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Efni: Umsögn Jafnréttisstofu um frumvarp til nýrra heildarlaga um útlendinga, 145. lþ., 
þingskjal 1180 -  728. mál.

Jafnréttisstofu hefur borist til umsagnar ofangreint lagafrumvarp. Frumvarpið er samið 
á vegum innanríkisráðuneytisins og þverpólitískrar þingmannanefndar um málefni 
útlendinga. Frumvarpið felur í sér heildarendurskoðun á lögum um útlendinga nr. 
96/2002. Frumvarp til nýrra laga um útlendinga var áður lagt fram á 141. löggjafarþingi 
2013 en hlaut ekki afgreiðslu. Jafnréttisstofa sendi inn nokkuð ítarlega umsögn um það 
frumvarp. Við skoðun fyrirliggjandi frumvarps má sjá að tillit hefur verið tekið til 
athugasemda Jafnréttisstofu frá 2013 að einhverju leyti og fagnar Jafnréttisstofa því. 
Jafnréttisstofa telur mikilvægt að bæta réttarstöðu útlendinga sem til Íslands koma og 
telur að frumvarp þetta sé vel unnið og greinargerðin mjög gagnleg við túlkun 
ákvæðanna.

Almenn atriði:

Þann 11. maí 2011 var svokallaður Istanbúlsamningur samþykktur á vettvangi 
Evrópuráðsins. Samningurinn er um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og 
heimilisofbeldi. Íslensk stjórnvöld undirrituðu samninginn þann sama dag. Tryggt þarf 
að vera að ný lög um útlendinga séu í fullu samræmi við samninginn en Jafnréttisstofa 
telur nauðsynlegt að lögfesta samninginn hið fyrsta. Vísa þyrfti samninginn í 
greinargerðinni, a.m.k. til 59., 60. og 61. gr. hans, um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi 
gegn konum

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

1. Í 3. gr. eru settar fram orðskýringar í 27. tölusettum liðum. Jafnréttisstofa telur 
það mjög til bóta og til að auka skýrleika laganna að gera grein fyrir merkingu hugtaka 
með þessum hætti. Sérstaklega er mikilvægt að skýrt sé hvað það þýðir að vera 
„einstaklingur í sérstaklega viðkvæmri stöðu“ eins og gert er í 6. tl. Jafnréttisstofa telur 
þó að bæta ætti inn í upptalninguna „..fólk sem verður fyrir mismunun og/eða
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ofsóknum vegna kynhneigðar eða kynvitundar.“ Jafnréttisstofa telur afar brýnt að nefna 
kynhneigð og kynvitund hér því þekkt er að fólk verður fyrir mismunun og ofsóknum 
vegna þessa. Í 16. tl. kemur fram hverjir teljast „nánustu aðstandendur“. A.m.k. í 82. gr. 
kemur þetta hugtak fyrir og er þar ekki í samræmi við orðskýringuna í 16. tl. 3. gr. Þetta 
þarf að færa til samræmis, ella nær orðskýringin ekki tilgangi sínum.

2. Í 6. gr. er kveðið á um kærunefnd útlendingamála. Í 4. mgr. segir hversu 
margir eigi að vera í nefndinni, hverjir tilnefni o.s.frv. Í þessu samhengi minnir 
Jafnréttisstofa á að tilnefna og skipa skuli í samræmi við 15. gr. laga nr. 10/2008 um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, þannig að hlutfall karla og kvenna verði sem 
jafnast og ekki minna en 40% þegar fulltrúar í nefnd, ráð eða stjórn á vegum hins 
opinbera eru fleiri en þrír. Jafnframt telur Jafnréttisstofa brýnt að taka fram í ákvæðinu 
að tryggt sé að í nefndinni sé fólk með sérþekkingu á alþjóðlegum skuldbindingum 
Íslands, s.s. Kvennasáttmála SÞ, samningi Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn 
ofbeldi á konum og heimilisofbeldi (Istanbúlsamningurinn) og Barnasáttmála SÞ. Ekki 
sé nóg að tilgreina, eins og gert er í ákvæði frumvarpsins, að „jafnan sé til staðar 
nauðsynleg sérþekking á þeim sviðum sem fjallað er um í nefndinni“ . Það ákvæði er þó 
ágætt, en Jafnréttisstofa telur að tilgreina þurfi alþjóðasáttmála, a.m.k. þá sem hér eru 
nefndir, í ákvæðinu sjálfu.

3. Í 9. gr. er mælt fyrir um skipun flóttamannanefndar. Jafnréttisstofa tekur undir 
það að nefndin verði skipuð, en minnir jafnframt á að tilnefna og skipa skuli í nefndina 
í samræmi við áður tilgreinda 15. gr. laga nr. 10/2208.

4. Í 27. gr. er ákvæði um móttökumiðstöð fyrir umsækjendur um alþjóðlega 
vernd. Jafnréttisstofa fagnar þessu en bendir jafnframt á að í slíkri móttökumiðstöð 
þurfi að vera aðstaða fyrir börn, auðvelt aðgengi fyrir alla og einnig þurfi að vera hægt 
að tryggja þar öryggi kvenna og barna.

5. Jafnréttisstofa telur að inn í upptalninguna í flóttamannahugtakinu í 37. gr. 
þurfi að bæta „kynhneigð og kynvitund“. Einnig þyrfti að bæta „kynhneigð“ og 
„kynvitund“ inn í upptalninguna í d. lið 3. mgr. 38. gr. Þetta er nauðsynlegt vegna 
þeirra ofsókna og mannréttindabrota sem fólk getur orðið fyrir vegna kynhneigðar 
sinnar eða kynvitundar. Það að nefna þessi atriði gerir þau sýnilegri og gerir það 
skýrara að fólk á að njóta verndar vegna kynhneigðar og kynvitundar sinnar.

6. Í greinargerð með 3. mgr. 51. gr. mætti gjarnan nefna dæmi um hvað geta 
verið „ríkar sanngirnisástæður“ í þessu samhengi. Einnig mætti nefna dæmi um hvað 
teljast vera „miklir hagsmunir“ . Það hjálpar til við túlkun að hafa dæmi til að styðjast 
við.

7. Í 3. mgr. 56. gr. kemur fram að heimilt geti verið að víkja frá kröfum um 
framfærslu, þ.e. að útlendingur sem sækir um dvalarleyfi þurfi að sýna fram á að 
framfærsla hans sé trygg þann tíma sem hann óskar að dveljast hér á landi. Fram kemur

Jafnréttisstofa, Borgum við Norðurslóð, 600 Akureyri
Sími: 460 6200 Bréfsími: 460 6201 Netfang: jafnretti@jafnretti.is

mailto:jafnretti@jafnretti.is


Jafnréttisstofa
að ráðherra sé heimilt að setja reglugerð um nánari útfærslu á þessu. Í greinargerðinni 
þyrftu að koma dæmi um tilvik þar sem heimilt væri að víkja frá þessu skilyrði. Dæmi 
þarf að vera í greinargerðinni því aðeins er um heimildarákvæði að ræða varðandi 
setningu reglugerðar og óljóst hvort reglugerð verið sett á grundvelli ákvæðisins og 
hvenær.

8. Skv. 1. mgr. 57. gr. frumvarpsins er heimilt að víkja frá skilyrði um trygga 
framfærslu þegar sótt er um endurnýjun dvalarleyfis. Í greinargerðinni með ákvæðinu 
segir að gert sé ráð fyrir nokkru svigrúmi í þessu samhengi til að gæta sanngirni. 
Jafnréttisstofa fagnar þessari undanþáguheimild sérstaklega, ekki síst vegna þess að 
dæmi eru um erlendar konur sem lenda í löngu og erfiðu skilnaðarferli og þurfa jafnvel 
að leita til sveitarfélaga um framfærsluaðstoð því eiginmenn þeirra neita að sinna 
lögbundinni gagnkvæmri framfærsluskyldu skv. hjúskaparlögum. Gott væri ef dæmi 
væri í greinargerðinni um tilvik sem þessi. Það væri þá dæmi um „ríkar 
sanngirnisástæður“.

Skýra þarf betur hvað átt er við með „löglegri dvöl“ í 5. mgr. 57. gr. Hvað með 
útlending sem er að skilja við maka sinn og sækir ekki um leyfi fyrir áframhaldandi 
dvöl fyrr en t.d. fjölskyldusameiningarleyfi er runnið út? Vegna skilnaðarins eru þá 
forsendur fyrir því leyfi brostnar og því er óljóst hver staða útlendings í þessari stöðu 
er.

9. Spurningar vakna einnig varðandi 1. mgr. 59. gr. Felst í þessu ákvæði að ef
útlendingur með ótímabundið dvalarleyfi sem veitt var á grundvelli
fjölskyldusameiningarleyfis skilur við maka sinn þá missi hann sitt dvalarleyfi? Þetta 
þarf að skýra betur og ótækt að útlendingur í þessari stöðu þyrfti að sæta afturköllun 
ótímabundins dvalarleyfis vegna þess að hann skildi við maka sinn.

10. Jafnréttisstofa tekur heils hugar undir 70. gr. frumvarpsins og bendir á 
mikilvægi greinargerðarinnar með því ákvæði. Sérstaklega er því fagnað að skýrt 
kemur fram að hjúskapur megi ekki brjóta gegn allsherjarreglu og meginreglna íslensks 
réttar. Tekið er fram að þetta þýðir að barnagiftingar og fulltrúagiftingar eru óheimilar. 
Því er einnig fagnað að í greinargerðinni kemur einnig fram nauðsyn þess að vera 
vakandi fyrr sjáanlegu valdamisræmi milli fólks og líta til kyns sérstaklega. En fram 
kemur og Jafnréttisstofa tekur undir það að erlendar konur geta verið í veikari stöðu 
vegna hefðbundinna kynhlutverka og/eða kynbundins ofbeldis.

Jafnréttisstofa gerir athugasemdir við 8. mgr. 70. gr. frumvarpsins því sú spurning 
vaknar hvort það samræmist Istanbúlsamningnum svokallaða að maki missi sjálfstæðan 
rétt til dvalar ef til skilnaðar eða sambúðarslita kemur. Það athugast þó að 
undantekningar frá þeirri reglu koma fram í þremur liðum í ákvæðinu. Jafnréttisstofa 
telur, ekki síst með vísan til þess að erfitt getur verið að sanna ofbeldi (sérstaklega 
andlegt ofbeldi) og einnig aðstæður í heimalandi, sjá c. lið málsgreinarinnar, að leyfi 
maka ætti að gilda áfram, þrátt fyrir skilnað eða sambúðarslit eða að dvalarleyfi yrði 
veitt á nýjum forsendum.
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11. Í greinargerð með 74. gr. þyrfti að nefna „samkynhneigð“ og „kynvitund“ sem
dæmi um forsendur fyrir dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Þessum 
ástæðum mætti bæta inn í upptalninguna á bls. 148 þar sem fjallað er um hvað teljast 
vera erfiðar félagslegar aðstæður.

Sé óskað frekari skýringa eða upplýsinga þá veitir undirrituð þær fúslega. 
Jafnréttisstofa er einnig tilbúin að senda fulltrúa sinn á fund nefndarinnar, ef eftir því er
óskað.

Virðingarfyllst,

Ingibjörg Elíasdóttir 

lögfræðingur
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