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Efni: Atliugaseindir við frumvarp til laga um útlendinga

Með tölvupósti mótteknum föstudaginn 22. apríl 2016, var Útlendingastofnun boðið að 
gera athugasemdir við drög að nýju frumvarpi til laga um útlendinga, 728. mál (hér 
eftir nefnt frumvaipið) og var stofnuninni sem og öðrum veittur frestur til 6. maí s.l. 
Óskað var viðbótarfrests hinn 4. maí s.l. og var veittur frestur til loka vinnudags 9. maí 
s.l. Vegna þungrar verkefnastöðu stofnunarinnar, mikilvægi þess að fara vel yfir 
frumvarpið sem og mikils álags var ekki unnt að klára umsögnina fyrr en nú 10. maí. 
Vegna hins knappa tíma sem stofnunin hafði til umráða var ekki unnt að lesa 
athugasemdir yfir með tilliti til stafsetningar og málfars og ber að hafa það í huga við 
lestur þeirra. Athugasemdir að öðru leiti snúa aðallega að þeim hluta frumvarpsins sem 
fjallar um dvöl og alþjóðlega vernd.

Útlendingastofnun hefur lengi bent á nauðsyn þess að sett verði heildarlöggjöf um dvöl 
og atvinnu útlendinga hér á landi. Ekki er gengið svo langt í núverandi frumvarpi en 
allt að einu eru ýmsar réttarbætur þar að finna sem ástæða er til að fagna. Ekki verða 
upptalin þau ákvæði sem stofnunin telur að séu til bóta eða óþarft sé að umorða, heldur 
verður einblínt á þau ákvæði sem stofnunin telur að þarfnist lagfæringar eða nánari 
skoðunar.

Fyrst ber þess að geta að stofnunin gerir athugasemdir við uppsetningu frumvarpsins, 
en sú breyting er lögð til að kafli um alþjólega vernd verði framvegis í III. kafla en í 
núgildandi lögum er kaflinn í VII. kafla. Með breytingunni hefur kaflinn verið færður 
framar og kemur á eftir kafla um komu og dvöl, en þar koma fram almenn skilyrði fyrir 
komu til landsins. Eðlilegt væri að að á eftir þeim kafla kæmu ákvæði um skilyrði fyrir 
dvöl eins og er í núgildandi lögum. Að öðru leiti vísast til núgildandi laga um uppröðun, 
en hún byggir á rökréttri mögulegri réttindaöflun einstaklinga sem hingað koma.

Af lestri frumvarps og greinargerðar virðist sem samræma þurfi betur tilvísanir 
lagaákvæða í greinargerð. Útlendingastofnun tók eftir að tilvísanir milli greinargerðar 
og frumvarpsákvæða passa í einhverjum tilvikum ekki, jafnframt virðist í einliverjum 
tilvikum vera umfjöllun í greinargerð um atriði sem ekki eru í frumvarpinu eða að 
umfjöllun um atriði í frumvarpi skortir í greinargerð. Þrátt fyrir að frumvarpstextinn 
sjálfur skipti mestu máli er greinargerð einnig mikilvægt gagn sem mikið er notast við 
til skýringar og við ákvarðanatöku á grundvelli ákvæða. Ósamræmi milli laga og 
greinargerðar getur verið til trafala síðar og því er mikilvægt að lagfæra slíkt áður en 
frumvarp verður að lögum. Þar sem stofnunin varð vör við slíkt misræmi við lestur 
einstaki'a greina voru gerðar athugasemdir.

í VI. kafla greinargerðar frumvarpsins „Mat á áhrifum" er að finna greinargóða 
kostnaðargreiningu á tímabundnum - og langtíma áhiifum frumvarpsins gagnvart 
Útlendingastofnun og öðrum. Hvaða stofnunina varðar er greiningin raunsönn og er
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vert að þakka fyrir að ekki var dregið úr þeim fjárhagslegu áhrifum sem verða þegar 
frumvarpið tekur gildi.

I fylgibréfi er athugasemdum við einstakar greinar frumvaipsins gerð skil.

F.h. Útlendingastofnun^ 

TCristín Völundardótti
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Athugasemdir við einstakar greinar:

I. KAFLI 
Almenn ákvæði

1. mgr. 1. gr.
Í 1. mgr. 1. gr. segir að með útlendingi í lögum þessum sé átt við hvern þann einstakling 
sem ekki hafi íslenskan ríkisborgararétt. Sama skilgreining kemur fram í 26. tl. 
orðskýringa. Lagt er til að 1. mgr. 1. gr. verði felld brott.

3. gr. orðskýringar
Í 2. og 10. tölulið 3. gr. er fjallað um brottvísanir og frávísanir. Til að koma í veg fyrir 
réttaróvissu og tryggja að íslenska ríkið brjóti ekki gegn alþjóðlegum skuldbindingum 
sínum, einkum er varðar Schengen- og Dyflinnarsamstarfið, er lagt til að skýrt verði 
kveðið á um að brottvísun og frávísun feli í sér að viðkomandi sé vísað til heimalands 
síns eða annars ríkis þar sem hann getur sýnt fram á löglega heimild til dvalar.

Lagt er til að 2. töluliður 3. gr. orðist svo:
„Brottvísun: Akvörðun stjórnvalds um að útlendingi sem dvelst hérlendis skuli vísað úr 
landi, til heimalands eða annars ríkis þar sem hann getur sýnt fram á löglega heimild 
til dvalar, og honum bönnuð endurkoma í tiltekinn tíma eða að fullu og öllu. “

Lagt er til að 10. töluliður 3. gr. orðist svo:
„ Frávísun: Akvörðun stjórnvalds um að vísa útlendingi frá  landinu, til heimalands eða 
annars ríkis þar sem hann getur sýnt fram á löglega heimild til dvalar. “

Í 8. tölulið 3. gr. er orðalagið „óttast af ríkum ástæðum að verða ofsóttur“ notað um 
ástæðuríkan ótta við ofsóknir (well-founded fear o f persecution) Annars staðar í 
frumvarpinu er talað um „ástæðuríkan ótta“ í þessu samhengi og kemur það betur heim 
og saman við Flóttamannasáttmálann og hefðbundna hugtakanotkun í flóttamannarétti. 
Ennfremur er ljóst að efnislegur munur er á orðalaginu sem þó virðist ekki vera ætlunin. 
Lagt er til að í stað orðanna „ óttast a f ríkum ástæðum“ komi orðin „ hefur ástæðuríkan 
ótta„ .

Í 12. tl. orðskýringa er föst búseta skilgreind sem sá staður þar sem lögheimili manns 
er sbr. 1. gr. laga um lögheimili. Nokkur dæmi hafa komið upp þar sem einstaklingur 
hefur ekki fasta búsetu þar sem hann hefur lögheimili. Getur t.d. verið um það að ræða 
að viðkomandi sé í raun búsettur erlendis eða skráður erlendis en með fasta búsetu 
hérlendis. Lagt er til að 12. tl. orðist svo:
„Föst búseta: Sá staður þar sem einstaklingur hefur skráð lögheimili og hefur þar 
búsetu í samræmi við ákvæði 1. gr. laga um lögheimili. “

Í 1. og 27. tl. orðskýringa eru skilgreind hugtökin alþjóðleg vernd og viðbótarvernd. Í 
flóttamannarétti er almennt viðtekið að viðbótarvernd (subsidiary protection) sé eitt 
form alþjóðlegrar verndar (international protection). Er því ekki samræmi á milli 
hugtakanotkunar á réttarsviðinu almennt og þeirra skilgreininga sem lagðar eru til í 
frumvarpi þessu. Það sem í 1. tölulið 3. gr. er skilgreint sem alþjóðleg vernd er í 
flóttamannasáttmála SÞ og tilskipun 2011/95/ESB kallað refugee status, staða 
flóttamanns, en þar sem viðbótarvernd leiðir að íslenskum lögum til þess að veitt er 
staða flóttamanns væri óheppilegt að nota það hugtak um það sem nú er nefnt alþjóðleg
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vernd. Refugee status er einnig kallað convention status, og vísar þar til þess að staða 
flóttamanns er veitt á grundvelli ákvæða flóttamannasáttmálans en ekki reglna um 
viðbótvarvernd. Væri því unnt að nota hugtakið „sáttmálavemd“ í þessu samhengi. 
Leggur Útlendingastofnun því til að skilgreining alþjóðlegrar verndar í 
lagafrumvarpinu verði breytt til samræmis við það sem almennt er viðurkennt í 
flóttamannarétti og að bætt verði við skilgreiningu sem samsvari hugtakinu refugee 
status í stað hugtaksins alþjóðleg vernd í 1. tölulið 3. gr. Telur Útlendingastofnun að 
„sáttmálavernd“ sé heppilegt hugtak. Ennfremur væri eðlilegt að sérstök skilgreining á 
vernd vegna ríkisfangsleysis verði tekin upp í lögin enda er þar um að ræða sérstakt 
form alþjóðlegrar verndar.
Lagt er til að 27. tl. verði felldur inn í 1. tl. sem orðist svo:

1. „Alþjóðleg vernd: Vernd sem stjórnvöld veita einstaklingi sem hingað leitar og 
fullnægirþeim skilyrðum sem sett eru í A-lið 1. gr. flóttamannasamningsins, vernd 
sem veitt er á grundvelli reglna um viðbótarvernd og vernd veitt ríkisfangslausum 
einstaklingum samkvæmt samningi um réttarstöðu ríkisfangslausra einstaklinga 
frá  1954. “

10. gr. Almennar reglur um málsmeðferð
Í 2. mgr. 10. gr. er kveðið á um rétt barns til að tjá sig um mál. Þá skuli tekið tillit til 
skoðana þess í samræmi við aldur og þroska. Útlendingastofnun vekur athygli á því að 
skv. orðalagi ákvæðisins er réttur barns til að fá að tjá sig fortakslaus og ekki háður 
neinum skilyrðum, svo sem aldri eða þroska barns. Sá fyrirvari nær aðeins til þess að 
hvaða marki skuli tekið tillit til skoðana barnsins. Í barnasáttmála SÞ er kveðið á um að 
tryggja skuli „barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós 
í öllum málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi 
við aldur þess og þroska“. Í þessu sambandi er mikilvægt að gæta að öðrum hagsmunum 
barnsins og því sem er barninu fyrir bestu. Ef ljóst er að framburður barns mun ekki 
breyta niðurstöðu málsins getur verið varhugavert að bjóða barni að koma á framfæri 
skoðunum sínum. Það getur reynst barni þungbært að rifja upp erfiða reynslu og verður 
því að gæt þess að barn sé ekki látið gera það að óþörfu. Þá er það þekkt að börn kenni 
sér oft um neikvæðar niðurstöður, sérstaklega ef barnið hefur komið að 
málsmeðferðinni að einhverju leyti. Þannig verður að gæta að því að barn sé ekki látið 
upplifa erfiðar minningar í framandi umhverfi með einstaklingum sem eru ekki 
sérfræðingar í slíkum tjáskiptum við börn sem geti svo leitt til þess að barnið kenni 
sjálfu sér um niðurstöðuna. Vegna þessa hefur Útlendingastofnun ekki talið æskilegt að 
bjóða öllum börnum sem sækja hér um hæli í fylgd foreldra eða forráðamanna að koma 
í viðtal. Fylgdarlausum ungmennum er að sjálfsögðu alltaf boðið viðtal, enda er enginn 
annar sem getur sagt sögu þeirra. Í samræmi við þetta er það mat Útlendingastofnunar 
að rétt væri að hafa sambærilegan fyrirvara við rétt barns til að tjá sig og er að finna í 
barnasáttmála SÞ, þ.e. að barnið geti myndað eigin skoðanir.

Lagt er til að 2. mgr. 10. gr. orðist svo:
„Akvörðun sem varðar barn skal tekin með hagsmuni þess 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 ogþroska.“

13. gr. Réttaraðstoð
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Í 3. mgr. 13. gr. frumvarpsins kemur fram að eingöngu lögmenn geta komið fram fyrir 
hönd útlendings þegar kærð er ákvörðun varðandi frávísun, brottvísun eða afturköllun 
dvalarleyfis eða þegar umsækjanda um vernd er eingöngu veitt dvalarleyfi samkvæmt 
74. gr. Þegar synjað er um alþjóðlega vernd er yfirleitt ákvörðuð frávísun eða brottvísun 
samhliða þeirri ákvörðun og getur orðalag ákvæðisins því valdið réttaróvissu þegar 
kemur að umsækjendum um alþjóðlega vernd, en um talsmenn þeirra er fjallað í 30. gr. 
frumvarpsins. Til að skýr skil séu milli þessara ákvarðana er lagt til að orðalagi 3. mgr. 
13. gr. verði breytt á þann veg að upptalið verði að umsækjendur um vernd séu 
undanskildir ákvæðinu og að fellt verði brott niðurlag ákvæðisins þar sem 
umsækjendum um vernd er tryggð réttaraðstoð í 30. gr. og myndi það valda 
umsækjanda um vernd óþarfa raski að þurfa að skipta um talsmann á kærustigi, fengi 
hann veitt dvalarleyfi.

Lagt er til að 3. mgr. 13. gr. orðist svo:
„Þegar kærð er ákvörðun sem varðar frávísun, brottvísun eða afturköllun dvalarleyfis 
skal stjórnvald skipa útlendingi talsmann úr hópi lögmanna til að gæta hagsmuna hans 
nema þegar um er að ræða kæru vegna ákvörðunar um alþjóðlega vernd skv. IV. kafla, 
brottvísun skv. 2. og 3. mgr. 95. gr., c- og d-lið 1. mgr. 98. gr., b- og c-lið 1. mgr. 99. 
gr. og a-lið 1. mgr. 100. g r .“

III. KAFLI
Málsmeðferðarreglur í málum um alþjóðlega vernd.

III. og IV. kafli frumvarpsins eru þeir kaflar sem Útlendingastofnun hefur haft minnsta 
aðkomu að við ritun þess. Skýrir það ástæður þess að hér á eftir koma breytingartillögur 
fram sem ekki hafa verið hafðar upp áður.

23. gr. Stjórnvald og málsmeðferð
Í 4. mgr. 23. gr. er fjallað um að umsóknum skv. 36., 37. og 39. gr. skuli að jafnaði 
svarað innan tiltekinna tímafresta. Ákvæðið er óskýrt um það hvort um er að ræða 
heildarmálsmeðferð fyrir stjórnvöldum eða málsmeðferð fyrir hverju og einu 
stjórnvaldi. Væri til bóta að skýra texta ákvæðisins að þessu leyti.

24. gr. Umsókn um alþjóðlega vernd
Í 1. mgr. 24. gr. er Útlendingastofnun falið að skera úr um hvort maki, börn og nátengdir 
aðilar skuli skila sjálfstæðri umsókn um alþjóðlega vernd. Rétturinn til alþjóðlegrar 
verndar og matið á þörf fyrir vernd er hvort tveggja einstaklingsbundið, þrátt fyrir að 
réttur ættingja geti verið samtvinnaður, og hefur Flóttamannastofnun SÞ í samstarfi sínu 
við Útlendingastofnun lagt ríka áherslu á að þetta. Í ljósi þess er lagt til að ákvæðið 
verði fellt út og núvernadi framkvæmd verði fram haldið, þ.e. litið verði svo á að hver 
einstaklingur skili sjálfstæðri umsókn um vernd og réttur hvers umsækjanda verði 
metinn á einstaklingsgrundvelli að teknu tilliti til aðstæðna hans að öðru leyti, þar á 
meðal stöðu fjölskyldu og ættingja.
Lagt er til að1. mgr. orðist svo:
„ Umsókn um alþjóðlega vernd skv. IV. kafla skal lögð fram hjá Útlendingastofnun eða 
lögreglu. Sé umsókn lögð fram hjá lögreglu skal framsenda hana til Útlendingastofn- 
unar. Eftir að skráningu umsóknar um alþjóðlega vernd er lokið tekur 
Útlendingastofnun hana til meðferðar eins fljótt og kostur er. Skjalfesta, rannsaka og 
ákvarða skal um allar umsóknir um alþjóðlega vernd sem koma frá  meðlimum 
fjölskyldu sem sækir um alþjóðlega vernd, ekki aðeins fullorðnum einstaklingum.“
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Í 5. mgr. 24. gr. er kveðið á um að leiðbeiningar skuli vera á tungumáli sem „ætla má 
með sanngirni að umsækjandi geti skilið“. Að mati Útlendingastofnunar er ekki ástæða 
til að slá af kröfu um að umsækjandi skilji þær leiðbeiningar sem hann fær með þessu 
orðalagi og er því lagt til að ákvæðið orðist svo:
„Leiðbeiningar skulu vera skriflegar og/eða aðgengilegar á mynd- eða hljóðmiðli og á 
tungumáli sem umsækjandi skilur. Þegar um fylgdarlaust barn er að ræða skulu 
leiðbeiningar vera í samræmi við aldur þess ogþroska.“

25. gr. Greining á sérþörfum og stöðu umsækjenda um alþjóðlega vernd
Vísað er til athugasemda með 2. mgr 10. gr. Lagt er til að 4. mgr. 25. gr. orðist svo:
„ 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 
varðarog 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. “

26. gr. Öflun upplýsinga vegna umsóknar um alþjóðlega vernd
Í 3. mgr. 26. gr. er aldursgreining bundin því skilyrði að rökstuddur grunur sé um að 
umsækjandi sem segist vera barn sé lögráða. Þrátt fyrir að í aldursgreiningu felist 
líkamlegt inngrip verður að telja afar mikilvægt að þegar vafi leikur á að umsækjandi 
sé barn sé skorið úr um aldur viðkomandi með eins nákvæmum hætti og unnt er. Krafa 
um rökstuddan grun í þessu samhengi felur í sér umtalsvert ríkari skilyrði um það 
hvenær aldursgreiningu megi framkvæma en er að finna í núgildandi lögum. Í þeim er 
miðað við að þegar „vafi vaknar“ sé framkvæmd aldursgreining. Í þágu rannsóknar 
mála, þess að börnum sé tryggð sú þjónusta sem þau eigi rétt á og til að koma í veg fyrir 
misnotkun úrræða sem ætluð eru börnum leggur Útlendingastofnun til að áfram verði 
miðað við að „vafi vakni“. Í frumvarpinu er, á svipaðan hátt og í núgildandi lögum, gert 
ráð fyrir að rökstuddur grunur þurfi að vakna hjá Útlendingastofnun. Ber þetta með sér 
að einungis Útlendingastofnun geti komið því til leiðar að aldursgreining fari fram. Upp 
geta komið tilvik þar sem vafi eða grunur varðandi aldur umsækjanda vakni á síðari 
stigum eða að kærunefnd útlendingamála telji þörf á af einhverjum ástæðum að kalla 
eftir aldursgreiningu. Að mati Útlendingastofnunar er ekki ástæða til að útiloka 
nefndina frá slíkri rannsókn. Ennfremur telur Útlendingastofnun, í ljósi þess að 
umsækjendur sem segjast vera börn séu í umsjá barnaverndaryfirvalda, rétt að 
barnaverndaryfirvöld hafi möguleika á að fara fram á aldurgreiningu enda er ljóst að 
þau yfirvöld eru vel í stakk búin til að meta þessi mál, bæði vegna þjónustu sinnar við 
viðkomandi og sérþekkingar á málefnum barna. Þá getur hugsast að lögregla, 
umsækjandi sjálfur eða talsmaður hans hafi gildar ástæður fyrir að fara fram á 
aldursgreiningu.
Er því lagt til að við 3. mgr. bætist nýr málsliður og að 1. málsl. 3. mgr. 26. gr. orðist 
svo:
„ Vakni vafi um að umsækjandi sem segist vera fylgdarlaust barn sé það í raun, og ekki 
er hægt að staðfesta það á annan óyggjandi hátt, skal gerð, eins fljótt og kostur er, 
aldursgreining skv. 113. gr. Stjórnvöld er koma að málum, umsækjandi sjálfur og 
talsmaður hans geta farið fram á að aldursgreining sé framkvæmd.“
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32. gr. Refsileysi vegna ólöglegrar komu eða falsaðra eða stolinna skilríkja 
Orðalag ákvæðisins er sambærilegt við það orðalag sem er að finna í 31. gr. 
flóttamannasáttmálans að öðru leiti en því að flóttamannasáttmálinn tekur ekki til 
ríkisfangslausra einstaklinga. Ekki er sátt um hvernig beri að skilja ákvæðið og er túlkun 
ríkja mismunandi. Þannig eru áhöld um hvað felist í því að koma „beint frá landi, þar 
sem lífi þeirra eða frelsi var ógnað“. Að þessu leyti er ákvæðið óskýrt að efni til þó að 
yfirskrift þess gefi skýrlega til kynna hvernig beri að skilja það. Í greinargerð er tekið 
fram að dvöl „til skemmri tíma í þriðja landi“ skuli ekki leiða til brottfalls refsileysis en 
engar leiðbeingar er að finna í ákvæðinu hvað teljist „til skemmri tíma“ eða hvort aðeins 
skuli líta til hve löng dvöl er eða hvort einnig skuli taka tillit til þess hvernig slíkri dvöl 
megi vera háttað að öðru leyti. Til að tryggja að hið skýra markmið þessa ákvæðis nái 
fram að ganga kallar Útlendingastofnun eftir því að fært verði í frumvarpið eða 
greinargerð þess frekari leiðbeiningar um þetta mat, þar með talið tímafresti. Leggur 
Útlendingastofnun til að yfirvöldum verði gert að leggja heildsætt mat á aðstæður 
umsækjanda í landi eða löndum þar sem umsækjandi hafði viðkomu og að stofnuninni 
beri að taka á grundvelli þess afstöðu til hvort líta beri svo á að umsækjandi komi „beint 
frá landi, þar sem lífi [hans] eða frelsi var ógnað“ eða ekki. Með orðalagi ákvæðisins 
um stöðu ríkisfangslausra, „eða var án ríkisfangs og gat ekki öðlast slíkt“, er 
ríkisfangslausum veittur umtalsvert ríkari heimildir en öðrum í því samhengi sem um 
ræðir. Að mati Útlendingastofnunar væri rétt að gæta jafnræðis að þessu leyti og miða 
við að sömu reglur gildi um ríkisfangslausa og aðra umsækjendur.
Útlendingastofun bendir einnig á að skv. orðalagi 31. gr. flóttamannasáttmálans nær 
refsileysi aðeins til flóttamanna en skv. frumvarpinu tekur það til allra umsækjenda um 
alþjóðlega vernd, burtséð frá rétti þeirra til hennar. Að mati Útlendingastofnunar er það 
ekki tilgangur ákvæðisins að þeir sem framvísa fölsuðum skilríkjum án knýjandi 
ástæðna skuli njóta sama réttar og þeir sem hafa sér til málsbóta hinar augljóslega 
knýjandi ástæður sem óhjákvæmilega felast í því að hafa þörf fyrir alþjóðlega vernd. Er 
því lagt til að orðalagi ákvæðisins verði hagað þannig að refsileysi taki aðeins til þeirra 
sem fá veitta alþjóðlega vernd en ekki til þeirra sem þurfa ekki á henni að halda. Einnig 
er lagt til að hafi umsækjanda ekki verið veitt alþjóðleg vernd en verið veitt dvalarleyfi 
skv. 74. gr. eða að hann verið metinn í sérstaklega viðkvæmri stöðu sem gat að 
einhverju leyti réttlætt háttsemina skuli taka tillit til þess varðandi refsileysi. Í þessu 
felst að ákæra og úrlausn dómsmáls er varðar ólöglega komu til landins verði frestað 
þar til búið er að leysa úr umsókn um alþjóðlega vernd.

Lagt er til að orðunum „ Umsækjanda um alþjóðlega verndsem kemur ólöglega [...] “ 
í upphafi 1. mgr. 32. gr. verði breytt í „Flóttamanni sem kemur ólöglega [ ...]“.
Að auki verði bætt aftan við 1. mgr. setningunni. „Sama á við um umsækjanda um 
alþjóðlega vernd sem er synjað um slíka vernd e f honum hefur verið veitt dvalarleyfi 
skv. 74. gr. laganna eða e f hann hefur verið metinn í sérstaklega viðkvæmri stöðu sem 
réttlæti ólöglega komu til landsins“.

35. gr. Framkvæmd ákvarðana í málum um alþjóðlega vernd eða vernd gegn 
ofsóknum
Í 1. málslið 2. mgr. 35. gr. er vísað til 29. og 36. gr. varðandi frestun réttaráhrifa. Ætla 
verður að tilvísun til 36. gr. sé ofaukið og að tilgangurinn sé að vísa til mála sem sæta 
forgangsmeðferð. Er því lagt til að þessi tilvísun til 36. gr. verði felld brott.

Í 2. málslið 2. mgr. 35. gr. eru orðin „framkvæma“ og „framfylgja“ bæði notuð um það 
að framkvæma ákvörðun. Þar sem ekki virðist vera um að ræða efnislegan mun á þessu
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er lagt til að orðalag verði samræmt þannig að í stað orðisins „framfylgja“ í 2. mgr. 
komi „framkvæma“.

IV. KAFLI 
Flóttamenn og vernd gegn ofsóknum

37. gr. Flóttamannahugtakið
Í 2. mgr. 37 gr. er fjallað um raunhæfa hættu á því að sæta dauðarefsingu sem grundvöll 
viðbótarverndar. Í 15. gr. tilskipunar 2011/95/ESB eru hugtökin the deathpenalty og 
execution bæði notuð. Ljóst er að dauðarefsing vísar til hins fyrra og ber með sér að um 
refsingu fyrir einhvers konar brot sé að ræða. Er það því þrengra hugtak en aftaka, sem 
væri íslensk þýðing á orðinu execution. Eins og í frumvarpi þessu er í núgildandi lögum 
aðeins talað um dauðarefsingu þó að í framkvæmd sé gengið út frá því að einnig geti 
verið um að ræða líflát eða aftöku. Svo að gætt sé að skýrleika og nákvæmni leggur 
Útlendingastofnun til að í frumvarpinu verði einnig kveðið á um hættu á aftöku í þessu 
samhengi.
Lagt er til að í 2. mgr. 37. gr. fyrir aftan orðið „dauðarefsingu“ verði bætt við orðunum 
„eða aftöku“.

Í málsgreininni er einnig fjallað um „skaða af völdum handahófskennds ofbeldis vegna 
vopnaðra átaka“. Skv. greinargerð er hér um að ræða þýðingu á hugtakinu 
indiscriminate violence sem er að finna í 15. gr. tilskipunar 2011/95/ESB. Að mati 
Útlendingastofnunar nær þessi þýðing ekki utan um hugtakið sem um ræðir. Hugtakið 
eins og það er skilgreint í þjóðarétti, vísar til árása þar sem ekki er gerður greinarmunur 
á hernaðarlegum og borgaralegum skotmörkum.1 Slíkar árásir þurfa ekki að vera 
handahófskenndar. Oft er þeim þvert á móti beint að skilgreindu hernaðarlegu 
skotmarki en eru gerðar án tillits til þess hvort borgaraleg skotmörk verði einnig fyrir 
þeim. Vegna orðalagsins er hætta á að inntak ákvæðisins verði ónákvæmt og strangt til 
tekið nokkuð þrengra en því virðist ætlað að vera. Lokamálsliður 2. mgr. 37. verður 
ekki skilinn öðruvísi en svo að ríkisfangsleysi skuli í sjálfu sér leiða til að viðbótarvernd 
skuli veitt. Í ljósi þess sem að öðru leyti segir í lagafrumvarpinu og að virtum 
athugasemdum með því verður ekki talið að þetta sé ætlunin með ákvæðinu. Er því lögð 
til orðalagsbreyting í þá veru að sama skuli gilda um „ríkisfangslausan einstakling í 
sömu stöðu“. Að lokum er bent á að í 15. gr. áðurnefndrar tilskipunar er það 
hugtaksskilyrði að hættan á alvarlegum skaða (serious harm) beinist að óbreyttum 
borgara (sbr. orðalagið threat to a civilian‘s life orperson). Þetta skilyrði er ekki tekið 
fram í frumvarpinu og er þetta eini þáttur 15. gr. tilskipunarinnar sem ekki er tekinn upp 
í skilgreininguna með einhverjum hætti. Ekki er ljóst af athugasemdum með greininni 
hvort ákvæði frumvarpsins er ætlað að vera víðtækara en leiðir af tilskipuninni.

Lagt er til að 2. mgr. 37. gr. orðist svo:
„Flóttamaður samkvæmt lögum þessum telst einnig útlendingur sem telst ekki 
flóttamaður samkvæmt ákvæði A-liðar 1. gr. flóttamannasamningsins e f raunhæf 
ástæða er til að ætla að hann eigi á hættu að sæta dauðarefsingu eða aftöku, pyndingum 
eða annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu eða hann verði fyrir 
alvarlegum skaða a f völdum árása í vopnuðum átökum þar sem ekki er greint á milli
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hernaðalegra og borgaralegra skotmarka verði hann sendur aftur til heimalands síns. 
Sama gildir um ríkisfangslausan einstakling í sömu stöðu.“

38. gr. Nánar um ofsóknir
Í b-lið 2. mgr. 38. gr. segir: „löggjöf og aðgerðum stjórnvalda, lögreglu og dómstóla, 
sem fela í sér mismunun hvort sem er í eðli sínu eða vegna þess að þær eru 
framkvæmdar á slíkan hátt,“ Óljóst er til hvers orðið „slíkan“ vísar í ákvæðinu en þó 
virðist hér átt við að framkvæmd tiltekinnar löggjafar eða aðgerða sé framkvæmd á 
þann hátt að þær teljist ofsóknir. Til skýrleika er lagt til að ákvæðið verði svohljóðandi: 
„ löggjöf og aðgerðum stjórnvalda, lögreglu og dómstóla, sem fela í sér mismunun að 
efni eða vegna þess hvernigþær eru framkvæmdar,“

Í e-lið 2. mgr. 38. gr. er fjallað um saksókn og refsingu fyrir að neita að gegna 
herþjónustu þar sem þátttaka myndi fela í sér brot gegn 40. gr. laganna. Vísað er til 
greinarinnar með almennum hætti en ætlunin virðist vera að vísa í ákvæði greinarinnar 
er snúa að stríðsglæpum og annarri slíkri háttsemi en um það er fjallað í b-lið 2. mgr. 
40. gr. Leggur Útlendingastofnun því til vísað sé með skýrum hætti til þessa tiltekna 
stafliðar. Lagt er til að e-liður 2. mgr. 38. gr. orðist svo:
„ saksókn eða refsingu fyrir að neita að gegna herþjónustu í átökum þar sem þátttaka í 
slíkri herþjónustu mundi fela í sér glæpi eða athafnir, sbr. b-lið 2. mgr. 40. gr.,“

Lagt er til að f-liður 2. mgr. 38. gr. verður felldur brott en efni hans tekið upp í 3. mgr. 
sjá hér að neðan.

Í a-lið 3. mgr. 38. gr. er farið ofan í kjölinn á því til hvers hugtakið kynþáttur vísar. Í 
handbók SÞ um réttarstöðu flóttamanna segir að túlka beri orðið kynþátt í víðri 
merkingu og leggur Útlendingastofnun til að árétting um það sé tekin upp í stafliðinn. 
Í honum er ætterni sérstaklega tiltekið. Í handbók SÞ um réttarstöðu flóttamanna er 
fjallað um „sérstaka þjóðfélagshópa af tilteknum uppruna“ eða specific socialgroup o f  
common descent. Hvergi er fjallað um ætterni, ættartengsl eða fjölskyldu í tengslum við 
kynþátt. Ætterni vísar almennt til fjölskyldu- og ættartengsla en óeðlilegt virðist að fella 
slíkt undir kynþátt í venjulegri merkingu. Slíkt gæti aftur á móti án efa falið í sér að 
umsækjandi um vernd teljist tilheyra ákveðnum þjóðfélagshópi. Svo gætt sé nákvæmni 
í hugtakanotkun og farið að viðteknum skilgreiningum flóttamannaréttar er lagt til að 
tilvísun til ætternis verði felld úr ákvæðinu og látið nægja að vísa til „tiltekins uppruna“ 
en bætt við tilvísunar til „annarra sameiginlegra líffræðilegra einkenna“.
Lagt er til að a-liður 3. mgr. 38. gr. orðist svo:
„kynþáttur vísar einkum til hópa sem deila húðlitar eða annarra sameiginlegra 
líffræðilegra einkenna og þjóðfélagshópa a f tilteknum uppruna og ber að túlka í víðri 
merkingu“
Skilgreining á hugtakinu þjóðfélagshópi, sem sett er fram í d-lið 3. mgr. 38. gr. er 
efnislega samhljóða d-lið 2. mgr. 44. gr. a. núgildandi laga. Báðar þessar skilgreiningar 
eru þrengri en sú skilgreining sem lögð er til grundvallar í handbók SÞ um réttarstöðu 
flóttmanna, þar sem þær virðast báðar ganga út frá því að um þurfi að vera að ræða 
óbreytanlega eiginleika. Í framkvæmd hér á landi hefur verið stuðst við skilgreiningu 
handbókarinnar. Lagt er til að skilgreining handbókar SÞ um réttarstöðu flóttamanns á 
hugtakinu þjóðfélagshópi verði tekin upp í stafliðinn. Einnig er lagt til sérstök tilvísun 
til kvenna og barna, sem er að finna í f-lið 2. mgr. 38. gr. verði tekin upp í stafliðinn. 
Lagt er til að d-liður 3. mgr. 38. gr. orðist svo:
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„þjóðfélagshópur vísar einkum til hóps fólks sem, umfram það að sæta ofsóknum, hefur 
áþekkan uppruna, bakgrunn, venjur og félagslega stöðu eða hefur sameiginleg einkenni 
eða lífsskoðanir, svo sem kyngervi, sem eru svo mikilvægar sjálfsmyndþess að ekki ætti 
að gera kröfu til að þeim verði breytt eða það er talið til tiltekins þjóðfélagshóps þar 
sem það er álitið frábrugðið öðrum í samfélaginu; þá skulu konur, börn og fyrrverandi 
fórnarlömb mansals teljast meðlimir tiltekinnaþjóðfélagshópa,“

39. gr. Ríkisfangslausir einstaklingar
Í upphafi 39. gr. er ríkisfangsleysi skilgreint en þá skilgreiningu er nú þegar að finna í 
20. tölulið 3. gr. frumvarpsins. Lagt er til að 1. málsliður 1. mgr. 39. gr verði felldur 
brott. Ákvæði síðari málsliðar 1. mgr. 39. gr. verður ekki skilinn öðruvísi en svo að 
ríkisfangsleysi leiði sjálfkrafa til réttar á vernd að því gefnu að útilokunaraðstæður eigi 
ekki við. Ekki virðist gert ráð fyrir að stjórnvöld meti þörf umsækjenda á vernd en það 
er í andstöðu við 2. og 3. mgr. 39. gr. sem kveða á um hvernig skuli staðið að úrlausn 
umsókna um alþjóðlega vernd vegna ríkisfangsleysis. Er talið rétt að samræma 
efnisinntak málsgreinanna. Lagt er til að 1. mgr. orðist svo:
„Ríkisfangslaus einstaklingur sem staddur er hér á landi en telst ekki flóttamaður skv. 
37. gr. og er ekki útilokaður frá  stöðu ríkisfangsleysis skv. 41. gr. getur sótt um 
alþjóðlega vernd á grundvelli ríkisfangsleysis síns. “

Í 2. tölul. b-liðar 2. mgr. 40. gr. vantar orðið „eða“. Þar sem 3. tölul. er síðasti liður í 
upptalningu er eðlilegt að í lok 2. tölul. b-liðar sé samtenging sem tengir töluliðinn við 
þann sem á eftir kemur. Í ljósi þess að um er að ræða upptalningu þar sem ekki er ætlast 
til að öll atriði eigi við er rétt að nota samtenginguna „eða“.

V. KAFLI 
Dvöl

53. gr. Forgangs- ogflýtiafgreiðsla umsókna um dvalarleyfi
Í ákvæðinu er eingöngu talað um forgangs- og flýtiafgreiðslu. Í greinargerð er jafnframt 
talað um hraðafgreiðslu, sem virðist eiga við um málsmeðferð skv. 4. mgr. ákvæðisins. 
Ljóst er að ósamræmi er milli lagagreinar og greinargerðar og getur það valdið 
misskilningi og erfiðleikum við túlkun. Jafnframt er bent á að í 4. mgr. er mælt fyrir um 
að ráðherra setji nánari ákvæði um beitingu heimildar um flýtimeðferð í reglugerð, m.a. 
þau skilyrði sem atvinnurekendur þurfi að uppfylla. Atvinnurekendur eru ekki nefndir 
að öðru leyti í ákvæðinu og þykir skorta á að útskýrt sé hvers vegna atvinnurekendur 
eru sérstaklega nefndir í þessu sambandi þar sem ekki verður ráðið af ákvæðinu að öðru 
leyti að það skuli einungis gilda um umsóknir sem atvinnurekendur standa að. Þvert á 
móti virðist 2. mgr. ákvæðisins t.d. eiga við í öllum tilvikum sem umsækjandi er tilbúinn 
að greiða sérstakt þjónustugjald.

Lagt er til að 3. mgr. 53. gr. verði breytt og orðist svo:
„Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um beitingu 53. gr. “

54. gr. útgáfa dvalarleyfis
Samkvæmt 1. mgr. verður dvalarleyfi ekki útgefið fyrr en umsækjandi hefur tilkynnt 
um dvalarstað sinn hér á landi til skráningar. Samkvæmt núgildandi lögum verður 
dvalarleyfi hins vegar ekki útgefið fyrr en umsækjandi hefur lagt fram vottorð sem 
staðfestir að hann hafi húsnæði sem fullnægir reglum um íbúðarhúsnæði. Er því um 
breytingu á núgildandi reglum að ræða sem fyrst og fremst er ætlað að tryggja að

ÚTLENDINGASTOFNUN
IC EL A N D IC  D IRECTO RA TE O F IM M IG RA TIO N

Skógarhlíð 6 -  105 REYKJAVÍK - SÍMI 444 0900 - SÍMBRÉF 444 0901 - NETFANG utl@utl.is

mailto:utl@utl.is


einstaklingur sé ekki búsettur í ósamþykktu íbúðarhúsnæði, iðnaðarhúsnæði eða sé 
jafnvel án húsnæðis. Lagt er til að núgildandi ákvæði um grunnskilyrði dvalarleyfis í
11. gr. laga um útlendinga haldist óbreytt í 55. gr. frumvarpsins og að ákvæði 54. gr. 
orðist svo:
„Dvalarleyfi verður ekki gefið út fyrr en umsókn um dvalarleyfi hefur verið samþykkt, 
útlendingur er kominn til landsins og hefur gengist undir læknisskoðun samkvæmt 
vottorði heilbrigðisstofnunar. Útlendingastofnun gefur út skírteini til staðfestingar á 
veitingu dvalarleyfis. Skírteini er gefið út á nafn útlendingsins sem er handhafi 
dvalarleyfisins. I  því skyni að unnt sé að bera kennsl á rétthafa dvalarleyfis og 
staðreyna að handhafi þess sé sá sem hann kveðst vera skal tekin stafræn mynd a f  
umsækjanda og prentuð á skírteinið. I  sama tilgangi er ráðherra heimilt að ákveða að 
dvalarleyfisskírteini skuli innihalda örflögu með þeim upplýsingum sem skráðar eru á  
kortið auk fingrafara handhafa. I  skírteininu skal m.a. koma fram nafn útlendings, 
ríkisfang hans, nafn atvinnurekanda þegar það á við og gildistími dvalarleyfisins. “

55. gr. grunnskilyrði dvalarleyfis
Útlendingastofnun vekur athygli á því að ekki er lengur skilyrði fyrir útgáfu dvalarleyfis 
að umsækjandi hafi tryggt húsnæði hér á landi. Ekki er fjallað um í greinargerð hvers 
vegna það skilyrði hefur verið tekið út. Að mati Útlendingastofnunar er nauðsynlegt að 
tryggja að húsnæði umsækjanda sé tryggt, sérstaklega með vísan til þess að upp hafa 
komið tilvik þar sem útlendingar búa við óviðunandi aðstæður í t.d. iðnaðarhúsnæði 
sem ekki er ætlað til búsetu. Lagt er til að a. liður 1. mgr. 55. gr. orðist svo:

a. „framfærsla hans skv. 56. gr., sjúkratrygging og húsnæði sé tryggt, „

Útlendingastofnun bendir á að í greinargerð með ákvæðinu er tekið fram að ákvæði um 
dvalarleyfi á grundvelli lögmæts og sérstaks tilgangs hafi verið tekið út úr lögunum þar 
sem þau tilvik sem þar hafi fallið undir falli nú undir aðrar einstakar greinar 
frumvarpsins. Í 79. gr. laganna er hins vegar ákvæði sem heitir dvalarleyfi á grundvelli 
lögmæts og sérstaks tilgangs, lagt er til að þessi umfjöllun verði tekin úr greinargerð 
þar sem fyrrgreint ákvæði er í frumvarpinu.

Útlendingastofnun bendir á að það er ekki grunnskilyrði dvalarleyfis að umsækjandi 
sanni á sér deili. Það má þó leiða það af d-lið 1. mgr. Stofnunin leggur til að tekið verði 
af tvímæli um .þetta og nýr stafliður e. verði bætt við 1. mgr. sem orðist svo:
„ e. hann hafi sannað á  sér deili með framlagningu gilds vegabréfs eða annars 
viðurkennds ferðaskilríkis. “

57. gr. Endurnýjun dvalarleyfis
Í 5. mgr. segir að Útlendingastofnun geti heimilað umsækjanda að dveljast hér á landi 
þar til ákvörðun hefur verið tekin um umsókn hans ef ríkar sanngirnisástæður mæla 
með því. Í fyrsta lagi er í þeirri málsgrein vísað til 5. mgr. en ljóst er að tilvísunin hlýtur 
að eiga að vera til 4. mgr. Í öðru lagi er bent á að ákvörðun um að heimila umsækjanda 
að vera staddur á landinu meðan umsókn er í vinnslu er ákvörðun um málsmeðferð en 
ekki stjórnvaldsákvörðun, þar sem ekki er um að ræða ákvörðun sem bindur enda á mál 
og varðar rétt eða skyldu. Slíkar ákvarðanir skulu að meginreglu ekki vera kæranlegar 
og voru ákvarðanir Útlendingastofnunar í þessum tilvikum ekki kæranlegar áður fyrr. 
Sú ákvörðun var hins vegar tekin í innanríkisráðuneytinu fyrir nokkrum árum að 
heimila umsækjendum að kæra þessar ákvarðanir. Slíkt getur haft miklar tafir í för með 
sér, sem helgast fyrst og fremst að því að málin hafa verið lengi í kæruferli. Umsækjandi

ÚTLENDINGASTOFNUN
IC EL A N D IC  D IRECTO RA TE O F IM M IG RA TIO N

Skógarhlíð 6 -  105 REYKJAVÍK - SÍMI 444 0900 - SÍMBRÉF 444 0901 - NETFANG utl@utl.is

mailto:utl@utl.is


hefur þá dvalist á landinu frá því umsókn var lögð fram og þar til æðra stjórnvald hefur 
lokið vinnslu kærumáls. Þá fyrst er umsókn annað hvort tekin til vinnslu eða 
umsækjanda gert að yfirgefa landið til þess að umsókn geti verið tekin til vinnslu. Þetta 
ferli hefur leitt til þess að umsækjendur hafa jafnvel dvalist á landinu í marga mánuði, 
jafnvel hátt í ár, án þess að verið sé að vinna í dvalarleyfi þeirra. Að mati 
Útlendingastofnunar væri eðlilegra að litið væri á þessar ákvarðanir sem ákvarðanir um 
málsmeðferð og að þær skuli því ekki vera kæranlegar. Með vísan til framangreinds 
myndi það leiða til mun skjótari og einfaldari málsmeðferðar sem er öllum til hagræðis, 
bæði umsækjendum og stjórnvöldum. Lagt er til að á eftir 5. gr. 57. gr. bætist ný mgr. 
sem orðist svo:
„ákvarðanir Útlendingastofounar samkvæmt 1. -  5. mgr. eru ekki kæranlegar.“

58. gr. ótímabundið dvalarleyfi
Í b-lið 2. mgr. er tekið fram að námsmenn geti átt rétt á ótímabundnu dvalarleyfi hafi 
þeir dvalist hér á landi í tvö ár að loknu námi. Doktorsnemar þurfa hins vegar að hafa 
dvalið hér sem sérfræðingar í þrjú ár og hafa lokið doktorsnámi hér á landi til að geta 
fengið ótímabundið dvalarleyfi. Doktorsnemar hafa samkvæmt frumvarpinu því lakari 
rétt en almennir námsmenn. Að mati Útlendingastofnunar er það óeðlilegur munur. 
Lagt er til að b. liður 2. mgr. 58. gr. orðist svo:
„ b. skilyrði um að útlendingur hafi dvalist hér á  landi síðustu fjögur ár, samkvæmt 
dvalarleyfi sem getur verið grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis, þegar útlendingur 
hefur haft slíkt dvalarleyfi í a.m.k. tvö ár og hefur áður dvalið hér á landi í samfelldri 
dvöl samkvæmt dvalarleyfi hér á landi vegna náms skv. 65. gr. eða sem doktorsnemi, 
þannig að heildardvöl sé a.m.k. fjögur ár og að útlendingur hafi lokið námi. “

Í a-lið 3. mgr. er talað um að barn þurfi að hafa haft dvalarleyfi hér á landi samfellt í 
tvö ár til að geta öðlast ótímabundið dvalarleyfi. Ekki er talað um hvenær barnið þarf 
að hafa haft dvalarleyfi. Lagt er til að a. liður 3. mgr. orðist svo:
a. „ útlendingi sem á  íslenskan ríkisborgara að foreldri e f hann hefur haft dvalarleyfi 

hér á landi samfellt síðastliðin tvö ár fyrir framlagningu umsóknar og foreldri hafi 
haft íslenskan ríkisborgararétt ekki skemur en fimm ár, “

Í b- lið 2. mgr. er samskonar skilyrði og í a-lið, nema um þriggja ára dvöl frá stofnun 
hjúskapar. Ekki er tekið fram hvenær dvalarleyfi þarf að hafa verið í gildi. Lagt er til að 
b. liður 3. mgr. orðist svo:
b. „ útlendingi sem er í hjúskap með íslenskum ríkisborgara og hefur búið með hinum 

íslenska ríkisborgara hér á  landi og haft dvalarleyfi eftir stofnun hjúskapar 
samfellt síðastliðin þrjú ár fyrir framlagningu umsóknar. Sama gildir um 
útlendinga sem hafa verið í skráðri sambúð með íslenskum ríkisborgara enda sé 
hvorugur aðila giftur, “

Í 3. mgr. ákvæðisins kemur fram að skilyrði 1. mgr. eigi ekki við þá sem hafa fengið 
dvalarleyfi á grundvelli alþjóðlegrar verndar eða á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Í 
ákvæðinu er ekki tekið fram hvaða skilyrði eru fyrir veitingu ótímabundins dvalarleyfis 
fyrir þá einstaklinga sem eru með þess háttar dvalarleyfi og virðist svo vera sem engin 
skilyrði séu til staðar, eins og ákvæðið er sett upp. Í þessu samhengi er vert að benda á 
að upp hafa komið mál síðustu ár þar sem einstaklingar með alþjóðlega vernd hafa 
dvalist erlendis lengur en þrjá mánuði eða ekki sótt um ótímabundið dvalarleyfi eða 
endurnýjun dvalarleyfis á réttum tíma. Ekki er heimild í núgildandi útlendingalögum
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eða í frumvarpi til útlendingalaga til að víkja frá skilyrðum um að sækja skuli um 
endurnýjun leyfis mánuði áður en það rennur út, það sama má segja um ótímabundna 
leyfið. Er því óvissa um hvaða stöðu þessir einstaklingar eru þegar dvalarleyfi á 
grundvelli alþjóðlegrar verndar rennur út og ekki hefur verið sótt um endurnýjun. 
Samkvæmt frumvarpinu og núgildandi lögum ættu viðkomandi samkvæmt orðanna 
hljóðan að yfirgefa landið. Er hér um ábendingu að ræða um skort á reglum.

VII. KAFLI
Dvalarleyfi vegna menntunar og menningarskipta

65. gr. dvalarleyfi vegna náms
Í 3. mgr. er mælt fyrir um dvalarleyfi vegna starfsnáms. Í ákvæðinu er ekki tekið á því 
hvernig og þá hvort skuli veita dvalarleyfi til einstaklinga sem sækja um að fara í 
ólaunað starfsnám hér á landi. Slíkt nám er mjög umdeilt en hins vegar er líka ljóst að 
mikil eftirspurn er eftir slíku og telur Útlendingastofnun nauðsynlegt að fram komi í 
lögum eða greinargerð hver afstaðan sé til slíkra dvalarleyfa.
Í 4. mgr. kemur fram að heimilt sé að víkja frá kröfu um viðunandi námsárangur sé um 
að ræða óviðráðanleg ytri aðstæður, svo sem slys eða veikindi. Í greinargerð er talað 
um alvarleg veikindi, í ákvæðinu er hins vegar einungis talað um veikindi. Þar sem 
munur getur verið þar á er talið nauðsynlegt að skýra betur hvernig veikindi sé um að 
ræða, hvort þau þurfa að vera af ákveðnum alvarleika eða hvort nægjanlegt er að 
læknisvottorð sem sýnir fram á einhver veikindi sé lagt fram. Lagt er til að 4. mgr. orðist 
svo:
„Dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu skal að jafnaði ekki veitt til lengri tíma en tólf 
mánaða í senn. Heimilt er að endurnýja dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu á 
námstíma e f útlendingur fullnægir áfram skilyrðum 1. og 2. mgr. og getur sýnt fram á 
viðunandi námsárangur, þar sem þess er krafist. Viðfyrstu endurnýjun dvalarleyfis telst 
námsárangur viðunandi hafi útlendingur lokið samanlagt a.m.k. 75% a f fullu a f námi 
á námsárinu. Heimilt er að víkja frá  kröfunni um viðunandi námsárangur e f um er að 
ræða óviðráðanlegar ytri aðstæður, svo sem slys eða alvarleg veikindi. “

67. gr. Dvalarleyfi fyrir sjálfboðaliða og trúboða
Í ákvæðinu kemur fram að sjálfboðaliðar og trúboðar þurfi að fullnægja grunnskilyrðum 
dvalarleyfis, þar á meðal er sjálfstæð framfærsla. Sjálfboðaliðar og trúboðar vilja oftast 
leggja fram framfærslu frá öðrum, t.d. staðfestingu frá trúfélagi á því að viðkomandi sé 
með frítt fæði og húsnæði. Heimild til slíks er stórt frávik frá grunnskilyrðum 55. gr. og 
er nauðsynlegt að skýrt komi fram hvort það er heimilt. Lagt er til að a-liður 1. mgr. 
orðist svo:
a. „útlendingur fullnægi skilyrðum 1. og 2. mgr. 55. gr., nema sýnt sé fram á að 

sjálfboðaliðasamtök eða trúfélag veiti útlendingi fullnægjandi framfærslu “

Lagt er til að skilyrði b-liðar 1. mgr. um að farmiði til heimaríkis liggi fyrir gildi ekki 
varðandi trúboða, enda dveljast þeir almennt lengur hér á landi en í hálft til eitt ár. Þá 
gengur jafnframt ekki upp að hafa farmiða frá Íslandi sem skilyrði í þeim tilvikum þar 
sem skv. 6. mgr. ákvæðisins getur dvalarleyfi á vegum skráðs trúfélags eða 
þjóðkirkjunnar verið grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis. Lagt er til að b-liður 1. 
mgr. ákvæðisins orðist svo:
„b.- farmiði frá  Islandi í lok tímabils liggi fyrir, nemaþegar um dvöl í tengslum við 
skráð trúfélag eða þjóðkirkjuna er að ræða. “
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VIII. KAFLI 
Dvalarleyfi vegna fjölskyldusameiningar

VIII. kafli laganna er sá kafli sem mest samráð hefur verið haft um við vinnslu 
frumvarpsins. Stofnunin hefur á undanförnum mánuðum lagt til ýmsar breytingar á 
ákvæðum kaflans sem margar hverjar er nú að finna í frumvarpinu. Allt að einu er það 
mat stofnunarinnar að enn megi gera lagfæringar á kaflanum til að einfalda hann.

69. gr. skilyrði dvalarleyfa vegna fjölskyldusameiningar 
Í 4. mgr. segir að ekki skuli veita dvalarleyfi til lengri tíma en eins árs nema þegar sá 
fjölskyldumeðlimur sem umsókn byggist á dvelji hér á landi á grundvelli starfs sem 
krefst sérfræðiþekkingar, þá er heimilt að veita dvalarleyfi til tveggja ára. Stofnuninni 
telur að ekki eigi að takmarka gildistíma dvalarleyfis með þessum hætti. Gildar ástæður 
geta verið fyrir því að veita dvalarleyfi til tveggja ára. Samkvæmt núverandi 
framkvæmd hefur Útlendingastofnun t.d. veitt börnum einstaklinga með rétt til dvalar 
án dvalarleyfis leyfi til tveggja ára. Lagt er til ákvæði 4. mgr. orðist svo:
„Dvalarleyfi skv. 70.-72. gr. skulu að jafnaði veitt til eins árs en heimilt er að veita til 
lengri tíma til samræmis við þann fjölskyldumeðlim sem umsókn byggir á, þó að 
hámarki í tvö ár. Heimilt er að endurnýja dvalarleyfi á grundvelli ákvæða 70.-72. gr. 
samkvæmt umsókn e f skilyrði leyfisins eru enn uppfyllt. “

70. gr. Dvalarleyfi á grundvelli hjúskapar eða sambúðar
Ákvæðið er byggt þannig upp að þar má finna eina meginreglu og fjórar undantekningar 
frá henni. Við lestur 3. 4. og 5. mgr. verður ekki séð hvernig þau ákvæði túlkast 
innbyrðis eða í samræmi við meginregluna. Ekki var unnt að sjá í greinargerð hvernig 
þessari túlkun skyldi háttað. Stofnunin telur að unnt sé að skýra þetta með því laga 
stafliði a. og b. 4. mgr. sem orðist svo:
a. „ aðilar voru í hjúskap áður en maki búsettur á Islandi fluttist hingað til lands og

hjúskapur hafði varað lengur en eitt ár eða
b. aðilar gengu í hjúskap meðan báðir aðilar höfðu dvalarleyfi hér á landi og

hjúskapur hafði varað lengur en eitt ár eða “

Í 7. mgr. segir að makar og sambúðarmakar skulu hafa fasta búsetu á sama stað í 
samræmi við ákvæði laga um lögheimili. Sama regla kemur fram í 1. mgr. Lagt er til 
að 7. mgr. verði felld brott.

Í 9. mgr. er fjallað um skilyrði þess að fá útgefið dvalarleyfi á grundvelli sérstakra 
tengsla ef hjúskap er slitlið vegna andláts maka eða ofbeldis eða misnotkunar í 
sambandi. Í a. og b. lið 9. mgr. koma fram þau skilyrði sem þarf að uppfylla. Athygli 
vekur að engin tímamörk eru sett á lengd hjúskapar, en í greinargerð með a-lið 9. mgr. 
segir að hjúskapur megi ekki hafa varað um mjög skamman tíma. Í núgildandi lögum 
er samsvarandi umfjöllun í greinargerð, bæði varðandi endurnýjun dvalarleyfis þegar 
hjúskap lýkur vegna ofbeldis eða misnotkunar og vegna andláts. Það hefur reynst erfitt 
að meta hvenær hjúskapur telst hafa varað um skamma hríð, sérstaklega vegna þess að 
oft eru sanngirnissjónarmið uppi sem þarf að hafa til hliðsjónar í heildarmati á 
aðstæðum viðkomandi. Lagt er til að sett verði tímaskilyrði, þ.e. að viðkomandi hafi 
haft dvalarleyfi lengur en í tvö ár áður en heimilt sé að veita leyfi á þessum grunni og 
heimilt sé að víkja frá því skilyrði ef viðkomandi á íslenskt barn sem búsett er hér á 
landi. Lagt er til að 9. mgr. orðist svo:
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„ Útlendingur sem hefur haft dvalarleyfi samkvæmt ákvæðiþessu a.m.k. í tvö ár getur 
e f sérstaklega stendur á og ríkar sanngirnisástæður mæla með því fengið dvalarleyfi á 
grundvelli sérstakra tengsla við landið skv. 78. gr. e f skilyrðum 1. og 2. mgr. 55. gr. 
er fullnægt ásamt einu a f eftirfarandi:“

72. gr. dvalarleyfi fyrir foreldra
Lagt er til að við lok 1. málsgreinar verði bætt við ,, sjáþó 2. mgr.“ þar sem í því ákvæði 
kemur fram undanþága frá meginreglu 1. mgr.

Í 3. mgr. ákvæðisins er fjallað um foreldra íslenskra barna. Að mati stofnunarinnar er 
óskýrt að 3. mgr. á við um foreldra sem eru ekki búsettir hér á landi þegar umsókn er 
lögð fram, eins og lagt var upp með við samningu ákvæðisins. Lagt er til að því verði 
bætt inn í ákvæðið að um er að ræða foreldra búsett erlendis. Í eldri tillögum 
Útlendingastofnunar kom jafnframt fram að ákvæði 3. mgr. ætti líka við um foreldra 
erlendra barna í ákveðnum tilvikum. Sú tillaga kemur ekki fram í frumvarpinu en lagt 
er til að það verði sett inn aftur. Að óbreyttu er c. liður 3. mgr. frumvarpins óþarfur enda 
er ljóst að dvöl foreldris íslensks barns er aldrei forsenda þess að barnið hafi heimild til 
dvalar á landinu. C. liðnum var ætlað að ná til þeirra tilvika þegar erlend börn myndu 
vera án forsjáraðila hér á landi vegna einhverra atvika og forsenda fyrir dvöl þeirra 
hérlendis væri að erlent foreldri kæmi hingað til lands. Það skyldi þó háð því að barni
væri fyrir bestu að búa áfram á Íslandi og kæmi því líklega ekki til álita ef barn hefði
einungis dvalist hérlendis í stuttan tíma.
Lagt er til að 3. mgr. orðist svo:
„Heimilt er að veita útlendingi, sem búsettur er erlendis og er foreldri íslensks barns 
sem er yngra en 18 ára og búsett hér á landi dvalarleyfi e f foreldrið fer með eða deilir 
forsjá barnsins og fullnægir eftirfarandi skilyrðum:

a. umsækjandi ætlar að búa með barninu hér á landi,
b. umsækjandi er ekki í hjúskap eða sambúð með hinu foreldri barns og
c. það er nauðsynlegt tilþess að barn geti búið áfram hér á landi. “

Lagt er til að eftir 3. mgr. verði bætt 4. mgr. sem orðist svo:
„Heimilt er að veita dvalarleyfi samkvæmt 3. mgr. til forsjárforeldris erlends barns 
yngra en 18 ára sem búsett er hér á landi, þráttfyrir að foreldri sé búsett erlendis, e f 
aðstæður barnsins mæla sérstaklega með því að barnið búi áfram hér á landi. Við mat 
á aðstæðum barns skal samráð haft við barnaverndaryfirvöld. “

IX. KAFLI
Dvalarleyfi vegna alþjóðlegrar verndar, mannúðarsjónarmiða og mansals

77. gr. bráðabirgðadvalarleyfi
Í stafliðum a. -  e. 1. mgr. 77. gr. koma fram skilyrði þess að veitt sé 
bráðabirgðadvalarleyfi. Í 2. mgr. ákvæðisins eru heimilar undanþágur frá skilyrðum 1. 
mgr. Engar takmarkanir eru á þeim undanþágum en við lestur ákvæðisins má þó ætla 
að þar hafi átt að standa b. liður 1. mgr. Lagt er til að 2. mgr. orðist svo:
„Heimilt er að víkjafrá skilyrðum b. liðar 1. mgr. þegar sérstaklega stendur á, t.d. 
þegar ósanngjarnt eða ómögulegt er að ætlast tilþess að umsækjandi framvísi 
fullnægjandi skilríkjum og er Útlendingastofnun skylt að meta í hverju tilviki hvort 
þannig sé ástatt. Séu liðnir meira 90 dagar frá  því að umsókn um alþjóðlega vernd 
barst íslenskum stjórnvöldum skal dvalarleyfi samkvæmt þessari grein, samkvæmt 
umsókn, veitt þó svo að d-liður 1. mgr. eigi við. “
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Í 4. mgr. ákvæðisins er heimilt að falla frá kröfum 1. og 2. mgr. 55. gr. Lagt er til að 4. 
mgr. verði felld brott þar sem tilgangur ákvæðisins er að útlendingur sjái um sig sjálfur 
og fari á vinnumarkað.

XII. KAFLI 
Frávísun og brottvísun

103. gr. Hvenær ákvörðun getur komið tilframkvæmda
Samkvæmt 103. gr. getur ákvörðun um synjun endurnýjunar dvalarleyfis ekki komið til 
framkvæmda fyrr en ákvörðun er endanleg. Lagt er til að sú regla eigi einungis við í 
þeim tilvikum þegar dvalarleyfi getur verið grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis. 
Óeðlilegt er að synjun endurnýjunar dvalarleyfis vegna vistráðningar og vegna skorts á 
starfsfólki, sem er einungis heimilt að veita samtals í eitt til tvö ár, skuli fresta 
réttaráhrifum og umsækjandi dvelji því jafnvel mun lengur á landinu en honum var 
heimilt í upphafi, eingöngu á grundvelli þess að kæra ákvörðunar frestar sjálfkrafa 
réttaráhrifum. Lagt er til að 1. mgr. 103. gr. orðist svo:
„Akvörðun um frávísun skv. 106. gr. má framkvæma þegar í stað. Synjun á umsókn 
um endurnýjun dvalarleyfis sem getur verið grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis 
eða um ótímabundið dvalarleyfi sem sótt er um innan frests skv. 2. mgr. 57. gr. má 
ekki framkvæma fyrr en ákvörðunin er endanleg. Sama gildir um ákvörðun um 
afturköllun skv. 59. gr. og um ákvörðun um brottvísun útlendings sem hefur 
dvalarleyfi eða ótímabundið dvalarleyfi, EES- eða EFTA-borgara sem hefur skráð sig 
hér á landi skv. XI. kafla eða norræns ríkisborgara sem hefur dvalist hér á landi 
lengur en þrjá mánuði. Að öðru leyti gilda ákvæði 29. gr. stjórnsýslulaga um frestun 
réttaráhrifa. “

Í 3. mgr. 103. gr. segir að Útlendingastofnun skuli sjá til þess að í ríki sem barni sé vísað 
til séu ættingjar, forsjáraðilar eða fullnægjandi móttökuaðstaða fyrir börn. 
Útlendingastofnun bendir á að stofnunin hefur engin tengsl við barnaverndaryfirvöld í 
erlendum ríkjum og telur það óeðlilegt að hlutverk barnaverndaryfirvalda hérlendis sé 
yfirfært á stofnunina með þessum hætti. Lagt er til að í stað orðisins Útlendingastofnun 
í 3. mgr. komi „Barnaverndarstofa“.

104. gr. Framkvæmd ákvörðunar
Í 7. mgr. 104. gr. segir að lögregla annist framkvæmd frávísana og brottvísana. Er það 
til samræmis við núverandi framkvæmd. Útlendingastofnun þykir ástæða til þess að 
löggjafinn heimili stofnuninni að framkvæma hluta þessara frávísana og brottvísana að 
ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Mun slíkt hafa í för með sér mikla réttarbót og 
hagræði fyrir útlending þegar um er að ræða að hann annað hvort unir ákvörðun um 
brottvísun eða frávísun eða hann er umsækjandi um vernd sem dregur umsókn sína til 
baka. Nú stendur yfir samningsgerð við International Organisation for Migration (IOM) 
og gangi þeir samningar eftir mun framkvæmd flutninga úr landi á þeirra vegum hefjast 
um leið og heimild fæst til þess. Ljóst er að ákveðnir flutningar þurfa ávallt að fara fram 
á vegum lögreglu t.d. ef um er að ræða fluting refsifanga, flutninga á grundvelli 
Dyflinnarreglugerðarinnar, útlendingur hefur neitað að yfirgefa landið, hann telst 
hættulegur eða gerð er krafa um flutning af hálfu lögreglu og ástæður þess teljast gildar.
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Þau skilyrði sem myndu þurfa að vera til staðar svo stofnuninni væri unnt að sjá um 
flutning væri t.d. eftirfarandi.
-Útlendingur er í ólögmætri dvöl og óskar sjálfur eftir því að fara eða samþykkir að fara 
af sjálfsdáðum en getur ekki greitt ferðakostnað. Útlendingur á ekki ólokið mál í 
refsivörslukerfinu né er það mat lögreglu að hann sé hættulegur.
Ákvörðun um frávísun eða brottvísun hefur verið birt, útlendingur unir þeirri ákvörðun 
en getur ekki greitt ferðakostnað. Útlendingur á ekki ólokið mál í refsivörslukerfinu né 
er það mat lögreglu að hann sé hættulegur.
-Útlendingur hefur dregið umsókn sína um vernd til baka og getur ekki greitt 
ferðakostnað. Útlendingur á ekki ólokið mál í refsivörslukerfinu né er það mat lögreglu 
að hann sé hættulegur.

Lagt er til að nánari útfærsla á skilyrðum þess að stofnuninni sé heimilt að framkvæma 
flutninga í stað lögreglu og að heimild stofnunarinnar til að fela viðurkenndum 
stofnunum að framkvæma slíka flutninga f.h. stofnunarinnar verði gerð skil í reglugerð. 
Með vísan til framanritaðs er lagt er til að 7. mgr. 104. gr. orðist svo:
„Lögregla og Útlendingastofnun annast framkvæmd ákvarðana um frávísun og 
brottvísun. Útlendingastofnun er heimilt að fela viðurkenndum alþjóðastofnunum að 
framkvæma frávísun eða brottvísun. “

Lagt er til að 8. mgr. 104. gr. orðist svo:
„Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd frávísana og brottvísana 
samkvæmt 7. mgr. og eftirlit með þeim. “
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