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um meðferð hælismála í Bretlandi

1. Samstarf ESB á sviði hælismála
Bretar hafa fram til þess almennt tekið þátt i samstarfi ESB á sviði hælismála. Þannig eru þeir 
aðilar að og taka þátt í framkvæmd reglugerðar ráðsins nr. 343/2003/EB 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 
(Dyflinnarreglugerðin), tilskipunar ráðsins nr. 2004/83/EB um lágmarksskilyrði til að 
ríkisborgarar þriðju landa eða ríkisfangslausir einstaklingar teljist flóttamenn eða menn sem 
að öðru leyti þarfriast alþjóðlegrara vemdar og um inntak slíkrar vemdar, tilskipunar nr. 
2005/85/EB um lágmarkskröfur til málsmeðferðar í aðildarríkjum við veitingu og afturköllun 
á stöðu flóttamanns og tilskipunar nr. 2003/9/EB um lágmarkskröfur varðandi móttöku 
hælisleitenda. Evrópusambandsreglumar miða að lágmarkssamræmingu innan ESB en 
heimila betri vemd í einstökum ríkjum.

Evrópusambandið hefur undanfarið unnið að endurskoðun þeirra gerða sem gilda um 
hælismál í sambandinu. Hafa Bretar gefið það út að þeir munu ekki taka þátt í öllu samstarfi á 
sviði hælismála í ESB nái þessar breytingar fram að ganga. Þannig hafa Bretar lýst því yfir að 
þeir muni ekki telja sig bundna af fyrirhuguðum breytingum á tilskipun 2003/9/EB um 
lágmarkskröfur varðandi móttöku hælisleitenda og tilskipun 2005/85/EB sem kveður á um 
lágmarkskröfur til málsmeðferðar. Ekki hefur verið tekin endanleg ákvörðun að því er varðar 
tilskipun 2004/83/EB en líklegt þykir að Bretland muni í það minnsta ekki taka upp allar þær 
breytingar sem fyrirhugaðar eru í þeim efnum. Hins vegar munu Bretar áfram taka þátt í 
samstarfi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar.

2. Meðferð hælismála í Bretlandi
Landamærastofriun Bretlands er ábyrg fyrir meðferð hælisumsókna þar í landi. Samkvæmt 
upplýsingum á heimasíðu stofriunarinnar er löng hefö fyrir því í Bretlandi að veita þeim skjól 
sem raunverulega teljast flóttamenn. Hins vegar séu þeir staðráðnir í því að neita þeim sem 
ekki þurfa á vemd að halda að senda þá úr landi sem hafa gert kröfu um hæli á fölskum 
forsendum.

Bretar veita þeim vemd sem uppfylla skilyrði Flóttamannasamnigs SÞ. Þá veita þeir einnig 
tímabundin dvalarleyfi á grundvelli svokallaðrar viðbótarvemdar, en í því felst að 
einstaklingar eru ekki sendir til lands þar sem hætta er á að þeir verði fyrir pyndingum eða 
annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingum.

Málum hælisleitenda er úthlutað til tiltekinna starfsmanna Landamærastofnunarinnar 
(svokallaðir „case owner“) sem annast allt sem viðkemur hælisumsókninni og fara með hana 
frá A-Ö. Markmiðið er að ljúka meðferð mála innan 6 mánaða. Áður en sérstökum 
starfsmanni er úthlutað málinu er hælisleitanda gert að mæta til sérstakrar deildar (asylum 
screening unit) þar sem viðkomandi fer í stutt viðtal og afhendir vegabréf og ferðaskjöl en ef 
þau eru ekki fyrir hendi þarf viðkomandi að geta gefið trúverðuga lýsingu á því hver hann er 
og hvaðan hann kemur. Þar eru jafnframt tekin fingraför viðkomandi, mynd og eftir atvikum 
skráð önnur líkamleg auðkenni sem talin eru nauðsynlegt. Viðkomandi er útvegaður túlkur ef 
það er talið nauðsynlegt.

F>rsti fundur hælisleitanda með ábyrgum starfsmanni er mjög mikilvægur þar sem þar er 
hælisleitandanum gerð grein fyrir þeirri meðferð sem mál hans hlýtur og þeim réttindum og



skyldum sem um þessi mál gilda. Skömmu eftir að þessi fyrsti fundur á sér stað fer 
hælisleitandi í hið eiginlega „hælisviðtal“ þar sem viðkomandi er beðinn um að skýra frá því 
hvers vegna hann sækir um hæli. Hælisleitanda er skylt að mæta í slíkt viðtal og getur verið 
synjað um hæli geri hann það ekki. Túlkur er viðstaddur viðtalið ef hælisleitandinn þarf á því 
að halda. Jafnframt er hælisleitanda heimilað að hafa lögmann viðstaddann. Sé lögmaður ekki 
viðstaddur er hælisleitanda heimilt að óska eftir því að viðtalið sé tekið upp (slík beiðni verður 
þó að koma fram með dags fyrirvara). Þetta viðtal er eina tækifæri hælisleitandans til þess að 
koma á framfæri sjónarmiðum sínum sem viðkomandi telur að leiði til þess að hann eigi rétt á 
hæli. Hann verður að geta sýnt fram á hver hann er og hvaðan hann kemur. Þá getur 
viðkomandi einnig lagt fram skjöl og/eða önnur gögn sem styðja mál hans.
Stefrit er að því að taka ákvörðun innan 30 daga frá því hælisumsókn er lögð fram. 
Starfsmaður sá sem er ábyrgur fyrir málinu gerir hælisleitanda sjálfur grein fyrir efni 
ákvörðunarinnar og útskýrir hvaða þýðingu hún hefur.

Ef hælisleitanda er veitt staða flóttamanns fær viðkomandi dvalarleyfi í Bretlandi í 5 ár. 
Fjölskyldumeðlimir sem uppfylla tiltekin skilyrði fá einnig sambærilegt dvalarleyfi.

Ef hælisleitanda er synjað um hæli fær viðkomandi upplýsingar um kæruheimild og þau 
tímamörk sem um það gilda.

Viðkomandi getur verið veitt tímabundið dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Sé hins vegar 
komist að þeirri niðurstöðu að viðkomandi þurfi ekki á vemd að halda er honum gert að 
yfirgefa landið. Hinn ábyrgi starfsmaður gerir viðkomandi grein fyrir þeim úrræðum sem í 
boði eru, þ.á.m. því að snúa sjálfviljugur heim og njóta þeirrar aðstoðar sem í boði er í þeim 
efhum. Ef viðkomandi yfirgefur landið ekki af sjálfsdáðum senda yfirvöld hann úr landi. 
Heimilt er að setja viðkomandi í gæsluvarðhald þar til það er gert.

Akvörðun um synjun hælisumsóknar er heimilt að kæra til sérstaks dómara í 
innflytjendamálum. Ef málinu er vísað frá er kæruheimild til æðri dómstóls sem getur tekið þá 
ákvörðun að málið skuli aftur tekið fyrir á lægra stigi en þá af öðrum dómara. Kæruheimild er 
þó ekki fyrir hendi í öllum tilvikum. Það eru nokkur lönd sem Bretar telja örugg lönd og sé 
viðkomandi frá slíku landi er kæruheimild ekki fyrir hendi þar sem talið er augljóst að 
umsóknin eigi ekki við rök að styðjast.
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