryggja að ákvarðanir varðandi forsjá barnsins geti hlotið 

almennari viðurkenningu og fullnustu sem muni leiða til aukinnar verndar fyrir velferð og 

hagsmuni barnsins.
94

 Eins er hægt að nefna Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna 

sem viðurkenningu þess að allir séu jafnréttháir til virðingar og gætt sé frelsis, réttlætis og 

friðar í heiminum. Börn eru hluti af þessari yfirlýsingu en hún tekur kannski ekki beint á 

réttindum barna í þeirri merkingu nema þá að þau séu einstaklingar eins og hver annar.
95

 

Mannréttindasáttmáli Evrópu er svipaður og Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

með það að gera að börn eru hluti af sáttmálanum sem einstaklingar en ekki sérstaklega sem 

börn, en eru þó mikilvægur þáttur í mannréttindum barna og er sáttmálinn ætlaður til 

viðurkenningar á mannréttindum einstaklinga. En til að mynda er rétturinn til lífs tilgreindur í 

Mannréttindasáttmála Evrópu.
96

 

 

 

5. Dómar og viðurlög við brotum á réttindi barns 

 

Reynt er að fara ekki í hámæli með barnaverndarmál, þar sem þessi mál teljast mjög viðkvæm 

og erfið. Barnaverndarmál eru mjög erfið viðfangsefni á þeim grundvelli að þar ertu að spila 

með líf einstaklings sem er ekki fullmótaður, hvorki líkamlega, né andlega og á þeim 

grundvelli þarftu að gæta fyllstu varúðar með það hvernig þú vinnur að máli er varðar barn. 

Reynt er að leysa mál er varða börn fyrir utan dómstóla, en ávallt koma einhver mál þar fyrir 

og einhver ná að fara alla leið í Hæstarétt.  
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5.1.  Mál nr. 169/2010 
 

Mál 169/2010, Barnaverndarnefnd X gegn K, þar sem dómur héraðsdóms var staðfestur og 

vistun drengs utan heimilis var hafnað, en honum hafði verið komið í skammtímafóstur í 6 

mánuði. En málsatvik voru þannig að við reglulegt ungbarnaeftirlit kom upp grunur að hann 

gæti verið með vatnshöfuð vegna hratt vaxandi höfuðmáls. Drengurinn var skoðaður af 

sérfróðum læknum og var lagður inn á barnaspítala Hringsins og eftir frekari rannsóknir var 

unnt að útiloka að um vatnshöfuð eða álíka sjúkdóma væri að ræða. Þá var talið að 

umtalsverðar líkur væru á því að drengurinn hefði orðið fyrir ytri áverka, svo sem hristur eða 

fengið höfuðhögg. Var móður drengsins gert það að slíta samvistum við sambýlismann sinn 

sökum þess að hann hefði hrist barnið óverulega, en ekki hafi verið hægt að sanna það 

nægjanlega. Barnaverndarnefnd hafði verið í samvinnu við móður barnsins um vistun utan 

heimilis áður, en síðan hætt þeirri samvinnu eftir 4 mánuði og þá hélt barnaverndarnefnd 

áframhaldandi vistun barnsins í 6 mánuði án samþykkis móður, en barnaverndarnefnd hefur 

heimild fyrir því samkvæmt barnaverndarlögum að grípa til aðgerða án samþykkis foreldra 

eða forsjáraðila.
97

 

 Mál þetta birtist í fjölmiðlum og mikil umræða braust út eftir niðurstöðu dómsins. 

Þurfa fjölmiðlar eitthvað að vita af þeim barnaverndarmálum er koma fyrir dómstóla? 

Auðvitað er gott fyrir barnaverndarnefndir að fá aðhald að sinni vinnu, en þær þurfa einnig 

frið til þess að geta unnið sína vinnu í friði, þar sem þær eru að fást við mikil og erfið mál, 

sem er ekki gott að fari í fjölmiðla eða þess háttar, og jafnvel einungis með því sjónarmiði að 

vernda hagsmuni barns þess sem við er átt. Hinn almenni íslenski borgari er þekktur fyrir það 

að fara hamförum á spjallsíðum ef einhver svona mál koma upp og eru voða kokhraustir á 

bakvið tölvuskjáinn og koma með allskyns meiðyrði og hótanir. Hafa svoleiðis spjallsíður 

orðið til þess að skaða mannorð margra einstaklinga sem ekkert hafa átt það skilið, einungis 

eftir umfjöllun fjölmiðla á málinu. En gott dæmi um það er til dæmis „Lúkasarmálið,“ Þar 

sem drengur var sakaður um að hafa drepið hund, og fór fólk hamförum á spjallsíðum og 

úthúðaði honum og hótaði honum öllu illu. Hann gat varla lifað venjulegu lífi svo miklar 

aðdróttanir voru að honum, en svo fannst hundurinn á lífi nokkru síðar. Almenningur hefur 

aðgang að dómasafni Hæstaréttar sem og héraðsdómstólanna, ef að þeir vilja veita 

barnaverndarnefnd aðhald og eða kynna sér hvernig barnaverndarmál gangi fyrir sig, þá eigi 
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þeir að geta gert það þar, fjölmiðlar eiga að halda sig frá þessu efni til þess að vernda 

hagsmuni barnsins sem og hagsmuni fjölskyldu barnsins. 

 

 

5.2. Mál nr. 504/2009 
 

Annað mál fyrir Hæstarétti er mál nr. 504/2009, Ákæruvaldið gegn X, þar sem einstaklingur 

var sakfelldur fyrir margvísleg hegningarlaga- og barnavernarlagabrot gegn þremur ungum 

börnum sínum. Var hann dæmdur í tveggja ára fangelsi og til að greiða börnum sínum 

miskabætur. Beitti hann börn sín svo grófu líkamlegu og andlegu ofbeldi og var hann ekki 

talinn eiga sér neinar málsbætur. Kastaði hann hníf í elsta drenginn, setti dóttur sína ofan í kalt 

bað í öllum fötunum og drap köttinn þeirra fyrir framan þau til að mynda. Var hann 

áfengissjúklingur og tók þunglyndislyf ofan í drykkjuna. Fór hann oft í „black out“ svo hann 

mundi ekki eftir því að hafa gert börnunum þessa hluti. Málið var ekki talið eiga sér fordæmi 

hér á landi.
98

 Munu börnin aldrei bíða þess bætur að faðir þeirra hafi beitt þau þetta ofbeldi og 

er þetta gróft brot á réttindum barnanna. Börnin voru það langt leidd í andlegu og líkamlegu 

ofbeldi, að þau neituðu alfarið að hitta föður sinn, hvort heldur sem það hafi verið eins og sér 

eða undir eftirliti barnarverndarnefndar eða fósturforeldra og líkaði þeim dvölin vel hjá 

fósturforeldrum. 

 Það að foreldri beiti börn sín ofbeldi, hvort heldur sem það er líkamlegt eða andlegt 

ofbeldi líkt og er gert í málinu er gott dæmi um það til hvers barnaverndarnefnd er til. Það er 

einmitt til þess að taka á svona málum, svo svona hlutir eigi sér ekki stað. Eins er þetta 

ástæðan fyrir því að tilkynningarskylda einstaklinga sem og starfsmanna ýmissa stofnana er 

svona mikilvæg og viðurlög geta legið við vanrækslu á henni. Getur svona ofbeldi eyðilagt 

andlegan þroska barnsins svo það verði að heilsteyptum einstaklingi. Þessi börn munu aldrei 

bíða þess bætur fyrir það hvað faðir þeirra gerði þeim. Þau eru búin að horfa upp á það mikið 

ofbeldi í langan tíma. Hann fékk forræði yfir þeim árið 2003 og hefur ofbeldið gengið á síðan 

þá. Þetta er langur tími fyrir börn að þola og ennþá lengri tími fyrir þau að vinna úr. Þess 

vegna þarf barnaverndarnefnd að geta unnið hratt úr málefnum er varðar þau og hafa heimild 

til þess að grípa inn í fljótt og örugglega. En þá heimild virðist skorta oft sökum þess að 

meðalhófs verði að gæta þegar barnaverndarnefnd tekur á málum, þá getur það oft seinkað 

ferlinu. 
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 Barnaverndarnefnd bíður stundum of lengi með að ganga inn í mál barns og taka fram 

fyrir hendurnar á kynforeldrum eða forrsjáraðilum, eins og bent er á í málinu. Það er kveðið á 

um það í barnaverndarlögum að barnaverndarnefnd eigi fyrst að leita eftir því að leysa mál 

með samvinnu foreldra eða forsjáraðila, en engin greinileg skil eru á því hvenær það sé sem 

barnaverndarnefnd eigi að grípa fram fyrir hendur foreldrana eða forsjáraðilana og fara út í 

það að finna úrræði án samvinnu við foreldrana.
99

 Það getur því komið fyrir að það sé seint í 

rassinn gripið og komið út í óefni. Það þyrftu þá að vera skýrari heimildir fyrir því í lögum 

hvenær barnaverndarnefnd hefur fullreynt samvinnu við foreldra og má fara að finna úrræði á 

eigin forsendum og með hagsmuni barnsins að leiðarljósi, því alltof oft sjáum við það að 

barnaverndarnefnd grípi seint inn í mál og heilsa barns hefur skaðast. 

 Í barnaverndarlögum er talað um að börn eigi að fá gott uppeldi og verða að 

heilsteyptum einstaklingum, en oft eru ekki nein viðurlög við brotum á þessum lagagreinum, 

ekkert hægt að gera. Til að mynda, hvað eiga barnaverndarnefndir eða þar til gerð yfirvöld að 

gera við því ef að barn fær ekki menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika sína og 

áhuga, ekki er hægt að sækja foreldra til saka fyrir það að hafa ekki uppfyllt þessi skilyrði. 

Einnig getur reynst erfitt að beita þvingunum til þess að fá fólk til þess að fylgja lögunum og 

getur orðið til þess að þær séu óæskilegar og óheppilegar fyrir hagsmuni barnsins. Til að 

mynda í tenglsum við umgengnisrétt, ef að fólk brýtur gegn honum er eiginlega eina úrræðið 

sem hægt er að beita eru dagsektir, því það er andstætt hagsmunum barnsins að farið yrði í 

grófari úrræði.
100

 

 

 

 

5.3. Mál nr. 360/2004 
 

Hæstaréttardómur númer 360/2004, Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur og 

Borgarfjarðarheppur gegn A, fjallar um það að drengur var með alvarleg hegðunarvandamál 

eftir kynferðislega misnotkun föður sem svo svipti sig lífi og bjó hjá móður sinni. Drengurinn 

hafði átt mjög erfitt, en faðir hans beitti hann kynferðislegri misnotkun þegar hann var sjö ára 

gamall. Faðir hans fyrirfór sér þegar upp komst um málið. Þá strax kom í ljós að drengurinn 

átti mjög erfitt og þurfti á hjálp að halda, því þá strax var hann farinn að hóta því að veita 
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sjálfum sér áverka. Var búið að gera margar árangurslitlar tilraunir til þess að veita drengnum 

aðstoð en ekkert gekk.
101

 Þessar árangurlausu tilraunir barnaverndarnefndar sem áttu að 

aðstoða bæði drenginn og móður gerðu ekki mikið gagn. Drengurinn var mikið skemmdur 

andlega eftir föður sinn og ljóst mjög snemma að mikið þyrfti til þess að aðstoða drenginn við 

að ná bata. 

 Barnaverndarnefnd reynir að gæta meðalhófs í meðferðarúrræðum sínum. En stundum 

getur það orðið til þess að út í óefni er komið. Eins og í þessu dæmi, þá er búið að reyna hin 

ýmsu meðferðarúrræði fyrir drenginn til þess að vinna úr hans málum, en ekkert virðist ganga 

og hans hegðunarvandamál versna bara með tímanum. Búið var að reyna að fá aðstoð inn á 

heimilið sem og hin ýmsu meðferðarheimili og unglingageðdeildir en ekkert virtist virka. 

Þegar drengurinn eltist var hann farinn að mæta stopult í skólann sem og ráðast á kennarana 

sína. Barnaverndarnefndir þyrftu að geta beitt hörðum úrræðum strax í upphafi ef þeir sjá 

fram á það að út í óefni sé að stefna ef ekki sé gripið til harkalegra aðgerða strax. Móðir 

drengsins var ekki sátt við það að hann skildi vera sendur á meðferðarheimilið að Hvítárbakka 

og þegar hann hafði lokið vist sinni þar fór hann aftur heim til móður sinnar og samþykkti hún 

þá áætlun barnaverndarnefndar um viðunandi uppeldisskilyrði til að hún gæti haft hann hjá 

sér. Eftir því sem leið á neitaði móðir drengsins öllum afskiptum frá barnaverndarnefnd, en 

ekki batnaði ástandið á drengnum heldur mætti segja að það hafi versnað en hann fór að 

drekka áfengi og gekk berserksgang undir áhrifum þess. Í lok málsins var drengurinn vistaður 

á Stuðlum án vitundar móður, en þó gekk það ekki átakalaust fyrir sig. Svo fyrir rest svipti 

drengurinn sig lífi. 

 Það að þetta hafi allt tekið svona langan tíma þrátt fyrir að drengurinn hafi ekki sýnt 

neinar hegðunarbreytingar nema þá til hins verra og ekki gripið til harkalegri aðgerða, þrátt 

fyrir að móðir hafi ekki verið samstarfsfús nema að hluta til. Þá hefði barnaverndarnefnd þurft 

að hafa heimild í lögunum til þess að gera eitthvað róttækt fyrr, sökum þess að það var auðséð 

í upphafi hvert stefndi, þar sem drengurinn hafði orðið fyrir gífurlegum andlegum skaða af 

völdum misnotkunar föður hans á honum, eins er hægt að álykta það að faðir hans hafi svipt 

sig lífi af því eitthvað bjátaði á hafi gefið honum þá grillu í höfuðið að þetta væri auðveldasta 

leiðin út og mátti barnaverndarnefnd gera sér það í hugarlund að taka þyrfti „harkalega“ á því 

að koma í veg fyrir það að hann myndi falla fyrir eigin hendi. Það að málið skuli enda svona 

vekur upp þá hugsun hvort ekki þurfi að endurskoða kerfið til þess að svona hlutir eigi sér 

ekki stað. Það er að ekki sé hægt að koma í veg fyrir það að drengurinn stytti sér aldur. 

                                                           
101

 Hæstaréttardómur nr. 360/2004 



29 
 

6. Lokaorð 

 

Börn fæðast, þau verða fullorðin, gömul og deyja svo. Þetta er hringrás lífsins. Mörg skref eru 

þarna á milli sem móta einstaklinginn, og þá sérstaklega á meðan hann er ennþá barn, en 

mótunarár einstaklings er á meðan hann er ennþá barn. Fyrr á tíðum voru réttindi barna ekki 

talin mikilvæg, þar sem börn voru talin eign foreldra sinna en ekki sjálfstæðir einstaklingar.  

Með tímanum hefur þessi hugmynd breyst og réttindi barna komist meira í hávegi. 

Farið er að líta á börn sem einstaklinga fremur heldur en eign sem gerir það að verkum að 

farið er að viðurkenna það að börn eigi líka réttindi líkt og fullorðnir einstaklingar. Búið er að 

viðurkenna það að börn sem búa við bág uppeldisskilyrði verði jafnan ekki eins heilsteyptir 

einstaklingar þegar þeir koma út í þjóðfélagið sem fullorðnir nema eitthvað sé gert í því til 

þess að aðstoða þá. Þessir einstaklingar hafa réttinn til þess að eitthvað sé gert í því að aðstoða 

þá og koma þeim heilum í gegnum þetta mótunarskeið.  

Til þess að gera því kleift að sem flest börn fái að njóta þess að vera barn og komast 

eins heilsteyptur út í þjóðfélagið og tilbúið til þess að takast á við þær samfélagslegu skyldur 

sem liggja á herðum þess hafa verið sett lög og reglur sem eiga að aðstoða barnið við það, 

sem og hinar ýmsu nefndir og stofnanir. Lögunum hefur verið margbreytt eftir því sem við á, 

á hverjum tímapunkti. Þau þróast til jafns með því sem réttindin þróast. Stórt breytingaskeið 

varð þegar Ísland gerðist aðili að barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, en hann hefur mikið 

gildi fyrir baráttuna fyrir réttindum barna í heiminum. 

Réttindi barna er eitthvað sem mun vera í endalausri framþróun. Það sem við álítum 

réttindi í dag, getur breyst eftir 20 ár eða 50 ár. Við sjáum nú bara hvernig þetta var fyrir 80 

árum síðan, það sem þótti eðlilegt þá, til að mynda að faðir réð alfarið ráðahag dóttur sinnar 

þykir okkur alveg út í hött í dag. Hvort sem það er réttur barna varðandi forsjá, ættleiðingu, 

læknisaðstoð, uppeldi eða hvaðeina sem er, þá er það mikilvægt til þess að hlúa að börnunum. 

Oft á tíðum hafa þau ekki rödd til þess að geta staðið upp og krafist réttar sína, þess vegna er 

mikilvægt að aðrir aðilar fari með umsjá þessara réttinda, til dæmis eins og 

barnaverndanefndir og umboðsmaður barna gera. Vinna þau að því að passa upp á það að 

réttindi barna séu virt, ekki sé trampað á þeirra réttindum og kynna réttindin fyrir börnunum 

sjálfum sem og öðrum þjóðfélagsþegnum. 

Réttur barna er það sem við þurfum að vera vakandi fyrir til þess að hlúa að þessari 

framtíð þjóðarinnar, því það er okkar hagur að búa vel að börnunum, því þau munu taka við 

stjórn landsins einhvern daginn. 
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