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Útdráttur  

- Frelsissvipting ungra hælisleitenda við ólögmæta landgöngu 
 

Efni ritgerðarinnar er frelsissvipting ungra hælisleitenda við ólögmæta landgöngu. Markmiðið 

er  að leita svara við því hvort slíkt sé yfir höfuð leyfilegt, í hvaða tilvikum og á hvaða 

grundvelli. Fá börn án fylgdar hafa leitað hælis hér á landi. Ritgerðin varpar þó ljósi á að á 

árinu 2012 leitaði til landsins aukin fjöldi ungra hælisleitenda en vafi lék á aldri þeirra. 

Meginreglan er sú að þegar vafi leikur á aldri, á að koma fram við viðkomandi eins og barn 

þar til annað hefur verið sannað. Í upphafi ritgerðar er gerð grein fyrir umgjörð og regluverki 

sem gildir um réttarstöðu ungra hælisleitenda. Þar á eftir er sjónum beint að aðferðum við 

greiningu á aldri þeirra. Er þar horft til þeirra áhrifa sem möguleg breyting á túlkun ákvæða 

Dyflinnarreglugerðarinnar getur haft á ábyrgð ríkisins á meðferð hælisumsókna. Því næst eru 

kortlögð þau skilyrði sem gerð eru í íslenskum lögum fyrir landgöngu hælisleitenda. Ritgerðin 

færir rök fyrir því að nauðsynlegt getur reynst að vista ungan hælisleitenda í gæsluvarðhald 

meðan rannsakað er hver viðkomandi er. Gæsluvarðhaldi skal þó einungis beitt ef sama 

markmiði verður ekki náð með öðru vægara úrræði. Af dómi Hæstaréttar í máli nr. 430/2012 

er dregin sú ályktun að heimilt er að svipta unga hælisleitendur frelsi við eftirfarandi 

skilyrðum uppfylltum. Annars vegar að vista skuli barn við barnvinsamlegar aðstæður. Hins 

vegar að vista skuli ófullveðja einstakling frá fullorðnum. Ritgerðin færir rök fyrir því að þau 

skilyrði eru ekki uppfyllt í framkvæmd. Er því í lokakafla ritgerðarinnar vikið að tillögu um 

annað vistunarúrræði sem felst í stofnun sérstakrar móttökumiðstöðvar fyrir hælisleitendur. Er 

í því samhengi litið til ákvæða norskra útlendingalaga um vistun barna í móttökumiðstöð við 

ólögmæta landgöngu. Ætla má að ef slík móttökumiðstöð verður að veruleika hér á landi getur 

hún verið liður í jákvæðri réttarþróun um réttindi fylgdarlausra barna.  
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Abstract  

- The deprivation of liberty of young asylum seekers in Iceland 

This thesis examines the deprivation of liberty of young asylum seekers who enter Iceland 

illegally. The object of this thesis is to examine whether, and in what circumstances, this 

deprivation of liberty is permitted by law. This thesis will reveal that in the past year there has 

been an unusually large number of young persons seeking asylum in Iceland without reliable 

documentation about their age and will discuss the impacts of the likely increase in this 

number due to changes in the interpretation of European law.  This thesis begins by 

presenting the regulatory framework that governs the legal status of young asylum seekers. It 

then discusses the methods used in age analysis and outlines the state’s legal responsibility for 

an asylum claim. The law that governs legal entry into Iceland is examined to conclude that 

the detention of a young asylum seeker in order to verify their identify may be permitted in 

exceptional circumstances after a full consideration of all possible alternatives to 

detention.  This thesis will also demonstrate an individual in question shall have the benefit of 

the doubt as to their age, until a further assessment has been made. The practical implications 

of this principle will be examined using the judgment of the High Court of Iceland, no. 

430/2012.  Then a close examination is taken of two pre-conditions to depriving the liberty of 

young asylum seekers: that asylum seekers must not be detained in jail cells, and that every 

child deprived of their liberty must be separated from adults.  This thesis finds that these pre-

conditions are not met in Iceland. This thesis concludes by evaluating the Norwegian 

experience with asylum seeker reception centres to propose that Iceland should establish a 

special asylum seeker reception centre to prevent the detention of unaccompanied children in 

the future. 

 

 

 



IV 

 

Formáli 

Áhugi höfundar á stöðu ungra hælisleitenda var vakin í námskeiðum í alþjóðlegum barnarétti 

við Kaupmannahafnarháskóla vorið 2011 og í námskeiði í íslenskum barnarétti við Háskólann 

í Reykjavík haustið 2012. Fékk höfundur tækifæri til að rannsaka þennan áhuga frekar í 

starfsnámi hjá Umboðsmanni Barna haustið 2012 við ritun umsagnar um breytingatillögu að 

lögum um útlendinga nr. 96/2002. Skrif þessarar ritgerðar hafa verið afar ánægjuleg og 

lærdómsrík. Heimildavinna var oft á tíðum slungin. Starfsmenn Útlendingaeftirlitsins, 

embætti Lögreglustjórans á Suðurnesjum og embætti Umboðsmanns barna voru öll að vilja 

gerð við aðstoða mig við heimildavinnu. Sérstaklega vil ég þakka Elísabetu Gísladóttur, 

lögfræðingi hjá Umboðsmanni Barna fyrir yfirlestur og holl ráð. Ég vil þakka Zach Elliot 

Cole og Ingrid Margrethe Halvorsen fyrir mikilvæga aðstoð við túlkun á enskum og norskum 

heimildum. Leiðbeinandinn minn var Davíð Þór Björgvinsson. Kann ég honum bestu þakkir 

fyrir góða leiðsögn. 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð er fjallað um frelsissviptingu ungra hælisleitenda við ólöglega landgöngu. 

Meðal annars verður leitað svara við því hvort slíkt sé yfir höfuð heimilt og ef svo er, í hvaða 

tilvikum og á hvaða grundvelli. Helsta kveikjan að efni ritgerðarinnar var sú að árið 2012 

framvísuðu, tveir ungir hælisleitendur, fölsuðum vegabréfum í blekkingarskyni við 

landamæraeftirlit hér á landi. Á meðan rannsókn á máli drengjanna fór fram voru þeir sviptir 

frelsi og vistaðir í fangaklefa. Við það spruttu upp miklar umræður í samfélaginu um 

réttarstöðu þeirra þar sem viðlíka mál hafði ekki komið á borð stjórnvalda hér á landi áður.  

Við komu hælisleitendanna var uppi vafi um aldur drengjanna. Meginreglan er sú að þegar 

vafi er á aldri einstaklings eigi að koma fram við viðkomandi eins og barn þar til annað kemur 

í ljós. Með tilliti til þessarar reglu verður að telja að meðferð mála þeirra, á þeim tíma sem 

óvissa er ríkti um aldur þeirra, gefi vissa innsýn í hvernig meðferð mála fylgdarlausra barna 

verður háttað við ólögmæta landgöngu. Verður því mál annars drengsins í dómi Hæstaréttar 

15. nóvember 2012 í máli nr. 430/2012 (Hrd. 430/2012) tekinn til skoðunar í því skyni að 

draga af honum ályktanir um hvernig framkvæmd er við frelsissviptingu ungra hælisleitenda. 

Til samanburðar við þá umfjöllun verður litið til annarra dóma sem hafa fallið í tilviki eldri 

hælisleitenda um skilyrði laga um útlendinga nr. 96/2002 (útlendingalaga) til að úrskurða 

hælisleitendur í gæsluvarðhald. Við skoðun á lagaumhverfi á Íslandi sem gildir um 

framangreind tilvik er byggt á gildandi íslenskum lögum, frumvörpum og greinargerðum. 

Þegar leitað er svara við hvaða kröfur eru gerðar til frelsissviptingar hælisleitenda að 

þjóðarétti er horft til alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að og úrlausn ágreiningsefna 

fyrir Evrópudómstólnum og Mannréttindadómstól Evrópu. Verður við það mat einnig horft til 

leiðbeinandi reglna sem og álita sem alþjóðlegar og íslenskar nefndir hafa gefið út. Í 

ritgerðinni er einnig byggist á rituðum heimildum sem til er um viðfangsefnið og eru 

aðgengilegar í bókum, fræðiritum, skýrslum og álitum íslenskra og alþjóðlegra nefnda. 

Efnistök verða eftirfarandi:  

Í öðrum kafla verður leitast við að kortleggja þær reglur og ákvæði sem gilda um börn í 

hælisleit. Börn eru viðkvæmur hópur sem eiga sérstakan rétt til verndar og umönnunar.
1 

Börn 

í hælisleit eru í sérstaklega viðkvæmri aðstöðu og gilda því ýmis sérákvæði í 

þjóðarréttarsamningum og lögum um þann hóp. Áhersla verður lögð á að lýsa gildandi rétti og 

verður því ekki vikið að sögulegum atriðum.  

                                                 
1
 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur (Handrit til kennslu, 2010) 9. 
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Því næst verður í þriðja kafla litið á réttarstöðu einstaklinga þegar vafi er á um aldur þeirra. 

Verður litið stuttlega á helstu aðferðir sem beitt er í slíkum tilvikum. Hér er ekki leitast við að 

gefa ítarlegt né tæmandi yfirlit yfir þær ólíku aðferðir sem beitt er við aldursgreiningu. Við 

skoðun á beitingu á aldursgreiningu í málum hér á landi er litið til áhugaverðrar tölfræði um 

fjölda hælisumsókna frá fylgdarlausum börnum. Í því samhengi er sérstaklega hugað að 

ábyrgð Íslands varðandi það að taka til efnislegrar meðferðar hælisumsókn fylgdarlausra 

barna.  

Í fjórða kafla verður vikið að þeim skilyrðum sem allir útlendingar þurfa að uppfylla við 

komu til landsins. Þar verður meðferð hælisleitenda, sem ekki hefur lögleg skilríki, rakin skref 

fyrir skref. Verður í því samhengi vikið að áhugaverðri tölfræði sem ætti að gefa skýra mynd 

af tíðni skjalabrota hælisleitenda hér á landi. Þá verður sérstaklega gerð grein fyrir innihaldi 

ákvæðis 7. mgr. 29. gr. útlendingalaga og þýðingu tilkomu þess í máli hælisleitenda. Í lok 

þeirrar umfjöllunar verður skoðað hvaða áhrif frumvarp til breytinga sem lagt var fram til 

Alþingis fyrr á þessu ári mun hafa á heimild til frelsissviptingar hælisleitenda taki hún gildi.
2
  

Í fimmta kafla er leitað svara við því í hvaða tilvikum frelsissvipting ungra hælisleitenda geti 

talist heimil. Í fyrsta lagi verður leitast við að skilgreina þann hóp sem til umfjöllunar. Í öðru 

lagi verður rannsakað hvort að munur sé á stöðu fylgdarlausra barna og annarra umsækjenda 

um hæli. Í þriðja lagi verður sú staða borin saman við stöðu barna með íslenskan 

ríkisborgararétt við frelsissviptingu.  

Í sjötta kafla er leitað svara við því á hvaða grundvelli frelsissvipting ungra hælisleitenda 

getur talist lögmæt. Verður við þá umfjöllun sérstaklega horft til leiðbeinandi reglna um 

barnvinsamlegt réttarkerfi. Litið er nánar á annars vegar það skilyrði að barn skuli ekki vista í 

fangaklefa nema annað leiði í ljós að sé barninu fyrir bestu og hinsvegar á það skilyrði að 

ófullveðja skuli ekki vista í sömu aðstöðu og fullorðnir aðilar. Í lok kaflans er sjónum beint að 

nýrri tillögu um vægara úrræði sem felst í stofnun sérstakrar móttökumiðstöðvar. Í því 

samhengi verður litið stuttlega á beitingu móttökumiðstöðva sem vistunarúrræðis í Noregi. 

 

Að endingu mun í áttunda kafla vera fjallað um helstu niðurstöður og efni ritgerðar tekið 

saman í stuttu máli. 

                                                 
2
 Alþt. 2012-2013, A-deild, þkj.  917 - 541. mál. 



- 3 - 

 

2. Réttarstaða fylgdarlausra barna í hælisleit  

2.1. Sérstakur réttur barna 

Ísland er aðili að öllum helstu mannréttindasamningum sem gerðir voru um og eftir miðja 20. 

öld á vettvangi Sameinuðu þjóðanna (e. The United Nations). Þannig hefur Ísland fullgilt 

flesta samninga Evrópuráðsins (e. Council of Europe) á þessu sviði.
3
 Þýðing þessara 

þjóðréttarlegu skuldbindinga í þessum efnum er mikil og hafa þær þegar haft talsverð áhrif á 

löggjöf um málefni barna hér á landi.
4
 Telja verður að mikilvægasti samningurinn á sviði 

mannréttinda sé Evrópusáttmálinn um verndun mannréttinda og mannfrelsis (e. European 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

(Mannréttindasáttmálinn))
5
. Ísland er aðili að Mannréttindasáttmálanum, sbr. auglýsingu nr. 

11/1954 og var hann lögfestur hér á landi með lögum nr. 62/1994. Í sáttmálanum er ekki að 

finna margar beinar tilvísanir sérstaklega til barna. Sáttmálinn nær þó samkvæmt 1. gr., til 

allra sem eru innan lögsögu samningsríkis og á hann þannig jafnt við um börn sem fullorðna. 

Sá þjóðaréttarsamningur sem veigamestur er þegar fjallað er um réttindi barna er Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (e. Convention on the Rights of the Child) sem alla 

jafna er nefndur Barnasáttmálinn.
6
 Hann er eini alþjóðasamningurinn sem fjallar eingöngu um 

börn.
7
 Undirbúningur að gerð hans hófst hjá Sameinuðu þjóðunum árið 1979. Áratug síðar 

eða nánar tiltekið 20. nóvember 1989, var hann lagður fyrir allsherjarþing Sameinuðu 

þjóðanna og samþykktur.
8
 Hann öðlaðist gildi 2. september 1990 þegar 20 ríki höfðu fullgilt 

hann. Fyrir tilkomu Barnasáttmálans voru réttindi barna ekki nægilega tryggð í gildandi 

mannréttindayfirlýsingum eða sáttmálum.
9
 Fyrirliggjandi alþjóðasamningar, líkt og áður 

nefndur Mannréttindasáttmáli Evrópu, veittu börnum einungis takmarkaða vernd og tóku 

mannréttindasamningar ekki nægjanlegt mið af því að börn eru afmarkaður hópur sem hefur 

                                                 
3
 Björg Thorarensen, „Staða og áhrif mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti“ í Björg 

Thorarensen (ritstj.), Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna meginreglur, framkvæmd og áhrif á 

íslenskan rétt. (Codex 2009) 339. 
4
 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur (Handrit til kennslu, 2010) 12. 

5
 Mannréttindasáttmálinn (samþykktur 4. nóvember 1950, tók gildi 30. maí 2004) Stjtíð. C, 62/1994. 

6
 Barnasáttmálinn (samþykktur 20. nóvember 1989, tók gildi 27. nóvember 1992) Stjtíð. C, 18/1992. 

7
 Þórhildur Líndal, „Skýrsla um dóma mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til barnasáttmála 

sameinuðu þjóðanna, o.fl.“ (Unnið fyrir Forsætisráðuneytið, nóvember 2007). 

<www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_um_doma_Mannrettindadomstols_Evropu.pdf> skoðað 4. 

desember 2012. 
8
 Þórhildur Líndal (ritstj.), Barnasáttmálinn, Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi, (UNICEF, 2007) 6. 
9
 Davíð Þór Björgvinsson, „Alþjóðaskuldbindingar um vernd barna gegn kynferðisofbeldi“ (2011) í Svala 

Ólafsdóttir (ritstj.) Hinn Launhelgi glæpur: kynferðisbrot gegn börnum (Háskólaútgáfan 2011) 23, 26. 
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sérstakar þarfir sem eru ólíkar þörfum annarra hópa.
10

 Við gerð sáttmálans var haft í huga að 

börn eru ekki þrýstihópur sem og til þess að börn hafa ekki þroska til að setja sér heilsteypt 

markmið, sem þjóni hagsmunum þeirra og þörfum, né geti þau fylgt þeim eftir. Þess vegna 

var talin brýn þörf á að mæla sérstaklega fyrir um réttindi þeirra og fela öðrum að skilgreina 

þau og fylgja þeim eftir.
11

 Mikilvægi Barnasáttmálans hefur aukist með vaxandi fjölþjóðlegu 

samstarfi og er ástæða þess tvíþætt. Annars vegar þarf að horfa til þess að sáttmálinn setur 

alþjóðlega staðla sem öll aðildarríki eru bundin af. Þetta þýðir að allar ákvarðanir aðildarríkja 

er varða börn verða að uppfylla þau lágmarksskilyrði sem ákvæði Barnasáttmálans kveða á 

um.
12

 Hinsvegar verður að líta til þess að sáttmálinn er sá alþjóðasamningur sem bindur flest 

ríki heims, en alls hafa 193 ríki fullgilt hann.
13

 Af öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna 

eru það einungis Bandaríki Norður-Ameríku, Sómalía og Suður-Súdan
14

 sem hafa ekki fullgilt 

samninginn.
15

 Segja má að það að sáttmálinn skuli nær alls staðar hafa verið samþykktur geri 

það að verkum að hann er öflugt tæki í baráttunni fyrir málstað barna og gefur honum aukið 

lagalegt vægi á alþjóðavettvangi. Segja má að Barnasáttmálinn hafi öðlast þann sess að vera 

leiðarljós í allri vinnu við að bæta stöðu barna í heiminum
16

 og er ljóst að sérstakur samningur 

um réttindi barna var mikilvægt skref til að koma sérstaklega til móts við þarfir þeirra og 

hagsmuni.
17

  

2.1.1. Staða samningsins um réttindi barnsins á Íslandi  

Með auknu alþjóðlegu samstarfi hefur Barnasáttmálinn öðlast vaxandi þýðingu fyrir 

löggjafarstarf og framkvæmd á Íslandi á sviðum er varða börn og réttarstöðu þeirra.
18

 Skýrist 

það af því að eitt af megineinkenni á þróun íslensks réttar síðustu tvo áratugi eða svo er aukið 

vægi þjóðréttarsamninga í allri réttarframkvæmd. Á þetta bæði við um lögfesta og ólögfesta 

                                                 
10

 Nigel Cantwell, „The Origins, Development and Significance of the United Nations Conventions on the Rights 

of the Child“ í Sharon Detrick (ritstj.) The United Convention on the Rights of the Child. A Guide to the  

"Travaux Préparatoires. (Martinus Nijhoff 1992) 19, 29. 
11

 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur (Handrit til kennslu, 2010) 13.  
12

 Executive Committee of the High Commissioner's Programme; Sub-Committee on the Whole of International 

Protection „UNHCR policy on refugee children“ (EC/SCP/82, UN High Commissioner for Refugees 1993) 5 

Para 26(a). 
13

 UN High Commissioner for Refugees „Refugge children Guidelines on protection and care“ (UNHCR 1994) 

19. 
14

 Lýðræðisríkið Suður Súdan er nýtt ríki sem stofnað var 9. júlí 2011.  
15

 United Nations „Treaties collection“ (United Nations)  

<http://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&lang=en> skoðað 

3.janúar 2013. 
16

 Hrefna Friðriksdóttir, „Samningur um réttindi barnsins“ í Björg Thorarensen (ritstj.), Mannréttindasamningar 

Sameinuðu þjóðanna meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt. (Codex 2009) 289. 
17

 Nigel Cantwell, „The Origins, Development and Significance of the United Nations Conventions on the Rights 

of the Child“ í Sharon Detrick (ritstj.) The United Convention on the Rights of the Child. A Guide to the  

"Travaux Préparatoires. (Martinus Nijhoff 1992) 19, 29. 
18

 Davíð Þór Björgvinsson, „Alþjóðaskuldbindingar um vernd barna gegn kynferðisofbeldi“ (2011) í Svala 

Ólafsdóttir (ritstj) Hinn Launhelgi glæpur: kynferðisbrot gegn börnum (Háskólaútgáfan 2011), 23, 24. 

http://www.refworld.org/publisher/UNHCR.html
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þjóðréttarsamninga.
19

 Sáttmálinn var undirritaður fyrir Íslands hönd 26. janúar 1990. Fljótlega 

eftir undirritun Barnasáttmálans af hálfu Íslands var hafist handa við að laga íslenskan rétt að 

ákvæðum hans og var sáttmálinn fullgiltur 28. október 1992. Með fullgildingu sáttmálans 

skuldbatt Ísland sig að alþjóðalögum til að tryggja börnum innan sinnar lögsögu öll þau 

réttindi sem kveðið er á um í sáttmálanum og ennfremur að leggja fyrir sérstaka nefnd 

Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins (e. Committee on the Rights of the Child 

(Barnaréttarnefndina)), skýrslu um framkvæmd hans í hlutaðeigandi ríki, fyrst tveimur árum 

eftir fullgildingu hans og síðan á fimm ára fresti sbr. 43., 44. og 45. gr. Barnasáttmálans. Sú 

leið sem helst hefur verið valin hér á landi til að koma ákvæðum alþjóðlegra 

mannréttindasamninga í framkvæmd er að laga íslensk lög að ákvæðum þeirra áður en 

samningurinn er fullgiltur.
20

 Við fullgildingu samningsins var litið svo á að íslensk löggjöf 

væri í samræmi við ákvæði hans og var hann því fullgiltur án fyrirvara af hálfu Íslands. Það 

þótt þó ástæða til að setja fram, af hálfu Íslands, sérstakar yfirlýsingar vegna tveggja ákvæða. 

Önnur yfirlýsingin varðar efni þessarar ritgerðar og kvað sú yfirlýsing á um að engin ákvæði 

væru fyrir hendi í íslenskum lögum um aðskilnað ungra fanga frá þeim eldri líkt og kveðið er 

á um í c-lið 37. gr. Barnasáttmálans. 

Frá því Barnasáttmálinn var fullgiltur hér á landi hefur ýmislegt verið gert til að laga íslenskan 

rétt og stjórnsýslu betur að ákvæðum hans og hefur samningurinn haft margþætt áhrif á 

löggjöf um málefni barna og endurspeglast það skýrt í helstu lagabálkum á sviði barnaréttar 

hér á landi. Mikilvæg ráðstöfun til þess að laga ákvæði íslenskrar löggjafar að ákvæðum 

Barnasamningsins fólst í breytingum á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar með 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 (Stjórnskipunarlög).
21

 Ákvæði 3. mgr. 76. gr. laga um 

stjórnaskrá lýðveldisins nr. 33/1944, (Stjórnarskráin) sem sækir fyrirmynd sína í 3. gr. 

Barnasáttmálans,
22

 er mikilvægt dæmi um framangreinda þróun, en ákvæðið er eina ákvæði 

hennar sem vísar með berum orðum til barna og eina ákvæði stjórnaskrárinnar sem verndar 

tiltekinn þjóðfélagshóp.
23

 Telja verður ákvæðið mikilvæga ráðstöfun til að tryggja réttarstöðu 

barna og skyldur ríkisins gagnvart þeim. Hljóðar greinin svo, sbr. 14. gr. stjórnarskipunarlaga: 

„Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.“ Má af þessu 

                                                 
19

 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar. (JPV 2008) 248. 
20

 Björg Thorarensen, „Staða og áhrif mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti“ í Björg 

Thorarensen (ritstj.), Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna: meginreglur, framkvæmd og áhrif á 

íslenskan rétt. (Codex 2009) 339, 344. 
21

 sama heimild 339, 375. 
22

 Alþt. 1995, A-deild, þskj. 142. - 1.mál. 
23

 Hrefna Friðriksdóttir, „Að nota samning SÞ um réttindi barnsins með hendi og vendi að hingað til 

brúkanlegum siðvana.“ (Flutt á Þjóðarspegillinn október 2009 Trausti Fannar Valsson (ritstj.), 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 2009. 
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leiða að með ákvæðinu sé lögð sú jákvæða skylda á löggjafann að setja lög til að veita börnum 

viðunandi vernd og umönnun
24

 og er ákvæðið mikilvægt leiðarljós bæði fyrir löggjafann og 

stjórnvöld sem fara með málefni barna.    

Samkvæmt íslenskum rétti fá fullgiltir alþjóðlegir samningar eins og Barnasáttmálinn ekki 

sjálfkrafa lagagildi að landsrétti. Til að samningurinn hafi bein réttaráhrif hér á landi þarf að 

leiða ákvæði samningsins í lög. Þetta er í samræmi við kenningu sem kölluð er 

tvíeðliskenningin, sem gengur út frá því að þjóðaréttur og landsréttur séu tvö aðskilin 

réttarkerfi þar sem þjóðarétturinn gildi milli ríkja innbyrðis en landsrétturinn innan 

yfirráðasvæðis hvers ríkis.
25

 Sammæli er um að sú meginregla sé ríkjandi í fræðiviðhorfum og 

lagaframkvæmd á Íslandi
26

 og gildir regla þessi án tillits til þess hvort milliríkjasamningur 

þarf samþykki Alþingis skv. 21. gr. Stjórnaskrár eða ekki.
27

 Þrátt fyrir að íslenska ríkið 

viðurkenni skyldur sínar til að uppfylla fullgilda samninga og tryggja börnum þau réttindi sem 

samningurinn veitir þeim, gildir sú skuldbinding aðeins samkvæmt þjóðarrétti. Af þessu leiðir 

að ákvæði landsréttar, sem eru andstæð þjóðréttarreglu, ganga framar ef þær rekast á.
28

 Var 

því talið að nauðsynlegt að lögfesta samninginn svo barn eða forsjáraðili þess gæti þá borið 

ákvæði samningsins fyrir sig sem ótvíræða réttarreglu fyrir dómi eða stjórnvöldum.
29

  Þessi 

vitundarvakning átti sér stað í mörgum aðildarríkjum sáttmálans og hefur Barnaréttarnefndin 

fagnað ákvörðunum ríkja um að lögfesta Barnasáttmálann í heild sinni.
30

 Alþingi fól 

ríkisstjórninni, með þingsályktun samþykktri 16. mars 2009, að undirbúa lögfestingu 

Barnasáttmálans.
31

 Upphaflega var stefnt að því að samningurinn yrði lögfestur þann 20. 

nóvember 2009. Raunin varð hins vegar önnur, meðal annars vegna þess að skilyrði c-liðar 

37. gr. samningsins hafði ekki verið tryggt með lögum.
32

 Samningurinn var að lokum 

lögfestur hér á landi þann 20. febrúar 2013 með lögum nr. 19/2013 þrátt fyrir að ekki hafi 

verið gerðar þær nauðsynlegu lagabreytingar við lögfestinguna sem þörf er á til að tryggja 

skuldbindingu íslenska ríkisins til alþjóðasamfélagsins hvað varðar skyldu þess samkvæmt 

37. gr. samningsins. Telja verður þó að við lögfestinguna hafa verið lögð meiri skylda á 

íslenska ríkið og brýnna sé nú en áður að leyst verði úr því hvernig megi vista 

                                                 
24

 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur: skýringarrit til kennslu (2010) 6.  
25

 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar. (JPV 2008) 253. 
26

 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar. (JPV 2008) 259. 
27

 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 176. 
28

 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar. (JPV 2008) 261. 
29

 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155 – 155. mál, athugasemdir við 1. gr. 
30

 UN Committee on the Rights of the Child (CRC) „General comment no. 5, General measures of 

implementation of the Convention on the Rights of the child“ (CRC/GC/2003/5, CRC, október 2003) 
31

 Alþt. 2008-2009, A-deild, þskj. 733 - 13. mál. 
32

 Skúli Þór Gunnsteinsson og fl. „Skýrsla vinnuhóps um afplánun sakhæfra barna“ (Innanríkisráðuneytið 2010). 

<www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_vinnuhops_31.05.10.pdf> skoðað 3.desember 2012.   
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gæsluvarðhaldsfanga undir 18 ára aldri sem og þá sem hafa hlotið óskilorðsbundna dóma 

aðskilda frá fullorðnum föngum. Nánar verður fjallað um þetta í sjötta kafla.  

2.2. Réttarstaða hælisleitenda  

Með „hælisleitendum” er átt við þá sem koma til annars ríkis en heimaríkis síns og óska þar 

eftir hæli/sækja þar um alþjóðlega vernd.
33

 Meðan á afgreiðslu hælisbeiðninnar þeirra stendur 

eru þessir einstaklingar skilgreindir af yfirvöldum sem hælisleitendur. Með hælisumsókn sinni 

biðja hælisleitendur stjórnvöld í komuríki að viðurkenna stöðu þeirra sem flóttamenn.
34

 Því er 

talað um hælisleitanda á meðan viðkomandi á beiðni um hæli til meðferðar hjá yfirvöldum, en 

flóttamaður er sá sem hefur verið veitt staða flóttamanns hér á landi. Hælisleitendur hafa 

sérstöðu að lögum en þeim er oft ruglað saman við innflytjendur. Sé ekki tekið tillit til 

sérstöðu hælisleitenda við komu til landsins og þeir ekki viðurkenndir sem slíkir geta þeir 

ekki notið þeirrar alþjóðlegu verndar sem þeir eiga rétt á samkvæmt alþjóðlegum 

mannréttinda- og flóttamannasamningum. Greinarmun verður að gera á þessum hópum með 

tilliti til ástæðna flutninganna. Má þá horfa til þess að innflytjendur taka meðvitaða ákvörðun 

um að koma til landsins, en hælisleitendur er neyddir til að yfirgefa land sitt og þurfa þess 

vegna á alþjóðlegri vernd að halda. 

Til að öðlast grunn skilning á réttarstöðu hælisleitenda á Íslandi ber að líta til helstu 

alþjóðlegu samninga sem liggja til grundvallar flóttamannavernd í heiminum og atriða í þeim 

innlendu lagabálkum og reglugerðum sem koma til álita í málum þeirra einstaklinga sem 

þurfa á alþjóðlegri vernd að halda.   

2.2.1. Flóttamannasamningurinn og aðrir alþjóðlegir mannréttindasamningar sem hafa 

áhrif á réttarstöðu hælisleitenda hér á landi 

Það fyrsta sem hafa ber í huga þegar réttarstaða hælisleitenda er skoðuð er reglan um 

sjálfsákvörðunarrétt ríkja. Á þessari reglu er byggð sú hugmynd að vald ríkja sé algjört þegar 

kemur að landamæraeftirliti og veitingu ríkisborgararéttar.
35

 Með tilkomu fjölda 

alþjóðamannréttindasamninga sem skerða framangreinda heimild ríkja hefur hugmyndin, um 

algjöran sjálfsákvörðunarrétt ríkja misst töluvert af gildi sínu í þjóðarétti nútímans. 

Þjóðréttarsamningar á sviði mannréttinda eru yfirleitt ekki bundnir við ríkisborgara eða þá 

sem búsettir eru í viðkomandi aðildarríki. Þetta má meðal annars sjá í 1. mgr. 2. gr. 

Barnasáttmálans en ákvæðið mælir fyrir um að aðildarríkin skuli virða og tryggja hverju barni 

                                                 
33

 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 917 -541. mál, 15-16. tl. 3. gr. Hér verður notast við orðin hæli og 

hælisleitandi sbr. núverandi lög.. 
34

 David J. Whittaker, Asylum seekers and refugees in the contemporary world (2. útg., Routledge 2006) 7.  
35

 Richard Plender, International migration law (Martinus Nijhoff 1988) 83-85. 
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innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er á um í samningnum. Ákvæði 1. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu leggur einnig sambærilega skyldu á aðildarríki sáttmálans en 

þar segir að samningsaðilar skuli tryggja hverjum þeim sem dvelst innan yfirráðasvæðis þeirra 

réttindi þau og frelsi sem skilgreind eru í I. kafla samningsins. Þó ber að hafa í huga að í 16. 

gr. er gildissvið samningsins takmarkað gagnvart útlendingum og aðildarríkjunum veitt 

heimild til að setja skorður við stjórnmálaumsvif þeirra. Ákvæði 16. gr. samningsins hefur þó 

mætt mikilli andspyrnu.
36

 Auk þess sem af drögum samningsins, megi draga þá ályktun að 

ákvæðið endurspegli einungis gamlar hugmyndir um áður nefndan algjöran 

sjálfsákvörðunarrétt ríkja.
37

 Af framangreindu er ljóst að í dag er sjálfsákvörðunarréttur ríkja 

ekki talinn algjör og viðurkennt er að ríkin eru skuldbundin af þeim þjóðaréttarlegu 

skuldbindingum sem þau hafa gengist við. 

Norðurlöndin hafa lengi haft með sér samvinnu um málefni útlendinga og landamæraeftirlit. 

Þetta samstarf er sýnilegt í Norræna vegabréfsambandinu (e. Nordic Passport Union). Í því 

felst að sameiginlegar reglur gilda um réttindi norrænna ríkisborgara í löndunum og um 

réttarstöðu útlendinga sem eru ekki norrænir ríkisborgarar. Bókun tók gildi hvað Ísland varðar 

1. desember 1955 en Norræni vegabréfasamningurinn tók gildi 1. janúar 1966. Ísland er 

einnig aðili að Schengen samkomulaginu en þar eru settar fram ítarlegar reglur um 

landamæraeftirlit og önnur málefni sem varða útlendinga og réttarstöðu þeirra. Þessi ákvæði 

er einkum að finna í II. bálki (2.–38. gr.) samnings frá 19. júní 1990 um framkvæmd 

Schengen-samkomulagsins frá 14. júní 1985 en sá bálkur ber heitið „Afnám eftirlits á innri 

landamærum og för fólks.“ Það var mat íslenskra stjórnvalda við ákvörðun um þátttöku í 

Schengen að mikilvægt væri að norræni vegabréfasamningurinn héldi gildi sínu og að halda 

áfram hinu nána norræna lögreglusamstarfi og upplýsingaskiptum, sem breyting hefði annars 

orðið á þegar hin ríki Norðurlandanna hófu þátttöku í Schengen- samstarfinu.
38

 Norðurlöndin 

gerðu með sér samkomulag sem undirritað var 18. september 2000 um viðauka við 

vegabréfaeftirlitssamninginn þar sem kveðið er á um frávik frá honum að því leyti sem það er 

nauðsynlegt til að fullnægja skuldbindingum samkvæmt Schengen samningnum.  Í tengslum 

við þátttöku í Schengen samstarfinu hefur Ísland gengist undir hluta þess regluverks sem 

gildir í Evrópusambandsríkjum um málefni útlendinga varðandi komu og dvöl, þar með talið 

reglur um meðferð umsókna um hæli. Hæst ber að nafna samning aðildarríkja 

                                                 
36

 Til að mynda fór Evrópuráðið fram á að ákvæðinu yrði eytt árið 1977. 
37

 Council of Europe, Collected edition of the “Travaux préparatoires“ of the European Convention on Human 

Rights, árg. V (Martinus Nijhoff 1985) 266.  
38

 Alþt. 2009-2010, A-deild, Þskj. 311 – 201. mál, svar dómsmála- og mannréttindaráðherra við fyrirspurn Önnu 

Pálu Sverrisdóttur um málefni hælisleitenda á Íslandi. 
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Evrópusambandsins um ábyrgð á meðferð beiðna um hæli (Dyflinnarsamningurinn).
39

 

Samningurinn var leystur af hólmi með reglugerð Evrópubandalagsins nr. 343/2003
40

 (Dublin 

II). Ísland samþykkti Dublin II þann 6. maí 2003.
41

 Reglugerðin felur í sér breytingu á 

samningi sem ráð Evrópusambandsins og Ísland og Noregur gerðu með sér um þátttöku hinna 

síðarnefndu í framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna. Með reglugerðinni er 

kveðið á um hvernig eigi að koma á viðmiðunum og fyrirkomulagi við að taka ákvörðun 

hvaða aðildarríki beri ábyrgð á meðferð umsóknar um hæli sem ríkisborgari þriðja lands 

leggur fram í einu aðildarríkjanna. Nánar verður fjallað um Dyflinnarreglugerðina í þriðja 

kafla. 

Auk framangreinds um þátttöku í fjölþjóðlegu samstarfi hefur Ísland gerst aðili að fjölda 

þjóðréttarsamninga sem varða málefni útlendinga og réttarstöðu þeirra. 

Grundvallarréttarheimild um stöðu og réttindi flóttamanna í þjóðarétti og skyldur ríkja 

gagnvart þeim er án efa Samningur um réttarstöðu flóttamanna (e. Convention relating to the 

Status of Refugees (Flóttamannasamningurinn)).
42

 Samningnum var ætlað að leysa af hólmi 

þá samninga flóttamannaréttar sem þegar voru til staðar, bæði sameina þá en ekki síður víkka 

út þá vernd sem flóttamönnum yrði veitt með þessum fyrsta heildstæða samningi sem taka 

skyldi á flóttamannavandanum.
43

 Samningurinn var undirritaður í Genf í júlí árið 1951. Sem 

svar við þeirri gagnrýni að samningurinn væri of hlutdrægur var viðauki við samninginn 

undirritaður í janúar árið 1967 (e. Protocol relating to the Status of Refugees) þar sem 

landfræðilegar og tímabundnar takmarkanir voru gerðar sveigjanlegri. Í daga hafa 148 lönd 

fullgilt samninginn og viðauka hans.
44

 Segja má að í dag sé Flóttamannasamningurinn og 

viðauki hans talinn vera meginsamningur á sviði flóttamannaréttar og mikilvægt tæki til að 

tryggja og vernda alþjóðleg mannréttindi flóttamanna. 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (e. Universal Declaration of Human Rights) 

kveður á um rétt manna til að leita og njóta griðlands erlendis en tilgangur 

                                                 
39

 Dublin Convention (samþykktur 15. Júní 1990) Stjtíð. 3/2001.  
40

 Council Regulation (EC) 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State 

responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national 

(Dublin II) [2003] OJ L50. 
41

 Auglýsing um gerð sem felur í sér breytingu á samningi sem ráð Evrópusambandsins og Ísland og Noregur 

gerðu með sér um þátttöku hinna síðarnefndu í framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna (tók gildi 6. 

maí 2003) Stjtíð. C, 14/2003. 
42

 Javaid Rehman, International Human Rights Law (2. útg, Longman 2010) 64.  
43

 UN General Assembly, „Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees“ 

(A/RES/428 V, UNHCR 1950). 
44

 The UN Refugee agency, „The state of the World´s refugees, In search of solidarity“  (UNHCR 2012) 

<www.unhcr.org/publications/14-chapter-2-keeping-asylum-meaningful.html#more-14> skoðað 14. janúar 

2013. 
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Flóttamannasamningsins er að gefa þeim einstaklingum sem ekki njóta verndar gegn 

ofsóknum í eigin landi kost á því að leita verndar hjá öðrum þjóðum.
45

 Af þessu má leiða að 

flóttamaður á samkvæmt samningnum rétt á að stjórnvöld í móttökuríki taki mál hans til 

meðferðar sæki hann um hæli. Uppfylli hann skilyrði um hælisveitingu ber ríkinu skylda til að 

viðurkenna stöðu hans sem flóttamanns. Ýmsar skilgreiningar eru til í alþjóðlegum sáttmálum 

um hver telst vera flóttamaður. Til að mynda eru slíkar skilgreiningar að finna í 

svæðisbundnum samningum í Afríku og Suður-Ameríku um réttindi flóttamanna.
46

 

Útbreiddasta skilgreiningin er þó án efa að finna í 1. gr. áður nefndum Flóttamannasamningi 

Sameinuðu Þjóðanna. Samkvæmt ákvæðinu er flóttamaður sá sem: „..er utan heimalands síns 

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

... er utan þess lands, þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur.“ 

Viðurkenni ríki stöðu aðila sem flóttamanns eru réttindi hans tryggð gegn því að vera 

endursendur til þess lands sem hann hefur flúið frá sbr. 33. gr. samningsins. Í 1. mgr. 31. gr. 

Flóttamannasamningsins er brugðist við þeim aðstæðum þegar flóttamenn eiga þess hvorki 

kost að fá vegabréf útgefin af stjórnvöldum í upprunalandi sínu né vegabréfsáritun.
47

 Ákvæðið 

á að koma í veg fyrir að flóttamönnum verði refsað í móttökuríki fyrir ólöglega komu til 

landsins hafi þeir komið beint frá landi þar sem lífi þeirra eða frelsi var ógnað svo fremi sem 

þeir gefi sig tafarlaust fram við stjórnvöld og beri fyrir sig gildar ástæður fyrir hinni ólöglegu 

komu eða dvöl.
48

 Þótt ákvæðið kveði á um ólöglega komu eða dvöl í landi verður ritgerðin, 

umfangsins vegna, takmörkuð við ólöglega komu til lands. Nánar verður fjallað um skilyrði 

löglegrar komu til landsins í fjórða kafla. 

Flóttamannasamninginn tók gildi hér á landi árið 1956.
49

 Þá var hinn 26. apríl 1968 fullgiltur 

áður nefndur viðauki um breytingu á samningnum um stöðu flóttamanna frá 31. janúar 1967. 

Flóttamannasamningurinn hefur ekki verið lögfestur hér á landi. Þrátt fyrir tvíeðliskenninguna 

sem var á áður verður að viðurkennast að þjóðréttarreglur, þótt þær hafi ekki verið lögfestar, 

hafa margvísleg áhrif á landsrétt. Með lögum um útlendinga nr. 96/2002, sem nú eru í gildi, 

                                                 
45

 Rauði Kross íslands „Allir eiga rétt á vernd” (Rauði Kross Íslands, 20. Júní 2006). 

<www.raudikrossinn.is/page/rki_frettir&detail=1009218> skoðað 5.janúar 2013. 
46

 Convention govering the specific aspects of refugee problems in Africa (Flóttamannasáttmáli Afríku, júní 

1974). 

Cartagena Declartion on Refugees, (Flóttamannasáttmáli Suður-Ameríku, nóvember 1984) 
47

 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam, The Refugee in International Law (Oxford University Press 2007) 

264. 
48

 UN Ad Hoc Committee on Refugees and Stateless Persons „Draft Paragraphs for Inclusion in Report on the 

Question of Elimination of Statelessness Proposed by the Chairman“ (E/AC.32/L.38, UN Ecenomic and social 

counsil 1950). 
49

 Flóttamannasamningur Sameinuðu Þjóðanna (samþykktur 30. nóvember 1955, tók gildi 1. mars 1956) Stjtíð.  

C, 74/1955. 
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var tekið tillit til þátttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi og stefnt að því að sem best samræmi 

yrði milli laga og þjóðréttarreglna. Var þá sérstaklega horft til aðildar ríkisins að 

Flóttamannasamningnum.
50

 Má af þessu draga þá ályktun að með setningu útlendingalaganna 

hafi verið reynt að aðlaga íslensk lög á þessu sviði að Flóttamannasamningnum og þar með 

leiða ákvæði samningsins í lög. Einnig verður að horfa til þess að það er almennt viðurkennt 

að sú skýringarregla gildi að íslenskum rétti að landsréttur skuli skýrður til samræmis við 

þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkisins
51

 og verður því að telja að Flóttamannasamningurinn, 

þó ólögfestur sé, gildi við skýringu á réttindum og skyldum flóttamanna að íslenskum 

landsrétti. Má af þessu leiða að gangi landsréttur um ólöglega komu flóttamanns til landsins 

þvert gegn ákvæði 31. gr. Flóttamannasamningsins gangi íslensk lög fyrir. Slík staða myndi 

hins vegar hafa það í för með sér að íslenska ríkið hafi ekki fullnægt þeim þjóðréttarlegu 

skuldbindingum sem stofnuðust við fullgildingu Flóttamannasamningsins, þ.e.a.s að haga 

löggjöf sinni í samræmi við ákvæði hans.
52

 

2.2.2. Innlend lög og reglugerðir um réttarstöðu útlendinga við komu til landsins 

Í stjórnaskrá Íslands er ekki vikið að réttindum útlendinga til að fá hæli hér á landi. Hún 

geymir engu að síður ákvæði sem hefur þýðingu þegar stjórnvald hefur til meðferðar umsókn 

um hæli sbr. ákvæði 2. mgr. 66. gr. stjórnaskrár sem kveður á um að með lögum skuli skipað 

rétti útlendinga til að koma til landsins og dveljast hér, svo og fyrir hverjar sakir hægt sé að 

vísa þeim úr landi. 

Í framhaldi af ályktun Alþingis, sem samþykkt var 13. ágúst 1919, voru sett hér á landi fyrstu 

lögin um málefni útlendinga nr. 10 frá árinu 1920. Áðurnefnd útlendingalög frá árinu 2002 

voru sett þegar horfið var frá því að lögin skyldu einvörðungu fjalla um eftirlit með 

útlendingum. Lögin eru heildarlöggjöf um réttarstöðu útlendinga hér á landi við komu þeirra, 

dvöl og brottför og með setningu þeirra var réttarstaða hælisleitenda skýrð verulega frá eldri 

lögum.
53

 Ákvæði a-liðar 44. gr. útlendingalaga, sbr. 14. gr. laga nr. 115/2010, leiðir í íslensk 

lög skilgreiningu Flóttamannasamningsins á hugtakinu flóttamaður. Jafnframt leiðir ákvæðið 

til þess að þeir sem eru ekki flóttamenn en falla undir svokallaða viðbótarvernd (e. subsidiary 

protection) eiga einnig rétt á stöðu flóttamanns. Skilgreining er það sem reynir fyrst og fremst 

                                                 
50

 Alþt. 2001-2002, A-deild. þskj. 698 - 433. mál, athugasemdir II kafli. 
51

 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar. (JPV 2008) 150. 

Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur: skýringarrit til kennslu (2010) 11. 
52

 Björg Thorarensen, „Staða og áhrif mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti“ í Björg 

Thorarensen (ritstj.), Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna: meginreglur, framkvæmd og áhrif á 

íslenskan rétt. (Codex 2009) 339, 343. 
53

 Alþt. 2001-2002, A-deild. þskj. 698 - 433. mál, athugasemdir I kafli. 
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á í þeim málum sem koma til meðferðar um hælisumsóknir.
54

 Ákvæði 45. gr. laganna, sem 

bannar það að útlendingur sé sendur til svæðis þar sem hann hefur ástæðu til að óttast ofsóknir 

sem geta leitt til þess að hann skuli teljast flóttamaður ef ekki er tryggt að hann verði ekki 

sendur áfram til slíks svæðis, var sett vegna fyrirmæla í ákvæði 1.mgr. 33. gr. 

Flóttamannasamningsins þar sem líkt og að framan segir leggur bann við brottvísun eða 

endursendingu útlendings sem fellur undir flóttamannahugtakið. Falli einstaklingur undir 

hugtakið flóttamaður samkvæmt 44. gr. eða eigi hann rétt til að njóta verndar fyrir ofsóknum 

samkvæmt 1. mgr 45. gr. ber að veita viðkomandi hæli hér á landi samkvæmt 46. gr. 

útlendingalaganna. Réttaráhrif þess að einstaklingur fær hæli hér á landi eru samkvæmt 48. gr. 

laganna, þau að hann fær stöðu flóttamanns og dvalarleyfi. Hann hefur þá réttarstöðu sem 

leiðir af íslenskum lögum og Flóttamannasamningnum eða öðrum þjóðréttarsamningum um 

flóttamenn.
55

  

Á grundvelli útlendingalaga hefur verið sett reglugerð um útlendinga nr. 53/2003 

(útlendingareglugerðin) þar sem koma fram ítarlegri reglur, bæði um meðferð umsókna um 

hæli og réttaráhrif hælis. Með breytingum á útlendingalögum með lögum nr. 115/2010 var 

kafli um vernd gegn ofsóknum og hæli endurskoðaður í heild sinni. Breytingarnar voru í takt 

við þróun löggjafar í Evrópu og helstu tilskipanir sem í gildi eru innan Evrópusambandsins (e. 

European Union) um málefni hælisleitenda. Önnur mikilvæg breyting var að ný ákvæði voru 

sett um aukna vernd þeirra sem ekki eru flóttamenn samkvæmt skilgreiningu 

Flóttamannasamningsins, sbr. áðurnefnd viðbótarvernd.
56

 Þriðja og síðasta breytingin sem 

nefnd verður hér er sú mikilvægasta hvað efni þessarar ritgerðar varðar. Með lagabreytingunni 

voru sett ný og skýrari ákvæði um réttarstöðu fylgdarlausra barna undir 18 ára aldri og um 

meðferð mála þeirra. Hugtakið fylgdarlaust barn er nú skilgreint sérstaklega í 44. gr. laganna. 

Aðrar breytingar verðar ekki reifaðar hér. Má segja að ákveðin vitundarvakning hafi orðið á 

síðustu árum um mikilvægi þess að staða og meðferð mála útlendinga hafi skýra stöðu í 

íslensku lagaumhverfi. Þessi málaflokkur er í hraðri þróun og má í því samhengi benda á að 

frumvarp sem felur í sér breytingu á útlendingalögum liggur fyrir Alþingi þegar þetta er ritað.  

                                                 
54

 Björg Thorarensen og. fl., Skýrsla nefndar um meðferð hælisumsókna (Dóms og kirkjumálaráðuneytið, ágúst 

2009) 12. 
55

 Sama heimild13.  
56

 Innanríkisráðuneytið, „Bætt réttarstaða hælisleitenda og fórnarlamba mansals“ 4.10.2010. 

(Innanríkisráðuneytið, 4.október 2010) <www.innanrikisraduneyti.is/dmr/frettir/nr/7685 > skoðað 8. janúar 

2013. 
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2.3. Réttarstaða barna í hælisleit  

Að framan hafa verið reifuð í stuttu máli helstu lög og samningar sem gilda um réttarstöðu 

barna hér á landi og helstu lög og reglur sem gilda um aðila sem koma til landsins í hælisleit. 

Hér verður litið til réttarstöðu þeirra aðila sem falla í báða af framangreindum flokkunum 

þ.e.a.s réttarstöðu barna í hælisleit. 

Árið 1998 komu fyrstu börnin, sem ekki komu í skipulögðum flóttamannahópum, í leit að 

hæli hér á landi. Við skoðun á þróun laga síðustu ára á þessu sviði er ljóst að við komu 

barnanna hefur íslenska ríkinu orðið ljóst að mikilvægt var að sníða lagaumhverfi að slíkum 

aðstæðum og hefur lagaumhverfið verið í þróun á þessu sviði síðan þá. Með 19. gr. 

reglugerðar nr. 769/2004 var bætt við ákvæði 89. gr. reglugerðar um útlendinga nr. 53 frá 

árinu 2003 þess efnis að Útlendingastofnun væri falið að setja reglur um það þegar 

fylgdarlausir aðilar undir 18 ára aldri sem koma hingað til landsins án foreldra eða 

forsjármanna sækja um hæli (verklagsreglur útlendingastofnunar). Í þessum verklagsreglum 

Útlendingastofnunar gilda í ýmsu tilliti sérstakar reglur sem miða að því að tryggja réttindi 

barns.
57

 Fyrir lagabreytingu sem gerð var árið 2010 var ekki kveðið sérstaklega á um rétt aðila 

undir 18 ára í útlendingalögum en líkt og áður hefur verið minnst á var með breytingalögum 

nr. 115/2010 sett ný og skýrari ákvæði um réttarstöðu fylgdarlausra barna undir 18 ára aldri 

og meðferð mála þeirra. Hugtakið fylgdarlaust barn er nú skilgreint sérstaklega í 44. gr. 

laganna. Þegar ákvarða þarf hvort ólögráða barn fái réttarstöðu flóttamanns, geta komið upp 

vandamál við að beita skilyrðinu um „ástæðuríkan ótta“ í málinu sbr. 44. gr. útlendingalaga. 

Að öllu jöfnu má gera ráð fyrir að ólögráða börn undir 16 ára aldri séu ekki nægjanlega 

þroskuð til að hafa ástæðuríkan ótta við ofsóknir. Þau geta fundið til ótta og haft sjálfstæðan 

vilja, en ekki í sömu merkingu og fullorðnir. Hins vegar hefur verið talið að sá sem náð hefur 

16 ára aldri teljist nægjanlega þroskaður til að hafa ástæðuríkan ótta við ofsóknir. Það fer þó 

að sjálfsögðu eftir þroska unglingsins.
58

 Af þessu má draga þá ályktun að ekki megi vísa 

ungum sakhæfum börnum frá á þeim grundvelli að þau séu ung og geti ekki af þeirri ástæðu 

haft nægilegan ástæðuríkan ótta til að geta snúið til baka til heimalands síns. 

Þrátt fyrir að Barnasáttmálinn teljist ekki samningur um réttindi flóttamanna hefur sáttmálinn 

sérstaka þýðingu fyrir réttarstöðu barna í hælisleit og skiptir í því sambandi miklu máli hversu 

                                                 
57

 Útlendingastofnun, „Reglur um meðferðhælisbeiðna fylgdarlausra barna og ungmenna“ (Útlendingastofnun 

2004) <http://utl.is/images/stories/Vinnureglur_um_mefer_hlisbeina_fylgdalausra_barna.pdf> skoðað 5. janúar 

2013. 
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 Gestur Hrólfsson (þýð.), „Handbók um réttarstöðu flóttamanna málsmeðferð og skilyrði samkvæmt 

flóttamannasamningnum frá 1951 og bókun frá 1967 um réttarstöðu flóttamanna“ (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands og Rauði kross Íslands 2008) 18. 
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mörg ríki hafa fullgilt sáttmálann.
59

 Alþjóðlegir samningar líkt og Barnasáttmálinn setja staðla 

sem skuldbinda ríki til að haga gerðum sínum samkvæmt ákvæðum sáttmálans. Aðildarríki 

eru því skuldbundin að þjóðarrétti til að veita öllum börnum sem eru stödd innan landamæra 

ríkisins öll þau réttindi sem ákvæði Barnasáttmálans kveða á um án mismunar, sbr. 2. gr. 

samningsins. Einnig eru ríkin skuldbundin til veita börnum í hælisleit þann sérstaka rétt að því 

leyti sem ákvæði samningsins taka til þeirra.
60

 Með fullgildingu Barnasáttmálans hefur 

íslenska ríkið skuldbundið sig til að veita börnum sem koma til landsins í hælisleit þennan 

rétt. Mikilvægasta ákvæði Barnasáttmálans í tilviki hælisleitandi barna er að finna í 22. gr. 

Barnasáttmálans en, þar er fjallað um réttindi barna sem leita eftir réttarstöðu sem 

flóttamaður, eða sem talið er flóttamaður samkvæmt viðeigandi reglum og starfsháttum 

þjóðaréttar eða landslaga, til að fá viðeigandi vernd og mannúðlega aðstoð af hálfu 

aðildarríkis. Grundvöllur þessa ákvæðis er byggður á því sjónarmiði að börn á flótta þarfnist 

sérstakrar verndar og hjálpar
61

 og að börn séu ekki líkamlega og andlega jafn vel í stakk búin 

og fullorðnir til að afla þess sem þau þurfa og til að verja sig sjálf.
62

 Má segja að af þessu 

leiðir að börn í hælisleit verða aðeins send til baka til heimaríkis síns ef það er því fyrir bestu. 

Verður litið nánar á að atriði í kafla þrjú. 

2.3.1. Meginreglan um það sem er barni fyrir bestu 

Ekki eru sérstök ákvæði í Flóttamannasamningnum um réttarstöðu ólögráða barna. Ákvæði 

um hælisleitendur í alþjóðlegum sáttmálum og reglum gildir um alla þá sem teljast til 

hælisleitenda án tillits til aldurs þeirra. Í leiðbeinandi reglum frá Flóttamannastofnun SÞ hefur 

þó verið bent á að sérstaka athygli þarf að veita umsóknum barna í hælisleit og framkvæmd 

umsóknar þeirra þarf að laga að því sem börnum er fyrir bestu.
63

 Barnaréttarnefndin hefur 

áréttað að ríkjum beri sérstök skylda til að veita börnum á flótta þann sérstaka rétt sem þeim 

ber samkvæmt mannúðar- og flóttamannarétti.
64

 Þessi sérstaka skylda á sérstaklega við í 

tilviki barna sem koma til landsins án fylgdar.
65

 Í 20. gr. Barnasáttmálans er mælt fyrir um rétt 
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166. 
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65

 UN High Commissioner for Refugees, „Refugee children Guidelines on protection and care“. (UNHCR 1994) 

167. 

http://www.refworld.org/publisher/UNHCR.html
http://www.refworld.org/publisher/UNHCR.html
http://www.refworld.org/publisher/UNHCR.html
http://www.refworld.org/publisher/UNHCR.html


- 15 - 

 

þessara barna til sérstakrar verndar og aðstoðar frá ríkisvaldinu. Samkvæmt leiðbeinandi 

reglum SÞ um flóttamenn er með fylgdarlausu barni átt við einhleypan einstakling undir átján 

ára aldri sem kemur inn á yfirráðasvæði ríkis án fylgdar fullorðins einstaklings sem ber 

ábyrgð á barninu samkvæmt 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.
66

  

Gæta þarf þó sérstaklega að því að þrátt fyrir að börnin séu í fylgd með fullorðnum við komu 

til landsins þá er sá einstaklingur ekki endilega sá sem getur séð fyrir þörfum og umönnun 

barnsins.
67

 Fylgdarlaus börn eru í viðkvæmri stöðu og er því mikilvægt að skorið sé úr um 

það um leið og börnin koma til landsins hvort þau séu í fylgd eður ei, þar sem fylgjast þarf 

sérstaklega með að þörfum þeirra sé sinnt og leit að fjölskyldu þeirra og ættingjum þarf að 

geta hafist strax við komu til landsins. Til að koma til móts við þessa þörf voru, með 

áðurnefndri lagabreytingu á útlendingalögum árið 2010, sett ný og skýrari ákvæði um 

réttarstöðu fylgdarlausra barna undir 18 ára aldri og meðferð mála þeirra auk þess sem 

framangreind skilgreining varð hluti af ákvæði 44. gr. útlendingalaga.  

Framangreint sjónarmið er í samræmi við 3. gr. Barnasáttmálans sem kveður á um að það sem 

barni er fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang þegar gerðar eru ráðstafanir á vegum opinberra 

aðila, sem og einkaaðila. Reglan er ein af meginreglum barnaverndarstarfs, sbr. 1. mgr. 4. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 (bvl.). Þessi grundvallarregla sáttmálans, sem viðurkennd hefur 

verið í fjölda ára í mörgum löndum, jafnvel fyrir gerð Barnasáttmálans árið 1989,
68

 felur í sér 

að á öllum ákvarðanastigum skulu afleiðingar ákvörðunar metnar frá öllum hliðum varðandi 

tiltekið barn eða hóp barna. Dæmi um framangreint er sú skylda stjórnvalda að ákvörðun í 

máli barns sem sækir um hæli hér á landi þurfi að taka sem fyrst og við alla meðferð máls 

þurfi að taka mið af þörfum barnsins. Augljóst er að það getur verið skaðlegt fyrir barnið að 

sé beðið of lengi eftir niðurstöðu í máli, og þar með niðurstöðu varðandi öryggi þess og 

framtíð.
69

 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (e. The United Nations High 

Commissioner for Refugees) hefur lagt sérstaka áherslu á að gæta þurfi sérstaklega að rétti 
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barns til réttlátrar málsmeðferðar, umönnunar, menntunar og heilsugæslu meðan mál þess er 

til skoðunar, svo og að gæta að öryggi þess við alla ákvarðanatöku.
70

  

                                                 
70

 UN High Commissioner for Refugees, „Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 

Unaccompanied Children Seeking Asylum“ (UNHCR 1997) 2.  

UN High Commissioner for Refugees, „Guidelines on Determining the Best Interests of the Child“ (UNHCR 

2008). 
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3. Greining á aldri umsækjanda um hæli 

3.1. Réttur barns við komu til ríkis 

Í 1. gr. Barnasáttmálans er hugtakið barn skilgreint sem hver sá einstaklingur er ekki hefur 

náð 18 ára aldri.
71

 Í íslenskum lögum er kveðið á um þessi aldursmörk í 1. mgr. 3. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/200 (bvl.). Til samræmis við það verða menn lögráða og sjálfráða við 

18 ára aldur, sbr. 1. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 og 5. mgr. 28. gr. barnalaga nr. 76/2003 

(barnalög). Við komu barns til ríkis er ekki alltaf ljóst hvort einstaklingur falli undir 

framangreinda skilgreiningu. Í fyrsta lagi hafa margir aðilar sem koma í leit að hæli ekki 

meðferðis löggild skjöl til að færa sönnur á aldur.
72

 Í öðru lagi ber að hafa í huga að í sumum 

veit fólk ekki hversu gamalt það er. Ástæða þess getur til dæmis verið að í upprunaríkjunum 

er jafnvel ekki fylgst með aldri einstaklinga í árum líkt og gert er hér á landi heldur farið eftir 

ákveðnum athöfnum, líkamlegri getu barnanna eða öðrum þáttum. Í þriðja lagi getur 

einstaklingur haft meðferðis skjöl sem kveða á um aldur en skjölin geta reynst fölsuð eða 

jafnvel eign annars manns. Í tilvikum sem þessum, þar sem vafi er á aldri barns við komu til 

ríkis, hefur Barnaréttarnefndin mælt fyrir um að skylda stjórnvalda sé að greina hvaða aðilar 

teljist til fylgdarlausra barna og koma þeim í samband við barnaverndaryfirvöld.
73

  

Hælisleitendur 

2010 2011 2012 

Fjöldi hælisleitenda 51 76 117 

Fjöldi fylgdarlausra barna í hælisleit 1 0 8 

Tafla 3-1 Yfirlit yfir fjölda hælisumsókna á Íslandi á árunum 2010-2013.
74

 

Líkt og sjá má á töflu 3.1. leiddi könnun á framkvæmd hælismála hér á landi í ljós að fjöldi 

hælisumsókna hér á landi hefur aukist á síðustu árum. Afar sjaldgæft er að hælisleitendur séu 

börn án fylgdar foreldra eða forsjármanna. Þó ber að veita því sérstaka athygli, líkt og taflan 

sýnir, leituðu átta einstaklingar hælis árið 2012 þar sem vafi var á aldri þeirra. Samkvæmt 

upplýsingum frá Útlendingastofu hafa aldrei fleiri, fylgdarlausir aðilar sem óvissa er um aldur 

á, leitað hælis á Íslandi á einu ári.
75

 Í 4. mgr. 89. gr. útlendingareglugerðarinnar er að finna 

sérstakt ákvæði sem lýtur að þessari aðstöðu auk áðurnefndra verklagsreglna 
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Útlendingastofnunar sem kveða á um málsmeðferð þegar erlend börn koma fylgdarlaus til 

landsins. Kristín Völundardóttir, forstjóri Útlendingastofnunar hefur orðað það svo að það 

„...eina sem aldursgreiningin ákvarðar er hvort hælisleitandi njóti aukinnar þjónustu sem 

ungmenni sem er örlítið umfram þá sem eru lögráða fá ... “
76

 Þetta verður að telja athyglisverð 

staðhæfing í ljósi framangreindrar skyldu aðildarríkja um að börn í hælisleit njóti sérstakrar 

réttarstöðu. Einnig má horfa til 3. gr. Barnasáttmálans, en í henni felst að sú skylda hvílir á 

öllum þeim sem fara með málefni barna, sem grunuð eru um sakhæfi háttsemi eða hafa verið 

sakfelld, að taka alltaf tillit til ungs aldurs þeirra.
77

 Eitt af nýmælum í frumvarpi til breytinga á 

útlendingalögum er að lögfest verði að umsækjandi um alþjóðlega vernd sem segist vera barn 

sé álitinn barn við meðferð máls þar til annað kemur í ljós með aldursgreiningu eða öðrum 

hætti nema annað liggi ljóst fyrir.
78

 Sem dæmi má líta á dóm Héraðsdóms Reykjaness frá 30. 

apríl 2012 í máli nr. S-347/2012 (hd. S-347/2012).
79

 Var þar lögð fram ákæra „ ... á hendur X, 

fæðingardagur … 1995, ríkisborgara …, fyrir skjalafals ... “ Líkt og sjá má er í forsendum 

dómsins miðað við að ákærði sé 16 ára að aldri sbr. áðurnefnda meginreglu um að koma eigi 

fram við aðila eins og barn þar til annað kemur í ljósi. Hafa ber þó í huga að við ákvörðun 

refsingar var ekki vikið að ungum aldri ákærða og var refsing ákærða ákveðin fangelsisvist í 

einn mánuð. Verður að telja þetta athyglivert þar sem líkt og síðari kaflar færa sönnur fyrir er 

aldur einstaklings almennt mikilvægur áhrifaþáttur við mat á refsingu og vistunarúrræðum. 

Hér verður því fjallað um hvernig er hægt að sanna aldur aðila. 

3.2. Hvernig fer aldursgreiningin fram? 

Ríki í Evrópu beita mismunandi aðferðum við aldursgreiningu í málum fylgdarlausra barna.
80

 

Ef litið er til skýrslu sem gefin var út af Evrópustofnun grundvallarmannréttinda (e. The 

European Union Agency for Fundamental Rights), má draga þá ályktun að það skorti staðal 

sem löndin geta beitt við val á aðferð við aldursgreiningu.
81

 Mikilvægt er að þeirri aðferð sé 
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beitt sem gefur nákvæmastar upplýsingar um aldur viðkomandi og þetta sé einnig sú aðferð 

sem tryggir mannréttindi viðkomandi best.
82

  

Við komu til ríkja er rannsókn á líkamlegum þroska einstaklings oft fyrsta greiningaraðferðin 

sem gripið er til.
83

 Þessi aðferð hefur einkum verið gagnrýnd fyrir tvennt. Í fyrsta lagi hefur 

gagnrýnin beinst að því að rannsóknin sé mjög ónákvæm þar sem einstaklingar þroskast 

mishratt.
84

 Við skoðun er sjaldan tekið tillit til áhrifa þjóðernis, gena, næringar og sjúkrasögu 

viðkomandi, en allt þetta getur haft mikil áhrif á líkamlegan þroska þar á meðal á þroska beina 

og tanna.
85

 Við skoðun á líkamlegum þroska einstaklings getur kynþroski einstaklinga verið 

vísbending um á hvaða aldursbili einstaklingurinn er. Hafa ber í huga að kynþroski er í 

mörgum tilvikum viðkvæmt mál fyrir ungmenni, og sérstaklega mikið hjá mörgum 

þjóðernum.
86

 Hefur aðferðin því í öðru lagi verið gagnrýnd fyrir að ganga of nærri mannhelgi 

viðkomandi. 

Talið er að sú aðferð sem oftast er beitt við aldursgreiningu sé röntgenrannsókn á beinum.
87

 

Annars vegar er rannsakaður þroski handarbeina og hins vegar slit á tönnum. Við rannsókn á 

þroska handarbeina eru röntgenmyndir af höndum og úlnliðum bornar saman við myndefni úr 

rannsóknum á þessu sviði.
88

 Aðferðirnar hafa verið gagnrýndar fyrir að vera ónákvæmar og 

úreltar, sérstaklega í tilviki eldri barna.
89

 Má því segja að rannsóknin sé ekki gagnleg í þeim 

tilvikum sem hér um ræðir. 
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Ef vafi vaknar um aldur fylgdarlauss barns við komu til íslenska ríkisins skal lögregla láta, að 

beiðni Útlendingastofnunar, aldursgreina viðkomandi með viðurkenndum aðferðum sbr. 2. 

mgr. 50. gr. b. útlendingalaga. Frekari upplýsingar er að finna í vinnureglum 

Útlendingastofnunar um meðferð hælisbeiðna fylgdarlausra barna. Þar segir að viðkomandi sé 

aldursgreindur með viðurkenndum aðferðum, svo sem greiningu á tönnum, höndum eða 

öðrum atriðum sem geta veitt vísbendingu um aldur. Í þeim tilvikum sem vafi hefur verið á 

aldri fylgdarlausra aðila sem komið til landsins á síðast liðnum árum hefur aldursgreining á 

tönnum viðkomandi verið notuð og þá að viðstöddum fulltrúa Barnaverndarnefndar. Sem 

dæmi má líta til dóma hæstaréttar nr. 430/2012 og 431/2012.  Ólíkum aðferðum hefur verið 

beitt í ríkjum við aldursgreiningu á tönnum einstaklinga. Flestar þeirra einkennast þó af því að 

mismunandi komutími jaxla myndar grunn aldursgreiningarinnar og einnig eru rannsakaðar 

hrörnunarbreytingar tanna. Flestar aðferðir á þessu sviði hafa verið gagnrýndar af þeim sem 

kannað hafa yfirfærslu þekktustu kenninganna yfir á aðra menningarheima. Þær rannsóknir 

hafa grafið undan trúverðugleika rannsóknanna. Er því ljóst að til að aldursgreining á tönnum 

geti talist nákvæm er mikilvægt að þekkja tannþroska barna og ungmenna meðal hverrar 

þjóðar.
90

 

Niðurstaða á aldri viðkomandi er nánast aldrei byggð á heildarskoðun á öllum þáttum, þ.e.a.s 

á rannsókn á líkamlegum og sálrænum þáttum auk þess að taka tillit til umhverfis- og 

menningarlega þátta.
91

 Horfa má til reglna frá Royal College of Paediatrics and Child Health. 

Reglurnar kveða á um að ekki sé hægt að greina aldur á nákvæman og áreiðanlegan hátt með 

því að beita einungis einni af framangreindum aðferðum við aldursgreiningu. Í reglunum er 

tekið fram að þetta eigi sérstaklega við í tilviki ungmenni á aldrinum 15-18 ára.
92

 Í reglunum 

kemur einnig fram að við greiningu skuli alltaf taka tillit til hagsmuna barnsins og beita skuli 

þeim aðferðum sem líklegar eru til að gefa nákvæma niðurstöðu en séu um leið öruggar, 

sanngjarnar og barnvinsamlegar.
93

 Einnig má horfa til þess að reglur Flóttamannastofnunar 
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Sameinuðu þjóðanna um fylgdarlaus börn kveða á um þá skyldu aðildarríkja að marga þætti 

þurfi að skoða við greiningu á aldri og gera eigi ráð fyrir skekkjumörkum við skoðun á 

niðurstöðum greiningarinnar.
94

 Má í því samhengi líta til dóms hæstaréttar frá 15. nóvember í 

máli nr. 430/2012. Í skýrslu Tannlæknadeildar Háskóla Íslands um aldursgreiningu á ákærða 

frá 4. júní 2012 er niðurstaðan svo hljóðandi: „Það er mat okkar að [X] sé u.þ.b. tvítugur eða 

eldri. Það er ekki hægt að útiloka uppgefinn aldur, 17 ára og 11 mánuðir, en við teljum það 

mjög ósennilegt.“ Af þessum orðum má draga þá ályktun að ekki sé hægt að segja með fullri 

vissu að aðili X falli ekki undir hugtakið barn. Athyglivert verður að telja að X er talinn vera 

fullorðinn á grundvelli þessarar rannsókna.  

3.3. Hvenær er aldursgreiningar þörf? 

Hér á landi hefur ekki reynt mikið á aldursgreiningu. Hafa ber þó í huga að ef litið er til talna 

yfir fjölda fylgdarlausra barna á árunum 2011 og 2012 má sjá að árið 2011 kom ekkert barn til 

landsins en árið 2012 komu átta einstaklingar til Íslands sem kváðust vera fylgdarlaus börn 

sbr. súlurit 3.1. Má í því samhengi benda á að í Noregi er árlega mikill fjöldi umsókna um 

hæli frá fylgdarlausum börnum sbr. súlurit 7.1 í sjöunda kafla. Hefur í Noregi verið 

framkvæmd aldursgreining í flestum tilvikum þar sem börn segjast vera á aldursbilinu 16 til 

18 ára.
95

 Er því rétt að líta til þeirra sjónarmiða sem gilda um hvenær beita má 

aldursgreiningaraðferðum.  

Þegar kemur að aldursgreiningu barna verða stjórnvöld að hafa að leiðarljósi nokkur 

grundvallaratriði og viðmið sem fela meðal annars í sér að aldursgreining með 

líkamsrannsókn skuli aðeins fara fram ef uppi er rökstuddur vafi um aldur barnsins.
96

 Ástæða 

þess er að við aldursgreiningu getur viðkomandi upplifað mikið inngrip í líf sitt og að hann sé 

ekki tekinn trúanlega og getur þetta haft þau áhrif að barnið treysti ekki stjórnvöldum og veiti 

þar af leiðandi ekki nauðsynlegar upplýsingar sem skipt geta máli við úrlausn málsins. Í 3. 

mgr. 75. gr. ósamþykkts frumvarps til breytingar á útlendingalögum er lagt til að þetta 

sjónarmið verði lögfest.
97

 Þó ber að hafa huga að það verður, meðal annars með tilliti til 

öryggishagsmuna, að veita lögreglu svigrúm til að rannsaka aldur útlendings vegna umsóknar 
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hans um hæli, þegar grunur leikur á um að umsækjandi villi á sér heimildir eða segi rangt til 

um aldur sinn við meðferð máls. Slíka heimild er að finna í 1. mgr. 123. gr. sama frumvarps.  

3.3.1. Breytingar í nánd? 

Líkt og fjallað var um í öðrum kafla er Ísland þátttakandi í samstarfi sem nefnt er 

Dyflinnarsamstarfið og lýtur, sem fyrr segir, að því að ákveða hvaða aðildarríki beri ábyrgð á 

efnislegri umfjöllun hælisbeiðni sem lögð er fram á Schengen svæðinu. Þann 18. febrúar 2003 

var Dyflinnarsamningurinn leystur af hólmi með tilskipun Evrópubandalagsins nr. 

343/2003/EB (Dublin II).
98

 Ísland samþykkti reglugerðina í maí sama ár.
99

 Meginreglan er sú 

að það ríki sem ber ábyrgð á hælisumsókn á grundvelli þessara viðmiða afgreiði 

hælisumsókn. Til að tryggja að unnt sé að fylgja þessari meginreglu er gert ráð fyrir að unnt 

sé að endursenda hælisumsækjanda til þessa ríkis, sbr. 2. mgr. 5. gr. Dublin II. Ákvæðið er 

lögfest í íslenskum lögum að því leyti að leiði ákvæði Dyflinnarreglugerðarinnar ekki til þess 

að fjallað verði um umsókn í öðru ríki, skal taka hana til efnislegrar meðferðar hér á landi, 

sbr. 1. mgr. 32. gr. útlendingalaga. Sökum landfræðilegrar legu Íslands innan Evrópu gegnir 

Dyflinnarreglugerðin mikilvægu hlutverki í málum varðandi meðferð umsókna hér á landi 

enda fellur stór hluti mála undir gildissvið hennar.
100

 Má af því draga þá ályktun að ekki er 

alltaf framkvæmd aldursgreining í þeim tilvikum þegar hælisleitendur koma til landsins þótt 

að vafi sé um aldur þeirra. Er viðkomandi þess í stað sendur til meðferðar í því ríki sem hann 

lagði fram hælisumsóknin var fyrst.  

Núverandi framkvæmd hefur hlotið mikla gagnrýni, að því leyti að álaginu og ábyrgð á 

umsóknum er ekki sögð dreift jafnt á aðildarríki eftir getu þeirra. Hér að framan var nefnt að 

Íslenska ríkið nýtir almennt ekki heimild til að taka til meðferðar umsókn um hæli ef það ber 

ekki ábyrgð á slíkri meðferð, sbr. 2. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar og kýs frekar að endursenda 

hælisleitenda í það ríki sem umsókn var fyrst lögð fram. Samstarf ríkjanna er ætlað að tryggja 

að hælisumsókn hljóti meðferð í einu aðildarríkjanna og koma þar með í veg fyrir að 

umsækjandi verði sendur frá einu aðildarríki til annars án þess að nokkurt þeirra viðurkenni 

ábyrgð sína á meðferð umsóknar. Hafa því önnur ríki í sömu stöðu og Ísland veigrað sér við 

beita undanþágureglu 2. mgr. 3. gr. Þar að leiðandi leggst stór hluti ábyrgðar á meðferð 
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hælisumsókna á þau fáu ríki við landamæri suður Evrópu þar sem mestur straumur 

innflytjenda fer um. Aðildarríki Evrópusambandsins eru bundin að ákvæðum tilskipun nr. 

2003/9/EB
101

 að tryggja viðunandi lífsskilyrði hælisleitenda með hliðsjón af þörfum þeirra. 

Fæst ríki þar eru í stakk búin til að bera þá ábyrgð í ljósi þess að mörg þeirra fóru mjög illa út 

úr efnahagskreppunni.
102

 Grikkland er dæmi um ríki í framangreindri stöðu. Í skýrslu 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNHCR) frá 2008
103

 er vikið að þeim 

annmörkum sem stofnunin telur vera á gríska hælisumsóknakerfinu. Hvetur stofnunin 

aðildarríkin til þess að endursenda ekki hælisleitendur til Grikklands á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar . Þess í stað hvetur hún ríkin til að nýta sér heimild 2. mgr. 3. gr. 

reglugerðarinnar til að taka til meðferðar umsókn um hæli jafnvel þótt viðkomandi ríki beri 

ekki ábyrgð á umsókninni. Í máli K.R.S. gegn Bretlandi
104

 frá 2. desember 2008 var tekin 

afstaða til þess hvort Bretland bryti gegn skuldbindingum sínum samkvæmt 3. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu ef það endursendi kæranda málsins til Grikklands. Ákvæði 3. 

gr. sáttmálans verndar einstaklinga fyrir pyndingum, svo og ómannlegri og vanvirðandi 

meðferð.
105

 Aðildarríki brýtur gegn 3. gr. sáttmálans ef það endursendir einstakling til ríkis 

þar sem ætla má að til staðar sé raunveruleg hætta á því að hann verði fyrir meðferð sem 

brýtur gegn ákvæðinu.  Í niðurstöðum Mannréttindadómstólsins var talið að þrátt fyrir 

annmarka á aðstæðum hælisleitenda í Grikklandi væru ekki unnt að byggja á þeim til að 

hindra Bretland í að endursenda kærandann til Grikklands á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar. Í nýlegum dóm Mannréttindadómstólsins í máli M.S.S. gegn 

Belgíu og Grikklandi
106

 var Grikkland sakfellt fyrir brot á 3. gr. Mannréttindasáttmálans á 

þeim grundvelli að aðstæður í ríkinu til móttöku hælisleitenda uppfylltu ekki lágmarksskilyrði 

um grundvallarmannréttindi.
107

 Athyglivert er að í niðurstöðu dómsins var Belgía einnig 

sakfelld. Taldi dómstóllinn að með því að senda hælisleitandann varnarlausan inn í þær slæmu 
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aðstæður sem biðu hans í komuríkinu hefði Belgía einnig brotið gegn sama ákvæði 

sáttmálans.
108

 

 

Ákvæði 6. gr. Dublin II kveður á um að það ríki sem fylgdarlaust barn leggur fram umsókn 

sína í beri ábyrgð á meðferð umsóknar þess. Deilur hafa verið uppi um túlkun ákvæðisins þar 

sem ákvæðið gerir ekki ráð fyrir að hælisumsókn geti hafa verið lögð fram í fleiri en einu ríki. 

Þegar þetta er ritað er til meðferðar mál þriggja fylgdarlausra barna sem lögðu árið 2010 fram 

umsókn í Bretlandi en þau höfðu áður lagt fram umsókn í öðru aðildarríki Evrópusambandins. 

Í dóm undirréttar
109

 var niðurstaðan sú að í ákvæði 6. gr. fælist að það ríki þar sem umsókn 

var fyrst lögð fram ætti að taka umsóknina til meðferðar. Ákvörðun undirréttar var áfrýjað til 

áfrýjunarréttar (e. Court of Appeal.)
110

 Við túlkun ákvæðisins var því haldið fram af hálfu 

verjanda að túlka ætti ákvæði 6. gr. til samræmis við ákvæði 5. gr. Dublin II í þeim tilfellum 

sem fleiri en ein umsókn eru lagðar fram í aðildarríkjum Evrópusambandsins. Af hálfu 

áfrýjanda var því í fyrsta lagi haldið fram að ef ætlun löggjafans hefði verið að landið sem 

umsóknin var fyrst lögð fram í bæri ábyrgð á umsókninni hefði það verið tekið fram í 

ákvæðinu líkt og gert er í 5. gr. Dublin II. „ ... first lodged his application ... “ Í öðru lagi hélt 

áfrýjandi því fram að sú staðreynd að engin önnur ákvæði Dublin II heimiluðu að fylgdarlaus 

börn væru send úr landi gæfi skýr merki um að túlka ætti ákvæði 6. gr. til samræmis við það. 

Áfrýjunarréttur mælti fyrir um að markmið 6. gr. sé að tryggja hagsmuni barnsins
111

 en sendi 

þann 17. febrúar 2012 beiðni um forsúrskurð um túlkun ákvæðisins til Evrópudómstólsins (e. 

European Court of Justice) á grundvelli 267. gr. Sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins (e. Treaty on the Functioning of the European Union). Lögsögumaður (e. 

Advocate General) gaf álit sitt á málinu þann 21. Febrúar 2013.
112

 Hafa ber í huga að álitið er 

ekki bindandi fyrir Evrópudómstólinn en dómstóllinn horfir til álitsins við ákvörðun sína. 

Lögsögumaðurinn bendir á, líkt og áfrýjunarréttur gerði, að það sem barninu fyrir bestu eigi 

alltaf að vera í fyrirrúmi.
113

 Að mati Lögsögumannsins má af því draga þá ályktun að það 

muni í flestum tilvikum vera metið svo að það sé barninu fyrir bestu að ríkið sem barnið er 

statt í taki umsókn þess til meðferðar. Máli sínu til stuðnings bendir Lögsögumaðurinn á að 

ríkið sem umsækjandi er staddur í sé í bestri stöðu til að yfirheyra viðkomandi. Einnig verði 
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að horfa til þess að óþarfa ferðalög geti seint talist vera barninu fyrir bestu.
114

 Bendir hann þó 

á að horfa verði á hvert tilvik fyrir sig þegar kemur að þessu mati. Verði niðurstaða 

Evrópudómstólsins með sama sniði og álit Lögsögumannsins má draga þá ályktun að aukin 

skylda sé lögð á lönd í sömu stöðu og Ísland til að taka til efnislegrar meðferðar hælisumsókn 

fylgdarlausra barna. Slíkt myndi óneitanlega hafa þau áhrif að aldursgreiningu yrði beitt oftar 

í tilviki aðila sem koma til Íslands í leit að hæli í stað þeirra framkvæmdar sem viðhöfð er nú 

að senda umsóknina beint til meðferðar í því ríki sem hún var fyrst lögð fram í. 

 

Hér ber að líta til þess að þegar þetta er ritað liggur fyrir endurskoðun á 

Dyflinnarreglugerðinni með tillögu til Dublin III. Í drögum að Dublin III er lagt til að lögfesti 

verði í ákvæði 6. gr. að það sem er barni fyrir bestu sé haft í fyrirrúmi í öllum málum sem þau 

varðar.
115

 Gildistaka Dublin III myndi að öllum líkindum leiða af sér áður nefnda framkvæmd 

sem Lögsögumaðurinn hefur mælt fyrir um þ.e.a.s að það yrði í flestum tilvikum metið sem 

svo að það væri barninu fyrir bestu að umsókn þess væri tekið til meðferðar í því landi sem 

barnið er statt. 
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 sama heimild mgr. 79. 
115

 General Secretariat of the European Council. „Proposal for a 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“ (16332/12 Dublin III, Council of the European Union nóvember 2012) 37 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16332.en12.pdf> skoðað 3. mars 2013. 
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4. Ólögmæt landganga  

4.1. Skilyrði fyrir löglegri landgöngu 

Einstaklingar koma ólögleg til lands með mismunandi hætti. Flestir hælisleitendur sem koma 

hingað til lands koma í gegnum Keflavíkurflugvöll í umdæmi lögreglustjórans á Suðurnesjum 

en minni hópur hælisleitenda kemur þó að jafnaði siglingaleiðina með Norrænu.
116 

Aðferðirnar sem beitt er eiga það þó sameiginlegt að ekki eru uppfyllt þau skilyrði sem 

móttökuríki setur um komu til landsins. Í ólöglegri komu hælisleitanda felst með öðrum 

orðum það hann fari um landamæri ríkis án þess að uppfylla þau skilyrði sem lög viðkomandi 

lands kveða á um. 

Í íslenskum lögum er að finna skilyrði sem allir útlendingar þurfa að uppfylla við komu til 

landsins en þau eru að finna í II. kafla útlendingalaga sem ber heitið „Um komu og brottför.“ Í 

1. mgr. 4. gr. kaflans kemur fram að hver sá sem kemur til landsins skuli gefa sig fram við 

landamærastöð eða við næsta lögregluyfirvald. Skal útlendingur sem kemur til landsins hafa 

vegabréf eða annað kennivottorð sem viðurkennt er sem ferðaskilríki sbr. 1. mgr. 5. gr. sömu 

laga, nema annað sé ákveðið í reglum sem ráðherra setur.
117

 Þrátt fyrir að allir eigi rétt til 

ríkisfangs við fæðingu sbr. 7. gr. Barnasáttmálans
118

 þá nýtur ákveðinn hluti fólks í heiminum 

ekki þess réttar. Þessi hópur samanstendur meðal annars af einstaklingum sem hafa komið til 

ríkis án löglegra skilríkja, einstaklingum sem hafa ekki sótt um ríkisborgararétt eða hæli og 

einstaklingum sem hafa dvalið áfram í ríki eftir að dvalarleyfi þeirra í landinu rann út eða 

umsókn þeirra um hæli var hafnað. Þessum hópi tilheyra einnig börn sem fæðst hafa inn í þær 

aðstæður að eiga ekki rétt á ríkisborgararétti sökum þess að foreldrarnir hafa ekki 

ríkisborgararétt. Sú aðstaða setur börnin í mjög viðkvæma stöðu og þá sérstaklega við flutning 

milli ríkja.
119

 Ljóst er að án ríkisfangs og útgefins vegabréfs af ríki þarf einstaklingur að reiða 

sig á þá tiltölulega veiku vernd sem hann á rétt á samkvæmt ákvæðum alþjóðlegra 

mannréttindasáttmála. Litið verður nánar á þá vernd síðar í þessum kafla.  

                                                 
116

 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 1370 – 587. mál, svar innanríkisráðherra við fyrirspurn Vigdísar Hauksdóttur 

um málefni hælisleitenda. 
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 Undantekningar eru á reglunni. Helst ber að nefna ákvæði 1.mgr. 6. gr. útlendingalaga sem kveður á um að 
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vegabréfsáritanir. Þá hefur Ísland einnig gert samninga við fleiri lönd um undanþágur frá skyldu um 

vegabréfsáritun. Sjá viðauka 3 við reglugerð um útlendinga nr. 53/2003. 
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 Sambærilegt ákvæði í 24. gr. SBSR. 
119

 Save the Children project utanpapper.nu, Undocumented Children All I Want Is To Land (Skýrsla frá Save the 

children verkefninu utanpapper.nu, Save the Children Sweden 2008, )10, 27 
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Líkt og áður sagði telst koma til Íslands ólögleg þegar framvísað er fölsuðu eða röngu 

vegabréfi við komu eða ef svikum er á annan hátt beitt við komu til lands. Falsað telst skjal, ef 

það með því efni, sem það hefur að geyma, stafar ekki frá þeim einstaklingi eða lögaðila, sem 

það gefur sjálft til kynna, að það stafi frá, eða vitað er um, að það á að stafa frá.
120

 Við skoðun 

á dómaframkvæmd hefur í tilviki þeirra sem ekki geta fengið útgefin skilríki, ítrekað komið 

upp að þeir framvísi fölsuðum skilríkjum á eigin nafni eða misnoti ófölsuð skilríki annarra til 

að komast í gegnum landamæraeftirlit hér á landi.
121

 Refsiákvæðið sem lagt er til grundvallar, 

þegar aðilar koma hingað til lands og framvísa fölsuðum skilríkjum og eru sóttir til saka, er 

155. gr. almennra hegningalaga nr. 19/1940 (hgl.). Brot útlendinga vegna misnotkunar á 

ófölsuðu vegabréfi hafa hins vegar verið heimfærð undir ákvæði 157. gr. sömu laga. Ákvæði 

157. gr. var sett til að koma í veg fyrir að menn misnoti skjöl vegna samnefna en það á einnig 

við um það tilvik ef maður notar vegabréf annars manns, svo sem það eigi við hann sjálfan
122

 

sbr. til að mynda dómur Héraðsdóms Reykjaness 26. september 2012 í máli nr. S-775/2012. Í 

málinu var um að ræða aðila sem var ákærður fyrir brot á 1. mgr. 157. gr.  hgl. fyrir 

misnotkun skjala með því að hafa framvísað í blekkingarskyni norsku vegabréfi. Hér má horfa 

til þess að þeir hagsmunir sem ætlunin er að vernda með ákvæðum 155. gr. hgl. og 157. gr. 

hgl., eru hagsmunir viðtakenda hins falsaða eða misnotaða skjals, en hagsmunir að baki 

markmiðinu eru traust viðskiptalíf og viðskiptaöryggi.
123

 Verndarhagsmunir 155. gr. og 157. 

gr. hgl. eru því til staðar í þeim tilvikum þar sem fölsuðu eða röngu vegabréfi er framvísað þar 

sem ljóst er að þegar einstaklingur framvísar fölsuðu eða röngu vegabréfi leitast hann við að 

villa á sér heimildir í því tiltekna tilviki sem skjalinu er framvísað.  
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 Alþt. 1939. A-deild, bls 382. 
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 Dómur Hæstaréttar 21. ágúst 2012 í máli nr. 558/2012 og nr. 581/2012. 
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 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 61. 

Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 171. 
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Mynd 4-1. Yfirlit yfir fjölda skjalabrota í landgöngustöð á árunum 2003 - 2011.
124

 

„Þess má geta að á árinu 2012 var um þriðjungur umsækjenda um alþjóðlega vernd dæmdur 

fyrir skjalabrot.“
125

 

 

Þegar súlurit á mynd 4.1. er skoðað má draga þá ályktun að framvísun falsaðra ferðaskilríkja 

eða önnur misnotkun slíkra skjala sé nokkuð fyrirferðamikill málaflokkur hjá embætti 

lögreglustjórans á Suðurnesjum. Líkt og áður hefur komið fram fara flestir hælisleitendur sem 

koma til landsins í gegnum flugstöð í embætti hans. Við samanburð á fjölda 

skjalafölsunarmála á milli áranna 2010 og 2011 vekur sérstaka athygli að 43% fleiri mál 

komu upp á árinu 2011en 2010. Hér verður þó að horfa á súluritið í heild, þ.e. með tilliti til 

talna fyrri ára. Fjöldi mála sem kom upp árið 2011 er sambærilegur við fjölda slíkra mála sem 

komu upp árin 2008 og 2009. Má því draga þá ályktun að málin hafi verið fá árið 2010 frekar 

en að málin hafi verið óeðlilega mörg árið 2011. Skilríkjasérfræðingar lögreglu í flugstöðinni 

rannsaka skilríkin og í ljós kemur að um fölsun er að ræða eða viðkomandi notar skilríki 

annars manns fer fram frekari rannsókn og upplýsingaöflun hjá rannsóknardeild og síðan eru 

                                                 
124

 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, „Ársskýrsla Lögreglunnar á Suðurnesjum árið 2011“ (Lögreglan á 
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 Sigríður Björk Guðjónsdóttir, „Athugasemdir embættis lögreglustjórans á Suðurnesium við frumvarp til laga 
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viðkomandi aðilar ákærðir og færðir fyrir dóm.
126

 Lögreglurannsókn fer fram samkvæmt 

lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 (sml.) og er þar einnig höfð hliðsjón af 

útlendingalögum. Rannsókn lögreglu lýtur að því að upplýsa hver útlendingurinn er og 

hvaðan hann er kominn, þar með talið hvort hann sé flóttamaður, sbr. 44. gr. útlendingalaga 

og hvort 18. gr. útlendingalaga um frávísun við komu til landsins eigi við. Sé útlendingurinn 

talin flóttamaður nýtur hann verndar samkvæmt Flóttamannasamningnum, þó að 

undanskildum þeim málum þar sem annað ríki ber ábyrgð á meðferð hælisumsóknar á 

grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Verður nú litið nánar á þann rétt. 

4.2. Réttur hælisleitenda til frelsis 

Rétturinn til að vera frjáls telst til grundvallarmannréttinda, sbr. 9. gr. 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna sem segir að enginn skuli að geðþótta 

handtekinn eða sviptur frelsi sínu. Sambærileg ákvæði má finna í 9. gr. Samnings um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (e. International Covenant on Civil and Political Rights 

(SBSR)).
127

 Þessi grundvallarmannréttindi eru tryggð öllum, þar á meðal flóttamönnum og 

hælisleitendum.
128

 Í 67. gr. stjskr. er mælt fyrir um hvenær menn verða að þola 

frelsissviptingu, um réttarstöðu þeirra meðan frelsisskerðing varir og um rétt þeirra til bóta ef í 

ljós kemur að ekki hafi verið réttmætt tilefni til hennar. Sambærileg ákvæði er að finna í 1. 

mgr. 5. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Samkvæmt 14. gr. Mannréttindayfirlýsingar 

Sameinuðu Þjóðanna hafa allir rétt til að leita og njóta griðlands erlendis gegn ofsóknum. 

Hælisleitendur geta verið í þeirri stöðu að geta ekki uppfyllt skilyrði laga komuríkisins sem 

gilda um landgöngu og neyðast þar af leiðandi til að koma til komuríkis á ólöglegan hátt. 

Hefur Flóttamannstofnun SÞ því mælt með að ríki beiti ekki gæsluvarðhaldi vegna ólöglegrar 

komu þeirra til komuríkis.
129

 Þótt gæsluvarðhald verði ekki talið til eiginlegra refsinga hefur 

það mörg einkenni hennar en gæsluvarðhald er þvingunaraðgerð í þágu rannsóknar sakamáls 

og felst í því að svipta mann frelsi um lengri tíma.
130

 Meginmunurinn felst í því að dómur um 

fangelsisrefsingu felur í sér að sakborningur er sakfelldur fyrir refsivert brot en úrskurður um 

gæsluvarðhald gengur að jafnaði áður en til þess kemur, þ.e. á rannsóknarstigi máls og við 
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meðferð þess fyrir dómi.
131

 Skýrt er kveðið á um það í 1. mgr. 31. gr. 

Flóttamannasamningsins að aðildarríki samningsins skuli ekki beita refsingum gagnvart 

flóttamönnum vegna ólöglegrar komu þeirra til landsins ef þeir koma beint frá landi þar sem 

lífi þeirra eða frelsi var ógnað og koma inn í lönd þeirra eða eru þar án heimildar, enda gefi 

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

sinni. Þrátt fyrir að íslensk stjórnvöld séu bundin af ákvæði 31. gr. Flóttamannasamningsins
132

 

hefur ákvæðið enn ekki verið lögfest hér á landi.
133

 Hér ber þó að horfa til umfjöllunar í 

öðrum kafla um gildi Flóttamannasamningsins í íslenskum rétti en það hefur almennt verið 

viðurkennt að sú skýringarregla gildi að íslenskum rétti að landsréttur skuli skýrður til 

samræmis við þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkisins.
134

 Hefur það því verið vinnuregla hér á 

landi við mat á því hvort ákæra eigi umsækjendur um alþjóðlega vernd fyrir skjalafals eða 

misnotkun skjala að ávallt er höfð hliðsjón af 31. gr. samningsins.
135

 Þess ber einnig að geta 

að í 3. mgr. 18. gr. útlendingalaga er að finna undanþágu frá þeirri meginreglu að útlendingi, 

sem ekki getur sýnt fram á vegabréf og vegabréfsáritun, sé vísað frá landinu. Í ákvæðinu er 

kveðið á um að ef útlendingur ber fyrir sig að vera flóttamaður eða veitir upplýsingar sem 

benda til þess að lífi hans eða frelsi kunni að vera ógnað verði hann sendur úr landi, þá skal 

senda mál hans til Útlendingastofnunar til meðferðar og ákvörðunar. Er ákvæði 3. mgr. 18. gr. 

útlendingalaga í samræmi við 1. mgr. 33. gr. Flóttamannasamningsins um bann við brottvísun 

eða endursendingum einstaklings til landamæra ríkis, þar sem lífi hans eða frelsi kann að vera 

ógnað (e. non refoulment) 

4.3. Heimild til frelsissviptingar  

Að öllu ofantöldu virtu skal ekki beita gæsluvarðhaldi við ólöglega komu hælisleitenda til 

landsins. Þrátt fyrir framangreint er gæsluvarðhaldi beitt í tilviki ólöglegrar komu 

hælisleitenda í mörgum ríkjum heims.
136

 Til að rannsaka ástæðu þess ber að líta fyrst til þess 

að þegar kemur að því beita þvingunarráðstöfunum við rannsókn máls rekast tvö andstæð 

sjónarmið á. Annars vegar er um að ræða þá brýnu þjóðfélagsþörf að afbrot verði upplýst og 
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135

 Sigríður Björk Guðjónsdóttir, „Athugasemdir embættis löereglustiórans á Suðurnesium við frumvarp til laga 

um útlendinga, þingskial nr. 917, 541. mál, sem lagt var fyrir Alþingi á 141. löggiafarbingi 2012-2013.“ (erindi 

nr. Þ 141/1823, Lögregluembættið á Suðurnesjum mars 2013) athugasemdir við 80.gr. 

<www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=141&dbnr=1823 > skoðað 30.mars 2013. 
136

 Executive Committee of the High Commissioner's Programme, „Detention of Refugees and Asylum-Seekers“ 

(Númer 44 XXXVII, UN High Commissioner for Refugees October 1986). 



- 31 - 

 

hins vegar að tekið sé tilliti til réttaröryggis þeirra manna sem aðgerðirnar beinast að.
137

 Í 

dómi Hæstaréttar 22. september 2008 í máli nr. 493/2008 kemur togstreita áðurnefndra 

hagsmuna fram en í forsendum dómsins segir orðrétt: „Við beitingu þvingunarráðstafana, svo 

sem gæsluvarðhalds og farbanns, í þágu rannsóknar opinbers máls togast meðal annars á 

almannahagsmunir við að halda uppi lögum, vinna að uppljóstran brota og halda uppi 

refsivörslu annars vegar og hins vegar mannréttindi hins grunaða manns.“ Almennt verður að 

ganga út frá því að hagsmunir einstaklinga, sem njóta verndar í mannréttindaákvæðum 

alþjóðlegra sáttmála og innlendra laga, vegi þungt og þá sérstaklega hagsmunir er varða frelsi 

manna.
138

 Ber þó að horfa til þess að þegar refsingu er beitt vegna afbrots er það hlutverk 

aðila refsivörslukerfisins að vernda samfélag manna með uppljóstrun og rannsókn á afbrotum 

og draga þann brotamann sem framið hefur refsiverðan verknað til saka fyrir brot sitt.
139

 Hér 

að framan var horft til þess að ákvæði 155. gr. hgl. væri ætlað að tryggja öryggi í viðskiptum á 

milli manna. Samkvæmt 1. mgr. 155. gr. almennra hegningarlaga skal það metið refsingu til 

þyngingar ef falsað skjal er notað sem opinbert skjal. Í athugasemdum með frumvarpi að 

lögum um vegabréf nr. 136/1998 kemur fram að á vegum alþjóðalögreglunnar Interpol hafi 

ítrekað verið vakin athygli á nauðsyn þess að auka öryggi í útgáfu vegabréfa, bæði varðandi 

ýmsa öryggisþætti í prentum vegabréfa og útgáfu þeirra.
140

 Með tilliti til framangreinds og 

dómaframkvæmdar má sjá að verndarhagsmunum 155. gr. séu ekki síður ætlað að tryggja 

öryggi ríkisins, allsherjarregla og almannahagsmunir en traust viðskiptalíf og viðskiptaöryggi 

sbr. dómur hæstaréttar 11. september 2003 í máli nr. 449/2003. Hefur verið talið að 

gæsluvarðhald hælisleitenda sé einungis heimilt ef það er nauðsynlegt til að tryggja 

almannaöryggi.
141

 Er ljóst að jafnvægi þarf að ríkja á milli sjónarmiða um öryggi ríkisins 

annars vegar og mannréttindasjónarmiða hins vegar. Þetta er sérstaklega mikilvægt í tilviki 

barna og er ekki eitt algilt svar við því best sé að ná jafnvæginu.
142

 Til að átta sig betur á 

hvernig ríki hafa leitað að framangreindu jafnvægi má líta til þess að fulltrúar ríkja á Genfar-

ráðstefnunni 1951 ræddu hugtakið refsing, á 13. fundi ráðstefnunnar. Áhyggjur fulltrúanna 

fólust meðal annars í því að með skyldum ríkja til að undanþiggja flóttamenn refsingum 

vegna ólöglegrar komu væri verið að taka af ríkjunum heimildir til að meta sjálfstætt umsókn 
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um hæli og möguleika ríkja til að vísa flóttamanni á brott í kjölfar synjunar á hælisumsókn 

hans.
143

 Niðurstaðan var sú að sé um að ræða beitingu gæsluvarðhalds í þeim tilgangi að 

hegna fyrir hina ólöglegu komu, þá er slík refsing bönnuð sbr. 1. mgr. 31. gr. 

Flóttamannasamningsins. Utan verndar 1. mgr. 31. gr. Flóttamannasamningsins falla því 

eingöngu þær ráðstafanir sem ekki er beitt í refsiskyni. Sá skilningur aðildarríkjanna, sem 

komu að gerð samningsins var hins vegar staðfestur, að ekkert í vernd 1. mgr. 31. gr. 

Flóttamannasamningsins kæmi í veg fyrir að ríkin sviptu flóttamann frelsi á meðan mál hans 

væri rannsakað.
144

 Þessi undantekning til frelsissviptingar á sér nokkra stoð í 2. mgr. 31. gr. 

Flóttamannasamningsins en í ákvæðinu er kveðið á um að ekki megi svipta hælisleitendur 

frelsi nema nauðsyn beri til. Með þessari undantekningu var ríkjunum gefið svigrúm til að 

rannsaka í fyrsta lagi hver flóttamaðurinn er, og á þessi liður sérstaklega við um þá sem hafa 

ekki persónuskilríki meðferðis. Stjórnvöld skulu þó ekki beita gæsluvarðhaldi yfir aðila á 

þeim eina grundvelli að hann gat ekki fengið útgefið skilríki í landi sínu. Í öðru lagi til að 

rannsaka grundvöll fyrir hælisumsókn aðila. Var markmið þessa liðar að gefa ríkjum aukið 

svigrúm til að afla gagnlegra upplýsinga frá aðila við mat á umsókn hans.
145

 Þó má ekki draga 

þá ályktun af þessari heimild að réttlætanlegt sé að vista viðkomandi í gæsluvarðhald þar til 

umsókn hans um hæli er samþykkt af komuríki. Í þriðja lagi vegna öryggis ríkisins. Í fjórða 

lagi var heimildinni til frelsissviptingar ætlað að ná til þeirra tilvika þar sem hælisleitandi 

hefur eyðilagt vegabréf og persónuskilríki sín eða hann hefur notað fölsuð skilríki í þeim 

tilgangi að blekkja stjórnvöld í komuríki.
146

 Verður nú litið nánar á fjórða skilyrðið fyrir 

þessari heimild stjórnvalda. 

4.3.1. 7. mgr. 29. gr. útlendingalaga 

Hér á landi getur dómstóll úrskurðað sakborning í gæsluvarðhald liggi fyrir rökstuddur grunur 

um að hann hafi framið verknað sem fangelsisrefsing er lögð við og þegar ákveðin skilyrði, 

sem nánar eru skilgreind í XIV. kafla sml, liggja fyrir. Mál hælisleitenda eru þó ólík málum 

annarra sakborninga hér á landi að því leyti að það er hlutverk hælisleitandans að sanna rétt 

sinn til hælis.
147

 Samkvæmt 95. gr. sml. má vista sakborning í gæsluvarðhald sé fram komin 

rökstuddur grunur um hann hafi gerst sekur um háttsemi sem fangelsisrefsing liggur við. Líkt 
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og að fram hefur komið varðar  ólöglega koma með notkun falsaðra pappíra við 

fangelsisrefsingu sbr. 155. og 157. gr. hgl. Auk þess verður í sumum tilvikum ekki hjá því 

komist, vegna rannsóknarhagsmuna málsins, að vista aðila í gæsluvarðhald, sbr. b-lið 1. mgr. 

95. gr. sml., til að tryggja nærveru sakbornings.
148

 Efnisins vegna er viðeigandi að líta til þess 

að auk framangreindra skilyrða sakmálalaga fyrir gæsluvarðhaldi er einnig að finna skilyrði til 

gæsluvarðhalds í útlendingalögum. Einn fyrsti dómurinn, sem varðar það hvort skilyrði 

útlendingalaga til að úrskurða hælisleitanda í gæsluvarðhald teljist uppfyllt er dómur 

Hæstaréttar 15. september 2004 í máli nr. 379/2004 (Hrd. 379/2004). Krafa ríkislögreglustjóra 

um gæsluvarðhaldi byggði m.a. á „ ... því að það væri óviðunandi með öllu að innan 

samfélagsins væru menn sem engar upplýsingar væru um þar sem ríkir almannahagsmunir 

stæðu til þess að slíkir menn væru ekki á meðal almennra borgara.“ Í dómi Hæstaréttar var 

hins vegar ekki nægilega sýnt fram á að nauðsyn væri á gæsluvarðhaldi á grundvelli 

útlendingalaganna þar sem ekki væru tiltækar aðrar léttbærari aðgerðir til að tryggja 

framkvæmd ákvörðunar um að útlendingurinn skyldi yfirgefa landið og var úrskurður því 

felldur úr gildi. Má af þessu draga þá ályktun að niðurstaða dómsins hafi ráðist að hluta til af 

úrræðaleysi. Brugðist var við framangreindum dómi Hæstaréttar með breytingu á 

útlendingalögum með lögum nr. 86/2008. Í athugasemdum um 18. gr. laganna í frumvarpinu 

að breytingunni er minnst á framangreindan Hrd. 379/2004. Löggjafinn taldi að af dómnum 

mætti skýrt ráða að útlendingur, sem ekki er vitað hver er og hefur ekki gefið réttar 

upplýsingar um hver hann er, verði ekki úrskurðaður í gæsluvarðhald nema gripið hafi verið 

til annarra vægari úrræða fyrst, enda þótt um sé að ræða menn sem ekki uppfylla skilyrði 

laganna til dvalar í landinu og enginn veit hverjir eru.
149

 Var þar gerð breyting á með tilkomu 

ákvæðis 7. mgr. 29. gr. útlendingalaga sem veitir nú lögreglu heimild til handtöku og dómara 

skýra heimild til að úrskurða í gæslu þá útlendinga sem fjallað er um í 29. gr. laganna 

samkvæmt reglum um meðferð sakamála. Samkvæmt ákvæðinu má beita heimildinni ef 

útlendingur neitar að gefa upplýsingar um það hver hann er, ef rökstuddur grunur er um að 

hann gefi rangar upplýsingar um það hver hann er eða hann hefur sýnt af sér hegðun sem 

gefur til kynna að af honum stafi hætta. Er þetta í samræmi við túlkun fulltrúa ríkjanna, á 

áðurnefndri Genfar ráðstefnu árið 1951, á hvað teldist refsing.
150

 Við breytingu líkt og hér er 

um rætt verður að horfa til þess að framsöguræður með breytingartillögum nefnda haft talsvert 
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vægi.
151

 Ýmis mannréttindasamtök settu sig upp á móti breytingunni og ber þar helst að nefna 

Rauða Kross Íslands sem lagði áherslu á að hælisleitendur eigi að öllu jöfnu að njóta 

ferðafrelsis og meginreglan skuli vera að ferðafrelsi sé ekki skert.
152

 Benti félagið á að 

frelsisskerðing eigi að vera síðasta úrræði, hún eigi að vera lögleg og í samræmi við 

þjóðréttarlegar skuldbindingar á sviði mannréttinda og flóttamannaréttar sem Ísland er bundið 

af. Mannréttindaskrifstofa Íslands gerði einnig athugasemdir við breytinguna og taldi ákvæðið 

vera „ ... afar opna almenna heimild til frelsissviptingar útlendinga“
153

 Meirihluti 

allsherjarnefndar var á annarri skoðun í áliti sínu og taldi nefndin „ ... að þeir útlendingar sem 

ekki liggur fyrir hverjir eru, eða sýna af sér hegðun sem bendir til þess að af þeim stafi hætta, 

eiga ekki rétt til að ganga lausir hér á landi.“
154

 Við skoðun á dómaframkvæmd má sjá að 

heimildinni í 7. mgr. 29. gr. útlendingalaga hefur verið beitt töluvert oft í þeim tilvikum þar 

sem lítil eða engin vitneskja er um aðila sem koma með ólöglegum aðferðum til landsins. 

Horfa má til að mynda til fjögurra nýlegra dóma Hæstaréttar nr. 430/2012, nr. 558/2012
155

, nr. 

581/2012
156

 og nr. 529/2012
157

 til vitnis um þá framkvæmd. Þrátt fyrir að málin séu að mörgu 

leyti ólík var þó í öllum málunum fjórum framvísað fölsuðu vegabréfi í blekkingarskyni við 

komu til landsins. Í kjölfarið var í öllum málunum staðfestur gæsluvarðhaldsúrskurður á 

grundvelli 7. mgr. 29. gr. útlendingalaga á þeirri forsendu að heimilt er að handtaka útlending 

ef hann neitar að gefa upp hver hann er, rökstuddur grunur er um að útlendingur gefi rangar 

upplýsingar um hver hann er eða hann sýnir af sér hegðun sem gefur til kynna að af honum 

stafi hætta. Af framangreindum dómum er ljóst að í kjölfar lagabreytingarinnar hefur 

Hæstiréttur breytt því áliti sínu sem getið er um í dómi réttarins nr. 379/2004 sem greint var 

frá hér að framan. 

4.3.2. Vægari úrræði en gæsluvarðhald 

Meðalhófsregla sem lögfest er á sviði stjórnsýslunnar sbr. 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 

(ssl.) felur í sér að aðeins skuli tekin íþyngjandi ákvörðun ef lögmætu markmiði sem að er 

stefnt verði ekki náð með öðru og vægara móti. Í 3. mgr. 53. gr. sml. er gerð framangreind 

krafa um meðalhóf til þeirra sem rannsaka sakamál. Er þeim gert að gæta þess að mönnum 
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verði ekki gert meira tjón, óhagræði eða miski en óhjákvæmilegt er eftir því sem á 

stendur. Þar sem gæsluvarðhald skerðir með afgerandi hætti persónufrelsi manna hefur 

meginreglan verið sú að ríki mega einungis grípa til þess að beita gæsluvarðhaldi hafi önnur 

vægari úrræði verið reynd án árangurs.
158

 Í öðrum lið 7. mgr. 29. mgr. útlendingalaga er að 

finna vægara úrræði sem lögregla getur beitt. Samkvæmt ákvæðinu getur lögregla lagt fyrir 

útlending að tilkynna sig eða halda sig á ákveðnu afmörkuðu svæði. Er hér um að ræða 

farbann aðila en sambærilegt ákvæði má finna í 1. mgr 100. gr. sml. Með farbanni er gengið 

mun skemmra en gæsluvarðhald þótt það geti staðið í langan tíma, vegna þess að með því er 

einungis skert ferðafrelsi manna, en ekki athafnafrelsi að öðru leyti.
159

 Má í dæmaskyni líta til 

dóms Hæstaréttar frá 27. nóvember 2008 nr. 611/2008 en þar segir: „Verður við val á 

þvingunarráðstöfun að líta til þess úrræðis sem vægast er og að gagni getur komið. Í því 

sambandi er farbann mun vægara úrræði heldur en gæsluvarðhald [..].“ Mikilvægt er þó að 

hafa í huga að sé farbanni beitt má slíkt úrræði ekki vera of íþyngjandi. Hefur verið talið að 

slíkt geti haft þær afleiðingar að viðkomandi verði ósamstarfsfús gagnvart stjórnvöldum.
160

 

Dómaframkvæmd sýnir að farbanni hefur verið beitt í þeim málum þegar líklegt er talið að 

útlendingur sem grunaður er um refsivert brot og hefur lítil sem engin tengsl við landið, snúi 

aftur til síns heima.
161

 Má af því og með hliðsjón af framangreindri meðalhófsreglu draga þá 

ályktun að það ætti að beita farbanni fyrst í tilviki ólöglegrar komu hælisleitenda sbr. dóm 

Hæstaréttar nr. 327/2004, en þar var talið að ekki hefði verið nægilega sýnt fram á þörf 

gæsluvarðhald varnaðaraðila til þess eins að tryggja návist hans. Var gæsluvarðhaldsúrskurður 

felldur úr gildi en varnaraðila var bönnuð brottför af landinu.
162

 Í lögum um fullnustu refsinga 

nr. 49/2005 (fullnustulög), sbr. lög nr. 129/2011, er einnig að finna sambærilega heimild en 

þar kemur fram að Fangelsismálastofnun getur leyft fanga að ljúka afplánun refsingar utan 

fangelsis enda hafi hann á sér búnað svo að unnt sé að fylgjast með ferðum hans, sbr. 1. mgr. 

24. gr. a fullnustulaga. Þá getur Fangelsismálastofnun sett það sem skilyrði fyrir reynslulausn 

að fangi hafi á sér búnað svo að hægt sé að fylgjast með ferðum hans, sbr. 5. tölul. 2. mgr. 64. 

gr. laganna. Við lagabreytingu á útlendingalögum nr. 86/2008 taldi meirihluti 

allsherjarnefndar að með tilkomu 7. mgr. 29. gr. yrði litið til mildari úrræði sem lögreglu 
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stendur til boða, sem heimildir til að víkja frá gæsluvarðhaldi. Var í álitinu einnig kveðið á um 

að vilji útlendingur ekki una slíkum ráðstöfunum getur hann neitað að hlíta þeim, en standi þá 

frammi fyrir þeim möguleika að lögregla fái úrskurð dómara um gæsluvarðhald 

viðkomandi.
163

 Ef litið er í dæmaskyni til nýlegra dóma Hæstaréttar nr. 430/2012, nr. 

558/2012, nr. 581/2012, nr. 529/2012 er ljóst að í framkvæmd hefur ekki verið gripið til 

mildari úrræða fyrst.
164

  

4.3.3. Breytingar í nánd? 

Við skoðun á lagaumhverfinu er ljóst að mikil togstreita á sér stað á milli mannréttinda og 

refsivörslu á þessu sviði. Annars vegar var heimild til að úrskurða aðila í gæsluvarðhald aukin 

árið 2008 af öryggisástæðum. Hins vegar hafa nýlega komið upp hugmyndir um að gera 

útlendingalögin og framkvæmdina mannúðlegri með frekari áherslu á mildari úrræði. Má í því 

samhengi horfa ti þess að lagt var fram til meðferðar í Alþingi frumvarp þess efnis í byrjun 

þessa árs.
165

  

Eitt af nýmælum frumvarpsins er bann við að refsa hælisleitendum vegna ólöglegrar komu og 

falsaðra eða stolinna skilríkja. Við skoðun á 80. gr. frumvarpsins sem kveður á um 

framangreint bann má draga þá ályktun að verið sé að leggja til að stíga til baka það skref sem 

stigið var með lagabreytingu árið 2008. Með ákvæðinu er lagt bann við refsingu geti 

viðkomandi fært rök fyrir því eða líkur séu á að hann komi beint frá svæði þar sem hann hefur 

ástæðu til að óttast ofsóknir. Embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum hefur gert athugasemdir 

við 80. gr. frumvarpsins. Í bréfi embættisins til allsherjarnefndar er vísað til þess að á árinu 

2012 var um þriðjungur umsækjenda um alþjóðlega vernd dæmdur fyrir skjalabrot. Að mati 

embættisins er því óhjákvæmilegt að fram fari mat á því hvort um hælisumsækjendur gildi 

þau skilyrði sem kveðið er á um í 1. mgr. og 31. gr. Flóttamannasamningsins og því sé ekki 

unnt að girða fyrir að umsækjendur séu ákærðir.
166

 Í þeim tilvikum þar sem talið er nauðsyn 

að afla persónulegra upplýsinga um viðkomandi útlending í því skyni að sannreyna hver hann 

er og rannsaka hvort hann falli undir 1. mgr., er í breytingatillögunni, vægari úrræðum 

lögreglu gert hærra undir höfði. Lögð er áhersla á að ekki skuli beita jafn íþyngjandi 

þvingunarráðstöfun og gæsluvarðhaldi skv. 125. gr. laganna nema ákvæði um 

tilkynningarskyldu eða krafa um að dveljast á ákvæðnum stað skv. 124. gr. hafi verið 
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árangurslaus við að ná því markmiði sem að er stefnt. Verði frumvarpið að lögum má telja að 

í þeim tilvikum sem ekki er vitað hver aðili er eða viðkomandi sýnir af sér hegðun sem gefur 

til kynna að hann sé talinn ógna allsherjarreglu, öryggi ríkisins eða almannahagsmunum, geti 

verið varasamt í framkvæmt að hann sé fyrst úrskurðaður til að halda sig á ákveðnu svæði 

áður en gæsluvarðhaldi er beitt. Sé gæsluvarðhald ekki tækt úrræði fyrr en vægari úrræðum 

hafi verið beitt, getur öryggi verið stefnt í hættu, meðal annars öryggi þeirra umsækjenda um 

alþjóðlega vernd sem eru vistaðir á sama stað. 
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5. Frelsissvipting barna  

5.1. Aldursskilyrði fyrir sakhæfi 

Líkt og kom fram í fjórða kafla er mælst til þess að hælisleitendur séu einungis vistaðir í 

gæsluvarðhald sé það síðasta úrræði til að mynda meðan verið er að staðfesta hver 

hælisleitandi er hafi hann ekki lögleg persónuskilríki meðferðis.
167

 Hér verður litið til þess 

hvort heimild til að vista hælisleitendur í gæsluvarðhald þrengist þegar um er að ræða börn í 

hælisleit. Fyrst ber að líta nánar á hvaða reglur gilda um sakhæfi barna. 

Ef einstaklingur sannanlega fullnægir öllum refsiskilyrðum laga með því að vinna verk eða 

vanrækja lagaskyldu, hefur hann áunnið sér refsiábyrgð.
168

 Almennt eru taldar löglíkur fyrir 

því að sakborningar séu sakhæfir, nema tilefni þyki til annars af einhverjum ástæðum og er 

meginreglan sú að allir menn geti þurft að sæta þvingunarráðstöfunum í þeim tilvikum en þó 

eru undantekningar frá þeirri reglu. Eitt af refsiskilyrðum refsiábyrgðar eru skilyrði um 

sakhæfi sökunaut.
169

 Það hvílir á þeim sem setur fram kröfu um gæsluvarðhald yfir 

sakborningi, þ.e. lögreglustjóra á rannsóknarstigi og ákæruvaldi eftir að sakamál hefur verið 

þingfest, að sýna fram á að almennum og sérstökum skilyrðum þess sé fullnægt, sbr. 1. mgr. 

108. gr. sml. Í samræmi við ákvæði VII. kafla sml. ber lögreglu meðal annars að rannsaka 

aldur sakbornings. Í gildandi lögum er kveðið á um framangreint aldursskilyrði 

gæsluvarðhalds í 1. mgr. 95. gr. sml. sem leystu af hólmi lög nr. 19/1991. Er í ákvæðinu gerð 

sú krafa að úrskurða megi sakborning í gæsluvarðhald hafi hann náð 15 ára aldri. Bent hefur 

verið á þau rök rök fyrir refsileysi barna yngri en 15 ára að yngri börn búi ekki yfir reynslu og 

þroska til þess að skilja eðli og afleiðingar refsiákvörðunar. Auk þess má ætla að refsivist sé 

börnum mun þungbærari en fullorðnum og þykir því óréttlátt og ómannúðlegt að refsa 

börnum.
170

 Við mat á sakhæfi aðila eru því alltaf lögð fram gögn um aldur hans.
171

 Þó ber að 

hafa í huga, líkt og fjallað er um í kafla þrjú, að upp getu komið sú staða að ekki eru til staðar 

gögn til vitnis um aldur viðkomandi og er í þeim tilvikum framkvæmd aldursgreining.  

Ríki bregðast við afbrotum af hálfu ungra sakborninga á ólíkan hátt. Flest ríki eru þó sammála 

um það að forðast skuli að refsa börnum eða refsingarnar skuli vera mildaðir með tilliti til 
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ungs aldurs sakbornings.
172

 Aldursskilyrði fyrir sakhæfi eru þau sömu á öllum 

Norðurlöndunum og hafa þau öll sett sig upp á móti vistun barna undir 18 ára aldri í 

fangelsi.
173

 Í Danmörku er kveðið á um dómstólaskipan og meðferð mála, þ.á.m. sakamála, í 

einum lagabálki, réttarfarslögunum (d. Retsplejeloven). Kveðið er á um gæsluvarðhald og 

skilyrði þess í 762. -779. gr. laganna.
174

 Til almennra skilyrða telst að einstaklingur hafi náð 

sakhæfisaldri. Þann 1. júní 2010
175

 var sakhæfisaldur í Danmörku lækkaður í 14 ár vegna hina 

mörgu tilfella alvarlegra afbrota sem 14 ára ungmenni hafa staðið á bak við þar í landi á 

síðastliðnum árum.
176

 Aldursskilyrðin voru hækkuð að nýju í 15 ár á síðasta ári,
177

 þann 28. 

febrúar 2012,
178

 í kjölfar gagnrýni frá Barnaréttarnefndinni árið 2011 um að lækkun 

aldurskilyrða árið 2010 hefði verið skref aftur á bak í mikilvægri þróun mannréttinda í 

Danmörku.
179

 Þrátt fyrir að Barnasáttmálinn kveði ekki sérstaklega á um sakhæfi barna má 

líta til þess að Barnaréttarnefndin hefur haft á orði að aðildarríki eigi að sjá til þess að 

sakhæfisaldurs sé ekki lægri en 12 ára. Nefndin hefur einnig mælt fyrir um að aðildarríkin eigi 

að stefna að því markvisst að hækka aldursskilyrðin í 14 og jafnvel 16 ár, eins fljótt og unnt 

er.
180

 Hér má einnig líta til 4. gr. almennra lágmarksreglna Sameinuðu þjóðanna um meðferð 

afbrotamála ungmenna (e. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 

Juvenile Justice (Beijing reglurnar)). Í 4. gr. reglnanna eru gerðar sömu kröfur um að 

aldursmörkin séu ekki of lág, með tilliti til andlegrar og tilfinningalegrar þróunar barnsins.
181

 

Má segja að á síðustu árum hefur verið borið á auknum þrýstingi á ríki að hækka 

aldursskilyrði sakhæfis í landslögum hvers ríkis.  
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Sömu reglur gilda um gæsluvarðhald sakhæfra barna og fullorðinna, þó með þeim fyrirvara að 

stjórnvöld skulu alltaf taka tillit til þess ef um barn er að ræða og haga aðgerðum sínum 

þannig að hagsmunir barnsins séu ætíð hafðir í huga sbr. 2. mgr. 1. gr. barnal. og 3. gr. 

Barnasáttmálans. Í gildi eru ýmsar sérreglur um meðferð mála sakhæfra barna og taka þær 

fyrst og fremst mið af því að vernda börnin eins og hægt er og tryggja þeim þá umönnun sem 

velferð þeirra krefst. Má þar sérstaklega nefna barnaverndarlögin en þau ná til allra barna 

fram að 18 ára aldri, sbr. 1. mgr. 3. gr. bvl. Því er ljóst að ef um er að ræða börn á aldrinum 15 

til 18 ára reynir mikið á samvinnu milli barnaverndar- og refsivörslukerfisins. Verður hér að 

neðan og í kafla 6 fjallað nánar um þessar sérreglur sem gilda um meðferð mála sakhæfra 

barna. 

5.2. Beiting frelsissviptingar 

5.2.1. Almennt  

Notkun frelsissviptingar getur haft mjög neikvæð áhrif á velferð barnsins sérstaklega ef horft 

er til þess að í flestum tilvikum er lítið vitað um hver er ástæða komu þeirra til landsins. 

Aðstæður ungra hælisleitenda eru flóknar og geta vakið upp spurningar um hvort viðkomandi 

sé fórnarlamb eða gerandi. Ástæða leitar fylgdarlausra barna að hæli í öðru ríki en heimaríki 

eru fjölbreyttar, til að mynda leita þau að hæli vegna átaka í heimalandi, til sjá fyrir 

fjölskyldu, eða til flýja ofbeldi og önnur átök.
182

 Af þessu má draga þá ályktun að börn í 

hælisleit hafi oft mjög takmarkað val og standi þá frammi fyrir afarkostum. Brot sem felst í 

ólöglegri komu eru stundum framin í neyð og getur barn því undir ákveðnum ákveðnum 

kringumstæðum verið fórnarlamb og gerandi á sama tíma.
183

 

Barnaréttarnefndin hefur mælt sérstaklega fyrir um að ekki eigi að svipta fylgdarlaus börn 

frelsi fyrir ólöglega komu til annars ríkis. Gæsluvarðhald má aldrei réttlæta á þeim grundvelli 

einum.
184

 Samkvæmt skýrslu um verkefnið Seperated Children in Europe er eitt af 

markmiðum í aðgerðaráætlun stofnunarinnar fyrir tímabilið 2009-2013 að það verði lýst 

óheimilt að svipta fylgdarlaus börn frelsi við ólöglega komu til annars ríkis en heimaríkis, 

hvort sem þau eru í leit að hæli eður ei.
185

 Samkvæmt skýrslunni telst öll frelsissvipting 
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óheimil sama hvort það er í fangaklefa lögreglunnar eða í sérstökum 

gæsluvarðhaldsstofnunum fyrir ungmenni. Einnig má horfa til leiðbeinandi reglna 

Evrópuráðsins um barnvinsamlegt réttarkerfi.
186

 Í reglu 22 kemur fram að ekki megi svipta 

fylgdarlaus börn, þar með talin börn í hælisleit, frelsi á þeirri einu forsendu að þau séu ekki 

með ríkisborgararétt í komuríkinu. Þrátt fyrir þessi tilmæli eru börn í mörgum tilfellum vistuð 

í gæsluvarðhald fyrir ólöglega komu til ríkja. Sum þeirra eru vistuð í stuttan tíma, en önnur 

eru vistuð í marga mánuði og sum í jafnvel mörg ár.
187 

 

Frelsissvipting getur þó talist nauðsynleg til dæmis til að tryggja návist þeirra og vegna 

almennra öryggissjónarmiða sbr. umfjöllun í kafla fjögur. Þegar ekki eru neinar aðrar lausnir í 

boði en svipta barn frelsi sínu ber að hafa í huga að gæsluvarðhald er sú þvingunarráðstöfun 

sem gengur lengst í því að skerða grundvallarréttindi manns.
188

 Skal þá vistun fara fram á 

viðeigandi stofnun sem annast börn sbr. 20. gr. Barnasáttmálans.
189

 Meginreglan er sú að við 

nauðsynlega frelsissviptingu barna eigi engin önnur réttindi barna að vera skert. Í 37. gr. 

Barnasáttmálans er barni meðal annars tryggður rétturinn til að vera ekki svipt frelsi sínu með 

ólögmætum eða gerræðislegum hætti. Í b-lið ákvæðisins er að finna skilyrði fyrir handtöku, 

varðhaldi og fangelsun barns en slíku skal aðeins beitt sem síðasta úrræði og í skemmsta tíma 

sem við getur átt. Skal frelsissviptingu einungis beitt í alvarlegum tilvikum og skal hún vara í 

eins stuttan tíma og mögulegt er.
190

 Í c.- og d.- lið sömu greinar eru sett frekari skilyrði um 

meðferð barns sem svipt hefur verið frjálsræði sínu og þar segir meðal annars að halda skuli 

hverju barni, sem svipt er frelsi, aðskildu frá fullorðnum, nema ef talið er að það sé því fyrir 

bestu að gera það ekki. Verður fjallað nánar um þessa kröfu um aðskilnað í sjötta kafla.  

5.2.2. Beiting frelsissviptingar hér á landi í tilviki barna í hælisleit 

Á íslenskum stjórnvöldum hvíla þjóðréttarskyldur að tryggja börnum, sem sækja um 

alþjóðlega vernd, sérstaka vernd, sbr. 22. gr. Barnasáttmálans.
191

 Sú skylda hvílir á öllum 

aðilum og stofnunum hér á landi sem fara með málefni barna, sem grunuð eru um sakhæfa 

háttsemi eða hafa verið sakfelld, að taka alltaf tillit til ungs aldurs þeirra. Líkt og fjallað hefur 
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verið um hér að framan getur lögreglan gripið til sérstakra þvingunarráðstafana í þágu 

rannsóknar.
192

 Ekki hefur reynt á þvingunarráðstafanir í málum sakhæfra barna sem koma 

ólöglega til landsins en þó eru til dæmi um að þvingunarráðstöfum hafi verið beitt í tilviki 

aðila sem kom ólöglega til landsins og vafi hefur leikið um aldur þeirra. Getur sönnun um 

aldur verið vandasöm í tilviki barna sem koma til landsins án persónuskilríkja eða hafa 

meðferðis falsaða pappíra. Í þeim tilvikum á barnið, líkt og áður hefur komið fram, að njóta 

vafans þar til annað er sannað, sbr. umfjöllun í þriðja kafla. Verður hér horft til dóms 

Hæstaréttar frá 15. nóvember í máli nr. 430/2012 í dæmaskyni við skoðun á framkvæmd hér á 

landi í tilviki frelsissviptingar barna við ólöglega komu. 

Heimilt er samkvæmt a.- lið 1. mgr. 18. gr. útlendingalaga að vísa útlendingi frá landi við 

komu, til landsins eða allt að sjö sólarhringum frá komu fullnægi hann ekki reglum sem settar 

eru um vegabréf, vegabréfsáritun eða komu til landsins. Var aðili X í máli nr. 430/2012 

sviptur frelsi á grundvelli þessa ákvæðis þegar sú ákvörðun var tekin af lögreglustjóranum á 

Suðurnesjum að vista ákærða í fangaklefa embættisins við Hringbraut í Keflavík þar sem ekki 

var aðstaða til vistunar í landamærastöðinni á Keflavíkurflugvelli. Skýrsla um rannsókn á 

vegabréfi því er X framvísaði við komu sína hingað til lands lá fyrir degi síðar. Í ljósi 

niðurstöðu rannsóknar lögreglu á vegabréfinu lá á þessum tímapunkti fyrir rökstuddur grunur 

um að ákærði hefði með framvísun vegabréfsins gerst sekur um refsiverða háttsemi. Í 7. mgr. 

29. gr. útlendingalaga og 1. mgr. 90. gr. sml. eru heimildir til að handtaka útlending í þágu 

rannsóknar hafi lögregla rökstuddan grun um að viðkomandi hafi framið brot sem sætt getur 

ákæru sbr. umfjöllun í fjórða kafla. Ber þá án undandráttar að leiða viðkomandi fyrir dómara, 

sbr. 1. mgr. 94. gr. sml. og fyrsta málslið 3. mgr. 67. gr. stjórnarskrárinnar. Sé hann ekki 

látinn laus ber dómara áður en sólarhringur er liðinn í samræmi við 1. mgr. 94. gr. sml, og 

annan málslið 3. mgr. 67. gr. stjórnarskrárinnar, að ákveða með rökstuddum úrskurði hvort 

ákærði skyldi sæta gæsluvarðhaldi. Athyglivert verður að telja að ekki var farið fram á 

gæsluvarðhaldsúrskurð þegar lögreglan hafði rökstuddan grun um brot X. Aðili X var þó 

áfram sviptur frelsi sínu með vistun í fangaklefa þar til hann var færður fyrir dómara þar sem 

mál var höfðað á hendur X fyrir skjalabrot. Í máli Hrd. 430/2012 var staðfest niðurstaða hd. S-

347/2012 um sakfellingu aðila X. Var við þá ákvörðun horft til ákvæðis 2. mgr. 18. gr. 

útlendingalaga sem kveður á um að nægjanlegt sé að meðferð máls hefjist innan sjö 

sólarhringa. Hafa ber þó huga að í frumvarpi með tilkomu sama ákvæðis er kveðið á um að 

gert sé ráð fyrir „ .. .vistun útlendinga á landamærastöð eða við hana.“
193

 Í niðurstöðu sinni 
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tók Hæstiréttur ekki afstöðu til frelsissviptingar á því tímabili sem hér er um rætt þ.e.a.s. 

vistun aðila X í fangaklefa við komu fram að þeim tíma sem mál hans var tekið fyrir í 

Héraðsdómi. Við mat á lögmæti frelsissviptingar aðila ber að horfa til þess að við gildistöku 

ákvæðis 7. mgr. 29. gr. útlendingalaga kvað löggjafinn á um að af Hrd. 379/2004 mætti skýrt 

ráða að útlendingur, sem ekki er vitað hver er og hefur ekki gefið réttar upplýsingar um hver 

hann er, verði ekki úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli 1. mgr. 18. gr. útlendingalaga 

nema gripið hafi verið til annarra vægari úrræða fyrst. Var því ákvæði 7. mgr. 29. gr. ætlað að 

veita lögreglu heimild til handtöku og dómara skýra heimild til að úrskurða í gæslu þá 

útlendinga sem fjallað er um í 29. gr. laganna samkvæmt reglum um meðferð sakamála.
194

  Í 

ljósi þessara orða og umfjöllunar í fjórða kafla þar sem litið er til dómaframkvæmdar við mat 

á réttmæti gæsluvarðhaldsúrskurða á grundvelli 7. mgr. 29. gr. útlendingalaga má segja að í 

18. gr. sömu laga felist ekki heimild til að svipta mann frelsi í allt að sjö daga í fangaklefa án 

dómsúrskurðar.
195

 Ætla má að í máli Hrd. 430/2012 hafi lögreglu verið heimilt að handtaka 

viðkomandi um leið og rökstuddur grunur lá fyrir um að koma hans væri ólögmæt sbr. 7. mgr. 

29. gr. laga nr. 96/2002 og 1. mgr. 90. gr. laga nr. 88/2008. Verður þó að telja að þá hafi án 

undandráttar átt að leiða hann fyrir dómara, sbr. 1. mgr. 94. gr. síðarnefndra laga og fyrsta 

málslið 3. mgr. 67. gr. stjórnarskrárinnar.  

5.3. Frelsissvipting barna með íslenskan ríkisborgararétt  

Til samanburðar við umfjöllun um vistun ungra hælisleitenda er hér áhugavert að leita svara 

við því í hvaða tilfellum heimilt er að svipta sakhæf börn frelsi hér á landi. Má segja að 

ákveðin vitundarvakning hafi orðið á síðustu árum í þeim málum. Með tilkomu laga um 

meðferð sakamála voru gerðar þær breytingar með 5. mgr. 95. gr. sml. að: „ .. ekki megi 

úrskurða sakborning yngri en 18 ára í gæsluvarðhald nema telja megi víst að önnur úrræði 

sem vísað er til í 1. mgr. 100. gr. eða mælt er fyrir um í barnaverndarlögum geti ekki komið í 

stað þess.“ Með ákvæðinu er ekki lagt bann við því að menn á aldrinum fimmtán til átján ára 

séu úrskurðaðir í gæsluvarðhald, heldur leggur ákvæðið þá skyldu á stjórnvöld að leitað verði 

allra tiltækra leiða og forðast til hins ítrasta að vista sakhæf börn í gæsluvarðhald. Má því 

segja að stefna um betrun ungra fanga hafi átt auknu fylgi að fagna á síðustu áratugum á 

kostnað vinsæla  eldri hugmynda um refsingu.
196

 Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpinu 

til laga um meðferð sakamála er vikið að þeim úrræðum sem koma til athugunar en þau eru 
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farbann eða fyrirmæli um að sakborningur haldi sig á ákveðnum stað, sbr. 1. mgr. 100. gr. eða 

vistun á viðeigandi heimili eða stofnun samkvæmt XIII. eða XIV. kafla bvl. Auk þess getur 

dómari sett það skilyrði að sakborningur hafi á sér búnað þannig að unnt sé að fylgjast með 

ferðum hans.
197

 Af úrræðunum má dæma að gerð sé sú krafa í lögum að leitað sé allra tiltækra 

ráða til að koma í veg fyrir að börn yngri en 18 ára þurfi að sæta gæsluvarðhaldi. Er þetta í 

samræmi við 4. mgr. 40. grein Barnasáttmálans sem kveður á um að börn sem komast í kast 

við lögin skuli eiga völ á öðrum úrræðum en fangelsis- eða stofnanavist. Slíkar ráðstafanir 

skuli tryggja velferð þeirra og samræmast aðstæðum þeirra og broti. Við gildistöku laga nr. 

19/2013 um lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins voru gerðar 

breytingar á fullnustulögum að því leyti að við ákvæði 14. gr. var bætt við ákævði um að 

fangar sem eru undir 18 ára aldri skulu vistaðir á heimili á vegum barnaverndaryfirvalda, 

nema sérstakar ástæður séu til að vista þá í fangelsi. Er ákvæðið samhljóða samningi sem 

Fangelsismálastofnun og Barnaverndarstofa
198

 gerðu með sér í nóvember árið 1999 um vistun 

fanga yngri en 18 ára.
199

 Í samkomulaginu felst að ef Fangelsismálastofnun berst dómur til 

fullnustu, þar sem yngri dómþoli en 18 ára er dæmdur í óskilorðsbundið fangelsi, skuli 

Barnaverndarstofu þegar tilkynnt um það og skal hún þá kanna hvort hún telji mögulegt að 

dómþoli afpláni refsingu sína á meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu, enda liggi að 

jafnaði fyrir vilji dómþola til slíkrar afplánunar. Í samkomulaginu er gert ráð fyrir því að 

ungmenni sem úrskurðuð eru í gæsluvarðhald skuli sæta sömu meðferð og skuli slík vistun 

framkvæmd í samráði við rannsóknaraðila máls sbr. 2. gr. samkomulagsins.
200

 Með öðrum 

orðum er hér stjórnvöldum, þegar val er um leiðir til að ná fram þeim markmiðum sem þeim 

ber að vinna að, gert að hafa í huga meðalhófsreglu 12. gr. ssl. Hún leggur meðal annars 

hömlur á mat stjórnvalda á vali og beitingu úrræða til að ná fram þessum markmiðum. 

Stjórnvaldi er samkvæmt framangreindri reglu ekki aðeins skylt að líta til þess markmiðs sem 

starf þess stefnir að, heldur ber því einnig að taka tillit til hagsmuna og réttinda þeirra aðila 

sem athafnir stjórnvaldsisns og valdbeiting beinist að.
201

 Hér eru markmið stjórnvalda ríkisins 

að tryggja öryggi borgara sinna og ber lögreglu því að kanna fyrst hvort hægt sé að ná því 

markmiði án þess að íþyngja málsaðila. Má í því samhengi horfa til þess að þegar um er að 

ræða lagaákvæði sem með einum eða öðrum hætti takmarka grundvallarréttindi manna og 

frelsi er það almennt viðurkennt sjónarmið við lögskýringu að skýra eigi slíkt lagaákvæði 
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borgurunum í hag.
202

 Ber stjórnvaldi að fara ákveðinn meðalveg á milli þessara andstæðu 

sjónarmiða og forðast til hins ítrasta að vista barnið í gæsluvarðhald. Verði ekki hjá því 

komist að taka íþyngjandi ákvörðun líkt og gæsluvarðhald ber stjórnvaldi að velja það úrræði 

sem vægast er, svo sem vistun barnsins á meðferðarheimili. Komi það ekki að gagni má þá 

fyrst grípa til róttækari og harkalegri aðferða líkt og vistun í fangaklefa.
203

 Börn skal með 

öðrum orðum aldrei vista í gæsluvarðhald nema ef um mjög alvarlega glæpi er að ræða og 

önnur vistunar úrræði koma ekki til greina.
204

   

5.4. Jafnrétti 

Í 11. gr. ssl. og 67. gr. stjskr. er lögfest sú meginregla sem nefnd hefur verið jafnræðisregla. Í 

henni felst að við úrlausn máls skuli stjórnvöld gæta samræðis og jafnræðis í lagalegu tilliti. 

Þetta þýðir að mál sem eru sambærileg í lagalegu tilliti skuli hljóta sams konar úrlausn.
205

 

Reglan gildir skv. 2. mgr. 1. gr. ssl. þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um rétt eða skyldu 

manna líkt og ákvörðun um hvort og hvar vistun aðila fer fram. Í 2. gr. Barnasáttmálans er að  

finna sambærilega reglu þar sem kveðið er á um jafnan rétt allra barna; hvar sem er, hvenær 

sem er og óháð stöðu þeirra sjálfra eða aðstandenda þeirra. Þetta þýðir að rétt barna beri að 

tryggja án mismununar.
206

 Í reglunni felst með öðrum orðum að allar þær skyldur og öll þau 

réttindi sem íslenska ríkið leggur á og veitir börnum með íslenskan ríkisborgararétt þarf að 

leggja á og veita öllum börnum með sama hætti,
207

 þar með talið börnum í hælisleit, 

flóttabörnum og þeim börnum sem sótt hafa um hæli en umsókn þeirra hefur verið hafnað á 

þeim tíma sem þau hafa verið stödd innan lögsögu ríkisins.
208

 Ríkin hafa vissulega ákveðið 

svigrúm til að meta hvort og að hve miklu leyti mismunandi úrræði eigi að gilda um 

sambærileg tilvik. Hefur sú túlkun stoð í því sjónarmiði að ríki eru í betri stöðu en 

svæðisbundnir og alþjóðasamningar til að meta aðstæður í hverju tilviki innan sinnar eigin 

lögsögu.
209

 Þó verður að hafa í huga að ef engar lögmætar ástæður eru fyrir mismun í meðferð 

ríkis á úrræðum til vistunar barna með ríkisborgararétt sem hafa brotið af sér og barna sem 
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koma hingað til lands ólöglega, verður mismununin að teljast ólögleg.
210

 Hér má horfa til þess 

að á þeim tíma sem þetta er ritað liggur fyrir á Alþingi frumvarp til breytinga á 

útlendingalögunum. Verði frumvarpið að lögum mun ákvæði 2. mgr. 125. gr. 

breytingalaganna þrengja heimildir til úrskurðar í gæsluvarðhald yfir umsækjendum um hæli, 

í tilviki þeirra sem eru yngri en 18 ára en eldri en 15 ára. Heimildin nær einungis til þeirra 

tilvika þegar umsækjandi hefur sýnt af sér hegðun sem gefur til kynna að hann sé talinn ógna 

allsherjarreglu, öryggi ríkisins eða almannahagsmunum. Einnig mun breytingin lögfesta þau 

skilyrði að gæsluvarðhaldi skuli einungis beitt þegar önnur vægari úrræði, samkvæmt 

útlendingalögum eða sem mælt er fyrir um í barnaverndarlögum, koma ekki til greina eða ná 

ekki því markmiði sem að er stefnt.
211

 Við skoðun á ákvæðinu má draga þá ályktun að með 

breytingunni sé verið að færa skilyrðin til samræmis við ákvæði 5.mgr. 95. gr. sml.
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6. Skilyrði um aðstæður í gæsluvarðhaldi  

6.1. Meðferð frelsissviptra einstaklinga 

Gæsluvarðhaldi er stundum beitt í rannsóknarskyni í kjölfar ólöglegrar komu til landsins sbr. 

umfjöllun í  fjórða kafla. Ber því að skoða hvaða skilyrði eru gerð um aðstæður í 

gæsluvarðhaldi sakhæfra barna sem koma hingað til lands í leit að hæli. Í 1.mgr. 10. gr. SBSR 

er kveðið á um að með alla menn sem sviptir eru frelsi sínu skuli fara af mannúð og með 

virðingu fyrir meðfæddri göfgi mannsins. Sambærileg ákvæði má finna í ýmsum öðrum 

alþjóðlegum mannréttindasamningum.
212

 Séu hælisleitendur sviptir frelsi sínu við komu til 

ríkis skal ríki hafa það að leiðarljósi að komið sé fram við þá af virðingu, skilningi, samúð og 

þá má ekki beita ómannúðlegri eða niðurlægjandi meðferð.
213

  Gerð er sú krafa að ríki 

uppfylli þær alþjóðlegu skuldbindingar sem hælisleitendum ber við frelsissviptingu, þar með 

talið þau skilyrði sem sett eru um aðstæður í gæsluvarðhaldi.
214

  Sérstakur fulltrúi um 

mannréttindi innflytjenda (e. The Special Rapporteur on the Human rights of Migrants) hefur 

túlkað ákvæði 10. gr. SBSR sem svo að ákvæðið geri kröfu til ríkja að horft sé til sérstakra 

aðstæðna og þarfa innflytjenda við frelsissviptingu þeirra.
215

 Hér verður litið nánar á þá kröfu 

að unga hælisleitendur ber ekki að vista með eldri föngum.  

6.1.1. Móttökumiðstöð 

Mörg ríki í Evrópu bregðast við ólöglegri landgöngu hælisleitenda með gæsluvarðhaldsvistun 

í fangaklefa.
216

 Leiðbeinandi reglur Sameinuðu þjóðanna um viðmið sem gilda um 

gæsluvarðhald hælisleitenda (e. Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating 

to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention) kveða á um að ríki eigi að 

forðast til hins ítrasta að vista hælisleitendur og flóttamenn í fangaklefa. Í reglunum er mælt 

með að ríki komi á fót sérstakri móttökumiðstöð sem hefur einungis þann eina tilgang að vista 

hælisleitendur.
217
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Eins og fjallað var um í fjórða kafla þessa rits hefur þess verið krafist að einstaklingur sem 

framvísar fölsuðum skilríkjum þ.e. þegar brot er talið varða 155. gr. hgl. eða 157. gr. hgl. að 

kærði sæti gæsluvarðhaldi samkvæmt a. og b. liðum 95. gr. sml. og 7. mgr. 29. gr. 

útlendingalaga  sbr. 18. gr. laga nr. 86/2008.
218

 Við skoðun á tilvikum þar sem hælisleitendur 

koma í gegnum landamærastöðina í Keflavík í Lögregluembættinu á Suðurnesjum
219

 má sjá 

að hælisleitendur eru vistaðir í landamærastöðinni á Keflavíkurflugvelli. Eru þeir hýstir eru í 

16m fermetra
 
herbergi sem sérstaklega er ætlað fyrir þessar aðstæður. Lýsing og hiti í 

herberginu uppfyllir skilyrði alþjóðlegra mannréttindasamninga, auk þess sem herbergið er 

vel búið af húsgögnum og salernis aðstöðu. Biðherbergi á varðstofu lögreglunnar á 

Suðurnesjum í suðurhluta Flugstöð Leifs Eiríkssonar er stundum nýtt fyrir sólarhrings vistun 

einstaklinga sem koma ólöglega til landsins til að sækja um hæli hér á landi.
220

 Slík vistun 

hefur verið talin falla undir hugtakið gæsluvarðhald, sjá dóm Mannréttindadómstóls Evrópu, 

Amuur gegn Frakklandi.
221

 Þó verður að horfa til þess að herbergið er 18 fermetrar og 

uppfyllir það einnig öll skilyrði sem gerð eru um góða lýsingu og hita við slíkar aðstæður. 

Auk þess sem herbergið er vel búið húsgögnum.
222

 Ef vistun í flughöfn er ekki möguleg við 

ólöglega komu aðila til landsins er viðkomandi vistaður í fangaklefa embættisins við 

Hringbraut í Keflavík sbr. Hrd. 430/2012. Mannréttindanefnd SÞ hefur viðurkennt að 

aðstæður í gæsluvarðhaldi geta verið mismunandi eftir þeim ráðum sem ríkjum eru tiltæk, en 

nefndin leggur þó áherslu á að jafnt verði yfir alla að ganga sbr. 1. mgr. 2. gr. 

Mannréttindasáttmálans.
223

 Þetta verður að telja athyglivert í ljósi þeirra ólíku 

vistunarmöguleika sem bíða hælisleitenda við ólöglega komu líkt og að framan hefur verið 

greint. 
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Mynd 6-1 : Aðstæður í fangaklefa á Lögreglustöðinni við Hringbraut.
224

 

Ef litið er til aðstæðna hælisleitenda í fangaklefunum, sjá á mynd 6.1., verður að telja að vistin 

í fangaklefa miði ekki að sérstökum þörfum hælisleitenda líkt og gerð er krafa um í 

alþjóðlegum samningum sbr. fyrri umfjöllun.
225

 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur þó 

ítrekað bent á þá staðreynd að engin vistunarúrræði eru til staðar fyrir fólk í ólögmætri dvöl 

hér á landi önnur en fangaklefar, sem er að mati lögreglustjórans algerlega óviðunandi 

úrræði.
226

 Þetta eru athygliverð ummæli í ljósi þess í reglum SÞ um gæsluvarðhald 

hælisleitenda, hafa ríki verið hvött til að réttlæta ekki beitingu gæsluvarðhalds á þeim 

grundvelli að þau geti ekki uppfyllt skyldu samkvæmt alþjóðlegum samningum um sérstaka 
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móttökuaðstöðu, fyrir hælisleitendur.
227

 Í skýrslu sinni frá 1998 lagði Evrópunefndin um 

pyndingar áherslu á að ef nauðsynlegt væri að svipta aðila í hælisleit frelsi sínu væri það 

ákjósanlegasti kosturinn að vista þá í aðstöðu sem væri sérstaklega ætlað það hlutverk. Í 

skýrslu sinni í kjölfar rannsóknar á aðstæðum í fangelsum á Íslandi árið 2006 mælir nefndin 

fyrir um að þrátt fyrir aðstæður buðu ekki upp á þann möguleika að opna móttökumiðstöð á 

þeim tíma sem skýrslan var gerð þá ætti Íslenska ríkið að hafa í huga að ef málum í þessum 

flokki myndi fjölga væri nauðsynlegt að ríkið opnaði slíka miðstöð.
228

  

 

Í núgildandi íslenskum lögum eru engin ákvæði um móttöku umsækjenda um hæli sem hefur 

það að markmiði að greina sem fyrst í ferlinu þá sem geta talist vera í sérstaklega viðkvæmri 

stöðu og tryggja að þeir fái viðeigandi málsmeðferð. Telja verður að ákvæði sem veita 

umsækjendum í sérstaklega viðkvæmri stöðu rétt eða aðstoð umfram aðra verði gagnslítil séu 

ekki aðferðir til staðar til þess að greina hverjir falla í þann flokk. Í áður nefndu frumvarpi til 

breytinga á útlendingalögunum, sem lagt var fyrir Alþingi í byrjun ársins, er gerð tillaga um 

að sett verði á laggirnar móttökumiðstöð þar sem leitast verði við að greina þá sem eru í 

sérstaklega viðkvæmri stöðu og sérþarfir þeirra sbr. 74. gr. frumvarpsins.
229

 Bæði 

Umboðsmaður Barna og Mannréttindaskrifstofa Íslands hafa stutt fyrrgreinda tillögu um 

móttökumiðstöð. Sjá embættin fram á að slík miðstöð geti verið mikilvægt úrræði sem nýta 

verði við vistun fylgdarlausra barna áður en gripið er til íþyngjandi úrræða á borð við vistun í 

fangaklefa.
230 

Má segja að ef lögin taka gildi, hefur framangreind móttökumiðstöð möguleika 

á að vera liður í jákvæðri réttarþróun um réttindi fylgdarlausra barna hér á landi. 

Sérstakt greiningarferli hefði ekki einungis í för með sér mannúðlegri meðferð fyrir 

umsækjendur heldur má einnig ætla að umtalsvert hagræði geti af því hlotist fyrir stjórnvöld, 

þar sem slíkt greiningarferli gæti auðveldað stjórnvöldum að uppfylla rannsóknarskyldu sína. 

Líkt og fram hefur komið í fjórða kafla getur komið upp sú staða að stjórnvöld þurfa að grípa 

til aðgerða ef rökstuddur grunur er um að ógn stafi af umsækjanda um hæli. Embætti 
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Lögreglustjórans á Suðurnesjum hefur einnig fagnað hugmyndum um stofnun sérstakrar 

móttökumiðstöð. Hefur embættið lagt áherslu að mikilvægt sé að móttökumiðstöðinni sé m.a. 

ætlað það hlutverk að taka á móti útlendingum meðan verið er að vinna frumvinnu í 

umsóknarferli þeirra og einnig til að greina þá aðila sem kunna að teljast hættulegir, í 

ólögmætri dvöl og að öðru leyti uppfylla ekki skilyrði komu til landsins. Líkt og gert er í 

móttökumiðstöðvum á öðrum Norðurlöndum.
231

  

6.2.2. Framkvæmd í Noregi 

Í öllum Norðurlöndunum telst landganga sem uppfyllir ekki skilyrði útlendingalaga ríkjanna, 

vera refsiverð hegðun. Hvernig vistun er háttað er þó mismunandi í hverju ríki. Verður hér 

litið á framkvæmd í Noregi annars vegar vegna þess að íslensk útlendingalöggjöf hefur í 

mörgu tilliti átt uppruna sinn að rekja til þeirrar útlendingalöggjafar sem gilt hefur í Noregi. 

Má til að mynda sjá að við samningu frumvarpsins til útlendingalaga hér á landi var að 

verulegu leyti stuðst við norsku útlendingalögin.
232

 Hinsvegar er litið til Noregs vegna þess að 

ríkið hefur reynslu af ólöglegri komu fylgdarlausra barna til ríkis. Má í því samhengi líta til 

þess að fjöldi umsókna frá aðilum í leit að hæli í Noregi hefur aukist á síðustu árum.  

 

Mynd 6-2: Yfirlit yfir umsóknir um hæli í Noregi á árunum 2006-2013.
233
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Til að fá betri sýn á beitingu móttökumiðstöðva sem vistunarúrræðis í Noregi ber fyrst að líta 

stuttlega til skilyrða fyrir löglegri komu til ríkisins. Líkt og fjallað var í um í fjórða kafla þessa 

rits er á Íslandi notkun falsaðra eða rangra skilríkja refsiverð. Í Noregi er sú háttsemi einnig 

refsiverð sbr. 182. gr. norsku hegningarlaganna (n. almendileg borgerlig straffeloven), sbr. 

dómur hæstaréttar Noregs í máli númer Rt-2007-7.
234

 Ákvæði 182. gr. norsku 

hegningarlaganna tekur til allra falsaðra skjala og hefur að geyma þyngri refsiákvæði ef um er 

að ræða opinber skjöl ríkis.
235

 Ákvæði 2. mgr. 372. gr. norsku hegningarlaganna tiltekur 

sérstaklega beitingu rangra vegabréfa. Framkvæmdin hefur verið á þá leið að ef vakni 

grunsemdir um notkun falskra eða rangra skilríkja við komu útlendings til Noregs, tekur 

lögreglan á máli hans nema hann hafi þá þegar sótt um hæli en í þeim tilvikum er mál hans 

sent til norsku útlendingastofnunarinnar (n. Utlendingsdirektoratet Norwegian Directorate of 

Immigration (UDI)).
236

 Í reglum UDI er kveðið annarsvegar á um að það geti verið 

nauðsynlegt að nota fölsk skilríki á flóttaleið en hinsvegar þurfi að hafa í huga að notkun 

slíkra skilríkja getur verið þáttur í skipulagðri glæpastarfsemi. Samkvæmt reglunum gerir 

nauðsyn til að styðjast við fölsuð skilríki á flótta framvísun þeirra fyrir norskum stjórnvöldum 

ekki lögmæta.
237

 Athyglivert verður að telja að þrátt fyrir að norsk lög kveði á um að notkun 

falsaðra skilríkja sé refsiverð, þá telur Hæstiréttur Noregs að það geti verið afsakanlegt fyrir 

flóttamenn sem hyggjast sækja um hæli í Noregi að framvísa fölsuðum eða röngum skilríkjum 

á ferðaleið og við komu. Sérstaklega eigi þetta við ef flóttamaður veit ekki eða getur ekki 

vitað hvaða reglur gildi um meðferð þeirra í Noregi. Öðru máli gegnir ef sá hinn sami 

framvísar fölsuðum skilríkjum eftir að vera kominn inn fyrir landamæri ríkis, slíkar aðstæður 

séu annars eðlis og leiði til annarra og meira íþyngjandi réttaráhrifa.
238

 Í lið 5.4.2.3. í 

reglunum eru talin upp dæmi þar sem UDI telur heimilt að grípa til aðgerða vegna ólöglegrar 

komu, og fellur það tilvik þegar hælisleitandi hefur veitt stjórnvöldum ítrekað rangar 

upplýsingar.
239

 Í 106. gr. laganna eru talin upp skilyrði fyrir handtöku og fangelsun útlendinga 

fyrir ólöglega komu.
240

 Uppfylli einstaklingur í hælisleit ekki skilyrði laganna um gild 

ferðaskilríki sbr. e-liður 106. gr. laganna og gerist hann brotlegur við 182. gr. norsku 
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hegningarlaga með framvísun falsaðra skilríkja sbr. 182. ber að vista hann í sérstakri 

móttökumiðstöð sbr. 107. gr. norsku útlendingalaganna. 

Í Noregi er ein lokuð móttökumiðstöð, nefnist hún Trandum utlendingsinternat. Hún gegnir 

hlutverki fangelsis fyrir hælisleitendur.
241

 Um stöðina gilda áðurnefnd norsk útlendingalög og 

reglugerð um Politiets utlendingsinternat.
242

 Trandum utlendingsinternat er þó bara ein tegund 

af móttökumiðstöðum í Noregi. Til að mynda er þar í landi sérstök móttökumiðstöðvar fyrir 

ungmenni á aldrinum 15 til 18 ára.
243

 Í fimmta kafla var kveðið á um að sakhæfisaldur í öllum 

Norðurlöndunum er 15 ár. Í norskri löggjöf er að finna ákvæði sem sett hafa verið sérstaklega 

til verndar ungmennum á aldrinum 15 til 18 ára sem komast í kast við lögin. Hefur 

meginreglan verið sú að forðast eigi það til hins ítrasta að vista börn í fangelsi. Líkt og hér á 

landi er þó skilyrðið ekki algjört.
244

 Frá desember 2007 hefur norska Barnaverndarkerfið verið 

ábyrgt fyrir meðferð og hagsmunum fylgdarlausra barna undir 15 ára aldri. Þar sem línan er 

dregin við fyrrnefnd aldursmörk njóta börn á aldrinum 15 til 18 ára ekki sama réttar.
245

 Þetta 

ójafnrétti hefur verið gagnrýnt af Norsku samtökunum um réttindi barnsins (FFB) á þeim 

grundvelli að 3. gr. norsku barnaverndarlaganna
246

 eigi við um öll börn sem stödd eru innan 

ríkisins.
247

 Má af þessu draga þá ályktun að brjóti ungmenni af sér með því að beita að 

ólöglegri aðferð við landgöngu í Noregi, sbr. fyrri umfjöllun, geta þau verið vistuð í 

áðurnefndu Trandum utlendingsinternat. Í reglugerðinni um Trandum utlendingsinternat er 

kveðið á um að ef svo ber undir skal við meðferð barna, hagsmunir þess ávallt hafðir í 

fyrirrúmi og beita skuli þeim ráðstöfunum sem ætla má að barni séu fyrir bestu sbr. 3. gr. 

reglnanna.
248

 Lögð er áhersla á samstarf við Barnaverndarþjónustu Noregs sbr. 12. gr. 

reglnanna.  

6.2. Aðskilnaður ungra fanga frá fullorðnum 

Í núverandi framkvæmd eru hælisleitendur ekki vistaðir í móttökumiðstöð á borð við þá sem 

að framan er um rætt. Líkt og umfjöllun í kafla fjögur og fimm leiddi í ljós hafa ungir 
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hælisleitendur verið vistaðir í fangaklefa við ólöglega landgöngu sbr. Hrd. 430/2012. Ber því 

að skoða hér hvaða reglur gilda um vistun barna í fangaklefa. 

 

Leggja ber áherslu á að frelsissvipting barna vegna ólöglegrar komu þeirra til ríkis á að vera 

síðasta úrræðið og alltaf skal leitast við að beita öðrum leiðum sem skemmra ganga. sbr. 

ákvæði 37. gr. Barnasáttmálans og vísast þar til umfjöllunar í fimmta kafla.
249

 Reglur um 

barnvinsamlegt umhverfi benda ríkjum á til leiðbeiningar við framkvæmd í þessum málum að 

sé það mögulegt skuli barn látið í hendur ættingja sem hefur nú þegar ríkisborgararétt í 

landinu. Eigi barnið ekki aðstandenda í slíkri stöðu skal vista barnið á fósturheimili eða á 

sérstakri stofnun sem ætluð er til vistunar barna. Mikilvægt er að engin önnur réttindi en frelsi 

barns séu skert.
250

 Alþjóðlegar leiðbeiningarreglur kveða á um að koma eigi barni fyrir í 

viðeigandi aðstöðu sem er sérstaklega ætluð fyrir vistun barna og tekur mið af þörf þeirra fyrir 

öryggi.
251

 Má í því samhengi horfa til dóms Mannréttindadómstóls Muskhadzhiyeva og fleiri 

gegn Belgíu.
252

 Í niðurstöðu dómsins var kveðið á um að sú framkvæmd að vista börn í 

aðstöðu sem ætluð er fullorðnum væri ekki einungis ómannúðleg framkvæmd sem færi gegn 

ákvæði 3. gr. Mannréttindasáttmálans heldur væri framkvæmdin einnig ólögleg. Ef 

framangreind úrræði eru ekki möguleg og þörf er á að vista barnið í gæsluvarðhald hefur 

Barnaréttarnefndin lagt fyrir stjórnvöld að tryggja börnum aðbúnað sem samræmist innlendri 

og alþjóðlegri barnaverndarlöggjöf þ.e. ber að gera vistunina í gæsluvarðhaldinu 

barnvinsamlegri.
253

 Þegar fylgdarlaust barn leggur fram umsókn um hæli hér á landi skal 

fulltrúi barnaverndaryfirvalda í því umdæmi þar sem umsókn er tekin til meðferðar tilkynnt 

um málið sbr. 5. mgr. a lið 50. gr. útlendingalaga. Vistun skal haga eftir því sem þykir barninu 

fyrir bestu að teknu tilliti til aldurs þess og allra atvika sbr. áður nefndar vinnureglur 

Útlendingastofnunar. Af Hrd. nr. 430/2012 má þá ályktun draga að í þeim tilvikum þegar vafi 

er uppi um aldur aðila getur vistun í fangaklefa verið raunhæfur möguleiki sbr. umfjöllun í 

fimmta kafla. Við skoðun á fangaklefa sem nýttur í þessum tilvikum, sbr. mynd 6.1., verður 

að telja að fangaklefinn sé ekki mjög barnvinsamlegur líkt og áður nefndar reglur um 

barnvinsamlegt umhverfi gera skilyrði um.  
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Til þess að umhverfi teljist barnvinsamlegt þarf að tryggja að hælisleitendur á barnsaldri, 

einkum fylgdarlaus börn, séu ekki látin dveljast með ókunnugum, fullorðnum aðilum.
254

 Þetta 

sjónarmið fær stuðning í Beijing reglunum, Havana reglunum
255

 og í viðmiðandi reglum 

Evrópuráðs um aðbúnað í fangelsum
256

 (e. Recommendation of the Committee of Ministers to 

Member States on the European Prison Rules (Evrópsku fangelsisreglurnar)). Í ákvæði c-lið 

37. gr. Barnasáttmálans er mælt fyrir um framangreint skilyrði um aðskilnað  ófullveðja menn 

hafi sérstakan rétt til að vera aðskildir frá fullorðnum mönnum við frelsissviptingu. Á 

ákvæðið jafnt við um fangelsi og gæsluvarðhald. Í framkvæmd hér á landi hafa ungir 

hælisleitendur ekki verið vistaðir í annarri aðstöðu en fullorðnir. Hafa ber þó í huga að þeir 

eru ekki vistaðir í klefa með fullorðnum einstaklingum.  

 

Sú leið sem helst hefur verið valin hér á landi til að koma ákvæðum alþjóðlegra 

mannréttindasamninga í framkvæmd er að laga íslensk lög að ákvæðum þeirra áður en 

samningurinn er fullgiltur.
257

 Í athugasemdum með þingsályktunartillögu nr. 8/115 með 

fullgildingu Barnasáttmálans, kom fram að stjórnvöld teldu framkvæmd þeirra mála sem 

samningurinn fjallar um í fullu samræmi við ákvæði hans og því var ekki talið nauðsynlegt að 

gera fyrirvara við einstök ákvæði við fullgildingu samningsins árið 1992.  Þetta verður að telja 

athyglivert í ljósi þess að við fullgildinguna voru engin ákvæði í íslenskum lögum um að 

ungum föngum skuli halda aðskildum frá eldri föngum. Var því við fullgildingu sáttmálans 

lögð fram sérstök yfirlýsing vegna ákvæðis 37. gr. samningsins um aðskilnað ungra fanga frá 

eldri.
258

 Í yfirlýsingunni var bent á að það sé regla íslenskra laga að höfuðstefnu til að beita 

slíkri aðgreiningu en ekki þyki rétt að að binda það með svo fyrirvaralausum hætti í lög sem 

gert er ráð fyrir í samningnum. Þess ber að geta að Barnaréttarnefndin hefur hvatt aðildarríki 

til að draga til baka fyrirvara sína og yfirlýsingar við 37. gr. og til að finna hagnýta og 

skynsamlega lausn til að tryggja aðskilda vistun barna og fullorðinna.
259

 Í áður nefndu 

samkomulagi milli Fangelsismálastofnunar ríkisins og Barnaverndarstofu, er kveðið á um að 

miða beri að því að fangar undir 18 ára aldri verði vistaðir á meðferðarheimilum sem rekin 
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eru samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga þar sem fram fer sérhæfð meðferð sem hæfir aldri 

þeirra og réttarstöðu. Samkvæmt samningum kannar Barnaverndarstofa hvort mögulegt sé að 

dómþoli afpláni refsingu sína á meðferðarheimili á vegum stofunnar, enda liggi að jafnaði 

fyrir vilji hans til slíkrar afplánunar. Sama málsmeðferð er viðhöfð þegar um er að ræða 

ungling sem úrskurðaður hefur verið í gæsluvarðhald sbr. 2. gr. samkomulagsins.
260

  

 

Þrátt fyrir framangreint samkomulag hefur framkvæmdin og þessi skortur ríkisins á sérstakri 

aðstöðu fyrir vistun ófullveðja aðila þó verið gagnrýnd m.a. af Evrópunefnd um varnir gegn 

pyndingum (e. The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment).
261

 Einnig má líta til þess að Barnaréttarnefndin hefur í 

tilviki íslenska ríkisins lýst því sérstaklega yfir að hún telji að framangreint samkomulag 

Fangelsismálastofnunar og Barnaverndarstofu nái ekki að veita tryggingu að lögum fyrir 

aðskilnaði frá fullorðnum eins og kveðið er á um í c-lið 37. gr. samningsins. Hefur hún mælst 

til þess að ríkisstjórnin tryggi með lögum að börn í varðhaldi séu aðskilin frá fullorðnum í 

samræmi við nefnt ákvæði.
262

 Hafa ber í huga að nefndin hefur gert sömu athugasemdir við 

fjölmargar skýrslur annarra landa, til að mynda Danmerkur
263

 og Noregs.
264

 Umboðsmaður 

barna á Íslandi hefur einnig gert athugasemdir við fyrirvara Íslands við 37. gr. 

Barnasáttmálans. Telur umboðsmaður að sú skipan sem viðhöfð er hér landi tryggi ekki 

alfarið að börn séu aðskilin frá eldri föngum. Bendir hann á að dæmin sýna að það eru ávallt 

einhverjir sem kjósa að taka út refsingu sína í fangelsi frekar en á meðferðarheimili, sem er að 

mati umboðsmanns ekki alltaf í samræmi við það sem viðkomandi fyrir bestu.
265

 Er 

Umboðsmaður hér að horfa til þess að samkvæmt núverandi lögum og framkvæmd 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.  
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Í greinargerð þeirri, er fylgdi þingsályktun um lögfestingu Barnasáttmálans var 

framangreindur vilji til skoðunar. Þar er bent á að ekki er útilokað í íslenskum lögum að 

ófullveðja aðili geti verið vistaður með fullorðnum mönnum.
266

 Við lögfestingu sáttmálans 

var niðurstaðan sú að meginreglan skuli vera að dómþoli verði vistaður á heimili á vegum 

barnaverndaryfirvalda. Var því við lögfestingu Barnasáttmálans með lögum nr. 19/2003 bætt 

við 14. gr. fullnustulaga nýrri málsgrein um að fangar sem eru undir 18 ára aldri skuli vistaðir 

á heimili á vegum barnaverndaryfirvalda. Af ákvæðinu má draga þá ályktun að önnur úrræði 

standi til boða fyrir sakhæf börn. Hafnað var þó þeirri hugmynd um að kveða á um það með 

lögum að dómþoli skuli vera í meðferð á heimilinu gegn eigin vilja. Er því síðari hluti 

ákvæðisins svo hljóðandi „...nema sérstakar ástæður séu til að vista þá í fangelsi.“
267

 Má því 

segja að við lögfestingu Barnasáttmálans hafi orðið lítil breyting  á fyrirkomulagi vistun 

sakhæfra barna hér á landi. Þau eru áfram vistuð að höfuðstefnu til á meðferðarheimili á 

vegum Barnaverndarstofu að því gefnu að vilji viðkomandi fyrir slíku úrræði sé fyrir hendi. 

Með tillti til umfjöllunar um jafnræði í fimmta kafla má draga þá ályktun að hælisleitendur 

ber að vista ekki í stofnun sem fullorðnir aðilar eru vistaðir í nema sérstakar ástæður séu til að 

vista þá í fangelsi. 

6.2.2. Ástæður þess að skilyrði um aðskilnað er ekki uppfyllt 

Líkt og að framan hefur verið reifað er það ekki algjör skylda samkvæmt íslenskum lögum að 

vista ófullveðja aðila og fullorðna aðila í aðskildar aðstöður. Sakhæf börn hafa þó val um að 

vera vistuð aðskilin frá fullorðnum aðilum með vistun á meðferðarheimili Barnaverndarstofu 

samkvæmt áður nefndu samkomulagi. Líkt og fjallað var um að framan er heimild, í ákvæði 

14. gr. fullnustulaga, til að vista börn með fullorðnum ef sérstakar ástæður eru fyrir því. Í c-lið 

37. gr. Barnasáttmálans er undanþága frá skilyrðum um aðskilnað einungis heimil sé það 

barninu fyrir bestu. Af orðalaginu að dæma er heimildin til undanþágu frá skilyrðinu um 

aðskilnað víðtækari í fyrrnefndum lögum. Samkvæmt orðalagi ákvæði 14. gr. geta aðrar 

ástæður komið til greina en þær sem varða hagsmuni barnsins. Má segja að sú heimild fari 

gegn meginreglu Barnasáttmálans um að það sem er barni er fyrir bestu eigi alltaf að hafa 

forgang í málum sem varða þau sbr. 3. gr. sáttmálans.  

Í þeim tilvikum þegar aðilar eru vistaðir í fangelsi eru þeir vistaðir í sama fangelsi og 

fullorðnir fangar þar sem hér á landi er ekki unglingafangelsi. Ein helsta ástæða þess er sú að 
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fáir einstaklingar eru dæmdir í óskilorðsbundna refsivist,
268

 eða einungis eitt slíkt tilvik á 

meðaltali á hverju ári.
269

 Er því ljóst að vistun ungra sakhæfra barna á sérstakri stofnun gæti 

leitt til einangrunar. Augljóst er að slíkt fyrirkomulag getur ekki talist vera barni fyrir bestu. 

Þetta er algeng réttlæting af hálfu ríkja þar sem strjálbýlt er. Önnur ríki Norðurlanda hafi ekki 

fylgt þeirri stefnu að halda ungum föngum í aðskildum stofnunum þar sem ekki er talið algilt 

að það sé þeim fyrir bestu á framangreindum grundvelli.
270

 Í dæmaskyni má líta til orða 

norska ríkisins í fjórðu skýrslu sinni til Barnaréttarnefndarinnar um ástæðu þess að skilyrði 

um aðskilnað ófullveðja og fullorðna fanga væri ekki uppfyllt. Taldi ríkið að vegna þess 

hversu fá börn væru vistuð í fangelsi í Noregi myndi aðskilnaður leiða til algjörar 

einangrunar. Sú framkvæmd væri ekki í samræmi við bestu hagsmuni barnsins að mati norska 

ríkisins.
271

 Í reglum um barnvinsamlegt réttarkerfi er bent á að túlka beri slíka undanþágu 

þröngt. Sé um réttmæta réttlætingu að ræða þurfa ríki að vera vel á verði gagnvart 

misþyrmingu barna af hálfu fullorðinna samfanga.
272

 Barnaréttarnefndin hefur einnig mælt 

fyrir um þennan aðskilnað og telur hún að fyrirvara um að annað sé þeim fyrir bestu verði að 

túlka mjög þröngt.
273

 Í því tilviki sem hér um ræðir ber þó að hafa í huga að þrátt fyrir að 

vistunin fari fram á stofnun þar sem aðrir fullorðnir fangar eru vistaðir fer vistunin fram í 

gæsluvarðhaldsklefa sem þeir deila ekki með öðrum föngum sbr. mynd 6.1.  

Hér má einnig horfa til þess að önnur ástæða þess að ekki er sérstök stofnun hér á landi sem 

myndi tryggja þennan aðskilnað er sú að rekstur Unglingafangelsis myndi kosta um 250 millj. 

kr. á ári og hefur Barnaverndarstofa eins og sakir standa ekki fjárveitingu til að mæta þeim 

kostnaði.
274

 Hér má horfa til þess að samkvæmt 1. mgr. 2. gr. SBSR skal sérhvert aðildarríki 

virða og ábyrgjast öllum einstaklingum innan landsvæðis síns og undir lögsögu sinni þau 

réttindi sem viðurkennd eru í samningnum án mismunar af nokkru tagi. Af orðalaginu sést að 

skylda aðildarríkja er fortakalaus og ekki er veitt svigrúm um tíma sem þarf til þess að koma 

                                                 
268

 Skúli Þór Gunnsteinsson og fl. „Skýrsla vinnuhóps um afplánun sakhæfra barna“ (Innanríkisráðuneytið 2010) 

6 <www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_vinnuhops_31.05.10.pdf> skoðað 3.desember 2012. 
269

 Dómsmála og mannréttindaráðuneytið (nú Innanríkisráðuneytið) „Fimmta skýrsla Íslands um framkvæmd 

alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi“ (Government of Iceland Ministry of Justice and 

Human Rights apríl 2010) mgr. 70. 
270

 Alþt. 1991-1992. A-deild, þskj. 828 – 513. mál. 
271 

Committee on the rights of the child „consideration of reports submitted by states parties under article 44 of 

the convention Fourth periodic reports of States parties, Norway“ (CRC/C/NOR/4, CRC 2009) mgr. 489. 
272

 sama heimild 76. 
273

 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), „General Comment No. 10: Children's Rights in Juvenile 

Justice“ (CRC/C/GC/10, CRC 2007) mgr. 85. 
274

 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 1125 – 458. mál.  

http://www.refworld.org/publisher/CRC.html


- 59 - 

 

réttindum í framkvæmd svo sem með vísan til efnahagsástands ríkis.
275

 Barnaréttarnefndin 

hefur viðurkennt að horfa þurfi til þess að efnahagskreppa hefur haft ýmis áhrif hér á landi en 

í ljósi þess efnahagsbata sem náðst hefur frá árinu 2010 mælir nefndin með að íslenska ríkið 

taki upp útgjaldaeftirlit út frá sjónarmiðum um réttindi barnsins til að hafa eftirlit með og meta 

fjárveitingar til málefna barna.
276

 Með öðrum orðum telur nefndin efnahagsástand ríkisins 

ekki vera svo bágt að það teljist vera réttmæt ástæða fyrir því að skilyrði Barnasáttmálans séu 

ekki uppfyllt. 
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7. Samantekt og niðurstaða 

Markmið ritgerðarinnar var að leita svara við hvort að frelsissvipting ungra hælisleitenda sé 

heimil, í hvaða tilvikum og á hvaða grundvelli. Við skoðun á lagaumhverfi og réttarstöðu 

ungra hælisleitanda varð ljóst að vitundarvakning hefur orðið í þjóðfélaginu á síðustu árum 

varðandi þörfina á skýrri lagasetningu um málefni barna sem koma hingað til lands, til að 

mynda með breytingu á útlendingalögum sbr. lög nr. 115/2010 og setningu sérstakra 

vinnureglna Útlendingastofu um meðferð hælisbeiðna fylgdarlausra barna og ungmenna. 

Einnig má líta til þess að með lögfestingu Barnasáttmálans í febrúar 2013 var m.a. staðfest 

mikilvæg skuldbinding íslenska ríkisins til að veita börnum sem koma til landsins í hælisleit 

sérstakan rétt. Þessi framangreinda skylda sem er lögð á ríkið veldur því að stjórnvöld geta 

verið tortryggin þegar kemur að staðhæfingu um aldur í tilviki þeirra sem hafa ekki meðferðis 

löglega pappíra til að sýna fram á aldur. 

Ekki mörg fylgdarlaus börn hafa leitað hælis hér á landi sbr. tafla 3.1. Athugun leiddi í ljós að 

fjöldin gæti aukist á komandi árum. Er sú niðurstaða byggð í fyrsta lagi á áhrifum sem túlkun 

Evrópudómstólsins í máli sem bíður niðurstöðu dómsstólsins nr. C-648/11 MA, BT, DA g. 

Secretary of State for the Home Department á 6. gr. Dublin II getur haft á ábyrgð Íslands að 

taka til meðferðar umsókn hælisleitandi barna. Horft var til túlkun lögsögumanns.
277

 Verði 

niðurstaða dómstólsins sú að túlka eigi 6. gr. sem svo að í henni felist að það sem er barninu 

fyrir bestu eigi alltaf að vera í fyrirrúmi, má að mati lögsögumannsins draga þá ályktun, að 

það muni í flestum tilvikum vera metið sem svo að það sé barninu fyrir bestu að ríkið sem 

barnið er statt í taki umsókn þess til meðferðar. Má af því draga þá ályktun að aukin skylda sé 

lögð á íslenska ríkið til að taka til efnislegrar meðferðar hælisumsóknir fylgdarlausra barna. 

Slíkt myndi óneitanlega hafa þau áhrif að aldursgreiningu yrði beitt oftar í tilviki aðila sem 

koma til Íslands í leit að hæli í stað þeirra framkvæmdar sem viðhöfð er nú, þ.e. að 

endursenda viðkomandi  til meðferðar í því ríki sem hann lagði fyrst fram umsókn. Í öðru lagi 

má horfa til aukins fjölda fylgdarlausra barna sem hafa leitað hælis í Noregi á síðustu árum, 

sbr. mynd 6.2. Má af þeim upplýsingum draga þá ályktun að þess sé ekki langt að bíða þar til 

stjórnvöld hér á landi þurfa að takast á við svipaðar aðstæður í auknum mæli. Í þriðja lagi ber 

að hafa í huga að þessum hóp tilheyra einnig þeir einstaklingar sem bíða aldursgreiningar sbr. 

umfjöllun í kafla þrjú. Ekki er til nein aðferð til að greina nákvæman aldur einstaklings. Hafa 

alþjóðlegar leiðbeinandi reglur hvatt ríki til að gera ráð fyrir skekkjumörkum í niðurstöðum 

sínum og benda jafnframt á að skekkjuna eigi að túlka einstaklingnum í hag. Meginreglan er 
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sú að þegar vafi leikur á aldri einstaklings á að koma fram við viðkomandi eins og um barn sé 

að ræða þar til annað kemur í ljós. Í forsendum hd. nr. S-347/2012 var gengið út frá því að 

viðkomandi væri 16 ára þar sem ekki voru til gögn til að sýna fram á annað.
 
Við dómtöku 

málsins í Hæstarétti, í máli nr. 430/2012, hafði verið framkvæmd röntgenrannsókn á tönnum 

til að greina aldur aðila. Niðurstöðurnar úr þeirri rannsókn sögðu ekki til um nákvæman aldur 

aðila og útilokuðu ekki að viðkomandi væri barn. Þrátt fyrir það var við staðfestingu á 

sakfellingu og  refsingu í niðurstöðum dóms hæstaréttar ekkert vikið að ungum aldri ákærða. 

 

Á árinu 2012 komu átta aðilar til landsins sem vafi lék á um hvort að teldust vera börn eða 

fullorðin. Samkvæmt upplýsingum frá Útlendingastofu hafa aldrei fleiri fylgdarlausir aðilar 

sem óvissa er um aldur á leitað hælis á Íslandi á einu ári.
278

 Fyrir komu þessara aðila hafði 

aldrei verið gripið til þess úrræðis að svipta, börn né þá einstaklinga þar sem vafi er á aldri, 

frelsi í fangaklefa við landgöngu. Í fjórða kafla var litið nánar á þau skilyrði sem eru sett í 

íslenskum lögum fyrir lögmætri landgöngu. Rannsókn á fjölda skjalabrotamála sem hafa 

komið upp í embætti Lögreglustjórans á Suðurnesjum, sbr. mynd 4.1. leiddi í ljós að töluvert 

er um að útlendingar reyni landgöngu með aðstoð falsaðra skilríkja. Í slíkum tilvikum hefur 

lögreglan heimild til að vísa útlendingi frá landi allt að sjö sólarhringum frá komu sbr. 18. gr. 

útlendingalaga. Ekki er kveðið sérstaklega á um vistun aðila í ákvæðinu en í frumvarpi til 

breytingalaga nr. 20/2004 segir að í slíkum tilvikum skuli vista viðkomandi í landamærastöð 

eða við hana.
279

 Skoðun á alþjóðlegum samningum, álitum alþjóðlegra- og innlendra nefnda 

sem, og tilmælum leiðbeinandi reglna leiddi í ljós að það eigi að höfuðstefnu ekki að setja 

hælisleitendur í gæsluvarðhald. Þá kom í ljós að mikil togstreita á sér stað á milli 

mannréttinda og refsivörslu á þessu sviði. Annars vegar var lögreglu, með 18. gr. 

breytingalaga nr. 86/2008, veitt skýr heimild til að handtaka útlending og dómara veitt skýr 

heimild til að úrskurða útlending í gæsluvarðhald ef hann neitar að gefa upp hver hann er eða 

hann sýnir af sér hegðun sem gefur til kynna að af honum stafi hætta sbr. 7. mgr. 29. gr. 

útlendingalaga.  Hins vegar hafa nýlega komið fram tillögur, í frumvarpi til breytinga á 

útlendingalögum sem lagt var fyrir Alþingi í janúar 2013, sem miða að því að gera lögin og 

framkvæmdina mannúðlegri með frekari áherslum á mildari úrræði.  
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Í fimmta kafla var leitast við að svara þeirri spurningu hvort að framangreind heimild til 

frelsissviptingar þrengist í tilviki ungra hælisleitenda. Við greiningu á hópnum sem hér er 

horft til var notast við skilgreiningu úr þriðja kafla á hugtakinu barn og litið til lagaákvæða 

um sakhæfi á Íslandi.  

Ákvæði Barnasáttmálans eru lögfest hér á landi með lögum nr. 19/2013. Gerir ákvæði 37. gr. 

Barnasáttmálans þá kröfu að ekkert barn sé ólöglega eða gerræðislega svipt frjálsræði sínu. 

Skal handtöku og varðhaldi aðeins beitt sem síðasta úrræði og í skemmsta tíma sem við getur 

átt. Af framkvæmd í Hrd. 430/2012 má draga þá ályktun að varðhaldi er ekki beitt sem síðasta 

úrræði. Ekki var farið fram á gæsluvarðhaldsúrskurð þegar lögreglan hafði rökstuddan grun 

um brot sbr. heimild í 7. mgr. 29. gr. útlendingalaga. Viðkomandi var þó áfram sviptur frelsi 

sínu með vistun í fangaklefa á grundvelli 2. mgr. 18. gr. sömu laga þar til hann var færður 

fyrir dómara þar sem mál var höfðað á hendur honum fyrir skjalabrot sbr. hd. S-347/2012.  

Fjallað hefur verið um tilkomu ákvæðis 7. mgr. 29. gr. útlendingalaga. Löggjafinn taldi að af 

Hrd. 379/2004 mætti skýrt ráða að útlendingur, sem ekki er vitað hver er og hefur ekki gefið 

réttar upplýsingar um hver hann er, verði ekki úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli 1. 

mgr. 18. gr. útlendingalaga nema gripið hafi verið til annarra vægari úrræða fyrst. Var því 

ákvæði 7. mgr. 29. gr. ætlað að veita lögreglu heimild til handtöku og dómara skýra heimild 

til að úrskurða í gæslu þá útlendinga sem fjallað er um í 29. gr. laganna samkvæmt reglum um 

meðferð sakamála.
280

  Af þessu má draga þá ályktun að í 1. mgr. 18. gr. útlendingalaga felist 

ekki heimild til að svipta aðila frelsi í fangaklefa í fimm daga án dómsúrskurðar. Í 

niðurstöðum sínum tók Hæstiréttur einungis afstöðu til lögmæti ákvörðunar héraðsdómara um 

refsingu, sem fólst í 30 daga fangelsisrefsingu. Ekki var tekin afstaða til frelsissviptingarinnar 

sem hér er til umfjöllunar, þ.e.a.s frelsissvipting viðkomandi í fangaklefa við komu og fram 

að þeim tíma sem hann var leiddur fyrir dómara. Ætla má að í máli Hrd. 430/2012 hafi 

lögreglu verið heimilt að handtaka viðkomandi um leið og rökstuddur grunur lá fyrir um að 

koma hans væri ólögmæt sbr. 7. mgr. 29. gr. laga nr. 96/2002 og 1. mgr. 90. gr. laga nr. 

88/2008. Verður þó að telja að þá hafi án undandráttar átt að leiða hann fyrir dómara, sbr. 1. 

mgr. 94. gr. síðarnefndra laga og fyrsta málslið 3. mgr. 67. gr. stjórnarskrárinnar.  

Líkt og framangreind umfjöllun um dóm Hrd. 430/2012 leiddi í ljós hefur lögregla heimild til 

að svipta börn frelsi sínu að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Í sjötta kafla var leitað svara 

við því hvaða skilyrði frelsissviptingin þarf að uppfylla til að teljast lögmæt. Í leiðbeinandi 
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reglum um barnvinsamlegt umhverfi er lagt til að sé hælisleitandi barn eða vafi leiki á um 

aldur hans og nauðsynlegt þykir að beita gæsluvarðhaldi ber ríkinu að tryggja að vistun sé  

barnvinsamleg. Í því felst meðal annars með tilliti til 5. mgr. 95. gr. sml. og jafnréttisreglu 11. 

gr. ssl. og 2. gr. Barnasáttmálans, að það skuli gilda um öll börn sem eru stödd innan lögsögu 

íslenska ríkisins að barn skal aldrei vista í varðhald í fangaklefa nema ef um mjög alvarlega 

glæpi er að ræða og önnur vistunarúrræði koma ekki til greina sbr. b-liður 37. gr. 

Barnasáttmálans. Af Hrd. 430/2012 má draga þá ályktun að í tilviki þeirra aðila sem óvissa er 

um aldur á getur vistun viðkomandi í fangaklefa verið afleiðing ólögmætrar komu. Athugun 

leiddi í ljós að meðferð sé svo háttað vegna skorts á öðrum úrræðum.
281

 Var því sjónum beint 

að nýjum tillögum um vægara úrræði sem felst í stofnun sérstakrar móttökumiðstöðvar.
282

 Í 

því samhengi var litið stuttlega á beitingu móttökumiðstöðva sem vistunarúrræðis í Noregi. 

Ekki hefur verið lögfest hér á landi skylda til að aðskilja sakhæf börn frá fullorðnum föngum. 

Athugun leiddi í ljós að ekki þótti æskilegt við lögfestingu Barnasáttmálans að kveða á um 

það með lögum að viðkomandi skuli vera í meðferð á heimili á vegum Barnaverndarstofu 

gegn eigin vilja. Það er þó gert í framkvæmd að höfuðstefnu. Einstaklingar eru einungis 

vistaðir með fullorðnum föngum í þeim tilvikum þar sem viðkomandi óskar eftir því eða 

önnur vægari úrræði hafa verið reynd að árangurslausu. Má því draga þá ályktun í ljósi 

jafnræðisreglu ssl. að ekki eigi að vista börn í hælisleit í fangaklefa nema þau óski sérstaklega 

eftir því eða önnur úrræði hafi verið reynd að árangurslausu. Af dómi Hæstaréttar nr. 

430/2012 er þó ljóst að í framkvæmd er frelsissvipting ungra hælisleitenda í fangaklefa, í 

aðstöðu þar sem alla jafna eru vistaðir fullorðnir einstaklingar, raunverulegur möguleiki í 

tilviki ólögmætrar landgöngu. Hafa ber þó í huga að viðkomandi er vistaður einn í klefa sbr. 

32. gr. fullnustulaga. 

Ætla má að þessi athugun hafi veitt nauðsynlega innsýn inn í það lagaumhverfi sem gildir um 

frelsisvipingu fylgdarlausra barna við ólöglega landgöngu. Að öllu ofantöldu virtu má segja 

að frelsissvipting ungra hælisleitenda sé heimil samkvæmt íslenskum lögum í tilviki 

ólögmætrar komu. Þrátt fyrir að í útlendingalögunum sé ekki gerð skylda til að líta til vægari 

úrræða við frelsissviptingu hælisleitenda er í Barnasáttmálanum, sem hefur lagagildi hér á 

landi, gerð sú krafa í tilviki fylgdarlasura barna í hælisleit. Þar segir að aldrei skuli vista 

fylgdarlaust barn í varðhald í fangaklefa nema ef um mjög alvarlega glæpi er að ræða og 
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önnur vistunarúrræði komi ekki til greina. Í vinnureglum Útlendingastofnunar er kveðið á um 

að í slíkum tilvikum skuli vistun haga eftir því sem þykir barninu fyrir bestu að teknu tilliti til 

aldurs þess og allra atvika. Af skoðun á Hrd. 430/2012 er ljóst að ekki er hægt að ganga út frá 

því sem staðreynd að litið verði til vægari úrræða við vistun ungra hælisleitenda við ólöglega 

landgöngu. 
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