
   

150. löggjafarþing 2019–2020. 
Þingskjal 1047 – 254. mál.  

 
 

Skýrsla 
dómsmálaráðherra um réttindi barna samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins og öðrum réttarheimildum, 
samkvæmt beiðni.  

 
Með beiðni á þskj. 275, 254. mál frá Jóni Þór Ólafssyni og fleiri alþingismönnum er þess 

óskað að dómsmálaráðherra flytji Alþingi skýrslu um réttindi barna samkvæmt samningi 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og öðrum réttarheimildum, þ.m.t. lögum, 
reglugerðum, reglum, verklagsreglum, ákvörðunum og álitum. Í skýrslunni átti auk þess að 
draga fram ábyrgð stjórnvalda í heild, hvers ráðherra fyrir sig, ráðuneyta, stofnana og annarra 
opinberra og sjálfstæðra aðila á framkvæmd laga um réttindi barna svo að unnt sé að fá 
heildstæða yfirsýn yfir öll réttindi barna, hver beri ábyrgð á að tryggja þau og ferlið við að 
sækja þau réttindi innan stjórnsýslunnar sé brotið á börnum eða þau vanrækt. 

Var meðal annars óskað eftir að í skýrslunni komi fram:  
1. nákvæmar, aðgengilegar, skiljanlegar og tæmandi upplýsingar um öll réttindi 

barna; 
2. hvert börn, foreldrar, [forsjáraðilar] og aðrir sem koma að málefnum barna skuli 

leita til að fá úrlausn mála um réttindi og skyldur innan stjórnsýslunnar; 
3. hverjir veita börnum, foreldrum og [forsjáraðilum] þeirra aðstoð við að sækja rétt 

sinn innan stjórnsýslunnar; 
4. útlistun á úrskurðaraðilum í málefnum barna og málsmeðferðartími þeirra 

stjórnvalda; 
5. upplýsingar um kæruheimildir innan stjórnsýslunnar og skilyrði fyrir því að börn 

geti fengið úrlausn réttinda fyrir dómi; 
6. hverjir annast fullnustu ákvarðana og úrskurða í málaflokkunum; 
7. hvaða úrræði eru til staðar ef stjórnvöld hindra framgang úrlausnarinnar með 

aðgerðum eða aðgerðaleysi. 
 

Inngangur 
Ljóst er að skýrslubeiðnin er afar víðtæk, enda snerta réttindi barna í raun öll svið 

samfélagsins. Er því erfitt að veita tæmandi upplýsingar um lög, reglur, ákvarðanir, álit og 
úrskurðaraðila sem varða réttindi og hagsmuni barna. Þá má nefna að félags- og 
barnamálaráðherra hefur þegar hafið vinnu sem mun meðal annars fela í sér mótun stefnu 
íslenskra stjórnvalda um velferð barna, en við undirbúning hennar mun meðal annars fara fram 
greining á réttindum barna út frá barnasáttmálanum og öðrum lögum. Verður í þessari skýrslu 
því einungis leitast við að veita almenn svör við þeim spurningum sem settar eru fram í 
skýrslubeiðninni.   

Líkt og fram kemur í greinargerð með skýrslubeiðninni skrifuðu félags- og 
barnamálaráðherra, dómsmálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, 
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heilbrigðisráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og Samband íslenskra sveitarfélaga 
undir viljayfirlýsingu árið 2018 um að auka samstarf milli málefnasviða sem heyra undir hvern 
og einn aðila og snúa að velferð barna. Í kjölfarið var stofnaður sérstakur stýrihópur 
Stjórnarráðsins í málefnum barna. Hlutverk stýrihópsins er að stuðla að samvinnu og 
samhæfingu á milli ráðuneyta og mun hann meðal annars koma að því að móta fyrrnefnda 
stefnu í málefnum barna.   

Rétt er að benda á að í byrjun árs 2019 skilaði íslenska ríkið fimmtu og sjöttu skýrslu sinni 
um framkvæmd barnasáttmálans til nefndar Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 
(barnaréttarnefndin).1 Skýrslan var unnin af vinnuhópi sem skipaður var í apríl 2018 og 
samanstendur af fulltrúum frá dómsmálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, félags- 
og barnamálaráðherra, heilbrigðisráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og 
utanríkisráðherra. Vinnuhópurinn átti auk þess samráð við stýrihóp Stjórnarráðsins um 
mannréttindi, þar sem sitja fulltrúar allra ráðuneyta. Auk þess leitaðist vinnuhópurinn við að 
eiga víðtækt samráð við hagsmunaaðila við gerð skýrslunnar og þá sérstaklega við börn. Reynt 
var að gefa sem réttasta mynd af því hvernig tekist hefur að framfylgja barnasáttmálanum hér 
á landi og ætti skýrslan því að veita ágætis yfirlit yfir réttindi barna á Íslandi. Skýrslan verður 
tekin fyrir af barnaréttarnefndinni í janúar 2021 og í kjölfarið mun íslenska ríkið fá 
lokaathugasemdir frá nefndinni um það sem hún telur að þurfi bæta hér á landi. Sá vinnuhópur 
sem skrifaði skýrsluna mun hafa það hlutverk að stuðla að því að brugðist verði með 
viðeigandi hætti við þeim athugasemdum, í samvinnu við stýrihópa Stjórnarráðsins um 
mannréttindi og í málefnum barna.  

 
Réttindi barna 

Í skýrslubeiðninni er óskað eftir nákvæmum, skiljanlegum, aðgengilegum og tæmandi 
upplýsingum um öll réttindi barna. Börn njóta almennt sömu mannréttinda og fullorðnir. Eiga 
mannréttindaákvæði stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 sem og ákvæði þeirra 
mannréttindasamninga sem Ísland er aðili að við um börn jafnt sem fullorðna.2 Vegna þeirrar 
viðkvæmu stöðu sem börn eru í hefur þeim þó enn fremur verið tryggð sérstök réttindi. 
Sérstaða barna endurspeglast í 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, þar sem fram kemur að 
börnum skuli með lögum tryggð sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.  

Í barnasáttmálanum má finna yfirlit yfir öll helstu mannréttindi barna, en Ísland fullgilti 
sáttmálann árið 1992 og lögfesti hann í heild sinni árið 2013, sbr. lög nr. 19/2013. Samhliða 
voru einnig fullgiltar og svo lögfestar tvær valfrjálsar bókanir við sáttmálann, annars vegar 
um sölu á börnum, barnavændi og barnaklám og hins vegar um þátttöku barna í vopnuðum 
átökum. Sérstaða sáttmálans hefur meðal annars verið talin felast í því hversu heildstætt yfirlit 
hann veitir yfir réttindi barna, þ.e. bæði borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og efnahagsleg, 
félagsleg og menningarleg réttindi. Efnisákvæði barnasáttmálans má finna í I. hluta hans, en 
þau eru:  

 

 
 

1 Skýrslan er aðgengileg á vef Stjórnarráðsins: www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-
rit/2019/02/15/framkvaemd_barnasattmalans150219.  

2  Einhverjar undantekningar eru þó á því, sbr. til dæmis ákvæði um kosningarétt sem er bundinn við 18 ára 
aldur. 
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1. grein  Hugtakið barn 
2. grein    Jafnræði og bann við mismunun 
3. grein     Það sem barninu er fyrir bestu í forgang 
4. grein  Ábyrgð aðildarríkja á innleiðingu sáttmálans 
5. grein  Ábyrgð foreldra í samræmi við stigvaxandi aldur og þroska barns 
6. grein   Réttur til lífs, þroska og afkomu 
7. grein   Réttur til nafns, ríkisfangs og til að þekkja og njóta umönnunar foreldra 
8. grein   Réttur til að viðhalda persónulegum auðkennum 
9. grein    Réttur til að viðhalda tengslum við foreldra 
10. grein Endurfundir  fjölskyldu 
11. grein  Vernd gegn brottnámi 
12. grein Réttur til þátttöku í eigin lífi og í samfélaginu  
13. grein  Tjáningarfrelsi 
14. grein  Skoðana- og trúfrelsi 
15. grein  Félagafrelsi 
16. grein  Friðhelgi fjölskyldu og einkalífs 
17. grein Aðgangur að upplýsingum  
18. grein  Sameiginleg ábyrgð foreldra á uppeldi barna 
19. grein   Vernd gegn ofbeldi og vanrækslu 
20. grein  Umönnun utan fjölskyldu 
21. grein  Ættleiðing 
22. grein Réttindi barna á flótta 
23. grein  Réttindi fatlaðra barna 
24. grein  Réttur til heilsu og heilbrigðisþjónustu 
25. grein  Eftirlit með vistun utan heimilis 
26. grein Félagsleg aðstoð 
27. grein Réttur til að búa við viðunandi lífsskilyrði 
28. grein  Réttur til menntunar 
29. grein  Markmið menntunar 
30. grein  Réttindi barna sem tilheyra minnihlutahópum 
31. grein  Hvíld, leikur, tómstundir og menning 
32. grein Vinnuvernd 
33. grein  Vernd gegn ávana- og fíkniefnum 
34. grein Vernd gegn kynferðislegri misnotkun 
35. grein Brottnám, sala og verslun með börn 
36. grein Vernd gegn hvers kyns misnotkun 
37. grein Mannúðleg meðferð og bann við pyndingum og illri meðferð  
38. grein Vopnuð átök 
39. grein Réttur til viðeigandi meðferðar, bati og aðlögunar 
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40. grein  Réttlát málsmeðferð  
41. grein Barnasáttmálinn felur í sér lágmarksréttindi 
 

Varðandi það hvernig þessi réttindi hafa verið útfærð í íslenskum lögum og 
lagaframkvæmd vísast í skýrslur Íslands til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna og þá 
sérstaklega fyrrnefnda fimmtu og sjöttu skýrslu ríkisins sem skilað var í byrjun árs 2019.  

Hinn 20. nóvember 2019 voru 30 ár liðin frá samþykkt sáttmálans og hefur viðhorfið til 
barna og réttinda þeirra vissulega þróast á þeim tíma. Þá eru ákvæði hans oftar en ekki 
matskennd og getur því verið álitamál um hvað þau fela nákvæmlega í sér. Í því sambandi er 
rétt að hafa í huga að almennt ber að túlka mannréttindaákvæði rúmt. Þar að auki hefur 
barnaréttarnefndin það hlutverk að túlka sáttmálann og hefur hún meðal annars gert það með 
því að gefa út almennar athugasemdir um efni sáttmálans (General Comments). Ættu almennar 
athugasemdir nefndarinnar því að hafa töluvert vægi við túlkun sáttmálans og veita 
mikilvægar leiðbeiningar um inntak hans.  

Þó að barnasáttmálinn veiti góða yfirsýn yfir þau mannréttindi sem börn eiga er texti hans 
ekki endilega skiljanlegur eða aðgengilegur fyrir alla, sérstaklega ekki börn. Leitast hefur 
verið við að tryggja barnvænar upplýsingar um réttindi barna. Embætti umboðsmanns barna 
hefur það hlutverk að bæta hag barna og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra, 
meðal annars samkvæmt barnasáttmálanum. Samkvæmt i-lið 3. mgr. 3. gr. laga um 
umboðsmann barna nr. 83/1994 ber umboðsmanni meðal annars að stuðla að því að börn fái 
kynningu á barnasáttmálanum og þeim réttindum sem í honum felast. Á vef umboðsmanns 
barna – www.barn.is – má finna ítarlegar upplýsingar um réttindi barna. Á sérstakri undirsíðu 
fyrir börn er hægt að finna upplýsingar um réttindi barna á barnvænu og aðgengilegu máli. 
Börn geta auk þess sent embættinu fyrirspurn og fengið þannig upplýsingar um réttindi sín. 

Auk upplýsinga á vef umboðsmanns barna er til sérstakur fræðsluvefur um 
barnasáttmálann – www.barnasattmali.is. Vorið 2019 samþykkti ríkisstjórnin að veita 5 
milljóna kr. styrk til Barnaheilla – Save the Children á Íslandi, UNICEF á Íslandi, 
umboðsmanns barna og Menntamálastofnunar til að uppfæra vefinn og standa að öðru 
kynningarefni um barnasáttmálann. Til stendur að fræðsluefnið verði bæði stafrænt og prentað 
og aðgengilegt á nokkrum tungumálum.  

 
Leiðir til að fá úrlausn mála um réttindi barna innan stjórnsýslunnar 

Óskað var eftir upplýsingum um það hvert börn, foreldrar, forsjáraðilar og aðrir sem koma 
að málefnum barna skuli leita til að fá úrlausn mála um réttindi og skyldur innan 
stjórnsýslunnar. Líkt og fram kom í inngangi getur reynt á réttindi og hagsmuni barna á hinum 
ýmsu sviðum innan stjórnsýslunnar. Í stuttu máli má segja að börnum standi almennt sömu 
leiðir til boða innan stjórnsýslunnar og fullorðnum, enda geta börn talist aðilar stjórnsýslumála 
ef þau eiga verulegra, beinna og lögvarinna hagsmuna að gæta.3 Er því ekki hægt að gefa 
tæmandi lista yfir það hvert börn, foreldrar eða aðrir skulu leita til að fá úrlausn mála sem 
varða börn, enda ræðst það af atvikum máls hverju sinni. Má sem dæmi nefna að ef um er að 
ræða málefni grunnskóla þá eru stjórnvaldsákvarðanir kæranlegar til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, sbr. 47. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. Varðandi önnur 

 
 

3  Þó gilda sérreglur um aðild barna á ákveðnum sviðum, til dæmis á grundvelli barnaverndarlaga þar sem 
börnum er tryggð aðild í ákveðnum málum frá 15 ára aldri, sbr. 46. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. 
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mál er oftast réttast að leita til skólanefndar viðkomandi sveitarfélags, enda bera sveitarfélög 
almennt ábyrgð á rekstri grunnskóla, sbr. 5. og 6. gr. sömu laga.  

Umboðsmaður barna hefur það hlutverk að gæta að hagsmunum og réttindum barna á 
öllum sviðum samfélagsins. Geta allir, jafnt börn sem fullorðnir, því leitað til embættisins með 
erindi sín, en erindi frá börnum njóta forgangs, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga um umboðsmann barna. 
Umboðsmaður leiðbeinir þeim sem til hans leita um þær leiðir sem eru færar innan stjórnsýslu 
og dómstóla. Á vef umboðsmanns barna er auk þess að finna gagnlegar upplýsingar fyrir börn, 
foreldra, fagfólk og aðra um réttindi barna og þær leiðir sem eru færar ef brotið er á réttindum 
þeirra.   
 
Aðstoð við að sækja réttindi barna innan stjórnsýslunnar 

Varðandi það hverjir veita börnum, foreldrum eða forsjáraðilum aðstoð við að sækja rétt 
sinn innan stjórnsýslunnar vísast meðal annars í fyrri svör um hlutverk umboðsmanns barna. 
Þar að auki er rétt að benda á að öll stjórnvöld eiga að veita þeim sem til þeirra leita viðeigandi 
leiðbeiningar. Þegar stjórnvöld sinna leiðbeiningarskyldu sinni til barna verða þau að gæta 
sérstaklega að því að þær upplýsingar sem veittar eru taki mið af aldri þeirra og þroska.  

Þegar börn sækja rétt sinn innan stjórnsýslunnar er það almennt hlutverk foreldra eða 
annarra forsjáraðila að aðstoða þau, enda fara þeir með lögformlegt fyrirsvar barna sinna, sbr. 
5. mgr. 28. gr. barnalaga nr. 76/2003. Í því felst að foreldrar hafa almennt heimild til að koma 
fram fyrir hönd barna sinna. Það þýðir þó ekki að börn geti ekki sjálf leitað réttar síns, án 
aðkomu foreldra, í ákveðnum tilvikum. Þvert á móti ber að virða stigvaxandi rétt barna til þess 
að taka sjálfstæðar ákvarðanir og fara sjálf með fyrirsvar í stjórnsýslumálum við ákveðnar 
aðstæður. Einnig er yfirlögráðanda (sýslumanni) heimilt að skipa barni sérstakan lögráðamann 
til þess að reka tiltekið erindi fyrir barnið samkvæmt 53. gr. lögræðislaga nr. 71/1997. Getur 
það til dæmis átt við þegar forsjáraðilar eru ekki hæfir til þess að koma fram fyrir hönd 
barnsins, svo og þegar hagsmunir foreldra og barns fara ekki saman.  

Þess má geta að í dómsmálaráðuneytinu er nú í undirbúningi frumvarp til breytinga á 
barnalögum, þar sem meðal annars er lagt til það mikilvæga nýmæli að barn geti haft 
frumkvæði að því að sýslumaður boði foreldra til samtals til að ræða fyrirkomulag forsjár, 
lögheimilis, búsetu og umgengni. Auk þess eru lagðar til breytingar sem eru til þess fallnar að 
styrkja rétt barns til að tjá sig við sáttameðferð og úrlausn ágreiningsmála. 

Til þess að auðvelda börnum að leita réttar síns innan stjórnsýslunnar þarf að tryggja 
barnvænlega málsmeðferð hér á landi, þar sem tekið er tillit til hagsmuna og réttinda barna. 
Til að tryggja úrbætur að þessu leyti samþykkti ríkisstjórnin minnisblað í mars 2019 sem fól 
annars vegar í sér að unnið yrði að aukinni þátttöku barna við stefnumótun stjórnvalda og hins 
vegar að við stefnumótun og ákvarðanatöku stjórnavalda skyldi greina og meta sérstaklega 
hagsmuni barna í samræmi við 3. gr. barnasáttmálans. Félags- og barnamálaráðherra hefur 
gert samkomulag við umboðsmann barna um að móta tillögur að breyttu verklagi í samræmi 
við umrætt minnisblað. Félags- og barnamálaráðherra hefur enn fremur gert samstarfssamning 
við Landssamband ungmennafélaga (LUF) sem er ætlað að tryggja samstarf stjórnvalda við 
ungmenni við mótun á hinu nýja verklagi.  
 

Úrskurðaraðilar í málefnum barna og málsmeðferðartími þeirra 
Óskað var eftir útlistun á úrskurðaraðilum í málefnum barna og málsmeðferðartíma þeirra 

stjórnvalda. Ítrekað er að málefni barna snerta öll svið samfélagsins og geta því nánast allir 
þeir úrskurðaraðilar sem eru starfandi hér á landi tekið til umfjöllunar mál sem varða réttindi 
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barna. Er því ekki talin ástæða til að lista þá alla upp sérstaklega. Hér fyrir neðan má sjá dæmi 
um nokkra úrskurðaraðila sem taka ákvarðanir sem varða börn og málsmeðferðartíma þeirra.  
 

Úrskurðarnefnd velferðarmála 
Úrskurðarnefnd velferðarmála úrskurðar í kærumálum vegna stjórnvaldsákvarðana í 

samræmi við lög nr. 85/2015. Nefndin hefur til meðferðar ýmsa málaflokka sem varða málefni 
barna, þar á meðal almannatryggingar, félagsþjónustu og húsnæðismál, fæðingar- og 
foreldraorlof og barnavernd. Samkvæmt 3. mgr. 7. gr. laga um úrskurðarnefnd velferðarmála 
skal nefndin kveða upp úrskurð svo fljótt sem kostur er og að jafnaði innan þriggja mánaða 
eftir að henni berst mál nema sérstakar ástæður hamli.  

Málsmeðferðartími allra þeirra mála sem afgreidd voru árið 2018 var að meðaltali 3,35 
mánuðir. Árið 2018 var meðaltalið 5,24 mánuðir og árið 2016 var meðaltalið 6,87 mánuðir. 
Á eftirfarandi mynd sem fengin er úr ársskýrslu úrskurðarnefndarinnar fyrir árið 2018 má sjá 
málsmeðferðartíma árin 2016 til 2018 eftir málaflokkum:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samkvæmt upplýsingum frá úrskurðarnefnd velferðarmála var málsmeðferðartími fyrir 

árið 2019 (til 13. desember 2019) í öllum málaflokkum eftirfarandi:  
Almannatryggingamál 3,3 
Atvinnuleysistryggingar og vinnum. 3,0 
Barnaverndarmál 3,8 
Félagsþjónustu- og húsnæðismál 3,8 
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Fæðingar- og foreldraorlofsmál 2,7 
Greiðsluaðlögunarmál 2,8 

 
 
Sýslumenn 

Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, hver í sínu 
umdæmi, sbr. lög nr. 50/2014. Sýslumenn annast ýmis verkefni sem snúa að fjölskyldumálum 
á grundvelli barnalaga nr. 76/2003. Þeir annast meðal annars sáttameðferð í málum um forsjá, 
lögheimili, umgengni, dagsektir og aðför. Þá úrskurða þeir í ýmsum málum sem varða börn, 
þar á meðal um umgengni og meðlag.  

Málsmeðferðartími í fjölskyldumálum er nokkuð mismunandi eftir sýslumannsembættum. 
Í umgengnismálum er meðal málsmeðferðartími mála sem enda með úrskurði sýslumanns allt 
frá einum mánuði upp í 16 mánuði. Hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, sem er 
fjölmennasta umdæmið, er meðal málsmeðferðartími í þessum málum til dæmis 16 mánuðir. 
Málsmeðferðartími annarra mála, svo sem vegna skilnaða, sambúðarslita, staðfestinga á 
samningum foreldra o.fl. er hins vegar mun styttri hjá embættinu.  Í þessu sambandi má þó 
benda á að undafarin misseri hefur dómsmálaráðuneytið unnið með sýslumanninum á 
höfuðborgarsvæðinu með það að markmiði að leita leiða til að bæta stöðuna og tryggja að 
erindi fái faglega umfjöllun innan ásættanlegra tímamark. Gripið hefur verið til ýmissa 
aðgerða sem miða að því að létta álagið á embættinu, svo sem með flutningi verkefna til 
annarra sýslumannsembætta, innleiðingu tæknilausna og skipulagsbreytingum, og eru frekari 
aðgerðir væntanlegar á næstunni. 
 
Dómsmálaráðuneytið  

Ákvarðanir sýslumanns í fjölskyldumálum á grundvelli barnalaga nr. 76/2003 eru 
kæranlegar til dómsmálaráðuneytisins. Afgreiðslutími mála er varða umgengni, meðlag og 
dagsektir var að meðaltali sex til sjö mánuðir á árinu 2019.  
 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið ber ábyrgð á ýmsum málaflokkum sem snerta 
daglegt líf barna, þar á meðal menntamálum og íþrótta- og æskulýðsstarfsemi. Sem dæmi má 
nefna að ákvarðanir um réttindi og skyldur nemenda sem teknar eru á grundvelli laga um 
leikskóla nr. 90/2008, grunnskóla nr. 91/2008 og framhaldsskóla nr. 92/2008 eru kæranlegar 
til ráðuneytisins.  

Samkvæmt upplýsingum frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu var meðal málshraði 
á árunum 2013 til 2019 í kærumálum sem snúa að börnum eða málum þar sem kvörtun snýr 
að börnum 18 vikur. Undir þetta falla bæði stjórnsýslukærur þar sem málum er lokið með 
úrskurði og aðrar kvartanir þar sem lyktir málsins eru með öðrum hætti. Eðli málsins 
samkvæmt er málshraði misjafn eftir umfangi og eðli mála, en kærumál sem lokið er með 
úrskurði taka almennt lengri tíma. 

 
Kæruheimildir innan stjórnsýslunnar og aðgangur að dómstólum 

Börn geta leitað til umboðsmanns barna til þess að fá aðstoð og leiðbeiningar um það hvaða 
leiðir standa þeim til boða innan stjórnsýslu og hjá dómstólum. Börn njóta almennt sömu 
kæruheimilda innan stjórnsýslunnar og fullorðnir, enda geta þau talist aðilar máls í skilningi 
stjórnsýslulaga. Hins vegar er ljóst að forsjárforeldrar þurfa í einhverjum tilvikum að fara með 
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fyrirsvar barna sinna og kæra mál fyrir þeirra hönd, sérstaklega þegar um ung börn er að ræða. 
Ef hagsmunir foreldra og barns fara ekki saman er sem fyrr segir hægt að skipa barni sérstakan 
lögráðamann til að reka tiltekið erindi. Börn geta þó við ákveðnar aðstæður sjálf kært mál 
innan stjórnsýslunnar en stjórnvöld þurfa að meta hæfi barna til að fara sjálf með fyrirsvar 
máls í hverju tilviki fyrir sig, út frá aðstæðum máls sem og aldri og þroska þess barns sem um 
ræðir.  

Ef börn telja að brotið hafi verið á þeim innan stjórnsýslu ríkis eða sveitarfélags geta þau 
einnig sjálf eða forsjáraðilar fyrir þeirra hönd kvartað til umboðsmanns Alþingis, sbr. lög nr. 
85/1997.   

Börn eiga eins og fullorðnir rétt á að bera mál sín undir dómstóla, sbr. 1. mgr. 70. gr. 
stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Í 3. 
mgr. 17. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 kemur fram að lögráðamaður komi fram 
sem fyrirsvarsmaður ólögráða manns sem á aðild að máli og brestur hæfi til að ráðstafa 
sakarefninu. Þannig er almennt gert ráð fyrir að forsjáraðilar komi fram fyrir hönd barna sem 
njóta ekki réttar til að ráðstafa hagsmunum sínum. Er það því líkt og í stjórnsýslumálum 
ákveðið mat sem dómarar þurfa að framkvæma um það hvenær börn geta sjálf rekið mál fyrir 
dómstólum. Enn fremur er hægt að skipa barni sérstakan lögráðamann til að reka mál fyrir 
dómi, sbr. fyrrnefnd 53. gr. lögræðislaga.   

 
Fullnusta ákvarðana og úrskurða 

Varðandi fullnustu ákvarðana og úrskurða í málaflokknum er enn og aftur vísað í að 
réttindi og hagsmunir barna falla ekki undir einn málaflokk, heldur varða mismunandi 
réttarsvið. Gilda því almennar lagareglur um fullnustu ákvarðana og úrskurða á hverju sviði 
fyrir sig í málum barna eins og í málum fullorðinna. Þannig ber almennt að leita til viðkomandi 
stjórnvalds eða eftir atvikum dómstóla til þess að ná fram fullnustu ákvarðana eða úrskurða 
sem varða málefni barna.  

 
Úrræði ef stjórnvöld hindra framgang úrlausna með aðgerðum eða aðgerðarleysi  

Sömu úrræði eru almennt til staðar ef stjórnvöld hindra framgang úrlausnar um réttindi 
barna og í málum fullorðinna almennt. Ráðherrar bera ábyrgð á öllum stjórnarframkvæmdum 
og ráðuneyti gegna ákveðnu yfirstjórnunar- og eftirlitshlutverki á sínum sviðum. Ef stjórnvöld 
hindra framgang úrlausna með aðgerðum eða aðgerðarleysi ber ráðherra á viðkomandi sviði 
því skylda til að aðhafast og sjá til þess að málið komist í réttan farveg. Þá hefur umboðsmaður 
Alþingis það hlutverk að hafa eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og tryggja rétt 
einstaklinga gagnvart stjórnvöldum. Í þessu sambandi má einnig minna á að umboðsmaður 
barna hefur það hlutverk að stuðla að því að stjórnvöld og aðrir taki fullt tillit til réttinda barna 
og setja fram ábendingar og tillögur sem snerta hag barna á öllum sviðum samfélagsins. Væri 
því hægt að leita til embættisins í þeim tilvikum sem ákvörðunum um réttindi barna er ekki 
fylgt eftir með réttum hætti. Umboðsmaður barna gæti þó einungis beitt sér með almennum 
hætti og veitt leiðbeiningar, þar sem embættið hefur ekki úrskurðarvald og getur ekki beitt 
þvingunarúrræðum. 

 
 
 
 


