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Ágrip 

Viðfangsefni ritgerðar þessarar er að skoða réttarvernd flóttamanna með áherslu á stöðu barna 

á flótta. Ísland hefur undanfarna áratugi gerst aðili að hinum ýmsu þjóðréttarsamningum er 

málaflokkinn varða. Með lögfestingu mannréttindasamninga hefur réttarvernd aukist, en þó er 

enn þörf á umbótum. Sem dæmi er skortur á úrræðum varðandi vistun flóttamanna og þá ekki 

síst varðandi vistun barna þar sem of algengt er að þau séu vistuð með fullorðnum, en slíkt getur 

talist brot á greinum Mannréttindasáttmála Evrópu. Mörg mál fá ekki efnismeðferð hérlendis, 

og málsmeðferð getur tekið mjög langan tíma, hvort sem málum er vísað frá á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar eða þau tekin til efnismeðferðar. Þrátt fyrir aðgerðaáætlanir 

stjórnvalda eru enn of margir óvissuþættir varðandi móttöku hælisleitenda.  

Börn eru viðkvæmur hópur sem ber að vernda eins og hægt er. Þegar ákvarðanir eru teknar í 

málefnum barna skal ávallt hafa það að leiðarljósi sem er barni fyrir bestu. Verði nýtt frumvarp 

til útlendingalaga samþykkt mun réttarvernd barna aukast þar sem ýmis nýmæli eru í 

frumvarpinu sem snúa að börnum í leit að alþjóðlegri vernd. Frumvarpinu er ætlað að bæta rétt 

umsækjenda um alþjóðlega vernd, enda nokkuð ábótavant hvernig íslenska ríkið hefur hagað 

málum sínum í þessum málaflokki. 
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Formáli 

 

Lokaritgerð þessi telur til 30 ECTS eininga sem lokaverkefni til ML gráðu í lögfræði við 
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réttarverndar barna á flótta. Litið er til þjóðréttarsamninga sem Ísland á aðild að og hvernig 

vernd barna á flótta er tryggð í íslenskum lögum. 

 

Ritgerðin var unnin veturinn 2015-2016 undir leiðsögn Þorbjargar Ingu Jónsdóttur, hrl. og vil 
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1. Inngangur 

Flóttafólki hefur fjölgað mikið undanfarin ár en höfuðástæða flóttamannavandans í Evrópu nú, 

er borgarastríð sem geisað hefur í Sýrlandi frá vordögum 2011 þegar sló í brýnu með 

mótmælendum og stjórnarher landsins í kjölfar Arabíska vorsins svokallaða.1 Ekker lát virðist 

á þeim fjölda flóttamanna sem streyma inn í Evrópu, þar sem lífsskilyrði hafa farið versnandi 

víða um heim undanfarin ár, sökum stríðsátaka, bágs efnahags og annarra hörmunga. Ríki 

Evrópu hafa reynt eftir fremsta megni að fást við þau vandamál sem fylgja miklum fólksflótta, 

með því til að mynda að loka landamærum sínum og taka upp innra landamæraeftirlit í andstöðu 

við þjóðréttarsamninga. Ríki hafa ítrekað reynt að senda flóttafólk til baka á þann stað sem það 

kom frá og stefna þar af leiðandi þjóðréttarsamningum í hættu. Straumur flóttafólks hefur færst 

í aukanna og árið 2015 var metár þar sem hælisleitendur höfðu aldrei verið fleiri, en það ár 

leituðu 1,2 milljónir flóttamanna til Evrópu í von um að hljóta alþjóðlega vernd.2  

Mannréttindi voru mikið til umræðu á 20. öld og hefur sú umræða haldið áfram inn á 21. öldina. 

Umræða þessi hefur nokkuð snúið að vernd barna, enda börn viðkvæmur hópur sem oft er ekki 

í stakk búinn til að verja sig sjálf gegn því misrétti sem viðgengst í heiminum. Börn hafa ítrekað 

þurft að leggja á flótta sökum stríðsástands eða vegna bágs efnahagsástands í heimalandi. 

Fjölskyldur barnanna eru oft ekki í stakk búnar til að sinna grunnþörfum þeirra og hafa þá gripið 

til þess ráðs að senda börnin af stað sem flóttamenn ein síns liðs til að leita að betra lífi eða að 

heilu fjölskyldurnar hafa lagt saman á flótta. Þegar fjölskyldur leggja á flótta er hætta á að barn 

verði viðskila við foreldra sína sökum ýmissa hremminga sem flóttafólkið getur orðið fyrir á 

för sinni. Eru börn á flótta þar af leiðandi líklegri en fullorðnir flóttamenn til að lenda í mansali, 

vera hneppt í kynlífsánauð eða beitt annarskonar ofbeldi sem getur haft áhrif á lífslíkur og 

lífsgæði þeirra. 

Spurningar vakna þá um; Hver eru réttindi barna á flótta að íslenskum rétti og samkvæmt þeim 

alþjóðlegu skuldbindingum sem Ísland hefur undirgengist? 

Mannréttindasamningar hafa verið gerðir um rétt flóttafólks, með það að markmiði að tryggja 

vernd fyrir þá einstaklinga sem þurfa að flýja heimalönd sín og leita ásjár annarra ríkja. Þar má 

                                                 

1 CBS News. (2011). Syria crackdown has killed 5.000 people, UN says. Sótt 4. apríl 2016 af 

http://www.cbsnews.com/news/syria-crackdown-has-killed-5000-people-un-says/  
2 Eurostat. (4. mars 2016). Asylum in the EU Member States. Record number of over 1.2 million first time 

asylum seekers registered in 2015- Syrians, Afghans and Iraqis: top citizenships. Sótt 3. apríl 2016 af:  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-

a54959b99ed6  

http://www.cbsnews.com/news/syria-crackdown-has-killed-5000-people-un-says/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6
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telja samninginn um verndun mannréttinda og mannfrelsis, öðru nafni Mannréttindasáttmáli 

Evrópu, sem nú hefur lagagildi hér á landi, sbr. lög nr. 62/1994, samning um afnám alls 

kynþáttamisréttis, samninginn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, samninginn 

um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, samning gegn pyndingum og annarri grimmilegri, 

ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu og samning um réttindi barnsins sbr. lög nr. 

19/2013. 

Í eftirfarandi ritgerð er gert grein fyrir þeirri réttarvernd sem börn á flótta eiga rétt á að njóta og 

þeim mannréttindum sem tryggð eru í alþjóðlegum samningum sem Ísland á aðild að. Í 

ritgerðinni verður litið til Mannréttindasáttmála Evrópu, Barnasáttmálans, Flóttamanna-

samningsins og Dyflinnarreglugerðarinnar, sem og lögum og reglum sem um málefnið gilda í 

landsrétti. Ritgerðin nær til flóttamannaréttar, Evrópuréttar og barnaréttar. Tilgangur 

ritgerðarinnar er að líta til réttarstöðu flóttamanna og þá með til hliðsjónar réttarverndar barna 

á flótta. Þá verður litið til ákvæða sem snúa að réttavernd flóttamanna sem sækja um alþjólega 

vernd á Íslandi. Sýnt verður fram á hvernig íslensk lög og reglugerðir taka á málefnum 

flóttamanna í hælisleit á Íslandi, þá sérstaklega með tilliti til barna. Verður í því sambandi 

stuttlega litið til Svíþjóðar og Noregs.  

Ákveðinn annmarki er á ritgerðinni þar sem ekki fékkst svar frá kærunefnd útlendingamála við 

fyrirspurn höfundar um aðgang að úrskurðum kærunefndarinnar. Höfundur sendi einnig 

fyrirspurn til Útlendingastofnunar, en sá annmarki var á að tímamörk þau sem 

Útlendingastofnun og persónuvernd gefa sér til að svara fyrirspurnum var of langur og því gafst 

höfundi ekki færi á að nálgast úrskurði Útlendingastofnunar innan þess tíma sem höfundur hafði 

til að vinna verkið.  

Uppbygging ritgerðarinnar verður með þeim hætti að í fyrsta kafla ritgerðarinnar er inngangur 

þar sem sagt verður frá tilgangi ritgerðarinnar. Í öðrum kafla verður farið yfir efnislega skýringu 

sem veldur flóttamannafjöldanum í dag. Í þriðja kafla verður fjallað um hugtakið mannréttindi 

og stiklað á stóru um hvernig sögulegir atburðir leiddu til þess að samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins kom til, þar sem vitundarvakning varð um réttarvernd flóttafólks 

og barna. Fjórði kafli skýrir hugtakið barn eins og það kemur fyrir í íslenskum lögum. Fimmti 

kafli fjallar um Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, hvert hlutverk 

Flóttamannastofnunarinnar er og um hlutverk flóttamannafulltrúans. Einnig verður í þessum 

kafla skilgreint hver munurinn er á hælisleitanda, þ.e. þess sem er að leitast eftir því að fá 

alþjóðlega vernd og flóttamanni, og hugtök þessi skýrð nánar.  
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Í sjötta kafla verður farið inn á Mannréttindasáttmála Evrópu þar sem litið verður til 

dómaframkvæmdar Mannréttindadómstólsins varðandi framkomu ríkja í hlut barna og 

fjölskyldna þeirra. Sjöundi kafli fjallar um Barnasáttmálann og þær grundvallarreglur sem 

mynda rauðan þráð hans í að tryggja réttarvernd barna. Ákvæði Barnasáttmálans verða útskýrð 

og litið verður til þess hvernig dómstólar hafa túlkað ákvæði sáttmálans. Skýrt verður hvernig 

Barnasáttmálanum er ætlað að hafa áhrif á réttarstöðu barna almennt í samskiptum við 

ríkisvaldið. Áttundi kafli tekur síðan til tengingar Íslands við Schengen- samstarfið og áhrifa 

Dyflinnarreglugerðarinnar. Níundi kafli er tileinkaður sérákvæðum sem taka til réttarverndar 

barna. Má þar nefna ákvæði 22. gr. Barnasáttmálans þar sem kveðið er sérstaklega á um 

réttarstöðu barna á flótta, auk innlendrar útlendingalöggjafar sem ná til barna á flótta. Ásamt 

því að nokkur mikilvæg mannréttindahugtök verða útlistuð nánar. Tíundi kafli fjallar um íslensk 

útlendingalög og réttarvernd flóttamanna.  

Ellefti kafli mun ná til raunverulegrar framkvæmdar hjá Útlendingastofnun. Þar verður farið 

inn á ferlið varðandi hælisumsóknir og tekin saman tölfræðileg gögn sem sýna fram á hvernig 

íslenska réttarkerfið vinnur úr málefnum flóttamanna. Farið verður inn á kæruleiðir, brottvísanir 

og málsmeðferð varðandi flóttamenn. Í tólfta kafla verður síðan litið til Noregs og Svíþjóðar og 

tekin saman tölfræðilegur samanburður og helstu réttindi sem ríkin veita börnum á flótta. Að 

lokum verður fjallað um nýtt frumvarp til útlendingalaga, þar sem núgildandi lög sæta 

heildarendurskoðun á Alþingi. 

Byggir verkið á innlendum og erlendum heimildum þar sem fjallað er um þjóðréttarsamninga, 

flóttamenn og réttindi barna. Horft verður til lagafrumvarpa, dóma Mannréttindadómsstóls, 

skýrslna og annarra traustra vefheimilda sem málið varða. Þar með verður leitast við að varpa 

ljósi á réttarstöðu flóttamanna með sérstakri áherslu á börn á flótta, með hliðsjón af 

þjóðréttarsamningum og innlendri útlendingalöggjöf. 
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2. Straumur flóttamanna til Evrópu  

Það ástand sem skapast hefur í málefnum flóttamanna undanfarin misseri í okkar heimshluta er 

með öllu fordæmalaust. Raunar er talið að líta þurfi aftur til ára seinni heimstyrjaldarinnar til 

að sjá viðlíka fjölda flóttamanna í álfunni, en nú eru friðartímar í Evrópu ólíkt því sem var á 

tímum seinni heimstyrjaldarinnar.3 Þrátt fyrir að einungis lítill hluti flóttamanna komi að landi 

í Evrópu er umfang vandans einstaklega mikill og mikið hefur mætt á samstarfi Evrópuríkja. 

 

 

Mynd 1 Heildarfjöldi skjólstæðinga flóttamannastofnunar SÞ frá 1970-20144 

Á mynd 1 má sjá þróun í heildarfjölda skjólstæðinga Flóttamannastofnunar Sameinuðu 

þjóðanna frá 1970 til ársloka 2014. Eins og sést á mynd 1 hefur nokkuð stökk orðið síðustu ár 

en sem dæmi fjölgaði flóttamönnum á heimsvísu um nær þriðjung árið 2014 en inn á myndina 

vantar árið 2015. 

                                                 

3 UNHCR. (2015). Worldwide displacement hits all-time high as war and persecution increase. Sótt 4. apríl 2016 

af http://www.unhcr.org/558193896.html  
4 UNHCR. (e.d.) Population Statistics. Sótt 4. apríl 2016 af http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern  
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Mynd 2. Umsóknir um hæli í ríkjum Evrópu frá apríl 2011 til janúar 2016.5 

Á mynd 2 má sjá fjölda hælisleitenda frá Sýrlandi til Evrópu frá upphafi borgarastríðsins í 

Sýrlandi og til janúar 2016. Myndin ber með sér gífurlega fjölgun hælisleitenda frá Sýrlandi en 

sem dæmi sóttu tæplega þrettánfalt fleiri Sýrlendingar um hæli árið 2015 borið saman við árið 

2013. Afleiðing þessa mikla straums flóttamanna frá Sýrlandi til Evrópu er sú að flóttamenn 

ber að í afar ólíkum hlutföllum til landa álfunnar og axla því sum lönd þyngri byrðar af 

flóttamannavandanum en önnur. Flestir þeirra flóttamanna sem fara sjóleiðina til Evrópu koma 

að landi í Grikklandi en fyrstu þrjá mánuði ársins 2016 komu þar að landi 151 þúsund af þeim 

171 þúsund flóttamönnum sem fóru yfir Miðjarðarhafið til Evrópu. Rúmlega 19 þúsund komu 

fyrst til Ítalíu en undir þúsund flóttamenn komu að landi í öðrum löndum Evrópu.6 

  

                                                 

5 UNHCR. (2016). Syria Regional Refugee Response. EUROPE: Syrian Asylum Applications. Sótt 4. apríl 2016 

af http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php  
6 UNHCR. (2016). Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean. Sótt 4. apríl 2016 af 

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php  
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3. Mannréttindi 

Vopnuð átök og hamfarir bitna oft á tíðum á óbreyttum borgurum sem leiðir til þess að margir 

telja sig knúna til að flýja heimahagi sína í von um betra líf. Hins vegar var það lengi vel svo 

að réttur til að leita hælis í öðrum ríkjum var hvergi að finna í alþjóðasamningum og þar af 

leiðandi erfitt að tryggja mannréttindi þeirra sem voru á flótta. Mannréttindi eru þau réttindi 

sem eiga að tryggja öllum réttindi til að viðkomandi geti lifað mannsæmandi lífi með reisn.7  

Umræða um mannréttindi jókst umtalsvert undir lok 19. aldar og í byrjun 20. aldar, talið var að 

mikil þörf væri á að vernda óbreytta borgara gegn ómannúðlegri meðferð, pyndingum og 

ofsóknum. Samhliða þessari auknu umræðu varð vitundarvakning um hverjir ættu rétt á að njóta 

mannréttinda, hvort sem var í almennu eða réttarfarslegu tilliti. Meðal annars spratt af þessari 

auknu umræðu að farið var að líta á börn sem sérstakan hóp og bernskuna sem félagslegan 

veruleika. Var litið svo á að barnið væri öðrum háð enda væri það ósjálfstæður og valdlaus 

einstaklingur, sem oft yrði fórnarlamb aðstæðna sem það hvorki gat, né að rétt væri að það 

brygðist sjálft við. Með þessu var bæði átt við þá þætti er vörðuðu almenna umönnun barnsins, 

sem og vernd þess gegn ytri þáttum. Hugmyndir kviknuðu um hver staða barna væri sem 

einstaklinga, rétthæfi þeirra og að hversu miklu leyti börn væru bær til að taka ákvarðanir um 

eigið líf, en einnig hver réttur þeirra væri til að taka þátt í samfélaginu. Fyrstu merkin um 

alþjóðlega viðurkenningu á réttindum barna er að finna í Genfaryfirlýsingunni frá 1924.8  

3.1. Upphaf flóttamannaverndar barna 

Mannréttindi eru talin grundvallarréttindi sem ber að virða óháð stöðu og stétt, eru flóttamenn 

þar ekki undanskildir. Flóttamenn eru taldir þurfa mikla vernd frá alþjóðasamfélaginu þar sem 

þeim er oft ekki hugað líf í heimaríki sínu, hvort sem er vegna ofsókna, stríðsátaka eða 

náttúruhamfara. Fyrsta alþjóðlega regluverkið sem sérstaklega leit til réttinda barna á flótta var 

Genfaryfirlýsingin sem samþykkt var árið 1924 af Þjóðabandalaginu, en Þjóðabandalagið var 

forveri hinna Sameinuðu þjóða eins og þær þekkjast í dag. Þjóðabandalagið gerði því fyrstu 

tilraunina til að stofna alheimsfriðarsamtök.9 Yfirlýsingin fólst í fimm meginreglum þar sem 

kveðið var á um alþjóðlega velferð og vernd barna. Þjóðabandalagið taldi að börn ættu skilið 

                                                 

7 UNICEF. (19. maí 2014). Convention on the Rights of the Child. Human rights approach. Sótt 25. september 

2015 af: http://www.unicef.org/crc/index_framework.html  
8 Hrefna Friðriksdóttir. (2009). Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna. Meginreglur, framkvæmd og áhrif 

á íslenskan rétt. Samningur um réttindi barnsins. Bls. 290-291.  
9 Ívar Guðmundsson. (1971). Bókin um Sameinuðu þjóðirnar. Bls. 57. 

http://www.unicef.org/crc/index_framework.html
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allt það besta sem mannkynið hafði að bjóða og var samningurinn andsvar við þeim 

hörmungum sem dunið höfðu á börnum í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar.10  

3.2. Aðdragandi flóttamannaverndar 

Þann 28. júlí 1951 var samningur um stöðu flóttamanna (e. convention and protocol relating to 

the status refugees) 11 undirritaður af aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna í þeim tilgangi að bæta 

réttarstöðu flóttamanna. Tímasetning samningsins var ekki tilviljun enda hafði 

flóttamannavandinn eftir síðari heimsstyrjöldina ekki verið leystur og mikil þörf var á að vísa 

málefnum flóttamanna í skipulegan farveg. Viðauki við flóttamannasamninginn tók gildi árið 

1967 þar sem ljóst var að ekki væri einungis hægt að miða við að veita þeim vernd sem lögðu 

á flótta fyrir árið 1951. Flóttamannasamningurinn var fullgiltur á Íslandi þann 30. nóvember 

1955 og viðaukinn 26. apríl 1968.12 

3.3. Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins  

Pólland átti frumkvæði að aukinni vernd handa börnum þar sem að lokinni seinni 

heimstyrjöldinni höfðu yfir tvær milljónir pólskra barna látið lífið, eftir meðal annars ofsóknir 

og læknisfræðilegar tilraunir nasista. Varð þessi barátta Pólverja til þess að samþykkt var 

einróma af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna yfirlýsing um réttindi barnsins árið 1959. Þar 

með var fyrst farið að líta á börn sem einstaklinga sem nytu þegnréttinda á þann veg, að börn 

gætu notið sérstakra réttinda og frelsis. Þetta lýsir sér með því að í fyrsta skiptið var litið svo á 

að börn ættu að njóta borgaralegra réttinda, þar sem börn eru talin ófær um að sjá um sig sjálf 

yrði að veita þeim þjónustu og ummönnun af hálfu ríkisins. Hvorki Genfaryfirlýsingin né 

yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna voru bindandi að þjóðarétti, sem leiddi síðar til þess að gerður 

var nýr samningur þar sem réttaráhrifin voru sterkari. Varð þá til samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins (e. the Convention on the Rights of the Child).13 

3.4. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Árið 1978 voru lögð fram drög að nýjum samningi um réttindi barnsins fyrir tilstilli Pólsku 

ríkisstjórnarinnar. Samningur þessi uppfyllti þó ekki þau skilyrði um skipulagða framsetningu 

                                                 

10 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson. (1993). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins. Úlfljótur. 2. tbl. Bls. 145. 
11 Hér eftir flóttamannasamningurinn. 
12 Frumvarp til laga um útlendinga. Þskj. 698, 127. löggjafarþing, 433. mál., Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0698.html [sótt 7.10.2015]. 
13 Hrefna Friðriksdóttir. (2009). Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna. Meginreglur, framkvæmd og 

áhrif á íslenskan rétt. Samningur um réttindi barnsins. Bls. 292-293. 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0698.html
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og skýrleika sem alþjóðasamningar þurftu að uppfylla til að unnt væri að gera samninginn 

bindandi að þjóðarétti. Nokkrar deilur urðu um mikilvægi þess að gera nýjan samning þar sem 

margir litu á yfirlýsingu Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins frá 1959 sem fullnægjandi, 

enda óróleiki í heimsmálum sökum kalda stríðsins sem geisaði milli austurs og vesturs.14  

Þrátt fyrir mótlætið sem hugmyndin að nýjum samningi varð fyrir, ákvað mannréttindaráð 

Sameinuðu þjóðanna (e. Human Rights Commission) að setja á fót vinnuhóp árið 1979, á ári 

barnsins. Vinnuhópurinn var tíu ár að undirbúa þann samning sem síðan var undirritaður og 

samþykktur samhljóða af öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna. Ástæða þess hve langan 

tíma tók að gera samninginn var að illa gekk að ná samstöðu um mörg þau atriða sem snéru að 

trúarlegum ástæðum, ólíkri stjórnskipan, lagalegum sjónarmiðum og pólitískri afstöðu 

aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna. Ekki ber þó að líta svo á að óhófleg mótstaða hafi hamlað 

gerð samningsins enda fólst vinnan í átaki ólíkra menningarheima við að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu um réttindi barnsins. Samningurinn um réttindi barnsins varð að 

lokum samþykktur þann 20. nóvember 1989 og tók gildi 2. september 1990. Samningurinn tók 

gildi á Íslandi þann 27. nóvember 1992,15 og var lögfestur þann 20. febrúar 2013 með lögum 

nr. 19/2013.  

                                                 

14 Þórhildur Líndal. (2011). Barnasáttmálinn- að mörgu að hyggja. Úlfljótur. 1. tbl. Bls.77-78.  
15 Hrefna Friðriksdóttir. (2009). Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna. Meginreglur, framkvæmd og 

áhrif á íslenskan rétt. Samningur um réttindi barnsins. Bls. 293. 
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4. Hugtakið „barn“ í íslenskum lögum 

Í 3. mgr. 76. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands er börnum tryggð vernd og umönnun sem 

velferð þeirra krefst. Ákvæði þetta sækir fyrirmynd sína til upphafsákvæða Barnasáttmálans og 

þá að miklu til 3. gr. sáttmálans og að nokkru einnig til 24. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg 

og stjórnmálaleg réttindi.16  

Í íslenskum lögum er að finna skilgreiningu á hugtakinu „barn“ eða líkt og hugtakið er skýrt í 

1. mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/200217: „Með börnum er í lögum þessum átt við 

einstaklinga yngri en 18 ára. Barnaverndaryfirvöld geta ákveðið, með samþykki ungmennis, að 

ráðstafanir sem gerðar eru á grundvelli laganna haldist eftir að þau eru orðin 18 ára, allt til 

20 ára aldurs.“ Þá segir í 1. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 að einstaklingur verði lögráða við 18 

ára aldur og er miðað við sama tímamark í barnalögum nr. 76/200318 þar sem framfærsluskylda 

forsjáraðila skal vara til 18 ára aldurs. Þessu til fyllingar má sjá að með lögfestingu á 

skilgreiningu um hvað teljist vera barn er vert að líta til 1. gr. I hluta Barnasáttmálans en þar 

segir: „Í samningi þessum merkir barn hvern þann einstakling sem ekki hefur náð 18 ára aldri, 

nema hann nái fyrr lögræðisaldri samkvæmt lögum þeim sem hann lýtur.“  

Í íslensku samfélagi nýtur barn réttinda og ber skyldur líkt og hver annar einstaklingur, sem 

aukast eftir því sem barnið eldist. Til að mynda má sjá að barn verður sakhæft við 15 ára aldur 

sbr. 14. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/194019, þar sem eigi má refsa fyrir verknað sem 

framinn hefur verið áður en einstaklingur varð 15 ára. Í 1. mgr. 202. gr. hgl. sem einnig nær til 

barna er óheimilt að hafa samræði eða önnur kynferðismök við börn undir 15 ára aldri, síðan 

segir í 3. mgr. 202. gr. sömu laga að sé barn blekkt á einhvern hátt til samræðis skal miða við 

að einstaklingur teljist barn til 18 ára aldurs. Með þessu er löggjafinn að vernda börn en þó að 

láta þau axla ábyrgð af gjörðum sínum og uppfylla þar með skyldur sínar gagnvart samfélaginu. 

Með athugun á skilgreiningunni á hvað sé „barn“ í íslenskum lögum, má sjá að einstaklingur 

telst barn fram til 18 ára aldurs. Hins vegar aukst skyldur barna eftir því sem þau eldast og þar 

með er heimilt að láta þau bera ábyrgð á gjörðum sínum eftir 15 ára aldur sem leiðir til þess að 

sakhæfi miðast við 15 ára aldur.  

                                                 

16 Frumvarp til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari 

breytingum. Þskj. 389, 118. löggjafarþing, mál 297. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html [sótt 15.03.2016]. 
17 Hér eftir barnaverndarlög. 
18 Hér eftir barnalög 
19 Hér eftir hgl. 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
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5. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna  

Þann 14. desember 1950 samþykkti Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ályktun þess efnis að 

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

Commissioner for Refugees, UNHCR). Talið var að mikilvægt væri að styrkja stöðu 

flóttamanna í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar þar sem fjöldi fólks var á flótta, sökum 

stríðsátaka. Stofnunin var þá sett á laggirnar þann 1. janúar 1951, skömmu fyrir undirritun 

flóttamannasamningsins sem fjallað var um í kafla 3.2 hér að framan. Upphaflega átti stofnunin 

einungis að starfa til þriggja ára en þar sem flóttamannastraumurinn er viðvarandi vandamál 

hélt stofnunin áfram störfum og sinnir Flóttamannastofnunin ýmsum málefnum er varða 

verndun flóttamanna.20 

5.1. Hlutverk Flóttamannastofnunarinnar 

Flóttamannastofnunin hefur það hlutverk að leiða alþjóðlegar aðgerðir til verndar 

flóttamönnum í samvinnu við aðildarríki flóttamannasamningsins. Aldrei hafa fleiri verið á 

flótta innan Evrópu, árið 2015 sóttu 1.2 milljón nýir einstaklingar á flótta um hæli í Evrópu 

einni en árið 2014 sóttu einungis um 500.000 nýir einstaklingar á flótta innan Evrópu um hæli.21 

Flóttamannastofnunin fer með eftirlitshlutverk gagnvart stjórnvöldum, þar sem unnið er að því 

að gæta þess að réttindi og velferð flóttamanna, hælisleitenda og ríkisfangslausra einstaklinga 

sé virt og flóttamönnum tryggð alþjóðleg vernd fyrir tilstuðlan Sameinuðu þjóðanna. 

Aðildarríki skuldbinda sig til samvinnu við Flóttamannastofnunina sbr. 35. gr. 

flóttamannasamningsins og 11. gr. samningsviðauka frá 1967. 22 Stofnunin tekur ekki beinan 

þátt í ákvörðunarferli varðandi stöðu flóttamanna og getur einungis veitt leiðbeiningar en ekki 

tekið bindandi ákvarðanir enda slíkar ákvarðanir í höndum hvers ríkis fyrir sig. Stofnunin hefur 

það hlutverk að styðja stjórnvöld við innleiðingu á evrópskum og alþjóðlegum lögum sem snúa 

                                                 

20 UNHCR. (e.d.) History of UNHCR. A Global Humanitarian Organization of Humble Origins. Sótt 14. mars. 

2016 af: http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbc.html  
21 Eurostat. (4. mars 2016). Asylum in the EU Member States. Record number of over 1.2 million first time 

asylum seekers registered in 2015- Syrians, Afghans and Iraqis: top citizenships. Sótt 3. apríl 2016 af:  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-

a54959b99ed6 
22 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. (2008). Handbók um réttarstöðu flóttamanna málsmeðferð og 

skilyrði samkvæmt flóttamannasamningnum frá 1951 og bókun frá 1967 um réttarstöðu flóttamanna. Bls. 11. 

http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbc.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6
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að hælisleit og ríkisfangsleysi, ásamt því að tryggja hælisleitendum aðgang að aðildarríkjum 

sem og að styðja við stjórnvöld í þróun sanngjarnrar, skilvirkrar og vandaðrar málsmeðferðar.23  

Í stofnssamþykktum Flóttamannastofnunarinnar er að finna viðauka við ályktun nr. 428 (V) 

sem allsherjarþingið samþykkti 14. desember 1950 varðandi flóttamannafulltrúa (e. High 

Commissioner for Refugees). Þar segir að það falli í hlutverk flóttamannafulltrúans að starfa í 

umboði allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna, þar sem honum ber að sjá til þess að 

flóttamönnum sé veitt alþjóðleg vernd. Einnig skal flóttamannafulltrúinn leitast við að finna 

varanlegar lausnir við flóttamannavandanum í samstarfi við aðildarríki samningsins. Í kafla III 

í ályktun Allsherjarþingsins nr. 428 (e. General assemly resolution 428 (V)) er að finna 

skilgreiningu á hverjir falli undir umboð flóttamannafulltrúans.24 

Skilgreining þessi er svipuð þeirri skilgreiningu sem kveðið er á um í flóttamannasamningnum, 

en þó frábrugðin að því leiti að samkvæmt skilgreiningunni nær valdsvið flóttamannafulltrúans 

einnig til flóttamanna án tillits til tímamarka eða landfræðilegra takmarkana. Rétturinn til 

verndar er þar með óháður því hvort ríki sem flóttamaður er staddur í sé aðili að 

flóttamannasamningnum eða bókuninni frá 1967. Flóttamannafulltrúinn er því í raun yfirvald 

sem hefur verið falið það hlutverk að veita flóttamönnum alþjóðlega vernd, stuðla að gerð 

alþjóðasamninga um flóttamannavernd og hafa eftirlit með að ákvæði samninga séu uppfyllt. 25 

Af þessu samstarfi leiðir að það fellur í skaut flóttamannafulltrúans að birta viðmiðunarreglur í 

samræmi við breytingar sem eiga sér stað í málefnum flóttamanna.26  

5.1.1. Skilgreining á hugtakinu flóttamaður 

Í 1. gr. flóttamannasamningsins er skilgreining á hugtakinu flóttamaður þar sem kveðið er á um 

hverjir teljist flóttamenn en þar segir að flóttamaður er sá sem:  

„er utan heimalands síns[...] af ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur vegna kynþáttar, 

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

ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta, færa sér í nyt vernd þess lands; eða [sá], sem er ríkisfangslaus, 

                                                 

23 UNHCR-NORTHERN EUROPE. (e.d.). Um Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna í norður- Evrópu. Sótt 

23. febrúar 2016. http://www.unhcr-northerneurope.org/where-we-work/iceland/upplysingar-a-islensku/um-

okkur/  
24 UNHCR. (2010). Statute of the office of the united nations high commissioner for refugees. Bls. 7.  
25 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. (2008). Handbók um réttarstöðu flóttamanna málsmeðferð og 

skilyrði samkvæmt flóttamannasamningnum frá 1951 og bókun frá 1967 um réttarstöðu flóttamanna. Bls. 11-12. 
26 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. (2008). Handbók um réttarstöðu flóttamanna málsmeðferð og 

skilyrði samkvæmt flóttamannasamningnum frá 1951 og bókun frá 1967 um réttarstöðu flóttamanna. Bls. 111. 

http://www.unhcr-northerneurope.org/where-we-work/iceland/upplysingar-a-islensku/um-okkur/
http://www.unhcr-northerneurope.org/where-we-work/iceland/upplysingar-a-islensku/um-okkur/
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og er utan þess lands, þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur, vegna slíkra atburða og getur 

ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta, hverfa þangað aftur.“27  

Fyrst um sinn átti ákvæðið einungis við um flóttamenn sem höfðu hrakist á brott frá heimalandi 

sínu fyrir 1951, en síðar varð ljóst að þörf var á vernd flóttamanna sem hrakist höfðu á brott 

eftir þann tíma og ákvæðinu því breytt með bókun frá 1967.28 Sjá má á ákvæði 

flóttamannasamningsins að til að teljast flóttamaður í lagalegum skilningi þurfi útlendingur að 

hafa raunverulegar ástæður til að óttast ofsóknir í heimalandi sínu og því má túlka sem svo að 

flýji útlendingur af öðrum ástæðum líkt og vegna efnahagsástands, náttúruhamfara eða annarra 

ástæðna en getið er hér að framan teljast þeir aðilar ekki til flóttamanna.29 Skilgreiningu á 

hugtakinu flóttamaður er einnig að finna í íslenskum lögum sbr. 44. gr. laga nr. 96/2002 um 

útlendinga30 en ásamt því að vísað sé til a-liðar 1. gr. flóttamannasamningsins um skilgreiningu 

á hugtakinu segir einnig í útlendingalögunum að flóttamaður teljist vera útlendingur sem dvelur 

utan heimalands síns vegna ótta við að verða fyrir ofsóknum í heimalandi sínu eða að 

einstaklingur sé ríkisfangslaus.  

5.1.2. Skilgreining á hugtakinu hælisleitandi 

Þegar útlendingur leitar hælis er hann í raun að leitast eftir viðurkenningu á réttarstöðu sinni 

sem flóttamaður. Umsækjandi um alþjóðlega vernd er sá aðili sem sækir um hæli í öðru landi 

en heimalandi sínu og leitast þar með eftir því að njóta verndar í umsóknarríki. Sá aðili sem 

óskar eftir hæli er þar með skilgreindur sem hælisleitandi, þar til hæli er veitt, en ferlið frá því 

að umsókn er tekin fyrir þangað til hælisbeiðni er afgreidd getur tekið langan tíma hjá 

stjórnvöldum.31  

Í 1. mgr. 33. gr. flóttamannasamningsins er kveðið á um að óheimilt sé að endursenda 

flóttamann eða hælisleitanda ef ljóst er að viðkomandi eigi á hættu að verða pyndaður, líflátinn 

eða hljóta ómannúðlega meðferð í því ríki sem á að senda hann til. Flóttamaður ber oft á tíðum 

sönnunarbyrðina fyrir því að upplýsingar sem hann hefur veitt séu réttar til að hægt sé að veita 

                                                 

27 Mannréttindaskrifstofa Íslands. (e.d.). Samningur um réttarstöðu flóttamanna. Sótt 5. október 2015 af :  

http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/helstu-samningar-og-yfirlysingar/sameinudu-

thjodirnar/samningur-um-rettarstodu-flottamanna  
28 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. (2008) Handbók um réttarstöðu flóttamanna málsmeðferð og 

skilyrði samkvæmt flóttamannasamningnum frá 1951 og bókun frá 1967 um réttarstöðu flóttamanna. Bls. 10.  
29 Frumvarp til laga um útlendinga. Þskj. 698, 127. löggjafarþing, 433. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0698.html [sótt 7.10.2015]. 
30 Hér eftir útlendingalög. 
31 Rauði krossinn. (e.d.). Hver er hælisleitandi og skilgreining á hugtakinu flóttamaður. Sótt 5. október 2015 af 

http://www.raudikrossinn.is/page/rki_hvad_haelisleitendur_hverer 

http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/helstu-samningar-og-yfirlysingar/sameinudu-thjodirnar/samningur-um-rettarstodu-flottamanna
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/helstu-samningar-og-yfirlysingar/sameinudu-thjodirnar/samningur-um-rettarstodu-flottamanna
http://www.raudikrossinn.is/page/rki_hvad_haelisleitendur_hverer
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honum hæli, enda þarf að gæta varúðar ef hafa á samband við upprunaríki hælisleitanda til að 

afla upplýsinga, sökum þess að hælisleitanda getur verið stefnt í hættu ef upp kemst hvar hann 

er staddur, sé hann til að mynda á flótta undan ofsóknum í heimaríki. Þar með þurfa stjórnvöld 

hvers ríkis að veita hlutlægt mat hvort um sé að ræða flóttamann í skilningi 

flóttamannasamningsins. Ef flóttamanni er hins vegar synjað um hæli getur hann átt kost á að 

fá dvalarleyfi af mannúðarástæðum, stjórnvöld geta þá annað hvort sent viðkomandi úr landi 

eða veitt bráðabirgðaleyfi.32  

 

  

                                                 

32 Mannréttindaskrifstofa Íslands. (e.d.). Flóttamenn og hælisleitendur. Sótt 5. október 2015 af   

http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/flottamenn-og-

haelisleitendur 
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6. Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis (e. Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, betur þekkt sem the European Convention on 

Human Rights - ECHR) var undirritaður í Róm þann 4. nóvember 1950 af Evrópuráðinu. Ísland 

fullgilti samninginn þann 19. júní 1953 sbr. auglýsingu í C- deild Stjórnartíðinda nr. 11/1954 

og tók hann svo gildi 3. september 1953 þegar tilskilinn fjöldi aðildarríkja höfðu afhent 

Evrópuráðinu fullgildingarskjöl sín.33 Samningur þessi gengur undir nafninu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu og var hann lögfestur á Íslandi með lögum nr. 62/1994.  

Sextán samningsviðaukar hafa verið gerðir við samninginn,34 en séu breytingar gerðar á 

sáttmálanum sem leggja auknar skyldur á aðildarríkin verða þær ekki bindandi fyrir 

aðildarríkin, nema þau fullgildi þær breytingar sem um ræðir. Ef ákveðin atriðið í 

samningsviðaukum samrýmast ekki innlendri löggjöf aðildarríka geta þau gert fyrirvara í 

samþykktum sínum á samningnum, með þeim hætti færist þá ríki undan því að tryggja 

viðkomandi réttindi á yfirráðasvæði sínu. Mannréttindasáttmálinn er sérstakur 

þjóðréttarsamningur að því leyti að með tilkomu hans er ekki einungis lögð lagaskylda 

aðildarríkja á milli, heldur er þar einstaklingum innan yfirráðasvæða ríkja tryggð mannréttindi 

á alþjóða grundvelli með aðgangi að alþjóðlegum stofnunum sem taka á málefnum tengdum 

mannréttindum, má þar nefna mannréttindanefnd Evrópu og Mannréttindadómstól Evrópu.35 Í 

nóvember árið 1998 urðu gerðar breytingar á umræddum stofnunum með tilkomu viðauka nr. 

11 við Mannréttindasáttmála Evrópu, þar sem Mannréttindanefnd Evrópu og 

Mannréttindadómstóll Evrópu voru sameinuð í eina stofnun með það að markmiði að 

málsmeðferðin yrði skilvirkari og málshraði betri.36  

Í Mannréttindasáttmálanum segir í 1. gr.: „Samningsaðilar skulu tryggja hverjum þeim, sem 

innan yfirráðasvæðis þeirra dvelst, réttindi þau og frelsi sem skilgreind eru í I. kafla þessa 

samnings.“ Hefur ákvæði þetta mikla þýðingu þar sem aðildarríkin skuldbinda sig með þessu 

                                                 

33 Frumvarp til laga um mannréttindasáttmála Evrópu. Þskj. 105, 117. löggjafarþing, 102. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html [Sótt 10.02.2016]. 
34 Council of Europe. (2013). Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms. Sótt 1. apríl 2016 af: http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ENG.pdf  
35 Frumvarp til laga um mannréttindasáttmála Evrópu. Þskj. 105, 117. löggjafarþing, 102. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html [Sótt 10.02.2016].  
36 Mannréttindaskrifstofa Evrópu. (e.d.). Eftirlitskerfi Evrópuráðsins. Sótt 24. febrúar 2016 af 

http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/eftirlitsstofnanir/erlendar-stofnanir/eftirlitskerfi-

evropuradsins 

http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html
http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ENG.pdf
http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/eftirlitsstofnanir/erlendar-stofnanir/eftirlitskerfi-evropuradsins
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/eftirlitsstofnanir/erlendar-stofnanir/eftirlitskerfi-evropuradsins
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til að haga löggjöf og stjórnsýslu á þann hátt að réttindi þau sem sáttmálinn kveður á um séu 

virt innan yfirráðasvæðis þeirra og auka þar með vernd og réttaröryggi.37  

II. kafli Mannréttindasáttmála Evrópu fjallar um stofnun Mannréttindadómstóls Evrópu. 

Ákvæði III. og IV. kafla Mannréttindasáttmálans fjalla um starfsemina, skipan dómstólsins og 

meðferð á kærum og málum sem taka til brota á ákvæðum sáttmálans. Einn dómari er skipaður 

frá hverju aðildarríki til sex ára í senn.38  

6.1. Tengsl ákvæða Mannréttindasáttmála Evrópu við íslenska dómaframkvæmd 

Í lögum nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu segir í 2. gr. að „Úrlausnir 

mannréttindanefndar Evrópu, mannréttindadómstóls Evrópu og ráðherranefndar 

Evrópuráðsins eru ekki bindandi að íslenskum landsrétti.“ Þrátt fyrir að orðalag ákvæðisins sé 

með þessum hætti er ekki þar með sagt að úrlausnir hafi ekkert vægi í íslensku réttarkerfi. 

Íslenska ríkið er bundið að þjóðarétti og ef íslenskir dómstólar virða dóma 

Mannréttindadómstólsins að vettugi getur skapast mikil réttaróvissa.39 Einnig er vert að taka 

fram að í greinagerð með frumvarpi um mannréttindaákvæði sem lögfest voru í stjórnarskrá 

Íslands með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 er ítrekað vísað til ákvæða og skýringa 

Mannréttindadómstólsins við Mannréttindasáttmálann.40 Ber því íslenskum dómstólum að 

horfa til skýringa Mannréttindadómstólsins varðandi einstök ákvæði sáttmálans. 

Mannréttindadómstóllinn hefur hins vegar ekki það vald að hreyfa við íslenskum lögum með 

beinum hætti, þar af leiðandi hafa úrlausnir ekki bein réttaráhrif á Íslandi. Heldur getur það leitt 

til skaðabótaskyldu íslenska ríkisins ef mannréttindaákvæði eru ekki virt.41  

Úrlausnir Mannréttindadómstólsins hafa í raun sama vægi og innlend dómafordæmi þar sem 

þau eru bindandi fyrir aðila máls en ekki aðra. Heimilt er að víkja frá dómafordæmum í íslensku 

réttarkerfi en slíkt er þó ekki skynsamlegur valkostur út frá þjóðréttarlegu sjónarhorni þar sem 

stuðla ber að réttaröryggi. Dómar Mannréttindadómstólsins eru fordæmi í skilningi íslenskra 

fræðiviðhorfa.42  

 

                                                 

37 Þórhildur Líndal. (2007). Skýrsla um dóma Mannréttindadómsstóls Evrópu. Bls. 24. 
38 Davíð Þór Björgvinsson. (2005). Mannréttindasáttmáli Evrópu- meginatriði, skýring og beiting. Bls. 35. 
39 Þórhildur Líndal. (2007). Skýrsla um dóma Mannréttindadómsstóls Evrópu. Bls. 24-25. 
40 Davíð Þór Björgvinsson. (2005). Mannréttindasáttmáli Evrópu- meginatriði, skýring og beiting. Bls. 66-67. 
41 Þórhildur Líndal. (2007). Skýrsla um dóma Mannréttindadómsstóls Evrópu. Bls. 24-25. 
42 Davíð Þór Björgvinsson. (2005). Mannréttindasáttmáli Evrópu- meginatriði, skýring og beiting. Bls. 76-77. 
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6.2. Dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu  

Nokkuð hefur reynt á ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu í framkvæmd. Dómarar 

Mannréttindadómstólsins hafa að mestu litið til 3. gr., 5. gr. og 8. gr. Mannréttindasáttmálans 

þegar álitaefni hafa snúist að réttarvernd barna í hælisleit, þar sem til skoðunar hefur verið 

háttsemi aðildarríkja gagnvart börnum. 

Í máli Mannréttindadómstóls Evrópu Popov gegn Frakklandi, 19. janúar 2012 (nr. 39472/07 ; 

nr. 39474/07) höfðu kærendur hjón sem voru kasakskir ríkisborgarar leitað á náðir franskra 

yfirvalda í von um að fá stöðu flóttamanna og leita hælis fyrir sig og börnin sín tvö fædd 2004 

og 2007, þá fimm mánaða og þriggja ára. Fjölskyldan hafði orðið fyrir ofsóknum vegna túrar 

sinnar ásamt því að þau voru rússnesk að uppruna. Þeim var synjað um pólitískt hæli í 

Frakklandi og neitað um dvalarleyfi. Farið var með þau í tveggja vikna varðhald í 

flóttamannabúðir í Rouen-Oissel. Töldu kærendur að varðhald þeirra og barna þeirra í 

flóttamannabúðunum í Rouen-Oissel hefði brotið gegn 3. gr., 5. gr. og 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu.  

Taldi Mannréttindadómstóllinn að aðstæður í búðunum hefðu verið hættulegar börnum og 

aðstæður þær sem boðið hefði verið upp á í búðunum hefðu neikvæð áhrif á sálarlíf barna líkt 

og umboðsmenn mannréttinda frá Evrópuráðinu og Evrópunefnd um varnir gegn pyndingum 

höfðu bent á um flóttamannabúðir sem þessar, einnig að þær samrýmdumst ekki alþjóðlegum 

skuldbindingum um velferð barna. Mannréttindadómstóllinn taldi að börnin hefðu þurft að búa 

við aðstæður í búðunum sem hefðu getað valdið þeim andlegu áfalli og að yfirvöld í Frakklandi 

hefðu ekki metið á fullnægjandi hátt þau neikvæðu áhrif sem varðhald gæti haft á ung börn. 

Var því talið að brotið hefði verið gegn 3. gr. Mannréttindarsáttmála Evrópu gagnvart 

börnunum, en ekki gegn foreldrunum þar sem þau höfðu meðal annars ekki verið aðskilin frá 

börnum sínum. Varðandi 5. gr. Mannréttindarsáttmála Evrópu um réttinn til frelsis og 

mannhelgi komst Mannréttindadómstóllinn að þeirri niðurstöðu að brotið hefði verið gegn 1. 

mgr. 5. gr. þar sem ekki hefði verið tekið fullnægjandi tillit til aðstöðu fjölskyldunnar og ekki 

fullreynt hvort önnur úrræði en varðhald kæmi til greina. Einnig taldi Mannréttindadómstóllinn 

að brotið hefði verið gegn 4. mgr. 5. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu gegn börnunum þar sem 

að þrátt fyrir að foreldrar hefðu getað borið lögmæti varðhaldsins undir dómstóla hefðu börnin 

ekki tök á því, enda engin úrskurður til um málefni þeirra sjálfra. Einnig taldi 

Mannréttindadómstóllinn að brotið hefði verið gegn 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu þar 

sem að samkvæmt meginreglu alþjóðasamninga væri stjórnvöldum skylt, við töku ákvarðana 
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er varða rétt barna, að beita þeim ráðstöfunum sem ætla mætti að væru börnum fyrir bestu. 

Einnig benti Mannréttindadómstóllinn á að Flóttamannastofnum Sameinuðu þjóðanna hefði 

ásamt fleirum talað fyrir því að þegar taka ætti ákvarðanir varðandi börn skyldi leitast við að 

beita öðrum úrræðum en varðhaldi þar sem slíkt væri ekki nauðsynlegt. Frönsk yfirvöld hefðu 

því brotið gegn 8. gr. Mannréttindasáttmálans þar sem hagsmunir barnanna höfðu ekki verið 

hafðir að leiðarljósi og engin ástæða hafði verið fyrir því að hneppa fjölskylduna í varðhald. 

Í máli Mannréttindadómstóls Evrópu Kanagaratnam o.fl. gegn Belgíu,13. desember 2011, (nr. 

15297/09) hafði móðir ásamt þremur börnum sínum 8, 11 og 13 ára komið að landamærum 

Belgíu í janúar 2009. Þar sóttu þau um hæli og vernd sökum ofsókna lögreglu í heimalandi sínu 

Sri Lanka vegna þess að þau voru af tamílsku þjóðerni. Móðirin var með falsað vegabréf og var 

því neitað að koma inn í landið sem leiddi til þess að móðirin og börn hennar voru vistuð í 

lokaðri miðstöð fyrir hælisleitendur, meðan farið yrði yfir hælisumsóknina. Taldi móðirin og 

börnin þrjú að brotið hefði verið á 3. gr og 5. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu þar sem vistun 

í hælisleitendamiðstöð hefði varað í þrjá mánuði gegn vilja þeirra og að ekki hefði verið farið 

að lögum við vistunina. Mannréttindadómstóllinn benti á að tvisvar áður hefði Belgía brotið 

gegn 3. gr. Mannréttindasáttmálans með því að vista börn í hælisleit í lokuðum 

hælisleitendabúðum. Börnin höfðu komið úr slæmum aðstæðum og voru í miklu ójafnvægi, því 

hafði vistun af þessu tagi mikil neikvæð áhrif á andlega heilsu og auka myndi á varnarleysi 

þeirra þrátt fyrir að vera í fylgd móður sinnar.  

Mat dómstóllinn svo að vistun barnanna hafði falið í sér ómannlega og vanvirðandi meðferð og 

braut þar af leiðandi gegn 3. gr. Mannréttindasáttmálans hvað börnin varðaði. Hins vegar hefði 

ekki verið brotið gegn 3. gr. sáttmálans varðandi móðurina þar sem hún var mun betur andlega 

í stakk búin og hafði einnig haft börn sín hjá sér allan tíman á meðan vistunninni stóð. Varðandi 

brot á 5. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu taldi Mannréttindadómstóllinn að með því að vista 

móðurina og börnin svo mánuðum skipti ólöglega í lokaðri miðstöð fyrir fullorðna ólöglega 

innflytjendur á meðan mál þeirra var til meðferðar hjá innflytjendayfirvöldum hefðu stjórnvöld 

brotið gegn 1. mgr. 5 gr. Mannréttindasáttmálans. 

Í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Tarakhel gegn Sviss, 4. nóvember 2014 (nr. 

29217/12) átti að vísa afgönskum hjónum ásamt sex börnum þeirra frá Sviss til Ítalíu á 

grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Töldu kærendur að brottvísun þessi væri brot á 3. gr. 

Mannréttindasáttmálans þar sem miklar líkur væru á að þau þyrftu að sæta vanvirðandi og 

ómannlegri meðferð af hálfu ítalskra yfirvalda. Sökum þess hve mikið væri um kerfislæg 
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vandamál við móttöku flóttamanna og varðandi vistun þeirra hóps á Ítalíu. Svissnesk yfirvöld 

hefðu ekkert gert til að tryggja velferð kærenda við endursendingu til Ítalíu. Einnig töldu 

kærendur að brottvísunin fæli í sér brot á 8. gr. og 13. gr. Mannréttindasáttmálans í tengingu 

við 3. gr. hans. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðið hafa ítrekað gert 

athugasemdir við aðbúnað flóttamanna í flóttamannabúðum á Ítalíu. Taldi 

Mannréttindadómstóllinn að sá fjöldi flóttamanna sem kæmi til Ítalíu væri langt umfram það 

sem ítölsk yfirvöld réðu við en þó tók dómstóllinn fram að þrátt fyrir að ítrekaðar athugasemdir 

hefðu verið gerðar við aðbúnað í ítölskum flóttamannabúðum hefði ekki verið talið að 

flóttamenn þar þyrftu að sæta ofbeldi eða að aðstæður þar væru hættulegar heilsu þeirra.  

Í máli þessu ítrekaði Mannréttindadómstóllinn að flóttamenn og hælisleitendur þyrftu aukna 

vernd umfram venjulega borgara þar sem þeir væru almennt í viðkvæmri stöðu, og ætti þetta 

sérstaklega við um börn, þrátt fyrir að þau væru í fylgd foreldra sinna. Mannréttindadómstólinn 

taldi að svissneskum yfirvöldum bæri skylda til að fá staðfestingu á því frá ítölskum yfirvöldum 

að kærendum yrði tryggðar aðstæður sem tækju mið af fjölskyldustærð og aldri barnanna. Taldi 

dómstóllinn að þrátt fyrir að reglur í Ítalíu segðu til um það að barnafjölskyldur fengju sérstaka 

meðferð innan kerfisins væri staðan sú að engin gögn lægju fyrir um hvaða aðstæður 

barnafjölskyldum væri boðið upp á eða hvar þeim yrði komið fyrir. Þar af leiðandi taldi 

dómstóllinn að ekki lægju fyrir fullnægjandi upplýsingar um að kærendum yrðu tryggð þau 

mannréttindi sem 3. gr. Mannréttindasáttmálans hljóðar uppá.  

Líkt og sjá má í ofnagreindum dómum er staða flóttamanna viðkvæm og dómaframkvæmd á 

þá leið að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur túlkað ákvæði Mannréttindasáttmálans nokkuð 

vítt þegar málefni varða börn. Mikið er horft til þess að börnum sé tryggð vernd og má sjá að 

ef brotið er gegn 3. gr. eru börn ekki talin eins vel undirbúin og fullorðnir til að takast á við 

hinar ýmsu óvæntu aðstæður og þar af leiðandi eru sömu aðstæður oft talin brot gagnvart 

börnum en ekki gagnvart fullorðnum. Nokkuð algengt virðist vera að ríki hneppi flóttamenn í 

varðhald þrátt fyrir að engin rökstuddur grunur sé um nauðsyn þess, enda fólk yfirleitt komið 

sjálfviljugt á þann stað sem það er komið á, til að reyna að tryggja sér og fjölskyldu sinni öryggi 

og betra líf. Börn eru ekki undanskilin og eru ítrekað hneppt í varðhald þrátt fyrir ákvæði 5. gr. 

Mannréttindasáttmálans þar sem kveðið er á um réttinn til frelsis og mannhelgi. Sú spurning 

vaknar þá hvað veldur því að börn séu hneppt í varðhald með þessum hætti, þar sem börn eru 

oft varnarlausir og viðkvæmir einstaklingar sem ber að vernda eftir fremstu getu en ekki ógna 

þeim og gera þau vanmáttug gagnvart umhverfi sínu.  
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7. Barnasáttmálinn 

Líkt og fram kom í kafla 3.4 var Barnasáttmálinn fullgildur á Íslandi 27. nóvember 1992 og var 

þar með mikilvægum áfanga náð um réttindi barna. Þrátt fyrir að sáttmálinn hafi ekki verið 

lögfestur á Íslandi fyrr en 20. febrúar 2013 með lögum nr. 19/2013, hafði íslenska ríkið 

skuldbundið sig að þjóðarétti til að uppfylla þau ákvæði sem sáttmálinn felur í sér. Samt sem 

áður hafa athuganir á úrlausnum dómstóla sýnt að tilviljunum sé háð hvort dómstólar vísi til 

Barnasáttmálans þar sem við á, þar sem í sumum tilfellum er vísað til sáttmálans en í öðrum 

ekki.43 Þar sem Barnasáttmálinn var einungis skuldbindandi að þjóðarétti var hann í raun ekki 

fullgildur að íslenskum lögum sökum þess tvíeðlis sem hér gildir fyrr en við lögfestingu og var 

lögfesting sáttmálans því afar mikilvægur þáttur í réttindabaráttu barna á Íslandi.44  

Dæmi hafa komið upp þar sem erfitt er að draga aðra ályktun en að dómsúrlausnir hafi gengið 

þvert gegn ákvæðum sáttmálans, sbr. Hrd. 506/2008 þann 22. janúar 2009, þar sem barn var 

beitt líkamlegri refsingu og talið að heimilt hefði verið að slá börn á beran bossan ef háttsemin 

væri ekki til þess fallin að skaða barn líkamlega eða andlega. Þá er athyglisvert að sjá niðurstöðu 

dómsins þar sem sagði að foreldrum væri í raun heimilt að gefa samþykki sitt fyrir slíkri 

refsingu og gengur sú niðurstaða dómsins í andstöðu við 19. gr. Barnasáttmálans.45  

Í 19. gr. Barnasáttmálans segir:  

Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, félags- og 

menntunarmála til að vernda barn gegn hvers kyns líkamlegu og andlegu ofbeldi, meiðingum, 

misnotkun, vanrækslu, skeytingarleysi, illri meðferð eða notkun, þar á meðal kynferðislegri 

misnotkun, meðan það er í umsjá annars eða beggja foreldra, lögráðamanns eða lögráðamanna, 

eða nokkurs annars sem hefur það í umsjá sinni. 

Dómurinn vísar einungis til 1. mgr. og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 um brot 

gagnvart börnum og 1. mgr. 217. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um bann við 

líkamsárás. Hæstiréttur taldi að 217. gr. hegningarlaga ættu ekki við um flengingar og þar með 

var ákærði sýkn allra saka. Af þessum dómi má sjá að réttarvernd barna var í raun réttlægri en 

réttur fullorðinna til að taka ákvarðanir um þeirra eigin hagi, enda var Barnasáttmálinn ekki 

lögfestur að landsrétti á þeim tíma sem dómur var upp kveðinn. Í kjölfar dómsins var gerð 

                                                 

43 Þórhildur Líndal. (2007). Skýrsla um dóma Mannréttindadómsstóls Evrópu. Bls. 66. 
44 Umboðsmaður barna. (2010). Skýrsla til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna 2010. Bls. 3 
45 Umboðsmaður barna. (2010). Skýrsla til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna 2010. Bls. 8-9. 
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breyting á barnaverndarlögum nr. 80/2002 og er nú kveðið skýrt á um það að óheimilt sé að 

beita börn líkamlegum eða andlegum refsingum til samræmis við 19. gr. Barnasáttmálans.46 

Barnasáttmálinn hefur að geyma ákvæði sem skilgreind eru sem mannréttindi. Þessi réttindi 

felast í borgaralegum, stjórnmálalegum, efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum 

réttindum barna, auk þess hefur sáttmálinn að geyma ákvæði, sem ætluð eru til að vernda börn 

sem ekki hafa náð 18 ára aldri. Þar sem réttindi barna eru skilgreind sem mannréttindi í 

framangreindum sáttmála, kallast mörg ákvæðin á við Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna frá árinu 1948. Þar er þó einungis vikið sérstaklega að börnum á einum stað, það er í 

2. mgr. 25. gr., þar sem segir að mæðrum og börnum beri „sérstök vernd og aðstoð“ og að öll 

börn skuli „njóta sömu félagsverndar.“47 

7.1. Tilgangur Barnasáttmálans varðandi réttarstöðu barna 

Líkt og fram hefur komið er Barnasáttmálinn mun skýrari og víðtækari en þær yfirlýsingar sem 

áður höfðu verið samþykktar.  

Barnasáttmálinn er alþjóðlegur samningur sem viðurkennir mannréttindi barna. Hann lögfestir þá 

skyldu aðildarríkja að tryggja að hvert barn, án nokkurrar mismununar, njóti sérstakrar verndar 

og umönnunar, að það geti að fullu þroskað hæfileika sína og getu, vaxi úr grasi við ást, skilning 

og hamingju og sé upplýst um og taki þátt í að móta málefni sem það varða.48  

Tilgangur sáttmálans er að auka réttarstöðu barna aðildarríkjanna með því að tryggja hverju 

barni sem er innan 18 ára þau réttindi sem sáttmálinn kveður á um. Markmið sáttmálans er því 

í raun fólgin í því að veita börnum umhyggju, vernd og þátttöku í þjóðfélaginu. Sáttmálin er 

ekki einungis viljayfirlýsing heldur er honum ætlað að vera öflugt hjálpartæki til að stuðla að 

auknum réttindum barna, þar á meðal réttindum til betra lífs.49 Talið er að milljónir barna verði 

fyrir einhverskonar skerðingu á réttindum á hverjum degi og mikið verk óunnið til að hægt sé 

að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til réttinda barna í sáttmálanum.50  

 

 

                                                 

46 Umboðsmaður barna. (2010). Skýrsla til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna 2010. Bls. 8-9. 
47 Frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Þskj. 155, 141. löggjafarþing, 155. 

mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0155.html [sótt 20.03.2016]. 
48 Þórhildur Líndal. (2007). Barnasáttmálinn- Rit um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi. Bls. 6. 
49 Þórhildur Líndal. (2011). Barnasáttmálinn- að mörgu að hyggja. Úlfljótur. 1. tbl. Bls.79. 
50 Þórhildur Líndal. (2007). Barnasáttmálinn- Rit um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi. Bls. 6. 

http://www.althingi.is/altext/141/s/0155.html
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7.2. Grundvallarreglurnar fjórar 

Í Barnasáttmálanum eru fjórar grundvallarreglur sem líta skal á sem rauðan þráð hans við túlkun 

ákvæða. Þessar greinar eru 2. gr. þar sem kveðið er á um jafnræðisreglu óháð stöðu barnsins. 

3. gr. byggir á að þegar yfirvöld taka ákvarðanir um málefni barna, skuli ávallt líta til þess hvað 

sé barninu fyrir bestu þar sem hafa ber hagsmuni barnsins að leiðarljósi, til að tryggja viðunandi 

vernd og ummönnun. 6. gr. kveður á um réttinn til lífs og að barn fái að þroskast, grein þessi 

endurspeglar 3. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Með 6. gr. er öllum börnum 

tryggður réttur að allri grundvallarþjónustu sem nánar er útlistuð í öðrum greinum 

Barnasáttmálans. Í 12. gr. segir að virða skuli sjónarmið barnsins við málefni sem þau varðar 

miðað við þroska og aldur, og að taka skuli réttmætt tillit til skoðana þeirra.51 

7.2.1. Bann við mismunun - 2. gr. Barnasáttmálans 

2. gr. Barnasáttmálans er svohljóðandi: 

1. Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er 

á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, 

kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til 

þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess 

eða foreldris þess eða lögráðamanns. 

2. Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá um að barni sé ekki mismunað eða 

refsað vegna stöðu eða athafna foreldra þess, lögráðamanna eða fjölskyldumeðlima,eða 

sjónarmiða sem þeir láta í ljós eða skoðana þeirra. 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna (e. Committee on the Rights of the Child) 52 hefur talið 

jafnræðisreglu 1. mgr. 2. gr. grundvallarreglu fyrir Barnasáttmálann í heild sinni. Ákvæðið 

fjallar um bann við mismunun barna og að aðildarríkjum beri skylda til að „tryggja“53 og virða 

réttindi allra barna innan sinnar lögsögu. Aðildarríkjum ber því skylda til að gera ráðstafanir 

                                                 

51 Þórhildur Líndal. (2007). Barnasáttmálinn- Rit um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi. Bls. 7. 
52 Orðskýring: „Í Barnaréttarnefndinni eiga sæti tíu sérfræðingar sem ”séu vammlausir og viðurkenndir fyrir 

hæfni á því sviði” sem Barnasáttmálinn tekur til. “Nefndarmenn skulu valdir af aðildarríkjum úr hópi 

ríkisborgara þeirra og starfa sem einstaklingar, en taka skal tillit til þess að landfræðileg dreifing sé sanngjörn, 

svo og til helstu réttarkerfa” sbr. 43. gr. Barnasáttmálans.( Þórhildur Líndal. (2007). Barnasáttmálinn- Rit um 

samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í íslenskt lagaumhverfi. Bls. 77-78.)  
53 Orðalagið að „tryggja“ réttindi felur í sér „að ríkið skuli sjá til þess að þær ráðstafanir séu gerðar svo að öll 

börn fái notið þessara réttinda sinna í reynd. Þetta þýðir að yfirvöldum ber að grípa til virkra („allra viðeigandi“) 

ráðstafana til að koma í veg fyrir mismunun, s.s. að stuðla að aukinni vitund almennings og opinberra 

starfsmanna, upplýsingaöflun, löggjöf og fræðslu.“ (Ritstjóri: Þórhildur Líndal. (2007). Barnasáttmálinn- Rit um 

samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í íslenskt lagaumhverfi. Bls. 12.) 
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sem tryggja að öll börn geti notið tiltekinna réttinda, og að mikil þörf sé á að huga sérstaklega 

að börnum sem standa illa að vígi.54  

Orðalag greinarinnar felur þó ekki í sér að öll börn skuli njóta sömu meðferðar varðandi ákveðin 

réttindi, heldur að meðferð mála sé sambærileg miðað við aðstæður. Þar af leiðandi er ekki 

tilgangur greinarinnar að koma í veg fyrir svokallaða jákvæða mismunun enda byggi sú 

mismunun á hlutlægum og sanngjörnum grunni. Bendir Barnaréttarnefndin á að ríki þurfi í 

sumum tilfellum að beita jákvæðri mismunun til að minnka eða útrýma ástandi sem leiðir til 

mismununar. Barnasáttmálinn geri þar af leiðandi ekki ráð fyrir því afdráttarlaust að öll börn 

sem dvelji til að mynda tímabundið í aðildarríki, geti notið allra þeirra réttinda sem börn með 

fasta búsetu njóta, má þar sem dæmi nefna börn á flótta, í hælisleit eða eru ríkisfangslaus. Þó 

hefur Barnaréttarnefndin talið að það sé ótvíræður réttur barna að njóta menntunar og 

heilbrigðisþjónustu óháð því hvort börn dvelji í landinu án dvalarleyfis.55 

Ákvæði 2. mgr. 2. gr. Barnasáttmálans ítrekar að aðildarríkjum beri að gæta þess með öllum 

tiltækum ráðum að börnum sé ekki refsað eða mismunað vegna skoðana, athafna, sjónarmiða 

eða stöðu foreldra sinna, lögráðamanna eða annarra fjölskyldumeðlima. Með þessu ákvæði er 

hugmyndin að veita viðtækan rétt barna til verndar gegn mismunun þar sem skylda er lögð á 

aðildarríkin að berjast af öllu afli gegn mismunum óháð þeim ákvæðum sem Barnasáttmálinn 

kveður á um. Þar með er verið að styrkja aðhald og eftirlit með framkvæmd aðildarríkjanna þar 

sem ekki einungis er átt við lagasetningu heldur einnig verið að styrkja aðgerðir í þágu barna, 

óháð búsetu og aðstæðum þeirra.56 

7.2.2. Það sem er barni fyrir bestu - 3. gr. Barnasáttmálans 

Í 3. gr. Barnasáttmálans segir: 

1. Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins 

opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða 

börn.  

2. Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða lögráðamanna, eða annarra sem bera ábyrgð 

að lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem 

velferð þeirra krefst, og skulu þau í því skyni gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar 

og stjórnsýslu.  

                                                 

54 Rachel Hodgkin og Peter Newell, (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the 

Child. Bls. 17. 
55 Rachel Hodgkin og Peter Newell, (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the 

Child. Bls. 17-20.  
56 Þórhildur Líndal. (2007). Skýrsla um dóma Mannréttindadómsstóls Evrópu. Bls. 18. 
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3. Aðildarríki skulu sjá til þess að stofnanir þar sem börnum skal veitt umönnun og vernd starfi í 

samræmi við reglur sem þar til bær stjórnvöld hafa sett, einkum um öryggi, heilsuvernd og fjölda 

og hæfni starfsmanna, svo og um tilhlýðilega yfirumsjón. 

Barnaréttarnefndin hefur lagt sérstaka áherslu á að hagsmunir barnsins skulu vera aðal 

athugunarefni í öllum málum er varða börn. Ákvæði 1. mgr. 3. gr. kveður á um að ávallt skuli 

horfa til þess „sem er barni fyrir bestu“ við ákvarðanatöku á ráðstöfunum sem taka til barna. 

Ákvæðið er eitt af grundvallarreglum Barnasáttmálans samhlið 2. gr., 6. gr. og 12. gr. hans, og 

ber ávallt að hafa ákvæðið til hliðsjónar við túlkun annarra ákvæða, líta beri á Barnasáttmálann 

sem eina órjúfanlega heild þar sem að greinar hans tengjast innbyrðis. Þó má ekki ganga svo 

langt við túlkun að ákvæðið breyti öðrum afdráttarlausum ákvæðum sáttmálans. Gegnir 

ákvæðið engu að síður mikilvægu hlutverki þar sem önnur og sértækari ákvæði 

Barnasáttmálans ná ekki til. Greinin leggur mikla áherslu á að aðildarríki og þegnar þess, geri 

sér skýra grein fyrir þeim áhrifum sem gjörðir þeirra hafa á börn. Leggur greinin áherslu á að 

börn séu höfð í forgangi við ákvarðanatökur, verði sú ákvarðanataka að vera gerð á viðunandi 

máta, með það í huga að byggja upp barnvænt samfélag. Barnaréttarnefndin hefur hins vegar 

ekki getað njörvað niður neinn ákveðinn mælikvarða um hvað sé barni í raun fyrir bestu, þar 

sem slíkt er oft á tíðum matsatriði sem ekki er hægt að festa niður með einu ákvæði.57 

Sjónarmið 1. mgr. 3. gr. Barnasáttmálans er sjáanlegt í hinum ýmsu ákvæðum sáttmálans, má 

þar nefna ákvæði 1. og 3. mgr. 9 gr. sáttmálans þar sem kveðið er á um að ekki skal aðskilja 

barn frá foreldrum sínum gegn vilja þess nema að aðskilnaður sé nauðsynlegur með hagsmuni 

barnsins í huga, og að aðildarríkjum beri að virða rétt barnsins til að halda persónulegum 

tengslum við foreldra sína, sé það ekki andstætt hagsmunum barnsins.  

Kveðið er á um sérstaka vernd barnsins og aðstoð af hálfu ríkisvaldsins í 20. gr. sáttmálans þar 

sem barn nýtur ekki umgengni við fjölskyldu sína, hvort sem er til frambúðar eða tímabundið, 

enda slík umgengni ekki talin vera barni ekki fyrir bestu. Einnig er fjallað um í 37. gr. sáttmálans 

að ef beita þarf barn frelsissviptingu skal það ekki vistað með fullorðnum einstaklingum nema 

það sé talið barni fyrir bestu.58 Ef litið er til annarra ákvæða Barnasáttmálans má sjá við 

samningu sáttmálans hefur mikið verið litið til 1. mgr. 3. gr., enda 3. gr. ein af grunnstoðum 

sáttmálans.  
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Í máli Mannréttindadómstóls Evrópu Mubilanzila Mayeka og Kaniki Mitunga gegn Belgíu, 12. 

október 2006 ( nr. 13178/03), hafði 5 ára gömul stúlka frá Lýðveldinu Kongó, orðið viðskila 

við móður sína. Móðirin hafði flúið til Kanada án stúlkunnar, þar sem móðirin fékk réttarstöðu 

flóttamanns og í framhaldinu ótímabundið dvalarleyfi. Þegar móðirin hafði fengið réttarstöðu 

flóttamanns í Kanada óskaði hún eftir því við bróður sinn sem bjó í Hollandi að hann færi og 

næði í stúlkuna og að stúlkan yrði í framhaldinu send til hennar til Kanada. Móðurbróðir 

stúlkunnar sótti hana til Kongó og flaug með hana til Brussel, för stúlkunnar var hinsvegar 

stöðvuð og henni haldið eftir í Belgíu. Stúlkan var flutt í flóttamannamiðstöð fyrir fullorðna og 

henni skipaður lögmaður. Þá var sótt um hæli fyrir hana í Belgíu en þeirri umsókn var hafnað. 

Tveimur mánuðum síðar kvað belgískur dómstóll upp úrskurð þess efnis að vistun hennar í 

flóttamannamiðstöðunni væri í andstöðu við 1.mgr. og 2. mgr. 3. gr. Barnasáttmálans. Stúlkan 

var send aftur til Kongó, þrátt fyrir að vitað væri að móðir hennar væri stödd í Kanda. Þar var 

enginn til að taka á móti stúlkunni, sem leiddi til þess að embættismaður í Kongó tók stúlkuna 

að sér þar til henni var að lokum komið til móður sinnar í Kanada. Taldi 

Mannréttindadómstóllinn að þessi meðferð á stúlkunni væri ómannleg og vanvirðandi í garð 

stúlkunnar sem og móður hennar, þar sem brotið hefði verið gegn 3. gr. og 8. gr. 

Barnasáttmálans, ásamt því að vísað var til þess að skv. 10. gr. Barnasáttmálans hefði stúlkan 

átt rétt á endurfundum við móður sína. 

Á dómi þessum má sjá að stjórnvöld í Belgíu lögðu ekki áherslu á um hvað væri barninu fyrir 

bestu, heldur fylgdu reglum líkt og um fullorðinn einstakling væri að ræða. 

Í 2. mgr. 3. gr. Barnasáttmálans er enn á ný fjallað um þá grundvallarskuldbindingu sem 

aðildarríkjunum ber að fara eftir líkt og gert er í 1. mgr. 2. gr. og 4. gr. sáttmálans að aðildarríki 

beri að tryggja öllum börnum alla þá vernd og ummönnun sem þurfa þykir út frá 

velferðarsjónarmiðum. Aðildarríki geta því ekki túlkað ákvæði sáttmálans að of miklu leiti út 

frá menningarlegum sjónarmiðum, þar sem ríki geta ekki neitað barni um þau réttindi sem 

Barnasáttmálinn tryggir þeim. Einnig ber stjórnvöldum að gera nauðsynlegar ráðstafanir á sviði 

löggjafar og stjórnsýslu með hagsmuni barna í fyrirrúmi.59  

Íslensk stjórnvöld hafa lögfest ákvæði í 3. mgr. 76. gr. Stjórnarskrárinnar, sbr. 14. gr. 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, þar sem börnum er tryggð með lögum vernd og umönnun sem 
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velferð þeirra krefst. Í frumvarpi með lögunum segir að ákvæðið sæki fyrirmynd sína í 3. gr. 

Barnasáttmálans. Börnum hefur verið tryggð vernd með sambærilegum hætti í 4. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Þar sem segir að ávallt skuli hafa hagsmuni barnsins að 

leiðarljósi og að við beitingu ráðstafana skal líta til þess sem er barni fyrir bestu. Þá er einnig 

slíkt ákvæði að finna í 2. mgr. 34. gr. barnalaga,60 en þar er dómara skilt að leggja mat á hvað 

er barni fyrir bestu . 

Í Hrd. 2/2016, þann 18. janúar 2016 var deilt um forsjá barna. Héraðsdómur hafði vísað málinu 

frá þar sem ekki lá fyrir matsgerð um hvað væri börnunum fyrir bestu. Í niðurstöðum 

héraðsdóms segir að það sé grundvallarregla í barnarétti að þegar ákvarðað er um ágreining 

sem snýr að börnum eigi að fara eftir því sem er barni fyrir bestu. Þar sem málsaðilar höfðu 

ekki fjárhagslega burði til að útvega umbeðna matsgerð vísaði héraðsdómari málinu frá ex 

officio. Hæstiréttur vísaði málinu hins vegar aftur heim í hérað þar sem ríkir hagsmunir barna 

væru í húfi. Því taldi Hæstiréttur að mikilvægt væri að matsgerðar yrði aflað, enda þörf á 

vönduðum og fullnægjandi gögnum þar sem kveði yrði á um hvað væri börnunum fyrir bestu 

til að hægt væri að komast að niðurstöðu í málinu.  

Úr Hæstaréttardómi þessum má lesa að réttindi barna séu það rík að ávallt skuli gæta hagsmuna 

barnsins. Í þessu tilfelli hafi héraðsdómur hins vegar ekki gert það þar sem ekki var leitað allra 

leiða við öflun matsgerðarinnar til að gæta að hagsmunum barnanna og ákvarða þar með hvað 

væri þeim fyrir bestu.  

7.2.3. Réttur barns til að lifa og þroskast - 6. gr. Barnasáttmálans 

Í 6. gr. Barnasáttmálans segir: 

1. Aðildarríki viðurkenna að sérhvert barn hefur meðfæddan rétt til lífs.  

2. Aðildarríki skulu eftir fremsta megni tryggja að börn megi lifa og þroskast. 

Líkt og undangengin ákvæði er 6. gr. Barnasáttmálans ein af grundvallarreglunum sem myndar 

rauðan þráð hans, þar sem að við framkvæmd allra annarra ákvæða sáttmálans skal horfa til 

réttar barnsins til lífs og þroska.  

Ákvæði 6. gr. sáttmálans felur í sér meðfæddan rétt barna til að lifa og þroskast, og ber 

aðildarríkjum að tryggja þann rétt. Reglan um réttinn til lífs kemur einnig fram í öðrum 
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alþjóðlegum mannréttindasáttmálum og er forsenda þess að börn fái notið mannréttinda. 

Hlutverk foreldra og fjölskyldu er mikilvægur þáttur í að börn megi lifa og þroskast og með 

fullgildingu sáttmálans skuldbinda aðildarríki sig til að styðja við fjölskylduna, enda segir í 

inngangi Barnasáttmálans að: „eðlilega umhverfi til vaxtar og velfarnaðar allra meðlima sinna, 

en sérstaklega þó barna, og viðurkennt að barn eigi að alast upp innan fjölskyldu, við hamingju, 

ást og skilning, til þess að persónuleiki þess geti mótast á heilsteyptan og jákvæðan hátt“.61  

Orðalagið „þroskast“ sem kemur fram 2. mgr. 6. gr. sáttmálans er nýtt af nálinni þar sem þær 

skyldur hafa ekki sést í öðrum mannréttindasáttmálum fram til þessa. „Þroski getur verið ýmiss 

konar, m.a. líkamlegur, sálrænn, andlegur, siðferðilegur, félagslegur og jafnvel 

lýðræðislegur.“62 Með fullgildingu Barnasáttmálans hafa aðildarríkin tekið að sér að tryggja 

þessi réttindi, þar sem þeim ber að láta réttindi þessi endurspeglast í löggjöf sinni. Með réttinum 

til að þroskast hafa aðildarríki skuldbundið sig til að gæta að því að börn fái notið viðunandi 

uppvaxtarskilyrða, með vísan til annarra ákvæða þar sem nánar er kveðið á um þá vernd sem 

því fylgir. Má þar nefna vernd barnsins gagnvart ofbeldi og misnotkun í 19. gr. og 32.-39. gr. 

Barnasáttmálans. Enda ekki að ástæðulausu að börn ber að vernda fyrir þess háttar misneytingu, 

þar sem margar rannsóknir hafa sýnt að afleiðingar misnotkunar og ofbeldis hafi mjög 

alvarlegar afleiðingar fyrir þroska barna.63  

Rétturinn til lífs er hins vegar betur þekktur og kom fyrst fram árið 1948 í 3. gr. 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Þrátt fyrir að rétturinn til lífs hafi verið lengi til 

staðar innan alþjóðlegra samninga, hafa aðildarríki ekki enn getað komið sér saman um hvenær 

sá réttur hefst og er það látið eftir aðildarríkjum að ákvarða hvenær rétturinn til lífs verði virkur, 

hvort sem er við getnað, fæðingu eða á tímabili þar á milli.64  

Rétturinn til lífs er vel tryggður á Íslandi, þar sem hér á landi er rekið heilbrigðiskerfi sem allir 

íslenskir ríkisborgarar hafa aðgang að, ungbarnadauði með þeim lægsta í heimi, dauðarefsingar 

eru bannaðar í Stjórnarskrá og engin vopnuð átök hafa átt sér hér stað um áratugaskeið, útburður 

barna er ólöglegur og heiðursmorð þekkjast ekki hérlendis en þau eru hluti af menningu margra 

erlendra ríkja. Barnaréttarnefndin hefur lýst yfir áhyggjum um að réttinum til lífs sé ógnað í 

                                                 

61 Þórhildur Líndal. (2007). Skýrsla um dóma Mannréttindadómsstóls Evrópu. Bls. 20. 
62 Þórhildur Líndal. (2007) Barnasáttmálinn- Rit um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi. Bls. 18. 
63 Þórhildur Líndal. (2007) Barnasáttmálinn- Rit um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi. Bls. 18-19 
64 Þórhildur Líndal. (2007). Barnasáttmálinn- Rit um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi. Bls.18. 



 

 

27 

mörgum öðrum aðildarríkjum, þar sem löggjöf tekur oft á tíðum ekki til þessara þátta sem hér 

hafa verið talin upp og eru tryggð á Íslandi.65 

7.2.4. Virðing fyrir sjónarmiðum barnsins - 12. gr. Barnasáttmálans 

12. gr. Barnasáttmálans hljóðar svo: 

1. Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í 

ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við 

aldur þess og þroska.  

2. Vegna þessa skal barni einkum veitt tækifæri til að tjá sig við hverja þá málsmeðferð fyrir dómi 

eða stjórnvaldi sem barnið varðar, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu talsmanns eða viðeigandi 

stofnunar, á þann hátt sem samræmist reglum í lögum um málsmeðferð. 

Réttur barnsins til að láta í ljós skoðanir sínar er fjórða grundvallarregla Barnasáttmálans. Allt 

frá setningu ákvæðisins hefur það verið nokkuð umdeilt þar sem margir telja það skerða rétt 

foreldra og hafa einstaka aðildarríki tekið sig til og fullgilt sáttmálann með fyrirvara við 12. gr. 

hans.66  

Börn er mjög snemma fær til að mynda sér skoðanir og við setningu ákvæðisins var því talið 

að nauðsynlegt væri að tryggja börnum réttindi sem felast í heimild þeirra til að láta skoðanir 

sínar í ljós varðandi eigin málefni. Ekki hafa verið sett sérstök aldurstakmörk heldur hefur verið 

litið svo á að það eigi að taka mið af þroska og aldri hvers barns fyrir sig sbr. 1. mgr. 12. gr. 

Barnasáttmálans.67 Hefur Barnaréttarnefndin ávallt lagt mikla áherslu á 12. gr. Barnasáttmálans 

við túlkun og framkvæmd hans, enda því slegið föstu með þessari grein að barn sé sjálfstæður 

einstaklingur sem njóti mannréttinda og hafi skoðanir.68  

Ákvæði 12. gr. felur ekki í sér sjálfsákvörðunarrétt heldur veitir greinin börnum rétt til þátttöku 

í málefnum sem þau varðar. Hvílir þannig jákvæð skylda á aðildarríkjum að tryggja börnum 

raunveruleg tækifæri til að tjá sig, um þær ákvarðanir sem viðkemur þeim, á þeirra forsendum, 

enda er ekki heimilt að þvinga börnin til að tjá sig. „Þessi réttur barns til að láta í ljós skoðun 

sína í öllum málum sem það varðar er einn mikilvægasti, framsæknasti og róttækasti rétturinn 

sem Barnasáttmálinn mælir fyrir um.“69 Ákvæðið er eðli sínu samkvæmt, bundið því hvað sé 
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barni fyrir bestu líkt og 3. gr. Barnasáttmálans kveður á um. Ef til að mynda aðstæður eru á 

þann veg að talið er að börnum sé of þungbært að koma beint að máli leggur ákvæðið ekki 

skyldu á börn að tjá sig. Þar sem hvorki er heimilt að þvinga, né hindra barn í að koma að 

málum sem það varðar.70  

Þegar skipa þarf talsmann fyrir hönd barna af einhverjum ástæðum, skal gæta vel að því að 

talsmaðurinn tali raunverulega máli barnanna. Á þetta einnig við þegar um fötluð börn eða börn 

með annað tungumál að móðurmáli er að ræða, en öll börn hafa rétt til að láta skoðanir sínar í 

ljós. Í sameiningu staðfesta því jafnræðisregla 2. gr. og 12. gr. Barnasáttmálans rétt allra barna 

til að láta skoðanir sínar í ljós. Hefur þetta í för í með sér að annað tungumál eða fötlun er ekki 

löggild afsökun til að virða rétt barna til að tjá sig að vettugi. Íslenskt löggjafarvald hefur innleitt 

sambærileg ákvæði um svokallaðan samráðsrétt, þar sem foreldrum ber oft skylda til að hafa 

samráð við barn áður en ákvörðun er tekin í málefnum þeirra. Má þar nefna sem dæmi 6. mgr. 

28. gr. barnalaga, en þar er foreldrum gert skylt að hafa samráð við barn sitt áður en ákvörðun 

er tekin í persónulegum málum þeirra. Hér er því augljóslega um tengsl að ræða við 12. gr. 

Barnasáttmálans.71 Ýmis fleiri sambærileg ákvæði um samráðsrétt barna er finna í íslenskri 

löggjöf en þau verða ekki útlistuð nánar að svo stöddu.  
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8. Schengen samstarfið 

Þann 14. júní 1985 var undirritaður samningur í Schengen í Lúxemborg með það að markmiði 

að fella niður ferðamannaeftirlit innri landamæra milli Hollands, Lúxemborgar, Belgíu, 

Frakklands og Þýskalands. Þann 25. mars 2001 gekk Ísland inn í Schengen samstarfið en nú 

standa að því 26 Evrópuríki. Hlutverk Schengen samstarfsins er stuðla að frjálsri för 

einstaklinga um landamæri samtarfsríkjanna og með það að markmiði að efla baráttuna gegn 

alþjóðlegri afbrotastarfsemi.72 Schengen samstarfið felur í sér samstarf Evrópuríkja á sviði 

landamæraeftirlits og löggæslu. Þar sem frjáls för yfir innri landamæri þýðir í raun að ekki er gerð 

krafa um framvísun vegabréfa þegar ferðast er innan aðildarríkjanna sem þýðir að innra 

landamæraeftirlit er að mestu leiti fellt niður, en hins vegar þurfa ferðamenn að hafa með sér 

gild persónuskilríki til að geta sannað á sér deili ef þurfa þykir. Samkvæmt skýrslu 

innnríkisráðherra um Schengen-samstarfið sem lögð var fyrir á 140. löggjafarþingi segir að 

algengur misskilningur sé meðal almennings um að ekki þurfi vegabréf á för milli Schengen 

ríkja, en þar segir einnig að gild persónuskilríki fyrir Íslendinga séu vegabréf. Afnám 

landamæraeftirlits hefur ekki áhrif á eftirlitsheimildir lögreglu á innri landamærum og er því 

skylt að bera persónuskilríki sbr. 28. gr. reglugerðar nr. 1212/2007 um för yfir landamæri.73 

Markmiðið með því að leggja niður innra landamæraeftirlit aðildarríkja felst í því að auðvelda 

ferðir fólks innan Schengen svæðisins en um leið að herða ytra landamæraeftirlit og gera aðilum 

utan Schengen þar af leiðandi erfiðara fyrir að komast inn fyrir ytri landamæri. Á sama tíma og 

eftirlit yrði fellt niður innan svæðisins skyldi eftirlitið styrkt gagnvart öðrum ríkjum.74  

„Kjarni Schengen-samstarfsins er annars vegar að tryggja frjálsa för einstaklinga um innri 

landamæri samstarfsríkjanna og hins vegar að styrkja baráttuna gegn alþjóðlegri 

afbrotastarfsemi með því að efla lögreglusamvinnu.“75 Staðreyndin er hins vegar sú að ekki 

hafa allir gild skilríki meðferðis við för yfir landamæri, og er það algengt meðal flóttamanna að 

vera skilríkjalaus enda oft lagt á flótta í flýti og ekki ráðrúm til að afla nauðsynlegra gagna áður 

en lagt er af stað. Þarf flóttafólk þar af leiðandi oft á tíðum að reyna að sanna tilvist sína á annan 

hátt, sem oft getur reynst erfitt. Enda ekki æskilegt að leita til heimaríkis eftir upplýsingum um 

                                                 

72 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson. (2011). Þjóðaréttur. Bls. 285. 
73 Skýrsla innanríkisráðherra um Schengen-samstarfið samkvæmt beiðni. Þskj. 1698, 140. löggjafarþing, mál 

354. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð http://www.althingi.is/altext/pdf/140/s/1698.pdf [sótt 4. mars 2016]. 
74 Utanríkisráðuneytið. (e.d.). Almennar upplýsingar um Schengen. Sótt 4. mars 2016 af   

https://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/schengen/nr/9  
75 Utanríkisráðuneytið. (e.d.). Almennar upplýsingar um Schengen. Sótt 4. mars 2016 af  

https://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/schengen/nr/9  

http://www.althingi.is/altext/pdf/140/s/1698.pdf
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aðilana þar sem talið er að það geti skapað hættu fyrir flóttamanninn, sé það ríki sem flóttafólk 

kemur frá upplýst um hvar það er niðurkomið. Þar af leiðandi er það hluti af þeirri vernd sem 

hælisleitandi er að sækjast eftir að gæta trúnaðar um persónuupplýsingar.76  

8.1. Innra og ytra eftirlit innan Schengen 

Líkt og fram hefur komið var markmiðið með tilkomu Schengen að stuðla að öflugra samstarfi 

gegn afbrotum, með því að efla samvinnu löggæslunnar innan Schengen svæðisins. Kallar þetta 

samstarf um hindrunarlausa för fólks yfir innri landamæri á mótvægisaðgerðir til að sporna 

gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Felst slíkt eftirlit til að mynda í, skilvirku og samræmdu 

eftirliti lögreglu á ytri landamærum með samræmdu kerfi um vegabréfsáritanir, aukinni 

lögreglusamvinnu innan Schengen svæðisins, samstarfi á sviðið dómsmála og réttarfars og 

auknum upplýsingasamskiptum.77 Þetta var til að mynda gert með rekstri á sameiginlegum 

upplýsingabanka með svokölluðu Schengen upplýsingakerfi (e. Schengen Information System, 

(SIS II)) en þátttaka í því var lögfest hér á landi með lögum nr. 16/2000 um Schengen-

upplýsingakerfið á Íslandi. Upplýsingakerfi þetta geymir til að mynda upplýsingar um eftirlýsta 

einstaklinga, týnda einstaklinga, útlendinga sem ekki eiga að fá heimild til inngöngu á Schengen 

svæði og einstaklinga sem stefna á fyrir dóm sbr. 5. gr. - 8. gr. laga um Schengen 

upplýsingakerfið. Gagnagrunnur Schengen samstarfsins er til að mynda notaður af lögreglu og 

Útlendingastofnun þegar verið er að leita staðfestingar á tilvist flóttamanns, hafi flóttamaðurinn 

komið til landsins frá öðru aðildarríki Schengen svæðisins. Upplýsingabankinn leiðir til aukins 

eftirlits, sem og betra upplýsingaflæðis milli Schengen ríkja, sem gerir samstarfið 

árangursríkara en ella.78  

8.1.1. Framtíðarhorfur Schengen samstarfsins 

Schengen samstarfið byggir að mestu leiti á samráði og samvinnu aðildarríkja sem og á 

samræmdum reglum um framkvæmdir á málaflokkum sem samstarfið nær til. Þegar upp koma 

atvik sem reyna á samstarfið líkt og eiga sér stað nú á tímum, með þeim mikla fjölda flóttafólks 

sem streymir í þúsunda vís inn í þá lögsögu sem Schengen samstarfið nær til. Er mikilvægt að 

aðildarríki séu samstíga í þeim málaflokki um hvernig meðhöndla eigi vandann og virða þá 

                                                 

76 UNHCR. (2005) Advisory opinion on the rules of confidentiality regarding asylum information. Bls. 3. Sótt 

15. mars 2016 af http://www.refworld.org/pdfid/42b9190e4.pdf 
77 Innanríkisráðuneytið. (2011). Schengen samstarfið. Bls. 5. Sótt 15. mars af: 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2011/Schengen-handbok.pdf 
78 Utanríkisráðuneytið. (e.d.). Almennar upplýsingar um Schengen. Sótt 4. mars 2016 af  

http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/schengen/nr/9  
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þjóðréttarsamninga sem í gildi eru. Má þar nefna sem dæmi flóttamannasamninginn, 

Mannréttindasáttmála Evrópu og Dyflinnarreglugerðina en þetta eru þeir samningar sem hvað 

mest reynir á nú á tímum innan samstarfsins.  

Schengen ríkin hafa átt í nokkrum innherjadeilum hvað flóttamannastrauminn varðar, þar sem 

sum ríki telja að þolmörkum sé náð hvað varðar fjölda flóttamanna og telja sig ekki ráða við 

vandann og að ekki sé í augsýn að flóttamönnum fækki að ráði. Þessi staða hefur leitt til þess 

að Belgía, Austurríki, Þýskaland, Frakkland, Svíþjóð, Danmörk og Noregur, hafa tekið upp 

eftirlit á innri landamærum sínum og stöðvað þar af leiðandi flóttafólk í för sinni á áfangastað 

í óþökk annarra aðildarríkja sem sitja þá eftir með allann þann fjölda sem bíður þess að geta 

haldið áfram í leit að alþjóðlegri vernd. Heimild til tímabundinnar endurupptöku um eftirlit á 

innri landamærum Íslands er að finna í 29. gr. reglugerðar um för yfir landamæri sbr. 23. gr. 

reglugerðar nr. 562/2006/EB um Schengen landamærareglur (e. Schengen Borders Code.) Talið 

var um tíma að Schengen samstarfið væri í hættu á að líða undir lok. Þann 4. apríl 2016 sendi 

Evrópuráðið frá sér tilkynningu um að það sé mikilvægt að styrkja á ný Schengen samstarfið 

og lagði ráðið fram tillögu um hvernig bæri að fara að því, undir yfirskriftinni Aftur til Schengen 

– leiðarvísir [þýð. höf.] (e. Back to Schengen – A Roadmap)79. 

Í dag lítur Evrópuráðið á Schengen samstarfið sem lykilþátt í fjórfrelsinu og eðlilega virkni þess 

sem órjúfanlegan hluta þeirrar hugmyndar sem er á bak við Evrópusambandið í heild. 

Evrópuráðið viðurkennir þó að djúpstæðra bresta hefur gætt í landamæramálum Evrópu í 

tengslum við flóttamannastraum síðustu ára og að aðildarríki þurfi að bera ábyrgð á þeim 

samningum sem undirritaðir hafa verið. Af leiðarvísi Evrópuráðsins má ráða að samkvæmt 

ráðinu eru vandamál Schengen samstarfsins ekki síður efnislegs en lagalegs eðlis. 80 Samkvæmt 

ráðinu þarf að grípa til þríþættra aðgerða samstundis: 

1. Stöðva þarf þann mikla leka sem hefur verið á ytri landamærum Schengen svæðisins í 

Grikklandi. Grikkir, önnur aðildarríki og stofnanir Evrópusambandsins þurfi þar að 

leggjast á eitt. 

                                                 

79 European Commission. (2016). Communication from the Commission to the European Parliament, the 

European Council and the Council; Back to Schengen - A Roadmap. Sótt 15. mars 2016 af: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-

back-to-schengen-roadmap_en.pdf 
80 European Commission. (2016). Communication from the Commission to the European Parliament, the 

European Council and the Council; Back to Schengen - A Roadmap. Sótt 15. mars 2016 af: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-

back-to-schengen-roadmap_en.pdf 
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2. Gegnumflæðisvandann (e. wave-thorugh) verður að stöðva. Aðildarríkjum ber að virða 

þær skuldbindingar sínar að, annars vegar taka til meðferðar mál þeirra flóttamanna sem 

til ríkjanna koma og hins vegar að vísa þeim frá sem ekki teljast flóttamenn samkvæmt 

skilgreiningu. 

3. Núverandi fyrirkomulag þar sem ríki taka einhliða ákvarðanir um að loka landamærum 

sínum með neyðarheimildum verður að víkja fyrir kerfi þar sem samhæfðar aðgerðir 

stjórni hverjum landamærum. 81 

Segja má að öll ofnagreind atriði séu í takt við núverandi lagabókstaf Schengen samningsins 

og Dyflinnarreglugerðarinnar, og lúti fremur að eftirfylgni og því að aðildarríki uppfylli 

skuldbindingar sínar. Ef ekkert verði aðhafst varðandi þann vanda sem flóttamannastraumurinn 

hefur valdið, er hætta á að Evrópusamstarf sem byggir á Schengen samningnum sé í hættu. 

Þýðir það að lögreglusamstarf, innra og ytra landamæraeftirlit og að fjórfrelsið geti verið í 

hættu. Dyflinnarreglugerðin mun þá einnig ekki bera tilskilinn árangur í flóttamannamálum 

innan samstarfsins, með þeim afleiðingum að ákvæði reglugerðarinnar yrðu virt að vettugi, sem 

leiddi til þess að erfitt væri að afla upplýsinga og ákvarða réttarstöðu flóttamanna.82  

Með vísan til þessa er mikilvægt að virða 6. gr. reglugerðar nr. 2013/32/ESB um sameiginlegar 

málsmeðferðarreglur við veitingu og afturköllun á alþjóðlegri vernd. Hleypa aðilum í leit að 

alþjóðlegri vernd inn í Evrópu og veita þeim aðgang að flóttamannaaðstoð aðildarríkja, til að 

koma í veg fyrir að eitt ríki bugist og sitji uppi með alla flóttamenn sem ná að komast inn fyrir 

landamæri þess. Má þar nefna sem dæmi stöðuna í Grikklandi í dag, þar sem fjöld flóttamanna 

er það mikill að kerfið innanlands er í raun hrunið og ná stjórnvöld ekki að sinna þeim málum 

sem nú þegar liggja fyrir. Í leiðarvísinum er jafnframt stiklað á stóru þegar kemur að 

viðbrögðum til lengri tíma. Er þar lögð áhersla á hraða innleiðingu fyrirhugaðrar 

landhelgisgæslu Evrópusambandsins sem að mun jafnframt sjá um landamæramál sem og að 

                                                 

81 European Commission. (2016). Communication from the Commission to the European Parliament, the 

European Council and the Council; Back to Schengen - A Roadmap. Sótt 15. mars 2016 af: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-

back-to-schengen-roadmap_en.pdf 
82 European Commission. (2016). Communication from the Commission to the European Parliament, the 

European Council and the Council; Back to Schengen - A Roadmap. Sótt 15. mars 2016 af: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-

back-to-schengen-roadmap_en.pdf 
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unnið verði að innleiðingu viðmiða um réttláta og eðlilega skiptingu byrða á aðildarríkin vegna 

flóttamannamála.83 

8.2. Dyflinnarreglugerðin 

Auk þess að Ísland gerðist aðili að Schengen samstarfinu gerðist Ísland aðili að samevrópsku 

hæliskerfi (e. Common European Asylum System, CEAS), sem átti að leiða til lengri tíma litið 

til sameiginlegrar málsmeðferðar og samræmdar réttarstöðu sem gilda átti innan Schengen 

svæðisins. Dyflinnarkerfið átti að vera hornsteinninn í uppbyggingu samevrópskra 

hæliskerfisins þar sem hlutverk samningsins var að skipta ábyrgð á meðferð hælisumsókna milli 

aðildarríkja.84  

Ísland gerðist aðili að Dyflinnarsamningnum árið 2001 sbr. auglýsing 3/2001 í c-deild 

stjórnartíðinda. Samningur þessi var síðan leystur af hólmi með reglugerð Evrópubandalagsins 

nr. 343/2003/EB, það er svokallaðri Dyflinnarreglugerð, en þar er kveðið á um hvernig ríki 

skuli meðhöndla þær hælisumsóknir sem þeim berast. Árið 2013 var samþykkt ný 

Dyflinnarreglugerð Evrópuþingsins og ráðs Evrópusambandsins nr. 604/2013/EB 

(Dyflinnarreglugerð II).85  

Þar segir til að mynda í 1. gr. 1. kafla að aðeins sé hægt að sækja um hæli í einu ríki í senn og 

skuli það ríki þar sem flóttamaður sækir fyrst um hæli bera ábyrgð á meðferð umsóknarinnar. 

Þar af leiðandi getur einstaklingur ekki átt hælisumsókn í mörgum aðildarríkjum í senn sbr. 1. 

mgr. 3. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar Þetta leiðir til þess að ef hælisleitandinn hverfur frá því 

ríki sem þegar hefur verið sótt um hæli í og leitar hælis í öðru ríki sem er aðili að 

Dyflinnarreglugerðinni, getur það ríki óskað eftir að hælisleitandinn verði endursendur til þess 

ríkis sem ber að taka hælisumsóknina til meðferðar sbr. 23. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar. 

Veitir Dyflinnarreglugerðin seinna hælisumsóknarríki þar með heimild til að endursenda 

flóttamann aftur til þess ríkis sem ber ábyrgð á hælisumsókninni sbr. 18. gr. reglugerðarinnar 

án þess að taka umsóknina til efnislegrar meðferðar. Seinna hælisumsóknarríkið hefur hins 

                                                 

83 European Commission. (2016). Communication from the Commission to the European Parliament, the 

European Council and the Council; Back to Schengen - A Roadmap. Sótt 15. mars 2016 af: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-

back-to-schengen-roadmap_en.pdf 
84 Reglugerð evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 604/2013 frá 26. júní 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 (endurútgefin) 
85 Innanríkisráðuneytið. (2015). Endursending hælisleitenda til Ítalíu. Bls. 3. Sótt 15. mars 2016 af: 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2015/Sky%CC%81rsla-um-endursendingar-haelisleitenda-til-

I%CC%81tali%CC%81u_04.12.15---loka.pdf 
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vegar heimild til að taka hælisumsóknina til efnismeðferðar þrátt fyrir að vera ekki skyldugt til 

þess sbr. 17 gr. Dyflinnarreglugerðarinnar.86 

Meginregla í alþjóðalöggjöf sem aðildarríki Dyflinnarsamstarfsins eru skuldbundin af, er að 

ekki skal vísa fólki á brott þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu (non-refoulment) 

en vikið verður nánar að þessu ákvæði í kafla 11.6, reglu þessa er einnig að finna í 45. gr. 

útlendingalaga. Þar með ber að huga að því þegar tekin er ákvörðun um frávísun eða brottvísun, 

hvort sem senda á útlending til baka til heimalands eða annars aðildarríkis að samkvæmt 

Dyflinnarreglugerðinni er einungis heimilt að senda hælisleitanda til baka til ríkis sem skilgreint 

er öruggt á Evrópska vísu. Einnig skal hafa í huga þegar ákvörðun er tekin um endursendingu 

hælisleitanda, hvort um óbeina endursendingu gæti verið að ræða þar sem viðtökuríkið gæti 

hugsanlega sent hælisleitanda í slíkar aðstæður í framhaldinu. Gæti endursending af þessu tagi 

verið brot á 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 33. gr. flóttamannasamningsins. Þar af 

leiðandi þarf það ríki sem hefur í hyggju að endursenda hælisleitanda að fullvissa sig að 

móttökuríkið muni ekki brjóta gegn alþjóðasamningum sem vernda mannréttindi. Séu líkur á 

því að svo sé skal ríki grípa til undanþáguákvæðs 17. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar og taka þá 

málið til efnislegrar meðferðar.87 

8.2.1. Dyflinnarreglugerðin með áherslu á réttarvernd barna 

Inngangsorð Dyflinnarreglugerðarinnar árétta að ávallt skal hafa í forgangi það sem er barni 

fyrir bestu. Þar með er verið að vísa í Barnasáttmálann og Mannréttindasáttmálann um þann 

forgang og þá vernd sem ber að veita börnum og segir einnig í inngangasorðunum: 

„Þegar lagt er mat á það hvað er barninu fyrir bestu skulu aðildarríkin einkum taka tilhlýðilegt 

tillit til velferðar og félagsþroska hins ólögráða barns, öryggissjónarmiða og álits þess, með 

hliðsjón af aldri þess, þroska og uppruna. Að auki skal mæla fyrir um sérstakan málsmeðferðarrétt 

fyrir fylgdarlaus, ólögráða börn vegna þess hve þau eru einstaklega berskjölduð.“88  

Þá er meginreglan um fjölskyldusameiningu einnig hluti af því sem horfa ber til þegar ákvarða 

á hvað er barni fyrir bestu. 

                                                 

86 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 604/2013 frá 26. júní 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 (endurútgefin). 
87 Innanríkisráðuneytið. (2015). Endursending hælisleitenda til Ítalíu. Bls. 5-6. Sótt 15. mars af 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2015/Sky%CC%81rsla-um-endursendingar-haelisleitenda-til-

I%CC%81tali%CC%81u_04.12.15---loka.pdf 
88 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 604/2013 frá 26. júní 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 (endurútgefin). 
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Í i. lið 2. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar er hugtakið ólögráða barn skilgreint sem: „ríkisborgari 

þriðja lands eða ríkisfangslaus einstaklingur undir 18 ára aldri“ og í j. lið er skilgreiningu að 

finna um ólögráða fylgdarlaust barn þ.e. „ólögráða barn sem kemur inn á yfirráðasvæði 

aðildarríkjanna án fylgdar fullorðin einstaklings, sem ber ábyrgð á því, samkvæmt lögum eða 

venju viðkomandi aðildarríkis, svo fremi að slíkur einstaklingur taki það ekki í reynd að sér, 

þetta á einnig við ef barn sem er skilið eftir fylgdarlaus eftir að það kemur inn á yfirráðasvæði 

aðildarríkjanna.“89 Í 6. gr. reglugerðarinnar er kveðið sérstaklega á um réttindi sem ólögráða 

börnum skulu tryggð með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Þannig skulu aðildarríki tryggja 

hverju barni talsmann sem kemur fram fyrir hönd þess eða aðstoðar barnið í málsmeðferðinni 

sem Dyflinnarreglugerðin kveður á um. Þá ber aðildarríkjum að starfa sérstaklega náið saman 

þegar lýtur að ákvörðun um réttindi barna þar sem ákvarða á eftir hvað það er sem er barni fyrir 

bestu, leggja skal sérstaka áherslu á möguleika á fjölskyldusameiningu, velferðar- og félagslegs 

þroska ólögráða barna og öryggissjónarmiða við ákvörðunina. Gæta ber sérstaklega vel að 

öryggissjónarmiðum þar sem talin er hætta á að barnið sé fórnarlamb mansals, sem og líta skal 

til álits ólögráða barnsins með hliðsjón af aldri þess og þroska, þegar ákvörðun er tekin sem 

varðar barn. 

Í 8. gr. reglugerðarinnar segir að ef umsækjandi er fylgdarlaust barn90 skal það aðildarríki bera 

ábyrgð á umsókn barnsins, þar sem aðstandandi barnsins dvelur löglega. Takist hins vegar ekki 

að hafa uppi á ættingjum barnsins skal það aðildarríki sem barnið er statt í bera ábyrgð á umsókn 

þess. Þar með skal stuðlað eftir fremsta megni að fjölskyldusameining eigi sér stað ef sá 

möguleiki er fyrir hendi. Nýtur barn á flótta því ríkari verndar en hinn fullorðni einstaklingur 

þar sem ekki er heimilt að beita endursendingarákvæðum Dyflinnarreglugerðarinnar gegn 

fylgdarlausu barni, nema með það að markmiði að stuðla að fjölskyldusameiningu og að slík 

endursending sé barni fyrir bestu.   

                                                 

89 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 604/2013 frá 26. júní 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 (endurútgefin). 
90 Orðskýring: Með fylgdarlausu barni er átt við barn undir 18 ára aldri, nema annað sé ákveðið í landslögum á 

þeim stað sem sótt er um hæli. (UNHCR. (1994). Refugee Children: Guidelines on Protection and Care. Bls. 

121). 
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9. Réttarframkvæmd er varðar börn á flótta 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna áætlar að um helmingur fólks á flótta í heiminum séu 

börn.91 Þá er talið að börn séu þriðjungur af fólki á flótta innan Evrópu.92 Mikil hætta getur 

steðjað að börnum á flótta og mörg hver missa tengslin við fjölskyldu sína, hætta er á að þau 

verði fyrir misnotkun eða annars konar ofbeldi, má þar nefna sem dæmi mansal eða þau neydd 

í herþjónustu svo eitthvað sé nefnt. Börn neyðast oft til að taka ákvörðun um að flýja heimili 

sitt, og er það skylda ríkisvaldsins að gæta og vernda þessi börn fyrir ógninni sem flóttalífið 

getur falið í sér. Verður því hugað í þessum kafla að þeirri vernd sem börn njóta við komuna til 

Íslands og hvernig sú vernd fer fram. 

9.1. Sérreglur um flóttabörn- 22. gr. Barnasáttmálans 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er sérstakt ákvæði sem fjallar sérstaklega um börn á flótta 

hvort sem er með eða án fylgdar. Ákvæðið er í 22. gr. og er svohljóðandi: 

1. Aðildarríki skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að barn sem leitar eftir réttarstöðu 

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

þjóðaréttar eða landslaga, fái, hvort sem það er í fylgd foreldra eða annarra eða ekki, viðeigandi 

vernd og mannúðlega aðstoð við að nýta sér þau réttindi sem við eiga og kveðið er á um í samningi 

þessum og öðrum alþjóðlegum löggerningum á sviði mannréttinda- eða mannúðarmála sem ríki 

þau er um ræðir eiga aðild að. 

2. Í þessu skyni skulu aðildarríki veita Sameinuðu þjóðunum, svo og öðrum hæfum 

milliríkjastofnunum eða stofnunum, sem ríki eiga ekki aðild að, er hafa samvinnu við Sameinuðu 

þjóðirnar, alla þá samvinnu er þau telja að við eigi, í viðleitni þeirra til að vernda og aðstoða börn 

sem þannig er ástatt um, og við að leita uppi foreldra barns sem er flóttamaður, eða aðra í 

fjölskyldu þess, til að afla upplýsinga sem þörf er á til að fjölskyldan geti sameinast. Þegar ekki 

er unnt að hafa uppi á foreldrum eða öðrum í fjölskyldunni skal veita barni sömu vernd og hverju 

því barni ber sem til frambúðar eða tímabundið nýtur ekki fjölskyldu sinnar, hver sem ástæða þess 

er, eins og kveðið er á um í samningi þessum. 

Ákvæði 22. gr. Barnasáttmálans er mikilvægt börnum á flótta og sérstaklega í löndum sem hafa 

ekki fullgilt flóttamannasamninginn eða viðaukann við flóttamannasamninginn frá 1967.93 

Ákvæði 22. gr. Barnasáttmálans ber að lesa samhliða 7. gr. hans sem fjallar um réttinn til nafns 

og þjóðernis, 8. gr. sáttmálans um réttinn til að varðveita auðkenni, 9. gr. sáttmálans um 

                                                 

91 UNHCR.(2015). Worldwide displacement hits all-time high as war and persecution increase. Sótt 12. mars 

2016 af: http://www.unhcr.org/558193896.html  
92 European Network of Ombsudsperons for Children. (2016). Safety and Fundamental Rights at Stake for 

Children on the Move. Bls. 7. Sótt 12. mars 2016 af 

http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/open-letter-children-on-the-move-

final.pdf 
93 Rachel Hodgkin og Peter Newell, (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the 

Child. Bls. 305 

http://www.unhcr.org/558193896.html
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aðskilnað frá foreldrum þegar aðskilnaður er nauðsynlegur með tilliti til hagsmuna barnsins, 

10. gr. sáttmálans um endurfundi fjölskyldunnar, 20. gr. sáttmálans um vernd munaðarlausra 

barna, 35. gr. sáttmálans um sölu og brottnám barna og verslun með þau, 37. gr. um vernd gegn 

frelsissviptingu og refsingum barna og 39. gr. sáttmálans um samfélagslega aðlögun með 

líkamlegum og sálrænum bata. 

Ákvæði Barnasáttmálans skilgreina ekki hvað átt sé við með hugtakinu flóttamaður, heldur er 

vísað til flóttamannasamningsins og annarra alþjóðlegra sem og innlendra laga og 

verklagsreglna við skilgreiningu á hugtakinu. Barn sem nýtur stöðu flóttamanns samkvæmt 

skilgreiningunni í flóttamannasamningnum og getur ekki snúið til heimalands eða upprunalands 

síns, af ástæðuríkum ótta við að verða fyrir ofsóknum eða átt yfir höfði sér kæru. Má ekki vísa 

til baka, né til annars lands sem gæti hugsanlega sent barnið aftur til heimalandsins í þær 

aðstæður sem barnið flúði úr upprunalega.94 

Þegar fylgdarlaus börn leita eftir stöðu flóttamanns, kunna að koma upp ýmis vandamál þar 

sem erfitt getur verið fyrir börn að sanna tilvist sína sem flóttamenn, hvort sem þau hafi orðið 

viðskila við fjölskyldu sína á flótta eða koma til ríkis án fylgdar. Fylgdarlaus börn eiga ekki að 

þurfa að sanna stöðu foreldra sinna sem flóttamanna, enda eiga þau nógu erfitt með að sanna 

sína eigin tilvist sökum skorts á þroska. Flótti fylgdarlausra barna hefst í sumum tilfellum með 

þeim hætti að börnin eru að öllu leyti eða að hluta, að flýja slæmar fjölskylduaðstæður. Ríki er 

þar með óheimilt að vísa barni til baka ef ástæða er til að ætla að hætta sé til staðar sem getur 

skaðað barnið.95  

Barnasáttmálinn kveður á um fjölskyldusameiningu í 10. gr. og að ekki skuli skilja barn frá 

foreldrum sínum í 9. gr. Aðildarríkjum ber skylda til að reyna að koma á fjölskyldusameiningu 

ef mögulegt er og afla þar með upplýsinga um fjölskyldu barna til að hægt sé að hafa uppi á 

þeim. Hins vegar er slíkt ekki alltaf auðvelt því um leið þarf að gæta að hagsmunum barnsins 

og gæta þess að upplýsa ekki fyrir óviðkomandi aðilum hvar barnið er niðurkomið, enda getur 

öryggi þess verið í húfi.96 

                                                 

94 Rachel Hodgkin og Peter Newell, (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the 

Child. Bls. 307. 
95 Rachel Hodgkin og Peter Newell, (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the 

Child. Bls. 307. 
96 UNCHR. (1997). Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking 

Asylum, Bls. 9.  
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Í tilvikum þar sem ekki hægt að hafa uppi á foreldrum barns skal veita barni sömu vernd og 

hverju barni sem býr í aðildarríki til frambúðar eða nýtur tímabundið ekki fjölskyldu sinnar, 

óháð ástæðu aðskilnaðarins. Fyrir tilstilli þeirra sérstöku skyldna sem felast í Barnasáttmálanum 

hafa mörg ríki sett sér sérstakar reglur um ríka vernd barna sem leita hælis og tryggt sé að þau 

fái þá aðstoð og að aðstæður þeirra séu betri en annarra hælisleitenda, sökum viðkvæmrar stöðu 

þeirra.97 

9.1.1. Tilkoma 22. gr. Barnasáttmálans 

Í fyrri drögum að 22. gr. Barnasáttmálans var lögð áhersla á að flóttabarnið „þyrfti sérstaka 

vernd og aðstoð“. Orðalaginu var síðan breytt úr „sérstaka“ í „viðeigandi“. Að hluta til var 

þetta gert vegna þess að talið var að þörfum þessara barna yrði fullnægt með öðrum greinum 

Barnasáttmálans. Einnig kom þessi breyting til þar sem verið var að koma til móts við ríki sem 

beittu þrýstingi, enda mörg ríki ekki tilbúinn að veita börnum sértæk réttindi og að meðhöndla 

mál þeirra líkt og þau hefðu aðsetur í landinu eða hefðu ríkisborgararétt. Einnig vildu ríkin ekki 

standa straum af kostnaði við að hafa uppi á fjölskyldum barna sem hefðu orðið viðskila við 

fjölskyldur sínar. Það er mikilvægt að ríkin viðurkenni að flóttabörn og hælisleitandi börn þurfi 

sérstaka vernd og aðstoð til hægt sé að tryggja þeim mannréttindi sem kveðið er á um í 

alþjóðasamningum.98  

  

                                                 

97Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (2009). Skýrsla nefndar um meðferð hælisumsókna. Bls. 27-28. 
98 Rachel Hodgkin og Peter Newell, (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the 

Child Bls. 306. 
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10. Íslensk útlendingalöggjöf  

Þann 13. ágúst 1919 var fyrst samþykkt á Alþingi Íslendinga, ályktun þar sem skorað hafði 

verið á landsstjórnina að leggja fyrir næsta Alþingi frumvarp um „heimild utanríkismanna til 

þess að ná landvist á landi hér […] og um það, hvenær þeim verði úr landi vísað, og hvaða 

ráðstafanir stjórnvöld skuli gera í því skyni“99 Í framhaldi af þessari þingsályktun var samþykkt 

fyrsta löggjöf Íslendinga um útlendinga nr. 10/1920. Lög þessi voru síðar endurnýjuð og leyst 

af hólmi með lögum nr. 59/1936, litlar breytingar höfðu þó verið gerðar á lögunum. Helsta 

breytingin var að ákvæði um eftirlit með útlendingum voru orðin ítarlegri.100 

Heildarendurskoðun fór fram árið 1964 sem leiddi til setningar laga nr. 45/1965, þar sem fyrst 

og fremst var lagt upp með að breyta lögunum á þann hátt að Ísland gæti orðið aðili að samningi 

Norðurlandanna um afnám vegabréfsskoðunar við landamæri milli Norðurlandanna. Einnig var 

í endurskoðun þessari á lögunum litið til nánari útfærslu á ákvæðum varðandi réttarstöðu 

flóttamanna. Árið 1993 varð að gera breytingar þar sem Ísland hafði gerst aðili að EES- 

samningnum, árið 1999 urðu þær breytingar að Útlendingaeftirlitið var aðskilið frá lögreglu og 

árið 2000 hófst þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu. Árið 2001 var síðasta breytingin gerð 

á lögum nr. 45/1965 með innleiðingu á Dyflinnarsamningnum um ábyrgð aðildarríkja á 

meðferð hælisumsókna.101 

Lög nr. 96/2002 um útlendinga leystu síðan lög nr. 45/1965 af hólmi þar sem fallið var frá því 

að lögin skyldu einungis fjalla um eftirlit með útlendingum heldur tóku ný lög tillit til breyttra 

viðhorfa gangvart útlendingum og mannréttindum í samfélaginu. Meðal þeirra breytinga sem 

áttu sér stað með setningu laga nr. 96/2002 var að horfið var frá því að lögin skyldu einungis 

fjalla um eftirlit með útlendingum og ítarleg ákvæði voru sett á um málefni varðandi hæli, ásamt 

því að innleiðing átti sér stað á tveimur nýjum dvalarleyfaflokkum, einnig var 

Útlendingastofnun komið á laggirnar í núverandi mynd.102  

Í öðrum málslið 2. mgr. 66. gr. Stjórnarskrárinnar segir: „Með lögum skal skipað rétti 

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

                                                 

99 Morgunblaðið. (30. júlí 1919). Þingsályktunartillaga. Atvinnulöggjöf. 251. tölublað. Bls. 1  
100 Frumvarp til laga um útlendinga. Þskj. 917, 141. löggjafarþing, 541. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð 

http://www.althingi.is/altext/141/s/0917.html [Sótt 19. apríl 2016].  
101 Frumvarp til laga um útlendinga. Þskj. 917, 141. löggjafarþing, 541. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð 

http://www.althingi.is/altext/141/s/0917.html [Sótt 19. apríl 2016]. 
102 Innanríkisráðuneytið. (2015). Drög að athugasemdum við lagafrumvarp þetta. Sótt 12. september 2015 af 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2015/Utlendingalagafrumvarp---athugasemdir_24.08.2015_a-

netid.pdf  

http://www.althingi.is/altext/141/s/0917.html
http://www.althingi.is/altext/141/s/0917.html
https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2015/Utlendingalagafrumvarp---athugasemdir_24.08.2015_a-netid.pdf
https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2015/Utlendingalagafrumvarp---athugasemdir_24.08.2015_a-netid.pdf
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þeim úr landi.“ Ákvæðið veitir þó ekki sjálfstæðan rétt til að koma og dveljast í landinu, hins 

vegar er þar lögð skylda á löggjafann að setja lög og reglur þar sem ákveðin skilyrði skulu sett 

fram, um hvernig sé staðið að því hverjir hafi heimild til að dvelja á Íslandi og hverjum skuli 

vísað brott. Þar með er verið að girða fyrir geðþóttaákvarðanir stjórnvalda og stuðlað að auknu 

réttaröryggi útlendinga.103 

Um útlendinga sem koma til Íslands og dvelja hérlendis gilda þá fyrst og fremst innlend 

útlendingalög vegna þess tvíeðlis lands- og þjóðréttar sem gildir á Íslandi. Þar með er ekki hægt 

að byggja beint á þeim þjóðréttarsamningum sem gerðir hafa verið, nema að þeir samningar og 

skuldbindingar hafi verið innleiddir í landsrétt og stofnast þar með til beinna lagaheimilda að 

landsrétti.104  

10.1. Yfirumsjón útlendingamála 

Innanríkisráðherra fer með yfirumsjón útlendingamála þar sem ráðherrann setur nánari 

reglugerðir um framkvæmd laganna sbr. 3. gr. útlendingalaga. Útlendingastofnun er 

undirstofnun Innanríkisráðuneytisins og starfar samkvæmt lögum nr. 96/2002 um útlendinga, 

reglugerð um útlendinga nr. 53/2003 og reglugerð um vegabréfsáritanir nr. 1160/2010.  

Útlendingur er hver sá einstaklingur sem ekki telst íslenskur ríkisborgari samkvæmt íslenskum 

lögum og tekur útlendingalöggjöfin þar af leiðandi til þeirra aðila. Útlendingalögin fela í sér 

heimild útlendinga til að koma til landsins og dvelja hér á landi sbr. 1. gr. útlendingalaga. Í 2. 

gr. laganna er kveðið á um að í tilgangi laganna felist að hafa eftirlit með réttindum og skyldum 

útlendinga sem dvelja hérlendis. Útlendingastofnun er því þjónustustofnun sem starfar að mestu 

við afgreiðslu dvalarleyfa, vegabréfsáritana, ríkisborgararéttar og hælisumsókna. Þó er það 

ríkislögreglustjóri sem fer með eftirlit með útlendingum og landamæragæslu, og starfar því í 

raun við hlið Útlendingastofnunar þegar kemur að málefnum hælisleitenda og annarra 

útlendinga sem koma ólöglega inn í landið.105 

 

 

                                                 

103 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur mannréttindi. Bls. 125-126. 
104 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson. (2011). Þjóðaréttur. Bls. 30-32. 
105 Útlendingastofnun. (e.d.). Um Útlendingastofnun. Sótt 4. október 2015 af http://utl.is/index.php/um-

utlendingastofnun/utlendingastofnun  

http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/utlendingastofnun
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/utlendingastofnun
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10.2. Ákvæði laga nr. 96/2002 um útlendinga sem taka til flóttamanna og 

hælisleitenda  

Í útlendingalögum eru sértækar reglur sem taka til réttarstöðu flóttamanna, þá taka lögin til 

réttar flóttamanna til að sækja um hæli hér á landi og að þeim sé tryggð vernd gegn ofsóknum. 

Lögunum er ætlað að fela í sér þá vernd sem þjóðréttarsamningar sem Ísland er aðili að á sviði 

mannréttinda veita.  

Þegar flóttamaður samkvæmt 44. gr. útlendingalaga kemur til landsins ber honum að tilkynna 

sig til lögregluyfirvalda eða vegabréfaeftirlits sbr. 4. gr. útlendingalaga þar sem fingraför eru 

tekin af viðkomandi og þau skráð eða að þeim leitað í fingrafaragagnagrunni EURODAC106 .  

Ríkari vernd er falin í íslensku útlendingalögunum en í ákvæði A liðar 1. gr. 

flóttamannasamningsins, en kveðið er á um viðbótarvernd í 2. mgr. 44. gr. útlendingalaga. Þar 

segir að flóttamaður teljist einnig vera sá útlendingur sem ekki telst flóttamaður samkvæmt 

ákvæði A-liðar 1. gr. flóttamannasamningsins „ef raunhæf ástæða er til að ætla að 

[útlendingurinn] eigi á hættu að sæta dauðarefsingu, pyndingum eða annarri ómannúðlegri 

eða vanvirðandi meðferð eða refsingu verði hann sendur aftur til heimalandsins.“ Geti sá 

útlendingur þar með átt rétt á tilkalli til hælis sem flóttamaður. Einnig er tekið fram í 3. mgr. 

44. gr. útlendingalaga að taka skuli tillit til þess við mat á hvort einstaklingur falli undir 

flóttamannahugtakið ef um barn er að ræða. 

Þegar flóttamaður er kominn til landsins hefur hann kost á að sækja um hæli sbr. 1. mgr. 46. gr. 

útlendingalaga þar sem uppfylla þarf skilyrði greinarinnar. Til að eiga þess kost á að mál hans 

verði tekið til meðferðar má flóttamaður ekki hafa framið glæp líkt og kveðið er á um í 2. mgr. 

46. gr. útlendingalaga en þar segir að ákvæði 1. mgr. 46. gr. gildi ekki um afbrotamann sem 

framið hefur alvarlegan glæp líkt og stríðsglæp eða glæp gegn mannkyninu eða aðra glæpi sem 

varða fangelsisvist skv. íslenskum hegningarlögum.  

Ef fylgdarlaust barn sækir um hæli virkjast sérákvæði sem taka einungis til barna. Ákvæði 3. 

mgr. 50. gr. a. Útlendingalaga nær til fylgdarlausra barna sem hafa lagt inn umsókn til lögreglu 

um hæli. Við móttöku umsóknar ber lögreglu að tilkynna strax til Útlendingastofnunar að 

                                                 

106 Orðskýring: Eurodac er miðlægt fingrafarakerfi sem sett var upp á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar um 

meðferð hælisbeiðna. Kerfið hefur þann tilgang að auðvelda þáttökuríkjum að bera kennsl á einstaklinga sem 

hafa þegar sótt um hæli í örðu þáttökuríki. (Skýrsla innanríkisráðherra um Schengen-samstarfið samkvæmt 

beiðni. Þskj. 1698, 140. löggjafarþing, mál 354. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð 

http://www.althingi.is/altext/pdf/140/s/1698.pdf [sótt 4. mars 2016].) 
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umsókn hafi borist og er fulltrúa barnaverndaryfirvalda í umdæmi þar sem umsókn var lögð 

fram einnig tilkynnt um umsóknina. Þá ber að skipa fylgdarlausu barni talsmann úr hópi 

lögmanna sbr. 3. gr. 34. gr. útlendingalaga. Nauðsynlegt getur verið að taka hælisumsókn barns 

til flýtimeðferðar sbr. 50. gr. d. útlendingalaga til að tryggja að þau hljóti þá vernd sem kveðið 

er á um í alþjóðasamingum sem Ísland er aðili að. 

Ef til þess kemur að flóttamanni sé veitt hæli, gefur Útlendingastofnun út dvalarleyfi til fjögurra 

ára í senn sbr. 12. gr. j., en hægt er að sækja um endurnýjun á dvalarleyfi ef umsækjandi 

uppfyllir ennþá skilyrðin sem sett voru við veitingu leyfisins. Komi til þess að fylgdarlaust barn 

hljóti dvalarleyfi á grundvelli 46. gr. útlendingalaga skulu barnaverndaryfirvöld þegar í stað 

skipa barni forsjáraðila eða veita vistun á viðeigandi stað sbr. 15. gr. barnaverndarlaga. 

Verði flóttamanni synjað um hæli á grundvelli þess að umsækjandi falli ekki undir 

flóttamannahugtakið sbr. 44. gr. útlendingalaga er heimild í útlendingalögum til að veita 

dvalarleyfi af mannúðarástæðum, ef rík mannúðarsjónarmið standa til þess sbr. 11. gr. 

útlendingalaga. Ella er flóttamanni vísað úr landi á grundvelli 18. gr. útlendingalaga eða á 

grundvelli þess að um Dyflinnarmál sé að ræða þar sem efnisleg meðferð verður ekki 

framkvæmd hérlendis sem leiðir til endursendingar til ábyrgðarríkis. 

10.3. Vernd fjölskyldunnar 

Í 3. mgr. 16. gr. mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna segir: „Fjölskyldan er í eðli sínu 

frumeining þjóðfélagsins og ber samfélagi og ríki að vernda hana.“107 Í upphafi 

Barnasáttmálans er til að mynda rifjuð upp 2. mgr. 25. gr. mannréttindayfirlýsingarinnar þar 

sem mæðrum og börnum er áréttuð sérstök vernd og umhyggja.108  

Fjölskyldan er talin vera grundvallareining samfélagsins sem ber að vernda og þá sérstaklega 

börnin innan hennar. Meginreglan um einingu fjölskyldunnar er þó ekki hluti af 

flóttamannahugtakinu í flóttamannasamningnum. Hins vegar er það svo að til að tryggja einingu 

fjölskyldu flóttamanns, skal fjölskyldan einnig fá vernd ef aðila innan fjölskyldunnar hefur 

verið veitt viðtaka í ákveðnu landi, þar sem skilyrði til að teljast flóttamaður hafa verið uppfyllt. 

Hins vegar fá aðrir ættingjar utan fjölskyldunnar ekki sjálfkrafa réttarstöðu flóttamanns ef það 

samrýmist ekki eigin réttarstöðu þeirra. Meginreglan er sú að eining fjölskyldunnar nær til maka 

                                                 

107 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. (2008). Handbók um réttarstöðu flóttamanna málsmeðferð og 

skilyrði samkvæmt flóttamannasamningnum frá 1951 og bókun frá 1967 um réttarstöðu flóttamanna. Bls. 51. 
108 Þórhildur Líndal. (2007) Barnasáttmálinn- Rit um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi. Bls. 7. 
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og ólögráða barna, hins vegar getur eining fjölskyldunnar einnig náð til annarra sem eru á 

framfæri flóttamanns, má þar nefna sem dæmi aldraða foreldra sem yrðu þá að öllu jöfnu einnig 

taldir vera flóttamenn enda halda þau þá sameiginlegt heimili.109  

Sú vernd sem flóttamannasamningnum og Barnasáttmálanum er ætlað að veita börnum á flótta 

veitir í raun ekki fullnægjandi lagalega vernd, þar sem ákvæðin gera lítið annað en að mæla 

fyrir um aðferðir sem beita á til að tryggja vernd fjölskyldunnar sem einingu og vernda börn á 

flótta líkt og 22. gr. Barnasáttmálans kveður á um. Börn á flótta geta orðið viðskila við 

fjölskyldur sínar af mörgum ástæðum, má þar nefna sem dæmi varðhald foreldra, börn send ein 

sín liðs í leit að vernd annars ríkis, börnum sé rænt og hneppt í ánauð eða fyrir tilstilli aðgerða 

hjálparsamtaka eða lögreglu svo eitthvað sé nefnt. Þegar barn leitar verndar sem flóttamaður 

hjá ríki er það eitt af mikilvægustu þáttum þeirrar verndar sem þau njóta, að reyna að koma á 

fjölskyldusameiningu sé það barni fyrir bestu.110 

Þrátt fyrir að leit að fjölskyldu flóttabarns beri árangur getur tekið langan tíma að koma á 

sameiningu, sökum til að mynda innflytjendatakmarkana. Þá er ekki þar með sagt að það sé 

sjálfgefið barninu fyrir bestu að komið sé á fjölskyldusameiningu. Til að mynda er ekki ráðlagt 

að senda barn aftur til heimalands síns ef fjölskylda barns er stödd þar sé talin hætta á að líf 

barnsins sé í hættu, og þar með verið að grafa undan rétti barnsins til verndar með sendingu 

þess þangað. Þá getur það verið barni fyrir bestu að vera ættleitt í því landi sem það er statt ef 

ekki er talið að fjölskyldusameining muni bera árangur innan tveggja ára.111 

10.4. Vegalaus börn á flótta 

Skilgreining flóttamannasamningsins á hugtakinu flóttamaður nær jafnt til ólögráða barna sem 

og fullorðinna. Við ákvörðun á því hvort ólögráða barn fái stöðu flóttamanns geta komið upp 

vandkvæði við beitingu á skilyrðinu um „ástæðuríkan ótta“ sem vikið verður nánar að síðar. Ef 

barn er hins vegar í fylgd með fjölskyldumeðlimi sem hefur barnið á framfæri og sá aðili fer 

fram á réttarstöðu flóttamanns, skal ákvarða réttarstöðu barnsins í samræmi við meginregluna 

um einingu fjölskyldunnar. Við athugun á því hvort barn geti hlotið réttarstöðu flóttamanns út 

frá skilgreiningunni „ástæðuríkur ótti“, þarf að byrja á að athuga hversu mikinn andlegan og 

líkamlegan þroska barnið hefur til að geta haft ástæðuríkan ótta við ofsóknir. Ef um mjög ungt 

                                                 

109 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. (2008). Handbók um réttarstöðu flóttamanna málsmeðferð og 

skilyrði samkvæmt flóttamannasamningnum frá 1951 og bókun frá 1967 um réttarstöðu flóttamanna. Bls. 51-52. 
110 Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam. (2011). The Refugee in International Law. Bls. 475-477. 
111 Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam. (2011). The Refugee in International Law. Bls. 477-478. 
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barn er að ræða þarf að fá mat sérfræðings á vitsmunaþroska barnsins til að hægt sé að ákvarða 

um ástæðuríkan ótta þess út frá skilgreiningunni á flóttamannahugtakinu. Komi fylgdarlaust 

barn sem er ólögráða eitt í leit að hæli er það á ábyrgð barnaverndarnefndar að gæta hagsmuna 

barnsins og skal dómari skipa því talsmann. Talsmaður barnsins skal gæta þess að réttarvernd 

barnsins sé framfylgt og að við ákvarðanatökur varðandi barnið skal ávallt hafa hag barnsins 

að leiðarljósi.112 

10.5. Ofsóknir gegn börnum 

Í skilgreiningu A-liðar 1. gr. flóttamannasamningsins og 44. gr. útlendingalaga segir að til að 

teljast flóttamaður þurfi einstaklingurinn að vera haldinn „ástæðuríkum ótta við að verða 

ofsóttur“. Gegnir því orðasambandið lykilhlutverki þegar verið er að ákvarða hvort 

einstaklingur sé flóttamaður, þar sem ef ekki er „ótti“ eða „ofsóknir“ fyrir hendi er að öllum 

líkindum ekki um flóttamann að ræða. Hins vegar er sá galli á þessum skilgreiningum hver 

teljist flóttamaður, sá að hugtakið „ástæðuríkur ótti við að verða ofsóttur“ er ekki skilgreint,113 

hvorki í flóttamannasamningnum né í útlendingalögunum.  

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur hins vegar skilgreint hugtakið sem ástæðuríkur 

ótti sem hugarástand sem stutt er af hlutlægum aðstæðum. Þannig verður bæði að taka tillit til 

huglægra og hlutlægra þátta þegar ákvarða á hvort ástæðuríkur ótti sé fyrir hendi. Orðalagið 

ástæðuríkur ótti við að vera ofsóttur gefur fyrir vikið sérstaka ástæðu til að leggja á flótta og 

útilokar þar með þá sem eru fórnarlömb hungursneyðar eða náttúruhamfara, nema því aðeins 

að þeir hafi einnig ástæðuríkan ótta við að verða ofsóttir vegna einnar af þeim ástæðum sem 

tilteknar eru í skilgreiningu á flóttamannahugtakinu.114 

Þegar beita á hugtakinu ástæðurríkur ótti varðandi börn til að ákvarða hvort þau eigi rétt til að 

njóta stöðu flóttamanns geta ýmis vandamál komið í ljós, þar sem börn skynja heiminn oft 

öðruvísi en fullorðnir, vegna aldurs og þroska. Sum börn eru því ekki meðvituð um þá hættu 

sem þau í raun eru í og gera sér ekki grein fyrir þeim ofsóknum sem þau verða fyrir eða hvað 

rétt þau hafa til að bera slíkt fyrir sig, á meðan önnur skynja ofsóknir líkt og hinn fullorðni 

einstaklingur. Ofsóknir geta beinst einungis að börnum þar sem börn úr minnihlutahópum geta 

                                                 

112 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. (2008). Handbók um réttarstöðu flóttamanna málsmeðferð og 

skilyrði samkvæmt flóttamannasamningnum frá 1951 og bókun frá 1967 um réttarstöðu flóttamanna. Bls. 58-59. 
113 Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam. (2011). The Refugee in International Law. Bls. 130. 
114 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. (2008). Handbók um réttarstöðu flóttamanna málsmeðferð og 

skilyrði samkvæmt flóttamannasamningnum frá 1951 og bókun frá 1967 um réttarstöðu flóttamanna. Bls. 18. 
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átt á hættu á að vera ofsótt vegna trúarbragða foreldra, kynþáttar eða þjóðernis. Þar af leiðandi 

ber alltaf að ákvarða börnum í hag og láta þau njóta vafans. Stundum telst það til ofsókna gegn 

börnum sem telst ekki til ofsókna gagnvart hinum fullorðnu, enda barn viðkvæmur 

einstaklingur sem ber að vernda.115 Má þar til að mynda líta til Barnasáttmálans, 

Mannréttindasáttmála Evrópu, flóttamannasamningsins og Dyflinnarreglugerðarinnar, þar sem 

börnum er tryggð ríkari vernd fyrir það eitt að vera viðkvæmur einstaklinur sem þarf sérstaka 

vernd og aðstoð þegar hætta steðjar að.  

10.6. Mansal 

Líkt og fram hefur komið getur hætta stafað að börnum sem eru á flótta, og þá sérstaklega að 

börnum sem eru á flótta án fylgdar. Eitt af þeim vandamálum sem eru til staðar þegar börn eru 

ein á flótta er að þar sem enginn hefur eftirlit með þessum börnum er hætt á að þau hverfi 

sporlaust án þess að nokkur taki eftir því. Sem dæmi má nefna hurfu 129 fylgdarlaus börn úr 

flóttamannabúðunum Calais í Frakklandi það sem af er árinu 2016. Ekki er vitað hvar börnin 

eru niðurkomin og samkvæmt Europol hafa meira en 10 þúsund fylgdarlaus börn á flótta horfið 

í Evrópu á síðustu tveimur árum.116 Fréttir sem þessar ýta undir þá hugmynd að mikilvægt sé 

að tryggja börnum þá vernd sem þjóðréttarsamningar kveða á um við komu til ríkis þar sem 

sótt er um hæli. Hætta er á að fylgdarlaus börn lendi í mansali ef ekki er fullnægt þeim 

skilyrðum sem lagaleg vernd á að veita. Ríkisstjórn Íslands gaf út aðgerðaráætlun 2013-2016 

um aðgerðir gegn mansali á Íslandi. Aðgerðaráætlunin felst í því að byggja upp varanlegt og 

skilvirkt kerfi gegn mansali, þar sem helstu áherslur verða lagaðar á forvarnir og fræðslu. 

Árlega verða þúsundir einstaklinga fórnarlömb mansals, þá aðalega konur og börn. Með 

mansali er átt við refsiverða hagnýtingu á einstaklingum í kynferðislegum tilgangi, 

vinnuþrælkun eða refsiverða hagnýtingu á líkama þeirra s.s. með staðgöngumæðrun í 

ábataskyni eða líffærasölu.117  

Í 1. mgr. 227. gr. a hgl. segir að refsa skuli fyrir mansal með allt að 12 ára fangelsi. Einnig segir 

í 1. mgr. 202. gr. hgl. að hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn, yngra en 

15 ára, skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Þá er einnig lagt bann við 

greiðslu eða annarskonar endurgjaldi fyrir vændi í 206. gr. hgl. Sú gróðavon sem fylgir mansali 

                                                 

115 Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam. (2011). The Refugee in International Law. Bls. 130. 
116 Independent.co.uk. (2016). Calais 'Jungle': 129 unaccompanied children missing since refugee camp 

demolition. Sótt 3. apríl 2016 af: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/calais-jungle-

unaccompanied-children-refugee-camp-demolition-minors-a6965216.html  
117 Innaríkisráðuneytið. (2013). Áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016. Bls. 4-6.  

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/calais-jungle-unaccompanied-children-refugee-camp-demolition-minors-a6965216.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/calais-jungle-unaccompanied-children-refugee-camp-demolition-minors-a6965216.html
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er hluti þeirrar ástæðu fyrir að mansal þrífst í samfélögum um alla Evrópu. Þá er flóttafólki 

lofað að það geti ferðast frítt, þar sem smyglararnir borga fyrir ferðina. Hins vegar er ekki verið 

að ferðast frítt í raun þar sem flóttamenn þurfa að borga fyrir farið þegar komið er á áfangastað. 

Til að tryggja það að flóttamenn greiði er oft á tíðum haft í hótunum um að fjölskyldumeðlimir 

séu beittir ofbeldi ef fólkið reynir að skarast undan.118  

Þá er mansal skilgreint á þann veg að í hgl. að til mansals telst öllu sú háttsemi sem við kemur 

útvegun, flutningi, hýsingu eða viðtöku einhvers sem beittur er eða hefur verið beittur 

ólögmætri nauðung eða hótun eða ólögmætum blekkingum.119 Í 12. gr. h. útlendingalaga segir 

að Útlendingastofnun sé heimilt að veita útlendingi dvalarleyfi ef grunur leikur á að hann sé 

fórnarlamb mansals. Ákvæði þau sem hér hefur verið getið eru til samræmis við alþjóðasáttmála 

sem Ísland á aðild að. Einnig má geta þess að í 35. gr. Barnasáttmálans er ákvæði um sölu og 

brottnám barna og verslun með börn, þar sem lofað er tryggri vernd fyrir börn gegn brottnámi 

eða mansali. 

Með mansali er verið að nýta viðkomandi einstakling eða hóp einstaklinga í ábataskyni með 

einum eða öðrum hætti og felur það í sér brot gegn frelsi viðkomandi og mannlegri reisn. Til 

að ná árangri í mansali er mikilvægt að stöðugt sé virkt alþjóðlegt samstarf gegn glæpastarfsemi 

sem þessari og var svokallaður Palermó-samningur samþykktur af allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna þann 15. nóvember árið 2000.120 Ísland undirritaði Palermó-samningnn þann 13. 

desember árið 2003 og fullgilti mansalsbókun samningsins þann 19. maí árið 2010.121 Einnig 

gerðist Ísland aðili að samningi Evrópuráðsins nr. 2011/36/ESB um aðgerðir gegn mansali 1. 

júní 2012 en sá samningur gengur lengra í vernd fórnarlamba en Palermó samningurinn. 

Markmiðið með aðgerðaráætlun stjórnvalda er að styrkja forvarnir sem hindra eiga mansal og 

fækka þar með fórnarlömbunum. Með auknum forvörnum er átt við að búa til kerfi og samfélag 

sem hindrar mansal. Það er gert meðal annars með því að bæta lagalega stöðu fólks í viðkvæmri 

stöðu og gera þar með mannseljendum erfiðara fyrir að stunda mansal óáreitt. Þetta felst til að 

mynda í því að hafa virkt landamæraeftirlit og auka almennt upplýsingar um slíka háttsemi 

                                                 

118 European Network of Ombudsperons for Children. (2016). Safety and Fundamental Rights at Stake for 

Children on the Move. Bls. 15. Sótt 12. mars 2016 af 

http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/open-letter-children-on-the-move-

final.pdf 
119 Innaríkisráðuneytið. (2013). Áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016. Bls. 7. 
120 Innaríkisráðuneytið. (2013). Áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016. Bls. 7-8. 
121 Þingsályktun um fullgildingu mansalsbókunar við Palermó-samninginn. Þskj. 1138, 138. löggjafarþing, 526. 

mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð http://www.althingi.is/altext/135/s/0787.html [sótt 29. apríl 2016]. 
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hvort sem er meðal fagfólks eða almennings með það fyrir stafni að minnka eftirspurn eftir 

þjónustu sem felur í sér mansal.122 

Í hópi hælisleitenda geta leynst fórnarlömb mansals og því mikilvægt að vera vakandi þegar 

hælisleitendur eru annars vegar. Mikilvægt er að starfsfólk þeirra stofnana sem eiga í 

samskiptum við hælisleitendur séu sérstaklega vel vakandi í sínu daglega starfi svo að unnt sé 

eftir fremsta megni að bregðast við vakni grunur um mansal. Því er það mikilvægt að sem mest 

þekking sé til staðar svo að unnt sé að greina það þegar mansal á sér stað, enda greiningin 

grunnforsenda þess að hægt sé að tryggja mannréttindi fórnarlambanna.123  

Í frumvarpi innanríkisráðherra til nýrra útlendingalaga sem lagt var fram á 145. löggjafarþingi 

er gert ráð fyrir í 27. gr. að greining á sérþörfum umsækjenda um alþjóðlega vernd fari fram í 

sérstakri móttökumiðstöð en slíkt ákvæði er ekki til staðar í núgildandi lögum. Þar segir í 2. 

mgr. 27. gr.: „Móttökumiðstöð skal vera opið móttöku- og þjónustuúrræði fyrir umsækjendur 

skv. 1. mgr. við komu þeirra til landsins, og eftir atvikum fórnarlömb mansals og útlendinga í 

neyð, og skal tryggja réttindi, öryggi og veita umsækjendum fullnægjandi þjónustu.“ Verði 

frumvarpið lögfest er þar stigið mikilvægt skref sem er þáttur í leið til betra kerfis. Hægt væri 

að hafa starfsfólk og aðra aðila sem kæmu að móttökumiðstöðinni vel upplýsta um þá þekkingu 

sem til er varðandi að greina möguleg fórnarlömb mansals frá öðrum hælisleitendum og veita 

viðunandi vernd og úrræði. 124  

10.7. Heilbrigðisþjónusta  

Heilbrigðisástæður geta ekki verið einar og sér grundvöllur til alþjóðlegrar verndar en geta þó 

haft áhrif á niðurstöðu málsins. Til að mynda ef réttur til að njóta tiltekinnar heilbrigðisþjónustu 

er samtvinnaður öðru mótlæti í upprunaríki hælisleitandans, en þá gæti verið unnt að veita 

dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða.125 

Í 24. gr. Barnasáttmálans er kveðið á um „rétt barns til að njóta besta heilsufars sem hægt er 

að tryggja og aðstöðu til læknismeðferðar og endurhæfingar. Aðildarríki skulu kappkosta að 

tryggja að ekkert barn fari á mis við rétt sinn til að njóta slíkrar heilbrigðisþjónustu.“ Einnig 

                                                 

122 Innaríkisráðuneytið. (2013). Áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016. Bls. 9-10. 
123 Innaríkisráðuneytið. (2013). Áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016. Bls. 15. 
124 Frumvarp til laga um útlendinga. Þskj. 1180. 145. löggjafarþing, 728. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð 

http://www.althingi.is/altext/145/s/1180.html [18. apríl 2016]. 
125 Útlendingastofnun. (2015). Minnisblað vegna fyrirspurnar innanríkisráðuneytis - Málsmeðferð og þjónusta 

við hælisleitendur sem glíma við veikindi og þá sérstaklega börn. Sótt 22. apríl af 

http://www.visir.is/assets/pdf/XZ2028114.PDF. 

http://www.althingi.is/altext/145/s/1180.html%20%5b18


 

 

48 

er í 39. gr. Barnasáttmálans getið um jákvæða skyldu aðildarríkja til að gera viðeigandi 

ráðstafanir til að stuðla að líkamlegum og sálrænum bata barns sem sætt hefur pyndingum, 

vanrækslu eða misnotkun af einhverju tagi, eða annars konar grimmilegri, ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu, eða er fórnarlamb vopnaátaka. Mikilvægt er að gæta vel að 

þeirri heilbrigðisþjónustu sem börnum er veitt sem hælisleitendum til að stuðla að skilvirkari 

og betri samfélagsþegnum í framtíðinni.126 

Umsækjendur um alþjóðlega vernd eru ekki sjúkratryggðir hérlendis strax og umsókn hefur 

verið lögð fram og geta þar af leiðandi ekki notið sömu heilbrigðisþjónustu og þegnar landsins. 

Hins vegar ber hælisleitanda að fara í heilbrigðisskoðun innan tveggja vikna frá því að umsókn 

um vernd var lögð fram sbr. 2. mgr. 10. gr. útlendingalaga. Þá segir í b lið 2. mgr. 47. gr. b. 

útlendingalaga að í reglugerð um réttarstöðu hælisleitenda skuli mælt fyrir lágmarksframfærslu 

og heilbrigðisþjónustu. Reglugerð þessi hefur þó aldrei litið dagsins ljós. Innaríkisráðuneytið 

telur þó að réttindi hælisleitenda séu tryggð í framkvæmd og byggir Útlendingastofnun því 

þjónustu til læknisaðstoðar á samstarfssamningum sem gerðir hafa verið við 

Hafnarfjarðarkaupstað, Reykjanesbæ og Reykjavíkurborg. Þó bendir Innanríkisráðuneytið á að 

þörf sé á að skýra betur rétt hælisleitenda til heilbrigðisþjónustu.127 

10.8. Börn í varðhaldi 

Ef útlendingur neitar að gefa upp hver hann er eða ef rökstuddur grunur er fyrir hendi að ekki 

séu gefnar réttar upplýsingar getur lögregla hneppt aðila í gæsluvarðhald sbr. 1. mgr. 155. gr. 

hgl. sbr. héraðsdómar S-347/2012 og S-348/2012 þar sem tveir albanskir drengir, þá 15 og 16 

ára voru dæmdir í 30 daga óskilorðsbundið fangelsi fyrir að framvísa fölsuðum vegabréfum við 

komuna til landsins. Eftir þriggja daga vistun í fangelsi í Keflavík, gripu Barnaverdarstofa og 

Fangelsismálastofnun inn í og komu drengjunum að á viðeigandi stofnunum. 

Líkt og fram hefur komið eiga öll börn rétt á vernd, en nokkuð er um að hælisleitendur séu settir 

í varðhald og þá eru einnig dæmi um að börn séu sett í varðhald og þá sér í lagi til að stuðla að 

fjölskyldusameiningu, með því að vista fjölskylduna saman.  

Í máli Muskhadzhiyeva gegn Belgíu, 19. janúar 2010 (nr. 41442/07), hafði kona frá Grozny í 

Tsjetsjníu lagt á flótta ásamt fjörum börnum sínum. Komu þau til Belgíu 11. október 2006 þar 

                                                 

126 Þórhildur Líndal. (2007). Barnasáttmálinn- Rit um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með 

vísun í íslenskt lagaumhverfi. Bls. 66. 
127 Ríkisendurskoðun. (2015). Málefni útlendinga og innflytjenda á Íslandi. Sótt 22. apríl af 

http://rikisendurskodun.is//wp-content/uploads/2016/01/utlendingar_innflytjendur.pdf 
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sem þau sóttu um hæli, en á ferð sinni höfðu þau haft viðkomu í Póllandi, sendu Belgísk 

stjórnvöld beiðni til pólskra yfirvalda um að taka við þeim á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar. Þann 21. desember 2006 var konunni og börnum hennar gert að 

yfirgefa móttökumiðstöðina sem þau höfðu dvalið í. Þann 22. desember 2006 var þeim komið 

fyrir í lokaðri brottfararmiðstöð (e. Transit Centre) sem ætluð var einstæðingum og 

fjölskyldum, þar sem beðið var endursendingar til Póllands. Bendir Mannréttindadómstóllinn á 

að margar skýrslur hafi verið gerðar á undanförnum árum þess efnis að slíkt varðhald sé mjög 

óhentugt sér í lagi fyrir ung börn en börnin voru á aldrinum 7 mánaða til 7 ára á þeim tíma sem 

atvikið átti sér stað. Þann 7. janúar 2007 og aftur 23. janúar sama ár var óskað eftir að 

fjölskyldan yrði leyst úr varðhaldinu. Læknar án landamæra höfðu heilsufarsskoðað börnin og 

í ljós kom að þau voru farin að sýna alvarlega andlega og sálfræðilega kvilla og þá sérstaklega 

ein stúlkan sem var þá 5 ára gömul. Til að lágmarka skaðann þyrfti því að leysa þau hið snarasta 

úr varðhaldinu. Það var þó ekki gert heldur voru þau send til Póllands þann 24. janúar 2007.  

Ástand stúlkunnar var skoðað af pólskum sálfræðingi þann 27. mars 2007 þar sem hann 

staðfesti að ástand stúlkunnar var orðið mjög alvarlegt og vísaði til þess að vistunin í Belgíu 

hafði haft slæm áhrif á andlegt ástand hennar. Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri 

niðurstöðu að belgísk stjórnvöld hefðu brotið gegn 3. gr. Mannréttindasáttmálans þar sem börn 

eru sérstaklega viðkvæmur hópur og ber að gæta að því sem er barni fyrir bestu. Varðhald sem 

þetta var ekki börnunum fyrir bestu þrátt fyrir að varðhaldið hafi stuðlað að því að börnin gætu 

verið hjá móður sinni. Sér í lagi þar sem óháð læknasamtök hefðu bent á andlega líðan barnanna. 

Einnig var talið að vanvirðandi meðferð hefði átt sér stað gagnvart móðurinn, þar sem hún hafði 

horft upp á börn sín þjást og ekkert geta aðhafst, var því talið að brotið hefði verið gegn 

móðurinni sbr. 3. gr. Mannréttindasáttmálans. Einnig var talið að brotið hefði verið gegn 5. gr. 

Mannréttindasáttmálans bæði varðandi móðurina og börnin, þar sem varðhaldið var ekki talið 

nauðsynlegt.  

Þá má geta þess að Mannréttindadómstóllinn lítur varðhald sem mjög alvarlegt úrræði í garð 

barna og að þegar barn sé hneppt í varðhald skuli huga vel að 3. gr. og 5. gr. 

Mannréttindasáttmálans, þar sem hugsanlega gæti verið um brot að ræða sé barn vistað í 

varðhaldi, sbr. máli Tarahkel gegn Sviss,4. nóvember 2014 (nr. 29217/12) sem reifaður var í 

kafla 6.2 hér að framan. Þar sem Mannréttindadómstóllinn taldi að brotið hefði verið gegn 3. 

gr. Mannréttindasáttmálans vegna brottvísunar frá Sviss til Ítalíu. Sökum þess að svissnesk 

stjórnvöld hefðu ekki gengið úr skugga um að fjölskyldan yrði vistuð við viðeigandi aðstæður 
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með tilliti til þarfa barnanna. Ekki þótti fullnægjandi að fjölskyldan hefi verið vistuð saman og 

þar með stuðlað að fjölskyldusameiningu, þar sem það eitt gerir það ekki að verkum að líta 

megi framhjá velferð barna þar sem ávallt beri að ákvarða það sem er barni fyrir bestu og ekki 

var talin þörf á varðhaldi fjölskyldunnar. 

Í leiðbeinandi reglum Evrópuráðsins segir að ekki skuli vista börn í varðhaldi og þá sérstaklega 

ekki fylgdarlaus börn, enda sé það í andstöðu við 37. gr. Barnasáttmálans. Þá segir í 37. gr. 

Barnasáttmálans að einungis eigi að grípa til varðhalds sem síðasta úrræðis og gæta þess að það 

vari í sem skemmstan tíma.128  

Aðildarríkjum sáttmálans ber að gæta þess að farið sé mannúðlega með börn og að tekið sé tillit 

til þarfa hvers og eins barns. Ef upp kemur sú staða að grípa þurfi til varðhalds á börnum þarf 

að gæta þess að þau séu ekki sett í aðstæður líkt og um fangelsi sé að ræða. Slíkt hefur hins 

vegar ekki alltaf verið gert og dæmi er um að barn hafi verið vistað á meðferðarheimilinu 

Stuðlum hér á landi án þess að barnið hafði þörf fyrir þau meðferðar úrræði sem þar eru í 

boði.129 Ef það er hins vegar ómögulegt að vista barn í vistarverum ætluðum börnum, ber að 

gæta þess að vistarverur uppfylli þarfir barna og barnafjölskyldna. Ætti því að hafa í huga að 

verið sé að veita vernd en ekki varðhaldi í þeim skilningi, þar sem börn eigi ekki að vera vistuð 

í einangrun. Séu börn í varðhaldi skal einnig gæta þess að börn eiga rétt á menntun utan þess 

svæðis sem hið eiginlega varðhald fer fram.130 

  

                                                 

128 UNHCR. (1997). Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking 

Asylum. Bls. 10-11 
129Visir.is. (2016). Flóttabarn vistað á Stuðlum. Sótt 28. apríl 2016 af: http://www.visir.is/flottabarn-vistad-a-

studlum/article/2016160219222 
130 UNHCR. (1997). Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking 

Asylum. Bls. 10-11 
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11. Útlendingastofnun 

Stærsta verkefni Útlendingastofnunar er útgáfa dvalarleyfa. Stofnunin sér um afgreiðslu allra 

umsókna um dvalarleyfi, óháð á hvaða forsendum umsóknin er byggð á. Einnig þarf stofnunin 

að vera í góðum samskiptum við aðrar stofnanir á hinum ýmsu sviðum sem tengjast verkefnum 

á sviði útlendingamála, má þar telja sem dæmi lögreglu, Utanríkisráðuneytið, Rauða krossinn, 

Vinnumálastofnun og Innanríkisráðuneytið.131  

11.1. Hælisumsóknir barna á Íslandi 

Árið 2015 komu til landsins 79 börn í hælisleit og þar af voru 7 börn sem komu án fylgdar.132 

Engin sértæk vistunarúrræði eru til á Íslandi fyrir þessi börn og hafa þau þar af leiðandi verið 

vistuð á fjölskyldugangi innan um fullorðna einstaklinga, eða meðferðarheimili fyrir 

unglinga.133 Rauði krossinn og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Children's 

Emergency Fund; Unicef) gagnrýna mjög þessi vistunarúrræði og telja þau ekki uppfylla þá 

vernd sem börnunum er tryggð í Barnasáttmálanum.134 Í núgildandi lögum er lítið vikið að 

réttarstöðu hælisleitenda meðan á málsmeðferð umsóknar stendur yfir. Þó er samkvæmt 94. gr. 

reglugerðar nr. 53/2003 um útlendinga kveðið á um dvalarstað meðan á málsmeðferð stendur. 

Ef umsækjandi hefur ekki tök á að standa undir eigin framfærslu á meðan mál hans er til 

meðferðar, getur umsækjandi leitað á náðir félagsþjónustu. Gerðir hafa verið 

samstarfssamningar við sveitarfélög um móttöku og vistun hælisleitenda meðan umsókn er til 

athugunar, þar sem tryggt er að umsækjandi fá þak yfir höfuðið, fæði og aðrar grunnþjónustu.135 

Nýverið leitaði Barnaverndarstofa á náðir almennings þar sem auglýst var eftir fólki sem gætu 

vistað eða fóstrað 13-17 ára barn á heimili sínu til lengri eða skemmri tíma.136 Auglýsing þessi 

                                                 

131 Útlendingastofnun. (e.d.). Um Útlendingastofnun. Sótt 4. október 2015 af http://utl.is/index.php/um-

utlendingastofnun/utlendingastofnun 
132Ruv.is. (2016). Segja Ísland bregðast börnum á flótta. Sótt 28. febrúar 2016 af: http://www.ruv.is/frett/segja-

island-bregdast-bornum-a-flotta sbr. Innanríkisráðuneytið. (2016). Fimmtíu sóttu um hæli í janúar og þar af 7 

fylgdarlaus börn. Sótt 28. febrúar 2016 af: https://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/fimmtiu-sottu-um-haeli-i-

januar-og-thar-af-7-fylgdarlaus-born 
133 Visir.is. (2016). Flóttabarn vistað á Stuðlum. Sótt 28. apríl 2016 af: http://www.visir.is/flottabarn-vistad-a-

studlum/article/2016160219222 
134 Guðríður Lára Þrastardóttir hdl. og talsmaður hælisleitenda hjá Rauða krossi Íslands. Munnleg heimild, 11. 

febrúar 2016. 
135 Útlendingastofnun. (e.d.). Réttindi og þjónusta við hælisleitendur. Sótt 26. apríl af: 

http://utl.is/index.php/rettindi-og-thjonusta-vidh-haelisleitendur 
136 Barnaverndarstofa. (2016). Hælisleitandi börn, fylgdarlaus börn á flótta. Hefur þú áhuga á að taka inn á 

heimili þitt barn sem gæti verið á aldrinum 13 – 17 ára og kemur án fylgdar fullorðinna til Íslands? Sótt 28. 

apríl af: http://www.bvs.is/barnaverndastofa/frettir/nr/817 

http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/utlendingastofnun
http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/utlendingastofnun
http://www.ruv.is/frett/segja-island-bregdast-bornum-a-flotta
http://www.ruv.is/frett/segja-island-bregdast-bornum-a-flotta
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gefur til kynna að mikill vandi sé staðar þar sem engin önnur úrræði eru til starðar sem uppfylla 

þarfir þessara barna. 

11.2. Málsmeðferð hælisumsókna 

Þegar hælisleitandi leggur inn umsókn um alþjóðlega vernd sbr. 46. gr. útlendingalaga hefst 

rannsókn málsins hjá lögreglu. Umsækjandi skal afhenda vegabréf eða önnur ferðaskilríki hafi 

hann þau í fórum sínum sbr. 88. gr. reglugerðar 53/2003 um útlendinga. Lögregla sér um að 

afla frumgagna um hælisleitanda, þ.e. tekur fingraför, rannsakar ferðaleið og auðkenni í 

samvinnu við Útlendingastofnun.137 Lögregla tilkynnir Útlendingastofnun um málið og ef 

umsækjandi ber fyrir sig að vera barn án fylgdar skal einnig tilkynna málið strax til 

barnaverndaryfirvalda í því umdæmi þar sem umsókn er tekin til meðferðar sbr. 3. mgr. 50. gr. 

a. útlendingalaga. Einnig skal tilkynna Rauða krossi Íslands um málið. Rauði kross Íslands 

gerði samning við Innanríkisráðuneytið á þá leið að Rauði krossinn mundi sjá um réttindagæslu 

fyrir hælisleitendur frá og með 25. ágúst 2014. Rauði krossinn sér um að veita umsækjanda 

ráðgjöf og gæta að hagsmunum hans varðandi alla málsmeðferð.138 Barni skal tafarlaust 

skipaður talsmaður úr hópi lögmanna sbr. 3. mgr. 34. gr. útlendingalaga.  

Komi upp vafi um hvort barn undir 18 ára aldri sé að ræða er Útlendingastofnun heimilt að fara 

fram á aldursgreiningu sbr. 2. mgr. 50. gr. b. útlendingalaga. Umsækjandi hefur hins vegar 

heimild til að neita að gangast undir slíka aldursgreiningu en skal þá starfsmaður 

Útlendingastofnunar gera umsækjanda grein fyrir því hvað áhrif slík neitun getur haft á mál 

hans, þar sem að öllum líkindum yrði þá farið með mál hans eins og um fullorðinn einstakling 

væri að ræða. Synjun á hælisumsókn getur þó ekki eingöngu byggt á því að umsækjandi hafi 

neitað að gangast undir aldursgreiningu en upp hafa komið dæmi þar sem umsækjendur um 

vernd hafi neitað til að mynda út frá trúarlegum ástæðum.139  

Verði mál umsækjanda tekið til efnislegrar meðferðar hjá Útlendingastofnun er það markmið 

málsmeðferðarinnar að sanna að um flóttamann sé að ræða, út frá skilgreiningum A liðar 1. gr. 

flóttamannasamningsins og 44. gr. útlendingalaga. Einnig ber að líta til þess hvort einstaklingur 

                                                 

137 Útlendingastofnun. (e.d.) Ferill umsókna. Sótt 20. apríl 2016 af http://utl.is/index.php/ferill-umsokna 
138 Útlendingastofnun. (e.d.). Réttindi og þjónusta við hælisleitendur. Sótt 19. apríl af 

http://utl.is/index.php/rettindi-og-thjonusta-vidh-haelisleitendur 
139 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (2004). Skýrsla starfshóps um vegalaus börn. Bls. 7. 
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hafi ástæðuríkan ótta til að óttast ofsóknir í því ríki sem að öðrum kosti hann yrði sendur til sbr. 

1. mgr. 45. gr. útlendingalaga.140 

Umsækjandanum skal veitt viðtal hjá Útlendingastofnun sbr. 50. gr. c. en Útlendingastofnun 

skal afla allra nauðsynlegra gagna sbr. 50. gr. og heimilt er að upplýsa Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna um efni málsins sem og öðrum mannúðar- og mannréttindasamtökum að 

því leiti sem talið er nauðsynlegt. Aðrar málsmeðferðarreglur er að finna í V. kafla 

útlendingalaga, þá segir í 1. mgr. 23. gr. útlendingalaga að stjórnsýslulög nr. 37/1993 gildi um 

málsmeðferðina leiði annað ekki af útlendingalögunum.  

Ákveða þarf eftir að grunnupplýsinga hefur verið aflað hvort að málið skuli hljóta meðferð 

hérlendis. Leiði annað ekki af ákvæðum Dyflinnarreglugerðarinnar skal málið tekið til 

úrskurðar hjá Útlendingastofnun. Ef hins vegar í ljós kemur eftir gagnaöflun að Ísland sé ekki 

ábyrgðaríki skal veita umsækjanda kost á að tjá sig um málið áður en ákvörðun er tekin á 

grundvelli Dyflinnarsamningsins. Staðfesti annað aðildarríki ábyrgð sína á meðferð 

umsóknarinnar tekur Útlendingastofnun ákvörðun um það hvort umsækjandi skuli sendur 

þangað og þá málið jafnramt ekki tekið til efnismeðferðar á Íslandi. Ef Ísland er hins vegar 

ábyrgðaríki skal umsóknin tekin til meðferðar.141 

Núgildandi útlendingalög hafa ekki sérákvæði ef barn undir 18 ára aldri sækir um hæli 

hérlendis, en í 3. mgr. og 4. mgr. 89. gr. reglugerðar um útlendinga er hins vegar slíkt ákvæði 

að finna þar sem barni er tryggður fulltrúi barnaverndaryfirvalda við meðferð málsins. Árið 

2009 setti Útlendingastofnun fram verklagsreglur þar sem tryggja átti réttindi barns, svo sem 

með því að fulltrúi barnaverndarnefndar skuli kallaður til svo gæta megi hagsmuna þess og 

huga að vistunarstað þess og að reynt verði að hraða sérstaklega meðferð málsins þegar barn á 

í hlut.142 

11.3. Ákvarðanir Útlendingastofnunar  

Íslensk stjórnvöld hefja rannsóknarskyldu sína á lægsta stjórnsýslustigi hjá Útlendingastofnun 

sem byrjar á að athuga hvort flóttamaðurinn hafi áður sótt um hæli innan Schengen til athugunar 

á hvort Ísland sé í raun ábyrgðarríki skv. 21. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar áður en efnisleg 

athugun fer fram á hælisumsókn. Ef Útlendingastofnun kemst að þeirri niðurstöðu að Ísland sé 

                                                 

140 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (2009). Skýrsla nefndar um meðferð hælisumsókna. Bls. 14. 
141 Útlendingastofnun. (e.d.) Ferill umsókna. Sótt 20. apríl 2016 af http://utl.is/index.php/ferill-umsokna 
142 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (2009). Skýrsla nefndar um meðferð hælisumsókna. Bls. 17. 



 

 

54 

ábyrgðarríki ber þar með að hefja rannsókn fyrir tilstilli hælisumsóknar þar sem farið er eftir 

útlendingalögum og gilda þar um málsmeðferð stjórnsýslulög og aðrar óskráðar reglur 

stjórnsýsluréttar.  

Þegar ákveðið hefur verið að taka hælisumsókn til efnislegrar meðferðar skal litið til frásagnar 

hælisleitanda og þeirra gagna sem lögð hafa verið fram. Ef niðurstaða efnislegrar meðferðar er 

að flóttamanni skuli veitt hæli er þar með veitt dvalarleyfi sbr. 12. gr. j. útlendingalaga sem 

veitt skal til fjögurra ára. Sé hins vegar ekki um hælisveitingu að ræða skal líta til þess hvort 

viðkomandi eigi rétt á dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða.  

Í úrskurði nr. 41/2015 kærunefndar útlendingamála frá 15. apríl 2015 hafði kona sótt um hæli 

ásamt börnum sínum þann 5. febrúar 2013. Fingraför konunnar fundust ekki við fingrafaraleit 

í Eurodac gagnagrunninum. Útlendingastofnun sendi beiðni til franskra yfirvalda þann 18. 

febrúar 2013 með ósk um að senda bæri móðurina ásamt börnum til Frakklands á grundvelli 2. 

mgr. 9. gr. reglugerðar ráðsins nr. 343/2003/EB (eldri Dyflinnarreglugerð) um viðtöku á 

móðurinni og börnum hennar. Frönsk yfirvöld samþykktu viðtöku þann 9. apríl 2013 á 

grundvelli sömu greinar. Þar af leiðandi var umsókn þess efnis að veitt yrði hæli á Íslandi út frá 

stöðu flóttamanns synjað um efnismeðferð þann 13. júní 2013. Konan kærði ákvörðun 

Útlendingastofnunar og óskaði frestunar réttaráhrifa. Talsmaður konunnar tilkynnti þann 18. 

október 2013 að konan hefði eignast stúlkubarn hér á landi. Samkvæmt gögnum málsins hafði 

konan búið hérlendis með börnum í sínum í rúm tvö ár frá því að hún hafði lagt inn beiðni um 

hæli og þangað til málið var tekið til meðferðar hjá kærunefnd útlendingamála, þrátt fyrir að 

annað ríki hafði líst sig ábyrgðaraðila fyrir efnislegri umfjöllun umsóknarinnar. Þá segir í 

niðurstöðum kærunefndarinnar:  

Ein af forsendum Dyflinnarsamstarfsins er að þátttökuríkin geti á eins skjótan máta og unnt er 

ákveðið hvaða ríki teljist bera ábyrgð á umsókn hælisleitanda og komið viðkomandi til þess lands 

[…]. Það er mat kærunefndar að brýnt sé að hraða afgreiðslu hælismála eins og auðið er enda 

kann langur málsmeðferðartími m.a. að hafa skaðleg áhrif á andlegt sem og líkamlegt ástand 

hælisleitenda. Ef ákvörðun Útlendingastofnunar yrði staðfest leiddi það til flutnings kæranda til 

annars lands þar sem hún þyrfti að hefja nýtt hælismál með enn frekari röskun á lífi kæranda og 

barna hennar og áframhaldandi óvissu.  

Ákvörðun Útlendingastofnunar var því felld úr gildi af kærunefnd útlendingamála og lagt fyrir 

Útlendingastofnun að taka málið til efnismeðferðar með vísan til 2. mgr. 46. gr. a. 

útlendingalaga og 1. mgr. 17. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar. 

Í úrskurði nr. 79/2015 kærunefndar útlendingamála frá 11. júní 2015, krafðist kærandi þess að 

honum og dóttur hans yrði veitt staða flóttamanns á grundvelli A- liðar 1. gr. 
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flóttamannasamningsins, sbr. 1. mgr. 44. gr. útlendingalaga. Til vara að veitt yrði dvalarleyfi á 

Íslandi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, sbr. 12. gr. f laga. Útlendingastofnun hafði synjað 

manninum um dvalarleyfi á þessum grundvelli með ákvörðun þann 25. febrúar 2015. Var það 

mat Útlendingastofnunar að rannsókn lokinni, að frásögn mannsins gæfi ekki tilefni til verndar. 

Taldi Útlendingastofnun að ekkert í gögnum málsins benti til vanhæfis yfirvalda í heimalandi 

mannsins við að veita honum og fjölskyldu hans vernd við þeim ofsóknum sem hann hafði líst, 

enda hafði ekki verið reynt til hlítar að leita á náðir yfirvalda í heimaríki mannsins. Þar með 

væri ekki hægt að veita vernd út frá 1. mgr. né 2. mgr. 44. gr. útlendingalaga. Ekki var heldur 

talið að þörf væri á vernd út frá 12. gr. f. útlendingalaga þar sem ekki var talið að hætta væri 

fyrir hendi á að maðurinn yrði fyrir ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð sem réttlætt gæti 

veitingu dvalarleyfis út frá mannúðarsjónarmiðum. Í greinargerð mannsins fyrir kærunefnd 

útlendingamála segir að við ákvörðun Útlendingastofnunar hafi ekki verið litið til aðstæðna 

dótturinnar og því ekki tekið tillit til þeirrar verndar sem börn eiga rétt á samkvæmt ákvæðum 

Barnasáttmálans, íslenskum lögum og öðrum reglum þjóðarréttar. Aðstæður stúlkunnar höfðu 

ekki verið metnar sérstaklega í tengslum við endursendingu fjölskyldunnar og því virt að vettugi 

sú meginregla að ávallt skuli hafa hagsmuni barns að leiðarljósi við ákvörðun er þau varðar. 

Kærunefnd útlendingamála koms að þeirri niðurstöðu varðandi þetta að ákvarðanir sem varða 

börn og foreldra haldist í hendur til samræmis við meginregluna um einingu fjölskyldunnar, sé 

barn í fylgd foreldra sinna. Út frá þessum forsendum og því að maðurinn hafði ekki borið fyrir 

sig að hafa sætt ofsóknum í heimalandi, taldi kærunefnd útlendingamála ekki annað í stöðunni 

en að staðfesta ákvörðun Útlendingastofnunnar. 

11.4. Kæruleiðir úrskurða Útlendingastofnunar 

Ef flóttamaður neitar að una úrskurði Útlendingastofnunar getur hann sent málið til 

kærunefndar útlendingamála sem ber að taka niðurstöðu Útlendingastofnunar til athugunar.  

Kærunefndin er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem hóf störf þann 1. janúar 2015, fyrir tilstilli 

lagabreytinga sem gerðar voru með lögum nr. 64/2014 um breytingu á lögum nr. 96/2002, um 

útlendinga, með síðari breytingum (EES-reglur, innleiðing, kærunefnd, hælismál). 

Kærunefndin skal skipuð þremur aðalmönnum og jafn mörgum til vara sbr. 3. mgr. 3. gr. a. 

útlendingalaga, og skulu nefndarmenn sérfróðir um málefni er falla undir útlendingalög. 
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Nefndin tekur einkum á málum sem kærð hafa verið varðandi málefni flóttamanna, dvöl og 

búsetu útlendinga hér á landi og um rétt til alþjóðlegrar verndar.143  

Sú breyting varð með tilkomu kærunefndarinnar, að kærendur kæra nú úrskurði 

Útlendingastofnunar á grundvelli 30. gr. útlendingalaga, beint til kærunefndarinnar í stað þess 

að kæra til Innanríkisráðherra. Fyrra verklag þar sem kæra barst beint til æðra setts stjórnvalds 

þ.e. Innanríkisráðuneytisins, hafði verið gagnrýnd af umdæmisskrifstofu Flóttamannastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Norður- Evrópu árið 2009 og aftur árið 2012, auk þess að ábending 

hafði komið frá Evrópunefnd gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi, sem og Rauða krossi 

Íslands.144  

Í 7. mgr. 3. gr. a. útlendingalaga segir „Kærunefndin skal að jafnaði birta úrskurði sína, eða 

eftir atvikum útdrætti úr þeim, sem fela í sér efnislega niðurstöðu með aðgengilegum og 

skipulegum hætti. Úrskurðirnir skulu birtir án nafna, kennitalna eða annarra 

persónugreinanlegra auðkenna aðila að viðkomandi málum. […].“ Þrátt fyrir þetta ákvæði eru 

fáir af úrskurðum kærunefndarinnar birtir.  

Í lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga145 er fjallað um vinnslu 

og meðferð persónuupplýsinga. Þar segir í 8. gr. laganna um vinnslu persónuupplýsinga að 

vinna megi með persónuupplýsingar sé það nauðsynlegt sé verkið unnið í þágu 

almannahagsmuna eða til að gæta lögmætra hagsmuna sem vega þyngra en grundvallarréttindi 

og frelsi hins skráða, sbr. álit persónuverndar frá 24. júní 2014 (nr. 2014/432). Í 9. gr. 

persónuverndarlaga er síðan þrengt að þeim upplýsingum sem leyfilegt er að birta opinberlega 

um persónu einstaklinga, þar sem persónuverndarsjónarmið hamla að heimilt sé að birta hinar 

ýmsu upplýsingar um þá einstaklinga sem málið varðar. Þá segir í 9. gr. upplýsingalaga nr. 

140/2012146 að óheimilt sé að veita almenningi aðgang að gögnum um einkamál einstaklinga, 

sem sanngjarnt eða eðlilegt sé að leynt fari, nema aðili gefi ótvírætt leyfi fyrir birtingu. Getur 

það að vissu leiti verið ógn við réttaröryggi og fyrirsjáanleika í beitingu laga og reglan um 

                                                 

143 Kærunefnd útlendingamála. (e.d.). Skipulag og hlutverk. Sótt 12. mars. 2016 af http://knu.is/is/um-

nefndina/skipulag.html  
144 Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/raeda/143/rad20140116T124316.html [Sótt 24. 

mars 2016. 
145 Hér eftir persónuverndarlög 
146 Hér eftir upplýsingalög 

http://knu.is/is/um-nefndina/skipulag.html
http://knu.is/is/um-nefndina/skipulag.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/143/rad20140116T124316.html
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útlendinga, séu forsendur úrskurða ekki birtar, en birting úrskurða á að hafa þann tilgang að 

stuðla að bættri málsmeðferð útlendinga.147  

Þetta leiðir til þess að þeir hælisleitendur sem sækja um hæli hérlendis geta illa gert sér grein 

fyrir stöðu sinni gagnvart íslenskum stjórnvöldum. Staðan er orðin sú að úrskurðir eru að jafnaði 

ekki birtir, virðist því oft á tíðum það vera eina leið hælisleitenda að leita til fjölmiðla til að fá 

umfjöllun um mál sitt. Líkt og Björg Valgeirsdóttir, lögmaður Dega fjölskyldunnar bendir á í 

viðtali við mbl.is þann 25. mars 2016. Dega fjölskyldan fékk synjun um hæli hérlendis, en sótt 

hafði verið um hæli á grundvelli ofsókna vegna stjórnmálaskoðana og lélegrar 

geðheilbrigðisþjónustu fyrir elsta soninn sem glímir við geðklofa.148  

11.4.1. Málskot til dómstóla 

Eins og fram hefur komið eru ekki öll mál tekin til efnismeðferðar þótt sótt sé um hæli, þar sem 

Útlendingastofnun getur synjað um efnismeðferð sbr. 46. gr. a. útlendingalaga. Ef umsækjandi 

um alþjóðlega vernd er ekki tilbúinn að una þeim úrskurði að umsókn hans fái ekki 

efnismeðferð, er hægt að höfða mál fyrir dómstólum til ógildingar á endanlegri ákvörðun.149 

Hins vegar frestar málskot til dómstóla ekki framkvæmd ákvörðunar um brottvísun og kemur 

því til brottvísunar þrátt fyrir málskot til dómstóla. Þrátt fyrir það getur kærunefnd 

útlendingamála frestað réttaráhrifum að ósk útlendings sé talin ástæða til þess, sbr. 6. mgr. 33. 

gr. útlendingalaga, en rétt er að vekja athygli á því að ef útlendingurinn er ekki staðsettur á 

landinu hafa dómstólar gjarnan bent á að hann hafi ekki lengur lögvarða hagsmuna að gæta 

hérlendis. Því er ljóst að ef brottvísun hefur átt sér stað getur það haft mikla þýðingu fyrir 

einstaklinginn þar sem honum gefst þá ekki kostur á að tjá sig jafnfætis á við gagnaðilann 

varðandi sönnunarfærslur um atriði sem ekki er hægt að leggja fram í formi skjala.150  

11.5. Brottvísun flóttamanna  

Ákvörðun um brottvísun útlendings fer eftir V. kafla útlendingalaga. Ekki er óalgengt að upp 

komi ágreiningur þess efnis hvort Ísland teljist ábyrgðarríki og beri þar með að taka 

hælisumsókn til efnislegrar meðferðar, ágreiningur þessi rís oft á tíðum þar sem hælisleitandi 

                                                 

147 Innanríkisráðuneytið. (2015). Verklagsreglur um birtingu úrskurða kærunefndar útlendingamála. Sótt 29. 

apíl af: http://www.urskurdir.is/innanrikisraduneyti/knu/verklagsreglur-um-birtingu-urskurda-kaerunefndar-

utlendingamala/ 
148 Mbl.is (25. mars 2106). Hefur umfjöllun fjölmiðla úrslitaáhrif?  

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/03/25/hefur_umfjollun_urslitaahrif/  
149 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (2009). Skýrsla nefndar um meðferð hælisumsókna. Bls. 21. 
150 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (2009). Skýrsla nefndar um meðferð hælisumsókna. Bls. 19. 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/03/25/hefur_umfjollun_urslitaahrif/
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neitar að una úrskurði lægra setts stjórnvalds. Enda getur brottvísun úr því landi þar sem sótt 

hefur verið um hæli, haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir hælisleitandann, þar sem óvissan blasir 

við um það sem koma skal, sbr. mál Mannréttindadómstóls Evrópu M.S.S. gegn Belgíu og 

Grikklandi frá 21. janúar 2011, (nr. 30696/09), reifaður er í kafla 11.6. hér að neðan. 

Um brottvísun flóttamanna segir í 45. gr. útlendingalaga að óheimilt sé að endursenda eða vísa 

fólki burt sem á það á hættu að verða fyrir ofsóknum eða þangað sem líf þess kann að vera í 

hættu. Þá segir einnig í 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 1. mgr. 68. gr. Stjórnarskrárinnar 

að „engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu.“ Mannréttindadómstóll Evrópu hefur dæmt á þá leið að ríki sem bregðist að vernda 

einstaklinga fyrir meðferð sem andstæð er 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu geti talist brotleg 

gegn ákvæðinu þrátt fyrir að brotið sjálft hafi ekki verið framkvæmt af viðkomandi ríki.151  

11.6. Bann við endursendingu (e. non-refoulement) 

Í 33. gr. flóttamannasamningsins er ákvæði um bann við brottvísun eða endursendingu til landa 

þar sem líf eða frelsi flóttamanns kann að vera ógnað vegna kynþáttar hans, trúarbragða, 

þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða vegna stjórnmálaskoðana, sbr. 45. gr. 

útlendingalaga og 3. gr. alþjóðasamnings gegn pyndingum eða annarri grimmilegri, ómannlegri 

eða vanvirðandi meðferð eða refsingu og út frá túlkun á 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.152  

Bann við endursendingu sem kemur fram í 45. gr. útlendingalaga tengist hugtakinu ástæðuríkur 

ótti við að vera ofsóttur, og lýtur að því að tryggja útlendingum vernd hvort sem þeir uppfylla 

skilyrði um veitingu hælis eða ekki. Þetta ákvæði hefur hins vegar ekki gildi fram yfir 

allsherjarreglu og þjóðaröryggi ef flóttamaður er talinn hættulegur sökum þess að hann hafi 

verið fundinn sekur um mjög alvarlegan glæp. „Því hefur verið haldið fram að þessi regla um 

bann gegn brottvísun eða endursendingu (non-refoulement) sé þjóðréttarregla á grundvelli 

þjóðréttarvenju og sé því bindandi fyrir ríki án tillits til alþjóðasamninga.“153Taka má fram að 

vernd flóttamanna um bann við endursendingu felist í ástæðuríkum ótta um líf eða frelsi sbr. 

45. gr. útlendingalaga þó gildi greinin ekki um framsal sakamanna. 

                                                 

151 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur mannréttindi. Bls. 170-173. 
152 Innanríkisráðuneytið. (2015). Endursending hælisleitenda til Ítalíu. Bls. 5. Sótt 15. mars 2016 af 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2015/Sky%CC%81rsla-um-endursendingar-haelisleitenda-til-

I%CC%81tali%CC%81u_04.12.15---loka.pdf 
153 Frumvarp til laga um útlendinga. Þskj. 698, 127. löggjafarþing, 433. mál., Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0698.html [sótt 7.10.2015]. 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0698.html
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Mannréttindadómstóll Evrópu hefur mótað venju varðandi túlkun á 3. gr. 

Mannréttindasáttmálans hvað varðar endursendingu þegar hætta er á að aðili sæti pyndingum 

eða annarri grimmilegri meðferð. Bendir Mannréttindadómstóllinn á að það ríki sem hyggst 

endursenda hælisleitendur skuli ganga úr skugga um að viðtökuríki muni ekki gerast sekt um 

mannréttindabrot við móttóku á hælisleitandanum. Hefur dómstólinn talið það brot af hálfu 

endursendingarríkis ef þær aðstæður sem móttökuríkið býður upp á eru ekki fullnægjandi og 

brjóti þar með gegn 3. gr. Mannréttindasáttmálans, 154 sbr. mál Mannréttindadómstóls Evrópu 

M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi frá 21. janúar 2011, (nr. 30696/09). 

 Í máli Mannréttindadómstóls Evrópu M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi frá 21. janúar 2011, 

(nr. 30696/09), hafði afganskur ríkisborgari sótt um hæli í Belgíu en hann hafði á flótta sínum 

haft viðkomu í Grikklandi. Belgísk stjórnvöld sendu beiðni til grískra yfirvalda um að taka við 

flóttamanninum á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, en engin svör bárust frá Grikklandi. 

Samt sem áður sendu belgísk stjórnvöld flóttamanninn til Grikklands. Á meðan á þessu stóð 

hafði Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna sent bréf til belgíska innflytjendamálaráðherrans, 

þar sem bent var á að sú málsmeðferð og aðstaða sem flóttamenn hefðu kost á í Grikklandi væri 

harðlega gagnrýnd. Þrátt fyrir þetta endursendu belgísk stjórnvöld flóttamanninn til Grikklands, 

þar sem hann var vistaður í fangelsi við óviðunandi aðstæður. Dómurinn setur fram mikilvægar 

leiðbeiningar um hvaða viðmið ríki eigi að setja þegar til greina kemur að endursenda 

hælisleitanda. Í þessu tilfelli snerist málið um að með því að flytja hælisleitandann til 

Grikklands hefði Belgía gerst brotleg við 3. gr. Mannréttindasáttmálans. Enda geta ríki ekki 

gert ráð fyrir því að hælisleitendur fái fullnægjandi þjónustu og málsmeðferð við endursendinu 

þar sem fjöldi skýrslna alþjóðastofnanna og frjálsra félagasamtaka vísi til þess að þær aðstæður 

sem móttökuríki bjóði upp á sé verulega ábótavantan. Því sé nauðsynlegt að ríki kanni aðstæður 

í móttökuríki til að uppfylla skyldur sínar samkvæmt þeim skuldbindingum sem gerðar hafa 

verið og fullvissa sig um að flóttamaðurinn fái viðunandi meðferð í móttökuríkinu. 

11.7. Fjöldi hælisumsókna 

Ár hvert sækjast flóttamenn eftir hæli á Íslandi. Útlendingastofnun sér þá um að meta hvaða 

umsóknir ber að taka til efnislegrar umfjöllunar á meðan öðrum umsóknum er vísað frá á 

grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, þar sem þeim einstaklingum er þá vísað til þess 

                                                 

154 Innanríkisráðuneytið. (2015). Endursending hælisleitenda til Ítalíu. Bls. 9. Sótt 15. mars 2016 af 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2015/Sky%CC%81rsla-um-endursendingar-haelisleitenda-til-

I%CC%81tali%CC%81u_04.12.15---loka.pdf 



 

 

60 

aðildarríkis sem ber ábyrgð á efnislegri umfjöllun umsóknar og þeir endursendir. Í mynd 3 má 

sjá lykiltölur um fjölda mála sem afgreidd voru á vegum Útlendingastofnunar annars vegar og 

hinsvegar fjölda mála sem stóðu óafgreidd í árslok. Myndin og tölurnar eru unnar upp úr 

útgefnum ársskýrslum Útlendingastofnunar og öðru talnaefni stofnunarinnar.155 

 

Mynd 3156 

Heildarfjöldi umsókna um hæli hérlendis var 354 árið 2015 samanborið við 175 árið á undan 

og fjölgaði umsóknum því um rúmlega 102% frá árinu á undan.157 Ef litið er lengra aftur í 

tímann hefur umsóknum fjölgað ár hvert frá árinu 2009 þegar umsóknir um hæli voru einungis 

35 eða einungis tíundi hluti sem var árið 2015. 

Svokallað veitingahlutfall er skilgreint af Útlendingastofnun sem hlutfall þeirra sem fá vernd, 

hvort sem er með viðurkenningu á stöðu sem flóttamenn eða af mannúðarsjónarmiðum, af 

                                                 

155 Útlendingastofnun. (2013) Ársskýrsla. Bls. 24., Útlendingastofnun. (2014). Ársskýrsla. Bls. 17., 

Útlendingastofnun. (2016). Metfjöldi umsókna um vernd árið 2015. Sótt 28 apríl af: http://utl.is/index.php/um-

utlendingastofnun/frettir/742-aridh-2015-i-toelum 
156 Útlendingastofnun. (2013) Ársskýrsla. Bls. 24., Útlendingastofnun. (2014). Ársskýrsla. Bls. 17., 

Útlendingastofnun. (2016). Metfjöldi umsókna um vernd árið 2015. Sótt 28 apríl af: http://utl.is/index.php/um-

utlendingastofnun/frettir/742-aridh-2015-i-toelum 
157 Útlendingastofnun. (2013) Ársskýrsla. Bls. 24., Útlendingastofnun. (2014). Ársskýrsla. Bls. 17., 

Útlendingastofnun. (2016). Metfjöldi umsókna um vernd árið 2015. Sótt 28 apríl af: http://utl.is/index.php/um-

utlendingastofnun/frettir/742-aridh-2015-i-toelum 

2013 2014 2015

Veitt hæli af mannúðarástæðum 1 10 16

Horfin/hætt við umsókn 25 22 47

Dublin-endursending 59 57 82

Veitt hæli 11 33 66

Synjað um hæli 110 31 112

Uppsöfnuð óafgreidd mál 56 82 113
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heildarfjölda þeirra mála sem tekin eru til efnislegrar meðferðar. Veitingahlutfallið var 10% 

árið 2013, 58% árið 2014 og 42% árið 2015. Veitingahlutfallið eitt og sér segir þó ekki nema 

hluta sögunnar enda eru ekki öll mál tekin til efnislegrar meðferðar. Í tölfræði 

Útlendingastofnunar er þeim sem ekki hljóta efnislega meðferð skipt upp í annarsvegar þá sem 

vísað er frá á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar og hins vegar þá sem annað hvort hverfa 

eða draga umsóknir sínar til baka. Ofangreint veitingarhlutfall getur því talist nokkuð sértækur 

lagalegur mælikvarði með tilliti til þess hvað hann endurspeglar. Ef í staðinn er skoðað hlutfall 

þeirra sem fengu hæli, hvort sem er með viðurkenningu á stöðu viðkomandi sem flóttamanns 

eða af mannúðarsjónarmiðum, af heildarfjölda afgreiddra umsókna má segja að 6% hafi verið 

veitt hæli árið 2013, 28% árið 2014 og 25% árið 2015.158 

Mál hælisleitenda geta verið flókin í meðförum og sitja því jafnan einhver mál óafgreidd á borði 

Útlendingastofnunar í árslok. Málsmeðferðatími Útlendingastofnunar og tengdra stjórnvalda 

hefur komið til meðferðar Umboðsmanns Alþingis en nánar er fjallað um það í kafla 13. Í árslok 

árið 2013 voru 56 mál óafgreidd en elstu málin, fjögur talsins, voru frá árinu 2011. Í árslok 

2014 var 82 málum ólokið, eitt frá 2011, ekkert frá 2012 og níu frá árinu 2013. Ekki liggja fyrir 

upplýsingar um aldur óafgreiddra mála frá árslokum 2015 en fjöldi óafgreiddra mála var 113. 

Þrátt fyrir fjölgun óafgreiddra mála verður, svo allrar sanngirni sé gætt, að ítreka að árið 2015 

afgreiddi Útlendingastofnun meira en tvöfalt fleiri mál en árið áður og hefur stofnuninni því 

tekist að bregðast við mikilli aukningu umsókna um alþjóðlega vernd.159 

Ísland er ekki sér á báti þegar kemur að mikilli fjölgun flóttamanna árið 2015. Samanborið við 

Ísland þar sem fjöldi hælisumsókna tvöfaldaðist á árinu, tífaldaðist fjöldi umsókna í Finnlandi 

og nær tvöfaldaðist í Noregi. Fjölgun hælisumsókna í Svíþjóð var álíka og á Íslandi á meðan 

fjöldi mála í Danmörku jókst aðeins um fjórðung.160 

  

                                                 

158 Útlendingastofnun. (2013) Ársskýrsla. Bls. 24., Útlendingastofnun. (2014). Ársskýrsla. Bls. 17., 

Útlendingastofnun. (2016). Metfjöldi umsókna um vernd árið 2015. Sótt 28 apríl af: http://utl.is/index.php/um-

utlendingastofnun/frettir/742-aridh-2015-i-toelum 
159 Útlendingastofnun. (2013) Ársskýrsla. Bls. 24., Útlendingastofnun. (2014). Ársskýrsla. Bls. 17., 

Útlendingastofnun. (2016). Metfjöldi umsókna um vernd árið 2015. Sótt 28 apríl af: http://utl.is/index.php/um-

utlendingastofnun/frettir/742-aridh-2015-i-toelum 
160 Útlendingastofnun. (2016). Metfjöldi umsókna um vernd árið 2015. Sótt 28 apríl af: 

http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/frettir/742-aridh-2015-i-toelum 
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12.  Börn leita hælis á norðurlöndunum 

Lítið hefur reynt á regluverk Íslands varðandi fylgdarlaus börn í hælisleit, þar sem fá börn hafa 

komið ein síns liðs. Hins vegar hafa Svíþjóð og Noregur allnokkuð þurft að takast á við það 

verkefni að gæta að þeirri vernd sem börnum er tryggð í þjóðréttarsamningum landanna. 

Útlendingalög þessara landa byggja að miklu leiti á sömu grunnstoðum og útlendingalög 

Íslands. Því er vert að líta til þeirra til samanburðar og þá sérstaklega til Noregs, þar sem Ísland 

og Noregur eru ekki formlega bundin af tilskipunum Evrópusambandsins og íslensku 

útlendingalögin byggja að miklu leiti á norskum lögum. 

12.1. Svíþjóð 

Síðastliðin ár hefur hælisleitendum í Svíþjóð fjölgað svo um munar og þá ekki síst börnum sem 

leita hælis án fylgdar. Árið 2015 sóttu rúmlega 162.800 einstaklingar um alþjóðlega vernd í 

Svíþjóð, þar af voru 39.000 þeirra börn.161 Ástæðan fyrir þessari auknu fjölgun er talin sú að 

sænsk yfirvöld staðfesta ekki uppgefin aldur barna til að mynda með greiningu út frá tönnum 

einstaklinga. Flóttamenn í Svíþjóð hafa heimild til að flytja inn fjölskyldu sína þegar þeir hafa 

fengið dvalarleyfi. Í júní 2015 komu til að mynda um 1.500 börn í hælisleit til landsins.162 Þann 

26. nóvember 2015 tilkynnti sænska Útlendingastofnunina í fyrsta skipti að allt væri orðið fullt 

og ekki húsrúm til að finna húsaskjól fyrir þann fjölda flóttamanna sem leitar til landsins, þó 

var tekið fram að fjölskyldur með börn nytu forgangs þegar boðið yrði upp á fleiri 

gistimöguleika fyrir flóttamenn.163 

Sænska Útlendingastofnunin (e. The Swedish Migration Agency) leggur áherslu á að börn á 

flótta hvort sem þau eru í fylgd foreldra eða séu ein á ferð njóti sömu réttinda og sænsk börn, 

hvað varðar heilbrigðisþjónustu, skólagöngu og aðra félagslega þjónustu líkt og búsetuúrræði. 

Þá er lögð áhersla á grundvallar reglurnar fjórar í Barnasáttmálanum þegar kemur að 

                                                 

161 The Swedish Migration Agency. (2016). Inkomna ansökningar om asyl, 2015. Sótt 2. apríl 2016 af: 

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/Inkomna+ans%C3%

B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf 
162 Ingrid Carlqvist. (2015). "Refugee Children" Invade Sweden. Sótt 10. janúar 2016 af 

http://www.gatestoneinstitute.org/6190/sweden-refugee-children  
163 The Swedish Migration Agency. (2015). The Swedish Migration Agency is no longer able to offer 

accommodation to all asylum seekers. Sótt 10. janúar 2016 af http://www.migrationsverket.se/English/About-

the-Migration-Agency/News-archive/News-archive-2015/2015-11-26-The-Swedish-Migration-Agency-is-no-

longer-able-to-offer-accommodation-to-all-asylum-seekers.html  

http://www.gatestoneinstitute.org/6190/sweden-refugee-children
http://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/News-archive/News-archive-2015/2015-11-26-The-Swedish-Migration-Agency-is-no-longer-able-to-offer-accommodation-to-all-asylum-seekers.html
http://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/News-archive/News-archive-2015/2015-11-26-The-Swedish-Migration-Agency-is-no-longer-able-to-offer-accommodation-to-all-asylum-seekers.html
http://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/News-archive/News-archive-2015/2015-11-26-The-Swedish-Migration-Agency-is-no-longer-able-to-offer-accommodation-to-all-asylum-seekers.html
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málsmeðferð þar sem börn koma við sögu.164 Þegar barn verður 18 ára er ýmislegt sem breytist 

í réttarstöðunni þar sem einstaklingurinn er þá ekki lengur barn samkvæmt lögum og þar með 

skerðist að mörgu leiti sú aðstoð sem einstaklingurinn hefur haft. Til að mynda er 18 ára 

einstaklingur ábyrgur fyrir eigin fjármálum, heilbrigðis og búsetuúrræði breytast þar sem 

félagsþjónustunni ber ekki lengur skylda til að gæta hagsmuna einstaklinga og sú mikla vernd 

sem tekur sérstaklega til barna er ekki lengur til staðar.165 

12.2. Noregur 

Mikið álag hefur verið á umsóknum um alþjóðlega vernd í Noregi. Árið 2015 sóttu rúmlega 

31.100 um alþjóðlega vernd í Noregi og þar af voru um 5.300 börn án fylgdar.166 Þann 22. apríl 

2016 sendi norska útlendingastofnunin (e. The Norwegian Directorate of Immigration (UDI)) 

frá sér tilkynningu þess efnis, að þar sem mikil aukning hefði orðið í umsóknum um vernd 

myndi málsmeðferðartími lengjast samhliða því.167 Mega umsækjendur um vernd gera ráð fyrir 

að allt að átta mánuðir geta liðið frá því að umsókn er lögð inn og þar til fyrsta viðtal fer fram, 

og í sumum tilfellum getur biðin orðið lengri.168  

Barnaverndaryfirvöld í Noregi bera ábyrgð á vistun barna undir 15 ára aldri sem sótt hafa um 

alþjóðlega vernd en norska útlendingastofnunin ber ábyrgð á vistun á barna frá 15 til 18 ára.169 

Ef um fylgdalaust barn er að ræða er barninu skipaður talmaður sem ber að gæta að réttindum 

þess og leiðbeinir varðandi næstu skref. Skólaskylda er í Noregi frá 6 ára til 16 ára aldurs. Þegar 

                                                 

164 The Swedish Migration Agency. (2015). What rights do you have? Sótt 28. febrúar 2016 af: 

http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/Children-

seeking-asylum/With-parent-/What-rights-do-you-have.html 
165 The Swedish Migration Agency. (2015). If you will turn 18 soon. Sótt 28. febrúar 2015 af: 

http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/Children-

seeking-asylum/Without-parents/If-you-will-turn-18-soon.html 
166The Norwegian Directorate of Immigration. (2016). Asylum applications lodged in Norway by citizenship, sex 

and age. Sótt 28 febrúar 2016 af: https://www.udi.no/en/statistics-and-analysis/statistics/asylum-applications-

lodged-in-norway-by-citizenship-sex-and-age/ og Children, Youth and Family Affairs. (2015). Unaccompanied 

minors seeking asylum (EMA). Sótt 28. febrúar 2016 af: 

http://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Barn_som_soker_asyl/Enslige_mindrearige_asylsokere_E

MA/#heading5176 
167 The Norwegian Directorate of Immigration. (2016). Information for children under the age of 18 who have 

applied for protection and who do not have parents in Norway. Sótt 28. febrúar 2016 af: 

https://www.udi.no/en/important-messages/information-for-children-under-the-age-of-18-who-have-applied-for-

protection-and-who-do-not-have-parents-in-norway/ 
168 The Norwegian Directorate of Immigration. (e.d.). Case processing times. Sótt 28. febrúar 2016 af: 

https://www.udi.no/en/word-definitions/case-processing-times/#link-2321 
169 Children, Youth and Family Affairs. (2015). Unaccompanied minors seeking asylum (EMA). Sótt 28. febrúar 

2016 af: 

http://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Barn_som_soker_asyl/Enslige_mindrearige_asylsokere_E

MA/#heading5176 

https://www.udi.no/en/statistics-and-analysis/statistics/asylum-applications-lodged-in-norway-by-citizenship-sex-and-age/
https://www.udi.no/en/statistics-and-analysis/statistics/asylum-applications-lodged-in-norway-by-citizenship-sex-and-age/
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sótt hefur verið um vernd fyrir börn hafa börn rétt til að ganga í skóla að þremur mánuðum 

liðnum.170 Einnig eiga hælisleitendur í Noregi rétt á heilbrigðisþjónustu og tekur sá réttur gildi 

um leið og umsókn um vernd hefur verið lögð inn til yfirvalda.171 Í lok árs bjuggu rúmlega 

9.200 börn á norskum vistheimilum fyrir börn og hafði fjöldinn þar með þrefaldast frá árin á 

undan þar sem þá var fjöldinn rúmlega 2.700.172 Í Noregi eru börn send í aldursgreiningu ef 

ekki liggur fyrir raunverulegur aldur þeirra, aldursgreiningin ræður þá úrslitum um hvernig 

móttökumiðstöð þau eru send á og hvernig sú aðstoð sem þau eiga rétt á er framkvæmd.173 

 

  

                                                 

170 The Norwegian Directorate of Immigration. (e.d.). School for children who are asylum seekers. Sótt 28. 

febrúar 2016 af:https://www.udi.no/har-sokt/beskyttelse-asyl/bor-pa-midlertidig-overnatting-akuttplasser/skole-

for-barn-som-er-asylsokere/ 
171 The Norwegian Directorate of Immigration. (e.d.). Healthcare. Sótt 28. febrúar 2016 af: 

https://www.udi.no/har-sokt/beskyttelse-asyl/bor-pa-midlertidig-overnatting-akuttplasser/helsehjelp/ 
172 Children, Youth and Family Affairs. (2016). Children seeking asylum. Sótt 28. febrúar 2016 af: 

http://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Barn_som_soker_asyl/ 
173 The Norwegian Directorate of Immigration. (e.d.). Applying for protection (asylum) in Norway. Sótt 28. 

febrúar 2016 af: https://www.udi.no/en/want-to-apply/protection-asylum/protection-asylum-in-norway/ 
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13. Frumvarp til nýrra útlendingalaga 

Þann 18. apríl 2016 lagði Ólöf Nordal innanríkisráðherra fram frumvarp til nýrra 

útlendingalaga, um heildar endurskoðun á lögum nr. 96/2002 um útlendinga. Tveimur dögum 

síðar var málinu vísað í nefnd eftir fyrstu umræðu og býður nú afgreiðslu nefndar. Verður hér 

stuttlega gert grein fyrir efni þessa nýja frumvarps. 

Markmið frumvarpsins er að bæta löggjöf um útlendinga þar sem koma á til móts við þarfir 

samfélagsins og þeirra einstaklinga sem lögin ná til. Þá er ætlunin að tryggja mannúð, jöfnuð 

og skilvirkni við meðferð stjórnvalda varðandi málaflokkinn. Örar breytingar hafa orðið í 

málaflokknum, sem kalla á lagabreytingar. Meðal annars þarf að styrkja málsmeðferð og 

skilvirkni stjórnsýslu, ásamt því að skerpa á ákvæðum sem ná til sameiningar fjölskyldunnar 

og réttinda barna. Í frumvarpinu er lagt til að tekið verði mið af tilskipunum Evrópusambandsins 

varðandi málsmeðferð. Þá er lagt upp með að horfa til tilskipana 2013/33/ESB um 

lágmarkskröfur varðandi móttöku umsækjenda um alþjóðlega vernd, 2013/32/ESB um 

lágmarkskröfur til málsmeðferðar í aðildarríkjum við veitingu og afturköllun á stöðu 

flóttamanns og tilskipunar 2011/95/ESB um lágmarksskilyrði til að ríkisborgarar þriðju landa 

eða ríkisfangslausir einstaklingar teljist flóttamenn og þarfnist alþjóðlegrar verndar og um 

inntak slíkrar verndar.174 

Rík áhersla er á í frumvarpinu að íþyngjandi ákvæðum skuli einungis beitt ef brýn nauðsyn 

krefur og lagt er til að breytingar verði gerðar á kafla um gæsluvarðhald og önnur úrræði, þar 

sem nánari skilyrði verði sett um hvenær heimilt sé að beita slíkum úrræðum. Einnig er lagt til 

að persónubundið mat um stöðu einstaklings verði framkvæmt eins fljótt og kostur er, til að 

koma til móts við þarfir einstaklingsins ef þörf er fyrir sérfræðiaðstoð af einhverju tagi. Þá 

kemur inn nýmæli um að sett verði á stofn móttökumiðstöð fyrir umsækjendur um alþjóðlega 

vernd, sem hefur það að markmiði að greina sem fyrst þá einstaklinga sem taldir eru í 

sérstaklega viðkvæmri stöðu og tryggja viðeigandi aðstoð og þjónustu. Þrátt fyrir að vilji sér 

fyrir hendi að réttindi umsækjenda í málaflokknum séu tryggð hefur ekki legið fyrir sérstakt 

greiningarferli eða kerfisbundin upplýsingasöfnun til að greina þarfir umsækjenda. Hugsunin 

bakvið móttökumiðstöð er að umsækjendur geti fengið nauðsynlega fagþjónustu á einum stað 

                                                 

174 Frumvarp til laga um útlendinga. Þskj. 1180. 145. löggjafarþing, 728. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð 

http://www.althingi.is/altext/145/s/1180.html [18. apríl 2016]. 
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og að hægt sé að tryggja öryggi með því að stjórnvöld geti brugðist við ef umsækjandi er talin 

hættulegur sjálfum sér og öðrum.175 

Lagt er til að smávægilegar breytingar verði gerðar á kærunefnd útlendingalaga sem sett var á 

með lögum nr. 64/2014, þar sem fjölgun nefndarmanna er talin nauðsynleg til að auka skilvirkni 

og gæði málsmeðferðar.176 Málsmeðferðartími hefur verið allt of langur um langt skeið og 

kominn tími til að gera úrbætur að sögn umboðsmanns Alþingis. Meðalafgreiðslutími mála hjá 

Útlendingastofnun var 92 dagar árið 2014 en 67 dagar í málum sem komu inn á borð 

stofnunarinnar eftir 25. ágúst 2014. Þá var málsmeðferðartími hjá kærunefnd útlendingamála 

mun lengri en talið var að í lok árs 2015 yrði hann á bilinu 200-220 dagar. Uppfærðar 

upplýsingar bárust um meðalmálsferðartíma frá kærunefnd útlendingamála 7. janúar 2016. Árið 

2015 tóku mál sem tekin voru til efnismeðferðar hjá kærunefndinni 215 daga en Dyflinnarmál 

tóku 232 daga. Þó var tekið fram að ný máli sem tekin voru til efnismeðferðar tækju að meðaltali 

143 daga en 113 daga í Dyflinnarmálum. Innaríkisráðuneytið hóf átak til að stytta 

málsmeðferðartíma árið 2013 í 90 daga en ljóst er að það markmið hefur ekki náðst.177  

Réttarstaða barna er styrkt í frumvarpinu með hliðsjón af 22. gr. Barnasáttmálans þar sem á 

íslenskum stjórnvöldum hvílir þjóðréttarskylda til að tryggja öllum börnum sem sækja um 

alþjóðlega vernd sérstaka vernd. Nýmæli er sett inn um að í málum sem taka til barna skuli 

sérstaklega hafa það sem er barninu fyrir bestu í forgang til samræmis við 3. gr. 

Barnasáttmálans. Skal þá líta til þess að það sé barninu fyrir bestu þegar möguleiki er á 

fjölskyldusameiningu, að öryggi, velferð og félagslegur þroski ásamt því að barni sér gert fært 

á að hafa skoðun á málinu sem líta beri á til samræmis við aldur þess og þroska. Þá er litið 

sérstaklega til fylgdarlausra barna og litið til vinnu undanfarinna ára, má þar nefna 

aðgerðaráætlanir og vinnureglur sem gerðar hafa verið og tilskipunar 2013/33/ESB. Lagt er til 

að formlegri málsmeðferð verði komið á fót sem tekur til fylgdarlausra barna. Nýmæli er í 

frumvarpinu þar sem kveðið er á um hagsmunagæslumann barna sem felst í viðbótaraðstoð við 

þann lögbundna stuðning sem félagsþjónustan og barnaverndaryfirvöld standa fyrir. Ákvæðið 

er tekið úr norsku útlendingalögunum þar sem hagsmunagæslumaður sér t.d. um alla þá aðstoð 
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sem barn þarf á að halda, má þar nefna að aðstoða barn við að leita heilbrigðisþjónustu, 

menntunar og félagslegra réttinda.178 

Einnig má benda á að breytingar eru gerðar á hugtakanotkun og þá sérstaklega orðinu „hæli“ 

og „hælisleitandi“ þau hugtök er felld á brott og í staðin koma hugtökin „alþjóleg vernd“ og 

„umsækjandi um alþjólega vernd“, þetta er gert til samræmis við hugtakanotkun á 

alþjóðavettvangi. 
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14. Niðurlag 

Ritgerð þessi er á sviði evrópuréttar, mannréttinda, barnaréttar og flóttamannaréttar. Þá hefur 

verið fjallað um þjóðréttarsamninga sem taka til flóttamannaverndar almennt og réttarverndar 

barna á flótta. Innlendri löggjöf hefur verið lýst, ásamt því að stuttlega var vikið að nýju 

frumvarpi sem lagt hefur verið fram á Alþingi á réttarsviðinu. Megin tilgangur verkefnisins var 

að varpa ljósi á réttarstöðu flóttamanna og hvernig vernd flóttamönnum stæði til boða á Íslandi, 

þá var aðalega lögð áhersla á réttarstöðu barna á flótta hvort sem þau væri í fylgd eða 

fylgdarlaus. Var því lagt upp með spurninguna: 

Hver eru réttindi barna á flótta að íslenskum rétti og samkvæmt þeim alþjóðlegu 

skuldbindingum sem Ísland hefur undirgengist? 

Útlendingastofnun er sú stofnun sem ákvarða á í málum hælisleitenda hérlendis og þá hvort 

vísa skuli aðila á brott eða hvort málið skuli tekið til efnismeðferðar hérlendis, en meðferð mála 

getur tekið langan tíma. Útlendingastofnun tekur ákvörðun um hvort veita skuli hæli eða 

dvalarleyfi af mannúðarástæðum eða hvort vísa beri hælisleitandanum af landi brott. Nokkuð 

er um að ríki taki ekki á málum hælisumsækjenda heldur reyni eftir fremsta megni að 

endursenda þá til þess ríkis sem þeir komu frá, en ákvæði sem heimilar það er að finna í 

Dyflinnarreglugerðinni. Séu hælisleitendur endursendir þýðir það að umsókn þeirra er ekki 

tekin til efnislegrar meðferðar hérlendis, heldur beri móttökuríki að fjalla um mál þeirra. 

Dyflinnarreglugerðin á að hafa þann tilgang að verja rétt flóttamanna og veita þeim betra 

réttaröryggi. Hins vegar er staðan sú að vafamál er hvort það sé raunin, þar sem 

endursendingarákvæði virðast hafa mikil áhrif á framkvæmd mála flóttamanna. Þegar litið er 

til þeirra tölfræðilegu upplýsinga sem liggja fyrir má velta fyrir sér hvort Dyflinnarreglugerðin 

sé að uppfylla það markmið sem lagt var upp með, en brottvísanir á grundvelli reglugerðarinnar 

eru nokkuð algengar. 

Þegar sótt er um hæli ber flóttamönnum að sanna á sér deili, en erfitt getur verið fyrir barn sem 

er eitt á ferð að sanna tilvist sína og því ber að leggja minni áherslu á það þegar ákvarðað er 

hvort barn skuli fá vernd. Nokkuð er um að börn verði viðskila við fjölskyldu sína á flótta, en 

dæmi eru um að börn hafa komið ein síns liðs til Íslands en þó ekki í miklu mæli og því lítið 

reynt á löggjöf sem tekur til fylgdarlausra barna. Ef fylgdarlaust barn kemur til landsins ber 

íslenska ríkinu að aðstoða barnið við að hafa uppi á fjölskyldu sinni og reyna að koma á 

fjölskyldusameiningu ef það er talið barni fyrir best. Einnig má geta þess að óheimilt er að vísa 
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barni á brott ef talið er að það skaði barnið eða enginn sé til staðar til að taka við barni á þeim 

stað sem vísa ætti því til. Væri hins vegar um fullorðinn einstakling að ræða er ekki óheimilt að 

vísa einstaklingi á brott nema ef um ástæðuríkan ótta sé að ræða. Útlendingastofnun ber því að 

gæta betur að velferð barna en að velferð fullorðinna enda líkt og fram hefur komið barn 

viðkvæmur einstaklingur.  

Íslenska ríkinu ber að veita flóttamönnum ýmsa þjónustu og aðstoð þegar sótt er um hæli, gildir 

það jafnt fyrir börn sem og fullorðna. Þá ber að veita grunn félagsþjónustu þar sem búsetuúrræði 

og framfærsla eiga að vera tryggð meðan umsókn aðila er til meðferðar hjá stjórnvöldum. Hins 

vegar er lítið um slík úrræði hérlendis og stjórnvöld hafa gripið til þess ráðs að leita til 

sveitarfélaga um vistunarúrræði fyrir hælisleitendur. Þá hafa börn verið vistuð með fullorðum 

en líkt og áður sagði er slíkt óheimilt. Þá hafa börn verið vistuð í varðhaldi þrátt fyrir að það sé 

í andstæðu við Mannréttindasáttmála Evrópu. Mikil þörf er á að koma á fót móttökumiðstöð 

sem leysir úr þessum vanda, þar sem hægt væri að hafa til staðar úrræði fyrir börn.  

Nokkuð er um að ríki brjóti á fólki á flótta og hefur Mannréttindadómstóllinn tekið á mörgum 

slíkum málum. Má þar sem dæmi nefna mál Kanagaratnam o.fl. gegn Belgíu þar sem kona á 

flótta með þrjú börn sín var vistuð í varðhaldi í slæmum aðstæðum, sem ekki voru hentug fyrir 

börn. Þar taldi Mannréttindadómstóllinn að Belgía hafði brotið gegn 3. gr. og 5. gr. 

Mannréttindasáttmálans. Svipaðar kringumstæður voru í máli Muskhadzhiyeva gegn Belgíu en 

þar hafði kona sótt um hæli ásamt fjórum ungum börnum og verið vistuð ásamt börnunum í 

varðhaldi sem var ekki boðlegt börnunum. Þessi vistun barnanna varð til þess að þau fóru að 

sína ýmsa andlega og sálfræðilega kvilla sem höfðu slæm áhrif á líðan þeirra. Í málinu taldi 

Mannréttindadómstóllinn einnig að brotið hefði verið gegn 3. gr. og 5. gr. 

Mannréttindasáttmálans. 

Í Barnasáttmálanum kemur fram að ávallt skuli hafa hagsmuni barnsins að leiðaljósi við 

ákvarðanatöku en ljóst er að svo er ekki alltaf í framkvæmd. Ákvæði Mannréttindasáttmálans 

ber að túlka þrengra þegar börn eru annars vegar, þar sem aðstæður sem hæfa fullorðnum eru 

ekki alltaf taldar hæfa börnum enda börn viðkvæmari einstaklingar sem vernda þarf á ríkari 

máta en fullorðna. Börn á að vista aðskilin frá fullorðnum einstaklingum en með vísan til 

framangreindra dóma má sjá að sú er ekki alltaf verið raunin en slíkt gæti talist brot á 22. gr. 

Barnasáttmálans, ásamt ákvæðum Mannréttindasáttmálans.  

Í 24. gr. Barnasáttmálans er ákvæði sem segir að aðildarríki beri að tryggja að ekkert barn fari 

á mis við heilbrigðisþjónustu. Hins vegar eru hælisleitendur ekki sjúkratryggðir strax og 
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umsókn hefur verið lögð fram og því getur það orðið dýrt að leita læknisaðstoðar fyrir þennan 

hóp. Ef tryggja á börnum og öðrum hælisleitendum fullan rétt til læknisaðstoðar þarf að skýra 

nánar ákvæði um réttarvernd sem snýr að þeim málaflokki. Innanríkisráðuneytið hefur nú þegar 

viðurkennt þennan vanda og bent á að þörf sé á úrbótum hvað þetta varðar. Hægt væri að hafa 

sérþjálfað starfsfólk á móttökumiðstöð þar sem hælisleitendur hefðu aðgang að grunnaðstoð og 

þjónustu, en núverandi útlendingalöggjöf býður ekki upp á þann möguleika og því þörf á að 

endurskoða það regluverk sem í gildi er. 

Á meðan á ritun þessa lokaverkefnis stóð var lagt fram frumvarp til nýrra útlendingalaga þar 

sem nokkurra nýmæla gætti. Í því frumvarpi er lögð meiri áhersla á réttarvernd barna ásamt því 

að réttarstaða flóttamanna er styrkt til muna. Við samningu frumvarpsins var horft til 

Barnasáttmálans sem lögfestur var hérlendis með lögum nr. 19/2013. Þá er til að mynda kveðið 

á um í 32. gr. frumvarpsins að ekki skuli refsa aðila sem kemur ólöglega til landsins komi aðili 

beint frá ríki þar sem hann hafði ástæðu til að óttast ofsóknir. Er því minni hætta á að börn lendi 

í varðhaldi komi þau skilríkjalaus til landsins. Þá skal tryggt að börn skuli ekki sæta íþyngjandi 

aðgerðum nema allar aðrar leiðir séu ófærar. Í frumvarpinu er aukið á rétt barna með því að 

kveða á um skipun hagsmunafulltrúa með hverju barni, lagt er til að móttökumiðstöðvar verði 

settar á stofn og ríkari áhersla lögð á að málsmeðferð verði í samræmi við stjórnsýslulög. 

Löggjöf varðandi börn á flótta er nokkuð ábótavant þar sem ekki eru til úrræði fyrir þennan hóp 

flóttamanna. Verði frumvarp til endurskoðunar á útlendingalöggjöf samþykkt á Alþingi munu 

mörg þeirra vandamála sem fylgja flóttamönnum og umsækjendum um alþjóðlega vernd 

minnka til muna. Auk réttarbótar þarf nokkra innviðauppbyggingu er varðar málaflokkinn en 

til að mynda þarf sterkar móttökumiðstöðvar sem eru í stakk búnar til að greina vandamál 

einstaklinganna og veita viðunandi aðstoð eins fljótt og hægt er. 
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