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1 Inngangur 

Færð hafa verið fyrir því rök að fólk væri ekki á flótta nema vegna þess að til eru fullvalda 

ríki með eigin borgurum annars vegar og hins vegar vegna þess að sumum þessara ríkja 

mistekst að vernda borgara sína.
1

 Til að bregðast við þessu á flóttamaður samkvæmt 

alþjóðasamningi Sameinuðu þjóðanna um réttarstöðu flóttamanna frá 1951, möguleika á því 

að flýja eigið land og jafnframt að stjórnvöld í móttökuríki taki mál hans til meðferðar sæki 

hann um hæli.
2
 Uppfylli hann skilyrði hælisveitingar ber ríkinu skylda til að viðurkenna stöðu 

hans sem flóttamanns í skilningi 1. gr. flóttamannasamningsins sem kveður á um að hver sá sé 

flóttamaður sem:  

[e]r utan heimalands síns [...] og af ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur vegna kynþáttar, 

trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana, og getur 

ekki, eða vill ekki, vegna slíks ótta, færa sér í nyt vernd þess lands; eða þann, sem er 

ríkisfangslaus, og er utan þess lands, þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur, vegna slíkra 

atburða og getur ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta, hverfa aftur þangað.  

Í þeim skyldum sem aðildarríki s.s. íslenska ríkið, hafa gengist undir með fullgildingu 

flóttamannasamningsins felst skylda til að undanþiggja flóttamenn refsingu sem kann að vera 

lögð við því að koma með ólöglegum hætti til móttökuríkja, að tilteknum skilyrðum 

uppfylltum, sbr. 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins.
3
 Ákvæði 1. mgr. 31. gr. var ætlað að 

bregðast við þeim aðstæðum þegar flóttamenn sem sætt hafa ofsóknum í upprunalandi sínu 

eða hafa ástæðuríkan ótta við ofsóknir eiga þess hvorki kost að fá vegabréf útgefin af 

stjórnvöldum í upprunalandi sínu né vegabréfsáritun til að komast með löglegum hætti til 

móttökuríkis.
4
  

Ritgerð þessi fjallar um bann við refsingum flóttamanna vegna ólöglegrar komu 

samkvæmt 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins. Ákvæðið mælir fyrir um að ekki skuli 

beita þá flóttamenn refsingum sem koma ólöglega til lands eða dvelja ólöglega í landi, hafi 

þeir komið beint frá landi þar sem lífi þeirra eða frelsi var ógnað svo fremi sem þeir gefi sig 

tafarlaust fram við stjórnvöld og beri fyrir sig gildar ástæður fyrir hinni ólöglegu komu eða 

                                                 
1
 Emma Haddad: „The Refugee: The Individual between Sovereigns“ (2003), bls. 297. Sjá um slíkar aðstæður í 

Albie Sachs: „From refugee to judge of refugee law“ (2010), bls. 40-48. 
2
 Hér eftir verður til hagræðingar fjallað um alþjóðasamning Sameinuðu þjóðanna um réttarstöðu flóttamanna 

sem flóttamannasamninginn eða hreinlega samninginn. 
3
 Alice Edwards: Back to Basics: The Right to Liberty and Security of Person and Alternatives to Detention´of 

Refugees, Asylum-Seekers, Stateless Persons and Other Migrants (2011), bls. 3.  
4
 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 264. Í íslenskri þýðingu 

flóttamannasamningsins er „country of origin“ þýtt sem heimaland. Í þessari ritgerð verður þó almennt fjallað 

um upprunaland enda telur höfundur það lýsa hugtakinu betur. Með upprunalandi í skilningi 1. gr. 

flóttamannasamningsins er almennt átt við land þar sem flóttamaður hefur ríkisfang eða ef hann er 

ríkisfangslaus, það land sem hann rekur uppruna sinn til eða hefur átt fasta búsetu í. 
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dvöl.
5
 Ákvæðið hefur að geyma lágmarksréttindi við meðferð flóttamanns vegna ólöglegrar 

komu eða dvalar hans í móttökuríki, uppfylli flóttamaðurinn skilyrði þess.
6
  

Til að varpa ljósi á inntak verndar 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins verða uppruni 

og markmið ákvæðisins ásamt lykilhugtökum þess skýrð. Í raun má segja að lykilhugtökin 

séu jafnframt þau skilyrði sem flóttamaður þarf að uppfylla til að njóta verndar ákvæðisins.  

 Fyrsta skilyrði 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins er að um sé að ræða flóttamann í 

skilningi ákvæðisins. Ríkjum verður ekki gert að veita undanþágur frá refsingum vegna 

ólöglegrar komu allra útlendinga heldur eingöngu til handa þeim flóttamönnum sem uppfylla 

skilyrði ákvæðisins. Hugtakið flóttamaður í flóttamannasamningnum skal, hvar sem það 

kemur fyrir í samningnum, skýrt með tilliti til 1. gr. samningsins. Samkvæmt 1. gr. 

samningsins verður flóttamaður að hafa ástæðuríkan ótta við að verða ofsóttur vegna nánar 

tiltekinna ástæðna sem fram koma í ákvæðinu. Þá verður fjallað um hvort vernd 1. mgr. 31. 

gr. nái einungis til þeirra flóttamanna sem hlotið hafa viðurkennda stöðu sem slíkir af hálfu 

móttökuríkis eða hvort það nægi að þeir telji sig, í góðri trú, vera flóttamenn og hver staða 

hælisleitenda sé.  

Annað skilyrði fyrir vernd skv. 1. mgr. 31. gr. er að um sé að ræða ólöglega komu til 

lands. Aðeins reynir á vernd gegn refsingu vegna ólöglegrar komu þegar flóttamaður hefur 

komið til lands með ólöglegum hætti, t.d. án þess að framvísa vegabréfi. Grundvöllur þess að 

um ólöglega komu geti verið að ræða er að tiltekið ríki hafi vald til að setja reglur á 

yfirráðasvæði sínu um hvenær koma til landsins er ólögleg. Um þetta verður fjallað í 

ritgerðinni. 

Þriðja skilyrðið er að flóttamaður hafi komið beint frá landi þar sem lífi hans eða frelsi 

var ógnað. Skilyrðið um komu beint frá landi hefur valdið mestum vandkvæðum við túlkun. 

Annars vegar myndi bókstafleg túlkun ákvæðisins leiða til þess að gríðarlegt álag yrði á 

nágrannaríkjum upprunalanda flóttamanna en hins vegar getur verið erfitt að meta hver 

takmörk og umfang skilyrðisins eru.  

Fjórða skilyrðið er að flóttamaður gefi sig tafarlaust fram við stjórnvöld eftir hina 

ólöglegu komu. Í skilyrðinu felast tveir þættir sem þarfnast nánari skoðunar, þ.e. hvaða 

tímatakmörk felist í skilyrðinu og hvort gera eigi þá kröfu til flóttamannsins að hafa gefið sig 

fram af sjálfsdáðum. Að auki verður fjallað um það hvort flóttamenn, sem ekki eru komnir á 

áfangastað en verða uppvísir af ólöglegri komu án þess að hafa áformað að gefa sig fram í því 

landi þar sem þeir eiga leið um, geti uppfyllt skilyrðið.  

                                                 
5
 Þó ákvæðið kveði á um ólöglega komu eða dvöl verður, umfangsins vegna, ritgerðin takmörkuð við ólöglega komu.  

6
 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 520. 
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 Auk framangreindra skilyrða verður hugtakið refsing í skilningi 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins skýrt.  

 Framangreind skilyrði og lykilhugtök verða túlkuð með vísan til vilja sendifulltrúa 

aðildarríkjanna við gerð flóttamannasamningsins með því að líta til undirbúningsgagna 

samningsins (travaux préparatoires), skrifa fræðimanna, leiðbeiningarreglna 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og þeirrar réttarframkvæmdar sem til er um 

beitingu 31. gr. flóttamannasamningsins. 

Aðildarríkin bera þó ekki eingöngu skyldur samkvæmt flóttamannasamningnum heldur 

eiga samkvæmt honum tiltekin réttindi, enda eru þau fullvalda ríki í skilningi þjóðaréttar og 

hafa óskoraðan rétt yfir yfirráðasvæði sínu.
7
 Viðfangsefni ritgerðarinnar verður því ekki síður 

að skýra samspil 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins við íslenskan landsrétt. Í því skyni 

verður rýnt í stöðu og áhrif fullgiltra alþjóðasamninga að landsrétti ásamt því að metið verður 

til hvaða gagna íslenskum stjórnvöldum og dómstólum er heimilt að líta við túlkun 

flóttamannasamningsins. Verður fyrst og fremst tekin afstaða til þeirra gagna sem lögð verða 

til grundvallar túlkun skilyrða 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins. Þá verður 

framkvæmdin sem viðhöfð er hér á landi, frá því að einstaklingur verður uppvís að ólöglegri 

komu hingað til lands og þar til ákæra er gefin út, rakin með tilliti til stöðu og áhrifa 1. mgr. 

31. gr. flóttamannasamningsins og þess hvernig þjóðréttarlegum skuldbindingum landsins er 

fullnægt. Sérstök áhersla verður lögð á hlutverk dómstóla og verjenda. Þá verður til 

samanburðar litið til þess hvernig 31. gr. flóttamannasamningsins hefur verið beitt í 

framkvæmd og löggjöf Noregs. Í lok ritgerðarinnar verður gerð tillaga að nýrri framkvæmd 

hér á landi og niðurstöður hennar dregnar saman.  

2 Hugtakanotkun 

Í ritgerðinni verða notuð hugtökin flóttamaður, hælisleitandi og orðasamböndin flóttamaður 

með viðurkennda stöðu sem slíkur eða flóttamaður sem þegar hefur fengið hæli. Skapast það 

af mismunandi orðnotkun flóttamannaréttarins eftir því á hvaða stigi útlendingur er á flótta 

sínum. Efnistök krefjast þess að fjallað sé um útlendinga allt frá því að þeir flýja, þangað til 

þeir fá stöðu flóttamanns viðurkennda og verða hugtökin notuð í samræmi við stig flóttans, 

sbr. eftirfarandi:  

                                                 
7
 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur (2011), bls. 111-113. Malcolm N. Shaw orðar þetta á 

eftirfarandi hátt: „Despite the increasing range of actors and participants in the international legal system, states 

remain by far the most important legal persons and despite the rise of globalisation and all that this entails, states 

retain their attraction as the primary focus for the social activity of humankind and thus for international law.“ 

Sjá Malcolm N. Shaw: International Law (2008), bls. 197.  
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a) Útlendingur flýr upprunaland sitt og er á flótta en hefur enn ekki sótt um hæli. 

Útlendingurinn lítur á sig sem flóttamann en ekkert ríki hefur viðurkennt stöðu hans sem 

slíkur skv. 1. gr. flóttamannasamningsins. Hugtakið flóttamaður verður notað yfir útlending á 

framangreindu stigi flóttans. Hugtakið nær því einnig til þeirra sem sækja um hæli síðar á 

flótta sínum. 

b) Útlendingur lítur á sig sem flóttamann. Ekkert ríki hefur hins vegar viðurkennt stöðu hans 

sem slíkur skv. 1. gr. flóttamannasamningsins. Hann hefur hins vegar sótt um hæli í tilteknu 

móttökuríki eða móttökuríkjum eða gefið til kynna að lífi hans eða frelsi stafi ógn af því að 

vera endursendur. Umsókn um hæli verður því tekin til meðferðar eða er til meðferðar hjá 

stjórnvöldum tiltekins móttökuríkis. Hugtakið hælisleitandi verður notað yfir útlending á 

framangreindu stigi flóttans.  

c) Hælisumsókn útlendings hefur verið tekin til meðferðar og staða hans sem flóttamanns skv. 

1. gr. flóttamannasamningsins hefur verið viðurkennd og honum þar með veitt hæli. 

Orðasambandið flóttamaður með viðurkennda stöðu sem slíkur eða hreinlega flóttamaður sem 

þegar hefur fengið hæli verður notað yfir útlending á framangreindu stigi flóttans.  

3 Samþykkt flóttamannasamningsins 

Samningur um réttarstöðu flóttamanna frá 1951 er grundvallarréttarheimild um stöðu og 

réttindi flóttamanna í þjóðarétti og skyldur ríkja gagnvart þeim.
8
 Flóttamannasamningurinn 

var fyrsti mannréttindasamningurinn sem Sameinuðu þjóðirnar samþykktu eftir seinni 

heimsstyrjöldina og fylgdi eftir formlegri stofnun Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna 

árið 1950.
9

 Samningurinn varð ekki til í tómarúmi, heldur gátu samningsmenn 

flóttamannasamningsins frá 1951 byggt á þeirri framkvæmd sem mótaðist á millistríðsárunum 

um málefni flóttamanna. Upphaf þeirrar framkvæmdar má rekja til útgáfu Nansen 

                                                 
8
 Flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna var samþykktur 28. júlí 1951 og tók gildi 22. apríl 1954. Alþingi 

veitti heimild til að staðfesta flóttamannasamninginn með þingsályktun frá 9. febrúar 1955 og var aðalritara 

Sameinuðu þjóðanna afhent aðildarskrá Íslands hinn 30. nóvember 1955 og gekk samningurinn í gildi, að því er 

varðar Ísland, 1. mars 1956. Samningurinn ásamt fylgiskjali og viðauka var birtur sem fylgiskjal við auglýsingu 

utanríkisráðsins nr. 74, dags. 9. desember 1955 og í ritinu Samningar Íslands við erlend ríki (1963), augl. nr. 90, 

bls. 586-616. Aðildarríki að samningnum eru nú 145 talsins (miðað við 2. mars 2012). Sjá um 

flóttamannasamninginn sem grundvallarréttarheimild í flóttamannarétti t.d. í Javaid Rehman: International 

Human Rights Law (2010), bls. 644. 
9

 Terje Einarsen: „Drafting history of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 40. 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ákvað þann 3. desember 1949 að stofnuð skyldi Flóttamannastofnun innan 

merkja Sameinuðu þjóðanna. Sjá Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna: Refugees and Stateless Persons (1949), 

UN skjal nr. A/RES/319(IV). Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna var svo stofnuð með formlegum hætti 

þann 14. desember 1950, sjá Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna: Statute of the Office of the United Nations 

High Commissioner for Refugees (1950), UN skjal nr. A/RES/428(V). 
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vegabréfanna fyrir rússneska flóttamenn árið 1922. Síðar voru málefni flóttamanna nánar 

útfærð í samningi frá 1933 (Convention Relating to the International Status of Refugees).  

 Vert er að geta þess að við gerð flóttamannasamningsins frá 1951 hafði ekki verið tekið 

með heildstæðum hætti á málefnum flóttamanna. Þó höfðu grundvallaratriði sem við komu 

flóttamönnum verið skilgreind, meðal annars hafði verið viðurkennt að flóttamenn væru 

sérstakur hópur innflytjenda sem veita skyldi sérstaka athygli og aðstoð. Þá hafði einnig verið 

sammælst um þá grundvallarreglu að ekki mætti senda flóttamenn til baka til lands þar sem 

þeir ættu það á hættu að verða ofsóttir (non-refoulment).
10

 Markmið flóttamannasamningsins 

frá 1951 var því að leysa af hólmi þá samninga flóttamannaréttar sem þegar voru til staðar, 

bæði sameina þá en ekki síður víkka út þá vernd sem flóttamönnum yrði veitt með þessum 

fyrsta heildstæða samningi sem taka skyldi á flóttamannavandanum.
11

 Hvatann að gerð 

samningsins var ekki síst að finna í þeim afleiðingum heimsstyrjaldanna, fyrri og enn frekar 

þeirrar seinni, sem voru að koma í ljós á þessum tíma.
12

 Gerð mannréttindayfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna og flóttamannasamningsins eiga því sameiginlegan uppruna sem 

endurspeglast í inngangsorðum flóttamannasamningsins. Þar er komist svo að orði að 

grundvöllur samningsins skuli vera sá, að allir menn skuli njóta mannréttinda og mannfrelsis 

án manngreinarálits. Þá var við gerð flóttamannasamningsins lögð á það áhersla að 

flóttamannavandinn væri í eðli sínu alþjóðlegur og yrði ekki leystur nema með því að deila 

byrðum milli allra ríkja.
 13

 Aðildarríkin tóku því með samningnum á sig þær skyldur sem þar 

komu fram til hagsbóta fyrir flóttamenn sem fengu með honum tiltekin réttindi.
14

 

                                                 
10

 Um þróun flóttamannaréttar í þjóðarétti sjá nánar í t.d. Javaid Rehman: International Human Rights Law 

(2010), bls. 643, Claudena M. Skran: „Historical Development of International Refugee Law“ (2011), bls. 3-36, 

Terje Einarsen: „Drafting history of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 41-61, Shauna 

Labman: „Looking back, moving forward: The history and future of refugee protection“ (2010), bls. 2-9. 
11

 Terje Einarsen: „Drafting history of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 40. 
12

 Peter Showler: Refugee Sandwich: Stories of Exile and Asylum (2006), bls. 212. Sjá einnig Michael 

Grewcock: Border Crimes. Australia´s war on illicit migrants (2009), bls. 31-33 og Terje Einarsen: „Drafting 

history of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 47-48 og 65-66.  
13

 Þegar fjallað er um ríki í þessari ritgerð er lagður til grundvallar hefðbundinn skilningur á hugtakinu 

samkvæmt þjóðarétti, þ.e. að skilyrði 1. gr. Montevídeó-samningsins um réttindi og skyldur ríkja frá 26. 

desember 1933 séu uppfyllt um 1) yfirráðasvæði sem tilheyrir ríkinu, 2) fólk sem býr í ríkinu, 3) skipulegt 

ríkisvald í ríkinu og 4) sjálfstæði ríkis gagnvart öðrum ríkjum. Sjá nánar Björg Thorarensen og Pétur Dam 

Leifsson: Þjóðaréttur (2011), bls. 56 og Malcolm N. Shaw: International Law (2008), bls. 198.  
14

 Javaid Rehman: International Human Rights Law (2010), bls. 644 og Terje Einarsen: „Drafting history of the 

1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 40. Sjá nánar um ábyrgð ríkja t.d. í Michael Grewcock: 

Border Crimes. Australia´s war on illicit migrants (2009), bls. 31-32. Sú aðferð að nálgast málefni flóttamanna 

fyrst og fremst út frá skyldum ríkja og síður út frá réttindum flóttamanna hefur verið gagnrýnd m.a. í Shauna 

Labman: „Looking back, moving forward: The history and future of refugee protection“ (2010), bls. 1. Aðrir 

fræðimenn líta á þessa nálgun sem tvær hliðar á sama peningi sjá t.d. Peter Showler: Refugee Sandwich: Stories 

of Exile and Asylum (2006), bls. 211. 
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Réttindunum er hægt að skipta í tvo þætti.
15

 Annars vegar er um að ræða rétt flóttamanns til 

að verða ekki sendur aftur þangað sem hætta er á að hann verði beittur ofsóknum, sbr. 33. gr. 

samningsins (non-refoulment).
16

 Bannið skv. 33. gr. tekur til allra aðildarríkja samningsins og 

er núorðið talið gilda jafnt um þá flóttamenn sem gefa sig fram við landamæraeftirlit, án þess 

að vera komnir inn fyrir landamæri móttökuríkis og hina sem komnir eru inn fyrir landamæri 

þess.
17

 Hinn meginþáttur samningsins (3.-32. gr.) mælir fyrir um tiltekin borgaraleg, 

stjórnmálaleg og félagsleg réttindi sem veitt eru þeim manni sem fellur undir merkingu 

hugtaksins flóttamaður eins og það er skilgreint í 1. gr. samningsins.
18

 Í samningnum er að 

finna ákvæði sem eru fortakslaus. Þetta eru meðal annarra 1. gr. samningsins um 

skilgreiningu hugtaksins flóttamaður, 33. gr. um bann við endursendingu flóttamanns, 3. gr. 

sem bannar mismunun, 4. gr. um rétt til að iðka trú sína og til trúarlegrar uppfræðslu barna 

sinna og 1. mgr. 16. gr. samningsins um aðgengi að dómstólum.
19

 Ríki sem takmarka þessi 

ákvæði með einhverjum hætti hafa verið talin brjóta gegn þjóðréttarlegum skuldbindingum 

sínum.
20

 

 Eftirlit með framkvæmd samningsins hjá aðildarríkjum hans er í höndum 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna, sbr. 35. gr. samningsins. Ólíkt mörgum öðrum 

mannréttindasamningum Sameinuðu þjóðanna hafa þó hvorki einstaklingar né aðildarríkin 

möguleika á því að leita til eftirlitsnefnda vegna einstakra mála.
21

 Fram til ársins 1967 hafði 

gildi flóttamannasamningsins frá 1951 verið tímabundið. Með viðauka sem samþykktur var 

við samninginn þann 31. janúar 1967 var tímatakmörkunin afnumin og gildissvið 

                                                 
15

 Terje Einarsen: „Drafting history of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 40. Á meðan 

Terje nálgast 1. gr. samningsins sem grundvöll hinna tveggja þátta telur Javaid Rehman samninginn innihalda 

„three elements: the definition of a refugee in Article 1 [...], the principle of non-refoulment in Article 33 and the 

rights and obligations of refugees and the obligations placed upon States.“ Sjá Javaid Rehman: International 

Human Rights Law (2010), bls. 644. 
16

 33. gr. flóttamannasamningsins er talin vera þjóðréttarregla á grundvelli þjóðréttarvenju og því bindandi fyrir 

ríkin án tillits til þess hvort þau eru aðilar að flóttamannasamningnum eða ekki, sbr. einnig 3. gr. samnings 

Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð eða 

refsingu (pyndingasamningurinn) og 7. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi (SBSR) og 3. gr. samnings um verndun mannréttinda og mannfrelsis (mannréttindasáttmáli Evrópu eða 

MSE), sbr. Walter Kälin, Martina Caroni og Lukas Heim: „Article 33, para. 1“ (2011), bls. 1342, málsgr. 26-34.  
17

 Javaid Rehman: International Human Rights Law (2010), bls. 643 og Terje Einarsen: „Drafting history of the 

1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 40. Þó ber að benda á að deilt hefur verið um hvar bann við 

endursendingu flóttamanna taki gildi sjá t.d. í Gregor Noll: „Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry 

under International Law“ (2005), bls. 542-573 og til hverra bannið taki, sjá t.d. Guy S. Goodwin-Gill og Jane 

McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 206-208. 
18

 Terje Einarsen: „Drafting history of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 40.  
19

 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 508.  
20

 Javaid Rehman: International Human Rights Law (2010), bls. 644.   
21

 Terje Einarsen: „Drafting history of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 41. 
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flóttamannasamningsins rýmkað, en fram til þessa höfðu aðildarríkin möguleika á því að 

fullgilda samninginn með landfræðilegum takmörkunum sem einskorðuðust við Evrópu.
22

 

 Íslenska ríkið fullgilti flóttamannasamninginn 30. nóvember 1955 og tók hann gildi 1. 

mars 1956. Þá var viðbótarsamningur frá 31. janúar 1967 um breytingu á samningnum frá 

1951 fullgiltur af Íslands hálfu 26. apríl 1968.
23

  

4 Markmið og inntak 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins 

4.1  Efni og uppruni 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins  

Ákvæði 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins kveður á um að aðildarríki samningsins skuli:   

[e]kki beita refsingum gagnvart flóttamönnum vegna ólöglegrar komu þeirra til landsins […] ef 

þeir koma beint frá landi, þar sem lífi þeirra eða frelsi var ógnað í merkingu 1. gr., og koma inn 

í lönd þeirra eða eru þar án heimildar, enda gefi þeir sig tafarlaust fram við stjórnvöldin og beri 

fram gildar ástæður fyrir hinni ólöglegu komu sinni […].
24

 

 Markmið 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins er tvíþætt. Annars vegar að koma í veg 

fyrir að flóttamönnum sem telja sig knúna til að flýja heimaland sitt, verði ekki heimiluð 

koma til móttökuríkis vegna þess að þeir geti ekki staðið undir þeim skilyrðum sem lög að 

landsrétti móttökuríkis gera fyrir löglegri komu og hins vegar að þeim verði ekki refsað í 

móttökuríki fyrir ólöglega komu til landsins.
25

 Framangreindar aðstæður höfðu ítrekað komið 

upp á árum fyrri og seinni heimsstyrjaldanna.
26

 Hér á eftir verður lýst nánar þeim umræðum 

sem urðu við gerð flóttamannasamningsins með það að markmiði að greina uppruna 1. mgr. 

31. gr. samningsins til að komast að raun um hvaða réttindi aðildarríkin hefðu í hyggju að 

veita flóttamönnum með ákvæðinu og hversu umfangsmiklar skyldur ríkin voru tilbúin, á 

þeim tíma sem samningurinn var saminn, að taka á sig við ólöglega komu flóttamanna til 

landsins. 

4.1.1 Rannsókn á ríkisfangsleysi og starf New York nefndarinnar 

Í ágúst árið 1949 kynntu Sameinuðu þjóðirnar niðurstöður rannsóknar á ríkisfangsleysi en 

markmið hennar var að gera grein fyrir þeim lögum sem algengast væri að giltu um ríkisfang. 

                                                 
22

 Javaid Rehman: International Human Rights Law (2010), bls. 644. Sjá einnig Guy S. Goodwin-Gill og Jane 

McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 36 og 507. Sjá einnig Allsherjarþing Sameinuðu 

þjóðanna: Report of the United Nations High Commissioner (1966), UN skjal nr. A/RES/2197(XXI) og Protocol 

relating to the Status of Refugees (1966), UN skjal nr. A/RES/2198(XXI). 
23

 Sbr. nmgr. 8. 
24

 Sjá einnig lokagerð samningsins á frummálinu í UN Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees 

and Stateless Persons: Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees 

and Stateless Persons (1951), UN skjal nr. A/CONF.2/108/Rev.1. 
25

 Draft Report of the Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems: Proposed Draft Convention 

Relating to the Status of Refugees (1950), UN skjal nr. E/AC.32/L.38. 
26

 Michael N. Barnett: Empire of Humanity: A History of Humanitarianism (2011), bls. 89.  
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Í rannsókninni var fjallað um för ríkisfangslausra einstaklinga um landamæri og sýnt fram á 

að hætta fylgdi því að refsa fyrir brot á lögum um innflytjendur eða útlendinga, þegar í hlut 

ættu einstaklingar sem þyrftu alþjóðlega vernd. Tók rannsóknin meðal annars á þeim vanda 

sem óhjákvæmilega blasti við ríkisfangslausum einstaklingum við að uppfylla skilyrði um 

löglega komu til annars lands. Í rannsókninni var tekið fram að ríkisfangslaus einstaklingur 

ætti í raun ekki annan kost en þann, að vera í felum eða brjóta lögin t.d. með því að beita 

sviksamlegum aðferðum við að komast til nágrannaríkis. Hann þyrfti að lifa í stöðugri ógn af 

því að finnast, vera handtekinn og dæmdur, og þar sem enginn leið væri fyrir hann að öðlast 

vernd með löglegum hætti myndi hann eiga á hættu að hver dómurinn fylgdi öðrum.
27

 Þrátt 

fyrir að framangreind rannsókn á ríkisfangsleysi hafi sérstaklega tekið til þeirra sem hefði 

verið vísað brott frá landi var þar einnig að finna sjónarmið tengd þeim sem síðar einkenndu 

markmið 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins.   

 Rannsóknin á ríkisfangsleysi var liður í undirbúningi fyrir hina nýskipuðu ad hoc nefnd 

Sameinuðu þjóðanna sem fjalla átti um ríkisfangsleysi og tengd vandamál og kom saman í 

New York í byrjun árs 1950.
28

 Hlutverk New York nefndarinnar var að komast að niðurstöðu 

um hvort æskilegt væri að undirbúa gerð heildstæðs samnings um málefni flóttamanna og 

ríkisfangslausra og gera drög að slíkum samningi yrði niðurstaðan sú að þess væri þörf. Þá 

átti nefndin einnig að leita leiða til að leysa flóttamannavandann.
29

  

 Ákvæði 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna á uppruna sinn að rekja 

til minnisblaðs aðalritara Sameinuðu þjóðanna sem sent var framangreindri New York nefnd 

en á þessu minnisblaði kom fram að flóttamaður sem yfirgæfi upprunaland sitt á flótta væri 

sjaldan í þeirri stöðu að geta fullnægt skilyrðum móttökuríkis um löglega komu með því að 

framvísa vegabréfi og vegabréfsáritun. Það væri því í samræmi við þau viðhorf sem liggja að 

baki hælisveitingu að veita undanþágu frá refsingum vegna ólöglegrar komu, flóttamanni sem 

flýja þyrfti ofsóknir og kæmi af þeim sökum leynilega til móttökuríkis, að því gefnu að um 

væri að ræða bona fide flóttamann sem gæfi sig svo fljótt sem auðið væri fram við stjórnvöld 

                                                 
27

 Ad Hoc Committee on Refugees and Stateless Persons: A Study on Statelessness (1949), UN skjal nr. E/1112 

og E/1112/Add.1, kafli 2 (Exit). Rannsóknina má nálgast á vef Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna, 

http://www.unhcr.org [síðast sótt 14. apríl 2012]. 
28

 Heiti nefndarinnar var Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems. Hér eftir verður til 

hagræðingar vísað til nefndarinnar sem New York nefndarinnar. Nefndin var skipuð þann 8. ágúst 1949 af 

Efnahags- og félagsmálaráði Sameinuðu þjóðanna, sjá Efnahags- og félagsmálaráð Sameinuðu þjóðanna 

(ECOSOC): Resolution of 8 August 1949 (1949), UN skjal nr. E/RES/248(IX).  
29

 Efnahags- og félagsmálaráð Sameinuðu þjóðanna: Resolution of 8 August 1949 (1949), UN skjal nr. 

E/RES/248(IX). 



12 

móttökuríkis.
30

 Á minnisblaðinu fór aðalritarinn fram á það að samningurinn sem til stóð að 

gera, innihéldi ákvæði sem tæki á þessu vandamáli.
31

 Drög að ákvæði um að undanþiggja 

flóttamenn refsingu vegna ólöglegrar komu voru samþykkt þann 9. febrúar 1950 og var 

ákvæðinu fundinn staður í 26. gr. draga að flóttamannasamningnum. New York nefndin kom 

saman að nýju í ágúst sama ár en engar breytingar voru gerðar á orðalagi ákvæðisins fyrr en 

ári síðar þegar sendifulltrúar aðildarríkjanna komu saman á ráðstefnu sendifulltrúa allra ríkja 

um stöðu flóttamanna og ríkisfangslausra í Genf í júlí 1951.
32

  

4.1.2 Genfar ráðstefnan 1951 

Markmið Genfar ráðstefnunnar 1951 var að kalla saman sendifulltrúa allra ríkja, ekki aðeins 

aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna, til að taka þátt í lokagerð samningsins og samþykkt hans.
33

 

Ákvæði samningsins um bann við refsingum vegna ólöglegrar komu flóttamanna varð 

uppspretta mikilla umræðna á ráðstefnunni. Umræðurnar lutu að því að skýra nánar orðalag 

ákvæðisins um umfang bannsins gegn refsingum. Þrátt fyrir ágreining um umfang 

verndarinnar, sem rakinn verður í næstu köflum, samþykktu fulltrúar Genfarráðstefnunnar 1. 

mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins sem bannaði refsingar vegna ólöglegrar komu 

flóttamanna til lands.  

Þær aðstæður sem samningurinn varð til í og þau viðhorf sem ríktu í kjölfar seinni 

heimsstyrjaldarinnar mótuðu þá sýn sem fulltrúar ríkjanna höfðu í huga við samningsgerðina, 

að mannúð án mismununar skyldi höfð í fyrirrúmi. Af uppruna ákvæðisins má draga þá 

ályktun að markmið með ákvæði af þessu tagi hafi verið að koma í veg fyrir að flóttamenn 

gætu ekki nýtt sér þá aðstoð sem ríki hygðust sameinast um að veita þeim flóttamönnum sem 

féllu undir vernd hins nýja samnings.  

                                                 
30

 Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems: Proposed Draft Convention Relating to the Status 

of Refugees (1950), UN skjal nr. E/AC.32/L.38. Sjá einnig Atle Grahl-Madsen: The Status of Refugees in 

International Law. Vol. II (1972), bls. 200, Gregor Noll: „Article 31“ (2011), bls. 1248-1249 og Guy S. 

Goodwin Gill: „Article 31 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees: non penalization, 

detention, and protection“ (2003), bls. 190.  
31

 Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems: Draft proposal for Article 24 (1950), UN skjal nr. 

E/AC.32/L.23 og 25 og Decisions of the Committee on Statelessness and Related Problems Taken at the 

Meetings of 2 February (1950), UN skjal nr. E/AC.32/L.26.  
32

 Þá undir heitinu Ad Hoc Committee on Refugees and Stateless Persons sjá Efnahags- og félagsmálaráð 

Sameinuðu þjóðanna (ECOSOC): Refugees and stateless persons Resolutions of 11 and 16 August 1950 (1950), 

UN skjal nr. E/RES/319 (XI), bls. 56 og Guy S. Goodwin Gill: „Article 31 of the 1951 Convention Relating to 

the Status of Refugees: non penalization, detention, and protection“ (2003), bls. 190. Um var að ræða ráðstefnu 

sem bar heitið The 1951 Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons í Genf 

en hér eftir verður til hagræðingar vísað til ráðstefnunnar sem Genfar ráðstefnunnar. Sjá Allsherjarþing 

Sameinuðu þjóðanna: Draft Convention Relating to the Status of Refugees (1950), UN skjal nr. A/RES/429(V).  
33

 Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna: Draft Convention Relating to the Status of Refugees (1950), UN skjal nr. 

A/RES/429(V), bls. 48.  
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4.2 Skýring nokkurra lykilhugtaka 1. mgr. 31. gr.  

Ákvæði 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins leggur ekki skyldur á herðar ríkja til að 

hleypa hvaða einstaklingi sem er inn á yfirráðasvæði sitt. Ákvæðið lýtur aðeins að meðferð 

þeirra flóttamanna sem eru þá þegar á yfirráðasvæði ríkis og hafa komist þangað ólöglega.
34

 

Þá eru sett fram í ákvæðinu tiltekin skilyrði sem þarf að túlka til að komast að niðurstöðu um 

hvaða flóttamenn falli undir vernd 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins, hvenær verndin 

hefst og í hverju hún er fólgin. Í næstu köflum verða því lykilhugtök og orðasambönd 

ákvæðisins skýrð en þau eru í kafla 4.2.1) flóttamaður, 4.2.2) ólögleg koma til lands og 

ólögleg dvöl í landi, 4.2.3) koma beint frá landi þar sem lífi eða frelsi var ógnað og 4.2.4) að 

gefa sig tafarlaust fram. Í lok kafla 4.2 verður leitast við að skýra til hvers konar refsinga 

bannið í 1. mgr. 31. gr. nær, sbr. umfjöllun í kafla 4.2.5. 

4.2.1 „Flóttamaður“ 

Ákvæði 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins tekur til flóttamanns. Á 35. fundi Genfar 

ráðstefnunnar 1951 var fjallað um hugtakið. Á fundinum lýsti framkvæmdastjóri 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna því yfir að hugtakið flóttamaður hefði þá þegar 

verið skilgreint og samþykkt í 1. gr. samningsins. Hann sagði við það tækifæri að orðið 

flóttamaður skyldi túlkað í samræmi við skilgreininguna, hvar sem það kæmi fyrir í 

samningnum.
35

  

 Með orðinu flóttamaður er því átt við hugtakið eins og það er skilgreint í 2. tl. A stafliðar 

1. gr. flóttamannasamningsins.
36

 Samkvæmt 2. tl. A stafliðar 1. gr. flóttamannasamningsins er 

flóttamaður sá sem hefur ástæðuríkan ótta við ofsóknir vegna kynþáttar, trúarbragða, 

þjóðernis, stjórnmálaskoðana eða aðildar í sérstökum félagsmálaflokki. Þá þarf flóttamaður að 

vera utan upprunalands síns til að falla undir skilgreiningu hugtaksins í skilningi ákvæðisins 

og jafnframt að hann geti ekki eða vilji ekki, vegna ótta síns, færa sér í nyt vernd 

upprunalands síns.
37

 Þeir sem flýja þurfa upprunaland sitt af öðrum ástæðum en þeim sem 

                                                 
34

 Atle Grahl-Madsen: The Status of Refugees in International Law. Vol. II (1972), bls. 201. Sjá einnig UNHCR: 

The Refugee Convention 1951. The Travaux Preparatoires Analysed With Commentary by Dr. Paul Weis (1990), 

bls. 201-219.  
35

 UN Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons: Conference of 

Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, Summary Records (1951), UN skjal nr. 

A/CONF.2/SR.35. 
36

 Atle Grahl-Madsen: The Status of Refugees in International Law. Vol. II (1972), bls. 201. 
37

 Sem fyrr segir var tímamarkið um að flóttamaður yrði að hafa flúið atburði sem gerðust fyrir 1. janúar 1951 

fjarlægt með viðaukanum frá 1967, sjá nánar Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in 

International Law (2007), bls. 36. Umfjöllun um flóttamannahugtakið verður hér takmörkuð við þau atriði sem 

viðkoma 1. mgr. 31. gr. samningsins. Nánari umfjöllun um hugtakið í íslenskum rétti má finna í meistararitgerð 

Guðlaugar Rannveigar Jónasdóttur: Hugtakið flóttamaður og skilyrði hælisveitingar. Íslensk framkvæmd í ljósi 

alþjóðaskuldbindinga (2009).  
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koma fram í ákvæðinu, t.d. vegna fátæktar, hungursneyðar, flóða, jarðskjálfta eða annarra 

náttúruhamfara falla því ekki undir vernd flóttamannasamningsins enda uppfylla þeir ekki 

skilyrði 2. tl. A stafliðar 1. gr. flóttamannasamningsins.
38

 

 Umfangsins vegna verður ekki fjallað um ástæður flótta samkvæmt 2. tl. A staflið 1. 

gr. flóttamannasamningsins. Hins vegar er ástæða til að benda á að því hefur verið haldið 

fram að ofsóknir í skilningi 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins séu annars eðlis og 

alvarlegri en þær sem 1. gr. samningsins tekur til enda beri orðalag ákvæðisins að „lífi 

[flóttamanns] eða frelsi [sé] ógnað“, það með sér. Ofsóknirnar sem flóttamaður þurfi að hafa 

sætt til að njóta verndar 1. mgr. 31. gr. þurfi þar af leiðandi að hafa verið líkamlegar 

pyndingar.
39

 Slík niðurstaða myndi að sjálfsögðu þrengja gildissvið flóttamannahugtaks 1. 

mgr. 31. gr. samningsins frá því sem 1. gr. flóttamannasamningsins kveður á um og vernd 1. 

mgr. 31. gr. samningsins um leið. Sú túlkun, að flóttamaður þurfi að hafa orðið fyrir 

líkamlegum pyndingum til að eiga kost á vernd skv. 1. mgr. 31. gr., verður þó ekki talin 

samræmast vilja þeirra sem komu að því að semja ákvæðið og er sú ályktun dregin af 

undirbúningsgögnum samningsins þar sem samningsmenn lögðu áherslu á samræmda notkun 

flóttamannahugtaksins við framkvæmd samningsins.
40

 Sé framangreind ályktun lögð til 

grundvallar nægir því að flóttamaður hafi ástæðuríkan ótta við að verða ofsóttur vegna þeirra 

ástæðna, einnar eða fleiri, sem raktar eru í 1. gr. flóttamannasamningsins.
41

 

 Almennt er lagt til grundvallar í flóttamannarétti að einstaklingur sem telur sig vera 

flóttamann samkvæmt 1. gr. flóttamannasamningsins geti haldið því fram að hann sé 

flóttamaður. Það að móttökuríki viðurkenni stöðu flóttamannsins og veiti honum hæli sé því 

ekki nauðsynlegt til að einstaklingurinn njóti verndar samkvæmt samningnum heldur sé 

viðurkenningin sem felst í hælisveitingu af hálfu móttökuríkis staðfesting á stöðu hans, sem er 

þegar fyrir hendi.
42

  

 Í framkvæmd þarf flóttamaður hins vegar oft að fá viðurkennda stöðu sína sem 

flóttamaður í skilningi ákvæðisins áður en hann getur notið þeirra réttinda sem flóttamanni 

                                                 
38

 Skýrsla nefndar um meðferð hælisumsókna (2009), bls. 22.  
39

 Atle Grahl-Madsen: The Status of Refugees in International Law. Vol. II (1972), bls. 202. 
40

 UN Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons: Conference of 

Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, Summary Records (1951), UN skjal nr. 

A/CONF.2/SR.13 og A/CONF.2/SR.35. Sömu ályktun dregur Atle Grahl-Madsen í The Status of Refugees in 

International Law. Vol. II (1972), bls. 203. 
41

 Sjá nánar um ofsóknir í skilningi 1. gr. flóttamannsamningsins í Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The 

Refugee in International Law (2007), bls. 90-131.  
42

 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 51. Sjá sérstaklega 

neðanmálsgrein 1. Sjá einnig Atle Grahl-Madsen: The Status of Refugees in International Law. Vol. I (1966), bls. 

340 og UNHCR: Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugee (1992), bls. 7, málsgr. 28, UN skjal nr. 

HCR/IP/4/Eng/REV.1.  
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eru áskilin. Sé slík framkvæmd lögð til grundvallar þegar komist er að niðurstöðu um hvort 

vernd 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins taki til tiltekins einstaklings, er vernd 1. mgr. 

31. gr. sniðinn afar þröngur stakkur. Slík niðurstaða samræmist auk þess illa þeirri áherslu 

sem lögð var á takmörk og umfang verndarinnar í undirbúningsgögnunum. Í dæmaskyni má 

benda á að í umræðum um  komu beint frá landi við gerð samningsins var lögð áhersla á það, 

af hálfu þeirra fulltrúa sem vildu þrengja gildissvið 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins, 

að ákvæðið næði ekki til þeirra flóttamanna sem þegar hefði verið veitt vernd tiltekins 

móttökuríkis en kæmu þrátt fyrir það með ólöglegum hætti um landamæri til annars ríkis.
43

 

 Afstaða Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna til framangreinds álitaefnis kemur 

fram í leiðbeiningarreglum stofnunarinnar frá árinu 1999. Þar kemur fram að vernd 1. mgr. 

31. gr. flóttamannasamningsins taki bæði til flóttamanna sem ætli að sækja um hæli sem og til 

hælisleitenda sem sótt hafa um viðurkenningu á stöðu sinni sem flóttamenn og bíða 

niðurstöðu móttökuríkis.  

 Flóttamannastofnunin tekur einnig fram að viðurkenning móttökuríkis geri einstakling 

ekki að flóttamanni heldur staðfesti stöðu hans sem slíkur.
44

 Verndin sem felst í 1. mgr. 31. 

gr. flóttamannasamningsins gildir því þar til endanleg ákvörðun liggur fyrir um að 

hælisleitandi hafi ekki stöðu flóttamanns.
45

 

Framangreind túlkun hefur verið staðfest af breskum dómstól í máli R gegn Uxbridge 

Magistrates´Court and Another, ex parte Adimi (Adimi dómurinn).
46

 Í málinu höfðu 

málsaðilarnir, Adimi, Sorani og Kaziu, allir flúið upprunaland sitt vegna ofsókna. Adimi flúði 

upprunaland sitt Alsír í gegnum Frakkland áður en hann kom til Bretlands með flugi. Hann 

framvísaði ítölsku vegabréfi og nafnskírteini sem hvort tveggja var falsað. Adimi sótti um 

hæli innan við sólarhring eftir að hann var handtekinn. Eftir að ákæra á hendur Adimi var 

gefin út var staða hans í Bretlandi viðurkennd sem staða flóttamanns, en ákæran vegna 

framvísunar hins falsaða vegabréfs var þrátt fyrir það ekki dregin til baka.  

                                                 
43

 UN Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons: Conference of 

Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, Summary Records (1951), UN skjal nr. 

A/CONF.2/SR.13.  
44

 UNHCR: Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seeker (1999), 

UN skjal nr. E/CN.4/2004/NGO/63, bls. 1, málsgr. 3 og 4. 
45

 Gregor Noll: „Article 31“ (2011), bls. 1253. 
46

 High Court of Justice fyrir England og Wales (HC) er einn þriggja dómstóla er mynda æðstu dómstóla 

Englands og Wales (Senior Courts of England and Wales), hinir eru áfrýjunardómstóll Englands og Wales 

(CoA) og Hæstiréttur Bretlands. HC, R gegn Uxbridge Magistrates´Court og fleiri, ex parte Adimi, 29. júlí 1999, 

4 All ER 520. Dóminn má t.d. finna í gagnagrunni Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna, 

http://www.unhcr.org [síðast sótt 31. janúar 2012]. Stutta reifun á dóminum má einnig finna í UNHCR: 

Compilation of Case Law on Refugee Protection in International Law (2008), http://www.unhcr.org [síðast sótt 

2. mars 2012]. 
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Sorani flúði frá Írak til Tyrklands og þaðan hafði hann í hyggju að komast til Kanada. 

Hann kom til Bretlands með flugi en var handtekinn þegar hann var að skrá sig í flug til 

Kanada þar sem hann framvísaði fölsuðu grísku vegabréfi og hafði falsað, þýskt vegabréf í 

vörslum sínum. Sorani taldi sig hafa haldið því fram að hann væri hælisleitandi en hann hafi 

þrátt fyrir það verið ákærður og dæmdur til þriggja mánaða fangelsisvistar.  

Kaziu flúði frá Albaníu til Grikklands og framvísaði fölsuðu grísku vegabréfi. Hann 

millilenti í Englandi en var handtekinn fyrir vörslur falsaðra skilríkja þegar hann var á leið um 

borð í flugvél sem var á leið til Kanada. Hann játaði sekt sína og var dæmdur til 6 mánaða 

fangelsisvistar. Kaziu sótti ekki um hæli fyrr en eftir að fangelsisvistinni lauk en hélt því fram 

að yfirvöld hefðu haft nægar upplýsingar til að sjá að hann uppfyllti skilyrði til að teljast 

flóttamaður. Adimi, Sorani og Kaziu leituðu til breskra dómstóla af þeirri ástæðu að þeir 

hefðu ranglega verið ákærðir, og sakfelldir í tilviki Sorani og Kaziu, enda hefðu þeir átt að 

njóta verndar skv. 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins.  

Í niðurstöðu sinni um vernd 1. mgr. 31. gr. komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að enginn 

vafi léki á því að vernd ákvæðisins næði ekki eingöngu til þeirra sem á endanum yrðu 

viðurkenndir með stöðu flóttamanns skv. 1. gr. flóttamannasamningsins heldur einnig til 

þeirra sem sækja um hæli í góðri trú svo framarlega sem þeir uppfylli önnur skilyrði 

ákvæðisins um að þeir hafi verið að koma beint frá landi þar sem lífi eða frelsi var ógnað, hafi 

gefið sig tafarlaust fram við stjórnvöld og hafi borið fram gildar ástæður fyrir ólöglegri komu 

sinni.
47

 Athygli vekur að niðurstaða dómsins var sú sama í tilviki aðilanna þriggja, þrátt fyrir 

að Kaziu hafi ekki sótt um hæli fyrr en eftir að fangelsisvistinni lauk og að ágreiningur hafi 

verið um hvort sannað væri að Sorani hefði sótt um hæli. Lagði dómurinn til grundvallar að 

ljóst væri að báðir hefðu þeir verið líklegir til að vera flóttamenn og skyldu því falla undir 

vernd 1. mgr. 31. gr. Dómurinn lagði til grundvallar breskar reglur um innflytjendur sem 

kváðu á um að vernd samkvæmt flóttamannasamningnum skyldu einnig þeir njóta sem líklega 

væru að leita hælis.
48

 

                                                 
47

 HC, R gegn Uxbridge Magistrates´Court og fleiri, ex parte Adimi, 29. júlí 1999, 4 All ER 520, málsgr. 16. Sjá 

einnig annan breskan dóm: CoA, Alimas Khaboka gegn Secretary of State for the Home Department, 25. mars 

1993, Imm AR 484. Fleiri dómstólar hafa komist að sömu niðurstöðu, sjá t.d. þýskan dóm frá 1988: Landgericht, 

Mönster, mál nr. Ns 39 Js 688/86 108/88 og grískan dóm frá 1993: Aftoforo Trimeles Plimeliodikeio Myttilinis, 

Shimon Akram og fleiri, mál nr. 585/1993. Bent hefur verið á hagnýt rök að baki þeirri skýringu að hugtakið 

flóttamaður í 1. mgr. 31. gr. taki til hælisleitenda, sjá Gregor Noll: „Article 31“ (2011), bls. 1253. 
48

 Sjá bresku innflytjendalögin: Immigration Act, HC 251, málsgr. 75. Reglunum var breytt árið 1992, sbr. 

Statement of changes in immigration rules, dags. 5. nóvember 1992 og tóku gildi 7. nóvember 1992 en dómarinn 

réttlætti tilvísun sína til eldri laga með því að benda á að innanríkisráðherra beitti þeim enn af krafti og því hefði 

hið sama átt að gilda í tilviki málsaðila, þeim til ívilnunar. 
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Það verður að telja nægilega fram komið að flóttamaður í skilningi 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins taki til þeirra sem í góðri trú telja sig flóttamenn og sækja um, eða 

hyggist sækja um, hæli sem slíkir. Samkvæmt öllu framangreindu verður því ekki annað 

ályktað en að vernd 1. mgr. 31. gr. ákvæðisins nái til flóttamanna sem enn hafa ekki sótt um 

hæli en jafnframt til hælisleitenda. Vernd 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins nær til 

hælisleitanda, þangað til hann hefur fengið úrlausn mála sinna hjá viðeigandi stjórnvöldum og 

verið viðurkenndur með stöðu flóttamanns.
49

  

4.2.2 „Ólögleg koma til lands“  

Orðalagið um að ekki skuli beita refsingu vegna „ólöglegrar komu [flóttamanna] til landsins“
 

í 1. mgr. 31. gr. hefur þótt tiltölulega ótvírætt og ekki valdið teljandi vandræðum við túlkun.
50

 

Í „ólöglegri komu til lands“ felast þrír þættir sem þarf að kanna nánar.
51

 Þessir þættir eru a) 

yfirráðasvæði ríkis, b) koma flóttamannsins og c) lög að landsrétti móttökuríkis um komu 

flóttamanns.
52

 

4.2.2.1 Yfirráðasvæði ríkis 

Eitt af grundvallarskilyrðum þess að ríki teljist fullvalda
 
er að það ráði yfir tilteknu 

landsvæði.
53

 Undir yfirráðasvæði fellur því landsvæði ríkis og lofthelgi og liggi ríki að hafi 

fellur landhelgi þess einnig undir hugtakið yfirráðasvæði. Á yfirráðasvæði ríkis gildir 

landsréttur þess tiltekna ríkis yfir hverjum þeim einstaklingi eða lögaðila sem er staddur á 

landsvæði þess ríkis sem hefur eitt heimild til að fara þar með ríkisvald. Þá gilda á 

yfirráðasvæði ríkis réttindi og skyldur þess að þjóðarétti, full ríkisyfirráð verða m.ö.o. 

                                                 
49

Goodwin-Gill og McAdam benda á að vandinn við að greina til hverra vernd 31. gr. flóttamannasamningsins 

taki aukist þegar ólögleg koma er afleiðing þess að flóttamanni hafi verið hafnað um hælisveitingu í öðru landi 

eða vegna annarra ákvarðana sem tekin eru af stjórnvöldum í landi þar sem flóttamaður sótti fyrst um hæli. Sjá 

Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 265. Sjá einnig Atle 

Grahl-Madsen: The Status of Refugees in International Law. Vol. II (1972), bls. 201. Því hefur jafnframt verið 

haldið fram að vernd 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins nái til þeirra sem sækja um hæli í góðri trú, burt séð 

frá því hver niðurstaða hælisumsóknarinnar verður, sjá Catherine Skulan: „Australia´s Mandatory Detention of 

“Unauthorized“ Asylum Seekers: History, Politics and Analysis Under International Law“ (2006), bls. 97. 
50

 Guy S. Goodwin-Gill: „Article 31 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Non-

Penalization, Detention and Protection“ (2003), bls. 196.   
51

 Orðalagið „ólögleg koma til lands“ er íslensk þýðing yfir „illegal entry“.  
52

 Gregor Noll: „Article 31“ (2011), bls. 1257. Í þessum hluta ritgerðarinnar verður eingöngu fjallað um a og b 

þátt hugtaksins. Um þátt c, þ.e. þau lög að landsrétti móttökuríkis sem gera komu flóttamannsins löglega verða 

þó gefin dæmi. Ástæða þess að ekki er meiri áhersla lögð á þriðja þáttinn (c) við þetta tækifæri er að ítarlega 

umfjöllun um lög að íslenskum landsrétti er að finna síðar í ritgerðinni. 
53

 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur (2011), bls. 56 og Malcolm Shaw: International Law 

(2008), bls. 198. Fullvalda ríki hefur verið lýst í hnotskurn sem „[...] a single governing authority which is 

acknowledged to be supreme over all authorities within a certain territorial jurisdiction and is independent of all 

foreign authorities“, sjá Robert Jackson: The Global Covenant: Human Conduct in a World of States (2003), bls. 

156-157. 
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takmörkuð af þjóðarétti.
54

 Þess eru dæmi að sum ríki skilji undan yfirráðasvæði sínu tiltekinn 

hluta lands eða hafsvæðis og haldi því fram að á slíkum svæðum gildi almennt ekki sömu 

þjóðréttarlegu skuldbindingar og annars staðar á yfirráðasvæðinu.
55

 Þessi tilhneiging ríkja 

gefur tilefni til nánari skoðunar. 

 Mannréttindadómstóll Evrópu (MDE) fjallaði um álitaefnið í máli Amuur gegn Frakklandi 

en í málinu kærðu sómölsk systkini Frakkland fyrir að hafa komið í veg fyrir að þau kæmust 

inn á franskt yfirráðasvæði og gætu sótt um að verða viðurkennd sem flóttamenn af frönskum 

stjórnvöldum.
56

 Kærendur höfðu flúið frá Sómalíu til Kenýa og þaðan til Sýrlands. Tveimur 

mánuðum eftir komuna til Sýrlands flugu þau svo til Frakklands og komu til Parísar þann 9. 

mars 1992. Kærendur héldu því fram að þau hefðu haft ástæðuríkan ótta um líf sitt í Sýrlandi 

eftir fall Siyad Barre, forseta Sómalíu. Flugvallarstarfsmenn og landamæralögreglan í 

Frakklandi synjuðu þeim hins vegar um landgöngu „inn á franskt yfirráðasvæði“ á þeim 

grundvelli að vegabréf þeirra væru fölsuð. Kærendum var haldið á hóteli við flugvöllinn þar 

sem þau gistu. Kvölds og morgna var þeim svo ekið fram og til baka af lögregluþjónum þar 

sem þau eyddu deginum á flugvellinum. Kærendum var haldið við þessar aðstæður frá 9. 

mars til 29. mars en þá voru þau send aftur til Sýrlands eftir að innanríkisráðherra Frakklands 

hafði neitað þeim um að koma inn á yfirráðasvæði Frakklands sem hælisleitendur og án þess 

að þau hefðu haft tækifæri til að sækja um hæli hjá stjórnvöldum. Mannréttindadómstóllinn 

sagði í forsendum sínum að aðildarríki hefðu óskoraðan rétt sem fullvalda ríki til að stjórna 

komu og veru útlendinga á yfirráðasvæði sínu en tók fram að þrátt fyrir að kærendur hefðu 

ekki verið í Frakklandi teldist það að halda kærendum „in the international zone of Paris-Orly 

Airport made them subject to French law“ og tók fram að: „Despite its name, the international 

zone does not have extraterritorial status.“
57
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 Í framangreindu máli tók Mannréttindadómstóllinn af þann vafa sem leikið hafði um 

svokölluð alþjóðleg svæði á flugvöllum. Yfirráðasvæði fullvalda ríkis nær því samkvæmt 

niðurstöðu dómstólsins einnig til slíkra svæða og samkvæmt dómstólnum geta aðildarríkin 

ekki undanskilið alþjóðleg svæði á flugvöllum frá þjóðréttarlegum skuldbindingum ríkisins.  

Amuur dómurinn er mikilvægur þegar litið er til verndar 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins enda oftar en ekki um að ræða ólöglega komu flóttamanns í gegnum 

flugvelli móttökuríkis. Af dóminum verður því dregin sú ályktun að skuldbindingar 

móttökuríkis hvað varðar 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins taka til flugvalla jafnt sem 

annars yfirráðasvæðis ríkisins. Jafnframt hafa fullvalda ríki sem fyrr óskoraðan rétt til að 

stjórna yfirráðasvæði sínu og þ.a.l. komu útlendinga til ríkisins eins og staðfest var í Amuur 

dóminum. 

4.2.2.2 Ólögleg koma  

Ólögleg koma flóttamanns krefst þeirrar athafnar af hálfu flóttamannsins að hann fari um 

landamæri ríkis án þess að uppfylla þær skyldur sem fram koma í lögum að landsrétti þess 

tiltekna ríkis.
58

 Til þess að flóttamaður teljist koma löglega þarf hann að sýna eigið vegabréf 

við landamæravörslu og oftar en ekki er vegabréfsáritun einnig nauðsynleg.
59

 Koma til lands 

telst ólögleg þegar framvísað er fölsuðu eða röngu vegabréfi við komu eða ef svikum er á 

annan hátt beitt við leynilega komu til lands, t.d. þegar flóttamaður reynir að komast hjá því 

að þurfa að sæta skoðun við komu til landsins með því að gerast laumufarþegi. Mögulegt er 

að flóttamaður sé neyddur til að koma ólöglega. Í dæmaskyni má nefna tilvik þar sem hann er 

seldur mansali en hugtakið um ólöglega komu til lands í skilningi 31. gr. nær einnig til 

flóttamanns sem seldur er mansali.
60

 Mismunandi aðferðir við ólöglega komu til lands geta 

haft í för með sér ólík réttaráhrif að landsrétti.
61

 

Ólögleg koma til lands skv. 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins getur samkvæmt 

framangreindu komið til með mismunandi hætti. Aðferðirnar sem beitt er eiga það þó 

sameiginlegt að ekki eru uppfyllt þau skilyrði sem móttökuríki setur um komu til landsins en 
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móttökuríki hefur óskoraðan rétt á yfirráðasvæði sínu til að meta hvaða útlendingar uppfylla 

skilyrði þess til komunnar.  

4.2.3 „Koma beint frá landi þar sem lífi eða frelsi var ógnað“ 

Orðasambandið „koma beint frá landi þar sem lífi eða frelsi var ógnað“ vakti miklar umræður 

við gerð flóttamannasamningsins. Það hefur og síðan, valdið töluverðum heilabrotum við 

túlkun. Því er ekki úr vegi að veita umræðum við gerð samningsins og túlkun fræðimanna á 

undirbúningsgögnunum sérstaka athygli til að ná að fanga þá vernd sem 31. gr. veitir.  

4.2.3.1 Umræður við gerð flóttamannasamningsins 

Skilyrði 1. mgr. 31. gr. flóttamannsamningsins um að flóttamaður skuli vera að koma „beint 

frá landi, þar sem lífi [hans] eða frelsi var ógnað“ kom aldrei til kasta New York 

nefndarinnar.
62

 Endanleg drög nefndarinnar tóku til flóttamanns sem kæmi til lands eða dveldi 

í landi án leyfis og án þess að gerð væri um það sérstök krafa að hann kæmi beint frá 

upprunalandi.
63

 Á 13. fundi Genfar ráðstefnunnar hófst umræðan um komu beint frá landi 

með þeim inngangsorðum að annars vegar væri rétturinn til hælis fortakslaus og að ákvæðinu 

um ólöglega komu flóttamanns til móttökuríkis, sem þá var í 26. gr. í drögum að 

flóttamannasamningnum, væri ekki ætlað að draga úr skyldum sem ríkin hefðu tekið á herðar 

sér enda yrði slíkt til þess að flóttamannasamningurinn yrði þýðingarlaus. Þá var bent á að 

vernd ákvæðisins mætti ekki verða til þess að flóttamenn gætu farið úr einu ríki til annars án 

þess að uppfylla skyldur við landamæri ríkja. Virðist hafa verið við það miðað að ekki mætti 

heimila flóttamönnum sem þegar hefðu fengið hæli, að ferðast frá einu landi til annars án þess 

að þurfa að uppfylla skilyrði fyrir löglegri komu til lands. Í dæmaskyni var vísað til þess ef 

flóttamaður sem þegar hefði fengið hæli í Frakklandi yrði uppvís að ólöglegri komu til 

Belgíu. Líf og frelsi flóttamannsins væri ekki lengur í hættu og því ómögulegt fyrir belgísk 

stjórnvöld að fallast á að undanþiggja flóttamann í slíkri stöðu refsingu. Þó var bent á að 

jafnvel við þær aðstæður þegar flóttamaður hefði fengið hæli en kæmi samt sem áður 

ólöglega til annars lands gætu búið þar að baki gildar ástæður fyrir förinni enda gæti 

flóttamaður, fundið sig tilneyddan til að sækja um hæli í öðru landi án þess að hafa verið 

ofsóttur í móttökuríki.
64
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 Á 14. fundi ráðstefnunnar var umræðu um „komu beint frá landi“ fram haldið. 

Framkvæmdastjóri Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna greindi frá þeirri afstöðu sinni 

að honum þætti mjög miður ef flóttamönnum sem flúið hefðu upprunaland vegna ofsókna og 

kæmu til móttökuríkis þar sem þeir væru öruggir í tiltekinn tíma en þyrftu aftur á móti að flýja 

að nýju vegna ofsókna, yrði refsað fyrir að hafa ekki farið beint til þess lands sem veita myndi 

þeim hæli. Þá greindi framkvæmdastjórinn einnig frá áhyggjum sínum vegna þeirra 

flóttamanna sem flúið hefðu ofsóknir í heimalandi beint til móttökuríkis en móttökuríkið 

kæmi í veg fyrir að  þeir settust þar að og af þeim sökum héldu flóttamennirnir ferð sinni 

áfram, í leit að hæli. Framkvæmdastjórinn lagði til að flóttamenn sem væru í þeirri stöðu sem 

hann hefði lýst, féllu undir vernd ákvæðisins enda væri þá um að ræða gilda ástæðu fyrir 

förinni.
65

 Í framhaldinu var lagt til að orðalagi ákvæðisins yrði breytt þannig að vernd þess 

tæki einnig til þeirra flóttamanna sem ekki hefðu getað fært sér í nyt hæli í öðru landi en þar 

sem lífi þeirra eða frelsi var ógnað, jafnvel þó ógnin hafi einungis staðið yfir í takmarkaðan 

tíma.
66

 Breytingatillagan var samþykkt með 15 atkvæðum, 8 sátu hjá.
67

 

Þrátt fyrir ítarlegar umræður 13. og 14. fundar og samþykkt breytingatillögunnar virtist 

enn vera til staðar óánægja með orðalag ákvæðisins. Var umræðum um ákvæðið því fram 

haldið á 35. fundi þegar farið var yfir samninginn í heild sinni, í annað sinn.
68

 Á 35. fundi 

ráðstefnunnar hafði ákvæðið um ólöglega komu flóttamanns fengið sitt endanlega númer í 31. 

gr. samningsins.  

Við upphaf 35. fundar lagði framkvæmdastjóri Flóttamannastofnunar Sameinuðu 

þjóðanna fram nýja breytingatillögu að ákvæðinu til að koma í veg fyrir þá þungu 

sönnunarbyrði sem lögð var á flóttamenn í lokagerð ákvæðisins á 14. fundi ráðstefnunnar, þ.e. 

að þeir þyrftu að sanna gildar ástæður til að njóta verndar 31. gr.
69

 Breytingatillagan fól í sér 

að létta af flóttamanni sönnunarbyrði um að honum hafi verið ófært að færa sér í nyt vernd 

annars lands þar sem hann yrði ekki ofsóttur, til að teljast uppfylla skilyrðið um komu beint 

frá landi. Flóttamaður þyrfti eftir sem áður að sýna fram á gilda ástæðu til að réttlæta ólöglega 
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komu sína.
70

 Meirihluti fulltrúa á fundinum féllst hins vegar ekki á framangreind sjónarmið 

og var orðalaginu um komu beint frá landi viðhaldið í ákvæðinu og var lokatillagan samþykkt 

með 19 atkvæðum en 4 fulltrúar sátu hjá.
71

  

 Ljóst er af undirbúningsgögnum samningsins að þeir fulltrúar ráðstefnunnar sem færðu 

rök fyrir víðtækari vernd þurftu að láta í minni pokann fyrir þeim fulltrúum sem töldu 

takmarkaðri vernd ákjósanlegri með það í huga að koma í veg fyrir að flóttamenn myndu 

streyma inn í landið eftir ólöglegum leiðum.
72

 Þegar rýnt er í þau sjónarmið sem sett voru 

fram verður þó ekki annað séð en að afstaða þeirra skýrist af ótta við að ákvæði 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins kæmi til með að veita flóttamönnum sem þá þegar hefðu fundið hæli 

í öðru móttökuríki leyfi til að ferðast ólöglega til annarra landa og þannig opna gáttir fyrir 

innflytjendur til að streyma ólöglega til landsins án þess að stjórnvöld hefðu leyfi til að refsa 

fyrir slíkt. Virðast andsvör annarra fulltrúa taka mið af því að gildar ástæður geti verið fyrir 

því að flóttamaður sem þegar hefur fengið hæli, þurfi að leita til annars móttökuríkis og geti 

þar af leiðandi ekki verið að koma beint frá því landi þar sem lífi hans eða frelsi var ógnað.  

 Þar sem endanlegt orðalag ákvæðisins miðar við tillögu þeirra sem ekki vildu að vernd 

ákvæðisins tæki til flóttamanna sem þegar hefðu fengið hæli verður að leggja þá niðurstöðu til 

grundvallar að mörk verndarinnar sem 1. mgr. 31. gr. veitir, verði dregin við þá flóttamenn 

sem ekki hafa fengið hæli í öðru landi þegar þeir verða uppvísir að ólöglegri komu. Á hinn 

bóginn verður ekki dregin sú íþyngjandi ályktun af undirbúningsgögnunum að ákvæðið taki 

ekki til flóttamanna sem sækja ekki um hæli á fyrsta viðkomustað sínum eftir að hafa flúið frá 

upprunalandi eins og rakið verður nánar í næsta kafla.  

4.2.3.2 Viðkoma á ferðaleið þar sem lífi eða frelsi var ógnað 

Túlkun fræðimanna í flóttamannarétti á skilyrði 1. mgr. 31. gr. um komu beint frá landi þegar 

ekki er sótt um hæli í fyrsta móttökuríki, virðist í meginatriðum vera hægt að greina í tvennt. 

Annars vegar að skilyrðinu sé aðeins fullnægt ef ógn steðji að lífi eða frelsi flóttamannsins á 

ferðaleið hans eða aðrar takmarkanir séu á möguleikum hans til að sækja um hæli og hins 

vegar að skilyrðinu sé fullnægt svo framarlega sem flóttamanninum hafi ekki verið veitt hæli í 

neinu því ríki sem hann hafði viðkomu í á ferðaleið sinni. Í grófum dráttum má leggja til 

grundvallar að þeir sem færa rök fyrir þrengri túlkuninni leggi áherslu á undirbúningsgögn 
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samningsins en þeir sem vilja leggja til grundvallar síðarnefnda kostinn, rýmri túlkun 

skilyrðisins, taki mið af fleiri þáttum, s.s. réttarþróun, breyttum ferðaháttum o.s.frv.  

 Í hinum þrengri skýringarkosti felast þrír þættir, þ.e. flóttamaður verður talinn hafa 

uppfyllt skilyrðið um komu beint frá landi ef a) honum var ógnað eða hann taldi sig eiga á 

hættu að vera ógnað á ferðaleið sinni, b) annað en áframhaldandi flótti kom ekki til greina 

vegna þess að móttökuríki hafði hafnað flóttamanninum um vernd eða hæli eða c) möguleikar 

flóttamannsins á vernd voru takmarkaðir vegna ráðstafana af hálfu móttökuríkis, sem komu í 

veg fyrir að honum væri veitt hæli. Í dæmaskyni um hið síðastnefnda má nefna 

endursendingar til upprunalands, eða þriðja lands, sem talin eru örugg fyrir flóttamanninn.
73

 

 Framangreindur a liður þarfnast frekari skýringa við. Í a lið er gerð krafa um að 

flóttamaður hafi orðið fyrir ógn eða hann hafi talið sér ógnað. Hefur því verið haldið fram að 

við slíkar aðstæður skuli fara fram mat á því hvort gild ástæða geti verið fyrir því að 

flóttamaður hafi haldið áfram ferð sinni.
74

 Talið hefur verið að mat á gildum ástæðum fyrir 

ólöglegri komu skuli vera svo sveigjanlegt að innan þess megi meta tilvik sem upp koma í 

máli hvers flóttamanns fyrir sig.
75

 Matið skuli ekki síst fara fram að teknu tilliti til þeirrar 

áhættu sem flóttamaður stóð frammi fyrir á ferð sinni og hvort gild ástæða hafi verið fyrir 

þeim ákvörðunum sem hann tók á ferð sinni. Við mat á því hvort ástæða sé gild þurfi að taka 

tillit til þess hvaða skilning flóttamaður lagði í þær ákvarðanir sem hann stóð frammi fyrir en 

skilningur hans geti t.d. mótast af skorti á upplýsingum um réttarstöðu sína eða ástand í 

viðkomulandi eða upplýsingum eða ráðleggingum frá þriðja manni.
76

 Flóttamaður þurfi því 

ekki að hafa komið beint frá upprunalandi sínu, en skilyrðinu verði einungis fullnægt hafi lífi 

eða frelsi flóttamannsins raunverulega eða líklega verið ógnað í þeim löndum sem hann lagði 

leið sína um.
77

 Flóttamannastofnunin telur að koma beint frá landi, með viðkomu í öðru landi 

eða öðrum löndum þar sem flóttamaðurinn er í hættu eða raunveruleg vernd er almennt ekki 

möguleg, fullnægi einnig skilyrðinu um gilda ástæðu fyrir ólöglegri komu flóttamanns til 
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lands en telur jafnframt að aðrir þættir geti verið gild ástæða ólöglegrar komu hans eins og 

nánar verður rakið í næsta kafla.
78

 

4.2.3.3 Viðkoma á ferðaleið án þess að flóttamanni hafi verið veitt hæli  

Þegar rýmri skýringarkosturinn er lagður til grundvallar er gert ráð fyrir því að taka verði 

fleiri þætti en undirbúningsgögn samningsins til skoðunar við mat á því hvort túlka eigi 

orðasambandið samkvæmt orðanna hljóðan. Orðasambandið sameini því marga þætti s.s. 

vilja, landafræði, tíma og lagalega þætti. Af því leiði að viðaukinn frá 1967, færsla gildissviðs 

samningsins út fyrir mörk Evrópu, auknir möguleikar fólks til að komast á milli staða, nýjar 

leiðir við landamæraeftirlit og löggjöf í landsrétti aðildarríkja hafi allt áhrif á það hvernig 

túlka skuli orðasambandið og ekki megi einblína um of á undirbúningsgögn. Þá hefur því 

verið haldið fram að enn mikilvægara sé að túlka 31. gr. samningsins í ljósi túlkunarreglna 31. 

og 32. gr. Vínarsamningsins um milliríkjasamninga frá 1969.
79

 Leggja verði áherslu á 

inngangsorð flóttamannasamningsins og markmið hans, sem eru þau m.a. að aðildarríki 

samningsins skuli deila ábyrgð á flóttamannavandanum og að tryggja skuli flóttamönnum sem 

besta möguleika á því að njóta mannréttinda og mannfrelsis.
80

 Af þeirri áherslu megi leiða að 

ótækt sé að leggja til grundvallar að þau lönd sem flóttamaður fer fyrst um á flótta sínum, þ.e. 

séu landfræðilega nær upprunalandi flóttamanns, séu einu löndin þar sem vernd 1. mgr. 31. 

gr. gildi fyrir þann tiltekna flóttamann. Slíkt myndi leggja óhóflegar byrðar á tiltekin lönd og 

þannig koma í veg fyrir að markmiðum samningsins, sem sett eru fram í inngangi hans, verði 

náð.
81

 Af þessu leiði að hvaða flóttamaður sem er skuli njóta verndar 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins. Eina undantekningin séu þeir flóttamenn sem þegar hafa verið 

viðurkenndir með stöðu flóttamanns í móttökuríki þar sem þeir sóttu um hæli á ferðaleið sinni 

og að þangað sé þeim mögulegt að snúa til baka í lögmæta, örugga dvöl.
82
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 Jafnframt hefur því verið haldið fram að leggja skuli áherslu á þann mun sem felst í 

orðunum „direct“ og „directly“, þ.e. draga megi þá ályktun af undirbúningsgögnunum að 

endanlegt orðalag 1. mgr. 31. gr. hafi ekki verið tilviljun. Ekki hafi verið fallist á notkun 

atviksorðsins „direct“ í ákvæðinu, orðið hafi enda mun takmarkaði merkingu sem ekki hefði 

náð fyllilega yfir þau markmið sem átti að ná með Genfar ráðstefnunni.
83

 Af því leiði að 

endanlegt orðalag ákvæðisins um komu beint frá landi, sem á frummálinu er „coming directly 

from a territory“, taki til flóttamanns sem laumist yfir landamæri vegna ofsókna en einnig til 

sjómanns, farþega eða laumufarþega á skipi sem, við fyrsta tækifæri, fer frá borði jafnvel þrátt 

fyrir að skipið hafi áður komið til hafnar þar sem flóttamaðurinn hefði ekki þurft að óttast 

ofsóknir. Þá nái verndin ekki síður til þeirra flóttamanna sem flýja t.d. á leið sinni á íþróttamót 

enda þótt þeir hafi farið í gegnum mörg ríki áður en tækifæri gafst til að flýja.
84

 

 Afstaða Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna kemur fram í leiðbeiningarreglum 

stofnunarinnar en þar segir að orðasambandið „coming directly“ nái hvoru tveggja yfir a) 

flóttamann sem sækir um hæli í fyrsta landinu sem hann kemur til á leið sinni frá 

upprunalandi og b) flóttamann sem kemur frá öðru landi þar sem vernd hans, heilbrigði og 

öryggi var ekki tryggt. Stofnunin bendir á í þessum leiðbeiningarreglum sínum að 

orðasambandið taki einnig til flóttamanna sem á ferðaleið sinni hafi stutta viðkomu í landi eða 

löndum án þess að hafa sótt um hæli og hælisleitenda sem ekki fengu hæli í viðkomulandi. 

Hvað varðar tímatakmörk þeirrar viðkomu sem um ræðir telur stofnunin að engum ströngum 

tímatakmörkunum megi beita og vega þurfi og meta hvert mál fyrir sig.
85

 Framangreind 

afstaða Flóttamannastofnunarinnar er í samræmi við niðurstöðu í Adimi dóminum sem þegar 

hefur verið reifaður.
86

 Í niðurstöðu sinni setti dómstóllinn fram tillögu að því hvernig hægt 

væri að meta hvort flóttamaður kæmi beint frá landi þar sem lífi hans eða frelsi væri ógnað. Í 

dóminum segir m.a. að stutt viðdvöl á ferðaleið að svo mikilvægu markmiði sem hæli er, geti 

ekki orðið til þess að flóttamaður fyrirgeri rétti sínum til verndar skv. 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins. Matið á því hvort að flóttamaður hafi fyrirgert rétti sínum til verndar 

samkvæmt ákvæðinu skuli styðjast við a) lengd dvalarinnar á viðkomustaðnum, b) ástæður 
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dvalarinnar á viðkomustaðnum og c) hvort flóttamaður leitaði eftir eða fann vernd de jure eða 

de facto frá þeim ofsóknum sem hann flúði.
87

  

Í þessu samhengi er áhugavert að líta einnig til ráðgefandi álits Flóttamannastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna, dagsettu 2. mars 2006 um saksóknir í málum hælisleitenda vegna 

ólöglegrar komu.
88

 Í álitinu, sem var svar við beiðni ríkissaksóknara Bandaríkjanna um að 

upplýsa um skyldur ríkisins að þjóðarétti við ólöglega komu hælisleitanda, kemur fram að 1. 

mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins hafi verið ætlað að ná til þeirra sem hafi haft stutta 

viðkomu í öðrum löndum og verið ófærir um að finna vernd í fyrsta landi eða þeim löndum 

sem þeir flúðu til. Í samræmi við þá tilætlan hafi ákvæðinu verið beitt síðan. Þá kemur einnig 

fram í álitinu að samningsmenn flóttamannasamningsins hafi eingöngu undanskilið frá vernd 

1. mgr. 31. gr. samningsins þá flóttamenn sem hefðu þegar fengið hæli eða hefðu sest að um 

styttri eða lengri tíma í öðru landi.
89

 Af framangreindri afstöðu má sjá að 

Flóttamannastofnunin telur að líta verði til fleiri þátta en eingöngu undirbúningsgagna 

samningsins við túlkun 1. mgr. 31. gr. 

Þrátt fyrir að undirbúningsgögn séu ekki ótvíræð um hvernig túlka skuli 1. mgr. 31. gr., 

verður samt sem áður á það fallist sem fram kemur í áliti Flóttamannastofnunar Sameinuðu 

þjóðanna að undirbúningsgögnin bendi til þess að samningsmenn hafi náð saman um það að 

vernd 1. mgr. 31. gr. næði ekki til þeirra flóttamanna sem þegar hefðu fengið hæli eða hefðu 

með öðrum hætti komið sér fyrir í öðru landi. Sú nálgun að taka til greina inngangsorð og 

markmið samningsins ásamt öðrum þáttum, s.s. landfræðilegum og þá afstöðu að ekki geti 

verið að samningsmenn hefðu eingöngu ætlað nágrannalöndum upprunalands flóttamanns að 

taka við streymi flóttamanna er sannfærandi. Þá virðist vera samhljómur milli þeirra 

fræðimanna sem leggja hinn rýmri skilning á skilyrðinu til grundvallar og leiðbeininga 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna um að flóttamenn skuli almennt njóta verndar 1. 

mgr. 31. gr. nema þeir hafi þá þegar fengið hæli eða sest að í öðru landi um lengri eða 

skemmri tíma.  

Eins og rakið hefur verið hafa verið færð fyrir því rök að líf eða frelsi flóttamanns þurfi að 

hafa verið ógnað eða flóttamaðurinn þurfi að hafa upplifað tiltekna ógn á ferðaleið sinni til 

þess að geta uppfyllt skilyrðið um komu beint frá landi. Við slíkar aðstæður skuli fara fram 
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mat á því hvort gildar ástæður hafi verið fyrir ákvörðun flóttamannsins um að halda áfram 

ferð sinni þangað til hann kæmi á áfangastað og sækti um hæli. Rétt er þó að geta þess að 

sami fræðimaður hefur einnig haldið því fram að engar reglur gildi um það að flóttamaður 

skuli sækja um hæli á sérstöku tímabili á ferðaleið sinni.
90

 

Niðurstaða framangreindrar rannsóknar er sú að verði ítrustu kröfur gerðar til flóttamanns 

um komu beint frá landi þarf lífi hans eða frelsi að hafa verið ógnað eða upplifun 

flóttamannsins þarf að minnsta kosti að hafa verið sú, á þeim viðkomustöðum þar sem hann 

valdi að sækja ekki um hæli. Fer þá fram mat á því hvort gildar ástæður hafi verið fyrir þeirri 

upplifun flóttamannsins. Hæpið sé þó að leggja framangreindan skýringarkost til grundvallar 

enda beri flóttamanni ekki skylda til að sækja um hæli á neinu stigi flóttans. Ívilnandi túlkun 

ákvæðisins og sú sem Flóttamannastofnunin leggur til er að þrátt fyrir að flóttamenn hafi á 

leið sinni farið í gegnum önnur lönd (transit) hefur það ekki þau áhrif að vernd 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins nái ekki lengur til þeirra. 

4.2.4 „Gefi sig tafarlaust fram“ 

Ákvæði 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins mælir fyrir um að flóttamaður skuli gefa sig 

tafarlaust fram við stjórnvöld og gefa þar gildar ástæður fyrir hinni ólöglegu komu sinni eða 

dvöl. New York nefndin fjallaði um hugtakið á 40. fundi sínum en þar var tekist á um hvernig 

skyldi túlka hugtakið „tafarlaust“. Bent var á að flóttamenn gætu með réttu þurft að leynast í 

landinu en ef upp um þá kæmist gætu þeir gefið sig fram sem flóttamenn án þess að missa 

réttinn til verndar 1. mgr. 31. gr. Aðrir töldu hins vegar að samkvæmt ákvæðinu þyrfti 

flóttamaður að gefa sig fram án nokkurrar tafar. Þá var því einnig haldið fram að ákvæðið 

krefðist ákveðinnar framkomu af hálfu flóttamannsins, þ.e. að koma af sjálfsdáðum fram og 

skýra mál sitt fyrir yfirvöldum.
91

  

 Af framangreindum umræðum við gerð samningsins má sjá að tveir þættir felast í 

orðasambandinu sem hér um ræðir og kanna þarf nánar. Fyrri þátturinn er hinn tímalegi 

þáttur, þ.e. innan hvaða tímamarka flóttamaðurinn þarf að hafa gefið sig fram til stjórnvalda 

til að hann uppfylli skilyrðið um að hafa gefið sig tafarlaust fram. Seinni þátturinn er sá hvort 
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gerð verði sú krafa til flóttamanna að þeir komi af sjálfsdáðum til stjórnvalda móttökuríkis og 

geri grein fyrir sér og ástæðum hinnar ólöglegu komu sinnar.
92

  

4.2.4.1 Flóttamaður gefi sig fram innan tímamarka 

Um hinn tímanlega þátt skilyrðisins hefur Flóttamannastofnunin talið að ekki sé hægt að 

leggja til grundvallar kerfisbundin tímamörk heldur þurfi að meta mál hvers og eins 

flóttamanns fyrir sig. Við hið einstaklingsbundna mat þurfi að skoða hvort gildar ástæður hafi 

verið fyrir því að flóttamaður hafi ekki gefið sig fram við stjórnvöld. Mat á gildum ástæðum 

krefjist þess að tekið sé tillit til þess undir hvaða kringumstæðum lagt var á flótta.
93

 Í 

leiðbeiningarreglum stofunarinnar er bent á að við hið einstaklingsbunda mat verði að taka 

tillit til sérstakra aðstæðna hælisleitenda, sérstaklega afleiðinga sálrænna áfalla, 

tungumálaörðugleika, skorts á upplýsingum, reynslu þeirra af yfirvöldum sem verður oft til 

þess að flóttamenn treysta ekki stjórnvöldum, tilfinningalegs óöryggis og þeirrar staðreyndar 

að framangreindir þættir vega misþungt frá einum hælisleitanda til annars. Allir þessir þættir 

verða til þess að það séu engin tímatakmörk sem hægt sé að setja og ganga eigi yfir alla sem 

eiga að gefa sig fram tafarlaust.
94

  

Fræðimenn hafa einnig lagt á það áherslu að skilyrðið um að gefa sig tafarlaust fram sé 

túlkað með tilliti til síðasta málsliðar ákvæðisins um að bera fram gildar ástæður fyrir komu 

sinni. Þannig hafa verið færð fyrir því rök að flóttamaður geti haft gildar ástæður fyrir því að 

gefa sig ekki fram við landamæraverði en reyna heldur að komast t.d. til höfuðborgarinnar til 

að gefa sig fram þar. Slík háttsemi flóttamannsins geti ekki orðið til þess að vernd 1. mgr. 31. 

gr. flóttamannasamningsins taki ekki til hans, jafnvel þó að áform hans takist ekki.
95

 Þá sé 

ekki sjálfgefið að flóttamenn hafi vitneskju um skilyrði 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins, mögulegt sé að þeir fái rangar ráðleggingar, misskilji upplýsingar 

eða hafi af einhverjum öðrum ástæðum ranghugmyndir um hvernig best sé að haga flótta 

sínum. Svigrúm þurfi til að túlka slíkar aðstæður flóttamanni í hag.
96

  

 Skilyrðið um að flóttamaður skuli gefa sig tafarlaust fram kom til skoðunar í Adimi 

dóminum.
97

 Í málinu hélt breska ríkið því fram að til þess að flóttamaður gæti notið verndar 1. 

mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins yrði hann að gefa sig fram við vegabréfaeftirlit enda 
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hefði flóttamaðurinn að öðrum kosti ekki uppfyllt skilyrði 1. mgr. 31. gr. um að gefa sig fram 

tafarlaust. Dómstóllinn hafnaði slíkri skýringu og með vísan til leiðbeiningarreglna 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og skrifa fræðimannsins Atle Grahl-Madsen var 

niðurstaðan sú að ef áform Adimi voru þau að sækja um hæli fljótlega, þá yrði hann talinn 

hafa uppfyllt skilyrði um að gefa sig tafarlaust fram, þrátt fyrir að hafa ekki sótt um hæli við 

vegabréfaeftirlit.
98

 

4.2.4.2 Flóttamaður gefi sig fram af sjálfsdáðum 

Um þann þátt skilyrðisins að krafa verði gerð til flóttamanns að gefa sig fram af sjálfsdáðum 

við stjórnvöld var fjallað hjá New York nefndinni. Fulltrúar í nefndinni töldu margir að skýra 

ætti ákvæðið á þá leið að krefjast ætti þess af flóttamanni að hann gæfi sig fram við stjórnvöld 

af sjálfsdáðum.
99

 Ríki hafa enda af því hagsmuni að fá, svo fljótt sem kostur er, upplýsingar 

um þá sem staddir eru á yfirráðasvæði þeirra, sérstaklega ef þeir eru staddir þar án þess að 

hafa uppfyllt kröfur ríkisins sem gerðar eru til löglegrar komu. Þá hefur ákvæðið, túlkað með 

framangreindum hætti, að geyma hvatningu til handa flóttamönnum til að gefa sig fram við 

yfirvöld.
100

 Slíkt verður að minnsta kosti talið til hagsbóta fyrir ríki.  

Verður að telja að fyrrgreind sjónarmið sem fram koma í leiðbeiningarreglum 

Flóttamannastofnunarinnar og styðjast má við þegar lagt er einstaklingsbundið mat á ástæðu 

þess að flóttamaður hafi ekki gefið sig fram innan ákveðinna tímatakmarka geti ekki síður 

komið til skoðunar við mat á því hvort ástæða geti verið fyrir því að flóttamaður hafi ekki 

gefið sig fram við stjórnvöld af sjálfsdáðum áður en upp kemst að hann sé ólöglega í 

móttökuríki.
101

 Af framangreindu að dæma verður því einnig að koma til einstaklingsbundið 

mat á aðstæðum þess flóttamanns sem um ræðir og ekki hefur gefið sig fram við stjórnvöld í 

móttökuríki. Matið fer þá fram með tilliti til þess hvort flóttamaðurinn hafi gildar ástæður 

fyrir því að hafa ekki gefið sig fram við stjórnvöld af sjálfsdáðum, hvort aðrar sérstakar 

aðstæður hafi haft áhrif, t.d. afleiðingar sálrænna áfalla og þá þarf að taka sérstaklega tillit til 

þess hvort að flóttamaður er enn ekki kominn á áfangastað, svo sem nánar verður rakið í 

næsta kafla. 
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4.2.4.3 Flóttamaður á ferðaleið 

Ástæða er til að líta sérstaklega til þeirra flóttamanna sem ekki hafa í hyggju að sækja um 

hæli þar sem þeir eru handteknir fyrir ólöglega komu, heldur hafa ákveðið að sækja um hæli í 

tilteknu móttökuríki en þurfa að millilenda eða eiga viðkomu í öðrum löndum á leið sinni.
102

 

Flóttamenn sem eiga slíka viðkomu ætla sér þar af leiðandi ekki að gefa sig af sjálfsdáðum og 

tafarlaust fram við stjórnvöld á viðkomustað sínum, heldur á áfangastað.  

Færð hafa verið fyrir því rök að við slíkar aðstæður skuli lögð á það megináhersla að 

skilyrðið um að flóttamenn gefi sig tafarlaust fram við stjórnvöld eigi við þegar 

flóttamaðurinn er kominn til þess lands þar sem hann ætlar að sækja um hæli. Viðkomuland á 

ferðaleið flóttamannsins sé ekki landið þar sem ætlunin var að sækja um hæli og því sé ekki 

hægt að gera þá kröfu til flóttamannsins að hann gefi sig af sjálfsdáðum og tafarlaust fram við 

stjórnvöld í viðkomulandi. Öll rök hnígi að því að veita flóttamönnum sem teknir eru fyrir 

ólöglega komu í viðkomulandi og hafa, af þeirri ástæðu, ekki gefið sig tafarlaust fram við 

stjórnvöld, sömu vernd 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins.
103

  

Svipaðri nálgun var beitt í Adimi dóminum sem þegar hefur verið reifaður.
 
Þar höfðu tveir 

af málsaðilunum, Sorani og Kaziu, verið handteknir fyrir að framvísa fölsuðum skilríkjum við 

innritun í flug til Kanada. Þeir voru því báðir á leið frá Englandi og höfðu ekki gefið sig fram 

við stjórnvöld þar í landi. Dómurinn taldi engu að síður að vernd 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins ætti við um þá. Dómurinn rökstuddi þá niðurstöðu sína með því að 

taka fram að flóttamenn ættu almennt rétt á því að velja í hvaða landi þeir sækja um hæli og 

stutt viðkoma á ferðaleið þeirra að áfangastað yrði ekki til þess að skilyrðið um komu beint 

frá landi væri ekki uppfyllt. Auk þess hefðu aðilarnir notið verndar 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins hefðu þeir komist til Kanada og sótt um hæli þar. Þar af leiðandi væri 

ekki rökrétt að neita þeim um vernd 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins eingöngu vegna 

þess að þeir voru teknir höndum á ferðaleið sinni að áfangastað.
104

 

 Ætla verður af því sem hér hefur verið rakið að almennt megi gera þá kröfu til flóttamanna 

að þeir gefi sig af sjálfsdáðum fram við yfirvöld í því móttökuríki þar sem þeir hyggjast sækja 

um hæli. Gildar ástæður geti þó verið fyrir því að flóttamenn hafi ekki leitað til stjórnvalda í 

móttökuríki þegar þeir verða uppvísir af ólöglegri komu eða veru. Því þurfi að meta, í máli 
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hvers og eins, kringumstæður við flótta og hvort önnur atriði, t.d. afleiðingar sálrænna áfalla, 

lágu að baki því að flóttamaður hafi ekki þá þegar verið búinn að gefa sig tafarlaust fram við 

stjórnvöld í móttökuríki. Þá verður einnig lagt til grundvallar að flóttamenn sem eru teknir 

höndum fyrir ólöglega komu til viðkomulands skuli almennt njóta verndar 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins. Ástæður þess eru að ekki er gerð krafa til flóttamanna um að sækja 

um hæli á tilteknu stigi flóttans og að almennt þurfi flóttamenn að hafa viðkomu í öðrum 

ríkjum en móttökuríki á leið sinni á þann áfangastað þar sem þeir hyggjast sækja um hæli. Því 

verður að ætla að flóttamaður myndi gefa sig fram af sjálfsdáðum og tafarlaust, í því landi þar 

sem hann ætlaði sér að sækja um hæli og væri endanlegur áfangastaður á ferðaleið hans.  

4.2.5 „Refsingar“ 

Hér að framan hafa þau skilyrði sem flóttamaður þarf að uppfylla til að vera undanþeginn 

refsingum fyrir ólöglega komu til lands, verið skýrð. Hins vegar þarf að skýra nánar hvað átt 

er við með refsingum í skilningi ákvæðisins. 

 Refsingar geta verið skilgreindar með mismunandi hætti í landsrétti ríkja en fulltrúar ríkja 

á Genfar ráðstefnunni 1951 ræddu hugtakið á 13. fundi ráðstefnunnar.
105

 Áhyggjur fulltrúanna 

voru þær að með skyldum ríkja til að undanþiggja flóttamenn refsingum vegna ólöglegrar 

komu væri verið að taka af ríkjunum heimildir til að meta sjálfstætt umsókn um hæli og 

möguleika ríkja til að vísa flóttamanni á brott í kjölfar synjunar á hælisumsókn hans.
106

 Lögð 

var áhersla á það í yfirlýsingu tiltekinna fulltrúa að eingöngu væri um að ræða undanþágu frá 

þeim refsingum sem giltu að landsrétti ríkja vegna ólöglegrar komu til lands og að 

undanþágan frá refsingum sem veitt væri með ákvæðinu væri ekki í neinum tengslum við 

heimildir ríkja til að samþykkja eða hafna beiðni flóttamanns um hæli.
107

 Vernd gegn 

refsingum í 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins er því samkvæmt framangreindu með öllu 

ótengd þeim úrræðum sem ríki grípa til eftir að hafa komist að niðurstöðu um stöðu 
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flóttamannsins og 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins takmarkar ekki þau úrræði sem ríki 

beita t.d. þegar hælisleitanda hefur verið synjað um hæli í móttökuríki og er endursendur.
108

  

Fræðimenn hafa leitast við að skýra hvað felist í refsingum samkvæmt ákvæðinu en því 

hefur meðal annars verið haldið fram að hugtakið refsingar taki til fangelsisrefsinga (hvaða 

nafni sem þær kunni að nefnast) og fjársekta sem dæmdar eru af dómstólum eða öðrum 

yfirvöldum sem hafa vald til að kveða á um refsingar. Hugtakið taki einnig til dauðarefsinga, 

líkamlegra pyndinga eða annarrar illrar meðferðar. Til aðgreiningar er bent á að refsingar í 

skilningi 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins taki ekki til þeirra úrræða sem beitt er í 

öðrum tilgangi t.d. frelsissviptingar sem beitt er í þeim tilgangi að yfirheyra útlendinga við 

komu eða sem öryggisráðstöfun við komu útlendings til landsins.
109

 Þannig skeri tilgangur 

ráðstafana sem beitt er úr um hvort um sé að ræða refsingu í skilningi 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins. Sé um að ræða beitingu viðurlaga í þeim tilgangi að hegna fyrir hina 

ólöglegu komu, þá falli slík refsing undir 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins og sé þar af 

leiðandi bönnuð ef skilyrði ákvæðisins eru uppfyllt. Utan verndar 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins falla því eingöngu þær ráðstafanir sem ekki er beitt í refsiskyni.
110

 

Framangreind túlkun fær frekari stuðning sé litið til tilgangs og markmiðs ákvæðisins en það 

leiðir til þess að óviðeigandi er að beita óþarflega formlegri eða þröngri túlkun við skýringu 

hugtaksins.
111

 Þá skal beitingu þeirra ráðstafana sem gripið er til við ólöglega komu 
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útlendings frestað þar til flóttamaður hefur fengið niðurstöðu hlutaðeigandi stjórnvalda um 

stöðu hælisumsóknar sinnar.
112

 

4.3 Niðurstaða 

Í 4. kafla hefur verið leitast við að varpa ljósi á inntak verndar 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins og þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að njóta verndar ákvæðisins. 

Rannsóknin á 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins bendir til þess að flóttamaður sem 

kemur til Íslands og framvísar fölsuðum skilríkjum við vegabréfaeftirlit geti uppfyllt skilyrði 

1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins. Munar þar mestu um umfjöllun í kafla 4.2.3 um 

komu beint frá landi en eins og sýnt hefur verið fram á verður bókstafleg merking 

orðasambandsins ekki lögð, ein og sér, til grundvallar við túlkun ákvæðisins. Til þess að 

komast að því að hvaða marki vernd 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins getur haft áhrif á 

meðferð hælisleitenda sem framvísa fölsuðum eða röngum skilríkjum fyrir íslenskum 

stjórnvöldum er nauðsynlegt að gera grein fyrir tengslum þjóðaréttar við íslenskan landsrétt. 

Verður það gert í næsta kafla.  

5 Um stöðu og áhrif fullgiltra alþjóðasamninga í íslenskum rétti  

5.1 Almenn sjónarmið um stofnun skuldbindinga samkvæmt þjóðréttarsamningi  

Almennar reglur um þjóðréttarsamninga og skuldbindingargildi þeirra er að finna í 

Vínarsamningnum um milliríkjasamninga (Vínarsamningurinn).
113

 Alls eiga 111 ríki aðild að 

samningnum en íslenska ríkið er ekki þeirra á meðal. Samningurinn, sem tók gildi þann 27. 

janúar 1980 tekur eingöngu til þjóðréttarsamninga sem gerðir eru eftir gildistöku 

Vínarsamningsins. Þrátt fyrir það er litið svo á að með samningnum hafi gildandi venjur um 

samninga að þjóðarétti verið festar í sessi.
114

 Telja verður því að samningurinn veiti leiðsögn 

um það hvenær fallast megi á að þjóðréttarsamningur skuli hafa skuldbindingargildi fyrir ríki 

jafnvel þó ríkið sem um ræði eigi ekki aðild að Vínarsamningnum. Auk þess veitir 

samningurinn vísbendingar um hvaða reglur hafi verið í gildi um skuldbindingargildi 
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þjóðréttarsamninga sem voru gerðir fyrir gildistöku Vínarsamningsins, svo sem 

flóttamannasamningsins.  

  Þjóðréttarsamningar á vettvangi alþjóðastofnana eins og Sameinuðu þjóðanna skuldbinda 

ríki þegar það hefur fullgilt samninginn. Undirritun þjóðréttarsamnings, ein og sér, leggur þá 

kvöð á ríki að aðhafast ekkert sem brýtur í bága við þjóðréttarsamninginn, sbr. 1. mgr. 18. gr. 

Vínarsamningsins, en skapar á hinn bóginn ekki þjóðréttarlega skyldu til að fullgilda 

samninginn síðar. Þannig hafa ríki sem undirritað hafa þjóðréttarsamning svigrúm til að gera 

viðeigandi ráðstafanir, t.d. lagabreytingar sem þörf er á til að ríkið uppfylli 

samningsskuldbindingar sínar, áður en kemur að fullgildingu samningsins.
115

  

 Framan af voru ekki gerðar miklar breytingar á landsrétti þegar íslenska ríkið fullgilti 

mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna. Í raun var litið svo á að skuldbindingarnar sem 

íslenska ríkið tók á sig væru þá þegar verndaðar í íslenskri löggjöf.
116

 Í dæmaskyni má benda 

á að engar breytingar voru gerðar að íslenskum landsrétti í tíu ár frá því að íslenska ríkið 

fullgilti flóttamannasamninginn þann 30. nóvember 1955. Með 2. mgr. 10. gr. laga nr. 

45/1965 um eftirlit með útlendingum var lögfest ákvæði um að útlendingur gæti borið fyrir 

sig að vera pólitískur flóttamaður, enda teldist framburður hans sennilegur og mætti þá ekki 

meina honum landgöngu. Með núgildandi útlendingalögum nr. 96/2002 (útl.) var íslenskur 

réttur færður til frekara samræmis við alþjóðlegar skuldbindingar samkvæmt 

flóttamannasamningnum.
117

 

5.2 Almenn sjónarmið um framkvæmd skuldbindinga samkvæmt fullgiltum 

þjóðréttarsamningi 

Hvert fullvalda ríki hefur réttarkerfi sem kveður á um þær reglur sem gilda eiga í samskiptum 

borgara og lögaðila innbyrðis og samskiptum þeirra og tengslum við ríkið.
118

 Margir 

þjóðréttarsamningar teygja sig hins vegar inn á svið einstaklingsréttinda sem samkvæmt 

hefðbundinni aðgreiningu lands- og þjóðaréttar ætti að lúta regluverki landsréttarins og leggja 

þannig nýjar skyldur á ríki gagnvart einstaklingum.
119

 Nú orðið á því laga- og reglusetning, á 

sviðum sem áður lutu reglusetningu ríkisins, sér stað hvoru tveggja á vettvangi þjóðaréttar og 

innan ríkis en sú aðstaða gerir umfang og takmörk hins óskoraða fullveldis ríkja gagnvart 
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hnattvæðingu og auknu vægi hennar óskýr.
120

 Til að svara þeirri spurningu, að hvaða marki 

31. gr. flóttamannasamningsins getur haft áhrif að íslenskum landsrétti er því ekki úr vegi að 

kanna hvað ræður gildi þjóðréttarsamninga að landsrétti. Í því tilliti er mikilvægt að hafa í 

huga að stjórnskipan hvers og eins ríkis, aðrar reglur um stöðu þjóðaréttar og hvort ríkið 

aðhyllist eineðlis- eða tvíeðliskenninguna hafa ráðandi áhrif á það hvernig ríki uppfyllir 

samningsskuldbindingar sínar.
121

  

5.2.1 Eineðliskenningin 

Í ríkjum sem aðhyllast eineðliskenninguna standa þjóðréttarsamningar og aðrir gerningar sem 

fullgiltir hafa verið af hálfu ríkisins jafnfætis innlendri löggjöf og jafnvel, í einhverjum 

tilvikum eru þjóðréttarsamningar lex superior.
122

 Röksemdir fræðimanna fyrir 

eineðliskenningunni virðast í grófum dráttum vera tvíþættar. Annars vegar eru rökin þau að 

slík nálgun bjóði upp á heildstæða lagaframkvæmd til hagsbóta fyrir borgarana sem eftir sem 

áður þurfa að fara eftir lögunum. Á hinn bóginn lúta röksemdirnar einkum að því að 

eineðliskenningin sé hagkvæmari og einfaldari kostur í framkvæmd.
123

  

 Þjóðréttarsamningar eins og flóttamannasamningurinn verða sjálfkrafa hluti af landsrétti 

þeirra ríkja sem fylgja eineðliskenningunni þegar þjóðréttarsamningurinn hefur verið 

fullgiltur í samræmi við stjórnskipun ríkisins. Þó ber að hafa í huga að flest ríki hafa einhvers 

konar fyrirvara, t.d. að samþykki þings eða löggjöf þurfi til svo fullgilda megi 

þjóðréttarsamning.
124

  

5.2.2 Tvíeðliskenningin  

Samkvæmt tvíeðliskenningunni, sem er við lýði t.d. hér á landi, er reynt að greina með 

skýrum hætti milli þjóðaréttar annars vegar og landsréttar hins vegar.
125

 Kenningin leggur 

þannig áherslu á sjálfstæði fullvalda ríkja þar sem þjóðréttarsamningar eru afleidd niðurstaða 

þess að fullvalda ríki hafi komist að samkomulagi á tilteknu sviði.
126

 Áhersla er lögð á ólíkt 

eðli þjóðaréttar og landsréttar þar sem ríkin geta samþykkt eða virt að vettugi 

þjóðréttarsamninga sem samdir eru á alþjóðavettvangi. Þannig hafa ríki tækifæri til að koma í 
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veg fyrir að þjóðréttarsamningar hafi áhrif að landsrétti ásamt því að hindra að 

þjóðréttarsamningar ryðji ósamrýmanlegum landsrétti úr vegi.
127

 Tvíeðliskenningin felur 

þannig í sér að þjóðaréttur og landsréttur séu sjálfstæð réttarkerfi, óháð hvoru öðru.
128

 Þar af 

leiðandi verði reglum þjóðréttarsamninga sem ekki hafa verið lögfestir hvorki beitt af 

dómstólum með sama hætti og landslögum, né heldur sé hægt að byggja rétt eða skyldu á 

ákvæðum slíks samnings.
129

 Telji hið fullvalda ríki hins vegar að þjóðréttarsamningur ætti að 

hafa áhrif að landsrétti er nauðsynlegt að veita slíkum samningi lagagildi að landsrétti.
130

  

 Íslensk réttarskipan grundvallast á þeirri kenningu sem hér hefur verið lýst. Tvíeðli 

landsréttar og þjóðaréttar gerir það að verkum að Alþingi verður að veita 

þjóðréttarsamningum eins og flóttamannasamningnum lagagildi til að ná þeim markmiðum 

sem stefnt er að með honum.
131

 Flóttamannasamningurinn hefur ekki verið lögfestur í heild 

sinni hér á landi. Til að ná markmiðum þjóðréttarsamnings í íslenskum rétti hefur sú leið helst 

verið valin að aðlaga lög að landsrétti að skuldbindingum samkvæmt þjóðréttarsamningi.
132

 

Með lögum um útlendinga nr. 96/2002 sem nú eru í gildi, var tekið tillit til „þátttöku Íslands í 

alþjóðlegu samstarfi, s.s. [...] aðildar að [...] flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna.“
133

 

Jafnframt var tekið fram að framangreint tillit hafi verið tekið til flóttamannasamningsins 

„þannig að sem best samræmi [yrði] milli laga og þjóðréttarreglna“ og er ákvæði 1. mgr. 31. 

gr. sérstaklega reifað í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því er varð að 

útlendingalögum.
134

 Af framangreindu má leiða að stefnt hafi verið að slíkri aðlögun með 

útlendingalögunum.  

 Þó vakna spurningar um að hvaða marki ólögfestur þjóðréttarsamningur eins og 

flóttamannasamningurinn geti haft áhrif að íslenskum rétti og hversu mikið vægi slíkum 

samningi skuli gefið. Almennt er viðurkennt að sú túlkunarregla gildi að íslenskum rétti að 

landsréttur skuli skýrður til samræmis við þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkisins.
135

 Þannig 

verða áhrif ólögfestra þjóðréttarsamninga ljós þegar túlkunarreglunni er beitt við skýringu 
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ákvæða að landslögum.
136

 Áhrifa ólögfestra þjóðréttarsamninga gætir þannig í niðurstöðum 

íslenskra dómstóla og verður nánar að því vikið í kafla 5.3.1.
137

 

5.3 Sérstök sjónarmið um áhrif mannréttindasamninga  

Alþjóðlegir mannréttindasamningar eru að mörgu leyti frábrugðnir hefðbundnum 

þjóðréttarsamningum. Þeir teygja sig inn á svið sem áður var eingöngu á hendi ríkisins, þ.e. 

réttindi einstaklingsins gagnvart ríkisvaldinu.
138

 Þá hefur því verið haldið fram að vandinn við 

að framfylgja réttindum samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasamningum, hafi neikvæð áhrif 

á lagalega stöðu slíkra samninga. Röksemdarfærslan er á þá leið að fyrst ríkjum tekst ekki 

betur að framfylgja alþjóðlegum mannréttindasamningum sé það vísbending um að þau telji 

sig ekki bundin af grundvallarreglum um mannréttindi. Slíkum rökum hefur verið mótmælt.
139

 

Þá hefur alþjóðasamfélagið einnig brugðist við með því að koma á fót stofnunum á grundvelli 

alþjóðasamninga um mannréttindi sem hafa það verkefni að fylgjast með því hvort ríki 

framfylgi þeim mannréttindasamningum sem þau eru aðilar að.
140

 

 Mikilvægt er að staðsetja flóttamannasamninginn meðal alþjóðlegra mannréttindas-

amninga en líta ekki á réttindi flóttamanna sem aðskilin þeim.
141

 Réttindi flóttamanna 

samkvæmt flóttamannasamningnum eru öðru fremur verkfæri til að ná þeim markmiðum sem 

þar eru sett fram, sem að auki kallast á við mörg þeirra réttinda sem fjallað er um í mörgum 

öðrum mannréttindasamningum.
142

  

5.3.1 Um áhrif alþjóðastofnana á túlkun alþjóðasamninga um mannréttindi 

Áhrif alþjóðastofnana á túlkun alþjóðasamninga um mannréttindi geta verið með 

margvíslegum hætti, allt frá sérstökum úrskurðaraðilum til þess að leitast sé við að leysa 

málin með samræðum og samningum.
143

 Þá hafa t.d. innan vébanda Sameinuðu þjóðanna 

verið settar á laggirnar stofnanir á grundvelli fjölmargra þeirra alþjóðlegu 
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mannréttindasamninga sem samdir hafa verið á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Þessar 

eftirlitsstofnanir hafa margvísleg eftirlitshlutverk, þær gefa t.d. út almenn álit um hvernig 

skuli túlka samninga sem stofnanirnar hafa eftirlit með, taka við skýrslum ríkja og 

svokölluðum skuggaskýrslum hagsmunaaðila ásamt því að taka í mörgum tilfellum við 

kærum þegar ríki eða einstaklingar telja að brotið hafi verið gegn ákvæðum samninganna.
144

 Í 

þessu samhengi má í dæmaskyni nefna alþjóðasamning Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg 

og stjórnmálaleg réttindi (SBSR) en samkvæmt 28. gr. SBSR skal setja á fót 

mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna sem hefur það hlutverk að taka við kærum frá 

aðildarríkjum samningsins, sbr. 41. gr. SBSR eða einstaklingum, sbr. 1. gr. 1. viðauka SBSR, 

telji hlutaðeigandi að aðildarríki að samningnum hafi brotið gegn honum.
145

 Þá má einnig 

nefna hér nefnd gegn pyndingum (Committee Against Torture eða CAT) sem sett var á fót á 

grundvelli 17. gr. alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu sem hefur haft töluverð áhrif á 

vernd réttinda hælisleitenda um bann við endursendingum.
146

 Eftirlitshlutverki nefndarinnar 

er þannig háttað að auk þess að taka við skýrslum aðildarríkja, sbr. 19. gr., hefja 

frumkvæðisrannsóknir, sbr. 20. gr., gefa út almennt álit og heimsækja aðildarríki reglubundið, 

tekur nefndin við milliríkja- og einstaklingskærum, sbr. 21. og 22. gr.
147

 

 Þau mál sem hvað mest hefur kveðið að hjá nefndinni eru mál kærenda sem hefur verið 

synjað um hæli í móttökuríki og hafa verið endursendir eða verða endursendir til 

upprunalands. Nefndin hefur margoft komist að þeirri niðurstöðu að aðildarríki samningsins 

hafi brotið gegn 3. gr. pyndingasamningsins eða komi til með að brjóta gegn ákvæðinu verði 

kærandi endursendur til ríkis þar sem hætta er á að hann verði fyrir pyndingum.
148

 Þá gaf 

nefndin út almennt álit árið 1997 með leiðbeiningarreglum fyrir aðildarríki um þá rannsókn 

sem fram þarf að fara til að komast að raun um hvort hætta sé á því að hælisleitandi verði fyrir 

                                                 
144

 Malcolm N. Shaw: International Law (2008), bls. 335. 
145

 Samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 16. desember 1966. Tók gildi 23. mars 1976. 

Samningurinn gekk í gildi hér á landi þann 22. nóvember 1979, sbr. augl. C nr. 10/1979. Viðaukinn er valfrjáls 

fyrir aðildarríkin.  
146

 Róbert R. Spanó: „Samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð 

eða refsingu“ (2009), bls. 280-281. Sjá einnig Javaid Rehman: International Human Rights Law (2010), bls. 819 

og Walter Kälin, Martina Caroni og Lukas Heim: „Article 33, para 1 (Prohibition of Expulsion or Return 

(´Refoulment´)/Défense d´Expulsion et de Refoulement)“ (2011), bls. 1352. Samningurinn var samþykktur á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 10. desember 1984 og tók gildi 26. júní 1987. Samningurinn gekk í gildi hér 

á landi þann 22. nóvember 1996, sbr. augl. C nr. 19, 25/1996.  
147

 Úrræðið um frumkvæðisathuganir er valfrjálst fyrir aðildarríki, sbr. 28. gr. pyndingasamningsins og það á 

einnig við um einstaklingskærurnar. Reglubundnar heimsóknir eru einnig valfrjálst úrræði fyrir aðildarríki enda 

er til þess stofnað á grundvelli valfrjálsrar bókunar við pyndingasamninginn sem samþykkt var 18. desember 

2002 og öðlaðist gildi 22. júní 2006. 
148

 CAT, Ismail Alan gegn Sviss, mál nr. 21/1995, UN skjal nr. CAT/C/16/D/21/1995, CAT, A.S. gegn Svíþjóð, 

mál nr. 149/1999, UN skjal nr. CAT/C/25/D/149/1999 og CAT, Bachan Singh Sogi gegn Kanada, mál nr. 

297/2006, UN skjal nr. CAT/C/39/D/297/2006 svo dæmi séu tekin.  



39 

pyndingum í því ríki sem á að senda hann til.
149

 Niðurstöður nefndarinnar og hið almenna álit 

hafa haft töluverð áhrif á málsmeðferð aðildarríkjanna t.d. þegar komist er að niðurstöðu um 

endursendingar hælisleitenda eftir að þeim hefur verið synjað um hæli.
150

 Þá hafa niðurstöður 

nefndarinnar einnig haft áhrif á túlkun svæðisbundinna mannréttindasamninga svo sem sjá má 

á dómum MDE þegar dómstóllinn tekur afstöðu til þess hvort aðildarríki MSE hafi brotið á 

réttindum hælisleitenda.
151

 Séu niðurstöður alþjóðastofnana teknar til greina að landsrétti 

aðildarríkjanna er ljóst að þær geta haft veruleg áhrif á túlkun þjóðréttarlegra skuldbindinga 

að landsrétti og á lagasetningu og túlkun laga sem sett eru í samræmi við hinar þjóðréttarlegu 

skuldbindingar.  

 Hvað varðar svæðisbundna mannréttindasamninga hefur því ítrekað verið haldið fram að 

MDE hafi tekist hvað best upp við að stuðla að eftirfylgni við mannréttindi.
152

 Þrátt fyrir 

gagnrýni sem MDE hefur mátt sæta undanfarin ár er ljóst að dómstóllinn hefur haft áhrif á 

skýringu landsréttar aðildarríkja, t.d. íslenska ríkisins, jafnvel áður en samningurinn var 

lögfestur í heild sinni með lögum nr. 62/1994. Til MDE geta einstaklingar kært meint brot 

aðildarríkjanna gegn MSE og komist dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að aðildarríki hafi 

brotið gegn ákvæðum hans hefur ráðherranefnd Evrópuráðsins eftirlit með fullnustu dómsins, 

s.s. að ríki láti af hinni brotlegu háttsemi og greiði kæranda eftir atvikum bætur, sbr. 41. gr. 

MSE.  

 Svo sem sjá má af framangreindri umfjöllun hefur bil hinnar hefðbundnu 

tvíeðlisskiptingar því farið minnkandi og efni þjóðréttarsamninga því líklegra en ella til að 

hafa áhrif að landsrétti.
153

 Í dæmaskyni má vísa til þess að íslenskir dómstólar hafa vísað til 

mannréttindasamninga að þjóðarétti sem ólögfestir voru þegar umþrætt atvik áttu sér stað. Má 

þar nefna dóm Hæstaréttar Íslands í máli Rögnu Kristínar Guðmundsdóttur gegn Háskóla 

Íslands. 

Í málinu hélt R, sem var blind, því fram að hún hefði ekki fengið þá aðstoð og aðstöðu sem 

fötlun hennar krafðist við nám sitt við Háskóla Íslands á árabilinu 1990-1994 en á því tímabili 

var mannréttindasáttmáli Evrópu fullgiltur af Íslands hálfu en hafði ekki verið lögfestur. Í 

forsendum Hæstaréttar var vikið að lögum að landsrétti um málefni fatlaðra en auk þess kom 

fram að samkvæmt 2. gr. 1. viðauka MSE væri kveðið á um að engum manni skyldi synjað um 

rétt til menntunar. Þá kvæði 14. gr. samningsins á um að réttindi um frelsi sem fjallað væri um í 
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samningnum, skyldu tryggð án nokkurs manngreinarálits. Dómurinn taldi að ákvæðið yrði að 

skilja svo að það tæki einnig til frelsis til mennta og tryggði þar af leiðandi jafnrétti til náms. 

Hæstiréttur tók fram að þrátt fyrir að MSE hefði ekki fengið lagagildi að íslenskum rétti fyrr en 

með lögum nr. 62/1994 væri það „viðurkennd regla að norrænum rétti að skýra lög til samræmis 

við alþjóðasamninga, sem ríki hefur staðfest, eftir því sem kostur er.“
154

  

 Í framangreindum dómi staðfestir Hæstiréttur Íslands að lög að íslenskum landsrétti skuli 

skýra til samræmis við þær alþjóðlegu skuldbindingar sem íslenska ríkið hefur tekið á sig með 

því að fullgilda alþjóðasamninga, þrátt fyrir að slíkir samningar hafi ekki verið lögfestir. 

Niðurstöðu framangreinds dóms þarf þó að meta í ljósi nýlegs dóms Hæstaréttar í máli 

ákæruvaldsins gegn A, B, C og félaginu D.  

Í málinu kærði ákæruvaldið úrskurð héraðsdóms þar sem kröfum ákæruvaldsins var að hluta til 

vísað frá dómi þar sem héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að tiltekinn hluti 

málshöfðunarinnar bryti gegn 1. mgr. 4. gr. 7. samningsviðauka við mannréttindasáttmála 

Evrópu. Fyrir Hæstarétti héldu A, B, C og D því fram að þeim hefði þá þegar verið refsað í 

formi skattaálags fyrir þau brot sem þau voru nú að nýju ákærð fyrir og slíkt framferði 

ákæruvaldsins bryti gegn meginreglunni um ne bis in idem, sbr. 4. gr. 7. samningsviðauka við 

MSE, sbr. lög nr. 62/1994 um MSE. Í forsendum Hæstaréttar var vikið að lögum nr. 62/1994 

um MSE og sérstaklega 2. gr. laganna sem kveður á um að úrlausnir mannréttindanefndar 

Evrópu, mannréttindadómstóls Evrópu og ráðherranefndar Evrópuráðsins séu ekki bindandi að 

íslenskum landsrétti. Dómurinn taldi að með ákvæðinu hefði löggjafinn áréttað tvíeðli 

landsréttar og þjóðaréttar að því er varðar gildi úrlausna stofnana sem settar hefðu verið á fót á 

grundvelli MSE. Af því leiddi að það væri viðfangsefni löggjafans að tryggja nauðsynlegar 

breytingar að landsrétti til að virtar væru skuldbindingar íslenska ríkisins, þó dómstólar litu til 

dóma MDE þegar um væri að ræða skýringu sáttmálans þegar reyndi á ákvæði hans sem hluta 

af íslenskum landsrétti. Þá taldi dómurinn að til að hægt væri að slá því föstu að umþrætt skipan 

skattamála fengi ekki staðist vegna ákvæða MSE yrði að minnsta kosti að liggja skýrt fyrir að 

lög að íslenskum landsrétti brytu í bága við ákvæði MSE, eftir atvikum í ljósi dóma MDE.
155

 

 Þrátt fyrir að Hæstiréttur virðist við fyrstu sýn vera að árétta tvíeðli þjóðaréttar og 

landsréttar, verður ekki dregin sú ályktun að með framangreindum dómi Hæstaréttar sé 

dómstóllinn að rýra vægi MSE að íslenskum landsrétti. Þvert á móti verður að telja að fyrir 

dóminum hafi vakað að hvetja löggjafann til að gera þær breytingar sem 

samningsskuldbindingar íslenska ríkisins krefjast af honum. Hæstiréttur hefur enda, þrátt fyrir 

ákvæði 2. gr. laga um MSE, talið sér heimilt að líta til dóma MSE við túlkun samningsins. 

Telja verður að með framangreindum dómi sé Hæstiréttur að vekja athygli löggjafans á því að 

með 2. gr. laga um MSE hafi löggjafinn skýrlega lagt áherslu á tvíeðli þjóðaréttar og 

landsréttar og að löggjafinn þurfi að vera vakandi fyrir þeim breytingum sem felast í 

skuldbindingum ríkisins skv. MSE, til að dómar MDE verði lagðir til grundvallar við 

skýringu ákvæðanna.   
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 Dómurinn hefur nokkra þýðingu fyrir þá rannsókn sem hér fer fram. Viðbúið er að kæmi 

til kasta Hæstaréttar við að túlka lög til samræmis við þjóðréttarlegar skuldbindingar íslenska 

ríkisins samkvæmt flóttamannasamningnum komi til álita til hvaða gagna heimilt sé að líta 

við túlkun slíks ólögfests þjóðréttarsamnings. Þá ber að hafa í huga að ekki er neinn 

alþjóðlegur dómstóll sem sker úr um túlkun á ákvæðum flóttamannasamningsins og því 

mikilvægt að varpa ljósi á þær heimildir sem að gagni kunna að koma við túlkun samningsins.  

5.3.2 Sérstaða flóttamannasamningsins  

Flóttamannasamningurinn hefur að geyma viðurkenningu aðildarríkja samningsins á því að 

flóttamannavandinn sé að eðli og umfangi alþjóðlegur og lausn vandamálsins fáist því ekki án 

samvinnu ríkja á milli.
156

 Flóttamannasamningurinn hefur því að geyma hefðbundið inntak 

þjóðréttarsamninga um skyldur ríkja gagnvart hvoru öðru. Samningurinn hefur auk þess að 

geyma réttindi flóttamanna gagnvart ríkjum, bæði upprunaríki og móttökuríkjum.
157

  

 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna er falið það hlutverk að hafa yfirumsjón með 

beitingu samningsins, sbr. 1. mgr. 35. gr. hans, í samráði við aðildarríki svo sem orðalag 

ákvæðisins bendir til.
158

 Hugtakið yfirumsjón skv. 35. gr. samningsins hefur verið talið fela í 

sér tvenns konar hlutverk, þ.e. annars vegar framkvæmd samningsins á vettvangi og hins 

vegar eftirlit með því hvernig samningnum er beitt af aðildarríkjunum.
159

 Framkvæmd þess 

hlutverks Flóttamannastofnunarinnar sem síðar var nefnt, þ.e. eftirlit með því hvernig 

aðildarríki samningsins beita honum, er framfylgt með þeirri skyldu aðildarríkjanna að 

auðvelda Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna gerð árlegrar skýrslu sinnar til 

allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna.
160

 Það geti ríki gert með því að veita stofnuninni 

nauðsynlegar upplýsingar um framkvæmd samningsins í landsrétti aðildarríkjanna, sbr. 2. 

mgr. 35. gr. flóttamannasamningsins.
161

 Engar reglur hafa hins vegar verið settar til að styrkja 

Flóttamannastofnunina í framangreindri upplýsingaöflun meðal aðildarríkja samningsins, t.d. 
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með því að skylda ríkin til að skila stofnuninni árlegri skýrslu um framgang og framfylgni við 

flóttamannasamninginn. Flóttamannastofnunin hefur hins vegar gert tilraun til að senda 

spurningalista til aðildarríkjanna en fengið dræm viðbrögð.
162

 Eftirfylgni með framkvæmd 

samningsins og samræming í túlkun hans meðal aðildarríkjanna hefur því verið vandkvæðum 

háð enda hefur samningurinn, eins og áður sagði, ekki að geyma kæruleið og engri 

alþjóðastofnun er falið úrskurðarvald um hvort brotið er gegn ákvæðum hans.
163

 Því hefur 

jafnvel verið haldið fram að hvert og eitt aðildarríki geti í raun túlkað samninginn að vild enda 

hefur Flóttamannastofnunin hvorki heimild né úrræði til að þvinga ríki til að fara eftir þeim 

álitum sem stofnunin hefur veitt á túlkun flóttamannasamningsins í hinum ýmsu myndum, 

heldur fer öll eftirfylgni fram í samtali og samstarfi við yfirvöld aðildarríkjanna.
164

 

5.4 Staða flóttamannasamningsins að íslenskum rétti og gögn til skýringar á honum 

Samkvæmt þeirri reglu að skýra eigi lög að landsrétti til samræmis við þjóðréttarlegar 

skuldbindingar hefur flóttamannasamningurinn, þó ólögfestur sé, tvímælalaust gildi við 

skýringu á réttindum og skyldum flóttamanna að íslenskum landsrétti. Hins vegar vandast 

málið þegar leitað er fanga um skýringu á efnislegu inntaki hans þegar engri alþjóðlegri 

stofnun er falið vald til að túlka flóttamannasamninginn eða samræma túlkun hans á meðal 

aðildarríkja. Því er nauðsynlegt að kanna nánar til hvaða gagna íslenskum stjórnvöldum og 

dómstólum er skylt eða heimilt að líta þegar komist er að niðurstöðu um hvaða áhrif 

samningurinn skuli hafa í íslenskum rétti eða hvernig samningurinn skuli túlkaður í tilteknu 

tilviki.  
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5.4.1 Gildi undirbúningsgagna (Travaux preparatoires)  

Undirbúningsgögn þjóðréttarsamnings eru samkvæmt 32. gr. Vínarsamningsins, viðbótargögn 

sem líta má til við túlkun þjóðréttarsamnings, þ.e. öll þau gögn sem áhrif hafa haft á endanlegt 

orðalag þjóðréttarsamnings.
165

 Framangreint ákvæði Vínarsamningsins veitir vísbendingu um 

gildi undirbúningsgagna við túlkun flóttamannasamningsins enda kveður ákvæðið á um að til 

viðbótar við túlkunarreglur Vínarsamningsins megi líta til undirbúningsgagna og aðstæðna 

við samningsgerð til að fá fullvissu fyrir því að rétt sé að beita tiltekinni túlkun, sé 

niðurstaðan ekki ótvíræð eða ef túlkun leiðir til órökréttrar niðurstöðu ef ekki er tekið mið af 

undirbúningsgögnum.
166

  

 Þegar rætt er um undirbúningsgögn í tilviki flóttamannasamningsins er almennt átt við 

samningsdrög, fundargerðir New York nefndarinnar og Genfar ráðstefnunnar ásamt framlagi 

sendifulltrúa til umræðna við gerð samningsins.
167

 Undirbúningsgögn gefa vísbendingu um 

hvaða sjónarmið réðu niðurstöðum samningsmanna við gerð samningsins eða um orðalag 

tiltekins ákvæðis.
168

 Þau veita því oftar en ekki upplýsingar um hvaða skilning eigi að leggja í 

ákvæði samningsins þegar komast þarf að niðurstöðu um efni ákvæðis í tilteknu tilviki og 

hafa fræðimenn og dómstólar í ýmsum löndum margoft vísað til undirbúningsgagna við 

túlkun þjóðréttarsamnings.
169

 

Gæta verður ákveðinnar varfærni við að leggja undirbúningsgögn til grundvallar túlkun 

samnings. Þannig geta fundargerðir og erindi sendifulltrúa verið ónákvæm, sérstaklega þar 

sem ekki er um að ræða hljóðritanir, heldur eingöngu samantektir eins og í tilviki 

undirbúningsgagna flóttamannasamningsins.
170

 Þá verður að gæta þess að túlkun samnings 
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taki mið af þeirri þróun sem hefur orðið á réttarsviðinu frá gerð samningsins líkt og 

Alþjóðadómstóllinn í Haag bendir á í ráðgefandi áliti sínu frá 1970 um Suðvestur-Afríku.
171

  

Því hefur verið haldið fram að í tilviki flóttamannasamningsins sé mikilvægt að túlka 

ákvæði hans með hliðsjón af þeim tilgangi sem honum var ætlaður og að dómstólar 

aðildarríkjanna séu í auknum mæli að átta sig á mikilvægi þess að skoða undirbúningsgögn 

við túlkun samningsins ásamt því að líta á flóttamannasamninginn í samhengi við aðrar 

þjóðréttarlegar mannréttindaskuldbindingar.
172

 Undirbúningsgögn sem bendi til samstöðu 

meðal samningsmanna, geti gefið mikilvægar upplýsingar um markmið og tilgang 

samningsins eða tiltekinna ákvæða hans og geti þannig veitt sönnun fyrir réttri markmiðs- og 

tilgangsskýringu viðkomandi ákvæða.
173

 

Á grundvelli alls framangreinds verður að telja heimilt að leggja til að íslensk stjórnvöld 

og dómstólar taki að einhverju leyti tillit til undirbúningsgagna við túlkun 

flóttamannasamningsins.
174

 Það skuli hins vegar eingöngu gert að vandlega athuguðu máli, 

þegar ekki liggja fyrir skýr svör um túlkun samningsins á grundvelli orðskýringar eða annarra 

gagna sem veitt geta vísbendingar um hvernig skuli túlka samninginn og að ljóst sé að með 

því að leggja undirbúningsgögn til grundvallar túlkun sé ekki brugðið frá þeirri þróun sem 

e.t.v. hefur orðið á réttarsviðinu.
175

  

5.4.2 Gildi handbókar og leiðbeiningarreglna Flóttamannastofnunarinnar  

Því hefur verið haldið fram að þegar ríki fullgildir flóttamannasamninginn og samþykkir 

þannig yfirumsjón Flóttamannastofnunarinnar, sbr. 35. gr., fylgi því óhjákvæmilega skylda til 

að taka til skoðunar þau gögn sem gefin eru út um túlkun samningsins af hálfu 

stofnunarinnar.
176

 Með útgáfu handbókar um réttarstöðu flóttamanna var ætlunin að leiðbeina 

ríkisstjórnum um málsmeðferð og skilyrði fyrir ákvörðunum um réttarstöðu flóttamanna og 
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var handbókin í raun tekin saman að beiðni aðildarríkjanna.
177 

Þá getur handbókin ekki síður 

gagnast dómstólum og fræðimönnum til að takast á við túlkun samningsins enda er hún byggð 

á upplýsingum sem Flóttamannastofnunin hefur safnað allt frá því að 

flóttamannasamningurinn gekk í gildi árið 1954.
178

 Hafa dómstólar ýmissa aðildarríkja vísað 

til handbókarinnar sem leiðbeinandi, þó ekki bindandi rits, um túlkun 

flóttamannasamningsins.
179

  

 Auk handbókarinnar gefur Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna einnig út 

leiðbeiningarreglur um þau mál sem oft eru eða hafa verið í kastljósinu hverju sinni.
180

 Þá má 

benda á að Flóttamannastofnunin hefur einnig verið í samstarfi við tiltekin aðildarríki um gerð 

ýmissa gagna, t.d. hefur stofnunin, í samstarfi við UK Home Office, útbúið svonefnt „Quality 

Initiative“ með það að markmiði að aðstoða deildina við flóttamanna- og hælismál með því að 

fylgjast með málsmeðferð í hælismálum.
181

  

 Af framangreindu verður að telja að handbókin og önnur gögn sem stofnunin gefur út geti 

veitt mikilvæga leiðsögn um túlkun flóttamannasamningsins þó að gögnin hafi almennt ekki 

verið talin bindandi um túlkun hans þegar dómstólar að landsrétti aðildarríkjanna hafa vísað 

til handbókarinnar. Það er þó ljóst að þar sem enginn alþjóðlegur flóttamannadómstóll er 

starfandi, veitir handbókin leiðsögn um hvernig túlka skuli flóttamannasamninginn og jafnvel 

einnig upplýsingar um þá framkvæmd sem almennt er lögð til grundvallar.
182

 

 Hlutverk framkvæmdarnefndar Flóttamannastofnunarinnar er að vera Flóttamanna- 

stofnuninni til aðstoðar í ýmsum málum sem lúta að stjórnsýslu stofnunarinnar en ekki síður 

að veita faglega ráðgjöf um túlkun flóttamannasamningsins.
183

 Hefur nefndin á grundvelli 
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framangreinds hlutverks síns séð um útgáfu ýmissa leiðbeinandi gagna um túlkun 

flóttamannasamningsins. Þá gefur framkvæmdarnefndin einnig út niðurstöður sínar að lokinni 

árlegri ráðstefnu sinni
 184

 

 Þau gögn sem framkvæmdarnefndin gefur út geta veitt dómstólum aðildarríkjanna 

mikilvæga leiðsögn um túlkun samningsins, enda eru leiðbeinandi reglur almennt gefnar út á 

grundvelli samhljóða álits fulltrúa nefndarinnar. Það hefur gert það að verkum að í sumum 

aðildarríkjum hafa leiðbeinandi reglur nefndarinnar í raun verið taldar hafa meira gildi en 

leiðbeinandi reglur sem Flóttamannastofnunin sjálf gefur út. Á hinn bóginn eru dómstólar og 

stjórnvöld aðildarríkjanna ekki bundin af niðurstöðum framkvæmdarnefndarinnar um túlkun 

samningsins, enda er framkvæmdarnefndin undirnefnd ECOSOC og þ.a.l. ekki sá aðili sem 

hefur vald til að hafa áhrif á túlkun aðildarríkjanna á flóttamannasamningnum.
185

  

5.4.3 Gildi dóma úr landsrétti annarra ríkja  

Þegar komist er að niðurstöðu um hvort íslensk stjórnvöld og dómstólar megi líta til þess 

hvernig önnur ríki hafa túlkað flóttamannasamninginn ber fyrst að nefna að í 

Vínarsamningnum er gert ráð fyrir því að þjóðréttarsamning megi túlka í ljósi „any 

subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the 

parties regarding its interpretation“, sbr. b lið 3. mgr. 31. gr. Vínarsamningsins.
186

  

 Framangreint ákvæði Vínarsamningsins byggir á þeirri röksemd að eðli 

þjóðréttarsamninga sé annað en laga að landsrétti og staðfesti sameiginlegan skilning 

aðildarríkjanna á skyldum sínum að þjóðarétti. Það styður framangreinda röksemd að 

Alþjóðadómstóllinn í Haag hefur í dómum sínum bent á mikilvægi þess þegar tiltekinni 

framkvæmd er ítrekað beitt að þjóðarétti enda kemur fram í 38. gr. stofnsamnings 

Alþjóðadómstólsins (SAD) að heimilt sé að líta til hliðsjónar til dóma landsdómstóla.
187

 Þá 

hefur verið bent á mikilvægi þess að bera saman framkvæmd og dómsniðurstöður annarra 

aðildarríkja að flóttamannasamningnum þegar komist er að niðurstöðu um framkvæmd og 

túlkun í tilteknu tilviki og að vægi slíks samanburðar geti verið meira þar sem ekki er til 
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staðar alþjóðlegur flóttamannadómstóll sem samræmir túlkun aðildarríkjanna á ákvæðum 

samningsins.
188

 Því verður hins vegar að halda til haga að með ítrekaðri framkvæmd er átt við 

þá aðstöðu þegar dómstólar og stjórnvöld eins eða fleiri aðildarríkja að þjóðréttarsamningi 

beita ítrekað sömu framkvæmd eða leggja ítrekað sama skilning í ákvæði þjóðréttarsamnings. 

Oft getur verið erfitt að meta hvenær ítrekuð framkvæmd er komin á en því hefur verið haldið 

fram að við þær aðstæður megi meðal annars líta til þeirra gagna sem alþjóðastofnun, eins og 

Flóttamannastofnunin, hefur gefið út.
189

 Framangreind röksemd styrkir einnig þá ályktun að 

þó að Handbók Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna um réttarstöðu flóttamanna sé 

ekki talin bindandi, veiti hún mikilvæga leiðsögn um þá framkvæmd sem ítrekað hefur verið 

beitt og aðildarríki að samningnum ættu að líta til við túlkun hans eða framkvæmd.
190

  

 Í þessu samhengi má benda á að Flóttamannastofnunin hefur veitt skrifleg álit sem 

ráðgefandi aðili eða „vinur réttarins“ (amicus curiae) í dómsmálum um málefni flóttamanna 

og byggir heimild sína til þess á framangreindri 35. gr. flóttamannasamningsins og 8. gr. 

stofnskrár Flóttamannastofnunarinnar.
191

 Með álitum sínum hefur stofnunin leitast við að 

koma á framfæri túlkun sinni á flóttamannasamningnum enda telur stofnunin að niðurstöður 

dómstóla í einu aðildarríki geti haft áhrif á túlkun flóttamannasamningsins hjá dómstólum 

annars aðildarríkis.
192

 

 Þrátt fyrir framangreint verður að gjalda varhug við að gefa ítrekaðri framkvæmd, of 

mikið vægi við túlkun. Þannig geta aðildarríki ekki lagt skyldur á önnur aðildarríki með 

tiltekinni framkvæmd þjóðréttarsamnings.
193

 Þá er ekki alltaf ljóst hvort aðildarríki viðhafi 

framkvæmd og tiltekna túlkun vegna þess að þau telji sig bundin til þess að lögum eða hvort 

hentugleikasjónarmið eða önnur ómálefnaleg sjónarmið liggi þar að baki. Hefur því verið 

haldið fram að síðarnefnda sjónarmiðið liggi oftar en ekki að baki niðurstöðum aðildarríkja í 

málefnum flóttamanna og því þurfi að gæta sérstakrar varúðar þegar ítrekuð framkvæmd 

annarra aðildarríkja að flóttamannasamningnum er lögð til grundvallar dómsniðurstöðu eða 

stjórnvaldsákvörðun, svo að réttindi samkvæmt samningnum verði a.m.k. ekki rýrari en 

upphaflega markmið þeirra gerði ráð fyrir.
194

  

 Það er því ljóst af framangreindu að dómar úr landsrétti annarra ríkja hafa aðeins 

takmarkað gildi, þar sem stjórnvöld og dómstólar mega líta til þeirra ef þeir kjósa svo. Þegar 
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réttarframkvæmd annarra ríkja er lögð til grundvallar við túlkun flóttamannasamningsins er 

nauðsynlegt að íslensk stjórnvöld eða dómstólar séu með því að beita lögmætum og 

málefnalegum sjónarmiðum, samræma framkvæmdina hér á landi við þróun á réttarsviðinu og 

ítreka þær skyldur sem aðildarríkin tóku á sig. Að öðrum kosti gæti ítrekuð framkvæmd 

annarra aðildarríkja ef lögð yrði til grundvallar ein og sér, orðið til þess að 

flóttamannasamningurinn missi gildi sitt og markmið samningsins og tilgangur yrðu að engu 

höfð. 

5.4.4 Gildi úrlausna MDE  

Þrátt fyrir að ákvæði MSE tiltaki ekki sérstaklega réttindi eða skyldur flóttamanna og 

hælisleitenda hefur dómstóllinn í gegnum tíðina tekið á málefnum þeirra.
195

 Helst hefur reynt 

á álitamál um brot aðildarríkis gegn 3. gr. MSE um bann við pyndingum, en einnig 4. gr. um 

bann við þrældómi og nauðungarvinnu, 5. gr. um rétt til frelsis og mannhelgi og 8. gr. um 

friðhelgi einkalífs og fjölskyldu.
196

 Við þær aðstæður hefur MDE oftar en ekki vísað til 

flóttamannasamningsins og í a.m.k. tveimur tilfellum hefur Flóttamannastofnuninni verið 

boðið að leggja fram skriflegar athugasemdir í málum sem rekin eru fyrir dómstólum 

samkvæmt heimild 2. mgr. 36. gr. MSE, sbr. einnig 44. gr. reglna dómstólsins, í því skyni að 

fá rétta niðurstöðu.
197

 Þá hefur Flóttamannastofnunin einnig haft frumkvæði að því að fá að 

leggja fram skriflega greinargerð í málum sem rekin eru fyrir MDE.
198

 

 Telja verður að dómar MDE hafi fram að þessu haft margvísleg áhrif á réttindi 

flóttamanna og hælisleitenda að landsrétti aðildarríkja MSE.
199

 Í dæmaskyni má t.d. benda á 

dóm MDE í máli M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi frá 21. janúar 2011.  

Í málinu hélt kærandi því m.a. fram að belgísk stjórnvöld hefðu brotið gegn 13. gr. MSE um 

réttinn til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns, þegar kærandi var endursendur til Grikklands. 

Í niðurstöðu MDE um þetta álitaefni segir m.a. að belgískum stjórnvöldum hefðu átt að vera 

ljósir þeir gallar sem væru á meðferð hælisumsókna í Grikklandi og að skylda yrði ekki 

eingöngu lögð á hælisleitandann til að upplýsa belgísk stjórnvöld um slæmar aðstæður í 

Grikklandi. Belgískum stjórnvöldum hefði borið skylda til að kanna aðstæður hælisleitenda í 

Grikklandi og hefðu til þess m.a. getað reitt sig á fjölmargar skýrslur alþjóðastofnana og frjálsra 

félagasamtaka sem báru um hinar slæmu aðstæður. Með því að stuðla að því að kærandi sætti 

meðferð umsóknar sinnar í Grikklandi hefðu belgísk stjórnvöld brotið gegn 1. mgr. 13. gr. 

MSE.
200
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 Mörg ríki, meðal annars íslenska ríkið, höfðu á þeim tíma sem umrætt mál var til 

meðferðar tekið ákvörðun um að hælisleitendur yrðu ekki endursendir til Grikklands á meðan 

beðið væri dóms MDE í málinu og verður sú ákvörðun íslenskra stjórnvalda að teljast fela í 

sér töluverða viðurkenningu á gildi úrlausna MDE við mat á réttindum flóttamanna og 

hælisleitenda.
201

 Þó verður að meta gildi úrlausna MDE með hliðsjón af umfjöllun í kafla 

5.3.1 um dóm Hæstaréttar í máli ákæruvaldsins gegn A, B, C og félaginu D í máli nr. 

371/2010 frá 22. september 2010. Svo kann að verða að af framangreindum dómi leiði að 

lægra settir dómstólar og stjórnvöld muni hika við að leggja úrlausnir 

mannréttindadómstólsins til grundvallar við túlkun flóttamannasamningsins án nokkurs 

fyrirvara. Því verður að árétta mikilvægi þess að löggjafinn bregðist við framangreindum 

dómi Hæstaréttar. Á hinn bóginn er á það að líta að í dóminum tekur Hæstiréttur sjálfur til 

greina niðurstöðu MDE og notar jafnframt orðalagið fordæmi um dóm MDE. Að 

framangreindu virtu verður því talið að dómstólar og stjórnvöld hafi heimild til að meta 

hverju sinni hvort þeir líti til úrlausna MDE við túlkun MSE eða þegar ólögfestar 

þjóðréttarlegar skuldbindingar eins og t.d. samkvæmt flóttamannasamningnum eru túlkaðar. 

5.4.5 Gildi gagna úr Evrópusamstarfi  

Með lögum nr. 2/1993 um Evrópska Efnahagssvæðið var samningi um evrópska 

Efnahagssvæðið (EES samningnum) veitt lagagildi á Íslandi, sbr. 2. gr. laganna. Með því að 

veita samningnum lagagildi á Íslandi öðluðust öll ákvæðin í meginmáli EES samningsins bein 

réttaráhrif að íslenskum rétti, meðal annars a og b liður 1. mgr. 7. gr. samningsins sem kveður 

á um að gerðir sem samsvari reglugerð EB skuli sem slíkar vera teknar upp í landsrétt 

samningsaðila og ef gerð samsvarar tilskipun EB þá skuli hún einnig tekin upp í landsrétt þó 

yfirvöldum sé veitt val um form og aðferð við þá framkvæmd.
202

 Ákvæði 7. gr. á þó eingöngu 

við um þær gerðir sem falla undir þau málefni sem EES samningurinn lýtur að.
203

 Þrátt fyrir 

að ýmsar tilskipanir um atvinnuréttindi útlendinga á Íslandi hafi verið innleiddar á grundvelli 

framangreinds samstarfs hafa málefni sem lúta að flóttamönnum og hælisleitendum heyrt 

undir annað Evrópusamstarf sem íslenska ríkið tekur þátt í, s.s. eins og Schengen 
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samstarfssamninginn og samstarf á vegum Evrópuráðsins sem þegar hefur verið fjallað um. 

Reglugerðir og tilskipanir EB um flóttamanna- og hælismál og framkvæmd þeirra á 

grundvelli Hins sameiginlega evrópska kerfis um hælismál (The Common European Asylum 

System), sem verið hefur í þróun frá árinu 1999, hafa því hvorki náð að teygja anga sína að 

neinu marki hingað til lands, né heldur hafa þær gildi að íslenskum rétti.
204

 

 Á grundvelli Schengen samstarfsins er skylda aðildarríkja samningsins, m.a. íslenska 

ríkisins, til samstarfs við Flóttamannastofnunina ítrekuð, sbr. 28. gr. innleiðingar 

samkomulags um Schengen kerfið.
205

 Dublin reglugerðin sem nú er orðin hluti af Schengen 

samstarfinu og bindur þar af leiðandi íslenska ríkið, kveður einnig á um skyldu aðildarríkja til 

að uppfylla þær alþjóðlegu skuldbindingar sem ríkin hafa tekið á sig.
206

  

 Af framangreindum skuldbindingum sem íslenska ríkið hefur tekið á sig og hafa, að 

einhverju leyti, verið innleiddar í íslenskan landsrétt má ráða, að tiltekin skylda hvíli á 

íslenskum stjórnvöldum og dómstólum til að eiga samstarf við Flóttamannastofnunina og að 

uppfylla þær alþjóðlegu skuldbindingar sem ríkið hefur gengist undir.  

5.4.6 Gildi ályktana fræðimanna  

Þó að skrif fræðimanna séu tiltekin í d lið 1. mgr. 38. gr. SAD er ljóst að hvorki íslenskum 

dómstólum né stjórnvöldum ber skylda til að líta til þeirra þegar kemur að túlkun ólögfestra 

þjóðréttarsamninga að íslenskum rétti. Þrátt fyrir það verður að telja að heimilt sé að líta til 

slíkra skrifa þegar komist er að niðurstöðu um túlkun ólögfests þjóðréttarsamnings í tilteknu 

tilviki og jafnframt verður að telja að skrif fræðimanna búi oft og tíðum yfir gagnlegum 

upplýsingum fyrir stjórnvöld og dómstóla.
207

 

5.5 Niðurstaða 

Tvíeðliskenningin er sem áður segir að vissu leyti byggð á því að þjóðaréttur fjalli fyrst og 

fremst um skyldur ríkja gagnvart hvoru öðru en landsréttur setji reglur sem gilda um 

samskipti ríkisvaldsins, rétt og skyldur gagnvart borgurunum.
208

 Svo skýr aðgreining andlags 

reglna þjóðaréttar annars vegar og landsréttar hins vegar er ekki jafn afdráttarlaus og áður var 
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enda hafa margir þjóðréttarsamningar nú að geyma yfirgripsmiklar reglur um skyldur ríkja 

gagnvart borgurum.   

 Samkvæmt túlkunarreglunni um að lög að landsrétti skuli skýrð til samræmis við 

þjóðréttarlegar skuldbindingar skulu gildandi lög að landsrétti um ólöglega komu 

hælisleitanda til lands skýrð til samræmis við 31. gr. flóttamannasamningsins eftir því sem 

kostur er. Gangi landsréttur um ólöglega komu flóttamanns til landsins þvert gegn ákvæði 31. 

gr. flóttamannasamningsins ganga íslensk lög þó fyrir. Slík staða hefur það hins vegar í för 

með sér að íslenska ríkið hefur ekki fullnægt þeim þjóðréttarlegu skuldbindingum sem það 

hefur tekið á sig með fullgildingu samningsins.
209

  

 Framangreind umfjöllun bendir til þess að hvorki stjórnvöldum né dómstólum sé skylt að 

líta til þeirra gagna sem að framan hafa verið rakin þó hér verði lögð áhersla á að þeim sé 

heimilt að líta til þeirra enda séu framangreind gögn mikilvæg til að skýra inntak þeirra 

skuldbindinga sem hvíla á íslenskum stjórnvöldum með aðild að flóttamannasamningnum.  

 Í ljósi þess sem þegar hefur verið rakið um inntak 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins 

og þess að íslenskum dómstólum og stjórnvöldum sé heimilt að líta til þeirra gagna sem skýra 

inntak ákvæðisins þegar ákvæði að landsrétti eru skýrð til samræmis við þjóðréttarlegar 

skuldbindingar, verður nú litið til gildandi íslensks réttar og framkvæmdar í málum 

flóttamanna og hælisleitenda sem uppvísir verða að ólöglegri komu. Verður í því skyni rýnt í 

gildandi landsrétt um hvaða skilyrði hælisleitandi þarf að uppfylla til að koma hans til 

landsins sé lögleg. Þá verður gerð grein fyrir gildandi landsrétti og framkvæmd íslenskra 

stjórnvalda vegna ólöglegrar komu flóttamanna til landsins og greint frá niðurstöðum 

dómstóla þar að lútandi. Í þeirri umfjöllun sem hér fer á eftir verður við ýmis tækifæri litið til 

þeirra gagna eða framkvæmdar sem rakin hefur verið í fyrri köflum og ályktað að íslenskum 

stjórnvöldum og dómstólum væri heimilt að líta til við túlkun flóttamannasamningsins.  

6  Íslensk lög um komu útlendinga til landsins og framkvæmd þeirra 

6.1 Þýðing 66. gr. stjórnarskrárinnar  

Ákvæði 2. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar kveður á um að „[m]eð lögum skuli skipað rétti 

útlendinga til að koma til landsins og dveljast hér, svo og fyrir hverjar sakir hægt sé að vísa 

þeim úr landi.“ 

 Ákvæðið veitir útlendingum ekki rétt til að koma til landsins heldur felst í því 

lagaáskilnaðarregla þar sem löggjafanum er meðal annars falið að setja reglur um komu til 
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landsins.
210

 Nátengd lagaáskilnaðarreglunni eru önnur grundvallarregla í íslenskri 

stjórnskipan, lögmætisreglan. Í lögmætisreglunni hafa verið taldir felast tveir þættir. Annars 

vegar heimildarþáttur um að ákvarðanir stjórnvalda skuli eiga sér stoð í lögum. Hins vegar 

formþáttur sem lýtur að því að ákvarðanir og reglugerðir stjórnvalda skuli ekki ganga í 

berhögg við lög.
211

 Í heimildarþætti lögmætisreglunnar eru meðal annars gerðar kröfur til 

skýrleika lagaheimildarinnar sem ákvörðun eða framkvæmd stjórnvalda styðst við. Eftir því 

sem ákvörðun stjórnvalda er meira íþyngjandi, því strangari kröfur eru gerðar til skýrleika 

þeirrar lagaheimildar sem byggt er á.
212

 Í þeirri umfjöllun sem fer hér á eftir verður 

framkvæmd íslenskra stjórnvalda og niðurstöður dómstóla vegna ólöglegrar komu 

flóttamanns til landsins rakin svo og þau lagaákvæði sem stjórnvöld og dómstólar byggja 

framkvæmd sína á. Eins og sýnt verður fram á felst oft og tíðum frelsissvipting í þeim 

úrræðum sem íslensk stjórnvöld og dómstólar grípa til við slíkar aðstæður. Við eftirfarandi 

umfjöllun verður gerð tilraun til að komast að niðurstöðu um hvort þau íþyngjandi úrræði sem 

stjórnvöld grípa til hafi lagastoð og samræmist þ.a.l. lögmætisreglunni.   

6.2 Lögleg koma til lands 

Verkefnum þeirra sem sjá um útlendingaeftirlit hvort sem er á landamærum eða eftir atvikum 

hjá þar til bærri stofnun má almennt lýsa sem þeim að a) fylgjast með að útlendingar sem 

koma til landsins uppfylli skilyrði fyrir inngöngu en að öðrum kosti koma í veg fyrir 

inngöngu þeirra til landsins og b) tryggja að þeir útlendingar sem koma hingað til lands snúi 

héðan aftur að lokinni lögmætri dvöl.
213

 Tilgangur útlendingalaganna er í samræmi við 

framangreint en í 2. gr. laganna segir að þau veiti heimild til að hafa eftirlit með komu til 

landsins, för úr landi og með dvöl útlendinga hér á landi í samræmi við stefnu stjórnvalda 

hverju sinni. 

 Í íslenskum lögum er fjallað um skilyrði sem allir útlendingar þurfa að uppfylla við komu 

til landsins í II. kafla útl. sem ber heitið um komu og brottför. Þar er meðal annars kveðið á 

um að hver sá sem kemur til landsins skuli þegar í stað gefa sig fram á landamærastöð eða við 

næsta lögregluyfirvald, sbr. 1. mgr. 4. gr. útl. Sé um útlending að ræða skal hann hafa yfir að 

ráða vegabréfi eða öðru kennivottorði sem viðurkennt er sem ferðaskilríki, sbr. 1. mgr. 5. gr. 
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útl. Þá er meginreglan sú að útlendingur sem kemur hingað til lands þurfi, auk vegabréfsins, 

einnig að hafa vegabréfsáritun, sbr. 6. gr. útl.
214

  

 Víðtækar undantekningar eru á framangreindri meginreglu. Helst má nefna niðurlag 1. 

mgr. 6. gr. útl. sem kveður á um að útlendingur, sem hefur dvalarleyfi gefið út af ríki sem 

tekur þátt í Schengen samstarfinu, er undanþeginn áritunarskyldu. Sama gildir um útlending 

sem hefur bráðabirgðadvalarleyfi gefið út af þátttökuríki í samstarfinu, enda hafi hann auk 

þess ferðaskilríki gefin út af sama ríki. Þá á íslenska ríkið aðild að ýmsu samstarfi sem veitir 

aðilum undanþágu frá meginreglunni.
215

 

 Séu framangreind skilyrði fyrir komu til landsins ekki uppfyllt er heimilt að vísa 

útlendingi frá landinu við komu eða allt að sjö sólahringum frá komu, sbr. 1. mgr. 18. gr. útl. 

Framvísun vegabréfs auk vegabréfsáritunar er því grundvallaratriði ef fullnægja á kröfum 

íslenska ríkisins um löglega komu til landsins. 

 Í tilviki flóttamanna verður skörun milli reglna sem gilda um landamæraeftirlit annars 

vegar og mannréttindavernd hins vegar. Til skýringar má benda á að útgáfa vegabréfs er á 

hendi þess ríkis þar sem einstaklingur er með ríkisborgararétt.
216

 Flóttamaður, sem flúið hefur 

upprunaland sitt, á þess ekki alltaf kost að fá þar útgefið vegabréf eða vegabréfsáritun.
217

 

Mörg ríki gefa t.d. ekki út vegabréf nema að uppfylltum mjög ströngum skilyrðum.
218

 Þá eiga 

fæstir þeir sem hyggjast flýja upprunaland sitt kost á að sækja um vegabréfsáritun eftir 

löglegum leiðum enda alla jafna ólíklegt að þeir geti uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru af 

hálfu móttökuríkis til útgáfu vegabréfsáritunar.
219

 Mörg ríki gefa auk þess ekki út 

vegabréfsáritanir handa þeim umsækjendum sem hyggjast sækja um hæli.
220

 Flóttamenn sem 

hafa ekki fengið útgefið vegabréf hjá upprunaríki sínu eru því háðir því að móttökuríki 

uppfylli skyldur sínar samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasamningum, ætli þeir að eiga 

möguleika á því að flýja.
221
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 Íslenska ríkið hefur brugðist við framangreindum aðstæðum í 3. mgr. 18. gr. útl. en þar er 

að finna undanþágu frá þeirri meginreglu að útlendingi, sem ekki getur sýnt fram á vegabréf 

og vegabréfsáritun, sé vísað frá landinu. Ákvæðið kveður á um að ef útlendingur ber fyrir sig 

að vera flóttamaður eða veitir upplýsingar sem benda til þess að lífi hans eða frelsi kunni að 

vera ógnað verði hann sendur úr landi, þá skuli senda mál hans til Útlendingastofnunar til 

meðferðar og ákvörðunar. Er ákvæði 3. mgr. 18. gr. útl. í samræmi við 1. mgr. 33. gr. 

flóttamannasamningsins um bann við brottvísun eða endursendingum einstaklings til 

landamæra ríkis, þar sem lífi hans eða frelsi kann að vera ógnað (non-refoulment).
222

  

6.3  Ólögleg koma til landsins 

Ljóst er af framangreindu að íslensk löggjöf veitir þeim sem eru flóttamenn eða gefa 

upplýsingar sem benda til þess að lífi þeirra eða frelsi kunni að vera ógnað ef þeim yrði vísað 

frá landinu, undanþágu frá meginreglu íslenskra laga um að framvísa þurfi vegabréfi og 

vegabréfsáritun til að komast inn í landið. Vaknar þá sú spurning hvað það er sem veldur því 

að flóttamenn sem koma hingað til lands gera tilraun til að komast ólöglega inn í landið í stað 

þess að gefa sig fram við landamæraeftirlit, viðurkenna að vera þangað komnir án vegabréfs 

og sækja um hæli ef svo ber undir.  

6.3.1  Ástæður ólöglegrar komu  

Ástæður ólöglegrar komu flóttamanna til landsins geta verið margvíslegar en svo virðist sem 

almennt sé lagt til grundvallar að ástæðuna megi rekja til þess að ríki hafa í mörgum tilfellum 

mótað sér stefnu í landamæraeftirliti sem kemur í veg fyrir að þeir sem eru á flótta og leita 

hælis eigi þess kost að leggja inn umsókn.
223

  

6.3.1.1 Aðgerðir sem takmarka komu flóttamanna og hælisleitenda 

Stjórnvöld ríkja heims framkvæma stefnu sína í útlendingamálum á mismunandi hátt en oft og 

tíðum felast aðgerðirnar í því að takmarka almennt komu útlendinga til ríkisins. Aðgerðirnar 

geta verið mismunandi. Þær geta meðal annars falist í því að gripið er til strangari reglna um 

landamæraeftirlit, vegabréfaeftirlit og vegabréfsáritanir
224

 sem getur haft það í för með sér að 
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enginn greinarmunur er gerður á flóttamönnum sem hyggjast leita hælis og öðrum 

útlendingum.
225

  

 Slík stefna þarf ekki að hafa það yfirlýsta markmið að koma í veg fyrir að flóttamenn geti 

sótt um hæli heldur getur verið að afleiðingin af hinu yfirlýsta markmiði verði til þess að 

flóttamenn eigi í erfiðleikum með að sækja um hæli. Í dæmaskyni má t.d. nefna hið yfirlýsta 

markmið margra stjórnvalda um öryggi ríkisins. Eftir hryðjuverkaárásirnar í Bandaríkjunum 

þann 11. september 2001 voru gerðar gagngerar breytingar á landamæravörslu margra 

ríkja.
226

 Viðbrögð öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna við árásunum kváðu einnig á um hert 

eftirlit og að gripið yrði til aðgerða til að sporna gegn misnotkun á stöðu flóttamanna.
227

 

Þannig hefur verið gripið til aðgerða sem takmarka möguleika flóttamanna sem sannarlega 

þurfa á vernd að halda, á þeim grundvelli að ríki heims standi frammi fyrir stigvaxandi ógn 

alþjóðlegrar hryðjuverkastarfsemi.
228

 Sömu sögu má segja um aðgerðir sem beinast gegn 

skipulagðri glæpastarfsemi, t.d. mansali. Ríkjum hefur oft reynst erfitt að draga úr þeim 

áhrifum sem slíkar aðgerðir hafa á fórnalömb mansalsins og aðra þá sem á vernd þurfa að 

halda.
229

 Af þeirri ástæðu hefur flóttamannastofnunin talið nauðsynlegt að árétta að aðgerðir 

gegn mansali megi ekki koma niður á mannréttindum þeirra sem smyglað er, þ.á.m. 

flóttamönnum og hælisleitendum.
230

 

 Í annan stað geta aðgerðir ríkja einnig haft það yfirlýsta markmið að draga úr komu 

flóttamanna til landsins. Í dæmaskyni má nefna að fjölmörg ríki innan Evrópusambandsins 

kynntu svo stranga stefnu í málefnum flóttamanna og hælisleitenda að árið 2000 fann 

Evrópuþingið sig knúið til að gefa út tilmæli til að minna aðildarríki á skuldbindingar þeirra í 
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málaflokknum enda var komin upp sú staða að stefna aðildarríkjanna í málefnum flóttamanna 

og hælisleitenda ógnaði grundvallarreglum EB réttar á sviði mannréttinda.
231

  

 Í þriðja lagi getur framkvæmd stjórnvalda verið með þeim hætti að ekki fari á milli mála 

hvert markmiðið er þó ekki hafi verið gefin út nein sérstök yfirlýsing. Í dæmaskyni má nefna 

þá framkvæmd að taka ekki við hælisumsókn flóttamanns sem getur ekki framvísað vegabréfi 

við landamæraeftirlit en sækir þar um hæli eða gefur til kynna að hann sé hælisleitandi.
232

 

Nánast ómögulegt er fyrir viðkomandi að sækja rétt sinn við slíkar aðstæður og því geta ríki 

stundað slíkar aðgerðir án þess að hafa áhyggjur af því að þurfa að svara fyrir framkvæmdina 

í hverju og einu tilviki nema til komi öflugt eftirlit af hálfu alþjóðastofnana eða frjálsra 

félagasamtaka.
233

  

 Í aðildarríkjum Evrópusambandsins lýtur vandamálið hvoru tveggja að takmörkuðum 

aðgangi hælisleitenda að yfirráðasvæði móttökuríkisins, t.d. þegar hælisleitendum er 

meinaður aðgangur að yfirráðasvæði ríkisins við landamæraeftirlit á flugvöllum og sérstökum 

reglum sem kveða á um að heimilt sé að senda hælisleitendur til baka til upprunaríkis eða 

þriðja ríkis sé öryggi þeirra tryggt.
234

 Evrópuþingið hefur viðurkennt í tilmælum sínum að 

aðgangur hælisleitenda að því að fá meðferð umsóknar sinnar um viðurkennda stöðu 

flóttamanns í móttökuríkinu sé nauðsynlegur til að uppfylla kröfur alþjóðlegrar verndar. Því 

hafi verið brotið á mannréttindum hælisleitenda í þeim tilvikum þar sem þeim var meinaður 

aðgangur að slíkri málsmeðferð á flugvöllum aðildarríkjanna.
235

 Um ólögmæti slíkra aðgerða 

ríkja sem hefur verið lýst hér að ofan, hefur þegar verið fjallað í dómi MDE í máli Amuur 

gegn Frakklandi þar sem dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að flugvellir tilheyrðu 

yfirráðasvæði ríkis og stjórnvöldum sem hafa yfirráð yfir flugvelli beri þar af leiðandi skylda 

til að veita hælisleitanda tilhlýðilega meðferð umsóknar sinnar.
236

 Í þessu sambandi er einnig 
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vert að geta dóms MDE í máli 11 Sómala og 13 Erítreumanna sem leituðust við að koma 

sjóleiðina frá Líbýu til Ítalíu. Báturinn var stöðvaður þann 6. maí 2009, 35 sjómílum frá 

ítölsku eyjunni Lampedusa og kærendur voru fluttir aftur til Líbýu á grundvelli samnings 

Ítalíu og Líbýu sem tók gildi 4. febrúar 2009. Í málinu héldu kærendur því m.a. fram að 

ítalska ríkið hefði brotið gegn 3. gr. MSE um bann við pyndingum og 4. gr. MSE um bann við 

þrældómi og nauðungarvinnu, þegar þeir voru fluttir aftur til Líbýu. MDE komst að þeirri 

niðurstöðu að kærendur hefðu verið undir samfelldri stjórn ítalskra yfirvalda de jure og de 

facto frá því að bátur þeirra var stöðvaður og þar til þeir voru sendir aftur til Líbýu.
237

 Ítalska 

ríkinu hefði verið ljóst, eða átt að vera ljóst að öryggi kærenda væri ekki tryggt í Líbýu og 

með því að endursenda kærendur til Líbýu, hefði verið brotið gegn 3. gr. MSE.
238

 Þá taldi 

dómurinn að skortur á einstaklingsbundinni athugun á aðstæðum kærenda hefði brotið gegn 4. 

gr. MSE.
239

  

6.3.1.2 Áhrif aðgerða sem takmarka komu flóttamanna og hælisleitenda  

Hér á landi koma flestir flóttamenn og hælisleitendur með flugi um Keflavíkurflugvöll í 

umdæmi lögreglustjórans á Suðurnesjum en á hverju ári koma auk þess nokkrir 

siglingaleiðina, bæði með Norrænu um Seyðisfjörð og fáeinir koma með öðrum skipum sem 

leggja að hér á landi. Landamærastöðvar eru hins vegar fleiri í umdæmi lögreglustjórans á 

Seyðisfirði þar sem Vopnafjarðarhöfn og Egilstaðaflugvöllur eru einnig landamærastöðvar.
240

 

Engin staðfest tilvik liggja fyrir um að hælisleitendur hafi verið endursendir án þess að fá 

meðferð umsóknar sinnar hér á landi.
241

  

 Þrátt fyrir það hefur stefnumótun ríkja þar sem ekki er gerður greinarmunur á 

flóttamönnum og öðrum útlendingum, framkvæmd slíkrar stefnumörkunar og aðrar aðgerðir, 

afleiðingar hér á landi. Þær aðgerðir sem hefur verið lýst hér að framan gera það að verkum 

að flóttamenn telja sig þurfa að grípa til örþrifaráða til að tryggja það að móttökuríki taki við 

umsókn þeirra um hæli og að umsókn þeirra fái viðeigandi meðferð.
242

 Við þetta má bæta að 
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flóttamenn eru oft rúnir trausti til stjórnvalda og þaðan af síður hafa þeir svo tryggt sé, 

upplýsingar um að hér á landi megi t.d. sækja um hæli á landamærastöð. Þá áforma þeir 

mögulega að reyna að komast til tiltekins lands þar sem þeir hyggjast sækja um hæli. Á 

grundvelli alls þessa grípa þeir því frekar til þess ráðs að reyna að komast milli landa með því 

að „uppfylla“ þau skilyrði sem sett eru, svo sem með því að framvísa fölsuðum eða röngum 

skilríkjum þar sem fæstir flóttamenn hafa í reynd fengið útgefin vegabréf frá upprunalandi 

sínu enda oftast nær að flýja spillt og ofbeldisfull stjórnvöld.
243

  

 Við þetta má svo bæta að áhrifa aðgerða sem ríki grípa til við stjórn landamæra sinna eins 

og þeirra sem var lýst hér að framan, gætir í flóttamannasamfélaginu í heild sinni. Reynsla 

flóttamanna af tilteknum aðgerðum eða nýrri framkvæmd í einu móttökuríki breiðist út og 

verður til þess að fleiri grípa til örþrifaráða til að geta verið vissir um að þeir komist til þess 

lands þar sem þeir hyggjast sækja um hæli. Þar sem vandinn er í eðli sínu alþjóðlegur er 

mikilvægt að hafa ofangreind atriði í huga þegar rýnt er í aðferðir við ólöglega komu til 

Íslands og viðbrögð íslenskra stjórnvalda við vandanum.  

6.3.2 Aðferðir sem beitt er við ólöglega komu 

Flóttamenn og hælisleitendur beita mismunandi aðferðum á ferðaleið sinni.
244

 Margir hafa 

greitt háar fjárhæðir til aðila sem gefa sig út fyrir að aðstoða fólk við að komast á 

áfangastað.
245

 Fjöldamörg dæmi eru t.a.m. um yfirfulla báta sem reyna að komast yfir 

Miðjarðarhafið frá Norður-Afríku.
246

 Þá reyna aðrir að komast sem laumufarþegar, eða í 

tilviki þeirra sem ekki geta fengið útgefin skilríki, að framvísa fölsuðum eða röngum 

skilríkjum.  

6.3.2.1 Framvísun falsaðra skilríkja og framvísun ófalsaðra en rangra skilríkja. 

Hér á landi kemur ítrekað upp að flóttamenn framvísi fölsuðum skilríkjum á eigin nafni eða 

misnoti ófölsuð skilríki annarra til að komast í gegnum landamæraeftirlit.  
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 Samkvæmt upplýsingum frá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum eru þeir flóttamenn 

sem beita framangreindum aðferðum við landamæraeftirlit í mörgum tilvikum á leið til þriðja 

lands, oftast til Kanada og framvísa skilríkjum, að ósk lögreglu, við skoðun á ytri 

landamærum Schengensvæðisins.
247

 Hjá umdæmi embættis sýslumannsins á Seyðisfirði 

framvísar nokkur fjöldi útlendinga á hverju ári, sem koma sem farþegar Norrænu til hafnar á 

Seyðisfirði, ýmist fölsuðum eða röngum skilríkjum og „þá gerist það í einhverjum tilvikum að 

ferðamenn sem framvísað hafa löglausum skilríkjum óski eftir hæli síðar í ferlinu.“
248

 

6.3.3 Framkvæmd rannsóknar lögreglu vegna ólöglegrar komu 

Þegar grunur leikur á að útlendingur hafi framið brot á 155. eða 157. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 (hgl.) með því að framvísa fölsuðum eða röngum skilríkjum fer 

fram lögreglurannsókn skv. lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 (sml.) og er hliðsjón 

höfð af útlendingalögum. Rannsókn lögreglu lýtur að því að upplýsa hver útlendingurinn er 

og hvaðan hann er kominn, þar með talið hvort hann sé flóttamaður, sbr. 44. gr. útl. og hvort 

að 18. gr. útl. eigi við. Samkvæmt upplýsingum embættis sýslumannsins á Seyðisfirði er við 

rannsókn lögreglu lögð á það áhersla að rannsaka ferðaleið útlendingsins meðal annars með 

tilliti til þess hvort um sé að ræða flóttamann sem eigi óafgreidda hælisbeiðni í öðru landi og 

er útlendingur í framangreindri stöðu oftast spurður að því beint hvort viðkomandi telji sig 

flóttamann og hvort hann hyggist sækja um hæli.
249

 

 Lögreglan gætir ákvæða sakamálalaga um réttarstöðu sakbornings.
250

 Þannig er 

sakborningi undantekningarlaust skipaður verjandi við rannsókn málsins, túlkur er kallaður til 

ef svo ber undir og þá er Útlendingastofnun undantekningarlaust tilkynnt um skjalafalsbrot ef 

um er að ræða hælisleitanda.
251

 Í umdæmi sýslumannsins á Seyðisfirði voru þann 14. 

desember 2006 settar verklagsreglur sem fara skal eftir þegar slík mál sem hér um ræðir, 

koma upp.
252

 Var markmiðið með verklagsreglunum að tryggja að málin fari í réttan 

rannsóknarfarveg.
253

 

 Lögregla reynir að hraða rannsókn og samkvæmt upplýsingum frá henni er algengur 

rannsóknartími einn til þrír sólarhringar.
254

 Í umdæmi sýslumannsins á Seyðisfirði fæst 
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niðurstaða um rannsókn skilríkja í flestum tilfellum innan sólarhrings.
255

 Að lokinni rannsókn 

er mál sent ákæruvaldinu sem tekur það til afgreiðslu skv. 145. gr. sml.  

6.3.4 Lagaákvæði um refsingu fyrir ólöglega komu til landsins  

Refsiákvæðum sem beitt er gagnvart útlendingum sem koma hingað til lands og framvísa 

fölsuðum eða röngum skilríkjum eru 155. gr. hgl. um skjalafals eða 157. gr. sömu laga um 

misnotkun ófalsaðs skjals.
256

  

 Refsiákvæði útlendingalaganna er að finna í 57. gr. laganna. Lögin hafa ekki að geyma 

refsiákvæði vegna ólöglegrar komu til landsins á hendur þeim sem framvísar ólöglegum 

skilríkjum. Lögin hafa þó að geyma refsiákvæði á hendur þeim sem a) láta útlendingum í té 

ferðaskilríki sem mögulegt er að nota til að komast ólöglega inn í landið, sbr. d lið 2. mgr. 57. 

gr. útl., b) aðstoðar útlendinga við að komast ólöglega til landsins, sbr. f lið 2. mgr. 57. gr. útl. 

eða c) standa að skipulagðri starfsemi til að aðstoða útlendinga við að komast til landsins, 

hvort sem starfsemin er rekin í hagnaðarskyni eður ei, sbr. 3. mgr. 57. gr. útl. 

Útlendingalöggjöfin leggur samkvæmt þessu áherslu á að refsa þeim sem aðstoða eða hagnýta 

sér ólöglega komu útlendinga en ekki er að finna refsiákvæði gagnvart þeim sem framvísa 

hinum fölsuðu eða röngu skjölum. Í þeim tilvikum bendir framkvæmdin til þess að eingöngu 

sé stuðst við refsiákvæði 155. gr. hgl. og 157. gr. hgl.  

6.3.4.1 Sérstök álitaefni um verndarhagsmuni 155. gr. og 157. gr. hgl.  

Þeir hagsmunir sem ætlunin er að vernda með ákvæðum XVII. kafla hgl., sem fjallar um 

skjalafals og önnur skjalabrot og nær hvoru tveggja til 155. gr. hgl. og 157. gr. hgl., eru 

hagsmunir viðtakenda hins falsaða eða misnotaða skjals, þ.e. þeir sem verða fyrir broti af 

hálfu þess sem framvísar skjalinu.
257

 Þannig lýtur ákvæðið að villu brotaþolans og hvernig 

hinn brotlegi hefur ýmist vakið eða styrkt blekkinguna og hagnýtt sér hana.
258

 Ljóst er að við 

það að framvísa fölsuðu eða röngu vegabréfi er verið að leitast við að villa á sér heimildir í 

því tiltekna tilviki sem skjalinu er framvísað. Verndarhagsmunir 155. gr. og 157. gr. hgl. eru 

því til staðar í þeim tilvikum þar sem að fölsuðu eða röngu vegabréfi er framvísað. 

 Tilgangur ákvæðanna hefur hins vegar verið talinn sá að án refsiverndar sem 155. gr. og 

157. gr. veita yrðu hagsmunir viðskiptalífsins og viðskiptaöryggi manna á milli fyrir borð 

borin og fyrir refsiverndinni sé brýn þörf þess „að unnt sé að treysta heimildargildi og 
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sönnunargildi skjala í viðskiptum og dómsmálum.“
259

 Tilgangur ákvæðanna og áhersla virðast 

því vera sönnunargildi skjala í dómsmálum. Í samræmi við tilgang ákvæðisins er markmið 

155. gr. og 157. gr. hgl. að vernda þá sem verða fyrir blekkingum og samkvæmt 

framangreindu eru hagsmunir að baki markmiðinu traust viðskiptalíf og viðskiptaöryggi.  

 Framangreint markmið ákvæðanna um vernd viðskiptalífsins á ekki við í því tilviki sem 

hér er til umfjöllunar enda standa hagsmunir landamæraeftirlits í mun nánara sambandi við 

það hlutverk landamæraeftirlits að stjórna komu til landsins og fylgjast með því hvort þeir 

sem fá inngöngu inn í landið hafi uppfyllt þau skilyrði sem liggja til grundvallar inngöngunni. 

Ber framkvæmdin og réttarþróunin það með sér að hagsmunir að baki því að refsa 

útlendingum fyrir framvísun falsaðra eða rangra skilríkja á grundvelli 155. og 157. gr. hgl. 

séu öryggi ríkisins, almannahagsmunir og allsherjarregla. Verndarhagsmunirnir eru því ekki 

þeir sömu og lagt er upp með í XVII. kafla hgl. Þrátt fyrir það hefur sú framkvæmd hins vegar 

tíðkast að beita 155. gr. og 157. gr. hgl. um skjalabrot á landamærum.  

6.3.5 Dómaframkvæmd  

Samkvæmt samantekt sem embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum vann fyrir 

innanríkisráðuneytið í júní 2011 hafa alls 89 einstaklingar verið ákærðir fyrir brot gegn 155. 

gr. hgl. eða 157. gr. hgl. á tímabilinu frá 1. janúar 2005 til 31. maí 2011 fyrir að framvísa 

fölsuðum skilríkjum eða röngum skilríkjum, þ.e. skilríkjum sem þeir eiga ekki sjálfir. Af þeim 

voru 62 hælisleitendur en á það má benda að 62 hælisleitendur af 89 sem ákærðir hafa verið 

og dæmdir í Héraðsdómi Reykjaness er tæplega 70% hlutfall.
260

 Eingöngu er um að ræða 

töluleg gögn frá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum og eru þeir sem hafa verið dæmdir 

fyrir öðrum dómstólum landsins en Héraðsdómi Reykjaness því undanskildir í hinni 

tölfræðilegu samantekt sem vísað er í hér að framan. Ber þar helst að nefna að dæmt er í 

nokkrum sambærilegum málum á hverju ári í Héraðsdómi Austurlands.  

 Sem dæmi um beitingu 155. gr. hgl. í dómaframkvæmd má nefna dóm Héraðsdóms 

Austurlands frá 11. maí 2011 í máli ákæruvaldsins gegn Maymuna Asalam Humed.  

Í málinu var um að ræða erítreska konu sem framvísað hafði fölsuðu ítölsku vegabréfi við komu 

sína með farþegaskipinu Norrænu til Seyðifjarðar. Hún var ákærð fyrir 1. mgr. 155. gr. hgl. og 

þess krafist að hún yrði dæmd til refsingar. Þótti sannað samkvæmt gögnum málsins að ákærða, 

sem játaði brot sitt skýlaust, hefði gerst sek um þá háttsemi sem ákært var fyrir og þótti brotið 
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vera réttilega heimfært til refsiákvæða. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ekki lægi 

fyrir að hin ákærða hefði áður gerst sek um refsiverða háttsemi svo og þess að hún hefði frá 

upphafi gengist við broti sínu. Var hún dæmd í 30 daga fangelsi.
261

  

 Brot útlendinga vegna misnotkunar á ófölsuðu vegabréfi hafa hinsvegar verið heimfærð 

undir 157. gr. hgl., sbr. t.d. þrír dómar Héraðsdóms Reykjaness frá 9. maí 2011. 

Í málunum var um að ræða þrjá eþíópíska borgara sem öll voru ákærð „fyrir misnotkun skjala 

með því að hafa, þann 6. maí 2011, framvísað lögreglu á Keflavíkurflugvelli, við komu sína til 

Íslands með flugi nr. FI-319 frá Osló, í blekkingarskyni sænsku vegabréfi […].“ Með hliðsjón 

af dómaframkvæmd voru ákærðu, hvert um sig, dæmd til 30 daga fangelsisvistar.
262

  

 Það sem vekur óneitanlega athygli er að forsendur dóma í málum sem varða skjalabrot 

skv. 155. gr. og 157. gr. hgl. eru í flestum tilfellum með sama orðalagi og sjaldnast er tekið 

fram að um hælisleitendur sé að ræða. Þegar það er borið saman við hlutfall hælisleitenda í 

tölfræðilegri athugun embættis lögreglustjórans á Suðurnesjum, þar sem u.þ.b. helmingur 

virðist sækja um hæli áður en til dómsmáls kemur, vakna spurningar um hvort a) málsvörn af 

hálfu verjenda hælisleitenda sé áfátt í málum af þessu tagi, b) ákæruvaldið telji ekki 

nauðsynlegt, í málum sem varða hælisleitendur, að það komi fram að um hælisleitanda sé að 

ræða, sbr. 3. mgr. 18. gr. sml. og c) dómari ætti að nýta sér heimild sína í 168. gr. sml. að 

leggja fyrir ákærða spurningar til að upplýsa mál frekar.
 
 

 Þá er vert að geta þess að samkvæmt upplýsingum frá embætti sýslumannsins á 

Seyðisfirði eru sakborningar nánast undantekningarlaust leiddir fyrir dómara innan 

sólarhrings frá því að rannsókn máls liggur fyrir og er dómur kveðinn upp nánast beint í 

kjölfarið.
263

 Benda dómar Héraðsdóms Reykjaness til þess að sú framkvæmd sé einnig 

viðhöfð á Suðurnesjum. Sjá má dæmi þess m.a. í dómi Héraðsdóms Reykjaness frá 14. 

september 2011 í máli ákæruvaldsins gegn Ahmed Kamil Alrubaye.  

Í málinu var um að ræða íraskan karlmann sem framvísaði fölsuðu vegabréfi við 

vegabréfaskoðun þann 12. september 2011 en hann var á leið í tengiflug til Halifax í Kanada. 

Var hann ákærður fyrir brot gegn 155. gr. hgl. Í dóminum kemur fram að þann 14. september 

2011 var ákært í málinu, það dómtekið og hinn ákærði sakfelldur. Það er því ljóst að frá því að 

hinn ákærði kom til landsins þann 12. september 2011 var rannsakað, ákært og dæmt í málinu 

innan tveggja daga. Í framangreindu máli gerði verjandi kröfu um sýknu á grundvelli 1. mgr. 

31. gr. flóttamannasamningsins. Í niðurstöðu dómsins kom fram að: „Ákvæði í samningi um 
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stöðu flóttamanna sbr. auglýsingu nr. 74/1955 þykja ekki eiga við um ákærða í ljósi þess að 

hann hafði hér viðkomu á leið sinni til Kanada.“ Var hann dæmdur í 30 daga fangelsi.
264

  

 Í málinu virðist dómarinn leggja til grundvallar að jafnvel þó 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins hefði mögulega tiltekið vægi í málum sem þessum, þá tæki verndin 

ekki til sakborningsins vegna þess að hann hefði upphaflega ætlað sér að sækja um hæli í 

Kanada en ekki hér á landi. Er framangreind niðurstaða í andstöðu við þá túlkun sem lögð 

hefur verið í 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins og rakin hefur verið í kafla 4.2.4.  

6.3.5.1 Um mat dómara á skilyrðum 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins 

Sé miðað við forsendur héraðsdómanna sem fallið hafa á grundvelli 155. gr. hgl. eða 157. gr. 

hgl. virðist afar takmarkað mat hafa farið fram á því hvort 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins eigi við.
265

 Mat á skilyrðum ákvæðisins má þó sjá í dómi 

Héraðsdóms Reykjaness frá 28. febrúar 2012 í máli ákæruvaldsins gegn Adil Rouabhia:  

Í málinu var um að ræða alsírskan karlmann sem ákærður var fyrir brot gegn 1. mgr. 155. gr. 

hgl. fyrir að hafa framvísað fölsuðu kennivottorði við komu til landsins. Hinn ákærði krafðist 

þess að honum yrði ekki gerð refsing með vísan til 31. gr. flóttamannasamningsins þar sem 

hann væri flóttamaður en hefði ekki stöðu flóttamanns neins staðar í Evrópu. Þá kvaðst hann 

strax hafa skýrt frá því hver hann væri.
266

  

 Í niðurstöðu dómsins virðist lagt til grundvallar að skilyrði 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins um að hinn ákærði sé flóttamaður sé uppfyllt án þess að það sé tekið 

fram berum orðum. Á grundvelli vitnaskýrslna yfir ákærða og vitnum ásamt framburði 

ákærða hjá lögreglu rekur dómurinn síðan ferðaleið ákærða. Engin afstaða er hins vegar tekin 

til þess hvort ferðaleið ákærða fullnægi skilyrðinu um komu beint frá landi. Við mat á því 

hvort ákærði hafi gefið sig tafarlaust fram rekur dómurinn frásögn vitna af því að þegar hinn 

ákærði varð uppvís að hinni ólöglegu komu hafi hann verið leiddur af tveimur 

einkennisklæddum lögreglumönnum og tollverði í leitarherbergi í flugstöðinni. Hafi hann 

ítrekað verið spurður að því hvort hann væri hælisleitandi einhversstaðar í Evrópu. Hafi 

ákærði neitað því. Eftir skoðun í leitarherbergi hafi ákærði verið leiddur að varðstofu 

lögreglunnar þar sem taka átti af honum fingraför og ljósmyndir. Þá segir í dóminum að undir 

töku fingrafara hafi ákærði óskað eftir hæli á Íslandi. 

 Á grundvelli þessa metur dómurinn svo að ákærði hafi ekki gert grein fyrir sér við 

komuna til landsins eins fljótt og unnt væri, enda hefði ákærða ekki átt að dyljast að það hafi 

verið lögregla sem hafi haft fyrstu afskipti af honum við komuna til landsins. Þá telur 
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dómurinn að framburður ákærða um að hann hafi ætlað að fara á næstu lögreglustöð eftir að 

hann væri kominn inn í landið og sækja þar um hæli, ekki trúverðugan. Á grundvelli 

framangreinds mats telur dómurinn því að skilyrði 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins um 

að flóttamaður gefi sig tafarlaust fram sé ekki fullnægt og ákærða verði þ.a.l. gerð refsing 

fyrir brot sitt.  

 Dóminum láist þó að taka til greina önnur atriði sem komið geta til athugunar við mat á 

því hvort skilyrðinu er fullnægt.  

 Í fyrsta lagi er ljóst af dómsforsendum að hinn ákærði er spurður ítrekað að því hvort að 

hann sé hælisleitandi einhversstaðar í Evrópu. Skilja verður það svo að lögreglan hafi með 

spurningunni verið að kanna hvort önnur Evrópulönd hefðu e.t.v. upplýsingar um hver hinn 

ákærði væri. Þó verður að leggja til grundvallar að sú spurning geti ekki komið í stað þeirrar 

að spyrja ákærða hreint út hvort hann sæki um hæli hér á landi eins og alla jafna virðist vera 

gert.
267

 Neitun ákærða við spurningunni um hvort hann sé hælisleitandi einhversstaðar í 

Evrópu hefur einungis þýðingu varðandi það skilyrði 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins 

að hann verði ekki talinn hafa fengið viðurkennda stöðu flóttamanns í neinu öðru ríki.
268

  

 Í annan stað geta verið gildar ástæður fyrir því af hverju flóttamaður hyggst leita hælis 

eftir að hann er kominn út úr flugstöðinni og inn í landið.
269

 Þannig hefði dóminum borið að 

kanna hvort slíkar ástæður hafi legið að baki frásögn ákærða. Í raun verður að telja að sú 

staðreynd að hinn ákærði hafi sótt um hæli við fingrafaratöku á varðstöð lögreglunnar beri 

með sér að þar hafi hinn ákærði fyrst talið öruggt að bera fram hælisbeiðni sína. Það ætti því 

frekar að auka trúverðugleika hins ákærða um að hann hafi ætlað að sækja um hæli á næstu 

lögreglustöð. Í stað þess leggur dómurinn til grundvallar, án rökstuðnings, að framangreind 

fyrirætlan hins ákærða sé ótrúverðug. 

 Í þriðja lagi virðist ekki hafa verið tekið tillit til atriða sem Flóttamannastofnunin telur að 

leggja þurfi til grundvallar við mat á því hvort skilyrðið um að gefa sig tafarlaust fram, sé 

uppfyllt. Þessi atriði geta t.d. verið afleiðingar sálrænna áfalla, skortur á upplýsingum, reynsla 

ákærða af yfirvöldum og tilfinningalegt óöryggi.
270

 Dómurinn virðist hins vegar hafa lagt til 
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grundvallar að ekki hafi verið um tungumálaörðugleika að ræða þrátt fyrir að ákærða og vitni 

hafi greint á um það í vitnaleiðslum. 

 Þrátt fyrir það sem hér hefur verið rakið verður að telja að framangreindur dómur sé 

mikilvægt skref í átt að því að dómstólar leggi mat á hvort skilyrði 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins séu uppfyllt við ólöglega komu flóttamanns til landsins og að gerð sé 

grein fyrir matinu í dómsforsendum. Þá má einnig ráða af dóminum að mikilvægt sé að 

verjendur haldi öllum málsástæðum til haga fyrir dómi, þar á meðal rétti sakbornings til að fá 

rökstudda niðurstöðu um þau atriði sem haldið hefur verið fram fyrir dómstólum enda virðist 

dómurinn leggja til grundvallar að hægt sé að byggja á 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins fyrir íslenskum dómstólum.
271

  

6.3.5.2 Um gildi lögskýringargagna útlendingalaga  

Um gildi lögskýringargagna útlendingalaga var fjallað í dómi Héraðsdóms Reykjaness þann 

7. september 2011 í máli ákæruvaldsins gegn Ahmed Abdullah Atiyah Al-Gburi.  

Í málinu var um að ræða íraskan ríkisborgara sem komið hafði með flugi til landsins og 

framvísað fölsuðu, írösku vegabréfi við landamæraskoðun. Í framhaldinu sótti hinn ákærði um 

hæli á Íslandi en gerði einnig grein fyrir því að hann hefði dvalist frá árinu 2008 í Sviss þar sem 

honum hafi ekki verið unnt að dveljast lengur af tilteknum ástæðum sem hann gerði grein fyrir. 

Hann var ákærður fyrir brot gegn 1. mgr. 155. gr. hgl. Við aðalmeðferð málsins gerði verjandi 

kröfu um sýknu fyrir hönd ákærða þar sem hann væri hælisleitandi og hefði farið fram á hæli 

um leið og hann kom til landsins. Gerði verjandi einnig grein fyrir réttarheimildum að þjóðarétti 

sem studdu kröfu hins ákærða. Auk þess vísaði verjandi til nefndarálits allsherjarnefndar sem 

fylgdi greinargerð með frumvarpi að lögum um breytingu á h lið 2. mgr. 57. gr. útl. þar sem 

vörslur falsaðra skilríkja eru gerðar refsiverðar.
272

  

 Um þessa málsástæðu segir í forsendum dómsins:  

Verður að líta svo á að brot ákærða sé þess eðlis að h-liður 2. mgr. 57. gr. laga nr. 96/2002 eigi 

ekki við um brot ákærða, enda framvísaði hann skjalinu í þeim tilgangi að komast inn í landið. 

Ákærði hefur ekki verið ákærður fyrir vörslur falsaðra skilríkja […]. Með hliðsjón af 

framangreindu og dómaframkvæmd er refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 30 daga.
273

 

 Forsendur héraðsdómsins virðast gefa til kynna að verjandi hins ákærða hafi hreinlega 

ekki verið nægilega vel að sér um ákæruna og að nefndarálitið sem verjandi vísar til hafi 

ekkert gildi haft fyrir það mál sem lá fyrir dóminum þennan tiltekna dag. Það er þó þess virði 

að kanna hvers vegna verjandi vísar til framangreindra gagna í málsvörn sinni.  

 Í h lið 2. mgr. 57. gr. útl. eru vörslur ólöglegra vegabréfa, skilríkja og vegabréfsáritana 

gerðar refsiverðar en þar segir að það varði sektum eða fangelsi allt að tveimur árum ef maður 
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hefur í vörslum sínum falsað vegabréf, fölsuð skilríki eða falsaða vegabréfsáritun. Þó ákvæðið 

um ólöglegar vörslur virðist við fyrstu sýn ekki hafa mikið gildi við rannsókn á ólöglegri 

komu eða dvöl hælisleitanda þá eru lögskýringargögn ákvæðisins mikilvæg í þessu sambandi 

eins og nú verður nánar lýst.  

 Ákvæðinu var bætt inn í lög um útlendinga með 16. gr. laga nr. 20/2004. Í almennum 

athugasemdum með frumvarpi því sem varð að breytingarlögunum segir að lagt sé til að 

refsiákvæðum laganna verði breytt þar sem ákvæðin hafi ekki reynst sem skyldi sem 

grundvöllur saksóknar. Bæði voru lagðar til orðalagsbreytingar en einnig viðbætur við þá 

háttsemi sem taldist refsiverð. Í viðbótunum fólst meðal annars að gera vörslu falsaðra 

vegabréfa refsiverða.
274  

 Í athugasemdum við einstök ákvæði frumvarpsins kom fram að handhöfn falsaðs 

vegabréfs, skilríkja eða vegabréfsáritana væri með ákvæðinu gerð refsiverð til aðgreiningar 

frá XVII. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þar sem blekking með fölsuðu skjali í 

lögskiptum er lykilþáttur í hinni refsiverðu háttsemi. Þetta skyldi gera til þess að bregðast við 

þeim aðstæðum þegar fólk hafi, við komu til landsins, verið með „nokkurt magn af fölsuðum 

ferðaskilríkjum á ýmsum nöfnum í fórum sínum.“
275

 Þá segir einnig að framangreind háttsemi 

geti „m.a. tengst mansali eða að verið sé að koma fólki á annan hátt á fölskum forsendum 

milli landa, jafnvel fólki sem hefur hag af því að ferðast ekki undir eigin nafni, t.d. ef það er 

eftirlýst vegna meintrar refsiverðrar háttsemi eða reynir að koma sér undan refsingu.“
276

  

 Ljóst er af því sem hér hefur verið rakið að markmið ákvæðisins var því einkum að koma í 

veg fyrir aðra refsiverða háttsemi svo sem mansal eða undankomu frá refsingu í heimalandi. 

Markmiðið var ekki að ná til þeirra flóttamanna sem ferðast með eða á fölsuðum skilríkjum 

eins og sjá má nánar í nefndaráliti meirihluta allsherjarnefndar frá 27. apríl 2004. Þar segir 

meðal annars að lýst hafi verið yfir áhyggjum af því að með refsiákvæðinu væri gerð tilraun 

til að ná til þeirra flóttamanna sem beita fölsuðum skilríkjum til að reyna að komast hingað til 

lands.  

 Meirihluti allsherjarnefndar ítrekar í áliti sínu að slíkt sé ekki markmiðið með 

refsiákvæðinu heldur sé markmiðið það að bæta lögin til að „auðvelda baráttuna gegn mansali 

og því að verið sé að koma fólki milli landa á fölskum forsendum á annan hátt eins og kemur 

fram í greinargerð með frumvarpinu.“
277 

Þá benti meirihlutinn einnig á að framvísun falsaðs 
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vegabréfs við landamæraeftirlit eða annað eftirlit væri nú þegar refsiverð samkvæmt gildandi 

lögum og sagði að:   

Breytingunni [væri] á engan hátt beint gegn pólitískum flóttamönnum, enda væri þá með sama 

hætti hægt að segja að gildandi ákvæði um það að notkun falsaðra vegabréfa sé refsiverð væri 

sama marki brennd. Flóttamenn hafa hvorki verið ákærðir né dæmdir hér á landi fyrir notkun 

falsaðra vegabréfa og er það skýrt í augum meiri hlutans að það sama verður uppi á teningnum 

hvað varðar vörslu þeirra.
 
Ákvæði frumvarpsins er eingöngu beint gegn þeim sem stunda 

skipulegan innflutning á fólki, mansal og slík afbrot.
278 

 Lögskýringargögn ákvæðisins eru ekki síst athygliverð fyrir þá afstöðu sem fram kemur í 

nefndaráliti meirihluta allsherjarnefndar um að hinu nýja refsiákvæði h liðar 2. mgr. 57. gr. 

útl. sé ekki frekar en ákvæðum almennra hegningarlaga um skjalafals ætlað að beita um 

flóttamenn enda hefðu „[f]lóttamenn […] hvorki verið ákærðir né dæmdir hér á landi fyrir 

notkun falsaðra vegabréfa.“
279

 Af þessum orðum allsherjarnefndar má ætla að 155. gr. hgl. og 

157. gr. hgl. sé ekki heldur ætlað að beita um flóttamenn sem framvísa fölsuðum skilríkjum 

við komu til landsins. Það er ljóst af framangreindu að afstaða löggjafans, að minnsta kosti á 

þessum tíma, hefur verið sú að ekki ætti að beita flóttamenn refsingum og skilningur 

nefndarmanna hafi verið sá að slíkt væri ekki gert þó mögulegt sé að nefndarmenn hafi 

hreinlega ekki vitað betur.  

 Þeirri spurningu hvort nægilegt sé að lögskýringargögn ákvæðis í útlendingalögum bendi 

til þess að ekki eigi að refsa flóttamönnum fyrir notkun eða vörslur falsaðra skjala, þó þeir séu 

hvergi undanskildir í XVII. kafla almennra hegningarlaga, nægi til að breyta þeirri dómvenju 

sem rakin hefur verið hér að framan verður látið ósvarað að svo stöddu.
280

 Það skýrir hins 

vegar málsvörn verjanda í máli ákæruvaldsins gegn Ahmed Abdullah Atiyah Al-Gburi og 

verður að telja að fullt tilefni hefði verið til þess af hálfu dómsins að taka afstöðu til gildis og 

mikilvægis nefndarálitsins í málinu.
281

 

6.3.5.3 Um ákvörðun refsingar  

Bæði 155. og 157. gr. hgl. eru tjónsbrot með fullframningarstigið fært fram og þarf því 

ásetningur hins brotlega að ná til afleiðinga sem enn eru ekki komnar fram.
282

 Í nýlegum dómi 
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Héraðsdóms Austurlands hélt ákærði því fram að „ekki hafi legið ásetningur til brots af hans 

hálfu og hafi hann talið sig vera á leið til Kanada“, og þar af leiðandi væru skilyrði til að 

skilorðsbinda refsinguna uppfyllt.
283

 Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að málsástæður 

ákærða um afsakanlega vanþekkingu á lagareglum gæti ekki breytt þeirri niðurstöðu að 

dómur fyrir brot af þessu tagi væri óskilorðsbundinn í ljósi dómafordæma.
284

 

 Þegar vísað er til dómafordæma um hvort refsing skuli vera skilorðsbundin í 

framangreindum dómi verður að telja að átt sé við sex dóma sem féllu í Hæstarétti Íslands 

þann 11. desember 2003. Málin áttu það sameiginlegt að þau fjölluðu öll um kínverska 

ríkisborgara sem millilentu hér á landi á leið sinni til Bandaríkjanna og framvísuðu fölsuðum 

vegabréfum. Sannað þótti í héraðsdómi að hin ákærðu væru fórnarlömb mansals og ekkert 

hinna ákærðu hefði ætlað að baka öðrum tjón heldur einungis freista þess að bæta lífskjör 

sín.
285

 Við ákvörðun refsingar í héraðsdómum allra málanna þótti því mega líta til 

refsilækkunarsjónarmiða sem fram koma í 3. mgr. 155. gr. hgl. Í 3. mgr. 155. gr. hgl. er gert 

ráð fyrir að hægt sé að fara út fyrir lögbundinn refsiramma 1. mgr. 155. gr. enda hafi „aðeins 

verið um lítilræði að tefla, eða miklar málsbætur eru að öðru leyti, einkum ef fremjandi hefur 

ekki ætlað að baka öðrum tjón, má beita fangelsi allt að 1 ári eða sektum.“ Niðurstaða 

héraðsdóms var 30 daga fangelsi en með hliðsjón af dómaframkvæmd sagði héraðsdómur að 

löng hefð væri fyrir því að skilorðsbinda refsingu fyrir fyrsta brot gegn 1. mgr. 155. gr. hgl. ef 

ekkert fjártjón hefði orðið af háttseminni og hinn ákærði hefði ekki sakaferil. Þá tók 

héraðsdómur fram að: 

Þótt stemma verði stigu við ólöglegum flutningi fólks af ólíku þjóðerni inn á íslenskt 

yfirráðasvæði, hvort heldur sem er til dvalar hér á landi eða vegna millilendingar á leið til 

annarra áfangastaða, er ekki unnt að gera ákærða að blóraböggli fyrir mun alvarlegri glæpi 

þeirra sem stóðu að ferð hans. Ákærði var fórnarlamb þeirra og verður honum ekki fórnað öðru 

sinni, öðrum til viðvörunar.
286

   

 Féllst héraðsdómur því á kröfu verjanda um að skilorðsbinda refsinguna. Málunum var 

öllum áfrýjað til Hæstaréttar. Í niðurstöðum Hæstaréttar var ekki fallist á að skilorðsbinda 

refsingu hinna ákærðu í framangreindum málum. Taldi Hæstiréttur að við mat á því hvort 

refsing ætti að vera skilorðsbundin þyrfti að líta til þess eðlis vegabréfa að vera opinber 

                                                 
283

 Hérd. Austl. 11. maí 2011 (S-41/2011). 
284

 Hérd. Austl. 11. maí 2011 (S-41/2011). 
285

 Hrd. 2003, bls. 4492, 4498, 4504, 4510, 4516 og 4522 (449-454/2003). Þá var tekið fram í þremur málanna 

að glæpur hinna ákærðu hefði falist í því að vera ung, fátæk og auðtrúa, sbr. niðurstöður Héraðsdóms Reykjaness 

sem finna má í Hrd. 2003, bls. 4492 (449/2003), Hrd. 2003, bls. 4510 (452/2003) og Hrd. 2003, bls. 4516 

(453/2003). 
286

 Sjá niðurstöðu Hérd. Reykn. frá 20. nóvember 2003 í t.d. Hrd. 2003, bls. 4510 (452/2003). 



69 

skilríki sem „miklu [skipti] að treysta megi í samskiptum manna og þjóða.“
287

 Hæstiréttur 

bætir við að þá skuli, samkvæmt 1. mgr. 155. gr. hgl., meta refsingu til þyngingar ef falsað 

skjal er notað sem opinbert skjal. Hæstiréttur vísar í dómum sínum til athugasemda með 

frumvarpi sem varð að lögum nr. 136/1998 um vegabréf og tekur fram að í athugasemdunum 

komi fram að alþjóðalögregla Interpol hafi hvað eftir annað vakið athygli á þeirri nauðsyn að 

auka öryggi í útgáfu vegabréfa. Hæstiréttur dró ekki í efa í niðurstöðum sínum að hin ákærðu 

„hafi viljað leita sér betra lífs og keypt vegabréfið af einhverjum sem gerðu sér aðstöðu 

[ákærðu] að féþúfu“ en taldi þrátt fyrir það ekki vera hægt að líta fram hjá því að tilgangur 

notkunar hinna fölsuðu skjala hefði verið að komast ólöglega inn í land.
288

 Brot hinna ákærðu 

yrðu því ekki lögð að jöfnu við ýmis skjalafalsbrot enda væru þau af margvíslegum toga og 

að virtu eðli brotsins, hversu alvarleg þau væru og að teknu tilliti til almennra varnaðaráhrifa 

refsinga þótti Hæstarétti ekki efni til að skilorðsbinda refsingu hinna ákærðu.
289

  

 Hér vekur athygli að Hæstiréttur leggur til grundvallar það markmið ákvæðisins að styrkja 

sönnunargildi skjala og víkkar út þá verndarhagsmuni ákvæðisins að vera eingöngu 

viðskiptalegs eðlis. Í ljósi framangreindra dómafordæma, verður að telja staðfest að íslenskir 

dómstólar telji að verndarhagsmunir 155. gr., þar af leiðandi líklega einnig 157. gr., séu ekki 

síður öryggi ríkisins, allsherjarregla og almannahagsmunir en traust viðskiptalíf og 

viðskiptaöryggi.  

 Þá er vakin athygli á því að í framangreindum dómum Hæstaréttar kemur ekki fram að hin 

ákærðu hafi sótt um hæli hér á landi. Hæstiréttur Íslands hefur því enn ekki fengið tækifæri til 

að endurskoða dóma sem fallið hafa á grundvelli 155. gr. hgl. eða 157. gr. hgl. í málum 

hælisleitenda hér á landi. Dómaframkvæmd Héraðsdóms Reykjaness og Héraðsdóms 

Austurlands sem reifuð hefur verið tekur hins vegar mið af framangreindum 

hæstaréttardómum við ákvörðun refsingar í vegabréfamálum útlendinga, þ.á.m. flóttamanna 

og hælisleitenda. 

6.3.5.4 Um forsendur héraðsdómanna 

Forsendur þeirra dóma sem fallið hafa á grundvelli 155. gr. hgl. og 157. gr. hgl. þegar 

framvísað hefur verið fölsuðum eða röngum vegabréfum við landamæraeftirlit eru, með 

örfáum undantekningum, afar stuttar og í öllum meginatriðum mjög áþekkar. Þá virðast 

mikilvægar upplýsingar um hinn ákærða sjaldnast rata í forsendur dómanna. Í dæmaskyni má 

nefna að þrátt fyrir að 62 hælisleitendur hafi verið ákærðir og dæmdir í Héraðsdómi 
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Reykjaness á tímabilinu 1. janúar 2005 - 31. maí 2011 virðist almennt ekki hafa verið tekið 

fram í forsendum dóma hvort um sé að ræða hælisleitanda.  

 Mannréttindadómstóll Evrópu hefur túlkað 1. mgr. 6. gr. MSE um réttinn til réttlátrar 

málsmeðferðar fyrir dómi þannig að ákvæðið leggi þá skyldu á dómstóla aðildarríkjanna að 

gera nægilega grein fyrir málsástæðum, rökum og sönnunargögnum sem lögð eru fram af 

hálfu aðila máls án tillits til þess hvort þau eru lögð til grundvallar niðurstöðu dómstólsins í 

tilteknu máli.
290

 Þá hefur verið bent á að gæði dóms velti á því hvernig hann er rökstuddur.
291

 

Hagsmunir af slíku verklagi dómstóla séu að a) líklegra sé að dómstóllinn komist að réttri 

lagalegri niðurstöðu, b) auðveldara sé fyrir almenning að átta sig á því á hverju niðurstaða 

dómstólsins byggist og c) að vel rökstuddir dómar séu ólíklegri til að vera áfrýjað og verði 

þeim áfrýjað þá sé áfrýjunardómstóll betur í stakk búinn til að komast að réttri niðurstöðu í 

máli þar sem hinn lægra setti dómstóll hefur rökstutt niðurstöðu sína með nægilega glöggum 

hætti. Sakborningur í refsimáli á því óskoraðan rétt til þess að fá rökstudda dómsniðurstöðu 

sem skýrir á hvaða grundvelli niðurstaðan er byggð og hvernig dómurinn metur vægi þeirra 

gagna sem fyrir hann eru borin. Þá er mikilvægt að tekin sé afstaða til þeirra 

réttlætingarástæðna sem mögulega eru bornar fyrir dóminn fyrir hönd sakborningsins.
292

 Telja 

verður að vel rökstuddur dómur þar sem skýrt er frá því hvaða réttlætingarástæður voru 

færðar fram af hálfu sakbornings og hvernig dómurinn mat gildi þeirra setji sakborning í betri 

aðstöðu til að komast að niðurstöðu um hvort áfrýja skuli dómsniðurstöðunni.
293

  

 Í þeim héraðsdómum sem fallið hafa á grundvelli 155. gr. hgl. og 157. gr. hgl. kemur, sem 

fyrr segir, sjaldan fram hvort hinn ákærði er hælisleitandi. Mögulegt er að fram að þessu hafi 

ekki tíðkast af hálfu verjenda ákærðu að taka fram hvort hinn ákærði er hælisleitandi eða ekki. 

Á það má þó benda að í bréfi lögreglustjórans á Suðurnesjum, dags. 3. ágúst 2011 segir að:  

[…] ymprað hafi verið á [31 .gr. flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna] í 2-3 málum af 

þessum toga við dómsmeðferð, en dómari ekki fallist á að þetta eigi við.
294

  

 Virðist það benda til þess að ekki hafi verið talin þörf á því að minnast á þá málsástæðu 

ákærðu í forsendum dóma. Hvort sem það er ástæðan fyrir svo fastmótuðum dómsforsendum 

eða ekki, er ljóst að framkvæmdin er ekki til þess fallin að stuðla að því að íslenska ríkið 
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uppfylli skyldur sínar að þjóðarétti, hvort sem er skv. 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins 

eða skv. 6. gr. MSE.  

 Vísbendingar eru um að forsendur dómara séu að styrkjast í málum sem varða 

hælisleitendur og uppvísir hafa orðið af ólöglegri komu til landsins. Í Hérd. Reykn. frá 28. 

febrúar 2012 í máli nr. S-134/2012 sem þegar hefur verið rakinn var gerð grein fyrir þeim 

málsástæðum sem verjandi hélt fram fyrir hönd ákærða, vitnaleiðslum og mati dómstólsins á 

því hvort skilyrði 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins væru uppfyllt. Er sú þróun sem þar 

sést til mikilla bóta.  

6.3.5.5 Um réttindi sakbornings og skyldur verjenda  

Sakborningur sem tekinn er höndum fyrir að framvísa ólöglegum skilríkjum á landamærum á, 

eins og aðrir sakborningar, rétt á því að hafa samband við lögmann, nema sérstök ástæða sé til 

að ætla að það muni torvelda rannsókn málsins.
295

 Lögmanni, hvort sem óskað er eftir honum 

sérstaklega, sbr. 3. mgr. 33. gr. sml. eða hann skipaður, sbr. 1. mgr. 33. gr. sml., er þannig 

falið það ábyrgðarmikla hlutverk að gæta réttaröryggis sakbornings enda er réttur sakaðs 

manns til aðstoðar löglærðs verjanda á meðal grundvallarréttinda hans og talinn felast í 1. 

mgr. 70. gr. stjskr., sbr. c lið 3. mgr. 6. gr. MSE.
296

   

 Samkvæmt 1. mgr. 35. gr. sml. skal verjandi draga allt fram í málinu sem verða má 

skjólstæðingi hans til sýknu eða hagsbóta og gæta réttar hans í hvívetna.
297

 Í ákvæðinu felst 

skylda verjanda til að líta eingöngu til þess sem er eða orðið getur til gagns í málflutningi eða 

við rannsókn máls sakbornings enda á framangreint hlutverk verjanda hvoru tveggja við atriði 

sem lúta að sönnunarfærslu og lagatriðum.
298

 Þannig er verjanda skylt að draga fram það sem 

veikir sönnunarfærslu ákæruvaldsins
299

 og ekki síður þau atriði sem gætu orðið til þess að 

sakborningur fái mildari refsingu verði honum gerð refsing.
300

 Hins vegar ber verjanda engin 

skylda til að draga það fram sem ákæruvaldinu hefur yfirsést.
301

 

 Í samræmi við það hlutverk sem verjendum er falið og hér hefur verið rakið, verður að 

telja að sá verjandi sem tekur að sér málsvörn hælisleitanda sem grunaður er um ólöglega 
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komu og er rannsakaður og ákærður fyrir brot gegn 155. gr. eða 157. gr. hgl. sé ekki aðeins 

rétt heldur einnig skylt að benda á réttindi hælisleitenda skv. 31. gr. flóttamannasamningsins. 

Fjallað var um forsendur héraðsdómanna í kafla 6.3.5.4, en þar kom meðal annars fram að svo 

virðist af forsendum dómanna sem vörnum hafi eingöngu verið haldið uppi í örfáum málum. 

Þó má ráða að ákveðnar vísbendingar séu um að verjendur séu farnir að láta reyna á 1. mgr. 

31. gr. flóttamannasamningsins svo sem Hrd. frá 24. febrúar 2012 í máli nr. 120/2012, Hérd. 

Reyk. frá 28. febrúar 2012 í máli nr. S-134/2012 og Hérd. Reyk. frá 14. september 2011 í máli 

nr. S-1013/2011 bera með sér svo sem rakið hefur verið.  

 Benda má á að verjendum er veittur skammur frestur til undirbúnings enda er meðferð 

framangreindra mála hröð svo sem fjallað var um í kafla 6.3.5. Þó meginreglan um hraða 

málsmeðferð sé almennt talin vera sakborningi í hag, takmarkast hún af rétti sakbornings og 

verjanda hans til að fá nægan tíma og aðstöðu til að undirbúa vörn sína, sbr. 1. mgr. 70. gr. 

stjskr., sbr. b liður 3. mgr. 6. gr. MSE.
302

 Því má velta upp hvort hraði málsmeðferðarinnar í 

framangreindum málum sé til þess fallinn að sá réttur sé fyrir borð borinn. Það ætti þó að vera 

verjendum í lófa lagið að leggja mat á það og óska frests ef svo ber undir.   

6.4 Heimildir til að svipta flóttamenn frelsi við ólöglega komu til lands 

Réttur stjórnvalda til að stjórna landgöngu er ótvíræður og koma útlendings til landsins sem 

ekki uppfyllir þær skyldur að landsrétti að gera grein fyrir sér og bera fram réttmæt skilríki 

því til sönnunar, er óhjákvæmilega í andstöðu við þá fyrirætlan flestra ríkja að vita hverjir það 

eru sem dveljast á yfirráðasvæði þeirra.
303

 Með banni við refsingum vegna ólöglegrar komu 

flóttamanna eru þessar heimildir ríkja til að stjórna komu útlendinga inn á yfirráðasvæði sitt 

takmarkaðar. Þær eru takmarkaðar að því leyti að aðildarríkjum að flóttamannasamningnum 

er bannað að refsa flóttamönnum sem uppfylla skilyrði ákvæðisins þegar þeir villa á sér 

heimildir við komu til landsins. Með ákvæði 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins er hins 

vegar gert ráð fyrir því að flóttamenn geri án tafar grein fyrir sér við næsta yfirvald. Í 

framkvæmd er raunin hins vegar sú að flóttamenn eru oftar en ekki við þessar aðstæður rúnir 

trausti stjórnvalda móttökuríkisins. Því gæti verið að flóttamaður sem verður uppvís að því að 
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framvísa fölsuðu skilríki en gefur sig fram og gerir grein fyrir sér, njóti ekki trausts af hálfu 

móttökuríkis þrátt fyrir að í það sinn sé hælisleitandinn sá sem hann segist vera.
304

  

6.4.1 Undantekningarákvæði 2. mgr. 31. gr. um takmarkanir á ferðir flóttamanna 

Til að bregðast við framangreindum aðstæðum er í 2. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins að 

finna heimild fyrir aðildarríkin til að takmarka ferðir flóttamanns við þessar kringumstæður. 

Ákvæðið hljóðar svo: 

Aðildarríkin skulu ekki setja takmarkanir á ferðir slíkra flóttamanna fram yfir það sem nauðsyn 

krefur, og slíkum takmörkunum skal einungis beitt þar til staða þeirra í landinu er komin á 

fastan grundvöll, eða að þeim hefur verið veitt leyfi til þess að koma til annars lands. 

Samningsríkin skulu veita slíkum flóttamönnum hæfilegan frest og alla nauðsynlega 

fyrirgreiðslu til þess að afla sér heimildar til þess að koma til annars lands.  

Til að varpa ljósi á inntak 2. mgr. er rétt að rekja tildrög hennar. Uppruna 2. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins frá 1951 má rekja til 3. mgr. 3. gr. samningsins frá 1933.
305

 Í 

samningnum frá 1933 voru aðildarríkjum veittar ákveðnar heimildir til að beita ráðstöfunum á 

hendur flóttamönnum sem þegar hafði verið hafnað um landvist af ástæðum sem lutu að 

öryggi ríkisins og almannafriði en gátu ekki yfirgefið landið vegna skorts á nauðsynlegum 

skilríkjum eða ferðaáritunum.
306

  

Þegar umræður um flóttamannasamninginn frá 1951 fóru fram voru þau sjónarmið reifuð 

að móttökuríkin yrðu að hafa heimild til að svipta þá flóttamenn frelsi sem komnir væru á 

yfirráðasvæði þeirra. Sá skilningur aðildarríkjanna sem sátu að gerð samningsins var hins 

vegar staðfestur, að ekkert í vernd 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins kæmi í veg fyrir að 

ríkin sviptu flóttamann frelsi á meðan mál hans væri rannsakað og því þyrfti að gera skýran 

greinarmun á refsingu vegna hinnar ólöglegu komu annars vegar og úrræða sem móttökuríki 

gripu til við komu flóttamannsins hins vegar.
307

  

Með þeirri lokaniðurstöðu sem birtist í orðalagi 2. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins er 

móttökuríkjum því heimilt að svipta flóttamenn frelsi við komu þeirra til landsins.
308

 

                                                 
304

 Mikilvægt er að við þessar aðstæður njóti þeir verndar sem á henni þurfa að halda. Sjá nánar Diane Uchimiya: 

„A Blackstone´s Ratio for Asylum: Fighting Fraud While Preserving Procedural Due Process for Asylum 

Seekers“ (2007), bls. 387. 
305

 Gregor Noll: „Article 31“ (2011), bls. 1247. 
306

 Ákvæði 3. mgr. 3. gr. 1933 samningsins (Convention Relating to the Status of Refugees) er svohljóðandi á 

frummálinu: „[Each of the contracting parties] reserves the right to apply such internal measures as it may deem 

necessary to refugees who, having been expelled for reasons of national security or public order, are unable to 

leave its territory because they have not received, at their request or through the intervention of institutions 

dealing with them, the necessary authorizations and visas permitting them to proceed to another country.“  
307

 Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons: Summary Records (1951), 

UN skjal nr. A/CONF.2/SR.35, bls. 11. 
308

 Þessi réttur móttökuríkja til frelsissviptingar hefur margsinnis verið staðfestur í dómum sjá t.d. dóm 

Hæstaréttar Kanada frá árinu 1906 í máli ríkissaksóknara Kanada gegn Cain, nr. AC 542.  



74 

Markmið frelsissviptingar samkvæmt ákvæðinu hafa verið talin felast í því að a) rannsaka 

hver flóttamaðurinn sé, b) rannsaka hvaðan flóttamaðurinn komi, c) rannsaka aðra 

grundvallarþætti hælisumsóknar eða d) vegna öryggis ríkisins.
309

  

Móttökuríkjum hafa verið sett ákveðin skilyrði fyrir frelsissviptingu.
310

 Skilyrðinu um að 

framangreindum takmörkunum skuli ekki beitt fram yfir það sem nauðsyn krefur gerir þá 

kröfu til móttökuríkja að tekið sé tillit til þess hvernig hugtakið nauðsyn er skýrt í þjóðarétti
311

 

og í þeim mannréttindasamningum sem móttökuríkið er aðili að.
312

 Þá hefur 

framkvæmdarnefnd Flóttamannastofnunarinnar sett fram leiðbeiningarreglur um það við 

hvaða aðstæður stjórnvöldum sé heimilt að grípa til svo íþyngjandi takmarkana á ferðum 

flóttamanna og hælisleitenda.
313

 Orðalag 2. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins um 

takmarkanir á ferðum nær til hverskonar takmarkana sem móttökuríki geta beitt að landsrétti 

sínum. Ákvæðið nær þar af leiðandi til úrræða á borð við tilkynningarskyldu og skilyrða um 

að flóttamaður haldi sig innan tiltekins svæðis.
314

 Á grundvelli framangreinds skilyrðis um 

nauðsyn hefur oftar en ekki verið gerður fyrirvari við gæslu flóttamanna í svokölluðum 

detention centers.
315

 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna leggur áherslu á það orðalag 2. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins að framangreindum takmörkunum skuli einungis beitt þar til staða 

flóttamannsins í landinu er komin á fastan grundvöll. Með þessu orðalagi á stofnunin við að 

úrræðinu megi ekki beita eftir að flóttamaður hefur uppfyllt þau skilyrði landsréttar sem gerð 
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eru til að hann verði talinn hælisleitandi og að hælisumsókn hans verði tekin til skoðunar.
316  

Hér á landi mætti því aðeins beita framangreindum takmörkunum þar til flóttamaður hefur 

sótt um hæli þar sem hann gerir grein fyrir sér og upplýsir hvaðan hann kemur. Telja verður 

að framangreind afstaða flóttamannastofnunarinnar sé í eðlilegu samhengi við 26. gr. 

flóttamannasamningsins um ferðafrelsi sem leggur þá skyldu á móttökuríki að veita 

„flóttamönnum sem löglega dvelja í landi þess, rétt til að kjósa sér aðsetursstað og vera 

frjálsir ferða sinna um land þess, að teknu tilliti til hverra þeirra reglugerða, sem beita má um 

útlendinga almennt við sömu aðstæður.“
317

 

 Af framangreindu má ráða að til að frelsissvipting komi til greina þurfa að liggja að baki 

ástæður sem að loknu hlutlægu mati í tilviki hvers og eins, leiða til þeirrar niðurstöðu að 

nauðsyn sé til þess að hamla ferðum flóttamannsins. Sé afstaða Flóttamannastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna lögð til grundvallar má þó aðeins beita framangreindum ráðstöfunum 

þar til flóttamaðurinn hefur uppfyllt þau skilyrði sem gerð eru að landsrétti til að hælisumsókn 

hans sé tekin til meðferðar. Verður að telja að hér sé átt við þau grundvallaratriði að 

flóttamaðurinn hafi gert grein fyrir sér og upplýst hvaðan hann kemur. Slík niðurstaða gerir 

um leið þá kröfu til móttökuríkja að rannsaka við fyrsta mögulega tækifæri þessi atriði.
318

 

6.4.2 Heimildir í íslenskum rétti til að svipta flóttamenn frelsi 

Samkvæmt 7. mgr. 29. gr. útl. er heimilt að handtaka útlending og úrskurða í gæsluvarðhald 

samkvæmt reglum um meðferð sakamála. Beita má heimildinni ef útlendingur neitar að gefa 

upplýsingar um það hver hann er, ef rökstuddur grunur er um að hann gefi rangar upplýsingar 

um það hver hann er eða hann hefur sýnt af sér hegðun sem gefur til kynna að af honum stafi 

hætta, sbr. 1. málsliður 7. mgr. 29. gr. útl. Í ákvæðinu er einnig að finna vægara úrræði sem 

lögregla getur beitt en í niðurlagi 7. mgr. 29. gr. útl. er heimild til handa lögreglu að gera 

útlending skyldan til að tilkynna sig eða halda sig á afmörkuðu svæði.  

 Hæstiréttur Íslands hefur gert tiltölulega strangar kröfur til stjórnvalda í málum sem varða 

gæsluvarðhald útlendinga, sbr. niðurstöðu Hæstaréttar frá 15. september 2004 í máli 

ríkislögreglustjóra gegn X.
319

  

Í málinu var talið að X hefði komið til landsins 26. ágúst 2004 og gefið sig fram við lögreglu 

þremur dögum síðar þar sem hann sótti um hæli. Hælisumsókn sína dró hann hins vegar tilbaka 
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síðla sama dag. X kvaðst hafa framvísað fölsuðu vegabréfi við komu til landsins en neitaði að 

öðru leyti að upplýsa lögreglu um nánari deili á sér. X var gert að tilkynna sig daglega hjá 

lögreglu. Þann 30. ágúst 2004 var X birt ákvörðun sýslumannsins á Akureyri um að honum væri 

vísað frá landi þar sem hann uppfyllti ekki skilyrði íslenskra laga um vegabréf og 

vegabréfsáritanir. Frá þeim degi sætti X gæsluvarðhaldi. Í dómi Hæstaréttar var úrskurður um 

gæsluvarðhald felldur úr gildi á þeirri forsendu að ekki væri alveg nægilega sýnt fram á nauðsyn 

á gæsluvarðhaldi þar sem ekki væru tiltækar aðrar léttbærari aðferðir til að tryggja framkvæmd 

ákvörðunar um brottvísun X.   

 Löggjafinn brást við framangreindum dómi Hæstaréttar með lögum nr. 86/2008 um 

breytingu á útlendingalögum en í athugasemdum um 18. gr. laganna í greinargerð með 

frumvarpinu er áréttað að: „Af dómnum [megi] skýrt ráða að útlendingur, sem ekki er vitað 

hver er og hefur ekki gefið réttar upplýsingar um hver hann er, verður ekki úrskurðaður í 

gæsluvarðhald nema gripið hafi verið til annarra vægari úrræða fyrst, enda þótt um sé að ræða 

menn sem ekki uppfylla skilyrði laganna til dvalar í landinu og enginn veit hverjir eru.“
320

  

 Í tveimur niðurstöðum Hæstaréttar frá 22. október 2008 taldi dómurinn að skilyrði fyrir 

gæsluvarðhaldi væru uppfyllt.
321

  

Í málunum var um að ræða tvo hælisleitendur en rökstuddur grunur lék á að þeir tengdust 

frelsisher Kosovo og að þeir gæfu íslenskum stjórnvöldum rangar upplýsingar um það hvaðan 

þeir væru, hvernig þeir tengdust innbyrðis og hver væri tilgangur með komu þeirra hingað til 

lands. Þá hefðu þeir neitað að gefa upplýsingar um tengsl sín við hugsanlega vitorðsmenn hér á 

landi sem gögn málsins bentu til að þeir hefðu verið í sambandi við. Héraðsdómur komst að 

þeirri niðurstöðu að skilyrði gæsluvarðhalds samkvæmt 7. mgr. 29. gr. útl. væru uppfyllt og 

Hæstiréttur staðfesti þá niðurstöðu.  

 Svo sem ljóst er af forsendum í úrskurðum héraðsdómanna sem staðfestir voru í 

Hæstarétti höfðu við leit fundist myndir þar sem annar hinna kærðu var þungvopnaður. Meðal 

annars á grundvelli þeirra gagna og ætlaðra tengsla þeirra við frelsisher Kosovo taldi 

lögreglan að þeir kynnu að vera hættulegir og því væri nauðsynlegt að þeir sættu 

gæsluvarðhaldi. Taldi héraðsdómur að skilyrði 7. tl. 29. gr. útl. væru uppfyllt og staðfesti 

Hæstiréttur úrskurðina. 

 Af því sem hér hefur verið reifað er ljóst að íslensk stjórnvöld hafa heimild í 

útlendingalögum til að svipta hælisleitendur frelsi á meðan komist er að raun um hverjir þeir 

séu. Hæstiréttur hefur gert nokkuð strangar kröfur til stjórnvalda um að rökstyðja kröfu sína 

um gæsluvarðhald með fullnægjandi hætti og verður að telja það í samræmi við þá afstöðu 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna að meðalhófs skuli gætt þegar stjórnvöld beita 

úrræðum sem svipta hælisleitendur frelsi og að vægari úrræði skuli reynd áður en 

gæsluvarðhaldi verði beitt. Í ljósi þess verður að telja niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 
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120/2012 frá 24. febrúar 2012 draga töluvert úr kröfum til stjórnvalda um að rökstuðningur 

gæsluvarðhaldskröfu sé með fullnægjandi hætti.  

Í málinu krafðist lögreglustjórinn á Suðurnesjum gæsluvarðhalds yfir X, alsírskum ríkisborgara 

sem framvísað hafði fölsuðu frönsku vegabréfi. Í héraðsdómi kom fram að lögreglan taldi sig 

hafa rökstuddan grun um að aðilinn gæfi rangar upplýsingar um það hver hann væri. Þá var talið 

að ferðasaga X væri ótrúverðug. Nauðsynlegt væri að X sætti gæsluvarðhaldi á meðan að 

lögreglan biði þess að fá upplýsingar um hvort aðilinn hefði komið við sögu yfirvalda í Evrópu 

og unnið væri að því að upplýsa hver maðurinn væri. X hélt því m.a. fram að hann hefði óskað 

eftir hæli við fyrsta mögulega tækifæri við komu til landsins og kvaðst eiga rétt á vernd 1. mgr. 

31. gr. flóttamannasamningsins sem gerði verknað hans refsilausan. Þ.a.l. væru ekki uppfyllt 

skilyrði 95. gr. sml. Hann hafi gert umsvifalaust grein fyrir tilveru sinni um leið og hann var 

stöðvaður og skýrt satt og rétt frá.
322

 

 Í forsendum úrskurðarins í héraði er ekki tekið fram hvort lögreglustjórinn á Suðurnesjum 

hafi staðfest það að X hafi sótt um hæli.
323

 Héraðsdómur virðist hins vegar leggja til 

grundvallar að svo sé enda telur dómstóllinn 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins eiga við í 

málinu en að skilyrði ákvæðisins hafi ekki verið uppfyllt. Að því sögðu kemst héraðsdómur 

að þeirri niðurstöðu að: 

Fyrir liggur að kærði framvísaði fölsuðum skilríkjum við komu sína til landsins. Þá fundust 

skilríki í fórum hans sem lögregla kannar nú hvort séu gild og eigi þá við kærða. Ekki liggur 

fyrir að kærði sé sá sem hann segist vera. Kærði er erlendur ríkisborgari og verður því að telja 

hættu á því að hann muni reyna að komast úr landi, leynast eða koma sér með öðrum hætti 

undan málsókn áður en mál hans er til lykta leitt. Með vísan til þessa, rannsóknargagna málsins 

og b. liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, sbr. einnig 7. mgr. 29. gr. laga 

nr. 96/2002 um útlendinga þykir mega fallast á kröfu lögreglustjórans á Suðurnesjum um 

gæsluvarðhald.
324

 

 Af forsendunum má ráða að til að skilyrði b liðar 1. mgr. 95. gr. sml. sé uppfyllt nægi að 

um sé að ræða erlendan ríkisborgara, sem hafi í vörslum sínum fölsuð skilríki og hafi 

framvísað fölsuðum skilríkjum. Verður að telja framangreindan rökstuðning sem staðfestur 

var í Hæstarétti afar rýran enda hljóti að verða að koma til sterkari rökstuðningur fyrir 

gæsluvarðhaldskröfu, sér í lagi þegar hinn kærði hefur sótt um hæli og verið samvinnufús við 

að gera grein fyrir sér. Þá verður að telja að tilvísun til 7. mgr. 29. gr. laga um útlendinga eigi 

ekki við enda er ekki sýnt fram á það í forsendum úrskurðarins að X hafi neitað að gefa upp 

hver hann væri. Þá er óljóst á hvaða grundvelli lögreglan byggir hinn rökstudda grun um að 

hinn kærði hafi gefið rangar upplýsingar um sig enda hafði X játað skýlaust að hann hefði 

borið fyrir sig falsað kennivottorð og jafnframt sótt um hæli og gert grein fyrir sér. Þá verður 
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ekki séð af forsendum að X hafi sýnt af sér hegðun sem gæfi til kynna að af honum stafaði 

hætta. Verður að telja að við framangreindar aðstæður hafi hvorki verið réttlætanlegt né í 

samræmi við dómaframkvæmd að grípa til svo íþyngjandi úrræðis sem gæsluvarðhalds.   

6.5  Niðurstaða 

Blekkingar og svik við landamæraeftirlit eru alvarleg brot á lögum fullvalda ríkja og geta 

ógnað öryggi ríkisins. Öryggi ríkisins er málefnalegt og lögmætt markmið sem hlúa þarf að. 

Hins vegar þarf einnig að gæta jafnvægis þegar stjórnvöld velja hvaða leið skuli farin til að ná 

því markmiði. Jafnvægi þarf að vera á milli sjónarmiða um öryggi ríkisins annars vegar og 

mannréttindasjónarmiða hins vegar.  

 Flóttamenn sem koma hingað til lands eru hins vegar, oft og tíðum, tortryggnir gagnvart 

stjórnvöldum. Mögulega þekkja þeir ekki annað en stjórnvöld þar sem stjórnað er með 

harðræði og ofbeldi. Í þeirra augum er íslenskum stjórnvöldum ekki endilega treystandi. 

Þannig telja þeir sig til dæmis ekki örugga um að verða ekki sendir til baka til upprunaríkis ef 

þeir gefa sig fram við landamæraeftirlit án þess að geta framvísað skilríkjum. Alþjóðlegar 

aðgerðir sem takmarka komu flóttamanna hafa einnig þau áhrif að gripið er til örþrifaráða til 

að komast á áfangastað ferðaleiðar, t.d. með því að framvísa fölsuðum eða röngum skilríkjum. 

 Í umfjölluninni var vikið að framkvæmd rannsóknar lögreglu vegna ólöglegrar komu og 

sýnt fram á að lög um meðferð sakamála um rannsókn væru lögð til grundvallar. Í framhaldi 

af rannsókn væri ákært fyrir brot gegn 155. gr. hgl. eða 157. gr. hgl. vegna framvísunar 

ólöglegra skilríkja. Íslensk stjórnvöld hafa hingað til ekki getað greint á milli þeirra sem 

hyggjast í góðri trú sækja um hæli hér á landi og framvísa í þeim tilgangi fölsuðum eða 

röngum vegabréfum og hinna sem eru komnir hingað til lands í öðrum og ólögmætum 

tilgangi. Allir hafa verið dæmdir og flestir með hraði. Sýnt var fram á með tölfræðilegum 

gögnum að hvorki virðist koma fram í forsendum héraðsdóma að um flóttamenn eða 

hælisleitendur hafi verið að ræða í málum sem varða framvísun ólöglegra skilríkja né heldur 

hafi verjendur, framanaf, haldið uppi vörnum á grundvelli 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins. Þó eru vísbendingar um að forsendur dóma og málsvarnir séu að 

styrkjast. Vakin var athygli á, í ljósi fyrri umfjöllunar um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar, að 

héraðsdómarar virðast taka 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins til greina þar sem 

ákvæðinu hefur verið haldið fram til varnar ákærða.   

  Fjallað var um heimildir til að svipta flóttamenn frelsi við ólöglega komu til lands og að 

Hæstiréttur Íslands hafi, a.m.k. framan af, gert strangar kröfur til gæsluvarðhalds þeirra sem 

ekki hafa getað sannað hverjir þeir eru. Það vekur upp spurningar um hvort mögulegt sé að 
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íslensk stjórnvöld beiti þeirri aðferð að treysta á að hælisleitendur verði dæmdir í 30 daga 

fangelsi í stað þess að fara fram á að ferðir þeirra séu takmarkaðar á meðan komist er að raun 

um hvern um sé að ræða og hvort hælisumsóknin fái frekari meðferð hjá íslenskum 

stjórnvöldum.
325

  

 Ekki verður ráðið af þeirri framkvæmd sem hér hefur verið rakin að íslensk lög tryggi 

flóttamönnum og hælisleitendum þá vernd sem fjallað er um í 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins. Til samanburðar verður því litið til lagareglna og framkvæmdar í 

Noregi vegna ólöglegrar komu. 

7 Lagareglur og framkvæmd í Noregi vegna ólöglegrar komu  

Í Noregi er notkun falsaðra eða rangra skilríkja refsiverð skv. 166. gr. norsku 

hegningarlaganna, sbr. 182. gr., sbr. einnig 2. mgr. 372. gr. Ákvæði 166. gr. hljóðar svo: 
 

Hver sá sem gefur rangan vitnisburð fyrir dómi eða lögbókanda eða gefur ranga yfirlýsingu fyrir 

dómi sem aðili eða fyrirsvarsmaður í máli, eða sem gefur rangan vitnisburð hvort sem er 

munnlega eða skriflega fyrir opinberu yfirvaldi þar sem aðili er skyldugur til að gefa vitnisburð 

eða þar sem vitnisburði er ætlað að vera sönnunargagn, skal sæta sekt eða fangelsisvist allt að 

tveimur árum.
326 

 

 Ákvæði 182. gr. norsku hegningarlaganna tekur sérstaklega til falsaðra skjala og hefur að 

geyma þyngri refsiákvæði ef um er að ræða opinber skjöl ríkis: 

Hver sá sem í ólögmætum tilgangi notar falsað skjal eða eftirmynd ófalsaðs skjals, eða sem 

stuðlar að slíkri notkun skal sæta sekt eða fangelsisvist allt að tveimur árum en allt að fjórum 

árum ef skjalið sem um ræðir er opinbert skjal Noregs eða annars ríkis […].
327

  

 Ákvæði 2. mgr. 372. gr. norsku hegningarlaganna tiltekur sérstaklega beitingu rangra 

vegabréfa: 

Hver sá sem ranglega gefur sjálfan sig eða annan mann fram í vitnisburði, eða sem eiganda 

vegabréfs eða annars slíks kennivottorðs, sér eða öðrum til hagsbóta eða til að skaða annan 

mann, eða hagnýtir sér með öðrum hætti slíkt skjal eða aðstoðar annan mann við að hagnýta sér 

skjal, skal sæta sektum eða fangelsi allt að fimm mánuðum.
328
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 Refsiákvæði 166. gr. hgl. er tiltölulega víðtækt en hefur verið beitt af varfærni enda hafa 

Norðmenn viðhaft þá framkvæmd þegar um hælisleitanda er að ræða, að athæfið sé ekki 

refsivert ef Noregur er fyrsta örugga landið sem hælisleitandinn kemur til og ef hann hefur 

jafnframt gefið sig fram við yfirvöld án tafar til að leita hælis og lætur af notkun hinna 

fölsuðu skilríkja um leið og hann er kominn inn í landið.
329

 

Framkvæmdin er byggð á niðurstöðu í dómi Hæstaréttar Noregs, Rt. 1995, bls. 1218. Í 

málinu hafði A, sem var frá Srí Lanka og Tamíli að uppruna, framvísað við komu á 

Oslóarflugvelli, vegabréfi annarrar konu, en það hafði að geyma bæði vegabréfsáritun og 

dvalarleyfi í Noregi en í vegabréfinu var mynd af A. A var handtekin stuttu síðar. Eftir 

handtökuna sótti A um hæli í Noregi. Í kjölfarið var A ákærð fyrir brot gegn 1. mgr. 182. gr. 

norskra hegningarlaga og einnig fyrir brot gegn 6. gr. þág. útlendingalaga vegna þess að hún 

hefði ætlað að láta sem hún hefði dvalarleyfi þó að henni hefði ekki verið veitt slíkt leyfi. 

Fyrir héraðsdómi Oslóar gekkst A við atvikum máls en bar fyrir sig neyðarrétt. 

Héraðsdómurinn taldi hins vegar ekki sýnt að aðstæður A á Srí Lanka gæfu tilefni til þess að 

undanþiggja hana refsingu á grundvelli neyðarréttar en þegar dómur féll í héraðsdóminum 

hafði norska Útlendingastofnunin (Utlendingsdirektoratet eða UDI) komist að þeirri 

niðurstöðu að synja ætti A um hæli í Noregi.
330

 

Fyrir Hæstarétti hélt A því m.a. fram að verk hennar væri, með vísan til 31. gr. 

flóttamannasamningsins, undanþegið refsingu, þrátt fyrir að norsk yfirvöld væru búin að 

komast að þeirri niðurstöðu að A félli ekki undir hugtakið flóttamaður í skilningi 1. gr. 

flóttamannasamningsins. Þá vísaði A einnig til þess að verk hennar væri refsilaust á 

grundvelli neyðarréttar. Hæstiréttur Noregs ógilti málsmeðferðina fyrir héraðsdómi frá og 

með aðalmeðferðinni vegna ófullnægjandi rökstuðnings um huglæg skilyrði í tengslum við 

vörnina um neyðarrétt. Á grundvelli réttarfarsreglna hafði Hæstiréttur hins vegar ekki 

möguleika á því að endurmeta hvort hin huglægu skilyrði væru uppfyllt. 

Í niðurstöðu sinni tók hinn norski Hæstiréttur fram að samkvæmt undirbúningsgögnum 

þág. norsku útlendingalaganna væri vernd skv. 31. gr. flóttamannasamningsins talin felast í 

grundvallarreglunni um neyðarrétt.
331

 Þrátt fyrir það féllst rétturinn á að A gæti borið fyrir sig 

31. gr. flóttamannasamningsins enda þó að skilyrði fyrir neyðarrétti yrðu ekki endurmetin 

                                                                                                                                                         
bevitnelse, et personpass eller et liknende legitimasjonspapir omhandlet person eller på annen måte benytter et 

slikt dokument, eller som medvirker hertil.“  
329

 Utlendingsloven. Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. 

Kommentarutgave (2010), bls. 605.  
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 A hafði þá þegar kært þá niðurstöðu til norska dómsmálaráðuneytisins sem komst síðar að þeirri niðurstöðu 

að kæra A væri ekki tæk og vísaði henni frá.  
331

 Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1983:47, bls. 145.  
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fyrir Hæstarétti tók rétturinn fram að ekki væri hægt að útiloka það að ákvæði 31. gr. 

flóttamannasamningsins gæti, í vissum tilvikum, haft sjálfstætt gildi í norskum rétti.
332

  

Þá tók rétturinn fram að ákvæði 31. gr. flóttamannasamningsins væri ætlað að veita þeim 

vernd sem fallið gætu undir 1. gr. flóttamannasamningsins en taldi að sýnt hefði verið fram á 

að A gæti ekki fallið undir flóttamannahugtakið skv. samningnum. Þar sem A uppfyllti þegar 

af þeirri ástæðu ekki skilyrði fyrir vernd skv. 31. gr. flóttamannasamningsins tók rétturinn 

ekki til skoðunar hvort A, sem hefði verið handtekin og síðar sótt um hæli, hefði uppfyllt 

skilyrðið um að gefa sig fram við yfirvöld „án tafar“. 

Norsk framkvæmd hefur dregið mark sitt af framangreindum dómi. Framkvæmdin hefur 

verið á þá leið að vakni grunsemdir um notkun falskra eða rangra skilríkja við komu 

útlendings til Noregs, tekur lögreglan á máli hans nema hann hafi þá þegar sótt um hæli en í 

þeim tilvikum er mál hans sent UDI.
333

 Í framkvæmd virðist skipta mestu máli hvernig 

hælisleitandi útskýrir mál sitt fyrir útlendingayfirvöldum, þ.e. hvort hann leitist við að skýra 

rétt frá uppruna sínum og auðkennum, eftir að hann er kominn inn í landið á hinum fölsuðu 

skilríkjum.
334

 Um þetta segir m.a. í reglum UDI að það geti verið nauðsynlegt að nota fölsk 

skilríki á flóttaleið en notkun slíkra skilríkja geti á hinn bóginn einnig verið þáttur í 

skipulagðri glæpastarfsemi. Nauðsyn til að styðjast við fölsuð skilríki á flótta geri framvísun 

þeirra fyrir norskum stjórnvöldum ekki lögmæta. Í reglunum eru gefin upp dæmi um tilvik þar 

sem UDI telur heimilt að grípa til aðgerða vegna ólöglegrar komu, þ.e. þegar hælisleitandi a) 

veitir ekki upplýsingar um hælisumsóknir sem hann hefur lagt inn á ferðaleið sinni, b) veitir 

rangar upplýsingar um ástæður flótta, c) veitir yfirvöldum útlendingamála ítrekað rangar 

upplýsingar eða viðheldur röngum upplýsingum eða d) gefur rangar upplýsingar um aldur 

sinn í því skyni að falla undir þá skilgreiningu að vera fylgdarlaust barn á flótta.
335

 

Í bréfi norska ríkissaksóknarans, dagsettu 1. desember 2008, áréttaði hann hvernig 

framkvæmd saksóknar skuli háttað vegna ólöglegrar komu, m.a. vegna framvísunar falsaðra 
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eða rangra skilríkja.
 336

 Í niðurlagi bréfsins segir ríkissaksóknari að í samræmi við ákvæði 31. 

gr. flóttamannasamningsins verði hælisleitandi sem kemur til Noregs og er þar fyrst öruggur 

fyrir ofsóknum, ekki saksóttur fyrir ólöglega komu. Framangreind undanþága frá saksókn nái 

til þeirra tilvika þegar hin fölsuðu skilríki voru nauðsynleg fyrir hælisleitandann við flóttann 

en ekki ef um áframhaldandi notkun hinna fölsuðu skilríkja eftir komu til landsins var að 

ræða.
337

 Um nánari beitingu undanþáguákvæðis 31. gr. flóttamannasamningsins vísar 

ríkissaksóknarinn m.a. í framangreindan dóm Rt. 1995, bls. 1218.
338

  

 Ástæða er til að draga fram að Norðmenn hafa lagt á það áherslu að refsa þeim sem láta 

flóttamönnum hin fölsuðu skilríki í té, hvort sem það er gegn gjaldi eður ei.
339

 Í samræmi við 

það leggur ríkissaksóknari á það áherslu í bréfi sínu að ákærendur gæti varfærni þegar metið 

er hvort ástæða sé til að ákæra í þeim tilvikum þegar ástæða er til að ætla að um fórnarlömb 

mansals geti verið að ræða og íhugi alvarlega að falla frá saksókn í tilvikum sem ekki verða 

talin eins alvarleg.
340

  

Framangreindur dómur Hæstaréttar Noregs er athyglisverður ekki síst vegna þess að 

íslensk útlendingalöggjöf hefur í mörgu tilliti átt uppruna sinn að rekja til þeirrar 

útlendingalöggjafar sem gilt hefur í Noregi.
341

 Í því ljósi þykir mega draga sérstaklega fram 

þau atriði sem athygli vekja í Rt. 1995, bls. 1218. Ber þar fyrst að nefna að Hæstiréttur Noregs 

telur að þrátt fyrir að vernd skv. 31. gr. flóttamannasamningsins hafi verið talin felast í 

grundvallarreglu norskra laga um neyðarrétt þá geti ákvæðið einnig haft gildi eitt og sér. Er 

það sérstaklega athyglisvert í ljósi þeirrar staðreyndar að í Noregi, sem einnig aðhyllist 

tvíeðliskenninguna, hafði flóttamannasamningurinn ekki verið lögfestur í norskum rétti þegar 

dómurinn gekk og hefur ekki verið lögfestur fram til þessa dags, þó ákvæði 

flóttamannasamningsins séu talin endurspeglast í núgildandi löggjöf.
342

 Þá staðfestir 

Hæstiréttur Noregs þá túlkun að vernd 31. gr. flóttamannasamningsins skuli ná til þeirra sem 
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falla undir flóttamannahugtakið í 1. gr. flóttamannasamningsins. Einnig vekur athygli 

niðurstaða réttarins um að þrátt fyrir að norsk lög kveði á um að flóttamaður geti sótt um hæli 

á landamærastöð og að notkun falsaðra skilríkja sé refsiverð, þá telur Hæstiréttur Noregs að 

það geti verið afsakanlegt fyrir flóttamenn sem hyggjast sækja um hæli í Noregi að framvísa 

fölsuðum eða röngum skilríkjum á ferðaleið og við komu. Sérstaklega eigi þetta við ef 

flóttamaður veit ekki eða getur ekki vitað hvaða reglur gildi um meðferð þeirra í Noregi.
343

 

Öðru máli gegnir ef sá hinn sami framvísar fölsuðum skilríkjum eftir að vera kominn inn fyrir 

landamæri ríkis, slíkar aðstæður séu annars eðlis og leiði til annarra og meira íþyngjandi 

réttaráhrifa. Þá ber að vekja athygli á því að Hæstiréttur tók ekki afstöðu til þess hvort þær 

aðstæður, þegar flóttamaður er tekinn við að framvísa fölsuðum eða röngum skilríkjum og 

sækir um hæli eftir að hann hefur verið handtekinn, verði til þess að hann geti ekki uppfyllt 

skilyrði 31. gr. flóttamannasamningsins um að hann gefi sig fram við yfirvöld af sjálfsdáðum. 

Af því má a.m.k. draga þá ályktun að vernd flóttamanna skv. 31. gr. flóttamannasamningsins 

sé ekki endilega fallin niður umsvifalaust, hafi þeir verið handteknir áður en þeim gafst kostur 

á að sækja um hæli.  

Norska framkvæmdin virðist samkvæmt framansögðu vera á þá leið að gerður sé skýr 

greinarmunur á þeim sem aðstoða stjórnvöld við að gera grein fyrir sér og hinum sem ekki 

veita slíka aðstoð. Þá sé einnig gerður greinarmunur á þeim sem eingöngu bera fyrir sig hin 

fölsuðu eða röngu skilríki við komuna til landsins og hinum sem halda því fram, eftir komu til 

landsins, að skilríkin beri um hverjir þeir séu og eftir atvikum framvísa skilríkjunum eftir að 

vera komnir inn í landið.  

 Íslensk útlendingalög eru eins og áður sagði byggð á norsku útlendingalögunum. Þá hafa 

íslensk stjórnvöld oftar en ekki horft til framkvæmdar nágrannaríkja á Norðurlöndunum við 

ýmis tilefni. Verður að telja að gildi þessa samanburðar felist því ekki síst í því að veita 

innsýn í hvernig hægt sé að hátta framkvæmd hér á landi við komu flóttamanna sem framvísa 

fölsuðum eða röngum skilríkjum með það að markmiði að þjóðréttarlegar skuldbindingar 

landsins skv. 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins séu uppfylltar.  

8 Tillögur til úrbóta í lögum og framkvæmd 

Í ljósi þeirrar rannsóknar sem hefur verið rakin verður að telja að full ástæða sé til þess að 

íslenska ríkið taki ákvörðun um að lögfesta ákvæði þar sem skýrlega er kveðið á um að 
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réttindi 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins gildi hér á landi og hvaða skilyrði þurfi að 

uppfylla til að njóta réttindanna.  

 Markmið slíks ákvæðis yrði að veita þeim sem leita hælis hér á landi og uppfylla skilyrði 

ákvæðisins að öðru leyti, vernd gegn refsingum vegna ólöglegrar komu svo skyldur íslenska 

ríkisins að þjóðarétti væru uppfylltar. Við úrbætur af þessu tagi væri rétt að taka tillit til gagna 

alþjóðastofnana og fræðirita í flóttamannarétti sem skýrt hafa inntak ákvæðisins. Með 

hliðsjón af inntaki 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins sem rakið var í kafla 4 væri rétt að 

leggja til grundvallar að til að njóta verndar gegn refsingum þyrfti að vera um að ræða 

flóttamann sem hefði flúið ofsóknir í skilningi 1. gr. flóttamannasamningsins. Þó væri ekki 

réttlætanlegt að gera kröfu um að hann sanni það, heldur myndi nægja að hann teldi sig vera 

flóttamann. Þá yrði að gera þá kröfu til flóttamannsins að hann hefði ekki, þegar hann varð 

uppvís að hinni ólöglegu komu, fengið viðurkennda stöðu sína sem flóttamaður og verið veitt 

hæli í öðru landi. Verður að telja að vernd 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins takmarkist 

við þá flóttamenn sem ekki hefur verið veitt hæli.  

 Á hinn bóginn þyrfti að gera kröfu um að flóttamaðurinn væri í raun og sanni að leita 

hælis og hygðist gefa sig fram við yfirvöld til að sækja um hæli án tafar. Þó ætti að leggja til 

grundvallar að ekki yrði gerð sú krafa að flóttamaðurinn hygðist sækja um hæli hér á landi. 

Skapast það af landfræðilegri stöðu Íslands sem er miðja vegu milli tveggja heimsálfa. Eins 

og sýnt var fram á með tölfræðilegum gögnum í kafla 6.3.5, eru flestir þeir flóttamenn sem 

teknir eru með fölsuð eða röng skilríki hér á landi á leið sinni vestur um haf. Það gengi gegn 

markmiðum 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins ef vernd ákvæðisins næði ekki til þeirra 

flóttamanna sem ennþá eru á ferðaleið sinni og eru teknir með fölsuð eða röng skilríki við 

ytra landamæraeftirlit Schengen svæðisins. Sú röksemdarfærsla fær stuðning í niðurstöðu 

kafla 4.2.3 þar sem sýnt var fram á að flóttamanni beri ekki skylda til að sækja um hæli á 

tilteknu stigi flóttans. 

 Þá verður að telja að rétt væri að gera að skilyrði að flóttamaður hafi haldið ferðaleið sinni 

áfram án mikilla tafa án þess þó að hann þurfi að vera að koma beint frá landi í bókstaflegum 

skilningi enda geti gildar ástæður legið að baki því að flóttamaður hafi viðkomu í öðrum 

löndum á ferðaleið sinni.  

 Það leiðir af almennum reglum að mat á því hvort framangreindum skilyrðum sé fullnægt 

yrði í höndum Útlendingastofnunar. Því bæri yfirvaldi sem varpar ljósi á ólöglega komu 

flóttamanns að tilkynna Útlendingastofnun umsvifalaust um komu hans. Til að framangreind 

úrræði verði virk í framkvæmd er lagt til að í beinu framhaldi af slíkri tilkynningu til 

Útlendingastofnunar færi fram fyrsta viðtal lögfræðings hælismála hjá stofnuninni við 
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flóttamanninn ásamt talsmanni hans. Við matið væri að auki hægt að taka mið af því hversu 

samvinnufús flóttamaðurinn er við að gera grein fyrir sér. 

 Tillagan tekur mið af því að flóttamenn sem sækja um hæli í góðri trú og uppfylla að öðru 

leyti skilyrði ákvæðisins verði ekki ákærðir fyrir ólöglega komu. Jafnframt er lagt til að eftir 

að niðurstaða umsóknarinnar er fengin komi ekki til ákæru hvort sem staða flóttamannsins er 

viðurkennd sem slík eða honum er synjað um hæli.
344

 

 Komi lögfesting ákvæðis af þessu tagi ekki til er ljóst að í dómi Héraðsdóms Reykjaness 

frá 28. febrúar 2012 í máli (S-134/2012) felast vísbendingar um að dómstólar telji sér heimilt 

að meta hvort skilyrði 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins séu uppfyllt. Það ætti að vera 

hvatning til verjenda að rekja skilyrði 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins í málsástæðum 

sínum fyrir hönd ákærðu í dómsmálum af þessu tagi. Með ítarlegri dómaframkvæmd gæti 

framkvæmd stjórnvalda í málum flóttamanna og hælisleitenda sem uppvísir verða að 

ólöglegri komu tekið breytingum án þess að lagabreytingar þurfi til. 

9 Samantekt og niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknar var að greina inntak 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamnings 

Sameinuðu þjóðanna og kanna hvort framkvæmd hér á landi, um viðbrögð við komu 

flóttamanns sem framvísar röngum eða fölsuðum skilríkjum, samræmist þeim þjóðréttarlegu 

skuldbindingum sem hvíla á íslenska ríkinu samkvæmt flóttamannasamningnum.  

 Í 4. kafla var komist að þeirri niðurstöðu að til að öðlast þá vernd sem 1. mgr. 31. gr. veitir 

yrðu flóttamenn að uppfylla eftirtalin skilyrði ákvæðisins.  

 Í fyrsta lagi verður útlendingur sem framvísar fölsuðum eða röngum skilríkjum að vera 

flóttamaður sem hyggst sækja um hæli eða hælisleitandi sem sótt hefur um viðurkenningu á 

stöðu sinni sem flóttamaður.  

 Í annan stað geta aðferðirnar sem beitt er við hina ólöglegu komu verið mismunandi en 

allar eiga þær sameiginlegt að ekki eru uppfyllt skilyrði móttökuríkis til löglegrar komu 

útlendings til landsins. Móttökuríkið hefur óskoruð réttindi yfir yfirráðasvæði sínu en því 

fylgir jafnframt sú skylda þess að uppfylla skuldbindingar sínar að þjóðarétti, hvort sem um er 

að ræða á flugvöllum eða á öðrum svæðum sem heyra undir ríkið.  

 Í þriðja lagi verða takmörk verndarinnar sem 1. mgr. 31. gr. veitir dregin við þá 

flóttamenn sem fengið hafa hæli í öðru landi. Verndin nær til þeirra sem hafa á ferðaleið sinni 

haft stutta viðkomu í landi eða löndum enda er ekki gerð krafa um að flóttamaður sæki um 
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hæli á tilteknu stigi á flótta sínum. Við mat á því hvort flóttamaður hefur fyrirgert rétti sínum 

til verndar 1. mgr. 31. gr. skal styðjast við lengd dvalarinnar á viðkomustaðnum, ástæður 

dvalarinnar og hvort flóttamaðurinn leitaðist við eða fann vernd de jure eða de facto frá þeim 

ofsóknum sem hann flúði.  

 Í fjórða lagi verður gerð sú krafa til flóttamanna að þeir gefi sig fram, tafarlaust og af 

sjálfsdáðum, til yfirvalda í því móttökuríki þar sem þeir hyggjast sækja um hæli. 

Undantekning frá framangreindri meginreglu er ef gildar ástæður liggja að baki því að 

flóttamaður hafi ekki gefið sig fram hjá stjórnvöldum þegar hann verður uppvís að hinni 

ólöglegu komu. Mat á þeim ástæðum sem liggja að baki og hvort þær teljist gildar er 

einstaklingsbundið. Þá verður einnig að undanþiggja þá flóttamenn sem verða uppvísir að 

ólöglegri komu til viðkomulands, þessu skilyrði. Vernd 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins nær því einnig til þeirra sem teknir eru höndum fyrir að framvísa 

fölsuðum eða röngum skilríkjum á ytri landamærum Schengen svæðisins, t.d. á 

Keflavíkurflugvelli á leið vestur um haf, ætli þeir sér að sækja um hæli á áfangastað.  

 Í 5. kafla var litið til þess hvaða áhrif fullgiltur en ólögfestur þjóðréttarsamningur hefur í 

íslenskum landsrétti. Komist var að þeirri niðurstöðu að í ljósi túlkunarreglunnar um að lög að 

landsrétti skuli skýrð til samræmis við þjóðréttarlegar skuldbindingar, hafi 

flóttamannasamningurinn talsvert gildi að íslenskum rétti. Á hinn bóginn geti verið 

erfiðleikum bundið að meta hvert efnislegt inntak flóttamannasamningsins er, þegar ekki er 

fyrir að fara alþjóðlegri stofnun sem falið er það vald að skýra inntak samningsins og gegnir 

hlutverki við samræmingu á túlkun stjórnvalda aðildarríkja. Í því skyni að varpa ljósi á þær 

heimildir sem íslenskir dómstólar og stjórnvöld geta stuðst við þegar 

flóttamannasamningurinn er túlkaður var í kafla 5.4 skýrt frá gildi slíkra heimilda. 

Niðurstaðan var sú að hvorki íslenskum dómstólum né stjórnvöldum beri skylda til að líta til 

þeirra gagna sem reifuð eru í kaflanum. Þrátt fyrir það var lögð áhersla á að dómstólum og 

stjórnvöldum væri heimilt að líta til gagnanna enda væri þar oft og tíðum að finna 

vísbendingar sem kæmu að gagni við túlkun samningsins.  

 Þá var í 6. kafla rýnt í þá framkvæmd sem viðhöfð er hér á landi við ólöglega komu 

flóttamanna til landsins. Komist var að þeirri niðurstöðu að í framkvæmd væri ekki greint á 

milli þeirra sem framvísi fölsuðum eða röngum skilríkjum annars vegar með það að markmiði 

að leita hælis eða eiga hér viðkomu á flótta sínum og hins vegar þeim sem beita sömu 

aðferðum í öðrum og ólögmætum tilgangi. Sú framkvæmd sem mótast hefur hér á landi, að 

dæma flóttamenn og hælisleitendur í fangelsi fyrir brot gegn 155. gr. hgl. eða 157. gr. hgl. um 

skjalafals, er í andstöðu við kröfur 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins um bann við 
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refsingum vegna ólöglegrar komu. Þá er vörnum af hálfu ákærða og forsendum í niðurstöðu 

dómstóla oft og tíðum ábótavant. Nýleg dómaframkvæmd veitir þó vísbendingar um að 

ákveðin þróun sé hafin í þá átt að verjendur færi fram fleiri og sterkari málsástæður fyrir hönd 

skjólstæðinga sinna og kröfu um rökstudda niðurstöðu af hálfu dómstóla. Af því leiði að 

dómstólar séu farnir að rekja í forsendum sínum afstöðu sína til málsástæðna aðila sem skilar 

sér í betri rökstuðningi dóma, meðal annars um þýðingu ákvæða flóttamannasamningsins, 

enda virðast héraðsdómarar líta til 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins þrátt fyrir að 

samningurinn hafi ekki verið lögfestur hér á landi.  

 Til samanburðar var í kafla 7 litið til framkvæmdar í Noregi þar sem löggjöfin er áþekk 

þeirri íslensku og fyrirmynd hennar í mörgu tilliti. Mörk norsks landsréttar og þjóðaréttar lúta 

tvíeðliskenningunni og þá hefur flóttamannasamningurinn ekki verið lögfestur en hefur verið 

talinn birtast í norskum lögum. Í kaflanum var greint frá því að 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins sé talin geta haft sjálfstætt gildi, burtséð frá því hvort 

neyðarréttarsjónarmið eru uppfyllt. Þá kom fram að ekki tíðkist að ákæra og dæma flóttamenn 

fyrir ólöglega komu séu skilyrði 1. mgr. 31. gr. uppfyllt. Almennt er þar tekið tillit til þess 

hversu samvinnufús flóttamaðurinn er við að gera grein fyrir sér eftir að hafa orðið uppvís að 

framvísun falsaðra eða rangra skilríkja og einnig hvort hann hafi framvísað slíkum skilríkjum 

eftir komuna til landsins. Lagt var til grundvallar að norsk framkvæmd gæti veitt vísbendingar 

um hvernig nýrri framkvæmd í málaflokknum hér á landi skuli háttað. 

 Í 8. kafla var gerð tillaga að nýrri framkvæmd í málaflokknum. Komist var að niðurstöðu 

um að réttast væri að lögfesta í útlendingalögum ákvæði sem tæki mið af 1. mgr. 31. gr. 

flóttamannasamningsins. Það væri hentug leið til að leiðrétta þá venju sem tekið hefði á sig 

mynd við framkvæmd framangreindra mála hér á landi. Þó er ekki útilokað að framkvæmd 

um efnið breytist, meðal annars í ljósi nýlegs dóms Héraðsdóms Reykjaness frá 28. febrúar 

2012 í máli ákæruvaldsins gegn Adil Rouabhia. Miklu skiptir þ.a.l. að í málum flóttamanna sé 

haldið uppi þeim vörnum sem sækja má til 1. mgr. 31. gr. flóttamannasamningsins.  

 Leggja verður til grundvallar að allir þeir sem staddir eru á yfirráðasvæði íslenska ríkisins 

eigi rétt á þeirri vernd mannréttinda sem þeim er ætluð samkvæmt íslenskum lögum og þeim 

þjóðréttarlegu skuldbindingum sem íslenska ríkið er aðili að. Sé framkvæmdin í raun með 

öðrum hætti verða stjórnvöld að grípa til ráðstafana til að uppfylla þjóðréttarskyldur sínar um 

mannréttindi.  

 Sú rannsókn sem hér hefur verið rakin hefur vonandi varpað ljósi á það mat sem fara þarf 

fram þegar skorið er úr um réttindi flóttamanna og hælisleitenda vegna framvísunar ólöglegra 
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skilríkja, og komið gæti að gagni fyrir verjendur þeirra, a.m.k. meðan lagabreytingar hafa ekki 

litið dagsins ljós.  
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Útdráttur úr tölfræðilegri athugun um fjölda hælisleitenda sem ákærðir hafa verið fyrir 

ólöglega komu á tímabilinu 1. janúar 2005 til 31. maí 2011. Athugunin var unnin að beiðni 

innanríkisráðuneytisins af hálfu lögreglustjórans á Suðurnesjum. 

 

Dagsetning: Áfangastaður: Hælisumsókn lögð fram: Ákærumeðferð: 

  

Eftir framvísun  Eftir að dómur er fallinn 

 2/5/05 KEF 1 

 

já 

9/20/05 KEF 1 

 

já 

12/8/06 KEF 1 

 

já 

12/26/07 KEF 1 1 já 

7/16/08 YYZ (Toronto, Kanada) 1 

 

já 

9/11/08 YHZ (Halifax, Kanada) 1 

 

já 

10/10/08 KEF Ekki uppl. um tímasetningu hælisumsóknar já 

10/11/08 KEF 1 

 

já 

10/12/08 YYZ (Toronto, Kanada) 1 

 

já 

10/21/08 KEF Ekki uppl. um tímasetningu hælisumsóknar já 

10/24/08 YYZ (Toronto, Kanada) 1 

 

já 

11/13/08 KEF 1 

 

já 

5/8/08 YHZ (Halifax, Kanada) 1 1 já 

5/15/08 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

7/7/08 YHZ (Halifax, Kanada) 1 1 já 

7/29/08 YYZ (Toronot, Kanada) 1 1 já 

9/4/08 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

9/13/08 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

10/12/08 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

5/23/09 KEF 1 1 já 

5/3/09 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

5/19/09 KEF 1 

 

já 

5/26/09 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

6/5/09 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

6/7/09 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

6/9/09 YYZ (Toronto, Kanada) 1 

 

já 

6/21/09 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

6/29/09 KEF 1 1 já 

7/26/09 YYZ (Toronto, Kanada) 1 

 

já 

8/8/09 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

8/14/09 YYZ (Toronto, Kanada) 1 

 

já 

8/14/09 YYZ (Toronto, Kanada) 1 

 

já 

8/15/09 KEF 1 1 já 

9/5/09 YYZ (Toronto, Kanada) 1 

 

já 

9/24/09 YHZ (Halifax, Kanada) 1 1 já 

10/5/09 YHZ (Halifax, Kanada) 1 1 já 

10/12/09 YHZ (Halifax, Kanada) 1 

 

já 

10/12/09 YHZ (Halifax, Kanada) 1 

 

já 

11/1/09 BOS (Boston, BNA) 1 

 

já 

11/2/09 KEF 1 

 

já 

4/29/10 KEF 1 1 já 

7/19/10 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

7/21/10 KEF  1 

 

já 

8/22/10 KEF 1 

 

já 
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Dagsetning: Áfangastaður: Hælisbeiðni lögð fram: Ákærumeðferð: 

  

Eftir framvísun  Eftir að dómur er fallinn 

 8/27/10 KEF 1 1 já 

9/13/10 KEF 1 1 já 

9/22/10 YYZ (Toronto, Kanada) 1 

 

já 

9/22/10 YYZ (Toronto, Kanada) 1 

 

já 

9/30/10 YYZ (Toronto, Kanada) 1 

 

já 

10/15/10 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

10/17/10 KEF 1 

 

já 

10/29/10 YYZ (Toronto, Kanada) 1 

 

já 

12/20/10 KEF 1 1 já 

2/12/11 KEF 1 

 

já 

3/14/11 KEF 1 

 

já 

3/14/11 KEF 1 

 

já 

5/4/11 YYZ (Toronto, Kanada) 1 

 

já 

5/11/11 KEF 1 

 

já 

5/27/11 KEF 1 

 

já 

5/27/11 KEF 1 

 

já 

2/17/11 KEF 1 1 já 

5/6/11 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

5/7/11 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

5/6/11 YYZ (Toronto, Kanada) 1 1 já 

     ALLS: 

 

62 29 
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VIÐAUKI II 

Þann 22. júlí 2011 voru spurningar sendar Lárusi Bjarnasyni, sýslumanni á Seyðisfirði og 

Júlíusi Kr. Magnússyni, settum lögreglustjóra og Gunnari Schram, yfirlögregluþjóni í fjarveru 

Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur, lögreglustjóra á Suðurnesjum. Þann 3. ágúst 2011 bárust svör 

beggja embættanna en þau má finna aftar í þessum viðauka.  

Leitast var eftir því að embættin upplýstu um:   

 

1. Framkvæmd (eða procedure) embættisins frá því að einstaklingur verður uppvís að því að 

framvísa fölsuðu vegabréfi við komu til landsins eða vörslu falsaðs vegabréfs/vegabréfa 

þangað til að ákæra er gefin út eða honum sleppt. 

2. Framkvæmd (eða procedure) embættisins frá því að einstaklingur er fundinn í ólöglegri 

landvist þangað til ákæra er gefin út eða honum sleppt. 

3. Fordæmi og aðrar réttarheimildir sem embættið byggir framkvæmd sína á. 

 

Ásamt því hvort að í framkvæmd embættanna í málum af þessu tagi:  

 

4. [Væri] á einhvern hátt leitast við að upplýsa hvort að einstaklingur sem framvísar fölsuðu 

vegabréfi eða á annan hátt er hingað til lands ólöglega kominn eða í ólöglegri vist, sé 

flóttamaður sbr. 1. gr. flóttamannasamningsins frá 1951 og/eða hafi hug á að sækja hér um 

hæli.  

5. Sé ljóst að um flóttamann eða mögulegan hælisleitanda að ræða, þá hvort framkvæmd 

embættisins breytist við það. 

6. Sé ljóst að um flóttamann eða mögulegan hælisleitanda að ræða, þá hvort að á einhvern hátt sé 

leitast við að upplýsa hvort að flóttamaður sé sérstaklega berskjaldaður t.d. hvort um sé að 

ræða flóttamenn í sálrænu áfalli eða flóttamenn sem eru fórnarlömb mansals, samkynhneigða 

eða transgender flóttamenn o.s.fr.  (Hér er ekki um tæmandi talningu að ræða heldur eingöngu 

dæmi.).  

  

http://o.s.fr/


Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 
 

 

 

Hrefna D. Gunnarsdóttir 

 

 

Reykjanesbæ 3. ágúst 2011. 

 

      Ég vísa til tölvupósts sem barst frá þér 22. júlí s.l. Efnið var fyrirspurn um 

framkvæmd embættisins þegar upp koma mál tengd vegabréfamisferli. 

     Ég vil í fyrstu geta þess að embættið hefur nýlega gert tölfræðilega athugun á 

þessum málum að ósk innanríkisráðuneytisins. Þar kom fram að frá 1. 1. 2005 til 31. 

5. 2011 hafa 89 einstaklingar, sem framvísað hafa fölsuðum skilríkjum (155. gr. alm. 

hgl.) eða skilríkjum sem eiga við annan aðila (157. gr. alm.hgl.) við komu til landsins 

(til Keflavíkurflugvallar), sætt ákæru. Talsvert oft er um að ræða aðila sem alls ekki 

eru á leið til Íslands heldur til 3. lands, oftast Kanada, og eru þá teknir fyrir skjalabrot 

við skoðun á ytri landamærum Schengensvæðis. Fram kom í athuguninni að 62 

þessara einstaklinga hafa lagt fram beiðni um hæli á meðan mál þeirra voru til 

meðferðar hjá lögreglu eða eftir að dómur féll. Nokkuð er um að beiðni um hæli sé 

dregin til baka eða Útlendingastofnun synjar viðkomandi um hæli áður en hann sætir 

ákæru. Fram kom að af þeim 62 sem sóttu um hæli sótti um helmingur þeirra um hæli 

eftir uppkvaðningu dóms fyrir skjalafals eða skjalamisnotkun. Fram kom í 

athuguninni að nokkuð erfitt er að flokka þessi mál. T.d. aðili sækir um hæli, dregur 

umsókn til baka en leggur síðan á ný fram umsókn um hæli. 

     Það er nánast undantekningarlaust að þeir aðilar sem um ræðir framvísa, að ósk 

lögreglu, skilríkjum, vegabréfum eða öðrum kenniskjölum, sem reynast fölsuð við 

athugun sérfræðinga á vegum embættisins, eða reynast ekki eiga við viðkomandi 

aðila, og það er ekki fyrr en eftir að þeir eru handteknir og sakaðir um skjalafals eða 

skjalamisnotkun, og þeir sjá að tilraun þeirra til að blekkja yfirvöld með brotum sínum 

hefur mistekist, að þeir nefna hælisumsókn. 

 

Svör við tölusettum spurningum: 

1. Lögreglurannsókn  fer fram samkvæmt lögum um meðferð sakamála nr. 88, 

2008 og hliðsjón höfð af lögum um útlendinga. Meðal annars athugað hvort 

reglur 18. gr. útlendingalaga um skoðun á landamærum eigi við. Útlendingi 

sem um ræðir er alltaf tilnefndur verjandi við rannsókn og alltaf skipaður 

verjandi við dómsmeðferð þessara mála. Þá er auðvitað fenginn túlkur. 

Útlendingastofnun er alltaf tilkynnt um er þessi mál koma upp. Mál fer, eins 

og endranær, að rannsókn lokinni á borð ákæranda, sem tekur málið til 

afgreiðslu skv. reglum 145. gr. laga nr. 88, 2008. Reynt er að hraða rannsókn 

og algengur rannsóknartími frá minna en einum sólarhring til ca. 3 

sólarhringar. 

2. Svipað svar og við lið 1. 

3. Spurrningin svolítið sérkennileg. Verður send fyrirspurn til dómaranna sem 

dæmt hafa þessi mál og verða þeir spurðir eftir hvaða réttarheimildum þeir 

dæma? Fram kemur hér að framan að dæmd hafa verið 89 mál af þessum toga 

af Héraðsdómi Reykjaness frá 1. janúar 2005 til maí 2011. Mér er ekki 



kunnugt um að neinu þessara mála hafi verið áfrýjað til Hæstaréttar. 

Réttarheimildir eru almenn hegningarlög nr. 19, 1940, lög um meðferð 

sakamála nr. 88, 2008, lög um útlendinga nr. 96, 2002 eftir því sem við á o. s. 

frv. Ég árétta hér nokkur atriði: Þessi mál eru lögð fyrir dóm. Ákærðu hafa 

skipaðan verjanda sér við hlið. Ákærðu lýsa yfir að þeir uni dómi. Áður en 

afplánun hefst hefur ríkissaksóknari fengið dóm sendan og lýsir því yfir við 

Fangelsismálastofnun að hann uni dóminum fyrir sitt leyti. Ekki er vitað til að 

ríkissaksóknari hafi í neinu þessara mála beitt heimild sinni skv. 1. mgr. 197. 

gr. in fine laga nr. 88, 2008 til að áfrýja máli ákærða til hagsbóta, það er til 

lækkunar eða brottfalls refsingar. 

4. Gera verður almennt ráð fyrir að við rannsókn þessara mála séu atriði sem hér 

eru nefnd meðal þess sem rannsakað er. 

5. Eins og fram kemur hér að ofan þá virðist sem viðkomandi aðilar reyni nánast 

alltaf fyrst að blekkja yfirvöld með fölsuðum skilríkjum eða skilríkjum sem 

eiga við annan, en nefna þá fyrst, er blekkingin hefur mistekist, að þeir biðjist 

hælis eða séu flóttamenn. Ef aðili gæfi sig fram við lögreglu á landamærum, 

segðist engin skilríki hafa og lýsti því strax yfir að hann óskaði hælis eða væri 

flóttamaður, mundi máli hans væntanlega vísað til Útlendingastofnunar og er 

ekki að sjá að nein ástæða væri þá til saksóknar. 

6. Atriði sem hér eru nefnd eru meðal þess sem rannsakað er við rannsókn á máli 

viðkomandi aðila, en fyrirspurn um þessi atrið ætti kannski fremur að beina til 

Útlendingastofnunar. 

 

Ég bendi hér að lokum á eftirfarandi atriði:  

Í 31. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um stöðu flóttamanna segir að aðildarríkin 

skuli ekki beita refsingum gagnvart flóttamönnum vegna ólöglegrar komu þeirra til 

landsins, eða vistar þar, ef þeir koma beint (leturbreyt. mín) frá landi þar sem lífi 

þeirra eða frelsi er ógnað í merkingu 1. gr. o.s.frv. Ymprað hefur verið á þessu af hálfu 

verjenda í 2-3 málum af þessum toga við dómsmeðferð, en dómari ekki fallist á að 

þetta eigi við. Oftast kemur þetta fólk hingað frá einhverju Norðurlandanna. 

 

 

     

 

 

Virðingarfyllst, 

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 

 

Júlíus Magnússon settur lögreglustjóri 
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Hrefna Dögg Gunnarsdóttir 

 

 

Efni: Svar við fyrirspurn um framkvæmd embættisins  

þegar upp koma mál tengd vegabréfamisferli. 

 

Vísað er til erindis sem embættið móttók á formi tölvupósts hinn 22. júlí þar sem m.a. eru 

settar fram tölusettar spurningar um framkvæmd og málsmeðferð þegar til kasta þess koma mál 

þar sem framvísað er röngum eða fölsuðum ferðaskilríkjum. Fyrst er því til að svara að 

landamærastöðvar í umdæmi lögreglustjórans á Seyðisfirði eru 3 það er Seyðisfjarðarhöfn, 

Vopnafjarðarhöfn og Egilsstaðaflugvöllur sbr. reglugerð nr.1212/2007 um för yfir landamæri. 

Allur gangur er á því hvort formlegu landamæraeftirliti er haldið uppi og ræðst það m.a. af því 

hvaðan för eru að koma hverju sinni og hvar þau lenda. Til að mynda er litið á reglubundnar 

ferjusiglingar sem innan Schengen umferð og er þá ekki um eiginlegt landamæraeftirlit að ræða, 

þar sem um er að ræða för yfir innri landamæri Schengen. Eftir sem áður koma upp mál í 

tengslum við siglingar bílferjunnar Norrænu sem varðað geta fyrirspurnina oftast vegna eftirlits 

tollgæslunnar á staðnum. Lögreglan hefur verklagsreglur að fara eftir þegar slík mál koma upp 

og eru þær einkum settar til að tryggja að mál fari í réttan rannsóknarfarveg. Þessar 

verklagsreglur voru settar hinn 14. desember 2006. Þá hafa flestir lögreglumenn embættisins sótt 

námskeið bæði heima og erlendis um landamæravörslu þar sem það þótti nauðsynlegt á sínum 

tíma þegar Kárahnjúkavirkjun var í byggingu og mikil umferð var um Egilsstaðaflugvöll. 

Nokkur mál af þeim toga sem spurt er um koma upp á ári hverju hér við embættið. Málin 

eru einkum tvenns konar í stærstum dráttum þ.e. annars vegar þegar farþegar gefa sig fram við 

landamæraverði við komu og framvísa ferðaskilríkjum (ýmist röngum eða fölsuðum) og hins 

vegar mál annarra, sem koma skilríkjalausir og óska eftir hæli. Þá gerist það í einhverjum 

tilvikum að ferðamenn sem framvísað hafa löglausum skilríkjum óski eftir hæli síðar í ferlinu. 

Mun nú verða leitast við að svara framkomnum spurningum í tölusettri röð:  

1. Framkvæmd er eins og lög og reglur gera ráð fyrir. Komi slíkt mál upp er 

vakthafandi varðstjóra gert viðvart sem aftur hefur samband við yfirlögregluþjón. 

Málið fer í ákveðinn rannsóknarfarveg sem miðar að því að upplýsa það frá 

grunni. Í þeim ferli er stuðst við ákvæði sakamálalaga nr. 88/2008 og löggjöf um 

útlendinga og málefni þeirra. Er þá eftir efninu gætt ákvæða um réttarstöðu 

sakbornings, tilnefndur verjandi, fenginn túlkur o.sfrv. Í flestum málum fæst 

niðurstaða um rannsókn skilríkja innan 24 klst. og er sakborningur nær 

undantekningarlaust leiddur fyrir dómara innan sólarhrings og dómur kveðinn 

upp nánast í kjölfarið. Ef dráttur verður á að ná til dómara eða rannsókn dregst er 

krafist gæsluvarðhalds. Þegar dómur liggur fyrir er haft samband við 

Fangelsismálastofnun og afplánun hefst nánast strax með flutningi viðkomandi 

suður til Reykjavíkur í samstarfi við LRH. Komi til þess að taka þurfi 

hælisskýrslu eftir að þessu ferli lýkur lendir það oftast í verkahring LRH að 

aðstoða ÚTL við að taka skýrsluna og afla annarra gagna í tengslum við 

hælisbeiðnina.   

2. Slík mál sem hérna er lýst hafa ekki komið upp hjá embættinu en framkvæmdin 

yrði hin sama og lýst er í tölulið 1 hér að framan.  
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3. Hér vill embættið taka skráðar réttarheimildir fram fyrir fordæmi. Réttarheimildir 

eru fyrst og fremst sett lög og vísast þar til almennra hegningarlaga nr. 19/1940 

einkum 155. og 157. gr. um skjalafals eða misnotkun ófalsaðs skjals. Þá er unnið 

eftir sakamálalögum nr. 88/2008 hvað varðar rannsókn máls og gæsluvarðhald ef 

á þarf að halda. Loks eru á þessu réttarsviði margar reglugerðir sem reynir á við 

úrlausn mála s.s. lög um útlendinga nr. 96/2002 og reglugerð nr. 53/2003 um 

útlendinga. Þá koma vitanlega til skoðunar ákvæði stjórnarskrár, 

mannréttindasáttmála  og samþykkta sem íslenska ríkið hefur gengist undir á 

þessu sviði og lögleitt hér á landi. Héraðsdómar hafa ekki beinlínis fordæmisgildi 

einir og sér og ekki er vitað til að neinu slíku máli hafi verið áfrýjað. 

Héraðsdómar á þessu sviði eru hins vegar fjölmargir og virðist hafa skapast 

réttarvenja að dæma í 30 daga fangelsisvist fyrir þessi brot. Sjá einkum 

dómsúrlausnir Hérd. Reykjaness og Hérd. Austurlands í málum sem þessum. 

4. Rannsókn beinist að öllum atriðum er varðar hinn aðkomna. Okkar vandi er 

vitnanlega sá að upplýsa um það hver maðurinn er og hvaðan hann sé að koma, 

hverrar þjóðar hann sé og þar með talið hvort hann geti fallið undir 

skilgreininguna flóttamaður skv. 44. gr. laga nr. 96/2002, sbr. 14. gr. laga nr. 

115/2010. Í þessu skyni er lögð mikli áhersla á að kanna ferðaleiðir til að reyna 

að átta sig á því eins og fram er komið frá hvaða landi viðkomandi sé, um hvaða 

lönd hann hafi farið og hvort hann eigi óafgreidda hælisbeiðni í öðru landi. Þá er 

oftast spurt um það beint hvort viðkomandi telji sig flóttamann og hvort hann 

hyggist sækja um hæli sem flóttamaður.  

5. Í öllum tilvikum þegar um mögulegan flóttamann er að ræða eða hugsanlegan 

hælisleitanda sem fellur undir hugtakið er haft samband við ÚTL ( og alltaf hvort 

sem er) og málið fer í þann farveg að taka svokallaða hælisskýrslu af viðkomandi 

og afla allra nauðsynlegra gagna fyrir ÚTL til ákvörðunar á hælisumsókninni. 

Hælisbeiðnir hafa almennt ekki komið fram fyrr en eftir að dómar skv. 

framansögðu hafa gengið og viðkomandi þá ýmist verið komnir í afplánun eða á 

leið í afplánun. Hluti af þessari fyrirspurn á að mati embættisins heima hjá ÚTL 

en ekki embættinu. Taka ber fram að alltaf þegar óskað er hælis er haft samband 

við Rauðakross Íslands.  

6. Gert er ráð fyrir að enn sé verið að fjalla um þá sem hafa í upphafi framvísað 

röngum eða fölsuðum skilríkjum. Í öllum tilvikum er leitast við að upplýsa mál 

sem best og eru þeir þættir sem hér eru nefndir ekki undanskildir. Upplýsingar frá 

hinum aðkomna sjálfum skipta hér mestu máli. Í öllum tilvikum er kallaður til 

túlkur og ætti viðkomandi að geta komið upplýsingum á framfæri við lögreglu 

með aðstoð hans. Eins og áður sagði eru meiri en minni líkur á að slíkar 

upplýsingar komi fram á síðari stigum en vitanlega er allt undir í frumrannsókn 

lögreglu meðal annars við hverja viðkomandi hefur haft samskipti og síðast en 

ekki síst ástæður hingað komu hans. 

 

Ákvæði 2. gr. flóttamannasamnings Sameinuðu Þjóðanna: 

 Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular 

that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for the maintenance of 

public order. 

 

Ákvæði 31. gr. flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna: 
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The Contracting States shall not impose penalties, on account of their illegal entry or presence, 

on refugees who, coming directly from a territory where their life or freedom was threatened in 

the sense of article 1, enter or are present in their territory without authorization, provided they 

present themselves without delay to the authorities and show good cause for their illegal entry or 

presence.  

 

Eins og sést á tilgreindum ákvæðum hafa flóttamenn skyldu til að virða lög landsins sem þeir 

leita hælis hjá. Þá er sérstaklega tekið fram í  31. gr. að hælisleitandi þurfi að hafi samband við 

rétt yfirvöld án tafar og sýni fram á réttmæta ástæðu fyrir ólöglegri dvöl eða komu. Sömuleiðis 

þurfa þeir að vera að koma beint frá þeim stað sem er hluti skilgreiningarinnar á því að þeir séu 

flóttamenn þ.e. þaðan sem hin raunverulega ógn steðjaði að þeim. Það er mjög fátítt að þannig 

standi á um þá sem koma með bílferjunni Norrænu til Seyðisfjarðar og nánast útilokað. Þá hefur 

reynslan sýnt að oftast eiga þeir óafgreiddar hælisbeiðnir í öðrum löndum eða hælisbeiðni hefur 

verið hafnað annars staðar og vísast um það til Dyflinarreglugerðarinnar svokölluðu. Eftir sem 

áður er lögð rík áhersla á að kanna og rannsaka hvort aðkomumaður eigi rétt á að njóta 

réttarstöðu flóttamanns í hverju og einu tilviki. Úrlausn þessa liggur á fyrsta stjórnsýslustig hjá 

ÚTL, en lögreglan aðstoðar við rannsókn máls.  

 

Að lokum þykir rétt að ítreka að fyrirspurnin á undir a.m.k. tvö stjórnvöld þ.e. lögregluna 

og ÚTL eins og hún er sett fram. Þá koma enn fleiri stjórnvöld og stofnanir að úrlausn og skoðun 

mála og má þar nefna héraðsdómstóla og ríkissaksóknara. Í öllum tilvikum fær útlendingur 

tilnefndan verjanda og tekið er til varna fyrir dómi í flestum málum.  

 

 

  

 

 

 

       Virðingarfyllst,  

       Lárus Bjarnason, sýslumaður.  
 



Lögreglustjórinn Sey!isfir!i
Lögreglustö!in Egilsstö!um
Lyngási 15, 700 Egilssta!ir

s. 470 2140, mynds. 470 2141

Lögreglustö!in Sey!isfir!i Hafnargötu 4a, 710 Sey!isfjör!ur, s. 470 2140, mynds. 470 2141
Lögreglustö!in Vopnafir!i Lónabraut 2, 690 Vopnafjör!ur, s. 470 2140, mynds. 473 1359

Verklagsreglur vi! landamæraafgrei!slu.

1. Komi upp mál vi! landamæraafgrei!slu, s.s. fölsu! skilríki, bei!ni um hæli e!a möguleg 
frávísun, hvort sem er vi! afgrei!slu Norrænu e!a á flugvellinum. skal gera lögreglu-
var!stjóranum á vaktinni, e!a sta!gengli hans, vi!vart.

2. Lögregluvar!stjórinn e!a sta!gengill hans ber ábyrg! á "ví a! "á "egar ver!i ljóst hva!a 
lögregluma!ur komi til me! a! gera frumsk#rslu lögreglu um a!ger!ir á vettvangi. Hann 
á einnig "á "egar a! láta yfirlögreglu"jón vita um máli!.

3. Vi!komandi lögregluma!ur á í framhaldinu a! einbeita sér a! vi!komandi máli, skrá hjá 
sér framkvæmd í málinu, allan farangur, búna!, ver!mæti og anna! "a! sem máli kann a! 
skipta. 

4. Í framhaldinu ber vi!komandi lögregluma!ur ábyrg! á "ví a! tilkynna vi!komandi um a! 
hann sé handtekinn (ef "a! er gert), skrá máli! í LÖKE, gera sk#rslu, handtökusk#rslu, 
vistunarsk#rslu og munaskrá. Gera skal greinarmun á "eim munum sem ver!a haldlag!ir
í "águ málsins, ö!rum munum og persónulegum hlutum, s.s. skilríkjum, fjármunum og
af"reyingartækjum.

5. Markmi!i! me! verklagsreglum "essum er a! gera sk#rsluger! og allt utanumhald 
markvissara í "águ framhaldsrannsóknar og me!fer!ar málsins.

6. Verklagsreglur "essar taka gildi strax og gilda "ar til anna! ver!ur ákve!i!.

Sey!isfir!i, 14. desember 2006,

Lárus Bjarnason
lögreglustjóri
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