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Útdráttur 

Rannsókn höfundar snýr að málsmeðferð hælisumsókna á Íslandi með skírskotun til 

málsmeðferðar albönsku Pepaj fjölskyldunnar sem sótti um hæli á Íslandi í febrúarmánuði árið 

2015. Hælisumsókn albönsku fjölskyldunnar fór í gegnum skilyrt ferli Útlendingastofnunar sem 

annast afgreiðslu umsókna og tekur ákvarðanir í málum hælisleitenda á fyrsta stjórnsýslustigi. 

Málsmeðferð fjölskyldunnar lauk haustið 2015 með höfnun Útlendingastofnunar á hæli, og þá 

var þeim einnig synjað um dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Fjölskyldan snéri 

aftur til Albaníu en dvöl þeirra í heimalandi sínu var stutt, því að tillögu allsherjarnefndar 

Alþingis var fjölskyldunni veittur íslenskur ríkisborgararéttur með lögum í desember mánuði 

árið 2015. Í rannsókninni verður farið yfir þau ólíku álitamál sem komu upp við meðferð 

hælisumsóknar Pepaj fjölskyldunnar. Fjallað verður um ólíkar valdheimildir stjórnvalda annars 

vegar og löggjafans hins vegar þegar kemur að veitingu íslensks ríkisfangs og hvernig 

matskenndar ákvarðanir geta valdið óvissu og dregið úr réttaröryggi borgarana. Höfundur telur 

í niðurstöðu sinni að Útlendingastofnun hafi haft svigrúm til að veita Pepaj fjölskyldunni 

dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða í ljósi ákvæða Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna og vegna heimilda sem íslensk lög veita stjórnvöldum við ákvarðanatöku í málefnum 

útlendinga. Höfundur telur þörf á hlutlægum og vel skýrðum lagareglum um málsmeðferð 

hælisumsókna og við veitingu íslensks ríkisfangs sem bæði stjórnvöld og löggjafinn verði að 

vera bundin af, sér í lagi nú þegar gert er ráð fyrir fjölgun hælisumsókna á Íslandi vegna 

flóttamannavanda heimsins.  
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Abstract 

This thesis is a study of Icelandic asylum procedures with reference to an asylum application 

of one albanian national family who applied for an asylum in Iceland in February of 2015. The 

application underwent a conditional procedure of the Icelandic Directorate of Immigration 

which is in charge of processing and deciding all asylum application in the first instance. The 

Icelandic Directorate of Immigration rejected the asylum application of the albanian family in 

the autumn months of 2015. Icelandic authorities also rejected the families application of a 

residence permit based on humanitarian grounds. The family returned to Albania but their stay 

was cut short due to a change in their legal status in Iceland when the Icelandic Parliament 

passed a bill and granted the family, an Icelandic citizenship in December of 2015. In this study, 

the main focus will be on the different issues that arouse whilst the asylum application was 

being processed within the Icelandic justice system. The author of this study will explore how 

the rules of procedure on the granting of Icelandic citizenship differ depending on who handles 

the case, the authorities or the legislature and how discretionary decisisons can cause legal 

uncertainty amongst the citizens. In the conclusion of this study, the author believes that the 

Icelandic Directorate of Immigration had a legal opportunity to grant the albanian family 

residency in Iceland on humanitarian grounds in view of the provisions of the United Nation 

Convention on the rights of the child and within the means of Icelandic law. It is the conclusion 

that there is an urgent need for better defined legal rules that should be applied in the same 

manner whether an application is being processed under the responsibility of the authorities or 

by the legislature. It is especially important in cases regarding the rights of refugees now that 

that countries of the world are facing their biggest challenge of refugee movement since the 

second world war.  
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Formáli 
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1. Inngangur 

Fréttir af tíðum flóttamannastraumi til grísku eyjunnar Lesbos sem staðsett er í norðanverðu 

Eyjahafi varð kveikjan að rannsóknarefni höfundar sem þá var staddur í einnar annar skiptinámi 

við Aristótelesar háskólann í Þessaloníku haustið 2015. Á meðan á skiptinámi höfundar stóð 

bárust fréttir frá heimalandinu vegna brottvísunar tveggja albanskra fjölskyldna sem sótt höfðu 

um hæli á Íslandi en hælisumsóknum fjölskyldnanna var hafnað af Útlendingastofnun. 

Útlendingastofnun taldi hælisumsóknir albönsku fjölskyldnanna tilhæfulausar og ekki uppfylla 

skilyrði fyrir stöðu flóttamanns sbr. 1. mgr. 44. gr. laga um útlendinga nr. 96/20021, sbr. A-lið 

1. gr. Flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1951 og síðari bókun hans um 

réttarstöðu flóttamanna frá árinu 1967.2  

Mikil reiði greip um sig meðal almennings og samfélagsmiðlar loguðu vegna ákvörðunar 

Útlendingastofnunar. Ástæðuna mátti rekja til þess að í báðum fjölskyldunum voru börn sem 

haldin voru alvarlegum sjúkdómi og taldi almenningur óvíst að börnin fengju viðhlítandi 

læknismeðferð í heimalandi sínu. Deilt var um það hvort Útlendingastofnun hefði með 

ákvörðun sinni brotið grundvallarmannréttindi Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna3 sem 

lögfestur var á Íslandi með lögum nr. 19/2013 og stofnuninni jafnframt láðst, í ljósi aðstæðna 

fjölskyldnanna, að nýta heimildarákvæði 12. gr. f. útlendingalaga um dvalarleyfi á grundvelli 

mannúðarsjónarmiða.  

Höfundur ákvað að afmarka efni rannsóknar sinnar við meðferð hælisumsóknar Pepaj 

fjölskyldunnar sem er önnur hinna tveggja albönsku fjölskyldna sem synjað var um hæli. 

Sérstaðan sem einkenndi mál þeirra er grundvöllur þess að farið verður yfir forsendur 

hælisumsóknarinnar og meðferð hennar hjá Útlendingastofnun. Höfundur mun skoða hvaða 

ástæður lágu að baki þeim viðsnúningi sem mál fjölskyldunnar fékk þegar þeim var veittur 

ríkisborgararéttur með lögum þann 28. desember 2015, aðeins 18 dögum eftir að þeim var vísað 

úr landi. 

Ákveðnir annmarkar eru á rannsóknarefni höfundar sem aðallega felast í takmörkun á aðgangi 

gagna í þessu tiltekna máli. Að mati höfundar var mál Pepaj fjölskyldunnar afar áhugaverður 

vinkill á hælisumsóknarmálum og lýsandi dæmi um það hvernig niðurstöður geta tekið óvænta 

stefnu við meðferð þeirra innan íslensks réttarkerfis. Við rannsóknina studdist höfundur við 

                                                           
1 Hér eftir útlendingalög 
2 Hér eftir Flóttamannasamningurinn 
3 Lög nr. 19/2013. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. (Barnasáttmálinn) 
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upplýsingar sem veittar eru á heimasíðu Útlendingastofnunar og ólíkar umfjallanir sem málið 

fékk og birtar hafa verið almenningi. Telur því höfundur að þessu leyti tækt að fjalla um málið 

með rökstuddum hætti. 
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2. Staða flóttamannamála í Evrópu 

Samkvæmt nýlegri skýrslu sem þýska Innanríkisráðuneytið lét gera árið 2015 um fólksflutninga 

og vernd flóttamanna hefur fjöldi hælisumsókna aldrei verið eins mikill eins og á árinu 2015.  

Alls sóttu 476.649 hælisleitendur formlega um hæli í Þýskalandi sem er 135% aukning frá árinu 

áður. Samkvæmt skýrslunni er hins vegar staðfest að raunverulegar komur hælisleitanda séu 

mun fleiri vegna annmarka á skráningu umsókna sem má m.a. rekja til skorts yfirvalda á 

upplýsingum og vanköntum á áhættumati við greiningu persónugagna.4 Í skýrslunni líkja menn 

ástandinu á okkar tímum við hina miklu fólksflutninga sem urðu í kjölfar fyrri og seinni 

heimsstyrjaldar þegar áætlað er að um 60 milljónir Evrópubúa hafi verið á vergangi.5 Á þeim 

tíma neyddist alþjóðasamfélagið að takast á við mikla þolraun og vitundarvakning varð um 

réttindi flóttafólks og nauðsyn samræmdrar löggjafar ríkja á sviði mannúðarmála.6   

Albanir eru annar stærsti þjóðfélagshópurinn sem leitar hælis í Þýskalandi á eftir Sýrlendingum 

en albönskum hælisleitendum í Þýskalandi fjölgaði um 575% á milli áranna 2014 og 2015. 

Ólíkt Sýrlendingum hafa Albanir verið flokkaðir innflytjendur sem leita hælis af 

„efnahagslegum ástæðum“ þar sem fólk er helst að flýja fátækt, erfiðan efnahag og spillingu. 

Þar með uppfylla Albanir ekki skilyrði þess að teljast flóttamenn sbr. ákvæði A-liðar 1. gr. 

Flóttamannasamningsins,7 sbr. 1. og 2. mgr. 44. gr. laga um útlendinga. Afstaða þjóðverja til 

hælisumsókna Albana er skýr þar sem engum albönskum hælisleitanda var veitt réttarstaða 

flóttamanns árið 2015 á meðan 94,7% Sýrlendinga var veitt sú vernd.8  

Flest öll lönd í Evrópu hafa staðið frammi fyrir mikilli fjölgun flóttamanna en þó hafa lönd eins 

og Þýskaland, Grikkland og Ítalía borið hitann og þungann af fjölgun hælisleitenda innan 

Evrópu. Norðurlöndin hafa einnig fundið fyrir mikilli fjölgun flóttamanna og má nefna að í 

Finnlandi tífaldaðist fjöldi hælisumsókna úr 3.620 umsóknum árið 2014 í 30.641 umsóknir á 

fyrstu 11 mánuðum ársins 2015. Í Svíþjóð fjölgaði hælisumsóknum úr 81.820 árið 2014 í 

162.877 árið 2015 og í Noregi þrefaldaðist fjöldi hælisumsókna úr 11.500 umsóknum árið 2014 

í 31.145 umsóknir árið 2015. Fjölgun flóttamanna og umsókna um vernd virðist hafa verið lægst 

                                                           
4 Sjá http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/01/asylantraege-dezember-2015.html  

(Sótt af vef þann 6.3.2016). 
5 Sjá  http://time.com/4029800/world-war-ii-refugee-photos-migrant-crisis/  (Sótt af vef þann 6.3.2016). 
6 Sjá Handbók um réttarstöðu flóttamanna. Bls. 9. 

file:///C:/Users/Gudmunda/Downloads/UNHCR_handbook%20Icelandic%20(10).pdf  
7 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttarstöðu flóttamanna frá 1951. (UNHCR) 
8 Sjá http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/01/asylantraege-dezember-2015.html 

(Sótt af vef þann 6.3.2016). 

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/01/asylantraege-dezember-2015.html
http://time.com/4029800/world-war-ii-refugee-photos-migrant-crisis/
file:///C:/Users/Gudmunda/Downloads/UNHCR_handbook%20Icelandic%20(10).pdf
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/01/asylantraege-dezember-2015.html


4 
 

í Danmörku sem tók á móti 18.492 umsóknum á fyrstu 11 mánuðum ársins 2015 í samanburði 

við 14.972 umsóknir árið 2014 og er það 25% aukning á milli ára.9  

 

2.1. Staða flóttamannamála á Íslandi 

Ísland upplifði metár í afgreiðslu hælisumsókna árið 2015 en Útlendingastofnun bárust 345 

umsóknir í samanburði við 179 umsóknir árið 2014 og gerir Útlendingastofnun ráð fyrir því að 

fjöldi umsókna um vernd á Íslandi eigi eftir að hækka enn frekar á árinu 2016 ef tekið er tillit 

til þess fjölda umsókna sem þegar hafa borist stofnuninni það sem af er ári.10 

Albanir eru sá þjóðernishópur sem átti flestar hælisumsóknir á Íslandi árið 2015 eða 30% og 

var jafnframt sá þjóðernishópur sem fékk flestu synjanir um hæli eða aðra vernd. Næst á eftir 

Albönum komu Sýrlendingar með 8% hælisumsókna en Sýrlendingar eru sá þjóðernishópur 

sem fékk flestar veitingar um alþjóðlega vernd á Íslandi árið 2015.11 Veitingarhlutfall 

Útlendingastofnunar er í samræmi við niðurstöður annarra Evrópuríkja en á þriðja ársfjórðungi 

ársins 2015 var 98% Sýrlendinga veitt alþjóðleg vernd. Á sama tíma var einungis 1% albanskra 

hælisleitenda veitt vernd eða hæli innan aðildarríkja Evrópusambandsins.12  

Á meðfylgjandi mynd má sjá tölfræði yfir hælisumsóknir í löndum ESB og EFTA ríkjanna og 

upplýsingar um uppruna hælisleitenda á árinu 2014. Á því ári voru Albanir með 8.110 umsóknir 

í öllum ríkjum ESB og EFTA á meðan Sýrlendingar áttu 127.890 umsóknir samanlagt. 

Dökkblái liturinn sýnir það land sem tók á móti flestum umsóknum Albana á þessu tímabili. 

Eins og sjá má á myndinni voru albanskar hælisumsóknir ekki inni á lista yfir tíu eftstu 

umsóknarríkin árið 2014. 

 

                                                           
9 Sjá heimasíðu Útlendingastofnunar http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/742-aridh-2015-i-

toelum (Sótt af vef þann 21.3.2016). 
10 Sjá heimasíðu Útlendingastofnunar http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/763-toelfraedhi-

haelismala-a-fyrsta-arsfjordhungi-2016  (Sótt af vef þann 21.3.2016). 
11 Sjá heimasíðu Útlendingastofnunar http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/742-aridh-2015-i-

toelum  (Sótt af vef þann 8.3.2016). 
12  Sjá http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates,_30_main_citizenships_

of_asylum_applicants_granted_decisions_in_the_EU-28,_3rd_quarter_2015.png (Sótt af vef þann 9.3.2016). 

http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/742-aridh-2015-i-toelum
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/742-aridh-2015-i-toelum
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/763-toelfraedhi-haelismala-a-fyrsta-arsfjordhungi-2016
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/763-toelfraedhi-haelismala-a-fyrsta-arsfjordhungi-2016
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/742-aridh-2015-i-toelum
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/742-aridh-2015-i-toelum
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates,_30_main_citizenships_of_asylum_applicants_granted_decisions_in_the_EU-28,_3rd_quarter_2015.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates,_30_main_citizenships_of_asylum_applicants_granted_decisions_in_the_EU-28,_3rd_quarter_2015.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates,_30_main_citizenships_of_asylum_applicants_granted_decisions_in_the_EU-28,_3rd_quarter_2015.png
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Mynd nr. 1. Hælisumsóknir í löndum ESB og EFTA á árinu 2014.13 

Á einu ári urðu miklar umbreytingar á skipun upprunalanda hælisumsókna en umsóknir 

albanskra hælisleitenda voru 68.730 á árinu 2015 miðað við 8.110 umsóknir árið á undan. Þar 

með skipuðu Albanir 5. sæti listans yfir þau ríki sem áttu flestar hælisumsóknir innan 

Evrópusambandsins og EFTA landanna á árinu 2015, eins og sjá má á meðfylgjandi mynd. 

 

 

Mynd nr. 2. Hælisumsóknir í löndum ESB og EFTA á árinu 2015.14 

                                                           
13 Sjá heimasíðu Migration Policy Institute: http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/asylum-

applications-euefta-country-2008-2015 (Sótt af vef þann 1.4.2016). 
14 Sjá Migration Policy Institute: http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/asylum-applications-

euefta-country-2008-2015 (Sótt af vef þann 1.4.2016). 

http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/asylum-applications-euefta-country-2008-2015
http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/asylum-applications-euefta-country-2008-2015
http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/asylum-applications-euefta-country-2008-2015
http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/asylum-applications-euefta-country-2008-2015
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3. Flóttamaður 

Réttarstaða flóttamanns hvílir á gildisviði Flóttamannasamningsins sem samþykktur var í Genf 

árið 1951 og síðari bókun hans frá árinu 1967.15 Upptök þessara veigamiklu samninga má rekja 

til þess neyðarástands sem skapaðist í Evrópu á tímum fyrri og seinni heimstyrjaldar þegar tugir 

milljóna manna neyddist til að flýja stríðsátök og ofsóknir í heimalandi sínu. Viðbrögð 

alþjóðasamfélagsins við flóttamannavandanum var sameiginleg hugsjón ríkja um samræmda 

mannúðarlöggjöf, leiðbeiningar og reglur á sviði flóttamannamála.  

Þörfin á sameiginlegu átaki allra ríkja til að vinna gegn flóttamannavandanum var upphafið að 

Flóttamannasamningnum sem hefur, allt fram til okkar tíma, verið eina alþjóðlega 

heildarlöggjöfin um réttindi og skyldur flóttamanna.16 Við gerð samningsins studdust 

Sameinuðu þjóðirnar við ákvæði Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt 

var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 10. desember árið 1948.17 Inntak 

Mannréttindayfirlýsingarinnar viðurkennir „að hver maður sé jafnborinn til virðingar og 

réttinda, er eigi verði af honum tekin, og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í 

heiminum.“18 

Með Flóttamannasamningnum eru viðurkennd félagsleg, borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

flóttamanns sbr. 3. – 32. gr. samningsins og viðurkenndur er grundvallarréttur hvers manns að 

leita aðstoðar og verndar alþjóðasamfélagsins ef hann telur sig verða fyrir ofsóknum af völdum 

ríkisvalds í eigin heimalandi eða ef ríkisvaldið getur ekki verndað viðkomandi fyrir ofsóknum.19 

Mikilvægt ákvæði samningsins, svonefnd non–refoulement20 regla meinar aðildarríki að vísa 

flóttamanni úr landi ef hann telur sig eiga á hættu að verða fyrir ofsóknum í eigin heimalandi 

sbr. 1. mgr. 33. gr. Flóttamannasamningsins, sbr. einnig 1. mgr. 45. gr. útlendingalaga.  

 

 

 

                                                           
15 Sjá Samning um réttarstöðu flóttamanna frá 28. júlí 1951, sbr. augl. nr. A74/1955 og Samn. Ísl. nr. 90. 

Breytingar frá 31. jan. 1967, sbr. augl. nr. C5/1968.  
16 Sjá http://www.unhcr.org/4ec262df9.html  

 (Sótt af vef þann 8.3.2016). 
17 Sjá http://un.is/um-sameinudu-thjodirnar/rettindi-og-log (Sótt af vef þann 8.3.2016). 
18 Sjá Mannréttindayfirlýsinguna. 

http://www.asi.is/media/7575/Mannr_ttindayfirl_sing_Sameinu_u__j__anna.pdf (Sótt af vef þann 8.3.2016). 
19 Sjá http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/flottamenn-og-

haelisleitendur (Sótt þann 8.3.2016). 
20 Sjá einnig 1. mgr. 3. gr. laga nr. 19/1996 um samning gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannúðlegri 

eða vanvirðandi meðferð eða refsingu sem lögfestur var á Ísland þann 22. nóvember árið 1996. 

http://www.unhcr.org/4ec262df9.html
http://un.is/um-sameinudu-thjodirnar/rettindi-og-log
http://www.asi.is/media/7575/Mannr_ttindayfirl_sing_Sameinu_u__j__anna.pdf
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/flottamenn-og-haelisleitendur
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/flottamenn-og-haelisleitendur
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3.1. Flóttamannasamningurinn 

Ísland gerðist aðili að Flóttamannasamningnum21 þann 30. nóvember árið 1955 og viðauka 

hans, bókuninni frá 1967, þann 26. apríl árið 1968. Til að byrja með var hugtakið flóttamaður 

skilgreint út frá landfræðilegum  og tímalegum takmörkunum því samkvæmt stofnsamningnum, 

var sá einstaklingur flóttamaður sem var utan heimalands síns af ástæðuríkum ótta við að vera 

ofsóttur og leitaði verndar í öðru ríki vegna atburða sem áttu sér stað fyrir árið 1951.22 Með því 

að setja fram þessi tímamörk, vildu aðildarríkin takmarka skuldbindingar sínar og tryggja sig 

fyrir ófyrirséðum aðstæðum í framtíðinni. Aðstæður í heiminum og staða flóttamannamála á 

þessum tíma urðu hins vegar til þess að menn töldu ástæðu til að gera breytingar á 

Flóttamannasamningnum og í stað þess að afmarka réttindi flóttamanns við tiltekin tíma var 

ákveðið að afnema þau tímamörk23 sem áður höfðu verið sett og var það gert með sjálfstæðum 

viðauka Flóttamannasamningsins24, bókuninni frá 1967.25  

 

3.1.1. Hugtakið „flóttamaður“ 

Með bókuninni frá árinu 1967 var hugtakið „flóttamaður“ skilgreint nánar eins og það kemur 

fram í 1. gr. A-liðar Flóttamannasamningsins og er skilgreining Flóttamannasamningsins á því 

hverjir geta talist flóttamenn fyrirmyndin að ákvæði 1. mgr. 44. gr. útlendingalaga sem er 

svohljóðandi: „ 

Flóttamaður samkvæmt lögum þessum telst vera útlendingur sem er utan 

heimalands síns af ástæðuríkum ótta við að vera ofsóttur vegna kynþáttar, 

trúarbragða, þjóðernis, aðildar að tilteknum þjóðfélagshópi eða vegna 

stjórnmálaskoðana og getur ekki, eða vill ekki, vegna slíks ótta færa sér í nyt 

vernd þess lands; [.....] 

Eins og fram kemur í ákvæðinu grundvallast hugtakið flóttamaður á ákveðnum meginþáttum 

sem síðan hafa verið skilgreind nánar í Flóttamannahandbókinni. Mikilvægast þessara skilyrða 

er orðasambandið „ástæðuríkur ótti“ sem byggir bæði á hlutlægu og huglægu mati á aðstæðum 

                                                           
21 Einnig nefndur Genfarsamningurinn eða Genfarsáttmálinn. Alls eru Genfarsamningarnir fjórir og tók sá fyrsti 

gildi árið 1864. Sjá nánar um Genfarsamningana á http://www.cfr.org/human-rights/geneva-conventions/p8778 

(Sótt þann 19.3.2016). 
22 Sjá í þessu samhengi 2. tölul. A - liðar. 1. gr. Flóttamannasamningsins á 

http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html sem fjallar um þau tímamörk sem sett voru fram í samningnum um 

réttarstöðu flóttamanna. 
23 Sjá í þessu samhengi 2. tölul. 1. gr. bókunarinnar frá 1967 og einnig 3. tölul. 1. gr. sem fjallar um afnám 

Sameinuðu þjóðanna á landfræðilegri afmörkun fl. Bls. 48. http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html  
24 Sjá Viðbótarbókun um stöðu flóttamanna. Bls. 10. 

file:///C:/Users/Gudmunda/Downloads/UNHCR_handbook%20Icelandic%20(6).pdf  
25 Sjá III viðauka í handbók um réttarstöðu flóttamanna. Bls. 92. 

file:///C:/Users/Gudmunda/Downloads/UNHCR_handbook%20Icelandic%20(6).pdf (Sótt þann 19.3.2016). 

http://www.cfr.org/human-rights/geneva-conventions/p8778
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
file:///C:/Users/Gudmunda/Downloads/UNHCR_handbook%20Icelandic%20(6).pdf
file:///C:/Users/Gudmunda/Downloads/UNHCR_handbook%20Icelandic%20(6).pdf
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hælisleitanda. Ótti er huglægur og lýsir hugarástandi hælisleitanda og tilfinningum hans um 

eigin aðstæður. Slíkt mat er því alltaf óáreiðanlegra26 í samanburði við hlutlæga þætti eins og 

það að ótti sé „ástæðuríkur“. Það getur því reynst torvelt að meta aðstæður hælisleitenda í hverju 

máli fyrir sig. Í málum þar sem hælisleitandi þjáist t.d. af einhvers konar andlegum veikindum 

eða í málum þar sem um er að ræða barn sem hefur ekki getu til að meta hvort það búi við 

ástæðuríkan ótta, getur verið þörf á því að meta aðstæður meira út frá hlutlægum þáttum eins 

og læknaskýrslum eða umsögn sérfræðinga. Þar til bær stjórnvöld verða því að vera meðvituð 

um aðstæður í hverju máli fyrir sig og leggja eigið mat á framburð hælisleitanda og 

trúverðuleika hans með samhliða mati á áþreifanlegum, þ.e hlutlægum þáttum í samræmi við 

huglæga þætti málsins.27 

Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til útlendingalaga segir að ekki sé til samræmd alþjóðleg 

túlkun á hugtakinu flóttamaður og því séu aðildaríki flóttamannasamningsins ekki bundin af 

því. Að því leytinu til segir í Flóttamannasamningnum að það sé í höndum hvers ríkis fyrir sig 

að ákveða hver teljist flóttamaður og hver ekki í samræmi við þær leiðbeiningar sem settar eru 

fram í Flóttamannahandbókinni. Það er einnig viðurkennt í  Flóttamannasamningnum að honum 

var og er ekki ætlað að leggja íþyngjandi skyldur á herðar aðildarríkja um að veita öllum þeim 

sem sækja um alþjóðlega vernd hæli, heldur eru ákvæði samningsins til þess fallin að vera 

leiðbeinandi um það hverjir geti talist flóttamenn, hver réttindi flóttamanna eru og hvernig 

aðildarríki skuli haga málsmeðferð hælismála í stjórnsýslulegu tilliti.28 

 

3.1.2. Viðbótarvernd (e. subsidiary protection) 

Með breytingarlögum nr. 115/201029 var ákvæði 1. mgr. 44. gr útlendingalaga rýmkað að því 

leytinu til að útlendingur sem ekki uppfyllti skilyrði flóttamannahugtaksins gat samt sem áður 

fengið réttarstöðu flóttamanns sbr. 2. mgr. 44. gr. laganna, „ef raunhæf ástæða [var] til að ætla 

                                                           
26 Sjá í þessu samhengi 211. gr. Flóttamannahandbókarinnar um tilvik þar sem sérlega erfitt er að leiða í ljós 

staðreyndir málsins. file:///C:/Users/Gudmunda/Downloads/UNHCR_handbook%20Icelandic%20(6).pdf (Sótt 

þann 19.3.2016). 
27 Sjá Flóttamannasamninginn: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html (Sótt af vef þann 19.3.2016). 
28 Sjá Handbók um réttarstöðu flóttamanna: 

file:///C:/Users/Gudmunda/Downloads/UNHCR_handbook%20Icelandic%20(4).pdf (Sótt af vef þann 

19.3.2016). 
29 Lög um breytingu á lögum nr. 96/2002, um útlendinga, með síðari breytingum (hælismál). 

file:///C:/Users/Gudmunda/Downloads/UNHCR_handbook%20Icelandic%20(6).pdf
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
file:///C:/Users/Gudmunda/Downloads/UNHCR_handbook%20Icelandic%20(4).pdf
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að hann [ætti] á hættu að sæta dauðarefsingu, pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu yrði hann sendur aftur til heimalandsins.“30 

Í athugasemdum sem fylgdu breytingarlögunum kemur fram að í hælismálum á Íslandi hafi 

stjórnvöldum reynst erfitt að sanna skilyrði flóttamannahugtaksins sbr. 1. mgr. 44. gr. og aðeins 

í 1% tilvika hafi umsókn um hæli verið veitt á grundvelli 46. gr. laganna á árunum 1999 – 2008. 

Breyting laganna hafi því verið nauðsynleg til að fylgja þróun Evrópulöggjafar í málefnum 

hælisleitanda og til samræmis við þær breytingar sem gerðar höfðu verið á ákvæðum 

alþjóðlegra mannréttindasamninga.31 Það var vilji löggjafans að tilurð 2. mgr. 44. gr. 

útlendingalaga sem einnig hefur verið nefnd viðbótarvernd eða subsidiary protection á ensku, 

tryggði aukið réttaröryggi hælisleitenda og betri skilvirkni í meðferð hælismála.32  

  

Sönnunarbyrðin liggur hjá hælisleitanda 

Þegar umsókn um hæli er lögð fram í umsóknarríki hvílir sönnunarbyrðin á hælisleitanda um 

að sanna að aðstæður hans veiti honum réttarstöðu flóttamanns. Samkvæmt þessu ber 

hælisleitanda að veita nauðsynlegar upplýsingar og leggja fram gögn til stuðnings kröfu sinni. 

Árið 1998 gaf framkvæmdastjórn Sameinuðu þjóðanna (UNCHR) út leiðbeiningarit um það 

hvernig sönnunarbyrði í hælismálum skyldi háttað. Þar kemur m.a. fram að stjórnvöld verði að 

taka sérstakt tillit til aðstæðna flóttamanna þar sem um er að ræða viðkvæman hóp fólks sem 

flýr eða yfirgefur heimaland sitt af ólíkum og misalvarlegum ástæðum. Sönnunarbyrðin getur 

því reynst þessum einstaklingum erfið og í einhverjum málum getur sönnunarbyrðin verið 

flóttamanni ótæk. Samkvæmt Flóttamannahandbókinni eru skýr fyrirmæli um að hælisleitandi 

skuli fá notið vafans ef frásögn hans er að öðru leyti talin trúanleg þar sem um er að ræða 

ákvörðun sem byggir á mannúðarsjónarmiðum. Aðildarríkjunum eru einnig veitt fyrirmæli um 

að vinna sameiginlega að því að upplýsa mál hælisleitanda.33 Það geti stjórnvöld gert með því 

                                                           
30 Hér er um að ræða svokallaða non-refoulement reglu eða bann við endursendingu hælisleitanda til annars 

lands þar sem lífi hans eða frelsi yrði stefnt í voða vegna kynþáttar hans, trúarbragða, þjóðerni eða aðildar hans 

að sérstökum félagasamtökum eða stjórnmálaflokki sbr. 1. mgr. 33. gr. Flóttamannasamningsins, sbr. einnig 1. 

mgr. 45. gr. útlendingalaga. 
31 Með breytingarlögum nr. 115/2010 var höfð til hliðsjónar tilskipun nr. 2004/83/EU, on mininum standards for 

the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who 

otherwise need international protection and the content of the protection granted. Sjá http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=EN (Sótt af vef þann 20.3.2016). 
32 Með nýju ákvæði 2. mgr. 44. gr. útlendingalaga vildi löggjafinn virða alþjóðlega meginreglu þjóðarréttar um 

bann gegn brottvísun eða endursendingu hælisleitenda til upprunaríkis sbr. 1. mgr. 3. gr. samnings gegn 

pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu nr. 19/1996. 
33 Stjórnvöld eru bundin af því að virða málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaganna svo að stjórnsýslumál fái 

eðlilega og sanngjarna niðurstöðu sbr. ákvæði III kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=EN
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að kynna sér aðstæður í heimalandi viðkomandi og ekki bara það heldur eru stjórnvöld hvött til 

að líta út fyrir rammann og kanna aðrar ástæður eða þætti sem geta verið ekki síður mikilvægar 

þegar ákvörðun um hælisveitingu er tekin. 34  

 

3.2. Flótti vegna annarra ástæðna  

Hæliskerfið er hugsað sem neyðarkerfi fyrir þá einstaklinga sem hafa ástæðuríkan ótta við að  

upplifa ofsóknir eða eiga á hættu að þurfa að þola ómanneskjulega eða niðurlægjandi meðferð 

í heimalandi sínu og neyðast af þeim ástæðum að flýja og leita verndar í öðru landi.35 

Skilgreiningin á neyðinni er veigamikill þáttur í ákvarðantöku stjórnvalda en þar sem ekki er 

fyrir að fara almennri alþjóðlegri túlkun á flóttamannahugtakinu getur það reynst stjórnvöldum 

erfitt að taka ákvörðun í hælismálum um það hverjir geta talist flóttamenn og hverjir ekki. Af 

því leiðir verða stjórnvöld að byggja ákvörðun sína út frá eigin mati á aðstæðum 

hælisumsækjanda í samræmi við skilgreiningu flóttamannahugtaksins.  

Ástæðan að baki því að fólk ákveður að flýja heimaland sitt og óska eftir alþjóðlegri vernd í 

öðru ríki getur verið af mjög ólíkum toga. Bágar efnahagsaðstæður fólks, fátækt, leit að betri 

og aðgengilegri heilbrigðisþjónustu eða einfaldlega sú ósk ein að öðlast betra líf getur verið 

hvatningin að baki því að einstaklingur ákveður að yfirgefa heimaland sitt og leita verndar í 

öðru ríki. Slíkar ástæður hafa hins vegar ekki verið taldar uppfylla skilyrði fyrir alþjóðlegri 

vernd eða grundvöllur fyrir því að hælisleitandi fái viðurkennda réttarstöðu flóttamanns sbr. 1. 

og 2. mgr. 44. gr. útlendingalaga eins og fram kom í úrskurði kærunefndar útlendingamála nr. 

165/2015. 

Í því máli hafði kæranda verið synjað um hæli á Íslandi á grundvelli 1. mgr. 

44. gr. útlendingalaga og þá var viðbótarverndarákvæði 2. mgr. 44. gr. ekki 

heldur talið eiga við í máli hans. Forsenda hælisumsóknarinnar voru bágar 

efnahagsástæður hælisleitanda í heimalandinu þar sem hann hafði ekki efni á 

því að kaupa lífsnauðsynleg lyf og sækja sér nauðsynlega læknisþjónustu 

vegna fátæktar. Kærandi taldi að endursending hans til heimalandsins stefndi 

lífi hans í hættu. Kærunefndin féllst ekki á það með kæranda að hann ætti yfir 

höfði sér hættu á pyntingum eða ótta við ofsóknir ef honum yrði vísað til 

heimalandsins þar sem læknisþjónusta væri almennt tryggð í landinu og því 

gætu ákvæði 1. og 2. mgr. 44. gr. útlendingalaga ekki átt við í hans tilviki. 

                                                           
34 Sjá Office of the united nations high commisioner for refugees Geneva - Note on Burden of Proof in Refugee 

Claims. http://www.refworld.org/docid/3ae6b3338.html (Sótt af vef þann 20.3.2016).  
35 Sjá heimasíðu Útlendingastofnunar. http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/greinar/749-um-

endursendingar (Sótt af vef þann 10.3.2016). 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3338.html
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/greinar/749-um-endursendingar
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/greinar/749-um-endursendingar
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Af niðurstöðu kærunefndar má lesa að bágar efnahagsaðstæður eða þörf á betri heilbrigðisvernd 

voru ekki fullnægjandi skilyrði þess að fá viðurkenningu á réttarstöðu flóttamanns né heldur 

voru þær taldar duganlegar til þess að veita kæranda í málinu viðbótarvernd á grundvelli 2. mgr. 

44. gr. laganna. 
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4. Ferill hælisumsóknar 

Ísland er aðili að svonefndum Dyflinnarsamningi sem er liður í Schengen-samstarfinu og byggir 

á reglugerð nr. 604/2013.36 Að samningnum koma öll ríki Evrópusambandsins að meðtöldum 

EFTA ríkjunum, Lichtenstein og Noregi. Markmið Dyflinnarsamstarfsins er að skerpa á 

viðmiðunarreglum aðildarríkjanna um hvaða ríki skuli bera ábyrgð á meðferð hælisumsóknar 

og samhliða því er samstarfinu ætlað að hindra fjöldaumsóknir hælisleitanda í fleiri en einu 

ríki.37 Ef annað aðildarríki ber ábyrgð á umsókn hælisleitanda er það í höndum 

Útlendingastofnunar að ákvarða hvort hann verði sendur til baka til þess lands eða beiðni hans 

tekin til efnismeðferðar hér á landi.38 

Ef í ljós kemur að Ísland beri ábyrgð á umsókn hælisleitanda ber Útlendingastofnun39 að taka 

umsóknina til efnismeðferðar en á meðfylgjandi mynd má sjá hvernig ferill hælisumsókna fer 

fram á fyrsta stjórnsýslustigi.  

 

 

Mynd nr. 3. Ferill umsókna. Heimild: (Útlendingastofnun, e.d)40 

                                                           
36 Reglugerð nr. 604/2013 „um að koma á viðmiðunum og fyrirkomulagi við að ákvarða hvaða aðildarríki beri 

ábyrgð  á meðferð umsóknar um alþjóðlega vernd sem ríkisborgari þriðja lands eða ríkisfangslaus einstaklingur 

leggur fram í einu aðildarríkjanna.“  
37 Sjá http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/protection-in-europe/10-dublin-regulation.html (Sótt af vef þann 

24.2.2016). 
38 Sjá http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/flottamenn-og-

haelisleitendur (Sótt af vef þann 24.2.2016). 
39 Útlendingastofnun var stofnuð árið 2003 og er ein undirstofnana Innanríkisráðuneytisins.  
39 Sjá heimasíðu Útlendingastofnunar á http://utl.is/index.php/ferill-umsokna (Sótt af vef þann 24.2.2016). 
40 Sjá heimasíðu Útlendingastofnunar á http://utl.is/index.php/ferill-umsokna (Sótt af vef þann 24.2.2016). 

http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/protection-in-europe/10-dublin-regulation.html
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/flottamenn-og-haelisleitendur
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/flottamenn-og-haelisleitendur
http://utl.is/index.php/ferill-umsokna
http://utl.is/index.php/ferill-umsokna
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4.1. Sérstök meðferð – flýtimeðferð 

Samkvæmt svarbréfi sem höfundur fékk frá Útlendingastofnun vegna fyrirspurnar þess 

fyrrnefnda um málsmeðferð útlendingastofnunar á hælisumsókn Pepaj fjölskyldunnar kom 

fram að mál fjölskyldunnar hefði sætt forgangsmeðferð eða flýtimeðferð sbr. 50. gr. d. 

útlendingalaga. Jafnframt segir í bréfinu að mál fjölskyldunnar hafi fengið sömu málsmeðferð 

hjá Útlendingastofnun og önnur sambærileg mál.  

Ýmsar ástæður geta legið að baki því að mál fái sérstaka málsmeðferð eða flýtimeðferð, þ.á. m. 

umsóknir sem telja verður bersýnilega tilhæfulausar sbr. b. lið. 1. mgr. 50. gr. d. Einnig er 

Útlendingastofnun heimilt að setja mál umsækjenda sem ekki eiga á hættu að sæta ofsóknum 

eða illri meðferð í sínu heimalandi í forgang sbr. 1. og 2. tölul. b. liðar. 1. mgr. 50. gr. d. laganna. 

Þá er Útlendingastofnun heimilt að færa mál til flýtimeðferðar ef hælisumsækjandi kemur frá 

landi sem er á lista yfir örugg ríki sbr. 3. mgr. 50. gr. d. laganna.  

Nánari reglur um flýtimeðferð voru nýlega settar fram í reglugerð nr. 830/2014.41 Til viðbótar 

þeim ákvæðum sem fram koma í 50. gr. d. útlendingalaga um forsendur flýtimeðferðar kemur 

fram í reglugerðinni að stjórnvaldi er heimilt að taka hælisumsókn til flýtimeðferðar ef sérstakar 

ástæður mæla með því sbr. 4. gr. laganna. Á það t.d. við í málum þar sem uppi eru aðstæður 

sem varða heilsufar hælisleitanda og fyrir liggja gögn sem mæla með því að mál hans sæti 

forgangsmeðferð. 

 

4.2. Málsmeðferð hælisumsókna 

Um málsmeðferð hælisumsókna gilda stjórnsýslulögin sbr. 1. mgr. 23. gr. útlendingalaga með 

nánari tilvísun til sérreglna útlendingalaganna sjálfra. Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi 

til stjórnsýslulaga kemur fram að vegna breyttra og flóknari samfélagsaðstæðna hafi verið þörf 

á því að setja fram formlegar meginreglur um málsmeðferð stjórnsýslunnar. Lögin áttu um leið 

að tryggja réttaröryggi borgarana í samskiptum þeirra við hið opinbera. Stjórnsýslulögunum er 

ætlað að gilda í málum þar sem stjórnvöld taka ákvarðanir um réttindi eða skyldur manna og 

tilgangur þeirra er að tryggja hraða, einfalda og í senn ódýra málsmeðferð opinberra mála. 

Sem opinber stjórnsýslustofnun, ber Útlendingastofnun að virða málsmeðferðarreglur 

stjórnsýslulaganna og haga málsmeðferð hælisumsókna með þeim hætti að sanngjörn 

                                                           
41 Reglugerð nr. 830/2014 um skilyrði fyrir sérstakri málsmeðferð umsókna um hæli – flýtimeðferð (hér eftir 

reglugerð um sérstaka málsmeðferð.)  
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niðurstaða fáist í mál umsækjanda svo að traust sé borið til hennar. Með setningu útlendingalaga 

var ráðherra fengið aukið svigrúm til að hafa áhrif á framkvæmd mála með setningu 

reglugerðarákvæða um tilteknar efnisreglur laganna. Með þessum breytingum fylgdi einnig 

aukin ábyrgð og krafa til stjórnsýslunnar um vönduð vinnubrögð við meðhöndlun 

útlendingamála, hvort sem sú ábyrgð hvíldi á herðum ráðherra, lögreglu eða var á forræði 

Útlendingastofnunar.42 

 

4.2.1. Afgreiðslutími hælisumsókna 

Upphaf hælisumsóknar hefst hjá lögreglu sem annast forskráningu máls og sér um að afla 

grunnupplýsinga um umsækjandann. Skilyrði er að umsækjandi sé staddur á Íslandi þegar sótt 

er um hæli. Lögreglan skráir ástæðu umsóknarinnar, fingraför eru tekin af viðkomandi, 

ferðaleið umsækjanda er könnuð og gengið er úr skugga um að auðkenni hans séu rétt.43 Þegar 

forskráningu máls er lokið hjá lögreglu er umsókn hælisleitanda send áleiðis til 

Útlendingastofnunar sem ákveður með hvaða hætti hana skuli vinna og tekur jafnframt 

ákvörðun um hælisveitingu sbr. 1. mgr. 46. gr., sbr. 1. mgr. 50. gr. útlendingalaga. 

Útlendingastofnun ber skylda að taka ákvörðun í máli umsækjanda svo fljótt sem unnt er sbr. 

1. mgr. 23. gr. a. útlendingalaga sbr. einnig 9. gr. stjórnsýslulaga. Afgreiðsla hælisumsókna 

getur hins vegar verið tímafrek og fer það að hluta til eftir því hvaða gögn eru nauðsynleg og 

hvernig aðgengi að þeim er háttað svo að stofnunin geti tekið réttmæta ákvörðun í málinu.44 

Stofnuninni ber einnig að rannsaka mál til hlítar og hefur ríka leiðbeiningarskyldu gagnvart 

hælisleitanda sbr. 25. gr. útlendingalaga.45 Samkvæmt skýrslu nefndar um meðferð 

hælisumsókna sem unnin var á vegum dóms- og kirkjumálaráðuneytisins46 komu fram 

athugasemdir um óhóflegar tafir á afgreiðslu einstakra mála, bæði hjá Útlendingastofnun og 

innan dómsmálaráðuneytisins. Nefndin lagði til að úrbætur yrðu gerðar á málshraða 

                                                           
42 Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til núgildandi útlendingalaga kemur fram að lögin taki mið af 

Norrænni stjórnsýslulöggjöf og þá einna helst norsku útlendingalögunum vegna sambærileika landanna í 

málefnum um evrópska efnahagssvæðið og ESB. 
43 Sjá http://utl.is/index.php/ferill-umsokna (Sótt af vef þann 7.3.2016). 
44 Páll Hreinsson (1994). Stjórnsýslulögin  - Skýringarrit. Bls. 97. 
45 Sjá Hrd. 353/2008 þar sem Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að Útlendingastofnun hefði brotið gegn 

rannsóknarskyldu sinni sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga og var ákvörðun stofnunarinnar um að synja hælisleitanda um 

hæli vísað frá.  
46 Skýrslan var unnin á vegum dóms- og kirkjumálaráðuneytisins og gefin út árið 2009. Nefndinni var ætlað að 

fara yfir íslensk lög og reglur sem gilda um meðferð hælisumsókna og kanna hvort þær væru í samræmi við 

alþjóðlegar skuldbindingar. Sjá 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_nefndar_um_medferd_haelisumsokna.pdf (Sótt af 

vef þann 23.3.2016). 

http://utl.is/index.php/ferill-umsokna
https://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_nefndar_um_medferd_haelisumsokna.pdf
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hælisumsókna og hún stytt í samræmi við aðrar málsmeðferðarreglur sem stjórnvöldum ber að 

hlíta.  

 

Málsmeðferðin of tímafrek 

Útlendingastofnun viðurkennir að málsmeðferð hælismála taki of langan tíma og í sumum 

tilvikum stóð málsmeðferð hælismála yfir í allt að tvö ár áður en niðurstaða fékkst. 

Útlendingastofnun skýrir tafir á afgreiðslu hælisumsókna til niðurskurðar sem stofnunin hefur 

þurft að mæta og mikilli fjölgun hælisumsókna á milli ára og er það í samræmi við ástandið í 

helstu nágrannalöndum okkar.  

Á sama tíma getur rannsókn mála oft verið erfið og flókin og svo virðist sem erfitt sé að finna 

hinn gullna meðalveg þegar vinna á mál með hröðum hætti en gæta um leið annarra 

málsmeðferðarreglna sem stjórnvöldum ber að hlíta. Í þessu samhengi má vísa til nýlegs dóms 

Hæstaréttar, Hrd. 114/2015 en í því máli reyndi á málshraðareglu 9. gr. stjórnsýslulaga þegar 

Útlendingastofnun hafnaði að taka mál ganverks hælisleitanda til efnismeðferðar hér á landi 

með úrskurði dags. 20. júní 2013. Ákvörðun Útlendingastofnunar var kærð samdægurs til 

Innanríkisráðuneytisins sem staðfesti niðurstöðu Útlendingastofnunar með úrskurði sínum 

þann 15. apríl 2014. Í þessu máli taldi dómurinn að 10 mánaða afgreiðslutími á máli 

hælisleitanda hafi ekki verið of langur þegar taka þyrfti tillit til annarra málsmeðferðarreglna 

sem stjórnvöldum ber að hlíta við rannsókn opinberra mála. 

Á sumarmánuðum árið 2014, skrifaði þáverandi innanríkisráðherra undir samning við Rauða 

kross Íslands þar sem markmiðið var að tryggja hraðari málsmeðferð hælisumsókna í þágu 

fjármagns- og réttaröryggissjónarmiða. Með samningnum var markmiðið að stytta 

málsmeðferð hælisumsókna í 90 daga. Samningurinn var liður í endurbótum á hæliskerfinu 

vegna fjölgunar í hælismálum og byggður á aðferðum og reynslu Norðmanna í sama 

málaflokki.47 Á fyrsta ársfjórðungi ársins 2016 hefur meðal málsmeðferðartími hælisumsókna 

verið í kringum 100 dagar nema í málum þar sem um forgangsmeðferð er að ræða en sá tími 

hefur verið styttri, eða í kringum 15 dagar.48 

 

                                                           
47 Sjá heimasíðu Innanríkisráðuneytisins á https://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/28963 (Sótt af vef þann 

23.3.2016). 
48 Sjá heimasíðu Útlendingastofnunar á http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/toelfraedhi (Sótt af vef þann 

23.3.2016). 

https://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/28963
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/toelfraedhi
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5. Mál Pepaj fjölskyldunnar 

Pepaj fjölskyldan, þau Kastriot, Xhulia, fimm ára gamla Klea og hinn þriggja ára gamli Kevi 

komu upphaflega til Íslands í febrúarmánuði árið 2015 ef marka má fréttaflutning fjölmiðla um 

komu fjölskyldunnar til landsins. Í fjölmiðlum lýsti Kastriot því að fjölskyldan hefði ákveðið 

að sækja um hæli á Íslandi vegna ótta við hefndir glæpagengis í Albaníu og vegna veikinda hins 

þriggja ára gamla Kevi sem þjáist af lífshættulegum erfðasjúkdómi, svokölluðum 

slímseigjusjúkdómi eða Cystic fibrosis.49 Ástæða hælisumsóknar fjölskyldunnar var því tvíþætt 

í upphafi, annars vegar óttaðist fjölskyldan um líf sitt í heimalandi sínu og hins vegar taldi 

fjölskyldan sig ekki hafa aðgang að viðeigandi lyfjum eða heilbrigðisþjónustu fyrir Kevi í 

Albaníu. 

Á meðan að hælisumsókn fjölskyldunnar var til meðferðar hjá Útlendingastofnun var Kevi veitt 

læknisþjónusta hér á landi vegna veikinda sinna sem er í samræmi við þá þjónustu sem 

hælisleitendur eiga rétt á meðan að umsókn þeirra er til afgreiðslu hjá stjórnvöldum sbr. a. lið. 

2. mgr. 47. gr. b. útlendingalaga um réttarstöðu hælisleitenda.50 Fjölskyldunni var einnig 

skipaður talsmaður á vegum Rauða kross Íslands sem sinnti réttindagæslu fyrir þeirra hönd á 

meðan á málsmeðferðinni stóð.51  

Eftir nokkurra mánaða dvöl Pepaj fjölskyldunnar á Íslandi réði Hermann Ragnarsson 

múrarameistari Kastriot til starfa og á skömmum tíma upphófst mikill vinskapur þeirra á milli. 

Hermann tók sér fljótt stöðu velgjörðarmanns fjölskyldunnar og fyrir hans tilstuðlan fóru fréttir 

að birtast í fjölmiðlum um Pepaj fjölskylduna og aðstæður þeirra. Þann 14. október 2015 birtist 

í DV grein um kynni Hermanns og Pepaj fjölskyldunnar sem bar yfirskriftina, „Safnaði fyrir 

fjögurra manna fjölskyldu: Hemmi er með hjarta úr gulli.“ Í fréttinni er viðleitni Hermanns lýst 

við að útvega fjölskyldunni ýmsar nauðsynjar, þ.á.m. bifreið til afnota og leikskólaplássi fyrir 

þau Kleu og Kevi sem höfðu ekki fengið inni á leikskóla frá komu þeirra til landsins.52 

 

 

  

                                                           
49 Sjá http://www.dv.is/frettir/2015/10/14/safnadi-fyrir-fjogurra-manna-fjolskyldu-hemmi-er-med-hjarta-ur-gulli/ 

(Sótt af vef þann 25.2.2016). 
50 Sjá http://stundin.is/frett/logreglan-leidinni-ad-fjarlaegja-albonsku-fjolskyl/ (Sótt af vef þann 8.3.2016). 
51 Sjá http://utl.is/index.php/rettindi-og-thjonusta-vidh-haelisleitendur (Sótt af vef þann 8.3.2016). 
52 Sjá http://www.dv.is/frettir/2015/10/14/safnadi-fyrir-fjogurra-manna-fjolskyldu-hemmi-er-med-hjarta-ur-gulli/ 

(Sótt af vef þann 9.3.2016) 

http://www.dv.is/frettir/2015/10/14/safnadi-fyrir-fjogurra-manna-fjolskyldu-hemmi-er-med-hjarta-ur-gulli/
http://stundin.is/frett/logreglan-leidinni-ad-fjarlaegja-albonsku-fjolskyl/
http://utl.is/index.php/rettindi-og-thjonusta-vidh-haelisleitendur
http://www.dv.is/frettir/2015/10/14/safnadi-fyrir-fjogurra-manna-fjolskyldu-hemmi-er-med-hjarta-ur-gulli/
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5.1. Hælisumsókn Pepaj fjölskyldunnar hafnað 

Stuttu eftir að kynni tókust á milli þeirra Hermanns og Kastriot fékkst niðurstaða í hælisumsókn 

Pepaj fjölskyldunnar og var henni hafnað af Útlendingastofnun á þeim forsendum að almennt 

teljist albanskir hælisleitendur ekki flóttamenn í skilningi 1. mgr. 44. gr. útlendingalaga, sbr. A-

lið 1. gr. Flóttamannasamningsins og viðauka hans frá 1967.53 Sú ákvörðun var tekin á 

grundvelli þess að íslensk stjórnvöld hafa fært Albaníu á lista yfir örugg ríki í samræmi við lista 

sem framkvæmdastjórn Evrópu samþykkti þann 7. september árið 2015 og gildir fyrir öll 

aðildarríki Evrópusambandsins.54 Af þeirri ástæðu taldi Útlendingastofnun að Pepaj 

fjölskyldunni væri tryggð fullnægjandi vernd í eigin heimalandi ef þau teldu öryggi sínu stofnað 

í hættu.55 

 

5.1.1. Hvað eru örugg ríki? 

Aðgerðir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um að setja saman lista yfir örugg ríki var 

í samræmi við ákvæði tilskipunar nr. 2013/32/EU56 um sameiginlega verkferla um veitingu og 

sviptingu alþjóðlegrar verndar. Listinn var gerður til að sporna við auknum fjölda 

hælisumsókna um alla Evrópu og til að einfalda aðgerðir stjórnvalda í hælismálum. Þau lönd 

sem fengið hafa stöðu öruggs ríkis eiga það öll sameiginlegt að hafa uppfyllt skilyrði 

Kaupmannahafnarviðmiðinna (Copenhagen criteria), 57 sem eru þau viðmið sem umsóknarríki 

ESB verða að uppfylla. 58    

 

 

 

                                                           
53 Sjá viðauka flóttamannasamningsins frá árinu 1951: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html  
54 Sjá http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-569008-Safe-countries-of-origin-FINAL.pdf (Sótt 

10.3.2016) 
55 Sjá heimasíðu Útlendingastofnunar http://utl.is/files/Albania_oruggt_riki.pdf (Sótt af vef þann 17.3.2016). 
56 Directive 2013/32/EU on common procedures for granting and withdrawing international protection.  
57 Samkvæmt Kaupmannarhafnarviðmiðunum verður umsóknarríki ESB að vera lýðræðisríki sem ber virðingu 

fyrir mannréttindum og lögum. Þessi ríki verða að búa yfir hæfni til að innleiða og fylgja lögum 

Evrópusambandsins. Þá ber þessum ríkjum að standast þau efnahagsviðmið sem sett eru fram innan 

Evrópusambandsins og vera kleift að keppa við markaðsöfl sameiginlegs innri markaðar ESB. Sjá í þessu 

samhengi http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html  
58 Albanir hafa allt frá árinu 2003 verið umsóknarríki ESB og sóttu formlega um aðild að Evrópusambandinu árið 

2009. Til þess að eiga möguleika á aðildarviðræðum þarf umsóknarríki að uppfylla grundvallarskilyrði 

Evrópusambandsins sem m.a. grundvallast á virðingu fyrir mannréttindum, frelsi og lýðræði. Sjá nánar á 

http://www.evropuvefur.is/svar.php?id=53348  Þá hefur Evrópusambandið viðurkennt umbætur í landinu og árið 

2014 var Albaníu formlega veitt staða umsóknarríkis ESB vegna framfara í ríkisrekstri. Sjá nánar á 

http://evropan.is/evropa/albania-faer-stodu-umsoknarrikis-esb/ 

http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-569008-Safe-countries-of-origin-FINAL.pdf
http://utl.is/files/Albania_oruggt_riki.pdf
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html
http://www.evropuvefur.is/svar.php?id=53348
http://evropan.is/evropa/albania-faer-stodu-umsoknarrikis-esb/
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5.1.2. Læknisþjónusta tryggð í Albaníu 

Varðandi skoðun á heilbrigðisþjónustu í Albaníu vísaði Útlendingastofnun til þess að farið hefði 

fram bæði almenn og sjálfstæð rannsókn á heilbrigðiskerfinu þar í landi áður en ákvörðun í máli 

þeirra var tekin og hafi stofnunin stuðst við almennar leiðbeiningar sem gefnar hafa verið út í 

Flóttamannahandbókinni um málsmeðferð í málum hælisleitenda. Aðstæður hafi verið 

skoðaðar með tilliti til skýrslna alþjóðasamtaka þar sem almennt er fjallað um aðgengi og gæði 

heilbrigðisþjónustunnar í Albaníu. Í tilkynningu sem Útlendingastofnun sendi frá sér varðandi 

albanska heilbrigðiskerfið, kom fram að skýrslur sem skoðaðar hafi verið hafi borið með sér að 

Albanir eigi greiðan aðgang að heilbrigðisþjónustu og foreldrar þurfi ekki að greiða fyrir 

læknisþjónustu barna sinna. Þá séu lyf niðurgreidd og gæðum þeirra stjórnað með góðu 

eftirliti.59 Útlendingastofnun þótti því sannað að Kevi væri tryggð fullnægjandi læknisþjónusta 

í eigin heimalandi og var hælisumsókn foreldranna af þeirri ástæðu einnig synjað. 

 

 

5.2. Aðstæður í Albaníu 

Höfundur ákvað að kynna sér aðstæður í Albaníu til að fá betri innsýn í kerfi þar sem svo ólík 

viðhorf mætast um gæði þess og stefnu. Til þess skoðaði höfundur ýmsar skýrslur sem gefnar 

hafa verið út af Evrópusambandinu, alþjóðasamtökum og fyrir tilstillan erlendra stjórnvalda 

sem á einn eða annan hátt fjalla um eða hafa til meðferðar umsóknir Albana um hælismeðferð 

eða aðra alþjóðlega vernd. 

Albanía er fyrrum kommúnistaríki og var lengst af einangrað frá umheiminum í efnahagslegum 

skilningi eða allt fram til ársins 1992 þegar Lýðveldisflokkurinn komst til valda.60 Í dag er 

Albanía stjórnarskrárbundið lýðræðisríki61 en pólitísk átök í landinu eru mikil og hefur það átt 

þátt sinn í því að framþróun í landinu er hæg. Niðurstöður allra skýrslna sem höfundur skoðaði 

með tilliti til efnahagsaðstæðna í landinu ber saman um að Albanir glíma við erfitt 

efnahagsástand og mikil spilling á sér þar djúpar rætur á öllum sviðum opinbera kerfisins, þar 

á meðal innan heilbrigðiskerfisins.  

Albanía er á lista yfir fátækustu ríki Evrópu og meiri en helmingur íbúa býr í dreifbýli. 

Fólksflutningar eru miklir þar sem íbúar flýja heimalandið af ástæðum eins og vegna erfiðs 

                                                           
59 Sjá heimasíðu Útlendingastofnunar http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/greinar/745-samantekt-um-

haelisumsoknir-folks-fra-albaniu (Sótt af vef þann 8.3.2016). 
60 Britannica Academic. http://academic.eb.com/EBchecked/topic/12472/Albania (Sótt af vef þann 26.2.2016). 
61 Sjá heimasíðu Útlendingastofnunar http://utl.is/index.php/listi-yfir-oerugg-riki (Sótt af vef þann 7.3.2016). 

http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/greinar/745-samantekt-um-haelisumsoknir-folks-fra-albaniu
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/greinar/745-samantekt-um-haelisumsoknir-folks-fra-albaniu
http://academic.eb.com/EBchecked/topic/12472/Albania
http://utl.is/index.php/listi-yfir-oerugg-riki
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efnahagsástands, fátæktar eða vegna ofsókna og ótta um líf sitt. Liggur þar kannski skýringin á 

bak við það misræmi sem finna má í misjöfnum heimildum um réttan fólksfjölda og aðstæður 

í landinu.62 

 

5.3. Niðurstaðan kærð 

Í framhaldi af synjun Útlendingastofnunar óskaði fjölskyldan eftir dvalarleyfi á grundvelli 

mannúðarsjónarmiða sbr. 12. gr. f. útlendingalaga. Beiðni þeirra var synjað og fór málið áfram 

til kærunefndar útlendingamála.63 Taldi lögmaður fjölskyldunnar að Útlendingastofnun hefði 

láðst að rannsaka með fullnægjandi hætti hvort Kevi fengi viðeigandi læknisþjónustu í Albaníu 

sem væri sambærileg þeirri þjónustu sem hann hefði hlotið hér á landi.64 

Á þessu stigi máls var fjölskyldan ekki lengur undir verndarvæng Útlendingastofnunar og 

bráðabirgða atvinnuleyfi Kastriot runnið út. Fjölskyldan ákvað því að draga kæru sína til baka 

og halda aftur til Albaníu þar sem ekki var hægt að tryggja Kevi áframhaldandi læknismeðferð 

á Íslandi nema fyrir hana kæmi fullt verð.65 Í framhaldinu var fjölskyldunni vísað úr landi þann 

10. desember árið 2015 og fóru landsmenn ekki varhuga af aðgerð lögreglunnar þegar Pepaj 

fjölskyldan var sótt í íbúð þeirra í Hlíðunum og flutt með lögreglufylgd á Keflavíkurflugvöll.66  

 

5.4. Fjölmiðlaumfjöllun 

Mikið fjölmiðlafár upphófst þegar fréttir af Pepaj fjölskyldunni voru birtar þar sem lögreglan 

var mætt í skjóli næturs til að framfylgja ákvörðun Útlendingastofnunar um brottvísun hennar 

til Albaníu. Mynd af litlum dreng með bangsa í hendi, standandi í hurðargætt bráðum gamla 

heimili síns var birt í fjölmiðlum en drengurinn litli var Kevi. Kevi sem þjáðist af ólæknandi 

sjúkdómi og hafði eytt síðustu tíu mánuðum á Íslandi, farið í leikskóla og eignast vini. 

Fjölskylda sem einnig hafði eignast vini, sótt vinnu og markað sér tilvist á lítilli eyju í von um 

betra líf var nú á leið út í óvissuna. 

                                                           
62 Sjá http://www.ruv.is/frett/albania-fataekt-spilling-og-folksflotti (Sótt af vef þann 9.3.2016). 
63 Kærunefnd útlendingamála var sett á laggirnar þann 1. janúar árið 2015 og er sjálfstæð stjórnsýslustofnun sem 

heyrir undir Innanríkisráðuneytið. Stofnunin er æðsti úrskurðaraðili á sjórnsýslustigi í málefnum er varða 

ákvarðanir um útlendingamál. Sjá lög nr. 64/2014 um breyting á lögum nr. 96/2002, um útlendinga.  
64 Sjá http://www.ruv.is/frett/albanir-thridjungur-haelisleitenda (Sótt af vef þann 9. 3. 2016). 
65 Sjá http://www.dv.is/frettir/2015/12/11/gafust-upp-og-foru/ (Sótt af vef þann 8.3.2016). 
66 Sjá http://stundin.is/frett/logreglan-leidinni-ad-fjarlaegja-albonsku-fjolskyl/ (Sótt af vef þann 8.3.2016). 

http://www.ruv.is/frett/albania-fataekt-spilling-og-folksflotti
http://www.ruv.is/frett/albanir-thridjungur-haelisleitenda
http://www.dv.is/frettir/2015/12/11/gafust-upp-og-foru/
http://stundin.is/frett/logreglan-leidinni-ad-fjarlaegja-albonsku-fjolskyl/
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Almenningur brást hart við fréttunum um brottflutning fjölskyldunnar og samfélagsmiðlar 

loguðu. Menn söfnuðu undirskriftum og kölluðu eftir viðbrögðum ráðamanna. Krafist var 

úrbóta í málinu svo fjölskyldan fengi að koma aftur til Íslands. Presturinn talaði við þjóðina í 

sjónvarpinu og lýsti áhyggjum sínum með ákvörðun Útlendingastofnunar, í sjálfum 

jólamánuðinum þegar náungakærleikurinn á að vera allsráðandi. Læknar tjáðu sig opinberlega 

og lýstu vonbrigðum sínum með ákvörðun Útlendingastofnunar vegna alvarleika sjúkdómsins 

og Kristján Dereksson barnalæknir ritaði á facebook síðu sína að Kevi myndi sennilega ekki ná 

að lifa tíu ára afmælisdaginn sinn í Albaníu vegna bágs heilbrigðiskerfis þar í landi.67 

 

  

                                                           
67 Sjá http://kvennabladid.is/2015/12/11/hann-mun-sennilega-ekki-lifa-10-ara-afmaelisdaginn-sinn/ (Sótt af vef 

þann 8.3.2016). 

http://kvennabladid.is/2015/12/11/hann-mun-sennilega-ekki-lifa-10-ara-afmaelisdaginn-sinn/
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6. Dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða 

Ákvæðið um dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða sbr. 12. gr. f. útlendingalaga var 

ekki að finna í eldri lögum um eftirlit með útlendingum nr. 45/1965 heldur kom það nýtt inn í 

núgildandi lög um útlendinga nr. 96/2002 í samræmi við nýjan kafla um rétt flóttamanna og 

vernd þeirra gegn ofsóknum. Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til útlendingalaga nr. 

96/2002 segir að rík þörf hafi verið á heildarendurskoðun þágildandi laga nr. 45/1965. 

Ennfremur hafi verið nauðsynlegt að uppfæra löggjöfina í samræmi við breytingar sem gerðar 

voru á mannréttindaákvæðum stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/194468 með 

stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995.69  Þá væru breytingar á útlendingalöggjöfinni í samræmi 

við þróun í málefnum útlendinga og í takt við áherslur Norrænnar löggjafar í 

mannréttindamálum sem enn fremur var einn liður í samvinnu Íslendinga og Norðurlandanna í 

málum um útlendinga og landamæraeftirlit. 

Með tilkomu ákvæðisins er stjórnvöldum heimilt að víkja frá grunnskilyrðum dvalarleyfa sem 

koma fram í 11. gr. útlendingalaganna ef rík mannúðarsjónarmið mæla með því eða vegna 

sérstakra tengsla útlendings við landið sbr. 1. mgr. 12. gr. f. laganna.  

Enn fremur segir í 2. mgr. 12. gr. f. að: 

Veita má dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða ef útlendingur getur 

sýnt fram á ríka þörf á vernd, t.d af heilbrigðisástæðum, eða vegna erfiðra 

félagslegra aðstæðna viðkomandi eða erfiðra almennra aðstæðna í heimaríki 

eða í landi sem honum yrði vísað til eða vegna annarra atvika sem ekki má 

með réttu gera honum að bera ábyrgð á. 

Enn fremur segir í ákvæðinu sbr. 2. málsl. 2. mgr. 12. gr. f. að „sérstaklega skal taka tillit til 

þess ef um barn er að ræða og skal það sem barni er fyrir bestu haft að leiðarljósi við ákvörðun.“ 

 

6.1.  Það sem barni er fyrir bestu 

Í svari Útlendingastofnunar við fyrirspurn umboðsmanns Alþingis um málsmeðferð 

stofnunarinnar í málum um meðferð mannúðarleyfa vegna heilbrigðissjónarmiða sem sent var 

stofnunni í kjölfar höfnunar hælisumsóknar albönsku fjölskyldunnar, kom fram að stofnunin 

kanni almennt aðstæður í því ríki sem endursenda á hælisleitanda til ef umsókn hans er synjað. 

                                                           
68 Hér eftir stjórnarskráin. 
69 Stjórnarskipunarlög nr. 95/1997 um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1994, með síðari 

breytingum. (Hér eftir stjskl. nr. 95/1997). 
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Samhliða því fari fram sjálfstæð úttekt á aðstæðum í hverju máli fyrir sig. Stofnunin segir að 

eitt mikilvægasta gagnið sem stofnunin horfi til þegar taka skal ákvörðun í hælismálum séu 

upplýsingar frá umsækjanda sjálfum um aðstæður sínar og verður stofnunin að leggja eigið mat 

á trúverðugleika þeirra gagna. Þá segir í svari Útlendingastofnunar að í málum þar sem um veik 

börn er að ræða séu gerðar ríkari kröfur um málsmeðferð og að gengið sé úr skugga um að virt 

séu ákvæði 3. gr. Barnasáttmálans70 um að aðildarríki skuli ávallt tryggja að ákvarðanir séu 

teknar sem eru barni fyrir bestu sbr. einnig 2. mgr. 23. gr. útlendingalaga sem segir að 

„[Ákvarðanir sem varða barn skulu teknar með það sem því er fyrir bestu að leiðarljósi...[...]“ 

Enn fremur vísar Útlendingastofnun til þess að ákvarðanir stofnunarinnar í málum er varða 

hælisumsóknir og beiðni um alþjóðlega vernd séu unnar í samræmi við 1. mgr. 24. gr. 

Barnasáttmálans sem kveður á um að öll börn skuli fá notið „besta heilsufars sem hægt er að 

tryggja“. Vísar stofnunin til þess að skilyrði um bestu fáanlegu heilbrigðisþjónustu séu uppfyllt 

ef sannað þykir að barninu sé tryggt besta heilsufar sem völ er á, að magni og gæðum, miðað 

við þær heilbrigðisástæður sem barnið glímir við.71 

 

6.1.1. Hverjir fá dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða? 

Útlendingastofnun metur hvort aðstæður útlendings sem synjað hefur verið um hæli uppfylli 

skilyrði 12. gr. f. útlendingalaga um dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Skýrt er 

tekið fram að ekki er nægjanlegt að umsækjandi beri fyrir sig slæmar efnahagslegar ástæður 

eins og fátækt til að eiga rétt á mannúðarleyfi. Vísar höfundur til áðurnefndrar ákvörðunar 

kærunefndar útlendingamála nr. 165/2015:  

þar sem hælisumsókn kæranda var synjað af útlendingastofnun þar sem hann 

var ekki talin uppfylla skilyrði fyrir réttarstöðu flóttamanns sbr. 1. og 2. mgr. 

44. gr. útlendingalaga. Kærandi sótti þá um dvalarleyfi á grundvelli 

mannúðarsjónarmiða sbr. 12. gr. f. laganna en þeirri beiðni var einnig 

hafnað. Kærandi gerði athugasemd við rannsókn Útlendingastofnunar og 

taldi að ekki hefði farið fram nógu ítarleg rannsókn á sérstökum aðstæðum 

hans  heldur einungis hafi verið litið til almennra aðstæðna í landinu. 

Kærunefndin komst að þeirri niðurstöðu að aðstæður þær sem kærandi bar 

fyrir í máli sínu hefðu ekki verið nægjanlegar til að veita honum dvalarleyfi 

á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Benti nefndin á að almennt væru 

aðstæður í landinu að batna og íbúum landsins veitt grundvallarþjónusta í 

                                                           
70 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Barnasáttmálinn) sem lögfestur var á Íslandi með lögum 

nr. 18/1992. Aðildarríki hafa sammælst um að börnum skuli tryggð sérstök vernd í anda þeirrar hugsjónar sem 

dregin var upp með Genfaryfirlýsingunni frá árinu 1924. Sjá http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm  
71 Sjá svar Útlendingastofnunar við fyrirspurn umboðsmanns Alþingis. http://utl.is/files/Svar_UA_2_1_2016.pdf 

(Sótt af vef þann 21.3.2016). 

http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
http://utl.is/files/Svar_UA_2_1_2016.pdf
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heilbrigðismálum. Kærunefndin féllst ekki á að bágar efnahagsaðstæður 

gætu verið skilyrði fyrir veitingu dvalarleyfis á grundvelli 

mannúðarsjónarmiða. Var niðurstaða Útlendingastofnunar um synjun 

dvalarleyfis á grundvelli mannúðarsjónarmiða því staðfest.  

 

Í svarbréfi Útlendingastofnunar vegna fyrirspurnar umboðsmanns Alþingis um málsmeðferð 

umsókna á grundvelli mannúðarsjónarmiða, segist stofnunin í framkvæmd túlka ákvæði 12. gr. 

f. útlendingalaga þröngt þar sem um sé að ræða undanþáguheimild og sé það í samræmi við 

framkvæmd annarra landa. Stofnunin segir hins vegar að sérstakt tillit er tekið til barna og til 

greina kæmi að gera minni kröfur svo börn fengju vernd af mannúðarástæðum.72  

Í skýrslu nefndar sem fjallaði um breytingar á tilteknum ákvæðum útlendingalaga, þ.á.m. á 

ákvæði 12. gr. f. var lögð áhersla á að stjórnvöld hefðu eitthvert svigrúm til að mæta sérstökum 

aðstæðum flóttafólks en um leið að tryggja gagnsæi og jafnræði við ákvarðanatöku. Ákvæðið 

var því hugsað sem ákveðin öryggisventill í málum hælisumsækjenda sem uppfylltu ekki 

skilyrði um réttarstöðu flóttamanns sbr. 1. mgr. 44. gr. útlendinga eða viðbótarverndarákvæði 

2. mgr. 44. gr. sömu laga en gat samt hlotnast vernd í umsóknarríki á grundvelli 

mannúðarsjónarmiða.73 

  

                                                           
72 Sjá svar Útlendingastofnunar http://utl.is/files/Svar_UA_2_1_2016.pdf (Sótt af vef þann 15.3.2016). 
73 Þingskjal 894 – 507. mál.  http://www.althingi.is/altext/138/s/0894.html (Sótt af vef þann 10.3.2016). 

http://utl.is/files/Svar_UA_2_1_2016.pdf
http://www.althingi.is/altext/138/s/0894.html
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7. Pepaj fjölskyldan fær íslenskan ríkisborgararétt 

Þegar fyrir lá að Pepaj fjölskyldan fengi ekki dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli 

mannúðarsjónarmiða og staða þeirra uppfyllti ekki skilyrði fyrir réttarstöðu flóttamanns sótti 

Hermann Ragnarsson um ríkisborgararétt fyrir fjölskylduna.74 Umsóknina lagði hann fyrir 

allsherjarnefnd Alþingis sem fer yfir umsóknir um íslenskan ríkisborgararétt tvisvar á ári, 

annars vegar á vormánuðum og hins vegar í desember.75 Þegar hér var komið við sögu hafði 

fjölskyldan nýlega verið flutt úr landi og hafði komið sér fyrir í Albaníu en háværar raddir í 

íslensku samfélagi létu að sér kveða vegna afgreiðslu Útlendingastofnunar á máli 

fjölskyldunnar. Birtar voru stöðugar fréttir af máli fjölskyldunnar, samfélagsmiðlar loguðu og 

margir hverjir létu skoðanir sínar í ljós á athugasemdakerfum fjölmiðlanna. Þekktir 

einstaklingar í samfélaginu skrifuðu pistla og facebook færslur um óréttlæti 

Útlendingastofnunar í garð veiks drengs sem þurfti á læknishjálp að halda. Krafist var afsagnar 

Innanríkisráðherra fyrir að beita sér ekki í málinu og orðið „fasisti“ var krotað á húsnæði 

Útlendingastofnunar.76 

Mál Pepaj fjölskyldunnar fékk fljóta afgreiðslu innan þingsins í jólamánuðinum, því að tillögu 

allsherjarnefndar var Pepaj fjölskyldunni veittur íslenskur ríkisborgararéttur þann 28. desember 

með lögum nr. 128/2015.77  

 

7.1. Veiting íslensks ríkisborgararéttar með lögum  

Í III. kafla laga um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/195278 segir sbr. 6. gr. að Alþingi veiti 

ríkisborgararétt með lögum. Sú réttarframkvæmd leit fyrst dagsins ljós þegar Íslendingar fengu 

sína aðra stjórnarskrá árið 192079 í kjölfar fullveldis Íslands árið 1918. Í athugasemdum sem 

                                                           
74 Sjá http://www.dv.is/frettir/2015/12/14/hermann-saekir-um-rikisborgararett-fyrir-albonsku-fjolskyldurnar/ 

(Sótt af vef þann 10.3.2016). 
75 Fresturinn til að leggja fram umsókn um íslenskan ríkisborgararétt fyrir Alþingi var 5. október árið 2015 og 

var því liðinn þegar Hermann sótti um ríkisborgararétt fyrir Pepaj fjölskylduna. Sjá http://utl.is/index.php/um-

utlendingastofnun/frettir/706-auto-generate-from-title. Með réttu hefði afgreiðsla umsóknarinnar átt að fara fram 

á vormánuðum árið 2016. 
76 Sjá http://www.visir.is/buid-ad-krota--fasistar--a-utlendingastofnun/article/2015151219775 (Sótt af vef þann 

10.3.2016). 
77 Þingskjal 711 – 454. mál. Lög nr. 128/2015 um veitingu ríkisborgararéttar 

http://www.althingi.is/altext/145/s/0711.html (Sótt af vef þann 25.3.2015). 
78 Hér eftir lög um ríkisborgararétt. 
79 Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands nr. 9 frá árinu 1920 sbr. 2. gr. þegar konungur fór bæði með löggjafar- og 

framkvæmdavald.  

http://www.dv.is/frettir/2015/12/14/hermann-saekir-um-rikisborgararett-fyrir-albonsku-fjolskyldurnar/
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/706-auto-generate-from-title
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/706-auto-generate-from-title
http://www.visir.is/buid-ad-krota--fasistar--a-utlendingastofnun/article/2015151219775
http://www.althingi.is/altext/145/s/0711.html
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fylgdu frumvarpi til laga um ríkisborgararétt var aðdraganda þeirra lýst og margra áratuga 

samvinnu Norðurlandaþjóðanna um samræmda löggjöf við veitingu ríkisborgararéttar.  

Bæði í Danmörku og á Íslandi voru sett fram stjórnarskrárákvæði sem fólu í sér að 

ríkisborgararéttur skyldi aðeins veittur með lögum sbr. þágildandi 68. gr. stjórnarskrárinnar nr. 

33/1944. Á hinum Norðurlöndunum og í Bretlandi var hins vegar ekki fyrir að fara slíkri 

heimild hjá löggjafanum því veiting ríkisborgararéttar var á ábyrgð framkvæmdavaldsins. En 

þrátt fyrir að framkvæmd þessara landa hafi verið ólík voru efnislegar reglur þeirra um veitingu 

ríkisborgararéttar þær sömu.80 

Margar orðalagsbreytingar voru síðan gerðar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar og ný 

lagaákvæði tóku gildi eftir að gagnger endurskoðun laganna fór fram með stjskl. nr. 95/1997. Í 

stað 68. gr. sem kvað á um að íslenskur ríkisborgararéttur skyldi aðeins veittur með lögum tók 

við endurorðað ákvæði 66. gr. þar sem fram kemur, sbr. 1. mgr. að nú verði útlendingi aðeins 

veittur íslenskur ríkisborgararéttur samkvæmt lögum. Þó að hér sé um smávægilega 

orðalagsbreytingu að ræða voru afleiðingar hennar miklar. Með breytingunni var loku fyrir það 

skotið að löggjafinn einn færi með ákvörðunarvald um veitingu ríkisborgararéttar með setningu 

sérstakra laga. Svigrúmið sem skapaðist við þessa breytingu ákvæðisins veitti löggjafarvaldinu 

heimild til að framselja ákvörðunarvald sitt til framkvæmdavaldsins sem getur nú tekið 

ákvarðanir um veitingu ríkisborgararéttar á grundvelli lögákveðinna skilyrða sem löggjafinn 

setur fram.81 

 

7.2. Íslenskur ríkisborgararéttur veittur samkvæmt lögum 

Í kjölfar breytinga á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar með stjskl. nr. 95/1997 var ráðist í 

breytingar á ákvæðum núgildandi laga um ríkisborgararétt með breytingarlögum nr. 62/1998.82 

Nýju ákvæði 5. gr. a. var bætt við lögin þar sem dómsmálaráðherra var falinn ákvörðunarréttur 

um veitingu ríkisborgararéttar á grundvelli lögákveðinna skilyrða. Með breytingunni var 

ráðherra heimilt að veita íslenskan ríkisborgararétt samkvæmt umsókn að fenginni umsögn 

lögreglustjóra og Útlendingaeftirlitsins. Enn fremur varð umsækjandi að uppfylla 

búsetuskilyrði sem dregin voru fram í 1. – 7. tölul. A - liðar 5. gr. a. laga um ríkisborgararétt og 

önnur skilyrði 1. – 3. tölul. B - liðar 6. gr. sömu laga. Helstu skilyrði til veitingar 

                                                           
80 Sjá athugasemdir með frumvarpi til laga um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952. 
81 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi. Bls. 119. 
82 Lög nr. 62/1998 um breyting á lögum um íslenskan ríkisborgararétt, nr. 100 23. desember 1952. 
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ríkisborgararéttar byggðust því fyrst og fremst á reglum er vörðuðu búsetu, hegðun umsækjanda 

og getu hans til að framfleyta sér. Ákvæðinu var síðar breytt og fellt niður með lögum nr. 

81/200783 og við tók nýr III. kafli laganna, sbr. 7. – 11. gr. um veitingu íslensks 

ríkisborgararéttar með stjórnvaldsákvörðun sem fól í sér ítarlegri skilgreiningar á áðurnefndum 

skilyrðum við veitingu íslensks ríkisborgararéttar.  

 

7.2.1. Útlendingastofnun tekur ákvörðun um þegnleiðingu 

Með breytingarlögum nr. 145/201384 voru gerðar orðalagsbreytingar á 7. gr. laga um íslenskan 

ríkisborgararétt því innanríkisráðuneytið fól Útlendingastofnun að annast meðferð umsókna um 

veitingu ríkisfangs á grundvelli ítarlegra skilyrða sem dregin eru fram í 8. og 9. gr. laganna. Þau 

skilyrði sem hér um ræðir eru annars vegar ákvæði sem varða mismunandi búsetuskilyrði sbr. 

1. – 6. tölul. 8. gr. og önnur almenn skilyrði sem fram koma í 9. – 11. gr.  laganna.  

Búsetuskilyrðin eru mismunandi og skiptast í flokka en almennt verða umsækjendur að hafa 

búið á Íslandi í sjö ár til að eiga rétt á því að leggja inn umsókn um ríkisborgararétt nema ef um 

Norrænan ríkisborgara er að ræða því Norrænum ríkisborgurum er heimilt að sækja um 

íslenskan ríkisborgararétt eftir fjögurra ára búsetu á Íslandi sbr. 1. mgr. 8. gr. laganna. 

Sjö ára búsetuskilyrði er ekki lagt á útlending sem fengið hefur viðurkennda réttarstöðu 

flóttamanns í samræmi við ákvæði 1. og 2. mgr. 44. gr. útlendingalaga, sbr. A-lið 1. gr. 

Flóttamannasamningsins. Flóttamaður á rétt á því að sækja um íslenskan ríkisborgararétt ef 

hann hefur haft fasta búsetu hér á landi í 5 ár sbr. 1. og. 2. mgr. 6. tölul. 8. gr. laga um 

ríkisborgararétt.85 Alveg sömu búsetureglur eiga við um útlending sem fengið hefur dvalarleyfi 

hér á landi á grundvelli mannúðarsjónarmiða sbr. 12. gr. f. útlendingalaga. Fleiri skilyrði eru 

svo sett fram í 1. – 6. tölul. 9. gr. laganna þar sem m.a. kemur fram að umsækjandi verður geta 

framfleytt sér, verið starfhæfur, staðist íslenskupróf og má ekki hafa sætt sektum eða 

fangelsisrefsingu. 

 

 

                                                           
83 Lög nr. 81/2007 um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt, nr. 100 23. desember 1952, með síðari 

breytingum. 
84 Lög nr. 145/2013 um breytingu á ýmsum lögum vegna flutnings verkefna frá innanríkisráðuneytinu til 

sýslumannsembætta og annarra embætta og stofnana. 
85 Til samanburðar má geta þess að í Danmörku er búsetuskilyrðið fyrir flóttamenn átta ár áður en hægt sé að 

sækja um danskan ríkisborgararétt.    



27 
 

8. Niðurstöður og ályktanir 

Þegar verklagsreglum um veitingu íslensks ríkisborgararéttar var breytt og löggjafinn framseldi 

ákvörðunarvald sitt til framkvæmdavaldsins voru ekki gerðar breytingar á framkvæmd 

löggjafans við veitingu ríkisborgararéttar í samræmi við þau skilyrði sem stjórnvöldum var gert 

að hlíta. Samkvæmt 6. gr. laganna veitir Alþingi ríkisborgararétt með lögum að undangenginni 

umsögn frá lögreglu og Útlendingastofnun en sérstök skilyrði 8. og 9. gr. laganna eiga ekki við 

þegar löggjafinn tekur ákvörðun um veitingu ríkisfangs. 

Þau lögákveðnu og hlutlægu skilyrði sem dregin eru fram í 8. og 9. gr. laga um ríkisborgararétt 

binda eingöngu hendur stjórnvalda þegar taka skal ákvörðun um veitingu ríkisborgararéttar sbr. 

1. málsl. 2. mgr. 7. gr. útlendingalaga.  Alþingi er því frjálst að taka ákvarðanir um þegnleiðingu 

í málum þar sem umsækjandi hefur ekki uppfyllt þau lögákveðnu skilyrði sem fram koma í 

lögunum og stjórnvöld eru bundin af. Ljóst er að Alþingi hefur ekki viljað afsala sér þeim rétti 

að geta gripið inn í sérstakar aðstæður til að veita íslenskan ríkisborgararétt í ákveðnum 

tilvikum. Löggjafinn er þó ekki að öllu leyti frjáls í ákvarðanatöku sinni og verður að gæta að 

ákvarðanir séu teknar út frá málefnalegum sjónarmiðum og í samræmi við ákvæði 

stjórnarskrárinnar, sér í lagi jafnræðisreglu 65. gr.86    

 

8.1. Hættan á geðþóttaákvörðunum 

Það hefur almennt verið litið svo á að ríki geti sjálf sett fram efnisleg skilyrði um komu og dvöl 

útlendinga á yfirráðasvæði sín í samræmi við fullveldisrétt sinn. Margra ára samstarf Íslands og 

Norðurlandaþjóðanna og aðkoma Íslands að Evrópuráðinu87 hefur þó falið í sér samræmda 

löggjöf og reglur um það með hvaða hætti útlendingar fái rétt til komu og dvalar á Íslandi. 

Einnig hafa alþjóða mannréttindasamningar og þjóðréttarskuldbindingar ríkja lagt ríkar skyldur 

á herðar þeim um að ákvarðanir stjórnvalda í málefnum útlendinga séu aðeins teknar á 

grundvelli settra laga en ekki af geðþóttaákvörðunum hverju sinni.88 Sú framkvæmd á sér einnig 

                                                           
86 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi. Bls. 123. 
87 Aðild Íslands að Evrópuráðinu hófst 7. mars. árið 1950 og snýr að samvinnu aðildarríkja í 

mannréttindamálum, lýðræðislegum stjórnarháttum og eflingu mannlegra og almennra lífsgæða. Sjá: 

https://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/althjoda-og-oryggissvid/evropuradid/   
88 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi. Bls 120. 

https://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/althjoda-og-oryggissvid/evropuradid/
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rætur í mikilvægustu reglu stjórnsýsluréttarins, lögmætisreglunni,89 um að allar ákvarðanir 

stjórnvalda verði að eiga sér heimild í settum lögum.90  

Veiting ríkisborgararéttar með lögum fellur ekki undir hefðbundin viðfangsefni Alþingis og 

þau verkefni njóta því nokkurrar sérstöðu innan þingsins.91 Þrískipting ríkisvaldsins sbr. 2. gr. 

stjórnarskrárinnar kveður á um að Alþingi og forsetinn fari saman með löggjafarvaldið, forseti 

og önnur stjórnvöld með framkvæmdarvaldið og dómendur með dómsvaldið. Þrískipting 

ríkisvaldsins er talin vera hornsteinn réttaríkisins þar sem hverjum handhafa þess er ætlað að 

tempra vald hinna tveggja og koma þannig í veg fyrir ofríki.92 Að því sögðu ber að geta þess að 

á alþingi sitja 63 þjóðkjörnir þingmenn sbr. 1. mgr. 31. gr. stjórnarskrárinnar og ber þeim að 

vinna drengskapareið að stjórnarskránni þegar kosning þeirra liggur fyrir sbr. 47. gr. 

stjórnarskrárinnar.  Ákvarðanir þeirra mega ekki styðjast við neinar reglur kjósenda heldur eru 

alþingismenn einungis bundnir af eigin sannfæringu sbr. 48. gr. stjórnarskrárinnar. 

Það má velta því fyrir sér hvort ákvarðanir um veitingu ríkisborgararéttar eigi heima hjá 

löggjafanum sem ekki þarf að styðjast við lögákveðin skilyrði við þegnleiðingu. Staðreyndin er 

auðvitað sú að ákvarðanir sem ekki þurfa að eiga sér stoð í settum lögum verði byggðar á 

geðþóttaákvörðunum hvers og eins þingmanns sem þarf ekki að horfa til hlutlægra eða 

lögákveðinna skilyrða við ákvarðanatöku sína heldur einungis eigin sannfæringu.93 Með 

veitingu ríkisborgararéttar er umsækjanda fengin viðamikil réttindi sem fela í sér 

skilyrðislausan landvistarrétt og verndun þeirra hagsmuna hvar sem er í heiminum. Þessi 

persónubundnu og mikilvægu réttindi verða ekki tekin til baka sbr. 1. mgr. 66. gr. 

stjórnarskrárinnar og eru ákvarðanir um veitingu ríkisborgararéttar sem bæði löggjafinn og 

stjórnvöld taka, bundin af þessu ákvæði.94 Þess ber enn fremur að geta að samkvæmt 2. málsl. 

2. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar skal með lögum skipa rétt útlendinga til að koma til landsins 

og dvelja og með lögum skal einnig kveða á um fyrir hvaða sakir senda má útlending úr landi. 

Stjórnarskrárvarin réttur útlendinga kveður því á um að vanda þurfi til verka þegar tekin er 

                                                           
89 Lögfræðibók með skýringum. (2008). Lögmætisreglan. Bls. 297.  
90 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur. Bls. 31. 
91 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi. Bls 123. 
92 Þrískipting ríkisvaldsins byggir á kenningu Montesquieu og birt var í ritinu „De l‘Esprit des lois“ eða (Andi 

laganna) árið 1748. 
93 Þingskjal 42 – 42. mál. http://www.althingi.is/altext/140/s/0042.html  Frumvarp til laga um íslenskan 

ríkisborgararétt, nr. 100/1952, með síðari breytingum. Sjá fylgiskjal um ríkisfangsveitingar Alþingis. 

(Árshátíðarrit Orrators 2011, bls. 30B31)  
94 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi. Bls. 121 – 122. 

http://www.althingi.is/altext/140/s/0042.html
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ákvörðun um veitingu íslensks ríkisfangs svo að sá hinn sami eigi þess kost að kynna sér 

réttarstöðu sína. Hvetur það til þess að löggjöfin sé í senn einföld, sanngjörn og aðgengileg.95 

 

8.1.1. Fordæmisgefandi ákvarðanir löggjafans? 

Formaður allsherjarnefndar Alþingis sagði í samtali við fréttastofu RÚV að ákvörðun 

nefndarinnar um að veita Pepaj fölskyldunni íslenskan ríkisborgararétt hefði ekki haft  

fordæmisgildi frekar en í öðrum málum þar sem ríkisborgararéttur er veittur með lögum. Svo 

virðist sem Alþingi sé heimilt að veita íslenskt ríkisfang án þess að umsækjandi sé staddur á 

landinu þegar umsókn er lögð fram og án þess að mál hans undirgangist umsóknarferil 

Útlendingastofnunar áður en ákvörðun er tekin. Mörg mál hafa vakið spurningar um veitingu 

ríkisborgararéttar með lögum og réttmæti þeirra ákvarðana. Bobby Fischer fékk, eins og 

kunnugt er, íslenskan ríkisborgararétt með lögum árið 2005.96 Málið var afgreitt innan 

allsherjarnefndar og hrósaði þingheimur þáverandi formanni nefndarinnar, Bjarna 

Benediktssyni, fyrir skjóta afgreiðslu málsins innan þingsins. Í þessu máli gat Alþingi 

sniðgengið ákvæði 1. mgr. 6. gr. laga um ríkisborgararétt um að afla umsagnar 

Útlendingastofnunar eða lögreglu áður en ákvörðun var tekin. Svo virðist sem skákhæfileikar 

Fischer og tengsl hans við landið hafi haft áhrif á að Fischer fékk hraða afgreiðslu innan 

þingsins en líkt og við átti um ríkisfangsveitingu Pepaj fjölskyldunnar, var ekki um að ræða 

fordæmisgefandi ákvörðun löggjafans.97 Í ljósi jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar, sem 

felur í sér bann við mismunum, verður hins vegar að ætla að dómstólar verði að úrskurða um 

hvort hér sé um fordæmisgefandi ákvörðun löggjafans að ræða eður ei. 

 

8.2. Samfélagslegt aðhald  

Ekki verður hjá því komist að fjalla um hugsanleg áhrif fjölmiðla á ákvarðanir stjórnvalda og 

og aðra handhafa opinbers valds er varða veitingu íslensks ríkisborgararéttar. Í Hrd. 575/200898 

                                                           
95 Þingskjal 917 – 541. mál. http://www.althingi.is/altext/141/s/0917.html (Sótt af vef þann 23.3.2016). 
96 Þingskjal 1007 – 663. mál. http://www.althingi.is/altext/131/s/1007.html (Sótt af vef þann 24.3.2016). 
97 Sjá stutta ræðu Össurs Skarphéðinssonar í kjölfar ríkisfangsveitingar Bobby Fischer. 

http://www.althingi.is/altext/raeda/131/rad20050321T165303.html (Sótt þann 23.3.2016). 
98 Málið varðaði umfjöllun fréttaskýringaþáttarins Kastljóss um það hvort hælisumsókn L innan stjórnsýslunnar 

og veiting íslensks ríkisfangs með lögum hafi verið óeðlileg vegna tengsla L við þáverandi utanríkisráðherra J. L 

og unnusti hennar B kröfðust miskabóta úr hendi dagskrárgerðarmanna Kastljóss á grundvelli skaðabótalaga 

vegna ærumeiðinga og brota á friðhelgi einkalífsins. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms og hafnaði 

kröfu L og B um greiðslu miskabóta. 

http://www.althingi.is/altext/141/s/0917.html
http://www.althingi.is/altext/131/s/1007.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/131/rad20050321T165303.html
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viðurkenndi Hæstiréttur að fjölmiðlum er með lögum heimilt að veita handhöfum opinbers 

valds aðhald með umfjöllum um málefni sem talin eru varða almannahagsmuni.99 

Ekki er heldur hægt að líta framhjá þeirri staðreynd að í íslensku samfélagi hafa viðbrögð 

almennings við málefnum líðandi stundar, á tíðum, skapað þrýsting á handhafa opinbers valds 

þegar ákvarðanir eru teknar í málefnum borgarana. Nægir að nefna nýlega atburði í íslenskum 

stjórnmálum þegar forsætisráðherra landsins sagði af sér vegna meintrar aðildar hans að 

félögum sem tengdust aflandsfélögum. Þáverandi forsætisráðherra var ekki á þeim buxunum að 

segja af sér en hávær mótmæli í samfélaginu leiddu til þess að ráðherra lét af störfum. Höfundur 

leyfir sér að efast að niðurstaða í máli Pepaj fjölskyldunnar hefði verið sú sama ef ekki hefði 

verið fyrir að fara mótmælum almennings þegar mál þeirra var uppljóstrað í fjölmiðlum. Mikil 

pressa var á löggjafanum um að hann leiðrétti niðurstöðu Útlendingastofnunar og veitti 

fjölskyldunni íslenskt ríkisfang.100 

 

9. Samantekt 

Eins og áður hefur verið getið í inngangi rannsóknarinnar var markmið höfundar að fjalla um 

málsmeðferð albönsku Pepaj fjölskyldunnar sem sótti um hæli á Íslandi í febrúar mánuði árið 

2015. Málsmeðferð umsóknarinnar tók um tíu mánuði og var atburðarás hennar sérstök fyrir 

þær sakir að fjölskyldan fékk íslenskan ríkisborgararétt með lögum þann 28. desember 2015, 

18 dögum eftir að þeim var vísað úr landi eftir að Útlendingastofnun hafnaði hælisbeiðni þeirra 

og dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. 

Í fjórða kafla rannsóknarinnar fjallaði höfundur um málsmeðferð hælisumsókna. Þar kom m.a. 

fram að meðferð hælisumsókna hefur verið talin of löng sem stríðir gegn tilgangi ákvæðis 1. 

mgr. 23. gr. a. útlendingalaga sbr. einnig 9. gr. stjórnsýslulaga  um hraða og skjóta málsmeðferð. 

Við umræður innan þingsins hefur verið bent á það að hraði málsmeðferða hælisumsókna tryggi 

réttaröryggi hælisleitenda og dregur úr óþarfa kostnaði ríkisins sem m.a. felur í sér kostnað 

                                                           
99Sjá einnig dóma Hæstaréttar, Hrd. 278/2006 og Hrd. 541/2005 þar sem dómurinn viðurkennir svigrúm 

fjölmiðla til að fjalla um og veita handhöfum opinbers aðhald með fjölmiðlaumræðu í málum er varða 

almannahagsmuni.  
100 Sjá fréttir af máli albönsku Telati fjölskyldunnar. Þar synjaði Útlendingastofnun fjölskyldunni um hæli á 

Íslandi og dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Í fjölskyldunni var drengur sem átti við alvarleg 

veikindi að stríða. Mál þeirra vakti mikla athygli í fjölmiðlum og reiði í samfélaginu og var undirskriftum safnað 

til stuðnings fjölskyldunni. Útlendingastofnun snéri ákvörðun sinni við og veitti fjölskyldunni dvalarleyfi á 

grundvelli mannúðarsjónarmiða. Sjá http://www.visir.is/telati-fjolskyldan-trudi-ekki-godu-

frettunum/article/2016160129499 (Sótt af vef þann 2.4.2016). 

http://www.visir.is/telati-fjolskyldan-trudi-ekki-godu-frettunum/article/2016160129499
http://www.visir.is/telati-fjolskyldan-trudi-ekki-godu-frettunum/article/2016160129499
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vegna uppihalds og annarrar þjónustu. Áætlaður kostnaður við uppihald fullorðins hælisleitanda 

var á ársgrundvelli 2.632.015 kr. árið 2012.101  

Höfundi þótti málsmeðferð hælisumsóknar Pepaj fjölskyldunnar hjá Útlendingastofnun  

tímafrek í ljósi upplýsinga forsvarsmanns Útlendingastofnunar um að málið hefði sætt 

flýtimeðferð sbr. 50. gr. d. útlendingalaga. Höfundi þótti einnig afleitt að ákvarðanir um 

hagsmuni barns væru dregnar á langinn með þeim hætti sem raun var í máli fjölskyldunnar. Við 

rannsóknina komst höfundur að því að málsmeðferðartími hælisumsókna getur verið langur 

sem skýrist af samspili málsmeðferðarreglna stjórnsýslulaganna sem útlendingalögin byggja á, 

fjölgun hælisumsókna á milli ára og skorts á mannafla til að afgreiða þær umsóknir sem berast.  

Með samningi sem innanríkisráðherra gerði við Rauða kross Íslands árið 2014 var stefnt að því 

að málsmeðferð hælisumsókna yrði stytt í 90 daga. Nýlegir dómar sýna hins vegar fram á að 

nauðsynlegt er að vanda til verka þegar ákvörðun er tekin um réttindi hælisleitenda í ljósi 

málsmeðferðarreglna sem stjórnvöld eru bundin af og eins og áður hefur verið bent á í 

áðurnefndum dómi Hæstaréttar, Hrd. 114/2015 var tíu mánaða afgreiðslutími 

hælisumsóknarmáls ekki talin vera of langur. 

Í marsmánuði árið 2016 auglýsti Útlendingastofnun níu stöðugildi laus til umsóknar hjá 

embættinu.102 Bendir það til að stofnunin hafi fengið aukinn fjárstyrk til að mæta auknum fjölda 

hælisumsókna. Verður að ætla að málsmeðferð Pepaj fjölskyldunnar, fjölmiðlaumræða í máli 

þeirra og háværar mótmælaraddir í samfélaginu hafi átt þátt sinn í því að ákveðið var að leggja 

meira fé til embættisins til að styðja betur við feril hælisumsókna í samræmi við lög og þær 

alþjóðaskuldbindingar sem Ísland er aðili að.  

Í fimmta kafla rannsóknarinnar fjallaði höfundur um aðstæður í Albaníu með sérstöku tilliti til 

heilbrigðiskerfisins þar í landi. Í samræmi við niðurstöðu Útlendingastofnunar og skýrslur 

alþjóðasamtaka um ástandið í Albaníu, bentu niðurstöður höfundar til að ástand 

heilbrigðiskerfis Albaníu hafi tekið framförum á sl. árum. Menn eru hins vegar sammála um að 

landið glímir enn við drauga fortíðarinnar er varðar spillingu sem teygir anga sína inn á öll svið 

opinbera kerfisins. Þá séu íbúar landsins enn að glíma við afleiðingar nýfráfarinnar, 

kommúnistastjórnar, gífurlega fátækt og vandamál er tengjast aldargamalli hefð um blóðhefnd. 

                                                           
101 Þingskjal 1547 – 777. mál.  http://www.althingi.is/altext/140/s/1547.html (Sótt af vef þann 2.4.2016). 
102 Sjá heimasíðu Útlendingastofnunar á http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/759-laus-stoerf-hja-

utlendingastofnun (Sótt af vef þann 4.4.2016).  

http://www.althingi.is/altext/140/s/1547.html
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/759-laus-stoerf-hja-utlendingastofnun
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/759-laus-stoerf-hja-utlendingastofnun
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Í sjötta kafla rannsóknarinnar fjallaði höfundur um hvaða forsendur það voru sem leiddu til þess 

að Útlendingastofnun hafnaði Pepaj fjölskyldunni um dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli 

mannúðarsjónarmiða. Útlendingastofnun taldi fjölskylduna ekki eiga rétt á dvalarleyfi á Íslandi 

þar sem Kevi fengi viðeigandi læknismeðferð í Albaníu. Það er hins vegar niðurstaða höfundar 

að fjölskyldan hefði átt að fá dvalarleyfi hér á landi, bæði vegna óljósra þátta um aðgengi og 

gæði heilbrigðisþjónustunnar í Albaníu og í ljósi þess að um barn var að ræða. Með lögfestingu 

Barnasáttmálans skuldbatt íslenska ríkið sig til að virða ákvæði samningsins sem m.a. kveða á 

um að ákvarðanir skulu ávallt teknar með það að leiðarljósi sem barni er fyrir bestu sbr. 3. gr. 

og að barni skuli ávallt tryggð, ekki næst besta, heldur besta fáanlega heilbrigðisþjónusta sem 

völ er á sbr. 1. mgr. 24. gr. laganna.103 Sú staðreynd ein að Útlendingastofnun hefur sjálf 

viðurkennt að albanskt heilbrigðiskerfi uppfylli ekki sömu kröfur og heilbrigðiskerfi vestrænna 

ríkja staðfestir að mati höfundar og í ljósi 1. mgr. 24. gr. útlendingalaga að fjölskyldan átti rétt 

á dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli mannúðarsjónarmiða sbr. 12. gr. f. útlendingalaga. 

 

  

                                                           
103 Sjá Fact sheet: A summary of the rights under the Convention on the Rights of the child. Article 24. 

http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf (Sótt af vef þann 4.4.2016). 

http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
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10.  Lokaorð 

Höfundi þótti málsmeðferð hælisumsóknar Pepaj fjölskyldunnar áhugaverð fyrir margra hluta 

sakir. Að mati höfundar voru álitaefnin mörg og fróðlegt var að skoða hvernig málið var afgreitt 

innan stjórnsýslunnar og síðar með aðkomu löggjafans þegar fjölskyldunni var veitt íslenskt 

ríkisfang með lögum. Til samanburðar skoðaði höfundur verklag hinna Norðurlandanna, 

sérstaklega verkferla sem stjórnvöld í Noregi hafa tileinkað sér til að sporna við 

flóttamannavandanum þar í landi og aðgerðum til að mæta fjölgun hælisumsókna. Norska ríkið 

hefur brugðist við auknu álagi í hælismálum með setningu nýrra lagaákvæða sem gegna eiga 

því hlutverki að einfalda afgreiðslu mála og umsóknarferlið í heild sinni. Sömu nálgun er að sjá 

um aðgerðir Evrópusambandsins. Samræmdur listi yfir „örugg ríki“ er skýrt dæmi um verklag 

sem ætlað var að einfalda og samræma umsóknar- og afgreiðsluferil hælisumsókna innan 

aðildarríkja Evrópusambandsins. Gagnrýnendur þessara aðgerða segja hins vegar að með slíkri 

einföldun blæða þeir fyrir sem sannanlega þurfa á alþjóðlegri vernd að halda sökum þess að 

mál þeirra fá ekki sanngjarna málsmeðferð hjá umsóknarríkjunum. 

Hvað sem því líður er talið að réttaröryggi við meðferð mála grundvallist á vel útskýrðum og 

framsettum réttarreglum. Á 19. öld var slík nálgun gerleg en með flóknara samfélagsniði hefur 

löggjafanum reynst erfiðara að sjá fyrir öll þau ólíku tilvik sem upp geta komið í nútíma 

samfélagi. Lagasetning hefur því í enn ríkari mæli þurft að víkja fyrir matskenndum 

ákvörðunum stjórnvalda til fyllingar laganna.   

Við málsmeðferð Pepaj fjölskyldunnar voru ýmsar matskenndar ákvarðanir teknar, fyrst innan 

stjórnsýslunnar og síðar innan herbúða Alþingis þegar ákvörðun var tekin um veitingu íslensks 

ríkisborgararéttar. Það er skoðun höfundar að það sé ólíðandi að mikilvæg mál eins málefni 

útlendinga og varða grundvallarmannrétti þeirra eigi á hættu að þurfa að lúta ófullnægjandi og 

ónákvæmari málsmeðferð í íslensku réttarkerfi. Veiting íslensks ríkisfangs með lögum er 

einmitt til þess fallin að skapa óvissu um réttarstöðu þeirra sem eiga mál sín undir 

geðþóttaákvörðunum alþingismanna. Það er gott og fallegt að skrifa undir alþjóðasamninga þar 

sem ríki skuldbinda sig að viðhafa réttláta málsmeðferð í málefnum borgaranna en þeim 

skuldbindingum verður að fylgja stefna um að viðhafa sanngjarna og réttláta málsmeðferð sem 

byggi fyrst og fremst á sjónarmiðum um jafna og trausta málsmeðferð. 

Að lokum telur höfundur nauðsynlegt að ráðin verði bót á óljósum lagagrundvelli 

útlendingalaga og matskennd ákvæði laganna skýrð betur því það er alveg sama hversu góð og 

vel undirbúin málsmeðferð stjórnvalda er í málum er varða réttindi og skyldur útlendinga, ef 
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lagagrundvöllurinn er óljós, ræður málefnanleg og vel unnin málsmeðferð ekki bót á slíkum 

vanda. 
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