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FORMÁLI 

 

Sú hugmynd að skrifa um flóttamannarétt kviknaði sumarið 2012 þegar ég vann í 

innanríkisráðuneytinu í útlendingamálum. Þá voru málefni flóttamanna mikið í deiglunni og 

umræða í samfélaginu um hælisleitendur, aðbúnað og aðstæður þeirra, í hámæli. Ég hafði 

farið í heimsóknir til hælisleitenda á vegum Mannréttindaskrifstofu Íslands fyrir nokkrum 

árum og langaði að sjá hvernig aðstæður og framkvæmd höfðu þróast og þá sér í lagi að skoða 

hvernig málin horfa við þeim yngstu og viðkvæmustu í hópnum þ.e. börnum. Við rannsókn 

fyrir ritgerðina naut ég aðstoðar frá mörgum aðilum. Má þar nefna Atla Viðar Thorstensen hjá 

Rauða krossi Íslands, Toshiki Toma, prest innflytjenda, Fríðu Breiðfjörð, Þorstein 

Gunnarsson og fleiri hjá Útlendingastofnun. Björgu Thorarensen færi ég bestu þakkir fyrir 

vandaða leiðsögn og ánægjulegt samstarf. Ég þakka fjölskyldunni minni og maka fyrir 

stuðninginn. Að lokum get ég ekki sleppt því að þakka litla sólargeislanum okkar, Stúlku 

Gunnarsdóttur sem fæddist 3. apríl 2013, fyrir að vera óendanlegur gleðigjafi. 
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1 Inngangur 

Börn eru viðkvæmur hópur sem tryggja þarf sérstaka vernd. Börn á flótta eru einkar 

berskjölduð en þau eiga á hættu að verða viðskila við fjölskyldur sínar, verða fórnarlömb 

líkamlegs, andlegs og kynferðislegs ofbeldis, fara á mis við menntun og verða fórnarlömb 

mansals og annarra hremminga.
1
 Þarfir barna á flótta eru margslungnar og skyldur 

móttökuríkja að sama skapi víðtækar og áskoranir miklar þegar kemur að því að tryggja 

börnunum viðeigandi vernd.  

Markmið þessarar ritgerðar er tvíþætt. Annars vegar að skoða réttarstöðu barna í hópi 

flóttamanna samkvæmt alþjóðlegum mannréttindareglum og flóttamannarétti og hins vegar að 

skoða réttarstöðu þessara barna og framkvæmd hér á landi. Í ritgerðinni er sjónum sérstaklega 

beint að fylgdarlausum börnum.  

Í ritgerðinni er vikið að tengslum flóttamannaréttar og alþjóðlegs mannúðarréttar og 

umfjöllun hvers réttarsviðs um börn. Meginreglur flóttamannaréttar gilda um börn en sérreglu 

er að finna í 22. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (hér eftir 

Barnasáttmálinn). Ákvæði 1. mgr. 22. gr. Barnasáttmálans fjallar um skyldur aðildarríkja til 

að tryggja að barn sem leitar eftir réttarstöðu sem flóttamaður, eða sem talið er flóttamaður, 

fái viðeigandi vernd og aðstoð. Í 2. mgr. 22. gr. er fjallað um skyldu aðildarríkja til að veita 

Sameinuðu þjóðunum og öðrum hæfum milliríkjastofnunum alla þá samvinnu er þau telja að 

við eigi til að vernda og aðstoða þessi börn og við að leita uppi nánustu ættingja þeirra. Í 

ritgerðinni er fjallað um ákvæðið, markmið þess og inntak auk annarra ákvæða 

Barnasáttmálans sem máli skipta. Einnig er sérstaklega fjallað um 3. gr. Barnasáttmálans um 

það sem barni er fyrir bestu, inntak þess og markmið með tilliti til barna á flótta. Þegar 

ákvarðanir er teknar um fyldarlaust barn þarf að taka tillit til bestu hagsmuna barnsins og þess 

sem styður þroska þess með hliðsjón af aðstæðum barns og stöðu mála í heimalandi þess.
2
 

Einnig er drepið á öðrum ákvæðum Barnasáttmálans sem máli skipta s.s. 9. gr. (að barn sé 

ekki skilið frá foreldrum sínum nema aðskilnaður sé nauðsynlegur með tilliti til hagsmuna 

barnsins), 10. gr. (að taka á réttinum til endurfunda fjölskyldu með jákvæðu hugarfari, 

mannúðlega og með skjótum hætti), 37. gr. (að það sé síðasta úrræði að svipta barn frjálsræði 

sínu) og 39. gr. (að veita barni líkamlega og sálræna hjálp til að ná sér, hafi það verið 

                                                        
1 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: UNHCR´s Strategy and Activities concerning Refugee Children 
2 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 131.  
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fórnarlamb vopnaðra átaka, pyndinga eða annars konar misneytingar). Fjallað verður um 

bókanirnar þrjár við Barnasáttmálann.  

Í umfjöllun um fylgdarlaus börn er sérstaklega fjallað um búsetuúrræði, tækifæri til 

menntunar, umsóknarferlið um stöðu flóttamanns, lögfræðiþjónustu, sjónarmið varðandi 

fjölskyldusameiningu og álitamál varðandi aldursgreiningu.  

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna er falið það hlutverk að tryggja réttindi 

flóttamanna og því er litið til leiðbeiningarreglna og handbóka hennar og túlkunar við 

greiningu á réttindum barna á flótta. Einnig er litið til dómaframkvæmdar 

Mannréttindadómstóls Evrópu sem máli skiptir, auk álita alþjóðlegra eftirlitstofnana á sviði 

mannréttinda. Nokkuð hefur verið fjallað um börn á flótta á vettvangi Evrópusambandsins og 

er sú umfjöllun einnig rakin. Þá er höfð hliðsjón af túlkun alþjóðasamtaka sem starfa á sviði 

flóttamannaréttar, einkum Rauða krossins. Ákvarðanir Útlendingastofnunar sem skipta máli 

eru reifaðar. Þar sem þær eru ekki birtar opinberlega fékk höfundur leyfi til að fara í gegnum 

þær í Útlendingastofnun að undangengnu leyfi frá Persónuvernd. Höfundur fékk einnig 

aðgang að upplýsingum hjá innanríkisráðuneytinu en ekki var búið að úrskurða í kærumálum 

sem þar voru til skoðunar.  

 Rannsókn á ofangreindu miðar að því að varpa ljósi á réttarstöðu barna á flótta á Íslandi 

og meðferð mála þeirra. Í ritgerðinni er leitast við að skoða hvort reglur og framkvæmd hér á 

landi eru í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar íslenskra stjórnvalda á sviði 

flóttamannaréttar og mannréttinda. Auk þess eru skoðuð sjónarmið sem Útlendingastofnun 

leggur til grundvallar ákvörðunum sínum. Fjallað er sérstaklega um mál fylgdarlausra barna 

sem tekin hafa verið til formlegrar meðferðar hjá íslenskum stjórnvöldum. Þá er réttarstaða 

barna sem fórnarlamba mansals einnig skoðuð. Loks eru lagareglur og framkvæmd í þessum 

málaflokki í Noregi kynntar og loks lagðar fram tillögur að úrbótum á framkvæmd hér á landi. 

Er það von höfundar að ritgerðin varpi ljósi á réttarstöðu barna á flótta, til hagsbóta fyrir 

stjórnvöld sem málið varða og fylgdarlaus börn sem leita ásjár á Íslandi. 
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2 Viðfangsefni flóttamannaréttar og flóttamannasamningurinn 

2.1 Inngangur  

Það er grundvallarréttur hvers manns að geta flúið heimalandið sitt og fengið vernd í öðru 

landi verði hann fyrir ofsóknum af hendi ríkisvalds í eigin ríki eða ef ríkisvaldið getur ekki 

veitt honum vernd fyrir ofsóknum. Frá alda öðli hafa pyntingar, ómannúðleg meðferð, 

trúarlegar og stjórnmálalegar ofsóknir og önnur mannréttindabrot neytt fólk til að flýja.
3
 

Réttinn til hælis var lengi vel ekki að finna í réttindaskrám en á síðustu áratugum hefur 

verið bætt úr þessu. Í 18. gr. réttindaskrár Evrópusambandsins segir til dæmis að rétturinn til 

hælis skuli tryggður í samræmi við Genfarsamninginn um réttarstöðu flóttamanna frá 28. júlí 

1951 (hér eftir flóttamannasamningurinn) og bókunina við hann frá 31. janúar 1967.
4
  

Vopnuð átök um allan heim bitna í síauknum mæli á óbreyttum borgurum sem neyðast til 

að yfirgefa ættjörð sína og fjölskyldur og þola þjáningar í leit að öruggu skjóli. 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna kveður á um rétt manna til að leita og njóta 

griðlands erlendis og flóttamannasamningnum er ætlað að gefa þeim einstaklingum sem ekki 

njóta verndar gegn ofsóknum í eigin landi kost á því að leita verndar hjá öðrum þjóðum. 

Samningurinn kveður á um vernd til handa þeim sem eru í hættu vegna kynþáttar, 

trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana. 

Árið 2011 urðu 42,5 milljónir manna að flýja heimili sín. Þar af teljast um 16 milljónir til 

flóttamanna og hælisleitenda. Mikill meirihluti leitar ásjár í nágrannaríkjum, eða fjórir af 

hverjum fimm.
5
  

2.2 Alþjóðlegur mannúðarréttur og flóttamenn 

Þáttaskil urðu í þróun alþjóðlegra mannúðarlaga þegar Genfarsamningarnir fjórir voru gerðir 

árið 1949. Með samningunum var lögfest mun víðtækari vernd en áður þekktist til handa 

fórnarlömbum stríðsátaka. Árið 1977 voru gerðar tvær bókanir við samningana. Þær takmarka 

enn frekar þær aðferðir sem leyfilegt er að beita í stríði. Er litið svo á að margar reglur í 

samningunum og bókununum við þá séu orðnar þjóðréttarvenja og þar með reglur sem öll ríki 

heims séu bundin af.
6
 

                                                        
3 Javaid Rehman: International Human Rights Law (2010), bls. 541.  
4 Í 18. gr. réttindaskrár Evrópusambandsins er kveðið á um réttinn til hælis:  

Article 18: Right to asylum 

The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 

and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty 

establishing the European Community. 
5 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: ,,Global Trends 2011“, bls. 20. 
6 Rauði kross Íslands og utanríkisráðuneytið: Genfarsamningarnir (2004), bls. 10.  
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Genfarsamningarnir frá 1949 eiga að tryggja mönnum lágmarks mannréttindi á 

ófriðartímum. Þeim er einkum ætlað að vernda réttindi þeirra sem ekki taka þátt í átökunum 

m.a. óbreyttra borgara. Fjórði samningurinn fjallar um vernd almennra borgara á stríðstímum
7
 

Hann kveður sérstaklega á um að ekki megi beita fólk ofbeldi, þ.m.t. pyntingum, 

misþyrmingum eða óvæginni meðferð. Óheimilt er að taka gísla og reka fólk úr landi. Bannað 

er að svipta fólk mannlegri reisn, t.d. með niðurlægjandi meðferð, eða mismuna mönnum á 

grundvelli kynþáttar, litarháttar, þjóðernisuppruna, trúarbragða, skoðana, kynferðis eða 

félagslegrar stöðu. Ekki skal beita refsingum eða taka menn af lífi án dóms og laga.
8
  

Alþjóðlegur mannúðarréttur og flóttamannaréttur eru samtvinnuð réttarsvið sem hafa það 

sameiginlega markmið að vernda líf, heilsu og virðingu einstaklinga í erfiðum aðstæðum. 

Margir hælisleitendur eru að flýja vopnuð átök. Þó falla ekki allir einstaklingar sem flýja 

vopnuð átök undir skilgreinguna á flóttamönnum í skilningi flóttamannasamningsins. Margir 

hafa flúið heimili sín í vopnuðum átökum en geta ekki sýnt fram á að þeir hafi verið ofsóttir í 

skilningi samningsins. Til að bregðast við þessu hafa svæðisbundnir flóttamannasamningar 

eins og Flóttamannasáttmáli Samtaka um einingu Afríkuríkja frá árinu 1969 (e. OAU 

Convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa) og Cartagena 

yfirlýsingin um flóttamenn frá 1984 rýmkað skilyrði flóttamannahugtaksins þannig að það nái 

til einstaklinga sem flýja vopnuð átök.
9
 

Í fjórða Genfarsamningnum segir í 44. gr.:  

Þegar gæsluríki beitir eftirlitsráðstöfunum þeim sem greinir í samningi þessum skal það ekki 

fara með flóttamenn sem í raun njóta ekki verndar neins stjórnvalds sem útlendinga af þjóðerni 

óvinaríkis sökum þess eins að þeir eru að lögum þegnar óvinaríkis. 

Tilgangurinn með þessu ákvæði er að tryggja að flóttamönnum sé ekki refsað fyrir pólítísk 

brot sem gætu verið ástæða flótta frá heimalandi eða fyrir að hafa sótt um hæli. 

Flóttamönnum er veitt sérstök vernd í ákvæðum um útlendinga á landsvæði aðila 

átakanna. Þeim er tyggður réttur til að yfirgefa svæði við upphaf átaka eða meðan þau standa 

yfir, enda sé brottför þeirra ekki andstæð þjóðarhagsmunum ríkisins, sbr. 35. gr. fjórða 

Genfarsamningsins. Í 5. tl. 38. gr. segir að börn innan fimmtán ára aldurs, þungaðar konur og 

mæður barna innan sjö ára aldurs skulu á sama hátt og þegnar hlutaðeigandi ríkis njóta hvers 

konar forgangsmeðferðar. Vopnuð átök valda oft miklum fólksflutningum. Að minnsta kosti 

                                                        
7 Rauði kross Íslands. Vefsíða: http://www.raudikrossinn.is/page/rki_umokkur_genfarsamningar_samningarnir 
8 Rauði kross Íslands og utanríkisráðuneytið: Genfarsamningarnir (2004), bls. 11.  
9 Alþjóðanefnd Rauða krossins. Vefslóð: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/6t7g86.htm 

http://www.raudikrossinn.is/page/rki_umokkur_genfarsamningar_samningarnir
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helmingur þeirra sem flýja eru börn. Flótti hefur djúpstæð líkamleg og andleg áhrif á þroska 

og heilsu barna og eykur mjög varnarleysi þeirra.
10

 

Í viðbótarbókun við Genfarsamningana frá 12. ágúst 1949 um vernd fórnarlamba 

vopnaðra átaka milli ríkja (bókun I) segir í 73. gr.: 

Þeir sem áður en hernaðaraðgerðir hófust voru taldir án ríkisfangs eða flóttamenn 

samkvæmt hlutaðeigandi þjóðréttargerningum, sem aðilar þeir sem hlut eiga að máli eru 

aðilar að, eða samkvæmt landsrétti ríkis þess sem flúið er til eða dvalist í skulu í hvívetna 

og án mismununar njóta verndar samkvæmt I. og III. hluta fjórða samningsins. 

 

2.3 Samningur um réttarstöðu flóttamanna frá 1951 og bókun frá 1967 

Flóttamannasamningurinn var samþykktur 28. júlí 1951 á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í 

Genf og tók gildi 21. apríl 1954.
11

 Hann skuldbindur aðildarríkin til að veita flóttamönnum 

tiltekna réttarvernd. Samningurinn mælir ekki fyrir um skyldu aðildarríkjanna til að veita 

flóttamönnum hæli heldur hefur hann að geyma ákvæði um réttarstöðu flóttamanns meðan 

hann dvelur í aðildarríki.
12

 

Bókun var gerð við samninginn og öðlaðist gildi 4. október 1967.
13

 Hún er sjálfstæður 

samningur og ríki getur gerst aðili að honum án þess að vera aðili að 

flóttamannasamningnum, en það á t.d. við um Bandaríkin. Skyldur bókunarinnar eru þó 

nátengdar skyldum samkvæmt flóttamannasamningnum en samkvæmt 1. mgr. 1. gr. hennar 

gangast aðildarríki bókunarinnar undir þá skyldu að beita 2. gr. til 34. gr. 

flóttamannasamningsins án tilllits til tímamarka og landfræðilegra marka sem áskilin voru í 1. 

gr. B flóttamannasamningsins.
14

  

2.4 Aðdragandi flóttamannasamningsins 

2.4.1 Upphaf verndar flóttamanna 

Með orðinu flóttamaður er átt við hugtakið eins og það er skilgreint í 2. tl. A stafliðar 1. gr. 

flóttamannasamningsins.
15

 Þörf á að veita fórnarlömbum ofsókna ,,hæli“ á sér langa sögu og 

kemur fram í gömlum skriflegum heimildum frá Miðausturlöndum, Grikklandi og fleiri 

löndum.
16

 Fólk hefur löngum flúið ofsóknir af pólítískum ástæðum en ekki var hafist handa 

                                                        
10 Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna: Skjal A/51/306 26. ágúst 1996, bls. 22-23.  
11 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 49. 
12 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 24. 
13 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 10. 
14 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 68-69. 
15 Atle Grahl-Madsen: The Status of Refugees in International Law. Vol. II (1972), bls. 201. 
16 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 41.  
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við að veita þeim og öðrum sem þurftu að flýja heimkynni sín sérstaka vernd fyrr en snemma 

á 20. öld.
17

 

Sáttmáli Þjóðabandalagsins (e. The Covenant of the League of Nations) var samþykktur 

28. apríl 1919 og gekk í gildi 10. janúar 1920. Þjóðabandalagið var fyrsta tilraun á sviði 

þjóðaréttar til að stofna alheimsfriðarsamtök. Það var stofnsett að lokinni fyrri 

heimsstyrjöldinni. Tilgangur bandalagsins var að tryggja öryggi landamæra allra aðildarríkja 

sinna með sameiginlegum öryggisráðstöfunum, að finna friðsamlega lausn alþjóðadeilumála 

og stuðla að afvopnun svo sem frekast væri unnt.
18

 Flóttamannavandinn jókst mjög eftir fyrri 

heimsstyrjöldina og mörg ríki tóku upp hert vegabréfaeftirlit og reyndu að hindra komu fólks 

á yfirráðasvæði sín.
19

 Þjóðabandalagið og fleiri stofnanir reyndu að koma flóttamönnum til 

aðstoðar. Fridtjov Nansen var skipaður sérstakur erindreki Þjóðabandalagsins í málefnum 

flóttamann með umboð til að samhæfa hjálparstarf og ákvarða um réttarstöðu einstaklinga.
20

 

Þjóðabandalagið veitti hópum stöðu flóttamanna þegar aðstæður í heimalandi þeirra höfðu 

verið skoðaðar en einstök tilvik voru ekki athuguð sérstaklega.
21

 

Fyrstu samningarnir á sviði flóttamannaréttar skilgreindu hugtakið flóttamaður með þeim 

hætti að byggt var á upprunalegu þjóðerni, því hvaða landi hann yfirgaf eða hvort fyrra 

heimaland veitti honum vernd.
22

 Meðal fyrstu samninga af þessum toga var samningur frá 28. 

október 1933 (e. the 1933 Convention Relating to the International Status of Refugees). Hann 

bannaði brottvísun og verndaði borgaraleg, félagsleg og efnahagsleg réttindi. Áhrif þessa 

samnings voru takmörkuð sökum þess hve fá ríki voru aðilar að honum og einnig voru 

veigamiklar undanþágur gerðar frá ákvæðum hans.
23

 Einstaklingsbundinn réttur til hælis var 

ekki viðurkenndur. Einstaklingar sem sættu ofsóknum fram á 20. öld fluttu einfaldlega milli 

landa eða heimsálfa án verulegra takmarkana.
24

 Eins og áður segir tóku mörg ríki upp hert 

vegabréfaeftirlit eftir fyrri heimsstyrjöldina og reyndu að hindra komu fólks á yfirráðasvæði 

                                                        
17 Agnès Hurwitz: The Collective Responsibility of States to Protect Refugees (2009), bls. 10. 
18 Ívar Guðmundsson: Bókin um Sameinuðu þjóðirnar (1971), bls. 57. 
19 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 43. 
20 Agnès Hurwitz: The Collective Responsibility of States to Protect Refugees (2009), bls. 10-11. Sjá einnig Terje 

Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 43-44. Nansen 

flóttamannaskrifstofan (e. International Nansen Office for Refugees) vann í umboði Þjóðabandalangsins. 

Svokallaðir ,,Nansen-flóttamenn“ voru flóttamenn frá Armeníu og Rússlandi kallaðir sem fengu persónuskilríki 

og ferðaskjöl. Rússneskur flóttamaður var skilgreindur sem sérhver einstaklingur af rússneskum uppruna sem 

ekki naut verndar Sóvíetríkjanna og ekki hafði öðlast nýtt ríkisfang. Armenskir flóttamenn voru þeir sem voru af 

armenskum uppruna, fyrrum borgarar Ottómanveldisins, sem ekki nutu verndar Tyrklands og ekki höfðu öðlast 

nýtt ríkisfang. 
21 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 44.  
22 Guy S. Goodwin-Gill: The Refugee in International Law (2007), bls. 4. Sjá einnig Terje Einarsen: ,,Drafting 

History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 43-44.   
23 Agnès Hurwitz: The Collective Responsibility of States to Protect Refugees (2009), bls. 10-11. 
24 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 43. Sjá einnig 

Hans Gammeltoft-Hansen: Flygtningeret (1984), bls. 9. 
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sín. Sú stefna ríkja í Vestur-Evrópu að neita Gyðingum um hæli og vísa þeim aftur til 

Þýskalands átti þátt í þeim gífurlegu hörmungum og þjóðarmorði sem fylgdu í kjölfarið.
25

 

Árið 1938, á ráðstefnu í Evian, komu 27 ríki Þjóðabandalagsins á fót milliríkjanefnd um 

flóttamenn (e. Intergovermental Committee on Refugees). Hlutverk hennar var að aðstoða 

fólk á flótta frá Þýskalandi.
26

 

Tilraunir til að þróa flóttamannarétt á millistríðsárunum áttu þátt í að festa flóttamenn í 

sessi sem sérstakan hóp. Samningarnir frá 1933 og 1938 fjölluðu um meðferð flóttamanna og 

gerðu í sumum tilvikum sitt til að móta landsrétt og framkvæmd. Þótt ákvæði þeirra hafi ekki 

veitt jafn ríka vernd og núgildandi samningur, höfðu þeir þau áhrif að flóttamenn voru 

skilgreindir sem sérstakur hópur sem þarfnaðist athygli og verndar. Segja má að merkasta 

arfleifð starfs Þjóðabandalagsins hafi verið að leggja grunn að flóttamannasamningnum frá 

1951.
27

  

 

2.4.2 Eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar 

Sameinuðu þjóðirnar  

Eftir hörmungar seinni heimsstyrjaldarinnar var það eitt helsta markmið hinna nýstofnuðu 

Sameinuðu þjóða að koma á virkri vernd mannréttinda samhliða því að stuðla að varðveislu 

friðar í heiminum.
28

 Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna (e. The Charter of the United Nations) var 

undirritaður í San Francisco 26. júní 1945 og gekk í gildi 24. október 1945.
29

 Markmið 

Sameinuðu þjóðanna, að vinna gegn því að atburðir heimsstyrjaldarinnar gætu endurtekið sig, 

endurspeglast í inngangsorðum og í 1. gr. sáttmálans en þau má draga saman í eftirfarandi 

meginþætti: 1) að varðveita heimsfrið og öryggi, 2) að efla vinsamlega sambúð þjóða á milli 

og 3) að koma á alþjóðasamvinnu um lausn alþjóðavandamála efnahagslegs, félagslegs, 

menningarlegs og mannúðarlegs eðlis.
30

 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna frá 1948 

                                                        
25 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 44. 
26 Agnès Hurwitz: The Collective Responsibility of States to Protect Refugees (2009), bls. 11-12. Árið 1933 var 

skipaður Flóttamannafulltrúi fyrir flóttamenn frá Þýskalandi (e. High Commission for Refugees Coming from 

Germany). Þessi embætti voru síðar sameinuð þegar Flóttamannastofnun (e. High Commission for Refugees) var 

stofnuð af Þjóðabandalaginu árið 1938. Fjöldi annarra stofnana unnu á 4. áratug 20. aldar  við hjálparstarf og 

heimsendingu. Alþjóðaflóttamannastofnunin (e. International Refugee Organization-IRO) bar meginábyrgð á 

búferlaflutningum rúmlega milljón flóttamanna. 
27 Claudena M. Skran: ,,Historical Development of International Refugee Law“ (2011), bls. 36.  
28 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti (2004), bls. 141.  
29 Ívar Guðmundssson: Bókin um Sameinuðu þjóðirnar (1971), bls. 18.  
30 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti (2004), bls. 103.  
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Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna 10. desember 1948.
31

 Hlutverk mannréttinda sem pólítísks verkfæris var ein af 

ástæðunum fyrir því að ákveðið var að gera yfirlýsinguna ekki bindandi. Mannréttindaráðið 

(e. The Commission on Human Rights) var tilnefnt af efnahags- og félagsmálaráðinu 

(ECOSOC) til að gera drög að alþjóðlegri mannréttindasamþykkt (e. International Bill of 

Human Rights) en ekki var kveðið á um hvort það skjal ætti að vera bindandi. Fulltrúar Kína, 

Sovétríkjanna, Bandaríkjanna og Júgóslavíu voru helstu stuðningsmenn þeirrar tillögu að 

yfirlýsingin ætti ekki að vera formlega bindandi. Hins vegar vildu fulltrúar Ástralíu, Indlands 

og Bretlands bindandi samning eða yfirlýsingu. Fulltrúar Frakka beittu annarri nálgun. Þeir 

voru ekki mótfallnir bindandi samningi en töldu að yfirlýsing væri raunhæfari að svo stöddu. 

Þessi nálgun ,,yfirlýsing fyrst, svo samningur“ varð niðurstaðan sem naut mests stuðnings.
32

 

Hvað varðar lagalega þýðingu yfirlýsingarinnar er vert að hafa í huga að hún er samþykkt í 

ályktun allsherjarþingsins. Hún krefst ekki fullgildingar og innleiðingar eins og bindandi 

samningar. Engu að síður er alveg ljóst að yfirlýsingin hefur lagaleg áhrif umfram aðrar 

ályktanir og yfirlýsingar allsherjarþingsins. Bæði Alþjóðadómstóllinn í Haag og dómstólar 

einstakra ríkja hafa vísað í mannréttindayfirlýsinguna í dómum sínum og ákvörðunum. 

Yfirlýsingin er einnig grunnur að nokkrum eftirlitskerfum Sameinuðu þjóðanna.  

Áhrif mannréttindayfirlýsingarinnar hafa verið gríðarmikil, hún hefur orðið fyrirmynd 

fjölmargra stjórnarskráa og hún hafði afgerandi áhrif á svæðasamvinnu um mannréttindi í 

Evrópu, Afríku og Ameríku.
33

 Yfirlýsingin lagði grunn að meira en 80 samningum og 

yfirlýsingum um mannréttindi. Sem dæmi má nefna samninga um afnám mismununar á 

grundvelli kynþáttar eða kynferðis; um réttindi barna; gegn pyndingum og annarri 

niðurlægjandi refsimeðferð; um stöðu flóttamanna; og um varnir gegn þjóðarmorðum og 

refsingar fyrir þann glæp; ennfremur yfirlýsingar um réttindi fólks sem tilheyrir 

minnihlutahópum sakir þjóðernis, uppruna, trúar eða tungumáls; um rétt til þróunar; og um 

rétt þeirra sem standa vörð um mannréttindi.
34

 

Því hefur verið haldið fram að með tímanum hafi ákvæði yfirlýsingarinnar þróast í átt að 

því að verða bindandi þjóðréttarskyldur sbr. 38. gr. samþykktar alþjóðadómstólsins
35

 og er þar 

tekið mið af ríkjaframkvæmd, ógrynni tilvísana í mannréttindasamningum og samþykktum 

allsherjarþings og annarra aðalstofnana Sameinuðu þjóðanna og ýmsum ríkjaráðstefnum um 

                                                        
31 Sjá Mannréttindayfirlýsinguna.  
32 Åshild Samnøy: ,,Origins of the Universal Declaration“, bls. 10. 
33 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti (2004), bls. 142.  
34 Vefsíða Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, http://www.un.is/?c=webpage&id=66&lid=65&option=links 

[síðast sótt 16. janúar 2013]. 
35 Asbjørn Eide og Guðmundur Alfreðsson: ,,Introduction“, bls. xxx-xxxii.  

http://www.un.is/?c=webpage&id=66&lid=65&option=links
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að ríki stefni að markmiðum hennar.
36

 Þau réttindi sem síður teljast njóta venjuréttarverndar 

eru efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi s.s. rétturinn til félagslegrar aðstoðar (22. 

gr.), til verndar lífskjara um heilsu og vellíðan (24. gr.) og til þátttöku í menningarlífi (27. gr.) 

en einnig sum borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi s.s. rétturinn til að leita og njóta griðlands 

(14. gr.).
37

  

1. mgr. 14. gr. yfirlýsingarinnar kveður á um að allir eigi rétt til að leita og njóta griðlands 

erlendis gegn ofsóknum. Samkvæmt hefðbundinni orðskýringu hefur verið talið að 14. gr. 

veiti ekki örugga inngöngu í ríki eða rétt til hælis og/eða búsetu í móttökulandi. Hins vegar er 

ljóst að það væri í andstöðu við ákvæðið ef ríki neitaði flóttamanni um vernd gegn ofsóknum. 

14. gr. yfirlýsingarinnar verður því að minnsta kosti að veita vernd gegn ofsóknum og leggja 

bann við þvingaðri endursendingu þeirra sem þegar eru komnir á yfirráðasvæði ríkis.
38

 Á 

undanförnum árum hafa alls kyns hindranir á flutningi fólks inn á yfirráðasvæði ríkja sett þá 

vernd sem 14. gr. veitir í uppnám. Rétturinn í 14. gr. er ekki til staðar ef fólk er hindrað í að 

leita skjóls og verndar í öðrum ríkjum. Rétturinn til að leita og njóta griðlands felur í sér 

réttinn til að flytja úr landi. Í 2. mgr. 13. gr. yfirlýsingarinnar, 2. mgr. 12. gr. alþjóðasamnings 

um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og samningsviðauka nr. 4 við samning um verndun 

mannréttinda og mannfrelsis (Mannréttindasáttmála Evrópu), er rétturinn til brottfarar úr 

landi, einnig úr eigin landi, verndaður.
39

 Þó er ljóst að 14. gr. veitir ekki formlegan rétt á 

inngöngu í ríki, t.d. með vegabréfsáritun fyrir flóttamenn. Hún tryggir ekki hæli eða varanlega 

búsetu í móttökuríki. Á hinn bóginn væri það í andstöðu við orðalagið ,,að leita og njóta 

griðlands“, markmið og tilgang ákvæðisins ef ríki neitaði flóttamanni um vernd gegn 

ofsóknum. 14. gr. hlýtur því, að minnsta kosti, að veita vernd gegn brottvísun eða þvingaðri 

heimsendingu til ríkja þar sem þeir eiga á hættu að vera ofsóttir.
40

 

Eins og Franz Rudolf Bienenfeld sagði á sínum tíma í Mannréttindaráðinu þá ,,eru 

flóttamenn ekki að óska eftir varanlegum heimilum þegar þeir óska eftir hæli, heldur 

tímabundinni vernd frá ofsóknum“.
41

 14. gr. veitir réttinn til hælis í raun (de facto), þ.e. réttinn 

til að leita og fá tímabundna mannréttindavernd í öðru ríki gegn ofsóknum, en veitir ekki rétt 

til hælis eða varanlegar búsetu að lögum (de jure).
42

 

                                                        
36 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti (2004), bls. 142. 
37 Javaid Rehman: International Human Rights Law (2010), bls. 82. Sjá nánar um 14. gr. Morten Kjærum: 

,,Article 14“, bls. 279-295.  
38 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 47. Sjá nánar 

um 14. gr. Morten Kjærum: ,,Article 14“, bls. 279-295.  
39 Morten Kjærum: ,,Article 14“, bls. 293.  
40 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 47. 
41 Morten Kjærum: ,,Article 14“, bls. 295.  
42 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 48 
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Alþjóðaflóttamannastofnunin (e. International Refugee Organization, IRO)  

Að minnsta kosti 20 milljónir manna þurftu að flýja heimili sín í seinni heimsstyrjöldinni. 

Margskonar alþjóðlegar stofnanir og samtök veittu flóttamönnum aðstoð. Á einum af fyrstu 

fundum allsherjarþings SÞ var áhersla lögð á að finna lausn á vanda flóttamanna og ákveðið 

að hefjast handa við að gera alþjóðasamning um málefni þeirra.
43

 

Alþjóðaflóttamannastofnunin (e. International Refugee Organization, IRO) var sett á fót í 

desember 1946 og á tímabilinu júlí 1947 til mars 1952 aðstoðuðu samtökin meira en 1,6 

milljónir manna. Störf stofnunarinnar beindust strax í upphafi að hópum sem sættu ofsóknum 

frá ákveðnum hægrisinnuðum öfgaflokkum í Evrópu þess tíma (nasistum, fasistum o.fl).
44

 

Sameinuðu þjóðirnar ákváðu árið 1949 að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna skyldi 

taka yfir starfsemi Alþjóðaflóttamannastofnunarinnar.45 

2.5 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 

2.5.1 Hlutverk Flóttamannastofnunarinnar 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (e. Office of the United Nations High 

Commissioner for Refugees, UNHCR) var sett á fót 1. janúar 1951 á grundvelli ákvörðunar 

allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna. Hún hefur það að markmiði að aðstoða flóttamenn og 

veita þeim vernd í samvinnu við hjálparstofnanir eins og Rauða krossinn. Í stofnsamþykktum 

stofnunarinnar er flóttamannafulltrúinn (e. High Commissioner for Refugees) hvattur til að 

veita flóttamönnum, sem heyra undir umboð hans, alþjóðlega vernd, með tilstuðlan 

Sameinuðu þjóðanna. Í samþykktunum er skilgreint hverjir heyra undir umboð 

flóttamannafulltrúans og nær valdsvið hans til flóttamanna án tillits til tímamarka eða 

landfræðilegra takmarkana.
46

 

Flóttmannastofnunin er með eftirlitshlutverk varðandi beitingu og framfylgd 

flóttamannasamningsins en er hins vegar ekki bær til að taka bindandi ákvarðanir um túlkun 

tiltekinna ákvæða. Þar af leiðandi getur Flóttamannastofnunin einungis veitt leiðbeiningar sem 

hún gerir einkum með handbók um réttarstöðu flóttamanna. Á sama hátt geta niðurstöður 

framkvæmdanefndar stofnunarinnar (e. Executive Committee Conclusions) einungis verið 

leiðbeinandi varðandi túlkun og beitingu flóttamannasamningsins.
47

 Í ályktun 

allsherjarþingsins nr. 428 (V) og stofnsamþykktum Flóttamannastofnunarinnar er hvatt til 

                                                        
43 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 44.  
44 Hópum þeim sem veitt var vernd voru m.a.  

4. …unaccompanied children who are war orphans or whose parents have disappeared and who are outside 

their countries of origin. 
45 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 46-47.  
46 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 11.  
47 Jane McAdam: ,,Interpretation of the 1951 Convention“ (2011), bls. 79.  
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samvinnu ríkisstjórna og Flóttamannastofnunarinnar við að leysa vanda flóttamanna. 

Flóttamannafulltrúanum er falið að veita flóttamönnum alþjóðlega vernd, m.a. með því að 

stuðla að gerð og fullgildingu alþjóðasamninga um vernd flóttamanna.
48

 

Samkvæmt upplýsingum frá Flóttamannastofnuninni voru 42,5 milljónir manna þvingaðar 

til að flýja heimili sín á árinu 2011.
49

 Í upphaflegu umboði flóttamannafulltrúans fólst að 

aðstoða flóttamenn en á þeim rúmlega sex áratugum sem liðnir eru frá stofnun embættisins 

hefur umboðið víkkað verulega og nær til vaxandi fjölda einstaklinga á vergangi innan 

landamæra (e. internally displaced persons, IDPs) og ríkisfangslausra.
50

 

Þeir sem eru á flótta innan eigin ríkis hafa ekki farið yfir alþjóðleg landamæri og njóta því 

ekki sömu verndar og flóttamenn njóta samkvæmt alþjóðlegum samningum. Þessir hópar 

horfast í augu við sömu vandamál og hafa sömu þarfir og flóttamenn. Flóttamannastofnunin 

mun í framtíðinni hafa leiðandi hlutverk í að verja vegalaust fólk innan síns heimalands ásamt 

því að bera ábyrgð á þeim flóttamannabúðum sem reistar eru.
51

 Flóttamannafulltrúinn hefur 

ætíð farið þess leit að reglur um hæli séu hafðar rúmar í anda mannréttindayfirlýsingarinnar 

svo og yfirlýsingar um svæðisbundið athvarf (e. Declaration on Territorial Asylum) sem 

samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 14. desember 1967.
52

 

Það er engin formleg eftirlitsstofnun sem hefur eftirlit með eða tekur við kærum þeirra 

sem telja að brotið hafi verið gegn flóttamannasamningnum. Slíkar stofnanir hafa verið settar 

á laggirnar á grundvelli fjölmargra mannréttindasamninga sem gerðir hafa verið á vettvangi 

Sameinuðu þjóðanna.
53

 Hins vegar setti allsherjarþingið á fót framkvæmdanefnd 

Flóttamannastofnunarinnar árið 1956. Framkvæmdanefndin hefur verið aðalvettvangur 

alþjóðlegrar samvinnu um þróun staðla um flóttamannavernd. Aðilar að 

Framkvæmdanefndinni eru 87
54

 og hittist þeir árlega í Genf til að fara yfir og samþykkja 

áætlanir og til að veita leiðbeiningar um ýmis konar vernd. Nefndin setur alþjóðleg viðmið 

með tilliti til flóttamannaverndar og skapar vettvang fyrir samskipti milli ríkja, 

                                                        
48 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 12.  
49 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: ,,Global Trends 2011“. 4,8 milljónir eru skráðar hjá 

systursamtökum Flóttamannastofnunarinnar, Stofnun SÞ sem aðstoðar palestínska flóttamenn (e. UN Relief and 

Works Agency for Palestine Refugees). Af 26,4 milljónum á vergangi innan landamæra fengu 15,5 milljónir 

aðstoð frá Flóttamannastofnuninni.  
50 Fjöldi þeirra hefur aukist gríðarlega vegna sívaxandi átaka milli mismunandi þjóðarbrota og borgarastyrjalda 

víðs vegar um heim. 
51 Rauði kross Íslands: ,,Flóttamannastofnun“. Sjá einnig Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee 

in International Law (2007), bls. 49. 
52 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 13. 
53 Malcolm N. Shaw: International Law (2008), bls. 335. 
54 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Executive Committee of the High Commissioner´s Programme 

(ExCom). 
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Flóttamannastofnunarinnar og annarra stofnana. Fundir nefndarinnar eru mikilvægur 

alþjóðlegur vettvangur til að ná samkomulagi um málefni flóttamanna.
55

 

 

2.5.2 Handbók Flóttamannastofnunarinnar 

Framkvæmdanefnd Flóttamannastofnunarinnar óskaði á 28. fundi sínum eftir því að 

Flóttamannastofnunin ,,athugaði hvort hægt væri að gera handbók til að leiðbeina 

ríkisstjórnum um málsmeðferð og skilyrði fyrir ákvörðunum um réttarstöðu flóttamanna“. Það 

var gert og kom fyrsta útgáfan út í september 1979. Handbókin hefur síðan verið gefin út 

reglulega og var uppfærð seinast í desember 2011. Hún er ekki bindandi að þjóðarétti en hefur 

mikið verið notuð af opinberum starfsmönnum, fræðimönnum, lögfræðingum og öðrum sem 

vinna að málefnum flóttamanna.
56

 

Íslensk þýðing handbókarinnar kom út árið 2008 á vegum Mannréttindaskrifstofu Íslands 

og Rauða kross Íslands í samvinnu við Flóttamannastofnunina.  

Flóttamannafulltrúinn birtir reglulega viðmiðunarreglur á grundvelli umboðs síns. Þær eru 

til fyllingar handbókinni. Viðmiðunarreglunum er ætlað að veita leiðsögn um lagalega 

túlkun.
57

  

Ekki hefur verið settur á fót alþjóðlegur flóttamannadómstóll til að skera úr ágreiningi um 

túlkun flóttamannasamningsins og því er engin ein alþjóðlega samræmd framkvæmd og 

túlkun á samningnum.
58

 Talsvert getur því greint á milli í meðferð aðildarríkja 

flóttamannasamningsins. Í framkvæmd hefur ólík túlkun dómstóla t.d. leitt til þess að sami 

maður gæti fengið viðurkennda réttarstöðu sem flóttamaður í Kanada en ekki í 

Bandaríkjunum og öfugt.
59

 Leiðbeiningarreglurnar í handbókinni eru því mikilvægar fyrir 

ríkisstjórnir og þá sem úrskurða í málefnum flóttamanna.  

Alþjóðleg vernd er kjarni stefnuskrár stofnunarinnar og nær til allra ríkja, hvort sem þau 

eru aðildarríki að flóttamannasamningunm eða ekki.
60

 Hlutverk hennar er einstakt að því leyti 

að hún getur að eigin frumkvæði haft afskipti að málefnum sem snúa að vernd fólks á flótta.
61

 

Stofnunin hefur því á vissan hátt yfirþjóðlega eiginleika.
62

 

                                                        
55 Magdalena Sepúlveda o.fl.: Human Rights Reference Handbook (2009), bls. 129.  
56 Flóttamannasstofnun Sameinuðu þjóðanna: Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee 

Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.  
57 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 111. 
58 Jane McAdam: ,,Interpretation of the 1951 Convention“ (2011), bls. 77.  
59 Jane McAdam: ,,Interpretation of the 1951 Convention“ (2011), bls. 77.  
60 Flóttamannafulltrúi Sameinuðu þjóðanna: ExCom Conclusion No. 4 (XXVIII) International Instruments 

(1977), d-liður.  
61 Sjá 16. gr. stofnsamþykkt UNHCR, viðhengi ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna nr. 428 (V), 14. 

desember 1950.  
62 Agnès Hurwitz: The Collective Responsibility of States to Protect Refugees (2009), bls. 255.  
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Ýmsir mannréttindasamningar geta skipt máli fyrir flóttamenn og hælisleitendur. 

Flóttamenn geta í sumum tilvikum lagt mál fyrir nefnd gegn pyndingum (Committee against 

Torture, CAT) og mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna sem tekur við kærum samkvæmt 

samningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi s.s. vegna meginreglunnar um að senda fólk 

ekki aftur þangað sem líf þess og frelsi kann að vera í hættu (e. non-refoulement). 

Pyndingarnefndin (CAT) tekur við fjölda kvartana frá ríkjum og einstaklingum þar sem talið 

er að endursending til heimalands brjóti gegn 3. gr. samningsins gegn pyndingum.
63

 

2.6 Meginhugtök og túlkun 

2.6.1 Flóttamannahugtakið  

Í 2. tölul. 1. gr. A flóttamannasamningsins er hugtakið flóttamaður skilgreint. Samkvæmt 

ákvæðinu telst sá útlendingur flóttamaður sem „er utan heimalands síns vegna atburða, sem 

gerðust fyrir 1. janúar 1951 og af ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur vegna kynþáttar, 

trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana og 

getur ekki, eða vill ekki, vegns slíks ótta, færa sér í nyt vernd þess lands; eða sá, sem er 

ríkisfangalaus, 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.“
64

 

Kjarni flóttamannahugtaksins felst í því að útlendingur hafi ástæðuríkan ótta við að verða 

ofsóttur (e. well-founded fear of being persecuted) og að ofsóknir verði raktar til kynþáttar, 

trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana. Þannig 

falla þeir utan hugtaksins sem flýja heimaland af öðrum ástæðum, svo sem vegna 

náttúruhamfara, hungursneyðar eða bágs efnahagsástands.
65

 Ekki er fyrir hendi samræmd 

alþjóðleg túlkun á ýmsum lykilorðum í þessari skilgreiningu á flóttamanni sem einstök lönd 

eru bundin af. Það er því hvers lands að taka afstöðu til þess hvort útlendingur telst 

flóttamaður en í handbók Flóttamannastofnunarinnar eru leiðbeiningar um túlkun hugtaksins.  

Undirbúningsgögn flóttamannasamningsins (f. travaux préparatoires) eru mikilvæg gögn 

til að skilja og túlka hann t.d. lykilatriði í samningnum eins og hugtakið ,,flóttamenn“ sem 

geta verið óljós í skilningi 32. gr. (a) Vínarsamningsins um þjóðréttarsamninga.
66

 

Skilgreiningin á flóttamannahugtakinu er víðtæk og á að ná til allra hópa flóttamanna þannig 

að ef undanskilja á tiltekinn hóp vernd þarf að taka það sérstaklega fram (1. gr. D-F).
67

 

                                                        
63 Agnès Hurwitz: The Collective Responsibility of States to Protect Refugees (2009), bls. 252. 
64 Atle Grahl-Madsen: The Status of Refugees in International Law. Vol. II (1972), bls. 201. 
65 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 24. 
66 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 49. 
67 Terje Einarsen: ,,Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol“ (2011), bls. 66. 
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Í tilmælum e-liðar lokagerðar Genfarráðstefnunnar 1951 er sú von látin í ljós að 

flóttamannasamningurinn hafi fordæmisgildi þannig að gildissvið hans verði víðfeðmara. 

Allar þjóðir ættu þannig að leggja hann til grundvallar því að veita fólki, sem þegar er í 

löndum þeirra og skilmálar samningsins myndu ekki ná til, þá meðferð sem hann kveður á 

um. Tilmælin leiðbeina ríkjum við að leysa vanda sem upp getur komið vegna þeirra sem ekki 

eru taldir uppfylla þau skilyrði sem sett eru í skilgreiningunni á hugtakinu ,,flóttamaður“.
68

 

Samningurinn setur ekki fram sérstakar málsmeðferðarreglur þegar umsókn um hæli er 

tekin til meðferðar. Þótt ríkjum sé þannig í sjálfsvald sett hvernig þau haga málsmeðferð eru 

þau engu að síður bundin margvíslegum skyldum í þeim efnum, einkum ákvæðum alþjóðlegra 

mannréttindasamninga.
69

 Mannréttindadómstóll Evrópu skoðar þau gögn sem legið hafa fyrir 

stjórnvöldum við afgreiðslu hælisumsóknar og gögn frá Flóttamannastofnuninni eða öðrum 

aðilum sem vinna að málefnum flóttamanna. Dómstóllinn leysir ekki úr því hvort útlendingur 

skuli teljast flóttamaður í skilningi flóttamannasamningsins. Þess í stað metur dómstóllinn 

hvort það er skylda ríkis samkvæmt 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu að senda útlending 

ekki til baka til ríkis ef sú endursending er líkleg til að valda því að hann sæti meðferð sem 

lýst er í ákvæðinu. Að öðru leyti er ríkjum eftirlátið að meta hvaða úrræði eru best til þess 

fallin að uppfylla skyldur samkvæmt 3. gr.
70

 

Í 5. gr. mannréttindasáttmála Evrópu er verndaður réttur manns til frelsis og friðhelgi. 

Mannréttindadómstóllinn hefur túlkað 1. mgr. 5. gr. þannig að heimildir til frelsissviptingar 

verði að hvíla á skýrri lagaheimild og jafnframt að fylgja verði ákveðinni lögákveðinni 

málsmeðferð þar sem réttaröryggi er tryggt. 

Í C til F-liðum 1. gr. flóttamannasamningsins er mælt fyrir um að við ákveðnar aðstæður 

falli niður réttur útlendings til þeirrar verndar sem hann hefur notið samkvæmt samningnum 

eða að hann sé útilokaður frá slíkri vernd til dæmis ef skynsamlegar ástæður eru til að telja 

flóttamann hættulegan öryggi landsins eða ef hann er talinn hættulegur þjóðfélaginu vegna 

þess að hann hefur með endanlegum dómi verið fundinn sekur um mjög alvarlegan glæp.
71

 

 

2.6.2 ,,Atburðir sem gerðust fyrir 1. janúar 1951“ 

Þessi skilgreining hefur misst hagnýtt gildi sitt sökum bókunarinnar frá 1967 nema fyrir þau 

fáu ríki sem eru aðilar að flóttamannasamningnum en ekki bókuninni frá 1967. Orðið 

                                                        
68 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 13-14. Sjá einnig Michael Alexander: ,,Refugee Status 

Determination Conducted by UNHCR“. 
69 Skýrsla nefndar um meðferð hælisumsókna (2009), bls. 23.  
70 Skýrsla nefndar um meðferð hælisumsókna (2009), bls. 23-24.  
71 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 23-24. 
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,,atburðir“ er skilið þannig að átt sé við ,,þýðingarmikla viðburði sem hafa í för með sér 

breytingar á landamærum eða djúpstæðar breytingar á vettvangi stjórnmála og einnig 

kerfisbundnar ofsóknir sem telja má eftirköst fyrri breytinga.“
72

 

Þótt ákvörðun um réttarstöðu flóttamanns verði að öllu jöfnu ákvörðuð á 

einstaklingsgrundvelli hafa einnig komið upp aðstæður þar sem hópur fólks hefur þurft að 

yfirgefa heimkynni sín við aðstæður sem benda til þess að hver og einn í hópnum geti talist 

flóttamaður. Þar hefur stundum verið tekin svokölluð ,,hópákvörðun“ (e. group determination) 

þar sem allir í hópnum teljast flóttamenn, nema annað þyki sýnt (svokallaðir prima facie-

flóttamenn).
73

 

 

2.6.3 ,,af ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttir“ 

Ástæðuríkur ótti við ofsóknir er mikilvægasta skilyrði fyrir ákvörðun um réttarstöðu 

flóttamanns.
74

 Ákvörðunin byggir á hugarástandi viðkomandi og hugarástandi studdu af 

hlutlægum aðstæðum.
75

 Taka verður tillit til forsögu umsækjandans og fjölskyldu hans, hvort 

hann tilheyri tilteknum kynþætti, trúar-, þjóðernis-, þjóðfélags-, eða stjórnmálahópi, hans 

eigin túlkunar á aðstæðum sínum og einstaklingsbundinnar reynslu hans.
76

 Almennt ber að 

telja ótta umsækjanda ástæðuríkan ef hann hefur sýnt fram á, upp að hæfilegu marki, að 

áframhaldandi dvöl í ættlandinu sé honum óbærileg af ástæðum sem tilgreindar eru í 

skilgreiningunni, eða yrði óbærileg af sömu ástæðum ef hann sneri aftur. Almennt er 

nauðsynlegt að viðkomandi sé kominn yfir landamæri og að ástæður flótta séu átök, 

mannréttindabrot, brot á alþjóðlegum mannúðarlögum eða annar alvarlegur skaði vegna 

róttækra stjórnmálalegra, félagslegra eða efnahagslegra breytinga í heimalandinu. Þar sem um 

er að ræða grundvallar mannréttindi er veitt vernd aðallega vegna ofbeldis eða hótunar um 

ofbeldi: þeir sem flytja eingöngu af efnahagslegum ástæðum eða persónulegum og þeir sem 

eru með glæpsamlegan ásetning njóta ekki verndar.
77

 

                                                        
72 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 17. Sjá einnig Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam:  The 

Refugee in International Law (2007), bls. 36. 
73 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 19. 
74 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: The Refugee Convention 1951. The Travaux Preparatoires 

Analysed With Commentary by Dr. Paul Weis (1990), bls. 7. 
75 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: ExCom Conclusion No. 4 (XXVIII) International Instruments 

(1977), d-liður.  

: The Refugee Convention 1951. The Travaux Preparatoires Analysed With Commentary by Dr. Paul Weis 

(1990), bls. 7.  
76 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 18. 
77 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 49. Sjá einnig Javaid 

Rehman: International Human Rights Law (2010), bls. 641-679. 
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Þótt einstaklingur hafi ekki þurft að þola ofsóknir áður en hann yfirgaf heimaland sitt 

þýðir það ekki endilega að hann sé ekki flóttamaður, þar sem hann kann að eiga þær á hættu 

snúi hann aftur þangað. Það er því lykilatriði fyrir meðferð hælisumsókna að móttökuríki búi 

yfir getu og þekkingu til að kynna sér aðstæður í heimalandi hælisleitanda.
78

  

Samhljóða dómaframkvæmd hefur skýrt enn betur merkingu ,,ástæðuríks ótta“ í skilning 

flóttamannasamningins. Í máli I.N.S. gegn Cardoza Fonsaca skoðaði Hæstiréttur 

Bandaríkjanna nokkrar líkur á ofsóknum sem grundvöll ákvörðunar um tilvist ástæðuríks ótta 

(e. the test of reasonable possibility of persecution). Í lýsandi áliti sagði Stevens dómari að 

svo lengi sem hlutrænar aðstæður væru sannaðar þyrfti ekki að sýna fram á að aðstæður 

leiddu til ofsókna, heldur væri nóg að ofsóknir væru nokkuð líklegar.
79

 

 

2.6.4 Ofsóknir 

Af ákvæðum flóttamannasamningins má draga þá ályktun að sé lífi eða frelsi ógnað vegna 

kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, stjónmálaskoðana eða fyrir að tilheyra ákveðnum 

félagsmálaflokkum, séu það ávallt ofsóknir. Önnur alvarleg brot á mannréttindum af sömu 

ástæðum myndu einnig teljast ofsóknir.
80

 

Hugtakið ,,ofsóknir“ er ekki skilgreint í flóttamannasamningnum eða í 

undirbúningsgögnum samningsins. Dómaframkvæmd bendir til þess að ofsóknir feli í sér 

skaðlegar eða kúgandi aðgerðir. Svo þröng túlkun á hugtakinu gæti þó ógnað mannúðaranda 

flóttamannasamningsins. Nauðsynlegt er að taka mið af þróun mannréttinda undanfarinna ára 

og tengslum við flóttamannarétt þegar hugtakið er túlkað.
81

 

 

2.6.5 Bann við endursendingu (e. non-refoulement) 

Í 33. gr. flóttamannasamningsins er að finna bann við því að senda flóttamann brott eða 

endursenda hann til ríkis þar sem lífi hans eða frelsi er ógnað vegna kynþáttar hans, þjóðernis, 

aðildar að sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana (non-refoulement), sbr. 

einnig 1. mgr. 45. gr. laga um útlendinga nr. 96/2002. Því hefur verið haldið fram að þessi 

regla um bann gegn brottvísun eða endursendingu (e. non-refoulement) sé þjóðréttarregla á 

grundvelli þjóðréttarvenju og sé því bindandi fyrir ríki án tillits til þess hvort þau eru aðilar að 

                                                        
78 Gunnel Stenberg: Non-Expulsion and Non-Refoulement (1989), bls. 64.  
79 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: The Refugee Convention 1951. The Travaux Preparatoires 

Analysed With Commentary by Dr. Paul Weis (1990), bls. 8. 
80 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 23-24. 
81 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: The Refugee Convention 1951. The Travaux Preparatoires 

Analysed With Commentary by Dr. Paul Weis (1990), bls. 8. 
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alþjóðasamningum um efnið.
82

 Talað er um regluna sem hornstein í alþjóðlegri vernd 

flóttamanna.
83

 

Þessa reglu er einnig að finna í 3. gr. alþjóðasamnings gegn pyndingum eða annarri 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu og einnig hefur mótast 

framkvæmd hjá Mannréttindadómstól Evrópu um túlkun 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

um bann við endursendingu. Samkvæmt 3. gr. sáttmálans skal ekkert aðildarríki vísa úr landi, 

endursenda eða framselja mann til annars ríkis ef veruleg ástæða er til að ætla að hann eigi þar 

á hættu að sæta pyndingum. Þegar ákveðið er hvort slíkar aðstæður séu fyrir hendi skulu þar 

til bær yfirvöld hafa hliðsjón af öllum atriðum sem máli skipta, þar á meðal, eftir því sem við 

á, hvort í ríki því sem um ræðir viðgangist gróf, augljós eða stórfelld mannréttindabrot.
84 

Mannréttindadómstóllinn hefur talið að brottvísun geti verið brot á 3. gr. 

Mannréttindasáttmálans vegna almennrar hegðunar stjórnvalda í landinu eða ef aðstæður í 

landinu leiða að því líkur að grundvallar mannréttindi sem tryggð eru í sáttmálanum verði 

ekki virt. Í fjölda tilvika hefur verið neitað um brottvísun þar sem brot viðkomandi hefði verið 

pólítísks eðlis og honum refsað óhóflega eða hann ofsóttur af stjórnmálalegum ástæðum.
85

 

Í 37. gr. Barnasáttmálans er lagt bann við brottvísun barns ef hætta er á að það verði 

pyndað. Við athugun á því hvort brottvísa eigi barni eða heimsenda það ber að líta til 3. gr. 

sem kveður á um að við ákvörðun skuli það sem barni er fyrir bestu ávallt koma til skoðunar, 

sbr. 22. gr. Barnasáttmálans.
86

 

Undantekningu frá meginreglunni í 1. mgr. 33. gr. er að finna í 2. mgr. og ber að túlka 

þröngt. Flóttamaður getur ekki krafist verndar á grundvelli samningsins ef skynsamlegar 

ástæður eru til að telja hann hættulegan öryggi landsins sem hann dvelur í eða ef hann er 

talinn hættulegur þjóðfélagi þess lands vegna þess að hann hefur með endanlegum dómi verið 

fundinn sekur um mjög alvarlegan glæp. Gæta þarf meðalhófs í hvívetna.
87

  

                                                        
82 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 24. Sjá einnig Nefnd um meðferð hælisumsókna (2009), bls. 22.  
83 Thomas Gammeltoft-Hansen: Access to Asylum, International Refugee Law and the Globalisation of 

Migration Control (2011), bls. 44.  
84 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 23-24. 
85 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: The Refugee Convention 1951. The Travaux Preparatoires 

Analysed With Commentary by Dr. Paul Weis (1990), bls. 322.  
86 Thomas Gammeltoft-Hansen: Access to Asylum. International Refugee Law and the Globalisation of 

Migration Control (2011), bls. 84. 
87 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: The Refugee Convention 1951. The Travaux Preparatoires 

Analysed With Commentary by Dr. Paul Weis (1990), bls. 322.  
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2.6.6 Útvíkkun flóttamannahugtaksins  

Ýmsir svæðisbundnir samningar hafa verið gerðir í Afríku, Norður- og Suður-Ameríku og 

Evrópu sem ætlað er að bæta stöðu flóttamanna. Flóttamannasamningurinn og bókunin frá 

1967 eru meginsamningar um vernd flóttamanna og skilgreiningin þar hefur verið tekin upp í 

fjölda svæðisbundinna samninga með nokkuð rýmra gildissviði. Flóttamannasáttmáli Samtaka 

um einingu Afríkuríkja frá árinu 1969 og Cartagena yfirlýsingin í Latnesku Ameríku frá 1984 

víkkuðu flóttamannaskilgreininguna svo fólk sem flúið hefur stríð eða borgarastyrjaldir 

rúmast einnig innan hennar.
88

  

Í Réttindaskrá Evrópusambandsins frá desember 2000 (e. Charter of Fundamental Rights) 

er í kafla II fjallað um réttinn til hælis. Í 17. gr. segir:  

The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 

28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in 

accordance with the Treaty establishing the European Community.  

Ákvæðið hefur og mun hafa áhrif á túlkun Mannréttindadómstóls Evrópu og 

stjórnskipunardómstóla og annarra dómstóla sem fást við túlkun stjórnarskrárákvæða í 

Evrópu.  

2.6 Lokaorð 

Meðferð hælisumsókna er vandmeðfarin. Að meta ótta við ofsóknir og mögulega 

framtíðarhættu krefst nærgætinna samskipta og áhættumats. Í sumum tilvikum getur verið 

ósamræmi í vitnisburði hælisleitenda, hann ótrúverðugur og umsóknarferlið í heild erfitt 

vegna tungumálaörðugleika og annarra þátta. Það er mikilvægt að umsækjanda sé látinn njóta 

vafans.
89

 

Flóttamannasamningurinn og bókunin við hann frá 1967 fjalla um réttindi þeirra hópa sem 

talið var á sínum tíma hvað brýnast að veita vernd. Á þeim rúmlega 60 árum síðan hann var 

gerður hefur margt breyst og verndarþörf nýrra hópa orðið brýn. 

Flóttamannastofnunin reynir að bregðast við þeim vanda með leiðbeiningarreglum og með 

því að veita berskjölduðum hópum aðstoð sem ekki njóta nægilegrar verndar í samningnum. 

Rætt hefur verið um þörf á heildarendurskoðun á samningnum með hliðsjón af breyttum 

aðstæðum og þörfum. Enn sem komið er geta einstaklingar ekki leitað réttar síns finnist þeim 

á sér brotið samkvæmt samningnum. Einn viðkvæmasti hópur flóttamanna sem ekki nýtur 

sérstakrar verndar í samningnum eru börn.  

                                                        
88 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 37-38. Sjá einnig 

Rauði kross Íslands: ,,Flóttamannastofnun“. 
89 Cathryn Costello: ,,The Asylum Procedures Directive in Context“ (2007), bls. 153. 
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3 Þróun þjóðréttarsamvinnu um vernd barna á flótta 

3.1 Inngangur 

Börn eru sá hópur sem hvað verst verður úti í stríði en flóttamannasamningurinn fjallar ekki 

sérstaklega um þau. Í honum er þó fjallað um rétt fjölskyldunnar og þannig óbeint fjallað um 

réttindi barnsins. Flóttamannastofnunin bendir á að börn á flótta séu meðal allra viðkvæmustu 

hópa flóttamanna og séu í aukinni hættu á að verða fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis eða 

verða þvinguð í herþjónustu svo dæmi séu tekin.
90 

3.2 Alþjóðleg vernd barna 

3.2.1 Genfaryfirlýsingin og Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Fyrsta skriflega skjalið um alþjóðlegar skuldbindingar til verndar hverju einstöku barni án 

tillits til kynþáttar, þjóðernis eða trúarskoðana var samþykkt af Þjóðabandalaginu árið 1924. 

Yfirlýsingin kvað á um fimm meginreglur um vernd og velferð barna og var andsvar við 

hörmungum fyrri heimsstyrjaldarinnar, sem mjög höfðu bitnað á börnum.
91

  

Árið 1959 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna Yfirlýsinguna um réttindi 

barnsins sem hafði að geyma tíu meginreglur um réttindi barns, m.a. réttinn til að alast upp 

innan fjölskyldu og meginregluna um að hafa það að leiðarljósi sem barni er fyrir bestu. Flest 

ríki voru sammála um nauðsyn þess að þróa réttindi barna á alþjóðlegum vettvangi enn frekar 

og veita börnum víðtækari vernd. Í Yfirlýsingunni um réttindi barnsins var í fyrsta sinn kveðið 

á um borgaraleg réttindi barnsins, rétt til nafns og ríkisfangs. Með Yfirlýsingunni um réttindi 

barnsins var að vissu leyti farið að líta á börn sem gerendur sem ættu ákveðin réttindi og gætu 

notið frelsis.
92

 

 

3.2.2 Alþjóðavinnumálastofnunin 

Alþjóðavinnumálastofnun hefur gert nokkrar samþykktir sem varða börn. Þeirra á meðal er 

samþykkt nr. 138 um lágmarksaldur við vinnu. Samkvæmt 1. gr. samþykktarinnar er hvert 

aðildarríki skuldbundið til að fylgja stefnu sem miðar að því að tryggja afnám barnavinnu í 

raun og að hækka smám saman lágmarksaldur við vinnu og störf að því marki sem það 

samræmist líkamlegum og andlegum þroska ungmenna.  

                                                        
90 Rachel Hodgkin og Peter Newall: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child 

(2007), bls. 313. 
91 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson: ,,Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins“ 

(1993), bls. 145. Sjá einnig Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), 

bls. 475 og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Family Protection Issues, bls. 580. 
92 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Samningur um réttindi barnsins“ (2009), bls. 292. 
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Samþykkt nr. 182 fjallar um bann við barnavinnu í sinni verstu mynd og tafarlausar 

aðgerðir til að afnema hana. Í 3. gr. samþykktarinnar er hugtakið ,,barnavinna í sinni verstu 

mynd“ skilgreint og er þar nefnd nauðungar- og skylduvinna þar sem börn eru neydd eða 

skylduð til þátttöku í vopnuðum átökum (a-liður 3. gr.), til vændis og til framleiðslu á klámi 

eða til klámsýninga (b-liður 3. gr.) o.fl. Samkvæmt samþykktinni skal tekið tillit til 

mikilvægis grundvallarmenntunar, börnum að kostnaðarlausu og einnig verður að sjá börnum 

úr nauðungarvinnu fyrir endurhæfingu og félagslegri aðlögun um leið og brugðist er við 

þörfum fjölskyldna þeirra. Minnt er á að barnavinna er að miklu leyti afleiðing fátæktar og að 

langtímalausn á þessu vandamáli felst í samspili margra þátta m.a. hagvexti og félagslegum 

framförum.
93

 

  

3.2.3 Gerð samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Árið 1978 lagði ríkisstjórn Póllands fram á vettvangi Sameinuðu þjóðanna tillögu að samningi 

um réttindi barnsins með það fyrir augum að aðildarríki þeirra gætu náð saman um slíkan 

alþjóðasamning þegar á árinu 1979, sem af hálfu Sameinuðu þjóðanna hafði verið útnefnt ár 

barnsins. Þetta gekk ekki eftir, enda var ágreiningur um ýmis atriði, s.s. hvort þörf væri á 

sérstökum alþjóðlegum samningi fyrir börn. Ýmsir sáu enga ástæðu til að gera nýjan samning 

sem fæli eingöngu í sér rýmkun á yfirlýsingunni frá 1959. Togstreita var milli austurs og 

vesturs um áherslur í mannréttindamálum og hugmyndafræði kalda stríðsins enn við lýði.
94

 

Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna ákvað að setja á laggirnar, á árinu 1979, 

sérstakan starfshóp sem falið var það verkefni að semja drög að samningi um réttindi 

barnsins. Starfshópurinn lauk störfum árið 1989 en að vinnunni komu m.a. sérstofnanir 

Sameinuðu þjóðanna, UNICEF og UNESCO, auk ýmissa frjálsra félagasamtaka sem láta sig 

varða málefni barna.
95 

Vinna við gerð samningsins um réttindi barna tók tíu ár, enda 

talsverður ágreiningur um áherslur í upphafi, s.s. um rétt hins ófædda barns og þá einkum 

vegna mismunandi afstöðu til fóstureyðinga. Þetta var leyst þannig að ekki er tekin bein 

afstaða til þess í samningnum hvort hann eigi við um ófædd börn heldur er löggjöf einstakra 

aðildarríkja látið eftir að ákvarða það, sbr. 1. gr. samningsins. Þá urðu einnig miklar deilur um 

aldursmörk varðandi þátttöku barna í hernaði og vildu mörg ríki hækka lágmarksaldurinn úr 

                                                        
93 Samþykkt nr. 182 um bann við barnavinnu í sinni verstu mynd og tafarlausar aðgerðir til að afnema hana.  
94 Sjá nánar Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson: ,,Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins“ (1993), bls. 145-146.  
95 UNICEF er skammstöfun á United Nations Children´s Fund (Barnahjálp Sameinuð þjóðanna) og UNESCO er 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna). 
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15 árum í 18 ár. Það náði þó ekki fram að ganga.
96

 Frjáls félagasamtök settu mark sitt á 

samninginn en slíkt átti sér ekki hliðstæðu við gerð alþjóðasamninga.
97

 

Barnasáttmálinn var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 

1989 og tók gildi 2. september 1990. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur samþykkt 

þrjár valfrjálsar bókanir (e. Optional Protocol) við Barnasáttmálann. Hinn 25. maí 2000 var 

bókun um sölu á börnum, barnavændi og barnaklámi samþykkt, ásamt bókun um þátttöku 

barna í vopnuðum átökum þar sem aldursmark fyrir herkvaðningu var hækkað úr 15 í 18 ár. 

Þriðja bókunin var samþykkt 19. desember 2011 um að barnaréttarnefndin sem starfar 

samkvæmt samningnum geti tekið við og fjallað um erindi eða kvartanir sem lagðar eru fram 

af börnum í aðildarríkjum eða fyrir þeirra hönd og varða brot á ákvæðum Barnasáttmálans eða 

bókunum við hann. Bókunin gengur í gildi þegar tíu aðildarríki hafa fullgilt hann.
98

 

Barnasáttmálinn markaði tímamót í baráttunni fyrir réttindum barna. Börn njóta sömu 

réttinda og fullorðnir í megin mannréttindasamningum Sameinuðu þjóðanna frá 1966
99

 (e. 

International Covenants) og sérreglur er þar að finna um börn.
100

 Sáttmálinn fól í sér 

alþjóðlega viðurkenningu á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi, 

óháð réttindum fullorðinna. Hann endurspeglar nýja sýn á hlutverk og stöðu barna og tekur 

fram að öll börn eigi að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu. 

 Með því að leggja áherslu á þátttöku barna í ákvörðunum um málefni er þau varða er 

verið að gefa þeim aukið vægi í eigin lífi sem fyrri yfirlýsingar höfðu ekki gert.
101

 Þann dag 

sem Barnasáttmálinn var lagður fram til undirritunar, 26. janúar 1990, var slegið met í 

undirritun milliríkjasamnings þar sem þá skrifuðu fulltrúar 61 ríkis undir sáttmálann. 

Barnasáttmálinn tók einnig gildi á mettíma, en í september 1990 höfðu tuttugu ríki fullgilt 

hann. Eru þetta bestu viðtökur sem nokkur alþjóðasamningur hefur fengið til þessa.
102

 

                                                        
96 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson: ,,Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins“ 

(1993), bls. 145-146. Sjá einnig Henry J. Steiner og Philip Alston: International Human Rights in Context 

(2000), bls. 515. 
97 Henry J. Steiner og Philip Alston: International Human Rights in Context (2000), bls. 515.  
98 Mannréttindafulltrúi Sameinuðu þjóðanna: Committee on the Rights of the Child: Monitoring Children´s 

Rights.  
99 Alþjóðasamningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi annars vegar og hins vegar 

alþjóðasamningurinn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Ákvæði um vernd barna er að finna 

víða s.s. í 77. gr. viðbótarbókunar við Genfarsamningana frá 12. ágúst 1947. 
100 Minnst er á börn víða í báðum samningunum en sérreglu um börn er að finna í 24. gr. alþjóðasamnings um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 1966. Í henni segir:  

1. Öll börn skulu eiga rétt á þeim verndarráðstöfunum sem þau þarfnast vegna aðstæðna þeirra sem ófullveðja, af 

hendi fjölskyldu sinnar, þjóðfélagsins og ríkisins án nokkurrar mismununar vegna kynþáttar, litarháttar, 

kynferðis, tungu, trúarbragða, þjóðernisuppruna eða félagslegs uppruna, eigna eða ætternis. 

2. Öll börn skulu skráð þegar eftir fæðingu og skulu bera nafn. 

3. Öll börn eiga rétt á að öðlast þjóðerni. 
101 Jo Bridgeman og Daniel Monk: Feminist Perspectives on Child Law (2000), bls. 282.  
102 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Samningur um réttindi barnsins“ (2009), bls. 289-290. 
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Þótt samningur þessi sé ekki fyrsti alþjóðasamningurinn sem fjallar um börn er hann 

tvímælalaust einn sá mikilvægasti. Í fyrsta lagi felur hann í sér ótvíræða alþjóðlega 

viðurkenningu á því að börn hafi sjálfstæð réttindi, óháð vilja foreldra eða annarra 

forráðamanna. Þá er hann byggður á því að þessi réttindi séu ekki nægilega tryggð í gildandi 

mannréttindayfirlýsingum eða sáttmálum og með því að hafa sérstakan samning um réttindi 

barna fáist svigrúm til að koma sérstaklega til móts við þarfir þeirra og hagsmuni. Í öðru lagi 

felst mikilvægi samningsins í því að þar er ekki aðeins reynt að tryggja borgaraleg réttindi 

barna í víðasta skilningi, heldur er einnig leitast við að skilgreina félagsleg, menningarleg og 

efnahagsleg réttindi þeirra.
103

 Hann er mikilvægt hjálpartæki fyrir þá sem vinna að auknum 

rétti og betri lífsskilyrðum barnsins á öllum sviðum samfélagsins.
104

 

Alþjóðasamningar eins og Barnasáttmálinn hafa verið gagnrýndir fyrir að vera í reynd 

lítið annað en yfirlýsingar um góðan vilja þeirra sem að þeim standa og að engin trygging sé 

fyrir að eftir ákvæðum þeirra verði farið og engin úrræði séu til sem nota megi til að þvinga 

aðildarríki til þess. Þá séu mörg ákvæðanna almenn og feli í sér óljósar yfirlýsingar og 

málamiðlanir milli ólíkra sjónarmiða. Það sé því afar erfitt að fylgja þeim eftir af þunga.
105

 

Þetta sjónarmið á þó ekki lengur við þar sem þriðju valfrjálsu bókuninni er ætlað að virkja 

kæruleið fyrir börn sem telja að brotið hafi verið gegn ákvæðum samningsins eða 

bókununum. Rétt er að geta þess að í samningnum er gert ráð fyrir þrenns konar eftirlitskerfi, 

sem ætlað er að stuðla að þekkingu á ákvæðum hans og virkari framkvæmd. Í fyrsta lagi er 

gert ráð fyrir að aðildarríkjum sé skylt að kynna efni samningsins fyrir börnum og fullorðnum. 

Í öðru lagi er, eins og fyrr segir, þriðja viðbótarbókunin um kæruleið ætlað að gefa ákvæðum 

hans meiri réttaráhrif. Í þriðja lagi er kveðið á um stofnun nefndar sem fylgist með 

framkvæmd á ákvæðum hans. Ríkjum er skylt að láta nefndinni í té skýrslur með ákveðnu 

millibili. Auk þess getur nefndin mælt fyrir um sérstakar rannsóknir á málefnum barna í 

einstökum ríkjum og kynnt allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og viðkomandi ríki 

niðurstöður sínar. Þá er þess að geta að barnahjálp Sameinuðu þjóðanna og aðrar sérstofnanir 

samtakanna hafa ráðgjafar- og efirlitshlutverki að gegna í sambandi við framkvæmd 

samningsins.
106

 

 

                                                        
103 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur (1995), bls. 33-34.  
104 Þórhildur Líndal: ,,Barnasáttmálinn, að mörgu að hyggja“ (2011), bls. 79. 
105 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur (1995), bls. 34.  
106 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur (1995), bls. 35.  



 27 

3.2.4 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

Ákvæði Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna sem víkja berum orðum að börnum 

eru í 2. mgr. 25. gr. en þar segir að mæðrum og börnum beri sérstök vernd og aðstoð. Í 1. mgr. 

26. gr. segir að allir eigi rétt til menntunar og skal hún veitt ókeypis, að minnsta kosti 

barnafræðsla og undirstöðumenntun. Í 3. mgr. 26. gr. yfirlýsingarinnar kemur fram að 

foreldrar hafi rétt til þess að velja hvers kyns menntun barn þeirra skuli njóta. Þá segir þar að 

börn skuli vera skólaskyld. Ákvæði Mannréttindayfirlýsingarinnar sem lúta að fjölskyldunni 

og réttarstöðu barna eru frekar útfærð í Yfirlýsingunni um réttindi barnsins sem samþykkt var 

á allsherjarþinginu 20. nóvember 1959, samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

frá 1989 og fleiri sáttmálum. Rétt er að taka fram að sá meginmunur er á barnasáttmálanum, 

mannréttindasáttmála Evrópu annars vegar og mannréttindayfirýsingu Sameinuðu þjóðanna 

hins vegar að síðastnefnda yfirlýsingin er ekki skuldbindandi þjóðréttarsamningur. Þar er þó 

að finna stefnuyfirlýsingar til leiðsagnar fyrir aðildarríki Sameinuðu þjóðanna.
107

 

 

3.2.5 Börn á flótta og alþjóðlegur mannúðarréttur  

Börn eru sérstaklega berskjölduð í stríði og átökum. Auknar áhyggjur af stöðu barna í 

vopnuðum átökum er ástæðan fyrir fjölda ákvæða í fjórða Genfarsamningnum frá 1949. 

Allsherjarþingið innleiddi árið 1979 yfirlýsingu um vernd kvenna og barna í vopnuðum 

átökum (e. the Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and 

Armed Conflict).
108

 

Fjallað er um stöðu barna í vopnuðum átökum (e. armed conflict) í nokkrum ákvæðum 

fjórða Genfarsamningsins. 14. grein fjallar um öryggissvæði (e. safety zones) sem vernda m.a. 

börn undir fimmtán ára aldri. Einnig er minnst á börn í 17. gr. um brottflutning frá 

átakasvæðum, 23. gr. um frjálsa umferð hjúkrunargagna, matar og klæða sem ætluð eru 

börnum innan fimmtán ára aldurs, þunguðum konum eða sængurkonum. 24. gr. er sérstakt 

ákvæði um velferð barna sem eru munaðarlaus eða hafa orðið viðskila við fjölskyldur sínar. Í 

38. gr. um verndaða einstaklinga segir að börn innan fimmtán ára aldurs skulu á sama hátt og 

þegnar hlutaðeigandi ríkis njóta hvers konar forgangsmeðferðar. Í 50. gr. er fjallað um skyldur 

hernámsríkis og staðbundinna stjórnvalda varðandi menntun o.fl. Í 51. gr. segir að 

hernámsríki sé óheimilt að þvinga þá sem njóta verndar til að þjóna í hernámssveitum eða 

                                                        
107 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur (1995), bls. 36-37.  
108 Javaid Rehman: International Human Rights Law (2010), bls. 799.  
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vinnu nema þeir séu eldri en átjan ára. Í 68. gr. segir að óheimilt sé með öllu að kveða upp 

dauðadóm gegn vernduðum manni sem var yngri en átján ára þegar brot var framið.
109

 

Í viðbótarbókun við Genfarsamningana frá 12. ágúst 1949 um vernd fórnarlamba 

vopnaðra átaka milli ríkja (bókun I) segir í 77. gr. um vernd barna: 

1. Börn skulu njóta sérstakrar virðingar og þau skal vernda gegn hverskonar árás af 

kynferðislegum toga. Aðilar átakanna skulu veita þeim þá umönnun og hjálp sem þau 

þarfnast, hvort heldur er vegna aldurs eða annarra ástæðna. 

2. Aðilar átakanna skulu að svo miklu leyti sem unnt er tryggja að börn sem ekki hafa náð 

15 ára aldri taki ekki beinan þátt í hernaðaraðgerðum, og skulu sérstaklega forðast að skrá 

þau í þjónustu í hersveitum sínum. Við skráningu þeirra sem orðnir eru 15 ára en hafa 

ekki náð 18 ára aldri skulu aðilar átakanna kappkosta að velja úr þá sem elstir eru. 

3. Ef börn sem ekki hafa náð 15 ára aldri taka, í undantekningartilvikum og þrátt fyrir 

ákvæði 2. mgr., beinan þátt í átökum og lenda á valdi gagnaðila skulu þau áfram njóta 

þeirrar sérstöku verndar sem þessi grein veitir, hvort heldur þau eru stríðsfangar eða ekki. 

4. Ef börn eru tekin höndum, fangelsuð eða vistuð í búðum af ástæðum sem rekja má til 

vopnaðra átaka skal vista þau í búðum aðgreindum frá búðum fullorðinna, nema því 

aðeins að fjölskyldur séu vistaðar sem slíkar svo sem fyrir er mælt í 5. mgr. 75. gr. 

5. Dauðarefsingu vegna refsiverðs athæfis sem tengist vopnuðum átökum má ekki 

fullnægja gagnvart þeim sem ekki höfðu náð 18 ára aldri þegar hið refsiverða athæfi átti 

sér stað.  

Þetta ákvæði nær til allra barna á stríðssvæði, hvort sem þau eru á átakasvæðinu sjálfu eða 

ekki.
110

 

Viðbótarbókun við Genfarsamningana frá 12. ágúst 1949 um vernd fórnarlamba vopnaðra 

innanríkisátaka (II bókun) fjallar einnig um börn.
111

 Í 4. mgr. 6. gr. bókunar II segir að 

dauðarefsingu megi ekki ákvarða gagnvart mönnum sem ekki höfðu náð 18 ára aldri á þeim 

tíma sem hið refsiverða athæfi var framið, né heldur fullnægja gagnvart þunguðum konum 

eða mæðrum ungra barna.
112

 

                                                        
109 Rauði kross Íslands og utanríkisráðuneytið: Genfarsamningarnir (2004).  
110 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims 

of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977. Commentary.  
111 Þar segir í 3. mgr. 4. gr.: Börn skulu njóta þeirrar umhyggju og hjálpar sem þau þarfnast og einkum að því er 

varðar eftirfarandi:  

a) Þeim skal veita menntun, hér með talin trúarleg og siðferðileg menntun í samræmi við óskir foreldra, eða í 

fjarvist foreldra í samræmi við óskir þeirra sem bera ábyrgð á umönnun barnanna.  

b) Gera skal allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að greiða fyrir sameiningu fjölskyldna sem orðið hafa viðskila 

um stundarsakir. 

c) Börn sem ekki hafa náð 15 ára aldri skulu hvorki skráð í þjónustu í hersveitum né vopnuðum sveitum, né leyft 

að taka beinan þátt í hernaðaraðgerðum. 

d) Sú sérstaka vernd sem þessi grein veitir börnum sem ekki hafa náð 15 ára aldri skal áfram gilda gagnvart þeim 

ef þau taka þrátt fyrir ákvæði c-liðar þátt í hernaðaraðgerðum og eru tekin höndum. 

e) Gera skal ráðstafanir til þess, ef nauðsyn ber til og þegar unnt er, og ávallt með samþykki foreldra eða þeirra 

sem að lögum eða venju bera meginábyrgð á umsjá barna, að fjarlægja börn um stundarsakir af svæði þar sem 

hernaðaraðgerðir fara fram og koma þeim fyrir á öruggara svæði í landinu, svo og að tryggja þeim fylgd manna 

sem bera ábyrgð á öryggi þeirra og velferð. 
112 Javaid Rehman: International Human Rights Law (2010), bls. 800.  
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3.3 Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna 

Barnahjálp S.Þ (UNICEF) var stofnuð 1946 í þeim tilgangi að aðstoða milljónir bágstaddra 

barna og mæðra í Evrópuríkjum. Á síðari árum hefur starfsemi UNICEF færst til 

þróunarlandanna.  

Stofnunin veitir aðstoð á sviði heilbrigðismála, næringar, barnaaðhlynningar, mennta og 

þjálfunar. UNICEF veitir aðstoð í barnsfæðingarmálum og velferð ásamt meðferð ungbarna 

og mæðra. Þá veitir UNICEF námsstyrki í þeim tilgangi að þjálfa hjúkrunarlið og starfslið 

heilsuverndarstöðva. UNICEF lætur mjög til sín taka í baráttu gegn sjúkdómum í 

þróunarlöndunum. Þá aðstoðar UNICEF við framfarir á sviði framleiðslu heilnæmra 

fæðutegunda og aðstoðar á sviði félagsmála barna og unglinga í þróunarlöndunum. Loks 

starfar UNICEF að mannúðar- og heilbrigðismálum á hættusvæðum með því að senda 

matvæli og klæði til barna og mæðra sem orðið hafa fórnarlömb náttúruhamfara, flóða, 

jarðskjálfta, eldsumbrota o.s.frv.
113

 

                                                        
113 Ívar Guðmundssson: Bókin um Sameinuðu þjóðirnar, bls. 36.  
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4 Staða barna á flótta samkvæmt þjóðarétti 

4.1 Inngangur 

Að minnsta kosti helmingur flóttamanna í heiminum eru börn.
114

 Þegar börn eru á flótta verða 

á vegi þeirra ýmsar hættur, mörg missa tengsl við fjölskyldur sínar, þau eiga á hættu að verða 

beitt líkamlegu ofbeldi, eru neydd í herþjónustu og þaðan af verra.
115

 Þau sem ákveða að flýja 

heimili sín gera það af ýmsum ástæðum. Þau skilja eftir eignir, fjölskyldu, vini og það líf sem 

þau þekkja. Enda þótt ákvörðun um flótta sé yfirleitt tekin af fullorðnum skynja börn oft ótta 

og óöryggi foreldra sinna og þær breytingar sem eiga sér stað.
116

  

Skilgreininguna á flóttamanni í flóttamannasamningnum verður að túlka með hliðsjón af 

aldri og kyni, með tilliti til ofsókna gagnvart börnum og ólíkra birtingarmynda þeirra. 

Barnahernaður, vændi, umskurður kvenna, barnagiftingar og fleiri ofsóknir sem beinast að 

börnum geta réttlætt veitingu hælis þegar barn á í hlut. Ríki verða þar af leiðandi að gefa 

þessum atriðum gaum þegar þau huga að málsmeðferð barna á flótta í hælisleit.
117 

4.2 Vernd fjölskyldunnar  

Í fjölda alþjóðlegra samþykkta er fjallað um vernd fjölskyldunnar og má nefna sem dæmi 3. 

mgr. 16. gr. mannréttindayfirlýsingarinnar, en þar segir að fjölskyldan sé í eðli sínu 

frumeining samfélagsins og að samfélagi og ríki beri að vernda hana. Í 1. mgr. 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu er kveðið á um friðhelgi einkalífs, fjölskyldu, heimilis og 

bréfaskipta. Í alþjóðasamningi Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

segir í 1. mgr. 23. gr. að fjölskyldan sé hin eðlilega grundvallarhópeining þjóðfélagsins og 

eigi rétt á vernd þjóðfélagsins og ríkisins.
118

 

Í inngangi Barnasáttmálans segir að aðildarríkin minnist þess að hinar Sameinuðu þjóðir 

hafi lýst því yfir í mannréttindayfirlýsingunni að börnum beri sérstök vernd og aðstoð. Þau 

séu sannfærð um að veita beri fjölskyldunni, sem grundvallareiningar samfélagsins og eðlilega 

                                                        
114 Sjá tilmæli Evrópuráðsins nr. 1703 (2005). Sjá einnig Mary Crock: ,,Re-thinking the Paradigms of Protection: 

Children as Convention Refugees in Australia“ (2008), bls. 155.  
115 Graça Machel: Impact of Armed Conflict on Children, bls. 26. 
116 Graça Machel: Impact of Armed Conflict on Children, bls. 23.  
117 Nefnd um réttindi barnsins: Almennt álit nr. 6: ,,Treatment of Unaccompanied and Separated Children 

outside Their Country of Origin“, UN skjal nr. CRC/GC/2005/6 (1. september 2005). 
118 Í 1. mgr. 17. gr. Mannréttindasáttmála Ameríku frá 1969 segir: ,,The family is the natural and fundamental 

group unit of society and is entitled to protection by society and the State“. Í 16. gr. félagsmálasáttmála Evrópu 

(e. European Social Charter) frá 1961 segir: ,,With a view to ensuring the necessary conditions for the full 

development of the family, which is a fundamental unit of society, the Contracting Parties undertake to promote 

the economic, legal and social protection of family life …. “. Í 1. mgr. 18. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (e. 

African Charter on Human and Peoples’ Rights) frá 1981, segir ,,The family shall be the natural unit and basis of 

society.  It shall be protected by the State which shall take care of its physical and moral health“. 
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umhverfi til vaxtar og velfarnaðar allra sem henni tilheyra, þó einkum börnum nauðsynlega 

vernd og aðstoð til að sinna til hlítar þeirri ábyrgð sem á henni hvílir í samfélaginu, að 

viðurkenna að barn eigi að alast upp innan fjölskyldu, við hamingju, ást og skilning, til þess að 

persónuleiki þess geti mótast á heilsteyptan og jákvæðan hátt (skáletrun höfundar).  

Hvorki flóttamannsamningurinn né Barnasáttmálinn veita börnum á flótta næga lagalega 

vernd. Flóttamannasamningurinn gerir lítið meira en að mæla með aðferðum við að tryggja 

einingu fjölskyldunnar og vernd 22. gr. Barnasáttmálans styður rétt barna á flótta en vísar í 

raun frekar í aðrar alþjóðareglur og leggur áherslu á fjölskyldusameiningu.
119

 

Bæði Genfarsamningarnir og viðbótarbókanir tengja vernd barnsins vernd 

fjölskyldulífsins. Reyna skal eftir fremsta megni að sameina fjölskyldur sem sundrast hafa 

vegna vopnaðra átaka. Jafnvel þar sem fjölskyldumeðlimir eru í varðhaldi skal reynt eftir 

fremsta megni að halda fjölskyldum saman.  

Almennt er viðurkennt að eðlilegur þroski barns sé best tryggður með því að vernda 

fjölskylduna. Hafa verður í huga það sem barni er fyrir bestu þegar leitað er lausna fyrir börn 

á flótta, s.s. þegar fjarlægja þarf barn úr fjölskylduumhverfi eða þegar senda þarf barn aftur til 

heimalands þar sem fjölskyldan hefur ekki fundist eða ráðstafanir til bráðabirgða eru ekki 

lengur raunhæfar.
120

 

Börn geta orðið viðskila við fjölskyldur sínar af mörgum ástæðum, meðal annars vegna 

mannráns, þegar þau eru send fylgdarlaus frá heimalandi sínu. Herskráning, varðhald foreldra 

og aðgerðir hjálparstarfsmanna geta líka leitt til þess að börn verða viðskila við foreldra 

sína.
121

 Þegar leit skilar árangri getur sameining fjölskyldu dregist á langinn, s.s. vegna 

innflytjendatakmarkana. Flóttamannastofnunin viðurkennir ættleiðingu sem möguleika sem 

ber að hafa í huga, þegar sameining er ekki talin barninu fyrir bestu eða þegar ekki er líklegt 

að sameining geti orðið í bráð, oftast innan a.m.k. tveggja ára.
122

 

Í lokagerð ráðstefnunnar sem samþykkti flóttamannasamninginn er þeim tilmælum beint 

til ríkisstjórna að reyna að stuðla að sameiningu fjölskyldna flóttamanna.
123

 Sameining 

fjölskyldunnar á að hafa forgang þegar varanlegrar lausnar er leitað fyrir barn. Þegar 

                                                        
119 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 475. Sjá einnig 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Family Protection Issues, UN skjal nr. EC/49/SC/CPR.14, bls. 580. 

Sjá nánari umfjöllun um fjölskyldusameiningum í Hemme Battjes: European Asylum Law and International Law 

(2006), bls. 470 og 503.  
120 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 475-477. Í tilskipun 

Evrópusambandsins nr. 2004/83/EC segir í 1. mgr. 23. gr. að aðildarríki skulu tryggja að fjölskylda fái að vera 

saman og átt er við maka og ólögráða börn.120  
121 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 475-477.  
122 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 477-478. 
123 Andreas Zimmermann og Claudia Mahler: ,,Article 1 A, para. 2“ (2011), bls. 404.  
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sameining er ekki möguleg í heimalandinu er reynt að sameina fjölskylduna í hælislandi eða 

þriðja landi. Árangur leitar að fjölskyldunni fer að miklu leyti eftir getu og vilja 

móttökulandsins. Leitarþjónusta Rauða krossins aðstoðar við slíkt. Þrátt fyrir allt ofangreint 

ber að sjálfsögðu ekki að reyna að sameina fjölskyldu sé það ekki talið barninu fyrir bestu.
124

 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur lagt ríka áherslu á mikilvægi fjölskyldunnar. Í 8 gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu er kveðið á um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Í þessu 

samhengi má nefna mál Tuquabo-Tekle o.fl. gegn Hollandi. Í málinu taldi dómstóllinn að 

hollensk yfirvöld hefðu ekki gætt nægilegs jafnvægis milli þeirra hagsmuna fjölskyldunnar að 

vera sameinuð og hagsmuna ríkisins af því að hleypa umsækjanda ekki inn í landið til móður 

sinnnar.
125

 Í máli Rodrigues da Silva og Hoogkamer gegn Hollandi hafði kona, Rodrigues da 

Silva, brasilískur ríkisborgari, eignast dóttur með hollenskum ríkisborgara. Síðan slitnaði upp 

úr sambandi þeirra og vísa átti Rodrigues da Silva úr landi. Dómstóllinn taldi að brottvísun 

Rodrigues da Silva myndi hafa alvarlegar afleiðingar fyrir samband hennar við dóttur sína og 

að það væri dótturinni fyrir bestu að móðir hennar dveldi í Hollandi. Var það því mat 

dómstólsins að efnahagslegir hagsmunir Hollands af því að hún færi úr landi væru léttvægari 

en réttindi kæranda samkvæmt 8. gr. sáttmálans.
126

 

Uppfylli aðalframfærandi fjölskyldu þau skilyrði sem sett eru í skilgreiningunni á 

flóttamanni, er öðrum í fjölskyldu á hans framfæri að öllu jöfnu veitt réttarstaða flóttamanns 

með skírskotun til meginreglunnar um einingu fjölskyldunnar.
127

 Meginreglan um einingu 

fjöskyldunnar skal að minnsta kosti ná til maka og ólögráða barna. Í raun eru aðrir þeir sem 

eru á framfæri flóttamannsins, t.d. aldraðir foreldrar hans, að öllu jöfnu taldir vera flóttamenn 

ef þeir halda heimili saman. Þótt aðalframfærandi fjölskyldunnar sé ekki flóttamaður er ekkert 

því til fyrirstöðu að annar fjölskyldumeðlimur geti sótt um viðurkenningu sem flóttamaður 

samkvæmt flóttamannasamningnum, enda geti hann borið fyrir sig eigin ástæður fyrir 

umsókninni. Meginreglan um einingu fjölskyldunnar á ekki aðeins við þar sem allir 

fjölskyldumeðlimir verða flóttamenn samtímis. Hún á jafnt við í þeim tilvikum þegar 

fjölskylda hefur sundrast tímabundið eftir að einn eða fleiri fjölskyldumeðlimir hafa flúið.  

                                                        
124 Rachel Hodgkin og Peter Newall: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child 

(2007), bls. 315-317. 
125 MDE, Tuquabo-Tekle o.fl. gegn Hollandi, 1. desember 2005 (60665/00), mgr. 50.  
126 MDE, Rodrigues da Silva og Hoogkamer gegn Hollandi, 31. janúar 2006 (50435/99), mgr. 14, 17, 39 og 44. 

Aðrir dómar Mannréttindadómstólsins eru t.d. mál Osman gegn Danmörku frá 14. júní 2011 nr. 38058/09 og 

hins vegar mál Nunez gegn Noregi frá 28. júní 2011 nr. 55597/09. Ríkin voru í báðum tilvikum talin hafa brotið 

gegn fjölskyldulífi kærenda vegna synjunar um dvalarleyfi og brottvísunar þeirra úr landi sem leiddi til 

aðskilnaðar foreldra og barna. Ákvarðanir byggðust m.a. á herti útlendingalöggjöf. 
127 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 51.  
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Sé fjölskyldu flóttamanns sundrað við hjónaskilnað, aðskilnað eða andlát, halda þeir, sem 

eru á framfæri flóttamanns, réttarstöðu sinni þótt þeir hafi fengið hana á grundvelli einingar 

fjölskyldunnar. Þetta á þó ekki við um þá sem falla undir þau ákvæði sem útiloka réttarstöðu 

flóttamanns, þá sem vilja halda réttarstöðu í óréttmætum tilgangi og þá sem gefa sjálfviljugir 

upp stöðu sína sem flóttamenn. Ef fjölskyldumeðlimur fellur undir þau skilyrði sem sett eru í 

ákvæðum sem útiloka réttarstöðu ber að neita honum um réttarstöðu flóttamanns.
128

 

Í Barnasáttmálanum, sérstaklega 9. og 10. gr. um fjölskyldusameiningu, er lögð áhersla á 

að allar ákvarðanir séu teknar með það í huga sem barni er fyrir bestu og með tilliti til 

skoðana barnsins. Sé neyðarrýming (e. evacuation) nauðsynleg eiga fjölskyldur að fara saman 

en ef það er ekki hægt skulu börnin fylgja aðalumönnunaraðilum (e. primary care-givers) og 

systkinum. Flóttamannastofnunin gaf út leiðbeiningar árið 1992 um neyðarrýmingu barna á 

átakasvæðum.
129

 

Í viðtölum við foreldra eða forráðamenn barnsins skal ástand barnsins rannsakað og 

sjálfstæð hælisbeiðni þess.
130

 

Flóttamannastofnunin hefur gefið út leiðbeiningar sem fjalla um barnmiðaða túlkun á 

flóttamannahugtakinu og er það liður í almennri viðurkenningu á sérstakri stöðu barnsins.
131

 

Framkvæmdanefnd stofnunarinnar leggur áherslu á mikilvægi þess að börn séu viðurkennd 

sem sjálfstæðir einstaklingar og með áhrif á eigið líf.
132

  

4.3 Börn og flóttamannasamningurinn 

Genfarráðstefnan frá 1951 sem samþykkti flóttamannasamninginn beindi þeim tilmælum m.a. 

til ríkisstjórna að vernda ólögráða börn sem eru flóttamenn, einkum og sér í lagi vegalaus 

börn og stúlkubörn með sérstöku tilliti til þess að þeim verði veitt forsjá eða þau ættleidd.
133

 

 

4.3.1 Börn og tilkall til stöðu flóttamanns 

Sé ólögráða barn í fylgd annars eða beggja foreldra sinna eða annars úr fjölskyldunni, sem 

hefur það á framfæri sínu og sá fer fram á réttarstöðu flóttamanns, ber að ákvarða réttarstöðu 

barnsins í samræmi við meginregluna um einingu fjölskyldunnar.
134

 Aðildarríkjum er skylt að 

                                                        
128 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 52.  
129 Graça Machel: Impact of Armed Conflict on Children, bls. 25. 
130 Umsögn Rauða kross Íslands um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 96/2002, um útlendinga, með 

síðari breytingum (hælismál), 2007-2008, bls. 14-15.  
131 Rainer Hofmann og Tillmann Löhr: ,,Introduction to Chapter V“, bls. 1106. 
132 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum 

Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of 

Refugees (2009), UN skjal nr. HCR/GIP/09/08.  
133 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 51.  
134 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls 58-59. 
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koma á fót barnmiðuðu hælisferli (e. child-centered refugee determination procedures) sem 

tryggir samræmi við ákvæði Barnasáttmálans.
135

 

Börn geta gert tilkall til stöðu flóttamanns hvort heldur sjálfstætt sem einstaklingar eða 

vegna foreldra sinna eða annarra ættingja sem eru með þeim í för. Börn flóttamanna teljast 

ekki sjálfkrafa flóttamenn. Þau verða að uppfylla skilyrði í 2. tölul. 1. gr. A en þó verður að 

telja að hafi foreldrar eða ættingjar flúið heimaland og séu haldnir ,,ástæðuríkum ótta við 

ofsóknir vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar að sérstökum félagsmálaflokkum eða 

stjórnmálaskoðana“ sé í mörgum tilvikum hægt að færa fyrir því rök að barn sé statt utan 

heimalands síns af sömu ástæðum. Engu að síður á að taka mál þeirra til skoðunar á 

einstaklingsgrundvelli.
136

 

Það er vandmeðfarið fyrir stjórnvöld og aðra sem koma að málefnum barna að meta 

aðstæður barns á heildstæðan hátt. Til dæmis hefur það verið tilhneiging að einblína á breyttar 

aðstæður í heimalandinu en líta framhjá breyttum högum barns í hælisleit sem gætu skipt 

sköpum við mat á verndarþörfum barnsins. Barnmiðuð hælismeðferð í þessum málum leggur 

áherslu á að skoða hvort tveggja.
137

 

 

4.3.2 Krafan um ástæðuríkan ótta  

Þegar ákvarða þarf hvort ólögráða barn fái réttarstöðu flóttamanns geta komið upp vandamál 

við að beita skilyrðinu um ,,ástæðuríkan ótta“ í málinu.
138

 

Börn, vegna aldurs síns og þroska, eru oft ekki meðvituð um hættur vegna ofsókna, 

upplifa ekki ótta eða geta ekki upplifað ótta vegna aldurs. Börn eru t.d. stundum fengin til að 

berjast í uppreisnarherjum vegna þess að þau upplifa ekki ótta á sama hátt og fullorðnir.
139

 

Því er annars vegar hægt að meta hvort ótti foreldra sé ,,ástæðuríkur“ og draga ályktun af 

því eða draga fram hlutlægt eðli ofsókna sem barn verður fyrir og leggja þannig mat á hvort 

,,ástæðuríkur ótti“ sé fyrir hendi.
140

 Goodwin-Gill og Hurwitz telja að alltaf þegar börn koma 

við sögu sé ,,skylda að vernda, óháð því hvort ,,ástæðuríkur ótti við ofsóknir“ sé fyrir hendi 

                                                        
135 Rainer Hofmann og Tillmann Löhr: ,,Introduction to Chapter V“, bls. 1106.  
136 Andreas Zimmermann og Claudia Mahler: ,,Article 1 A, para. 2“ (2011), bls. 405-406.  
137 Mary Crock: ,,Children as Convention Refugees“, bls 165. 
138 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 58-59. 
139 Mary Crock: ,,Children as Convention Refugees“, bls. 162. Sjá einnig Ilene Cohn og Guy Goodwin-Gill: 
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eða möguleiki á alvarlegum skaða.“
141

 Barn sem haldið er slíkum ótta má ekki þvinga til að 

snúa aftur til heimalandsins þar sem það gæti þurft að þola ofsóknir.
142

 

Sé vilji foreldra ókunnur, hann óskýr eða stríðir gegn vilja barnsins er það á valdi 

embættismanns sem leysir úr umsóknum að meta hvort barnið hefur ástæðuríkan ótta við 

ofsóknir. Hann skal byggja ákvörðun á samráði við sérfræðinga og því sem vitað er um 

aðstæður barnsins. Þetta getur leitt til þess að umsækjandi fái að njóta vafans í ríkum mæli.
143

  

 

4.3.3 Ofsóknir sem beinast sérstaklega að börnum 

Í tilskipun Evrópubandalagsins nr. 2004/83/EB frá 29. apríl 2004
144

 segir í inngangsorðunum 

að aðildarríki skuli taka tillit til ofsókna sem beinast sérstaklega að börnum.  

Börn geta upplifað atburði sem teldust ofsóknir, þótt þeir teldust það ekki ef þeir beindust 

að fullorðnum. Ofsóknir geta líka beinst sérstaklega að börnum.
145

 Því hefur verið haldið fram 

að minna þurfi að koma til svo að tilteknar aðgerðir teljist ofsóknir ef þær beinast gegn 

börnum og að léttvægari áreiti geta valdið börnum meiri skaða en fullorðnum, en slíkur 

skilningur er ekki einhlítur.
146

  

Börn geta upplifað sömu ofsóknir og fullorðnir en börn geta líka þurft að þola ofsóknir 

sem beinast aðeins að þeim. Til dæmis geta einungis börn verið neydd ólögráða í hjónabönd 

eða þurft að þola umskurð fyrir kynþroska. Sum háttsemi myndi ekki teljast ofsóknir eða 

hótanir um ofsóknir ef hún beindist gegn fullorðnum, en þegar henni er beint gegn barni telst 

hún ofsóknir vegna sérstaks varnarleysis barns.
147

 

Ástæður fyrir ofsóknum má greina í nokkra flokka. Það leikur enginn vafi á því að börn 

sem tilheyra ákveðnu þjóðerni og kynþætti geta verið ofsótt vegna þess. Yfirleitt er tiltölulega 

auðvelt að sýna fram á tengsl milli ofsókna og kynþáttar, trúarbragða eða þjóðernis. Barn 

getur upplifað alls kyns ofsóknir, því getur m.a. verið neitað um skólagöngu og börn 

einstaklinga í blönduðum hjónaböndum gætu átt á hættu ofsóknir hjá hvorum þjóðernishópi 

fyrir sig. Börn úr minnihlutahópum eiga einnig á hættu mismunun vegna menningarlegs 
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uppruna og tungumáls, sumum er meinað að tala eigið tungumál og neydd til að læra 

tungumál meirihlutans.
148

 

Stjórnmálaskoðun krefst hins vegar ákveðins skilnings og getur því síður átt við yngstu 

börnin. Þó ber að hafa í huga að börn í þróunarlöndum, sérstaklega í samfélögum þar sem 

geisað hafa styrjaldir, eru ekki endilega fáfróð um stjórnmál. Það væri því rangt að gera ráð 

fyrir því að barn væri of ungt eða óþroskað til að hafa stjórnmálaskoðun. Getu barnsins þarf 

að meta út frá menningarlegum barkgrunni þess, þroska, greind og færni til að tjá sig. Það er 

ekki ráðlegt að ætla að börn séu óhult gagnvart ofsóknum af þessu tagi.
149

 

Á sama hátt má deila um það hversu sterka trúarsannfæringu börn geta haft en þau geta 

tilheyrt trúarhópum gegnum foreldra sína og sótt trúarlega viðburði í gegnum söfnuði og fleira 

og verið ofsótt af þeim sökum. Það er því raunhæfast að líta á að ofsóknir barna komi til 

vegna þess að þau tilheyra ákveðnum þjóðernishópi eða félagslegum bakgrunni.
150

  

Varðandi börn sem sérstakan félagsmálaflokk, þá eru börn stundum valin úr og ofsótt á 

ýmsa vegu. Í Suður-Ameríku eru götubörn víða ofsótt með reglulegu millibili af yfirvöldum 

og víða um heim eru börn þvinguð í herþjónustu. Því má ekki gleyma að athafnaleysi 

yfirvalda getur verið jafn skaðlegt og athafnir, s.s. varðandi umskurð stúlkna, barnahjónabönd 

o.fl.
151

 

Bent hefur verið á að vandkvæði í tengslum við beitingu flóttamannasamningsins er 

vanræksla valdhafa við að beita honum með sjónarmið og sérstöðu barna í huga. 

Flóttamannaréttur hefur þróast með fullorðinn hælisleitanda sem viðmið.
152

 Þar til fyrir 

skömmu voru margs konar ofsóknir sem beindust sérstaklega gegn börnum látnar falla utan 

ofsókna í skilningi flóttamannaréttar, ekki vegna þess að háttsemin og hótanirnar þættu ekki 

nægilega alvarlegar heldur vegna íhaldssamrar túlkunar á hugtakinu ,,ofsóknir“. Í ljósi 

víkkunar á mannréttindahugtakinu og almennrar vitundar fólks um ofbeldi gegn börnum er 

mikilvægt að þróun og merking hugtaksins haldi í við breytta tíma. Víða má sjá merki þess.
153
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4.3.4 Sérstök tilvik 

Í Kína eru verulegar hömlur á því að par megi eignast fleiri en eitt barn. Þau börn sem fæðast 

eftir frumburði eru oft beitt mismunun, t.d. getur verið erfitt eða ómögulegt að skrá þau 

opinberri skráningu, þau þurfa að þola skert aðgengi að heilbrigðisþjónustu, menntun og 

annarri félagslegri þjónustu.
154

 Í Ástralíu, svo dæmi sé tekið, var loksins viðurkennt að þessi 

börn gætu í sumum tilvikum átt tilkall til réttarstöðu flóttamanns. Breytingin kom í kjölfar 

máls sem fékk mikla fjölmiðlaathygli þar sem kínversk kona, neitað hafði verið um hæli í 

Ástralíu, var neydd til að gangast undir fóstureyðingu eftir að hún var endursend til Kína, á 

38. viku meðgöngu.
155

 

Dómstólar í Bandaríkjunum hafa litið til þess að háttsemi geti talist ofsóknir beinist hún 

gegn börnum þó hún nægi ekki til að teljast ofsóknir beinist hún gegn fullorðnum.
156

 Barn 

þolir til dæmis almennt illa að vera einsamalt og einnig að nánir ættingjar þess séu beittir 

hótunum. Bent hefur verið á að notast megi við alþjóðasáttmála eins og Barnasáttmálann sem 

viðmið um hvað gæti falið í sér ofsóknir gagnvart börnum.
157

 

Ýmsir alþjóðasamningar banna skráningu barna undir fimmtán ára aldri í herþjónustu og 

þátttöku þeirra í vopnuðum átökum.
158

 Ennfremur bannar 2. gr. valkvæðrar bókunar 

Barnasáttmálans um þátttöku barna í vopnuðum átökum, skráningu barna undir 18 ára aldri. Í 

ljósi alvarlegra afleiðinga þess að börn taki þátt í hernaðarátökum teljast slíkar ólögmætar 

aðgerðir ofsóknir í skilningi 2. tölul. 1. gr. A flóttamannasamningsins.
159

 

Ungir hælisleitendur eru iðulega settir í varðhald eða hótað varðhaldi vegna ólöglegrar 

komu þeirra eða foreldra þeirra inn í landið. Varðhald getur stofnað velferð og andlegum 

þroska þeirra í hættu, auk þess sem þeir fara á mis við menntun. Flóttamannastofnuninni hefur 

reynst erfitt að fást við þetta vandamál þar sem verulega skortir á að aðildarríki veiti 

nauðsynlegar upplýsingar um fjölda barna í varðhaldi, lengd og ástæður varðhalds. 

Samkvæmt Barnasáttmálanum á einungis að beita varðhaldi sem síðasta úrræði og þá í sem 
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allra stystan tíma. Aðildarríki eru hvött til að leita annarra lausna og að gæta þess að börnum 

sé haldið aðskildum frá fullorðnum nema um sé að ræða fjölskyldumeðlimi.
160

 

 

4.3.5 Leiðbeiningar Flóttamannastofnunar um börn á flótta 

Árið 1988 gaf Flóttamannastofnunin út fyrstu útgáfu af leiðbeiningarreglum um börn á flótta 

(e. Guidelines on Refugee Children) sem staðfestu nauðsyn þess að hafa afskipti af ríkjum um 

vernd og öryggi barna á flótta. Leiðbeiningarreglurnar voru endurskoðaðar árið 1994 og 

viðurkenna stöðu Barnasáttmálans sem grundvallarskjals varðandi aðgerðir 

Flóttamannastofnunarinnar. Leiðbeiningarreglurnar leggja áherslu á að öll vinna með börn 

verði að vera byggð á nákvæmni og sannprófun (e. verification) og að aðgerðir skuli hefjast 

svo fljótt sem unnt er við að reyna að hafa upp á ættingjum og flýta fyrir 

fjölskyldusameiningu.
161

  

Flóttamannastofnunin er fær um að veita flóttamönnum alþjóðlega vernd og getur unnið í 

þeirra þágu með samskiptum við aðildarríki en það er spurning hvort það er í hennar 

verkahring að annast það hlutverk.
162

 Börn eru oft ófær um að sanna staðhæfingar sínar vegna 

aldurs, kyns, menningarlegs bakgrunns eða annarra aðstæðna. Leiðbeiningarreglur benda á að 

aukið svigrúm þarf að vera um ósamræmi í vitnisburði og sönnunarfærslu barna.
163 

4.4 Áhrif Barnasáttmálans á stöðu barna á flótta 

4.4.1 Gildissvið og megininntak 

Barnasáttmálinn er aþjóðlegur samningur sem viðurkennir mannréttindi barna. Hann mælir 

fyrir um þá skyldu aðildarríkja að tryggja að hvert barn, án nokkurrar mismununar, njóti 

sérstakrar verndar og umönnunar, að það geti að fullu þroskað hæfileika sína og getu, vaxi úr 

grasi við ást, skilning og hamingju og sé upplýst um og taki þátt í að móta málefni sem það 

varða.
164

 

Í 1. gr. Barnasáttmálans segir að barn merki hvern þann einstakling sem ekki hefur náð 18 

ára aldri nema hann verði lögráða fyrr samkvæmt lögum sem gilda í því landi sem hann hefur 

                                                        
160 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Family Protection Issues, UN skjal nr. EC/49/SC/CPR.14, bls. 

580. 
161 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 475-477. 
162 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 478-480. 
163 Mary Crock: ,,Children as Convention Refugees“, bls 162.  
164 Þórhildur Líndal (ritstj.): Barnasáttmálinn, Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi (2007), bls. 6. 
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búsetu. Ekki er kveðið á um upphaf barnæsku en aðildarríkjum er gefið frjálst mat á því í 

landsrétti.
165

 

Barnasáttmálinn hefur verið staðfestur af 193 aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna. Hann er 

sá mannréttindasamningur sem hefur verið staðfestur af flestum þjóðum.
166

 Samningurinn 

hefur að geyma réttindi mjög víðtæks eðlis. Hann kveður á um vernd tiltekinna 

grundvallarmannréttinda barna, svo sem réttar til lífs, friðhelgi fjölskyldu- og einkalífs og 

félaga-, skoðana-, tjáningar- og trúfrelsis. Jafnframt leggur hann skyldur á aðildarríkin að 

grípa til aðgerða til að tryggja velferð barna, m.a. á svið mennta-, heilbrigðis- og félagsmála. 

Ákvæði samningsins skal skoða heildstætt, efnisreglurnar ber að lesa og túlka í samhengi. 

Aðildarríkjunum ber að kynna efni hans með virkum hætti jafnt fyrir börnum sem fullorðnum. 

Er það mikilvæg forsenda þess að borgararnir geti veitt stjórnvöldum virkt aðhald.
167

  

Í inngangi að Barnasáttmálanum segir að börnum beri sérstök vernd og aðstoð. Í grófum 

dráttum má skipta réttindum barna í þrjá flokka: vernd, umönnun og þátttöku. 

Barnasáttmálinn kveður á um vernd tiltekinna grundvallarmannréttinda barna, svo sem réttar 

til lífs, friðhelgi fjölskyldu- og einkalífs og félaga-, skoðana-, tjáningar- og trúfrelsis. Í öðru 

lagi leggur Barnasáttmálinn þær skyldur á herðar aðildarríkjum að grípa til aðgerða til að 

tryggja velferð barna, m.a. á sviði mennta-, heilbrigðis- og félagsmála. Í þriðja lagi tryggir 

Barnasáttmálinn börnum rétt til þess að láta í ljósi skoðanir sínar á öllum málum sem varða 

þau með einum eða öðrum hætti. Taka ber tillit til skoðana barna í samræmi við aldur þeirra 

og þroska.
168

 

 

4.4.2 Grundvallarreglurnar fjórar 

Grundvallarreglurnar fjórar eru rauði þráðurinn í sáttmálanum og ber að hafa þær í huga þegar 

ákvæði hans eru túlkuð.  

Jafnræðisreglan í 2. gr. sáttmálans kveður á um að öll börn skuli njóta réttinda hans án 

tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, 

félagslegrar stöðu eða annarra aðstæðna þeirra eða stöðu eða athafna foreldra þeirra.  

Í 3. gr. er kveðið á um að ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda er varða börn skuli byggðar 

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

                                                        
165 Rachel Hodgkin og Peter Newall: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child 

(2007), bls. 2. 
166 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 323. Bæði Sómalía og 

Bandaríkin hafa skrifað undir samninginn en ekki fullgilt hann. Nærri 90% af löndunum 193 sem hafa fullgilt 

hafa samninginn gerðu það á fyrstu fimm árum eftir gerð hans.  
167 Magdalena Sepúlveda o.fl.: Human Rights Reference Handbook (2004), bls. 336.  
168 12. gr. Barnasáttmálans.  
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umönnun sem velferð þeirra krefst. Aðildarríki eiga að sjá til þess að stofnanir sem annast og 

þjónusta börn uppfylli reglur sem stjórnvöld hafa sett, sérstaklega um öryggi, heilsuvernd, 

fjölda og hæfni starfsmanna og yfirumsjón.  

Rétturinn til lífs og þroska í 6. gr. kveður á um að sérhvert barn eigi meðfæddan rétt til lífs 

og skulu aðildarríkin tryggja að það megi lifa og þroskast.  

Virðing fyrir sjónarmiðum barns í 12. gr. kveður á um að börn eigi rétt á að láta í ljósi 

skoðanir sínar í öllum málum er varða þau og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana þeirra í 

samræmi við aldur þeirra og þroska. Börnum skuli veitt tækifæri til að tjá sig um eigin 

málefni við málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi.
169

  

 

4.4.3 Það sem barni er fyrir bestu, sbr. 3. gr. 

Þeim sem taka ákvarðanir um mál barna ber að skoða flóttamannasamninginn með börn í 

huga, út frá þeim sérstöku hættum sem steðja að eða gætu steðjað að þeim.
170

 Er það t.d. 

áréttað í upphafsorðum tilskipunar Evrópubandalagsins nr. 2004/83/EB frá 29. apríl 2009 að 

það sem barni er fyrir bestu skal hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir varðandi börn.
171

 

Goodwin-Gill and Hurwitz telja að vernda beri börn óháð því hvort um ástæðuríkan ótta, 

ofsóknir eða hættu á alvarlegum skaða sé fyrir hendi. Barnaréttarnefndin hefur lagt áherslu á 

það að börn séu vernduð á öllum stigum flóttaferlis.
172

 Það sem barni er fyrir bestu ætti að 

hafa forgang hvort sem börn sækja um hæli á eigin vegum eða sem meðlimir fjölskyldu.
173

 

Þetta ákvæði Barnasáttmálans er eitt af hornsteinum hans ásamt hinum meginreglunum, 

2., 6. og 12. gr., og túlka ber öll einstök ákvæði hans með hliðsjón af því.  

Hvað nákvæmlega er átt við með orðalaginu ,,það sem barni er fyrir bestu“ hefur orðið 

tilefni mikillar umræðu. Önnur ákvæði sáttmálans skilgreina það ekki frekar enda er ljóst að 

það er breytilegt frá einu þjóðfélagi til annars hvað telst barni fyrir bestu. Við gerð 

Barnasáttmálans var mönnum þetta ljóst og töldu það hvorki gerlegt né æskilegt að vera með 

fastákveðna skilgreiningu á því enda breytast slíkar skilgreiningar í tímans rás. Mat á því hvað 

                                                        
169 Magdalena Sepúlveda o.fl.: Human Rights Reference Handbook (2004), bls. 336.   
170 Mary Crock: ,,Children as Convention Refugees“, bls. 158.  
171 Tilskipun Evrópubandalagsins nr. 2004/83/EB frá 29. apríl 2004 um lágmarksskilyrði til að ríkisborgarar 

þriðju landa eða ríkisfangslausir einstaklingar teljist flóttamenn eða menn sem að öðru leyti þarfnast alþjóðlegrar 

verndar og um inntak slíkrar verndar. 
172 Nefnd um réttindi barnsins: Almennt álit nr. 6. (2005): ,,Treatment of Unaccompanied and Separated 

Children Outside Their Country of Origin“, UN skjal nr. CRC/GC/2005/6 (1. september 2005). Tilskipun 

Evrópubandalagsins nr. 2004/83/EB frá 29. apríl 2004 kveður á um forgang þess sem barni er fyrir bestu þegar 

aðildarríki veita alþjóðlega vernd og Framkvæmdanefnd Flóttamannastofnunarinnar hvetur aðildarríki til að hafa 

bestu hagsmuni barns og fjölskyldunnar í fyrirrúmi í umfjöllun sinni um veitingu viðbótarverndar. (Executive 

Committee Conclusion No. 103 (2005)).  
173 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 324.  
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telst barni fyrir bestu skal taka mið af efni grundvallarreglna Barnasáttmálans, þ. e. 2., 6. og 

12. gr. auk 41. gr. hans, og landslögum, sem og rannsóknum og þekkingu á málefnum barna 

innan samfélagsins, og þá ekki síst þekkingu og vitneskju barnanna sjálfra. Á öllum 

ákvarðanastigum skulu afleiðingar ákvörðunar metnar frá öllum hliðum varðandi tiltekið barn 

eða hóp barna. Séu réttindi annarra tekin fram yfir réttindi barns eða barna ber þeim sem tekur 

ákvörðunina að gera grein fyrir ástæðum þess og rökstyðja með sannfærandi hætti. Annað er 

talið vera í ósamræmi við Barnasáttmálann.
174

 Mikilvægt er að hafa í huga þá grunnhugsun 

sáttmálans að barn ber að virða sem einstakling með eigin skoðanir og tilfinningar og því 

skuli tryggð sérstök vernd og réttindi. Ríki geta ekki túlkað ákvæði um of í skjóli 

menningarlegs afstæðis og geta alls ekki neitað barni um réttindi sem því eru tryggð í 

Barnasáttmálanum með vísan til þess sem því er fyrir bestu.
175

 Eðli málsins samkvæmt 

breytist það sem barni er fyrir bestu þegar barnið eldist. Á meðan það gæti verið ungu barni 

fyrir bestu að fá vernd og aðhlynningu væri ungmenni fyrir bestu að fá stuðning til að standa á 

eigin fótum.
176

 

Orðalag ákvæðisins ,,allar nauðsynlegar ráðstafnir“ þýðir að aðildarríki skulu grípa til 

allra nauðsynlegra ráðstafana á sviði löggjafar og stjórnsýslu til að tryggja börnum þá vernd 

og umönnun sem velferð þeirra krefst.
177

 

Regluna um það sem barni er fyrir bestu er að finna mjög víða, sem dæmi er það nefnt í 

inngangsorðum tilskipunar nr. 2011/95/EU frá 13. desember 2011 og í 18. gr. segir að það 

sem barni er fyrir bestu skuli hafa forgang þegar ákvarðanir eru teknar um börn. Regluna er 

líka að finna í 2. mgr. 19 gr. tilskipunar nr. 2003/9/EB frá 27. janúar 2003 varðandi rétt barna 

til að vera með systkinum sínum í samræmi við það sem því er fyrir bestu og að leitast skuli 

við að hafa upp á fjölskyldu barns. Regluna er einnig að finna í 6. gr. og 3. mgr. 15. gr. 

svokallaðrar Dyflinnarreglugerðar II
178

 sem leysti Dyflinnarsamninginn af hólmi árið 2003.
179

  

                                                        
174 Þórhildur Líndal: Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu, bls. 19.  
175 Þórhildur Líndal (ritstj.): Barnasáttmálinn, Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi (2007), bls. 14. 
176 Angela Hegarty og Siobhan Leonard (ritstj.): Human Rights, An Agenda for the 21st Century, bls. 173.  
177 Þórhildur Líndal (ritstj.): Barnasáttmálinn, Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi (2007), bls. 15. 
178 Regluna er að finna í inngangsorðum tilskipunar nr. 2011/95/EU frá 13. desember 2011, 2. mgr. 19 gr. 

tilskipunar nr. 2003/9/EB frá 27. janúar 2003, 6. gr. og 3. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 2003/343/EB 

(Dyflinnarreglugerðar). Sjá einnig Marie Diop: Unaccompanied Minors’ Rights within the European Union: Is 

the EU Asylum and Immigration Legislation in line with the Convention on the Rights of the Child?, bls. 52.  
179 Dyflinnarsamstarfið lýtur að því að ákveða hvaða aðildarríki beri ábyrgð á efnislegri umfjöllun um beiðni um 

hæli sem lögð er fram á Schengen svæðinu. Meginmarkmið samstarfsins er fyrst og fremst að tryggja að 

einstaklingi sem sækir um hæli í aðildarríkjunum verði ekki vísað frá einu ríki til annars án þess að fá efnislega 

umfjöllun umsóknar sinnar. Þá er það einnig markmið að koma í veg fyrir að sami einstaklingur geti farið til 

fleiri ríkja og fengið alls staðar umfjöllun um umsóknar sinnar. Árið 2003 var Dyflinnarsamningurinn leystur af 

hólmi með reglugerð ráðsins (EB) nr. 343/2003/EB frá 18. febrúar 2003 um að koma á viðmiðunum og 
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4.4.4 Nefnd um réttindi barnsins 

Barnaréttarnefndin var stofnuð til að fylgjast með því að aðildarríki Barnasáttmálans hafi 

réttilega komið ákvæðum hans í framkvæmd, sbr. 43. gr.  

Hverju aðildarríki ber að skila reglulega inn skýrslu um framkvæmd sáttmálans til 

barnaréttarnefndarinnar, sbr. 44. gr. Aðildarríki skilar fyrst inn frumskýrslu til nefndarinnar 

tveimur árum eftir fullgildingu sáttmálans og síðan reglubundnum skýrslum á fimm ára fresti. 

Í nefndinni eru átján sérfræðingar með margskonar menntun og bakgrunn. Nefndin hefur lagt 

á það áherslu að regluna um það sem barni er fyrir bestu beri að virða í hvívetna.
180

 Nefndin 

getur ekki tekið við einstaklingskvörtunum fyrr en þriðja valfrjálsa bókunin tekur gildi (sjá 

umfjöllun hér að framan) en hún á í samskiptum við stjórnvöld og frjáls félagasamtök og 

leggur fram almennar athugasemdir um túlkun á hinum ýmsu ákvæðum Barnasáttmálans.
181

 Í 

almennu áliti barnaréttarnefndarinnar nr. 6 (,,Treatment of unaccompanied and separated 

children outside their country of origin“) er fjallað um sérstakar reglur sem gilda um 

fylgdarlaus börn. Í álitinu er lögð áhersla á ýmsar sérreglur sem gilda um meðferð þessa 

viðkvæma hóps, t.d. er fjallað um að viðtöl við börnin fari fram í barnvænu umhverfi og að 

barn skuli fá aðstoð einstaklinga sem gæta hagsmuna þess, lögfræðing og túlk eftir því sem 

við á.
182 

4.5 22. gr. Barnasáttmálans  

Í 22. gr. Barnasáttmálans segir:  

1. Aðildarríki skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að barn sem leitar eftir réttarstöðu 

sem flóttamaður, eða sem talið er flóttamaður samkvæmt viðeigandi reglum eða starfsháttum 

þjóðaréttar eða landslaga, fái, hvort sem það er í fylgd foreldra eða annarra eða ekki, viðeigandi 

vernd og mannúðlega aðstoð við að nýta sér þau réttindi sem við eiga og kveðið er á um í 

samningi þessum og öðrum alþjóðlegum löggerningum á sviði mannréttinda- eða mannúðarmála 

sem ríki þau er um ræðir eiga aðild að.  

2. Í þessu skyni skulu aðildarríki veita Sameinuðu þjóðunum, svo og öðrum hæfum 

milliríkjastofnunum eða stofnunum, sem ríki eiga ekki aðild að, er hafa samvinnu við Sameinuðu 

þjóðirnar, alla þá samvinnu er þau telja að við eigi, í viðleitni þeirri til að vernda og aðstoða börn 

sem þannig er ástatt um, og við að leita uppi foreldra barns sem er flóttamaður, eða aðra í 

                                                                                                                                                                             
fyrirkomulagi við að ákvarða hvaða aðildarríki beri ábyrgð á meðferð umsóknar um hæli sem ríkisborgari þriðja 

lands leggur fram í einu aðildarríkjanna. 
180 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 324.  
181 Magdalena Sepúlveda o.fl.: Human Rights Reference Handbook (2004), bls. 338. 
182 Rachel Hodgkin og Peter Newall: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child 

(2007), bls. 308. Sjá einnig almennt álit barnaréttarnefndarinnar nr. 6, UN skjal nr. CRC/GC/2005/6 (1. 

september 2005). 
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fjölskyldu þess, til að afla upplýsinga sem þörf er á til að fjölskyldan geti sameinast. Þegar ekki 

er unnt að hafa uppi á foreldrum eða öðrum í fjölskyldunni skal veita barni sömu vernd og hverju 

því barni ber sem til frambúðar eða tímabundið nýtur ekki fjölskyldu sinnar, hver sem ástæða 

þess er, eins og kveðið er á um í samningi þessum.  

 

Staða barna á flótta ræðst af viðeigandi reglum í þjóðarétti eða landsrétti og framkvæmd og 

því aðallega 2. mgr. 1. gr. A flóttamannasamningsins.
183

 Verndin í 22. gr. á við hvort sem 

barn er í fylgd foreldra eða ekki.
184

 Þetta ákvæði hefur einkar mikla þýðingu í ríkjum sem eru 

ekki aðilar að flóttamannasamningnum og bókuninni frá 1967.
185

 

Í ljósi þeirra sérstöku skyldna sem felast í Barnasáttmálanum að þessu leyti hafa mörg ríki 

sett sérstakar reglur í löggjöf sína um málefni flóttamanna sem miða að því að veita börnum 

sem leita hælis sérstaklega ríka vernd og að tryggja aðstoð og aðstæður þeirra betur en annarra 

hælisleitenda, vegna þeirrar viðkvæmu stöðu sem þau hafa.
186

 

Barnasáttmálinn kveður á um skyldu til að leita uppi foreldra barns sem er flóttamaður, 

eða aðra í fjölskyldu þess, til að afla upplýsinga sem þörf er á til að fjölskyldan geti 

sameinast.
187

 Leit að foreldrum og fjölskyldum er nauðsynleg og ætti að hefja við fyrsta 

tækifæri. Leitarþjónusta Rauða krossins og Rauða hálfmánans og Alþjóðanefnd Rauða 

krossins (ICRC) aðstoðar við það.
188

 Leit að fjölskyldu er lykilþáttur í að tryggja 

fjölskyldusameiningu en oft getur verið vandkvæðum bundið að leita uppi fjölskyldu barns. 

Tryggja þarf að tekið verði á móti barni við heimsendingu og að fullnægjandi móttökuaðstaða 

séu fyrir hendi í heimalandinu.
189

 

Í þeim tilvikum þar sem lífi eða heilsu barns eða nærfjölskyldu þess er hætta búin skal 

hafa sérlega aðgát þegar aflað er upplýsinga og þær meðhöndlaðar og þess gætt að upplýsinga 

um einstaklinga sé aflað í trúnaði þannig að öryggi viðkomandi sé ekki stefnt í voða.
190

 

Leitarþjónusta var sett á laggirnar árið 1994 í Great Lakes héraði í Afríku af ICRC, IFRC og 

landsnefndum þeirra, Flóttamannastofnuninni, UNICEF og öðrum frjálsum félagasamtökum. 

                                                        
183 Andreas Zimmermann and Claudia Mahler: ,,Article 1 A, para. 2“ (2011), bls. 405-406. 
184 Javaid Rehman: International Human Rights Law (2010), bls. 580. Sjá einnig Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna: Legislative History of the Convention of the Rights of the Child (2007), bls. 554-563.  
185 Rachel Hodgkin og Peter Newall: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child 

(2007), bls. 305.  
186 Skýrsla nefndar um meðferð hælisumsókna (2009), bls. 28.  
187 Sjá 2. mgr. 22. gr. Barnasáttmálans.  
188 Tilgangurinn með leitarþjónustunni er að stuðla að endurfundum fjölskyldna. Alþjóðaráð og landsfélög Rauða 

krossins um allan heim starfrækja leitarþjónustu sem hjálpar fjölskyldumeðlimum sem hafa orðið viðskila að 

finna hver annan. 
189 Aðgerðaráætlun um fylgdarlaus börn (2010 – 2014), bls 11. 
190 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 9.  
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Um 100 000 fylgdarlaus börn voru skráð, bæði innan og utan landamæra heimalands síns. Í 

maí 1996 hafði tekist að finna fjölskyldur 33 000 þeirra og ná að koma á 

fjölskyldusameiningu. Samvinna þessara samtaka skilaði góðum árangri auk þess sem 

hefðbundnar og óhefðbundnar aðferðir voru notaðar við leitina.
191

 

 

4.5.1 Markmið og inntak 

Í 22. gr. er fjallað um rétt barna sem eru á flótta eða leita hælis á viðeigandi vernd og 

mannúðalegri aðstoð þ.m.t. að leita uppi nánustu ættingja þess, foreldra eða fyrri umsjónar- 

eða forsjáraðila. Hjá Flóttamannastofnuninni er talið að í upphafi 21. aldar hafi um 10 

milljónir flóttamanna verið börn. Í drögum Barnasáttmálans stóð að lögð væri áhersla á að 

börn á flótta þörfnuðust ,,sérstakrar verndar og hjálpar“. Síðar var dregið úr áherslunni á 

,,sérstaka vernd“, í fyrsta lagi vegna þess að menn gerðu sér grein fyrir að þörfum þessara 

barna yrði mætt með því að beita viðeigandi greinum Barnasáttmálans og í öðru lagi til að 

bregðast við þrýstingi ríkja sem vildu fara varlega í að úthluta börnum sértækum réttindum 

um aðsetur eða ríkisfang og vildu ekki standa straum af kostnaði við að finna ættingja.
192

 

Framkvæmdanefnd Flóttamannastofnunarinnar hefur samþykkt margar ályktanir þess efnis að 

barn í hælisleit þarfnist ,,sérstakrar verndar og hjálpar“.  

 

4.5.2 Tengsl við önnur ákvæði Barnasáttmálans 

Mikilvægt er að lesa greinina í samhengi við 9. gr. (að barn sé ekki skilið frá foreldrum sínum 

nema aðskilnaður sé nauðsynlegur með tilliti til hagsmuna barnsins), 10. gr. (að taka á 

réttinum til endurfunda fjölskyldu með jákvæðu hugarfari, mannúðlega og með skjótum 

hætti), 20. gr. (vernd munaðarlausra barna), 37. gr. (að það sé síðasta úrræði að svipta barn 

frjálsræði sínu) og 39. gr. (að veita barni líkamlega og sálræna hjálp til að ná sér, hafi það 

verið fórnarlamb vopnaðra átaka, pyndinga eða annars konar misneytingar). Einnig ber að 

hafa í huga leiðbeiningarreglur Flóttamannastofnunarinnar.
193

 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur úrskurðað að taka beri sérstakt tillit til aldurs og 

viðkvæmrar stöðu barna sem eru hælisleitendur m.a. í ljósi skuldbindinga 22. gr. 

Barnasáttmálans, sbr. mál Mubilanzila Mayeka og Kaniki Mitunga gegn Belgíu, 12. október 

2006 (13178/03). Í málinu var talið að meðferð fimm ára stúlku sem var aðskilin frá 

                                                        
191 Graça Machel: Impact of Armed Conflict on Children, bls. 24. 
192 Þórhildur Líndal (ritstj.): Barnasáttmálinn, Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi (2007), bls. 43. 
193 Þórhildur Líndal (ritstj.): Barnasáttmálinn, Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi (2007), bls. 43. 
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ættingjum sínum við komu til landsins og m.a. vistuð í varðhaldi í tvo mánuði jafnaðist á við 

ómannúðlega meðferð sem brotið hefði gegn 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.
194

  

 

4.5.3 Tengsl við bókanir við Barnasáttmálann 

Bókanirnar tvær frá 2000 um þátttöku barna í vopnuðum átökum og um sölu á börnum, 

barnavændi og barnaklám koma til sérstakrar skoðunar þar sem börn á flótta eru þar í aukinni 

hættu. 

Í mars 1990 ákvað Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna (e. Human Rights Commission) 

að skipa sérstakan erindreka um sölu á börnum, barnavændi og barnaklám (e. Special 

Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution og Child Pornography). Síðan hefur 

viðleitni aukist mjög til þess að taka á þessu útbreidda vandamáli sem kynferðisleg misnotkun 

er.
195

 Stúlkur á flótta eiga sérstaklega á hættu á að verða beittar kynferðislegu ofbeldi.
196

 

Valfrjáls bókun við samninginn um réttindi barnsins um sölu á börnum, barnavændi og 

barnaklám hefur skipt miklu varðandi viðurkenningu á vandanum. 

Börn á flótta eiga á hættu á að verða neydd í herþjónustu, þar sem þau hafa engin skilríki 

og ferðast oft án fjölskyldunnar.
197

 Valfrjálsa bókunin við samninginn um réttindi barnsins um 

þátttöku barna í vopnuðum átökum er ekki síður mikilvæg. Það er talið að börn séu þvinguð í 

herþjónustu í fleiri en þrjátíu löndum í dag. Mörgum er hótað lífláti og þvinguð í herþjónustu 

þegar átök brjótast út. Í dómi sérstaks dómstóls á vegum Sierra Leone og Sameinuðu 

þjóðanna frá 26. apríl 2012 var Charles Taylor, fyrrum forseti Líberíu, sakfelldur fyrir brot 

gegn mannkyninu, stríðsglæpi og önnur alvarleg brot á mannúðarlögum, þ. á m. fyrir að 

þvinga börn undir 15 ára aldri til herþjónustu.
198

 

Þessi börn eru oft beitt miklu ofbeldi og verða fyrir alvarlegu andlegu og líkamlegu 

tjóni.
199

 Þar fyrir utan eiga þau oft erfitt með að sameinast fjölskyldum sínum og aðlagast 

samfélaginu á ný og þarfnast verulega stuðnings.
200

 Auk valfrjálsu bókunarinnar við 

Barnasáttmálann hafa þrír aðrir samningar um barnahermennsku gengið í gildi. 

Afríkusáttmálinn um réttindi og velferð barna (e. The African Charter on the Rights and 

Welfare of the Child (1990)) var fyrsti svæðisbundni samningurinn sem kvað á um 18 ára 

lágmarksaldur fyrir þátttöku í átökum. Í samningi alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 182 

                                                        
194 MDE, Mubilanzila Mayeka og Kaniki Mitunga gegn Belgíu, 12. október 2006 (13178/03). Sjá einnig skýrslu 

nefndar um meðferð hælisumsóknar (2009), bls. 24.  
195 Magdalena Sepúlveda o.fl.: Human Rights Reference Handbook (2004), bls. 340.    
196 Graça Machel: Impact of Armed Conflict on Children, bls. 24. 
197 Graça Machel: Impact of Armed Conflict on Children, bls. 24. 
198 Sérstakur dómstóll á vegum Sierra Leone og Sameinuðu þjóðanna, mál Charles Taylor. 
199 Magdalena Sepúlveda o.fl.: Human Rights Reference Handbook (2004), bls. 340.  
200 Magdalena Sepúlveda o.fl.: Human Rights Reference Handbook (2004), bls. 341.    
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(ILO Convention 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of 

the Worst Forms of Child Labour (1999)) segir að þvinguð herþjónusta barna sé ein versta 

gerð vinnu fyrir börn. Hann hvetur til þess að gerðar verði aðgerðaráætlanir til að binda endi á 

barnahermennsku með öllum nauðsynlegum ráðum sbr. umfjöllun hér að ofan. Loks er 

Rómarsamþykkt um Alþjóðasakamáladómstólinn mikilvægur í þessu samhengi. Hann 

skilgreinir það að skrá börn yngri en 15 ára í herþjónustu sem stríðsglæp.
201

 

Barnaréttarnefndin hefur ítrekað bent á að aðildarríki skuli beita reglunni um bann við 

heimsendingu í ákvarðanatöku varðandi börn í hælisleit sem hefur verið eða gæti hafa verið 

att út í barnahermennsku.
202

 38 gr. Barnasáttmálans er ætlað að tryggja framfylgd og virðingu 

fyrir alþjóðlegum mannúðarlögum sem gilda um börn í vopnuðum átökum. Skyldur 

samkvæmt ákvæðinu miða að því að koma í veg fyrir barnahermennsku.
203

 

Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna áréttaði í almennu áliti að aðildarríki skuli fjalla í 

skýrslum sínum um aðgerðir til að sporna við barnahermennsku.
204

 

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hafði lítið fjallað um barnahermennsku fyrr en 1998. 

Með aukinni vitneskju um örlög barna í hermennsku hefur það talið þörf á að álykta um 

vandamálið og leita lausna. Viðurkennt er að upplýsingar og regluverk skuli tvinna saman 

menntun, heilbrigðisþjónustu o.fl. 
205 

4.6 Ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu sem hafa þýðingu fyrir börn í hælisleit 

Um tengsl Mannréttindasáttmála Evrópu við alþjóðasáttmála um mannréttindi er m.a. að finna 

ákvæði í 53. gr. hans sem hefur að geyma eins konar samræmingarreglu. Þar kemur fram að 

ekkert í sáttmálanum skuli túlka þannig að það takmarki eða rýri nokkur þau mannréttindi 

sem tryggð kunna að vera í löggjöf aðila sáttmálans eða með öðrum samningi sem ríki er aðili 

að. Með öðrum orðum þá felur Mannréttindasáttmáli Evrópu í sér lágmarksskyldur og skal 

honum ekki beitt til þess að draga úr vernd sem betur er tryggð með öðrum hætti.
206
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4.6.1 Dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur úrskurðað að háttsemi aðildarríkja gagnvart börnum í 

hælisleit hafi varðað við 3., 5. og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.  

Í máli Muskhadzhiyeva gegn Belgíu, 19. janúar 2010 ( 41442/07) voru kærendur kona og 

fjögur börn hennar á aldrinum sjö mánaða til sjö ára af tjetsnískum uppruna. Meðan þau biðu 

eftir að vera vísað úr landi til Póllands á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar vistuðu 

innflytjendayfirvöld þau í lokaðri miðstöð í Belgíu sem hefur á síðari árum verið talin óhentug 

fyrir börn. Meðan mál þeirra var í kærumeðferð var gerð könnun á sálarástandi kæranda og 

barnanna sem sýndi veruleg sálræn og áfallatengd vandamál hjá börnunum. Að mati dómsins 

var það, að börnin voru ekki aðskilin frá móður sinni, ekki talið nægja til að stjórnvöld geti 

firrt sig ábyrgð á að vernda börn. Þeim var haldið í rúmlega mánuð í miðstöð sem ekki var 

hugsuð fyrir börn. Taka hefði átt tillit til heilsufars barnanna og sannað þótti að 3. gr. hefði 

verið brotin auk 1. mgr. 5. gr. þar sem þau höfðu verið vistuð í miðstöð fyrir fullorðna sem 

hentaði viðkvæmri stöðu þeirra illa.
207

 

Í máli Kanagaratnam gegn Belgíu, 13. desember 2011 (15297/09) var kærandi móðir með 

þrjú börn, ríkisborgarar Sri Lanka af tamílsku þjóðerni. Kæranda og börnunum hennar hafði 

verið haldið föngnum í rúma fjóra mánuði í miðstöð sem dómstóllinn hafði áður bent á að 

væri óviðeigandi þegar kæmi að vistun barna og ungmenna. Þótt börnin hefðu verið í fylgd 

móður sinnar gat yfirvöldum ekki dulist að vistun þeirra í hælisleitendamiðstöðinni hlaut að 

hafa slæmar afleiðingar hvað varðar andlegt ástand og auka enn á varnarleysi þeirra. Að mati 

dómstólsins fól ákvörðun yfirvalda um vistun barnanna í sér ómannlega og vanvirðandi 

meðferð og braut því gegn 3. gr. sáttmálans. Með því að vista börn í lokaðri miðstöð fyrir 

fullorðna ólöglega innflytjendur svo mánuðum skipti við aðstæður sem hentuðu ekki 

sérstaklega viðkvæmri stöðu barna, taldi dómstóllinn einnig brotið gegn 1. mgr. 5. gr. 

sáttmálans.
208

 

Í máli Popov gegn Frakklandi, 19. janúar 2012 (39472/07 og 39474/07) voru kærendur 

kasakskir ríkisborgarar, ásamt tveimur börnum þeirra fæddum á árunum 2004 og 2007 í 

Frakklandi. Þau töldu að varðhald þeirra og barnanna í flóttamannabúðunum í Rouen-Oissel 

hefði brotið gegn 3., 5., og 8. gr. sáttmálans. Umboðsmaður mannréttinda frá Evrópuráðinu og 

Evrópunefnd um varnir gegn pyndingum hafði bent á að flóttamannabúðir sem þessar hefðu 

neikvæð áhrif á sálarlíf ungra barna og samrýmdust ekki alþjóðlegum skuldbindingum um 

velferð barna. Dómstóllinn taldi að yfirvöld hefðu ekki metið til fulls þau neikvæðu áhrif sem 
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208 MDE, Kanagaratnam gegn Belgíu, 13. desember 2011 (15297/09).  
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varðhald gæti haft á ung börn við þessar aðstæður og því taldi hann að brotið hefði verið gegn 

3. gr. sáttmálans gagnvart börnunum. Dómstóllinn taldi að stjórnvöld hefðu ekki tekið 

nægjanlegt tillit til aðstöðu þeirra og ekki fullreynt hvort önnur úrræði en varðhald kæmu til 

greina. Dómstóllinn komst því að þeirri niðurstöðu að brotið hefði verið gegn 1. mgr. 5. gr. 

sáttmálans um rétt til frelsis og mannhelgi gagnvart börnunum. Um 8. gr. vísaði dómstóllinn 

til þeirrar meginreglu, m.a. í alþjóðasamningum, að við ákvarðanir sem vörðuðu rétt barna 

skyldi beita þeim ráðstöfunum sem ætla mætti að barni væru fyrir bestu. Dómstóllinn tók 

einnig fram að Flóttamannastofnunin ásamt fleirum hefði talað fyrir því að barnafjölskyldum 

skyldu búin önnur úrræði en varðhald. Þar sem engin hætta var á að kærendur flýðu var 

varðhald ekki nauðsynlegt. Þegar litið væri til ofangreindra atvika taldi dómstóllinn að 

hagsmunum barna væri ekki aðeins best borgið ef fjölskyldur hefðu tækifæri á að vera 

sameinaðar í varðhaldi heldur einnig að varðhaldsvist fjölskyldna með ung börn yrði 

takmörkuð. Í þessu tilviki hefði tveggja vikna varðhald í lokuðu húsnæði ekki verið í 

samræmi við þau markmið sem stefnt var að. Því taldi dómstóllinn að brotið hefði verið gegn 

8. gr. sáttmálans.
209

 Í máli Muskhadzhiyeva gegn Belgíu hafði dómstóllinn hafnað svipaðri 

kröfu. 

4.7 Mansal og börn í hælisleit 

Samkvæmt skýrslu Flóttamannastofnunarinnar: The trafficking of women for sexual 

exploitation: a gender-based and well-founded fear of persecution? frá mars 2003 er áætlað 

að um 120 þúsund konur og börn séu seld mansali til ríkja Evrópusambandsins á hverju ári. 

Þá segir að flestar konur séu blekktar varðandi það hvers konar vinnu þær muni þurfa að inna 

að hendi í því landi sem þær eru fluttar til.
210

  

Í annarri skýrslu Flóttamannastofnunarinnar: Guidelines on International Protection: The 

application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protool relating to the Status 

of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked, frá 7. apríl 2006 

kemur fram að fórnarlömb mansals eða fjölskyldur þeirra geti átt á hættu hefndaraðgerðir af 

hálfu þeirra sem seldu þau mansali. Í skýrslunni segir jafnframt að konur og börn séu 

sérstaklega viðkvæm fyrir slíkum hefndum og að þeir sem standi á bak við mansal séu 

einstaklingar, glæpasamtök eða jafnvel fjölskyldumeðlimir. Þá kemur fram að mikilvægt sé að 

kanna hvort yfirvöld heimaríkis fórnarlambs eða mögulegs fórnarlambs vilji og geti veitt því 

vernd snúi það til baka. Flóttamannastofnunin lítur svo á að geti yfirvöld viðkomandi ríkis 
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210 Jenna Shearer Demir: The trafficking of women for sexual exploitation: a gender-based and well-founded fear 
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ekki veitt fórnarlömbum mansals aðstoð, megi líta á ótta þeirra við að snúa til baka sem 

ástæðuríkan í skilningi flóttamannasamningsins.
211

 

Í 3. gr. Palermó bókunarinnar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og 

skipulagðri glæpastarfsemi frá árinu 2000 er að finna ítarlega skilgreiningu á mansali sem 

hlotið hefur alþjóðlega viðurkenningu. Samkvæmt henni merkir mansal m.a. það að flytja eða 

færa til fólk með svikum og blekkingum í því skyni að notfæra sér það til vændis eða annarrar 

nauðungarvinnu og skiptir þá ekki máli hvort þolandinn hafi veitt samþykki sitt í öndverðu. 

Jafnframt er sérstaklega tekið fram að þegar um er að ræða barn undir 18 ára aldri skipti engu 

máli hvaða aðferðum var beitt til að ná valdi yfir barninu, það teljist ávallt fórnarlamb 

mansals. Í bókuninni er einnig skýrt tekið fram að hlutaðeigandi barn þurfi ekki að sanna að 

það sé fórnarlamb mansals til að njóta verndar og að viðtökuríki skuli tryggja slíkum 

fórnarlömbum leyfi til að dvelja þar tímabundið eða til frambúðar, ef við á. Í því sambandi ber 

ávallt að hafa mannúðarsjónarmið að leiðarljósi. Verður því lagt til grundvallar að 

umsækjandi sé fórnarlamb mansals vegna ungs aldurs.  

                                                        
211 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on International Protection: The Application of Article 

1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking 

and Persons At Risk of Being Trafficked (2006), bls. 6.  
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5 Fylgdarlaus börn í hælisleit 

5.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður leitast við að tvinna saman umfjöllun um reglur 

Flóttamannastofnunarinnar og Barnasáttmálans með tilliti til fylgdarlausra barna. Einnig 

verður fjallað um reglur Evrópusambandsins.  

 

5.1.1 Skilgreining 

Fylgdarlaust barn er einstaklingur sem er yngri en 18 ára, nema hann nái fyrr lögræðisaldri 

samkvæmt lögum þeim sem hann lýtur, s.s. á þeim stað þar sem sótt er um hæli og sem er 

aðskilinn frá báðum foreldrum sínum og ekki í umsjá einstaklinga sem samkvæmt lögum eða 

venju bera skyldu til þess.
212

 Í mörgum tilvikum eru börn í fylgd fullorðinna umönnunaraðila, 

skyldmenna eða annarra, en þá er ekki talið að um fylgdarlaus börn sé að ræða.
213

 

Umfjöllunin hér einskorðast við fylgdarlaus börn sem sækja um hæli.  

Á undanförnum árum hefur þess orðið vart í vaxandi mæli í nágrannaríkjum okkar að 

erlend börn, sem eru ein síns liðs, óska hælis.
214

 Oft reynist vandasamt að afla fullnægjandi 

tölfræðiupplýsinga um fylgdarlaus börn en auðveldara er að nálgast almennar upplýsingar um 

börn sem sækja um hæli.
215

 Að því er næst verður komist voru 4% hælisleitenda í heiminum 

árið 2010 fylgdarlaus börn og 74% þeirra sóttu um hæli í Evrópu.
216

 Alls voru um 10 000 

hælisumsóknir fylgdarlausra barna í Evrópusambandsríkjum árið 2010. Af þeim löndum sem 

fengu flestar umsóknir var Svíþjóð með um 2300 umsóknir, Þýskaland með um 2000 

umsóknir og Bretland með rúmlega 1500.
217

 

Það fyrsta sem líta ber til í málum sem varða börn og ungmenni, þar sem álitamál er um 

það hvort þau teljast flóttamenn, er hvort þau eru fylgdarlaus. Fylgdarleysi eitt og sér hefur 

ekki áhrif á það hvort þau teljast flóttamenn, en það getur haft áhrif á það hvernig mál þeirra 

eru afgreidd og hvaða lausnir standa þeim til boða. Fylgdarlaus börn þarfnast sérstakrar 

                                                        
212 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Refugee Children: Guidelines on Protection and Care, bls. 121. 

Sjá einnig tilskipun ráðs Evrópusambandsins nr. 2001/55/EB, grein 2(f). 
213 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 5. 
214 Skýrsla starfshóps um vegalaus börn (2004), bls. 3. 
215 Aðgerðaráætlun um fylgdarlaus börn (2010 – 2014), bls. 3. 
216 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: ,,Global Trends 2010“, bls. 27. 
217 France Terre d’Asile: Right to asylum for unaccompanied minors in the European Union, bls. 11.  
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athygli og hagsmunagæslu.
218

 Flóttamannastofnunin telur nauðsynlegt að tryggja að þessi 

börn fái þá vernd og aðstoð sem þau þarfnast á öruggan og heildstæðan hátt.
219

 

Ástæður fyrir komu þessa sérlega viðkvæma hóps barna eru margvíslegar: flótti frá 

stríðsátökum, fátækt, náttúruhamfarir, mismunun og ofsóknir. Sum eru send af fjölskyldum 

sínum í leit að betra lífi, til að mennta sig, fá aðgang að velferðarþjónustu eða til að sameinast 

fjölskyldumeðlimum. Önnur eru flutt nauðug og ætlað að taka þátt í vændi og glæpastarfsemi. 

Foreldrar sem búa á hættusvæðum grípa stundum til þess ráðs að senda börn sín burt til 

annarra landa, en afleiðingar þess fyrir börnin geta verið skelfilegar.
220

 Bent hefur verið á 

mikilvægi þess að ríki geri sérstakar ráðstafanir fyrir fylgdarlaus börn sem þarfnast verndar.
221

  

 

5.1.2 Meginreglur 

Flóttamannastofnunin beitir reglum og viðmiðum sem koma fram í Barnasáttmálanum, 

sérstaklega 1. mgr. 3. gr. um forgang þess sem barni er fyrir bestu. Auk þess er lögð á það 

áhersla að fylgdarlausum börnum skuli veita virka vernd og alhliða aðstoð á kerfisbundinn 

hátt.
222

 

Ákvarðanir sem teknar eru fyrir barn skulu taka mið af aðstæðum þess, bæði 

persónulegum sem og aðstæðum í heimalandinu. Ákvörðun um réttarstöðu barnsins skal taka 

mið af því sem stuðlar að þroska þess og helst þannig að það geti fengið umönnun í 

fjölskylduumhverfi.
223

  

Vegna viðkvæmrar stöðu fylgdarlausra barna í hælisleit á ekki að hindra komu þeirra á 

yfirráðasvæði ríkis. Sjónarmið sem lúta að landamæravörslu og innflytjendaeftirliti mega ekki 

vega þyngra en sjónarmið um bestu hagsmuni barnsins.
224

 Staðhæfingar barns skal skoða á 

sanngjarnan hátt og með tilliti til aldurs þess.
225

 Ýmsir aðilar aðstoða fylgdarlaus börn á flótta, 

s.s. alþjóðasamtök eins og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, UNESCO 
226

 sbr. umfjöllun hér 

að ofan. Rannsóknir sýna að ríkjum hefur enn ekki tekist, með reglum og framkvæmd, að 

                                                        
218 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 130. 
219 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 4. Leiðbeiningarreglurnar fjalla um sérstakar þarfir fylgdarlausra 

barna og réttindi sem þeim eru tryggð í Barnasáttmálanum og leggja áherslu á mikilvægi alhliða/heildstæðrar 

nálgunar þegar ákvarðanir eru teknar í málum þeirra. 
220 Graça Machel: Impact of Armed Conflict on Children, bls. 25. 
221 Rainer Hofmann og Tillmann Löhr: ,,Introduction to Chapter V“, bls. 1106. 
222 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 1. 
223 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 131. 
224 Nefnd um réttindi barnsins: Almennt álit nr. 6 (2005): ,,Treatment of Unaccompanied and Separated Children 

Outside Their Country of Origin“, 86. gr.  
225 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 5.  
226 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 442. 
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koma til móts við þarfir fylgdarlausra barna og ungmenna með fullnægjandi hætti.
227

 Óháð 

lagalegri stöðu skulu fylgdarlaus börn fá nauðsynlega vernd og umsjá.
228

 

 

5.1.3 Tilskipanir og reglugerðir 

Fylgdarlaus börn njóta verndar víða í löggjöf Evrópuríkja, m.a. í reglum settum af 

Evrópusambandinu. Um ítarlegar reglur er að ræða í tilskipunum sambandsins og miða þær að 

lágmarkssamræmingu innan Evrópusambandsins, en heimila betri vernd í einstökum 

ríkjum.
229

 Hér ber fyrst að nefna tilskipun ráðs Evrópubandalagsins nr. 2004/83/EB frá 29. 

apríl 2004 um lágmarksskilyrði til að ríkisborgarar þriðju landa eða ríkisfangslausir 

einstaklingar teljist flóttamenn eða menn sem að öðru leyti þarfnast alþjóðlegrar verndar og 

um inntak slíkrar verndar.
230

 Þar er fjallað um fylgdarlaus börn í 30. gr. sem mælir fyrir um 

umboð barna, dvalarstað, sjónarmið barns, að systkinum skuli haldið saman, um forgang þess 

sem barni er fyrir bestu, leitarþjónustu og þjálfun starfsfólks sem sér um málaflokkinn.  

Í tilskipun nr. 2005/85/EB um lágmarkskröfur til málsmeðferðar í aðildarríkjum við 

veitingu og afturköllun á stöðu flóttamanns eru sérreglur í 17. gr. um vernd fylgdarlausra 

barna undir 18 ára aldri sem leita hælis.
231

 Tilskipun nr. 2003/9/EB um lágmarkskröfur 

varðandi móttöku hælisleitenda mælir meðal annars fyrir um ýmis atriði varðandi réttarstöðu 

hælisleitanda á meðan umsókn hans er til meðferðar. Þar er m.a. fjallað um skyldu ríkja til að 

tryggja viðunandi lífsskilyrði hælisleitenda með hliðsjón af þörfum þeirra. Þá er sérstaklega 

vikið að einingu fjölskyldunnar í 8. gr. Tilskipunin nær auk þessa til sviða á borð við 

húsnæðismál, heilsugæslu og aðgengi að skólum. Í tilskipuninni er einnig sérstaklega vikið í 

19. gr. að ólögráða börnum sem sækja um hæli ein síns liðs.
232

 

 

                                                        
227 Sjá til dæmis Jacquiline Bhabha og Susan Schmidt: Seeking Asylum Alone: United States: Unaccompanied 

and Separated Children and Refugee Protection in the US (2006); Jacquiline Bhabha og Nadine Finch: Seeking 

Asylum Alone: United Kingdom: Unaccompanied and Separated Children and Refugee Protection in the UK 

(2006); Mary Crock: Seeking Asylum Alone: Australia: A Study of Australian Law, Policy and Practice 

regarding Unaccompanied and Separated Children (2006).  
228 Tilskipun ráðs Evrópusambandsins nr. 19/07/1997 frá 26. júní 1997 um fylgdarlaus börn sem eru 

ríkisborgarar í þriðja ríki, bls. 23-27. 
229 Sjá Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 894.  
230 Tilskipun Evrópubandalagsins nr. 2004/83/EB frá 29. apríl 2004 um lágmarksskilyrði til að ríkisborgarar 

þriðju landa eða ríkisfangslausir einstaklingar teljist flóttamenn eða menn sem að öðru leyti þarfnast alþjóðlegrar 

verndar og um inntak slíkrar verndar. 
231 Um gagnrýni á beitingu 17. gr. í framkvæmd, sjá t.d. Rainer Hofmann og Tillmann Löhr: ,,Introduction to 

Chapter V“, bls. 1106. 
232 Skýrsla um meðferð hælisumsókna (2009). Sjá einnig Rainer Hofmann og Tillmann Löhr: ,,Introduction to 

Chapter V“, bls. 1093. 
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5.1.4 Stokkhólmsáætlunin 

Stokkhólmsáætlunin (e. the Stockholm Programme) er aðgerðaráætlun Evrópusambandsins 

fyrir árin 2010-2014. Hún var samþykkt af leiðtogaráði ESB 10. - 11. desember 2009. 

Áætluninni er ætlað að bregðast við vaxandi fjölda fylgdarlausra barna í Evrópu að teknu 

tilliti til meginreglunnar um forgang þess sem barni er fyrir bestu. Aðgerðaráætluninni er 

ætlað að sameina ráðstafanir um forvarnir, vernd og aðstoðaða heimsendingu og verður fylgt 

eftir með rannsóknum og mati á áhrifum.
233

 

Í samræmi við leiðbeiningarreglur ESB um réttindi barnsins
234

 og aðgerðaráætlunina er 

það vilji sambandsins að hvetja aðildarríkin til þess að veita fylgdarlausum börnum góða 

þjónustu og aðstoð, meðal annars hvað varðar aðgang að menntun, heilbrigðisþjónustu og 

upplýsingum um rétt þeirra og málsmeðferð.
235

 

Í aðgerðaráætluninni er lögð áhersla á að þegar haft er upp á fylgdarlausu barni skuli skilja 

það frá fullorðnum. Einnig er nauðsynlegt að vinna traust barns svo að hægt sé að afla 

nauðsynlegra upplýsinga um það og reyna að hafa uppi á fjölskyldu þess. Í áætluninni er auk 

þess lögð áhersla á að finna viðeigandi búsetuúrræði og að fylgdarlaust barn fái meðferð sem 

best hæfir hagsmunum þess.
236

  

5.2 Hælisumsókn og meðferð máls 

5.2.1 Upphaf máls 

Samkvæmt leiðbeiningum Flóttmannastofnunarinnar skulu stjórnvöld gera nauðsynlegar 

ráðstafanir til að tryggja að hægt sé að staðfesta hvort um fylgdarlaust barn sé að ræða og 

hvort það hyggst sækja um hæli og njóta þau mál forgangs. Æskilegast væri að einstaklingur 

með sérstaka menntun og reynslu í barnaverndarmálum og flóttamannrétti sinnti barninu strax 

á þessu stigi. Ef fjölskylda barnsins hefur sundrast og foreldri þess er í hælisleit í öðru landi 

skal reyna að sameina þau við fyrsta tækifæri.
237

 Í 1. mgr. 7. gr. Barnasáttmálans segir að barn 

skuli skráð þegar eftir fæðingu og eigi frá fæðingu rétt til nafns o.fl. Þegar um börn á flótta er 

að ræða er móttökuríkið eitt í aðstöðu til að skrá börn, sérstaklega fylgdarlaus börn, þannig að 

það geti fengið skjöl um foreldra og fæðingarstað.
238

 

                                                        
233 Aðgerðaráætlun um fylgdarlaus börn (2010 – 2014), bls. 2 og 16. 
234 Leiðbeiningarreglur Evrópusambandsins um réttindi barnsins (e. EU Guidelines on Promotion and 

Protection of the Rights of the Child (2009)). 
235 Aðgerðaráætlun um fylgdarlaus börn (2010 – 2014), bls. 8.  
236 Aðgerðaráætlun um fylgdarlaus börn (2010 – 2014), bls. 8-9.  
237 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 6. 
238 Graça Machel: Impact of Armed Conflict on Children, bls. 27. 



 54 

 

5.2.2 Lögfræðiaðstoð og réttindagæsla 

Barnið skal fá talsmann (réttindagæslumann) með reynslu eða menntun í barnavernd til að 

tryggja að hagsmuna þess er gætt. Sá einstaklingur á að tryggja að barnið fái nauðsynlega 

þjónustu, heilsufarslega, lögfræðilega, félagslega og andlega, meðan umsókarferlið stendur 

þar til varanleg lausn er fundin.
239

 Barni skal veitt tækifæri til að tjá sig um talsmann í 

samræmi við aldur þess og þroska.
240

 Í tilskipun Evópusambandsins nr. 2003/9/EB segir að 

aðildarríkin skulu tryggja talsmenn fyrir fylgdarlaus ungmenni.
241

 Í tilskipun nr. 

2005/85/EB
242

 er talsmaður fylgdarlauss barns skilgreindur sem sá einstaklingur sem vinnur 

fyrir samtök eða ríkisstofnanir sem bera ábyrgð á umönnun og velferð ungmennis, eða annar 

fulltrúi sem er bær til að tryggja bestu hagsmuni barns.
243

 Flóttamannastofnunin mælir með 

því að talsmaður hafi reynslu af barnavernd svo að þörfum barns sé mætt.
244

 

Barnaréttarnefndin hefur einnig lagt áherslu á þetta atriði.
245

 

 

5.2.3 Viðtal 

Í 12. gr. Barnasáttmálans segir að aðildarríki skuli tryggja barni sem myndað getur sínar eigin 

skoðanir rétt til að láta þær í ljós í öllum málum sem það varða og skal tekið réttmætt tillit til 

skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska.  

Börn eiga rétt á að tjá sig og að á þau sé hlustað og ættu að eiga möguleika á að tekið sé 

við þau viðtal sem hæfir aldri þeirra og þroska. Slíkt viðtal tæki sérhæfður starfsmaður í 

barnavernd og málefnum barna.
246

 Í leiðbeiningarreglum Flóttamannastofnunarinnar segir að 

                                                        
239 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 7.  
240 France Terre d´Asile: Right to Asylum for Unaccompanied Minors in the European Union, bls. 19. 
241 Tilskipun nr. 2003/9/EB frá 27. janúar 2003 um lágmarksskilyrði fyrir móttöku hælisleitenda, 19. gr.: 

,,Member States shall as soon as possible take measures to ensure the necessary representation of 

unaccompanied minors“. Sjá einnig tilskipun nr. 2004/83/EB frá 29. apríl 2004, 30. gr. 
242 Tilskipun nr. 2005/85/EB frá 1. desember 2005 um lágmarkskröfur til málsmeðferðar í aðildarríkjum við 

veitingu og afturköllun á stöðu flóttamanns. 
243 Tilskipun nr. 2005/85/EB frá 1. desember 2005 um lágmarkskröfur til málsmeðferðar í aðildarríkjum við 

veitingu og afturköllun á stöðu flóttamanns, 2. gr. Það er mjög mismunandi hvernig lögfræðiþjónustu barna í 

hælisleit er háttað í aðildarríkjum Evrópusambandsins. Sums staðar er einungis boðið upp á lögfræðiþjónustu 

þegar mál er komið á kærustig, t.d. í Danmörku, Frakklandi og Þýskalandi. Sjá nánar France Terre d´Asile: Right 

to Asylum for Unaccompanied Minors in the European Union, bls. 24.  
244 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, 1997, bls. 1. 
245 Nefnd um réttindi barnsins: Almennt álit nr. 6: ,,Treatment of Unaccompanied and Separated Children 

Outside Their Country of Origin“, 5. kafli.  
246 Rauða kross Íslands: Umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 96/2002, um útlendinga, með 

síðari breytingum (hælismál), 2007-2008, bls. 14-15. Sjá 12. gr. Barnasáttmálans. Sjá einnig Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking 

Asylum, bls. 7 og 9.  
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það væri æskilegt að viðtöl við fylgdarlaus börn tækju fagmenntaðir einstaklingar með þjálfun 

og þekkingu á andlegum, tilfinningalegum og líkamlegum þroska og hegðun barna.
247

 

Þegar aflað er upplýsinga skal hafa sérstakar gætur á því að stofna ekki velferð barnsins 

eða fjölskyldu þess í heimalandinu í hættu.
248

 

Árið 1985 gaf Flóttamannastofnunin út leiðbeiningarreglur um viðtöl við börn án 

fylgdar.
249

 Þar og í tilskipun Evrópusambandsins frá 1997 segir að hafa skuli í huga aldur og 

þroska barnsins og þá staðreynd að barnið gæti haft litla þekkingu á aðstæðum í heimalandi 

sínu.
250

 Barnaréttarnefndin leggur áherslu á að þeir sem taka viðtöl við börn í 

hælisumsóknarferlinu taki tillit til sérstakra aðstæðna fylgdarlausra barna og afli upplýsinga 

um sögu, menningu og bakgrunn barns af nærgætni.
251

 

 

5.2.4 Aldursgreining 

Teljist nauðsynlegt að aldursgreina barn þarf að hafa eftirfarandi atriði í huga. Í fyrsta lagi að 

slík greining skal taka mið bæði af líkamlegum og andlegum þroska barnsins. Í öðru lagi skal 

þegar vísindalegar aðferðir eru notaðar leyfa skekkjumörk (e. margins of error). Slíkar 

aðferðir skulu vera öruggar og í samræmi við mannlega reisn. Í þriðja lagi skal ungmenni 

njóta vafans ef óvissa er um nákvæman aldur.  

Ofuráherslu á aldurinn ætti að forðast, sé þess kostur, þar sem aðrir þættir hafa oft meiri 

þýðingu og ferlið sjálft getur aukið raunir ungmennis.
252

 Mestu máli skiptir að meta hvort 

þroski eða viðkvæmni viðkomandi geri það að verkum að hann þarfnist nærgætnari meðferðar 

en ella.
253

 Álit sérfræðinga er oft fengið í málum varðandi börn, t.d. við aldursgreiningu. Oft 

er notast við röntgenmyndatökur og beinaskimun til að greina aldur. Þessar rannsóknir eru alls 

ekki alltaf áreiðanlegar en engu að síður dæmast fá mál sem sæta endurskoðun börnum í 

vil.
254

 Þegar ákveðið er að ungmenni fari í aldursgreiningu skal talsmaður ávallt vera 

                                                        
247 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, 5. kafli. 
248 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 9.  
249 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines for Interviewing Unaccompanied Minors and 

Preparing Social Histories (1985). 
250 Tilskipun ráðs Evrópusambandsins nr. 19/07/1997, 4. gr. Þar segir: ,,when an application for asylum from an 

unaccompanied minor is examined, allowance should be made, in addition to objective facts and circumstances, 

for a minor’s age, maturity and mental development, and for the fact that he/she may have limited knowledge of 

conditions in the country of origin“. 
251 Nefnd um réttindi barnsins: Almennt álit nr. 6 (2005): ,,Treatment of Unaccompanied and Separated Children 

Outside their Country of Origin“, 6. kafli.  
252 Gina Clayton: Textbook on Immigration and Asylum Law (2008), bls. 352.  
253 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 8.  
254 Mary Crock: ,,Children as Convention Refugees“, bls. 166. 
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viðstaddur því til halds og trausts.
255

 Í tilskipun Evrópusambandsins nr. 2005/85/EB segir að 

ákvörðun um að synja fylgdarlausu barni um hæli megi ekki byggja einvörðungu á að það 

neiti að undirgangast aldursgreiningu.
256

  

 

5.2.5 Leitarþjónusta og ættleiðingar
257

  

Þar sem stríð og átök geysa getur verið afar erfitt að sinna leitarþjónustu. Af þeim sökum ætti 

ekki að reyna að koma fylgdarlausum börnum í ættleiðingarferli meðan átökin standa yfir. 

Ættleiðing slítur varanlega tengsl við fjölskyldu barnsins og ætti ekki að koma til álita fyrr en 

búið að er að útiloka með ítarlegri leit að fjölskylda þess geti sameinast. Þessi regla er staðfest 

í Haag-samningnum um vernd barna og samvinnu varðandi ættleiðingu milli landa sem 

undirritaður var 24. maí 1994.
258

 

Fylgdarlaus börn skulu, þegar þess er kostur, vera í umönnun ættingja frekar en stofnana. 

Langflest fylgdarlaus börn eiga fjölskyldu einhvers staðar. Þar af leiðandi skal ættleiðing ekki 

koma til greina fyrr en búið er að leita að fjölskyldu eftir að átökum linnir.
259

 Barnasáttmálinn 

kveður á um skyldu til að leita uppi foreldra barns sem er flóttamaður, eða aðra í fjölskyldu 

þess, til að afla upplýsinga sem þörf er á til að fjölskyldan geti sameinast.
260 

5.3 Umönnun og vernd til bráðabirgða 

5.3.1 Umönnun og vernd 

Börn í hælisleit, sérstaklega fylgdarlaus börn, eiga rétt á sérstakri umönnun og vernd. Systkini 

skulu vera saman. Ef barn kemur með skyldmenni sínu skal það fá að vera hjá því. 

Félagsþjónusta skal fylgjast vel með líðan þess hvort sem barn er með ættmenni, í fóstri eða í 

sérstökum móttökumiðstöðum.
261

  

Mikilvægi verndar og umönnunar, auk meginreglunnar um forgang þess sem barni er fyrir 

bestu, er tíundað af Flóttamannastofnuninni í sérstökum leiðbeiningarreglum.
262

  

 

                                                        
255 Aðgerðaráætlun um fylgdarlaus börn (2010 – 2014), bls. 11.  
256 Tilskipun nr. 2005/85/EB frá 1. desember 2005 um lágmarkskröfur til málsmeðferðar í aðildarríkjum við 

veitingu og afturköllun á stöðu flóttamanns, 17. gr. (c).  
257 Fjallað er um leitarþjónustu í kafla 5.2.5 Vísað er í þá umfjöllun. 
258 Graça Machel: Impact of Armed Conflict on Children, bls. 25.   
259 Graça Machel: Impact of Armed Conflict on Children, bls. 25. 
260 2. mgr. 22. gr. Barnasáttmálans. 
261 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 10. 
262 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Best Interests Determination Children - Protection and Care 

Information Sheet.  
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5.3.2 Búsetuúrræði 

Tilskipanir Evrópusambandsins leggja mikla áherslu á viðeigandi búsetuúrræði sem mætir 

sérstökum þörfum fylgdarlausra barna.
263

 Í tilskipun nr. 2003/9/EB segir að fylgdarlaus börn í 

hælisleit skulu búa með fullorðnum ættmennum, hjá fósturfjölskyldu, í miðstöðvum með 

sérstakri aðstöðu fyrir ungmenni eða öðrum vistunarúrræðum við hæfi fyrir ungmenni.
264

 Þar 

að auki mælti Evrópuráðið árið 2005 fyrir um að ungmennum skyldi standa til boða 

búsetuúrræði í samræmi við aldur þeirra og þroska.
265

 

Börn sem hafa búið með ættingjum eða fullorðnum vinum skal veitt leyfi til að vera áfram 

hjá þeim ef velferðaryfirvöld eða annar hæfur aðili hefur metið að þörfum barns sé mætt á 

nauðsynlegan hátt. Úrræðinu að vista barn hjá fósturfjölskyldu er stundum beitt í 

Evrópuríkjum.
266

 Stundum er börnum komið fyrir í sérstökum móttökumiðstöðvum og í 

sumum löndum er heimilt að vista börn með fullorðnum hælisleitendum ef þau eru eldri en 16 

ára.
267

 

Þegar barn er vistað á fósturheimili skal félagasmálayfirvöldum gert viðvart. 

Sérfræðiaðstoðar er oft þörf, sérstaklega í upphafi. Ef fóstur er ekki æskilegt eða mögulegt 

kemur til greina að vista börn á dvalarheimili. Unglingum gæti hugsanlega fundist erfitt að 

hafa fullorðna einstaklinga í foreldrahlutverki og því gæti slíkt heimili hentað þeim betur þó 

að það sé afar mikilvægt að þar vinni fullorðnir sem geta veitt þeim leiðsögn. Markmið slíkra 

heimila ætti ekki að vera að líkja eftir fjölskyldu heldur að hjálpa ungmennunum við að verða 

sjálfstæð og standa á eigin fótum. Ungmenni sem hafa verið á slíkum heimilum ættu einnig að 

fá umönnun og aðstoð eftir dvölina. Þau ættu að hafa aðgang að upplýsingum og ráðgjöf 

varðandi þætti eins velferðarþjónustu, húsnæði, menntun o.fl. 

                                                        
263 Tilskipun nr. 2003/9/EB frá 27. janúar 2003 um lágmarkskröfur varðandi móttöku hælisleitenda og tilskipun 

nr. 2004/83/EB frá 29. apríl 2004 um lágmarksskilyrði til að ríkisborgarar þriðju landa eða ríkisfangslausir 

einstaklingar teljist flóttamenn eða menn sem að öðru leyti þarfnast alþjóðlegrar verndar og um inntak slíkrar 

verndar. 
264 Tilskipun nr. 2003/9/EB frá 27. janúar 2003 um lágmarkskröfur varðandi móttöku hælisleitenda, 2. mgr. 19. 

gr. 
265 Ályktun þings Evrópuráðsins nr. 1703 (2005) frá 28. apríl 2005 um vernd og aðstoð við aðskilin börn í 

hælisleit, 5. mgr.  
266 Á Kýpur eru fylgdarlaus börn yngri en þriggja ára vistuð með fósturfjölskyldu. Í Hollandi er það úrræði 

eingöngu notað fyrir börn yngri en 13 ára. Í Eistlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Írlandi, Ítalíu og Bretlandi er 

þessu úrræði stundum beitt. Sjá nánari umfjöllun í France Terre d´Asile: Right to Asylum for Unaccompanied 

Minors in the European Union, bls. 22. 
267 France Terre d´Asile: Right to Asylum for Unaccompanied Minors in the European Union, bls. 23.  
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5.3.3 Lögmæti varðhalds 

Börn skulu almennt ekki sett í varðhald. Þegar varðhaldi er beitt skal tryggt að það sé einungis 

lokaúrræði í samræmi við 37. gr. Barnasáttmálans og með hagsmuni barnsins í fyrirrúmi.
268

 

Þegar þau eru vistuð í varðhald skal reyna að sundra ekki fjölskyldum.
269

 Í tilmælum 

Evrópuráðsins segir m.a. að mörg börn séu vistuð í varðhald í ríkum mæli í mörgum ríkjum í 

andstöðu við 37. gr. Barnasáttmálans.
270

 

Séu börn vistuð í varðhaldi skal reynt að gera vistunina eins barnvæna og mögulegt er. 

Börn þurfa að hafa aðgang að menntun. Samkvæmt reglum Sameinuðu þjóðanna um 

frelsissvipt ungmenni (e. UN Rules for Juveniles Deprived of Their Liberty)
 
eiga börn að hafa 

aðgang að menntun sem tekur mið af uppruna þeirra, ásamt menningarlegum og 

þjóðernislegum þörfum.
271

 Í tilmælum Evrópuráðsins segir m.a. að mörg börn njóti þessarar 

verndar ekki í raun í mörgum ríkjum í andstöðu við 37. gr. Barnasáttmálans.
272

  

Í dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu hefur verið lögð mikil áhersla á 

sjónarmið um varnarleysi þessara barna. Þess skal getið að dómstóllinn hefur talið að vistun 

barna í varðhald brjóti gegn 5. gr. Mannréttindasáttmálans um rétt til frelsis og mannhelgis og 

3. gr. sáttmálans um bann við pyndingum eða ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu.
273

 Það er þó ekki sjálfgefið heldur verður að skoða hvert tilvik og meta út frá 

nauðsyn.  

 

5.3.4 Heilbrigðisþjónusta 

Samkvæmt 24. gr. Barnasáttmálans skal barn eiga rétt á að njóta besta heilsufars sem hægt er 

að tryggja og aðstöðu til læknismeðferðar og endurhæfingar. Aðildarríki skulu kappkosta að 

tryggja að ekkert barn fari á mis við rétt sinn til að njóta slíkrar heilbrigðisþjónustu.  

Börn á flótta skulu njóta sömu þjónustu og börn í hælislandinu. Oft hafa þessi börn ekki 

fengið bólusetningar eða aðgang að næringu og hreinlæti í heimalandinu og koma þarf til 

móts við þarfir þeirra á einstaklingsmiðaðan hátt. 

                                                        
268 Aðgerðaráætlun um fylgdarlaus börn (2010 – 2014), bls. 8-9. Sjá einnig Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking 

Asylum, bls. 2. 
269 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law (2007), bls. 476. 
270 Gina Clayton: Textbook on Immigration and Asylum Law (2008), bls. 351 og 553.  
271 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 10-11. 
272 Ályktun þings Evrópuráðsins nr. 1703 (2005) frá 28. apríl 2005 um vernd og aðstoð við aðskilin börn í 

hælisleit, 5. mgr. 
273 MDE, Mubilanzila Mayeka og Kaniki Mitunga gegn Belgíu, 12. október 2006 (13178/03), sjá t.d. 55. og 101.-

104. gr. og  MDE, Mushkhadzhieyeva o.fl. gegn Belgíu, 19. janúar 2010 (41442/07), 63. gr. 
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Í 39. gr. er mælt fyrir um að skyldu aðildarríkja til að gera viðeigandi ráðstafanir sem 

stuðla að því að barn, sem sætt hefur vanrækslu eða misnotkun af einhverju tagi, pyndingum 

eða annars konar grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða vanrækslu, eða er 

fórnarlamb vopnaátaka, hljóti líkamlegan og sálrænan bata til að aðlagast samfélaginu á ný. 

Leitast skal við að veita sálræna meðferð sem er í samræmi við menningarlegar þarfir 

barnsins.
274

 

Vegna sérstakra aðstæða fylgdarlausra barna þarfnast þau oft læknisfræðilegrar og 

sálrænnar umönnunar sem móttökuríki er skylt að veita.
275

 Þetta er sérstaklega mikilvægt 

þegar um börn í hælisleit er að ræða, þar sem þau kunna að hafa þurft að þola ofsóknir.
276

 

 

5.3.5 Menntun 

Börn skulu hafa aðgang að menntun í samræmi við 28. gr. Barnasáttmálans. Þau eiga rétt á að 

varðveita menningararfleifð sína og gildi og rækta móðurmál sitt. Ungmennum skal gefinn 

kostur á starfsþjálfun sem gæti nýst þeim í heimalandinu.
277

  

5.4 Ákvörðun um réttarstöðu flóttamanns 

Þegar ákvarðað er hvort ólögráða fylgdarlaust barn geti öðlast réttarstöðu flóttamanns þarf í 

fyrsta lagi að meta andlegan og líkamlegan þroska þess. Ef um mjög ungt barn er að ræða þarf 

að öllu jöfnu að nýta þjónustu sérfræðinga. Þar sem börn og unglingar eru ólögráða ber að 

tilnefna forráðamann sem gætir hags þeirra og skal stuðla að því að tekin sé ákvörðun sem 

hefur hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Það er á ábyrgð yfirvalda að gæta hagsmuna barna 

sem ekki eru í fylgd foreldra sinna eða eru án löglega skipaðs forráðamanns þegar þau sækja 

um réttarstöðu flóttamanna.  

Ef ólögráða barn er á unglingsaldri er auðveldara að ákvarða réttarstöðu flóttamanns með 

sama hætti og þegar umsækjandi er fullorðinn, enda þótt það fari að sjálfsögðu eftir þroska 

unglingsins. Ef ólögráða barn hefur ekki náð nægjanlegum þroska til að unnt sé að sýna fram 

á að það hafi ástæðuríkan ótta á sama hátt og fullorðinn umsækjandi getur þurft að leggja 

meiri áherslu á ákveðnar hlutlægar aðstæður. Til dæmis er ekki ólíklegt að vegalaust, ólögráða 

barn sem ferðast í hópi flóttamanna teljist einnig flóttamaður.  

                                                        
274 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 11.  
275 Ályktun þings Evrópuráðsins nr. 1810 (2011) frá 15. apríl 2011 um fylgdarlaus börn í Evrópu. 
276 France Terre d´Asile: Right to Asylum for Unaccompanied Minors in the European Union, bls. 26.  
277 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 11.  
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Taka þarf tillit til aðstæðna foreldra eða annarra í fjölskyldunni, þ.á m. aðstæðna í 

heimalandi hins ólögráða barns. Í ljósi viðkvæmrar stöðu og sérstakra þarfa barna er 

nauðsynlegt að viðtöl við barn taki einstaklingar með sérstaka menntun og þjálfun. Hraða skal 

málsmeðferð sem unnt er svo börnum sé ekki haldið of lengi í óvissu um stöðu sína og 

framtíð. Þeir sem taka ákvörðun um mál barns þurfa að þekkja persónulegan og 

menningarlegan bakgrunn þess.
278 

5.5 Varanlegar lausnir 

Varanlegar lausnir fyrir fylgdarlaus börn skulu byggja á einstaklingsmiðaðri skoðun og mati á 

því sem barni er fyrir bestu. Varanlegar lausnir geta í fyrsta lagi verið heimsending og 

enduraðlögun í heimalandi. Í öðru lagi veiting alþjóðlegrar verndar eða annars konar 

lagaverndar til að barn geti aðlagast í hælislandi og í þriðja lagi aðlögun á nýjum stað.  

Ákvörðun um mál fylgdarlauss barns skal tekin af þar til bærum stjórnvöldum á sem 

skemmstum tíma (helst innan sex mánaða).
279

 

Það finnast glufur í löggjöf Evrópusambandsins varðandi vernd fylgdarlausra barna. Til að 

mynda er aðildarríkjum gefinn kostur á samkvæmt tilskipun nr. 2008/115/EB að undanskilja 

ákveðna erlenda ríkisborgara vernd
280

 séu þeir handteknir vegna ólöglegrar komu yfir 

landamæri aðildarríkis. Fylgdarlaus börn sem tilheyra þeim hópi njóta þar af leiðandi ekki 

verndar tilskipunarinnar. 

Svo hægt sé að gera nauðsynlegar ráðstafanir fyrir heimsendingu skipta leitarþjónusta og 

mat á aðstæðum í heimalandinu miklu máli. Stundum þarf að veita fjölskyldu barns aðstoð til 

að taka á móti barninu. Tryggja þarf að barn verði ekki sent heim nema viðeigandi 

umönnunaraðili, svo sem foreldrar, ættingi, annar fullorðinn aðili, ríkisstofnun eða 

barnaverndarstofnun, hafi samþykkt að taka á móti og bera ábyrgð á því og veita nauðsynlega 

umönnun og vernd. Sérstaklega þarf að huga að því að barn fái viðeigandi meðferð þegar það 

kemur til heimalands. Fjölskyldusameining er yfirleitt barni fyrir bestu en þó getur verið að 

svo sé ekki, t.d. þar sem grunur leikur á að barn sé beitt kynferðislegu ofbeldi á heimili 

sínu.
281

 

Um leið og barni hefur verið veitt hæli eða dvöl af mannúðarástæðum skal huga að 

langtíma aðlögun að samfélaginu. Aðrir aðilar sem vinna með fylgdarlausum börnum, svo 

                                                        
278 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 12. 
279 Aðgerðaráætlun um fylgdarlaus börn (2010 – 2014), bls. 12. 
280 Tilskipun ráðs Evrópusambandsins nr. 2008/115/EB frá 16. desember 2008 um sameiginlega staðla og 

málsmeðferðarreglur  varðandi endursendingu ríkisborgara í þriðja ríki í ólöglegri vist. 
281 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum, bls. 14. 
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sem yfirvöld, skólar, velferðarstofnanir og einstaklingar, skulu koma að ferlinu eins og kostur 

er. Til að einfalda aðlögun í móttökulandi ætti að veita barni stutta kynningu á lagalegri stöðu 

þess og kynningu á móttökulandinu sem miða þarf við aldur þess og þroska.  

Búsetuúrræði barns eru mismunandi eftir móttökuríkjum en ákvörðun skal ávallt tekin án 

mismununar af nokkru tagi í samræmi við 2. gr. Barnasáttmálans. Einstaklingsmiðað mat þarf 

að eiga sér stað sem tekur mið af aldri, kyni, andlegri líðan, fjölskyldubakgrunni, möguleikum 

á fjölskyldusameiningu, ástæðum flótta, menntunarstigi o.fl. Leiðbeiningarreglur 

Flóttamannastofnunar
282

 geta verið mikilvægar til að afla upplýsinga með það fyrir augum að 

skrá félagslega sögu barnsins. Það er mikilvægt að móttökumiðstöðvar og velferðaraðilar gefi 

sér tíma til að meta aðstæður barns áður en endanleg ákvörðun er tekin í máli þess.  

5.6 Dyflinnarreglugerðin og fylgdarlaus börn 

Dyflinnarreglugerðin frá 18. febrúar 2003 felur í sér viðmiðanir um það hvaða ríki innan 

Schengensamstarfsins bera ábyrgð á að fjalla um umsóknir um hæli.
283

 Samkvæmt 

reglugerðinni á að taka hælisumsókn fylgdarlauss barns til skoðunar þar sem fjölskylda þess 

er löglega búsett, að því gefnu að það sé barninu fyrir bestu. Takist ekki að hafa upp á 

fjölskyldu barns skal það land sem barn sækir um hæli í taka umsókn þess til skoðunar.
284

 

Áður en barni er vísað brott skal gengið úr skugga um að það fari til fjölskyldu sinnar eða geti 

fengið fullnægjandi móttökur í heimalandinu.
285

 

Ekki skal beita Dyflinnarreglugerðinni gagnvart fylgdarlausu barni nema vegna 

fjölskyldusameiningar sé það barni fyrir bestu. Í þeim málum skal tryggja að börnin séu 

nægilega vel upplýst og þeim sé fylgt heim.
286

 

Cruz Villalón, lögsögumaður Evrópudómstólsins (e. Advocate General), leggur í áliti sínu 

frá 21. febrúar 2013 til breytingar á málsmeðferð þegar fylgdarlaus ungmenni eiga í hlut. 

Hann telur að þegar fylgdarlaus ungmenni hafa sótt um hæli í fleiri en einu landi beri það land 

sem tók síðast við umsókn ábyrgð á henni. Evrópudómstóllinn er ekki bundinn af áliti 

lögsögumannsins en hann mun taka afstöðu til þessa álitaefnis og ljóst er að málsmeðferðin í 

                                                        
282 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Working with Unaccompanied Children: A Community-Based 

Approach (1996). 
283 Reglugerð Evrópusambandsins nr. EB/343/2003 frá 18. febrúar 2003, 6. gr. Sjá einnig ályktun þings 

Evrópuráðsins nr. 1810 (2011) frá 15. apríl 2011 um fylgdarlaus börn í Evrópu. 
284 Reglugerð Evrópusambandsins nr. 343/2003 frá 18. febrúar 2003, 6. gr. Sjá einnig ályktun þings 

Evrópuráðsins nr. 1810 (2011) frá 15. apríl 2011 um fylgdarlaus börn í Evrópu. 
285 Tilskipun Evrópusambandsins 2008/115/EB frá 16. desember 2008 um sameiginlega staðla og 

málsmeðferðarreglur varðandi endursendingu ríkisborgara í þriðja ríki í ólöglegri vist, 10-2. gr. Þar segir m.a. 

,,to a member of his or her family, a nominated guardian or adequate reception facilities in the State of return“. 
286France Terre d´Asile: Right to Asylum for Unaccompanied Minors in the European Union, bls. 21.  
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málum fylgdarlausra barna mun breytast til muna frá því sem hún er í dag, verði þessar 

tillögur að veruleika.  

Lögsögumaðurinn segir að þessi tillaga muni eflaust hafa einhverja ókosti í för með sér, 

s.s. aukningu í svokölluðum ,,forum shopping” þar sem hælisleitendur freista þess að sækja 

um hæli í því landi þar sem löggjöfin er hælisveitinga-vænlegust (þ.e. þar sem mestar líkur 

eru á að þeir fái hæli). Lögsögumaðurinn segir þó að það sem sé barni fyrir bestu vera það 

sjónarmið sem skiptir mestu máli og vegi þyngra en önnur sjónarmið hvað þetta varðar.
287

 

Í máli Rahimi gegn Grikklandi frá 5. apríl 2011 var kærandi, Eivas Rahimi, afganskur 

ríkisborgari fæddur árið 1992. Hann flúði til grísku eyjunnar Lesbos af ótta við að verða 

neyddur til hermennsku hjá talibönum. Hann var handtekinn og vistaður í flóttamannabúðum 

15 ára gamall. Hann sótti um pólitískt hæli í Grikklandi. Hann hélt því fram að hann hefði 

verið látinn dvelja með fullorðnum, sofa á óhreinum dýnum, borða á gólfinu og að hann hefði 

ekki fengið að hafa nokkur tengsl við umheiminn. Í ákvörðun um brottvísun hans kom fram 

að frændi hans, N.M, ætti að fara með honum. Kærandi hélt því fram að hann vissi ekki hver 

N.M. væri. Eftir að kærandi var látinn laus naut hann hvorki aðstoðar stjórnvalda til að ferðast 

innan Grikklands né til að dveljast þar. Beiðni kæranda um pólitískt hæli í Grikklandi var 

hafnað. Leit dómstóllinn til ýmissa skýrslna um aðbúnað flóttamanna á eyjunni Lesbos sem 

þóttu staðfesta ásakanir kæranda um að alvarlegir ágallar hefðu verið á meðferð Grikkja á 

ungum flóttamönnum. Dómstóllinn benti á að í gögnum grískra yfirvalda væri ekki að finna 

upplýsingar um nein fjölskyldutengsl kæranda og N.M. Dómstóllinn benti á að Evrópunefnd 

um varnir gegn pyndingum hefði gert athugasemdir við að í Grikklandi væri engri stofnun 

falið að sinna eftirliti með flóttamannabúðum eins og þeim sem kæranda var komið fyrir í. 

Talið var að aðbúnaðurinn hefði verið vanvirðandi fyrir kæranda jafnvel þótt hann hefði 

einungis verið í búðunum í tvo daga. Um aðbúnað kæranda eftir að honum var sleppt úr haldi 

tók dómstóllinn fram að hann tilheyrði hópi fólks sem ætti undir högg að sækja og að 

yfirvöldum hefði þess vegna borið að grípa til ráðstafana til að annast hann og vernda. Var 

talið að grísk yfirvöld hefðu brotið gegn 3. gr. sáttmálans með því að setja kæranda í þessar 

aðstæður eftir að honum var sleppt úr flóttamannabúðunum. Einnig hefði verið brotið gegn 

13. gr. sáttmálans þar sem kærandi hefði ekki átt þess kost að leita réttar síns hjá grískum 

yfirvöldum. Þar sem grísk yfirvöld hefðu svipt kæranda frelsi í samræmi við heimildir sem 

kveðið var á um í grískum lögum án þess að taka til nokkurrar skoðunar hvort úrræðið sem 

beitt var væri í samræmi við aðstæður kæranda sem barns var talið að brotið hefði verið gegn 

                                                        
287 Álit lögsögumanns Evrópudómstólsins í máli nr. C-648/11, 21. febrúar 2013.  
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f-lið 1. mgr. 5. gr. sáttmálans. Einnig var talið að brotið hefði verið gegn 4. mgr. 5. gr. 

sáttmálans þar sem kæranda hefði ekki verið veittur kostur á að láta reyna á frelsissviptingu 

sína fyrir viðeigandi yfirvaldi eða dómstóls.
288

 

Jafnvel þótt minnst sé á Barnasáttmálann í nokkrum dómum Evrópudómstólsins (e. 

European Court of Justice) hefur dómstóllinn enn ekki túlkað réttindi samkvæmt samningnum 

að neinu marki.
289

  

                                                        
288 MDE, Rahimi gegn Grikklandi, 5. apríl 2011 (8687/08). 
289 Marie Diop: Unaccompanied Minors´ Rights within the European Union: Is the EU Asylum and Immigration 

Legislation in Line with the Convention on the Rights of the Child?, bls. 35-36. 
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6 Íslenskur réttur og framkvæmd reglna um börn á flótta  

6.1 Hugtakið barn samkvæmt íslenskum rétti 

Hugtakið ,,barn“ er skilgreint í íslenskum rétti sem einstaklingur undir 18 ára aldri en 

samkvæmt 1. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 verða menn lögráða 18 ára. Barnalög nr. 76/2003 

miða forsjá og framfærsluskyldur við sama tímamark. Börn njóta þó ýmissa réttinda og bera 

skyldur við yngri aldur en eftir því sem barnið eldist fær það aukin réttindi og ríkari skyldur. 

Börn eru t.d. sakhæf við 15 ára aldur skv. 14. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og í 

202. gr. er lagt bann við því að hafa samræði eða önnur kynferðismök við barn, yngra en 14 

ára. 

6.2 Helstu lagaákvæði um réttindi barna og sérreglur um börn á flótta 

Í 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 segir orðrétt: „Börnum skal 

tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.“ Í greinargerð með frumvarpi 

því sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 segir um nefnt ákvæði: „Með þessu ákvæði 

[...] er einkum gert ráð fyrir að leggja skyldu á löggjafann til að setja lög til að veita börnum 

fyrrnefnda tryggingu. Þetta ákvæði getur þó einnig falið í sér öllu veigameiri efnisreglu því 

unnt gæti verið að sækja stoð eða áréttingu til þess fyrir heimild til undantekninga frá öðrum 

reglum mannréttindakafla stjórnarskrárinnar ef slíkar undantekningar eru nauðsynlegar til 

verndar börnum.“
290

 3. mgr. 76. gr. sækir einkum fyrirmynd til inngangsákvæða 

Barnasáttmálans, einkum 3. gr. Hin síðari ár hefur oft verið vísað til þessa 

stjórnarskrárákvæðis við lagasetningu til verndar börnum. Einnig er jafnræðisregluna að finna 

í 65 gr. stjórnarskrárinnar um jafnræði allra fyrir lögum og bann við mismunun en hún 

verndar að sjálfsögðu börn sem og fullorðna.  

Mannréttindasáttmáli Evrópu og viðaukar við hann voru lögfestir hér á landi með lögum 

nr. 62/1994. Fjallað er um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu í 8. gr. sáttmálans en samningurinn 

á jafnt við um börn sem fullorðna.
291

 Eins og fram kemur í 1. gr. skuldbinda aðildarríkin að 

mannréttindasáttmálanum sig til að tryggja réttindi samningsins hverjum þeim sem dvelst 

innan yfirráðasvæðis þeirra. Réttindin eru ekki aðeins tryggð borgurum ríkjanna, heldur öllum 

sem dveljast innan þeirra og án tillits til þjóðernis, svo sem tekið er fram í 14. gr. sáttmálans. 

                                                        
290 Alþt. 1994-1995, A-deild. Frumvarp til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 

33/1944, með síðari breytingum. 
291 Í samningsviðauka nr. 7. við mannréttindasáttmála Evrópu segir í 4. gr.: ,,Hjón skulu njóta jafnréttis að því er 

varðar réttindi og skyldur að einkamálarétti sín í milli og í tengslum sínum við börn sín, við giftingu, í 

hjónabandi og ef til hjónaskilnaðar kemur. Þessi grein skal ekki vera því til fyrirstöðu að ríki geri ráðstafanir sem 

nauðsynlegar eru vegna hagsmuna barnanna.“ 
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Í barnalögum nr. 76/2003 eftir breytingar með lögum nr. 61/2012 segir í 1. mgr. 1. gr. um 

réttindi barnsins að barn eigi rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra 

réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska og án mismununar af nokkru tagi. Óheimilt er að 

beita barn hvers kyns ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi. Í 2. mgr. 1. gr. segir að það 

sem barni er fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir um málefni þess. 

Barn á rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í öllum málum sem það varða og skal taka réttmætt 

tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska, skv. 3. mgr. 1. gr. Í frumvarpi til 

laga nr. 61/2012 voru lagðar til nokkrar breytingar til að betra samræmi væri við 

Barnasáttmálann en í lokaathugasemdum barnaréttarnefndarinnar frá því í janúar 2003 mælist 

nefndin m.a. til þess að Ísland haldi áfram viðleitni sinni til að fella 3. gr. samningsins að öllu 

leyti inn í alla löggjöf og framkvæmd varðandi börn. Þá var mælst til þess að Ísland héldi 

áfram að hvetja til þess og greiða fyrir því að skoðanir barna séu virtar innan fjölskyldunnar 

og annarra stofnana og að börn taki þátt í öllum málum sem þau varða, eins og kveðið er á um 

í 12. gr.
292

 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 eiga börn rétt á vernd og umönnun og 

réttindum í samræmi við aldur sinn og þroska, skv. 1. mgr. 1. gr. Með börnum er í lögunum 

átt við einstaklinga yngri en 18 ára, skv. 1. mgr. 3. gr. Um meginreglur barnaverndarstarfs er 

fjallað í 4. gr. laganna en þar segir m.a. í 1. mgr. 4. gr. að í barnaverndarstarfi skuli beita þeim 

ráðstöfunum sem ætla má að barni séu fyrir bestu. Hagsmunir barns skuli ávallt vera í 

fyrirrúmi í starfsemi barnaverndaryfirvalda.  

Börn njóta verndar víða í lögum. Ekki er ástæða til að telja upp fleiri lög sem veita 

börnum vernd hér á landi enda beinist umfjöllunin að mjög afmörkuðum hópi barna og þó svo 

að mun fleiri lagabálkar veiti þeim réttindi og vernd, eins og öðrum börnum á Íslandi, er ekki 

ástæða til að telja þá alla upp hér.
293

  

                                                        
292Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328. 
293 Meðal lagabálka sem skipta máli varðandi réttindi barna eru eftirfarandi: Lög sem varða börn: Stjórnsýslulög 

nr. 37/1993, lög um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997, lög um umboðsmann barna nr. 83/1994, lög um 

leikskóla nr. 90/2008, lög um grunnskóla nr. 91/2008, lög um framhaldsskóla nr. 92/2008, lögræðislög nr. 

71/1997, lög um ættleiðingar nr. 130/1999, lög um meðferð sakamála nr. 88/2008, lög um meðferð einkamála nr. 

91/1991, æskulýðslög nr. 70/2007, sveitastjórnarlög nr. 138/2011, lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991, lög um almannatryggingar nr. 100/2007, lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007, lög um réttindi 

sjúklinga nr. 74/1997, lög um greiðslur til foreldra langveikra barna eða alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006, lög 

um málefni fatlaðra nr. 59/1992, lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000, lög um bann við uppsögnum 

vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna nr. 27/2000, lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952, lög um 

mannanöfn nr. 45/1996, lög um skráð trúfélög nr. 108/1999, lög um vegabréf nr. 136/1998, erfðalög nr. 8/1962, 

lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1998 (vinna barna), lög um eftirlit með 

óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins nr. 57/2005 (auglýsingar), lög um fjölmiðla nr. 38/2011 

(útvarps- og sjónavarpsefni og auglýsingar), lög um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum 

nr. 62/2006 o.fl.  
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Með hugtakinu barn er samkvæmt íslenskum lögum miðað við einstakling undir 18 ára 

aldri og fellur það saman við skilgreiningu barns í 1. gr. Barnasáttmálans eins og lýst var um 

íslensk lagaákvæði og lögfestingu Barnasáttmálans með lögum nr. 19/2013. Eins og gert er 

ráð fyrir í handbók Flóttamannastofnunar verður staða barns tekin til skoðunar í samræmi við 

meginregluna um einingu fjölskyldunnar, þegar barn er í fylgd annars eða beggja foreldra. 

Skilgreiningin á fylgdarlausu barni tekur mið af skilgreiningu í tilskipunum 

Evrópusambandsins og Dyflinnarreglugerðinni á hugtakinu fylgdarlaust ólögráða barn.
294

 

Almenn vernd barna samkvæmt íslenskum lögum gildir að meginstefnu til einnig fyrir börn í 

hælisleit sbr. jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar í 65. gr.  

Börn í hælisleit sem koma með foreldrum sínum eða forsjáraðilum njóta að meginefni til 

sömu verndar og meðferðar og foreldrarnir. Þó eru ákvæði sem kveða á um að sérstaklega 

skuli tillit tekið til sjónarmiða barnsins í hælisviðtali svo dæmi sé tekið, sbr. 4. mgr. 50. gr. c. 

laga um útlendinga nr. 96/2002 (hér eftir útl.) Þegar fjölskyldur með börn sækja um hæli er 

tekið tillit til þess þegar fundin eru fyrir þær búsetuúrræði.  

Í athugasemdum með 21. gr. frumvarps til laga nr. 115/2010 um breyting á lögum um 

útlendinga segir að sérreglur um hælisviðtal við fylgdarlaust barn komi fram í lögunum og að 

talsmaður skuli hafa færi á að undirbúa barn fyrir viðtalið að teknu tilliti til ákvæða 17. gr. 

tilskipunar 2005/85/EB um málsmeðferð. Í löggjöfinni eru á fleiri stöðum sérreglur um 

fylgdarlaus börn, en þeim var veitt aukin vernd með lögum nr. 115/2010 um breyting á lögum 

um útlendinga nr. 96/2002 í kjölfar úttektar nefndar um meðferð hælisumsókna
295

 og verður 

fjallað ítarlega um það hér síðar. 

6. mgr. 15. gr. barnaverndarlaga er nýmæli sem kom inn í barnaverndarlögin með 

breytingarlögum nr. 80/2011 og kveður á um að ef barni sem er hér á landi án forsjáraðila 

sinna er veitt hæli eða dvalarleyfi á Íslandi ákveði Barnaverndarstofa hvaða 

barnaverndarnefnd skuli taka við forsjá barnsins og fara með málið eftir að leyfi er veitt. 

Ríkissjóður greiðir allan kostnað viðkomandi barnaverndarnefndar samkvæmt ákvæðum 

laganna, vegna ráðstöfunar barnsins í fóstur eða aðra vistun. Um ráðstöfun barns í fóstur er 

fjallað í 65. gr. og segir í e-lið að barnaverndarnefnd feli fósturforeldrum umsjá barns í a.m.k. 

þrjá mánuði þegar fyrir liggur að barn sem komið hefur til landsins án forsjáraðila sinna er í 

umsjá barnaverndarnefndar eða fær hæli eða dvalarleyfi á Íslandi.  

                                                        
294 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 894. 
295 Nefnd um meðferð hælisumsókna sem skipuð var 21. apríl 2009 skilaði skýrslu til dómsmálaráðherra 17. júlí 

2009.   
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Skilgreiningu á flóttamanni er að finna í 44. gr. útl., sbr. 1. og 2. mgr. 14. gr. laga nr. 

115/2010.
296

 Ef einstaklingur fellur undir skilgreiningu á flóttamanni skv. A. lið 1. gr. 

flóttamannasamningsins (og 1. mgr. 44. gr. útl.) á hann rétt á hæli hér á landi samkvæmt 1. 

mgr. 46. gr. útl., enda þykja undantekningarákvæði þeirrar lagagreinar ekki eiga við í máli 

hans. Í því felst að ekki má senda kæranda til svæðis þar sem hann hefur ríka ástæðu til að 

óttast ofsóknir sem geta leitt til þess að hann teljist flóttamaður eða ef ekki er tryggt að hann 

verði ekki sendur áfram til slíks svæðis, sbr. fyrri málsliður 1. mgr. 45. gr. útl.. Samkvæmt 

seinni málslið 1. mgr. 45. gr. skal kærandi njóta samsvarandi verndar ef hann, vegna svipaðra 

aðstæðna og greinir í flóttamannahugtakinu, er í yfirvofandi hættu á að láta lífið eða verða 

fyrir ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð. Verði niðurstaða á hinn bóginn sú að ákvæði 1. 

mgr. 45. gr. eigi ekki við um aðstæður kæranda ber stjórnvöldum samkvæmt 1. mgr. 45. gr. 

útl. að taka að eigin frumkvæði til skoðunar hvort beita skuli ákvæðum 12. gr. f., en 

samkvæmt 1. mgr. 12. gr. f. er heimilt að veita kæranda dvalarleyfi hér á landi þótt ekki sé 

fullnægt öllum skilyrðum 11. gr. laganna, enda standi rík mannúðarsjónarmið til þess eða 

vegna sérstakra tengsla við landið.  

Með lögum nr. 115/2010 var nýrri málsgrein bætt við útlendingalögin sem kvað á um að 

veita mætti dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða ef útlendingur getur sýnt fram á ríka 

þörf á vernd, t.d. af heilbrigðisástæðum, eða vegna erfiðra félagslegra aðstæðna viðkomandi 

eða erfiðra almennra aðstæðna í heimaríki eða í landi sem honum yrði vísað til eða vegna 

annarra atvika sem ekki má með réttu gera honum að bera ábyrgð á. Sérstaklega skuli taka 

tillit til þess ef um barn er að ræða og skal það sem barni er fyrir bestu haft að leiðarljósi við 

ákvörðun. 

Í 4. og 5. mgr. útl. segir: 
 

Við mat skv. 1. og 2. mgr. skal taka tillit til þess ef um er að ræða barn. 

Beita skal viðeigandi ákvæðum laganna þegar fylgdarlaust barn sækir um hæli. Með 

fylgdarlausu barni er átt við einhleypan einstakling undir átján ára aldri sem kemur inn á 

yfirráðasvæði ríkis án fylgdar fullorðins einstaklings sem ber ábyrgð á barninu samkvæmt 

                                                        
296 Þar segir í 1. og 2. mgr. 44. gr: ,,Flóttamaður samkvæmt lögum þessum telst vera útlendingur sem er 

utan heimalands síns af ástæðuríkum ótta við að vera ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, 

aðildar að tilteknum þjóðfélagshópi eða vegna stjórnmálaskoðana og getur ekki, eða vill ekki, vegna slíks 

ótta færa sér í nyt vernd þess lands; eða sá 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, sbr. A-lið 1. gr. alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna frá 28. júlí 1951 og viðauka við 

samninginn frá 31. janúar 1967. Um skilyrði þess að teljast flóttamaður er frekar mælt í 44. gr. a. 

Flóttamaður samkvæmt lögum þessum telst einnig útlendingur sem telst ekki flóttamaður samkvæmt 

ákvæði A-liðar 1. gr. alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna ef raunhæf ástæða er til að ætla að hann eigi 

á hættu að sæta dauðarefsingu, pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu verði hann sendur aftur til heimalandsins. Sama gildir þegar um er að ræða ríkisfangslausan 

einstakling.“ 
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lögum eða venju, svo lengi sem það hefur ekki í reynd verið tekið í umsjá hins fullorðna 

einstaklings. Þetta á einnig við ef barnið er skilið eftir fylgdarlaust eftir að það kemur á 

yfirráðasvæði ríkisins. 
 

Maki flóttamanns, eða sambúðarmaki og börn undir 18 ára aldri án maka eða sambúðarmaka, 

eiga rétt á hæli nema sérstakar ástæður mæli því í mót, skv. 4. mgr. 46. gr. útl.  

Lagt hefur verið fram frumvarp á Alþingi sem felur í sér heildarendurskoðun á 

útlendingalögum. Verði frumvarpið að lögum munu reglur um dvöl og dvalarréttindi 

útlendinga á Íslandi vera skýrðar og tímafrestir þrengdir. Sjálfstæð kærunefnd um málefni 

útlendinga myndi taka við af innanríkisráðuneytinu sem meginúrskurðaraðili í 

málaflokknum. Móttökumiðstöð fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd yrði stofnuð og 

réttarstaða útlendinga í tengslum við sameiningu fjölskyldu styrkt. Grunngildi 

Barnasáttmálans væru áréttuð sem grundvöllur ákvarðana og málsmeðferðar í öllum málum 

sem lögin ná til.  

 

6.2.1 Sérreglur um málsmeðferð barna í hælisleit 

Eins og nefnd um meðferð hælisumsókna frá 2009 benti á í skýrslu sinni hvíla 

þjóðréttarskyldur á ríkjum að tryggja börnum sem sækja um hæli sérstaka vernd, sbr. 22. gr. 

Barnasáttmálans. Í skýrslu starfshóps um vegalaus börn frá 2004 var lögð áhersla á að finna 

uppruna vegalausra barna og að málsmeðferð yrði hraðað sem kostur væri. Eru þessi atriði 

sérstaklega áréttuð að því er varðar börn sem hælisleitendur, bent á að synjun um hæli og 

sending úr landi haldist í hendur við niðurstöðu leitar að forsjáraðilum og að barn skuli aldrei 

sent úr landi nema öruggt sé um móttökur í heimalandi þess. Lögregla leitar aðstoðar þeirra 

sem við á, við leit að forsjáraðilum, t.d. yfirvalda í öðrum ríkjum eða Rauða kross Íslands, 

sem ber þá að virkja alþjóðlega leitarþjónustu sem hann á aðild að og leita aðstoðar annarra 

félagasamtaka sem að gagni geta komið í því skyni að finna foreldra barns. Ef rannsókn 

málsins leiðir til þess að forsjáraðilar finnast og samkvæmt mati Útlendingastofnunar er talið 

óhætt að senda barnið til þeirra er það gert, nema til greina komi að veita barninu hæli hér á 

landi.
297

 Samrýmist þetta 22. gr. Barnasáttmálans, sem leggur þá skyldu á aðildarríki að reyna 

að hafa uppi á foreldrum eða öðrum í fjölskyldu barnsins, eftir atvikum með aðstoð 

alþjóðastofnana, yfirvalda í hlutaðeigandi landi eða frjálsra félagasamtaka. Takist það ekki er 

skylt að veita viðkomandi barni sömu vernd og öðrum börnum sem til frambúðar eða 

tímabundið njóta ekki fjölskyldu sinnar. 

                                                        
297 Skýrsla starfshóps um vegalaus börn (2004), bls. 13-14.  
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Sömu sjónarmið koma skýrt fram í handbók flóttamannastofnunar frá 1994 (e. Refugee 

Children: Guidelines on Protection and Care). Þar er og tekið fram að jafnvel þótt synja eigi 

barni um hæli og dvalarleyfi af mannúðarástæðum megi aldrei senda það úr landi nema fyrir 

liggi að skyldmenni, barnaverndaryfirvöld eða aðrar opinberar stofnanir í heimalandinu hafi 

ábyrgst að þau vilji og geti veitt barninu vernd við heimkomu. Þá er í handbókinni lögð 

áhersla á að slakað sé verulega á sönnunarkröfum í hælismálum barna og að þau njóti ávallt 

vafans þrátt fyrir hnökra á trúverðugleika framburðar þeirra.
298

  

Ýmsar breytingar voru lagðar fram og samþykktar með lögum nr. 115/2010, lögð var 

áhersla á mikilvægi reglunnar um að það sem barni sé fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang við 

ákvarðanatöku og ráðstafanir sem varða börn.
299

  

Lagt var til að minni kröfur yrðu gerðar til að börn nytu verndar og fengju dvalarleyfi á 

grundvelli 12. gr. f. útl. ef þau fá ekki hæli samkvæmt umsókn eða ættu ekki rétt á dvalarleyfi 

á öðrum grundvelli. Í samræmi við framkvæmd annars staðar yrði einnig tekið tillit til öryggis 

og að forsjáraðilar séu til staðar ef barni er synjað um dvalarleyfi, einkum ef um fylgdarlaust 

barn er að ræða.
300

 

 

Upphaf máls 

Um upphaf máls segir í 3. mgr. 50. gr. a. útl. að eins fljótt og unnt er frá því að umsókn um 

hæli er lögð fram, og áður en fyrsta skýrslutaka fer fram, skuli Útlendingastofnun gert viðvart 

um að hælisumsókn hafi borist. Ef um fylgdarlaust barn er að ræða skv. 5. mgr. 44. gr. skal 

fulltrúa barnaverndaryfirvalda í umdæmi þar sem umsókn er tekin til meðferðar einnig 

tilkynnt um málið. 

Þegar hælisleitendur koma til landsins er þeim veitt viðtal. Heimilt er að setja frekari 

reglur um framkvæmd viðtals, einkum að því er varðar viðtal þegar börn eiga í hlut eða aðrir 

sem vegna stöðu sinnar hafa þörf á ríkri vernd eða aðstoð og réttinn á talsmanni, skv. 4. mgr. 

50. gr. c. útl.  

 Í reglugerð 769/2004 um breytingu á reglugerð um útlendinga nr. 53/2003 segir m.a. í 19. 

gr. að ítarlega skuli grafast fyrir um allar aðstæður þeirra barna sem fylgja umsækjanda nema 

honum sé vísað til fyrsta griðlands eða annars ríkis á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar.
301

  

                                                        
298 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: Refugee Children: Guidelines on Protection and Care (1994), bls. 

121-129. 
299 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 572. 
300 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 572. 
301 Í viðtalinu skal ítarlega grafist fyrir um allar aðstæður þeirra barna sem fylgja umsækjanda, nema honum sé 

vísað til fyrsta griðlands eða annars ríkis á grundvelli samnings milli Evrópubandalagsins og lýðveldisins Íslands 

og konungsríkisins Noregs frá 2001 um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með 
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Í 4. mgr. 89. gr. er kveðið á um að hafi umsækjandi undir 18 ára aldri komið til landsins 

án foreldra eða forsjármanna skuli haft samband við barnaverndaryfirvöld í því umdæmi þar 

sem umsókn er til meðferðar og skal fulltrúi barnaverndaryfirvalda vera viðstaddur viðtalið og 

koma fram sem forsvarsmaður eða fulltrúi umsækjanda. Taka ber viðtalið innan hálfs 

mánaðar frá því að umsókn var lögð fram, sé þess nokkur kostur.  

Umsóknir um hæli eru lagðar fram hjá lögreglu sem annast frumrannsókn og tekur skýrslu 

af hælisleitanda. Útlendingastofnun kannar mál viðkomandi með hliðsjón af ákvæðum 

Dyflinnarreglugerðarinnar og ákveður hvort málinu sé lokið á þeim grundvelli eða hvort 

málið skuli tekið til efnismeðferðar hér á landi.  

Sé umsókn tekin til efnismeðferðar tekur Útlendingastofnun til skoðunar hvort 

umsækjandi fellur undir skilgreiningu flóttamannasamningsins. Gerir stofnunin þá ítarlega 

rannsókn á aðstæðum í heimaríki viðkomandi og tekur viðtal við umsækjanda þar sem honum 

gefst kostur á að greina frá ástæðum umsóknar sinnar. Að lokinni rannsókn 

Útlendingastofnunar er mál umsækjanda tekið til ákvörðunar og getur niðurstaðan orðið ein af 

eftirfarandi: Í fyrsta lagi að umsækjanda er veitt hæli ef viðkomandi telst flóttamaður eða í 

þörf fyrir svokallaða viðbótarvernd (e. subsidiary protection), í öðru lagi að umsækjanda er 

synjað um hæli og dvalarleyfi en veitt dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða með 

vísan til 12. gr. f. útl. Í þriðja lagi er synjað um hvort tveggja og jafnframt tekin ákvörðun um 

frávísun eða brottvísun frá Íslandi.
302

 

Í 3. mgr. 89. gr. reglugerðar um útlendinga nr. 53/2003 segir að þegar grafist er fyrir um 

aðstæður barns skuli rætt við barnið sjálft nema það sé ótvírætt álitið óþarft eða ef foreldrarnir 

eru því mótfallnir. Tryggja skal nærveru a.m.k annars foreldris og eftir atvikum fulltrúa 

barnaverndaryfirvalda við viðtalið.  

Þegar viðtal er tekið við fylgdarlaust barn skal starfsmaður Útlendingastofnunar sem hefur 

sérþekkingu á málefnum barna taka viðtalið, sé þess kostur, og fara með málið skv. 3. mgr. 

50. gr. c. útl. Fylgdarlaust barn skv. 5. mgr. 44. gr. útl. sem sækir um hæli á rétt á talsmanni 

skipuðum úr hópi lögmanna, skv. 3. mgr. 34. gr.. Er þetta í samræmi við breytingar á norsku 

útlendingalögunum en ný lög frá 8. apríl 2008 tóku gildi í Noregi þann 1. janúar 2010 

(sjá Vedtak til lov om utlendingers adgang til riket og deres ophold her (utlendingsloven)). Í 

Noregi var einnig tekið mið af reglum Evrópusambandsins við endurskoðun lagaákvæða um 

útlendinga, þ.m.t. flóttamenn. Er eðlilegt að hafa hliðsjón af ákvæðum norsku laganna þar 

                                                                                                                                                                             
beiðni um hæli sem lögð er fram í aðildarríki eða á Íslandi eða í Noregi eða í aðildarríki norræna 

vegabréfaeftirlitssamningsins. 
302 Skýrsla starfshóps um vegalaus börn, bls. 14.  



 71 

sem Ísland og Noregur taka þátt í Schengensamstarfi Evrópuríkja en eru ekki formlega bundin 

af þeim tilskipunum sem taldar eru hér að ofan. Þá hefur við samningu og breytingu 

útlendingalaga á liðnum árum að jafnaði verið litið til norskra laga um sama efni.
303

 

Talsmaður barns skv. 34. gr. útl. skal vera viðstaddur viðtalið ásamt barninu. Skal talsmanni 

gefinn kostur á að ræða við barnið og leiðbeina því um viðtalið áður en það fer fram.  

Þegar fylgdarlausu barni er veitt hæli skv. 46. gr. útl. skulu barnaverndaryfirvöld þegar í 

stað taka ákvörðun um skipun forsjáraðila eða um vistun barnsins á stað við hæfi. Ráðherra 

getur með reglugerð sett frekari reglur skv. 4. mgr. 47. gr.. 

 

Nám 

Tryggja skal barni sem sækir um hæli aðgang að skyldunámi grunnskóla eða sambærilegri 

menntun innan hins almenna skólakerfis eða á dvalarstað barnsins, skv. 2. mgr. 47. gr. c. útl. 

Að sögn Iðunnar Ingólfsdóttur, fulltrúa hælisleitenda í Reykjanesbæ, hefur félagsþjónusta 

Reykjanesbæjar lagt áherslu á að börn fái viðunandi skólaúrræði innan þriggja mánaða frá 

komu þeirra til landsins.
304

 

 

Aldursgreining 

Sú skylda hvílir á stjórnvöldum að reyna, svo sem kostur er, að ganga úr skugga um að þær 

upplýsingar sem koma frá hælisbeiðanda séu réttar og leiða í ljós aðrar staðreyndir sem máli 

kunna að skipta í hverju og einu tilviki. Þetta leiðir af rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga 

nr. 37/1993, sem og 3. mgr. 50 gr. útl., en þar segir að Útlendingastofnun skuli af sjálfsdáðum 

afla nauðsynlegra og aðgengilegra upplýsinga áður en ákvörðun er tekin í málum um vernd 

gegn sendingu úr landi og um réttarstöðu flóttamanns og hæli.  

Um rannsókn lögreglu vegna umsóknar um hæli er fjallað í 2. mgr. 50 gr. b. útl. en þar 

segir að ef vafi leikur á um aldur fylgdarlauss barns lætur lögregla, að beiðni 

Útlendingastofnunar, aldursgreina viðkomandi með viðurkenndum aðferðum. Viðkomandi er 

heimilt að neita því að gangast undir slíka rannsókn og skal starfsmaður Útlendingastofnunar 

gera honum grein fyrir því hvaða áhrif slík neitun hefur á meðferð málsins. Synjun á 

hælisumsókn getur ekki byggst á því eingöngu að viðkomandi hafi neitað að gangast undir 

aldursgreiningu. 

                                                        
303 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 894.  
304 ,,Meira fjármagn þarf til hælisleitenda“, bls. 14. Stór hópur fjölskyldna frá Króatíu hefur sótt um hæli frá því í 

nóvember 2012. Í þeim hópi eru yfir 20 börn á grunnskólaaldri sem eiga lögbundinn rétt á skólagöngu.  
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Flýtimeðferð 

Í málum sem tekin eru til efnismeðferðar getur Útlendingastofnun ákveðið að umsókn um 

hæli sæti flýtimeðferð, m.a. þegar sérstakar ástæður umsækjanda mæla með því, þ.m.t. ef um 

fylgdarlaust barn er að ræða skv. 1. mgr. 50. gr. d. útl. 

 

6.2.2 Börn sem fórnarlömb mansals 

Í 2. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er lagt bann við því að 

útvega, flytja, hýsa eða taka við einstaklingi yngri en 18 ára eða láta af hendi greiðslu eða 

annan ávinning til að afla samþykkis frá þeim sem hefur umsjón með barni. Hverjum þeim 

sem gerist sekur um slíkan verknað í þeim tilgangi að notfæra sér mann kynferðislega eða til 

nauðungarvinnu eða til að nema á brott líffæri hans skal refsa fyrir mansal með allt að 8 ára 

fangelsi.  

Eins og fram kemur í athugasemdum við lagafrumvarp nr. 40/2003 um breyting á 

almennum hegningarlögum nr. 19/1940 felst í mansali hagnýting á einhverjum, oft í 

kynferðislegum tilgangi. Slík háttsemi getur varðað við ýmis ákvæði almennra hegningarlaga 

svo sem 2. mgr. 206. gr. almennra hegningalaga um að hver sem hafi atvinnu eða viðurværi 

sitt af lauslæti annarra skuli sæta fangelsi allt að fjórum árum og samkvæmt 3. mgr. varðar 

það sömu refsingu að ginna, hvetja eða aðstoða ungmenni, yngri en 18 ára, til þess að hafa 

viðurværi sitt af lauslæti. Eftir atvikum getur mansal einnig tengst brotum gegn öðrum 

ákvæðum XXII. kafla laganna. Þá geta ákvæði XXIV. kafla laganna um brot gegn frjálsræði 

manna komið til álita, en þar eru í 225. gr. lagðar refsingar við ólögmætri nauðung og í 226. 

og 227. gr. við frelsissviptingu. 

15. nóvember 2000 var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna samningur gegn 

alþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi, sem nefndur hefur verið Palermó-samningurinn. 

Einnig voru samþykktar bókanir við samninginn, þar á meðal bókun til að koma í veg fyrir, 

berjast gegn og refsa fyrir verslun með fólk, einkum konur og börn. Samningurinn og bókunin 

voru undirrituð af Íslands hálfu 13. desember 2000. Þá má geta þess að 25. maí 2000 var 

samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna bókun við Barnasáttmálann um barnasölu, 

barnavændi og barnaklám. Bókunin var undirrituð af Íslands hálfu 7. september 2000 og 

fullgilt 9. júlí 2001. Með hliðsjón af þessum alþjóðasamningum var lögfest sérstakt ákvæði í 

hegningarlögunum um refsinæmi mansals með lögum nr. 40/2003 um breyting á almennum 

hegningarlögum. Þótt sú háttsemi sem lýst er í ákvæðinu sé í flestu tilliti þegar refsinæm er 

með lagasetningunni lögð sérstök áhersla á þessi brot og refsivernd gegn þeim aukin, en 

brotastarfsemin beinist gegn frjálsræði og helgustu persónuréttindum. Virt er til 
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refsiþyngingar ef brot beinist að barni eða ef brotastarfsemin er skipulögð.
305

 Í 35. gr. 

Barnasáttmálans er ákvæði um sölu og brottnám barna og verslun með börn og í 34. gr. er lagt 

bann við allri kynferðislegri misnotkun barna og ber aðildarríkjum að vernda börnin fyrir 

slíkri misnotkun með því að grípa til aðgerða bæði innanlands sem og með tvíhliða og 

marghliða ráðstöfunum.  

Baráttan gegn mansali er eitt af þeim atriðum sem íslensk stjórnvöld leggja áherslu á í 

mannréttindabaráttu sinni samkvæmt skýrslu Utanríkisráðuneytisins frá árinu 2007 um 

mannréttindi í íslenskri utanríkisþjónustu. Af því tilefni hefur Ísland undanfarin ár tekið þátt í 

ýmiss konar samstarfi bæði alþjóðlegu og svæðisbundnu.
306

 UNICEF gaf út í september 2006 

leiðbeiningarreglur varðandi vernd barna sem orðið hafa fórnarlömb mansals (e. Guidelines 

on the Protection of Child Victims of Trafficking). Þessum reglum er ætlað að setja ákveðna 

staðla um ,,góða“ framkvæmd í vernd og aðstoð við börn sem orðið hafa fórnarlömb mansals. 

Reglurnar eru samræmdar alþjóðlegum samningum svo sem Barnasáttmálanum og valfrjálsri 

bókun við hann og einnig samningi Evrópuráðsins gegn mansali.
307

 

Hinn 17. mars 2009 samþykkti ríkisstjórn Íslands fyrstu aðgerðaráætlun íslenskra 

stjórnvalda gegn mansali. Aðgerðaráætlunin er afrakstur vinnu starfshóps sem skipaður var í 

janúar 2008. Helsta markmið aðgerðaráætlunarinnar er að koma betra skipulagi á þær aðgerðir 

sem talið er að séu nauðsynlegar til að koma í veg fyrir mansal hér á landi og til þess að 

mansal hér á landi verði rannsakað betur en gert hefur verið. Í öðrum kafla er fjallað um 

sérfræði- og samhæfingarteymi sem á að hafa yfirumsjón með mansalsmálum og tryggja að 

ætluðum fórnarlömbum mansals, þar á meðal börnum, sé veitt aðstoð, öruggt skjól og vernd.  

Aðgerð 10 í áætluninni lýtur að fórnarlömbum mansals undir 18 ára aldri. Þar er gert ráð 

fyrir að reglur sem Útlendingastofnun vinnur að varðandi hælisumsóknir barna taki til þess 

þegar mál barns sem grunur leikur um að sé fórnarlamb mansals kemur upp og að það sé 

unnið í samstarfi við hlutaðeigandi barnaverndarnefnd, lögreglu og Útlendingastofnun. 

Rannsókn og greining á barni og aðstæðum þess skal fara fram í samræmi við 

barnaverndarlög og tryggja verður að barnaverndarnefndir eigi greiðan aðgang að 

nauðsynlegri sérþekkingu. Taka skal tillit til hagsmuna og skoðana barnsins í öllu ferlinu og 

nota t.d. aðstöðuna í Barnahúsi til skýrslutöku og við rannsókn máls þess þegar grunur leikur 

á að það sé fórnarlamb mansals. Aðgerð 11 fjallar um örugga heimferð barna sem ætlað er að 

séu fórnarlömb mansals. Þar er lögð áhersla á að mikilvægt sé að finna foreldra eða 

                                                        
305 Alþt. 2002-2003, A-deild. Sjá einnig Skýrsla starfshóps sem kynnti sér mismunandi löggjöf um vændi ofl. á 

Norðurlöndunum og víðar, bls. 28.  
306 Mannréttindi í íslenskri utanríkisþjónustu, bls. 13-14 og 30. 
307 Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna: Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking, bls. 7. 



 74 

forráðamenn barns í heimalandi og tryggja örugga heimferð með því að kanna aðstæður þess í 

heimalandinu. Til að tryggja þetta þarf því að vera gott samstarf á milli barnaverndar- og 

útlendingayfirvalda á Íslandi og í heimalandi barnsins til að tryggja þetta.
308 

6.4 Lögfesting Barnasáttmálans 

Frá því að Barmasáttmálinn var fullgiltur af Íslands hálfu 27. nóvember 1992 hefur ýmislegt 

verið gert til að laga íslenskan rétt og stjórnsýslu betur að ákvæðum hans.
309

 Sáttmálinn var 

lögfestur 20. febrúar 2013 með lögum nr. 19/2013.  

Með því að lögfesta hann var réttaröryggi barna styrkt og jafnframt var réttarstaða þeirra 

treyst sem sjálfstæðra einstaklinga í samfélaginu. Vægi sáttmálans er nú meira hér á landi þar 

sem unnt er að beita honum sem fullgildri réttarheimild, jafnt fyrir stjórnvöldum og 

dómstólum, sem er skylt að taka mið af honum við úrlausnir mála sem varða börn.
310

 

Vegna vinnu að gerð frumvarps um lögfestingu Barnasáttmálans og aðlögun íslenskra laga 

að honum var óskað eftir að hvert og eitt ráðuneyti gerði grein fyrir hvaða lögum á verksviði 

hlutaðeigandi ráðuneytis og stofnana þess væri nauðsynlegt að breyta vegna fyrirhugaðrar 

lögfestingar sáttmálans. Skemmst er frá því að segja að niðurstaðan varð almennt sú að ekki 

væri nauðsynlegt að breyta þágildandi ákvæðum laga vegna lögfestingar Barnasáttmálans. 

Það kom e.t.v. ekki á óvart þar sem löggjöf varðandi málefni barna á ýmsum sviðum hafði 

verið í verulegri endurskoðun á síðustu árum og fjölmargar breytingar gerðar, m.a. með 

hliðsjón af ákvæðum sáttmálans, sbr. það sem áður er fram komið.
311

  

Ekki var sérstaklega fjallað um breytingar sem þörf var á í íslenskum lögum til að uppfylla 

22. gr. Barnasáttmálans en breytingar sem gerðar eru til að samrýmast 37. gr. sáttmálans geta 

að sjálfsögðu varðað börn í hælisleit sem vistuð eru í varðhald.
312

  

                                                        
308 Alþt. 2008-2009, A-deild, þskj. 754. 
309 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155.  
310 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155. 
311 Alþt. 2012–2013, A-deild, þskj. 155.  
312 Ekki þótti þörf á miklum breytingum á fyrirkomulagi vistunar sakhæfra barna svo skilyrði greinarinnar væru 

uppfyllt. Samkvæmt gildandi fyrirkomulagi þarf að liggja fyrir vilji dómþola til að afplána refsingu sína í 

meðferð á heimili á vegum Barnaverndarstofu til að hægt sé að halda honum aðskildum frá fullorðnum föngum. 

Sé vilji til þess ekki til staðar er viðkomandi fangi vistaður í fangelsi þar sem hann er eftir atvikum ekki aðskilinn 

frá fullorðnum föngum. Í 37 gr. laga nr. 19/2013 er kveðið á um að dómþoli undir 18 ára aldri hafi ekki sjálfur 

val um það hvort hann verði vistaður á heimili á vegum barnaverndaryfirvalda eða í fangelsi. Alþt. 2012–2013, 

A-deild, þskj. 155. Frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Greinargerð. Auk 

þess er ljóst að vistun á heimili á vegum barnaverndaryfirvalda hentar ekki öllum dómþolum undir 18 ára aldri. 

Er því kveðið á um það að ef sérstakar ástæður séu fyrir hendi megi vista dómþola undir 18 ára aldri í fangelsi. 

Verði það talið dómþola fyrir bestu að vera vistaður í fangelsi skal það gert og er það af þeim sökum ekki brot á 

c-lið 37. gr. samningsins. Alþt. 2012–2013, A-deild, þskj. 155.   
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Hinn 19. desember 2011 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna þriðju valfrjálsu 

bókunina við sáttmálann um kæruleið sem gerir börnum kleift að kvarta undan brotum til 

barnaréttarnefndarinnar. Bókunin gengur í gildi þegar tíu aðildarríki hafa fullgilt hann.
313

  

6.5 Staða flóttamannasamningsins samkvæmt íslenskum rétti 
6.5.1 Gildi fullgiltra alþjóðasamninga að íslenskum rétti 

Íslenska ríkið tekur þátt í margvíslegri alþjóðlegri samvinnu við önnur ríki, stofnar þar til 

alþjóðlegra skuldbindinga með þjóðréttarsamningum og er auk þess bundið af margvíslegum 

þjóðréttarvenjum.
314

 

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 samkvæmt alþjóðasamningum sem það hefur fullgilt.
315

 

Samkvæmt tvíeðliskenningunni eru þjóðaréttur og landsréttur tvö sjálfstæð réttarkerfi hvort 

við annars hlið.
316

 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.
317

 Þjóðréttarreglur eru því aðeins 

skuldbindandi fyrir ríki í samskiptum þess við önnur ríki sem eru aðilar að sama samningi en 

hvorki í samskiptum ríkisins við sína eigin borgara, né í samskiptum borgaranna innbyrðis. 

Þrátt fyrir kenninguna um tvíeðli er ekki dregið í efa að þjóðréttarreglur hafi margvísleg áhrif 

á landsréttinn, þótt þær hafi ekki beinlínis verið lögfestar.
318

 Þótt fræðikenningar 

stjórnskipunarréttar og þjóðaréttar hafi lagt þann grunn að flokkun ríkja eftir eineðli og tvíeðli 

er síður en svo einhlítt eða augljóst hvorum flokknum ríki tilheyra þegar litið er til 

framkvæmdarinnar. Almennt má segja að formleg flokkun ríkja eftir eineðli og tvíeðli hafi nú 

litla hagnýta þýðingu. Mestu skiptir að ríki uppfylli þær þjóðréttarskyldur sem samningur 

kveður á um og veiti þeim eftir atvikum tilætluð áhrif að landsrétti.
319

 

Samkvæmt íslenskum rétti fá fullgiltir alþjóðlegir samningar eins og 

flóttamannasamningurinn ekki sjálfkrafa lagagildi að landsrétti. Íslensk lög skulu aftur á móti 

                                                        
313 Valfrjáls bókun við samning um réttindi barnsins um kæruleið (2011) (e. Optional Protocol to the Convention 

on the Rights of the Child). 
314 Björg Thorarensen: ,,Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ 

(2012), bls. 273. 
315 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur (2011), bls. 161. 
316 Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-Ortega: International Law (2009), bls. 38. 
317 Björg Thorarensen: „Staða og áhrif mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti“ (2009), bls. 

343. 
318 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur (1995), bls. 29.  
319 Björg Thorarensen: ,,Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ 

(2012), bls. 277-278. 



 76 

skýrð með hliðsjón af slíkum alþjóðasamningum en stangist ákvæði þeirra á við innlend lög 

ganga hin íslensku framar.
320

  

Þegar litið er til þeirrar þjóðréttarskyldu íslenska ríkisins að tryggja að innlend lög fari 

ekki í bága við þjóðréttarsamning þegar hann er fullgiltur og að ríkið hafi með aðild sinni 

stefnt að því markmiði, er gengið út frá að líkindi séu fyrir því að landsréttur sé almennt í 

samræmi við þjóðréttarskuldbindingar. Hefur þetta sjónarmið verið kennt við svokallaða 

líkindareglu (e. principle of presumption). Af henni hafa verið leiddar tvær aðrar reglur sem 

lagðar eru til grundvallar um tengsl landsréttar og þjóðaréttar, en það eru túlkunarregla (einnig 

nefnd skýringarregla) og leiðbeiningarregla. Í þeirri fyrrnefndu felst að landsrétt ber að túlka í 

samræmi við þjóðarétt að því marki sem unnt er. Í síðargreindu reglunni felst að þegar 

stjórnvöld beita matskenndum reglum beri þeim að gæta þess að matið fari ekki í bága við 

reglur þjóðaréttar. Þessi sjónarmið nægja þó ekki til að breyta þeirri staðreynd að samkvæmt 

íslenskum rétti verður þjóðréttarreglu ekki veittur forganur fram yfir sett lög ef hún er í skýrri 

mótsögn við lagareglu.
321

 

6.6 Áhrif Evrópureglna á íslenskan rétt 

Frá 25. mars 2001 hefur Ísland verið þátttakandi í samstarfi með 24 öðrum Evrópuríkjum sem 

kennt er við Schengen. Samvinna þessi byggir á samningi sem upphaflega var undirritaður í 

bænum Schengen í Lúxemborg 14. júní 1985 og hafði það markmið að fella niður eftirlit með 

ferðum manna yfir sameiginleg landamæri Belgíu, Frakklands, Hollands, Lúxemborgar og 

Þýskalands. Á sama tíma og eftirlit yrði fellt niður innan svæðisins skyldi eftirlitið styrkt 

gagnvart öðrum ríkjum.  

Schengen samstarfið gerir öllum fært að ferðast um á Schengen svæðinu án þess að 

framvísa vegabréfum á landamærum en þeir verða þó ávallt að hafa meðferðis gild 

persónuskilríki til að þeir geti sannað á sér deili hvenær sem krafist er.  

Annað tveggja meginmarkmiða Schengen samningsins er að berjast gegn afbrotum og efla 

lögreglusamvinnu á milli ríkjanna. Mikilvægur þáttur í lögreglusamvinnu er rekstur 

sameiginlegs gagnabanka – Schengen upplýsingakerfisins – sem geymir upplýsingar t.d. um 

eftirlýsta einstaklinga sem óskast handteknir vegna gruns um afbrot eða til að afplána 

fangelsisrefsingu, týnda einstaklinga, útlendinga sem neita á um inngöngu inn á Schengen 

svæðið, einstaklinga sem stefna á fyrir dóm og upplýsingar um stolna muni eins og t.d. 

bifreiðar, skotvopn, skilríki o.fl. Lögregla í öllum Schengen ríkjunum hefur aðgang að 

                                                        
320 Alþt. 2012–2013, A-deild, þskj. 155.  
321 Björg Thorarensen: ,,Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ 

(2012), bls. 280. 
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gagnabankanum. Útlendingastofnun hefur einnig aðgang að bankanum til að leita upplýsinga 

sem einkum kann að vera nytsamlegt varðandi einstaklinga sem synjað hefur verið um 

inngöngu á Schengen svæðið. Schengen samningurinn gerir einnig ráð fyrir auknu 

sameiginlegu eftirliti lögreglu innan svæðisins og hafa möguleikar á samvinnu 

lögregluyfirvalda aukist verulega. Til að styrkja þetta samstarf hefur lögregla til að mynda 

fengið heimild til þess í sérstökum tilfellum að elta meinta sakamenn yfir landamæri ríkja og 

handtaka þann eða þá sem veitt var eftirför.
322

 

Sem eitt af Schengen ríkjunum hefur Ísland innleitt Dyflinnarreglugerðina frá árinu 2003 

(nr. 343/2003/EB).
323

 Sem fyrr segir felur reglugerðin í sér viðmiðanir um það hvaða ríki 

innan Schengensamstarfsins beri ábyrgð á því að fjalla um umsóknir um hæli. Allar umsóknir 

um hæli eru fyrst skoðaðar með hliðsjón af því hvort öðru aðildarríki sé skylt að fjalla um 

umsóknina og taka aftur við umsækjanda. Aðildarríki reglugerðarinnar eru öll aðildarríki 

Evrópusambandsins, auk Noregs, Íslands og Sviss. Sökum landfræðilegrar legu Íslands innan 

Evrópu er algengt að hælisleitendur sem koma hingað hafi áður sótt um hæli annars staðar eða 

fengið heimild til dvalar í öðrum aðildarríkjum. Af þeim sökum er stór hluti umsókna um hæli 

hér á landi afgreiddur á grundvelli reglugerðarinnar.
324

 

Dyflinnarreglugerðin hefur sætt þónokkurri gagnrýni. Flóttamannastofnunin segir að 

reglugerðin tryggi ekki nægilega skilvirka og áhrifaríka vernd.
325

 ECRE-ráðið (e. European 

Council on Refugees and Exiles) tekur í sama streng og telur að fjölskyldur njóti ekki 

nægilegar verndar, sérstaklega ekki börnin og aðrir viðkvæmir hópar. Ráðið leggur áherslu á 

nauðsyn sérstakrar meðferðar mála þar sem þarfir og bestu hagsmunir barnsins eru tryggðir 

með öruggari hætti.
326

 Reglugerðin hefur verið gagnrýnd vegna þess að lönd við ytri 

landamæri Schengen fá óhjákvæmilega mestan straum flóttamanna og eru í mörgum tilfellum 

ekki í stakk búin til að takast á við vandann, sbr. Grikkland, en aðildarríki hafa takmarkað og í 

sumum tilfellum hætt endursendingu hælisleitenda þangað vegna slæms aðbúnaðar, sér í lagi 

                                                        
322 Utanríkisráðuneytið: ,,Almennar upplýsingar um Schengen“.  
323 Ísland samþykkti reglugerðina með tilkynningu dagsettri 6. maí 2003, sbr. auglýsing í C deild Stjórnartíðinda 

nr. 14/2003. 
324 Útlendingastofnun: ,,Dyflinnarreglugerðin“. 
325 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna: UNHCR comments on the European Commission's Proposal for a 

recast of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and 

mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international 

protection lodged in one of the Member States by a third country national or a stateless person ("Dublin II") 

(COM(2008) 820, 3 December 2008) and the European Commission's Proposal for a recast of the Regulation of 

the European Parliament and of the Council concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of 

fingerprints for the effective application of [the Dublin II Regulation] (COM(2008) 825, 3 December 2008). 18. 

mars 2009.  
326 ECRE: Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe: Dublin Reconsidered (2008).  
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fylgdarlausra barna.
327

 Mannréttindafulltrúi Evrópuráðsins hefur einnig sagt reglugerðina 

grafa undan vernd flóttamanna. Í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu í máli M.S.S. gegn 

Grikklandi og Belgíu frá 21. janúar 2011 (nr. 30696/09) taldi dómstóllinn Belgíu og 

Grikkland hafa brotið gegn 3. gr. og 13. gr. mannréttindasáttmálans þegar umsækjandi sem 

var afganskur ríkisborgari var sendur til Grikklands frá Belgíu á grundvelli reglugerðarinnar. 

Eins og kom fram í kafla 5.6. hér að framan hafa verið lagðar til breytingar á málsmeðferð 

fylgdarlausra barna. Gangi þær í gegn verður það til þess að fylgdarlaus börn yrðu ekki send 

til lands þar sem þau hafa áður sótt um hæli eins og Dyflinnarreglugerðin kveður á um.  

6.7 Framkvæmd á Íslandi 

Með setningu útlendingalaganna, sem nú eru í gildi, var réttarstaða hælisleitenda og 

flóttamanna skýrð verulega og vísað til þátttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi og aðildar að 

flóttamannasamningnum.
328

 Í kjölfar starfs nefndar um meðferð hælisumsókna voru gerðar 

verulegar breytingar á þeim kafla útlendingalaganna sem fjallar um hælisleitendur (lög nr. 

115/2010). Réttarstaða hælisleitenda og flóttamanna var styrkt, skerpt var á málsmeðferð og 

staða fylgdarlausra barna færð til samræmis við 3. gr. Barnasáttmálans.
329

  

 

6.7.1 Ákvarðanir Útlendingastofnunar 

Á árunum 2007-2012 sóttu 36 börn og ungmenni um hæli samkvæmt upplýsingum frá 

Útlendingastofnun, þar með taldir einstaklingar sem segjast vera undir 18 ára aldri en reynast 

svo eldri samkvæmt aldursgreiningu.  

 

Börn í fylgd foreldra  

Í ákvörðunum Útlendingastofnunar er sjaldan fjallað berum orðum um áhrif þess að 

umsækjendur hafi með sér börn eða séu barnshafandi. Hælisumsóknir barna fylgja umsóknum 

foreldra og er almennt ekki sérstaklega fjallað um þau. Í málum sem fá efnismeðferð
330

 eru 

aðstæður foreldranna skoðaðar gaumgæfilega og ef ástæða þykir til að synja þeim um hæli og 

senda heim er skoðað hvort það sé andstætt hagsmunum barnsins að verða sent til baka áður 

en tekin er ákvörðun um hvort umsækjendum skuli veitt vernd. Í einstaka málum er fjallað 

sérstaklega um börnin, sbr. t.d. mál nr. 2009-00383, þar sem talin var raunveruleg hætta á að 

                                                        
327 Human Rights Watch: ,,Left to Survive: Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in 

Greece“.  
328 Alþt. 2001-2002, A deild, bls. 3149. 
329 Skýrsla nefndar um málefni útlendinga utan EES (2012), bls. 47.  
330 Mál sem ekki fá efnismeðferð eru þau mál þar sem einstaklingar eru þegar með umsókn í öðru landi sem 

tekur þátt í Dyflinnarsamstarfi. Þeir einstaklingar eru sendir til viðkomandi lands nema undantekningarákvæði 2. 

mgr. 3. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar eigi við.  
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stúlkubarn yrði látið gangast undir umskurð yrði það sent til síns heimalands og var það talið 

skipta máli við úrlausn málsins.
331

 Í ákvörðun um móður hennar segir að sú athöfn ein og sér 

leiði til þess að aðilar að Barnasáttmálanum séu skuldbundnir til að veita stúlkubörnum vernd, 

sbr. 1. mgr. 22. sáttmálans og aðstæður dótturinnar taldar með þeim hætti sem kveðið er á um 

í 1. mgr. 44. gr. útl., sbr. A lið 1. gr. flóttamannasamningsins, sbr. bókun við samninginn frá 

1967, sbr. einnig 1. mgr. 22. gr. Barnasáttmálans.  

Í málum þar sem ekki er til að dreifa gögnum sem sýnt geta fram á að pör séu í löglegum 

hjúskap hefur Útlendingastofnun litið til þess að þau eigi barn saman og litið á þau sem 

fjölskyldu og fjallað um umsóknir þeirra á heildstæðan hátt. Í málum nr. 2007-06790, 2011-

00288 og 2009-01825 taldi stofnunin að þar sem líta bæri á umsækjendur sem fjölskyldu yrði 

talið að aðstæður móður og barns væru með þeim hætti sem greinir í 2. ml. 1. mgr. 45. gr. útl.  

Í máli Útlendingastofnunar nr. 2009-21938 var fjallað um aðstæður móður og barns en þar 

segir í ákvörðun stofnunarinnar frá 22. desember 2009 að raunveruleg hætta sé á því að móðir 

barns yrði fórnarlamb heiðursmorðs snúi hún aftur til heimalands sins og Útlendingastofnun 

geti ekki fullyrt að barnið myndi njóta stuðnings í heimalandi sínu ef móðir þess yrði 

fórnarlamb heiðursmorðs. Auk þess væri barnið fætt í óþökk fjölskyldu móðurinnar, utan 

hjónabands. Í ákvörðuninni segir að í ljósi þeirrrar vitneskju sem til staðar væri í málinu ætti 

að veita barninu viðeigandi vernd, sbr. 1. mgr. 22. gr. Barnasáttmálans. Aðstæður barnsins 

voru taldar vera með þeim hætti sem kveðið er á um í 3. mgr. 46. gr. útl., sbr. A. lið 1. gr. 

flóttamannasamningsins, sbr. bókun við samninginn frá 1967, sbr. einnig 1. mgr. 22. gr. 

Barnasáttmálans.  

Í málum Útlendingastofnunar nr. 2011-01270/2011-01271 var byggt á að umsækjandi 

hefði flúið vegna áhyggja af öryggi barna sinna og fjölskyldu vegna ófremdarástands sem ríkti 

í heimalandi þeirra. Þar væri börnum rænt, þau myrt og líffæri þeirra seld á svörtum markaði. 

Í ákvörðun Útlendingastofnunar frá 19. desember 2012 segir meðal annars að 

Útlendingastofnun dragi ekki í efa frásögn umsækjanda um að hann óttist um öryggi barna 

sinna, en mannrán og ofbeldisglæpir væru tíðir í heimalandi hans. Þó yrði að hafa í huga að 

umsækjandi hefði ekki borið fyrir sig né sýnt fram á að hann þyrfti, umfram aðra borgara 

heimalands sins, að óttast ofsóknir. Há glæpatíðni og almennar tilvísanir til ástands í 

heimaríki gæti að mati Útlendingastofnunar ekki verið grundvöllur hælis. Útlendingastofnun 

sagði að telja yrði að umsækjandi og fjölskylda hans gætu leitað til þar til bærra 

löggæsluyfirvalda eða stjórnvalda ef þau teldu sig í einhverri hættu eða öryggi þeirra væri 

                                                        
331 Í þessu máli var foreldrum stúlkunnar og stúlkunni veitt staða flóttamanns. Sjá einnig mál 

Útlendingastofnunar nr. 2010-1744.  
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ógnað á annan hátt. Að öllu virtu var það hlutlægt mat Útlendingastofnunar að aðstæður þær 

sem umsækandi lýsti næðu ekki því marki að teljast ofsóknir í skilningi 1. mgr. 44. gr. a. útl. 

og þar með 1. mgr. 44. gr. sömu laga. Þá væri ekkert í frásögn umsækjanda eða aðstæðum 

hans sem benti til þess að 2. mgr. 44. gr. útl. eða 1. mgr. 45 gr. sömu laga ættu við um 

aðstæður hans. Útlendingastofnunar synjaði umsækjanda um hæli sem flóttamanni. Þá þóttu 

aðstæður umsækjanda í heimalandinu ekki það alvarlegar að honum yrði veitt dvalarleyfi á 

grundvelli 12. gr. f. útl.  

 

Fylgdarlaus ungmenni 

Á undanförnum árum hefur þess orðið vart í vaxandi mæli í nágrannaríkjum okkar að erlend 

börn, sem eru ein síns liðs, óski hælis eða finnist þar óskráð. Ýmislegt bendir til þess að sama 

þróun gæti orðið hér á landi en tilvik af þessu tagi eru þó fá enn sem komið er.
332

 

Í málum þar sem hælisleitandi er fylgdarlaust ungmenni ber aðildarríki þar sem barn sækir 

um hæli ábyrgð á meðferð umsóknar, nema fjölskyldumeðlimur þess hafi löglegt aðsetur í 

öðru landi og það væri barni fyrir bestu að það aðildarríki tæki við máli þess.
333

 

Sá sem tekur við hælisbeiðni frá fylgdarlausu barni eða ungmenni byrjar á að tilkynna það 

lögreglu. Lögregla tilkynnir Útlendingastofnun, Rauða krossi Íslands, Barnaverndarstofu og 

viðkomandi barnaverndaryfirvöldum um málið.  

Barn í hælisleit skal vista í sveitarfélagi sem Útlendingastofnun hefur samið við um vistun 

hælisleitanda nema það sé þegar búsett í öðru sveitarfélagi. Barnaverndaryfirvöldum í 

viðkomandi sveitarfélagi skal gert viðvart um málið. Barninu skal tryggð framfærsla, 

skólaganga og félagsleg aðstoð á vegum sveitarfélagsins. Vistun skal hagað eftir því sem 

þykir barninu fyrir bestu að teknu tilliti til aldurs þess og allra atvika.  

Vakni vafi um það hvort hælisleitandi sé undir 18 ára aldri lætur lögreglan aldursgreina 

viðkomandi með viðurkenndum aðferðum, s.s. greiningu á tönnum, höndum eða öðrum 

atriðum sem vísbendingu geta veitt um aldur. Ungmenni er heimilt að neita því að gangast 

undir slíka rannsókn en Útlendingastofnun metur þá hvaða þýðingu slík neitun hefur fyrir 

matið á aldri viðkomandi. Ef ekki er komist að gagnstæðri niðurstöðu með afgerandi hætti 

skal gengið út frá framburði viðkomandi um aldur við meðferð hælismálsins.  

Fyrsta viðtal hjá lögreglu skal tekið tafarlaust og málið unnið eins hratt og kostur er. Skulu 

hælismál þar sem börn eiga í hlut jafnan njóta forgangs fram yfir önnur hælismál þegar ekki 

er unnt að afgreiða öll mál jafnóðum.  

                                                        
332 Skýrsla starfshóps um vegalaus börn, bls. 1.  
333 Reglugerð Evrópubandalagsins nr. 2004/343/EB frá 18. febrúar 2004 (Dyflinnarreglugerðin). 
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Barn skal njóta aðstoðar starfsmanns barnaverndarnefndar, sálfræðings, félagsráðgjafa eða 

annars sem talinn er til þess hæfur af barnaverndaryfirvöldum viðkomandi sveitarfélags. Þessi 

sérfræðingur skal aðstoða við viðtöl við börnin og veita þeim jafnframt nauðsynlegan 

stuðning, nema slík aðstoð sé talin bersýnilega óþörf, t.d. vegna þess að aðstoð lögmanns eða 

fulltrúa Rauða kross Íslands er talin fullnægjandi.  

Við meðferð hælismálsins skal sérstaklega kannað, eftir því sem unnt er, hverjir eru 

foreldrar barnsins eða forsjármenn. Skal Útlendingastofnun kanna möguleika á því að koma 

barni í öruggt skjól hjá forsjármönnum jafnframt því að rannsaka hælismálið að öðru leyti.  

Ef forsjáraðilar finnast í ríki sem aðili er að Dyflinnarreglugerðinni eða aðrar ástæður gera 

það fýsilegt að teknu tilliti til hagsmuna barnsins má senda barn til annars slíks ríkis. Slíkt 

kemur þó aðeins til greina að tryggt sé að viðkomandi ríki taki við barninu og veiti því 

viðeigandi umönnun.  

Áður en ákvörðun um brottvísun er tekin skal athugað hvort aðstæður í viðkomandi ríki 

séu almennt með þeim hætti að forsvaranlegt sé að senda börn þaðan til baka.  

Ef niðurstaða hælismáls verður sú að synja um hæli og vísa viðkomandi barni til síns 

heima skal við framkvæmd ákvörðunarinnar haft samráð við Barnaverndarstofnu og 

barnaverndaryfirvöld í viðkomandi sveitarfélagi. Skal Útlendingastofnun hafa samband við 

Barnaverndarstofu og lögreglu um leið og til greina kemur að hefja undirbúning að slíkum 

flutningi. Barnaverndarnefnd í viðkomandi sveitarfélagi tekur ákvörðun um skipan 

forsjármanns, vistun og önnur málefni barns sem veitt er hæli hér á landi.
334

 

Á Íslandi hafa mál sem varða fylgdarlaus ungmenni verið mjög fá. Með vaxandi fjölda 

hælisleitenda er þó ljóst að fjöldi fylgdarlausra barna mun aukast og því skiptir miklu máli að 

við höfum verkferla og áætlanir til reiðu til að taka á móti þeim. Í þeim málum sem upp hafa 

komið hefur í nokkrum tilfellum ekki tekist að sýna fram á að í raun sé um börn yngri en 18 

ára aldri að ræða.  

Í málum Útlendingastofnunar nr. 2007-01638 og 2007-01640 var um að ræða tvö 

ungmenni sem kváðust vera 16 ára stjúpsystkini. Í ákvörðun Útlendingastofnunar frá 16. 

október 2008 kemur fram að umsækjendur um hæli hafi neitað að gangast undir 

aldursgreingarprófið af ótta við illa anda og að eigin sögn hræðslu við að tapa lífi sínu og 

limum. Útlendingastofnun þótti umsækjendur ekki hafa gefið trúverðuga skýringu á því hvers 

vegna þau neituðu að fara í aldursgreiningarpróf og var þeim gerð grein fyrir því sjónarmiði 

Útlendingastofnunar. Í ljósi þess að umsækjendur hafi neitað því að aldurgreining gæti farið 

                                                        
334 Reglur um hælisbeiðni fylgdarlausra barna og ungmenna, 26. maí 2009.  
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fram og hafi engin skilríki lagt fram sem sýndu fram á aldur ákvað Útlendingastofnun að miða 

meðferð máls þeirra við fullorðna einstaklinga. Slíkt væri í samræmi við skýrslu starfshóps 

um vegalaus börn á Íslandi frá 2004 og þá meðferð sem tíðkast hefði á nágrannalöndum í 

þessum efnum. 

Í máli Útlendingastofnunar nr. 2012-00668 var ákvörðun Útlendingastofnunar frá 21. júní 

2012 um synjun beiðni um afgreiðslu hælis og endursendingu til Finnlands. Umsækjandinn 

kvaðst vera fæddur 16. nóvember 1996 og því 16 ára. Var þá haft samband við 

barnaverndaryfirvöld og ákveðið að vista hann á lögreglustöðinni við Hringbraut. Með dómi 

héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-348/2012 frá 30. apríl 2012 var umsækjandi dæmdur til 

30 daga fangelsisvistar fyrir brot gegn 1. mgr. 157. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 

Hann var ákærður ásamt öðru ungmenni fyrir skjalafals með því að hafa eftir komu sína til 

landsins framvísað fölsuðu vegabréfi. Dómurinn var staðfestur í dómi Hæstaréttar nr. 

431/2012. Viðkomandi fékk skipaðan talsmann á grundvelli 2. mgr. 34. gr. útl. og var settur í 

fóstur. Hinn 23. maí 2012 gekkst umsækjandi undir aldursgreiningu þar sem fram kom að 

hann væri líklega 18,5 ára gamall. Þá kom einnig fram að jafnar líkur væri á að umsækjandi 

væri eldri eða yngri en 18 ára. Þar sem vikmörkin eru 1,5 ár bæri að álíta hann 17 ára gamlan. 

Niðurstaða Útlendingastofnunar var þó sú að aðstæður í máli umsækjanda væri ekki slíkar að 

ástæða væri til að beita undanþágureglu 2. mgr. 3. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar og taka mál 

hans til efnismeðferðar hér á landi. Íslandsdeild Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) 

benti á að leiki vafi á aldri vegalausra barna sem leita hingað til lands leggi UNICEF áherslu á 

að aldur þeirra verði ávallt túlkaður þeim í hag þar til annað hefur verið leitt í ljós.
335

 

Í máli Útlendingastofnunar nr. 2012-00669 var einnig haft samband við 

barnaverndaryfirvöld þegar hælisleitandi sagðist vera 17 ára. Í ákvörðun Útlendingastofnunar 

frá 17. júlí 2012 sagði að niðurstaða aldursgreiningarinnar hefði verið sú að umsækjandi væri 

u.þ.b. tvítugur að aldri. Með vísan til þess fór Útlendingastofnun með mál umsækjanda eins 

og um fullorðinn einstakling væri að ræða. Talsmaður umsækjanda krafðist þess að umsókn 

umsækjanda yrði tekin til efnismeðferðar og var tekið fram að íslensk stjórnöld bæru ábyrgð á 

henni samkvæmt 2. mgr. 6. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar þar sem umsækjandi væri 

fylgdalaust og ólögráða barn. Aldursgreiningunni var mótmælt og sagt að ekki væri hægt að 

útiloka að uppgefinn aldur umsækjanda væri réttur og að skekkjumörk gætu verið umtalsverð 

og talið að afstaða Útlendingastofnunar um að afgreiða umsókn umsækjanda eins og um 

fullorðinn einstakling sé að ræða væri ólögmæt. Svipuð staða var uppi í máli 

                                                        
335,,Endurskoða reglur um hælisleitendur“. 
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Útlendingastofnunar nr. 2008-04998 en það var einnig Dyflinnarmál. Þar hafði aldursgreining 

farið fram í Svíþjóð og niðurstaðan verið sú að umsækjandinn væri u.þ.b. 25 ára gamall.  

Í máli Útlendingastofnunar nr. 2007-04159 var ákvörðun Útlendingastofnunar frá 6. júlí 

2007 um að beiðni kæranda um hæli skyldi ekki tekin til meðferðar hér á landi og ákveðið að 

kærandi skyldi yfirgefa landið og verða sendur til Noregs. Sú ákvörðun var staðfest af dóms- 

og kirkjumálaráðuneytinu 29. júlí 2008. Í úrskurðinum segir þó m.a. að ráðueytið veki athygli 

á því að þrátt fyrir að kærandi hafi ekki náð 18 ára aldri beri gögn málsins ekki með sér að 

farið hafi verið eftir aðgerðaráætlun um vegalaus börn. Ráðuneytið leit þó svo á að 

Útlendingastofnun hefði tekið mið af ungum aldri kæranda, sérstaklega í ljósi þess að 

starfsmaður Rauða kross Íslands og fulltrúi barnaverndarnefndar Reykjanesbæjar voru 

viðstaddir þegar hælisskýrsla var tekin af viðkomandi.  

Í máli Útlendingastofnunar nr. 2007-07254 óskaði stúlka eftir hæli sem flóttamaður. Málið 

er áhugavert fyrir þær sakir að ekki var deilt um að stúlkan hafi verið undir 18 ára aldri þegar 

hún sótti um hæli en deilt var um hvenær hún hætti að eiga tilkall til barnvænnar 

málsmeðferðar hjá stjórnvöldum. Með ákvörðun Útlendingastofnunar frá 23. október 2008 

var umsækjanda synjað um hæli hér á landi sem flóttamanni. Þá var umsækjanda ekki veitt 

dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Umsækjandi kærði þessa ákvörðun Útlendingastofnunar til 

dómsmálaráðuneytisins. Með úrskurði dómsmálaráðuneytisins frá 25. ágúst 2009 var 

ákvörðun Útlendingastofnunar felld úr gildi og málinu vísað til nýrrar meðferðar hjá 

Útlendingastofnun. Í úrskurðinum sagði m.a. um aldur stúlkunnar að hún hefði gengist undir 

aldursgreiningu á tönnum og komist hefði verið að þeirri niðurstöðu að uppgefinn 

fæðingardagur umsækjanda og þar með aldur gæti staðist. Í ákvörðun Útlendingastofnunar frá 

23. október 2008 tók Útlendingastofnun mið af því að umsækjandi hefði orðið 18 ára 1. 

október 2008 og því gætu þær sérstöku aðstæður, sem kynnu að eiga við um börn yngri en 18 

ára, ekki lengur átt við í tilviki umsækjanda. Við ákvörðun í málinu var því miðað við að 

umsækjandi væri fullorðinn. Í niðurstöðu dómsmálaráðuneytisins kemur m.a. fram að 

Útlendingastofnun hefði borið að leggja til grundvallar að umsækjandi hefði verið sextán ára 

er hún sótti um hæli hér á landi. Væri hún því ólögráða barn í skilningi barnaverndarlaga nr. 

80/2002 og Barnasátttmálans sem Ísland er aðili að. Þá var jafnframt vísað til þess í úrskurði 

dómsmálaráðuneytisins að verulegur misbrestur hefði orðið á því að fylgja þeim sjónarmiðum 

sem gildi um mál vegalausra barna en þau sjónarmið megi finna í skýrslu starfhóps um 

vegalaus börn. Sömu sjónarmið komi skýrt fram í handbók Flóttamannastofnunarinnar frá 

1994: Refugee Children: Guidelines on Protection and Care. Jafnframt kemur fram í úrskurði 

dómsmálaráðuneytisins að samkvæmt gögnum málsins benti ekkert til þess að 



 84 

Útlendingastofnun hefði kannað persónulegar aðstæður umsækjanda og aðstæður í sagðri 

heimabyggð en slík könnun hefði verið forsenda fyrir því að senda hana úr landi. Hefði þetta 

verið enn brýnna vegna aldurs umsækjanda, þess að hún kvaðst vera einstæðingur og kvaðst 

hafa sætt mansali. Það hefði átt að ganga úr skugga um að heimferð umsækjanda væri tryggð 

og að þar til bær aðili tæki á móti henni á áfangastað. Varðandi ótrúverðugleika ýmissa þátta í 

frásögn hennar tók ráðuneytið fram að umsækjandi væri sextán ára barn og fórnarlamb 

mansals að eigin sögn og hefðu því skiljanlegar ástæður getað legið að baki ef frásögn 

umsækjanda væri röng á annað borð. Í ákvörðun Útlendingastofnunar frá 22. desember 2009 

sagði að við meðferð málsins hefði verið tekið mið af ungum aldri hennar í samræmi við 

aðgerðaráætlun um vegalaus börn en að 1. október 2008 hefði umsækjandi orðið 18 ára og 

þær sérsöku aðstæður sem kynnu að eiga við í máli umsækjanda gerðu það ekki lengur.  

Í ákvörðuninni er fjallað um aðgerðir í heimalandi stúlkunnar gegn mansali kvenna og 

barna og talið að stúlkunni stæði til boða að nýta sér þá vernd í heimalandi sínu. 

Útlendingastofnun taldi sannarlega að umsækjandi væri fórnarlamb mansals, þrátt fyrir að 

aðstæður hennar væru ekki með þeim hætti sem greint er frá í A lið 1. gr. 

flóttamannasamningsins, og þar sem hún væri ung að árum og einstæðingur væri hún í meiri 

hættu á að verða fyrir ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð snéri hún aftur til 

heimalandsins. Bæri því að veita henni alþjóðlega vernd og var henni veitt dvalarleyfi á 

grundvelli mannúðarsjónarmiða með vísan tl 1. mgr. 45. gr. og 12. gr. f. útl. 

 

6.7.2 Niðurstöður og tillögur að úrbótum  

Í erindi Íslandsdeildar Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) til nefndar um málefni 

útlendinga utan EES var lögð rík áhersla á að mál hælisleitenda á barnsaldri skyldi meðhöndla 

í samræmi við Barnasáttmálann. Leiki vafi á aldri hælisleitenda á barnsaldri skyldi ávallt túlka 

þann vafa hælisleitanda í hag og leggja á það áherslu að aldursgreining færi fram svo fljótt 

sem auðið er. Þá yrði að tryggja að meðferð stjórnvalda færi fram á grundvelli verklagsreglna 

um móttöku og málsmeðferð hælisleitenda á barnsaldri og að viðhaft væri virkt eftirlit með 

því hvort að reglum væri fylgt. Þá hefur Rauði kross Íslands bent á mikilvægi þess að bætt 

verði úr málsmeðferð vegna hælisleitenda á barnsaldri ásamt því að leggja til að komið verði á 

fót sérstakri leitarþjónustu fyrir börn. Nefndin taldi að koma yrði á fót formlegri málsmeðferð 

fyrir fylgdarlaus börn sem tæki mið af skýrslu Flóttamannastofnunarinnar og UNICEF frá 

árinu 2009: Statement of Good Practice – Separated Children in Europe Programme. Helstu 

atriði slíkrar málsmeðferðar væru að gengið væri út frá því að hælisleitandi sem segist vera 

barn sé álitinn barn við meðferð máls, nema það þyki afar ósennilegt eða annað komi í ljós 
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með aldursgreiningu eða öðrum hætti. Hælisleitendur á barnsaldri skyldu fá þá aðstoð og 

þjónustu sem aldur þeirra og staða krefst, m.a. búsetuúrræði við hæfi. Tryggja yrði að barni 

væri kleift að koma sjónarmiðum sínum á framfæri í samræmi við aldur og þroska, að 

fulltrúar stjórnvalda sem koma að máli hælisleitanda á barnsaldri hafi sérþekkingu og þjálfun 

til að taka viðtöl við börn í þessum sporum og að viðtöl séu tekin við aðstæður sem henta aldri 

og þroska barnsins.
336

  

Þurfi aldursgreining að fara fram vegna hælisleitanda á barnsaldri telur nefndin að leggja 

skuli til grundvallar eftirfarandi verklagsreglur: Meðhöndla skuli hælisleitanda sem um ræðir 

sem barn nema annað komi í ljós. Hælisleitandi sé upplýstur um ferlið framundan, hugsanleg 

frávik og hvaða áhrif aldursgreining hefur á framvindu máls. Við aldursgreiningu 

hælisleitanda á barnsaldri ætti enn fremur að tryggja að slíkt mat gangi ekki gegn mannhelgi. 

Takist ekki að leiða í ljós aldur hælisleitandans með nægilega tryggum hætti, þrátt fyrir 

aldursgreiningu, skal viðkomandi njóta vafans og vera meðhöndlaður sem barn. Hafi 

aldursgreining leitt í ljós að hælisleitandi sé ekki barn kemur sú niðurstaða og sú staðreynd að 

hann hafi haldið öðru fram ekki í veg fyrir að hælisumsókn hans verði tekin til meðferðar með 

sjálfstæðum hætti.
337

  

Innanríkisráðuneytið og barnaverndaryfirvöld vinna nú að verklagsreglum í málefnum 

fylgdarlausra barna.  

6.8 Lagareglur og framkvæmd í Noregi um börn í hælisleit 

Líkt og hér á landi var í Noregi tekið mið af reglum Evrópusambandsins við endurskoðun 

lagaákvæða um útlendinga, þ.m.t. flóttamenn. Þótt íslenska og norska ríkið séu ekki 

skuldbundin til þess að innleiða tilskipanirnar Evrópusambandsins eru íslenskar og evrópskar 

reglur samofnar vegna samvinnu Íslands og Noregs við Evrópusambandið, þ.m.t. vegna 

Schengensamstarfsins og samstarfs sem byggist á Dyflinnarreglugerðinni.
338

 Í Noregi var 

einnig tekið mið af reglum Evrópusambandsins við endurskoðun lagaákvæða um útlendinga, 

þ.m.t. flóttamenn. Eðlilegt er að hafa hliðsjón af ákvæðum norsku laganna þar sem Ísland og 

Noregur taka þátt í Schengensamstarfinu en eru ekki formlega bundin af þeim tilskipunum 

                                                        
336 Skýrsla nefndar um málefni útlendinga utan EES (2012), bls. 47.  
337 Skýrsla nefndar um málefni útlendinga utan EES (2012), bls. 51. 
338 Reglugerð Evrópusambandsins nr. EB/343/2003 frá 18. febrúar 2003 um að koma á viðmiðunum og 

fyrirkomulagi við að ákvarða hvaða aðildarríki beri ábyrgð á meðferð umsóknar um hæli sem ríkisborgari þriðja 

lands leggur fram í einu aðildarríkjanna sem Ísland hefur samþykkt. Sjá einnig athugasemdir við lagafrumvarp 

nr. 115/2010.  
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sem taldar eru hér að ofan. Þá hefur við samningu og breytingu útlendingalaga á liðnum árum 

að jafnaði verið litið til norskra laga um sama efni.
339

 

Með nýrri útlendingalöggöf og reglugerð frá 1. janúar 2010 hafa orðið ýmsar breytingar á 

norskum lögum um börn á flótta. Hugtakið vernd er komið í staðinn fyrir hæli og réttindum 

barna gefinn meiri gaumur.
340

 

 

6.8.1 Tölfræði um fylgdarlaus börn í Noregi 

Fylgdarlaus börn í hælisleit í Noregi fá í flestum tilvikum dvalarleyfi af mannúðarástæðum. 

Árið 2012 voru umsækjendur í þeim hópi 655 alls, af þeim fengu 150 hæli, 215 dvalarleyfi af 

mannúðarástæðum, 128 var vísað burt á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar og synjað í 36 

málum.
341

  

Fylgdarlausum börnum sem sækja um hæli í Noregi hefur fjölgað jafnt og þétt undanfarin 

ár. Árið 2009 var þó sérstakt að því leyti að mun fleiri fylgdarlaus börn komu það ár en árin á 

undan og eftir sem rekja mátti til fjölda ungmenna sem komu frá Afganistan og sóttu um hæli. 

Norðmenn þurftu að ráðast í sérstakar aðgerðir til að mæta þörfum þeirra. Það ár sóttu alls 

1172 um hæli. Þar af fengu 65 hæli, 628 dvalarleyfi af mannúðarástæðum, 90 synjun og 195 

voru sendir burt vegna Dyflinnarreglugerðarinnar.
342

 

 

6.8.2 Réttindi fylgdarlausra barna í Noregi 

Norska útlendingastofnunin ber ábyrgð á fylgdarlausum ungmennum á aldrinum 15 til 18 ára. 

Þau eru vistuð í móttökumiðstöðvum við aðstæður sem henta aldri þeirra og þörfum. 

Útlendingastofnun leggur mikla áherslu á að ungmennin fái góða þjónustu og að velferð 

þeirra og vellíðunar sé gætt. Börn sem eru yngri en 15 ára eru vistuð á stofnanir sem 

barnaverndaryfirvöld sjá um. Börn eiga rétt á skólagöngu ef þau dvelja lengur en þrjá mánuði 

í Noregi. Skólaskylda hefst á sjötta ári barns. Börn sem eru hælisleitendur eiga rétt á 

heilbrigðisþjónustu á við norsk börn og hverju sveitarfélagi er skylt að bjóða upp á 

heilsugæslu fyrir börn. Ef um fylgdarlaus börn er að ræða eiga þau rétt á lögráðamanni til 

                                                        
339 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 894.  
340 Réttindum barna er gefinn meiri gaumur með ákvæðum um viðtöl við börn og að virða skuli skoðanir þess í 

samræmi við aldur og þroska. Sjá norsku útlendingalögin á ensku: 

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Forskrifter/Immigration_Act.pdf [síðast sótt 28. febrúar 2013]. 
341 Tölfræðiupplýsingar fengar af vefsíðu norsku útlendingastofnunarinnar. Vefslóð: 

http://www.udi.no/Global/UPLOAD/!%20Fellessider/Statistikk/Engelsk/Asylum/2012/Asylum%20decisions%2

0minors%20des%202012.html [síðast sótt 1. mars  2013]. 
342 Tölfræðiupplýsingar fengar af vefsíðu norsku útlendingastofnunarinnar. Vefslóð: 

http://www.udi.no/Global/UPLOAD/!%20Fellessider/Statistikk/Engelsk/Asylum/Asylum%20decisions%20unac

companied%20minors%202009.htm [síðast sótt 1. mars  2013]. 

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Forskrifter/Immigration_Act.pdf
http://www.udi.no/Global/UPLOAD/!%20Fellessider/Statistikk/Engelsk/Asylum/2012/Asylum%20decisions%20minors%20des%202012.html
http://www.udi.no/Global/UPLOAD/!%20Fellessider/Statistikk/Engelsk/Asylum/2012/Asylum%20decisions%20minors%20des%202012.html
http://www.udi.no/Global/UPLOAD/!%20Fellessider/Statistikk/Engelsk/Asylum/Asylum%20decisions%20unaccompanied%20minors%202009.htm
http://www.udi.no/Global/UPLOAD/!%20Fellessider/Statistikk/Engelsk/Asylum/Asylum%20decisions%20unaccompanied%20minors%202009.htm
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bráðabirgða (e. provisional guardian) til að gæta réttinda þeirra og huga að því sem barninu er 

fyrir bestu. Börn eiga þar að auki rétt á aðstoð lögfræðings og sér Útlendingastofnun um að 

finna lögfræðing þegar búið er að ganga úr skugga um að ungmenni sé undir 18 ára aldri, leiki 

á því vafi. Sé niðurstaða aldursgreiningarinnar sú að umsækjandi sé eldri en 18 ára getur það 

haft áhrif á þá meðferð sem viðkomandi fær, á hvers konar móttökumiðstöð viðkomandi er 

vistaður o.fl.
343 

6.9 Lokaorð 

Aðgerðaáætlun stjórnvalda gegn mansali frá 17. mars 2009 tekur til barna sem eru fórnarlömb 

mansals. Auk þess hefur Útlendingastofnun sett verklagsreglur um málsmeðferð vegna 

fylgdarlausra barna þ.e. reglur um meðferð hælisbeiðna fyldarlausra barna og ungmenna frá 

22. apríl 2009 og vinnureglur Útlendingastofnunar um málsmeðferð í málum sem varða börn 

án forsjármanna frá 22. apríl 2009. Vegna breytinga í lögum nr. 115/2010 á lögum um 

útlendinga er nauðsynlegt að endurskoða þessar verklagsreglur og laga að breyttri löggjöf.  

Reynt er að laga löggjöf og framkvæmd að viðmiðunarreglum sem finna má í tilskipunum 

þar sem fjallað er um fylgdarlaus börn s.s. í 19. gr. tilskipunar 2003/9/EB um móttöku 

hælisleitenda þar sem mælt er fyrir um talsmann, skipun forsjáraðila (eða umsjón 

barnaverndaryfirvalda), vistun barna og almennt um að það sem barni er fyrir bestu skuli hafa 

forgang við ákvarðanatöku. Í 17. gr. tilskipunar 2005/85/EB um málsmeðferð koma fram 

lágmarkskröfur um málsmeðferð þar sem fylgdarlaus börn eiga í hlut, þar á meðal um 

hlutverk talsmanns, um hælisviðtal og um aldursgreiningu barna. Þá eru í 30. gr. tilskipunar 

2004/83/EB um flóttamenn ákvæði um réttarstöðu barna sem veitt hefur verið hæli.
344

 

Í sumum málunum þar sem börn eru í fylgd foreldra í hælisleit er fjallað sérstaklega um 

börnin en slíkt er þó undantekning. Meðferð málanna virðist nokkuð handahófskennd hvað 

þau varðar og væri það í meira samræmi við meginreglur um fyrirsjáanleika, réttaröryggi og 

vandaða stjórnsýslu ef sérstaklega væri fjallað um börnin í efnismeðferðarmálum.  

Að auki þyrftu verkferlar varðandi fylgdarlaus börn að vera skýrari. Ljóst er að með 

sívaxandi fjölda hælisleitenda sem óska eftir hæli hér á landi mun fylgdarlausum börnum í 

hælisleit einnig fjölga. Mikilvægt er að verklagsreglur og aðgerðaráætlanir séu uppfærðar í 

samræmi við nýjustu reglur og breytta löggjöf. Þannig er hægt að sinna aðstæðum og þörfum 

þessa viðkvæma hóps. Í frumvarpi að nýjum útlendingalögum er kveðið á um aukna vernd 

                                                        
343 Upplýsingar fengnar af vefsíðu norsku útlendingastofnunarinnar. Vefslóð: http://www.udi.no/Norwegian-

Directorate-of-Immigration/Central-topics/Protection/Asylum-seekers-and-refugees/Unaccompanied-minor-

asylum-seekers/ [síðast sótt 1. mars  2013]. 
344 Nefnd um meðferð hælisumsókna, bls. 31. 

http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Central-topics/Protection/Asylum-seekers-and-refugees/Unaccompanied-minor-asylum-seekers/
http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Central-topics/Protection/Asylum-seekers-and-refugees/Unaccompanied-minor-asylum-seekers/
http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Central-topics/Protection/Asylum-seekers-and-refugees/Unaccompanied-minor-asylum-seekers/
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fyrir flóttamenn og bætta málsmeðferð. Þar er kveðið á um að móttökumiðstöð fyrir 

umsækjendur um alþjóðlega vernd verði stofnuð og réttarstaða útlendinga í tengslum við 

sameiningu fjölskyldu styrkt. Grunngildi Barnasáttmálans verði áréttuð sem grundvöllur 

ákvarðana og málsmeðferðar í öllum málum sem lögin ná til. 

Áhugavert verður að sjá hvort nýju útlendingalögin verða samþykkt á Alþingi og ef svo 

verður, að fylgjast með breytingum á framkvæmd í kjölfarið.  
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7 Samantekt og niðurstöður  

Í ritgerðinni var annars vegar ætlunin að skoða réttarstöðu barna í hópi flóttamanna 

samkvæmt alþjóðlegum mannréttindareglum og flóttamannarétti og hins vegar að skoða 

réttarstöðu þessara barna og framkvæmd hér á landi. Í ritgerðinni var sjónum sérstaklega beint 

að fylgdarlausum börnum. 

Einn berskjaldaðasti hópur flóttamanna sem ekki nýtur sérstakrar verndar í 

flóttamannasamningnum og bókuninni frá 1967 eru börn, sér í lagi fylgdarlaus börn. Á þeim 

rúmlega sextíu árum síðan flóttamannasamningurinn var gerður hefur margt breyst og 

verndarþörf nýrra hópa orðið brýn. Flóttamannastofnunin reynir að bregðast við þeim vanda 

með leiðbeiningarreglum og aðstoð við berskjaldaða hópa sem ekki njóta nægilegrar verndar í 

samningnum. Rætt hefur verið um þörf á heildarendurskoðun á samningnum með hliðsjón af 

breyttum aðstæðum og þörfum.  

Í öðrum kafla var fjallað um þróun þjóðréttarsamvinnu um vernd barna á flótta. Farið var 

yfir aðdraganda og gerð Barnasáttmálans. Barnasáttmálinn skapar grundvallarramma um 

vernd allra barna og kallar eftir þverfaglegri nálgun í þeim efnum. Samkvæmt 

Barnasáttmálanum eiga stjórnvöld aðildarríkja að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að 

barn á flótta, hvort sem það er í fylgd foreldra eða ekki, fái viðeigandi vernd og mannúðlega 

aðstoð. Þegar ekki er unnt að hafa uppi á foreldrum eða öðrum úr fjölskyldunni skal veita 

barni sömu vernd og hverju því barni ber sem til frambúðar eða tímabundið nýtur ekki 

fjölskyldu sinnar. 

Í þriðja kafla var farið yfir helstu reglur sem gilda um börn á flótta og í fjórða kafla 

sjónum beint að fylgdarlausum börnum á flótta þar sem m.a. var tekið mið af 

Barnasáttmálanum, almennu áliti barnaréttarnefndarinnar nr. 6 og leiðbeiningarreglum 

Flóttamannastofnunarinnar um framkvæmd og verklag vegna fylgdarlausra barna. Í fimmta 

kafla var rýnt í þá framkvæmd sem viðhöfð er hér á landi með því að skoða ákvarðanir 

Útlendingastofnunar og úrskurði innanríkisráðuneytisins þar sem þeim er til að dreifa. Þær 

niðurstöður fengust að málsmeðferðin hér á landi mætti vera vandaðri og fyrirsjáanlegri og 

þörf væri á nýjum verklagsreglum og aðgerðaráætlun. Litið var til framkvæmdar í Noregi þar 

sem stórir hópar fylgdarlausra barna hafa sótt um hæli undanfarin ár. Norsk framkvæmd gæti 

verið leiðbeinandi um hvernig nýrri framkvæmd í málaflokknum hér á landi skyldi háttað. 

Leggja verður til grundvallar að allir þeir sem staddir eru á yfirráðasvæði íslenska ríkisins 

eigi rétt á þeirri mannréttindavernd sem þeim er ætluð samkvæmt íslenskum lögum og þeim 

þjóðréttarlegu skuldbindingum sem íslenska ríkið er aðili að. Í kjölfar starfs nefndar um 
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meðferð hælisumsókna voru með lögum nr. 115/2010 gerðar verulegar breytingar á þeim 

kafla útlendingalaganna sem fjallar um hælisleitendur. Réttarstaða hælisleitenda og 

flóttamanna var styrkt, skerpt var á málsmeðferð og staða fylgdarlausra barna færð til 

samræmis við 3. gr. Barnasáttmálans. Í frumvarpi um heildarendurskoðun á útlendingalögum 

er lagt til að móttökumiðstöð fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd verði stofnuð og 

réttarstaða útlendinga í tengslum við sameiningu fjölskyldu styrkt. Þá er lagt til að grunngildi 

Barnasáttmálans verði áréttuð sem grundvöllur ákvarðana og málsmeðferðar í öllum málum 

sem lögin ná til. 

Enn á eftir að koma í ljós hvort nýlögfestur Barnasáttmáli muni hafa mikil áhrif á 

íslenskan rétt, en telja verður að íslensk lög hafi að mestu leyti verið í samræmi við 

skuldbindingar sem þar koma fram. Þó má ef til vill ætla að lögð verði meiri áhersla á að 

endurskoða vistun ungmenna m.t.t. skuldbindinga skv. 37. gr. Barnasáttmálans. Sú grein getur 

komið til skoðunar varðandi börn á flótta en þar fyrir utan er 22. gr. um börn í hælisleit sem 

brýnir fyrir stjórnvöldum að huga sérstaklega að þessum viðkvæma hópi.  

Rík ástæða er til að búið sé vel að börnum sem óskað hafa eftir hæli. Lengi hefur staðið til 

að skoða málaflokk fylgdarlausra barna og nú eru í gildi verklagsreglur Útlendingastofnunar 

frá 2009. Vegna umfangsmikilla breytinga á löggjöfinni með lögum nr. 115/2010 og 

mögulegrar heildarendurskoðunar á útlendingalögum væri æskilegt að uppfæra 

verklagsreglurnar við fyrsta tækifæri. Þróunin undanfarin ár hefur verið sú að æ fleiri 

hælisleitendur óska hér eftir hæli og brýnt að þeir fái meðferð sem er mannsæmandi og í 

samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar.  

Að tillögu nefndar um málefni útlendinga utan EES er lagt til að hælisleitendur á 

barnsaldri hljóti sérstaka meðferð í samræmi við aldur þeirra og þroska og að verklagsreglur 

verði birtar opinberlega, einnig að verklagsreglur um aldursgreiningu hælisleitenda verði 

settar og birtar og að aðstoð, þjónusta og búsetuúrræði séu í samræmi við aldur og þroska 

barnsins. Nefndin lagði til að stjórnvöld beittu sér fyrir því að leitarþjónusta Rauða krossins 

við vegalaus börn verði í boði fyrir fylgdarlaus börn og að gengið væri út frá því að 

hælisleitandi sem segist vera barn sé álitinn barn við meðferð máls nema það þyki afar 

ósennilegt eða í ljós komi með aldursgreiningu eða öðrum hætti að hælisleitandi hafi gefið 

rangar upplýsingar um aldur sinn. Nefndin lagði áherslu á að tryggja aðkomu 

barnaverndaryfirvalda að málefnum hælisleitenda á barnsaldri, þ.m.t. að skýrslutökum og 

þeim ávallt tilkynnt um umsókn barns um hæli.  

Höfundur er þeirrar skoðunar eftir þá rannsóknarvinnu sem fram fór við gerð 

ritgerðarinnar að nauðsynlegt sé að gera nýja aðgerðaráætlun og verklagsáætlun fyrir 
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fylgdarlaus börn í hælisleit sem tekur mið af breytingum með lögum nr. 115/2010 og 

heildarendurskoðun á útlendingalögum auk viðmiðunarreglna og aðgerðaráætlana í 

Evrópugerðum. Það er von höfundar að ritgerð þessi hafi varpað ljósi á sérstöðu barna í 

hælisleit, sér í lagi fylgdarlausra barna, og þau sérstöku sjónarmið sem gilda og verður að hafa 

að leiðarljósi þegar teknar eru ákvarðanir um meðferð mála sem þau varðar. 
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