
| É |  T T ' T T  ÚTLENDINGASTOFNUN
l i i l i  vJ A J—/ DIRECTORATE OFIMMIGRATION

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis

Kópavogur, 21. október 2019 
Tilv.: 2019090068/00.02.01

Efni: Umsögn Útlendingastofnunar um frumvarp til laga um breytingar á lögum um útlendinga 
(aldursgreining með heildstæðu mati), 115. mál.

Útlendingastofnun barst umsagnarbeiðni allsherjar- og menntamálanefndar vegna frumvarps til laga 
um breytingar á lögum um útlendinga (aldursgreining með heildstæðu mati) hinn 27. september sl. og 
þykir rétt að koma að eftirfarand ábendingum.

í frumvarpinu er mælt fyrir um breytingar á 1. mgr. 113. gr. laga um útlendinga. Er þar lagt til að í stað 
þess að vísa til líkamsrannsóknartil þess að ákvarða aldur skuli vísa til aldursgreiningar með heildstæðu 
mati og við bætist nýr málsliður sem kveði á um að ekki megi leggja fyrir útlending að gangast undir 
líkamsrannsókn til þess að ákvarða aldur hans nema vafi leiki á aldri viðkomandi eftir að öðrum 
úrræðum hafi verið beitt við hið heildstæða mat.

í frumvarpinu er lögð áhersla á að ferli aldursgreiningar sé skýrt og gagnsætt og sá sem gæti hagsmuna 
barnsins sé viðstaddur aldursgreininguna. Heildstætt mat skuli taka mið af aðstæðum, frásögn 
viðkomandi og fyrirliggjandi gögnum og upplýsingum en auk þess skuli notast við skjalaleit, faglegt mat 
eða aðkomu sérfræðinga, s.s. sálfræðinga eða félagsfræðinga, til að greina aldur. í frumvarpinu segir 
að líkamsrannsókn skuli vera síðasta úrræðið sem stjórnvöld beiti og skuli eingöngu framkvæmd af 
viðeigandi sérfræðingum í votta viðurvist og ef fyrir liggur upplýst samþykki barns og/eða þess sem 
gætir hagsmuna barnsins. Líkamsrannsókn skal þá vera framkvæmd af sérfræðingum sem eru tilnefndir 
af stjórnvöldum og skal líkamsrannsókn að auki ávallt fara fram í viðurvist sérfræðings á sviði sálfræði 
barna og unglinga eða í félagsráðgjöf. Auk þess er lögð áhersla á að sá sem óskað er að gangist undir 
aldursgreiningu með heildstæðu mati fái skýrar og skiljanlegar leiðbeiningar og sé upplýstur um 
ástæður þess að óskað er eftir matinu. Þá er áréttað að kærunefnd útlendingamála skuli endurskoða 
niðurstöður slíks mats, sé endanleg niðurstaða málsins kærð til nefndarinnar. Enn fremur er áréttað 
mikilvægi þess að stjórnvöld setji sér skýrar verklagsreglur, svo sem um ákvörðun um aldursgreiningu 
og málsmeðferð, auk þess að stjórnvöld tryggi að útlendingur fái nauðsynlegar upplýsingar um 
aidursgreiningu.

Ekki er gert ráð fyrir að endurskoða ákvæði 26. gr. laganna sem fjallar einnig um aldursgreiningar.

Útlendingastofnun telur af þessu tilefni rétt að benda á að í núgildandi lögum er gerð sú krafa að 
niðurstöður líkamlegrar rannsóknar séu metnar í samhengi við önnur atriði málsins og vafi metinn 
umsækjanda í hag. í athugasemdum að baki 26. gr. laga um útlendinga er áréttað að séu aðrar leiðir til 
að skera úr um aldur viðkomandi færar, svo sem með fáanlegum upplýsingum erlendis frá eða samtali 
við umsækjanda, sé rétt að reyna þær áður en aldursgreining fer fram. í 39. gr. reglugerðar um
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útlendinga nr. 540/2017 er fjallað um aldursgreiningar. Þar segir að við ákvörðun á aldri skuli fara fram 
heildstætt mat á aðstæðum einstaklings og frásagnar hans af ævi sinni en auk þess megi beita 
líkamsrannsókn til greiningar á aldri.

Útlendingastofnun hefur sett sér vinnureglur um aldursgreiningar. í vinnureglum stofnunarinnar er því 
ferli lýst sem fram fer þegar aldur er metinn. Strax frá upphafi málsmeðferðar er lögð áhersla á að 
varpa Ijósi á aldur barns og því leiðbeint um framlagningu gagna eða upplýsinga sem varpað geta Ijósi 
á aldur. Mikil áhersla er lögð á að barn fái skýrar leiðbeiningar sem það skilur um allt ferli 
aldursgreiningar og sérstaklega áréttað að barn geti ávallt neitað að undirgangast aldursgreiningu og 
afturkallað áður gefið samþykki hvenær sem er í ferlinu. Gengið er úr skugga um að barnið skilji 
leiðbeiningarnar og er boðið að spyrja spurninga eða hugsa málið áður en upplýst samþykki er gefið. 
Um nánara ferli vísasttil meðfylgjandi vinnureglna Útlendingastofnunar.

Ljóst er af úrskurðum kærunefndar útlendingamála að hún endurskoðar ákvarðanir um aldur, líkt og 
aðra þætti mála sem nefndin fjallar um.

Að mati Útlendingastofnunar er aldursgreining nú þegar framkvæmd með heildstæðu mati eins og 
gildandi lög og reglur gera ráð fyrir. Þau mál sem um ræðir varða einstaklinga í afar erfiðri stöðu og lúta 
að viðkvæmum málefnum og því umhugsunarefni hvort rétt sé að fjölga þeim aðilum sem hafa aðkomu 
að málum hverju sinni. Áhersla hefur verið lögð á að ákvörðun um aldur liggi fyrir sem allra fyrst. Þær 
breytingar sem lagðar eru til myndu leiða til þess að málsmeðferð lengist þar sem kalla þurfi til fleiri 
aðila. Þá þykir vert að taka fram að þær breytingar sem lagðar eru til hafa hvorki verið kostnaðarmetnar 
né fjármagnaðar. Fyrirsjáanlegt er að verði frumvarpið að lögum muni það hafa í för með sér aukinn 
kostnað og ekki er til staðar svigrúm til að mæta honum innan fjárheimilda Útlendingastofnunar.

F.h. Útlendingastofnunar

Vera Dögg Guðmundsdóttir

Fylgiskj.: Vinnureglur Útlendingastofnunar um aldursgreiningar.
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Vinnureglur Utlendingastofhunar við aldursgreiningar

1. Ástæður aldursgreiningar

Með lögum nr. 80/2016 um útlendinga (hér eftir útlendingalög) var gerð heildarendurskoðun á 
þáverandi löggjöf um útlendinga nr. 96/2002 og var sérstök áhersla lögð á réttindi barna og umbætur, 
meðal annars með sértækum ákvæðum um réttindi barna í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar, 
skilgreiningu á því hvað sé barni fyrir bestu, auk þess sem reglur um aldursgreiningar vegna 
fylgdarlausra barna voru endurskoðaðar.

Í 113. gr. laganna er fjallað um aldursgreiningar en þar segir ,,að e f grunur leikur á að umsækjandi 
um alþjóðlega vernd [..] villi á sér heimildir við meðferð máls eða segi rangt til um aldur við meðferð 
máls getur viðkomandi stjórnvald lagt fyrir útlending að hann gangist undir líkamsrannsókn til þess að 
ákvarða aldur hans. Niðurstaða úr slíkri líkamsrannsókn skal metin í samhengi við önnur atriði málsins 
og vafi metinn umsækjanda í hag“

Þegar einstaklingur sækir um alþjóðlega vernd ber viðkomandi að sanna á sér deili og er það iðulega 
gert með framlagningu vegabréfa og/eða annara kennivottorða eða skírteina. Oft á tíðum geta 
einstaklingar ekki sannað á sér deili og þá fer fram heildstætt mat á þeim upplýsingum og gögnum sem 
liggja fyrir í málinu. Þegar einstaklingur sækir um alþjóðlega vernd og kveðst vera barn að aldri en 
getur ekki sannað það með óyggjandi hætti er Útlendingastofnun meðal annars rétt og skylt að láta 
umsækjanda gangast undir líkamsrannsókn til þess að ákvarða um aldur viðkomandi. Óheimilt er að 
þvinga viðkomandi í slíka rannsókn og fer rannsóknin einungis fram með upplýstu samþykki 
viðkomandi sbr. 2. mgr. 113. gr. útlendingalaga. Í 26. gr. útlendingalaga segir að aldursgreining skuli 
fara fram eins fljótt og kostur er sé ekki hægt að staðfesta með óyggjandi hætti hvað umsækjandi sé 
gamall. Í frumvarpi með núgildandi lögum er þó áréttað að séu aðrar leiðir til að skera úr um aldur 
viðkomandi færar, svo sem með fáanlegum upplýsingum erlendis frá eða samtali við viðkomandi 
umsækjanda, er þó rétt að reyna þær áður en aldursgreining fer fram. Það er áríðandi að réttar 
upplýsingar um aldur liggi fyrir sem allra fyrst enda hefur það áhrif á málsmeðferð. Þá er einnig mælt 
fyrir um í sömu grein að farið skuli með mál umsækjanda, sem kveðst vera barn, eins og um barn sé að 
ræða þar til annað kemur í ljós. Þetta er gert til að tryggja börnum alla þá vernd sem þau þurfa og eiga 
rétt á án þess að þau þurfi að bíða niðurstöðu aldursgreiningar. Þykja þeir hagsmunir vega þyngra en 
það sjónarmið að einhverjir sem ekki eru börn kunni að fá meiri aðstoð en þeir eiga rétt á og skulu þeir 
einstaklingar njóta þess vafa sem er um aldur þeirra.

Í reglugerð um útlendinga nr. 540/2017 er fjallað um aldursgreiningar, nánar tiltekið í 39. grein. Þar 
segir að við ákvörðun á aldri skal fara fram heildstætt mat á aðstæðum einstaklings og frásagnar hans 
a f  ævi sinni en auk þess megi beita líkamsrannsókn til greiningar á aldri. Leiki hins vegar grunur á að 
umsækjandi segi rangt til um aldur skal framkvæma líkamsrannsókn til aldursgreiningar. Hér er áréttað 
að ákvörðun Utlendingastofhun um aldur skuli byggð á heilstæðu mati á aðstæðum einstaklings út frá 
frásögn hans og fyrirliggjandi gögnum og e f nauðsynlegt þykir megi beita líkamsrannsókn til greiningar 
á aldri. Þá er áréttað að við líkamsrannsókn skuli beita viðurkenndum aðferðum og skuli hún 
framkvæmd a f viðeigandi sérfræðingum. Neiti umsækjandi að gangast undir líkamsrannsókn til 
aldursgreiningar skal Utlendingastofnun meta mál einstaklingsins á grundvelli trúverðugleika og gagna 
málsins.

Aldursgreiningar hafa ekki verið skilgreindar nánar hvorki í lögum né reglugerðum en það er ljóst 
að Utlendingastofnun er heimilt að notast við líkamsrannsóknir til aldursgreiningar í þeim tilvikum sem 
nauðsyn þykir. Utlendingastofhun metur hvert mál fyrir sig og tekur ákvörðun um hvort beita skuli 
líkamsrannsókn til aldursgreiningar eftir þörfúm. Í þeim málum þar sem aldursgreiningum er beitt eru 
gögn iðulega a f skornum skammti og vafi á aldri einstaklingsins töluverður að mati stofnunarinnar.
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Aldursgreining verður svo hluti a f þeim gögnum og upplýsingum sem stuðst er við þegar tekin er 
ákvörðun um aldur viðkomandi. Mikilvægt er að árétta að stofnunin gengur út frá því að viðkomandi 
sé barn að aldri þar til og ef annað kemur í ljós á síðari stigum málsins.

Eins og fram hefur komið eru aldursgreiningar framkvæmdar svo varpa megi ljósi á aldur 
umsækjanda um alþjóðlega vernd sem kveðst undir 18 ára aldri án þess að geta staðfest það með 
fullnægjandi gögnum. Aldur er hluti a f  auðkenni einstaklingsins og því mikilvægt að hann liggi fyrir 
þegar metin er þörf og réttur til tiltekinnar þjónustu auk þess sem aldur getur haft áhrif á málsmeðferð 
og niðurstöðu í máli viðkomandi.

Í skýrslu Evrópuráðsins, Age Assessment: Council o f  Europe member states' policies, 
procedures and practices respectful o f  children’s rights in the context o f  migration segir að 
aldursgreiningar skuli fyrst og fremst framkvæmdar með það að markmiði að tryggja réttindi barna, 
vernda þau fyrir hverskonar ofbeldi og misnotkun, og til að tryggja bestu hagsmuni barnsins. Í skýrslu 
European Asylum Support Office varðandi framkvæmd aldursgreininga kemur einnig fram að ávallt 
skuli bestu hagsmunir barnsins vera í fyrirrúmi. Í framangreindri skýrslu Evrópuráðsins segir jafnframt 
að það sé til hagsbóta fyrir barn að fá stöðu sína sem barn formlega viðurkennda og að aldursgreining 
geti leyst úr verulegum vafa á aldri viðkomandi. En til verulegs vafa telst það þegar útlit og framkoma 
einstaklingsins gefa það ekki skýrt til kynna hvort viðkomandi sé yngri eða eldri en 18 ára; viðkomandi 
býr ekki yfir neinum skilríkjum, þau gögn sem hann hefur framvísað eru eða óáreiðanleg;
og þegar viðkomandi getur ekki sagt til um aldur sinn.1

Eðli máls samkvæmt er börnum tryggð réttindi umfram fullorðna. Börn sem leita sér 
alþjóðlegrar verndar hér á landi eiga rétt á stuðningi og aðstoð í samræmi við stöðu sína sem börn, t.d. 
aðgengi að menntun, aukið aðgengi að heilbrigðisaðstoð umfram fullorðna auk öðrum félagslegum 
stuðningi og aðstoð. Þá ber að taka tillit til sérstakrar stöðu barna þegar metið er hvort viðkomandi og 
aðstæður hans uppfylli skilyrði alþjóðlegrar verndar. Hluti a f því að tryggja sérstök réttindi barna er að 
tryggja að fullorðnir einstaklingar séu ekki ranglega álitnir börn og vistaðir með börnum.

Það er því afstaða Utlendingastofhunar að það sé henni bæði rétt og skylt að tryggja að aldur 
umsækjanda um alþjóðlega vernd sem kveðst undir 18 ára aldri sé staðfestur með einhverjum hætti svo 
tryggja megi þeim sem sannanlega eru undir 18 ára aldri þá vernd og réttindi sem þeim ber.
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2. Heildræn nálgun

Þegar fylgdarlaust barn sækir um alþjóðlega vernd er viðkomandi boðaður í þjónustuviðtal eins fljótt 
og auðið er eftir komu, að jafnaði fyrsta virka dag eftir umsókn. Í viðtalinu er leitast við að meta 
þjónustuþörf barnsins og veita nauðsynlegar upplýsingar um þjónustu og starfsemi 
Utlendingastofnunar. E f barn getur ekki fært sönnur á aldur sinn er viðtalið einnig nýtt til að varpa ljósi 
á aldur þess með því að spyrja um bakgrunn og lífsreynslu. Stórum hluta viðtalsins er varið í að spyrjast 
fyrir um líkamlega og andlega heilsu. Í þjónustuviðtali er barn spurt hvort það hafi framvísað skilríkjum 
og ef svo er ekki er spurt hvort mögulegt sé að framvísa gögnum sem styðja við uppgefinn aldur. Í 
þjónustuviðtali er spurt um fjölskylduaðstæður, skólagöngu, trúarbrögð og heilsufar, þá er leitast við að 
varpa ljósi á reynslu á ólíkum aldursskeiðum sem gætu rennt stoðum undir framburð barnsins um aldur 
sinn. Til dæmis getur lengd skólagöngu, starfsreynsla og aldurstengdar trúar/samfélagslegar athafnir 
varpað ljósi á lífaldur viðkomandi.

Þá er farið yfir ferlið og framkvæmd aldursgreiningar og barni tilkynnt að ef enn leiki vafi á 
um aldur og enginn gögn berast sem geta varpað ljósi á aldur muni Utlendingastofhun óska þess að

1 53-54 - https://rm.coe.int/age-assessment-council-of-europe-member-states-policies-procedures- 
and/168074b723 og https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-age-assesment- 
v3-2018.pdf
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viðkomandi gangist undir aldursgreiningu. Barnið er beðið um að útvega öll þau gögn sem hægt er til 
þess að varpa ljósi á raunverulegan aldur og hvatt til að gera það því það sé því í hag.

E f enn leikur vafi á aldri barns eftir að þjónustuviðtal hefur átt sér stað er boðað til 
aldursgreiningar. Þegar barn er boðað í aldursgreiningu er barn upplýst um framkvæmdina og ferlið 
sem henni fylgir, það er að segja tekið er fram að röntgenmynd verði tekin af tönnum, að tannskoðun 
fari fram og að lagðar verði fyrir spurningar um heilsufar með aðstoð túlks ef þörf krefur. Barn er 
upplýst um að barnaverndarstarfsmaður verði viðstaddur og talsmaður sömuleiðis. Lögð er áhersla á að 
barn geti neitað að gangast undir aldursgreiningu, að barnið hafi rétt á því að ráðfæra sig við talsmann 
áður en ákvörðun er tekin og að barnið geti hætt við að gangast undir aldursgreiningu snúist 
honum/henni hugur þegar nær dregur. Ennfremur er barnið hvatt til þess að leita allra leiða til að afla 
gagna sem gætu sannað aldur þeirra eða í það minnsta rennt stoðum undir framburð þeirra, t.d. vegabréf, 
skólaskírteini eða fæðingarvottorð. Lögð er áhersla á að heildrænt mat verði lagt á gögnin og að 
aldursgreiningin verði ekki ein og sér lögð til grundvallar við ákvörðun aldurs. Gengið er úr skugga um 
að barn hafi skilið það sem komið hefur fram og boðið að spyrja spurninga eða hugsa málið áður en 
upplýst samþykki er gefið.

3. Ákvörðun um aldur

Í 1. mgr. 113. gr. laga um útlendinga segir að niðurstaða úr líkamsrannsókn til aldursgreiningar skuli 
metin í samhengi við önnur atriði málsins og vafi skuli metinn umsækjanda í hag. Í reglugerð um 
útlendinga er það áréttað að við ákvörðun á aldri skuli fara fram heildstætt mat á aðstæðum einstaklings 
og frásagnar hans af ævi sinni en auk þess megi beita líkamsrannsókn til greiningar á aldri. Það má 
segja að líkamsrannsókn til aldursgreiningar sé einn af þeim þáttum sem Utlendingastofnun horfir til 
þegar stofhunin ákvarðar um aldur. Umsækjandi fær allt frá upphafi máls ítrekað tækifæri til að koma 
sínum sjónarmiðum á framfæri, er varða auðkenni og aldur. Við skýrslutöku hjá lögreglu, að 
barnaverndarfulltrúa viðstöddum, er umsækjanda gefið tækifæri á að sanna á sér deili með framlagningu 
skilríkja. Eins fljótt og kostur er er umsækjandi boðaður í þjónustuviðtal þar sem hann er m.a. spurður 
um aldur og frásögn hans af ævi sinni og honum leiðbeint um mikilvægi þess að sanna á sér deili. Ef 
gögn eða frásögn umsækjanda leiða líkur að því að hann hafi sótt um vernd í öðru Evrópuríki er óskað 
upplýsinga frá viðkomandi ríki um aldur umsækjanda. Telji Utlendingastofnun enn vafa leika á um 
aldur umsækjanda er þess óskað að hann undirgangist aldursgreiningu, hann boðaður í aldursgreiningu 
og aflað upplýsts samþykkis. Þegar Utlendingastofnun hefur fengið niðurstöður aldursgreiningarinnar 
er umsækjandi boðaður til viðtals ásamt talsmanni hans þar sem farið er yfir gögn málsins, niðurstaða 
aldursgreiningar kynnt og andmælaréttur veittur. Að því loknu tekur Utlendingastofnun ákvörðun um 
aldur byggða á heildarmati á öllum þeim gögnum sem fyrir liggja í málinu. Umsækjanda er kynnt 
niðurstaða stofhunarinnar og honum veittar leiðbeiningar um framhaldið.
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