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ÚTDRÁTTUR 
 
Í ritgerðinni er sjónum beint að flóttamannarétti og sérstaklega stöðu þeirra umsækjenda um 
alþjóðlega vernd hér á landi sem bíður endursending til annarra aðildarríkja 
Dyflinnarreglugerðarinnar, þ.e. ríkja sem hafa þegar synjað þeim um alþjóðlega vernd. 
 Fjallað er um alþjóðlegar skuldbindingar Íslands í þessum málaflokki sem og hvað íslensk 
lög mæla fyrir um varðandi móttöku og meðferð umsækjenda um alþjóðlega vernd. Einnig er 
greint hvernig íslenski löggjafinn hefur innleitt alþjóðlegar skuldbindingar og hvernig 
framkvæmd íslenskra stjórnvalda í þessum málum hefur verið háttað. 
 Þegar kemur að alþjóðlegum skuldbindingum skipta mestu máli Mannréttindayfirlýsing 
Sameinuðu þjóðanna, Samningurinn um réttarstöðu flóttamanna frá 1951, Dyflinnarreglugerðin 
og Mannréttindasáttmáli Evrópu. Rakið er efnislegt innihalda þessara gerninga og hvernig 
þróun lykilhugtaka eins og alþjóðlegrar verndar og bannsins gegn endursendingu hefur verið. 
 Undanfarin ár hafa tveir lagabálkar mælt fyrir um réttindi og skyldur útlendinga hér á landi, 
lög nr. 96/2002 um útlendinga og lög nr. 80/2016 um útlendinga. Það er niðurstaða þessarar 
ritgerðar að þau hafi verið í takti við þær alþjóðlegu skuldbindingar sem til skoðunar komu. 
Reglan um bannið við endursendingu er lögfest nú í 42. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga og 
skv. 1. mgr. 36. gr. sömu laga er meginregla laganna að umsóknir um alþjóðlega vernd skuli 
taka til efnislegrar meðferðar. 
 Skoðun á framkvæmd íslenskra stjórnvalda sýnir hins vegar að þau gæta ekki að því mati 
sem þeim er þó skylt að gera og þannig er fleirum vísað úr landi hér en mögulega er tilefni til. 
Gagnrýnt er sérstaklega hvernig kærunefnd útlendingamála framselur skyldu sína að meta 
hættuna á óbeinni endursendingu til erlendra ríkja. Þá eru jafnframt færð rök fyrir því að íslensk 
stjórnvöld noti mannréttindasáttmála Evrópu og Mannréttindadómstól Evrópu til að skerða 
réttindi sem umsækjendum um alþjóðlega vernd eru veitt í íslenskum lögum. 
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ABSTRACT 
 
In this thesis the focus is on refugee law and in particular the situation of certain applicants for 
international protection in Iceland, who are awaiting to be returned to other member states of 
the Dublin Regulation, states which have already rejected their applications for international 
protection. 
 First there is an analysis of the international rules and laws that Iceland is bound by. It is 
furthermore described what Icelandic law stipulate with regards to applicants for international 
protection and how the Icelandic legislator has implemented its various international 
commitments. Finally, there is an analysis on how the Icelandic government has carried out its 
obligations. 
 When it comes to international commitments the most important ones are derived from the 
Universal Declaration of Human Rights, the 1951 Refugee Convention, the Dublin III 
Regulation and the European Convention on Human Rights. There is a description of the 
content of these different instruments and how key concepts have developed, concepts like 
international protections and non-refoulement. 
 In recent years there have been two acts that deal with the rights and obligations of 
foreigners in Iceland. Namely Act on Foreigners no. 96/2002 and no. 80/2016. It is the 
conclusion of this thesis that those acts are consistent with the international commitments that 
were reviewed. 
 The review of the decisions made by the Immigration and Asylum Appeals Board show that 
the Appeals Board does not adhere to its obligations and therefore the possibility exists that 
applicants are removed from Iceland without the right assessment of the risk of non-
refoulement. It is criticised how the Appeals Board assigns its duties to assess this risk of 
indirect non-refoulement to foreign nations. It is furthermore the conclusion that the Appeals 
Board uses the European Convention on Human Rights to limit the rights that applicants for 
international protection are given under Icelandic law. 
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1 Inngangur 
 
[Þ]ar sem mannréttindi hafa verið vanvirt og smánuð hefur það leitt til siðlausra 
óhæfuverka, sem ofboðið hafa samvisku mannkynsins [...].1 
  Nú í upphafi 21. aldarinnar hafa Íslendingar kynnst mikilli fjölgun ferðalanga til landsins, 

allt í senn; ferðamanna, farandverkamanna og flóttamanna.2 Ástæður hins aukna fjölda eru 
mismunandi eftir hverjum hópi fyrir sig og hefur vöxturinn verið ólíkur á tímabilinu milli 
flokkanna en í öllum tilfellum hefur þó fjöldinn margfaldast á frekar stuttum tíma. Þannig var 
gríðarlegur innflutningur erlendra verkamanna vegna framkvæmdanna við Kárahnjúka 
vendipunktur þegar kemur að farandverkamönnum hér á landi. Nokkru síðar fóru ferðamenn 
að streyma til landsins sem aldrei fyrr. Breytti þar miklu þegar landið varð alræmt um allan 
heim vegna efnahagshruns og eldgoss. Það var hins vegar ekki fyrr en 2016 að fjöldi 
umsækjenda um alþjóðlega vernd jókst verulega. Reyndar rúmlega þrefaldaðist hann það árið 
miðað við árið á undan.3 Hverjum þessara hópa fylgja tækifæri og ógnanir svo gripið sé til 
tungutaks úr viðskiptafræðinni og ekki er óeðlilegt að umræða skapist um áhrifin á jafn lítið 
þjóðfélag og byggir þetta land. Í þeirri umræðu þarf þó að hafa þá staðreynd að leiðarljósi að 
hér er um manneskjur með sína meðfæddu göfgi4 að ræða en ekki innantóma tölfræði eða 
lífvana hluti. 
 Segja má að með stofnun Sameinuðu þjóðanna í San Francisco 1945, Evrópuráðsins í 
London 1949, Kola- og stálbandalags Evrópu í París 1951 og Efnahagsbandalags Evrópu í Róm 
1957 hafi ákveðinn grunnur verið lagður að því samevrópska umhverfi sem við búum við í 
dag.5 Allar þessar yfirþjóðlegu stofnanir voru settar á fót vegna og í kjölfar eins mesta 
hildarleiks mannkynssögunnar, síðari heimsstyrjaldarinnar. Þar sem mannréttindi voru 
fótumtroðin þannig að sjaldan, ef nokkru sinni, hefur annað eins viðgengist og aðeins er hægt 

                                                
1 Inngangsorð Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1948, „Mannréttindayfirlýsing 
Sameinuðu þjóðanna“. Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að, bls. 9. 
2 Réttara væri að vísa hér til umsækjenda um alþjóðlega vernd en orðið flóttamenn stuðlar betur í þessari 
upptalningu. 
3 Samtals sóttu 1.132 um alþjóðlega vernd árið 2016 á Íslandi miðað við 354 umsóknir 2015. Hélst sá fjöldi 
nokkuð stöðugur árið 2017 þegar 1.096 sóttu um, „Tölfræði hælismála“, http://utl.is/index.php/um-
utlendingastofnun/toelfraedhi. 
4 Sjá inngangsorð Alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og Alþjóðasamnings um 
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, „Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi“. 
Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að, bls. 144 og „Alþjóðasamningur um borgaraleg og 
stjórnmálaleg réttindi“. Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að, bls. 156. 
5 Hér má að sjálfsögðu ekki gleyma Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD) og Atlantshafsbandalaginu 
(NATO) þó afleiddur réttur og áhrif þeirra, ef svo má að orði komast, séu minni né því að áhrifasvæði 
Sameinuðu þjóðanna er hnattrænt.  
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að vona að slíkt endurtaki sig aldrei. Það er því eðlilegt að stofnskrár Sameinuðu þjóðanna og 
Evrópuráðsins vísi til grundvallarréttinda manna eða mannréttinda í inngangsorðum sínum eða 
markmiðum6 og að grunnstef inngangsorða stofnsáttmála forvera Evrópusambandsins skuli 
hafa verið ákall um frið.7 Þá þarf ekki að efast, hafi einhver gert það, um skuldbindingar 
Evrópusambandsins til mannréttinda því árið 2009 varð Réttindaskrá Evrópusambandsins hluti 
af sáttmálum þess.8 Allar þessar alþjóðlegu stofnanir láta sig þannig mannréttindi miklu varða 
og miðað við upphafsorðin hér að ofan úr Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er ekki 
vanþörf á. 
 Þegar kemur að mannréttindum umsækjenda um alþjóðlega vernd reynir á staðfestu ríkja, 
jafnvel enn meir en þegar um eigin þegna er að ræða. Það getur nefnilega verið freistandi eða 
auðveldara að taka skemmri skírn á réttindum einstaklinga þegar þeir koma utan frá. Þó ekki 
nema fyrir þá staðreynd að einstaklingum sem hefur verið frá- eða brottvísað eða jafnvel aldrei 
hleypt inn í land reynist það að öllu jöfnu erfitt að bera mál sín undir dómstóla þess ríkis. Á 
sama tíma eru umsækjendur um alþjóðlega vernd meðal þeirra viðkvæmustu hópa sem hægt er 
að finna og í mestri þörf fyrir ríka vernd. Með það í huga og sem tilraun til að dreifa ábyrgð og 
byrðum ríkja, við að taka á móti umsækjendum um alþjóðlega vernd, hafa þjóðir heims 
samþykkt sérstaka samninga um stöðu þeirra. 
 Hvað okkur hér á Íslandi varðar þarf að horfa annars vegar til þróunar á vettvangi 
Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins um miðja síðustu öld og hins vegar innan Evrópu og 
Evrópusambandsins um og upp úr síðustu aldamótum. Í starfi Sameinuðu þjóðanna skiptir 
höfuð máli samþykkt Mannréttindayfirlýsingarinnar 1948, samningurinn um réttarstöðu 
flóttamanna frá 1951 og bókunin um réttarstöðu flóttamanna frá 1967 og þær skyldur sem þessir 
þjóðréttargerningar leggja á íslenska ríkið.9 Af hinu svæðisbundna samstarfi Evrópuríkja hefur 
mest áhrif Dyflinnarsamstarfið svokallaða að ógleymdum mannréttindasáttmála Evrópu. 
 Í næsta kafla verða ofantaldir þjóðréttargerningar reifaðir ásamt öðrum þeim sem þurfa 
þykir. Að því loknu verður athyglinni beint að íslenskum lögum og hvernig löggjafinn hefur 

                                                
6 „Sáttmáli hinna Sameinuðu þjóða og Samþykktir milliríkjadómsins“, 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-althjodastofnanir/sattmali-sth/ og „Stofnskrá 
Evrópuráðsins - Safn Evrópusamninga/1“, https://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/ EvrSamningar/nr/550. 
7 „Stofnsáttmáli Kola- og stálbandalags Evrópu“, http://europa.eu/european-union/law/treaties_en og 
„Stofnsáttmáli Efnahagsbandalags Evrópu“, http://europa.eu/european-union/law/treaties_en. Þá vísar 
Rómarsáttmálinn í inngangsorðum sínum til stofnskrár Sameinuðu þjóðanna. 
8 Með gildistöku Lissabon-sáttmálans árið 2009, sjá Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu“, bls. 
24. „Mannréttindaskrá Evrópusambandsins“, http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-
force.html.  
9 Til hægðarauka verður framvegis vísað til samningsins og bókunarinnar saman sem flóttamannasamningsins. 
„Convention and Protocol relating to the Status of Refugees“, http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf. 
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innleitt hinar alþjóðlegu skuldbindingar Íslands. Um réttindi og skyldur útlendinga hér á landi, 
m.a. umsækjenda um alþjóðlega vernd, er mælt fyrir um í lögum nr. 80/2016 um útlendinga, 
áður lögum nr. 96/2002 um útlendinga. Meginregla laganna er að taka umsóknir um alþjóðlega 
vernd til efnislegrar meðferðar, sbr. 1. mgr. 36. gr. núgildandi laga, en sú regla er þó ekki án 
undantekninga. 1. mgr. 42. gr. núgildandi laga um útlendinga lögfestir þá grundvallarregluna 
um non-refoulement, bannið við því að vísa fólki brott eða endursenda þangað sem líf þess eða 
frelsi kann að vera í hættu. Í 2. mgr. sömu greinar segir jafnframt að 1. mgr. 42. gr. eigi einnig 
við um sendingar útlendinga til svæða þar sem ekki er tryggt að þeir verði ekki sendir áfram til 
svæða þar sem þeir hafi ástæðu til að óttast ofsóknir, sbr. 37. og 38. gr. útlendingalaga, eða 
vegna svipaðra aðstæðna og greinir í flóttamannahugtakinu, eru í yfirvofandi hættu á að láta 
lífið eða verða fyrir ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð. 2. mgr. 42. gr. útlendingalaga 
lögfestir þannig hina svokölluðu indirect non-refoulement reglu. 
 Að lokum verða endursendingar umsækjenda um alþjóðlega vernd til annarra aðildarríkja 
Dyflinnarreglugerðarinnar10 greindar. Spurt er hvort íslensk stjórnvöld endursendi 
umsækjendur um alþjóðlega vernd á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar til annarra 
aðildarríkja nefndrar reglugerðar þegar að viðkomandi umsækjendum hefur þegar verið synjað 
um alþjóðlega vernd þar? Ef svo er, hvernig tryggja íslensk stjórnvöld að umsækjendurnir verði 
ekki sendir áfram til heimaríkja sinna sem íslensk stjórnvöld telja, í öðrum ákvörðunum sínum, 
ekki örugg, þ.e.a.s. að þar kunni líf eða frelsi fólks að vera í hættu? 
 
2 Alþjóðlegar skuldbindingar Íslands og umsækjendur um alþjóðlega vernd 
Nú má ekki skilja það, sem stendur hér að ofan, svo að mannréttindi hafi verið fundin upp í 
hildarleik síðari heimsstyrjaldarinnar. Þau voru ekki uppgötvuð þegar að Bandamenn komu 
saman á Dumbarton Oaks í Bandaríkjunum, árið 1944, og skipulögðu hina nýju heimsmynd 
sem taka átti við í lok styrjaldarinnar, né þegar 50 ríki samþykktu Sáttmála hinna Sameinuðu 
                                                
10 OJ 180/31. Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 
establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an 
application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless 
person. Auglýsing C-1/2014. 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). Sjá einnig vegna eldri reglugerðar: OJ 50/1. Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 
2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an 
asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national. Auglýsing C-14/2003. 
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 343/2003 frá 18. febrúar 2003 um að koma á viðmiðunum og fyrirkomulagi við að 
ákvarða hvaða aðildarríki beri ábyrgð á meðferð umsóknar um hæli sem ríkisborgari þriðja lands leggur fram í 
einu aðildarríkjanna.  
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þjóða í San Francisco þann 26. júní 1945 eða jafnvel þegar Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 
samþykki Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna árið 1947.11 Þau voru heldur ekki 
gripin úr lausu lofti þegar Evrópuráðið var stofnað 1949 eða þegar mannréttindasáttmáli Evrópu 
var undirritaður í Róm 4. nóvember 1950.12 
 Þegar aðdragandi og ritun Mannréttindayfirlýsingarinnar er skoðuð sést vel að litið var m.a. 
til stjórnarskráa 55 ríkja í Afríku, Ameríku, Asíu og Evrópu.13 M.ö.o. var litið til langrar hefðar 
mannréttinda sem í Evrópu t.d. teygði sig aldir aftur í tímann. Líta mætti í því samhengi til 17. 
og 18. aldar og umrótsins í Frakklandi og hinum nýstofnuðu Bandaríkjunum og sennilega mætti 
rekja beina blóðlínu þessarar þróunar allt til Englands og ársins 1215 þegar Magna Charta var 
neydd upp á Jóhann konung landlausa.14 Sé litið víðar en eingöngu til Evrópu í sögu 
mannréttinda má benda á hin ýmsu fornu menningarsamfélög, trúarrit og jafnvel til næstum 
4000 ára gamals texta lögbókar Hammúrabís.15 
 Í samhengi þess efnis sem hér er til umfjöllunar þarf þá ekki að líta lengra en til annarrar 
Mósebókar þar sem Drottinn segir við Móse og gyðinga: 

 
Eigi skalt þú veita útlendum manni ágang. Þér vitið sjálfir, hvernig útlendum manni er 
innanbrjóst, því að þér voruð útlendingar í Egyptalandi.16 
  Þó sést gjörlega á þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem íslenska ríkið hefur gengist undir 

að skrásetning mannréttinda og þróun þeirra tók mikinn kipp um og upp úr miðri 20. öldinni. 
Alþjóðasamfélagið í tilraun sinni að láta ekki mistök fortíðar endurtaka sig hófst handa við 
gífurlega reglusetningu. Sú reglusetning öll verður ekki rakin hér frekar, nema þá að litlu leyti, 
og verður framvegis aðeins litið til gildandi flóttamannaréttar. 
 Í næstu köflum verður farið nokkrum orðum um sögu, uppbyggingu og reglur nefnds 
alþjóðasamfélags. Að því loknu verða hugtök og helstu skuldbindingar sem eiga við á sviði 
flóttamannaréttar raktar og metið hvert gildi þeirra er í íslenskum rétti. 
                                                
11 Micheline Ishay: The History of Human Rights, bls. 16 og „History of the United Nations“, 
http://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html. 
12 Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu“, bls. 23-25. 
13 Guðmundur Alfreðsson og Jakob Þ. Möller: „Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna“, bls. 18. Sjá einnig 
The Universal Declaration of Human Rights. The Travaux Préparatoires. Ritstj. William A. Schabas. Cambridge 
2013. 
14 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 24 og Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og 
Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 3. 
15 Micheline Ishay: The History of Human Rights, bls. 6-7. Vegna sögu alþjóðlegrar verndar sérstaklega má vísa 
til áhugaverðrar umfjöllunar í María-Teresa Gil-Bazo: „Asylum as a General Principle of International Law“, bls. 
20-23. 
16 Biblían. Önnur Mósebók 23:9 (10. íslenska útgáfa). Sjá einnig umfjöllun í María-Teresa Gil-Bazo: „Asylum as 
a General Principle of International Law“, bls. 17-20.  
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2.1 Þjóðríkið 
Þó hin fornu ríki sögunnar og jafnvel ættbálkar þar á undan hafi að sjálfsögðu myndað ákveðið 
innra skipulag, stundum allflókið, og átt í samskiptum sín á milli eru þjóðríki nútímans, sem 
sjálfstæðar, fullvalda og formlega jafnstæðar skipulagseiningar, ekki ýkja gömul.17 Ræður þar 
mestu að sjálf ríkjahugmyndin tók gagngerum breytingum á síðmiðöldum.18 Deiglan í 
borgríkjum Ítalíu á 13. öld markaði þannig ekki aðeins upphaf blómaskeiðs vestrænnar 
menningar og lista með endurreisninni heldur má einnig finna um sama leyti fyrstu rætur 
grundvallarbreytinga á skipulagi ríkja í Evrópu.19 Á næstu öldum gengu í garð miklir 
landvinningar Evrópubúa í öðrum heimsálfum, áhrif kirkjunnar fóru þverrandi, viðskipti og 
samskipti milli ríkja jukust, valdið hætti að vera bundið einvaldinum og færðist til ríkisvaldsins, 
ákveðins stjórnskipulags yfir þjóð og landsvæði,20 og ríkin fóru að teljast fullvalda, þau lutu 
engu utanaðkomandi valdi heldur sóttu stjórnvöld vald sitt, beint eða óbeint, til þjóðarinnar.21 
 Stærsta skrefið að nútíma ríkjaskipan, byggðu á fullvalda þjóðríkjum, var stigið í lok 30 ára 
stríðsins (1618-48) með friðarsamningum kenndum við Westfalen. Þar öðluðust öll ríki Evrópu, 
stór og það sem mestu skipti smá, fullveldi með einu pennastriki.22 Þó að hugtakið fullveldi hafi 
náð yfir öll þjóðríki þess tíma, ríki Evrópu mestmegnis, þýðir það ekki að þau hafi öll talist um 
leið raunverulega jafnstæð. Þvert á móti naut hópur stórra og valdamikilla Evrópuríkja sérstöðu 
í alþjóðasamskiptum og til varð hið skemmtilega hugtak, „settled at five“, um það þegar 
England, Prússland, Rússland, veldi Habsborgara (nú Austurríki) og Frakkland funduðu 1814-
1815 í kjölfar ósigurs Napóleons. Undirstrikar hugtakið að stóru þjóðríkin sátu ein að 
samningaborðinu til að byrja með og ákváðu sín á milli megin línurnar. Þeim þjóðríkjum sem 
samningarnir snertu beint var aðeins boðið að taka þátt „at six“ eða „at seven“ en öðrum var, 
yfir höfuð, alls ekkert boðið.23 Þannig gerðu þessi fáu þjóðríki samninga sem voru lagalega 
bindandi og sem í raun bundu alla Evrópu. Síðar hafa þjóðríkin sem fengu boð um að koma 
                                                
17 Að þjóðríki séu sjálfstæð til að samþykkja eða hafna skuldbindingum á alþjóðavettvangi, hafi fullveldi eða 
einkarétt í eigin lögsögu og á eigin stefnu út á við og að þau virði fullveldi hvers annars og séu jafngild, hafi 
formlegt jafnræði. Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 110-113. 
18 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 24. 
19 Stephanie Lawson: International Relations, bls. 27-29. 
20 Sjá t.d. skilgreiningu 1. gr. Montevídeó-samningsins um réttindi og skyldur ríkja frá 26. desember 1933. Sjá 
einnig umfjöllun í bók Gunnars G. Schram, Stjórnskipunarréttur en þar segir að það séu „fjögur grundvallaratriði 
óhjákvæmilegar forsendur fyrir tilvist ríkis, þ.e.a.s. fólk, land, lögbundið skipulag og stjórnarfarslegt sjálfstæði. 
Vanti eitthvert þessara meginatriða [sé] ekki um ríki að ræða. [Sé] það auðsætt og þarfnast ekki langra skýringa.“ 
Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 18. 
21 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 24. 
22 Karen A. Mingst: Essentials of International Relations, bls. 24 og Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: 
Þjóðaréttur, bls. 24. 
23 Iver B. Neumann og Sieglinde Gstöhl: „Introduction. Lilliputians in Gulliver‘s World?“ bls. 4-5.  
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„klukkan sex“ eða „klukkan sjö“ verið nefnd millistór en þjóðríkin sem þóttu of léttvæg til að 
taka þátt, smáríki.24 Þetta ójafnvægi í samskiptum þjóðríkjanna hefur lítið breyst þó flest 
þjóðríki heimsins sé nú að finna utan Evrópu og samsetning stórveldanna hafi breyst, örlítið. 
Ójafnvægi samtímans er hvergi skýrara en í uppsetningu og starfsemi öryggisráðs Sameinuðu 
þjóðanna þar sem stórveldi samtímans, eða nýliðins tíma, ráða lögum og lofum.25 
 
2.2 Alþjóðakerfið 
 Samfélag hinna nýju fullvalda þjóðríkja, alþjóðakerfi samtímans, rekur þá eðlilega ekki 
heldur uppruna sinn langt aftur í söguna. Reyndar mjög stutt. Með þeirri gríðarlegu 
formbindingu alþjóðkerfisins sem átti sér stað í lok síðari heimsstyrjaldarinnar, og er að parti 
rakin í innganginum hér að framan, má segja að samskipti þjóðríkja hafi verið steypt í það mót 
sem þau hafa fylgt síðan. Svo vel var vandað til verka, enda ekki fyrsta eða önnur tilraunin til 
slíks skipulags,26 að kerfið hefur lifað af kalt stríð, afnám nýlendustefnunnar, fall 
kommúnismans, ótrúlega fjölgun þjóðríkja og þá miklu hnattvæðingu sem gengið hefur yfir 
síðustu áratugi. Allt þetta hefur alþjóðakerfið ráðið við án þess að steypa heiminum í þriðju og 
væntanlega síðustu heimsstyrjöldina. Það er þó engan veginn fullkomið og er áðurnefnt 
misvægi þjóðríkjanna einn margra galla þess. 
 Í þessu samfélagi fullvalda þjóðríkja, alþjóðakerfinu, er ómögulegt að henda reiður á 
eiginlegu löggjafarvaldi, framkvæmdarvaldi eða dómsvaldi. Venjubundnum greinum hins 
miðstýrða ríkisvalds sem ýmist mæla almennt fyrir um, framfylgja eða ákvarða í einstökum 
tilfellum þær reglur er gilda skulu í samskiptum eða um réttarstöðu þeirra sem undir vald þeirra 
falla. Enda hafa þegnar alþjóðakerfisins, ólíkt ríkisborgurum klassísks réttarríkis,27 ekki 
framselt vald sitt þegar kemur að þessum þremur greinum ríkisvaldsins svo nokkru nemi.28 
 Að sumu leyti líkist því alþjóðakerfið íslenska þjóðveldinu sem byggði á sáttmála frjálsra 
manna, þar sem sumir voru bara aðeins frjálsari en aðrir. Goðarnir fóru með sjálfdæmi, þeir 
voru aðeins bundnir þeim reglum sem þeir sjálfviljugir gengust undir og þá þurftu þeir sjálfir 
að halda til haga rétti sínum. Nú er bara að vona að alþjóðakerfisins bíði ekki sömu örlög og 

                                                
24 Iver B. Neumann og Sieglinde Gstöhl: „Introduction. Lilliputians in Gulliver‘s World?“ bls. 5. 
25 Sbr. 23. gr. Sáttmála hinna Sameinuðu þjóða. Javaid Rehman: International Human Rights Law, bls. 34. 
26 Sbr. Concert of Europe 1815 og Þjóðabandalagið (e. „League of Nations“) 1919. Björg Thorarensen og Pétur 
Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 25-26. 
27 Sjá t.d. hér á Íslandi og 2. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. 
28 Frá þessu eru einstaka undantekningar, sú helsta sennilega Evrópusambandið og hvað Ísland varðar EES-
samningurinn. Bæði þessu sérstöku lagakerfi sýna vísa af þessum þremur greinum ríkisvaldsins.  
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þjóðveldinu 1262-4 en eins og reynsla okkar á árdögum Íslandsbyggðar sýndi hrjá ýmiss konar 
veikleikar þetta kerfi og það verður alltaf hallt undir þá sterku.29 
 
2.3 Þjóðaréttur 
 Þjóðarétturinn, þessi flokkur réttarreglna innan alþjóðalaga sem gildir „með bindandi hætti 
í lögskiptum ríkja“,30 er um margt frábrugðinn hefðbundnu, formföstu og heildstæðu lagakerfi 
nútíma þjóðríkis, landsrétti. Þjóðarétturinn er sundurleitur bæði varðandi efni og landfræðilegt 
gildissvið og þá er túlkun hans brotakennd og því reglur hans um margt óljósar.31 Alþjóðakerfið 
og réttarreglur þess uppfylla með öðrum orðum ekki margar kröfur réttarríkisins, að minnsta 
kosti ekki formkröfur þess.32 
 Þjóðaréttur hefur verið skilgreindur svo ágætlega sem „valddreift [...] lagakerfi sérstaks 
eðlis [sem] byggist einkum á sammæli formlega jafnstæðra og fullvalda ríkja sem í senn móta 
og lúta þeim reglum sem teljast hafa myndast í samskiptum þeirra og grundvallast einkum á 
venjuhelgaðri háttsemi ríkjanna eða á eiginlegum samningum á milli þeirra.“33 Það er 
ofangreint sammæli sem skiptir svo miklu og litar eðli og takmarkanir alþjóðakerfisins. Jafnvel 
þó ríki setji á fót nýja réttarskipan að þjóðarétti, eins og Evrópusambandið, þá geta þau ávallt 
sagt sig úr samstarfinu síðar meir þyki þeim hagsmunum sínum betur varið með öðrum hætti.34 
Fyrir jafn afgerandi breytingum geta þegnar þjóðríkis hins vegar ekki staðið að öllu jöfnu nema 
þá helst með því að flytjast á brott af yfirráðasvæði þess, flýja, þar sem annað gæti talist jafngildi 
landráðs. 
 Þessi veikleiki, að sammæli þurfi til lagasetningar, er þó í raun afar áhrifarík leið til 
reglusetningar í því kerfi sem alþjóðasamfélagið starfar. Þjóðríki eru líklegri að hlíta 
réttarreglum sem þau hafa sjálf samþykkt, því fylgir ákveðin siðferðileg kvöð að samþykkja 
ákveðnar reglur og skuldbinda sig þannig til að fylgja þeim. Hér skiptir ekki öllu máli þó 
sammæli sumra kunni að skipta meira máli en annarra og getur það verið eðlilegt í sumum 
tilfellum að nokkur áhrifarík ríki ryðji brautina. Taka má sem dæmi nýtingu 
                                                
29 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 81-114, sérstaklega 111-112. 
30 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 17 og 18. Áherslubreytingar höfundar. 
31 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 17-21. 
32 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 47-55. 
33 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 22. Sjá einnig Peter Malanczuk: Akehurst's 
Modern Introduction to International Law, bls. 5. 
34 Í CJEU, máli C-26/62, ECR 1963, bls. I-00003, kenndu við Van Gend en Loos, taldi nú dómstóll 
Evrópusambandsins samstarf Evrópuríkja undir Rómarsáttmálanum vera sérstaks eðlis (sui generis), nýja 
réttarskipan. Sjá t.d. umfjöllun um dóminn í Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi 
Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. Megindrættir, bls. 44-45. Horfa má á fyrirhugaða útgöngu 
Bretlands úr Evrópusambandinu í þessu samhengi.  
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Suðurskautslandsins eða himingeimsins. Það getur talist eðlilegt, undir sumum 
kringumstæðum, að þau ríki sem fjárfesti fjármunum og mannauð í að byggja upp sérþekkingu 
á ákveðnu sviði geti sett reglur sem bindi þá jafnvel aðrar þjóðir. Þó aðeins þegar slíkt 
frumkvöðlastarf útilokar ekki aðra frá þeim gæðum sem til boða eru. Jafnvel smáríkið Ísland 
hefur haft áhrif umfram stærð sína á afmörkuðu sviði eins og í hafrétti. 
 Þar sem fullvalda þjóðríki hafa þetta ægivald í alþjóðakerfinu, þau stjórna algjörlega 
reglubindingu þess, bera þau höfuð og herðar yfir aðra þegna eða gerendur innan þess.35 Aðrir 
aðilar; stofnanir, félagasamtök, fyrirtæki og einstaklingar, geta vissulega haft þar áhrif, borið 
skyldur og öðlast réttindi en þeir eru algjörlega háðir þjóðríkjunum.36 Jafnvel þegar alþjóðlegar 
stofnanir virðast áhrifamiklar við reglusetningu eða túlkun laga verður að skilja á milli 
sjálfstæðra stofnana, sem eru afar fáar, og þess sem algengast er, að bakvið vinnu þeirra standi 
þjóðríki eða fulltrúar þeirra sem gæta hagsmuna þeirra. 
 
2.3.1 Réttarheimildir þjóðaréttar og rétthæð þeirra 
Við fyrstu sýn eru réttarheimildir þjóðaréttar, þ.e. „þau viðmið – gögn, sú háttsemi, þær 
hugmyndir og hvaðeina annað – sem almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til 
rökstuðnings þegar réttarreglu er slegið fastri eða hún mótuð almennt eða í ákveðnu tilfelli“,37 
ekki svo frábrugðnar upptalningu Sigurðar Líndal á hefðbundnum réttarheimildum klassísks 
landsréttar.38 Þó ber að varast að halda áfram með þá samlíkingu mikið lengra í ljósi þess hve 
eðli þjóðaréttar, sem lárétts lagakerfis án formlegs löggjafa, er annað en landsréttar. Iðulega er 
vitnað til 38. gr. Samþykkta Alþjóðadómstólsins í Haag um þær réttarheimildir sem gilda að 
þjóðarétti,39 þar segir: 

 
1) Þá er leysa skal úr ágreiningsmálum, er til dómstólsins eru lögð, skal hann fara eftir: 

a. milliríkjasamningum, hvort sem þeir eru almenns eða sérstaks eðlis, enda geymi þeir 
fyrirmæli berum orðum viðurkennd af sakaraðilum; 
b. milliríkjavenjum, sem vegna almennrar og sannaðrar notkunar eru viðurkenndar eins 
og lög; 

 c. almennum grundvallarreglum laga, viðurkenndum af siðuðum þjóðum; 
d. dómsúrlausnum, enda sé gætt fyrirmæla 59. gr., og kennisetningum bestu 
sérfræðinga ýmissa þjóða, er veita mega, er annað þrýtur, leiðbeiningar um tilvist og 
efni réttarreglna. 

                                                
35 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 55. 
36 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 19, 66 og áfram. 
37 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 75-76. 
38 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 78. 
39 Samþykktirnar teljast vera órjúfanlegur viðauki við Sáttmála hinna Sameinuðu þjóða frá 1945. Björg 
Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 35-37. Sjá einnig Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-
Ortega: International Law, bls. 7-9.  
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2) Þessi ákvæði skulu ekki skerða heimild dómstólsins til þess að úrskurða mál ex aequo et 
bono, ef aðilar eru því samþykkir. 
 Þá er talið að ofangreind upptalning segi einnig nokkuð um rétthæð þessara heimilda.40 Nú 

fellur ítarleg greining á réttarheimildum þjóðaréttar utan við efnissvið þessarar ritgerðar. Þó er 
rétt að nefna í afar stuttu máli örfá atriði. 
 Þegar kemur að þjóðréttarvenjum geta þær skipt meira máli í þjóðarétti en landsrétti vegna 
takmarkaðrar beinnar lagasetningar, tilvistar milliríkjasamninga, í þjóðarétti. Með 
þjóðréttarvenju, sem bindandi réttarheimild, „er aðeins átt við þá háttsemi sem fylgt er af 
þjóðréttaraðilum af því að þeir telja það rétt sinn eða skyldu að þjóðarétti að hafa þann tiltekna 
hátt á.“41 Gerð er krafa, m.ö.o., um ákveðna hlutlæga og huglæga þætti. Við mat á því hvort t.d. 
14. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna, sjá kafla 2.9.2, hafi nú stöðu 
þjóðréttarvenju þarf m.a. að meta hversu víðtæk möguleg venja kann að vera, þ.e. hver fjöldi 
þeirra ríkja er sem fylgir henni, hversu oft henni hefur verið fylgt, hversu lengi venjan hefur 
verið talin við líði, hversu einsleit framkvæmdin er og þá þarf einnig að meta afstöðu ríkja til 
hennar. Rétt er að taka fram að þessi viðmið eru alls ekki fastur og algildur mælikvarði á tilvist 
þjóðréttarvenju. Þá getur þurft að meta álit einstakra ríkja, sem mæla gegn slíku sjónarmiði, 
aðeins sem möguleg andmæli gegn því að slík þjóðréttarvenja gildi fyrir viðkomandi ríki. Um 
þetta vísast frekar í kaflann um 14. gr. Mannréttindayfirlýsingarinnar.42 
 Þjóðréttarvenjur geta orðið að slíkum grundvallarreglum (jus cogens) að öll ríki jarðar verði 
bundin af þeim, óháð afstöðu þeirra til viðkomandi venju eða reglu. Ljóst er að fjölmörg þeirra 
mannréttindabrota sem hrekja umsækjendur um alþjóðlega vernd á flótta teljast vera jus cogens 
brot og þá hefur verið talið, jafnvel þó reglan hafi líka verið staðfest í ýmsum 
milliríkjasamningum, að non-refoulement reglan sé slík grundvallarregla.43 
 Flóttamannasamningurinn er klassískt dæmi um þjóðríkjasamning.44 Binda ákvæði hans 
almennt aðeins þau ríki sem eru aðilar hans, sbr. þó 33. gr. hans og umfjöllunina um jus cogens 

                                                
40 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 36. 
41 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 38. 
42 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 37-43 og Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-
Ortega: International Law, bls. 9-20. 
43 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 42-43. Varðandi non-refoulement regluna vísast í 
kafla 2.7.4 og 2.12. 
44 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 43-46 og Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-
Ortega: International Law, bls. 20-23.  
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hér að ofan. Líta má til Vínarsamningsins um milliríkjasamninga frá 1969 vegna 
þjóðríkjasamninga og helstu reglna um þá.45 
 Óbindandi þjóðréttargerningar (e. soft laws) geta þá haft gríðarleg áhrif að þjóðarétti þó þeir 
séu eins og nafnið gefur til kynna formlega óbindandi, aðeins mjúk lög. Þeir geta verið á formi 
yfirlýsinga, ályktana allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna o.s.frv. Nokkuð er um slíka gerninga 
á sviði flóttamannaréttar og er þar mikilvægust Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. 
Greina þarf efni slíkra óbindandi þjóðréttargerninga hvort t.d. geti falist í þeim þjóðréttarvenjur 
eða aðrar reglur sem ríki telji sig þurfa að fylgja.46 
 Með hliðsjón af því efni sem hér er til umfjöllunar er rétt að lokum að hafa örfá orð um 
dómsúrlausnir þeirra alþjóðlegu dómstóla sem fjalla m.a. um flóttamannarétt og hverra 
úrlausnir gætu haft áhrif hér landi.47 Samkvæmt 2. gr. laga nr. 62/1994 um 
mannréttindasáttmála Evrópu eru úrlausnir mannréttindadómstóls Evrópu ekki bindandi að 
íslenskum landsrétti. Hér er komið ljóslifandi í íslenska lagasafnið þetta formlega tvíeðli sem 
mælir fyrir um skil landsréttar og þjóðaréttar og fjallað verður um í kafla 2.5. Eins og skoðað 
verður í kafla 4.4 skipta hins vegar úrlausnir mannréttindadómstóls Evrópu afar miklu máli á 
Íslandi og virðast stjórnvöld líta á þær sem bindandi rétt. Þá hefur Davíð Þór Björgvinsson talið 
að þessi 2. gr. „hafi enga sérstaka raunhæfa þýðingu.“48 Varðandi aðra alþjóðlega dómstóla 
kann að þurfa meta áhrif úrlausn þeirra sérstaklega í hvert skipti. 
 
2.4 Eru alþjóðlegar skuldbindingar bindandi? 
 Miðað við lýsinguna hér í síðustu köflum mætti jafnvel halda að þjóðarétturinn væri 
gagnslaus, að þjóðríkin væru óbundin af reglum hans. Rétturinn er tiltölulega ungur, 
sundurleitur, jafnvel óljós og þar sem reglusetningin krefst sammælis endurspeglast í honum 
hið innbyggða ójafnvægi alþjóðkerfisins. Raunveruleikinn virðist þá oft styðja þá skoðun. 
Margra ára stríð í Sýrlandi, þær gríðarlegu hörmungar sem fylgt hafa og vangeta annarra ríkja 
að efna þó ekki væri nema mannúðarskuldbindingar sínar reynir á þolmörk þjóðaréttarins og er 
                                                
45 Taka verður fram að Ísland er ekki aðili að samningnum. „Vínarsamningur um milliríkjasamninga“, 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXIII-
1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en, Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 149 og 
áfram og Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 257 og áfram. 
46 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 50-53 og Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-
Ortega: International Law, bls. 30-31. 
47 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 48-49 og Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-
Ortega: International Law, bls. 26-28. 
48 Davíð Þór Björgvinsson: „Staða dóma Mannréttindadómstóls Evrópu í íslenskum landsrétti“, bls. 41. Óútgefin 
doktorsritgerð sama höfundar fjallar ítarlega um sama efni.  
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grimmur spegill á vankanta alþjóðakerfisins. Hins vegar má einnig finna stóra galla á landsrétti; 
sjálftöku ýmiss konar, óleysta glæpi og því sem næst kerfishrun án þess þó að reglulega sé efast 
um mikilvægi eða virkni þjóðríkisins og réttarríkisins í heild. Við stór áföll reyna menn frekar 
að styrkja réttarríkið að landsrétti og væri það til eftirbreytni fyrir alþjóðakerfið þar sem ákveðið 
tregðulögmál gegn breytingum virðist stundum ríkja. 
 Til að meta mikilvægi og virkni réttarkerfa þarf miklu frekar að horfa til þess sem þau hafa 
áorkað en ekki aðeins veikleika eða vankanta þeirra. Á hverjum degi eiga þau 193 þjóðríki sem 
eru aðilar að Sameinuðu þjóðunum,49 og jafnvel þau fáu sem þar standa utan, í friðsamlegum50 
og fjölbreyttum samskiptum byggðum á reglum þjóðaréttar, oft um gríðarlega hagsmuni. Flest 
þjóðríki, ef ekki öll oftast nær, sjá því hag sínum, hið minnsta, best borgið í því að fylgja 
alþjóðalögum og að vinna innan reglna alþjóðakerfisins enda geta aðeins örfá stórveldi 
mögulega látið skeika að sköpuðu um slíka hluti. Reyndar telja margir fræðimenn að fylgni 
þjóðríkja við þjóðarétt risti dýpra köldu hagsmunamati og að þau telja sig bundin af réttarreglum 
þjóðaréttar og að þau viðurkenni jafnframt „öll að meginstefnu til regluverk þjóðaréttar bæði 
með formlegum hætti og í reynd“.51 
 
2.5 Samspil þjóðaréttar og landsréttar 
Eins og tæpt var stuttlega á í lok kafla 2.3.1 þarf að hugleiða sérstaklega að samspili landsréttar 
og þjóðaréttar þegar þjóðréttarlegar skuldbindingar eru í spilunum eins og í flóttamannarétti.52 
Á Íslandi gildir formlega meginreglan um tvíeðli þjóðaréttar og landsréttar. Hún felur í sér að 
litið er á kerfin tvö sem sjálfstæð og aðskilin kerfi réttarreglna, þjóðaréttur fær ekki gildi að 
landsrétti nema með aðkomu íslenska löggjafans, einstaklingar geta ekki byggt réttindi á 
þjóðréttarreglu eingöngu og þá víkur þjóðréttarregla gegn andstæðri reglu landsréttar.53 
 Sé horft til tvíeðlisins og áðurnefndrar 2. gr. laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála 
Evrópu getur m.ö.o. komið upp eftirfarandi staða: 

 

                                                
49 „About the UN“, http://www.un.org/en/about-un/index.html. 
50 4. mgr. 2. gr. Sáttmála hinna Sameinuðu þjóða kveður á um hina ófrávíkjanlegu grundvallarvenju þjóðaréttar 
(jus cogens) um almennt bann við beitingu eða hótunum um beitingu vopnavalds í samskiptum milli þjóðríkja. 
Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 113. 
51 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 21, sjá líka m.a. bls. 17 og 18. 
52 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 251-257 og Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, 
bls. 30-34. 
53 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 259.  
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1. Að íslenska ríkið sé skuldbundið að þjóðarétti löndum eins og Aserbaídsjan og Tyrklandi 
að virða túlkun Mannréttindadómstóls Evrópu, sem fram kemur í dómafordæmum hans, á 
tjáningarfrelsi fjölmiðlafólks.54 
2. Að á sama tíma sé íslenska ríkið almennt ekki skuldbundið gagnvart því fjölmiðlafólki 
sem starfar hér á landi að virða þessi sömu fordæmi. 
 Áður en mannréttindasáttmálinn var lögfestur hér á landi gilti þá í raun hið sama um allar 

efnisreglur hans. Þetta er náttúrulega alveg galin niðurstaða og í reynd fylgja íslensk stjórnvöld 
þessu formlega tvíeðli ekki af festu.55 Þá segir t.d. í bók Bjargar Thorarensen og Péturs Dams 
Leifssonar, Þjóðarétti, um þetta atriði: 

 
Flest ríki, þ.á.m. Ísland, eftirláta dómstólum svigrúm til að taka afstöðu til þess hvort 
tiltekin þjóðréttarvenja falli að landsrétti og um það hvaða aðilar ef einhverjir geti þá byggt 
rétt á slíkri reglu líkt og gerist með venjur almennt.56 
  Nú er hins vegar svo farið með þær þjóðréttarskuldbindingar sem hér skipta máli að íslenski 

löggjafinn hefur tekið afstöðu til þeirra og innleitt þær reglur inn í íslenskan rétt.57 Því fellur 
frekari umfjöllun um samspil landsréttar og þjóðaréttar utan efni þessarar ritgerðar. 
 
2.6 Túlkun landsréttar til samræmis við þjóðarétt 
Jafnvel þó íslenski löggjafinn hafi þannig innleitt þær alþjóðlegu skuldbindingar sem mestu 
máli skipta í flóttamannarétti og koma hér til skoðunar er þó aðeins hálfur sigurinn unninn. Nú 
þarf að túlka þessar reglur í íslenskum rétti. Ekki þarf að líta lengra en á rit þeirra Davíðs Þórs 
Björgvinssonar og Róberts R. Spanó um lögskýringar til að sjá að fræðimenn líta alls ekki sömu 
augum vægi þjóðaréttar við túlkun íslenskra laga. Í bók sinni, Túlkun lagaákvæða, notar Róbert 
Spanó alls um 10 blaðsíður af 500 til að ræða þjóðréttarsamninga meðan að Davíð Þór 
Björgvinsson skoðar skuldbindingar Íslands að þjóðarétti á um 130 blaðsíðum af 400 í bók 
sinni, Lögskýringar. 

                                                
54 Sjá m.a. í því sambandi nokkra áfellisdóma Mannréttindadómstóls Evrópu gagnvart Íslandi, sbr.: Skýrsla um 
dóma Mannréttindadómstóls Evrópu um tjáningarfrelsi fjölmiðlafólks á Íslandi 2012 til 2017. Hér má ekki rugla 
saman mögulegum skyldum íslenska ríkisins gagnvart málsaðilum í einstökum málum, sbr. 1. mgr. 46. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu, og svo almennum fordæmisáhrifum dóma Mannréttindadómstólsins við túlkun 
ákvæða sáttmálans sem hér er verið að ræða um. 
55 Hér vísast aftur til skrifa Davíðs Þórs Björgvinssonar: Davíð Þór Björgvinsson: „Staða dóma 
Mannréttindadómstóls Evrópu í íslenskum landsrétti“, Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, t.d. bls. 275 og 
áfram og að lokum má nefna óútgefna doktorsritgerð sama höfundar en bókin The Intersection of International 
Law and Domestic Law byggir á þeirri ritgerð. 
56 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 31. Hér má spyrja hvort það sé fullkomlega 
nauðsynlegt að einskorða þjóðréttarregluna við venjur. 
57 Um það hvernig þær þjóðréttarreglur sem máli skipta hafa verið innleiddar í íslenskan rétt vísast til viðeigandi 
kafla hér á eftir um hverja þeirra.  
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 Jafnvel þó Ísland sé ekki aðili að áðurnefndum Vínarsamningi um milliríkjasamninga má 
þó horfa til hans um viðurkenndar reglur þjóðaréttar er varða gildi og framkvæmd 
þjóðréttarsamninga,58 sérstaklega 26., 27. og 1. mgr. 31. gr.: 

 
Article 26. „PACTA SUNT SERVANDA“ 

 Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them 
in good faith. 
 

Article 27. INTERNAL LAW AND OBSERVANCE OF TREATIES 
 A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure 
to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46. 
 

Article 31. GENERAL RULE OF INTERPRETATION 
 1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning 
to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and 
purpose. 
 Í þessum greinum kemur fram sú almenna regla samningaréttar að samninga skuli halda og að 

ríki geti ekki borið fyrir sig reglur landsréttar til að afsaka brot á þjóðréttarsamingum. Þessar 
reglur hafa að sjálfsögðu meira vægi í samskiptum aðildarríkja að ákveðnum samningi frekar 
en gagnvart einstaklingi sem kann að vilja byggja rétt á ákvæðum hans. Þó ber ríkjum skv. 
ofanrituðu að fara ávallt eftir þeim þjóðréttarsamningum sem þau gera og virða þær 
skuldbindingar sem þar koma fram. Að lokum er þá nokkuð opið ákvæði um túlkun 
þjóðréttarsamninga en í 32. gr. Vínarsamningsins segir þá að líta megi til travaux préparatoires 
við túlkun þeirra. 
 Við túlkun íslenskra laga verður þá að hafa ákveðna grundvallarforsendu til hliðsjónar sem 
er að íslenski löggjafinn fer varla að setja lög sem ganga gegn þjóðréttarlegum skuldbindingum 
íslenska ríkisins og sem hann hefur áður fullgilt. Má því halda fram að „[h]vort sem landsréttur 
ríkja einkennist fremur af skipulagi eineðlis eða tvíeðlis [sé] það almennt viðurkennd 
lögskýringaraðferð í þorra ríkja að túlka beri landsrétt til samræmis við þjóðréttarlegar 
skuldbindingar ríkisins en ekki í andstöðu við þær.“59 
 Í kafla 3.6.5 kemur fram gagnrýni höfundar á túlkun kærunefndar útlendingamála vegna 
sérstakra ástæðna. Þar telur höfundur mögulegt að íslensk stjórnvöld horfi of mikið á 
þjóðréttarlegar skuldbindingar og skerði þannig réttindi sem íslenski löggjafinn hefur veitt 
umsækjendum um alþjóðlega vernd. Hvað sem því líður er ljóst að verulega er horft til 
                                                
58 Í inngangsorðum hans stendur t.d.: „Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta 
sunt servanda rule are universally recognized“. Þá má einnig nefna sérstaklega 18. gr. Vínarsamningsins sem fjallar 
um að aðildarríkjum samnings sé óheimilt að vinna gegn markmiðum og tilgangi samnings. 
59 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 33, Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 
261-275 og Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-Ortega: International Law, bls. 39. 
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þjóðréttarlegra skuldbindinga og dómsúrlausna erlendra dómstóla við túlkun íslenskra ákvæða 
í flóttamannarétti, sjá t.d. Hrd. 24. október 2013 (405/2013) og Hrd. 1. október 2015 
(114/2015), og er það oftast vel. 
 
2.7 Fjögur undirstöðuhugtök flóttamannaréttar 
2.7.1 Alþjóðleg vernd 
Eins og tæpt er á stuttlega í upphafi kafla 2 hefur fólk verið á flótta, undan ofríki, ofbeldi, 
ofsóknum o.s.frv., frá örófi alda, hið minnsta frá þeim tíma þegar að gyðingar flúðu Egyptaland. 
Erfiðleikar flóttafólks komu því alls ekki fram í fyrsta skiptið á 20. öldinni frekar en 
mannréttindi yfir höfuð, sennilega er flóttafólk jafngamalt mannkyninu sjálfu. Orðið asylum (í. 
hæli) er t.d. fornt latneskt orð náskylt gríska orðinu asylon sem þýðir frelsi frá haldi (e. freedom 
from seizure). Skjól frá ofsækjendum hefur lengi verið kallað hæli (e. asylum) án þess að 
hugtakið hæli hafi haft skýra eða niðurnjörfaða merkingu. Það hefur þó lengi legið fyrir hvað 
hæli felur í sér; aðgang að og dvöl í friði á landsvæði ríkis sem ekki vísar viðkomandi á brott.60 
 Í lögum nr. 96/2002 um útlendinga mátti finna orðið hæli alls 90 sinnum þegar lögin voru 
numin úr gildi án þess þó að hugtakið væri skýrt þar sérstaklega. Í hinum nýju lögum nr. 
80/2016 um útlendinga er búið að afmá orðið hæli úr lögunum og orðið vernd eða hugtakið 
alþjóðleg vernd er komið í staðinn. Alls kemur orðið vernd 211 sinnum fyrir í hinum nýju 
lögum. Þetta finnst höfundi nokkuð miður og hefði hann kosið að áfram væri notast við orðin 
hæli og hælisleitandi. Það er þá ekki alveg nákvæmt, eins og sést í reifunum ákvarðana 
Útlendingastofnunar og úrskurða kærunefndar útlendingamála hér á eftir eða finna má í t.d. 24. 
gr. hinna nýju laga, að kalla hælisleitendur umsækjendur um alþjóðlega vernd. Skv. 1. tölul. 3. 
gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga er alþjóðleg vernd aðeins sú vernd sem veitt er flóttafólki 
og svokölluð viðbótarvernd. Þeir hælisleitendur sem fá dvalarleyfi á grundvelli 
mannúðarsjónarmiða, sbr. 74. gr. laganna, eða hreinlega ríkisborgararétt á Íslandi fá þannig 
vissulega hæli hér á landi en hins vegar er þeim ekki veitt alþjóðlega vernd. Hælisleitendur sem 
hingað koma eru að sækja um hæli, mögulega vernd, en ekki aðeins alþjóðlega vernd. Höfundur 
mun þó halda sig við hið nýja heiti í ritgerðinni að þessum athugasemdum framkomnum.61 

                                                
60 Roman Boed: „The State of the Right of Asylum in International Law“, bls. 2-3. Sjá einnig eftirfarandi 
skilgreiningu: „The protection that a State grants on its territory or in some other place under the control of certain 
of its organs to a person who comes to seek it“, María-Teresa Gil-Bazo: „Asylum as a General Principle of 
International Law“, bls. 3 og 9. 
61 Sjá einnig gagnrýni hér: María-Teresa Gil-Bazo: „Asylum as a General Principle of International Law“, bls. 4. 
Höfundur mun þó leyfa sér að nota orðið hæliskerfi til hægðarauka.  
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 Það er nauðsynlegt í þeirri umfjöllun sem hér fer á eftir að líta á hugtakið alþjóðlega vernd 
(hæli) sem a.m.k. þrískipt hugtak, þ.e. sem; 

1. réttindi ríkja til að veita þeim sem þau kjósa alþjóðlega vernd, 
2. réttindi einstaklinga til að sækja um alþjóðlega vernd og 
3. réttindi einstaklinga til að vera veitt alþjóðleg vernd.62 

Reyndar vill höfundur bæta við fjórða þættinum í samræmi við 14. gr. Mannréttindayfirlýsingar 
Sameinuðu þjóðanna: 

4. réttindi einstaklinga til að njóta þeirrar alþjóðlegu verndar sem þeim hefur verið veitt. 
 Í umfjöllun um alþjóðlega vernd verður í ritgerð þessari aðeins rætt um slíka vernd á 
landsvæði þess ríkis sem hana veitir (e. territorial asylum) en ekki vernd í t.d. sendiráðum (e. 
extraterritorial eða diplomatic asylum).63 
 
2.7.2 Umsækjendur um alþjóðlega vernd 
 Í Handbók um réttarstöðu flóttamanna, málsmeðferð og skilyrði samkvæmt 
flóttamannasamningnum frá 1951 og bókun frá 1967 um réttarstöðu flóttamanna, segir: 

 
A person is a refugee within the meaning of the 1951 Convention as soon as he fulfils the 
criteria contained in the definition. This would necessarily occur prior to the time at 
which his refugee status is formally determined. Recognition of his refugee status does 
not therefore make him a refugee but declares him to be one. He does not become a refugee 
because of recognition, but is recognized because he is a refugee.64 [Áherslubreytingar 
höfundar] 
 Umsækjendur um alþjóðlega vernd (e. international protection), þeir sem staddir eru á eða við 

landsvæði ríkis og sækja þar um alþjóðlega vernd, geta skv. ofanrituðu einnig verið flóttafólk 
en veiting alþjóðlegrar verndar staðfestir aðeins stöðu viðkomandi.65 Þangað til efnisleg 
niðurstaða liggur fyrir vegna umsókna um alþjóðlega vernd er iðulega vísað til viðkomandi sem 
umsækjenda en kærenda séu málin til meðferðar hjá kærunefnd útlendingamála. 
 
 
 
 
                                                
62 Roman Boed: „The State of the Right of Asylum in International Law“, bls. 3-14. 
63 Roman Boed: „The State of the Right of Asylum in International Law“, bls. 1. 
64 Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, bls. 9. 
65 James C. Hathaway og Michelle Foster: The Law of Refugee Status. bls. 1.  
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2.7.3 Flóttafólk 
Þá felst í ofangreindri tilvitnun að flóttafólk (e. refugees) eru þeir einstaklingar sem falla undir 
skilgreiningu flóttamannasamningsins en í íslenskum lögum, sbr. 8. tölul. 3. gr. laga nr. 80/2016 
um útlendinga, teljast einnig þeir sem falla undir viðbótarvernd til flóttafólks.66 
 
2.7.4 Non-refoulement 
Síðasta hugtakið sem vert er að nefna hér, þó fjallað verði ítarlega um það í kafla 2.12, er 
hugtakið non-refoulement. Þetta franska heiti hefur enga góða einfalda þýðingu á íslensku en í 
yfirskrift 42. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga segir að þar sé átt við grundvallarregluna „um 
bann við því að vísa fólki brott eða endursenda þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í 
hættu.“ Hér á eftir verður jöfnum höndum vísað til hugtaksins undir heitinu non-refoulement 
eða, á íslensku, aðeins sem bannsins gegn endursendingu. Þá verður vísað til hugtaksins 
indirect non-refoulement einnig sem bannsins gegn óbeinni endursendingu. 
 Mikilvægt er að það komi skýrt fram í allri umfjöllun að þessi grundvallaregla er algjörlega 
sjálfstæð og verða ríki að virða hana óháð stöðu viðkomandi umsækjenda um alþjóðlega vernd, 
þ.e. hvort umsækjendur teljist vera flóttafólk sem bjóða skuli alþjóðlega vernd eða ekki, en ekki 
verður orðlengt frekar um það eða regluna í bili.67 
 
2.8 Helstu þjóðréttargerningar flóttamannaréttar 
Áður en helstu þjóðréttargerningar sem skipta máli þegar kemur að flóttamannarétti á Íslandi 
verða raktir er rétt að setja þá, sem og aðra þróun sem máli kann að skipta, í ákveðið sögulegt 
samhengi. 
 
2.8.1 Sameinuðu þjóðirnar 
 Í Sáttmála hinna Sameinuðu þjóða frá 1945 er vísað til grundvallarréttinda manna eða 
mannréttinda alls 7 sinnum í inngangsorðum hans og ákvæðum en Sáttmálanum er einnig 
tíðrætt um réttindi allra til grundvallarfrelsis.68 Á sama tíma koma fram í 2. gr. Sáttmálans 
                                                
66 Varðandi mismunandi merkingu á enskri tungu má bæta eftirfarandi við: „Asylum is different from refugee 
status, as the former constitutes the institution for protection while the later refers to one of the categories of 
individuals –among others – who beneft from such protection.“ María-Teresa Gil-Bazo: „Asylum as a General 
Principle of International Law“, bls. 4, 7 og áfram. 
67 Sjá þó samspil alþjóðlegrar verndar og bannsins gegn endursendingu, þ.e. hvort bannið gegn endursendingu 
skyldi ríki til að veita viðkomandi vernd: María-Teresa Gil-Bazo: „Asylum as a General Principle of International 
Law“, bls. 11. 
68 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 74-75 og Javaid Rehman: International Human 
Rights Law, bls. 28-29.  
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grundvallarreglur um fullvalda jafnræði allra ríkja, sjálfstæði þeirra og bann við afskiptum í 
málum sem koma í aðalatriðum undir lögsögu hvers ríkis.69 Þessi ólíku sjónarmið setja nokkurt 
strik í mannréttindavernd Sameinuðu þjóðanna og sérstaklega svo þegar kemur að 
flóttamannarétti eins og sést við gerð Mannréttindayfirlýsingarinnar. X. kafli sáttmálans mælir 
þá fyrir um hlutverk Efnahags- og félagsmálaráðs Sameinuðu þjóðanna en það, í samræmi við 
hlutverk sitt skv. 2. mgr. 62. gr. og heimild skv. 68. gr. Sáttmálans, setti á fót Mannréttindaráð 
Sameinuðu þjóðanna árið 1946. Átti Mannréttindaráðið stóran þátt í gerð m.a. 
Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna (1948) sem og gerð stóru samninganna tveggja 
sem samþykktir voru á Allsherjarþinginu þann 16. desember 1966 og gengu í gildi árið 1976.70 
Í mars 2006 var skipulagi og verksviði Mannréttindaráðsins breytt mjög mikið og það fært beint 
undir Allsherjarþingið og m.a. falið að fara reglulega yfir ástand mannréttindamála í öllum 
aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna en byggir sú skoðun á Sáttmálanum, 
Mannréttindayfirlýsingunni sem og öðrum mannréttindasamningum sem viðkomandi ríki, sem 
til skoðunar eru hverju sinni, eru aðilar að.71 
 Þann 14. desember 1950 samþykkti Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ályktun 428 (V) 
og setti á fót Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna en hún tók við starfi Alþjóðlegu 
flóttamannastofnunarinnar sem hafði verið sett á fót nokkrum árum fyrr (1946). Segja má að 
þessi nýja stofnun, sem reyndar var ekki hugsuð til langs tíma í upphafi, hafi leitt baráttu 
flóttafólks í heiminum undanfarna áratugi og sé enn leiðandi í vernd þeirra. Hefur stofnunin t.d. 
unnið til tveggja friðarverðlauna Nóbels fyrir starf sitt. Í reifunum úrskurða kærunefndar 
útlendingamála hér á eftir sést þá hve miklu máli álit þessarar stofnunar skipta.72 
 Rétt hálfu ári seinna eða 28. júlí 1951 var samningurinn um réttarstöðu flóttamanna 
samþykktur í Genf og gekk hann í gildi þann 22. apríl 1954. Var hann á sínum tíma aðeins 
annar alþjóðlegi samningurinn sem samþykktur hafði verið á vettvangi Sameinuðu þjóðanna en 
sá fyrsti hafði snúið að þjóðarmorðum. Sýnir það vel hvaða málefni brunnu mest á ríkjum heims 
                                                
69 Guy S. Goodwin-Gill: „Introductory Note to the Convention relating to the Status of Refugees and Protocol 
relating to the Status of Refugees“. 
70 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og 
menningarleg réttindi. Javaid Rehman: International Human Rights Law, bls. 30, 46 og áfram. Við gerð fyrri 
samningsins kom það til tals að réttur einstaklingsins til alþjóðlegrar verndar næði þar inn án árangurs þó, sjá: 
Roman Boed: „The State of the Right of Asylum in International Law“, bls. 10. 
71 Javaid Rehman: International Human Rights Law, bls. 46, 49 og áfram. Það verður að taka það fram að þetta 
yfirlit snertir aðeins á litlum parti af þeirri víðtæku starfsemi Sameinuðu þjóðanna þegar kemur að mannréttindum. 
72 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 20 og áfram, James C. 
Hathaway: The Rights of Refugees Under International Law, bls. 91 og áfram, „Statute of the Office of the United 
Nations High Commissioner for Refugees“, http://www.unhcr.org/3b66c39e1.pdf og „History of the United 
Nations“, http://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html.  
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um þetta leyti. Réttindi þau sem samningurinn veitir byggja að nokkru á eldri samningi um 
flóttamenn frá 1933 og svo á ákvæðum Mannréttindayfirlýsingarinnar.73 Samningnum og 
bókuninni um réttarstöðu flóttamanna frá 1967 eru gerð betri skil í kafla 2.10. 
 Sérstakur samningur var gerður um stöðu ríkisfangslausra þann 28. september 1954 og gekk 
hann í gildi þann 6. júní 1960. Tekur samningurinn á stöðu þeirra aðila sem eru ríkisfangslausir 
og sem falla ekki undir flóttamannasamninginn frá 1951 en samningurinn veitir þeim svipuð 
efnisleg réttindi og eru í áðurnefndum flóttamannasamningi.74 Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna hefur mjög látið sig varða þennan hóp og hefur sú barátta m.a. skilað sér í aðgerðum 
íslenskra stjórnvalda.75 
 
2.8.2 Réttur einstaklinga til verndar 
 Í viðleitni til að styrkja efnislegt inntak réttar einstaklinga til alþjóðlegrar verndar hefur 
ýmislegt verið reynt á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Þannig var t.d. eftirfarandi áskorun 
samþykkt af fulltrúum þeirra ríkja sem sátu ráðstefnuna 1951, þegar flóttamannasamningurinn 
var gerður: 

 
The Conference 
Expresses the hope that the Convention relating to the status of Refugees will have value 
as an example exceeding its contractual scope and that all nations will be guided by it in 
granting so far as possible to persons in their territory as refugees and who would not 
be covered by the terms of the Convention, the treatment for which it provides.76 
[Áherslubreytingar höfundar] 
  Allsherjarþing sameinuðu þjóðanna samþykkti þann 14. desember 1967 ályktun 2312 

(XXII) sem bar heitið Declaration on Territorial Asylum. Í undirbúningi hennar var töluvert 
rætt um réttinn til alþjóðlegrar verndar en komst ekkert slíkt nærri endanlegri útgáfu hennar.77 
Þó er efnislega athyglisverð 3. gr. yfirlýsingarinnar þar sem segir: 

 
 
 

                                                
73 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 35 og áfram, James C. 
Hathaway: The Rights of Refugees Under International Law, bls. 91 og áfram. 
74 „Convention relating to the Status of Stateless Persons“, http://www.unhcr.org/ibelong/wp-
content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf. 
75 „Ending Statelessness“, http://www.unhcr.org/stateless-people.html, „Rannsókn á ríkisfangsleysi á Íslandi“, 
http://mhi.hi.is/rannsokn_a_rikisfangsleysi_a_islandi og „Drög að breytingum á lögum um íslenskan 
ríkisborgararétt og barnalögum til umsagnar“, https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir. 
76 Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, bls. 8. 
77 Guy S. Goodwin-Gill: „Introductory Note to the Declaration on Territorial Asylum“, 
http://legal.un.org/avl/ha/dta/dta.html.  
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Article 3 
1. No person referred to in article 1, paragraph 1, shall be subjected to measures such as 
rejection at the frontier or, if he has already entered the territory in which he seeks asylum, 
expulsion or compulsory return to any State where he may be subjected to persecution. 
2. Exception may be made to the foregoing principle only for overriding reasons of national 
security or in order to safeguard the population, as in the case of a mass influx of persons. 
3. Should a State decide in any case that exception to the principle stated in paragraph 1 of 
this article would be justified, it shall consider the possibility of granting to the person 
concerned, under such conditions as it may deem appropriate, an opportunity, whether by 
way of provisional asylum or otherwise, of going to another State.78 
  Næstum 10 árum síðar, eða snemma árs 1977, var haldin alþjóðleg ráðstefna, Territorial 

Asylum Conference, þar sem m.a. var rætt um rétt einstaklinga til verndar en í stuttu máli má 
segja að ráðstefnan hafi mistekist hrapalega og skilaði hún engu. Það er þó vert að rekja greinina 
sem lá fyrir ráðstefnunni en ekki er hægt að segja að hún hafi lagt þungar skyldur á herðar ríkja: 

 
Each Contracting State, acting in the exercise of its sovereign rights, shall use its best 
endeavours in a humanitarian spirit to grant asylum in its territory to any person eligible 
for the benefits of this Convention. 
 Jafnvel þetta óljósa og opna orðalag fékk ekki hljómgrunn.79 

 Önnur yfirlýsing og nú með aðgerðarplani, Vienna Declaration and Programme of Action, 
var samþykkt á alheimsráðstefnu um mannréttindi (the World Conference on Human Rights) í 
Vín þann 25. júní 1993. Í 23. gr. hennar segir: 

 
The World Conference on Human Rights reaffirms that everyone, without distinction of 
any kind, is entitled to the right to seek and to enjoy in other countries asylum from 
persecution, as well as the right to return to one's own country. In this respect it stresses 
the importance of the Universal Declaration of Human Rights, the 1951 Convention 
relating to the Status of Refugees, its 1967 Protocol and regional instruments. It expresses 
its appreciation to States that continue to admit and host large numbers of refugees in their 
territories, and to the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees for its 
dedication to its task.80 [Áherslubreytingar höfundar] 
 Ofangreind tilvitnun er bein tilvísun til 14. gr. Mannréttindayfirlýsingarinnar og er alls engu 

efnislega bætt við hana. 

                                                
78 „Declaration on Territorial Asylum“, http://www.refworld.org/docid/3b00f05a2c.html. 
79 Guy S. Goodwin-Gill: „Introductory Note to the Declaration on Territorial Asylum“, 
http://legal.un.org/avl/ha/dta/dta.html, Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, 
bls. 364-365 og Roman Boed: „The State of the Right of Asylum in International Law“, bls. 12-13. 
80 „Vienna Declaration and Programme of Action. Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna 
on 25 June 1993“, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx og Roman Boed: „The State 
of the Right of Asylum in International Law“, bls. 14.  
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 Dagana 12.-13. desember 2001 var samin af aðildarríkjum flóttamannasamningsins 
yfirlýsing í tilefni af 50 ára afmæli hans. Þó yfirlýsingin bæti efnislega engu við inntak 
samningsin er áhugavert að reifa aðeins úr yfirlýsingunni. Í lok inngangsorða hennar segir t.d.: 

 
Stressing that respect by States for their protection responsibilities towards refugees is 
strengthened by international solidarity involving all members of the international 
community and that the refugee protection regime is enhanced through committed 
international cooperation in a spirit of solidarity and effective responsibility and burden-
sharing among all States[.]81 [Áherslubreytingar höfundar] 
 

Þá segir í upphafi aðgerðarkafla yfirlýsingarinnar: 
 
Solemnly reaffirm our commitment to implement our obligations under the 1951 
Convention and/or its 1967 Protocol fully and effectively in accordance with the object and 
purpose of these instruments[.] 
 

Þó yfirlýsingin bæti engu við eins og áður segir er ljóst að hún leggur a.m.k. þungar 
siðferðislegar skyldur á aðildarríkin að gera sitt besta. 
 
2.8.3 Evrópa 
 Þróunin á sviði flóttamannaréttar sem hefur átt sér stað innan Evrópu frá lokum síðari 
heimsstyrjaldarinnar er ekki minna áhugaverð en ofangreint starf Sameinuðu þjóðanna. Jafnvel 
þó sú þróun hafi verið undir öðrum formerkjum, ef svo má að orði komast, en hún hefur aðallega 
átt sér stað undanfarna áratugi með ábyrgðardreifingu ríkja Evrópu á umsækjendum um 
alþjóðlega vernd, skv. Schengen-samstarfinu og nú Dyflinnarreglugerðinni. Hér er aðallega 
verið að vísa til þeirra viðmiða sem ofangreind reglugerð felur í sér. Viðmiða um það hvaða 
aðildarríki reglugerðarinnar beri ábyrgð, hverju sinni, á efnislegri meðferð umsókna um 
alþjóðlega vernd þeirra aðila sem komnir eru inn á hið opna svæði aðildarríkjanna. Er 
Dyflinnarreglugerðin hluti af hinum samevrópska hæliskerfi og er ætlað að byggja „á 
hlutlægum, sanngjörnum viðmiðunum, bæði fyrir aðildarríkið og viðkomandi einstaklinga. [Þar 
sem e]inkum [skuli] [...] gert kleift að taka skjóta ákvörðun um hvaða aðildarríki beri ábyrgð, 
þannig að tryggður sé skilvirkur aðgangur að málsmeðferð við veitingu á alþjóðlegri vernd og 
til að ekki sé stefnt í hættu markmiðinu um skjóta meðferð umsókna um alþjóðlega vernd.“82 

                                                
81 „Declaration of States Parties to the 1951 Convention and or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees“, 
http://www.unhcr.org/protection/globalconsult/3c2306cc4/declaration-states-parties-1951-convention-andor-its-
1967-protocol-relating.html. 
82 Sjá 4. og 5. lið inngangsorða Dyflinnarreglugerðarinnar. Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska 
efnahagssvæðið, bls. 298-299. 
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 Þá má vissuleg ekki gleyma því starfi sem unnið hefur verið á vettvangi Evrópuráðsins en 
það hefur verið leiðandi allt frá 1949 í verndun mannréttinda í Evrópu og liggur eftir það um 
220 lagalega bindandi þjóðréttarsamningar. Einn ber þó höfuð og herðar yfir þá alla og er það 
Evrópuráðssamningurinn um verndun mannréttinda og mannfrelsis eða mannréttindasáttmáli 
Evrópu. Hann var undirritaður í Róm 4. nóvember 1950 og tók gildi þann 3. september 1953. 
Þó að sáttmálinn sjálfur sé afar merkilegur, einn og sér, er það ekki síst fyrir starf 
Mannréttindadómstóls Evrópu, m.a. eins og honum var breytt með viðauka 11 (1. janúar 1998), 
sem mannréttindasáttmálinn hefur orðið að lifandi skjali.83 Hefur túlkun dómstólsins á m.a. 3. 
gr. sáttmálans skipt þannig höfuðmáli við þróun flóttamannaréttar í Evrópu, sjá nánar kafla 
2.12.1. 
 Eins og þegar hefur verið tæpt á telst nú Réttindaskrá Evrópusambandsins hluti af 
sáttmálum þess en varð það niðurstaðan eftir nokkuð langa, og að lokum misheppnaða, 
þrautagöngu Evrópusambandsins við að verða aðili að ofangreindum mannréttindasáttmála 
Evrópu.84 Hefur t.d. reynt á túlkun 4. gr. Réttindaskrár Evrópusambandsins fyrir Dómstóli 
Evrópusambandsins þegar kemur að flóttamannarétti.85 
 
2.9 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. 
Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt á Allsherjarþingi Sameinuðu 
þjóðanna í Palais de Chaillot í París þann 10. desember 1948. Staðurinn er nú táknrænn m.a. 
fyrir þá ástæðu að fræg mynd hafði verið tekin af leiðtoga Þriðja ríkisins þar nokkrum árum 
fyrr, stuttu eftir hernám Parísar, með Eiffelturninn í baksýn.86 Mannréttindayfirlýsingin er stutt, 
aðeins 30 greinar, en að sama skapi ákaflega merkilegt skjal hvers áhrif hafa aðeins aukist ef 
eitthvað er.87 Fjallað er um réttinn til verndar í 14 .gr. hennar og þá er fjallað um réttinn til 
ferðafrelsis, innan hvers lands sem og frá hverju landi, í 13. gr. en sú grein mælir fyrir um rétt 
sem er að sumu leyti nauðsynlegur undanfari 14. gr. 
 Í bindum 1-3 af The Universal Declaration of Human Rights eru teknar saman uppskriftir 
funda og vinnugögn hinna ýmsu nefnda og hópa, að ógleymdu Allsherjarþinginu sjálfu, sem 

                                                
83 Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu“, bls. 23-29 og 43-45, Björg Thorarensen: 
Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 81-83 og Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 758-805. 
84 Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu“, bls. 29-33. 
85 Sjá t.d. CJEU, mál C-578/16 PPU (C.K. o.fl), ECLI:EU:C:2017:127, OJ C 22, 23.01.2017. 
86 The Universal Declaration of Human Rights, bls. CV-CVI. Um heimsóknina til Parísar og þessa frægu mynd, 
sjá t.d. Bob Carruthers: Hitler's Propaganda Pilgrimage, bls. 98-107. 
87 Javaid Rehman: International Human Rights Law, bls. 75-83.  
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urðu til við gerð Mannréttindayfirlýsingarinnar.88 Í þessum gögnun má m.a. sjá hvernig 14. gr. 
yfirlýsingarinnar varð til og hvaða hugmyndir tókust á við mótun hennar. Þar sem þessar 
mismunandi hugmyndir hafa svo mjög mótað flóttamannarétt, og gera það enn, er afar 
áhugavert og rétt að fara yfir þessa sögu. Í kafla 2.9.2 verður þá greind staða 14. gr. sem og 
inntak hennar. 
 
2.9.1 Forsaga 14. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna 
 Fyrsta89 gagnið í þriggja bóka útgáfu Schabas er frá 12. nóvember 1945, örstuttu eftir að 
Sáttmáli hinna sameinuðu þjóða gekk formlega í gildi, og fjallar það um hlutverk hins þá 
nýstofnaða Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna (e. The Human Rights Commission)90 en 
eiginleg vinna við yfirlýsinguna á vettvangi Sameinuðu þjóðanna hófst þó ekki fyrr en þann 27. 
janúar 1947 innan framangreind Mannréttindaráðs.91 Þann 11. júní 1947 má svo finna fyrstu 
útgáfu nú 14. gr. Mannréttindayfirlýsingarinnar en þar hljóðar greinin: 

 
Every State shall have the right to grant asylum to political refugees.92 
 

Í umræðum um greinina kemur fram hjá fulltrúa Frakklands spurningin um réttinn til 
alþjóðlegrar verndar meðan að breski fulltrúinn setti fram þá skoðun að framsal sakamanna 
ætti að vera tryggt.93 Með stuðningi Líbanons og Kína var ákveðið að halda greininni áfram 
inni þó fulltrúi Líbanons gerði athugasemdir við orðalagið.94 
 Þann 18. júní 1947 fara fram umræður um greinina og sjást í henni í fyrsta skiptið þessi 
greining á milli annars vegar hagsmuna fullvalda ríkja að ráða eigin landamærum (að rétturinn 
sé þeirra til að veita eða að synja um vernd) og hins vegar mannréttinda ofsóttra einstaklinga 
(réttur þeirra til verndar).95 Lagði fulltrúi Frakka fram tillögu að breytingu tveimur dögum síðar 
og hljóðaði greinin í tillögum hans: „Everyone has the right to escape persecution by seeking 
                                                
88 Sjá The Universal Declaration of Human Rights. The Travaux Préparatoires. Ritstj. William A. Schabas. 
Cambridge 2013. 
89 Í komandi umfjöllun verður ekki gerður greinarmunur á því hvort það er Mannréttindaráðið, Efnahags- og 
félagsmálaráðið, Allsherjarþingið eða undirnefndir sem eru að vinna að Mannréttindayfirlýsingunni. Tímaröð 
verður hins vegar fylgt og þróun greinarinnar skýrð og þau sjónarmið sem uppi voru hverju sinni. Að sama skapi 
verður vitnað til greinarinnar eftir endanlegu númeri hennar þó hún hafi í ferlinu haft ýmiss númer. 
90 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1 og áfram. 
91 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 155 og áfram. Að sjálfsögðu gekk ráðið að miklu magni gagna 
þegar það hóf störf sín. 
92 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 590. 
93 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 591. 
94 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 744. 
95 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 823-824. Sjá einnig Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: 
The Refugee in International Law, bls. 1 og áfram.  
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refuge on the territory of the State which would consent to grant him asylum.“96 Þennan sama 
dag, eða 20. júní 1947, eftir nokkrar umræður, m.a. um stríðsglæpamenn, breyttist textinn: 
„Everyone has the right to escape persecution on grounds of political or other beliefs or on 
grounds of racial prejudice by taking refuge on the territory of any State willing to grant him 
asylum.“97 
 Þann 8. desember 1947 er aftur tekin upp umræða um 14. gr. 
Mannréttindayfirlýsingarinnar98 og er enn og aftur bent á að greinin, eins og drögin hljóðuðu 
þá, tryggi réttinn til að flýja en veiti engan rétt til verndar. Fulltrúi Bandaríkjanna efaðist um 
vald Sameinuðu þjóðanna til að skylda ríki til að taka við flóttamönnum99 en fulltrúi Frakka 
lagði fram aðra tillögu og hljóðaði hún þannig: „Everyone shall have the right to escape 
persecution by seeking asylum in another country.“ Lagði Frakkinn sérstaka áherslu á nauðsyn 
alþjóðasamnings til að útfæra réttinn nánar.100 Eftir kosningu nokkrum dögum síðar fékk 14. 
gr. þó orðalagið: 

 
Everyone shall have the right to seek and be granted asylum from persecution. This 
right shall not be accorded to criminals nor to those whose acts are contrary to the principles 
and aims of the United Nations.101 [Áherslubreytingar undirrataðs] 
  Fleiri tillögur koma fram í skjölum frá því í byrjun maí 1948 en þá birtast nokkrar slíkar frá 

ólíkum löndum. Kína lagði fram orðalagið: „Every person has the right to seek asylum from 
persecution.“102 Bandaríkin lögðu fram orðalagið: „Everyone is entitled to the right to seek and 
be granted temporary asylum in other countries to escape persecution.“103 Þá komu Frakkar 
með eina áhugaverðustu tillöguna: 

 
Everyone shall have the right to seek asylum from persecution. The United Nations is 
bound to secure them such asylum. Prosecutions genuinely justified by crimes against 

                                                
96 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 839. 
97 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 857-858. Nokkur umræða skapaðist um þessa tillögu fyrir utan 
Sameinuðu þjóðirnar greinilega því á bls. 1080-1081, sömu heimildar, má finna athugasemdir frá International 
Refugee Organization og á bls. 1142-1144, sömu heimildar, frá World Jewish Congress. Óþarfi er að taka fram að 
báðir þessir aðila vildu styrkja réttinn til verndar. Í greinargerð World Jewish Congress segir t.d.: „As regards 
rights of asylum, it is argued that this ancient right – often denied during recent years with tragic consequences to 
hundreds of thousands of Jews – should be formally re-established under the auspices of the United Nations.“ Á 
sama tíma lá hjá Sameinuðu þjóðunum tillaga að mun styttri útgáfa frá Bandaríkjunum sem aldrei virðist hafa 
fengið verulegan hljómgrunn: „There shall be liberty to move freely from place to place within the State, to 
emigrate, and to seek asylum from persecution.“ The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1023. 
98 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1196-1198. 
99 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1196. 
100 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1196. 
101 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1198. 
102 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1476. Sjá líka bls. 1617 og 1652. 
103 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1496.  
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common law or by acts contrary to the purposes and principles of the United Nations shall 
constitute persecution.104 [Áherslubreytingar höfundar] 
 Að síðustu lagði Bretland fram þessa: „Everyone shall have the right to seek and may be granted 

asylum from political, racial and religious persecution.“105 
 Þann 18. maí 1948 halda áfram umræður um greinina106 og byrjar franski fulltrúinn á að 
lesa upp tillögu sem lá þá fyrir: 

 
Everyone shall have the right to seek and may be granted asylum from persecution. The 
United Nations is bound to secure this asylum in agreement with Member States. 
Prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the 
purposes and principles of the United Nations do not constitute persecution.107 
 

Tók hann sérstaklega fram að orðalag tillögunnar væri sprottið af því misræmi sem væri á 
réttinum á að leita verndar og svo skortinum á skyldu ríkja til að veita slíka vernd.108 Í þeim 
umræðum sem á eftir fylgdu kom t.d. fram hjá fulltrúa Líbanon að rétturinn til verndar ætti að 
koma skýrt fram109 meðan að franski fulltrúinn benti á að það væri ekki hægt þar sem ekki öll 
ríki viðurkenndu þá skyldu að veita vernd. Eftir frekari umræðu og atkvæðagræðslu var greinin 
samþykkt nokkuð breytt: 

 
Everyone has the right to seek and may be granted, in other countries, asylum from 
persecution. 
Prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the 
purposes and principles of the United Nations do not constitute persecution.110 
 

 Þann 2. júní 1948 skapast mjög áhugaverðar umræður um greinina111 og benti fulltrúi frá 
American Federation of Labor á að orðalag greinarinnar, eins og það lá þá fyrir, væri allsendis 

                                                
104 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1504. 
105 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1512. 
106 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1552-1556. 
107 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1552. 
108 „The United Nations should, therefore, conclude agreements to provide material assistance in those very varied 
cases where some countries might have to grant asylum but not be able to bear alone the resulting financial 
burden.“ The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1552. 
109 „Everyone has the right to seek and to be granted asylum during persecution.“ The Universal Declaration of 
Human Rights, bls. 1553. 
110 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1556 og 1608. Fulltrúi Sovétríkjanna lagði fram nokkuð 
áhugavert orðalag í sama mánuði, svona í ljósi sögunnar: „The right of asylum shall be granted to everyone 
persecuted because of his activity in defence of democratic interests, because of his activity in the field of science, 
or because of his participation in the struggle for national liberty.“ The Universal Declaration of Human Rights, 
bls. 1608 og svipaður texti á bls. 1978 og 2120. Stuttu seinna lagði franski fulltrúinn enn fram tillögu um aðkomu 
Sameinuðu þjóðanna og vildi bæta við eftir fyrri málsgreinina: „The United Nations, acting in agreement with 
Member States is bound to secure this asylum.“ The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1624 sjá einnig 
svipað orðalag á bls. 2156 og 2213-2214. 
111 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1724-1727.  
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ófullnægjandi. Orðalagið „may be granted asylum“ tæki alla merkingu úr greininni. Þá kom 
fram í máli sama aðila nokkuð áhugaverð tenging milli réttarins til sækja sér verndar í öðrum 
ríkjum við önnur mannréttindaákvæði: „The right to asylum from persecution [is] a natural 
corollary to the right to hold or change one’s beliefs, which [is] mentioned more than once in 
the draft Declaration.“112 Í því samhengi bætti fulltrúi World Jewish Congress við eftirfarandi: 
„[T]he right to asylum [is] implicit in the concept of the right to life.“113 Í eftirfarandi umræðum 
skiptust fulltrúar landanna í tvær fylkingar þar sem m.a. Kína, Frakkland, Belgía og Líbanon 
vildu gefa greininni ríkara inntak meðan að fulltrúi Bretlands „pointed out that one of the most 
jealously guarded rights of a State was the right to prevent foreigners from crossing its 
border.“114 
 Degi síðar halda umræðurnar áfram115 og liggja þá fyrir tvær útgáfur af fyrri málsgreininni: 

 
1. Everyone has the right to seek and be granted in other countries asylum from persecution 
as humanity requires. 
2. Everyone has the right to seek and be granted in other countries such asylum from 
persecution as humanity requires.116 [Áherslubreytingar höfundar] 
 

Var það þá skilningurinn að niðurlagið gerði aðra málsgrein óþarfa en hún hafði til þessa skýrt 
hugtakið ofsóknir nánar. Fulltrúi Bretlands varpaði nokkru ljósi á orðalagið með ummælum 
sínum um það hvernig reynt væri með því að sætta þessi tvö andstæðu sjónarmið: „[T]he 
discussion ha[s] shown the extreme complexity of the entire article. Control over immigration 
[is] one of the most jealously guarded rights of sovereign states. On the other hand, every person 
ha[s] the right to escape and seek asylum from persecution. The drafting subcommittee ha[s] 
attempted to reconcile those two conflicting rights by adding a qualification clause which set 
the dictates of humanity as a standard for granting asylum.“117 Líbanon og Belgía börðust áfram 
gegn öllum takmörkunum á réttinum til verndar. Að lokum var kosið og niðurlag 
málsgreinarinnar fellt út og hljóðaði því fyrri málsgreinin: 

 
Everyone has the right to seek and be granted in other countries asylum from persecution.118 
 

 Næstu vikur og mánuði heldur vinnan við Mannréttindayfirlýsinguna áfram án þess þó að 
mikið sé fjallað um 14. gr. hennar. Í almennum umræðum þann 2. október 1948 brýnir þó 
                                                
112 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1724. 
113 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1724. 
114 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1726. 
115 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1734-1740. 
116 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1734. 
117 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1735. 
118 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1740, sjá einnig bls. 1943 og einnig 1970 og 2120. 
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franski fulltrúinn aðra áfram: „Stressing the universal aspect of the declaration, Mr. Cassin 
stated that it would be the first declaration accepted by an international group having its own 
legal competence. In fulfilling their function, the members of the Third Committee should not 
forget that they were something more than representatives of all humanity. It was incumbent 
upon them to ensure the pre-eminence of certain rights, such as the right to asylum, and 
the right to nationality, which had so far been proclaimed only by certain national constitutions, 
but which should be granted not by the State but by human society as a whole.“119 Nokkrum 
dögum síðar, eða 11. október sama ár, sést að orð Frakkans hafa fallið fyrir daufum eyrum hjá 
breska fulltrúanum sem lagði fram nýtt orðalag fyrir fyrri málsgreinina: „Everyone has the right 
to seek, and to enjoy in other countries, asylum from persecution.“120 
 Þann 3. nóvember 1948 halda umræður áfram121 og hvetja Frakkar enn einu sinni til þess 
að einhver á alþjóðavettvangi beri ábyrgð á því að vernd sé veitt þeim sem hana þurfi, þar sem 
„the supreme responsibility should rest with the human community as a whole“.122 Á meðan 
virðast Sovétmenn hafa mestar áhyggjur af því að stríðsglæpamönnum, fasistum og nasistum 
verði veitt vernd undir hinu nýja ákvæði.123 
 Fulltrúi Bretlands setur hins vegar fram nokkuð þurrt og kaldhæðið sjónarmið þegar hann 
segir: „[A]rticle 12 reveal[s] a certain defeatism. The declaration of human rights envisage[s] 
an ideal life for all members of society; yet article 12 admit[s] the existence of persecution 
within that society. For that reason [...] article 12 [is] out of place in the declaration. [...] 
Attempting to define the duties of a State which [is] asked by a persecuted person to grant 
asylum, [...] it [is] desirable to establish whether a person [is] entitled to enter a foreign country 
by virtue of being persecuted.“124 Hélt fulltrúinn áfram og sagði að þeir sem myndu koma til 
Bretlands í leit að vernd myndu fá samúðarfulla meðferð en ekkert ríki gæti samþykkt 
skyldurnar sem þáverandi orðalag 14. gr. legði á þau og setti hún því fram breytt orðalag: 
„Everyone ha[s] the right to seek, and to enjoy in other countries, asylum from persecution.“ 
Taldi fulltrúi Bretlands að með þessu væri dregið úr skyldum ríkja en á sama tíma væri 
viðurkenndur ákveðinn réttur til verndar. Ofsóttir einstaklingar gætu þannig vitnað til hans án 
þess að vera hegnt fyrir og án þess að þau ríki, þangað sem þessir einstaklingur leituðu verndar 
                                                
119 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2071. Áherslubreytingar höfundar. 
120 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2175. Á bls. 2255-2256, sömu heimildar, má finna samantekt 
á öllum tillögum vegna 14. gr. Mannréttindayfirlýsingarinnar en sumum þeirra hefur verið sleppt hér. 
121 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2419-2434. 
122 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2420-2421. 
123 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2420. 
124 Áherslubreytingar höfundar.  
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hjá, væru skyldug til að framselja viðkomandi. Það væri þó ljóst að 14. gr., eins og hún stæði, 
gengi gegn lögum næstum allra ríkja um innflytjendur.125 Úrúgvæski fulltrúinn benti 
samstarfsmanni sínum á að málflutningur hans byggði á misskilningi, þegar það kæmi að 
úrúgvæskum lögum, og að mikill munur væri á innflytjendum og flóttamönnum.126 
 Skiptar skoðanir voru um framlag Bretlands og vekur það athygli að enn einu stendur 
fulltrúi Líbanons upp og talar fyrir réttinum til verndar. 

 
[I]n the discussion which ha[s] just taken place, the conception of the right of the individual 
ha[s] been replaced to a certain extent by that of the obligation of the State. The statement 
of a right should not, however, depend on the possibility of States to comply with that right. 
If it were part of the birthright of man, it should be established even if, for accidental 
reasons, it did not seem possible to ensure immediate implementation. The particular 
difficulties of each State should be dealt with in the covenant which [is] to be drawn up. 
The declaration therefore should limit itself to setting forth the rights inherent in the 
human person.127 [Áherslubreytingar höfundar] 
 

Í umræðunni kristallaðist líka skoðun nokkurra ríkja að skv. venjubundinni framkvæmd ríkja 
væri viðurkenndur almennur réttur til verndar, hugmyndin væri ein sú elsta í sögunni sem hafi 
verið viðurkennd af öllum helstu menningarsamfélögum sögunnar.128 Fulltrúi Bretlands var þó 
ekki hrifinn og bætti við í lok umræðunnar: „With regard to the interpretation of the amendment 
submitted by her delegation she desired to make it clear that its intention was not to grant to a 
person fleeing persecution the right to enter any and every country but to ensure for him the 
enjoyment of the right of asylum once that right had been granted him.“129 
 Þann 4. nóvember 1948 er kosið um 14. gr. Mannréttindayfirlýsingarinnar eftir stutta 
umræðu.130 Fyrst af öllu var sovéska tillagan felld, tillaga Sádi-Arabíu um að eyða út orðunum 
„and be granted“ úr fyrstu málsgrein var hins vegar samþykkt131 og var þá næst kosið um tillögu 
Bretlands og hún samþykkt: 

 
Everyone has the right to seek, and to enjoy, in other countries, asylum from persecution.132 
 Tillögum Frakka/Brasilíu, Úrúgvæ/Mexíkó og Egyptalands var því næst hafnað133 en aðrar 

dregnar til baka áður en greinin var samþykkt í heild sinni með hinu breytta orðalagi, næstum 
                                                
125 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2422-2423. 
126 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2422-2426. 
127 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2428-2429. 
128 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2432-2433. 
129 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2433. 
130 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2434-2441. 
131 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2437. 
132 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2438. 
133 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2438-2440.  
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samhljóða. Nokkur ríki lýstu þó yfir vonbrigðum með orðalagið.134 Sagði fulltrúi Frakka m.a. 
eftir atkvæðagreiðslu: „It ha[s] been a mistake, however, to recognize the individual’s right to 
seek asylum while neither imposing upon States the obligation to grant it nor invoking the 
support of the United Nations.“135 
 Eftir alla þessa dramatík fékk greinin sitt næstum endanlega orðalag: 

 
1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. 
2. Prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the 
purposes and principles of the United Nations do not constitute persecution.136 
 

Hinn 2. desember 1948 breyttist orðalag 2. málsgreinar þó lítillega: 
 
This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-
political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United 
Nations.137 
 

Var þetta orðalag eins og áður segir samþykkt þann 10. desember 1948 á Allsherjarþinginu með 
ákvörðun 217 A (III). Á íslensku hljómar 14. greinin: 

 
1. Allir eiga rétt til að leita og njóta griðlands erlendis gegn ofsóknum. 
2. Enginn má þó skírskota til slíkra réttinda, sem lögsóttur er með réttu fyrir ópólitísk afbrot 
eða háttsemi, er brýtur í bága við markmið og grundvallarreglur Sameinuðu þjóðanna.138 

 
2.9.2 Inntak 14. gr. og gildi Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna 
Við skoðun 14. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna er áhugavert að skoða hvaða 
þætti alþjóðlegrar verndar greinin tekur á, sbr. umfjöllun í kafla 2.7.1. Það er alveg ljóst að hún 
fjallar um rétt ríkja til þess að veita alþjóðlega vernd (1. þáttur) án þess að slíkt eigi að hafa 
neikvæð áhrif á samskipti þeirra ríkja við heimaríki viðkomandi flóttamanna. Þetta er ljóst af 
orðalagi greinarinnar og lögskýringargögnunum sem hafa verið rakin hér að ofan. Þessi réttur 
hefur verið ítrekað síðar, t.d. með 1. mgr. 1. gr. áðurnefndrar Declaration on Territorial 
Asylum.139 Einnig er ljóst af orðalagi greinarinnar að þeim sem veitt hefur verið alþjóðleg vernd 
á að vera unnt að njóta þeirrar verndar (4. þáttur) og að sama skapi að þeir sem eru á flótta hafa 
                                                
134 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2440. 
135 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2441. 
136 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2487 og 2883. 
137 The Universal Declaration of Human Rights, bls. 2931, 2941, 2951, 3007. 
138 „Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna“. Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að, bls. 
11. 
139 Sjá t.d. María-Teresa Gil-Bazo: „Asylum as a General Principle of International Law“, bls. 10: „[I]t is 
uncontested that asylum is indeed a right of states to grant if they so wish in the exercise of their sovereignty, 
without it being considered a hostile act towards other states.“  
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engan rétt til að vera veitt alþjóðleg vernd (3. þáttur). En, hvað um réttinn til að leita sér verndar 
(2. þáttur)? Hafa umsækjendur rétt til þess að koma til ríkja og inn fyrir landamæri þeirra til að 
leita sér verndar? 
 Almennt er það álit fræðimanna að margar greinar Mannréttindayfirlýsingarinnar hafi nú 
stöðu þjóðréttarvenju og sumar jafnvel stöðu jus cogens að þjóðarétti. Hins vegar séu ýmsar 
greinar yfirlýsingarinnar mun umdeildari og ekki almennt viðurkenndar sem gildandi réttur af 
öllum þjóðríkjum.140 Því þarf að greina stöðu 14. gr. yfirlýsingarinnar. 
 Rétt fyrir atkvæðagreiðsluna sem lýst er hér undir lok kaflans að ofan komu fram tvö mjög 
ólík sjónarmið. Annars vegar að það sé venjubundin framkvæmd ríkja að viðurkenna almennt 
rétt einstaklinga til verndar141 og hins vegar viðhorf Bretlands, sem varð vissulega ofan á í 
atkvæðagreiðslunni, að það væri enginn réttur til staðar sem leyfði aðila á flótta að koma inn 
fyrir landamæri erlends ríkis án leyfis þess ríkis. Nú verður ekki séð að móttaka margra ríkja í 
Evrópu, hið minnsta, á gyðingum í aðdraganda og meðan á seinni heimsstyrjöldinni stóð styðji 
endilega þessa fullyrðingu um venjubundna framkvæmd meirihluta þjóðríkja heims.142 Enn 
þann dag í dag má jafnvel finna heimildir um lokuð landamæri í Evrópu fyrir fólk á flótta.143 
Með þetta í huga verður ekki mikil merking lögð í orðalagið um réttinn til að leita sér griðlands. 
 Sumir fræðimenn telja þó að rétturinn skv. 14. gr. sé ríkur: 

 
According to [the Universal Declaration of Human Rights], any individual should be 
granted the right to enter another territory to apply for protection. Furtermore, it 
followed logically from several of the other standards in the [the Universal Declaration of 
Human Rights], that countries should offer the right to seek asylum to individuals subject 
to violations of the human rights contained in the Declaration itself.144 [Áherslubreytingar 
höfundar] 
 

                                                
140 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 76, Guðmundur Alfreðsson og Jakob Þ. Möller: 
„Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna“, bls 32-33 og Javaid Rehman: International Human Rights Law, 
bls. 80-83. 
141 Sá réttur væri næstum gagnslaus nema hann innihéldi réttinn til að koma inn fyrir landamæri þess ríkis sem 
umsækjandi um alþjóðlega vernd vill sækja um vernd hjá. 
142 Morten Kjærum: „Article 14“, bls. 280 og The Universal Declaration of Human Rights, bls. 1196. Sjá einnig 
Páll Baldvin Baldvinsson: Stríðsárin 1938-1945, t.d. bls. 27 og 38-41 og Þór Whitehead: Ófriður í aðsigi, t.d. bls. 
85-86 og 90. 
143 World Report 2018 - European Union og Amnesty International Report 2017/18, bls. 49-50. Sjá einnig: Morten 
Kjærum: „Article 14“, bls. 288-292, Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, 
bls. 369-371, James C. Hathaway: The Rights of Refugees Under International Law, bls. 279-300 og Kay 
Hailbronner og Daniel Thym: „Part D I - Asylum“, bls. 1025-1026. 
144 Morten Kjærum: „Article 14“, bls. 280.  



36  

Meðan aðrir fræðimenn draga verulega í efa að nokkur slíkur réttur, þ.e. til að fara yfir 
landamæri í leit að vernd, sé yfir höfuð til staðar.145 
 Að mati höfundar tekur 14. gr. Mannréttindayfirlýsingarinnar ekki á réttinum til að koma 
inn fyrir landamæri ríkja til að sækja þar um alþjóðlega vernd. Ljóst er af ofanrituðu að ekki 
nærri því öll ríki hafa viðurkennt slíkan rétt og fæstir fræðimenn virðast fallast á tilvist hans. Þá 
mun það vera meginregla flestra ríkja að krefja útlendinga um vegabréfsáritanir áður en þeim 
er hleypt inn fyrir landamæri og er höfundi ekki kunnugt um ríki sem taka við umsóknum um 
alþjóðlega vernd erlendis frá.146 
 
2.10 Samningurinn um réttarstöðu flóttamanna frá 1951 
Í kynningarorðum (e. introductory note) að flóttamannasamningnum á vefsíðu Sameinuðu 
þjóðanna er rakinn aðdragandinn að gerð samningsins. Þar eru m.a. raktir nokkrir þættir sem 
kunna að hafa rýrt innihald hans, þ.e. hversu dýrt það hafði reynst að takast á við 
flóttamannavandann í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar, pólitík kalda stríðsins sem þegar á 
þessum tíma heltók heiminn og átök þeirra mismunandi hugmynda að baki réttinum til 
alþjóðlegrar verndar sem fjallað hefur verið um ítarlega í kaflanum á undan, um 
Mannréttindayfirlýsinguna. Fyrir vikið hafi Flóttamannastofnuninni aðeins verið gefið 
tímabundið líf í upphafi og samningurinn um réttarstöðu flóttafólks, sem í raun byggði mikið á 
eldri samningi frá 1933, verið fátæklegri en kannski efni stóðu til. Guy S. Goodwin-Gill lýsir 
þessu á þennan veg: 

 
These factors are important to an understanding of both the manner in which the 1951 
Convention is drafted (that is, initially and primarily as an agreement between States as to 
how they will treat refugees), and the essentially reactive nature of the international regime 
of refugee protection (that is, the system is triggered by a cross-border movement, so that 
neither prevention, nor the protection of internally displaced persons come within its 
range).147 
 

 Þrátt fyrir þessa miður glæsilegu forsögu og aðstæður í upphafi er samningur enn þann dag 
í dag, nærri 70 árum síðar, hornsteinn alþjóðlegs flóttamannaréttar.148 Rétturinn væri þó afar 
                                                
145 James C. Hathaway: The Rights of Refugees Under International Law, bls. 45-48 og 368 og Roman Boed: „The 
State of the Right of Asylum in International Law“, bls. 25. Sjá einnig Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: 
The Refugee in International Law, bls. 369-371. 
146 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 374-377. Sjá í þessu sambandi 
meginreglu íslenskra laga í 1. mgr. 20. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga. 
147 Guy S. Goodwin-Gill: „Introductory Note to the Convention relating to the Status of Refugees and Protocol 
relating to the Status of Refugees“. 
148 Samningnum hefur aðeins einu sinni verið breytt en það var með bókuninni um réttarstöðu flóttamanna frá 
1967, bókuninn er reyndar sjálfstæður þjóðréttargerningur og því ekki eiginleg breyting á samningnum. Með  
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takmarkaður væri ekki fyrir mikinn fjölda svæðisbundinna samninga eins og hér í Evrópu sem 
og almenna þróun mannréttindaverndar.149 Í raun bætti samningurinn efnislega litlu við 14. gr. 
Mannréttindayfirlýsingarinnar og gildandi rétt á sínum tíma, hann tók saman gildandi rétt (e. 
codification) í bindandi þjóðréttargerningi og gaf þannig ofangreindri 14. gr. skýrara efnislegt 
innihald.150 
 Flóttamannasamningurinn byggir á nokkrum meginreglum en þrjár þeirra mikilvægustu eru 
án efa bannið við mismunun, bannið við refsingu vegna ólöglegrar komu inn á landsvæði ríkis 
og bannið við því að vísa fólki brott eða endursenda þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera 
í hættu. Um síðustu regluna verður fjalla ítarlega í kafla 2.12. Þá skilgreinir samningurinn 
nákvæmlega hugtakið flóttafólk og gefur réttinum að njóta verndar ákveðið efnislegt innihald. 
Þó að samningurinn greini á milli ólögmætrar komu/dvalar, lögmætrar dvalar og lögmætrar 
búsetu gilda sumar reglur hans, sbr. bannið gegn endursendingu, jöfnum fetum um alla 
flokkana. Einnig um þá sem koma ólöglega inn á landsvæði ríkis og jafnvel þá sem eru utan 
landsvæðis ríkisins en undir stjórn yfirvalda þess (e. subject to a state´s jurisdiction).151 
 Flóttamannasamningurinn vísar ekki til hugtaka eins og öruggra ríkja eða fyrsta griðlands 
en hann hefur verið túlkaður þannig að hann útiloki ekki endursendingar til slíkra ríkja án 
efnislegrar meðferðar umsókna um alþjóðlega vernd, þ.e. án þess að staða viðkomandi 
umsækjanda sé könnuð út frá skilgreiningu samningsins á flóttafólki. Skiptir hér höfuðmáli 32. 
gr. samningsins um skilyrði fyrir brottvísun flóttafólks sem löglega dvelur á landsvæði ríkis og 
jafnvel 31. gr. hans sem kveðjur á um ofangreint bann við refsingu vegna ólöglegrar komu inn 
á landsvæði ríkis. Annars er samningurinn þögull um slíkar endursendingar, m.a. þeirra sem 
koma ólöglega inn fyrir landamæri ríkja, og bannar þær vissulega ekki beinum orðum. 
 Þessar endursendingar byggja oft á þeirri hugsun að umsækjendur verði að sækja um 
alþjóðlega vernd í fyrsta ríkinu sem þeir komi til og því er mögulegt að gera svo.152 Er jafnvel 
talið að þetta eigi stoð í orðalagi 31. gr. flóttamannasamningsins en það er athyglisvert að lesa 
                                                
bókuninni var landfræðilegu gildissviði hans breytt þannig að það næði ekki eingöngu til Evrópu og felld niður 
takmörkun er laut að tímasetningum þeirra atburða er orsaka flótta en þær miðuðu fyrst aðeins við atburði fyrir 1. 
janúar 1951. 
149 „Convention and Protocol relating to the Status of Refugees“, http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf, bls 2. 
150 Sbr. inngangsorð sjálfs samningsins. 
151 Guy S. Goodwin-Gill: „Introductory Note to the Convention relating to the Status of Refugees and Protocol 
relating to the Status of Refugees“ og „Convention and Protocol relating to the Status of Refugees“, 
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf, bls 2-5. Við skrif kaflans var m.a. einnig stuðst við Guy S. Goodwin-Gill 
og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 35-41 og James C. Hathaway: The Rights of Refugees 
Under International Law, bls. 91 og áfram sem og bls. 156 og áfram. 
152 Sjá m.a. a. lið 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga og athugasemdir í frumvarpi með greininni. Þskj. 
1180, 145. lögþ. 2015-16, bls. 114 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
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athugasemdir Dr. Paul Weis við þá grein: „The term 'coming directly' refers, of course, to 
persons who have come directly from their country of origin or a country where their life or 
freedom was threatened, but also the persons who have been in an intermediary country 
for a short time without having received asylum there.“153 Því verður að vara við þeirri 
túlkun á 31. gr. samningsins og einnig að gagnálykta megi frá 32. gr. hans.154 Sérstaklega vegna 
þess að það samræmist illa, að mati höfundar, markmiði flóttamannasamningsins um umhyggju 
fyrir umsækjendum um alþjóðlega vernd eða að ekki eigi að leggja of þungar byrðar á einstök 
lönd að vinna eftir kerfi þar sem fyrsta örugga landið sem umsækjendur um alþjóðlega vernd 
komi til skuli ávallt bera ábyrgð á umsóknum um alþjóðlega vernd. Miklar líkur eru á að það 
ríki beri þegar mjög þungar byrðar. 
 Þrátt fyrir mikilvægi samningsins verður hann ekki rakinn ítarlega hér. Hann snertir ekki á 
efni ritgerðarinnar, fyrir utan það sem þegar hefur verið rakið og regluna um bannið gegn 
endursendingu að sjálfsögðu, og bætir engu við greininguna á inntaki alþjóðlegrar verndar. 
Samningurinn hefur t.d. ekki verið túlkaður þannig að hann leggi sérstakar skyldur á herðar 
aðildarríkjanna til að hleypa umsækjendum um alþjóðlega vernd inn fyrir landamæri sín eða til 
að taka umsóknir um alþjóðlega vernd þeirra umsækjenda sem eru staddir innan landamæra 
aðildarríkjanna til efnislegrar meðferðar, þ.e. að kanna hvort viðurkenna beri stöðu viðkomandi 
aðila sem flóttafólks og veita þeim sem falla undir skilgreiningu samningsins vernd.155 
 Ísland fullgilti flóttamannasamninginn þann 30. nóvember 1955 og tók hann gildi hér á 
landi 1. mars 1956.156 Hinn 26. apríl 1968 fullgilti Ísland einnig bókunina frá 31. janúar 1967 
og tók hún gildi þann sama dag.157 Íslenski löggjafinn hefur þá innleitt flóttamannasamninginn 

                                                
153 The Refugee Convention, 1951. The Travaux Preparatoires Analysed with a Commentary by Dr Paul Weis, bls. 
219. Áherslubreytingar höfundar. Fyrir nokkuð svipaða túlkun sjá Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The 
Refugee in International Law, bls. 264-267. 
154 James C. Hathaway og Michelle Foster: The Law of Refugee Status, bls. 30-33 og áfram. Sjá einnig ummæli í 
frumvarpi því sem varð að lögum nr. 80/2016: „Lagt er til að framkvæma beri ákvarðanir Útlendingastofnunar 
eins fljótt og auðið er þegar um synjun er að ræða í málum umsækjenda sem koma frá öruggum ríkjum og umsóknir 
þar af leiðandi taldar tilhæfulausar með vísan til flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna.“ Þskj. 1180, 145. 
lögþ. 2015-16, bls. 70 (enn óbirt í A-deild Alþt.). Höfundur skilur ekki hvað er átt við í niðurlagi tilvitnunarinnar. 
155 Sjá t.d. Guy S. Goodwin-Gill: „Introductory Note to the Convention relating to the Status of Refugees and 
Protocol relating to the Status of Refugees“ þar sem segir: „The Convention does not deal with the question of 
admission, and neither does it oblige a State of refuge to accord asylum as such, or provide for the sharing of 
responsibilities (for example, by prescribing which State should deal with a claim to refugee status).“ Sjá líka 
María-Teresa Gil-Bazo: „Asylum as a General Principle of International Law“, bls. 9: „The Refugee Convention 
does not enshrine a right of asylum or a right of residence.“ og Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 3152. 
156 Sjá auglýsingu utanríkisráðuneytisins frá 9. desember 1955. 
157 Sjá auglýsingu utanríkisráðuneytisins frá 7. maí 1968.  
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inn í íslensk lög, bæði eldri lög nr. 96/2002 um útlendinga158 sem og hin nýju lög nr. 80/2016 
um útlendinga.159 
 
2.11 Dyflinnarsamstarfið 
Grundvöll Dyflinnarsamstarfsins má rekja allt til 14. júní 1985 og Schengen í Lúxemborg þegar 
Belgía, Frakkland, Holland, Lúxemborg og Þýskaland skrifuðu undir áætlun um að fella niður 
eftirlit á sameiginlegum landamærum ríkjanna. Þann 19. júní 1990 var svo Schengen-
samningurinn sjálfur undirritaður og hófst framkvæmd hans 26. mars 1995. Í 7. kafla 
samningsins er fjallað um skyldur ríkja vegna umsókna um alþjóðlega vernd. Nokkrum dögum 
fyrr, eða þann 15. júní 1990, höfðu m.a. sömu ríki einnig gert með sér hið svokallað 
Dyflinnarsamkomulag um það hvaða ríki beri ábyrgð á umsóknum um alþjóðlega vernd. Leysti 
samkomulagið af hólmi reglur Schengen-samningsins þegar það gekk í gildi þann 1. september 
1997.160 
 Með sérstakri bókum við Amsterdamsamninginn svokallaða, sem undirritaður var þann 2. 
október 1997 og gekk í gildi 1. maí 1999, féll Schengen-samstarfið undir hatt 
Evrópusambandsins, bæði undir þánefnda I. stoð (bandalagsrétt) og III. stoð (lögreglusamvinna 
o.fl.). Þar af leiðandi féllu reglur Dyflinnarsamkomulagsins einnig undir Evrópusambandið, þ.e. 
reglurnar um ábyrgð ríkja gagnvart umsækjendum um alþjóðlega vernd. Regluverkið er flókið 
og innleiðing þess inn í Evrópusambandið snertir á kjarna sambandsins eða innri markaðnum 
og fjórfrelsinu sjálfu, ríkisborgararéttinum og þ.a.l. frjálsri för fólks milli landa sambandsins.161 
 Ísland fékk aukaaðild að Schengen-samstarfinu með samningi á milli Íslands, Noregs og 
Evrópusambandsins sem undirritaður var þann 18. maí 1999, fullgiltur hér á landi þann 26. maí 
2000 og sem gekk í gildi þann 25. mars 2001.162 Hafa gerðir Schengen-samstarfsins, m.a. 
tengdar gerðir eins og nýjasta Dyflinnarreglugerðin, því verið innleiddar inn í íslenskan rétt.163 
                                                
158 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 3130-3198. Með frumvarpinu sem varð að lögum nr. 96/2002 um útlendinga var 
m.a. flóttamannasamningurinn þá einnig birtur sem fylgiskjal ásamt nokkrum öðrum þjóðréttargerninum, Alþt. 
2001-02, A-deild, bls. 2057-2117. 
159 Þskj. 1180, 145. lögþ. 2015-16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
160 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 293-294 og 298-299. Í upphafi 
greinar Ernu Kristínar Blöndal: „Dyflinnarsamstarfið um ákvörðun ábyrgðar á umsókn um hæli og beiting 2. mgr. 
3. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar“ er forsögunni einnig lýst ágætlega. 
161 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 305-306, Catherine Barnard: The 
Substantive Law of the EU, bls. 541-545 og Paul Craig og Gráinne de Búrca: EU Law, bls. 938. Sjá einnig afar 
góða grein um siðferðilega svarta hlið þessara opnu landamæra og stöðu flóttafólks innan þeirra, Saila Heinikoski: 
„Morals and the Right to Free Movement. Insiders, outsiders and Europe’s migration crisis“. 
162 Auglýsing C-49/2000. 
163 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 312-316. Sjá Alþt. 2001-02, A-
deild, bls. 3130-3198 og Þskj. 1180, 145. lögþ. 2015-16 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
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Schengen-samstarfið, m.a. Dyflinnarreglugerðin, fellur þannig utan EES-samningsins og því er 
afleiddur réttur Evrópusambandsins á þessu sviði, m.a. um móttöku og málsmeðferð 
umsækjanda um alþjóðlega vernd, ekki bindandi fyrir Ísland. Þrátt fyrir það hefur verið horft 
sérstaklega til þriggja tilskipana Evrópusambandsins við lagasetningu hér á landi;164 tilskipunar 
2013/33/ESB frá 26. júní 2013 um lágmarkskröfur varðandi móttöku umsækjenda um 
alþjóðlega vernd (móttökutilskipunin),165 tilskipunar 2013/32/ESB frá 26. júní 2013 um 
lágmarkskröfur til málsmeðferðar í aðildarríkjum við veitingu og afturköllun á stöðu 
flóttamanns (málsmeðferðartilskipunin)166 og tilskipunar 2011/95/ESB frá 13. desember 2011 
um lágmarksskilyrði til að ríkisborgarar þriðju landa eða ríkisfangslausir einstaklingar teljist 
flóttamenn eða menn sem að öðru leyti þarfnast alþjóðlegrar verndar og um inntak slíkrar 
verndar (tilskipun um lágmarksskilyrði).167 
 Sú Dyflinnarreglugerð sem nú gildir mælir fyrir um ákveðin forgangsröðuð viðmið um það 
hvaða aðildarríki, aðeins eitt ríki á að taka að sér hverja umsókn, samstarfsins beri ábyrgð á 
viðkomandi umsókn um alþjóðlega vernd. Þó að fyrstu viðmið reglugerðarinnar snúi að einingu 
fjölskyldunnar (8.-11. gr. og 16. gr.) skiptir í framkvæmd miklu máli hvar umsækjendur þurfa 
að gefa fingraför sín fyrst í aðildarríkjunum (13. gr.), hvaða aðildarríki gefur út 
vegabréfsáritanir (12. gr.) eða hvar umsækjendurnir sækja fyrst um alþjóðlega vernd (sbr. 18. 
gr.). 
 Með aðild að Dyflinnarreglugerðinni skylda ríki sig til að taka á móti þeim umsækjendum 
sem þau bera ábyrgð á skv. henni. Ekkert ríki er hins vegar skuldbundið til að senda 
umsækjendur frá sér en leiðir það af 1. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar. Engir fyrirvarar eða 
takmarkanir eru á þeirri heimild ríkja að taka yfir umsóknir um alþjóðlega vernd, þ.e. meðan 
umsækjendurnir óska þess sjálfir.168 Í sumum tilfellum getur ríkjum jafnvel verið það skylt að 
taka umsóknir til efnislegrar meðferð, þ.e. að kanna sjálf stöðu viðkomandi umsækjenda út frá 

                                                
164 Þskj. 1180, 145. lögþ. 2015-16, bls. 71 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
165 OJ 180/96. Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down 
standards for the reception of applicants for international protection. 
166 OJ 180/60. Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common 
procedures for granting and withdrawing international protection. 
167 OJ 337/9. Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on 
standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international 
protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of 
the protection granted. 
168 Sjá í þessu tilfelli sérstaklega niðurstöðuna í CJEU, mál C‑528/11 (Halaf), ECLI:EU:C:2013:342, OJ C 370, 
17.12.2011. Formlega séð er dómurinn ekki bindandi á Íslandi, sbr. umfjöllun um tvíeðlið.  
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skilgreiningu flóttamannasamningsins,169 en sú grundvallarforsenda Dyflinnarsamstarfsins að 
móttaka og málsmeðferð umsækjanda um alþjóðlega vernd skyldi vera samræmd í öllum 
aðildarríkjunum brast endanlega með MDE, M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi, 21. janúar 2011 
(30696/09).170 
 Í 1. mgr. 3. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar segir: 

 
Aðildarríkin skulu taka til meðferðar sérhverja umsókn um alþjóðlega vernd sem 
ríkisborgari þriðja lands eða ríkisfangslaus einstaklingur leggur fram á yfirráðasvæði 
einhvers aðildarríkjanna, þ.m.t. á landamærum eða á gegnumferðarsvæðum. 
 

Nú mætti skilja þessa greina þannig að með orðalaginu að taka til meðferðar væri átt við 
meðferð þar sem skoðað væri hvort að viðurkenna ætti stöðu viðkomandi umsækjenda hverju 
sinni sem flóttafólks eða ekki. Sé hins vegar horft til inngangsorða reglugerðarinnar er ljóst að 
aðeins er átt við fulla beitingu flóttamannasamningsins „og tryggja þannig að enginn verði 
sendur aftur þangað sem hann getur sætt ofsóknum, þ.e. að virt verði meginreglan um að vísa 
fólki ekki aftur þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu.“171 Þá hefur 78. gr. 
Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins verið túlkuð eins en greinin fjallar um hið 
samevrópska hæliskerfi.172 Réttindaskrá Evrópusambandsins mælir í 18. gr. fyrir um rétt 
umsækjanda um alþjóðlega vernd og eru skoðanir skiptar um það hvort hún skyldi ábyrg 
aðildarríki Dyflinnarreglugerðarinnar til að taka umsóknir um alþjóðlega vernd til 
efnismeðferðar og kanna þá hvort viðkomandi umsækjendur séu flóttafólk í skilningi 
flóttamannasamningsins.173 Hins vegar er talið víst að tilskipunin um lágmarksskilyrði geri það 
að Evrópurétti en eins og áður hefur verið tekið fram er Ísland ekki bundið af þeirri tilskipun.174 

                                                
169 Sjá í þessu tilfelli sérstaklega niðurstöðuna í CJEU, mál C-411/10 og C-493/10 (N.S. o.fl.), ECR 2011, bls. I-
13905. Formlega séð er dómurinn ekki bindandi á Íslandi, sbr. umfjöllun um tvíeðlið. 
170 Erna Kristín Blöndal: „Dyflinnarsamstarfið um ákvörðun ábyrgðar á umsókn um hæli og beiting 2. mgr. 3. gr. 
Dyflinnarreglugerðarinnar“, m.a. bls. 389. Greinin er komin til ára sinna en umfjöllunin og niðurstöðurnar eiga þó 
jafn vel við í dag og þá. Greinin vísar í titli og umfjöllun til eldri útgáfu Dyflinnarreglugerðarinnar, samsvarandi 
grein í dag er áðurnefnd 1. mgr. 17. gr. Sjá einnig Sarah Katz: „A More Acceptable Solution: The Proposed 
European Union Agency of Asylum and Refugees“, sérstaklega bls. 318-320. 
171 3. liður inngangsorða Dyflinnarreglugerðarinnar vísar m.a. í fulla beitingu samningsins. 
172 1. mgr. 78. gr. hljóða svo: „The Union shall develop a common policy on asylum, subsidiary protection and 
temporary protection with a view to offering appropriate status to any third-country national requiring international 
protection and ensuring compliance with the principle of non-refoulement. This policy must be in accordance with 
the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and 
other relevant treaties.“ 
173 Sjá m.a. umfjöllun í María-Teresa Gil-Bazo: „Asylum as a General Principle of International Law“, bls. 5-6. 
174 Kay Hailbronner og Daniel Thym: „Part D I - Asylum“, bls. 1029 og 1053 þar sem segir: „[T]he Asylum 
Qualification Directive 2011/95/EU establishes an individual right to have asylum claims considered with regard 
to refugee status and subsidiary protection“. Sjá einnig Ingo Kraft: „Part D III - Asylum“, bls.1223-1225 og María-
Teresa Gil-Bazo: „Asylum as a General Principle of International Law“, bls. 10.  
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 Um þetta samstarf mætti skrifa margar ritgerðir175 en í ljósi efnis þessarar ritgerðar verður 
hér látið staðar numið. Samstarfið gefur í mörgum tilfellum íslenskum stjórnvöldum heimild, 
athuga aðeins er um heimild að ræða en ekki skyldu, til að endursenda umsækjendur um 
alþjóðlega vernd sem hingað koma til annarra aðildarríkja Dyflinnarreglugerðarinnar. Það er 
mikilvægasti hluti samstarfsins í því samhengi sem hér er til skoðunar. 
 
2.12 Non-refoulement (Bannið gegn endursendingu) 

 
The term non-refoulement derives from the French refouler, which means to drive back or 
to repel, as of an enemy who fails to breach one´s defences. In the context of immigration 
control in continental Europe, refoulement is a term of art covering, in particular, summary 
reconduction to the frontier of those discovered to have entered illegally and summary 
refusal of admission to those without valid papers. Refoulement is thus to be distinguished 
from expulsion or deportation, the more formal process whereby a lawfully resident alien 
may be required to leave a State, or be forcibly removed.176 
 

Þessi grundvallarregla um non-refoulement er ekki ýkja gömul og allt fram á 20. öldina ríkti 
hentistefna hjá ríkjum hvort þau veittu aðilum á flótta vernd eða ekki. Jafnvel voru gerðir 
gagnkvæmir samningar milli ríkja um að afhenda þá sem lögðu á flótta undan ofsóknum aftur 
þangað þaðan sem þeir flúðu, burtséð frá afleiðingunum.177 Á alþjóðavettvangi var það í raun 
ekki fyrr en með Sáttmálanum um alþjóðlega stöðu flóttamanna frá 1933178 sem non-
refoulement reglan var fyrst fest á blað í þjóðréttargerningi.179 
 Þann 12. febrúar 1946 á fyrsta fundi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna kom ekki aðeins 
fram hve brýnn vandi flóttafólks væri heldur samþykkti það ályktun 8 (I) um grundvallarreglu 
flóttamannaréttar að „no refugees or displaced persons who have finally and definitely [...] 
expressed valid objections to returning to their countries of origin [...] shall be compelled to 
return“.180 Það er því ekki að undra að 5 árum síðar væri reglan um bannið gegn endursendingu 
hluti af flóttamannasamningnum en þar segir í 33. gr.: 

 
                                                
175 Sjá fína umfjöllun hér: Kay Hailbronner og Daniel Thym: „Part D I - Asylum“, bls. 1023-1053. 
176 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 201. Þó lýsingin sé góð verður 
að láta þá athugasemd fylgja með að umsækjendum um alþjóðlega vernd er iðulega frá- eða brottvísað frá Íslandi 
eða þeir sendir til annarra aðildarríkja Dyflinnarreglugerðarinnar með formlegum ákvörðunum stjórnvalda. Við 
þær ákvarðanir þarf að sjálfsögðu ekki síður að hafa non-refoulement regluna í huga, sbr. Guy S. Goodwin-Gill 
og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 257-264. 
177 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 201-202. Jafnvel þó að 
erfiðleikar flóttafólks væru löngu þekktir voru þannig viðbrögð ríkja lengi vel ekki samræmd eða meðferð þeirra 
sérlega mannúðleg. 
178 The 1933 Convention relating to the International Status of Refugees. 
179 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 202. 
180 Ályktun nr. 8 (I) frá 12. febrúar 1946, Question of Refugees. Guy S. Goodwin-Gill: „Introductory Note to the 
Convention relating to the Status of Refugees and Protocol relating to the Status of Refugees“. 
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Bann gegn brottvísun eða endursendingu. 
1. Ekkert aðildarríki skal vísa flóttamanni brott eða endursenda hann á nokkurn hátt til 

landamæra ríkis, þar sem lífi hans eða frelsi mundi vera ógnað vegna kynþáttar hans, 
trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana. 

2. Þó getur flóttamaður samt sem áður ekki krafizt þess að njóta góðs af þessu ákvæði, ef 
skynsamlegar ástæður eru til að álíta hann hættulegan öryggi landsins, sem hann dvelur 
í, eða ef hann er talinn hættulegur þjóðfélaginu vegna þess að hann hefur með 
endanlegum dómi verið dæmdur sekur um mjög alvarlegan glæp. 

 
 Ofangreint ákvæði er, í fyrsta lagi, ekki án fyrirvara og af orðalagi þess er ljóst, í öðru lagi, 
að aðeins ákveðnir þættir geta leitt til þess að það eigi við þótt þeir séu ekki tæmandi taldir upp 
í ákvæðinu. Ekki virðist þannig vera nóg að lífi og frelsi einstaklingsins sé ógnað heldur þurfa 
ákveðnar ástæður að liggja þar að baki, óþægilegar líkar upptalningu í 1. gr. samningsins. 
Reglan er þá, eðli máls skv. miðað við efni samningsins, sniðin að flóttafólki þó viðurkenning 
á stöðu viðkomandi umsækjanda um alþjóðlega vernd eigi ekki að vera skilyrði fyrir vernd 
reglunnar né lögleg koma eða dvöl á landsvæði ríkis.181 
 Það er mat sumra fræðimanna að strax við komu að landamærum ríkja; á landamærastöð, í 
höfn eða á flugvelli, séu umsækjendur um alþjóðlega vernd þá þegar komnir inn á landsvæði 
eða undir stjórn þess ríkis þannig að reglan um bannið gegn endursendingu eigi við. Sum ríki 
reyna þó að búa til lagalega grá svæði til að losna undan alþjóðlegum skuldbindingum sínum 
eða þau halda því beinlínis fram að þau séu ekki skuldbundin til að hleypa umsækjendum um 
alþjóðlega vernd inn fyrir landamæri sín. Þó framkvæmd ríkja eða álit fræðimanna hafi ekki 
alltaf verið samstíga telja Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam að þróun undanfarinna ára, 
m.a. með framkvæmd meirihluta ríkja, hafi víkkað út gildissvið 33. gr. flóttamannasamningsins 
þannig að non-refoulement eigi vissuleg við bæði um non-return182 og non-rejection.183 
 Það má til sanns vegar færa að þróun undanfarinna áratuga hefur verið nokkur og hefur 
grundvallarreglan um non-refoulement bæði fengið beina stoð í yngri þjóðréttarsamningum 
sem og óbeint með túlkun dómstóla eða mannréttindanefnda á enn öðrum 

                                                
181 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 205. Varðandi hverjir falla 
undir regluna sjá Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 232-233. 
Varðandi fyrirvarana sjá Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 234-244. 
Varðandi ólöglega komu eða dvöl sjá Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, 
bls. 264-267. Höfundur telur óþarfa að reifa þessar hliðar 33. gr. flóttamannasamningsins nánar vegna síðari 
þróunnar reglunnar, sbr. hér strax á eftir. 
182 Þ.e. að endursenda ekki þá sem eru komnir inn fyrir landamæri og falla undir non-refoulement regluna. 
183 Þ.e. að ýta ekki þeim til baka sem koma að landamærum og falla undir non-refoulement regluna. Guy S. 
Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 207-208. Varðandi lýsingar ríkja á afstöðu 
sinni til reglunnar og brot ríkja á reglunni sjá Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International 
Law, bls. 218-232. Varðandi hin lagalega gráu svæði sjá Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in 
International Law, bls. 253-257.  
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mannréttindasamningum. Fyrst ber að nefna Samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum 
og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.184 Í 3. gr. hans 
kemur fram: 

 
1. Ekkert aðildarríki skal vísa úr landi, endursenda (refouler) eða framselja mann til annars 
ríkis, ef veruleg ástæða er til að ætla að hann eigi þar á hættu að sæta pyndingum. 
2. Þegar ákveðið er hvort slíkar ástæður eru fyrir hendi skulu þar til bær yfirvöld hafa 
hliðsjón af öllum atriðum sem máli skipta, þar á meðal, eftir því sem við á, hvort í ríki því 
sem um ræðir viðgangist áberandi, gróf eða stórfelld mannréttindabrot. 
 

Þar sem bannið við pyndingum hefur stöðu jus cogens að þjóðarétti eru engar undantekningar 
leyfðar frá ákvæðinu og þá hefur ákvæðið verið túlkað þannig að það nái einnig til bannsins 
gegn óbeinni endursendingu.185 Sökum efnis samningsins, sem fjallar um pyndingar, nær hann 
ekki til allra þeirra tilvika sem geta komið upp við endursendingar umsækjanda um alþjóðlega 
vernd en engu að síður er hann mikilvæg viðbót í þróun non-refoulement.186 
 Alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi verður að nefna í öðru lagi en hann 
hefur í 7. gr. að geyma ákvæði um bann við pyndingum eða grimmilegri, ómannlegri eða 
vanvirðandi meðferð eða refsingu. Með túlkun 7. gr. og 1. mgr. 2. gr. hefur mannréttindanefnd 
Sameinuðu þjóðanna talið að bannið gegn endursendingu falli undir samninginn og gildi hún 
jafnvel eftir atvikum extraterritorially.187 Hefur reglan þannig nokkuð víðtækari skírskotun en 
sú í 3. gr. samningsins gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi 
meðferð eða refsingu.188 

                                                
184 Auglýsing C-19/1996. Samningurinn var samþykktur 10. desember 1984 og gekk í gildi 26. júní 1987. Ísland 
fullgilti hann 21. október 1996 og gekk hann í gildi hér á landi 22. nóvember 1996. Umfjöllun um samninginn sjá 
Róbert R. Spanó: „Samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 
refsingu“. 
185 „The Committee is of the view that the phrase "another State" in article 3 refers to the State to which the 
individual concerned is being expelled, returned or extradited, as well as to any State to which the author may 
subsequently be expelled, returned or extradited.“ General Comment No. 01: Implementation of article 3 of the 
Convention in the context of article 22, bls. 52. 
186 Róbert R. Spanó: „Samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð 
eða refsingu“, bls. 273-274 og Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 
208. 
187 Þ.e. fyrir utan landsvæði ríkis en þar sem aðilar á þess vegum fara með stjórn. Sambærileg túlkun þekkist í 
dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu sbr. MDE, Hirsi Jamaa o.fl. gegn Ítalíu, 23. febrúar 2012 
(27765/09). Sjá einnig The Case Law of the European Regional Courts: the Court of Justice of the European 
Union and the European Court of Human Rights. Refugees, asylum-seekers, and stateless persons, bls. 170-171. 
188 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 208-211, Björg Thorarensen: 
„Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi“, bls. 58 og Róbert R. Spanó: „Samningur gegn 
pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu“, bls. 252-253. Varðandi 
extraterritorial gildi reglunnar sjá Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 
244 og áfram.  
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 Bannið gegn endursendingu hefur í þriðja lagi þróast og gildissvið hennar víkkað út með 
mörgum öðrum þjóðréttarsamningum á sviði mannréttinda sem og á sviði mannúðarréttar, bæði 
alþjóðlegra sem og svæðisbundinna, eins og mannréttindasáttmála Evrópu sem fjallað verður 
betur um í næsta kafla.189 Að lokum má ekki sleppa að nefna fjöldamargar óbindandi gerðir 
eins og; yfirlýsinguna frá 2001 sem samin var af aðildarríkjum flóttamannasamningsins,190 
áðurnefnda ályktun Allsherjarþingsins frá 1967 um Territorial Asylum sem tiltók sérstaklega 
móttöku umsækjanda um alþjóðlega vernd á landamærum,191 fjölda athugasemda og ályktana 
frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem einnig hefur látið sig varða móttöku 
umsækjanda á landamærum og þá staðreynd að bannið gegn endursendingu gildi óháð 
viðurkenningu á stöðu viðkomandi sem flóttafólks, o.s.frv.192 
 Hver er þá staða og inntak non-refoulement reglunnar. Það er best að ljúka kaflanum á sama 
hátt og hann hófst, með tilvitnun: 

 
The principle of non-refoulement can thus be seen to have crystallized into a rule of 
customary international law, the core element of which is the prohibition of return in any 
manner whatsoever of refugees to countries where they may face persecution. The scope 
and application of the rule are determined by this essential purpose, thus regulating State 
action wherever it takes place, whether internally, at the border, or through its agents 
outside territorial jurisdiction. This development is amply confirmed in instruments 
subsequent to the 1951 Convention[.]193  

2.12.1 Mannréttindadómstól Evrópu 
Í umfjöllun um flóttamannarétt er nokkur lítilsvirðing að fjalla um Mannréttindadómstól 
Evrópu og mannréttindasáttmála Evrópu í undirkafla, jafnvel þó það sé undirkafli um 
grundvallarregluna um non-refoulement. Það efast enginn sem starfar á þessu sviði um áhrif 
túlkunar dómstólsins á 2., 3., 8. og 13. gr. sáttmálans og vísa stjórnvöld hér á landi í afar 

                                                
189 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 208-211 og jafnvel líka Róbert 
R. Spanó: „Samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 
refsingu“, bls. 252-253. 
190 Í 4. lið inngangsorðanna stendur: „Acknowledging the continuing relevance and resilience of this international 
regime of rights and principles, including at its core the principle of non-refoulement, whose applicability is 
embedded in customary international law“. „Declaration of States Parties to the 1951 Convention and or its 1967 
Protocol relating to the Status of Refugees“, 
http://www.unhcr.org/protection/globalconsult/3c2306cc4/declaration-states-parties-1951-convention-andor-its-
1967-protocol-relating.html. 
191 „Declaration on Territorial Asylum“, http://www.refworld.org/docid/3b00f05a2c.html. 
192 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 211-218. 
193 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 248. Í James C. Hathaway: The 
Rights of Refugees Under International Law, bls. 369-370, er komist að nokkuð svipaðri niðurstöðu. Þ.e. að með 
þróun non-refoulement hugtaksins gegnum aðra þjóðréttarsamninga og niðurstöður dómstóla sé verndin mun ríkari 
en 33. gr. flóttamannasamningsins mælir fyrir um.  
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mörgum úrlausnum sínum til stefnumarkandi dóma hans eins og sést í 4. kafla.194 Hér verður 
þó aðeins horft til úrlausna dómstólsins þegar kemur að banninu gegn óbeinni endursendingu 
og eingöngu í því samhengi þegar aðildarríki Dyflinnarreglugerðarinnar endursenda 
umsækjendur um alþjóðlega vernd til annarra aðildarríkja sömu reglugerðar. Ástæða þess er sú 
að dómstóllinn hefur bætt verulega við non-refoulement reglu flóttamannasamningsins og er 
gildi hennar í niðurstöðum dómstólsins, við túlkun 3. gr. mannréttindasáttmálans, nú algert. 
Ríki sáttmálans verða þannig ávallt að virða bannið gegn endursendingu og geta ekki sett 
nokkra fyrirvara né fá þau nokkrar undanþágur frá henni, þ.e. aldrei og ekki undir nokkrum 
kringumstæðum má vísa fólki brott eða endursenda þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera 
í hættu.195 Þá hefur Mannréttindadómstóll Evrópu í niðurstöðum sínum fest regluna um indirect 
non-refoulement í bindandi rétt fyrir aðildarríki sáttmálans.196 
 Allt frá 1989 með máli Soering197 og síðar Chahal198 er ljóst að bannið gegn endursendingu 
hefur algert gildi þegar kemur að framsali og frá- og brottvísunum frá aðildarríkjum 
sáttmálans.199 Var það m.a. staðfest í MDE, Hirsi Jamaa o.fl. gegn Ítalíu, 23. febrúar 2012 
(27765/09) þar sem segir í 114. mgr.: 

 
However, expulsion, extradition or any other measure to remove an alien may give rise 
to an issue under Article 3 of the Convention, and hence engage the responsibility of the 
expelling State under the Convention, where substantial grounds have been shown for 
believing that the person in question, if expelled, would face a real risk of being subjected 
to treatment contrary to Article 3 in the receiving country. In such circumstances, Article 3 
implies an obligation not to expel the individual to that country[.] [Áherslubreytingar 
höfundar] 
 

Fyrsta málið þar sem reyndi á mál umsækjanda um alþjóðlega vernd var Ákv. MDE, T.I. gegn 
Bretlandi, 7. mars 2000 (43844/98) þar sem dómstóllinn reyndar vísaði málinu frá en í 
ákvörðuninni sagði: 

 
The Court finds that the indirect removal in this case to an intermediary country, which 
is also a Contracting State, does not affect the responsibility of the United Kingdom to 

                                                
194 Sjá prýðisgóða umfjöllun og samantekt hér um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu á þessu sviði: The Case 
Law of the European Regional Courts: the Court of Justice of the European Union and the European Court of 
Human Rights. Refugees, asylum-seekers, and stateless persons. Sjá einnig Guy S. Goodwin-Gill og Jane 
McAdam: The Refugee in International Law, bls. 310-323. 
195 Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 310. 
196 Sjá hér stutta umfjöllum um gildi dóma Mannréttindadómstóls Evrópu í kafla xxx. Þetta er mjög mikilvægt því 
dómstóllinn hefur einnig staðfest að rétturinn, sem slíkur, til alþjóðlegrar verndar og rétturinn, sem slíkur, til komu 
inn fyrir landamæri aðildarríkja sáttmálans eru ekki tryggðir í sáttmálanum, sjá The Case Law of the European 
Regional Courts: the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. Refugees, 
asylum-seekers, and stateless persons, bls. 188. Sjá bls. 190 í sömu heimild um indirect non-refoulement. 
197 MDE, Soering gegn Bretlandi, 7. júlí 1989 (14038/88). 
198 MDE, Chahal gegn Bretlandi, 15. nóvember 1996 (22414/93). 
199 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 176-177. 
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ensure that the applicant is not, as a result of its decision to expel, exposed to treatment 
contrary to Article 3 of the Convention. Nor can the United Kingdom rely automatically 
in that context on the arrangements made in the Dublin Convention concerning the 
attribution of responsibility between European countries for deciding asylum claims. 
Where States establish international organisations, or mutatis mutandis international 
agreements, to pursue co-operation in certain fields of activities, there may be implications 
for the protection of fundamental rights. It would be incompatible with the purpose and 
object of the Convention if Contracting States were thereby absolved from their 
responsibility under the Convention in relation to the field of activity covered by such 
attribution [...]. The Court notes the comments of the UNHCR that, while the Dublin 
Convention may pursue laudable objectives, its effectiveness may be undermined in 
practice by the differing approaches adopted by Contracting States to the scope of 
protection offered. 
 

Í fyrsta lagi, skv. ofanrituðu, þurfa ríki þegar þau endursenda umsækjendur um alþjóðlega vernd 
á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar að gæta að banninu gegn óbeinni endursendingu og í 
öðru lagi mega þau ekki eingöngu vísa til alþjóðlegra stofnana eða samninga sem móttökuríkið 
kann að vera aðili að til að afsala sér ábyrgð. Eru þetta mikilvægir punktar til að hafa í huga við 
reifun úrlausna íslenskra stjórnvalda, sbr. umfjöllun í kafla 4. Í þriðja og síðasta lagi fylgja með 
varnaðarorð Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna sem er einnig gott að hafa til hliðsjónar 
við ákveðin atriði í umfjöllun hinnar íslensku kærunefndar útlendingamála, sbr. kafli 4. 
 Stefnumarkandi dómur var svo kveðinn upp með MDE, M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi, 
21. janúar 2011 (30696/09) þar sem Belgía var m.a. talin hafa brotið gegn reglunni um bannið 
gegn óbeinni endursendingu.200 Eftir að hafa reifað stuttlega síðastgreindan dóm segir 
dómstóllinn: 

 
In its decision, the Court considered that indirect removal to an intermediary country, 
which was also a Contracting Party, left the responsibility of the transferring State 
intact, and that that State was required, in accordance with the well-established case-law, 
not to deport a person where substantial grounds had been shown for believing that the 
person in question, if expelled, would face a real risk of being subjected to treatment 
contrary to Article 3 in the receiving country. 
 Furthermore, the Court reiterated that where States cooperated in an area where there 
might be implications as to the protection of fundamental rights, it would be incompatible 
with the purpose and object of the Convention if they were absolved of all responsibility 
vis-à-vis the Convention in the area concerned [...] . 
 When they apply the Dublin Regulation, therefore, the States must make sure that 
the intermediary country’s asylum procedure affords sufficient guarantees to avoid 
an asylum-seeker being removed, directly or indirectly, to his country of origin 
without any evaluation of the risks he faces from the standpoint of Article 3 of the 
Convention. 
 Although in the T.I. v. the United Kingdom case the Court rejected the argument that 
the fact that Germany was a party to the Convention absolved the United Kingdom from 

                                                
200 Sjá mjög góða umfjöllun um aðdraganda dómsins og þær spurningar sem hann vekur almennt: Erna Kristín 
Blöndal: „Dyflinnarsamstarfið um ákvörðun ábyrgðar á umsókn um hæli og beiting 2. mgr. 3. gr. 
Dyflinnarreglugerðarinnar“. Sjá einnig Guðrún Gauksdóttir: „Bann við pyndingum“, bls. 112. 
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verifying the fate that awaited an asylum-seeker it was about to transfer to that country, the 
fact that the asylum procedure in Germany apparently complied with the Convention, 
and in particular Article 3, enabled the Court to reject the allegation that the 
applicant’s removal to Germany would make him run a real and serious risk of 
treatment contrary to that Article. The Court considered that there was no reason in that 
particular case to believe that Germany would have failed to honour its obligations under 
Article 3 of the Convention and protect the applicant from removal to Sri Lanka if he 
submitted credible arguments demonstrating that he risked ill-treatment in that country.201 
[Áherslubreytingar höfundar] 
 Ljóst er af notkun orðsins apparently202 að matið er frekar strangt, m.a. þar sem síðar segir að 

engar ástæður hafi verið uppi í hinu fyrra máli til að ætla að Þýskaland virti ekki skuldbindingar 
sínar. Það er áhugavert að bera þetta mat við núverandi 2. mgr. 42. gr. laga nr. 80/2016 um 
útlendinga þar sem íslensk stjórnvöld verða að tryggja að umsækjandi um alþjóðlega vernd 
verði ekki sendur áfram til slíks svæðis sem greinir í 1. mgr. sömu greinar. Til leiðbeiningar um 
mat Mannréttindadómstóls Evrópu segir um Grikkland:203 

 
The Court has already stated its opinion that the applicant could arguably claim that his 
removal to Afghanistan would violate Article 2 or Article 3 of the Convention [...] . 
 The Court must therefore now consider whether the Belgian authorities should have 
regarded as rebutted the presumption that the Greek authorities would respect their 
international obligations in asylum matters [.] [...] 
 The Court observes first of all that numerous reports and materials have been 
added to the information available to it when it adopted its decision in K.R.S. v. the 
United Kingdom in 2008. These reports and materials, based on field surveys, all agree as 
to the practical difficulties involved in the application of the Dublin system in Greece, the 
deficiencies of the asylum procedure and the practice of direct or indirect refoulement on 
an individual or a collective basis. 
 The authors of these documents are the UNHCR and the Council of Europe 
Commissioner for Human Rights, international non-governmental organisations like 
Amnesty International, Human Rights Watch, Pro Asyl and the European Council on 
Refugees and Exiles, and non-governmental organisations present in Greece such as GHM 
and the Greek National Commission for Human Rights [...] . The Court observes that such 
documents have been published at regular intervals since 2006 and with greater frequency 
in 2008 and 2009, and that most of them had already been published when the expulsion 
order against the applicant was issued. 
 The Court also attaches critical importance to the letter sent by the UNHCR in 
April 2009 to the Belgian Minister for Migration and Asylum Policy. The letter, which 
states that a copy was also being sent to the Aliens Office, contained an unequivocal 
plea for the suspension of transfers to Greece [...] . 
 Added to this is the fact that since December 2008 the European asylum system itself 
has entered a reform phase and that, in the light of the lessons learnt from the application 
of the texts adopted during the first phase, the European Commission has made proposals 
aimed at substantially strengthening the protection of the fundamental rights of asylum-
seekers and implementing a temporary suspension of transfers under the Dublin Regulation 

                                                
201 342. mgr. MDE, M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi, 21. janúar 2011 (30696/09). 
202 Þó apparently geti bæði þýtt „að því er virðist“ og „augljóslega“ virðist út frá samhenginu réttara að þýða það 
sem augljóslega. 
203 Fyrst rekur dómstóllinn stuttlega matið í Ákv. MDE, K.R.S. gegn Bretlandi, 2. desember 2008 (32733/08) sem 
snéri einnig að Grikklandi. 
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to avoid asylum-seekers being sent back to member States unable to offer them a sufficient 
level of protection of their fundamental rights [...] . [...] 
 In these conditions, the Court considers that the general situation was known to 
the Belgian authorities and that the applicant should not be expected to bear the entire 
burden of proof. On the contrary, it considers it established that in spite of the few 
examples of application of the sovereignty clause produced by the Government, 
which, incidentally, do not concern Greece, the Aliens Office systematically applied 
the Dublin Regulation to transfer people to Greece without so much as considering 
the possibility of making an exception. 
 The Belgian Government argued that in any event they had sought sufficient assurances 
from the Greek authorities that the applicant faced no risk of treatment contrary to the 
Convention in Greece. In that connection, the Court observes that the existence of 
domestic laws and accession to international treaties guaranteeing respect for 
fundamental rights in principle are not in themselves sufficient to ensure adequate 
protection against the risk of ill-treatment where, as in the present case, reliable 
sources have reported practices resorted to or tolerated by the authorities which are 
manifestly contrary to the principles of the Convention [...] .204 [...] 
 While considering that this is in principle the most normal course of action under the 
Convention system, the Court deems that its analysis of the obstacles facing asylum-
seekers in Greece clearly shows that applications lodged there at this point in time are 
illusory. The Court notes that the applicant is represented before it by the lawyer who 
defended him in Belgium. Considering the number of asylum applications pending in 
Greece, no conclusions can be drawn from the fact that some asylum-seekers have brought 
cases before the Court against Greece. In this connection, it also takes into account the very 
small number of Rule 39 requests for interim measures against Greece lodged by asylum-
seekers in that country, compared with the number lodged by asylum-seekers in the other 
States. 
 In the light of the foregoing, the Court considers that at the time of the applicant’s 
expulsion the Belgian authorities knew or ought to have known that he had no 
guarantee that his asylum application would be seriously examined by the Greek 
authorities. They also had the means of refusing to transfer him. 
 The Government argued that the applicant had not sufficiently individualised, before 
the Belgian authorities, the risk of having no access to the asylum procedure and being sent 
back by the Greek authorities. The Court considers, however, that it was in fact up to 
the Belgian authorities, faced with the situation described above, not merely to assume 
that the applicant would be treated in conformity with the Convention standards but, 
on the contrary, to first verify how the Greek authorities applied their legislation on 
asylum in practice. Had they done this, they would have seen that the risks the applicant 
faced were real and individual enough to fall within the scope of Article 3. The fact that a 
large number of asylum-seekers in Greece find themselves in the same situation as the 
applicant does not make the risk concerned any less individual where it is sufficiently real 
and probable [...] .205 
 Það er ljóst af rökum dómstólsins að mikið þarf að koma til. Ekki virðist nóg að skýrslur um 

ástandið séu samhljóða heldur leggur dómstóllinn sérstaka áherslu á bréf frá 
Flóttamannastofnuninni sem og heildarendurskoðun samevrópska hæliskerfisins.206 

                                                
204 344.-353. mgr. MDE, M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi, 21. janúar 2011 (30696/09). 
205 357.-359. mgr. MDE, M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi, 21. janúar 2011 (30696/09). 
206 Sjá hér áhugaverða grein um áhrif dómsins almennt og tillögur að breyttu samevrópsku hæliskerfi: Sarah Katz: 
„A More Acceptable Solution: The Proposed European Union Agency of Asylum and Refugees“, fjallað er um 
dóminn á bls. 319. 
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3 Íslensk lög og umsækjendur um alþjóðlega vernd 
Á tímabilinu 1. janúar 2015, þegar kærunefnd útlendingamála tók formlega til starfa, til 9. maí 
2017, þegar síðasti úrskurðurinn í rannsókn ritgerðarinnar var kveðinn upp, ná tvenn lög yfir 
umsóknir útlendinga um alþjóðlega vernd hér á landi. Í fyrsta lagi eru það lög nr. 96/2002 um 
útlendinga og í öðru lagi lög nr. 80/2016 um útlendinga en þau tóku gildi þann 1. janúar 2017. 
Í báðum þessum lögum er tiltekið varðandi gildissvið þeirra og tilgang; að þau gildi „um 
heimild útlendinga til að koma til landsins [og] dvöl þeirra hér [á landi]“, að þau „veit[i] heimild 
til [að hafa eftirlit] með komu [útlendinga] til landsins[, dvöl útlendinga hér sem og för þeirra 
úr landi]“ og að lokum að þau gildi „um réttarstöðu [...] útlendinga sem kom[i] til landsins eða 
far[i] frá því, [sæki um dvalarleyfi eða dveljist hér á landi]“, sbr. 1. og 2. gr. laga nr. 96/2002 
og laga nr. 80/2016 um útlendinga. Segja má að hin eldri lög leggi örlítið meiri áherslu á 
eftirlitið í þessum tveimur fyrstu greinum enda leystu þau af hólmi lög nr. 45/1965 um eftirlit 
með útlendingum. Hin nýrri og þau sem nú gilda tiltaka til viðbótar; í 1. gr. að þau taki til réttar 
útlendinga til alþjóðlegrar verndar, í 3. mgr. 2. gr. að þau veiti „grundvöll fyrir alþjóðlegri vernd 
erlendra ríkisborgara og ríkisfangslausra einstaklinga sem eig[i] þann rétt samkvæmt 
alþjóðlegum skuldbindingum íslenskra stjórnvalda“ og í 4. mgr. 2. gr. að markmið laganna sé 
„að tryggja mannúðlega og skilvirka meðferð stjórnvalda í málefnum útlendinga hér á landi.“ 
 Eðli máls samkvæmt eru lög nr. 80/2016 um útlendinga nú megin réttarheimild við úrlausn 
umsókna um alþjóðlega vernd hér á landi en að auki heyrir málsmeðferð íslenskra stjórnvalda 
undir stjórnsýslulög nr. 37/1993 og þá þarf alltaf að hafa í huga ákvæði stjórnarskrár 
lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944. Tvær mikilvægar réttarheimildir hafa verið innleiddar í heild 
sinni í íslenskan rétt en það eru sjálf Dyflinnarreglugerðin og mannréttindasáttmáli Evrópu, um 
þær heimildir hefur þegar verið fjallað um í köflum 2.11 og 2.12.1. Þó formlega óbindandi hefur 
verið litið til þriggja tilskipana Evrópusambandsins við setningu íslenskra laga og kunna þær 
að hafa áhrif við túlkun íslenskra reglna, sbr. umfjöllun í kafla 2.11. Að lokum má nefna að 
ráðherra hefur nú sett reglugerð nr. 276/2018 um breytingu á reglugerð nr. 540/2017 um 
útlendinga sem snertir á túlkun 2. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga. 
 Í næstu köflum verður kynning á málsmeðferð umsókna um alþjóðlega vernd fyrir 
íslenskum stjórnvöldum. Í þá umfjöllun vantar kafla um endurskoðun dómstóla á úrskurðum 
kærunefndar útlendingamála þar sem engin slík endurskoðun hefur átt sér stað hér á landi. Þá 
verður litið sérstaklega til 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga207 og greinin krufin til mergjar 
enda reynir mjög á hana í þeim úrskurðum sem hér eru til skoðunar og þá mest á sérstakar 
                                                
207 Einnig 46. gr. a. laga nr. 96/2002 um útlendinga. 
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ástæður í skilningi 2. mgr. þeirrar greinar. Mikilvægt er að það komi fram að hluti þessarar 
umfjöllunar fjallar um íslenskan rétt eftir að rannsóknartímabili ritgerðarinnar lauk. 
 
3.1 Málsmeðferð íslenskra stjórnvalda á umsóknum um alþjóðlega vernd 
3.1.1 Skipulag íslenskra stjórnvalda 
 Allt frá lögum nr. 64/2014 um breytingu á lögum nr. 96/2002 um útlendinga, þegar 3. gr. a 
og 3. gr. b komu nýjar inn, hefur skipulag þeirra aðila sem taka á umsóknum útlendinga um 
alþjóðlega vernd hér á landi verið það sama. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 80/2016 um 
útlendinga fer ráðherra með yfirstjórn málaflokksins og sér þar af leiðandi formlega um 
stefnumörkun en framkvæmd þeirra er aðallega í höndum Útlendingastofnunar, kærunefndar 
útlendingamála og lögreglunnar, sbr. 2. mgr. 4. gr. sömu laga. 
 Í framkvæmd tekur lögreglan við öllum umsóknum útlendinga um alþjóðlega vernd hér á 
landi í samræmi við 1. mgr. 24. gr. ofangreindra laga og þá kemur lögreglan að framkvæmd 
ákvarðana um frávísanir og brottvísanir, sbr. 7. mgr. 104. gr. sömu laga. Skv. 5. gr. laganna er 
Útlendingastofnun undirstofnun ráðherra og tekur stofnunin ákvarðanir á fyrsta stjórnsýslustigi 
vegna umsókna um alþjóðlega vernd hér á landi skv. 1. mgr. 23. gr. núgildandi laga um 
útlendinga. Kærunefnd útlendingamála er á hinn bóginn sjálfstæð stjórnsýslunefnd, sbr. 1. mgr. 
6. gr. laganna, og tekur við kærum, sbr. 7. gr., og úrskurðar því á æðra stjórnsýslustigi, skv. 2. 
mgr. 6. gr. laganna. Í samræmi við 6. mgr. 8. gr. getur kærunefndin metið „að nýju alla þætti 
kærumáls. Hún getur ýmist staðfest ákvörðun að niðurstöðu til, breytt henni eða hrundið að 
nokkru eða öllu leyti. Þá getur nefndin einnig vísað máli til meðferðar að nýju til þeirrar 
stofnunar sem tók þá ákvörðun sem kærð var.“ 
 
3.1.2 Réttindi og skyldur umsækjenda um alþjóðlega vernd 
 Umsækjendur um alþjóðlega vernd hér á landi bera bæði réttindi og skyldur en byggist sú 
umgjörð og þær efnisreglur að miklu leyti á áðurnefndum tilskipunum Evrópusambandsins. 
Þegar kemur að helstu skyldum má nefna 2. mgr. 14. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga og þá 
kvöð sem er á útlendingum að þeir veiti allar þær upplýsingar sem geti haft þýðingu við 
úrlausnir umsókna þeirra um alþjóðlega vernd hér á landi, sjá einnig 3. mgr. 24. gr. sömu 
laga.208 
 Réttindin eru öllu viðameiri og í 1. mgr. 33. gr. ofangreindra laga eru talin upp nokkur þeirra 
atriða sem umsækjendum um alþjóðlega vernd skal standa til boða, eins og húsnæði, framfærsla 
                                                
208 Sjá einnig 37. gr. reglugerðar nr. 540/2017 um útlendinga. 
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og nauðsynleg heilbrigðisþjónusta. Í 2. mgr. sömu greinar er kveðið á um að „[b]arn sem sækir 
um alþjóðlega vernd [skuli] eiga þess kost að stunda skyldunám í grunnskóla eða sambærilegt 
nám innan hins almenna skólakerfis eða á dvalarstað þess eins fljótt og unnt er.“ Skv. 32. gr. 
laganna skal almennt ekki refsa „[u]msækjanda um alþjóðlega vernd sem kemur ólöglega 
hingað til lands eða dvelst hér á landi án heimildar“. Í þessari upptalningu, sem er alls ekki 
tæmandi, er að lokum rétt að nefna að „[u]msækjandi um alþjóðlega vernd á rétt á að 
Útlendingastofnun skipi honum talsmann við meðferð málsins hjá stjórnvöldum“, sbr. 1. mgr. 
30. gr. laganna. Það er reynsla þess sem þetta ritar að umsækjendur um alþjóðlega vernd geti 
alls ekki gengið að öllum réttindum sínum vísum á Íslandi og hefur t.d. móttökumiðstöð sú sem 
27. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga mælir fyrir um ekki enn verið sett upp. 
 
3.1.3 Farvegir umsókna um alþjóðlega vernd 
 Fljótlega eftir komu umsækjenda um alþjóðlega vernd til landsins fara fram svokölluð 
þjónustuviðtöl hjá Útlendingastofnun en með þeim og úrvinnslu annarra gagna og upplýsinga, 
skv. 1. og 2. mgr. 26. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga, ræðst það í hvaða farveg umsóknir 
viðkomandi fara. 
 Sé uppi grunur um að Dyflinnarreglugerðin eigi við eiga íslensk stjórnvöld í samskiptum 
við þau stjórnvöld aðildarríkja Dyflinnarreglugerðarinnar sem mögulega kunna að bera ábyrgð. 
Fara þau samskipti fram í gegnum samskiptaforritið, Dublinet. Beiðni um endurviðtöku ásamt 
einhverjum lágmarksupplýsingum um viðkomandi umsækjendur eru sendar til þeirra ríkja og 
byggist svo áframhaldandi málsmeðferð umsóknanna hér á landi eftir svörum stjórnvalda í 
ríkjunum og í einhverjum tilfellum skorti á svörum í samræmi við 2. mgr. 25. gr. 
Dyflinnarreglugerðinnar. Ríkin hafa almennt einn mánuð til að svara slíkum beiðnum og á 
meðan bíða umsóknirnar hér. 
 Í störfum höfundar hjá Rauða krossinum á Íslandi hafa komið upp tilfelli þar sem rangar 
eða a.m.k. villandi upplýsingar hafa verið sendar með beiðni um endurviðtöku frá 
Útlendingastofnun og samþykki aðildarríkis Dyflinnarreglugerðarinnar þannig byggst á 
röngum forsendum. Í a.m.k. tveimur tilfellum hafa íslensk stjórnvöld þannig ekki upplýst um 
að viðkomandi umsækjendur hafi yfirgefið Schengen svæðið í skilningi 2. mgr. 19. gr. 
Dyflinnarreglugerðarinnar. Hefur jafnvel reynst erfitt að leiðrétta slíkt.209 

                                                
209 Í samskiptum höfundar við lögfræðing hjá Rauða krossinum á Íslandi í gegnum tölvupóst þann 5. maí 2017 
fengust þessar upplýsingar staðfestar. 
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 Umsóknir um alþjóðlega vernd geta skv. ofanrituðu fallið í nokkra farvegi hér á landi. 
Ákvörðun um hvaða farvegur verður fyrir valinu er ekki að mati íslenskra stjórnvalda 
stjórnvaldsákvörðun og eru því dæmi um það að Útlendingastofnun telji sér heimilt að færa mál 
milli Dyflinnarmeðferðar og efnislegrar meðferðar eins og stofnuninni hentar. Er það 
sérstaklega ámælisvert þegar mál eru tekin úr efnislegri meðferð og sett í Dyflinnarmeðferð 
jafnvel þó viðkomandi umsækjendum hafi verið tilkynnt um slíkt, beint eða óbeint.210 
 Í fyrsta lagi geta umsóknirnar verið teknar í efnismeðferð í samræmi við meginreglu 1. mgr. 
36. gr. núgildandi laga nr. 80/2016 um útlendinga211 og eru þá kannaðar efnislegar forsendur 
umsókna viðkomandi, þ.e. hvort viðkomandi teljist flóttamenn, í samræmi við 1. mgr. 37. gr. 
sömu laga,212 hvort viðkomandi falli undir skilyrði viðbótarverndar, í samræmi við 2. mgr. 37. 
gr. sömu laga,213 eða jafnvel mannúðarleyfis, í samræmi við 74. gr. laganna.214 Rétt er að nefna 
að skv. 29. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga má setja þau mál sem tekin eru til efnismeðferðar 
í sérstaka málsmeðferð, svokallaða forgangsmeðferð, en slíkt á þó formlega ekki að breyta 
efnislegum kröfum málsmeðferðarinnar og er slíkt gert aðallega í tilfellum umsókna 
ríkisborgara frá svokölluðum öruggum upprunaríkjum í skilningi 2. mgr. sömu greinar. 
 Í öðru lagi geta umsóknirnar farið í svokallaða Dyflinnarmeðferð í samræmi við c-lið 1. 
mgr. 36. gr. núgildandi laga nr. 80/2016 um útlendinga.215 Þá er efnisleg hlið umsóknanna, 
aðstæður í heimaríki viðkomandi, ekki skoðuð heldur aðeins hvort eitthvað annað aðildarríki 
Dyflinnarreglugerðarinnar beri ábyrgð á umsóknum viðkomandi. 
 Í þriðja lagi má nefna hin svokölluðu Status-mál í samræmi við a-lið 1. mgr. sömu greinar 
og er þá aftur hin efnislega hlið umsóknanna ekki skoðuð heldur aðeins hvort eitthvað sé því til 
fyrirstöðu að senda viðkomandi umsækjendur aftur til þeirra ríkja sem hafa þegar veitt 
viðkomandi vernd. 
 Höfundi er ekki kunnugt um að það hafi reynt á b-lið 1. mgr. 36. gr. núverandi 
útlendingalaga eða sambærileg ákvæði eldri laga hér á landi enda myndi Dyflinnarreglugerðin 
                                                
210 Í samskiptum höfundar við lögfræðing hjá Rauða krossinum á Íslandi í gegnum tölvupóst þann 5. maí 2017 
fengust þessar upplýsingar staðfestar. 
211 Sbr. 1. mgr. 46. gr. a. eldri laga nr. 96/2002 um útlendinga í umfjöllun um eldri ákvarðanir og úrskurði hér á 
eftir. 
212 Sbr. 1. mgr. 44. gr. eldri laga nr. 96/2002 um útlendinga í umfjöllun um eldri ákvarðanir og úrskurði hér á 
eftir. 
213 Í 2. mgr. 37. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga er notað hugtakið flóttamaður eins og í 1. mgr. sömu greinar 
en í raun er um að ræða viðbótarvernd (e. subsidiary protection) og er því gerðu greinarmunur þarna á milli í 
texta til skýrleika. Sbr. 2. mgr. 44. gr. eldri laga nr. 96/2002 um útlendinga í umfjöllun um eldri ákvarðanir og 
úrskurði hér á eftir. 
214 Sbr. 12. gr. f. eldri laga nr. 96/2002 um útlendinga í umfjöllun um eldri ákvarðanir og úrskurði hér á eftir. 
215 Sbr. d-lið 1. mgr. 46. gr. a. eldri laga nr. 96/2002 um útlendinga í umfjöllun um eldri ákvarðanir og úrskurði 
hér á eftir. 
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þá einnig eiga við. Ríkisfangslausir einstaklingar hafa þá sjálfstæðan rétt til alþjóðlegrar 
verndar, með keimlíkum skilyrðum og aðrir umsækjendur um alþjóðlega vernd hér á landi, 
nema að verndin er þá veitt á grundvelli samnings um réttarstöðu ríkisfangslausra einstaklinga, 
sbr. 39. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga. 
 Þó að umsóknir um alþjóðlega vernd geti skv. ofanrituðu verið skoðaðar á mismunandi 
forsendum er ferill umsóknanna ávallt afar svipaður. Umsækjendur eru teknir í viðtal hjá 
Útlendingastofnun, skv. 28. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga, og stofnunin sinnir sinni 
rannsóknarskyldu í samræmi við 2. mgr. 23. gr. og eftir atvikum 1. mgr. 25. gr. sömu laga. Í 
framkvæmd hefur sú hefð skapast að skipaðir talsmenn hafi kost á að skila inn lögfræðilegri 
greinargerð sem og öðrum gögnum er málin kunna að varða, eins og t.d. komunótum 
Göngudeildar sóttvarna. Málunum lýkur svo hjá Útlendingastofnun með ákvörðun 
stofnunarinnar. 
 Þegar um efnismeðferðarmál er að ræða getur málum lokið með veitingu verndar, 
svokallaðrar alþjóðlegrar verndar, í skilningi 40. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga, sbr. 1. og 
2. mgr. 37. gr. sömu laga. Fjallað er um réttaráhrif slíkrar verndar í 45. gr. laganna en m.a. er 
þar nefndur rétturinn til dvalarleyfis hér á landi skv. 73. gr. sömu laga.216 Þá er mögulegt að þó 
viðkomandi umsækjendur falli ekki undir skilyrði alþjóðlegrar verndar að þeir hafi rétt til 
dvalarleyfis hér á landi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, skv. 74. gr. laganna. Sé 
umsækjendum aftur á móti synjað um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi á grundvelli 
mannúðarsjónarmiða hér landi er umsækjendum gert að yfirgefa landið og mælir 35. gr. laganna 
fyrir um framkvæmd slíkra ákvarðana og XII. kafli sömu laga kveður nánar á um skilyrði 
frávísunar og brottvísunar með endurkomubanni, skv. 2. mgr. 101. gr. laganna.  
 Þegar um Dyflinnarmál eða Status-mál að ræða er, eins og áður segir, aðeins kannað hvort 
hægt sé að senda viðkomandi umsækjendur til annarra ríkja eða hvort íslensk stjórnvöld verði 
að taka umsóknir þeirra til efnislegrar meðferðar. 
 Hér er rétt að taka það fram að íslensk stjórnvöld þurfa ávallt við vísun umsækjanda um 
alþjóðlega vernd úr landi að hafa í huga grundvallarregluna um bann við því að vísa fólki brott 
eða endursenda þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu, sbr. 42. gr. laga nr. 80/2016 
um útlendinga, og þá þarf að taka sjálfstætt til skoðunar skilyrði 3. gr. mannréttindasáttmála 
Evrópu. 
 Eins og áður hefur verið greint frá má kæra ákvarðanir Útlendingastofnunar í málum 
umsækjanda um alþjóðlega vernd til kærunefndar útlendingamála sem úrskurðar á æðra 
                                                
216 Sjá einnig 31. gr. reglugerðar nr. 540/2017 um útlendinga. 
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stjórnsýslustigi. Málsmeðferð fyrir nefndinni er að mestu skrifleg, sbr. 7. mgr. 8. gr. laga nr. 
80/2016 um útlendinga, þó nefndin geti kallað m.a. umsækjendur fyrir nefndina og skila 
talsmenn iðulega greinargerðum til hennar. 
 

 
Mynd fengin af vef Útlendingastofnunar. 

Skýrir vel feril umsókna um alþjóðlega vernd á Íslandi.  
 Þar sem ákvarðanir Útlendingastofnunar og úrskurðir kærunefndar útlendingamála vegna 
umsókna útlendinga um alþjóðlega vernd hér á landi snúa að rétti og skyldum þeirra útlendinga, 
fellur málsmeðferðin undir stjórnsýslulög nr. 37/1993 og er það áréttað í 1. mgr. 10. gr. laga nr. 
80/2016 um útlendinga. Reyndar ítreka núgildandi lög um útlendinga fjölmargar reglur 
stjórnsýsluréttarins og leggja jafnframt sérstaka áherslu á málsmeðferð og réttindi barna, sbr. 
t.d. 2. mgr. 10. gr., og einstaklinga í sérstaklega viðkvæmri stöðu, sbr. 1. mgr. 25. gr., sbr. 6. 
tölul. 3. gr., sömu laga. 
 
3.1.4 Mat íslenskra stjórnvalda 
 Í þessari almennu umfjöllun um málsmeðferð íslenskra stjórnvalda á umsóknum um 
alþjóðlega vernd er rétt að taka fram að það skiptir ekki máli hvaða þáttur umsóknarinnar er til 
skoðunar, þ.e. hvort efnislegir þættir henni eru til skoðunar eða ábyrgð annars ríkis, að mat 
stjórnvalda verður ávallt að vera einstaklingsbundið. Í framkvæmd sést að til skoðunar kemur 
sérstaklega staðan í löndunum sem til greina kemur að senda viðkomandi til, staða viðkomandi 
umsækjenda og svo samspil þessa tveggja þátta. Sjá má grundvöllinn fyrir þessu 
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einstaklingbundna mati t.d. í 1. mgr. 25. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga og ekki síður í 
athugasemdum við 2. mgr. 36. gr. í frumvarpi því sem varð að núgildandi lögum um útlendinga 
en þar segir að „[í] öllum málum er varða endursendingar útlendinga til þriðja lands skal fara 
fram ítarlegt mat á aðstæðum viðkomandi útlendings og aðstæðum og ástandi í móttökuríki.“217 
 
3.1.5 Lengd málsmeðferðar fyrir íslenskum stjórnvöldum 
 Hvorki Útlendingastofnun né kærunefnd útlendingamála birta á vefsíðum sínum uppfærðar 
eða nýlegar upplýsingar um lengd málsmeðferðarinnar sem er bagalegt. Nýlegar ársskýrslur eru 
ekki heldur birtar á vefnum. Þannig segir aðeins á vef Útlendingastofnunar að „[u]msóknir sem 
ber[i]st eftir 25. ágúst 2014 skul[i] afgreiddar af Útlendingastofnun á 90 dögum en í sérstökum 
tilfellum [kunni] afgreiðsla að dragast [og að a]fgreiðslutími umsókna sem bárust fyrir 25. ágúst 
2014 [hafi] verið mjög mismunandi, allt frá nokkrum vikum upp í tvö ár.“218 Á vef kærunefndar 
útlendingamála segir þá um áætlaðan afgreiðslutíma að kærumeðferð efnismeðferðarmáls taki 
um 3 mánuði og að Dyflinnarmál taki um 2 mánuði.219 
 Í 4. mgr. 23. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga segir að „[u]msóknum skv. 36., 37. og 39. 
gr. [skuli] að jafnaði svarað innan sex mánaða. Umsóknum skv. 1. og 2. mgr. 36. gr. um það 
hvort taka skuli umsókn til efnismeðferðar [skuli] svarað innan 12 mánaða og umsóknum skv. 
37. og 39. gr. [skuli] svarað innan 18 mánaða.“ Ekki er alveg ljóst hvort ákvæðið eigi við 
málsmeðferð fyrir Útlendingastofnun eingöngu eða einnig á kærustigi þó eðlilegra væri að túlka 
málsgreinina þannig að hún mælti fyrir um heildarmálsmeðferð, þ.e. allt til endursendingar í 
Dyflinnarmálum, og er það svo í framkvæmd.220 Þessir tímafrestir eru svo áréttaðir í 2. mgr. 
36. gr. og 2. mgr. 74. gr.221 sömu laga og hvaða réttaráhrif það getur haft þegar frestirnir eru 
                                                
217 Sjá einnig umfjöllun í kafla 3.6.2. 
218 „Algengar spurningar - Hvað tekur langan tíma að afgreiða hælisumsókn?“, http://utl.is/index.php/algengar-
spurningar. 
219 „Málsmeðferðartími“, http://knu.is/is/2015-06-30-16-38-15/malsmedhferdhartimi.html. 
220 Sjá t.d. KNÚ 24. október 2017 (580/2017) en þar segir: „Samkvæmt framansögðu er í [2. mgr. 36. gr. laga nr. 
80/2016 um útlendinga] kveðið á um 12 mánaða tímabil sem leitt getur til þess að taka beri umsókn til 
efnismeðferðar. Í ákvæðinu er skýrt að upphaf tímabilsins er þegar umsókn er lögð fram. Í ákvæðinu er aftur á 
móti ekki vikið að því hvenær tímabilinu lýkur. Í athugasemdum sem fylgdu 36. gr. frumvarps til laga nr. 
80/2016 er heldur ekki skýrt nánar hvenær 12 mánaða tímabilinu er ætlað að ljúka að öðru leyti en að þar er tekið 
dæmi um að undir 2. mgr. 36. gr. laganna falli tilvik þegar afgreiðsla á máli sem fellur undir c-lið 1. mgr. hefur 
dregist lengur en 12 mánuði og ástæður þess eru ekki á ábyrgð umsækjanda. 
Kærunefnd útlendingamála telur því að skýra verði ákvæðið í samræmi við orðalag þess og þá á þann veg að 
þegar stjórnvald hefur mál til meðferðar sé skylt að taka málið til efnismeðferðar ef meira en 12 mánuðir hafa 
liðið frá því að umsókn barst fyrst íslenskum stjórnvöldum nema tafir á afgreiðslu hennar séu á ábyrgð 
umsækjanda sjálfs. Kærunefnd telur að fresturinn í 2. málsl. 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga byrji að telja 
þegar kærandi sækir um alþjóðlega vernd og haldi áfram að telja þar til flutningur kæranda til 
endursendingarlands hefur farið fram enda sé flutningurinn á ábyrgð stjórnvalda.“ 
221 Sjá einnig I. og II. gr. ákvæða til bráðabirgða í lögum nr. 80/2016 um útlendinga.  
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ekki virtir. Miðað við reynslu höfundar við vinnslu þessara mála hjá Rauða krossinum á Íslandi 
reynir stundum á þessa tímafresti og vill málsmeðferð stundum dragast úr hófi, engin tölfræði 
er þó birt opinberlega um það hversu oft það gerist.222 
 
3.2 Forsaga og inntak 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga 
3.2.1 Inntak 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga 
Hvort umsóknir um alþjóðlega vernd skuli teknar til efnismeðferðar er fjallað í 36. gr. laga nr. 
80/2016 um útlendinga223 og hljóðar hún svo: 

 
1. mgr. Umsókn um alþjóðlega vernd skv. 37. gr. skal tekin til efnismeðferðar nema: 

a. umsækjandi hafi komið til landsins að eigin frumkvæði eftir að hafa hlotið virka 
alþjóðlega vernd eða annars konar vernd í öðru ríki eða ef hann, eftir að hafa dvalist í 
ríki þar sem hann þurfti ekki að sæta ofsóknum, gat óskað eftir því að fá viðurkennda 
stöðu sem flóttamaður og, ef hann var talinn flóttamaður, fengið vernd í samræmi við 
alþjóðasamning um stöðu flóttamanna, 
b. heimilt sé að krefja annað norrænt ríki um að taka við umsækjanda samkvæmt 
reglum norræna vegabréfaeftirlitssamningsins eða samkvæmt samningi milli Íslands 
og Færeyja um endursendingu útlendinga sem hingað koma með ferjunni Norrænu, 
c. heimilt sé að krefja annað ríki, sem tekur þátt í samstarfi á grundvelli samninga sem 
Ísland hefur gert um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara 
með beiðni um alþjóðlega vernd sem lögð er fram hér á landi eða í einhverju 
samningsríkjanna, um að taka við umsækjanda. 

2. mgr. Ef svo stendur á sem greinir í 1. mgr. skal þó taka umsókn um alþjóðlega vernd til 
efnismeðferðar ef útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að 
hann fái hér vernd eða ef sérstakar ástæður mæla annars með því. Ef meira en 12 mánuðir 
hafa liðið frá því að umsókn um alþjóðlega vernd barst fyrst íslenskum stjórnvöldum og 
tafir á afgreiðslu hennar eru ekki á ábyrgð umsækjanda sjálfs skal taka hana til 
efnismeðferðar. 

                                                
222 Í samskiptum höfundar við lögfræðing hjá Rauða krossinum á Íslandi í gegnum tölvupóst þann 5. maí 2017 
fengust þessar upplýsingar staðfestar. 
223 Áður í 46. gr. a. laga nr. 96/2002 um útlendinga en þar sagði þegar lögin voru felld úr gildi með núgildandi 
lögum um útlendinga: 
1. mgr. Með fyrirvara um ákvæði 45. gr. geta stjórnvöld synjað því að taka til efnismeðferðar umsókn skv. 1. 
mgr. 46. gr. ef: 
 a. umsækjanda hefur verið veitt hæli í öðru ríki, 

b. umsækjandi hefur komið til landsins að eigin frumkvæði eftir að hafa hlotið vernd í öðru ríki eða eftir að 
hafa dvalist í ríki eða á svæði þar sem hann þurfti ekki að sæta ofsóknum og hafði ekki ástæðu til að óttast 
að verða sendur aftur til heimalands síns, 
c. krefja má annað norrænt ríki um að taka við umsækjanda samkvæmt reglum norræna 
vegabréfaeftirlitssamningsins, eða samkvæmt samningi milli Íslands og Færeyja um endursendingu 
útlendinga sem hingað koma með ferjunni Norrænu, eða 
d. krefja má annað ríki, sem tekur þátt í samstarfi á grundvelli samninga sem Ísland hefur gert um 
viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli sem lögð er fram á 
Íslandi eða í einhverju samningsríkjanna, um að taka við umsækjanda. 

2. mgr. Þó skal taka umsókn um hæli til efnismeðferðar ef svo stendur á sem segir í b-, c- og d-lið 1. mgr., ef 
útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að hann fái hér vernd, eða ef sérstakar ástæður 
mæla annars með því. 
3. mgr. Ráðherra setur í reglugerð frekari ákvæði um framkvæmd greinarinnar.  
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3. mgr. Ef beiting 1. mgr. mundi leiða til þess að brotið væri gegn 42. gr., t.d. vegna 
aðstæðna í því landi sem senda á umsækjanda til, skal taka umsókn til efnismeðferðar.  
4. mgr. Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar 
greinar. 
 

Ein af meginreglum laga nr. 80/2016 um útlendinga kveður á um skyldu íslenskra stjórnvalda 
til að taka til efnislegrar meðferðar umsóknir um alþjóðlega vernd sem lagðar eru fram hér á 
landi, sbr. ofangreinda 1. mgr. 36. gr. laganna.224 Hún er þó ekki án undantekninga og í 
frumvarpi því sem varð að ofangreindum lögum segir að „[í] 1. mgr. [36. gr. séu] rakin þau 
skilyrði sem get[i] verið fyrir hendi svo að stjórnvöld megi hafna því að taka umsókn um 
alþjóðlega vernd til efnismeðferðar“.225 Eitt þeirra skilyrða er þegar að Dyflinnarreglugerðin 
mælir fyrir um ábyrgð annars ríkis, sbr. c-liður 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga. 
Þó að engin regla alþjóðalaga skyldi þjóðríki almennt til að taka umsóknir um alþjóðlega vernd 
til efnislegrar meðferðar þá má segja að hin íslenska meginregla sé í samræmi við evrópskan 
rétt eins og hann birtist t.d. í 13. gr. tilskipunar 2011/95/ESB. Ísland er vissulega ekki formlega 
bundið af tilskipuninni226 en hins vegar með aðild Íslands að Dyflinnarsamstarfinu þá tekur 
Ísland þátt í hinni sameiginlegu evrópsku stefnu um alþjóðlega vernd, þ.m.t. samevrópsku 
hæliskerfi, í skilningi 2.-5. töluliðar fororða Dyflinnarreglugerðarinnar. Í 6. lið sömu fororða 
segir þá að „til lengri tíma litið ætti [hið samevrópska hæliskerfi] að leiða til sameiginlegrar 
málsmeðferðar og samræmdrar réttarstöðu sem gildi[] í öllu Sambandinu fyrir þá sem veitt er 
alþjóðleg vernd“.227 Hvað sem því líður er ljóst að íslenski löggjafinn telur sér skylt að líta til 
þessarar tilskipunar en í frumvarpi því sem varð að núgildandi lögum nr. 80/2016 um útlendinga 
er víða vísað í hana og í sérstökum kafla um breytingar á málsmeðferð um alþjóðlega vernd 
segir: 

 
Við undirbúning frumvarpsins hefur verið höfð hliðsjón af þeirri þróun sem orðið hefur í 
öðrum Evrópuríkjum, einkum helstu tilskipunum sem í gildi eru innan ESB um málefni 
umsækjenda um alþjóðlega vernd. Um ítarlegar reglur er að ræða í þessum tilskipunum og 
miða þær að lágmarkssamræmingu innan Evrópusambandsins en heimila þó jafnframt betri 
vernd í einstökum ríkjum. Við gerð frumvarpsins hefur verið tekið mið af fyrrgreindum 

                                                
224 Sjá t.d. KNÚ 2. febrúar 2017 (73/2017) en þar segir: „Við túlkun ákvæða 36. gr. laga um útlendinga tekur 
kærunefnd fram að hin almenna regla sem kemur fram í 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga er sú að umsókn um 
alþjóðlega vernd skuli tekin til efnismeðferðar. Ef skilyrði a- til c-liðar eru fyrir hendi er heimilt að víkja frá 
þeirri meginreglu og synja um efnismeðferð umsóknar um alþjóðlega vernd.“ 
225 Þskj. 1180, 145. lögþ. 2015-16, bls. 114 (enn óbirt í A-deild Alþt.). Í KNÚ 14. mars 2017 (139/2017) segir 
m.a.: „Við túlkun ákvæða 36. gr. laga um útlendinga tekur kærunefnd fram að hin almenna regla sem kemur 
fram í 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga er sú að umsókn um alþjóðlega vernd skuli tekin til efnismeðferðar. Ef 
skilyrði a- til c-liðar eru fyrir hendi er heimilt að víkja frá þeirri meginreglu og synja um efnismeðferð umsóknar 
um alþjóðlega vernd.“ 
226 Hún hefur t.d. ekki verið tekinn upp í EES-samninginn. Þskj. 1180, 145. lögþ. 2015-16, bls. 71 (enn óbirt í A-
deild Alþt.). 
227 Sjá einnig 10. lið fororða Dyflinnarreglugerðarinnar. 
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reglum og er eftir atvikum gerð frekari grein fyrir áhrifum þeirra þar sem við á í 
athugasemdum með hverri grein. 
 Í samræmi við það sem lagt var til með breytingum á lögum um útlendinga árið 2010 í 
því skyni að komast hjá ósamræmi og óvissu um það hvernig eigi að framfylgja lögum. 
Þótt íslenska ríkið sé ekki skuldbundið til þess að innleiða umræddar tilskipanir eru, 
líkt og sagði í athugasemdum við frumvarp breytingalaganna árið 2010, íslenskar og 
evrópskar reglur samofnar vegna samvinnu Íslands og Noregs við Evrópusambandið. 
Er það vegna samstarfs sem byggist á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 
604/2013 frá 26. júní 2013 samkvæmt nýjustu útgáfu, um að koma á viðmiðunum og 
fyrirkomulagi við að ákvarða hvaða aðildarríki beri ábyrgð á meðferð umsóknar um 
alþjóðlega vernd sem ríkisborgari þriðja lands leggur fram í einu aðildarríkjanna (hér eftir 
Dyflinnarsamstarfið).  
 Við málsmeðferð í málum er varða alþjóðlega vernd skipta helst máli tilskipanir 
2013/ 33/ESB um lágmarkskröfur varðandi móttöku umsækjenda um alþjóðlega vernd (hér 
eftir tilskipun 2013/33/ESB um móttöku), 2013/32/ESB frá 26. júní 2013 um 
lágmarkskröfur til málsmeðferðar í aðildarríkjum við veitingu og afturköllun á stöðu 
flóttamanns (hér eftir tilskipun 2013/32/ESB um málsmeðferð) og 2011/95/ESB um 
lágmarksskilyrði til að ríkisborgarar þriðju landa eða ríkisfangslausir einstaklingar 
teljist flóttamenn eða menn sem að öðru leyti þarfnast alþjóðlegrar verndar og um 
inntak slíkrar verndar.228 [Áherslubreytingar höfundar] 
 3.2.2 Forsaga 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga 

 Að vissu leyti má segja að orðalag 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga kveði á 
um eilítið skýrari skyldu en 1. mgr. 46. gr. a. laga nr. 96/2002 um útlendinga gerði. Í hinni eldri 
málsgrein sagði að „með fyrirvara um ákvæði 45. gr. get[i] stjórnvöld synjað því að taka til 
efnismeðferðar umsókn skv. 1. mgr. 46. gr. ef“ stafliðir a-d sömu málsgreinar eigi við um 
umsókn viðkomandi, m.a. ef að Dyflinnarreglugerðin mæli fyrir um ábyrgð annars ríkis. Sagði 
í frumvarpi því sem varð að breytingalögum nr. 115/2010, þegar síðastgreint ákvæði kom inn í 
lög nr. 96/2002 um útlendinga, að „[í] ákvæðinu [séu] talin upp atriði sem vald[i] því að 
stjórnvöld get[i] synjað því að taka umsókn um hæli til meðferðar.“229 Orðalagið „geti synjað“ 
bendir þó til þess að meginreglan hafi átt að vera að taka ætti umsóknir umsækjenda um 
alþjóðlega vernd til efnislegrar meðferðar hér á landi. 
 Fyrir breytingalög nr. 115/2010 var ekki kveðið sérstaklega á um skilyrði efnismeðferðar 
umsókna um alþjóðlega vernd í lögum heldur var í 46. gr. laga nr. 96/2002 um útlendinga aðeins 
sagt að „[f]lóttamaður, sem [væri] hér á landi eða [kæmi] hér að landi, [ætti] samkvæmt umsókn 
rétt á að fá hér hæli“ en að það ætti þó ekki við um flóttamann sem félli, meðal annars, undir 
efnissvið Dyflinnarsamningsins. Í athugasemdum í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 
96/2002 um útlendinga sagði m.a. um 46. gr.: „Réttur til hælis nær ekki til flóttamanna sem svo 
er ástatt um sem rakið er í a–e-lið 1. mgr. Rétt er þó að taka fram að þótt ekki sé skylt að veita 
                                                
228 Þskj. 1180, 145. lögþ. 2015-16, bls. 71 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
229 Þskj. 894, 138. lögþ. 2009-10, bls. 36 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
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þessum flóttamönnum hæli er það ávallt heimilt. Meta verður hverju sinni hvort undanþágu 
skuli beita.“230 
 Þegar Dyflinnarsamningurinn kom fyrst inn í íslenska löggjöf var orðalagið jafnvel enn 
stífara og sagði í 4. mgr. 10. gr. laga nr. 45/1965 um eftirlit með útlendingum, eins og greininni 
var breytt með breytingalögum nr. 7/2001, að „[ú]tlendingur [eigi] ekki rétt á hæli hér á landi 
ef krefja [megi] annað ríki sem tekur þátt í samstarfi á grundvelli Dyflinnarsamningsins frá 15. 
júní 1990 um að taka við honum.“ 
 Fram að áðurgreindum breytingalögum nr. 7/2001 voru íslensk lög um útlendinga stuttorð 
um rétt útlendinga til alþjóðlegrar verndar hér á landi og sagði aðeins í 4. mgr. 10. gr. laga nr. 
45/1965 um eftirlit með útlendingum að beri „útlendingur, að hann hafi orðið að leita sér hælis 
sem pólitískur flóttamaður, enda teljist framburður hans sennilegur, [megi] lögreglan þá eigi 
meina honum landgöngu [og að þá beri að leggja] málið án tafar fyrir útlendingaeftirlitið til 
úrskurðar.“ Var málsgreinin efnislega óbreytt frá setningu laganna allt til 2001 enda hófst 
framkvæmd Schengensamstarfins á Íslandi sem og annars staðar á Norðurlöndunum ekki fyrr 
en þann 25. mars 2001.231 
 
3.2.3 Beiting stjórnvalda á 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga 
Miðað við orðalag 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga og þróunina allt frá 6. mars 
2001, þegar Dyflinnarsamningurinn var fyrst innleiddur í íslenska löggjöf, hefur löggjafinn með 
breytingalögum nr. 115/2010 um útlendinga og síðar falið stjórnvöldum nokkuð víðtækt vald 
til að taka umsóknir um alþjóðlega vernd til efnislegrar meðferðar. Hér er mikilvægt að hafa í 
huga að þó íslensk stjórnvöld séu þjóðréttarlega skuldbundin til að framfylgja 
Dyflinnarreglugerðinni og hafi innleitt hana þann 30. maí 2014 í íslenskan rétt með auglýsingu 
nr. 1/2014 í C-deild Stjórnartíðinda og einnig með tilvísun í lögum um útlendinga eru stjórnvöld 
aldrei skuldbundin til að senda umsækjendur um alþjóðlega vernd frá landinu vegna 
reglugerðarinnar, sbr. 1. mgr. 17. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar. Í þessu tilfelli má t.d. hafa í 
huga vel þekkta ákvörðun þýskra stjórnvalda árið 2015 í málefnum sýrlenskra flóttamanna.232 
Þrátt fyrir þetta er mat stjórnvalda á 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga nokkuð 
vélrænt þegar horft er til ákvarðana Útlendingastofnunar og úrskurða kærunefndar 
útlendingamála. Þ.e.a.s. ef atvik málanna gefa tilefni til að færa ábyrgð á efnismeðferð umsókna 
                                                
230 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 3190. 
231 Þskj. 1180, 145. lögþ. 2015-16, bls. 83 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
232 „Germany: Halt on Dublin procedures for Syrians“, http://www.asylumineurope.org.  



61  

um alþjóðlega vernd til annarra aðildarríkja Dyflinnarreglugerðarinnar, þá er það gert. Við 
skoðun allra birtra Dyflinnarúrskurða kærunefndar útlendingamála árið 2017233 kemur í ljós að 
næstum nákvæmlega sama orðalag er notað í þeim öllum. Í KNÚ 17. janúar 2017 (23/2017) 
segir þannig t.d.: 

 
Fyrir liggur í máli þessu að [vísað er til ákveðins aðildarríkis Dyflinnarreglugerðarinnar] 
stjórnvöld hafa samþykkt viðtöku á kæranda á grundvelli [vísað er til ákveðinnar greinar] 
Dyflinnarreglugerðarinnar, en Ísland skuldbatt sig til að fylgja reglugerðinni með samningi 
Íslands, Noregs og Evrópusambandsins frá 19. janúar 2001, um viðmiðanir og 
fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um alþjóðlega vernd sem lögð 
er fram í aðildarríki eða á Íslandi eða í Noregi. Í III. kafla Dyflinnarreglugerðarinnar koma 
fram viðmið, í ákveðinni forgangsröð, um hvaða ríki skuli bera ábyrgð á umsókn um 
alþjóðlega vernd. Samþykki [vísað er til sama aðildarríkis] er byggt á því að kærandi hafi 
[vísað er til ástæðu ábyrgðar þess aðildarríkis]. 
 Í c-lið 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga kemur fram að umsókn um alþjóðlega vernd 
skv. 37. gr. skuli tekin til efnismeðferðar nema heimilt sé að krefja annað ríki sem tekur 
þátt í samstarfi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar um að taka við umsækjanda. 
 Þessi texti birtist orð fyrir orð í flestum úrskurðum kærunefndarinnar framan af ári 2017 en um 

mitt ár fór textinn að breytast lítillega og aðeins var skerpt á honum, sbr. KNÚ 7. nóvember 
2017 (605/2017): 

 
Í 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga er mælt fyrir um að umsókn um alþjóðlega 
vernd skuli tekin til efnismeðferðar nema undantekningar sem greindar eru í a-, b- og c-
liðum ákvæðisins eigi við. Samkvæmt c-lið 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga er 
stjórnvöldum heimilt að synja því að taka umsókn um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar 
ef heimilt sé að krefja annað ríki sem tekur þátt í samstarfi á grundvelli 
Dyflinnarreglugerðarinnar um að taka við umsækjanda. 
 Fyrir liggur í máli þessu að [vísað er til ákveðins aðildarríkis 
Dyflinnarreglugerðarinnar] stjórnvöld hafa samþykkt viðtöku á kæranda á grundvelli 
[vísað er til ákveðinnar greinar] Dyflinnarreglugerðarinnar, en Ísland skuldbatt sig til að 
fylgja reglugerðinni með samningi Íslands, Noregs og Evrópusambandsins frá 19. janúar 
2001, um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um 
alþjóðlega vernd sem lögð er fram í aðildarríki eða á Íslandi eða í Noregi. Í III. kafla 
Dyflinnarreglugerðarinnar koma fram viðmið, í ákveðinni forgangsröð, um hvaða ríki skuli 
bera ábyrgð á umsókn um alþjóðlega vernd. Samþykki [vísað er til sama aðildarríkis] er 
byggt á því að kærandi hafi [vísað er til ástæðu ábyrgðar þess aðildarríkis]. Eru skilyrði 
c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga uppfyllt. 
 

                                                
233 Þann 14. mars 2018 voru skoðaðir alls 92 Dyflinnarúrskurðir á vefsíðunni: 
http://www.urskurdir.is/innanrikisraduneyti/knu. Þ.e.a.s. allir úrskurðir sem kærunefnd Útlendingamála hafði birt 
í Dyflinnarmálum fyrir árið 2017. Þá voru úrskurðurnir sem féllu undir efnissvið rannsóknar ritgerðarinnar og 
féllu árið 2017 einnig skoðaðir sérstaklega.  
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Eins og áður segir er þessi texti afritaður í flesta úrskurði kærunefndarinnar og málinu lítill 
frekari gaumur gefinn.234 Textinn í ákvörðunum Útlendingastofnunar er jafnvel enn 
stuttaralegri og segir þar að jafnaði aðeins: 

 
Ábyrgt aðildarríki á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 604/2013 
um að koma á viðmiðunum og fyrirkomulagi við að ákvarða hvaða aðildarríki beri ábyrgð 
á meðferð umsóknar um alþjóðlega vernd sem ríkisborgari þriðja lands eða ríkisfangslaus 
einstaklingur leggur fram í einu aðildarríkjanna, svokölluð Dyflinnarreglugerð (hér eftir 
nefnd DRR). 
 Þar sem umsækjandi hafði áður sótt um alþjóðlega vernd í [vísað er til ákveðins 
aðildarríkis Dyflinnarreglugerðarinnar] var beiðni um viðtöku send til [vísað er til sama 
aðildarríkis], sbr. [vísað er til ákveðinnar greinar] DRR. [Vísað er til sama aðildarríkis] 
samþykkti endurviðtöku, skv. [vísað er til ákveðinnar greinar] DRR. [...] 
 Samkvæmt ákvæðum DRR bera yfirvöld í [vísað er til sama aðildarríkis] ábyrgð á 
afgreiðslu umsóknar umsækjanda um alþjóðlega vernd. Liggur staðfesting [vísað er til 
sama aðildarríkis] yfirvalda fyrir á þeirri skyldu og ábyrgð. Verður því tekið til skoðunar 
hvort einhverjar ástæður mæli gegn því að umsækjandi verði sendur til [vísað er til sama 
aðildarríkis].235  

3.2.4 Opinber stefnumótun – óörugg ríki 
Nú kann að vera að það sé ekki Útlendingastofnunar eða kærunefndar Útlendingamála að taka 
stefnumarkandi ákvarðanir um beitingu meginreglu 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um 
útlendinga og þar á undan 1. mgr. 46. gr. a. laga nr. 96/2002 um útlendinga. Jafnvel þó 
Útlendingastofnun sé falið það verkefni í 2. mgr. 29. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga að 
„halda utan um [lista yfir ríki sem almennt eru álitin örugg upprunaríki], uppfæra hann reglulega 
og birta á vef stofnunarinnar.“ Verður því að horfa til stefnumótunar ráðherra sem fer með 
yfirstjórn málaflokksins. Sú stefnumótun er þó ekki alveg eins skýr og vænta mætti, þannig 
segir í tveimur skýrslum eða greinargerðum unnum í ráðuneytinu um endursendingar til 
Grikklands annars vegar og til Ítalíu hins vegar: 

 
Með aðild Íslands að Dyflinnarsamstarfinu hefur ríkið skuldbundið sig til að fylgja og virða 
þær reglur sem felast í Dyflinnarreglugerðinni. Með hliðsjón af þessu beita íslensk 
stjórnvöld sem starfa að útlendingamálum ákvæðum reglugerðarinnar við mat á því hvaða 
ríki beri ábyrgð á meðferð hælisumsókna einstaklinga sem koma hingað til lands og hvort 
ástæða sé til endursendingar. Ljóst er að beita ber undanþáguheimild 2. mgr. 3. gr. 

                                                
234 Vissulega er í einstaka úrskurði eitthvað klippt af textanum, stundum reyndar að því er virðist fyrir mistök, 
eða að þá er bætt við hann eða honum er lítillega breytt. Sérstaklega á það við ef meðal kæranda máls eru börn, 
sbr. t.d. í KNÚ 14. febrúar 2017 (99/2017) og KNÚ 12. september 2017 (512/2017 og 513/2017), eða ef kærandi 
mótmælir því að Dyflinnarreglugerðin mæli fyrir um ábyrgð annars aðildarríkis, sbr. KNÚ 9. febrúar 2017 
(74/2017) og KNÚ 11. júlí 2017 (412/2017). 
235 ÚTL 15. febrúar 2017 (2016-08960).  
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reglugerðarinnar af varhug, enda myndi annað leiða til þess að verulega drægi úr 
virkni þess kerfis sem samstarfið er byggt á.236 [Áherslubreytingar höfundar] 
 Í skýrslu nefndar, reyndar sjálfstæðrar, skipaðri af ráðherra segir aftur á móti: 
 
Nefndin leggur áherslu á að þrátt fyrir ákvæði Dyflinnarreglugerðarinnar um 
endursendingar hælisleitenda til aðildarríkis sem ber ábyrgð á hælisumsókn sé nauðsynlegt 
að skoða hvert tilvik fyrir sig. Verði talið varhugavert að endursenda hælisleitanda til 
annarra aðildarríkja að Dyflinnarsamstarfinu skuli beita ákvæði 2. mgr. 3. gr. 
reglugerðarinnar og taka hælisumsókn til efnislegrar meðferðar. Þetta á sérstaklega 
við þegar í hlut eiga einstaklingar sem eru í viðkvæmri stöðu, t.d. börn án fylgdar eða 
fjölskyldur með börn undir 18 ár aldri eða heilsufarsástæður hælisleitanda mæla gegn 
endursendingu.237 [Áherslubreytingar höfundar] 
 

 Þá hefur ráðherra tjáð sig eða falið ráðuneyti sínu einstaka sinnum að skoða endursendingar 
til ákveðinna aðildarríkja Dyflinnarreglugerðarinnar. Þann 14. október 2010 tók dómsmála- og 
mannréttindaráðherra t.d. ákvörðun um að stöðva allar endursendingar til Grikklands.238 Sú 
ákvörðun hafði átt sér nokkurn aðdraganda og má gagnrýna að þær endursendingar hafi ekki 
verið stöðvaðar mun fyrr.239 Ekki liggur þó ljóst fyrir varðandi Grikkland nákvæmlega á hvaða 
lagagrundvelli taka á umsóknirnar um alþjóðlega vernd til efnislegrar meðferðar hér á landi. 
Vegna tengsla ákvörðunarinnar við málsmeðferð svipaðra mála fyrir Mannréttindadómstóli 
Evrópu má þó leiða líkur að því að 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu hafi þarna skipt höfuð 
máli en ekki þágildandi 1. mgr. 46. gr. a. laga nr. 96/2002 um útlendinga sem lögfest hafði verið 
skömmu áður, eða þann 20. september 2010.240 Á heimasíðu Útlendingastofnunar má enn sjá 
að umsækjendur um alþjóðlega vernd eru ekki sendir til Grikklands: „Vert er að geta þess að 
                                                
236 Skýrsla um aðstæður hælisleitenda í Grikklandi, bls. 2-3. Í tilvitnuninni er vísað til eldri útgáfu 
Dyflinnarreglugerðarinnar en efnislega sambærilegt ákvæði er núna í 1. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar. Sjá einnig 
Endursendingar hælisleitenda til Ítalíu. Greinargerð innanríkisráðuneytisins í desember 2015, bls. 4 - 5. Þar 
segir næstum orðrétt og í tilvitnun: Með aðild að Dyflinnarsamstarfinu hefur Ísland skuldbundið sig til að 
framfylgja og virða þær reglur sem felast í Dyflinnarreglugerðinni. Með hliðsjón af þessu beita íslensk stjórnvöld 
sem starfa að útlendingamálum ákvæðum reglugerðarinnar við mat á því hvaða ríki beri ábyrgð á meðferð 
hælisumsókna einstaklinga sem koma hingað til lands og hvort ástæða sé til endursendingar. Ljóst er að beita ber 
undanþáguheimild 1. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar af varkárni enda myndi annað leiða til þess að verulega drægi 
úr virkni þess kerfis sem samstarfið er byggt á. Þá myndi tilviljunarkennd framkvæmd jafnframt draga úr 
trúverðugleika kerfisins. [Áherslubreytingar höfundar] 
237 Skýrsla nefndar sem dómsmálaráðherra skipaði 21. apríl 2009 til að fara yfir lög og reglur um meðferð 
hælisumsókna, bls. 9. Í tilvitnuninni er vísað til eldri útgáfu Dyflinnarreglugerðarinnar en efnislega sambærilegt 
ákvæði er núna í 1. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar. 
238 „Sendingar hælisleitenda til Grikklands stöðvaðar að svo stöddu“, https://www.stjornarradid.is/efst-a-
baugi/frettir/. 
239 UNHCR Position on the Return of Asylum-Seekers to Greece Under the „Dublin Regulation“; „Frestun á 
framkvæmd brottvísunar hælisleitenda“, https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/; „Frestun frávísunar 
samþykkt“, https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/; „Aflað upplýsinga um stöðu Dyflinnarsamstarfsins 
og einkum ástand hælisleitendamála í Grikklandi“, https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/. Sjá að 
lokum einnig ofangreinda skýrslu um aðstæður hælisleitenda í Grikklandi. 
240 Sjá í þessu tilfelli sérstaklega MDE, M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi, 21. janúar 2011 (30696/09).  
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vegna aðstæðna í Grikklandi eru hælisleitendur sem koma þaðan eða Grikkland ber ábyrgð á 
samkvæmt reglugerðinni ekki sendir þangað frá Íslandi.“241 
 Þann 17. september 2015 tjáði þáverandi innanríkisráðherra sig í stuttu andsvari við 
fyrirspurn á Alþingi um aðstæður í fjórum löndum; Grikklandi, Ítalíu, Ungverjalandi og 
Króatíu. Sagði ráðherra m.a.: 

 
Þannig er að Dyflinnarreglugerðin er einn mikilvægasti hlekkur sem tengist Schengen-
samstarfinu og hefur skipt mjög miklu máli í því hvernig við leysum úr málefnum 
hælisleitenda, og það að hún sé virk skiptir miklu máli fyrir kerfið innan Evrópuríkjanna 
og Schengen til að halda utan um þessi mál, sem er móttaka hælisleitenda. 
 Það er rétt [...] að Íslendingar senda ekki hælisleitendur til baka til Grikklands nú um 
stundir. Grikkland er ekki talið öruggt land. Það á einnig við um Ítalíu og 
Ungverjaland, þau eru til viðbótar ekki talin örugg lönd. Það er ekki óhætt að senda 
fólk til baka þangað. Við fylgjumst núna með ástandinu í Króatíu. Við vitum auðvitað 
ekki hver þróunin verður þar. Við teljum hins vegar mikilvægt að Dyflinnarregluverkið 
virki og þegar verið er að senda til baka er verið að senda til öruggra landa á grunni 
Dyflinnarreglugerðarinnar, sem geta haldið utan um þessar skráningar og lokið við 
málin. [...] Við fylgjumst reyndar grannt með en á þessum tímapunkti erum við ekki 
tilbúin til að taka Dyflinnarreglugerðina úr sambandi.242 [Áherslubreytingar höfundar] 
  Í desember 2015 kom út eins og áður segir greinargerð á vegum innanríkisráðuneytisins en 

hún var „unnin í tilefni af endurskoðun á því hvort endursenda [ætti] hælisleitendur til Ítalíu á 
grundvelli svonefndrar Dyflinnarreglugerðar“. Í greinargerðinni er fyrst af öllu í löngu máli 
rakið Dyflinnarsamstarfið og markmið þess. Það má gagnrýna slíkt í greinargerð um öryggi 
umsækjanda um alþjóðlega vernd á Ítalíu að markmið samstarfsins skuli hafa þar eitthvað vægi, 
annað hvort eru umsækjendurnir öruggir á Ítalíu eða ekki. Því næst kemur athyglisverður kafli 
um lagagrundvöllin að baki því að ekki sé ávallt rétt að senda umsækjendur um alþjóðlega 
vernd til ákveðinna ríka: 

 
Aðildarríki Dyflinnarsamstarfsins eru öll aðilar að helstu alþjóðlegu sáttmálum og löggjöf 
sem varða málefni hælisleitenda. Í þeirri alþjóðlegu löggjöf sem aðildarríki 
Dyflinnarsamstarfsins eru skuldbundin af er m.a. að finna meginregluna um að vísa 
fólki ekki brott þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu (non-refoulement). 
Meginreglu þessa er einnig að finna í 45. gr. íslenskra laga um útlendinga. Kemur ákvæðið 
þannig sjálfstætt til skoðunar ef vísað er til þess, m.a. í þeim tilvikum þegar taka á ákvörðun 
um frávísun eða brottvísun til annars ríkis en heimalands útlendings. Óumdeilt er að þetta 
á einnig við um óbeinar endursendingar í slíkar aðstæður, þ.e. að hælisleitandi sé 
endursendur til þriðja ríkis sem síðan endursendir viðkomandi áfram í ofangreindar 
óviðunandi aðstæður. Því þarf aðildarríki sem ætlar sér að endursenda hælisleitanda 
til þriðja ríkis að fullvissa sig um að móttökuríkið brjóti ekki gegn alþjóðlegum 
skuldbindingum sínum. Annars gæti það aðildarríki sem sendir hælisleitendur verið 
brotlegt gegn 3. gr. MSE sem og 33. gr. Flóttamannasamningsins og einnig öðrum 
alþjóðlegum skuldbindingum er þetta varða. Í Dyflinnarreglugerðinni er sem fyrr segir 

                                                
241 „Meðferð umsókna“, http://utl.is/index.php/medhferdh-umsokna. 
242 ÓN, 17. september 2015, ræða hófst kl. 10:42 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
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að finna ákvæði sem veitir aðildarríkjum heimild til að víkja frá viðmiðum hennar um 
ábyrgð á hælisumsókn. Beiting þess ákvæðis getur þannig komið í veg fyrir að 
hælisleitendur séu endursendir til annars aðildarríkis þegar það brýtur gegn ýmsum 
alþjóðlegum skuldbindingum eða landslögum aðildarríkja og þegar þannig stendur á er 
ríkjum skylt að beita þeirri undanþágu.243 [Áherslubreytingar höfundar] 
 Það er ekki ljóst hvort þarna ráði meiru brot gegn þáverandi 45. gr. laga nr. 96/2002 um 

útlendinga og þá 33. gr. flóttamannasamningsins eða 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Ljóst 
er þó að hvort um sig er sjálfstætt athugunarefni og ekki er víst að þessi ákvæði séu túlkuð eins. 
Eftir að hafa rakið ástand mála á Ítalíu, dómafordæmi Mannréttindadómstóls Evrópu og 
framkvæmd í öðrum ríkjum segir í greinargerðinni: 

 
Með tilliti til fyrirliggjandi gagna er það mat ráðuneytisins að ágallar á aðbúnaði og 
móttökuskilyrðum hælisleitenda á Ítalíu verði ekki taldir slíkir að þeir gefi ástæðu til að 
ætla að endursendingar þangað muni almennt brjóta gegn alþjóðlegum skuldbindingum 
íslenskra stjórnvalda. Hins vegar er ljóst að hælisleitendur eru sérstaklega viðkvæmur 
hópur sem þarf sérstaka vernd og geta íslensk stjórnvöld, þar sem rökstuddar ástæður eru 
um mögulega áhættu, þurft að krefjast staðfestingar frá því aðildarríki sem senda á 
hælisleitendur til um að fullnægjandi aðstæður bíði þeirra. 
 Lagt er til að meginreglan verði sú að hælisleitendur verði endursendir til Ítalíu á 
grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar en hins vegar skuli áfram ávallt skoða hvert 
tilvik fyrir sig og meta aðstæður viðkomandi einstaklings áður en ákvörðun er tekin. 
Í þessu felst að kanna verður þær upplýsingar sem liggja fyrir um einstaklingsbundnar 
aðstæður viðkomandi hælisleitanda og fyrirliggjandi upplýsingar um aðstæður 
hælisleitenda á Ítalíu. Áfram skal miðað við þá framkvæmd íslenskra stjórnvalda síðan 
í maí 2014 að þeir sem teljist vera í sérstaklega viðkvæmri stöðu skuli ekki sendir til 
Ítalíu. Þá þarf jafnframt að kanna hvort hætta sé á því að viðkomandi verði 
áframsendur til þriðja ríkis þar sem hætt er við því að hann sæti illri meðferð. 
 Verði talið varhugavert með hliðsjón af ofangreindu mati að endursenda viðkomandi 
til Ítalíu m.a. í ljósi stöðu hans og einstaklingsbundinna aðstæðna er lagt til að 
undanþáguheimild 1. mgr. 17. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar verði beitt þannig að Ísland 
beri ábyrgð á efnismeðferð hælisumsóknarinnar.244 [Áherslubreytingar höfundar] 
 

Með vísan til undanþáguheimildar 1. mgr. 17. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar mætti ætla að beita 
ætti meginreglu 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga. Nóg væri fyrir 
Útlendingastofnun að sinna rannsóknarskyldu sinni skv. 1. mgr. 25. gr. sömu laga og taka þá 
mál viðkomandi til efnismeðferðar sé umsækjandi um alþjóðlega vernd í sérstaklega viðkvæmri 
stöðu. Því er hins vegar almennt ekki að skipta og eru mál þessara umsækjanda iðulega tekin í 
tímafreka Dyflinnarmeðferð til þess eins að senda þau svo í efnismeðferð. Hér væri að 
sjálfsögðu betra að taka málin beint í efnismeðferð og spara þannig tíma og peninga fyrir 

                                                
243 Endursendingar hælisleitenda til Ítalíu. Greinargerð innanríkisráðuneytisins í desember 2015, bls. 5 - 6. 
244 Endursendingar hælisleitenda til Ítalíu. Greinargerð innanríkisráðuneytisins í desember 2015, bls. 16.  
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stjórnvöld fyrir utan að sjálfsögðu hvernig það væri til mikilla heilla fyrir umsækjendurna 
sjálfa.245 
 Í frétt á vef Útlendingastofnunar þann 5. febrúar 2016 er fjallað um þrjú fyrstnefndu löndin 
í ræðu ráðherra á Alþingi að ofan. Um Grikkland segir einfaldlega að „[e]ndursendingum 
hælisleitenda til Grikklands frá Íslandi [hafi verið] hætt árið 2010 vegna þess að aðstæður í 
gríska hæliskerfinu [hafi verið] taldar ófullnægjandi [og að e]nn sem komið er [hafi] ekki verið 
talin ástæða til að endurskoða þá afstöðu.“246 Fjallað er um Ítalíu í lengra máli og segir þar m.a.: 

 
Síðastliðið haust kvað Hæstiréttur Íslands upp dóma í málum tveggja hælisleitenda þar sem 
staðfest var sú niðurstaða Útlendingastofnunar og innanríkisráðuneytisins að ekki væri 
raunveruleg hætta á að umsækjendur sættu illri meðferð sem hælisleitendur á Ítalíu. Í 
dómum héraðsdóms Reykjavíkur í málinu, sem Hæstiréttur staðfesti, kom fram að aðstæður 
á Ítalíu hefðu verið rannsakaðar með fullnægjandi hætti af hálfu Útlendingastofnunar og 
innanríkisráðuneytisins. 
 Sjá dóma Hæstaréttar í máli 114/2015, dags. 1. október 2015, og máli 164/2015, dags. 
8. október. 
 Í kjölfar dómanna kannaði innanríkisráðuneytið að nýju aðstæður hælisleitenda á Ítalíu. 
Ráðuneytið aflaði gagna sem varða ástand hælismála, meðferð hælisumsókna og aðstæður 
hælisleitenda á Ítalíu, þar á meðal upplýsingar frá Sameinuðu þjóðunum, Evrópuráðinu og 
frá öðrum Norðurlöndum. Þá kannaði ráðuneytið dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls 
Evrópu um endursendingar hælisleitenda.  
 Var það niðurstaða ráðuneytisins að endursendingar til Ítalíu brytu almennt ekki gegn 
alþjóðlegum skuldbindingum íslenska ríkisins. Þá hefðu ítölsk stjórnvöld komið á góðri 
almennri framkvæmd í málefnum sérstaklega viðkvæmra einstaklinga. 
 Í ljósi þess að úrbóta væri að einhverju leyti enn þörf og ítölsk yfirvöld tækjust nú 
á við margvíslegar áskoranir í málaflokknum var það aftur á móti niðurstaða 
ráðuneytisins að, í samræmi við almenna framkvæmd síðan í maí 2014, skyldi hvert 
mál athugað sérstaklega þegar fólk teldist í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Væri 
endursending til Ítalíu talin varhugaverð með hliðsjón af viðkvæmri stöðu 
umsækjanda og einstaklingsbundinna aðstæðna skyldi ekki senda viðkomandi 
þangað á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Er framkvæmd Útlendingastofnunar 
undanfarin misseri í samræmi við þetta og mun stofnunin halda áfram að aðgæta 
sérstaklega aðstæður fólks sem snýr aftur til Ítalíu.247 [Áherslubreytingar höfundar] 
 Það verður að segja að þessi niðurstaða sé í nokkru ósamræmi við orð ráðherra á Alþingi um 

að Ítalía sé ekki öruggt land en hins vegar er þetta í fullu samræmi við ofangreinda greinargerð 
um Ítalíu. Þegar kemur að Ungverjalandi eru orð ráðherra hins vegar staðfest: 

 
Hinn 15. október 2015 ákvað Útlendingastofnun að eigin frumkvæði að láta í bili af 
endursendingum hælisleitenda til Ungverjalands. Var það gert í ljósi mikils og 
skyndilegs álags sem er á hæliskerfi landsins og vegna gagnrýni á aðstæður hælisleitenda 

                                                
245 Í samskiptum höfundar við lögfræðing hjá Rauða krossinum á Íslandi í gegnum tölvupóst þann 5. maí 2017 
fengust þessar upplýsingar staðfestar. 
246 „Um endursendingar“, http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/greinar/749-um-endursendingar. 
247 „Um endursendingar“, http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/greinar/749-um-endursendingar.  
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þar í landi. Hyggst innanríkisráðuneytið fara sérstaklega yfir aðstæður í Ungverjalandi eins 
fljótt og kostur er.248 [Áherslubreytingar höfundar] 
 Í þessari frétt er að lokum að finna athyglisverðan punkt um mögulegan lagagrundvöll fyrir því 

að ekki sé hægt að senda umsækjendur um alþjóðlega vernd til þessara þriggja landa. Ekki er 
hægt að lesa annað úr neðangreindri tilvitnun en að bannið við því að vísa fólki brott eða 
endursenda þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu, sbr. 1. mgr. 42. gr. núgildandi 
laga nr. 80/2016 um útlendinga, sé grundvöllur efnismeðferðar þessara umsókna: 

 
Sé ástæða til að ætla að umsækjandi yrði í hættu eða hans bíði á annan hátt óviðunandi 
aðstæður í því landi sem hann skal endursendur til eða ef ekki er talið öruggt að hann verði 
sendur áfram þaðan í slíkar aðstæður kemur ekki til greina að vísa umsækjanda til 
viðkomandi ríkis. 
 Um þetta er fjallað í 45. gr. útlendingalaga og í framkvæmd Útlendingastofnunar er 
gætt að aðstæðum í því ríki sem umsækjandi skal sendur til og aðstæður hvers umsækjanda 
athugaðar sérstaklega. Á það við hvort sem um er að ræða synjanir um hæli, mál þar sem 
umsækjanda hefur þegar verið veitt alþjóðleg vernd í öðru ríki eða umsóknir sem afgreiddar 
eru á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar.249 [Áherslubreytingar höfundar] 
 

Í úrskurði kærunefndar útlendingamála, KNÚ 12. september 2017 (513/2017),250 sést hins vegar 
að mál sérstaklega viðkvæmra einstaklinga sem senda mætti til Ítalíu á grundvelli 
Dyflinnarreglugerðarinnar eru tekin til efnislegrar meðferðar á grundvelli sérstakra ástæðna í 
skilningi nú 2. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga: 

 
Í greinargerð innanríkisráðuneytisins er mörkuð ákveðin stefna um mat á aðstæðum þegar 
krefja má Ítalíu um að taka við umsækjanda á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Þótt 
þetta mat á aðstæðum verði ekki með beinum hætti leitt af öðrum ákvæðum laga eða 
alþjóðlegum skuldbindingum Íslands, sbr. t.d. dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli 
Tarakhel gegn Sviss (nr. 29217/2012), telur kærunefnd ekki forsendur til að túlka ákvæði 
laga um útlendinga með meira íþyngjandi hætti en leiðir af framangreindri stefnumótun. 
 Líkt og fyrr segir [eru kærendur] stödd hér á landi og með [ung börn] á framfæri sínu. 
Í fyrrgreindri greinargerð innanríkisráðuneytisins er að finna upptalningu á þeim 
einstaklingum og hópum sem teljast sérstaklega viðkvæmir og eru þar á meðal talin börn 
og barnafjölskyldur. Eins og fyrr segir er í greinargerð innanríkisráðuneytisins mörkuð 
ákveðin stefna um mat á aðstæðum þegar krefja má Ítalíu um að taka við umsækjanda á 
grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar og telur kærunefnd ekki forsendur til að túlka ákvæði 
laga um útlendinga með meira íþyngjandi hætti en leiðir af framangreindri stefnumótun. 
Kærunefnd telur að samkvæmt greinargerðinni tilheyri [kærendur] hópi sem sé í 
sérstaklega viðkvæmri stöðu m.t.t. endursendinga til Ítalíu. 
 Í greinargerðinni kemur skýrt fram að áfram skuli miða við þá framkvæmd íslenskra 
stjórnvalda að þeir sem teljist vera í sérstaklega viðkvæmri stöðu skuli ekki sendir til Ítalíu. 
Opinber afstaða íslenskra stjórnvalda til endursendinga umsækjenda um alþjóðlega vernd 
til Ítalíu hefur ekki breyst frá útgáfu greinargerðarinnar. Kærunefnd telur því, í ljósi 

                                                
248 „Um endursendingar“, http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/greinar/749-um-endursendingar. 
249 „Um endursendingar“, http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/greinar/749-um-endursendingar. 
250 Sjá líka KNÚ 12. september 2017 (512/2017) og einnig KNÚ 12. september 2017 (488/2017) og KNÚ 12. 
september 2017 (489/2017). 
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framangreindrar afstöðu sem fram kemur í greinargerð innanríkisráðuneytisins, að 
[kærendur] skuli ekki send til Ítalíu á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. 
 Því er það mat kærunefndar að þrátt fyrir að skv. gögnum málsins beri ítölsk stjórnvöld 
ábyrgð á umsókn[um kærenda] um alþjóðlega vernd þá séu einstaklingsbundnar aðstæður 
[kærenda] svo sérstakar að í þessu tilviki sé nærtækast að taka mál [kærenda] til efnislegrar 
meðferðar hér á landi. Beri því eins og hér háttar sérstaklega til að flytja ábyrgð á 
efnislegri meðferð umsóknar [kærenda] um alþjóðlega vernd yfir á íslensk stjórnvöld 
á grundvelli 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga. Niðurstaða kærunefndar er byggð á 
heildstæðu mati á sérstökum aðstæðum [kærenda] og hagsmunum [barnanna]. 
[Áherslubreytingar höfundar] 
  Miðað við ofanritað og þá staðreynd að á vefsíðu Útlendingastofnunar koma aðeins fram 

upplýsingar um stöðu umsækjenda um alþjóðlega vernd sem komið hafa í gegnum Grikkland 
er ljóst að töluverð réttaróvissa ríkir á þessu sviði. Í fyrsta lagi um hvaða aðildarríki 
Dyflinnarreglugerðarinnar séu óörugg, það getur varla breyst frá degi til dags, eða þá óörugg 
fyrir ákveðna umsækjendur, sbr. þá sem eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu en aftur getur það 
varla breyst frá degi til dags. Í öðru lagi um það á hvaða lagagrundvelli umsóknir þeirra sem 
óörugg aðildarríki bera ábyrgð á skv. reglugerðinni skuli teknar til efnislegrar meðferðar hér á 
landi. Að mati höfundar væri eðlilegast að gera slíkt á grundvelli meginreglu núverandi 1. mgr. 
36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga og spara þannig gífurlegan tíma við að neyða þessa 
umsækjendur í gegnum tímafreka og kostnaðarsama Dyflinnarmeðferð með þeirri óvissu og 
vanlíðan sem það hefur í för með sér fyrir umsækjendurna. 
 
3.3 Ákvörðun hefur verið tekin – Dyflinnarmeðferð skv. c-lið 1. mgr. 36. gr. laga nr. 
80/2016 um útlendinga hefur orðið fyrir valinu 
Þar sem rökstuðningur stjórnvalda er eins og að ofan greinir nokkuð takmarkaður um 1. mgr. 
36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga reynir meira á seinni málsgreinar sömu greinar, þ.e. 2. 
mgr. 36. gr. og 3. mgr. 36. gr., sbr. 1. og 2. mgr. 42. gr. sömu laga, sem og 3. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu og jafnvel 1. mgr. 17. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar. Greina þá 
íslensk stjórnvöld hvort einhverjar ástæður séu fyrir hendi sem skylda þau til að taka umsóknir 
um alþjóðlega vernd til efnislegrar meðferðar hér á landi þrátt fyrir heimild 
Dyflinnarreglugerðarinnar, sem beri að beita. Þannig segir í ofangreindum úrskurði, KNÚ 7. 
nóvember 2017 (605/2017), strax á eftir tilvitnuninni sem birtist í kafla 3.2.3 um 1. mgr. 36. gr. 
laga nr. 80/2016 um útlendinga: 

 
Í 2. mgr. 36. gr. kemur fram að ef svo standi á sem greini í 1. mgr. skuli þó taka umsókn 
um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar ef útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við 
landið að nærtækast sé að hann fái hér vernd eða ef sérstakar ástæður mæli annars með því. 
Ef meira en 12 mánuðir hafa liðið frá því að umsókn um alþjóðlega vernd barst fyrst 
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íslenskum stjórnvöldum og tafir á afgreiðslu hennar eru ekki á ábyrgð umsækjanda sjálfs 
skal taka hana til efnismeðferðar. 
 Þá er í 3. mgr. 36. gr. laga um útlendinga tekið fram að ef beiting 1. mgr. myndi leiða 
til þess að brotið væri gegn 42. gr., t.d. vegna aðstæðna í því landi sem senda á umsækjanda 
til, skuli taka umsókn til efnismeðferðar. Í 1. mgr. 42. gr. laga um útlendinga er kveðið á 
um að ekki sé heimilt að senda útlending eða ríkisfangslausan útlending til svæðis þar sem 
hann hefur ástæðu til að óttast ofsóknir, sbr. 37. og 38. gr., eða vegna svipaðra aðstæðna 
og greinir í flóttamannahugtakinu er í yfirvofandi hættu á að láta lífið eða verða fyrir 
ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð. Þá segir í 2. mgr. ákvæðisins að 1. mgr. eigi einnig 
við um sendingu útlendings til svæðis þar sem ekki er tryggt að hann verði ekki sendur 
áfram til slíks svæðis sem greinir í 1. mgr. 
 Við mat á því hvort senda eigi umsækjanda um alþjóðlega vernd til ríkis, sem hefur 
samþykkt að taka við honum á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, ber stjórnvöldum að 
leggja sjálfstætt mat á hvort aðstæður þar brjóti gegn 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, 
sem kveður á um að enginn maður skuli sæta pyndingum eða ómannlegri eða vanvirðandi 
meðferð eða refsingu. Í dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu hefur verið lagt 
til grundvallar að sú meðferð, sem einstaklingur eigi von á, verði að ná tilteknu lágmarks 
alvarleikastigi til þess að falla undir 3. gr. sáttmálans. Við það mat verði að horfa til allra 
aðstæðna í fyrirliggjandi máli, svo sem lengdar og eðlis meðferðar, andlegra og líkamlegra 
áhrifa hennar og í einhverjum tilvikum kyns, aldurs og heilsufars viðkomandi. Þá ber 
stjórnvöldum að leggja mat á hvort málsmeðferð vegna umsókna um alþjóðlega vernd 
tryggi umsækjendum raunhæfa leið til að ná fram rétti sínum, sbr. 13. gr. sáttmálans. Í 
samræmi við framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu skal mat á meðferð umsókna um 
alþjóðlega vernd og móttöku og aðbúnaði umsækjenda í viðtökuríki taka mið af 
einstaklingsbundnum aðstæðum í hverju máli. 
 

 Um 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu hefur þegar verið fjallað í kafla 2.12.1 og er höfundi 
ekki kunnugt um að greinin hafi verið notuð sem sjálfstæð ástæða til þess að taka umsóknir um 
alþjóðleg vernd úr Dyflinnarmeðferð í efnismeðferð heldur hefur hún þá verið notuð í tengslum 
við sérstakar ástæður í skilningi 2. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga. Einnig hefur 
verið fjallað um 1. mgr. 17. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar stuttlega að ofan og verður ekki bætt 
við þá umföllun hér. Þá eru eftir 2. mgr. og 3. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga. Af 
þeim eru sérstakar ástæður lang mikilvægastar og verður fjallað um þær ítarlega hér að neðan í 
kafla 3.6. 
 
3.4 Inntak 3. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga 
Grundvallarreglan um bann við því að vísa fólki brott eða endursenda þangað sem líf þess eða 
frelsi kann að vera í hættu hefur verið lögfest í íslenskan rétt og í lögum nr. 96/2002 útlendinga 
kom hún fram í 45. gr.: 

 
1. mgr. Ekki má samkvæmt lögunum senda útlending til svæðis þar sem hann hefur ástæðu 
til að óttast ofsóknir sem geta leitt til þess að hann skuli teljast flóttamaður eða ef ekki er 
tryggt að hann verði ekki sendur áfram til slíks svæðis. Samsvarandi verndar skal 
útlendingur njóta sem vegna svipaðra aðstæðna og greinir í flóttamannahugtakinu er í 
yfirvofandi hættu á að láta lífið eða verða fyrir ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð. 
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2. mgr. Séu aðstæður með þeim hætti að 1. mgr. eigi við er heimilt að veita útlendingi 
dvalarleyfi á grundvelli 12. gr. f ef hann nýtur verndar skv. 44. gr. [Áherslubreytingar 
höfundar] 
 Í frumvarpinu sem varð að lögum nr. 96/2002 um útlendinga segir m.a. um 45. gr.: 
 
Greinin lýtur að því að veita útlendingum vernd, hvort sem þeir fullnægja skilyrðum 46. 
gr. um hæli eða ekki. Greinin hefur að geyma reglur um bann við sendingu útlendings til 
svæðis þar sem hann hefur ástæðu til að óttast ofsóknir sem geta leitt til þess að hann skuli 
teljast flóttamaður eða ef ekki er tryggt að hann verði ekki sendur áfram til slíks svæðis. 
Reglur um slíkt bann eru í 1. mgr. 33. gr. flóttamannasamningsins þar sem lagt er 
bann við brottvísun eða endursendingu útlendings sem fellur undir 
flóttamannahugtakið. Lagt er til að útlendingum verði veitt nokkuð víðtækari vernd og 
að bann við endursendingu taki jafnframt til þeirra sem vegna svipaðra aðstæðna og greinir 
í flóttamannahugtakinu eru í yfirvofandi hættu á að láta lífið eða verða fyrir ómannúðlegri 
eða vanvirðandi meðferð. Þykir þetta rétt í ljósi 3. gr. samnings gegn pyndingum og 
annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Ef fyrir liggur, 
þegar taka á ákvörðun í máli sem felur í sér að útlendingur skuli yfirgefa landið, að beita 
skuli verndarreglunni skal ekki taka slíka ákvörðun, sbr. 4. mgr. [...] 
 Í 4. mgr. er tekið fram að vernd skv. 1. mgr. eigi við um hvers konar ákvarðanir 
samkvæmt lögunum. Vernd gegn ofsóknum gengur þannig framar öðrum ákvæðum. Því 
skal ekki taka ákvörðun um frávísun eða brottvísun eða synja umsókn um dvöl ef 
verndarákvæðin eiga við[.]251 [Áherslubreytingar höfundar] 
 

Þá segir eins og áður hefur komið fram í núverandi 3. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um 
útlendinga: 

 
Ef beiting 1. mgr. [36. gr.] mundi leiða til þess að brotið væri gegn 42. gr., t.d. vegna 
aðstæðna í því landi sem senda á umsækjanda til, skal taka umsókn til efnismeðferðar. 
[Áherslubreytingar höfundar] 
 

Grundvallarreglan um bann við því að vísa fólki brott eða endursenda þangað sem líf þess eða 
frelsi kann að vera í hættu er nú lögfest í 42. gr. núgildandi laga um útlendinga, þar segir: 

 
1. mgr. Ekki er heimilt samkvæmt lögum þessum að senda útlending eða ríkisfangslausan 
einstakling til svæðis þar sem hann hefur ástæðu til að óttast ofsóknir, sbr. 37. og 38. gr., 
eða vegna svipaðra aðstæðna og greinir í flóttamannahugtakinu er í yfirvofandi hættu á að 
láta lífið eða verða fyrir ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð. Sama gildir um þá 
einstaklinga sem eru útilokaðir frá réttarstöðu flóttafólks skv. 40. gr. 
2. mgr. 1. mgr. á einnig við um sendingu útlendings til svæðis þar sem ekki er tryggt 
að hann verði ekki sendur áfram til slíks svæðis sem greinir í 1. mgr. 
3. mgr. Vernd skv. 1. og 2. mgr. á við um hvers konar ákvarðanir samkvæmt lögum 
þessum. 
4. mgr. Séu aðstæður eins og í 1. mgr. greinir en viðkomandi er undanskilinn alþjóðlegri 
vernd skv. 40. eða 41. gr. er heimilt að veita útlendingi bráðabirgðadvalarleyfi skv. 77. gr. 
með sérstökum skilyrðum sem koma fram í því ákvæði. [Áherslubreytingar höfundar] 
 

Í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 80/2016 um útlendinga segir um 42. gr.: 
                                                
251 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 3190. 
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Greinin er í samræmi við 45. gr. gildandi laga um útlendinga en þó með nokkrum 
breytingum er einkum varða uppsetningu. Ákvæðið hefur sætt gagnrýni fyrir að vera 
óskýrt, m.a. af mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna. Rétt er að vekja athygli á því að 
öll ríki Evrópusambandsins eru bundin af meginreglunni um að vísa fólki ekki brott 
þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu (non-refoulement) samkvæmt 
skuldbindingum í alþjóðlegum mannréttindasamningum og eftir viðurkenndum 
reglum þjóðaréttar. Kemur ákvæðið þannig sjálfstætt til skoðunar ef vísað er til þess, m.a. 
í þeim tilvikum þegar taka á ákvörðun um frávísun eða brottvísun til annars lands en 
heimalands útlendings, sbr. orðalag 2. mgr. 37. gr. frumvarpsins. 
 Lagt er til að 1. mgr. verði að mestu óbreytt frá ákvæði 1. mgr. 45. gr. gildandi laga að 
því leyti að þar kemur fram meginreglan um að vísa fólki ekki brott þangað sem líf þess 
eða frelsi kann að vera í hættu (non-refoulement), sem kemur m.a. fram í 33. gr. 
flóttamannasamnings. Er lagt til að áfram verði byggt á þeirri framkvæmd sem fyrir 
hendi er og skýringum Flóttamannastofnunarinnar á meginreglunni. 
 Í 2. mgr. er tekið fram að skv. 1. mgr. sé einnig óheimilt að endursenda útlendinga til 
svæða þar sem ekki er tryggt að þeir verði ekki sendir áfram til svæðis þar sem líf þeirra 
eða frelsi kann að vera í hættu. 
 Í 3. mgr. segir að vernd skv. 1. og 2. mgr. eigi við um hvers konar ákvarðanir samkvæmt 
lögum þessum. 
 Samkvæmt 4. mgr. getur komið til þess að viðkomandi sé undanskilinn alþjóðlegri 
vernd skv. 40. og 41. gr. en þrátt fyrir það sé skv. 1. mgr. óheimilt að senda hann úr landi 
þar sem það mundi leiða til þess að líf viðkomandi eða frelsi kynni að vera í hættu. Í slíkum 
tilvikum er heimilt að veita viðkomandi bráðabirgðadvalarleyfi skv. 77. gr. með sérstökum 
skilyrðum sem fram koma í því ákvæði.252 [Áherslubreytingar höfundar] 
 

 Efnislega er ekki gríðarlegur munur á milli ákvæðanna í lögum nr. 96/2002 og nr. 80/2016 
um útlendinga. Í nýju lögunum eru vissulega engir fyrirvara,253 það er skýrara að umsóknir um 
alþjóðlega vernd skuli fara í efnismeðferð í þeim nýrri og þá er dvalarleyfið ekki sjálfkrafa 
styttra í núgildandi lögum. Það væri hins vegar óskandi að í lögskýringargögnum væru nánari 
leiðbeiningar um það hvernig tryggja eigi að útlendingar verði ekki fyrir indirect non-
refoulement. Orðalagið er óneitanlega nokkuð líkt því sem reifað var í MDE, T.I. gegn 
Bretlandi, 7. mars 2000 (43844/98) hér í kafla 2.12.1 þó það hafi augljóslega ekki verið haft til 
hliðsjónar við gerð frumvarpsins.254 
 Höfundur hefur ekki fundið dæmi um að reynt hafi á þessa grundvallarreglu, þrátt fyrir 
mikilvægi hennar, þannig að mál hafi verið tekið úr Dyflinnarmeðferð og það sett í 
efnismeðferð á grunni hennar. Hvorki við vinnu þessarar ritgerðar né í störfum sínum hjá Rauða 
krossinum á Íslandi. 
                                                
252 Þskj. 1180, 145. lögþ. 2015-16, bls. 122 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
253 Þó höfundur hafi klippt fyrirvarana út við reifun 45. gr. laga nr. 96/2002 um útlendinga er samt áhugaverð þessi 
þróun non-refoulement reglunnar hér á landi sem sést með því hvernig þeir falla út í hinum nýju lögum en það var 
löngu tímabært miðað við þróun reglunnar erlendis, sjá kafla 2.12.1. 
254 Orðalagið var þegar komið í frumvarpsdrögin þegar að þau voru lögð fyrst fram á Alþingi þann 5. mars 1999, 
rétt rúmu ári áður en þessi dómur Mannréttindadómstólsins var kveðinn upp. Þskj. 983, 123. lögþ. 1998-99 
(höfundi láðist að fletta þessu skjali upp í A-deild Alþt.). Svipað orðalag (e. ensure) má þó finna í eldri dómum, 
eins og í 90. mgr. MDE, Soering gegn Bretlandi, 7. júlí 1989 (14038/88). 
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3.4.1 Bannið gegn endursendingu og Hæstiréttur Íslands 
Reynt hefur á bannið gegn endursendingu og 45. gr. laga nr. 96/2002 fyrir Hæstarétti og er rétt 
að skoða þá dóma nánar. 
 Í Hrd. 1. október 2015 (114/2015) mótmælti ganverskur ríkisborgari endursendingu sinni 
til Ítalíu. Í dóminum segir um bannið gegn endursendingu: 

 
Af gögnum málsins verður ráðið að ítölsk yfirvöld muni veita áfrýjanda þá vernd, sem 
áskilin er í alþjóðlegum skuldbindingum Ítalíu á sviði mannréttinda, þar á meðal samkvæmt 
reglunni um „non-refoulement“, sem öll ríki Evrópusambandsins eru bundin af, verði 
áfrýjandi sendur aftur til landsins. Þá verður ekki talið að slíkir gallar séu á málsmeðferð 
og skilyrðum til móttöku hælisleitenda á Ítalíu að talið verði að þar í landi sé fyrir hendi 
kerfislægur galli, sem leiði til þess að áfrýjandi standi frammi fyrir raunverulegri hættu á 
að sæta þar ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð. Af þeim sökum stóðu ákvæði 45. gr. 
laga nr. 96/2002 um útlendinga því ekki í vegi að íslenskum stjórnvöldum væri með vísan 
til 46. gr. a. laganna heimilt að synja fyrir að taka umsókn áfrýjanda til efnismeðferðar hér 
á landi á grundvelli 2. mgr. 3. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar, sbr. dóm Hæstaréttar 17. 
desember 2013 í máli nr. 445/2013. Sjá einnig til hliðsjónar dóm Mannréttindadómstóls 
Evrópu 30. júní 2015 í máli A.S. gegn Sviss. 
 

Það er kannski ekki líklegt að Hæstiréttur Íslands komist að þeirri niðurstöðu að endursending 
umsækjanda um alþjóðlega vernd til annars Evrópuríkis brjóti bannið gegn endursendingu en 
hins vegar má spyrja hvort matið hefði ekki mátt vera aðeins ítarlegra. Í öllu falli er ljóst að 
mikið þyrfti að koma til.255 
 
3.4.2 Bannið gegn óbeinni endursendingu og Hæstiréttur Íslands 
Reynt hefur á bannið gegn óbeinni endursendingu og 45. gr. laga nr. 96/2002 fyrir Hæstarétti 
og er rétt að skoða þá dóma nánar. 
 Í Hrd. 24. október 2013 (405/2013) mótmælti nígerískur ríkisborgari endursendingu sinni 
til Svíþjóðar á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar en sænsk stjórnvöld höfðu þá þegar synjað 
honum um alþjóðlega vernd. Um þessa hlið málsins sagði í dómi Hæstaréttar: 

 
Samkvæmt 1. mgr. 46. gr. a. laga nr. 96/2002 geta stjórnvöld, með fyrirvara um ákvæði 45. 
gr. laganna, synjað að taka til efnismeðferðar umsókn flóttamanns um hæli, ef þau atvik 
eiga við sem talin eru upp í a. til d. stafliðum lagagreinarinnar. Umsókn stefnda um hæli 
var eins og fyrr greinir synjað á grundvelli d. liðar 46. gr. a. laganna. Við mat á því hvort 
synja ætti því að hælisumsókn stefnda yrði tekin til efnismeðferðar eða hvort beitt skyldi 
undanþáguákvæði 2. mgr. 3. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar varð áfrýjandi því að líta til þess 
fyrirvara sem fram kemur í upphafi 1. mgr. 46. gr. a. laganna, þar sem vísað er til 45. gr. 
þeirra. Í síðarnefndu greininni er kveðið á um bann við að senda útlending til svæðis þar 
sem hann hefur ástæðu til að óttast ofsóknir sem geta leitt til þess að hann skuli teljast 
flóttamaður eða ef ekki er tryggt að hann verði ekki sendur áfram til slíks svæðis. 

                                                
255 Nákvæmlega sama orðalag má þá einnig finna í Hrd. 1. október 2015 (132/2015) og Hrd. 8. október 2015 
(164/2015). 
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Samsvarandi verndar skal sá útlendingur njóta, sem vegna svipaðra aðstæðna og greinir í 
flóttamannahugtakinu, er í yfirvofandi hættu á að láta lífið eða verða fyrir ómannúðlegri 
eða vanvirðandi meðferð. Í greininni kemur þannig fram meginreglan um að vísa fólki ekki 
brott þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu, svokölluð regla um ,,non-
refoulement“. Samkvæmt þessu hvíldi sú skylda á áfrýjanda að ganga úr skugga um 
að aðstæður væru með þeim hætti í Svíþjóð að stefnda væri þar tryggður viðunandi 
aðbúnaður og vernd og að ekki væri þar brotið gegn ákvæðum mannréttindasáttmála 
Evrópu, sem stefndi hefur vísað til. 
 Í málinu er óumdeilt að í Svíþjóð sér tilgreind stofnun um málefni hælisleitenda þar í 
landi. Sú stofnun lagði mat á beiðni stefnda um hæli þar vegna aðstæðna hans í Nígeríu og 
synjaði beiðni hans. Jafnframt liggur fyrir að unnt er að skjóta ákvörðunum stofnunarinnar 
til þarlendra dómstóla á tveimur dómstigum. Þá er óumdeilt að stefndi naut aðstoðar 
lögfræðings við umsóknarferli sitt um hæli í Svíþjóð. Ljóst er því að fyrir hendi voru 
raunhæf úrræði stefnda til handa að leita réttar síns, teldi hann á sér brotið af hálfu 
stjórnvalda. Þannig hefur ekki verið sýnt fram á að málsmeðferð í Svíþjóð vegna 
málefna hælisleitenda hafi verið haldin slíkum kerfislegum ágöllum að hún fari í bága 
við 13. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Þá er ekki komið fram í málinu að sænsk 
stjórnvöld muni ekki veita stefnda þá vernd sem áskilin er í alþjóðlegum 
skuldbindingum Svíþjóðar á sviði mannréttinda, þar á meðal reglunni um ,,non-
refoulement“ sem öll ríki Evrópusambandsins eru bundin af, verði stefndi sendur aftur til 
Svíþjóðar. Er í því sambandi meðal annars horft til rannsóknarskýrslu svæðisskrifstofu 
Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna í Svíþjóð um málsmeðferð og afgreiðslu 
sænsku útlendingastofnunarinnar í hælismálum frá september 2011 sem vísað er til í 
úrskurði innanríkisráðuneytisins. Af framangreindu leiðir að ákvæði 45. gr. laga nr. 
96/2002 stóðu því ekki í vegi að íslenskum stjórnvöldum væri með vísan til 46. gr. a. 
laganna heimilt að synja að taka umsókn stefnda til efnismeðferðar. 
[Áherslubreytingar höfundar] 
  Í dóminum metur Hæstiréttur það ekki sjálfstætt hvort það sé tryggt að við áframsendingu 

hins nígeríska ríkisborgara frá Svíþjóð verði ekki brotið gegn reglunni um bannið gegn óbeinni 
endursendingu heldur treystir rétturinn aðeins á mat sænskra stjórnvalda. Þó voru þau þá þegar 
búin að synja honum um alþjóðlega vernd og því líkur á að honum yrði vísað frá Svíþjóð strax 
við komuna frá Íslandi. Það má spyrja hvort með dóminum sé í raun reglan um bannið gegn 
óbeinni endursendingu ekki virt að vettugi með því að kanna aðeins aðstæður í viðtökuríkinu. 
Hæstiréttur treystir þá mjög á að Svíþjóð virði alþjóðlegar skuldbindingar sínar. Miðað við 
málavexti mætti einnig spyrja hvort ekki hefði verið eðlilegt að fara fram á tryggingu frá 
sænskum yfirvöldum vegna fyrirsjáanlegrar áframsendingar eða hvort Hæstiréttur hefði ekki 
einfaldlega átt að meta það sjálfstætt hvort líf hins nígeríska ríkisborgara eða frelsi kynni að 
vera í hættu við áframsendingu frá Svíþjóð. Líkindin við rökstuðning Mannréttindadómstóls 
Evrópu í MDE, M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi, 21. janúar 2011 (30696/09) verða þá að 
teljast nokkur, sjá reifun hans í kafla 2.12.1. 
 Í Hrd. 17. desember 2013 (445/2013) reyndi annar nígerískur ríkisborgari á endursendingu 
sína, núna til Ítalíu, á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar en Ítalía hafði, eins og Svíþjóð í 
síðasta dómi, þegar synjað honum um vernd. Rökstuðningur Hæstaréttar er að breyttu breytanda 
aftur sá sami varðandi þennan þátt málsins nema að nú bætti hann við: 
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Samkvæmt gögnum málsins stendur áfrýjanda til boða að leggja fram viðbótarumsókn um 
hæli við komu til Ítalíu, þrátt fyrir að umsókn hans hafi áður verið synjað af hálfu ítalskra 
yfirvalda. Að auki mun hælisleitendum sem fluttir eru til Ítalíu á grundvelli 
Dyflinnarreglugerðarinnar almennt heimilt að bera undir dómstóla að ákveðnum skilyrðum 
uppfylltum þá synjun á beiðni um hæli sem þeim er kynnt við komuna til Ítalíu, hvort sem 
sú synjun hefur verið kynnt þeim áður eða ekki. [...] 
 Að virtum þeim gögnum sem liggja fyrir í málinu verður fallist á það með héraðsdómi 
að jafnvel þótt nokkrir ágallar séu á málsmeðferð og skilyrðum til móttöku 
hælisleitenda á Ítalíu leiði þeir ekki til þess að talið verði að á Ítalíu sé fyrir hendi 
kerfisbundinn galli sem leiði til þess að áfrýjandi standi frammi fyrir raunverulegri hættu 
á að sæta ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð þar í landi, verði hann fluttur þangað. 
[Áherslubreytingar höfundar] 
 

 Jafnvel þó Hæstiréttur viðurkenni ágalla á málsmeðferð ítalskra stjórnvalda breytir það engu 
og aftur vakna sömu spurningar.256 
 
3.5 Inntak 2. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga – sérstök tengsl og 12 mánuðir 
 Sú málsgrein sem mest reynir á í Dyflinnarmálunum er 2. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um 
útlendinga.257 Til upprifjunar segir í málsgreininni: 

 
Ef svo stendur á sem greinir í 1. mgr. skal þó taka umsókn um alþjóðlega vernd til 
efnismeðferðar ef útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að 
hann fái hér vernd eða ef sérstakar ástæður mæla annars með því. Ef meira en 12 mánuðir 
hafa liðið frá því að umsókn um alþjóðlega vernd barst fyrst íslenskum stjórnvöldum og 
tafir á afgreiðslu hennar eru ekki á ábyrgð umsækjanda sjálfs skal taka hana til 
efnismeðferðar. [Áherslubreytingar höfundar] 
 

Um 12 mánaða tímafrestinn hefur þegar verið fjallað í lok kafla 3.1.5 og verður ekki bætt við 
þá umfjöllun hér.258 Lítið reynir þá á sérstök tengsl í framkvæmd hér á landi, skiljanlega kannski 
vegna landfræðilegrar stöðu landsins og smæðar þess. Um sérstök tengsl segir ekki mikið í 
frumvarpi því sem varð að núgildandi lögum um útlendinga en þó kemur fram þar að þau geti 
„átt við í tilfellum útlendinga sem eig[i] ættingja á Íslandi en ekki í því landi sem þeir yrðu 
sendir aftur til [og að þ]etta get[i] einnig átt við í öðrum tilfellum þar sem tengsl eru ríkari en 
við viðtökuland, svo sem vegna fyrri dvalar.“259 Ekki er frekari leiðbeiningar að fá í fyrri 
frumvörpum um breytingu á fyrri lögum um útlendinga. 
 Í 78. gr. núgildandi laga um útlendinga má veita útlendingum dvalarleyfi hér á landi á 
grundvelli sérstakra tengsla við landið. Eru í ákvæðinu sett ákveðin skilyrði og er hugtakinu 
sérstök tengsl gefið nánara inntak. Að jafnaði við skoðun á 78. gr. skal fara fram heildstætt mat 
                                                
256 Þó málavextir væru svipaðir í Hrd. 4. desember 2014 (430/2014) reyndi á önnur atriði fyrir Hæstarétti. 
257 Áður 2. mgr. 46. gr. a. laga nr. 96/2002 um útlendinga. 
258 Sjá einnig 1. mgr. I. gr. ákvæðis til bráðabirgða í lögum nr. 80/2016 um útlendinga. 
259 Þskj. 1180, 145. lögþ. 2015-16, bls. 115 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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á tengslum útlendinga við landið en þar undir getur t.d. fallið lengd lögmætrar dvalar, þau tengsl 
sem útlendingar hafa stofnað til meðan þeir hafa dvalið hér á landi, fjölskyldutengsl og 
umönnunarsjónarmið sem og félagsleg og menningarleg tengsl við landið t.d. vegna starfa 
þeirra hér landi.260 Hins vegar er í 5. mgr. 78. gr. sérstaklega tekið fram að þau tengsl sem 
myndist við dvöl skv. 77. gr. sömu laga geti ekki talist til sérstakra tengsla í skilningi 
ákvæðisins. Þessi 77. gr. kveður einmitt á um það bráðabirgðardavalarleyfi sem veita má 
umsækjendum um alþjóðlega vernd hér landi. Því er nokkuð ljóst að sérstök tengsl í skilningi 
78. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga og svo sérstök tengsl í skilningi 2. mgr. 36. gr. verða 
ekki endilega túlkuð á sama máta. 
 Í KNÚ 2. febrúar 2017 (73/2017) voru kærendur einstæð móðir og dóttir hennar en þær 
höfðu sótt um alþjóðlega vernd hér landi. Útlendingastofnun hafði komist að þeirri niðurstöðu 
að senda ætti þær til Svíþjóðar á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar og að sérstök tengsl í 
skilningi þágildandi útlendingalaga ættu ekki við í málinu. Segir um þetta í úrskurði 
kærunefndarinnar: 

 
Varðandi sérstök tengsl kæranda við Ísland lagði Útlendingastofnun til grundvallar að 
kærandi hafi aldrei haft dvalarleyfi hér á landi, engin félagsleg- eða menningarleg tengsl 
og eigi hér á landi einn nákominn ættingja, þ.e. systur, það sé því mat Útlendingastofnunar 
að kærandi hafi ekki slík sérstök tengsl við landið að þau réttlæti beitingu 2. mgr. 46. gr. a 
þágildandi laga um útlendinga nr. 96/2002. 
 Kærunefndin var ekki sammála þessu mati og taldi rétt að taka umsóknir þeirra til 

efnismeðferða. Þó nefndin hefði mátt vera skýrari í rökstuðningi sínum um sérstök tengsl má 
engu að síður sjá að ættartengsl ein og sér duga ekki en þegar við bætast umönnunar- og/eða 
stuðningstengsl þá geti verið rétt að taka umsóknir til efnislegrar meðferðar: 

 
Kærunefnd telur að gögnin sýni fram á að kærandi eigi systur hér á landi. Þá benda gögnin 
eindregið til þess að milli systranna séu ekki eingöngu ættartengsl heldur veiti [...]. Þá 
liggur fyrir að kærandi er einstaklingur í sérstaklega viðkvæmri stöðu auk þess sem taka 
þarf sérstakt tillit til hagsmuna ungs barns hennar. Því er það mat kærunefndar að þrátt 
fyrir að staðfesting sænskra stjórnvalda á ábyrgð þeirra á kæranda og umsóknar hennar um 
alþjóðlega vernd liggi fyrir þá séu einstaklingsbundnar aðstæður kæranda svo sérstakar að 
í þessu tilviki sé nærtækast að taka mál kæranda til efnislegrar meðferðar hér á landi. Beri 
því eins og hér háttar sérstaklega til að flytja ábyrgð á efnislegri meðferð umsóknar kæranda 
og dóttur hennar um alþjóðlega vernd yfir á íslensk stjórnvöld á grundvelli 2. mgr. 36. gr. 
laga um útlendinga. Niðurstaða kærunefndar er byggð á heildstæðu mati á sérstökum 
tengslum kæranda við landið, sérstökum aðstæðum kæranda og hagsmunum barns 
hennar. [Áherslubreytingar höfundar] 
 

                                                
260 Sjá einnig 19. og 20. gr. reglugerðar nr. 540/2017 um útlendinga. 
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Þann 6. mars 2018 setti ráðherra nýja reglugerð nr. 276/2018 um breytingu á reglugerð nr. 
540/2017 um útlendinga. Í reglugerðinni kom m.a. ný grein, 32. gr. b, inn í síðarnefndu 
reglugerðina þar sem fjallað er um sérstök tengsl: 

 
Tengsl umsækjanda við landið, sbr. 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga. 
Við mat á því hvort heimilt sé að taka mál til efnislegrar meðferðar hér á landi á grundvelli 
þess að umsækjandi hafi slík tengsl við landið að nærtækast sé að hann fái hér vernd, sbr. 
2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga, er Útlendingastofnun m.a. heimilt að líta til tengsla á 
grundvelli fyrri dvalar umsækjanda. Heimilt er að taka tillit til framangreinds hafi 
umsækjandi áður verið með útgefið dvalarleyfi hér á landi í eitt ár eða lengur. 
Hafi umsækjandi dvalist erlendis lengur en 18 mánuði samfellt frá útgáfu síðasta 
dvalarleyfis verður umsókn ekki tekin til efnismeðferðar hér á landi á grundvelli sérstakra 
tengsla nema önnur tengsl við landið séu mjög sterk. 
 

Ekki verður séð að þetta ákvæði reglugerðarinnar bæti efnislega miklu við ofangreinda túlkun 
kærunefndarinnar. Athygli vekur þó að tengslin byggjast mest á fyrri dvöl skv. dvalarleyfi og 
hefði t.d. kærandi í KNÚ 2. febrúar 2017 (73/2017) ekki fallið undir upptalningu ákvæðisins, 
sem er þó vissulega ekki tæmandi, sbr. „er Útlendingastofnun m.a. heimilt að líta til“. 
 
3.6 Inntak 2. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga – sérstakar ástæður 
3.6.1 Lög nr. 115/2010 um breytingu á lögum nr. 96/2002 um útlendinga 
Með breytingalögum nr. 115/2010 á þágildandi lögum nr. 96/2002 um útlendinga kom hugtakið 
sérstakar ástæður fyrst inn í íslenska löggjöf. Í athugasemdum við hina þá nýju 2. mgr. 46. gr. 
a. sagði: 

 
Er hér miðað við að stjórnvöldum sé eftirlátið mat og hafi heimild til að taka mál til 
efnismeðferðar umfram það sem leiðir af sérstökum reglum, svo sem reglum 
Dyflinnarreglugerðarinnar. Er ákvæðinu einnig ætlað að taka til þess ef varhugavert 
þykir að beita ákvæðum 2. mgr. 3. gr. [núgildandi 1. mgr. 17. gr.] 
Dyflinnarreglugerðarinnar og senda hælisleitendur til ríkja í Evrópu þar sem ástæða þykir 
að ætla að meðferð eða aðbúnaður hælisleitenda sé í andstöðu við 3. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu eða aðrar þjóðréttarlegar skuldbindingar sem binda íslenska 
ríkið.261 Enn yrði byggt á því að um einstaklingsbundna ákvörðun væri að ræða þannig 
að metið væri hvort varhugavert væri að senda tiltekinn hælisleitanda til annars ríkis 
samkvæmt ákvæðum Dyflinnarreglugerðarinnar. Það færi þá eftir almennum 
málsmeðferðarreglum laganna, hver meðferð hælisumsóknarinnar yrði hér á landi, eftir að 
ákvörðun yrði tekin um að taka umsókn til efnismeðferðar.262 [Áherslubreytingar höfundar] 

 
 
 
                                                
261 Ranglega virðist vísað þarna til 2. mgr. 3. gr. en til þess að setningin sé rökrétt hefði átt að vísa til 1. mgr. 3. 
gr. hinnar eldri Dyflinnarreglugerðar. 
262 Þskj. 894, 138. lögþ. 2009-10, bls. 38 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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3.6.2 Lög nr. 80/2016 um útlendinga 
Þegar frumvarp að nýjum lögum um útlendinga var lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 
hljóðaði hin nýja 2. mgr. 36. gr. frumvarpsins þannig: 

 
Ef svo stendur á sem greinir í 1. mgr. skal þó taka umsókn um alþjóðlega vernd til 
efnismeðferðar ef útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að 
hann fái hér vernd eða ef sérstakar ástæður mæla annars með því, t.d. ef umsækjandi 
er í sérstaklega viðkvæmri stöðu, sbr. 6. tölul. 3. gr. og 2. mgr. 25. gr., eða ef meira en 
12 mánuðir hafa liðið frá því að umsókn um alþjóðlega vernd barst fyrst íslenskum 
stjórnvöldum og tafir á afgreiðslu hennar eru ekki á ábyrgð umsækjanda sjálfs.263 
[Áherslubreytingar höfundar] 
 Athugasemdirnar í frumvarpinu við málsgreinina endurspegluðu að sumu leyti þetta orðalag en 

einnig var þar að finna ítarlegri almennar leiðbeiningar um túlkun sérstakra ástæðna: 
 
Með sérstökum ástæðum er vísað til þess að einstaklingar geta verið í viðkvæmri 
stöðu, svo sem vegna heilsufars eða þungunar eða átt erfitt uppdráttar í viðtökulandi 
vegna mismununar sem viðkomandi einstaklingur verður fyrir sökum kynhneigðar, 
kynþáttar eða kyns. Til sérstakra aðstæðna geta einnig talist þau tilvik þegar afgreiðsla á 
máli sem fellur undir c-lið 1. mgr. hefur dregist lengur en 12 mánuði og ástæður þess eru 
ekki á ábyrgð umsækjanda. Í öllum málum er varða endursendingar útlendinga til þriðja 
lands skal fara fram ítarlegt mat á aðstæðum viðkomandi útlendings og aðstæðum og 
ástandi í móttökuríki.264 [Áherslubreytingar höfundar] 
 Við þetta var svo bætt næstum orðrétt athugasemdunum að ofan með breytingalögum nr. 

115/2010. Þetta orðalag málsgreinarinnar og þessi viðbót í athugasemdunum er athyglisverð og 
sýndi vilja þeirra sem sömdu frumvarpið til að auka mjög vægi sérstakra ástæðna.265 Í 
meðförum þingsins breyttist hins vegar orðalag málsgreinarinnar og út féll, „t.d. ef umsækjandi 
er í sérstaklega viðkvæmri stöðu, sbr. 6. tölul. 3. gr. og 2. mgr. 25. gr.“ en efnislega var engu 
öðru breytt. Um þetta sagði í nefndaráliti um frumvarp til laga um útlendinga meiri hluta 
allsherjar- og menntamálanefndar sem lagt var fram milli 1. og 2. umræðu frumvarpsins á 
Alþingi: 

 
Flóttamenn og vernd gegn ofsóknum. 
36. gr. Umsókn um alþjóðlega vernd tekin til efnismeðferðar. 
 Í 2. mgr. 36. gr. er áréttað að hafi umsækjandi slík sérstök tengsl við landið að nærtækt 
sé að hann fái vernd hér á landi eða að sérstakar ástæður mæli með því skuli taka mál til 
efnismeðferðar. Með sérstökum ástæðum er vísað til þess að einstaklingar geta verið í 
viðkvæmri stöðu, sbr. 6. tölul. 3. gr. og 2. mgr. 25. gr. frumvarpsins. Leggur nefndin til 

                                                
263 Þskj. 1180, 145. lögþ. 2015-16, bls. 17 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
264 Þskj. 1180, 145. lögþ. 2015-16, bls. 115 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
265 Frumvarpið var samið á vegum innanríkisráðuneytisins og þverpólitískrar þingmannanefndar um málefni 
útlendinga. Þskj. 1180, 145. lögþ. 2015-16, bls. 66 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
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breytingar á ákvæðinu en bendir á að meta þurfi bæði aðstæður einstaklings og aðstæður 
og ástand í því ríki sem senda á hann til.266 
 Í ræðu framsögumanns meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar í upphafi 2. umræðu 

málsins á Alþingi kom m.a. fram: 
 
Við fjölluðum talsvert um kaflann um flóttamenn og vernd gegn ofsóknum. Í 36. gr. er 
fjallað um umsókn um alþjóðlega vernd sem tekin er til efnismeðferðar. Við leggjum til 
breytingu á ákvæðinu og bendum á að meta þurfi bæði aðstæður einstaklings og aðstæður 
og ástand í því ríki sem senda á hann til, en þetta er í 2. mgr. 36. gr.267 
  Við breytingar á frumvarpi eins og hér að ofan skiptir höfuð máli að þær séu skýrar, augljóst 

sé hverju Alþingi vill breyta. Að sjálfsögðu verður þá einnig að líta athugasemdir við ákveðna 
grein í upphaflegri útgáfu frumvarpsins öðrum augum sé greininni breytt í meðförum þingsins. 
Í tilfelli 2. mgr. 36. gr. núgildandi laga nr. 80/2016 um útlendinga hníga þó að mati höfundar 
engin rök að því að líta beri alveg framhjá athugasemdunum í frumvarpinu, sérstaklega ekki 
þeim sem birtust fyrst í frumvarpinu að breytingalögum nr. 115/2010 og sem voru svo 
endurteknar í frumvarpinu sem til meðferðar var. Varðandi athugasemdirnar sem 
endurspegluðu að einhverju leyti þá áherslu sem var upphaflega í frumvarpinu, á einstaklinga í 
sérstaklega viðkvæmri stöðu, þarf að skoða hverju var í raun breytt. Ljóst er að nefndin lagði 
til breytingar, það kemur bæði fram í nefndarálitinu sem og framsöguræðunni, en því miður er 
ekki nákvæmlega ljóst í hverju þær breytingar áttu að vera fólgnar, þ.e.a.s. efnislega. Hvers 
vegna endurtekur meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar í áliti sínu að „með sérstökum 
ástæðum [sé] vísað til þess að einstaklingar get[i] verið í viðkvæmri stöðu, sbr. 6. tölul. 3. gr. 
og 2. mgr. 25. gr. frumvarpsins“ og segist svo aðeins leggja til breytingar. Eftir breytingarnar; 
falla þá einstaklingar í sérstaklega viðkvæmri stöðu alls ekki lengur undir sérstakar ástæður, á 
kannski aðeins að leggja minni áherslu á sérstaklega viðkvæma stöðu, á jafnvel að leggja áfram 
sérstaka áherslu á þessa einstaklinga en með einstaklingsbundnu mati á aðstæðum einstaklings 
og aðstæðum og ástandi í viðtökuríki eða þótti nefndarmönnum jafnvel að það væri svo augljóst 
að taka ætti mál einstaklinga í sérstaklega viðkvæmri stöðu til efnislegrar meðferðar að óþarfi 
væri að taka slíkt fram í sjálfu ákvæðinu? Þó síðasti möguleikinn sé langsóttastur er ljóst að illa 
var staðið að þessum breytingum og að stjórnvöldum var gefið nokkuð rúmt svigrúm við túlkun 
sérstakra aðstæðna. 
 
 
                                                
266 Þskj. 1400, 145. lögþ. 2015-16, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
267 UBK, 1. júní 2016, ræða hófst kl. 22:32 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
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3.6.3 Lög nr. 81/2017 um breytingu á lögum nr. 80/2016 um útlendinga 
 Í kjölfar almennrar umræðu meðal almennings um barnafjölskyldur á flótta sem vísa átti frá 
Íslandi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar og í pressu af skyndikosningum sem boðað hafði 
verið til vegna tengsla eins stjórnmálaflokks hér á landi við mál barnaníðinga sem veitt hafði 
verið uppreist æru var lagt fram í nokkrum flýti frumvarp sex flokka, allra nema eins sem sæti 
áttu þá á Alþingi, til breytinga á núgildandi lögum um útlendinga. Breytingarnar á lögunum 
voru minniháttar en þær styttu í tilfellum barnafjölskyldna tímabundið fresti þá sem finna má í 
2. málsl. 2. mgr. 36. gr. og 1. málsl. 2. mgr. 74. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga.268 Þó að sú 
breyting hafi skipt miklu fyrir örfáar fjölskyldur voru ummæli í greinargerð frumvarpsins til 
þess fallin að geta breytt mun meiru, fyrir mun fleiri. Í greinargerð með frumvarpi til laga um 
breytingu á lögum nr. 80/2016 um útlendinga sagði: 

 
Áréttaður skal sá vilji löggjafans að ávallt skuli taka til efnislegrar meðferðar umsóknir um 
alþjóðlega vernd ef umsækjandi er í sérstaklega viðkvæmri stöðu, sbr. 6. tölul. 3. gr. laga 
um útlendinga, líkt og fram kom í athugasemdum við 2. mgr. 36. gr. frumvarps þess sem 
varð að gildandi lögum um útlendinga.269 
 

Út frá lagatæknilegu sjónarmiði er áhugavert að velta fyrir sér hvort síðara löggjafarþing geti 
breytt athugasemdum með lagagreinum, án þess að breyta þeim efnislega, eða áréttað á þennan 
máta í lögum nr. 81/2017 vilja í raun annars löggjafa sem setti lög nr. 80/2016 rétt rúmu ári 
áður? Skiptir einhverju máli að annað bráðabirgðaákvæðið vísaði til sömu málsgreinar? Það 
verður að viðurkennast að þetta er sérstök lagasetningaraðferð og er höfundi ekki kunnugt um 
að svona hafi verið staðið að málum áður. Hins vegar eins og sést hér að neðan taldi kærunefnd 
útlendingamála sér skylt að taka til endurskoðunar túlkun sína á sérstökum ástæðum. Áður en 
kemur að því er áhugavert að grípa niður í ræður fyrsta flutningsmanns frumvarpsins á Alþingi 
og svo ráðherra málaflokksins sem talaði eindregið gegn því. 

 
Fyrsti flutningsmaður frumvarpsins: 
Það liggur fyrir að hér er um flókinn málaflokk að ræða þar sem miklu skiptir að fylgst sé 
mjög vel með framkvæmd laganna. Það var ótrúlega mikilvægur áfangi, tel ég vera, þegar 
náðist í raun þverpólitísk samstaða á Alþingi um þennan flókna og viðkvæma en mikilvæga 
málaflokk í lögum um útlendinga. Hins vegar skiptir máli þegar reynsla kemst á þessi 
lög að fylgst sé vel með framkvæmd þeirra laga og löggjöfin virki þannig að löggjafinn 
sé sáttur við það hvernig henni er fylgt eftir. Það er ekki hægt að leyna því að málefni 
barna í hópi hælisleitenda hafa verið mjög áberandi á Íslandi að undanförnu, barna 
sem hefur verið vísað úr landi. Þessi framkvæmd hefur vakið spurningar um það 
hvort verið sé að fylgja eftir þeim vilja löggjafans sem birtist í lögum um útlendinga 
þar sem rætt er um umsækjendur um alþjóðlega vernd sem eru í sérstaklega 
viðkvæmri stöðu, samanber 6. tölulið 3. gr. laga um útlendinga. Í athugasemdum við 

                                                
268 Sjá umfjöllun í lok kafla 3.1.5. 
269 Þskj. 113, 147. lögþ. 2017-18, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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frumvarpið, þar sem vísað er í 2. mgr. 36. gr. frumvarps sem varðar gildandi lög um 
útlendinga, er rakið hvað felst í því þegar umsækjendur eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu. 
Það getur til að mynda tengst heilsufari, þungun, kynhneigð, kynþætti, kyni eða þeirri stöðu 
að vera fylgdarlaust barn. Það er skilgreint auðvitað í lögunum á öðrum stað en ekki í 
þessari tilteknu grein sem hér er vitnað til. 
 Við meðferð Alþingis á frumvarpi til laga um útlendinga var þessi upptalning 
tekin út úr 36. gr., en var þó áréttað í nefndaráliti nefndarinnar á þeim tíma að það 
ætti ekki að hafa áhrif til breyttrar túlkunar á frumvarpinu. En vegna þeirra mála sem 
hér hafa komið upp um börn í hópi hælisleitenda sem eiga yfir höfði sér brottvísun hafa 
hins vegar vaknað þær spurningar hvort þessi breyting sem var gerð á frumvarpinu í 
meðförum þingsins hafi haft áhrif á framkvæmd laganna. Er þar vitnað sérstaklega til 
kærunefndar útlendingamála þar sem fram kom að nefndin teldi þessa breytingu á 
frumvarpinu hafa skipt máli við úrskurði sína. Þess vegna teljum við sem stöndum að 
frumvarpinu, flutningsmenn þess, að það sé eðlilegt í ljósi þeirrar stöðu sem upp er komin 
að það hefur verið boðað til kosninga eftir harla skamman tíma, þá sé mikilvægt að gera 
tímabundna breytingu á lögum um útlendinga til þess að veita þeim börnum sem eiga yfir 
höfði sér brottvísun skjól, tímabundið skjól, og leggja það líka til eins og lagt er til í 
greinargerð með frumvarpinu að farið verði yfir framkvæmd laganna og gerðar á þeim 
breytingar ef sýnt þykir að framkvæmdin sé ekki í takt við vilja löggjafans.270 
[Áherslubreytingar höfundar] 
 
Ráðherra: 
Ég vil nefna að lokum að frumvarpið er, fyrir utan efni þess, líka gallað að formi til. Texti 
t.d. í greinargerð er ekki í nokkru samræmi við veruleikann. Það má segja um textann 
í greinargerð að hljóð og mynd fari ekki saman. Þar er gefinn einhvers konar ádráttur um 
tiltekna afgreiðslu sem stenst síðan ekki lagatextann þótt frumvarpið næði fram að ganga. 
Þetta er algerlega vanhugsuð útfærsla á lagatexta og framkvæmdinni. Ég bendi t.d. á texta 
í greinargerðinni þar sem segir að áréttaður sé „sá vilji löggjafans að ávallt skuli taka 
til efnislegrar meðferðar umsóknir um alþjóðlega vernd ef umsækjandi er í 
sérstaklega viðkvæmri stöðu“. Þessi texti er í ekki nokkru einasta samræmi við 
löggjafarviljann eins og hann var þegar útlendingalögin voru í samþykkt og ekki í 
nokkru einasta samræmi við þá framkvæmd sem hefur verið við lýði við afgreiðslu 
þessara mála. Það var aldrei vilji til þess að taka alltaf allar umsóknir til 
efnismeðferðar. Það segir sig alveg sjálft að langflestir þeir sem hingað leita með 
hælisumsókn eru í einhverri viðkvæmri stöðu. Að halda því fram að löggjafinn hafi á 
síðasta kjörtímabili ætlast til þess að allar slíkar umsóknir yrðu teknar til efnislegrar 
meðferðar þrátt fyrir samstarf okkar á vettvangi Schengen-ríkjanna með til að 
mynda Dyflinnarreglugerðinni er af og frá, það er af og frá að þessi framsetning og 
þessi málflutningur standist nokkra skoðun. Ef þetta ætti að vera til umfjöllunar hér eða 
þetta ætti að vera ný framkvæmd við afgreiðslu mála þyrfti það verulegrar umræðu við á 
Alþingi með aðkomu allra þeirra sem starfa í þessum málum, mannúðarstofnana, lögreglu, 
fagaðila hjá Útlendingastofnun og kærunefnd og þar fram eftir götunum. 
Heilbrigðisyfirvalda líka. Afgreiðsla á þessu máli með vísan til þessarar framkvæmdar 
getur ekki verið með þeim hætti sem hér stefnir í.271 [Áherslubreytingar höfundar] 
 Það er augljóst að í þessum tveimur ræðum er vilji löggjafans túlkaður afar ólíkt. Þó tilvitnanir 

í þessar ræður breyti ekki efnislega miklu þá varpa þær ljósi á málið og þá flækju sem stjórnvöld 
stóðu frammi fyrir við túlkun hugtaksins sérstakar ástæður, sérstaklega þegar bættist svo við 

                                                
270 KJak, 26. september 2017, ræða hófst kl. 16:29 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
271 SÁA, 26. september 2017, ræða hófst kl. 16:47 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
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nýtt nefndarálit frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar sem þó lagði til að frumvarpið 
yrði samþykkt óbreytt: 

 
Fyrir nefndinni var rætt um texta í greinargerð með frumvarpinu þar sem áréttaður er sá 
vilji löggjafans að ávallt skuli taka til efnislegrar meðferðar umsóknir um alþjóðlega vernd 
ef umsækjandi er í sérstaklega viðkvæmri stöðu, sbr. 6. tölul. 3. gr. laga um útlendinga. 
Bent var á að lögskýringargögn væru ekki skýr um þetta atriði og varhugavert geti 
verið að nýtt þing árétti vilja fyrri þinga án þess að því fylgi breytingar á lögum. Meiri 
hlutinn bendir á að með þessu er áréttað, líkt og fram kom í frumvarpi því er varð að lögum 
um útlendinga, nr. 80/2016, að taka skuli til efnislegrar meðferðar umsóknir um alþjóðlega 
vernd ef umsækjandi hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækt sé að hann fái vernd 
hér á landi eða ef sérstakar ástæður mæla með því að taka skuli mál til efnismeðferðar. 
Getur þetta átt við í tilfellum útlendinga sem eiga ættingja á Íslandi en ekki í því landi sem 
þeir yrðu sendir aftur til. Þetta getur einnig átt við í öðrum tilfellum þar sem tengsl eru 
ríkari en við viðtökuland, svo sem vegna fyrri dvalar. Með sérstökum aðstæðum er vísað 
til þess að einstaklingar geta verið í viðkvæmri stöðu sem leiði til þess að þeir muni 
eiga erfitt uppdráttar í viðtökulandi svo sem vegna heilsufars, aldurs, þungunar eða 
mismununar sem viðkomandi einstaklingur verður fyrir sökum kynhneigðar, 
kynþáttar eða kyns, eða fyrri reynslu einstaklinga, t.d. fórnarlömb mansals, ofbeldis 
og pyndinga.272 [Áherslubreytingar höfundar] 
 

Í ræðu framsögumanns meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar í upphafi 2. umræðu 
málsins á Alþingi sagði þá m.a.: 

 
Fyrir nefndinni var rætt um texta í greinargerð með frumvarpinu þar sem áréttaður er sá 
vilji löggjafans að ávallt skuli taka til efnislegrar meðferðar umsókn um alþjóðlega vernd 
ef umsækjandi er í sérstaklega viðkvæmri stöðu, samanber 6. tölulið 3. gr. laga um 
útlendinga. Bent var á að lögskýringargögn væru ekki skýr um þetta atriði og varhugavert 
geti verið að nýtt þing árétti vilja fyrri þinga án þess að því fylgi breytingar á lögum. Meiri 
hlutinn bendir á að með þessu er áréttað, líkt og fram kom í frumvarpi því er varð að 
lögum um útlendinga, nr. 80/2016, að taka skuli til efnislegrar meðferðar umsóknir 
um alþjóðlega vernd ef umsækjandi hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækt sé 
að hann fái vernd hér á landi eða ef sérstakar ástæður mæla með því að taka skuli 
mál til efnismeðferðar. Getur þetta átt við í tilfellum útlendinga sem eiga ættingja á Íslandi 
en ekki í því landi sem þeir yrðu sendir aftur til. Þetta getur einnig átt við í öðrum tilfellum 
þar sem tengsl eru ríkari en við viðtökuland, svo sem vegna fyrri dvalar. Með sérstökum 
aðstæðum er vísað til þess að einstaklingar geta verið í viðkvæmri stöðu sem leiði til 
þess að þeir muni eiga erfitt uppdráttar í viðtökulandi svo sem vegna heilsufars, 
aldurs, þungunar eða mismununar sem viðkomandi einstaklingur verður fyrir sökum 
kynhneigðar, kynþáttar eða kyns, eða fyrri reynslu einstaklinga, t.d. fórnarlömb 
mansals, ofbeldis og pyndinga. Það á ekki vera neinn vafi á því hvað átt er við með 
sérstakri stöðu.273 [Áherslubreytingar höfundar] 
 

 Nokkuð stórkallaleg ummæli í lok ofangreindrar tilvitnunar framsögumanns meiri hluta 
allsherjar- og menntamálanefndar áttu ekki alveg rétt sér og aftur er rétt að ítreka að stjórnvöld 
stóðu frammi fyrir erfiðu verkefni við að túlka sérstakar ástæður með hliðsjón af öllum þeim, 

                                                
272 Þskj. 139, 147. lögþ. 2017-18, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
273 NicM, 26. september 2017, ræða hófst kl. 23:39 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
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að sumu leyti misvísandi, lögskýringargögnum sem rakin hafa verið hér að ofan. Hins vegar, 
var þessum sömu stjórnvöldum að sama skapi gefið nokkuð rúmt svigrúm við túlkun sérstakra 
aðstæðna. 
 
3.6.4 Túlkun kærunefndar útlendingamála á sérstökum ástæðum 
Hér verður ekki rakin túlkun Útlendingastofnunar á sérstökum ástæðum sem höfundur sá í starfi 
sínu hjá Rauða krossinum á Íslandi vegna skorts á heimildum en sú túlkun fól í sér 
„kerfisbundinn annmarka í meðferð mála“274 að mati kærunefndarinnar. Aftur á móti er rétt að 
láta umfjöllun kærunefndar um útlendingamál koma hér fram í heild sinni, sbr. t.d. umfjöllun 
um túlkun sérstakra ástæðna í KNÚ 7. nóvember 2017 (605/2017):275 

 
Nánar um túlkun á 1. málsl. 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga 
Ákvæði 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016 veitir stjórnvöldum ríkt 
svigrúm til mats á því hvað felist í sérstökum ástæðum í skilningi ákvæðisins, á hvaða 
sjónarmiðum skuli byggt við þetta mat og hvert skuli vera vægi þeirra. Stjórnvöld eru 
þó ávallt bundin af réttmætisreglu stjórnsýsluréttar en af henni leiðir að sjónarmiðin skulu 
vera málefnaleg. Þá gerir jafnræðisreglan þá kröfu að við úrlausn mála skuli stjórnvöld 
gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti.  
 Þegar afmarka skal nánar á hvaða málefnalegu sjónarmiðum skuli byggt og vægi þeirra 
við framangreint mat verður að líta til lagagrundvallar málsins, en í því sambandi er áréttað 
að heimild ráðherra í 4. mgr. 36. gr. laga um útlendinga hefur ekki verið nýtt til að setja í 
reglugerð ákvæði um framkvæmd 2. mgr. 36. gr. laganna. 
 Að mati kærunefndar bendir forsaga ákvæðisins til þess að ákvæði 1. málsl. 2. mgr. 36. 
gr. laga um útlendinga skuli að mestu leyti framkvæma með sambærilegum hætti og 2. mgr. 
46. gr. a eldri laga um útlendinga nr. 96/2002 enda var orðalag niðurlags 1. málsl. óbreytt 
frá eldri lögum. Samkvæmt framkvæmd á grundvelli eldri laga fengu sjónarmið sem 
varða skilvirkni við meðferð umsókna og mikilvægi samvinnu aðildarríkja 
Dyflinnarsamstarfsins nokkuð mikið vægi við mat stjórnvalda. Við mat sjónarmiða 
sem tengdust stöðu einstakra umsækjenda var gengið út frá því að ástand og aðstæður 
í viðtökuríki og fyrri reynsla kæranda þyrftu að vera bæði sérstakar og af ákveðnu 
alvarleikastigi sem segja má að hafi verið talsvert hátt svo til greina kæmi að beita 
þágildandi 2. mgr. 46. gr. a eldri laga um útlendinga. 
 Tilteknar breytingar á framsetningu 36. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016 hafa 
þó leitt til þess að nefndin hefur talið að veita bæri sjónarmiðum sem tengjast stöðu 
einstakra umsækjenda aukið vægi í þessu heildarmati. Frá gildistöku laga um 
útlendinga nr. 80/2016 hefur kærunefnd litið til innra samræmis 36. gr. laga um útlendinga 
og þeirra breytinga sem voru gerðar á framsetningu 1. mgr. 36. gr. laganna, með hliðsjón 
af áðurgildandi 1. mgr. 46. gr. a eldri laga um útlendinga svo og þeirra breytinga sem fólust 
í framsetningu þeirra reglu sem nú er í 3. mgr. 36. gr. laga um útlendinga. Þá hefur 
kærunefnd litið til þeirra lögskýringargagna sem tengdust breytingu á ákvæðinu í 
meðförum þingsins, n.t.t. nefndaráliti meirihluta þingnefndar og ræðu framsögumanns 

                                                
274 KNÚ 12. desember 2017 (673/2017). Í úrskurðinum segir einnig: „Að mati nefndarinnar verður rökstuðningur 
í ákvörðun í máli kæranda ekki skilinn á annan veg en að Útlendingastofnun hafi haft ásetning til þess að ekki færi 
fram viðhlítandi mat á þeim sjónarmiðum sem stofnuninni var skylt að leggja til grundvallar í ákvörðun kæranda 
varðandi sérstakar ástæður í skilningi 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga.“ Sjá einnig „Hörð gagnrýni kærunefndar 
á Útlendingastofnun“, http://www.ruv.is. 
275 Sami texti birtist í allmörgum úrskurðum. 
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meirihlutans, en í því sambandi er áréttað að kærunefnd hefur hvorki litið til orðalags 
ákvæðis 2. mgr. 36. gr. eins og það hljóðaði í upphaflegri mynd frumvarps til laga um 
útlendinga né athugasemda sem fylgdu ákvæðinu í ljósi þeirra breytinga sem urðu á 
því ákvæði frumvarpsins í meðförum þingsins. Með vísan til lögskýringargagna hefur 
kærunefnd litið svo á að það hvort einstaklingur teljist í sérstaklega viðkvæmri stöðu 
sé eitt af þeim sjónarmiðum sem líta verður til við mat á því hvort sérstakar ástæður 
séu fyrir hendi í málinu. Við það mat skuli jafnframt bæði litið til aðstæðna 
einstaklings og aðstæðna og ástands í viðtökuríki. Kærunefnd hefur þó jafnframt lagt 
nokkra áherslu á forsögu ákvæðisins og litið til þess að ekki hafi verið um að ræða 
grundvallarbreytingu frá framkvæmd á grundvelli eldri laga um útlendinga að því er varðar 
vægi hinna kerfislægu sjónarmiða. Í framkvæmd nefndarinnar frá gildistöku laga nr. 
80/2016 hefur þetta leitt til þess að málum sem tekin hafa verið til meðferðar á grundvelli 
sérstakra ástæðna hefur fjölgað lítillega. Þó má segja að skilvirkni umsóknarferilsins og 
mikilvægi samvinnu aðildarríkja Dyflinnarsamstarfsins hafi áfram vegið þungt í mati 
nefndarinnar. 
 Frá gildistöku laga nr. 81/2017 telur kærunefnd rétt að líta til þeirra gagna sem urðu til 
við meðferð laganna á Alþingi er varða túlkun á 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga. Hér er 
um að ræða athugasemdir við frumvarpið, sem samið var að frumkvæði þingmanna og lagt 
fram sem þáttur í samkomulagi um þinglok, álit meirihluta allsherjar- og 
menntamálanefndar og framsöguræðu nefndarmanns sem kynnti álitið við 2. umræðu 
frumvarpsins. Þrátt fyrir að þau lögskýringargögn tengist ekki beint setningu laga um 
útlendinga nr. 80/2016 eru þau samt sem áður sett fram í tilefni breytinga á inntaki 2. 
mgr. 36. gr. laganna og því nægilega tengd efni málsgreinarinnar til að hafa áhrif á 
túlkun hennar. 
 Í athugasemdum við frumvarpið sem varð að lögum nr. 81/2017 var áréttaður „sá vilji 
löggjafans að ávallt skuli taka til efnislegrar meðferðar umsóknir um alþjóðlega vernd ef 
umsækjandi er í sérstaklega viðkvæmri stöðu, sbr. 6. tölul. 3. gr. laga um útlendinga, líkt 
og fram kom í athugasemdum við 2. mgr. 36. gr. frumvarps þess sem varð að gildandi 
lögum um útlendinga.“ 
 Kærunefnd telur að líta verði til þess að álit meirihluta allsherjar- og 
menntamálanefndar gefur skýrlega til kynna vægi tiltekinna sjónarmiða sem líta eigi til við 
beitingu ákvæðis 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga. Í því áliti kemur eftirfarandi fram: 
 „Fyrir nefndinni var rætt um texta í greinargerð með frumvarpinu þar sem áréttaður er 
sá vilji löggjafans að ávallt skuli taka til efnislegrar meðferðar umsóknir um alþjóðlega 
vernd ef umsækjandi er í sérstaklega viðkvæmri stöðu, sbr. 6. tölul. 3. gr. laga um 
útlendinga. Bent var á að lögskýringargögn væru ekki skýr um þetta atriði og varhugavert 
geti verið að nýtt þing árétti vilja fyrri þinga án þess að því fylgi breytingar á lögum. 
Meirihlutinn bendir á að með þessu er áréttað, líkt og fram kom í frumvarpi því er varð að 
lögum um útlendinga, nr. 80/2016, að taka skuli til efnislegrar meðferðar umsóknir um 
alþjóðlega vernd ef umsækjandi hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækt sé að hann 
fái vernd hér á landi eða ef sérstakar ástæður mæla með því að taka skuli mál til 
efnismeðferðar. Getur þetta átt við í tilfellum útlendinga sem eiga ættingja á Íslandi en ekki 
í því landi sem þeir yrðu sendir aftur til. Þetta getur einnig átt við í öðrum tilfellum þar sem 
tengsl eru ríkari en við viðtökuland, svo sem vegna fyrri dvalar. Með sérstökum aðstæðum 
er vísað til þess að einstaklingar geta verið í viðkvæmri stöðu sem leiði til þess að þeir muni 
eiga erfitt uppdráttar í viðtökulandi svo sem vegna heilsufars, aldurs, þungunar eða 
mismununar sem viðkomandi einstaklingur verður fyrir sökum kynhneigðar, kynþáttar eða 
kyns, eða fyrri reynslu einstaklinga, t.d. fórnarlömb mansals, ofbeldis og pyndinga.“ 
 Í framsöguræðu við 2. umræðu voru þessi sjónarmið árréttuð og hnykkt á með þeim 
ummælum að ekki ætti „að vera neinn vafi á því hvað átt sé við með sérstakri stöðu.“ 
 Að mati kærunefndar lýsa þessi lögskýringargögn því með nægilega skýrum hætti 
bæði þeim sjónarmiðum sem löggjafinn telur að stjórnvöldum beri að beita við mat 
samkvæmt ákvæðinu og að nokkru leyti vægi sjónarmiðanna. Nefndin telur 
sjónarmiðin málefnaleg og að þau rúmist innan þess mats sem texti ákvæðisins felur 
stjórnvöldum, sérstaklega í ljósi þess að reglugerðarheimild skv. 4. mgr. 36. gr. laga um 
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útlendinga hefur ekki verið nýtt. Að mati kærunefndar gefa ummæli í þessum 
lögskýringargögnum með nægilega skýrum hætti til kynna að viðkvæm staða 
umsækjenda skuli hafa aukið vægi andspænis sjónarmiðum sem tengjast m.a. 
skilvirkni við meðferð umsókna og mikilvægis samvinnu aðildarríkja 
Dyflinnarsamstarfsins. Í ljósi mismunar á orðalagi og inntaki athugasemda í 
frumvarpi því er varð að lögum nr. 81/2017 og umfjöllun meirihluta allsherjar- og 
menntamálanefndar um þetta atriði er það þó mat kærunefndar að ekki sé skýrt af 
lögskýringargögnum að ávallt beri að taka umsóknir frá einstaklingum í sérstaklega 
viðkvæmri stöðu til efnismeðferðar, þótt ótvírætt sé að það sjónarmið skuli hafa aukið 
vægi andspænis öðrum sjónarmiðum, sé miðað við þá framkvæmd sem tíðkast hefur 
fram að þessu. Aftur á móti telur kærunefnd að þegar viðkvæm staða umsækjenda 
verður að mati stjórnvalda talin leiða til þess að þeir muni eiga erfitt uppdráttar í 
viðtökulandi svo sem vegna heilsufars, aldurs, þungunar eða mismununar sem 
viðkomandi einstaklingur verður fyrir sökum kynhneigðar, kynþáttar eða kyns, eða 
fyrri reynslu einstaklinga, t.d. fórnarlömb mansals, ofbeldis og pyndinga, skuli það 
sjónarmið hafa mikið vægi við matið. Í þeim tilvikum beri að líta svo á að sérstakar 
ástæður séu fyrir hendi í málinu og að það skuli almennt tekið til efnismeðferðar. 
[Feitletranir höfundar]  

3.6.5 Gagnrýni á túlkun kærunefndar útlendingamála á sérstökum ástæðum 
 Það hefði vissulega verið kostur ef umsækjendum um alþjóðlega vernd hefði birst 
bandamaður í íslenskri stjórnsýslu við þetta tækifæri og gaman ef kærunefnd útlendingamála 
hefði lagt áherslu á greinargerðirnar tvær og efnislegt innihald þeirra, þ.e.a.s. annars vegar þá 
sem fylgdi frumvarpinu sem varð að lögum nr. 80/2016 um útlendinga og hins vegar þá sem 
fylgdi frumvarpinu sem varð að lögum nr. 81/2017 um breytingu á hinum fyrrnefndu. Reyndar 
má segja að kærunefndin leggi nokkuð mikið á sig í því að draga úr vægi greinargerðanna 
tveggja sem oftast er litið til sem helstu lögskýringargagna íslenskra laga en kærunefndin lítur 
í rökstuðningi sínum aðallega til nefndarálita og framsöguræðna við túlkun sérstakra 
ástæðna.276 Þannig hefði kærunefndin, að mati höfundar, ekki þurft að líta framhjá 
athugasemdunum við 2. mgr. 36. gr. í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 80/2016, jafnvel þó 
greininni hafi verið breytt í meðförum þingsins. Í fyrsta lagi vegna þess að stór hluti 
athugasemdanna var endurbirtur næstum orðréttur frá frumvarpi því sem varð að lögum nr. 
115/2010 um breytingu á lögum nr. 96/2002 um útlendinga. Lögum sem kærunefnd 
útlendingamála segist hér að ofan líta til við framkvæmd 2. mgr. 36. gr núgildandi laga. Í öðru 
lagi má nefna að athugasemdirnar, sem kærunefnd vill líta framhjá, voru efnislega endurteknar 
í nefndaráliti frá allsherjar- og menntamálanefnd við frumvarpið sem varð að lögum nr. 80/2016 
um útlendinga. Eftir inngrip löggjafans með lögum nr. 81/2017 um breytingu á lögum nr. 
80/2016 um útlendinga hefur í þriðja lagi vilji löggjafans nú verið áréttaður í greinargerðinni 
sem fylgdi yngra frumvarpinu. Þá má að lokum í ræðu fyrsta flutningsmanns frumvarpsins á 
                                                
276 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 138 og Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 54. 
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Alþingi, haustið 2017, og í nefndaráliti frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar við 
breytingalögin finna frekari staðfestingu á því að réttast væri að líta til athugasemdanna við 2. 
mgr. 36. gr. í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 80/2016 við túlkun sérstakra ástæðna. 
 Því miður var ekki litið til greinargerðanna en þegar athugasemdir við 2. mgr. 36. gr. með 
frumvarpi því sem varð að núgildandi lögum nr. 80/2016 um útlendinga eru skoðaðar má sjá 
að aðeins annað hvort þurfti að koma til, að umsækjendur um alþjóðlega vernd væru í 
viðkvæmri stöðu eða að þeir ættu erfitt uppdráttar í viðtökulandi sökum mismununar, til að 
stjórnvöldum hér á landi væri skylt að taka umsóknir þeirra til efnislegrar meðferðar. Með 
túlkun kærunefndar er ljóst að bæði skilyrðin þurfa að vera uppfyllt.277 Því til viðbótar túlkar 
kærunefndin þessi skilyrði afar þröngt278 og setur háa þröskulda fyrir umsækjendur um 
alþjóðlega vernd til að komast yfir svo þeir falli undir sérstakar ástæður.279 Velta má fyrir sér 
hvaðan þessir háu þröskuldar koma, annars vegar vegna viðkvæmrar stöðu og hins vegar vegna 
erfiðleika í viðtökulöndum, sem og það sjónarmið sem kærunefndin telur eðlilegt að líta til við 
túlkun 2. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga. 
 Að við túlkun 2. mgr. 36. gr. vegi þungt „skilvirkni umsóknarferilsins og mikilvægi 
samvinnu aðildarríkja Dyflinnarsamstarfsins“,280 vekur furðu. Nú kann að vera að þetta 
sjónarmið sé viðeigandi við túlkun 1. mgr. 36. gr. en að þetta sjónarmið sé tekið inn í hið 
einstaklingsbundna mat sérstakra ástæðna er með öllu óskiljanlegt og í engu samhengi við 
lögskýringargögn. Þá nefnir kærunefndin ekkert um vernd mannréttinda í þessu sambandi en í 
öðrum lið fororða Dyflinnarreglugerðarinnar segir að tilgangur hennar sé „þáttur í því markmiði 
Evrópusambandsins að koma smám saman á fót svæði frelsis, öryggis og réttlætis sem sé opið 
þeim sem aðstæður neyða til að leita verndar innan Sambandsins á löglegan hátt.“ Önnur 
sjónarmið mega þannig aldrei hafa áhrif á grundvallarmannréttindi umsækjenda um alþjóðlega 
vernd hér á landi.281 Hér má einnig gagnrýna að þetta sjónarmið, eins og önnur, hefur að jafnaði 
ekki birst í úrskurðum kærunefndar útlendingamála fyrr, ekki í birtum úrskurðum frá 2015, 
2016 og lengst af 2017. Þó ber stjórnvöldum skylda til þess samkvæmt 1. mgr. 22. gr. 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993, þegar ákvörðun byggist á mati, að lýsa þeim meginsjónarmiðum 
sem ráðandi eru í rökstuðningi. Aðeins í einum birtum úrskurði kærunefndarinnar er að finna 
eitthvað sambærilegt um sjónarmið við beitingu Dyflinnarreglugerðarinnar en það er hins vegar 

                                                
277 Sjá t.d. KNÚ 12. desember 2017 (688/2017) sem er reifaður hér á eftir í sama kafla. 
278 Sjá aftur KNÚ 12. desember 2017 (688/2017). 
279 Sjá t.d. KNÚ 9. maí 2017 (266/2017). 
280 KNÚ 7. nóvember 2017 (605/2017). Áherslubreytingar höfundar. 
281 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 129 og 139. 
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í tengslum við umfjöllun um 1. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar. Í KNÚ 23. febrúar 2015 (12/2015) 
segir: 

 
Þá telur kærunefndin jafnframt að með þátttöku í Dyflinnarsamstarfinu séu íslensk 
stjórnvöld skuldbundin til að stuðla að virkni þess kerfis sem komið var á fót með 
reglugerðinni, en kjarninn í því er að aðildarríkin virði viðmið um ábyrgð á umfjöllun 
hælisumsókna sem mælt er fyrir um í reglugerðinni. Í ljósi ofangreinds ber að mati 
kærunefndarinnar að beita heimild 1. mgr. 17. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar af varfærni. 
 

Verður hér þá að mestu látið vera að gagnrýna þetta sjónarmið um hvernig samvinnu 
aðildarríkja Dyflinnarsamstarfsins sé best borgið. Þegar mörg þeirra eru að bugast undan fjölda 
umsækjanda um alþjóðlega vernd er afar ankannalegt að íslensk stjórnvöld telja sig stuðla að 
samvinnu með endursendingum fleiri umsækjanda til þessara sömu landa.282 
 Varðandi hina svokölluðu þröskuldi sem kærunefnd útlendingamála hefur sett fyrir 
umsækjendur um alþjóðlega vernd er höfundur helst hugsi yfir því hvaðan þeir eru fengnir. 
Annan má má lesa úr ofangreindri tilvitnun í rökstuðning kærunefndarinnar að „[v]ið mat 
sjónarmiða sem teng[ist] stöðu einstakra umsækjenda [hafi verið] gengið út frá því að ástand 
og aðstæður í viðtökuríki og fyrri reynsla [...] þyrftu að vera bæði sérstakar og af ákveðnu 
alvarleikastigi sem segja má að hafi verið talsvert hátt svo til greina kæmi að beita 
þágildandi 2. mgr. 46. gr. a eldri laga um útlendinga.“283 Við túlkun íslenskra laga og hugtaka 
eins og sérstakra ástæðna kann að vera undir vissum kringumstæðum heimilt að líta til sáttmála 
og samninga á hinum alþjóðlega vettvangi til fyllingar. Hins vegar geta þeir aldrei, ekki einu 
sinni mannréttindasáttmáli Evrópu, takmarkað rétt sem íslenski löggjafinn hefur ákveðið að 
veita, sbr. ummæli í athugasemdum í frumvarpi því þegar sérstakar ástæður komu fyrst inn í 
íslenska löggjöf: „Er hér miðað við að stjórnvöldum sé eftirlátið mat og hafi heimild til að taka 
mál til efnismeðferðar umfram það sem leiðir af sérstökum reglum, svo sem reglum 
Dyflinnarreglugerðarinnar.“284 Höfundur getur ekki séð hvaðan þessar kröfur um að ástand og 
aðstæður í viðtökuríki og fyrri reynsla umsækjenda um alþjóðlega vernd þurfi að vera bæði 
sérstakar og af ákveðnu talsvert háu alvarleikastigi koma en þær líkjast mjög þeim kröfum sem 

                                                
282 Sjá t.d. inngangsorð flóttamannasamningsins þar sem segir: „CONSIDERING that the grant of asylum may 
place unduly heavy burdens on certain countries, and that a satisfactory solution of a problem of which the United 
Nations has recognized the international scope and nature cannot therefore be achieved without international co-
operation“. 
283 KNÚ 7. nóvember 2017 (605/2017). Áherslubreytingar höfundar. 
284 Þskj. 894, 138. lögþ. 2009-10, bls. 38 (enn óbirt í A-deild Alþt.). Sjá hér einnig 53. gr. mannréttindasáttmála 
Evrópu.  
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Mannréttindadómstóll Evrópu hefur sett í stefnumarkandi dómum sínum.285 Að minnsta kosti 
samrýmast þær ekki almennum málskilningi höfundar á hugtakinu að eiga erfitt uppdráttar í 
viðtökuríki né talist eðlileg og nánari skýring á hugtakinu. Hvers vegna þá sérstakt, duga ekki 
almennir erfiðleikar allra umsækjenda um alþjóðlega vernd? 
 Hinn þröskuldinn má t.d. finna í KNÚ 12. september 2017 (510/2017) þar sem m.a. segir: 

 
Heilsufar er einn af þeim þáttum sem stjórnvöldum ber að líta til við mat á því hvort 
aðstæður umsækjanda um alþjóðlega vernd teljist sérstakar í skilningi 2. mgr. 36. gr. laga 
um útlendinga og mæli þannig með því að umsókn hans verði tekin til efnismeðferðar. 
Fara þarf fram heildstætt mat á aðstæðum umsækjanda þar sem litið er til 
heilsufarsupplýsinga og upplýsinga um þær aðstæður sem bíða kæranda í 
viðtökuríki, þ.m.t. hvort sú heilbrigðisþjónusta sem umsækjandi hefur aðgang að í 
viðtökuríki sé fullnægjandi. Kærunefnd leggur áherslu á að mat á því hvort heilsufar 
umsækjanda teljist sérstakar ástæður er ekki bundið við skoðun á heilbrigðiskerfi 
móttökuríkis heldur þarf matið að fara fram á einstaklingsgrundvelli með hliðsjón af 
atvikum málsins. Meðal þeirra atvika sem sérstaklega þarf að líta til eru áhrif flutnings til 
viðtökuríkis á heilsufar umsækjanda að teknu tilliti til aðstæðna við flutning, sbr. einkum 
29. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar. Verði niðurstaða heildstæðs mats á atvikum málsins 
sú að gögn málsins bendi eindregið til þess að framkvæmd synjunar á efnismeðferð 
umsóknar komi til með að hafa verulegar og óafturkræfar neikvæðar afleiðingar á 
andlega eða líkamlega heilsu umsækjanda telur kærunefnd að taka beri slíkar 
umsóknir til efnismeðferðar, sbr. 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga, enda sé þá öruggt 
að einstaklingur verði ekki fyrir ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð við 
framkvæmd slíkrar ákvörðunar, sbr. 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 68. gr. 
stjórnarskrárinnar. [Áherslubreytingar höfundar] 
 

Vissulega fellur þessi úrskurður rétt rúmum tveimur vikum fyrir setningu laga nr. 81/2017 um 
breytingu á lögum nr. 80/2016 um útlendinga286 en ljóst er af KNÚ 12. desember 2017 
(688/2017) að hin nýju lög breyttu engu um þetta mat kærunefndarinnar, í honum segir m.a.: 

 
Ljóst er að kærandi er ungur karlmaður sem á við andleg veikindi að stríða. Eins og áður 
hefur komið fram leggur kærunefnd til grundvallar að kærandi sé í sérstaklega 
viðkvæmri stöðu í skilningi 6. tölul. 3. gr. laga um útlendinga. Af framangreindum 
gögnum sem kærunefnd hefur aflað og kynnt sér um aðstæður og aðbúnað umsækjenda um 
alþjóðlega vernd í Finnlandi má ráða að samkvæmt finnskum lögum er umsækjendum 
tryggður aðgangur að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu sem þeir þurfa á að halda. Þá 
greindi kærandi frá því að hann hafi fengið læknisþjónustu í Finnlandi, m.a. [...]. Af þeim 
gögnum sem kærunefnd hefur skoðað um heilbrigðiskerfið í Finnlandi er það mat 
nefndarinnar að ekki séu forsendur til annars en að leggja til grundvallar í málinu að sú 
heilbrigðisþjónusta sem bíður kæranda í Finnlandi sé fullnægjandi miðað við þá 
heilbrigðisþjónustu sem kæranda stendur til boða hér á landi. 
 Þrátt fyrir andlega heilsu kæranda er það mat kærunefndar að framangreind 
gögn og heilsufar hans beri ekki með sér að flutningur hans til Finnlands muni hafa 
slíkar verulegar og óafturkræfar afleiðingar á heilsu hans að líta verði svo á að fyrir 

                                                
285 Í t.d. MDE, Tarakhel gegn Sviss, 4. nóvember 2014 (29217/12) var nóg fyrir Sviss að fá tryggingar frá Ítalíu til 
að endursenda kærendur þangað meðan að í greinargerð innanríkisráðuneytisins ári síðar var staðfest framkvæmd 
íslenskra stjórnvalda um að senda ekki umsækjendur um alþjóðlega vernd í sérstaklega viðkvæmri stöðu til Ítalíu, 
sjá Endursendingar hælisleitenda til Ítalíu. Greinargerð innanríkisráðuneytisins í desember 2015, bls. 16. 
286 Sjá einnig KNÚ 9. maí 2017 (266/2017) sem reifaður er í kafla 4.4.2.5. 
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hendi séu sérstakar ástæður í máli hans, eða að vegna flutningsins muni hann eiga 
erfitt uppdráttar í viðtökuríki. Við þetta mat hefur kærunefnd litið til þess að gögn 
málsins bera ekki annað með sér að kærandi hafi glímt við andlega erfiðleika um nokkurt 
skeið og fengið heilbrigðisþjónustu við hæfi í Finnlandi. Þá benda gögn málsins að mati 
kærunefndar ekki til þess að rof verði á meðferð hans við endursendingu til Finnlands. 
Kærunefnd telur aðstæður kæranda ekki slíkar, að því er varðar heilsu hans, að hann 
muni eiga erfitt uppdráttar í Finnlandi vegna þeirra. Kærunefnd beinir því hins vegar 
til Útlendingastofnunar að fyrir flutning kæranda til Finnlands verði upplýst um heilsufar 
kæranda í samræmi við 32. gr. Dyflinnarreglugerðina. 
 Í ljósi aðstæðna í Finnlandi og að teknu tilliti til einstaklingsbundinna aðstæðna 
kæranda er það mat kærunefndar að ekki séu fyrir hendi sérstakar ástæður sem mæli með 
því að mál hans verði tekið til efnismeðferðar hér á landi, sbr. 2. mgr. 36. gr. laga um 
útlendinga. 
 

 Að mati höfundar skín það í gegn í rökstuðningi kærunefndar útlendingamála að 3. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu hefur áhrif á túlkun 2. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um 
útlendinga. Sjá má svipaðar áherslur í stefnumarkandi dómi Evrópudómstólsins við túlkun 4. 
gr. mannréttindaskrár Evrópusambandsins.287 Í raun er ekki annað hægt en að spyrja hvaðan 
þessi sjónarmið um verulegar og óafturkræfar neikvæðar afleiðingar komi og hvernig þær 
samrýmist íslenskum lögum og lögskýringargögnum með 2. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um 
útlendinga. 
 Kærunefnd útlendingamála verður að rökstyðja afar vel vilji hún setja frekari kröfur en 
íslensk lög mæla fyrir um, þ.e. umfram það að viðkomandi teljist í viðkvæmri stöðu eða að 
hann muni eiga erfitt uppdráttar í viðtökuríki, eða vilji nefndin leggja annan skilning í hugtök 
en venjulega málhefð. Höfundur getur ekki séð hvaða málefnalegu rök eða sjónarmið 
kærunefnd útlendingamála hefur haft til að ákvarða þessa tvo þröskulda fyrir umsækjendur um 
alþjóðlega vernd. 
 
3.6.6 Reglugerð nr. 276/2018 um breytingu á reglugerð nr. 540/2017 um útlendinga 
Eins og áður segir setti ráðherra þann 6. mars 2018 nýja reglugerð nr. 276/2018 um breytingu 
á reglugerð nr. 540/2017 um útlendinga. Í reglugerðinni komu þrjár nýjar greinar inn í 
síðarnefndu reglugerðina og er í þeim nokkuð ítarlega fjallað um sérstakar ástæður: 

 
32. gr. 

Sérstakar ástæður og sérstök tengsl, sbr. 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga. 
Við það mat stjórnvalda sem rúmast innan c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga nr. 
80/2016 ber að leggja megináherslu á mikilvægi samvinnu aðildarríkja 
Dyflinnarsamstarfsins og skilvirkni umsóknarferlisins. Sjónarmið um skilvirkni 
umsóknarferlisins endurspeglast m.a. í 47. gr. reglugerðar þessarar. 
Við mat á því hvort taka skuli umsókn um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar ef 
útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að hann fái hér vernd 

                                                
287 Sjá CJEU, mál C-578/16 PPU (C.K. o.fl), ECLI:EU:C:2017:127, OJ C 22, 23.01.2017. 
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eða ef sérstakar ástæður mæla annars með því, sbr. 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga ber 
að taka mið af viðmiðunarreglum 32. gr. a og 32. gr. b reglugerðar þessarar. 
 

32. gr. a. 
Sérstakar ástæður, sbr. 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga. 

Almenn viðmið. 
Með sérstökum ástæðum er átt við einstaklingsbundnar ástæður er varða umsækjanda 
sjálfan, aðrar en þær sem myndu að jafnaði rúmast innan 3. mgr. 36. gr. laga um útlendinga. 
Við mat á því hvort taka megi umsókn til efnislegrar meðferðar hér á landi, á grundvelli 
sérstakra ástæðna, skv. 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga eru eftirfarandi viðmið nefnd í 
dæmaskyni: 

 ef umsækjandi mun eiga erfitt uppdráttar í viðtökuríki vegna alvarlegrar mismununar, 
s.s. ef ríkið útilokar viðkomandi frá menntun, nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu, 
nauðsynlegri þjónustu vegna fötlunar, eða atvinnuþátttöku á grundvelli kynhneigðar, 
kynþáttar eða kyns eða ef umsækjandi getur vænst þess að staða hans, í ljósi 
framangreindra ástæðna, verði verulega síðri en staða almennings í viðtökuríki, 
 ef umsækjandi glímir við mikil og alvarleg veikindi, s.s. skyndilegan og lífshættulegan 
sjúkdóm og meðferð við honum er aðgengileg hér á landi en ekki í viðtökuríki. Meðferð 
telst, að öllu jöfnu, ekki óaðgengileg þótt greiða þurfi fyrir hana heldur er hér átt við þau 
tilvik þar sem meðferð er til í viðtökuríkinu en viðkomandi muni ekki standa hún til 
boða, eða 
 ef umsækjanda, vegna þungunar, stendur ekki til boða fullnægjandi fæðingaraðstoð í 
viðtökuríki. 

Að öðru leyti en talið er upp hér að framan hefur heilsufar umsækjanda takmarkað vægi 
við mat á því hvort umsókn hans verði tekin til efnislegrar meðferðar hér á landi nema 
ástæðan sé talin það einstaklingsbundin og sérstök að ekki verði fram hjá henni litið. 
Efnahagslegar ástæður geta ekki talist til sérstakra ástæðna. 
Óheimilt er með öllu að líta til athafna umsækjanda eða afleiðinga þeirra athafna sem hafa 
þann tilgang að setja þrýsting á stjórnvöld við ákvarðanatöku. Sem dæmi um framangreint 
má nefna athafnir umsækjanda sem eru til þess fallnar að grafa undan eigin heilsufari, og 
afleiðingum þeirra athafna, s.s. hungurverkfall o.fl. 
 
Sérviðmið er varða börn og ungmenni. 
Við mat á því hvort Útlendingastofnun er heimilt að taka mál barns til efnislegrar meðferðar 
hér á landi á grundvelli 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga skulu hagsmunir barns hafðir að 
leiðarljósi. Barni sem myndað getur eigin skoðanir skal tryggður réttur til að tjá sig í máli 
sem það varðar og skal tekið tillit til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska. Þá eiga 
þau almennu viðmið sem koma fram í 1., 3., 4., 5., 6. og 7. mgr. þessa reglugerðarákvæðis 
jafnframt við um börn, auk þeirra sérsjónarmiða sem hér eru rakin. 
Sé barn fylgdarlaust ber að taka ríkt tillit til afstöðu þess og þeirrar sérstaklega viðkvæmu 
stöðu sem það er í skv. 6. tölul. 3. gr. laga um útlendinga. Útlendingastofnun er heimilt að 
taka umsókn fylgdarlauss barns til efnislegrar meðferðar á grundvelli sérstakra ástæðna, 
samrýmist það hagsmunum þess og afstöðu. Hagsmuni fylgdarlauss barns ber m.a. að meta 
með hliðsjón af möguleikum barns til fjölskyldusameiningar, sbr. 8. gr. 
Dyflinnarreglugerðarinnar sem birt er sem fylgiskjal með auglýsingu nr. 1/2014 í C-deild 
Stjórnartíðinda. 
Við mat á sérstökum ástæðum er heimilt að horfa til ungs aldurs viðkomandi sem náð hefur 
18 ára aldri en sannanlega verið fylgdarlaust barn við komu til landsins. 
Sé ólögráða barn í fylgd annars eða beggja foreldra eða annars fjölskyldumeðlims sem 
hefur það á framfæri sínu skal það almennt viðurkennt að hagsmunum barns sé best 
borgið með því að tryggja fjölskylduna sem heild og rétt hennar til að vera saman. 
Við það mat ber meðal annars að líta til þess hvort flutningur úr landi til viðtökulands hafi 
í för með sér hættu á að fjölskyldan aðskiljist eða muni aðskiljast. 
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Það er einboðið að beiting sérstakra ástæðna mun breytast afar mikið verði þessari reglugerð 
beitt en greinunum hefur verið mótmælt harðlega af t.d. Rauða krossinum á Íslandi288 og ekki 
er þá annað að skilja en að forsætisráðherra hafi einnig sitthvað við hina nýju greinargerð að 
athuga.289 Forsætisráðherra var einmitt fyrsti flutningsmaður frumvarpsins sem varð að lögum 
nr. 81/2017 um breytingu á lögum nr. 80/2016 um útlendinga, sbr. umfjöllun í kafla 3.6.3. 
 Ítarlega dómaframkvæmd og fræðiskrif má finna um reglugerðarheimildir ráðherra og 
hversu langt hann getur gengið við setningu þeirra.290 Að mati höfundar falla þessi nýju ákvæði 
á fyrsta prófi og skal hér aðeins fátt eitt nefnt í dæmaskyni; að eiga erfitt uppdráttar í viðtökuríki 
vegna mismunar er nú vegna alvarlegrar mismunar, staða umsækjenda um alþjóðlega vernd í 
viðtökuríki þarf nú að vera verulega síðri en staða almennings í því ríki og þá er vísun til 
heilsufars orðin að miklum og alvarlegum veikindum þar sem aðgengi að heilbrigðisþjónustu 
skiptir sköpum en að öðru leyti er vægi heilsufars nú takmarkaðra. Ekki verður séð hvar 
ráðherra hefur stoð fyrir þessum auknu kröfum, þær er a.m.k. ekki að finna í þeim 
lögskýringargögnum sem reifuð hafa verið í undirköflum 3.6. Þá verður orðalag 2. málsl. í öðru 
viðmiðinu sem nefnt er í dæmaskyni í 32. gr. a. reglugerðarinnar ekki skilið öðru vísi en að 
standi ákveðnar læknismeðferðir engum til boða í ákveðnum ríkjum megi samt sem áður senda 
alvarlega veika umsækjendur um alþjóðlega vernd þangað þó þeir þarfnist þeirra meðferða, 
niðurstaða sem stenst enga skoðun. 
 Aftur er í þessum nýju greinum að finna orðalagið „að leggja [beri] megináherslu á 
mikilvægi samvinnu aðildarríkja Dyflinnarsamstarfsins og skilvirkni umsóknarferlisins.“291 
Um þessi sjónarmið hefur verið fjallað í kafla 3.6.5. Reyndar verður ekki lesið úr texta 
reglugerðarinnar annað en að sjónarmiðinu skuli beitt við túlkun 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 
en ekki 2. mgr. sömu greinar, hvort sem það hafi nú verið áætlun ráðherra eða ekki, og verður 
því ekki orðlengt meir um þetta sjónarmið hér. 
 Þá er við hæfi að gagnrýna harðlega það vægi sem reglunni um að það skuli „almennt 
viðurkennt að hagsmunum barns sé best borgið með því að tryggja fjölskylduna sem heild og 
rétt hennar til að vera saman.“292 Nú er þetta vissulega mikilvæg regla barnaréttar293 og friðhelgi 

                                                
288 „Þröng skilyrði í nýrri reglugerð“, https://www.raudikrossinn.is. 
289 KJak, 22. mars 2018, ræða hófst kl. 10:39 (enn óbirt í B-deild Alþt.) og „Kallar dómsmálaráðherra til sín 
vegna flóttamannamála“, https://kjarninn.is. 
290 Sjá t.d. Róbert R. Spanó: „Túlkun reglugerðarheimilda“. 
291 32. gr. reglugerðar nr. 540/2017 um útlendinga. 
292 32. gr. a. reglugerðar nr. 540/2017 um útlendinga. 
293 Sjá hér sérstaklega inngangsorð Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sem var lögfestur hér á 
landi þann 6. mars 2013 með lögum nr. 19/2013 um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.  
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fjölskyldunnar ein af grundvallarreglum Dyflinnarreglugerðarinnar.294 Hins vegar með því að 
taka þessa reglu sérstaklega út og leggja síðan sérstaka áherslu á það „hvort flutningur úr landi 
til viðtökulands hafi í för með sér hættu á að fjölskyldan aðskiljist“295 bíður hættunni heim um 
að önnur sjónarmið um það sem sé börnum fyrir bestu séu ekki höfð í sama forgangi,296 þ.e.a.s. 
að sjálfstæður réttur barna til alþjóðlegrar verndar verði ekki kannaður nema út frá niðurstöðum 
í málum foreldra þeirra. Hér má t.d. hafa í huga 3. mgr. 25. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga 
þar sem segir: 

 
Varði mál samkvæmt þessum kafla barn skulu hagsmunir þess hafðir að leiðarljósi. Barni 
sem myndað getur eigin skoðanir skal tryggður réttur til að tjá sig í máli sem það varðar og 
skal tekið tillit til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska, sbr. 2. mgr. 10. gr. Við 
ákvörðun sem er háð mati stjórnvalds skal huga að öryggi barns, velferð þess og 
félagslegum þroska og möguleika þess til að sameinast fjölskyldu sinni. Varði mál 
fylgdarlaust barn eða annan einstakling í sérstaklega viðkvæmri stöðu skal reynt að tryggja 
að starfsmaður með viðeigandi sérþekkingu og reynslu vinni að málinu.297 
[Áherslubreytingar höfundar] 

 
3.7 Framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana eða erlendra ríkja og lögmætisreglan 
Ein af vinsælli og lífseigari þrætum Íslendinga, jafnt lærðra sem ólærðra, snýr að stjórnarskránni 
og hvort hún leyfi framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana. Hefur umræðan komið margoft upp 
og aldrei er hún í raun leidd til lykta eða nokkru breytt.298 Þetta er ekki vettvangur til að bæta 
við þá umræðu og er rétt að láta orð Stefáns Más Stefánssonar í umfjöllun hans um EES-
samninginn ná einnig yfir Dyflinnarreglugerðina, það felst a.m.k. í þeim ákveðin einföld og 
praktísk lausn. 

 
Má nú væntanlega líta svo á að öll æðstu stjórnvöld landsins, forseti Íslands, Alþingi og 
Hæstiréttur, hafi komist að þeirri niðurstöðu að EES samningurinn [...] fari ekki í bága við 
stjórnarskrána.299 
 

                                                
294 Sbr. 14. lið inngangsorða Dyflinnarreglugerðarinnar og fyrstu viðmið III. kafla reglugerðarinnar. 
295 32. gr. a. reglugerðar nr. 540/2017 um útlendinga. 
296 Hér má vísa til 2. mgr. 1. gr. barnalaga nr. 76/2003 og 1. mgr. 3. gr. Samnings Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins. Sjá einnig 1. mgr. 22. gr. sama samnings. 
297 Sjá einnig 23. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/33/ESB frá 26. júní 2013 um kröfur varðandi 
móttöku umsækjenda um alþjóðlega vernd. 
298 Höfundur nefnir hér nokkuð nýlegar greinar tveggja fræðimanna en af nógu er að taka: Björg Thorarensen: 
„Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ og Margrét Einarsdóttir: 
„Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins – upptaka afleiddrar löggjafar“. 
299 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 65.  
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Eins og með EES-samninginn hefur Alþingi samþykkt löggjöf með tilvísunum til 
Dyflinnarreglugerðarinnar, nú síðast í 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016,300 og forseti Íslands hefur 
undirritað þau lög, ráðherra hefur birt reglugerðina í C-deild stjórnartíðina, væntanlega í 
umboði forseta, og Hæstiréttur hefur talið að senda megi umsækjendur til annarra aðildarríka 
reglugerðarinnar í dómum sínum.301 
 Verkin hafa talað og þó höfundur sé sammála þeim fræðigreinum sem vitnað er til hér að 
ofan um framsal ríkisvalds er óþarfi að deila við dómarann í þessu tilviki. Löggjafinn hefur 
nefnilega sett stjórnvöldum ákveðna fyrirvara fyrir því að þau megi framselja vald sitt til 
annarra ríkja Dyflinnarreglugerðarinnar. Fyrirvararnir sem eru á þessu framsali koma nú fram 
í 2. og 3. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga.302 Í 2. mgr. er m.a. fjallað um sérstakar 
ástæður og segir í lögskýringargögnum um þær að „hér [sé] miðað við að stjórnvöldum sé 
eftirlátið mat og hafi heimild til að taka mál til efnismeðferðar umfram það sem leiðir af 
sérstökum reglum, svo sem reglum Dyflinnarreglugerðarinnar.“303 Hér er aðeins vísað til 
íslenskra stjórnvalda og engin heimild er til þess að framselja þetta mat og þessa heimild til 
stjórnvalda erlendra ríkja. Í 3. mgr. kemur fram að ef brotið er gegn banninu gegn 
endursendingu, sbr. 42. gr. laganna, með endursendingum umsækjenda um alþjóðlega vernd 
skuli taka þær til efnislegrar meðferðar hér á landi. Þetta mat er aftur íslenskra stjórnvalda og 
engin heimild til framsals á því. Í 42. gr. er heldur engin heimild til framsals og í raun gengur 
það alveg gegn orðalagi og tilgangi 2. mgr. 42. gr., um að tryggja að umsækjendur verði ekki 
sendur áfram þangað sem þeir mega óttast refoulement, ef íslenskum stjórnvöldum er það 
heimilt að framselja matið til þeirra ríkja sem þau eru að skoða að endursenda viðkomandi 
umsækjendur til. 
 „[E]inn af hornsteinum íslenskrar stjórnskipunar [er] að stjórnsýslan [er] lögbundin og 
stjórnvöld get[a] almennt ekki tekið (íþyngjandi) ákvarðanir nema með stoð í lögum og í 
samræmi við lög.“304 Endursendingar umsækjenda um alþjóðlega vernd frá Íslandi þar sem þau 
hafa kosið að leggja fram umsóknir sínar eru íþyngjandi ákvarðanir og ber íslenskum 

                                                
300 Í nefndri 1. mgr. 36. gr. kemur fram að stjórnvöld megi hafna því að taka umsóknir um alþjóðlega vernd til 
efnislegrar meðferðar, sem er meginregla laganna, m.a. þegar heimilt er að krefja önnur ríki sem ábyrg eru fyrir 
umsóknunum skv. viðmiðum Dyflinnarreglugerðinnar um að taka við umsækjendunum. Þannig hafa íslensk 
stjórnvöld fengið leyfi í lögunum til að framselja vald sitt til að taka ákvarðanir um hvort viðkomandi umsækjendur 
skuli fá viðurkenningu á stöðu sinni sem flóttafólk eða ekki. 
301 Sjá umfjöllun í köflum 3.4.1 og 3.4.2. 
302 Sjá umfjöllun um hvora grein fyrir sig í köflum 3.4, 3.5 og 3.6 þar sem einnig er vísað til sambærilegra greina 
í eldri lögum nr. 96/2002 um útlendinga. 
303 Þskj. 894, 138. lögþ. 2009-10, bls. 38 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
304 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 26. Sjá einnig Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 147 og 
Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 423-427. 
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stjórnvöldum því að gæta að, við ákvarðanir sínar, hvaða heimildir þau hafa skv. lögum. Að 
mati höfundar verða íslensk stjórnvöld sérstaklega að gæta að 2. mgr. 42. gr. laga nr. 80/2016 
um útlendinga, vegna stöðu reglunnar að þjóðarétti og alvarleika mögulegra afleiðinga, við 
ákvarðanir sínar er snerta á ábyrgð annarra ríkja skv. Dyflinnarreglugerðinnni og vanda mat sit 
vel. 
 
4 Framkvæmd íslenskra stjórnvalda 
4.1 Lýsing rannsóknar – aðferð og úrtak 
Ritgerðarspurning og efni rannsóknarinnar lá fyrir strax í upphafi og vildi höfundur kanna hvort 
ákveðnar endursendingar umsækjenda um alþjóðlega vernd frá Íslandi á grundvelli 
Dyflinnarreglugerðarinnar, þar sem sérstaklega ætti að reyna á bannið við óbeinni 
endursendingu, ættu sér stað og ef svo væri hvernig þær væru rökstuddar, sbr.: 

 
Endursenda íslensk stjórnvöld umsækjendur um alþjóðlega vernd á grundvelli 
Dyflinnarreglugerðarinnar til annarra aðildarríkja nefndrar reglugerðar þegar að 
viðkomandi umsækjendum hefur þegar verið synjað um alþjóðlega vernd þar? Ef svo er, 
hvernig tryggja íslensk stjórnvöld að umsækjendurnir verði ekki sendir áfram til heimaríkja 
sinna sem íslensk stjórnvöld telja, í öðrum ákvörðunum sínum, ekki örugg, þ.e.a.s. að þar 
kunni líf eða frelsi fólks að vera í hættu? 
  Í upphafi rannsóknarinnar reyndi nokkuð á aðgengi að úrskurðum kærunefndar 

útlendingamála þar sem nefndin tekur ekki saman eða birtir opinberlega á vefnum sérlega 
nákvæma eða uppfærða sundurliðun á úrskurðum sínum. Þá skorti, a.m.k. í upphafi, verulega á 
opinbera birtingu úrskurða, sbr. 7. mgr. 6. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga, þannig að engin 
heildstæð mynd fékkst af framkvæmd íslenskra stjórnvalda með því að skoða eingöngu birta 
úrskurði.305 Það gekk brösulega að fá þetta aðgengi en eftir ábendingu frá lögfræðingum Rauða 
krossins á Íslandi óskaði höfundur eftir aðgangi að öllum úrskurðum kærunefndarinnar, á 
árunum 2015 og 2016, þar sem reyndi á d-lið 1. mgr. 18. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar og er 
vörðuðu umsækjendur frá aðeins sex heimaríkjum. Voru þau ríki valin þar sem verndarhlutfall 
þeirra ríkisborgara var 100% hér á landi, þ.e. kæmust þeir í efnismeðferð. Löndin voru 
Afganistan, Írak, Íran, Palestína, Pakistan og Sómalía.306 Sú beiðni var samþykkt og var höfundi 
jafnframt boðið að lengja rannsóknartímabilið fram í maí 2017 og endaði því úrtakið í 29 

                                                
305 Þó ber að nefna að kærunefndin hefur birt nokkurn fjölda úrskurða síðan rannsóknin hófst. Í upphafi voru aðeins 
tveir úrskurðir af þeim 29 sem féllu undir rannsóknina birtir á netinu en þann 6. maí 2018 voru þeir orðnir 20. 
306 Sýrland varð ekki fyrir valinu því engir sýrlenskir umsækjendur um alþjóðlega vernd voru endursendir til 
annarra ríkja Dyflinnarreglugerðarinnar á grundvelli d-liðar 1. mgr. 18. gr. nefndrar reglugerðar.  
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úrskurðum.307 Þar af komu sjö ríkisborgarar frá Afganistan, níu komu frá Írak, fimm komu frá 
Íran, tveir komu frá Pakistan, einn kom frá Palestínu og fimm komu frá Sómalíu. 
 Þegar þessi niðurstaða lá fyrir óskaði höfundur eftir aðgangi að öllum efnisákvörðunum á 
rannsóknartímabilinu er vörðuðu ríkisborgara þessara sex heimaríkja frá Útlendingastofnun til 
viðbótar við ákvarðanir í þeim Dyflinnarmálum sem rannsóknin náði til. Frá Rauða krossinum 
á Íslandi óskaði höfundur eftir aðgangi að greinargerðum talsmanna umsækjendanna í þessum 
29 málum. Samstarfið við þessa tvo aðila var til fyrirmyndar. 
 Grundvallarforsenda rannsóknarinnar er að geta fjallað um ríkisfang þeirra umsækjenda 
sem til skoðunar eru. Höfundur telur miðað við skilyrði leyfisins til rannsóknarinnar frá 
Persónuvernd, dags. þann 29. nóvember 2017, sem og álit Persónuverndar 24. júní 2014 
(2014/432) sé honum það heimilt.308 Svo ekki megi greina viðkomandi umsækjendur um 
alþjóðlega vernd í reifunum út frá ríkisfanginu einu eða þeim takmörkuðu upplýsingum öðrum 
sem fram koma í umfjölluninni endaði höfundur á að fjalla aðeins um umsækjendur frá tveimur 
af þessum sex ríkjum, þ.e. Írak og Íran.309 Höfundur hefur engu að síður skoðað og greint gögn 
vegna allra umsækjendanna um alþjóðlega vernd frá löndunum sex og eru niðurstöður í málum 
ríkisborgara þeirra fjögurra landa sem verða ekki reifuð hér sambærilegar málunum er varða 
ríkisborgara Íraks og Írans. Þ.e. að breyttu breytanda eru röksemdir kærunefndar 
útlendingamála310 fyrir endursendingum viðkomandi umsækjenda um alþjóðlega vernd til 
annarra aðildarríkja Dyflinnarreglugerðarinnar þau hin sömu og reifuð verða hér. 
 Að lokum varðandi úrtakið má benda á að þau réttindi sem hér eru til skoðunar eru 
einstaklingsbundin og því hefði í þessari rannsókn verið nóg að skoða aðeins einn úrskurð, fyrir 
utan að þeir eru allir sama marki brenndir. Það er þá alltaf matsatriði hvenær tala má um 
kerfisbundin mannréttindabrot en höfundur telur fjölda þeirra mála sem tengjast þessum 

                                                
307 Höfundur getur engan veginn gengið úr skugga um að þetta sé tæmandi listi þeirra úrskurða þar sem reyndi á 
d-lið 1. mgr. 18. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar í málum ríkisborgara þessara sex ríkja á tímabilinu. Kærunefnd 
útlendingamála hefur hins vegar fullyrt að svo sé. 
308 Í álitinu segir m.a.: „Við birtingu á úrskurðum í útlendingamálum mætti samkvæmt þessu afmá tiltekna hluta 
skjals en birta það að öðru leyti, með þeim takmörkunum þó sem fyrr er lýst þannig að persónuauðkenni séu afmáð, 
sem og aðrar upplýsingar, s.s. um heimaland viðkomandi, sem í ljósi kringumstæðna hverju sinni geta orðið 
til þess að persónugreina megi einstakling.“ [Áherslubreytingar höfundar] 
309 Flestar umsóknir og flest afgreidd mál á rannsóknartímabilinu tengdust ríkisborgurum Íraks og því var landi í 
raun sjálfvalið. Afganistan og Íran voru um margt ákjósanleg einnig, m.a. út frá fjölda umsókna og afgreiddra 
mála. Hins vegar skekkti það nokkuð að fjórir af sjö umsækjendunum sem komu frá Afganistan og féllu undir d-
lið 1. mgr. 18. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar töldust einstaklingar í sérstaklega viðkvæmri stöðu og voru allir m.a. 
þess vegna sendir í efnismeðferð. Því varð aðeins Íran fyrir valinu sem hentaði ágætlega því það gaf meiri breidd 
en Afganista þar sem stjórnarfar þar var stöðugt á rannsóknartímabilinu og ekkert ofbeldi í líkingu við það í Írak 
eða Afganistan viðgekkst í landinu. 
310 Ásamt framsetningu þeirra.  
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tveimur ríkjum ásamt margendurteknum rökstuðningi kærunefndar útlendingamála þegar 
nefndin staðfestir niðurstöður Útlendingastofnunar duga til þess að draga almennar ályktanir af 
framkvæmd íslenskra stjórnvalda.311 
 Hér á eftir munu því verða reifaðar nokkuð nákvæmlega röksemdir kærunefndar 
útlendingamála þegar reynt hefur á endursendingar á grundvelli d-liðar 1. mgr. 18. gr. 
Dyflinnarreglugerðarinnar í málum ríkisborgara Íraks og Írans á tímabilinu 1. janúar 2015 til 9. 
maí 2017. Fyrst verður þó tekin saman tölfræði um málin sem undir rannsóknina komu. 
 
4.2 Niðurstöður kærunefndar útlendingamála 
Eins og áður segir féllu 29 úrskurðir kærunefndar útlendingamála undir rannsóknina. Í þeim var 
staðfestingarhlutfallið 76%, þ.e. af 29 úrskurðum staðfesti kærunefndin 22. sinnum niðurstöðu 
Útlendingastofnunar um að endursenda viðkomandi kærendur á grundvelli d-liðar 1. mgr. 18. 
gr. Dyflinnarreglugerðinnar til annarra aðildarríkja reglugerðarinnar. 
 Í sex af þeim sjö skiptum sem kærunefndin sendi málin aftur til Útlendingastofnunar til 
efnismeðferðar má rekja aðalástæðu þess til þeirrar staðreyndar að viðkomandi eða einhver 
nákominn þeim var einstaklingur í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Í eitt skiptið hafði liðið of 
langur tími, að mati kærunefndarinnar, frá því að viðkomandi sótti um alþjóðlega vernd hér 
landi þar til að niðurstaða lá fyrir og því var ábyrgðin færð yfir á Ísland. Í engu málanna má 
rekja ástæðuna til hættu á broti gegn banninu á óbeinni endursendingu. Í a.m.k. fjórum 
málum til viðbótar gleymdi Útlendingastofnun að tilkynna hinu ábyrga landi skv. viðmiðum 
Dyflinnarreglugerðarinnar um kæru hér á landi og því rann út tímafrestur íslenskra stjórnvalda, 
skv. 1. mgr. 29. gr. reglugerðarinnar, til að endursenda viðkomandi umsækjendur um alþjóðlega 
vernd. Voru þau fjögur mál því einnig tekin til efnislegrar meðferðar hér á landi. 
 Allir þessir umsækjendur um alþjóðlega vernd sem hér hafa verið nefndir og fengu efnislega 
meðferð umsókna sinna hér á landi var veitt alþjóðleg vernd, fyrir utan einn sem fékk 
mannúðarleyfi. Sýnir þetta glögglega hve gríðarlega miklu það skipti á rannsóknartímabilinu 
hvort málin voru tekin í Dyflinnarmeðferð eða efnislega meðferð. 
 Sé aðeins horft til mála ríkisborgara Íraks voru niðurstöður Útlendingastofnunar staðfestar 
í átta af níu úrskurðum af kærunefndinni. Í málum ríkisborgara Írans voru þær staðfestar í 
fjórum af fimm úrskurðum kærunefndarinnar. 
 

                                                
311 Þá eru gögnin og röksemdir kærunefndar útlendingamála í málum ríkisborgara hinna ríkjanna fjögurra einnig 
nákvæmlega sama marki brenndar. 
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4.3 Niðurstöður Útlendingastofnunar 
Eins og greinir hér að ofan í kafla 4.1 skoðaði höfundur einnig allar efnisákvarðanir 
Útlendingastofnunar á tímabilinu 1. janúar 2015 til loka maí 2017. Það var gert fyrst og fremst 
til að greina hlutfall þeirra umsækjenda um alþjóðlega vernd sem töldust vera einstaklingar í 
sérstaklega viðkvæmri stöðu. Með því móti má jafnframt sjá hvenær aðstæður í viðtökuríki réðu 
meira um veitingu alþjóðlegrar verndar skv. því mati sem íslensk stjórnvöld framkvæma en t.d. 
líkamleg eða andleg veikindi umsækjenda, sjá kafla 3.1.4. Önnur ástæða höfundar fyrir því að 
velja að skoða efnisákvarðanir Útlendingastofnunar á umræddu tímabili var að fá tækifæri til 
að leiðrétta þær tölulegu upplýsingar um synjanir sem birtar voru á vefsíðu 
Útlendingastofnunar.312 Í samskiptum við Útlendingastofnun þann 23. apríl 2018 fékk höfundur 
tölurnar sem birtar eru í meðfylgjandi þremur töflum staðfestar.313 
 

 
 

 
 

                                                
312 Röngu tölurnar eru enn á vefsíðu Útlendingastofnunar þann 6. maí 2018. 
313 Dálkarnir með yfirskriftinni „vernd“ standa fyrir það þegar umsækjendur um alþjóðlega vernd fá viðurkennda 
stöðu sína sem flóttamenn. „Önnur lok“ geta t.d. merkt að umsækjandi um alþjóðlega vernd hafi horfið af landi 
brott. 

Upprunaland 
(Ríkisfang)

Umsóknir 
2015 Vernd

Viðbótar-
vernd

Mannúðar-
leyfi Samtals Synjanir Samtals

Dublin 
endur-

sendingar
Vernd í 

þriðja ríki
Önnur     

lok Samtals 
Afganistan 22 1 1 1 1 2
Írak 28 4 4 4 3 15 22
Íran 13 6 6 6 3 9
Pakistan 9 2 2 2 1 2 1 6
Palestína 6 2 1 3 3 1 2 6
Sómalía 6 2 2 2 4 6

NIÐURSTÖÐUR MÁLA EFTIR ÞJÓÐERNI ÁRIÐ 2015 
EFNISMEÐFERÐ

VEITINGAR

Upprunaland 
(Ríkisfang)

Umsóknir 
2016 Vernd

Viðbótar-
vernd

Mannúðar-
leyfi Samtals Synjanir Samtals

Dublin 
endur-

sendingar
Vernd í 

þriðja ríki
Önnur     

lok Samtals 
Afganistan 23 2 4 6 6 17 14 37
Írak 73 8 20 28 28 44 11 2 85
Íran 20 14 14 14 6 3 23
Pakistan 13 2 2 2 5 2 2 11
Palestína 15 1 3 4 4 8 1 13
Sómalía 21 3 3 3 6 5 14

NIÐURSTÖÐUR MÁLA EFTIR ÞJÓÐERNI ÁRIÐ 2016 
EFNISMEÐFERÐ

VEITINGAR
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 Eins og sjá má hér á undan var aðeins einum Íraka synjað um alþjóðlega vernd hér á landi 
í lok rannsóknartímabilsins. Sú ákvörðun er til marks um ákveðna stefnubreytingu hjá 
Útlendingastofnun á síðasta ári um að herða á skilyrðum Íraka til alþjóðlegrar verndar.314 Öllum 
öðrum ríkisborgurum þessara sex heimaríkja var veitt alþjóðleg vernd, komust þeir á annað 
borð í efnislega meðferð. 
 Eins og höfundi var kunnugt um úr starfi sínu hjá Rauða krossinum á Íslandi er ekki auðvelt 
að greina í ákvörðunum Útlendingastofnunar hvort viðkomandi umsækjendur um alþjóðlega 
vernd teljist einstaklingar í sérstaklega viðkvæmri stöðu eða ekki. Með ítarlegum lestri 
ákvarðananna mat höfundar það svo að í um þriðjungi ofangreindra ákvarðana 
Útlendingastofnunar (107) réðu líkamleg eða andleg veikindi umsækjendanna miklu.315 Aftur 
á móti réð almennt ástand í ríkjunum mestu í 2/3 ákvarðananna.316 Í skiptingunni í töflunum 
hér á undan á milli verndar og viðbótarverndar má greina hvenær ofsóknir eru helsta ástæða 
alþjóðlegrar verndar og hvenær það ræður mestu hve almennt ástand landsins er varasamt. Bilið 
á milli Írak og Íran er t.d. mikið að þessu leyti og sýnir glögglega muninn á þessum tveimur 
ríkjum, í öðru geysar stríð meðan að í hinu ríkir kúgun klerkaveldis. 
 
4.4 Úrskurðir kærunefndar útlendingamála 
4.4.1 Heimaríki – Írak 
4.4.1.1 KNÚ 15. apríl 2015 (37/2015) 
Þann 15. apríl 2015 var kveðinn upp fyrsti Dyflinnarúrskurðinn af kærunefnd útlendingamála, 
KNÚ 15. apríl 2015 (37/2015), þar sem samþykki aðildarríkis Dyflinnarreglugerðarinnar 
byggði á d-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðarinnar. Reyndar var mál viðkomandi orðið það gamalt 
að samþykki viðtökuríkisins, Hollands í þessu tilviki, byggði á e-lið 1. mgr. 16. gr. fyrri 
                                                
314 Sjá frekari tölfræði á „Tölfræði hælismála“, http://utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/toelfraedhi. 
315 Í málum ríkisborgara Íraks og Írans var hlutfallið eitthvað lægra, sérstakleg þeirra frá Íran. 
316 Vissulega verður að gera þann fyrirvara hér að aðrar persónulegar ástæður, s.s. trú, stjórnmálaskoðun, 
kynhneigð o.s.frv., geta ráðið úrslitum við veitingu alþjóðlegrar verndar. Hins vegar var ómögulegt að greina það 
í Dyflinnarmálunum 29 svo höfundur lét það liggja milli hluta hér einnig. 

Upprunaland 
(Ríkisfang)

Umsóknir 
JAN-MAÍ 

2017 Vernd
Viðbótar-

vernd
Mannúðar-

leyfi Samtals Synjanir Samtals
Dublin 
endur-

sendingar
Vernd í 

þriðja ríki
Önnur     

lok Samtals 
Afganistan 10 6 3 9 9 7 2 18
Írak 44 13 3 16 1 17 16 33
Íran 11 0 0 10 1 11
Pakistan 22 4 4 4 8 12
Palestína 5 1 1 1 1 2
Sómalía 10 1 1 1 5 5 11

EFNISMEÐFERÐ
VEITINGAR

NIÐURSTÖÐUR MÁLA EFTIR ÞJÓÐERNI JAN - MAÍ ÁRIÐ 2017
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Dyflinnarreglugerðarinnar. Með ákvörðun Útlendingastofnunar dagsettri 6. maí 2013 hafði 
kæranda verið synjað um efnismeðferð umsóknar sinnar um alþjóðlega vernd en hann hafði 
kært þá niðurstöðu til kærunefndarinnar þann 10. maí 2013. Um ástæðu hins óheyrilega dráttar 
segir í úrskurðinum að hann megi að verulegu leyti rekja til nauðsynjar á því að leyst væri úr 
ósamræmi í dómaframkvæmd varðandi tiltekin lagaatriði í sambærilegum málum. 
 Í úrskurðinum er tekin ágætlega saman lagarammi ákvörðunarinnar og er nauðsynlegt að 
leyfa honum að fylgja hér þessum reifunum samhengisins vegna, í úrskurðinum segir um 
lagarammann: 

 
Í máli þessu gilda aðallega ákvæði laga um útlendinga nr. 96/2002, ásamt síðari 
breytingum, og ákvæði reglugerðar nr. 53/2003 um útlendinga, ásamt síðari breytingum. 
Auk þess gilda ákvæði Dyflinnarreglugerðarinnar nr. 604/2013, en Ísland skuldbatt sig til 
að fylgja henni með samningi Íslands, Noregs og Evrópusambandsins frá 19. janúar 2001, 
um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli 
sem lögð er fram í aðildarríki eða á Íslandi eða í Noregi. Jafnframt ber að líta til ákvæða 
mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, og annarra alþjóðlegra skuldbindinga 
Íslands á sviði mannréttinda eftir því sem tilefni er til. 
 Í d-lið 1. mgr. 46. gr. a laga um útlendinga kemur fram að stjórnvöld geti, með fyrirvara 
um ákvæði 45. gr. laganna, synjað því að taka til efnismeðferðar hælisumsókn ef krefja 
megi annað ríki sem tekur þátt í samstarfi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar um að 
taka við umsækjanda. Þó kemur fram í 2. mgr. 46. gr. a sömu laga að ekki skuli endursenda 
flóttamann til annars ríkis hafi hann slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að hann 
fái hér vernd eða sérstakar ástæður mæli annars með því. Þá er íslenskum stjórnvöldum 
heimilt að taka umsókn um hæli til meðferðar, jafnvel þó þau beri ekki ábyrgð á henni, á 
grundvelli 1. mgr. 17. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar. 
 Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 115/2010 um breytingar á 
útlendingalögum kemur fram að með 2. mgr. 46. gr. a laga um útlendinga sé miðað við að 
stjórnvöldum sé eftirlátið mat og hafi heimild til að taka mál til efnismeðferðar umfram það 
sem leiðir af sérstökum reglum, svo sem reglum Dyflinnarreglugerðarinnar. 
 

 Niðurstöðukafli úrskurðarins er stuttur og laggóður. Bent er á að kærandi hafi nú dvalið á 
Íslandi í rúm tvö ár og á þeim tíma hafi mál hans verið til meðferðar hjá íslenskum stjórnvöldum 
jafnvel þó Holland hafi samþykkt endurviðtöku stuttu eftir komu kæranda hingað til lands. 
Lögð er áhersla á að Dyflinnarsamstarfið eigi að tryggja skjóta, skýra og framkvæmanlega 
málsmeðferð við að ákveða hvaða aðildarríki beri ábyrgð á meðferð umsókna um alþjóðlega 
vernd sem og við flutning viðkomandi umsækjenda til þeirra ríkja. Skuli málsmeðferðin 
byggjast á hlutlægum og sanngjörnum viðmiðum gagnvart bæði aðildarríkjunum og 
viðkomandi umsækjendum. Þannig eigi að tryggja skilvirkan og skjótan aðgang að efnislegri 
málsmeðferð umsókna um alþjóðlega vernd. Segir svo í úrskurði kærunefndar útlendingamála: 

 
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 
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kæranda til annars lands þar sem hann þyrfti að hefja nýtt hælismál með enn frekari röskun 
á lífi kæranda og áframhaldandi óvissu. 
 Að framangreindu virtu og þegar litið er á mál kæranda í heild sinni, er það mat 
kærunefndar að þrátt fyrir að fyrir liggi staðfesting hollenskra stjórnvalda á ábyrgð þeirra 
á kæranda og hælisumsókn hans, þá beri eins og hér háttar sérstaklega til, og með vísan til 
2. mgr. 46. gr. a laga um útlendinga og 1. mgr. 17. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar, að flytja 
ábyrgð á efnislegri meðferð hælisumsóknar kæranda yfir á íslensk stjórnvöld. Byggist þessi 
niðurstaða kærunefndar á sanngirnissjónarmiðum vegna óhæfilega langrar málsmeðferðar 
fyrir íslenskum stjórnvöldum í þessu tiltekna máli [sem var ekki talin mega rekja til 
kæranda] og er þá sérstaklega litið til þeirrar óvissu sem hún hefur verið til þess fallin að 
valda kæranda. 
 

 Mál kæranda var því sent til Útlendingastofnunar til efnislegrar málsmeðferðar. Þar sem 
aðeins reyndi á hinn langa málsmeðferðartíma er lítið um úrskurðinn að segja í samhengi 
rannsóknarinnar. 
 
4.4.1.2 KNÚ 5. júlí 2016 (249/2016) 
 Næsti úrskurður þar sem reyndi á d-lið 1. mgr. 18. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar í tilfelli 
ríkiborgara frá Írak kom rúmu ári síðar í KNÚ 5. júlí 2016 (249/2016). Viðtökuríkið skv. 
viðmiðum reglugerðarinnar var Svíþjóð og staðfesti kærunefnd útlendingamála í þessum 
úrskurði niðurstöðu Útlendingastofnunar um að senda kæranda aftur til Svíþjóðar. Kærunefndin 
komst að þeirri niðurstöðu þrátt fyrir að viðkomandi framvísaði gögnum með greinargerð sinni 
til nefndarinnar, dags. þann 4. mars 2016, þar sem fram kemur að sænsk stjórnvöld hafi í tvígang 
hafnað umsókn hans um alþjóðlega vernd, mál hans hafi verið tekið fyrir hjá sænskum 
dómstólum útlendingamála og að fyrir lægi beiðni í Svíþjóð um framkvæmd lögreglu á frávísun 
kæranda til Íraks. Ekki skipti heldur máli þó að í greinargerðinni væri vísað til tilmæla 
Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna um endursendingar til Íraks og þá sérstaklega þess 
svæðis sem kærandi kom frá en í þeim tilmælum sem þá voru í gildi segir: 

 
As the situation in Iraq remains highly fluid and volatile, and since all parts of the  
country are reported to have been affected, directly or indirectly, by the ongoing 
crisis, UNHCR urges States not to forcibly return persons originating from Iraq until 
tangible improvements in the security and human rights situation have occurred. In 
the current circumstances, many persons fleeing Iraq are likely to meet the 1951 
Convention criteria for refugee status. When, in the context of the adjudication of an 
individual case of a person originating from Iraq, 1951 Convention criteria are found not 
to apply, broader refugee criteria as contained in relevant regional instruments or 
complementary forms of protection are likely to apply. In the current circumstances, 
with massive new internal displacement coupled with a large-scale humanitarian 
crisis, mounting sectarian tensions and reported access restrictions, particularly into 
the Kurdistan Region of Iraq, UNHCR does in principle not consider it appropriate 
for States to deny persons from Iraq international protection on the basis of the 
applicability of an internal flight or relocation alternative. Depending on the profile of 
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the individual case, exclusion considerations may need to be examined.317 
[Áherslubreytingar höfundar] 
  Í sambærilegum kafla og í KNÚ 15. apríl 2015 (37/2015) um lagaramma úrskurðarins hafði 

á rúmlega einu ári bæst við umfjöllunina og hljóðar seinni hluti annarrar málsgreinar í 
ofangreindri tilvitnun í hinum eldri úrskurði frá 15. apríl 2015 nú svona: 

 
Þó kemur fram í 2. mgr. 46. gr. a sömu laga að ekki skuli endursenda flóttamann til annars 
ríkis hafi hann slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að hann fái hér vernd eða 
sérstakar ástæður mæli annars með því. Samkvæmt 1. mgr. 45. gr. laga um útlendinga má 
einnig ekki senda útlending til svæðis þar sem hann hefur ástæðu til að óttast ofsóknir sem 
gætu leitt til þess að hann skuli teljast flóttamaður eða ef ekki er tryggt að hann verði 
ekki sendur til slíks svæðis. Samsvarandi verndar skal útlendingur njóta sem vegna 
svipaðra aðstæðna og greinir í flóttamannahugtakinu er í yfirvofandi hættu á að láta lífið 
eða verða fyrir ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð. Við mat á því hvort beita skuli 
þessum ákvæðum í Dyflinnarmálum þarf einkum að kanna hvort aðstæður 
hælisleitenda í því ríki, sem endursenda á hælisleitanda til samkvæmt 
Dyflinnarreglugerðinni, kunni að brjóta gegn 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. 
Sé svo er óheimilt að senda hælisleitandann þangað og skal þá taka hælisumsókn 
viðkomandi til efnismeðferðar hér, sbr. einnig undanþágureglu 1. mgr. 17. gr. 
Dyflinnarreglugerðarinnar. Eftir atvikum þarf enn fremur að skoða hvort slíkur ágalli sé á 
málsmeðferð þess ríkis, sem endursenda á til, að það brjóti í bága við 13. gr. 
mannréttindasáttmálans. [Áherslubreytingar höfundar] 
 

Þetta er mun ítarlegri greining á lagarammanum þar sem t.d. umfjöllun um 45. gr. þágildandi 
laga nr. 96/2002 um útlendinga kemur fram. Það má þó gera athugasemd við það að einungis 
skuli 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu vera nefnd við túlkun ofangreinda 45. gr. Þá var þriðju 
málsgrein í sömu ofangreindu tilvitnun í hinum eldri úrskurði frá 15. apríl 2015 um túlkun 
sérstakra ástæðna nú sleppt. 
 Umfjöllun kærunefndar útlendingamála á einstaklingsbundnum aðstæðum kæranda er aftur 
á móti afar fátækleg í úrskurðinum. Eftir að telja upp sex alþjóðlegar heimildir um ástand 
hæliskerfisins í Svíþjóð, án nokkurrar sýnilegar efnislegrar greiningar á þeim, segir: 

 
Athugun kærunefndar á aðstæðum hælisleitenda í Svíþjóð hefur ekki leitt í ljós gögn sem 
gefa tilefni til að líta svo á að aðstæður eða móttökuskilyrði hælisleitenda þar í landi séu 
þess eðlis að hætta sé á að endursending kæranda til Svíþjóðar brjóti í bága við 1. mgr. 45. 
gr. laga um útlendinga eða 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Þá benda öll gögn til þess 
að kæranda séu tryggð úrræði til að leita réttar síns í Svíþjóð bæði fyrir landsrétti og fyrir 
Mannréttindadómstól Evrópu, sbr. 13. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Ennfremur er 
haft til hliðsjónar að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur ekki lagst gegn 
endursendingu hælisleitenda til Svíþjóðar á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. 
[Áherslubreyting undirritaðs] 
 

                                                
317 UNHCR Position on Returns to Iraq (27. október 2014), bls. 11. 
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 Það vekur athygli að kærunefnd útlendingamála skuli kanna afstöðu Flóttamannastofnunar 
Sameinuðu þjóðanna á endursendingum umsækjenda um alþjóðlega vernd til Svíþjóðar en á 
sama tíma fjalla ekkert um afstöðu sömu stofnunar til endursendinga til Íraks, sérstaklega með 
hliðsjón af 45. gr. þágildandi laga nr. 96/2002 um útlendinga. Mögulega eru þetta áhrif frá 
MDE, M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi, 21. janúar 2011 (30696/09) eða kannski má 
skýringuna finna í eftirfarandi parti úr rökstuðningi kærunefndarinnar sem birtist í upphafi 3. 
undirkafla niðurstaðna nefndarinnar um aðstæður umsækjenda um alþjóðlega vernd í Svíþjóð. 
Þar má lesa að það sé jafnvel aðeins framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu sem skyldi 
íslensk stjórnvöld til að skoða umsóknir um alþjóðlega vernd sem falli undir 
Dyflinnarreglugerðinar, ekki m.ö.o. íslensk lög: 

 
Samkvæmt framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu í málum er varða Grikkland og 
Ítalíu getur sú staða komið upp að óheimilt sé að endursenda hælisleitendur til einstakra 
ríkja vegna ástands í viðkomandi móttökuríki. Aðildarríki mannréttindasáttmálans verða 
að vera meðvituð um alvarlega galla sem kunna að vera á meðferð hælisumsókna eða 
móttöku hælisleitenda í því aðildarríki sem endursenda skal til á grundvelli 
Dyflinnarreglugerðarinnar. Verður því að skoða aðstæður hælisleitenda og 
málsmeðferð í Svíþjóð. [Áherslubreytingar höfundar] 
 

Því verður að halda til haga í þessari umfjöllun að eins og kemur fram í kafla 3.4.2 hafði 
Hæstiréttur þegar fjallað um svipuð mál og er kærunefndin nokkuð samstíga Hæstarétti í sínum 
rökstuðningi. Höfundur veltir þó fyrir sér hvort forskriftina bæði hjá Hæstarétti og 
kærunefndinni megi finna í MDE, M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi, 21. janúar 2011 
(30696/09). Í þeim dómi var hins vegar ekki búið að synja kæranda um alþjóðlega vernd í 
Grikklandi og það hlýtur að breyta nokkru. 
 
4.4.1.3 KNÚ 14. nóvember 2016 (442/2016) 
 Í KNÚ 14. nóvember 2016 (442/2016) féll næsti úrskurður kærunefndarinnar í máli 
ríkisborgara Íraks þar sem Finnland hafði samþykkt endurviðtöku á grundvelli d-liðar 1. mgr. 
18. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar. Rökstuðningurinn er áfram afar svipaður; sami lagarammi, 
vitnað er í framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu, taldar eru upp nú níu heimildir eða 
skýrslur um ástand hæliskerfisins, aðstæður og málsmeðferð, í Finnlandi og að lokum segir í 
úrskurðinum: 

 
Hælisleitendur sem fengið hafa synjun á umsókn sinni hjá útlendingastofnun Finnlands 
geta kært niðurstöðuna til stjórnsýsludómstóls. Fái umsækjandi um hæli synjun á 
umsókn sinni hjá stjórnsýsludómstólnum eiga hælisleitendur möguleika á því að kæra 
þá niðurstöðu til æðri stjórnsýsludómstóls að fengnu leyfi þess dómstóls. Fái 
hælisleitandi synjun á umsókn sinni hjá hinum æðri stjórnsýsludómstól eða að ekki fékkst 
leyfi til að fara með umsóknina fyrir æðri stjórnsýsludómstólinn eiga hælisleitendur 
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möguleika á því að leggja fram viðbótarumsókn um hæli. Jafnframt eiga 
hælisleitendur þess kost að leggja fram beiðni fyrir Mannréttindadómstól Evrópu um 
bráðabirgðaráðstöfun skv. 39. gr. málsmeðferðarreglna dómstólsins telji þeir 
endanlega niðurstöðu um synjun á hæli hafa í för með sér hættu á ofsóknum eða meðferð 
sem brýtur í bága við ákvæði mannréttindasáttmálans. 
 Að mati kærunefndar bera gögn málsins það með sér að stjórnvöld í Finnlandi veiti 
fullnægjandi vernd gegn brottvísun hælisleitenda til landa þar sem einstaklingar eiga á 
hættu að verða fyrir ofsóknum og lífi þeirra og frelsi ógnað (non-refoulement). Er þá 
sérstaklega litið til þess að þau gögn sem kærunefnd hefur kynnt sér benda til þess að 
málsmeðferð finnskra yfirvalda sé nægilega vönduð og veiti umsækjendum um alþjóðlega 
vernd viðunandi úrræði til að leita réttar síns auk þess að einstaklingsbundið mat sé lagt á 
aðstæður þeirra. Ekkert bendir til þess að [...] hælisleitendum sé synjað sjálfkrafa um 
hæli í Finnlandi eða þeir endursendir til heimaríkis án þess að leyst sé úr málum 
þeirra á einstaklingsgrundvelli. 
 Athugun kærunefndar á aðstæðum hælisleitenda í Finnlandi hefur ekki leitt í ljós 
gögn sem gefa tilefni til að líta svo á að aðstæður eða móttökuskilyrði hælisleitenda 
þar í landi séu þess eðlis að hætta sé á að endursending kæranda til Finnlands brjóti 
í bága við 1. mgr. 45. gr. laga um útlendinga eða 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, 
verði hann sendur þangað. Þá benda öll gögn til þess að kæranda séu tryggð úrræði til að 
leita réttar síns í Finnlandi bæði fyrir landsrétti og fyrir Mannréttindadómstól Evrópu, sbr. 
13. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Ennfremur er haft til hliðsjónar að 
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur ekki lagst gegn endursendingu 
hælisleitenda til Finnlands á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. 
[Áherslubreytingar höfundar.] 
  Kærunefnd útlendingamála telur upp hvað umsækjendur um alþjóðlega vernd geta gert, 

hvað þeir eiga möguleika á og hvað þeir eiga kost á í Finnlandi án þess að leggja nokkurt mat 
á það hve raunhæf þau úrræði kunni að vera eða jafnvel hvort umsækjendur fái að dvelja í 
Finnlandi nógu lengi til þess að láta reyna á þau. Því næst endurtekur nefndin sig; annars vegar 
benda gögnin til þess að málsmeðferðin í Finnlandi sé nægilega vönduð, án þess þó að efni 
gagnanna sé rakið efnislega í úrskurðinum, og hins vegar hafa engin gögn komið í ljós um að 
hætta sé á brotum gegn 1. mgr. 45. gr. þágildandi laga nr. 96/2002 um útlendinga eða 3. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu með endursendingu kæranda til Finnlands. Að lokum, áður en 
niðurstaða Útlendingastofnunar er staðfest, er vitnað til þess að Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna hafi ekki lagst gegn endursendingum umsækjenda um alþjóðlega vernd til Finnlands. 
 Þennan rökstuðning má gagnrýna fyrir tvennt; annars vegar fyrir það að nefndin vísi ekki 
nánar til heimilda sinna og reki ekki lykilheimildir um ágæti finnska hæliskerfisins og hins 
vegar fyrir þá litlu athygli sem íslensk lög og íslenskar skuldbindingar hljóta. Í þágildandi 
lögum um útlendinga kom skýrt fram í áðurnefndri 45. gr. að ekki mætti senda útlending til 
ríkis ef ekki væri tryggt að hann verði ekki sendur áfram þaðan til svæðis þar sem hann hefur 
ástæðu til að óttast ofsóknir sem geta leitt til þess að hann skuli teljast flóttamaður. Hér hvílir 
skylda á íslenskum stjórnvöldum að tryggja að viðkomandi umsækjandi verði ekki sendur til 
ákveðinna svæða. Hvort formleg og almenn könnun á hæliskerfi Finnlands dugi til þess þarf að 
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skoða nánar, einnig hvort ganga megi út frá því að mat stjórnvalda í mismunandi aðildarríkjum 
Dyflinnarreglugerðinnar á ástandi mála í Írak sé endilega það sama og ef ekki hvaða máli það 
kunni að skipta. 
 
4.4.1.4 Ný skýrsla frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 
 Þann 14. nóvember 2016, sama dag og ofangreindur úrskurður er dagsettur, kom út ný 
skýrsla frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna um endursendingar íraskra umsækjenda 
um alþjóðlega vernd aftur til Íraks. Mikilvægt er að álit Flóttamannastofnunarinnar komi hér 
fram þar sem kærunefndin lítur nokkuð til álita stofnunarinnar, í skýrslunni segir m.a.: 

 
UNHCR Position on Returns 
Under the present circumstances, UNHCR urges States to refrain from forcibly 
returning any Iraqis who originate from areas of Iraq that are affected by military 
action, remain fragile and insecure after having been retaken from ISIS, or remain 
under control of ISIS. Such persons, including persons whose claims for international 
protection have been rejected, should not be returned either to their home areas, or to 
other parts of the country. Many Iraqis from these areas are likely to meet the criteria of 
the 1951 Convention for refugee status. When 1951 Refugee Convention criteria are found 
not to apply, broader refugee criteria as contained in relevant regional instruments or 
complementary forms of protection are likely to apply. Depending on the profile of the 
individual case, exclusion considerations may need to be examined. 
 Where decision-makers consider the availability of an internal flight or relocation 
alternative, the burden is on the decision-maker to identify a particular area of relocation 
and to show that in respect of this location the requirements for the relevance and 
reasonableness of the proposed relocation alternative are met. In the current 
circumstances, with large-scale internal displacement, a serious humanitarian crisis, 
mounting intercommunal tensions, access/residency restrictions in virtually all parts 
of the country and increasing pressure exercised on IDPs to prematurely return to 
their areas of origin following the retaking of these areas from ISIS, UNHCR does not 
consider it appropriate for States to deny persons from Iraq international protection 
on the basis of the applicability of an internal flight or relocation alternative. An 
internal flight or relocation alternative would only be available in the exceptional 
circumstances where an individual can legally access and remain in the proposed area of 
relocation, would not be exposed to a new risk of serious harm there, and has close family 
links in the proposed area, with the family willing and able to support the individual. In 
light of the difficult humanitarian conditions in many parts of the country, especially in 
areas hosting large numbers of IDPs, family members who are themselves in a situation of 
internal displacement would generally not be considered as being able to provide such 
support.318 [Feitletranir höfundar] 
 

 Jafnvel þó Flóttamannastofnunin leggist ekki lengur gegn öllum endursendingum til Íraks 
er ljóst af lestri skýrslunnar að ástandið í landinu er afar slæmt. Í öllu falli þarf þá ítarleg 
einstaklingsbundin greining að eiga sér stað áður en nokkurt aðildarríki 
Dyflinnarreglugerðarinnar ákveður að senda umsækjendur um alþjóðlega vernd aftur til Íraks. 
                                                
318 UNHCR Position on Returns to Iraq (14. nóvember 2016), bls. 22-23. 
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4.4.1.5 KNÚ 19. apríl 2017 (214/2017) 
 Tilviljun ræður því að í næsta máli sem snerti ríkisborgara Íraks, KNÚ 19. apríl 2017 
(214/2017), var ábyrga ríkið skv. viðmiðum Dyflinnarreglugerðarinnar aftur Finnland. Þrátt 
fyrir að aðeins fimm mánuðir líði milli þessa úrskurðar og hins síðasta má greina nokkra 
breytingu í rökstuðningi kærunefndar útlendingamála. Upphafið er þó líkt og áður, 
lagaramminn er settur og nú eru komin ný lög: 

 
Fyrir liggur í máli þessu að finnsk stjórnvöld hafa samþykkt viðtöku á kæranda á grundvelli 
d-liðar 1. mgr. 18. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar, en Ísland skuldbatt sig til að fylgja 
reglugerðinni með samningi Íslands, Noregs og Evrópusambandsins frá 19. janúar 2001, 
um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um 
alþjóðlega vernd sem lögð er fram í aðildarríki eða á Íslandi eða í Noregi. Í III. kafla 
Dyflinnarreglugerðarinnar koma fram viðmið, í ákveðinni forgangsröð, um hvaða ríki skuli 
bera ábyrgð á umsókn um alþjóðlega vernd. Samþykki Finnlands er byggt á því að kærandi 
hafi fengið synjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd þar í landi. 
 Í c-lið 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga kemur fram að umsókn um alþjóðlega vernd 
skv. 37. gr. skuli tekin til efnismeðferðar nema heimilt sé að krefja annað ríki sem tekur 
þátt í samstarfi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar um að taka við umsækjanda. Í 2. 
mgr. 36. gr. kemur fram að ef svo standi á sem greini í 1. mgr. skuli þó taka umsókn um 
alþjóðlega vernd til efnismeðferðar ef útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við landið að 
nærtækast sé að hann fái hér vernd eða ef sérstakar ástæður mæli annars með því. Ef meira 
en 12 mánuðir hafa liðið frá því að umsókn um alþjóðlega vernd barst fyrst íslenskum 
stjórnvöldum og tafir á afgreiðslu hennar eru ekki á ábyrgð umsækjanda sjálfs skal taka 
hana til efnismeðferðar. 
 Þá er í 3. mgr. 36. gr. laga um útlendinga tekið fram að ef beiting 1. mgr. myndi leiða 
til þess að brotið væri gegn 42. gr., t.d. vegna aðstæðna í því landi sem senda á umsækjanda 
til, skuli taka umsókn til efnismeðferðar. Í 1. mgr. 42. gr. laga um útlendinga er kveðið á 
um að ekki sé heimilt að senda útlending eða ríkisfangslausan útlending til svæðis þar sem 
hann hefur ástæðu til að óttast ofsóknir, sbr. 37. og 38. gr., eða vegna svipaðra aðstæðna 
og greinir í flóttamannahugtakinu er í yfirvofandi hættu á að láta lífið eða verða fyrir 
ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð. Þá segir í 2. mgr. ákvæðisins að 1. mgr. eigi einnig 
við um sendingu útlendings til svæðis þar sem ekki er tryggt að hann verði ekki sendur 
áfram til slíks svæðis sem greinir í 1. mgr. 
 Við mat á því hvort senda eigi umsækjanda um alþjóðlega vernd til ríkis, sem hefur 
samþykkt að taka við honum á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, ber stjórnvöldum 
jafnframt að leggja sjálfstætt mat á hvort aðstæður þar brjóti gegn 3. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu. Þá ber stjórnvöldum að leggja mat á hvort málsmeðferð 
vegna umsókna um alþjóðlega vernd tryggi umsækjendum raunhæfa leið til að ná 
fram rétti sínum, sbr. 13. gr. sáttmálans. Í samræmi við framkvæmd 
Mannréttindadómstóls Evrópu skal mat á meðferð umsókna um alþjóðlega vernd og 
móttöku og aðbúnaði umsækjenda taka mið af einstaklingsbundnum aðstæðum í hverju 
máli.319 [Áherslubreytingar höfundar] 
 

 Það vekur sérstaka athygli í ofangreindri tilvitnun tilvísunin til 13. gr. mannréttindasáttmála 
Evrópu. Eins og sjá má í úrskurði KNÚ 14. nóvember 2016 (442/2016) hefur áður verið vísað 
til þessarar greinar án þess, að mati höfundar, að lagt væri mat á það hvort umsækjendum væri 
                                                
319 Þó þessi texti birtist nær orðréttur í öðrum úrskurðum kærunefndarinnar og hafi verið reifaður áður er rétt að 
birta hann hérna einnig í samhengi rannsóknarinnar og úrskurðanna sem til umfjöllunar eru. 
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tryggð raunhæf leið til að ná fram rétti sínum, aðeins voru talin upp þau formlegu úrræði sem 
til staðar voru. Með nú ítarlegri umfjöllum um 13. gr. mannréttindasáttmálans í upphafi 
úrskurðarins er athyglisvert að sjá hvort ekki verði farið dýpra í þennan punkt í niðurstöðum.320 
 Kærunefnd útlendingamála hefur eiginlegan niðurstöðukafla sinn á því að telja upp tólf 
heimildir um aðstæður og málsmeðferð í Finnlandi án þess þó að vísa nánar í neina þeirra, fyrir 
utan tölfræði fengna frá finnsku útlendingastofnuninni. Úrræði fyrir umsækjendur um 
alþjóðlega vernd eru því næst talin upp: 

 
Umsækjendur um alþjóðleg vernd sem fengið hafa synjun á umsókn sinni hjá 
útlendingastofnun Finnlands geta kært niðurstöðuna til stjórnsýsludómstóls. Fái 
umsækjendur synjun á umsókn sinni hjá stjórnsýsludómstólnum eiga þeir möguleika á því 
að áfrýja þeirri niðurstöðu til æðri stjórnsýsludómstóls að fengnu leyfi þess dómstóls. Fái 
umsækjendur synjun á umsóknum sínum hjá hinum æðri stjórnsýsludómstól eða hafi ekki 
fengist leyfi til að fara með umsóknina fyrir æðri stjórnsýsludómstólinn eiga þeir 
möguleika á því að leggja fram viðbótarumsókn um alþjóðlega vernd. Ef nýjar upplýsingar 
eða gögn liggja fyrir í máli umsækjanda eða aðstæður hafa breyst verulega geta skilyrði 
viðbótarumsóknar verið uppfyllt. Jafnframt eiga umsækjendur þess kost að leggja fram 
beiðni fyrir Mannréttindadómstól Evrópu um bráðabirgðaráðstöfun skv. 39. gr. 
málsmeðferðarreglna dómstólsins telji þeir endanlega niðurstöðu um synjun á alþjóðlegri 
vernd hafa í för með sér hættu á ofsóknum eða meðferð sem brýtur í bága við ákvæði 
mannréttindasáttmálans. 
 

Þrátt fyrir ítarlega umfjöllun í upphafi niðurstöðukafla úrskurðarins um kröfur 13. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu er ekki að sjá að matið sjálft hafi breyst: Þvert á móti eru jafnvel 
fleiri fyrirvarar nú komnir inn í upptalninguna, sbr. vegna viðbótarumsóknar. Alla umfjöllun 
um hversu raunhæf þessi úrræði kunna að vera fyrir kæranda vantar. 
 Áfram heldur kærunefndin að lýsa almennt hæliskerfinu í Finnlandi: 

 
Finnland er aðildarríki Evrópusambandsins og hefur innleitt tilskipanir 
Evrópusambandsins er varða réttarúrræði og móttökuaðstæður fyrir umsækjendur um 
alþjóðlega vernd. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur ekki lagst gegn 
endursendingu umsækjenda um alþjóðlega vernd til Finnlands á grundvelli 
Dyflinnarreglugerðarinnar. 
 Samkvæmt ofangreindum gögnum má sjá að ákveðin þjónustuúrræði eru í boði fyrir 
umsækjendur um alþjóðlega vernd í Finnlandi. Umsækjendur eiga til að mynda rétt á 
nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu og geta þeir fengið aðstoð við að leita sé aðstoðar vegna 
heilsufarsvandamála sinna. 
 Athugun kærunefndar á aðstæðum umsækjenda um alþjóðlega vernd í Finnlandi hefur 
ekki leitt í ljós gögn sem gefa tilefni til að líta svo á að aðstæður eða móttökuskilyrði þeirra 
þar í landi séu þess eðlis að hætta sé á að endursending umsækjenda um alþjóðlega vernd 
til Finnlands brjóti í bága við 1. eða 2. mgr. 42. gr. laga um útlendinga eða 3. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu. Í því sambandi tekur kærunefnd fram að gögn sem 

                                                
320 Sjá hér ítarlega greiningu á kröfum Mannréttindadómstóls Evrópu þegar kemur að samspili 3. og 13. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu: The Case Law of the European Regional Courts: the Court of Justice of the 
European Union and the European Court of Human Rights. Refugees, asylum-seekers, and stateless persons, bls. 
224 og áfram og Guy S. Goodwin-Gill og Jane McAdam: The Refugee in International Law, bls. 321-323. 
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kærunefnd hefur kynnt sér benda til þess að kærandi geti leitað aðstoðar yfirvalda í 
Finnlandi óttist hann að á honum verði brotið af hálfu aðila sem hann óttast þar í landi. 
  Við þetta er litlu að bæta öðru en að lýsingin er, eins og áður hefur komið fram, almenn og 

ekki er að sjá að neitt einstaklingsbundið mat fari þarna fram miðað við málavöxtu þeirrar 
umsóknar um alþjóðlega vernd sem þarna er til skoðunar. Litið er sérstaklega til 
Flóttamannastofnunarinnar varðandi endursendingar til Finnlands og svo er að sjá hvernig 
tilmæli hennar vegna endursendinga til Íraks verða höndluð. 
 Í úrskurðinum er næst litið til greinargerðar talsmanns kæranda og segir: 

 
Í greinargerð kæranda kemur fram að aðgerðir finnskra yfirvalda um að herða skilyrði fyrir 
veitingu á alþjóðlegri vernd veki upp áhyggjur af því að umsóknir umsækjenda frá löndum 
eins og Írak, Afganistan og Sómalíu séu ekki nægilega vel skoðaðar af finnskum 
yfirvöldum. Kærunefnd hefur skoðað tölfræðileg gögn frá finnsku útlendingastofnuninni. 
Þar kemur fram að á tímabilinu febrúar 2016 til janúar 2017 voru 15.783 umsóknir frá 
írökskum ríkisborgurum teknar til skoðunar hjá stofnuninni. Fengu 2.968 Írakar jákvæða 
niðurstöðu á umsókn sinni um alþjóðlega vernd í Finnlandi en 9.574 fengu synjun. Af 
þessum tölum má sjá að þrátt fyrir að synjunarhlutfall umsókna írakskra ríkisborgara um 
alþjóðlega vernd hafi verið hátt á þessu tímabili hefur stofnunin talið að forsendur væru 
fyrir því að veita 18% umsóknanna alþjóðlega vernd. Þá má sjá í þeim skýrslum sem 
kærunefnd skoðaði að Finnland endurmeti reglulega öryggisástand í ákveðnum löndum, 
þar á meðal Írak, og að endurmatið nái jafnframt til möguleikans á flutningi innanlands. 
 Með greinargerð fylgdu gögn frá finnsku útlendingastofnuninni í máli kæranda, þ.e. 
viðtal sem tekið var við kæranda og ákvörðun stofnunarinnar í máli hans. Við skoðun á 
þeim gögnum má sjá að mál kæranda hafi fengið einstaklingsbundna skoðun og þá má sjá 
í ákvörðuninni leiðbeiningar um að þau réttarúrræði sem honum hafi staðið til boða þar 
sem umsókn hans hafi verið hafnað. 
 Af ofangreindu virtu er það mat kærunefndar að gögn málsins beri það með sér að 
umsóknir umsækjenda um alþjóðlega vernd í Finnlandi séu skoðaðar á 
einstaklingsgrundvelli. Ekkert bendir til þess að írökskum umsækjendum sé synjað 
sjálfkrafa um alþjóðlega vernd í Finnlandi eða þeir sendir til heimaríkis áður en leyst sé úr 
máli þeirra á einstaklingsgrundvelli. Gögn sem kærandi hefur lagt fram eru að þessu leyti í 
samræmi við skýrslur sem kærunefnd hefur kynnt sér sem benda eindregið til þess að 
umsækjendum um alþjóðlega vernd séu tryggð raunhæf úrræði til að leita réttar síns í 
Finnlandi, sbr. 13. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. 
  Í ofangreindri tilvitnun missir kærunefndin af meginatriðinu í nauðsynlegu mati vegna 2. 

mgr. 42. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga sem er grundvallaratriði í þeirri skoðun sem umsókn 
kæranda um alþjóðlega vernd krefst hér á landi og sem krafa talsmanns kæranda í nefndri 
greinargerð byggði fyrst og fremst á. Spurningin snýst ekki eingöngu um hvort finnsk 
stjórnvöld hafi framkvæmt eintaklingsbundið mat, heldur hvort það mat fullnægi kröfum 
íslenskra laga og túlkun í þessu tilfelli Útlendingastofnunar á verndarþörf Íraka hér á landi. Hér 
þarf sérstaklega að hafa í huga 100% verndarhlutfall íraskra ríkisborgara hér á landi á sama 
tímabili og nefnt er að ofan. Þegar þessi úrskurður er kveðinn upp þá er það löngu ljóst að 
málsmeðferð er ekki samræmd milli aðildarríkja Dyflinnarríkjanna, sbr. áðurnefndur MDE, 
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M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi, 21. janúar 2011 (30696/09). Íslensk stjórnvöld geta því ekki 
aðeins fjallað um formleg úrræði eða almenna málsmeðferð, sem kann eða kann ekki að hafa 
staðið kæranda raunverulega til boða, heldur verða íslensk stjórnvöld að framkvæma hið 
einstaklingsbundna mat á aðstæðum viðkomandi kæranda og hvort það sé tryggt að honum 
verði ekki vísað brott eða hann endursendur þangað sem líf hans eða frelsi kann að vera í hættu. 
Í öllu falli þarf að liggja ljóst fyrir á hvaða grundvelli kærunefndinni er heimilt að framselja það 
mat til finnskra stjórnvalda. Þá vekur athygli illa rökstudd fullyrðing um 13. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu sem þarna er hnýtt við í lokin. 
 Í lok þessa hluta niðurstöðukafla úrskurðarins kemur athyglisverður rökstuðningur þar sem 
kærunefnd útlendingamála sendir fyrirspurnir til Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna321 
og Útlendingastofnunar. Segir í úrskurðinum um fyrirspurnina til Flóttamannastofnunar: 

 
Í greinargerð kærenda kemur jafnframt fram að hann telji að þar sem hann hafi þegar fengið 
synjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd í Finnlandi þá muni hann verða sendur til 
heimalands síns verði hann endursendur til Finnlands. Við slíka endursendingu sé hætt við 
að íslensk stjórnvöld muni gerast brotleg gegn grundvallarreglu þjóðarréttar um non-
refoulement. Vísaði kærandi í skýrslu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna um 
endursendingar til Íraks frá 14. nóvember 2016 í því samhengi. 
 Kærunefnd sendi af þessu tilefni fyrirspurn til Flóttamannastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna þann 1. desember 2016. Leitað var eftir frekari upplýsingum um afstöðu 
stofnunarinnar til endursendinga á Írökum sem fengið höfðu synjanir á umsóknum sínum 
um alþjóðlega vernd í aðildarríkjum Dyflinnarsamstarfsins. Þá óskaði kærunefnd eftir 
leiðbeiningum frá stofnuninni um hvernig best væri að fara með mál þar sem 
einstaklingur frá Írak hefði fengið synjun á umsókn sinni í öðru ríki 
Dyflinnarsamstarfsins, í ljósi afstöðu Flóttamannastofnunar varðandi 
endursendingar til Írak, sem fram kom í framangreindri skýrslu. Svar barst kærunefnd 
frá Flóttamannastofnuninni þann 6. febrúar 2017. Í svarinu kemur fram að þau telji sig ekki 
geta bætt við það sem fram kemur í niðurstöðum skýrslunnar. [...] 
 Í ofangreindri skýrslu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna kemur fram að 
stofnunin leggist ekki gegn endursendingum írakskra ríkisborgara til Íraks en beinir m.a. 
þeim tilmælum til aðildarríkjanna að þvinga ekki írakska ríkisborgara til að snúa aftur til 
heimasvæða þeirra í Írak sem eru viðkvæm sökum stríðsátaka eða eru óörugg af öðrum 
ástæðum. Skuli það ríki sem skoði mál einstaklings meta efnislega hvort skilyrði séu fyrir 
endursendingum hans til Íraks. Kærunefndin hefur skoðað málsmeðferð finnskra 
stjórnvalda og telur nefndin að gögn málsins beri það með sér að í Finnlandi sé veitt 
fullnægjandi vernd gegn brottvísunum umsækjenda um alþjóðlega vernd til landa 
þar sem einstaklingar geta átt á hættu að verða fyrir ofsóknum og lífi þeirra og frelsi 
sé ógnað. Kærunefnd vill árétta að ekkert bendir til þess að írökskum umsækjendum 
sé sjálfkrafa synjað um alþjóðlega vernd í Finnlandi eða þeir sendir til heimaríkis án 
þess að leyst sé úr málum þeirra á einstaklingsgrundvelli. Vill kærunefnd í því 
sambandi taka fram að þau gögn sem kærandi lagði fram til viðbótar, þ.e. viðtal og 
ákvörðun finnskra stjórnvalda, gefa til kynna að fram hafi farið einstklingsbundið mat á 
aðstæðum hans hjá finnskum stjórnvöldum. Að öllu framangreindu virtu er það mat 
kærunefndar að endursending kæranda til Finnlands brjóti ekki gegn 42. gr. laga um 
útlendinga. [Áherslubreytingar höfundar] 

                                                
321 Sjá sérstaklega m.t.t. rökstuðningsins í MDE, M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi, 21. janúar 2011 (30696/09). 
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 Hvers vegna íslensk stjórnvöld senda erindi til Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna 
rúmum hálfum mánuði eftir að sama stofnun gaf út nýja skýrslu um sama viðfangsefni, þ.e. 
endursendingar íraskra umsækjenda um alþjóðlega vernd til Íraks, er ekki alveg ljóst. Þá er 
heldur ekki fyllilega ljóst hvers vegna álit þessarar alþjóðlegu stofnunar ætti að hafa vægi við 
túlkun 2. mgr. 42. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga.322 Í öllu falli kemur það ekki fram í 
úrskurði kærunefndar útlendingamála. Niðurstaða kærunefndarinnar er þó ljós, hún hefur 
framselt til finnskra stjórnvalda lögbundið mat sitt skv. ofangreindri 2. mgr. 42. gr. eftir að 
stofnun Sameinuðu þjóðanna neitaði að taka ómakið af nefndinni. 
 Um erindið til Útlendingastofnunar segir þá: 

 
Í greinargerð kærenda kemur jafnframt fram að hann telji að þar sem hann hafi þegar fengið 
synjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd í Finnlandi þá muni hann verða sendur til 
heimalands síns verði hann endursendur til Finnlands. Við slíka endursendingu sé hætt við 
að íslensk stjórnvöld muni gerast brotleg gegn grundvallarreglu þjóðarréttar um non-
refoulement. Vísaði kærandi í skýrslu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna um 
endursendingar til Íraks frá 14. nóvember 2016 í því samhengi. [...] 
 Kærunefnd sendi jafnframt þann 14. febrúar 2017, af ofangreindu tilefni, erindi til 
Útlendingastofnunar. Annars vegar fyrirspurn um það hvernig matið fer fram hjá 
stofnuninni þegar skoðað sé hvort tryggt sé að einstaklingur, sem endursenda á til annars 
ríkis á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, verði ekki áframsendur til svæðis þar sem 
hann hefur ástæður til að óttast ofsóknir eða vegna svipaðra aðstæðna sem greinir í 
flóttamannahugtakinu er í yfirvofandi hættu á að láta lífið eða verða fyrir ómannúðlegri eða 
vanvirðandi meðferð, sbr. 2. mgr. 42. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016. Hins vegar óskaði 
kærunefnd eftir upplýsingum um það hvernig matið skv. 2. mgr. 42. gr. laga um útlendinga 
fari fram þegar viðtaka ríkis er á grundvelli d-liðar 1. mgr. 18. gr. 
Dyflinnarreglugerðarinnar og umsækjandi er ríkisborgari lands, s.s. Íraks, þaðan sem 
engum hafi verið synjað um alþjóðlega vernd hér á landi, en samkvæmt upplýsingum á 
heimasíðu Útlendingastofnunar hafi engum írökskum umsækjenda, sem fengið hafði 
efnismeðferð á umsókn sinni hér á landi, verið synjað um alþjóðlega vernd árið 2016. 
 Svar Útlendingastofnunar barst kærunefnd þann 10. mars 2017. Í svarinu kom m.a. 
fram að við fyrri spurningu kærunefndar væri því til að svara að Útlendingastofnun kanni 
þær aðstæður sem bíði umsækjanda í viðtökulandi. Bæði almennar aðstæður, t.d. varðandi 
húsnæði, aðbúnað og þjónustu, og þau málsmeðferðarúrræði sem í boði eru. Við þessa 
rannsókn sé stuðst við upplýsingar úr alþjóðlegum skýrslum um viðtökulandið. Telji 
Útlendingastofnun tilefni til hafi hún samband við stjórnvöld í viðtökulandi til að fá frekari 
upplýsingar um málsmeðferðarúrræði eða þær aðstæður sem bíða umsækjanda við komuna 
til landsins. Sé hvert mál skoðað á einstaklingsgrundvelli og með tilliti til sérstakra 
aðstæðna í hverju máli. Varðandi síðari spurningu kærunefndar tók Útlendingastofnun m.a. 
fram að ef könnun Útlendingastofnunar leiðir í ljós að í viðtökulandi séu virk úrræði fyrir 
umsækjanda til að leita réttar síns eftir að hafa fengið synjun í máli sínu telur stofnunin, að 
öðrum þáttum gættum, ekkert því til fyrirstöðu að endursenda kæranda. Ef stofnunin telji 
tryggt að málsmeðferð í ábyrgu viðtökuríki sé fullnægjandi sé ekki skoðað frekar af hverju 
umsækjandi hafi fengið synjun í máli sínu þar í landi. Enda liggi fyrir að í viðtökulandi séu 
stjórnvöld sem hafi skoðað mál umsækjenda vegna aðstæðna hans í heimalandi og að 
umsækjandi hafi úrræði til að kæra til æðra stjórnvalds eða dómstóla. Hvað varði umsóknir 

                                                
322 Bréf stofnunarinnar í MDE, M.S.S. gegn Belgíu og Grikklandi, 21. janúar 2011 (30696/09) til belgískra 
stjórnvalda um ástand hæliskerfisins í Grikklandi hafði þó mikil áhrif í þeim dómi, var kærunefndin mögulega að 
óska eftir einhverju svipuðu? 
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Íraka þá vilji Útlendingastofnun taka það fram að hvert mál sé skoðað á 
einstaklingsgrundvelli og með tilliti til þeirra sérstöku aðstæðna sem eiga við í hverju máli 
og séu mál er vörðuðu írakska umsækjendur árið 2016 engin undantekning á því. Hafi ekki 
verið tekið ákvörðun um að veita öllum frá Írak alþjóðlega vernd heldur sé hvert mál 
skoðað sérstaklega. [Feitletranir höfundar] 
  Hlutverk kærunefndar útlendingamála er að taka við kærum frá m.a. umsækjendum um 

alþjóðlega vernd eftir ákvarðanir Útlendingastofnunar í málum þeirra, sbr. 7. gr. laga nr. 
80/2016 um útlendinga. Í 6. mgr. 8. gr. sömu laga segir þá: „Nefndin skal meta að nýju alla 
þætti kærumáls. Hún getur ýmist staðfest ákvörðun að niðurstöðu til, breytt henni eða hrundið 
að nokkru eða öllu leyti. Þá getur nefndin einnig vísað máli til meðferðar að nýju til þeirrar 
stofnunar sem tók þá ákvörðun sem kærð var.“ Allt þetta hefur verið rakið áður í kafla 3.1.1. 
Með öðrum orðum er Útlendingastofnun lægra sett stjórnvald gagnvart kærunefnd 
útlendingamála hvað þetta varðar og kæruheimildir hafa ákveðnu hlutverki að gegn, sbr. KNÚ 
28. júlí 2016 (245/2016) þar sem segir: „Ljóst er að meginmarkmiðið með kæruheimildum er 
að tryggja réttaröryggi borgaranna með því að gera þeim kleift að fá umfjöllun um mál sín á 
tveimur stjórnsýslustigum.“ 
 Samkvæmt seinni málslið 1. mgr. 22. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 skal þegar ákvörðun 
byggist á mati greina í rökstuðningi frá þeim meginsjónarmiðum sem ráðandi eru. Nú má spyrja 
með hliðsjón af ofanrituðu, réttaröryggi kæranda og þeirri staðreynd að rökstuðningur 
Útlendingastofnunar í hinni kærðu ákvörðun var svo takmarkaður að kærunefndin taldi sig 
þurfa að senda sérstakt bréf til stofnunarinnar til að fá frekari upplýsingar um framkvæmd hins 
lögbundna mats. Hefði ekki verið réttara að vísa kærunni aftur til Útlendingastofnunar til nýrrar 
málsmeðferðar, eða, var þarna um eðlilega framkvæmd að ræða þar sem kærunefndin sinnti 
aðeins sinni eigin rannsóknarskyldu? Að því slepptu er alls ekki að sjá í svörum hins lægra setta 
stjórnvalds að einstaklingsbundið mat fari fram, þrátt fyrir staðhæfingar um annað, heldur sé 
matið almennt og að mestu séu notaðar almennar opinberar heimildir. Þá telur 
Útlendingastofnun því ekkert til fyrirstöðu að framselja hið lögbundna mat skv. 2. mgr. 42. gr. 
laga nr. 80/2016 um útlendinga til erlendra ríkja, þ.e. séu viðtökuríkin almennt talin ábyrg. 
 Þrátt fyrir að kærunefnd útlendingamála hafi ekki talið sig getað úrskurðað í máli kæranda 
án þess að leita eftir frekari upplýsingum frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og 
Útlendingastofnun lætur nefndin þessi afar takmörkuðu og, að mati höfundar, ófullnægjandi 
svör duga. Í framhaldinu staðfesti kærunefndin ákvörðun Útlendingastofnunar og bar kæranda 
því að yfirgefa Ísland á grundvelli ákvæða Dyflinnarreglugerdarinnar. 
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4.4.1.6 KNÚ 19. apríl 2017 (223/2017) 
 Næstu þrír úrskurðir, KNÚ 19. apríl 2017 (223/2017),323 snéru allir að sömu fjölskyldunni, 
hjónum með tvær dætur þar sem sú yngri var barn að aldri en öll þeirra voru talin vera 
einstaklingar í sérstaklega viðkvæmri stöðu í skilningi 6. tölul. 3. gr. laga nr. 80/2016 um 
útlendinga. Noregur var hið ábyrga ríki skv. viðmiðum Dyflinnarreglugerðarinnar. 
Rökstuðningurinn er, þegar þarna er komið við sögu, kominn í afar fastar skorður; lagaramminn 
er settur, við mat á aðstæðum og málsmeðferð í Noregi eru taldar upp alls 28 heimildir án frekari 
efnislegrar vísunar til þeirra, nokkur atriði í málsmeðferðinni í Noregi er rakin afar stuttlega, 
þau úrræði sem umsækjendum um alþjóðlega vernd standa til boða eru nefnd án mats á því 
hversu raunhæf þau eru í raun og að lokum kemur fram: 

 
Athugun kærunefndar á aðstæðum umsækjenda um alþjóðlega vernd[, þ.m.t. barna,] í 
Noregi hefur ekki leitt í ljós gögn sem gefa tilefni til að líta svo á að aðstæður eða 
móttökuskilyrði þeirra þar í landi séu þess eðlis að hætta sé á að endursending umsækjenda 
um alþjóðlega vernd til Noregs brjóti í bága við 1. eða 2. mgr. 42. gr. laga um útlendinga 
eða 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu.324 
 

 Því næst er eins og í KNÚ 19. apríl 2017 (214/2017) litið til greinargerðar talsmanns 
fjölskyldunnar og er rétt að sú umfjöllun fylgi hér að mestu: 

 
Í greinargerð kæranda er tölfræði í málum er varða umsóknir um alþjóðlega vernd frá 
írökskum ríkisborgurum í Noregi rakin yfir ákveðið tímabil. Telur kærandi að tölfræðin 
bendi til þess að hlutfallslega færri hljóti vernd en áður og við slíkar aðstæður muni fjöldi 
ákvarðana vera í andstöðu við ákvæði Flóttamannasamningsins auk annarra 
mannréttindasamninga og grundvallarreglna um bann við endursendingu fólks þangað sem 
líf þess eða frelsi sé í hættu. Kærunefnd hefur skoðað tölfræðileg gögn frá norsku 
útlendingastofnuninni en þar kemur fram að á tímabilinu janúar 2016 til mars 2017 voru 
2.680 umsóknir frá írökskum ríkisborgurum teknar til skoðunar hjá stofnuninni og fengu 
1.257 Írakar synjun eða um 47%. Af þessum tölum má sjá að þrátt fyrir að synjunarhlutfall 
umsókna írakskra ríkisborgara um alþjóðlega vernd hafi verið hátt á þessu tímabili þá má 
jafnframt sjá að í málum tæplega 17% Íraka hefur stofnunin talið að forsendur væru fyrir 
því að veita þeim alþjóðlega vernd. 
 Kærandi ber fyrir sig að norsk yfirvöld sendi írakska umsækjendur um alþjóðlega vernd 
aftur til heimaríkis þrátt fyrir að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hvetji ríki til að 
snúa ekki nokkrum einstaklingi gegn vilja sínum til svæða í mið- og norður Írak. 
Kærunefnd telur að skilgreining norskra yfirvalda á tilteknum hlutum Íraks sem öruggum 
svæðum gefi ekki ein og sér til kynna að meðferð umsókna um alþjóðlega vernd kunni að 
brjóta í bága við bann við endursendingu útlendinga til svæðis þar sem líf þeirra eða frelsi 
kunni að vera í hættu, sbr. 42. gr. laga um útlendinga. Samkvæmt ofangreindum gögnum 
kemur fram að norsk stjórnvöld endurmeta reglulega öryggisástand í ákveðnum löndum, 
þar á meðal Írak og er jafnframt möguleikann á flutningum innanlands. Að mati 
kærunefndar bera gögn málsins það með sér að í Noregi sé almennt veitt fullnægjandi vernd 

                                                
323 Sjá líka KNÚ 19. apríl 2017 (224/2017) og KNÚ 19. apríl 2017 (225/2017). 
324 Þar sem þessi athugun er að breyttu breytanda næstum nákvæmlega eins og í KNÚ 19. apríl 2017 (214/2017) 
er varðar Finnland og höfundur hefur þegar rakið ítarlega þann úrskurð og gagnrýnt nálgun kærunefndar í þeirri 
umfjöllun er óþarfi að lengja reifun með því að birta aftur sama texta. 
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gegn brottvísun umsækjenda um alþjóðlega vernd til landa þar sem einstaklingar eiga á 
hættu að verða fyrir ofsóknum og lífi þeirra og frelsi ógnað (non-refoulement), sbr. 73. gr. 
norskra laga um útlendinga (n. lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her). 
Er þá sérstaklega litið til þess að þau gögn sem kærunefnd hefur kynnt sér benda eindregið 
til þess að málsmeðferð norskra yfirvalda sé fullnægjandi og veiti umsækjendum um 
alþjóðlega vernd viðunandi úrræði til að tryggja að réttur sé ekki á þeim brotinn og að 
einstaklingsbundið mat verði lagt á aðstæður þeirra. Ekkert bendi til þess að írökskum 
umsækjendum sé synjað sjálfkrafa um alþjóðlega vernd í Noregi eða þeir endursendir til 
heimaríkis án þess að leyst sé úr málum þeirra á einstaklingsgrundvelli. Í því sambandi 
tekur kærunefnd jafnframt fram að gögn sem kærandi hefur lagt fram varðandi mál sitt hjá 
norskum stjórnvöldum benda eindregið til þess að farið hafi fram einstaklingsbundið mat 
á aðstæðum hans hjá norskum stjórnvöldum. Gögn sem kærandi hefur lagt fram eru að 
þessu leyti í samræmi við skýrslur sem kærunefnd hefur kynnt sér sem benda eindregið til 
þess að umsækjendum um alþjóðlega vernd séu tryggð raunhæf úrræði til að leita réttar 
síns í Noregi, sbr. 13. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. 
 Í greinargerð kæranda er á því byggt að íslensk stjórnvöld myndu veita írökskum 
ríkisborgurum í sambærilegri stöðu alþjóðlega vernd en vísbendingar séu um að synjanir á 
umsóknum um alþjóðlega vernd í sambærilegum málum séu tíðari í Noregi. Í ljósi þessa 
sendi kærunefnd fyrirspurn, dags. 14. febrúar 2017, til Útlendingastofnunar varðandi það 
hvernig Útlendingastofnun meti að tryggt sé að einstaklingur, sem standi til að endursenda 
til annars ríkis Dyflinnarsamstarfsins, verði ekki sendur áfram til svæðis þar sem hann hafi 
ástæður til þess að óttast ofsóknir eða vegna svipaðra aðstæðna og greini í 
flóttamannahugtakinu sé í yfirvofandi hættu á að láta lífið eða verða fyrir ómannúðlegri 
eða vanvirðandi meðferð, sbr. 2. mgr. 42. gr. laga um útlendinga. Þá óskaði kærunefnd 
einnig eftir upplýsingum um hvernig matið samkvæmt fyrrgreindu ákvæði fari fram þegar 
viðtaka er á grundvelli d-liðar 1. mgr. 18. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar, þegar 
einstaklingurinn hafi nú þegar fengið synjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd í 
viðtökuríki, og hann er ríkisborgari ríkis þaðan sem engum sé synjað um alþjóðlega vernd 
á Íslandi, s.s. Írak, samkvæmt tölfræðiupplýsingum á heimasíðu Útlendingastofnunar. 
 Í svari Útlendingastofnunar, dags. 10. mars 2017, kemur m.a. fram að aðstæður sem 
bíði umsækjanda um alþjóðlega vernd í viðtökulandi séu rannsakaðar, bæði varðandi 
móttökuna og málsmeðferðina. Við rannsóknina sé stuðst við alþjóðlegar skýrslur um 
viðtökulandið, viðtal við umsækjanda og ef nauðsyn þykir þá sé haft samband við 
stjórnvöld í viðtökulandi til að fá frekari upplýsingar um málsmeðferðarúrræði eða þær 
aðstæður sem bíði umsækjanda við komuna til landsins. Ef rökstuddar ástæður séu til að 
ætla að kerfisgallar séu á málsmeðferð umsókna um alþjóðlega vernd í ábyrgu 
viðtökulandi eða á móttökuskilyrðum er umsækjandi ekki sendur til þess lands og 
málið tekið yfir af íslenskum stjórnvöldum. Þegar um sé að ræða mál þar sem fyrir 
liggur að umsækjandi hafi fengið synjun við umsókn sinni í ábyrgu viðtökulandi sé 
rannsókn Útlendingastofnunar sú sama og í öðrum málum. Leiði könnun 
Útlendingastofnunar í ljós að í viðtökulandi séu virk úrræði fyrir umsækjanda til að leita 
réttar síns eftir að hafa fengið synjun í máli sínu telur stofnunin, að öðrum þáttum gættum, 
ekkert því til fyrirstöðu að endursenda umsækjanda. Þá taki Útlendingastofnun sérstaklega 
fram að hvert mál sé skoðað á einstaklingsgrundvelli og með tilliti til þeirra sérstöku 
aðstæðna sem eigi við í hverju máli. Mál er varði írakska umsækjendur um alþjóðlega vernd 
árið 2016 hafi ekki verið undantekning á því. Ekki hafi verið tekin ákvörðun um að veita 
öllum frá Írak alþjóðlega vernd heldur sé hvert mál skoðað sérstaklega. [...]325 
 Að öllu framangreindu virtu er það mat kærunefndar að endursending kæranda til 
Noregs brjóti ekki gegn 42. gr. laga um útlendinga. 
 

                                                
325 Höfundur sleppir hér kafla um fyrirspurn til Flóttamannatofnunar Sameinuðu þjóðanna sem er efnislega 
samhljóða þeirri sem reifuð er með KNÚ 19. apríl 2017 (214/2017). 
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 Að lokum var því ákvörðun Útlendingastofnunar staðfest og fjölskyldunni gert að yfirgefa 
Ísland á grundvelli ákvæða Dyflinnarreglugerðarinnar. Um ofangreinda tilvitnun má bæta því 
við umfjöllun við afar svipaða tilvitnun í KNÚ 19. apríl 2017 (214/2017) að aftur missir 
kærunefnd Útlendingamála af meginatriðinu. Talsmaður kærenda færir fyrir því rök að 
málsmeðferð í málum Íraka sé ekki samræmd á Íslandi og í Noregi. Því í raun neitar kærunefnd 
ekki en með afar almennri umfjöllun um hið ábyrga viðtökuríki skautar kærunefndin framhjá 
ágreiningsefninu. Þar sem í þessum úrskurði birtist önnur reifun á svari Útlendingastofnunar en 
í síðasta úrskurði sést að Útlendingastofnun setur kröfu um kerfisbundinn galla til þess að 
stofnunin telji þörf til að meta hvort það sé tryggt að umsækjendur verði ekki áframsendir til 
svæða þar sem líf þeirra eða frelsi kann að vera í hættu, sbr. 2. mgr. 42. gr. laga nr. 80/2016 um 
útlendinga. Þó kærunefndin taki ekki undir þessa kröfu um kerfisgalla má segja að með því að 
birta hana í úrskurði sínum sé veitt þegjandi samþykki fyrir kröfunni. Þá er í öllu falli ljóst að 
kærunefndin telur sér það heimilt að framselja lögbundið mat sitt skv. ofangreindri 2. mgr. 42. 
gr. til erlends ríkis, sem gerir greinina um leið í raun marklausa. M.ö.o. fer ekkert mat fram hjá 
íslenskum stjórnvöldum hvort það sé í raun tryggt að kærendur verði ekki sendir áfram til svæða 
þar sem líf þeirra eða frelsi kann að vera í hættu. 
 
4.4.1.7 KNÚ 19. apríl 2017 (243/2017) 
Þann 19. apríl 2017, sama dag og síðustu úrskurðirnir hér að ofan eru dagsettir og rétt rúmum 
tveimur árum eftir að fyrsti úrskurðurinn í þessum kafla um umsækjendur um alþjóðlega vernd 
frá Írak er dagsettur, fellur síðasti úrskurðurinn, KNÚ 19. apríl 2017 (243/2017), vegna Íraka 
sem þessi rannsókn nær til. Að þessu sinni var það Austurríki sem bar ábyrgð á umsókn kæranda 
skv. viðmiðum Dyflinnarreglugerðarinnar. Áður en úrskurðurinn sjálfur er reifaður er rétt að 
grípa stuttlega niður í greinargerð talsmanns kæranda sem send var til kærunefndar 
útlendingamála: 

 
Krafa kæranda um að verða ekki sendur aftur til Austurríkis byggir aðallega á því að 
þangað megi ekki senda hann vegna non-refoulement reglu þjóðaréttar. Í málinu liggur 
fyrir endanleg ákvörðun austurrískra stjórnvalda um synjun á umsókn kæranda um 
alþjóðlega vernd og um endursendingu hans til Íraks. Samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 45. 
gr. útl. mega íslensk stjórnvöld hins vegar ekki „senda útlending til svæðis þar sem hann 
hefur ástæðu til að óttast ofsóknir sem geta leitt til þess að hann skuli teljast flóttamaður 
eða ef ekki er tryggt að hann verði ekki sendur áfram til slíks svæðis.“ [Áherslubr. undirr.] 
Samkvæmt 2. málsl. sömu málsgreinar gildir hið sama um útlending sem er „í yfirvofandi 
hættu á að láta lífið eða verða fyrir ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð“, óháð því þá 
hvort hann falli undir skilgreiningu 44. gr. sbr. 44. gr. a útl. eða ekki. Miðað við lýsingu 
og aðstæður kæranda myndi endursending hans til Íraks, bein eða óbein, leiða af sér 
brot á 1. mgr. 45. gr. útl. [...]. Þá geisar nú heiftúðugt stríð í norðurhluta landsins svo 
ómögulegt er fyrir kæranda að fá nokkra vernd yfirvalda í heimahéraði sínu. Enda er það 
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nær óumdeilt hér á landi að endursendingar til Íraks koma ekki til greina nú um 
stundir þar sem aðstæður þar eru svo slæmar að þær brjóta í raun bæði gegn 
réttinum til lífs skv. 2. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) og banninu gegn 
ómannlegri eða vanvirðandi meðferð skv. 3. gr. MSE. 
 Eins og áður segir þurfa íslensk stjórnvöld skv. 1. mgr. 45. gr. útl. að tryggja að 
kærandi verði ekki sendur áfram til Íraks. Útlendingastofnun hefur engan reka gert að 
því að fá slíka tryggingu frá austurrískum stjórnvöldum. Miðað við alvarleika málsins og 
eðli hinnar mjög svo íþyngjandi ákvörðunar verður að gera meiri kröfur til íslenskra 
stjórnvalda en að þau skoði mál eins og þetta á jafn yfirborðskenndan máta og ákvörðun 
Útlendingastofnun ber með sér að gert hafi verið í tilfelli kæranda. [...] 
 Kærunefnd útlendingamála ber skylda til að tryggja að kæranda verði ekki gert 
að snúa aftur til þessa svæðis en austurrískum stjórnvöldum er ekki treystandi til að 
vernda þá Íraka sem til þeirra leita326 sé tekið mið af stórkostlegum áformum þeirra um að 
endursenda tugir þúsunda flóttamanna, m.a. Íraka, á næstu árum. Sumar heimildir benda 
jafnvel til þess að þær endursendingar séu þegar hafnar. [Feitletranir höfundar] 
  Eins og sést í tilvitnuninni er mjög skýrt í greinargerð talsmanns kæranda hver lagarökin 

eru og hvaða málavextir það eru sem mestu skipta. Hérna ráða mestu kröfur íslenskra laga, þ.e. 
þágildandi 1. mgr. 45. gr. laga nr. 96/2002 um útlendinga og núgildandi 2. mgr. 36. gr., sbr. 2. 
mgr. 42. gr., laga nr. 80/2016 um útlendinga. Það ætti að vera óþarfi að taka fram að skv. 
lögmætisreglu íslenskrar stjórnsýslu eru íslensk stjórnvöld bundin af íslenskum lögum og það 
er þeirra hlutverk að túlka og beita þeim. Framsal til erlendra ríkja eða stofnana þarf að koma 
skýrt fram í lögum. Þrátt fyrir þessa skýru kröfugerð er rökstuðningur kærunefndar 
útlendingamála áfram á sömu nótum. Við mat á aðstæðum og málsmeðferð Austurríkis eru 
taldar upp sjö heimildir án frekari efnislegrar tilvísunar til þeirra. Nokkuð tilviljanakennd lýsing 
á ferli umsókna um alþjóðlega vernd fylgir þá ásamt upptalningu á mögulegum 
málsmeðferðarúrræðum án nokkurrar greiningar á hversu raunhæf þau eru. Að þessari almennu 
umföllun lokinni segir: 

 
Austurríki er aðildarríki Evrópusambandsins og hefur innleitt tilskipanir 
Evrópusambandsins er varða réttarúrræði og móttökuaðstæður fyrir umsækjendur um 
alþjóðlega vernd. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur ekki lagst gegn 
endursendingu umsækjenda um alþjóðlega vernd til Austurríkis á grundvelli 
Dyflinnarreglugrðarinnar. 
 Athugun kærunefndar á aðstæðum umsækjenda um alþjóðlega vernd í Austurríki hefur 
ekki leitt í ljós gögn sem gefa tilefni til að líta svo á að aðstæður eða móttökuskilyrði þeirra 
þar í landi séu þess eðlis að hætta sé á að endursending umsækjenda um alþjóðlega vernd 
til Austurríkis brjóti í bága við 1. eða 2. mgr. 42. gr. laga um útlendinga eða 3. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu. 
  Þrátt fyrir að niðurstöðukafla úrskurðarins sé ekki lokið liggur niðurstaðan, eins og í fyrri 

úrskurðum, fyrir. Eftir almenna umfjöllun þar sem enga vísun til heimilda er að finna eða mat 
                                                
326 Í úrskurðinum kemur til dæmis fram að aðeins 29% þeirra Íraka sem sótt hafi um alþjóðlega vernd í Austurríki 
hafi fengið slíka vernd árið 2016. 
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á þeim og án alls einstaklingsbundins mats brýtur endursending til Austurríkis ekki gegn 2. 
mgr. 42. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga. Engu að síður reifar kærunefnd útlendingamála 
efni greinargerðar talsmanns kæranda í áframhaldandi rökstuðningi, fjallar um erindi sín til 
Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og Útlendingastofnunar sem þegar hefur verið 
greint frá í síðustu úrskurðum og kemst svo aftur að sömu fyrirsjáanlegu niðurstöðu: „Að öllu 
framangreindu virtu er það mat kærunefndar að endursending kæranda til Austurríkis brjóti 
ekki gegn 42. gr. laga um útlendinga.“ Var kæranda því gert að yfirgefa landið á grundvelli 
Dyflinnarreglugerðarinnar. 
 
4.4.2 Heimaríki – Íran 
4.4.2.1 KNÚ 26. ágúst 2015 (109/2015) 
Fyrsti úrskurðurinn sem fellur undir rannsóknina og snéri að ríkisborgara Írans var kveðinn upp 
þann 26. ágúst 2015, KNÚ 26. ágúst 2015 (109/2015). Í þetta skiptið var það Noregur sem 
samþykkti viðtöku kæranda á grundvelli d-liðar 1. mgr. 18. gr. Dyflinnarreglugerðinnar. Í reifun 
kærunefndar á hinni kærðu ákvörðun Útlendingastofnunar kemur fram nokkuð áhugaverð 
túlkun Útlendingastofnunar á þágildandi 1. mgr. 45. gr. laga nr. 96/2002 um útlendinga: 

 
Jafnframt bendi ekkert til þess að flutningur kæranda til Noregs brjóti í bága við 33. gr. 
flóttamannasamningsins, 13. gr. mannréttindasáttmála Evrópu eða 1. mgr. 45. gr. laga um 
Útlendinga. Útlendingastofnun telur ljóst að kærandi eigi raunhæfa möguleika á að leita 
réttar síns fyrir stjórnvöldum í Noregi og eftir atvikum fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu. 
 Í ákvörðun Útlendingastofnunar kemur fram að í greinargerð kæranda hafi því verið 
haldið fram að málsmeðferð norskra yfirvalda á báðum stjórnsýslustigum hafi verið 
ábótavant og ekki hafi verið tekið tillit til afleiðinga hugsanlegrar endursendingar kæranda 
til Íran. Í þessu sambandi ítrekar Útlendingastofnun að í ákvörðun stofnunarinnar sé fyrst 
og fremst litið til sjónarmiða sem lúta að aðstæðum umsækjanda og málsmeðferð í 
Noregi og hvort meginreglan um „non-refoulement“ sé virt þar í landi, en ekki 
hugsanlegrar áframsendingar hans til heimaríkis. Þá er áréttað að meginreglan um 
„non-refoulement“ sé lögfest í 73. gr. norsku útlendingalaganna, auk þess sem Noregur sé 
bundið af sömu alþjóðlegu reglum og Ísland.327 [Áherslubreytingar höfundar] 
 

 Til viðbótar þessari umfjöllun segir kærunefndin að Útlendingastofnun bæti við 
möguleikunum á að kæra ákvarðanir vegna umsókna um alþjóðlega vernd til norskra dómstóla 
sem og að höfða mál gegn norska ríkinu fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu.328 Ljóst er af 

                                                
327 Reyndar segir í hinni kærðu ákvörðun, UTL 12. desember 2014 (2014-05023), í reifun á athugasemdum 
talsmanns kæranda mjög stuttaralega: „Í ljósi þess að ákvörðun þessi lítur einungis að því hvort beita eigi 1. mgr. 
17. gr. DRR er það mat Útlendingastofnunar að ekki sé tilefni til þess að fjalla frekar um aðstæður í heimalandi 
umsækjanda hér og því vísað til viðtals við umsækjanda og greinargerðar þar um.“ 
328 Talsmaður kæranda bendir þó á í greinargerð, dags. 23. febrúar 2015, til kærunefndarinnar að kærandi muni að 
öllum líkindum þurfa að greiða sjálfur fyrir slíka kæru til dómstóla, bæði norskra og Mannréttindadómstóls 
Evrópu, en að hann sé með öllu eignalaus. 
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ofanrituðu að Útlendingastofnun lítur á niðurlag 1. málsl. 1. mgr. 45. gr. laga nr. 96/2002 um 
útlendinga sem skyldu íslenskra laga fyrir erlend ríki til að uppfylla. Þ.e.a.s. skylduna að ekki 
megi senda útlending til ríkis ef ekki er tryggt að hann verði ekki sendur áfram þaðan til svæðis 
þar sem hann hefur ástæðu til að óttast ofsóknir sem geta leitt til þess að hann skuli teljast 
flóttamaður. Í túlkun Útlendingastofnunar er þetta í raun dauður bókstafur í íslenskum lögum. 
 Kærunefnd hefur niðurstöðukafla sinn á að tilgreinar úrlausnarefni kærumálsins. Það sé að 
„skera úr um hvort Útlendingastofnun hafi tekið rétta ákvörðun þegar ákveðið var að taka ekki 
umsókn kæranda um hæli til efnismeðferðar og vísa honum til Noregs.“ Segir áfram að 
úrslausnarefnið sé því „afmarkað við það hvaða ríki skuli bera ábyrgð á umsókn kæranda um 
aljóðlega vernd og skuli taka hana til efnislegrar meðferðar“ en í úrskurðinum verði ekki tekin 
afstaða til stöðu kæranda sem flóttamanns og verði „því ekki fjallað um stöðu kæranda í 
heimalandi hans.“ 
 Næst rekur kærunefndin lagaramma úrskurðarins og vísast í kaflann um Írak að ofan um 
hann. Að því loknu skoðar nefndin aðstæður umsækjenda um alþjóðlega vernd og málsmeðferð 
í Noregi, því framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu krefst þess. Telur nefndin upp fimm 
heimildir um fyrrnefndar aðstæður og málsmeðferð án nokkurrar efnislegrar umfjöllunar sem 
heitið getur. Bendir nefndin á að þó kærandi hafi fengið synjun á tveimur stjórnsýslustigum í 
Noregi geti hann farið fram á endurupptöku, farið með mál sitt fyrir almenna dómstóla eða 
leitað til umboðsmanns norska stórþingsins. Þá sé Noregur aðili að flóttamannasamningi 
Sameinuðu þjóðanna og mannréttindasáttmála Evrópu og sé því Noregur bundinn af sömu 
alþjóðlegu skuldbindingum og Ísland. Undir það falli m.a. reglan um bannið gegn 
endursendingu og segi í skýrslu bandaríska utanríkisráðuneytisins fyrir árið 2014 að norsk 
stjórnvöld virði þá reglu. Að lokum segir: 

 
Athugun kærunefndarinnar á aðstæðum hælisleitenda í Noregi hefur ekki leitt í ljós gögn 
sem gefa tilefni til að líta svo á að aðstæður eða móttökuskilyrði hælisleitanda í Noregi séu 
þess eðlis að hætta sé á að endursending kæranda til Noregs brjóti í bága við 1. mgr. 45. gr. 
laga um útlendinga eða 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, verði hann sendur þangað. Þá 
benda öll gögn til þess að kæranda séu tryggð úrræði til að leita réttar síns í Noregi. Verður 
því, með vísan til ofangreinds ekki talið að endursending kæranda til Noregs brjóti gegn 3. 
gr. eða 13. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. 
 

Þó það hefði verið gaman hefði kærunefndin vísað til ofangreindar 1. mgr. 45. gr. einnig í lok 
tilvitnunarinnar verður ekki sagt meir um það. Það sem kemur hins vegar næst vekur athygli. 
Eftir hið sjálfsörugga mat kærunefndarinnar um hið ágæta hæliskerfi Noregs segir: 

 
Ef til þess kæmi að norsk stjórnvöld taki endanlega ákvörðun um að flytja kæranda til 
heimaríkis hans eða annars ríkis þar sem kærandi telur raunverulega hættu vera á að hann 
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sæti ofsóknum, pyndingum eða ómannlegri eða vanvirðandi meðferð, á kærandi raunhæft 
úrræði með því að leggja fram beiðni til Mannréttindadómstóls Evrópu um 
bráðabirgðaráðstöfun skv. 39. gr. málsmeðferðarreglna dómstólsins. Slík beiðni mundi í 
því tilviki beinast að norska ríkinu. 
 

Eftir að tiltaka sérstaklega skýrslu bandaríska utanríkisráðuneytisins hér að ofan og margítreka 
ágæti norska hæliskerfisins virðist enn þá vera smá vafi í hugum nefndarmanna 
kærunefndarinnar. Þeir telja þó, að því er virðist, að Mannréttindadómstóllinn geti tekið á þeim 
möguleika. Hins vegar verður að spyrja miðað við þennan fyrirvara, er þá tryggt eða ekki tryggt 
að kærandi verði ekki sendur frá Noregi til svæðis þar sem hann hefur ástæðu til að óttast 
ofsóknir sem geta leitt til þess að hann skuli teljast flóttamaður. Kærunefndin leiðir ekki hugann 
frekar að því og staðfestir niðurstöðu Útlendingastofnunar um að kærandi beri að yfirgefa 
landið á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar með tilvísun, rétt í blálokin, til þess að 
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna leggist ekki gegn endursendingum til Noregs. 
 Við þetta mál má bæta að vegna mistaka hér á landi voru norsk stjórnvöld ekki látin vita af 
kæru viðkomandi til æðra stjórnvalds og rann því tímafrestur íslenskra stjórnvalda út til þessa 
senda kæranda aftur til Noregs áður en endanleg niðurstaða lá fyrir hér á landi. Var mál hans 
því tekið til efnislegrar meðferðar hér á landi þar sem Útlendingastofnun komst að þeirri 
niðurstöðu að kærandi væri flóttamaður og að hann skyldi fá alþjóðlega vernd hér á landi, sbr. 
UTL 24. maí 2016 (2014-05023). 
 
4.4.2.2 KNÚ 26. ágúst 2015 (108/2015) 
Annar úrskurðurinn sem fellur undir rannsóknina og snéri að ríkisborgara Írans var einnig 
kveðinn upp þann 26. ágúst 2015, KNÚ 26. ágúst 2015 (108/2015), og aftur var Noregur ábyrga 
ríkið skv. reglum Dyflinnarreglugerðarinnar. Málavextir eru nær algjörlega þeir hinir sömu og 
í úrskurðinum að ofan og orðalag úrskurðarins einnig nær orðrétt alveg hið sama. Eini 
markverði efnislegi munurinn er sá að nú hafði kærandi látið reyna á endurupptöku fyrir 
norskum stjórnvöldum án árangurs. Það breytti engu og kærunefndin komst að sömu niðurstöðu 
og í KNÚ 26. ágúst 2015 (109/2015). Hins vegar eins og í hinu fyrr máli hafði gleymst að 
tilkynna kæruna til norskra yfirvalda svo fresturinn til endursendingar rann út og umsóknin því 
tekin til efnismeðferðar þar sem kæranda var veitt alþjóðleg vernd sem flóttamanni. 
 
4.4.2.3 KNÚ 12. apríl 2016 (128/2016) 
Þriðji úrskurðurinn sem snéri að ríkisborgara Írans kom nokkrum mánuðum síðar eða þann 12. 
apríl 2016. Nú var það Þýskaland sem samþykkti endurviðtöku á grundvelli d-liðar 1. mgr. 18. 
gr. Dyflinnarreglugerðarinnar. 
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 Í niðurstöðukafla kærunefndar Útlendingamála er úrlausnarefni kærumálsins afmarkað, þ.e. 
að kanna hvaða ríki skuli bera ábyrgð á umsókn kæranda. Því næst er lagaramminn settur. Þá 
hins vegar breytir út af venjunni. Kærunefndin rekur málavexti og kemst að þeirri niðurstöðu 
að kærandi sé einstaklingur í sérstaklega viðkvæmri stöðu, m.a. vegna atburða sem gerðust í 
Þýskalandi. Eftir að hafa komist að þeirri niðurstöðu að líklegt sé að hann lendi aftur á sama 
stað, verði hann sendur til Þýskalands, segir í úrskurðinum: 

 
Að framangreindu virtu er það mat kærunefndar að þrátt fyrir að staðfesting þýskra 
stjórnvalda á ábyrgð þeirra á kæranda og hælisumsókn hans liggi fyrir þá beri eins og hér 
háttar sérstaklega til að flytja ábyrgð á efnislegri meðferð hælisumsóknar kæranda yfir á 
íslensk stjórnvöld á grundvelli sérstakra ástæðna, sbr. 2. mgr. 46. gr. a laga um útlendinga. 
[...] Niðurstaða kærunefndar byggist á heildstæðu mati á sérstökum aðstæðum kæranda, 
þar með talið ástæðu flótta kæranda frá heimaríki sínu. 
 Hér vekur sérstaka athygli því sem hnýtt er við í lokin um ástæður flótta hans frá heimaríkinu 

en stjórnvöld hér forðast það almennt að líta til þeirra atriða í Dyflinnarmálum. Með UTL 24. 
maí 2016 (2015-05128) var kæranda svo veitt alþjóðleg vernd á Íslandi. Sökum sérstöðu 
málsins er lítið á rökstuðningi kærunefndar að græða í samhengi rannsóknarinnar. Það er hins 
vegar athyglisvert að Útlendingastofnun hafði fyrst komist að andstæðri niðurstöðu og vildi 
senda kæranda til Þýskalands sem hafði þegar hafnað umsókn hans um alþjóðlega vernd en 
síðar, eftir að hafa fengið umsókn hans til efnismeðferðar, komst Útlendingastofnun að þeirri 
niðurstöðu að kærandi væri í raun flóttamaður. 
 
4.4.2.4 KNÚ 27. apríl 2016 (149/2016) 
Þann 27. apríl 2016 var kveðinn upp úrskurður í máli ríkisborgara frá Íran þar sem enn einu 
sinni Noregur var hið ábyrga ríki skv Dyflinnarreglugerðinni en Noregur hafði samþykkt 
endurviðtöku á grundvelli d-liðar 1. mgr. 18. gr. sömu reglugerðar. Í reifun kærunefndarinnar 
á niðurstöðu Útlendingastofnunar kemur athyglisverð nálgun á túlkun og samspil 1. mgr. 17. 
gr. Dyflinnarreglugerðarinnar og þágildandi 2. mgr. 46. gr. a laga nr. 96/2002 um útlendinga: 

 
Varðandi andmæli kæranda kom m.a. fram í ákvörðun Útlendingastofnunar að ákvæði 17. 
gr. Dyflinnarreglugerðarinnar yrði ekki túlkað á þann veg að fjölgun hælisumsókna í 
aðildarríkjum leiði ein og sér til þess að um sérstakar aðstæður væri að ræða í skilningi 2. 
mgr. 46. gr. a útlendingalaga. 
 

Ekki er í úrskurði kærunefndarinnar gerð athugasemd við þetta orðalag og því varla annað hægt 
að álykta en að nefndin samþykki þetta samspil greinanna tveggja, annars vegar í reglugerðinni 
og hins vegar íslenskum lögum um útlendinga. 
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 Kærunefndin afmarkar næst úrlausnarefnið og lagarammann eins og áður og skoðar að því 
loknu aðstæður umsækjenda um alþjóðlega vernd og málsmeðferð í Noregi, þar sem úrlausnir 
Mannréttindadómstóls Evrópu leggja þær skyldur á ríki sem hyggja á endursendingar á 
grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Telur nefndin upp tíu heimildir og svo segir: 

 
Samkvæmt gögnum málsins vísa stjórnvöld í Noregi ekki hælisleitendum brott til landa þar 
sem einstaklingar eiga á hættu að verða fyrir ofsóknum og lífi þeirra og frelsi er ógnað 
(non-refoulement). hann leitað til lögregluyfirvalda í landinu. Með vísan til framangreinds 
hefur athugun kærunefndar á aðstæðum hælisleitenda í Noregi ekki leitt í ljós gögn sem 
gefa tilefni til að líta svo á að aðstæður eða móttökuskilyrði hælisleitenda þar í landi séu 
þess eðlis að hætta sé á að endursending kæranda til Noregs brjóti í bága við 1. mgr. 45. gr. 
laga um útlendinga eða 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, verði hann sendur þangað. Þá 
benda öll gögn til þess að kæranda séu tryggð úrræði til að leita réttar síns í Noregi bæði 
fyrir landsrétti og fyrir Mannréttindadómstól Evrópu, sbr. 13. gr. mannréttindasáttmála 
Evrópu. Ennfremur er haft til hliðsjónar að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur 
ekki lagst gegn endursendingu hælisleitenda til Noregs á grundvelli 
Dyflinnarreglugerðarinnar.329 
 Þar sem það virðist vanta inn í ofangreinda tilvitnun verður að ætla kærunefndinni það að 

rökstuðningurinn hafi verið ítarlegri. Þetta er ansi knappt. Kærunefndin að lokum staðfesti 
ákvörðun Útlendingastofnunar og var kærandi sendur til Noregs. 
 
4.4.2.5 KNÚ 9. maí 2017 (266/2017) 
Fimmti og síðasti úrskurðurinn sem snerti ríkisborgara Írans var kveðinn upp í lok 
rannsóknartímabilsins og rúmu ári seinna en sá næsti þar á undan. Í málinu var það Danmörk 
sem samþykkti endurviðtöku kæranda á grundvelli d-liðar 1. mgr. 18. gr. 
Dyflinnarreglugerðarinnar. Athygli vekur að í málinu voru til staðar sterk gögn sem renndu 
stoðum undir það að kærandi væri einstaklingur í sérstaklega viðkvæmri stöðu, m.a. vegna 
atburða í Danmörku. Bæði Útlendingastofnun og kærunefnd útlendingamála fallast þá á „að 
kærandi sé einstaklingur í sérstaklega viðkvæmri stöðu í skilningi 6. tölul. 3. gr. laga um 
útlendinga.“ 
 Í niðurstöðukafla er lagarammi hinna nýju laga um útlendinga rakinn, sjö heimildir taldar 
upp án efnislegra tilvísana til þeirra, hæliskerfinu í Danmörku lýst mjög almennt; kæruleiðinni, 
möguleikanum á nýrri umsókn, beiðnum fyrir Mannréttindadómstól Evrópu, mögulegum 
kostnaði sem umsækjendur um alþjóðlega vernd verða að greiða fyrir lögfræðiþjónustu sem og 
aðbúnaði þeirra meðan að þeir dvelja í Danmörku. Segir svo: 
                                                
329 Augljóst er að einhver mistök hafa átt sér stað við gerð úrskurðarins, sjá þriðju línu tilvitnunar. Þessi mistök 
voru hins vegar bæði í útprentuðu eintaki úrskurðarins sem höfundur skoðaði hjá kærunefndinni sem og í birtu 
eintaki á vefsíðunni urskurdir.is. 
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Athugun kærunefndar á aðstæðum umsækjanda um alþjóðlega vernd í Danmörku hefur 
ekki leitt í ljós gögn sem gefa tilefni til að líta svo á að aðstæður eða móttökuskilyrði þeirra 
þar í landi séu þess eðlis að hætta sé á að endursending umsækjenda um alþjóðlega vernd 
til Danmerkur brjóti í bága við 1. eða 2. mgr. 42. gr. laga um útlendinga eða 3. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu. Þá benda öll gögn til þess að umsækjendum um alþjóðlega 
vernd séu tryggð úrræði til að leita réttar síns í Danmörku bæði fyrir landsrétti og fyrir 
Mannréttindadómstól Evrópu, sbr. 13. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Ennfremur er haft 
til hliðsjónar að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur ekki lagst gegn 
endursendingu umsækjenda um alþjóðlega vernd til Danmerkur á grundvelli 
Dylfinnarreglugerðarinnar. Þá bendir ekkert til þess að umsóknum íranskra 
umsækjanda um alþjóðlega vernd í Danmörku sé synjað sjálfkrafa eða þeir 
endursendir til heimaríkis án þess að leyst sé úr málum þeirra á 
einstaklingsgrundvelli. [Áherslubreytingar höfundar] 
 Raunverulegur rökstuðningur kærunefndar áður en kemur að ofangreindri tilvitnun er u.þ.b. 2/3 

af blaðsíðu á lengd og helmingur þess er upptalning ofangreindra heimilda á punktaformi. Þá 
er ekki annað að skilja af niðurlagi tilvitnunarinnar en að kærunefndin viðurkenni að kærandi 
verði mögulega áframsendur til Írans en að það sé í lagi því það gerist aðeins að loknu 
einstaklingsbundnu mati í Danmörku. 
 Eftir skoðun á andmælum kæranda, m.a. vegna ákveðinna atburða sem hann varð fyrir í 
Danmörku, telur nefndin „að kærandi geti leitað aðstoðar yfirvalda í Danmörku“ og að loknu 
heildstæðu mati að ekki séu til staðar sérstakar ástæður í máli hans til að taka það til efnislegrar 
meðferðar hér á landi. Varðandi heilsu kæranda skipti þannig mestu „að gögn málsins beri ekki 
með sér að heilsufar kæranda sé með þeim hætti að framkvæmd synjunar á efnismeðferð 
umsóknar hans hafi í för með sér verulegar, neikvæðar og óafturkræfar afleiðingar fyrir 
heilsufar hans.“ Ákvörðun Útlendingastofnunar var því staðfest og kærandi sendur til 
Danmerkur. 
 
5 Niðurstöður 
Í ofangreindri umfjöllun eru greindir þrír megin þætti. Í fyrsta lagi alþjóðlegar skuldbindingar 
Íslands þar sem m.a. hefur verið greint hvað felist í þeim sem og hugtakinu alþjóðlegri vernd 
(e. asylum). Í öðru lagi hvað íslensk lög mæla fyrir um varðandi móttöku og meðferð 
umsækjenda um alþjóðlega vernd og hvernig íslenski löggjafinn hefur innleitt hinar alþjóðlegu 
skuldbindingar. Í þriðja og síðasta lagi má finna hér á undan greiningu á framkvæmd íslenskra 
stjórnvalda og hvernig þau hafa uppfyllt skilyrði íslenskra laga sem og alþjóðlegra 
skuldbindinga. 
 Umfjöllunin leiddi öll að því marki að svara þeirri spurningu sem lagt var af stað með í 
upphafi: 
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Endursenda íslensk stjórnvöld umsækjendur um alþjóðlega vernd á grundvelli 
Dyflinnarreglugerðarinnar til annarra aðildarríkja nefndrar reglugerðar þegar að 
viðkomandi umsækjendum hefur þegar verið synjað um alþjóðlega vernd þar? Ef svo er, 
hvernig tryggja íslensk stjórnvöld að umsækjendurnir verði ekki sendir áfram til heimaríkja 
sinna sem íslensk stjórnvöld telja, í öðrum ákvörðunum sínum, ekki örugg, þ.e.a.s. að þar 
kunni líf eða frelsi fólks að vera í hættu? 
 

 Það er nauðsynlegt í umfjöllun um þjóðarétt að skýra vel sérstakt eðli hans og í því samhengi 
var í upphafi almenn umfjöllun um þjóðríkið, alþjóðakerfið og þjóðarétt. Þannig getur t.d. skipt 
máli í þjóðarétti að greina á milli bindandi gerninga, eins og t.d. flóttamannasamningsins, og 
svo óbindandi gerninga, eins og Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Áhrif hinna 
óbindandi gerninga geta þó verið mikil og jafnvel geta falist í þeim þjóðréttarvenjur. Þá geta 
áhrifin líka verið siðferðisleg, sérstaklega þegar um mikilvæg mannréttindi er að ræða. 
 Í flóttamannarétti takast á tvö andstæð sjónarmið. Annars vegar réttur fullvalda ríkja til að 
ráða landamærum sínum og hins vegar réttur einstaklinga til verndar. Hvergi í þeim gögnum 
sem hér voru til skoðunar sjást þessi átök betur en við gerð Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu 
þjóðanna. Það er fróðlegt að greina afstöðu mismunandi ríkja og hvernig þau jafnvel enn þann 
dag í dag hafa sömu afstöðu til vandamála flóttafólks. Þá gefur umfjöllunin nauðsynlega innsýn 
inn í gangverk flóttamannaverndar ef svo má að orði komast. 
 Til að öðlast skilning á hugtakinu alþjóðleg vernd er nauðsynlegt að greina það niður. Í 
þeim tilgangi var hugtakið greint niður í eftirfarandi þætti; (1) réttindi ríkja til að veita þeim 
sem þau kjósa alþjóðlega vernd, (2) réttindi einstaklinga til að sækja um alþjóðlega vernd, (3) 
réttindi einstaklinga til að vera veitt alþjóðleg vernd og (4) réttindi einstaklinga til að njóta 
þeirrar alþjóðlegu verndar sem þeim hefur verið veitt. Hér að ofan hefur verið fyllt út í þessi 
þætti. Þannig eru réttindi ríkja til að veita alþjóðlega vernd án þess að það eigi að hafa áhrif á 
samskipti þeirra við heimaríki viðkomandi aðila almennt viðurkennd. Einnig er fjallað ítarlega 
um réttinn til að njóta alþjóðlegrar verndar hafi hún á annað borð verið veitt í 
flóttamannasamningnum og tilskipunum Evrópusambandsins. Réttindi einstaklinga til að sækja 
um alþjóðlega vernd, koma að og inn fyrir landamæri ríkja, og vera veitt slík vernd eru mun 
óljósari, þ.e. þau eru ekki viðurkennd af nærri öllum ríkjum. Þrátt fyrir þetta hefur t.d. í 
reglusetningu Evrópusambandsins verið viðurkennd sú almenna meginregla að taka skuli 
umsóknir um alþjóðlega vernd til efnislegrar meðferðar og veita slíka vernd séu forsendur til 
þess. Reglan er þó ekki án undantekninga, sbr. hugtakið örugg ríki, og þá er hún alls ekki ávallt 
tryggð í framkvæmd. 
 Ein mikilvægasta regla flóttamannaréttar er reglan um non-refoulement, bannið gegn 
endursendingu. Í umfjöllun um hana sést hvernig hún hefur öðlast stöðu jus cogens og hvernig 



121  

hún hefur þróast frá 1951, gegnum ýmsa þjóðréttargerninga, bindandi og óbindandi, þangað til 
hún verður órjúfanlegur hluti 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Þar sem aðildarríki 
sáttmálans geta ekki undir nokkrum kringumstæðum vikið sér undan að fara eftir henni. Þá sést 
einnig í dómum Mannréttindadómstóls Evrópu efnislegt inntak reglunnar um bannið gegn 
óbeinni endursendingu. Það var nokkuð athyglisverð tengingin sem kom fram um samspil 
bannsins gegn endursendingu og alþjóðlegrar verndar. Því almennt í umfjöllun er lögð áhersla 
á sjálfstæði fyrrnefndu reglunnar og að hana beri ávallt að skoða sjálfstætt þegar einstaklingum 
er gert að yfirgefa ríki. Samspilið felst í því að eigi non-refoulement reglan við verði ríki að 
veita viðkomandi aðila einhvers konar vernd. Í 3. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga 
segir t.d. að við fyrirsjáanleg brot gegn þessari grundvallarreglu eigi að taka umsóknir 
viðkomandi aðila í efnislega meðferð. Í 4. mgr. 42. gr. sömu laga kemur þá fram að heimilt sé 
að veita útlendingum bráðabirgðadvalarleyfi eigi þeir ekki kost á alþjóðlegri vernd. Slíkt 
dvalarleyfi er að sjálfsögðu eitt form verndar. 
 Við skoðun íslenskra laga er ekki betur hægt að sjá en að íslenski löggjafinn hafi að fullu 
tekið tillit til sinna alþjóðlegu skuldbindinga, þ.e. eins og þær komu til skoðunar hér. Bæði í 
lögum nr. 96/2002 um útlendinga, eins og þau voru á fyrri helmingi rannsóknartímabilsins, og 
í lögum nr. 80/2016 um útlendinga sem giltu undir lok þess. Bannið við endursendingu má finna 
í 42. gr. nýju laganna og meginregla beggja lagabálkanna er að umsækjendur um alþjóðlega 
vernd skuli fá hér efnislega meðferð umsókna sinna, með nokkrum undantekningum þó. Sú sem 
mestu skiptir er nú í c-lið 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga og mælir hún fyrir um 
heimild til synjunar á efnismeðferð beri önnur aðildarríki Dyflinnarreglugerðarinnar ábyrgð á 
umsóknum viðkomandi. Er þessi undantekning afleiðing þátttöku Íslands í samstarfi ýmist 
kenndu við Schengen eða Dyflinn. Ekki er hægt að segja að þessi framkvæmd gangi almennt 
gegn öðrum alþjóðlegum skuldbindingum Íslands þó það verði að teljast langsótt að 
flóttamannasamningurinn sem slíkur geri ráð fyrir henni eða að í honum finnist stoð fyrir þessari 
ábyrgðardreifingu á umsóknum um alþjóðlega vernd. 
 Þegar framkvæmd íslenskra stjórnvalda er hins vegar skoðuð gárast vatnið aðeins. Þannig 
eru færð rök fyrir því að kærunefnd útlendingamála í túlkun sinni á sérstökum ástæðum 2. mgr. 
36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga noti skilyrði og setji þröskulda sem hvergi megi finna í 
íslenskum lögskýringargögnum. Verulega skortir a.m.k. upp á rök kærunefndarinnar fyrir því 
hvers vegna henni er heimilt að setja þessi þröngu skilyrði fyrir beitingu nefndrar 2. mgr. 36. 
gr. Er því velt upp hvort kærunefndin noti þarna jafnvel túlkanir erlendra dómstóla, m.a. 
Mannréttindadómstóls Evrópu, til að skerða rétt sem íslenski löggjafinn hefur ákveðið að veita 
umsækjendum um alþjóðlega vernd á Íslandi. Rétt sem jafnvel er sérstaklega tekið fram að sé 
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umfram það sem leiði af sérstökum reglum, m.a. þjóðréttarlegum. Ef satt reynist væri slíkt 
verulega gagnrýnivert. 
 Þegar kemur að greiningu úrskurða kærunefndar útlendingamála í þeim málum sem falla 
undir rannsóknina má gagnrýna röksemdir og niðurstöður nefndarinnar. Þar sem íslensk 
stjórnvöld eru bundin af lögmætisreglunni verða þau að huga sérstaklega að því hvenær þeim 
er heimilt að framselja erlendum stofnunum eða erlendum ríkjum mat sem íslenski löggjafinn 
hefur falið þeim. Slíkt framsal er heimilað í 1. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga og 
geta íslensk stjórnvöld því sent umsækjendur um alþjóðlega vernd til annarra aðildarríkja 
Dyflinnarreglugerðarinnar beri þau ábyrgð skv. nefndri reglugerð. Íslensk stjórnvöld þurfa 
m.ö.o. ekki alltaf að kanna hvort viðkomandi umsækjendur falli undir skilgreiningu 
flóttamannasamningsins eða skilyrði viðbótarverndar. Hins vegar er matið í 2. mgr. og 3. mgr. 
sömu greinar ekki framseljanlegt. Íslensk stjórnvöld verða því að meta sjálf hvort sérstakar 
ástæður séu til staðar eða hvort bannið gegn endursendingu og óbeinni endursendingu sé brotið 
með endursendingum umsækjenda um alþjóðlega vernd til annarra aðildarríkja 
Dyflinnarreglugerðarinnar. Eigi annað hvort við ber íslenskum stjórnvöldum þrátt fyrir 
ofangreinda heimild 1. mgr. að taka umsóknir viðkomandi til efnislegrar meðferðar hér á landi. 
 Matið skv. 2. mgr. og sérstaklega 3. mgr. 36. gr. laga nr. 80/2016 um útlendinga er hins 
vegar iðulega framselt eða vísað er að ófyrirsynju til reglna Dyflinnarreglugerðarinnar, t.d. 1. 
mgr. 17. gr., og mannréttindasáttmála Evrópu. Hér að ofan er reifaður ítarlega MDE, M.S.S. 
gegn Belgíu og Grikklandi, 21. janúar 2011 (30696/09) því með greiningu á honum og svo 
úrskurðum kærunefndar útlendingamála má sjá hvernig íslensk stjórnvöld leita til röksemda 
Mannréttindadómstólsins í mati sínu. Í anda ofangreinds dóms Mannréttindadómstólsins reifar 
kærunefndin afar almennt alþjóðlegar skýrslur um ástand hæliskerfanna í viðkomandi löndum, 
telur upp úrræðin sem standa umsækjendunum þar til boða, reyndar án raunverulegs mats á því 
hve raunhæf þau eru, og hnýtir svo við í lokin að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hafi 
ekki lagst gegn endursendingum til viðkomandi ríkja. 
 Kærunefndin gefur því engan gaum hvort íslensk lög setji frekari skilyrði eða yfir höfuð 
hvernig túlka eigi 2. mgr. 42. gr. laga nr. 80/2016 um að tryggt skuli að umsækjendur um 
alþjóðlega vernd verði ekki sendir áfram til svæða sem greinir í 1. mgr. sömu greinar. Svæða 
sem sömu íslensku stjórnvöld hafa í öðrum ákvörðunum sínum talið í nær 100% tilvika óörugg. 
Kærunefndin fjallar hins vegar óskiljanlega um verndarhlutfall ákveðinna ríkisborgara í sumum 
móttökuríkjunum, ekki ósvipað og í áðurnefndum dómi Mannréttindadómstólsins, en gætir ekki 
að því að þeir umsækjendur sem til skoðunar eru hafa þegar fengið synjanir í viðkomandi 
ríkjum. Almennt verndarhlutfall skiptir því engu. Matið hefur farið fram og viðkomandi var 
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synjað. Á sama tíma fá nær allir ríkisborgarar sömu heimaríkja vernd á Íslandi. Þannig eru 
málavextir alls ekki þeir sömu og í málinu gegn Belgíu og Grikklandi. 
 Til að bæta gráu ofan á svart virðist kærunefndin jafnvel fallast á að líkur séu á því að 
viðkomandi umsækjendur um alþjóðlega vernd verði áframsendir til síns heimaríkis, það muni 
þó ekki gerast nema að loknu einstaklingsbundnu mati í móttökuríkinu. 2. mgr. 42. gr. laga nr. 
80/2016 um útlendinga mælir hins vegar fyrir um að íslensk stjórnvöld framkvæmi þetta mat 
og þá skyldu mega þau ekki framselja. 
 Með þeirri framkvæmd sem hér hefur verið reifuð endursenda íslensk stjórnvöld í raun 
umsækjendur um alþjóðlega vernd til annarra aðildarríkja Dyflinnarreglugerðarinnar, án þess 
að tryggja að þeir verði ekki áframsendir þangað þar sem líf þeirra eða frelsi kann að vera í 
hættu. Hér er um brot á grundvallarreglunni um bannið við óbeinni endursendingu að ræða og 
virðist vera um kerfisbundin brot að ræða af hálfu íslenskra stjórnvalda. Jafnvel í dómum 
Hæstaréttar má finna svipaða aðferð, svipaðan rökstuðning og sömu brot. 
 Íslensk stjórnvöld munu aðeins uppfylla skyldur sínar skv. 2. mgr. 42. gr. laga nr. 80/2016 
um útlendinga með því annað hvort að fara fram á tryggingar af hálfu móttökuríkjanna eða með 
því að meta sjálf hvort líf eða frelsi viðkomandi umsækjenda um alþjóðlega vernd kunni að 
vera í hættu með áframsendingu. Með vísun í titil ritgerðarinnar og þær borgir sem ákveðnir 
þjóðréttargerningar eru stundum kenndir við, virðist vera að Dyflinn hafi minni ábyrgð og minni 
skyldur en Genf og Nýja-Jórvík. Framsalið til aðildarríkja Dyflinnarreglugerðarinnar er 
einfaldara en grundvallarregla flóttamannasamningsins um non-refoulement. 
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