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Grænt = reglan virt 

Rautt = er ekki virt 

Grein 

númer
Er virt í 

skólanum

Er ekki virt í 

skólanum
Dæmi sem sanna að reglan gildir eða gildir ekki

Innihald greinarinnar                                                                                        
Sótt af vef umboðsmanns barna: 

http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnstyttriutgafa.html

1 1 3 á ekki við
Barn er einstaklingur undir 18 ára aldri, nema lög heimalands þess segi 

annað.

2 25 4

"Það eru nokkuð margir í Garðaskóla (líka starfsfólk) sem koma 

frá öðrum löndum og þeir eru bara alveg eins og allir aðrir", 

"Það eru allir jafn mikilvægir fyrir starfsfólkinu og skólanum", 

"Allir fá sömu menntun þó þeir séu mismunandi trúar, á litinn, 

án fötlunar eða með fötlun", "Það eru bæði stelpur og strákar 

og mismunandi fólk sem hefur sömu réttindi", "Það er bara 

þannig, það fær enginn hærri einkunn þótt hann sé t.d. hvítur", 

"Garðaskóli er bara til 16 ára aldurs og lítur á okkur sem börn", 

"Allir fá sömu refsingu við brot á sömu reglum", "Það eru eins 

reglur fyrir alla en kennarar koma ekki eins fram við alla 

nemendur"                                                                                                                    

"Það er skammað stelpur meira en stráka þótt það sé sami 

hlutur sem verið er að gera", "Í sumum tímum fá strákar meiri 

hjálp og athygli", "Sumir krakkar gera grín að öðrum krökkum 

sem eru öðruvísi", "Litið öðruvísi á krakkana sem eru ríkir/eiga 

ríka foreldra en þá sem eru úr lágstéttunum"

Öll börn skulu njóta réttinda Barnasáttmálans án tillits til kynþáttar, 

litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis, 

fötlunar, félagslegrar stöðu eða annarra aðstæðna þeirra eða stöðu eða 

athafna foreldra þeirra.

3 12

"Það er mikið af tækifærum hérna", "Þau hlusta á börnin, 

nemendaráðið og breyta því sem við viljum að verði breytt t.d. 

matsalan", "Skólinn er hannaður fyrir okkur og fyrir þarfir 

okkar", "Kennarar gera það sem þeir geta til að hjálpa 

barninu", "Börn fá það sem þeim er fyrir bestu jafnvel þótt 

þeim finnist það óréttlátt"

Allar ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda er varða börn skulu byggðar á 

því sem er börnum fyrir bestu. Setja á lög og reglur sem tryggja börnum 

þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Aðildarríki  eiga að sjá 

til þess að stofnanir og þjónusta sem annast börn uppfylli reglur sem 

stjórnvöld hafa sett, sérstaklega um öryggi, heilsuvernd, fjölda og hæfni 

starfsmanna og yfirumsjón.
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4 1 "Ríkið á að gera reglur sem henta börnum"

Aðildarríki eiga að tryggja börnum þau réttindi sem Barnasáttmálinn 

kveður á um eftir því sem þau framast geta, m.a. með lögum og reglum. 

Ríkin skulu hjálpast að þannig að öllum börnum verði tryggð þessi 

réttindi.

5 7 4

"Það þarf að bera ábyrgð á barninu", "Foreldrar bera ábyrgð á 

því að krakkar mæti í skólann", "Foreldrar hugsa alltaf um 

börnin sín fyrst", "Foreldrar eru bekkjarfulltrúar og þurfa þá að 

bera ábyrgð á mörgu", "Foreldrar bera ábyrgð á að börn fari í 

skóla, sinni heimanámi og að þau dragist ekki aftur úr í leyfi"                                                             

"Það er ekki mál skólans", "Það eru engir foreldrar í skólanum"
Aðildarríki eiga að virða ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra til að veita 

börnum sínum leiðsögn og stuðning í samræmi við þroska þeirra.

6 15 3

"Garðaskóli er að hjálpa okkur að þroskast", "Það er mikið af 

tækifærum hérna", "Allir mega lifa sínu lífi og þroskast á sinn 

hátt"                                                                                                                                                                                                                                          

"Út af öllum prófunum er ekkert líf"
Sérhvert barn á meðfæddan rétt til lífs og skulu aðildarríkin tryggja að 

það megi lifa og þroskast.

7 1
Börn skal skrá við fæðingu. Þá eiga þau einnig rétt á nafni og ríkisfangi 

og að þekkja og njóta umönnunar foreldra sinna eftir því sem unnt er.

8 3

á ekki við                                                                                                                    

"Skólinn þvingar engan til að vera einhver annar en hann 

sjálfur"
Aðildarríkjum er skylt að virða rétt barns til að halda persónulegum 

auðkennum sínum svo sem ríkisfangi, nafni og fjölskyldutengslum.

9 2 4

á ekki við                                                                                                                

"En það er samt hægt að fá hjálp úr skólanum hjá 

námsráðgjafa", "Ef það kemur í ljós að það eru mjög lítil tengsl 

milli barns og foreldra þá skerst nemendaverndarráðið í 

Garðaskóla inn í leikinn"

Aðildarríki skulu tryggja að börn verði ekki skilin frá foreldrum sínum 

nema  ef velferð barnanna verður ekki tryggð með öðru móti. Barn sem 

ekki elst upp hjá báðum foreldrum á rétt á að umgangast þá báða 

reglulega nema það sé andstætt hagsmunum þess.

11 4 3

"Hefur ekki komið fyrir", "Að sjálfsögðu má ekki nema neinn á 

brott"
Aðildarríkin skulu tryggja það að börn séu ekki flutt ólöglega úr landi og 

haldið erlendis og skulu gera um það samninga við önnur ríki. 
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12 12 1

"Fólk á að hlusta á börn alveg eins og á fullorðna", "Skólinn er 

mjög góður með svoleiðis hluti", "Það er nemendaráð í 

skólanum sem sér um að tala fyrir nemendurna", "Skólinn 

tekur allar skoðanir til umhugsunar", "Þegar maður á að láta 

skoðanir í ljós þá er það í lagi en stundum þegar þú segir 

skoðun þína þá tekur kennarinn því eins og þú sért að tala 

tilbaka og rífa kjaft", "Hugmyndakassinn og eitthvað, við fáum 

oft að segja okkar skoðanir en það er aldrei neinu breytt"

Börn eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er varða þau 

og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur 

þeirra og þroska. Börnum skal veitt tækifæri til að tjá sig um eigin 

málefni við málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi.

13 29 7

"Allir í skólanum mega segja sína skoðun án þess að vera 

skotinn", "Það er tjáningarfrelsi í Garðaskóla, t.d. málfundir í 

íslensku", "nemendur hafa rétt á að koma sínum skoðunum á 

framfæri", "Nemendur fá að tjá sig (oftast)", "Það er gott 

hvernig skólinn er góður með þessa hluti", "Skólaþing er til 

þess að hlustað sé á okkur og okkar skoðanir komist á 

framfæri", "Kennarar hlusta á skoðanir barna ef það kemur 

málunum við", "T.d. ef þú vilt að einhverju verði breytt getur 

þú talað við skólastýruna eða sett hugmynd í 

hugmyndakassann", "Nemendaráð og skólaráð"                                                                                                               

"T.d. í tíma leyfa kennarar manni ekki að tala", "Því að maður 

má ekki tjá sig um námið", "Í sumum tímum hlusta kennarar 

ekki á nemendur", "Það fer eftir orðspori nemenda"

Börn eiga rétt á að tjá sig nema það brjóti gegn almennu siðgæði, skaði 

mannorð eða brjóti gegn réttindum annarra. Börn eiga rétt á að leita 

sér upplýsinga, taka við upplýsingum og koma þeim á framfæri.
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14 13 2

"Skólinn skiptir sér ekki af trúarskoðunum nemenda", "Það er 

trúfrelsi, þótt það séu fáir sem eru ekki mótmælendatrúar þá 

eru þeir samt virtir", "Skólastjórnendur eru alltaf tilbúnir að 

hlusta", "T.d. í 8. bekk lærðum við trúarbragðafræði og engin 

sérstök áhersla var lögð á kristni eða önnur trúarbrögð"                       

"Nemendum er auðvitað leyft að hafa skoðanir en kannski ekki 

leyft að koma þeim á framfæri"

Aðildarríki skulu virða rétt barna til frjálsrar hugsunar, sannfæringar og 

trúar. Aðildarríkjum ber að virða rétt og skyldur foreldra til að leiðbeina 

börnum sínum í þeim efnum.

15 6 1

"Nemendur geta stofnað félög ef þá langar það", "Það er 

félagsmiðstöð",                                                                                                        

"Það mætti alveg vera með félög innan skólans, hitta vini og 

gera það sem fundurinn ætti að fjalla um, fá lánað húsnæði 

skólans til þess"
Börn eiga rétt á að mynda félög og koma saman með friðsömum hætti 

nema það brjóti gegn réttindum annarra  eða ógni öryggi þjóðarinnar.

16 5

"Námsráðgjafar og kennarar hjálpa til ef viðkvæm einkamál 

fréttast", "fólk er ekki að brjóta friðhelgi einkalífs hér"
Börn eiga rétt á vernd gegn gerræðislegum eða ólögmætum afskiptum 

af einkalífi sínu, fjölskyldu, heimili, bréfum og gegn árásum á mannorð.

17 2

á ekki við                                                                                                                       

"Hér er stórt bókasafn og þar eru tölvur sem nemendaur mega 

fara í. Þar er nóg af upplýsingum til að uppfylla gr. 17", "Við 

fáum bæði hjálp frá tölvum og fáum upplýsingar þar og 

kennarar til að aðstoða"

Börn skulu hafa aðgang að innlendum og erlendum upplýsingum og 

öðru efni sem stuðlar að alhliða þroska þeirra og sem þau njóta góðs af 

félagslega og menningarlega. Aðildarríkjum ber jafnframt skylda til að 

vernda börn fyrir efni sem skaðað getur velferð þeirra.

18 5

"Það koma oft kynningar um hvernig við eigum að koma fram 

við aðra og hvernig að hjálpa öðrum sem eru öðruvísi eða eiga 

erfitt"

Foreldrar bera sameiginlega ábyrgð á uppeldi barna sinna og skulu taka mið af 

því sem börnunum er fyrir bestu. Stjórnvöldum ber að veita foreldrum 

viðeigandi aðstoð við að rækja uppeldisskyldur sínar og sjá til þess að byggðar 

séu upp stofnanir og þjónusta veitt til umönnunar barna.
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19 29 6

"Skólinn reynir að stöðva einelti og ofbeldi", "Námsráðgjafar 

eru hér og hjálpa fullt", "Enginn sem ég þekki er beittur 

kynferðislegu ofbeldi", "Það er ekki ofbeldi í þessum skóla 

nema 2-3 á ári kemur kannski fyrir einstaka slagur", "Það er 

mjög sjaldan sem börn í Garðaskóla lenda í slagsmálum en ef 

það gerist þá eru 2 nautsterkir húsverðir til að stöðva allan 

ágreining", "Skólaliðar", "Skólareglur segja að óheimilt sé að 

beita ofbeldi", "Námsráðgjafar eru í sambandi við 

barnaverndarnefnd og geta því verndað okkur", "Það eru 

gangaverðir sem sjá um að það sé friður í frímínútum og 

nemendur sem hafa verið beittir eða beita ofbeldi eru teknir í 

viðtal", "Það er vernd og oft verið að tala um einelti og hvernig 

við eigum að stöðva það", "Nemendaverndarráðið verndar 

krakka fyrir svoleiðis", "Ef skólinn hefur vitneskju um að 

nemandi sé vanræktur eða er fyrir ofeldi er haft samband við 

barnaverndar yfirvöld"                                                                                                          

"Það er ekkert gert annað en að skamma og svo haldið þið að 

þau hætti en oftast gerist það bara aftur og aftur", "Sumir eru 

beittir andlegu eða líkamlegu ofbeldi", "Það hefur gerst að 

nemendur hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi s.s. tekið í snjóinn 

og nokkrir "slagir" á göngunum"

Börn eiga rétt á vernd gegn hvers kyns líkamlegu, andlegu og 

kynferðislegu ofbeldi, misnotkun, skeytingarleysi og vanrækslu, innan 

eða utan heimilis. Stjórnvöld skulu veita börnum sem sætt hafa illri 

meðferð og fjölskyldum þeirra viðeigandi stuðning.

20 1 1

á ekki við                                                                                                                       

"Hér er stórt bókasafn og þar eru tölvur sem nemendaur mega 

fara í. Þar er nóg af upplýsingum til að uppfylla gr. 17", "Þetta 

er meira leyst utan skólans"

Barni sem getur ekki búið hjá fjölskyldu sinni, tímabundið eða til 

framtíðar, skal tryggð önnur umönnun, s.s. fóstur, ættleiðing eða vistun 

á stofnun sem annast börn.

21 2 2 "Þau þurfa að fá umhyggju"
Þegar börn eru ættleidd innanlands eða á milli landa skal það gert með 

leyfi stjórnvalda. Alltaf skulu hagsmunir barnanna hafðir að leiðarljósi. 

22 1 1

Börn sem telja sig vera eða eru talin flóttamenn eiga rétt á vernd og 

stuðningi hvort sem þau eru ein eða í fylgd foreldra eða annarra. 

Jafnframt skal börnunum tryggð aðstoð við að leita uppi foreldra eða 

fjölskyldu.
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23 29 1

"Fötluðum börnum er kennt og þau fá þá þjónustu sem þau 

þurfa", "Það er leiðarlína á gólfinu og blindraletur stafir við 

stofur til að blindir geti fundið hvaða stofu þeir eiga að fara í", 

"Lyftur og blindralínan", "Það er mikil hjálp í skólanum og 

einstaklingsmiðað nám"                                                                                     

"Í flestum tilfellum hafa þau sömu réttindi en það getur komið 

fyrir einelti"

Andlega eða líkamlega fötluð börn eiga að búa við aðstæður sem 

tryggja virðingu þeirra og stuðla að sjálfsbjörg þeirra og virkri þátttöku í 

samfélaginu. Þau skulu njóta sérstakrar umönnunar, eiga aðgang að 

menntun, þjálfun, heilbrigðisþjónustu, endurhæfingu, 

starfsundirbúningi og tómstundaiðju.

24 20 3

"Hjúkkan læknar mann hér í skólanum", "Það eru kenndar 

íþróttir og sund við góða aðstöðu og mötuneytið hefur upp á 

að bjóða hollan mat", "Fiskur tvisvar í viku", "Bólusetningar eru 

framkvæmdar af og til og það er stundum fræðsla um 

heilbrigðan lífstíl o.fl."                                                "Það er 

hjúkka en hún er aldrei við þegar maður þarf á henni að halda"

Börn eiga rétt á njóta besta mögulegs heilsufars sem hægt er að 

tryggja, s.s. með læknisaðstoð og heilbrigðisþjónustu. Aðildarríki skulu 

gera ráðstafanir til að draga úr barnadauða, berjast gegn sjúkdómum 

og vannæringu, stuðla að fræðslu um heilbrigt líferni og reyna að ryðja 

úr vegi hefðum sem eru skaðlegar heilsu barna. Barnshafandi konur og 

mæður ungbarna eiga rétt á heilsugæslu.

26 7

"Námsráðgjafar og Félagsmiðstöðin hjálpar til við félagsleg 

vandamál", "Að hjálpa krökkum að fá nýja vini í nýjum skóla"
Börn eiga rétt á félagslegri aðstoð og bótum, ef við á, og skulu yfirvöld 

tryggja þann rétt.

27 22 2

"Nemendur fá andlegan og félagslegan þroska í skólanum", 

"Skólinn passar vel upp á að öllum líði vel", "Því að líf allra 

skiptir máli", "Við erum heilsueflandi skóli", "Skólinn hefur 

sérstakar öryggisráðstafanir", "Það er hollur matur, leikfimi og 

sund í skólanum", "Það er enginn að svelta og við höfum 

húsaskjól"

Börn eiga rétt á að búa við aðstæður sem stuðla að líkamlegum, 

andlegum og félagslegum þroska og bera foreldrar höfuðábyrgð á 

lífsskilyrðum og framfærslu barna sinna. Aðildarríki skulu tryggja 

foreldrum fjárhagsaðstoð og stuðningsúrræði ef þörf krefur. Jafnframt 

skulu aðildarríkin tryggja hverju barni innheimtu framfærslueyris frá 

þeim sem ber fjárhagslega ábyrgð á barninu, hvort sem viðkomandi býr 

innanlands eða í útlöndum.
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28 41

"Allir fá menntun þó þeir séu með einhverja námsörðugleika", 

"Allir fá menntun", "Okkur er skylt að mæta í tíma", "Börn fá 

góða menntun í Garðaskóla án endurgjalds og fá einnig fræðslu 

fyrir framhaldsskóla", "Við lærum í skólanum og byggjum upp 

framtíð okkar", "Það er mikið á sig lagt í sambandi við góða 

menntun", "Það eru góðir kennarar og kenna vel", "Já, en 

kennarar mega útskýra hluti betur og láta okkur glósa í tímum 

eins og Þorkell"

Börn eiga rétt á grunnmenntun án endurgjalds og skulu eiga kost á 

framhaldsmenntun og upplýsingum og ráðgjöf um nám og störf.  

Aðildarríkjum ber að koma á skólaskyldu, gera ráðstafanir sem stuðla 

að reglulegri skólasókn og reyna að draga úr brottfalli nemenda. Agi í 

skólum skal samrýmast mannlegri reisn barnsins og vera í samræmi við 

sáttmála þennan.

29 3 "Það er ferðakerfi til að við fáum nám við hæfi"

Menntun á gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, 

rækta hæfileika sína og undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu 

þjóðfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis kynjanna 

og vináttu allra þjóða og þjóðernishópa. Stuðla ber að virðingu fyrir 

mannréttindum, mismunandi menningarlegri arfleifð, tungu og 

gildismati, öðru fólki og náttúrulegu umhverfi mannsins. 

30 5 "Allir fá að taka þátt í öllum viðburðum í félagsmiðstöðvum"

Börnum sem tilheyra minnihlutahópum skal ekki bannað að njóta eigin 

menningar, iðka eigin trú eða nota eigið tungumál í samfélagi með 

öðrum í hópnum.

31 14 7

"Maður hefur frímínútur fyrir hvíld og svo er hægt að spila á 

hljóðfæri", "Böllin skemmtileg", "Það eru valfög sem tengjast 

tómstundum, t.d. tónmennt og heimilisfræði", "Það er frjálst 

að vera í listgreinum", "Félagsmiðstöðin skipuleggur allskonar 

skemmtanir", "Við fáum eyður (pásur)", "Stjarnan býður upp á 

allskonar íþróttir"                                                                                      

"Það þarf einn tíma á dag sem við megum sofa, og fleira 

skemmtilegt", "Stundum er of mikið heimanám og álag í 

prófum"
Börn eiga rétt á hvíld, tómstundum, leikjum og skemmtunum sem hæfa 

aldri þeirra og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum.

32 1 1

Börn eiga rétt á vernd gegn arðráni og vinnu sem spillir eða hindrar 

nám þeirra eða skaðar heilsu þeirra og þroska. Ríki skulu setja lög um 

vinnuvernd barna. 
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33 11 4

"Það er bannað að vera með áfengi í skólanum", "Á hverju ári 

er haldinn fundur sem talar gegn fíkniefnum", "Það er fræðsla 

um fíkniefni", "Garðaskóli hefur tekið þátt í Reyklaus skóli"                                                                                                               

"Nokkrir strákar í skólanum taka í vörina", "Það er verndað í 

Garðaskóla en alls ekki farið nógu vel út í málin sem eru í 

gangi", "Það eru alveg nokkrir í þessum skóla sem nota fíkniefni 

og drekka áfengi en það er aldrei tekið alvarlega á því"

Börn eiga rétt á vernd gegn ólöglegri notkun ávana- og fíkniefna og 

gegn því að þau séu notuð við ólöglega framleiðslu slíkra efna og 

verslun með þau. 

34 26 5

"Það er fræðsla um kynferðisofbeldi", "Starfsfólk skólans fylgist 

vel með lífi barnanna og sér ef þeim líður illa", "Kynfræðslan", 

"Námsráðgjafarnir tala og hjálpa manni", "Svona mál eru tekin 

fyrir. Umsjónarkennarar og námsráðgjafar sjá um það", 

"Kennarar mega ekki segja eða gera óviðeigandi hluti við 

nemendur"
Börn eiga rétt á vernd gegn hvers kyns kynferðislegu ofbeldi, s.s 

þátttöku í hvers kyns kynferðislegri háttsemi, vændi eða klámi.

35 8 5

"Hef aldrei heyrt um mansal í skólanum", "Ekkert barn í 

skólanum er selt eða keypt"                                                                           

"Það er ekki skólamál"
Aðildarríki skulu gera allt sem við á til að koma í veg fyrir brottnám 

barna og verslun með börn í hvaða tilgangi sem er.

36 10 2

"Við erum vernduð og okkur líður vel hérna í skólanum og það 

er eitt af mikilvægustu hlutunum í skólanum", "Kennarar eru 

alltaf reiðubúnir til þess að hjálpa nemendum í vanda", 

"Kynfræðslan", "Það er hægt að leita til ráðgjafa", "Ofbeldi 

leysir engan vanda"                                                                                                                      

"Stundum komiði fram við krakkana svona með fýlutón og 

leiðindum, það gerir bara hlutina verri", "Stundum er tekið í 

snjóinn/skáp"
Börn eiga rétt á vernd gegn hvers kyns annarri misnotkun sem á 

einhvern hátt getur stefnt velferð þeirra í hættu.



Skólaþing Garðaskóla

18.-19. desember 2013

50 hópar skiluðu niðurstöðum

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna

Eru mikilvægustu greinarnar í gildi í Garðaskóla?

9

Grænt = reglan virt 

Rautt = er ekki virt 

37 13 1

"Þessi lög gilda í Garðaskóla", "Það er mikið frelsi í 

Garðaskólaog boðin er hjálp ef það vantar", "Það eru engar 

pyntingar í skólanum, ef svo yrði þá væri tekið á því", "Við 

erum öll frjáls fyrir utan þær skyldur sem gilda í skólanum", 

"Það er ekkert um pyndingar í Garðaskóla en einelti er oftast 

eitthvað til staðar"

Börn sem svipt eru frelsi sínu eiga rétt á mannúðlegri meðferð, 

lögfræðilegri og/eða annarri aðstoð til að fá mál sitt borið undir 

dómstól eða stjórnvald og rétt á að fá skjótan úrskurð í málinu. Ekki má 

beita börn pyndingum eða annarri grimmilegri, ómannúðlegri eða 

niðurlægjandi meðferð eða refsingu. Ekki skal dæma börn til dauða eða 

í lífstíðarfangelsi án möguleika á lausn. Börn í fangelsum eða 

sambærilegum stofnunum eiga rétt á að halda sambandi við fjölskyldur 

sínar.

38 16 4

"Kennarar hjálpa okkur ef við eigum í erfiðleikum heima eða 

við námið", "Enginn af okkur fer í stríð", "Vopn eru bönnuð í 

skólanum", "Það kemur enginn með butterfly hníf eða byssu í 

skólann", "Ef að árásarmaður kemur vopnaður þá reyna 

starfsmenn að forða okkur og vernda okkur", "Við erum með 

sterka og stæðilega gangaverði sem passa upp á að ekkert 

gerist"
Tryggja skal börnum á átakasvæðum vernd og umönnun. Börn yngri en 

15 ára eiga ekki að taka þátt í vopnaviðskiptum eða sinna herþjónustu.

39 4

"Námsráðgjafar geta bent manni á sálfræðinga", 

"Námsráðgjafar hjálpa mikið og umsjónarkennarar", 

"Nemendur geta leitað til starfsmanna í skólanum"

Tryggt skal að börn sem sætt hafa vanrækslu, misnotkun, grimmilegri 

eða vanvirðandi meðferð eða eru fórnarlömb átaka fái viðeigandi 

meðferð til að ná bata og aðlagast samfélaginu.

40 2 1 "Hér í Garðaskóla myndu nemendur fá réttláta málsmeðferð"

Barn sem er grunað, ásakað eða fundið sekt um afbrot á rétt á réttlátri 

málsmeðferð sem styrkir vitund þess um manngildi, virðingu fyrir 

mannréttindum og tekur tillit til aldurs þess. Börn sem brjóta af sér eiga 

rétt á viðeigandi lögfræðiaðstoð, meðferð og endurhæfingu. 

Aðildarríkin skulu lögbinda sakhæfisaldur.

41 1 2
Ef  lög og reglur aðildarríkja eða alþjóðalög tryggja börnum betri rétt en 

segir til um í Barnasáttmálanum skulu þau gilda framar honum. 


