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2002 nr. 96 15. maí
Lög um útlendinga
Tóku gildi 1. janúar 2003. EES-samningurinn:VIII. viðauki tilskipun 93/96/EBE
og V. viðauki tilskipun 64/221/EBE.Breytt meðl. 27/2003 (tóku gildi 3. apríl 2003),
l. 20/2004 (tóku gildi 1. maí 2004), l. 106/2007 (tóku gildi 27. júní 2007), l. 86/2008
(tóku gildi 1. ágúst 2008;EES-samningurinn:V. og VIII. viðauki tilskipun 2004/
38/EB), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. VII sem tók gildi 21. júní
2008), l. 154/2008 (tóku gildi 31. des. 2008), l. 65/2010 (tóku gildi 27. júní 2010), l.
114/2010 (tóku gildi 23. sept. 2010), l. 115/2010 (tóku gildi 23. sept. 2010), l. 116/
2010 (tóku gildi 23. sept. 2010), l. 162/2010 (tóku gildi 1. jan. 2011), l. 126/2011
(tóku gildi 30. sept. 2011), l. 83/2012 (tóku gildi 5. júlí 2012; EES-samningurinn:
V. og VIII. viðauki tilskipun 2004/38/EB og 2008/115/EB), l. 26/2014 (tóku gildi
5. apríl 2014) og l. 64/2014 (tóku gildi 6. júní 2014 nema 1. gr. og lokamálsliður
10. gr. sem tóku gildi 1. jan. 2015;EES-samningurinn:V. og VIII. viðauki tilskipun
2004/38/EB, 2008/115/EB).

Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess aðmálefnasvið sé
tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt viðinnanríkisráðherra eðainnanrík-
isráðuneyti sem fer með lög þessi.

I. kafli. Almenn ákvæði.
� 1. gr. Gildissvið.
� Ákvæði laga þessara gilda um heimild útlendinga til að
koma til landsins og dvöl þeirra hér á landi. [Með útlendingi
er í lögum þessum átt við hvern þann einstakling sem ekki
hefur íslenskan ríkisborgararétt.]1)

� [Um útlendinga sem falla undir EES-samninginn eða
stofnsamning EFTA gilda sérreglur, sbr. ákvæði VI. kafla.]2)

� Íslenskir ríkisborgarar geta einnig borið skyldur sam-
kvæmt lögunum.
� Íslensk skip í siglingum erlendis [og íslensk loftför í flug-
ferðum erlendis]1) falla ekki undir gildissvið laganna.

1)
L. 86/2008, 1. gr.2) L. 27/2003, 1. gr.

� 2. gr. Tilgangur.
� Lögin veita heimild til að hafa eftirlit með komu til lands-
ins og för úr landi og með dvöl útlendinga hér á landi í sam-
ræmi við stefnu stjórnvalda hverju sinni.
� Með lögunum er kveðið á um réttarstöðu útlendinga sem
koma til landsins eða fara frá því, dveljast hér eða sækja um
leyfi samkvæmt lögunum.
� 3. gr. Framkvæmd laganna.
� [[Ráðherra]1) fer með yfirstjórn mála samkvæmt lögun-
um. Hann getur sett nánari reglur um heimild útlendinga til
að koma til landsins og dveljast hér á landi, þar á meðal um
frekari skilyrði fyrir dvalar- og búsetuleyfi.]2)

� Framkvæmd laganna að öðru leyti annast Útlendinga-
stofnun, lögregla og önnur stjórnvöld.
� [Ráðherra]3) skipar forstjóra Útlendingastofnunar til fimm
ára í senn. Forstjórinn skal hafa embættispróf í lögfræði.
� [Ráðherra]3) kveður á um starfssvið þeirra sem annast
framkvæmd laganna að því leyti sem lögin kveða ekki á um
það.

1)
L. 126/2011, 350. gr.2) L. 86/2008, 2. gr.3) L. 162/2010, 172. gr.

� [3. gr. a. Kærunefnd útlendingamála. Hlutverk, valdsvið
og skipan.
� Kærunefnd útlendingamála er sjálfstæð stjórnsýslunefnd
sem úrskurðar í málum sem til hennar eru kærð á grund-
velli 30. gr. Úrskurðum nefndarinnar er ekki unnt að skjóta
til æðra stjórnvalds.
� Við úrlausn mála hefur kærunefnd útlendingamála sömu
valdheimildir og ráðherra sem úrskurðaraðili á æðra stjórn-
sýslustigi.
� Ráðherra skipar kærunefnd útlendingamála til fimm ára
í senn. Nefndin skal skipuð þremur mönnum og jafnmörg-
um til vara. Nefndarmenn skulu vera sérfróðir um mál er lög
þessi ná til.

� Til þess að hljóta skipun í kærunefnd útlendingamála
skulu nefndarmenn fullnægja almennum skilyrðum 6. gr.
laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins auk þess að
fullnægja sérstökum skilyrðum samkvæmt lögum þessum.
Heimilt er að framlengja skipun nefndarmanna að fengnu
samþykki tilnefningaraðila.
� Ráðherra skipar formann nefndarinnar til fimm ára í senn
að undangenginni auglýsingu í samræmi við lög um réttindi
og skyldur starfsmanna ríkisins. Skal formaður nefndarinnar
hafa starfið að aðalstarfi. Hann skal uppfylla starfsgengisskil-
yrði héraðsdómara. Kjararáð ákveður laun og önnur starfs-
kjör formanns nefndarinnar. Ráðherra ákveður þóknun ann-
arra nefndarmanna. Við val á formanni nefndarinnar skal ráð-
herra skipa þriggja manna nefnd til að meta hæfi umsækj-
enda. Nefndin skal láta ráðherra í té skriflega og rökstudda
umsögn um umsækjendur um starfið. Í umsögn nefndarinn-
ar skal tekin afstaða til þess hvaða umsækjandi sé hæfastur
til að hljóta starfið. Óheimilt er að skipa umsækjanda sem
nefndin hefur ekki talið hæfastan meðal umsækjenda. Aðr-
ir nefndarmenn eru skipaðir af ráðherra til fimm ára í senn.
Annar skal tilnefndur af Mannréttindaskrifstofu Íslands og
hafa sérþekkingu á sviði útlendingamála, einkum hvað varð-
ar dvöl og búsetu útlendinga hér á landi. Hinn skal tilnefndur
af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands og hafa sérþekkingu
á sviði útlendingamála, einkum hvað varðar málefni flótta-
manna og rétt til alþjóðlegrar verndar. Varamenn þeirra skulu
skipaðir með sama hætti og uppfylla sömu hæfisskilyrði og
aðalmenn. Ráðherra ákveður hvor nefndarmanna skuli vera
varamaður formanns.
� Formaður kærunefndar útlendingamála hefur yfirstjórn
hennar með höndum. Hann fer með fyrirsvar nefndarinnar út
á við og ber ábyrgð á fjárhag hennar og daglegum rekstri.
Formaður úthlutar málum til meðferðar. Formaður ræður
starfsfólk í samræmi við samþykktar fjárheimildir og ákvæði
laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Varafor-
maður er staðgengill formanns og gegnir störfum hans þegar
formaður er forfallaður eða fjarstaddur.
� Kærunefndin skal að jafnaði birta úrskurði sína, eða eft-
ir atvikum útdrætti úr þeim, sem fela í sér efnislega niður-
stöðu með aðgengilegum og skipulegum hætti. Úrskurðirnir
skulu birtir án nafna, kennitalna eða annarra persónugrein-
anlegra auðkenna aðila að viðkomandi málum. Kærunefnd
útlendingamála skal árlega gefa út skýrslu um starfsemi sína.
Kostnaður vegna kærunefndar útlendingamála greiðist úr rík-
issjóði.]1)

1)
L. 64/2014, 1. gr.

� [3. gr. b. Málsmeðferð fyrir kærunefnd útlendingamála.
� Að jafnaði skulu allir nefndarmenn sitja fundi kærunefnd-
ar til að fjalla um hvert mál sem nefndinni berst.
� Nefndinni er heimilt að fela formanni, eða varamanni
hans, að úrskurða í málum sem nefndin hefur til meðferðar er
varða vegabréfsáritanir, ákvarðanir er varða málsmeðferðhjá
Útlendingastofnun og beiðnir um frestun réttaráhrifa ákvarð-
ana Útlendingastofnunar.
� Nefndinni er heimilt að kveðja sérfróða aðila sér til ráð-
gjafar og aðstoðar við úrskurð í einstökum málum. Skulu þeir
starfa með nefndinni við undirbúning og meðferð máls eftir
ákvörðun formanns.
� Nefndin skal meta að nýju alla þætti málsins. Hún getur
ýmist staðfest ákvörðun að niðurstöðu til, breytt henni eða
hrundið að nokkru eða öllu leyti. Þá getur nefndin einnig vís-
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að málinu til meðferðar að nýju til þeirrar stofnunar sem tók
þá ákvörðun er kærð var.
� Málsmeðferð skal að jafnaði vera skrifleg en í málum skv.
44. gr., 44. gr. a og 45. gr. og í öðrum málum, þar sem kæru-
nefnd telur ástæðu til, skal umsækjandi eiga þess kost að
koma fyrir nefndina og tjá sig um efni máls eða einstök at-
riði þess eftir atvikum. Þá getur nefndin, telji hún ástæðu til,
kallað til aðra en umsækjanda í öðrum málum.
� Formaður, eða varamaður hans, stýrir störfum nefndarinn-
ar við umfjöllun máls. Þegar nefndarmenn eru ekki sammála
ræður meiri hluti niðurstöðu máls.
� Ákvæði stjórnsýslulaga gilda um meðferð mála fyrir
nefndinni ef ekki er öðruvísi mælt fyrir í lögum þessum.
� Ráðherra er heimilt að kveða nánar um starfshætti og störf
kærunefndar útlendingamála í reglugerð.]1)

1)
L. 64/2014, 1. gr.

II. kafli. Koma og brottför.
� 4. gr. [Landamæraeftirlit.
� Hver sá sem kemur til landsins skal þegar í stað gefa
sig fram á landamærastöð eða við næsta lögregluyfirvald.
Sama gildir um þann sem fer af landi brott og skal hann
sæta brottfarareftirliti. Undanskilin er för yfir innri landa-
mæri Schengen-svæðisins, svo og aðrar ferðir sem eru í sam-
ræmi við reglur sem [ráðherra]1) setur.
� Koma til landsins og för úr landi skal fara fram á stöðum
og afgreiðslutímum sem [ráðherra]1) ákveður. Ákvæði tolla-
laga gilda um för yfir innri landamæri Schengen-svæðisins.
� [Ráðherra]1) setur nánari reglur2) um för yfir landamæri,
þar á meðal skilyrði fyrir komu til landsins, tilhögun eft-
irlits, skráningu upplýsinga og jafnframt um undantekning-
ar frá ákvæðum 1. og 2. mgr. um för yfir innri landamæri
Schengen-svæðisins. Hann setur einnig reglur um skyldu
stjórnanda skips eða loftfars til að ganga úr skugga um að
farþegar hafi gild ferðaskilríki.]3)

� [[Ráðherra]1) er heimilt að setja með reglugerð nánari
reglur um þátttöku Íslands í sjóðum, stofnunum og verk-
legu samstarfi í tengslum við samvinnu á ytri landamærum
á grundvelli skuldbindinga samkvæmt samningi sem und-
irritaður var í Brussel 18. maí 1999 um þátttöku Íslands í
Schengen-samstarfinu.]4)

1)
L. 162/2010, 172. gr.2) Rg. 1212/2007, sbr. 1159/2010, 761/2012 og 911/

2015.3) L. 86/2008, 3. gr.4) L. 114/2010, 1. gr.

� 5. gr. Vegabréf.
� Útlendingur, sem kemur til landsins, skal, nema annað sé
ákveðið í reglum sem [ráðherra]1) setur, hafa vegabréf eða
annað kennivottorð sem viðurkennt er sem ferðaskilríki.
� [Ráðherra]1) setur reglur um hvaða skilyrðum vegabréf
eða annað kennivottorð þarf að fullnægja til að teljast gilt
til komu til landsins og dvalar.
� Útlendingastofnun getur, ef sérstaklega stendur á, undan-
þegið útlending þeirri skyldu að hafa vegabréf eða viðurkennt
önnur skilríki en leiðir af almennum reglum.

1)
L. 162/2010, 172. gr.

� 6. gr. Vegabréfsáritanir.
� Útlendingur þarf að hafa vegabréfsáritun til að mega
koma til landsins nema annað sé ákveðið í reglum sem [ráð-
herra]1) setur. Útlendingur, sem hefur dvalarleyfi gefið út af
ríki sem tekur þátt í Schengen-samstarfinu, er undanþeginn
áritunarskyldu. Sama gildir um útlending sem hefur bráða-
birgðadvalarleyfi gefið út af þátttökuríki í samstarfinu, enda
hafi hann auk þess ferðaskilríki gefin út af sama ríki.

� Vegabréfsáritun gefin út af ríki sem tekur þátt í Schengen-
samstarfinu gildir til komu og dvalar hér á landi þann tíma
sem tilgreindur er ef það kemur fram í árituninni.
� [Ráðherra]1) getur sett reglur2) um skyldu til að hafa vega-
bréfsáritun til að fara um flugvöll.
� Vegabréfsáritun skal gilda fyrir eina eða fleiri komur til
landsins og til allt að þriggja mánaða dvalar á nánar til-
greindu tímabili.
� [Heimilt er að veita útlendingi vegabréfsáritun sem gildir
á öllu Schengen-svæðinu ef eftirfarandi grundvallarskilyrð-
um er fullnægt:

a. hann hefur gilt vegabréf eða annað gilt kennivottorð
sem viðurkennt er sem ferðaskilríki við komu til Íslands og
annarra Schengen-ríkja og við brottför er gildir a.m.k. í þrjá
mánuði fram yfir þann tíma sem vegabréfsáritunin sem sótt
er um tekur til,

b. hann hefur heimild til að ferðast til baka til heimalands-
ins eða annars ríkis sem gildir a.m.k. þrjá mánuði fram yfir
gildistíma áritunarinnar,

c. hann hefur nægileg fjárráð sér til framfærslu meðan á
fyrirhugaðri dvöl stendur og til að greiða fyrir ferð til baka til
heimalandsins eða annars lands þar sem honum hefur verið
tryggður aðgangur, eða getur framfleytt sér á löglegan hátt,

d. hann getur sýnt fram á tilgang dvalar,
e. ekki liggur fyrir ástæða til frávísunar eða brottvísunar

hans skv. 18., [20. gr. eða 20. gr. a],3)

f. hann er ekki skráður í Schengen-upplýsingakerfið í því
skyni að honum verði meinað að koma til landsins,

g. hann telst ekki ógn við allsherjarreglu, þjóðaröryggi
eða alþjóðasamskipti ríkisins eða annars ríkis sem tekur þátt
í Schengen-samstarfinu,

h. hann hefur gilda sjúkrakostnaðar- og heimferðartrygg-
ingu.
� Ef ástæður sem varða utanríkisstefnu eða almannaöryggi
mæla gegn því skal vegabréfsáritun ekki veitt. Sama gildir
ef ástæða er til að vefengja uppgefinn tilgang ferðar útlend-
ings hingað til lands eða réttmæti upplýsinga sem hann hefur
veitt, svo og þegar grunur leikur á að umsækjandi eða barn
hans muni sæta misnotkun eða ofbeldi. Þegar stjórnvald telur
sérstaka ástæðu til er heimilt að óska eftir umsögn lögreglutil
að afla upplýsinga um sakaferil gestgjafa í því skyni að meta
hvort umsóknar skuli synjað á grundvelli þessa ákvæðis.
� [Ráðherra]1) setur reglur2) um vegabréfsáritanir, þar á
meðal um skilyrði fyrir að veita þær. Við mat á umsókn um
vegabréfsáritun ber auk þjóðernis að taka tillit til félagslegrar
stöðu og hættu á að útlendingur dvelji lengur á Schengen-
svæðinu en honum er heimilt. Heimilt er að taka tillit til
reynslu og framkvæmdar annarra Schengen-ríkja við mat á
umsókn um vegabréfsáritun.]4)

� [Ráðherra setur reglur um íslenskan hluta upplýsinga-
kerfis um vegabréfsáritanir, þar á meðal persónuvernd við
skráningu og meðferð upplýsinga í því kerfi. Með íslenskum
hluta upplýsingakerfis um vegabréfsáritanir er átt við rafrænt
gagnasafn sem starfrækt er hér á landi og tengt sameiginlegu
upplýsingakerfi á Schengen-svæðinu.]5)

� Útlendingastofnun tekur ákvörðun um umsókn um út-
gáfu vegabréfsáritunar. Fela má utanríkisþjónustunni að taka
ákvörðun um slíkar umsóknir. Enn fremur er heimilt að fela
utanríkisþjónustu annars ríkis sem tekur þátt í Schengen-
samstarfinu að verða við umsókn um vegabréfsáritun. [Þegar



E
LD

R
I Ú

TG
Á

FA

Lagasafn (útgáfa 145a) – Íslensk lög 1. janúar 2016 Nr. 96 2002 3

sérstaklega stendur á er jafnframt heimilt að fela utanríkis-
þjónustu ríkis sem tekur þátt í Schengen-samstarfinu að synja
umsókn um vegabréfsáritun.]6)

1)
L. 162/2010, 172. gr.2) Rg. 1160/2010.3) L. 64/2014, 2. gr.4) L. 86/2008, 4.

gr. 5) L. 64/2014, 3. gr.6) L. 83/2012, 1. gr.

� 7. gr. Áhafnir skipa og loftfara.
� Útlendingur, sem lætur af starfi um borð í skipi eða loft-
fari, eða er laumufarþegi, má ekki ganga hér á land án leyfis
lögreglunnar. Ákvæði um stjórnvald í málum vegna frávísun-
ar og um málskot gilda eftir því sem við á.
� [Ráðherra]1) setur reglur um landgönguleyfi útlendra sjó-
manna við dvöl skips í höfn og um heimild til að meina þeim
landgöngu.

1)
L. 162/2010, 172. gr.

III. kafli. Dvöl og búseta.
� 8. gr. Dvöl án dvalarleyfis.
� Útlendingur, sem þarf vegabréfsáritun til landgöngu, má
ekki dveljast hér á landi lengur en áritunin segir til um nema
sérstakt leyfi komi til. Öðrum útlendingum er óheimilt án sér-
staks leyfis að dveljast hér lengur en þrjá mánuði frá komu
til landsins. Dvöl í öðru ríki sem tekur þátt í Schengen-sam-
starfinu telst jafngilda dvöl hér á landi. [Ráðherra]1) getur sett
reglur um dvöl umfram þrjá mánuði ef það leiðir af þjóð-
réttarsamningi, svo og nánari reglur um hvernig reikna skuli
dvalartíma.
� [Eftirtöldum útlendingum er heimilt að dveljast hér á
landi án dvalarleyfis:

a. dönskum, finnskum, norskum og sænskum ríkisborg-
urum,

b. útlendingi sem öðlaðist íslenskan ríkisborgararétt við
fæðingu en hefur misst hann eða afsalað sér honum,

c. útlendingi sem á íslenskan ríkisborgara að foreldri ef
hann hefur haft fasta búsetu og dvalarleyfi hér á landi sam-
fellt í tvö ár, enda hafi foreldrið haft íslenskan ríkisborgararétt
ekki skemur en fimm ár,

d. útlendingi sem er lögráða og á íslenskan ríkisborgara
að foreldri ef hann hefur haft fasta búsetu og dvalarleyfi hér
á landi samfleytt í fimm ár,

e. útlendingi sem er í hjúskap . . .2) með íslenskum ríkis-
borgara og hefur búið með honum hér á landi og haft dvalar-
leyfi samfellt í þrjú ár eftir stofnun hjúskapar . . . ,2)

f. útlendingi sem býr í skráðri sambúð með íslenskum
ríkisborgara og hefur haft fasta búsetu og dvalarleyfi hér á
landi samfellt í fimm ár frá skráningu sambúðarinnar, enda
séu bæði ógift og hinn íslenski ríkisborgari hafi haft ríkis-
borgararétt ekki skemur en fimm ár.
� [Ráðherra]1) getur sett reglur um frekari undanþágur frá
kröfu um dvalarleyfi.
� Útlendingastofnun er heimilt að gefa út skírteini til stað-
festingar á því að útlendingur þurfi ekki dvalarleyfi hér á
landi.]3)

1)
L. 162/2010, 172. gr.2) L. 65/2010, 15. gr.3) L. 86/2008, 5. gr.

� 9. gr. Hverjir þurfa dvalarleyfi.
� Útlendingur, sem hyggst ráða sig í vinnu, fyrir endurgjald
eða án þess, eða stunda sjálfstæða atvinnustarfsemi hér á
landi, þarf, auk atvinnuleyfis þar sem það er áskilið í lög-
um, að hafa dvalarleyfi, nema dvöl sé heimil án dvalarleyfis
skv. 2. mgr. 8. gr.
� Útlendingur, sem hyggst dveljast hér lengur en honum er
heimilt skv. 1. mgr. 8. gr., þarf að hafa dvalarleyfi.
� 10. gr. [Umsókn um dvalarleyfi.
� [Með fyrirvara um ákvæði 45. og 46. gr. skal útlendingur

sem sækir um dvalarleyfi í fyrsta skipti sækja um leyfið áður
en hann kemur til landsins og er honum óheimilt að koma til
landsins fyrr en umsóknin hefur verið samþykkt.]1) Frá þessu
má víkja ef ríkar sanngirnisástæður mæla með því eða sam-
kvæmt reglum sem [ráðherra]2) setur.

� Útlendingastofnun tekur ákvörðun um dvalarleyfi. Um-
sækjandi skal undirrita umsóknina eigin hendi þar sem m.a.
komi fram að hann samþykki að gangast undir læknisskoðun
innan tveggja vikna frá komu til landsins í samræmi við gild-
andi lög og fyrirmæli heilbrigðisyfirvalda. Umsókninni skal
fylgja ljósmynd af umsækjanda og skal hann undirrita eigin
hendi umsóknina þar sem m.a. komi fram að hann samþykki
að gangast undir læknisskoðun innan tveggja vikna frá komu
til landsins í samræmi við gildandi lög og fyrirmæli heil-
brigðisyfirvalda. Umsókn um dvalarleyfi skulu einnig fylgja
öll þau gögn og vottorð sem Útlendingastofnun gerir kröfu
um til staðfestingar á að umsækjandi uppfylli skilyrði sem
lög og reglugerðir kveða á um, svo sem sakavottorð, heil-
brigðisvottorð og staðfesting á framfærslu og sjúkratrygg-
ingu. [Ráðherra]2) er heimilt að setja í reglugerð nánari fyr-
irmæli um hvaða gögn og vottorð umsækjandi skuli leggja
fram.]3)

1)
L. 115/2010, 1. gr.2) L. 162/2010, 172. gr.3) L. 86/2008, 6. gr.

� [10. gr. a. Útgáfa dvalarleyfis.

� Dvalarleyfi verður ekki gefið út fyrr en umsókn um dval-
arleyfi hefur verið samþykkt, útlendingur er kominn til lands-
ins, hefur gengist undir læknisskoðun samkvæmt vottorði
heilbrigðisstofnunar og gengið frá skráningu heimilisfangs
hér á landi. Útlendingastofnun gefur út skírteini til staðfest-
ingar á veitingu dvalarleyfis. Skírteini er gefið út á nafn út-
lendingsins sem er handhafi dvalarleyfisins. Í 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 af umsækjanda og prentuð á skírteinið. Í sama tilgangi
er [ráðherra]1) heimilt að ákveða að dvalarleyfisskírteini skuli
innihalda örflögu með þeim upplýsingum sem skráðar eru á
kortið auk fingrafara handhafa. Í skírteininu skal m.a. koma
fram nafn útlendings, ríkisfang hans, nafn atvinnurekanda
þegar það á við og gildistími dvalarleyfisins.]2)

1)
L. 162/2010, 172. gr.2) L. 86/2008, 7. gr.

� 11. gr. [Grunnskilyrði dvalarleyfis.

� Heimilt er að veita útlendingi dvalarleyfi í samræmi við
ákvæði 12. gr. – 12. gr. e eða 13. gr. samkvæmt umsókn upp-
fylli hann eftirtalin grunnskilyrði:

a. framfærsla hans, sjúkratrygging og húsnæði sé tryggt,
samkvæmt nánari reglum sem [ráðherra]1) setur,

b. hann uppfylli skilyrði fyrir dvalarleyfi sem fram koma
í lögum þessum og reglum skv. 1. mgr. 3. gr.,

c. hann samþykki að gangast undir læknisskoðun innan
tveggja vikna frá komu til landsins í samræmi við gildandi
lög og fyrirmæli heilbrigðisyfirvalda,

d. ekki liggi fyrir atvik sem valdið geta því að honum
verði meinuð landganga hér á landi eða dvöl samkvæmt öðr-
um ákvæðum laganna.

� Framfærsla útlendings skv. a-lið 1. mgr. telst trygg ef hann
fær launatekjur eða greiðslur af sjálfstæðri atvinnustarfsemi
sem nægja til framfærslu hans, hann fær tryggar reglulegar
greiðslur sem nægja til framfærslu hans, hefur nægilegt eig-
ið fé til framfærslu meðan á dvölinni stendur eða fær náms-
lán eða námsstyrk sem nægir til framfærslu hans. Eigið fé,
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námslán eða námsstyrkur viðkomandi þarf að vera í gjald-
miðli sem skráður er hjá Seðlabanka Íslands. Framfærsla get-
ur stuðst við fleiri en einn lið og telst þá trygg ef útlending-
urinn sýnir fram á að samanlögð fjárráð hans nægi til fram-
færslunnar. [Greiðslur í formi félagslegrar aðstoðar ríkis eða
sveitarfélags teljast ekki til tryggrar framfærslu samkvæmt
þessu ákvæði.]2)

� Þegar sérstaklega stendur á er heimilt að veita dvalarleyfi
til útlendings sem til landsins kemur í lögmætum og sérstök-
um tilgangi að fullnægðum skilyrðum 1. og 2. mgr., þrátt fyr-
ir að hann uppfylli ekki skilyrði fyrir dvalarleyfi skv. 12. gr.
– 12. gr. e eða 13. gr. Slíkt dvalarleyfi skal eigi veitt til lengri
tíma en eins árs í senn og getur ekki verið grundvöllur bú-
setuleyfis.]3)

1)
L. 162/2010, 172. gr.2) L. 114/2010, 2. gr.3) L. 86/2008, 8. gr.

� [12. gr. Dvalarleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekk-
ingar.
� Heimilt er að veita útlendingi dvalarleyfi vegna starfs hér
á landi sem krefst sérfræðiþekkingar. Skilyrði fyrir veitingu
dvalarleyfis samkvæmt ákvæði þessu eru m.a. eftirfarandi:

a. útlendingur fullnægir skilyrðum 1. og 2. mgr. 11. gr.,
b. atvinnuleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar

hefur verið veitt í samræmi við lög um atvinnuréttindi útlend-
inga.
� Dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu skal í fyrsta skipti
eigi veitt til lengri tíma en eins árs en þó aldrei til lengri tíma
en sem nemur gildistíma atvinnuleyfis. Heimilt er að end-
urnýja dvalarleyfið í allt að tvö ár í senn enda séu uppfyllt
skilyrði 1. mgr.
� Leyfi samkvæmt ákvæði þessu getur verið grundvöllur
búsetuleyfis.]1)

1)
L. 86/2008, 10. gr.

� [12. gr. a. Dvalarleyfi vegna skorts á vinnuafli.
� Heimilt er að veita útlendingi dvalarleyfi vegna atvinnu-
þátttöku á vinnumarkaði hér á landi í samræmi við 9. eða 15.
gr. laga um atvinnuréttindi útlendinga. Skilyrði fyrir veitingu
dvalarleyfis samkvæmt ákvæði þessu eru m.a. eftirfarandi:

a. útlendingur fullnægir skilyrðum 1. og 2. mgr. 11. gr.,
b. atvinnuleyfi á grundvelli 9. eða 15. gr. laga um atvinnu-

réttindi útlendinga hefur verið veitt.
� Dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu skal í fyrsta skipti
eigi veitt til lengri tíma en eins árs en þó aldrei til lengri tíma
en sem nemur gildistíma atvinnuleyfis. Heimilt er að endur-
nýja dvalarleyfið í allt að eitt ár til viðbótar.
� Heimilt er að endurnýja leyfi til lengri tíma en skv. 2. mgr.
þegar um er að ræða skýrt afmarkaða og tímabundna verk-
framkvæmd sem tekur lengri tíma en þar greinir. Er þá heim-
ilt að veita dvalarleyfi til þess tíma þar til verkframkvæmd
lýkur eða til þess tíma sem atvinnuleyfið gildir.
� Óheimilt er að veita útlendingi sem haft hefur dvalarleyfi
samkvæmt ákvæði þessu leyfi samkvæmt ákvæðinu að nýju
fyrr en að lokinni tveggja ára samfelldri dvöl erlendis frá lok-
um gildistíma leyfisins. Ákvæði þetta á þó ekki við þegar út-
lendingur starfar hér á landi skemur en sex mánuði á hverjum
tólf mánuðum.
� Leyfi samkvæmt ákvæði þessu getur ekki verið grundvöll-
ur búsetuleyfis.]1)

1)
L. 86/2008, 10. gr.

� [12. gr. b. Dvalarleyfi íþróttafólks.
� Heimilt er að veita útlendingi dvalarleyfi vegna starfa
hans sem íþróttamaður eða þjálfari hjá íþróttafélagi innan

Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Skilyrði fyrir veitingu
dvalarleyfis samkvæmt ákvæði þessu eru m.a. eftirfarandi:

a. útlendingur fullnægir skilyrðum 1. og 2. mgr. 11. gr.,
b. atvinnuleyfi fyrir íþróttafólk hefur verið veitt í sam-

ræmi við lög um atvinnuréttindi útlendinga.
� Dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu skal í fyrsta skipti
eigi veitt til lengri tíma en eins árs en þó aldrei til lengri tíma
en sem nemur gildistíma atvinnuleyfis. Heimilt er að endur-
nýja það um allt að tvö ár í senn enda séu uppfyllt skilyrði 1.
mgr.
� Leyfi samkvæmt ákvæði þessu getur ekki verið grundvöll-
ur búsetuleyfis.]1)

1)
L. 86/2008, 10. gr.

� [12. gr. c. Samningar Íslands við önnur ríki um dvöl rík-
isborgara þeirra hér á landi.
� Heimilt er að veita ríkisborgurum tiltekinna ríkja á aldr-
inum 18 til 26 ára dvalarleyfi hér á landi að hámarki til eins
árs á grundvelli samnings sem íslensk stjórnvöld hafa gert
við annað ríki um dvöl ríkisborgara þess hér á landi í þeim
tilgangi að kynna sér landið og menningu þess. Skilyrði fyrir
veitingu dvalarleyfis samkvæmt ákvæði þessu er m.a. að skil-
yrði 1. og 2. mgr. 11. gr. séu uppfyllt og að útlendingnum hafi
ekki áður verið veitt dvalarleyfi á grundvelli slíks samnings
hér á landi.
� Leyfi samkvæmt ákvæði þessu getur ekki verið grundvöll-
ur búsetuleyfis.]1)

1)
L. 86/2008, 10. gr.

� [12. gr. d. Dvalarleyfi vegna vistráðningar.
� Heimilt er að veita útlendingi dvalarleyfi vegna vistráðn-
ingar á heimili fjölskyldu hér á landi. Skilyrði fyrir veitingu
dvalarleyfis samkvæmt ákvæði þessu eru m.a. eftirfarandi:

a. útlendingur fullnægir skilyrðum 1. og 2. mgr. 11. gr.,
b. útlendingur er ekki yngri en 18 ára eða eldri en 25 ára,
c. undirritaður samningur um vistráðningu milli aðila

liggur fyrir þar sem fram kemur m.a. gildistími samnings,
hlunnindi að því er varðar fæði og húsnæði, daglegur vinnu-
tími, daglegur og vikulegur hvíldartími, réttur til að stunda
nám og ákvæði um sjúkra- og slysatryggingar,

d. fæði og húsnæði útlendings er án endurgjalds,
e. hinn vistráðni hefur sérherbergi til afnota,
f. vistfjölskylda ábyrgist greiðslu á heimflutningi útlend-

ings að starfstíma loknum, ef um er að ræða ráðningarslit eða
ef útlendingur verður óvinnufær um lengri tíma vegna veik-
inda eða slysa, og

g. vistfjölskylda tryggir að hinn vistráðni fái nægjanlegan
tíma til íslenskunáms og til að geta sinnt eigin áhugamálum.
� Dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu skal eigi veitt til
lengri tíma en eins árs en þó aldrei til lengri tíma en sem nem-
ur ráðningartímanum samkvæmt samningi um vistráðningu.
Óheimilt er að endurnýja leyfi samkvæmt ákvæði þessu.
Jafnframt er óheimilt að veita útlendingnum dvalarleyfi sam-
kvæmt ákvæði 12. gr. – 12. gr. c fyrr en að lokinni tveggja
ára samfelldri dvöl erlendis frá lokum gildistíma leyfisins.
� Verði slit á vistráðningu áður en vistráðningartíma sam-
kvæmt samningi aðila er lokið skulu bæði hinn vistráðni og
vistfjölskyldan tilkynna það til þess aðila sem hafði milli-
göngu um ráðninguna og til Útlendingastofnunar. Hinum
vistráðna er heimilt að flytjast til nýrrar vistfjölskyldu.Sam-
anlagður dvalartími hjá vistfjölskyldum skal ekki vera lengri
en eitt ár.
� Útlendingi sem dvelur hér á landi samkvæmt ákvæði
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þessu er ekki heimilt að vinna almenn störf utan heimilisins
á dvalartíma.
� Leyfi samkvæmt ákvæði þessu getur ekki verið grundvöll-
ur búsetuleyfis.
� Útlendingastofnun skal gefa út nauðsynleg eyðublöð
vegna samninga um vistráðningu. Einnig ákveður stofnunin
lágmarksfjárhæð vasapeninga fyrir hinn vistráðna. Útlend-
ingastofnun er heimilt að fela stofnun eða fyrirtæki alla
milligöngu og eftirlit með vistráðningum. [Ráðherra]1) setur
nánari reglur um dvöl samkvæmt ákvæði þessu, þar á meðal
um skilyrði sem útlendingur og viðkomandi fjölskylda þurfa
að uppfylla vegna dvalarinnar og um kjör vistráðinna.]2)

1)
L. 162/2010, 172. gr.2) L. 86/2008, 10. gr.

� [12. gr. e. Dvalarleyfi vegna náms.
� Heimilt er að veita útlendingi sem ætlar að stunda fullt
nám hér á landi dvalarleyfi enda fullnægi hann þeim kröf-
um sem gerðar eru í viðkomandi námi um undirbúning, þar á
meðal tungumálakunnáttu. Skilyrði fyrir veitingu dvalarleyf-
is samkvæmt ákvæði þessu eru m.a. eftirfarandi:

a. útlendingur fullnægir skilyrðum 1. og 2. mgr. 11. gr.,
og

b. stundar fullt nám hér á landi samkvæmt vottorði frá
hlutaðeigandi skóla.
� Fullt nám telst vera 100% samfellt nám á háskólastigi,
iðnnám eða það nám annað sem gerir sambærilegar kröfur til
undirbúningsmenntunar og nám á háskólastigi. Einstök nám-
skeið teljast ekki til náms.
� Heimilt er að veita erlendum skiptinemum dvalarleyfi
samkvæmt ákvæði þessu komi þeir til landsins á vegum við-
urkenndra skiptinemasamtaka.
� Dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu skal að jafnaði ekki
veitt til lengri tíma en sex mánaða í senn. Heimilt er að endur-
nýja dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu á námstíma ef út-
lendingur fullnægir áfram skilyrðum 1. og 2. mgr. og getur
sýnt fram á viðunandi námsárangur. Námsárangur telst við-
unandi hafi útlendingur lokið a.m.k. 75% af fullu námi. Við
fyrstu endurnýjun dvalarleyfis telst námsárangur viðunandi
hafi útlendingur lokið a.m.k. 50% af fullu námi.
� Leyfi samkvæmt ákvæði þessu getur ekki verið grundvöll-
ur búsetuleyfis.]1)

1) L. 86/2008, 10. gr.

� [12. gr. f. Dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða.
� Heimilt er að veita útlendingi dvalarleyfi, þótt ekki sé
fullnægt öllum skilyrðum 11. gr., ef rík mannúðarsjónarmið
standa til þess eða vegna sérstakra tengsla hans við landið.
� [Veita má dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða
ef útlendingur getur sýnt fram á ríka þörf á vernd, t.d. af
heilbrigðisástæðum, eða vegna erfiðra félagslegra aðstæðna
viðkomandi eða erfiðra almennra aðstæðna í heimaríki eða í
landi sem honum yrði vísað til eða vegna annarra atvika sem
ekki má með réttu gera honum að bera ábyrgð á. Sérstaklega
skal taka tillit til þess ef um barn er að ræða og skal það sem
barni er fyrir bestu haft að leiðarljósi við ákvörðun.
� Ef sótt hefur verið um hæli skv. 46. gr. skal fyrst skorið
úr því hvort skilyrði eru til þess að veita hæli áður en þessu
ákvæði er beitt.
� Heimilt er að veita útlendingi sem haft hefur dvalarleyfi
skv. 12. gr. g í tvö ár hið minnsta dvalarleyfi samkvæmt þess-
ari grein ef skilyrðum 1. mgr. er fullnægt og sérstakar ástæður
mæla ekki gegn því. [Sama gildir um útlending sem uppfyll-
ir skilyrði a–e-liðar 1. mgr. 12. gr. g þó að hann hafi ekki
leyfi á þeim grundvelli ef hann hefur dvalið hér á landi í tvö

ár hið minnsta vegna málsmeðferðar stjórnvalda um umsókn
um hæli.]1)]2)

� Dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu skal eigi veitt til
lengri tíma en eins árs. Heimilt er að endurnýja dvalarleyfi
samkvæmt ákvæði þessu í allt að tvö ár í senn enda hafi for-
sendur fyrir veitingu leyfisins í upphafi ekki breyst.
� Leyfi samkvæmt ákvæði þessu getur verið grundvöllur
búsetuleyfis.]3)

1)
L. 64/2014, 4. gr.2) L. 115/2010, 2. gr.3) L. 86/2008, 10. gr.

� [12. gr. g. Bráðabirgðadvalarleyfi.
� Heimilt er, að beiðni útlendings sem sótt hefur um hæli,
að veita honum bráðabirgðadvalarleyfi þar til ákvörðun hefur
verið tekin um hælisumsóknina. Einnig er heimilt, að beiðni
útlendings sem hefur fengið endanlega synjun um hæli eða
dvalarleyfi sem kemur ekki til framkvæmda að svo stöddu, að
veita honum bráðabirgðadvalarleyfi þar til synjunin kemur til
framkvæmda. Skilyrði fyrir veitingu dvalarleyfis samkvæmt
ákvæði þessu eru m.a. eftirfarandi:

a. að tekin hafi verið hælisskýrsla af umsækjanda,
b. að ekki leiki vafi á því hver umsækjandi er,
c. að ekki liggi fyrir ástæður sem geta leitt til brottvísunar

umsækjanda,
d. að ekki liggi fyrir beiðni um að annað ríki taki við hon-

um á ný, sbr. [1. mgr. 46. gr. a],1)

e. að útlendingur hafi veitt upplýsingar og atbeina sinn til
að aðstoða við úrlausn máls.
� Heimilt er að víkja frá skilyrðum 1. mgr. þegar sérstaklega
stendur á. [Heimilt er að veita dvalarleyfi samkvæmt þessari
grein þótt ekki sé fullnægt öllum skilyrðum 11. gr.]1)

� Dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu skal að jafnaði eigi
veitt til lengri tíma en sex mánaða. Heimilt er að endurnýja
dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu í allt að eitt ár [í senn]1)

samkvæmt ákvörðun Útlendingastofnunar.
� Ákvæði IV., V. og VII. kafla stjórnsýslulaga um andmæla-
rétt, um birtingu ákvörðunar, rökstuðning o.fl. og um stjórn-
sýslukæru, og viðeigandi ákvæði V. kafla laga þessara, gilda
ekki um ákvörðun um bráðabirgðadvalarleyfi. Bráðabirgða-
dvalarleyfi hefur ekki önnur réttaráhrif en þau sem sérstak-
lega er getið í lögum eða reglugerð. [Mæla má fyrir um rétt-
aráhrif bráðabirgðadvalarleyfis í reglugerð sem sett er skv.
47. gr. b.]1)

� Leyfi samkvæmt ákvæði þessu getur ekki verið grundvöll-
ur búsetuleyfis.]2)

1)
L. 115/2010, 3. gr.2) L. 86/2008, 10. gr.

� [12. gr. h. Eftir umsókn þar um og að fenginni umsögn
lögreglu skal Útlendingastofnun veita útlendingi, sem grun-
ur leikur á að sé fórnarlamb mansals, dvalarleyfi í sex mán-
uði þótt ekki sé fullnægt öllum skilyrðum 11. gr. Þrátt fyrir
ákvæði [20. gr. og 20. gr. a]1) skal ekki vísa viðkomandi ein-
staklingi brott úr landi á þessu tímabili.
� Nú er rökstuddur grunur um að gert sé tilkall til stöðu
fórnarlambs í þeim tilgangi einum að afla dvalarleyfis, og
ekki er sýnt fram á annað með óyggjandi hætti, og veitir það
þá ekki rétt til dvalarleyfis. Sama gildir ef veiting dvalarleyfis
er andstæð allsherjarreglu.
� Leyfi samkvæmt ákvæði þessu getur ekki verið grundvöll-
ur búsetuleyfis.]2)

1) L. 64/2014, 2. gr.2) L. 116/2010, 1. gr.

� [12. gr. i. Þegar sérstaklega stendur á er Útlendingastofn-
un heimilt að veita fórnarlambi mansals endurnýjanlegt dval-
arleyfi til eins árs þótt skilyrðum 11. gr. sé ekki fullnægt þeg-
ar annað tveggja á við:
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a. það telst nauðsynlegt vegna persónulegra aðstæðna
viðkomandi, eða

b. það telst nauðsynlegt að mati lögreglu vegna samvinnu
viðkomandi við yfirvöld við rannsókn og meðferð sakamáls.
� Leyfi samkvæmt ákvæði þessu getur ekki verið grundvöll-
ur búsetuleyfis.]1)

1) L. 116/2010, 1. gr.

� [12. gr. j. Dvalarleyfi sem flóttamaður.
� Þegar flóttamanni er veitt hæli gefur Útlendingastofnun út
dvalarleyfi.
� Dvalarleyfi samkvæmt þessari grein skal veitt til fjögurra
ára og á flóttamaður rétt á endurnýjun dvalarleyfis að þeim
tíma liðnum, nema skilyrði séu til að afturkalla hæli eða
synjun á endurnýjun dvalarleyfis sé nauðsynleg vegna örygg-
is ríkisins eða almannahagsmuna. Endurnýja má dvalarleyfi
þótt ekki sé fullnægt öllum skilyrðum 11. gr.
� Leyfi samkvæmt ákvæði þessu getur verið grundvöllur
búsetuleyfis.
� Ráðherra getur sett frekari reglur um útgáfu dvalarleyf-
is fyrir flóttamenn og um rétt aðstandenda flóttamanna til
dvalar, þar á meðal reglur sem takmarka rétt aðstandenda
flóttamanna samkvæmt samningum sem íslenska ríkið á að-
ild að.]1)

1)
L. 115/2010, 4. gr.

� 13. gr. [Dvalarleyfi fyrir aðstandendur.
� Nánustu aðstandendur íslensks ríkisborgara eða annars
norræns ríkisborgara sem búsettur er hér á landi eða útlend-
ings sem dvelst hér á landi á grundvelli dvalarleyfis skv. 12.
gr., 12. gr. b og 12. gr. f eða á grundvelli búsetuleyfis geta
samkvæmt umsókn fengið dvalarleyfi, enda liggi ekki fyrir
atvik sem greinir í d-lið 1. mgr. 11. gr., auk þess sem fram-
færsla, sjúkratrygging og húsnæði skal vera tryggt, sbr. a-lið
1. mgr. 11. gr. Sama gildir um nánustu aðstandendur þeirra
sem stunda doktorsnám hér á landi á grundvelli 12. gr. e.
� Nánustu aðstandendur í skilningi 1. mgr. eru maki, sam-
búðarmaki . . . ,1) börn viðkomandi yngri en 18 ára á hans
framfæri og í hans forsjá, ættmenni hans eða maka í beinan
legg eldri en 66 ára og á þeirra framfæri.
� Nú er rökstuddur grunur um að til hjúskapar . . .1) eða
sambúðar hafi verið stofnað í þeim tilgangi einum að afla
dvalarleyfis, og ekki er sýnt fram á annað með óyggjandi
hætti, og veitir það þá ekki rétt til dvalarleyfis. Sama gild-
ir ef rökstuddur grunur er um að ekki hafi verið stofnað til
hjúskapar . . .1) með vilja beggja hjóna eða ef stofnun hjú-
skapar . . .1) brýtur í bága við allsherjarreglu og meginreglur
íslenskra laga. Ef annar makinn er 24 ára eða yngri skal ávallt
kanna hvort málsatvik eru með þeim hætti sem um getur í 1.
og 2. málsl.
� Dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu verður ekki veitt ef
nánasti aðstandandi umsækjanda hefur á síðustu fimm árum
hlotið dóm eða verið látinn sæta öryggisráðstöfunum fyrir
brot á ákvæðum XXI.–XXIV. kafla almennra hegningarlaga,
nema synjun um dvalarleyfi mundi fela í sér ósanngjarna ráð-
stöfun gagnvart honum eða nánustu ættingjum hans. Útlend-
ingastofnun er heimilt að afla sakavottorðs aðstandanda í því
skyni að meta hvort umsóknar skuli synjað á grundvelli þessa
ákvæðis.
� Dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu skal í fyrsta skipti
eigi veitt til lengri tíma en eins árs. Dvalarleyfi aðstandanda
útlendings, sem dvelst hér á landi á grundvelli dvalar- eða
búsetuleyfis, getur þó aldrei gilt lengur en leyfi þess síð-
arnefnda. Heimilt er að endurnýja dvalarleyfi á grundvelli

þessa ákvæðis samkvæmt umsókn ef skilyrði þess eru enn
uppfyllt. Þá er heimilt að endurnýja dvalarleyfi útlendings
sem dvalið hefur hér á landi á grundvelli ákvæðisins fram
að 18 ára aldri en missir rétt til dvalar á grundvelli þess við
18 ára aldur, enda séu skilyrði 1. mgr. 11. gr. uppfyllt og hann
stundar annaðhvort nám eða störf hér á landi.
� Ef hjúskap . . .1) eða sambúð er slitið vegna þess að út-
lendingur eða barn hans hefur sætt misnotkun eða ofbeldi í
sambandinu er, þegar sérstaklega stendur á og ríkar sanngirn-
isástæður mæla með, jafnframt heimilt að endurnýja dvalar-
leyfi samkvæmt ákvæði þessu þrátt fyrir breyttar forsendur
dvalar hér á landi að uppfylltum skilyrðum 1. mgr. 11. gr.
Skal þá m.a. litið til lengdar hjúskapar . . .1) eða sambúðar
og tengsla útlendings við landið.
� Dvalarleyfi sem aðstandandi fær samkvæmt þessu ákvæði
getur verið grundvöllur búsetuleyfis nema útlendingurinn
sem hann leiðir rétt sinn af hafi dvalarleyfi sem skapar ekki
slíkan grundvöll.]2)

1)
L. 65/2010, 16. gr.2) L. 86/2008, 11. gr.

� 14. gr. [Endurnýjun dvalarleyfis.
� Endurnýja má dvalarleyfi útlendings að fenginni umsókn
ef skilyrðum leyfisins er áfram fullnægt. Ef sérstaklega stend-
ur á er þó heimilt að víkja frá skilyrði um trygga framfærslu
skv. a-lið 1. mgr. 11. gr. hafi framfærsla verið ótrygg um
skamma hríð vegna atvinnuleysis, slyss eða veikinda og ríkar
sanngirnisástæður mæla með því.
� Útlendingur sem óskar eftir endurnýjun dvalarleyfis skal
sækja um hana eigi síðar en fjórum vikum áður en dvalarleyfi
fellur úr gildi. Sé sótt um endurnýjun innan tilskilins frests
er útlendingi heimilt að dveljast hér á landi þar til ákvörð-
un hefur verið tekin um umsókn hans. Að öðrum kosti skal
útlendingur hverfa úr landi áður en leyfi hans rennur út.
� Útlendingastofnun getur í undantekningartilvikum heim-
ilað útlendingi áframhaldandi dvöl þar til ákvörðun hefur
verið tekin um umsókn um endurnýjun leyfis sem borist hef-
ur eftir þann frest sem um getur í 2. mgr. ef afsakanlegt er að
umsókn hafi ekki verið skilað fyrr eða ríkar sanngirnisástæð-
ur mæla með því.
� Útlendingastofnun tekur ákvörðun um að fella dvalarleyfi
niður þegar leyfishafi hefur dvalist erlendis samfellt lengur
en þrjá mánuði. Þegar lögheimili útlendings hefur verið skráð
erlendis í þrjá mánuði fellur dvalarleyfið sjálfkrafa niður. Þótt
dvalarleyfi falli niður kemur það ekki í veg fyrir að útlending-
ur geti sótt um endurnýjun samkvæmt ákvæði þessu ef það er
gert innan upphaflegs gildistíma dvalarleyfisins og sanngirn-
isástæður mæla með því.]1)

1)
L. 86/2008, 12. gr.

� 15. gr. [Búsetuleyfi.
� Heimilt er að veita útlendingi búsetuleyfi hafi hann dvalið
hér á landi samfellt síðustu fjögur ár samkvæmt dvalarleyfi
sem getur verið grundvöllur búsetuleyfis. Skilyrði fyrir veit-
ingu búsetuleyfis eru m.a. eftirfarandi:

a. Útlendingur hefur sótt námskeið í íslensku fyrir útlend-
inga.

b. Ekki liggja fyrir ástæður sem valdið geta því að honum
verði vísað úr landi, sbr. [1. mgr. 20. gr. eða 1. mgr. 20. gr.
a].1)

c. [Útlendingur sýnir fram á að framfærsla hans hafi verið
trygg á dvalartíma hans og að hann hafi getað og geti fram-
fleytt sér hérlendis með löglegum hætti. Útlendingastofnun
er m.a. heimilt að afla skattframtala og gagna frá skattyfir-
völdum því til staðfestingar. Greiðslur í formi félagslegrar
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aðstoðar ríkis eða sveitarfélags teljast ekki til tryggrarfram-
færslu samkvæmt þessu ákvæði. Heimilt er að víkja frá þessu
skilyrði ef framfærsla hefur verið ótrygg um skamma hríð og
ríkar sanngirnisástæður mæla með því.]2) [Ákvæði þessa lið-
ar eiga ekki við hafi umsækjandi haft dvalarleyfi sem flótta-
maður skv. 12. gr. j eða dvalarleyfi á grundvelli mannúðar-
sjónarmiða skv. 4. mgr. 12. gr. f.]3)

d. Útlendingur hefur haft dvalarleyfi á sama grundvelli
síðustu fjögur ár áður en umsókn um búsetuleyfi er lögð fram
og skilyrði þess leyfis eru enn uppfyllt.

e. Útlendingur eigi ekki ólokið máli í refsivörslukerfinu
þar sem hann er grunaður eða sakaður um refsiverða hátt-
semi.
� Búsetuleyfi felur í sér rétt til ótímabundinnar dvalar hér á
landi.
� Heimilt er að veita barni sem fæðist eftir að forsjárforeldri
kemur til landsins búsetuleyfi enda hafi foreldrið búsetuleyfi
hér á landi.
� Útlendingastofnun tekur ákvörðun um búsetuleyfi. Út-
lendingur sem óskar eftir búsetuleyfi skal sækja um leyfið
til Útlendingastofnunar eigi síðar en fjórum vikum áður en
dvalarleyfi fellur úr gildi. Honum er heimilt að dveljast hér
á landi þar til ákvörðun hefur verið tekin um umsókn hans,
enda hafi umsóknin borist Útlendingastofnun innan tilskilins
frests. Ákvæði 2. og 3. mgr. 14. gr. eiga við um umsóknir
sem síðar berast.
� Útlendingastofnun tekur ákvörðun um að fella búsetuleyfi
niður þegar leyfishafi hefur dvalist erlendis samfellt lengur
en 18 mánuði. Þegar lögheimili útlendings hefur verið skráð
erlendis í 18 mánuði fellur búsetuleyfið sjálfkrafa niður. Að
fenginni umsókn má heimila útlendingi lengri dvöl erlendis
án þess að búsetuleyfið falli úr gildi.
� Útlendingastofnun gefur út skírteini til staðfestingar á
veitingu búsetuleyfis. Skírteini er gefið út á nafn útlendings-
ins sem er handhafi leyfisins. Ákvæði 10. gr. a eiga við um
útgáfu skírteinis til staðfestingar á búsetuleyfi.
� [Ráðherra]4) setur nánari reglur um búsetuleyfi, þar á með-
al um lengri dvöl erlendis skv. 5. mgr. og um námskeið í
íslensku fyrir útlendinga skv. 1. mgr. Þar skal kveðið á um
lengd námskeiðs, lágmarkstímasókn og vottorð til staðfest-
ingar á þátttöku. Einnig er heimilt að kveða þar á um undan-
þágu frá þátttöku í námskeiði fyrir útlendinga sem náð hafa
viðhlítandi þekkingu í íslensku og um próf því til staðfesting-
ar. Þá er í reglugerðinni heimilt að kveða á um gjald vegna
þátttöku í námskeiði eða prófi.]5)

1)
L. 64/2014, 2. gr.2) L. 114/2010, 3. gr.3) L. 115/2010, 5. gr.4) L. 162/2010,

172. gr.5) L. 86/2008, 13. gr.

� 16. gr. Afturköllun.
� Útlendingastofnun er heimilt að afturkalla dvalarleyfi og
búsetuleyfi ef útlendingur hefur við umsókn, gegn betri vit-
und, veitt rangar upplýsingar eða leynt atvikum sem hefðu
getað haft verulega þýðingu við leyfisveitinguna eða ekki er
lengur fullnægt skilyrðum fyrir veitingu dvalarleyfis eða bú-
setuleyfis eða það leiðir að öðru leyti af almennum stjórn-
sýslureglum.
� [Eftir afturköllun leyfis á grundvelli rangra upplýsinga
eða þess að leynt var atvikum sem verulega þýðingu gátu haft
við útgáfu leyfis skal réttarstaða útlendingsins samkvæmt
lögum þessum vera sem hann hefði aldrei fengið útgefið
leyfi.]1)

1)
L. 86/2008, 14. gr.

� 17. gr. Tilkynningarskylda.
� Útlendingur, sem fengið hefur dvalarleyfi áður en hann
kom til landsins, skal innan viku frá komu gefa sig fram við
Útlendingastofnun eða embætti sýslumanns utan Reykjavík-
ur. Sama á við um útlending sem hyggst sækja um eða að
öðru leyti þarfnast slíks leyfis.
� Útlendingur, sem flytur heimili sitt meðan mál samkvæmt
lögunum er til meðferðar, skal tilkynna lögreglunni um flutn-
inginn.
� [Ráðherra]1) getur sett reglur um að útlendingur sem ekki
þarf dvalarleyfi skuli tilkynna lögreglunni um heimili sitthér
á landi og um vinnu sína eða starf.

1)
L. 162/2010, 172. gr.

IV. kafli. Frávísun og brottvísun.
� 18. gr. Frávísun við komu til landsins.
� Heimilt er að vísa útlendingi frá landi við komu til lands-
ins eða allt að sjö sólarhringum frá komu ef:

a. hann fullnægir ekki reglum sem settar eru um vegabréf,
vegabréfsáritun eða komu til landsins,

b. honum hefur verið vísað úr landi hér á landi eða í öðru
norrænu ríki og endurkomubann er enn í gildi og honum hef-
ur ekki verið veitt heimild til að koma til landsins,

c. hann hefur ekki tilskilið leyfi til dvalar eða vinnu eða
getur ekki leitt líkur að þeim tilgangi sem gefinn er upp fyrir
dvölinni,

d. hann getur ekki sýnt fram á að hann hafi eða eigi tryggð
nægileg fjárráð til dvalar hér á landi og til heimferðar,

e. hann hefur hlotið refsingu eins og greinir í [c- eða d-lið
1. mgr. 20. gr. eða b- eða c-lið 1. mgr. 20. gr. a]1) eða sérstök
ástæða er til af öðrum ástæðum að óttast að hann muni fremja
hér á landi eða í öðru norrænu landi refsiverðan verknað sem
varðað getur fangelsi lengur en þrjá mánuði,

f. reglur 6. gr. norræna vegabréfaeftirlitssamningsins eiga
við og ætla má að útlendingurinn muni fara til annars norræns
ríkis og að honum muni að öllum líkindum verða vísað þar
frá vegna þess að ekki er fullnægt reglum um vegabréf eða
vegabréfsáritun, eða frávísun er heimil af öðrum ástæðum í
viðkomandi ríki,

g. hann samkvæmt mati læknis getur ekki ráðið persónu-
legum högum sínum sjálfur meðan á dvöl hans hér stendur
eða hætta er á að hann muni með framkomu sinni valda sér
eða öðrum tjóni eða hann er haldinn alvarlegum smitsjúk-
dómi,

h. hann hefur ekki greitt kostnað hins opinbera við fyrri
færslu hans úr landi, sbr. 1. mgr. 56. gr.,

i. hann er skráður í Schengen-upplýsingakerfið í því
skyni að honum verði synjað um komu,

[j. endanleg ákvörðun stjórnvalds í Schengen-ríki um frá-
vísun eða brottvísun liggur fyrir á grundvelli þess að ástæða
sé til að ætla að hann hafi framið alvarleg afbrot eða vegna
rökstudds gruns um að hann muni fremja slík afbrot innan
Schengen-svæðisins],1)

[k.] 1) það er nauðsynlegt vegna allsherjarreglu, þjóðarör-
yggis eða alþjóðasamskipta ríkisins eða annars ríkis sem tek-
ur þátt í Schengen-samstarfinu.
� Nægjanlegt er að meðferð máls hefjist innan sjö sólar-
hringa frestsins. [Heimilt er að synja til bráðabirgða útlend-
ingi inngöngu í landið innan þess frests. Sú ákvörðun sætir
ekki kæru.]2)

� Nú ber útlendingur að hann sé flóttamaður [skv. 44. gr.]3)

eða veitir að öðru leyti upplýsingar sem benda til að ákvæði
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1. mgr. 45. gr. eigi við, og skal þá leggja málið fyrir Útlend-
ingastofnun til meðferðar og ákvörðunar.
� [Ráðherra]4) getur sett reglur um undanþágu frá ákvæðum
1. mgr. að því er varðar þann sem hefur vegabréfsáritun eða
dvalarleyfi gefið út af ríki sem tekur þátt í Schengen-sam-
starfinu.

1)
L. 64/2014, 5. gr.2) L. 20/2004, 3. gr.3) L. 115/2010, 6. gr.4) L. 162/2010,

172. gr.

� 19. gr. Frávísun eftir komu til landsins.
� Heimilt er að vísa útlendingi frá landi eftir reglum 1. mgr.
18. gr. þótt sjö sólarhringa fresturinn sé liðinn. Þó verður
meðferð máls að hefjast innan [níu]1) mánaða frá komu hans
til landsins.
� Ekki má vísa útlendingi sem hefur dvalarleyfi eða búsetu-
leyfi frá landi samkvæmt ákvæði þessu.

1)
L. 20/2004, 4. gr.

� [20. gr. Brottvísun útlendings án dvalarleyfis.
� Heimilt er að vísa útlendingi úr landi sem er án dvalar-
leyfis ef:

a. hann dvelst ólöglega í landinu,
b. hann hefur brotið alvarlega eða margsinnis gegn einu

eða fleiri ákvæðum laganna, hefur af ásetningi eða stórkost-
legu gáleysi gefið efnislega rangar eða augljóslega villandi
upplýsingar í máli samkvæmt lögum þessum eða kemur sér
hjá að hlíta ákvörðun sem felur í sér að hann skuli yfirgefa
landið,

c. hann hefur á síðustu fimm árum afplánað refsingu er-
lendis eða verið dæmdur þar til refsingar fyrir háttsemi sem
að íslenskum lögum getur varðað fangelsi lengur en þrjá
mánuði; samsvarandi gildir um sérstakar ráðstafanir sem
ákvarðaðar eru vegna slíkrar refsiverðrar háttsemi,

d. hann hefur verið dæmdur hér á landi til refsingar eða til
að sæta öryggisráðstöfunum fyrir háttsemi sem getur varðað
fangelsi lengur en þrjá mánuði eða oftar en einu sinni verið
dæmdur á síðustu þremur árum til fangelsisrefsingar,

e. stjórnvald í Schengen-ríki hefur tekið endanlega
ákvörðun um frávísun hans eða brottvísun fyrir brot gegn
ákvæðum laga um komu og dvöl útlendinga,

f. það er nauðsynlegt vegna öryggis ríkisins eða almanna-
hagsmuna.
� Svo framarlega sem 21. gr. á ekki við skal vísa útlendingi
úr landi sem er án dvalarleyfis ef:

a. hann hefur ekki yfirgefið landið innan veitts frests, sbr.
2. mgr. 33. gr.,

b. honum er ekki veittur frestur til að yfirgefa landið af
sjálfsdáðum í samræmi við 2. mgr. 33. gr.:

1. vegna þess að hætta er á að hann muni koma sér undan
framkvæmd ákvörðunar,

2. vegna þess að umsókn hans um dvalarleyfi eða hæli
hefur verið synjað þar sem hún þykir bersýnilega tilhæfulaus
eða vegna þess að veittar voru rangar eða villandi upplýsing-
ar,

3. vegna þess að hann er talinn ógna allsherjarreglu, ör-
yggi ríkisins eða almannahagsmunum, sbr. 2. mgr. 33. gr.]1)

1)
L. 64/2014, 6. gr.

� [20. gr. a. Brottvísun útlendings sem hefur dvalarleyfi.
� Heimilt er að vísa útlendingi úr landi sem hefur dvalar-
leyfi ef:

a. hann hefur brotið alvarlega eða margsinnis gegn einu
eða fleiri ákvæðum laganna eða af ásetningi eða stórkostlegu
gáleysi gefið efnislega rangar eða augljóslega villandi upp-
lýsingar í máli samkvæmt lögum þessum,

b. hann hefur á síðustu fimm árum afplánað refsingu í út-
löndum eða verið dæmdur þar til refsingar fyrir háttsemi sem
að íslenskum lögum getur varðað fangelsi lengur en eitt ár;
samsvarandi gildir um sérstakar ráðstafanir sem ákvarðaðar
eru vegna slíkrar refsiverðrar háttsemi,

c. hann hefur verið dæmdur hér á landi til refsingar eða til
að sæta öryggisráðstöfunum fyrir háttsemi sem getur varðað
fangelsi lengur en eitt ár eða oftar en einu sinni verið dæmdur
á síðustu þremur árum til fangelsisrefsingar,

d. það er nauðsynlegt vegna öryggis ríkisins eða almanna-
hagsmuna.
� Hafi brotið verið framið áður en útlendingi var veitt dval-
arleyfi gilda ákvæði 20. gr.]1)

1)
L. 64/2014, 6. gr.

� [20. gr. b. Brottvísun útlendings sem hefur búsetuleyfi.
� Heimilt er að vísa útlendingi úr landi sem hefur búsetu-
leyfi ef:

a. hann hefur afplánað refsingu eða verið dæmdur til refs-
ingar fyrir háttsemi sem að íslenskum lögum getur varðað
þriggja ára fangelsi eða meira og hefur átt sér stað á síðustu
fimm árum erlendis eða á síðasta ári hér á landi; samsvar-
andi gildir um sérstakar ráðstafanir sem ákvarðaðar eru vegna
slíkrar refsiverðrar háttsemi,

b. það er nauðsynlegt vegna öryggis ríkisins eða almanna-
hagsmuna.
� Hafi brotið verið framið áður en útlendingi var veitt bú-
setuleyfi gilda ákvæði 20. gr. a.]1)

1)
L. 64/2014, 6. gr.

� [20. gr. c. Áhrif brottvísunar og endurkomubann.
� Við endanlega ákvörðun um brottvísun falla útgefin dval-
ar-, atvinnu- og búsetuleyfi útlendings úr gildi.
� Brottvísun felur í sér bann við komu til landsins síðar.
Endurkomubannið getur verið varanlegt eða tímabundið en
skal að jafnaði ekki gilda skemur en tvö ár.
� Samkvæmt umsókn má fella úr gildi endurkomubann
enda hafi aðstæður breyst frá því að ákvörðun um brottvísun
var tekin. Þegar sérstaklega stendur á, að jafnaði þó ekki fyrr
en að tveimur árum liðnum, má samkvæmt umsókn heimila
þeim sem vísað hefur verið brott að heimsækja landið án þess
þó að endurkomubann falli úr gildi.
� Ráðherra er heimilt með reglugerð að setja frekari reglur
um endurkomubann, þar á meðal lengd endurkomubanns.]1)

1)
L. 64/2014, 6. gr.

� 21. gr. [Vernd gegn frávísun og brottvísun. Takmarkanir
við ákvörðun um brottvísun.
� Útlendingi, sem fæddur er hér á landi, er óheimilt að vísa
frá eða úr landi hafi hann frá fæðingu átt hér óslitið fasta bú-
setu samkvæmt þjóðskrá.
� Norrænum ríkisborgara, sem búsettur hefur verið hér á
landi lengur en þrjá mánuði, má því aðeins vísa frá eða úr
landi að refsiverð háttsemi hans geti varðað eins árs fangelsi
eða meira.
� Brottvísun skal ekki ákveða ef hún, með hliðsjón af máls-
atvikum, alvarleika brots og tengslum útlendings við landið,
felur í sér ósanngjarna ráðstöfun gagnvart útlendingi eða nán-
ustu aðstandendum hans. Sérstaklega skal taka tillit til þess
ef um barn eða nánasta aðstandanda barns er að ræða og skal
það sem barni er fyrir bestu haft að leiðarljósi við ákvörðun.
� Ákvæði 1. málsl. 3. mgr. á ekki við þegar brottvísun er
nauðsynleg vegna öryggis ríkisins eða almannahagsmuna,
sbr. f-lið 1. mgr. 20. gr., d-lið 1. mgr. 20. gr. a og b-lið 1.
mgr. 20. gr. b.
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� Ráðherra er heimilt með reglugerð að kveða nánar á um
mat á aðstæðum skv. 3. mgr.]1)

1)
L. 64/2014, 7. gr.

� 22. gr. Stjórnvald og undirbúningur máls.
� Lögreglustjóri tekur ákvörðun um frávísun skv. [a–j-lið]1)

1. mgr. 18. gr. Útlendingastofnun tekur aðrar ákvarðanir sam-
kvæmt kafla þessum.
� Lögregla undirbýr mál sem Útlendingastofnun tekur
ákvörðun um. Nú telur lögregla skilyrði vera til að vísa
útlendingi frá landi eða úr landi og sendir hún þá Útlend-
ingastofnun gögn málsins til ákvörðunar.

1)
L. 64/2014, 8. gr.

V. kafli. Málsmeðferð.
� 23. gr. Almennar reglur um málsmeðferð.
� Stjórnsýslulögin gilda um meðferð mála nema annað leiði
af lögum þessum.
� [Ákvarðanir sem varða barn skulu teknar með það sem því
er fyrir bestu að leiðarljósi, því tryggður réttur til að tjáskoð-
anir sínar í málum sem það varðar og tekið tillit til skoðana
barnsins í samræmi við aldur þess og þroska.]1)

� [Útlendingastofnun er heimilt að fengnu samþykki [ráð-
herra]2) að veita umsóknum skv. 12. gr., 12. gr. a og 12. gr. e
forgangsafgreiðslu.
� Útlendingastofnun er heimilt að veita umsóknum skv. 12.
gr. og 12. gr. a hraðafgreiðslu á grundvelli yfirlýsingar at-
vinnurekanda sem fengið hefur viðurkenningu Útlendinga-
stofnunar. Atvinnurekandi skal lýsa því yfir að öll skilyrði
dvalarleyfis séu uppfyllt og að hann muni skila inn fullnægj-
andi gögnum fyrir hönd útlendings. [Ráðherra]2) getur sett
reglur um beitingu þessarar heimildar, þar á meðal um þau
skilyrði sem atvinnurekendur þurfa að uppfylla til að hljóta
viðurkenningu.]3)

1) L. 64/2014, 9. gr.2) L. 162/2010, 172. gr.3) L. 86/2008, 16. gr.

� [23. gr. a. Málshraði.
� Ákvörðun í máli útlendings skal tekin svo fljótt sem unnt
er. Skal útlendingur upplýstur reglulega um stöðu málsins.
� Stjórnvald skal setja útlendingi ákveðinn frest til að kynna
sér gögn máls og tjá sig um það. Máli skal ekki frestað að ósk
aðila nema nauðsyn beri til.]1)

1)
L. 115/2010, 7. gr.

� 24. gr. Andmælaréttur.
� Áður en ákvörðun er tekin í máli útlendings skal hann
eiga þess kost að tjá sig um efni máls skriflega eða munn-
lega, enda komi ekki fram í gögnum málsins afstaða hans og
rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft. Réttur til að tjá
sig skriflega er þó ekki fyrir hendi þegar útlendingi ber að tjá
sig munnlega við vegabréfaeftirlit eða lögreglu.
� Í máli vegna umsóknar um hæli eða máli þar sem ákvæði
45. gr. eiga við, svo og í máli er varðar frávísun eða brottvís-
un, skal stjórnvald, eftir fremsta megni, sjá um að útlending-
urinn eigi kost á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri á
tungumáli sem hann getur tjáð sig á svo að viðunandi sé.
� 25. gr. Leiðbeiningarskylda.
� [Í máli er varðar frávísun, brottvísun eða afturköllun leyf-
is og í máli vegna umsóknar um hæli skal útlendingi þegar
í upphafi máls leiðbeint á tungumáli sem með sanngirni má
ætla að hann geti skilið um réttindi hans og meðferð málsins.
Útlendingi skal leiðbeint um:

a. rétt hans til að leita aðstoðar lögmanns eða annars full-
trúa á eigin kostnað,

b. rétt hans til að hafa samband við fulltrúa heimalands
síns, fulltrúa Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og
mannúðar- eða mannréttindasamtök hér á landi.
� Í máli vegna umsóknar um hæli skal útlendingi, auk þess
sem tilgreint er í 1. mgr., leiðbeint um:

a. rétt hans til að njóta aðstoðar túlks á öllum stigum
máls; finnist ekki hæfur túlkur hér á landi innan sólarhrings
eftir að slík beiðni kemur fram skal stjórnvald bjóða fram að-
stoð túlks erlendis í gegnum síma,

b. rétt hans til að fá sér skipaðan talsmann við meðferð
máls . . . ,1) sbr. 2. mgr. 34. gr.]2)

� Að öðru leyti gildir almenn leiðbeiningarskylda skv. 7. gr.
stjórnsýslulaga.

1) L. 83/2012, 2. gr.2) L. 115/2010, 8. gr.

� 26. gr. Miðlun upplýsinga úr landi.
� [Stjórnvöldum sem fara með málefni útlendinga er heimilt
að láta erlendum stjórnvöldum í té upplýsingar um útlending
vegna meðferðar á máli er varðar vegabréfsáritun, dvalarleyfi
eða hæli að því marki sem nauðsynlegt er vegna 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.]1)

� [Ráðherra]2) getur sett nánari reglur um hvaða upplýsingar
megi veita og um skilyrði sem þarf að fullnægja til að upp-
lýsingar verði veittar.

1)
L. 86/2008, 17. gr.2) L. 162/2010, 172. gr.

� 27. gr. Vanhæfi.
� Opinber starfsmaður, sem tekið hefur þátt í meðferð
[sakamáls]1) á hendur viðkomandi útlendingi, má ekki taka
þátt í undirbúningi að ákvörðun eða taka sjálfur ákvörðun
í máli um frávísun, dvalarleyfi, búsetuleyfi eða brottvísun.
Ákvæði þetta tekur ekki til mála vegna brota á ákvæðum laga
þessara eða reglna sem settar eru samkvæmt þeim.

1)
L. 88/2008, 234. gr.

� 28. gr. Öflun gagna fyrir dómi.
� Útlendingi, svo og stjórnvaldi sem fer með mál útlend-
ings, er heimilt að krefjast þess að upplýsinga, sem ekki verð-
ur aflað á annan hátt svo að fullnægjandi sé í máli samkvæmt
lögunum, verði aflað fyrir dómi eftir reglum XII. kafla laga
um meðferð einkamála um öflun sönnunargagna án þess að
mál hafi verið höfðað. Dómari ákveður hvort skilyrði eru til
að fallast á beiðni.
� Heimild skv. 1. mgr. gildir ekki þegar til meðferðar er mál
gegn útlendingi um frávísun eða þegar sá sem óskað er að
gefi skýrslu fyrir dómi er erlendis.
� 29. gr. Rannsóknarúrræði.
� Útlendingi er skylt að veita atbeina sinn til að upplýsa
hver hann er, að því marki sem stjórnvald skv. 2. mgr. 3. gr.
krefst þess. [Ráðherra]1) setur nánari reglur um hvað skylda
má útlending til að gera til að fullnægja þessari skyldu.
� Ef vafi leikur á hver útlendingur er við komu til landsins
eða síðar getur lögregla lagt hald á ferðaskilríki, farseðla og
annað sem getur verið til upplýsinga um hver hann er. Sama
gildir þegar vafi er um fyrri dvalarstað og það skiptir máli um
rétt til dvalar hér á landi. Lögregla skal benda útlendingi áað
hann geti borið réttmæti haldlagningar undir dómara sam-
kvæmt reglum laga um meðferð [sakamála].2)

� Ef rökstuddur grunur leikur á að útlendingur, í bága við
fyrirmæli sem greinir í 1. mgr., haldi eftir eða leyni upplýs-
ingum um hver hann er eða, í bága við fyrirmæli sem greinir
í 53. gr., haldi eftir eða leyni upplýsingum um fyrri dvalar-
stað má lögregla leita á útlendingnum, á heimili hans, her-
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bergi eða hirslum samkvæmt reglum laga um meðferð [saka-
mála]2) . . . 3) [Sama gildir ef rökstuddur grunur leikur á að
til hjúskapar hafi verið stofnað í þeim tilgangi einum að afla
dvalarleyfis eða ekki með vilja beggja, sbr. 3. mgr. 13. gr.]3)

� [Leit skal ákveðin með úrskurði dómara nema sá sem í
hlut á samþykki hana eða brýn hætta sé á að bið eftir úrskurði
dómara valdi sakarspjöllum.]3)

� Í þágu máls má taka ljósmyndir og fingraför af útlendingi
sem:

a. ekki getur fært sönnur á hver hann er eða ef ástæða er
til að ætla að útlendingurinn gefi rangt upp hver hann er,

b. leitar hælis eða sækir um leyfi samkvæmt lögunum,
c. hefur verið synjað um hæli eða leyfi samkvæmt lögun-

um eða
d. hefur verið vísað frá landi eða úr landi eða ætla má að

dveljist hér ólöglega.
� Fingraför, sem tekin eru skv. 4. mgr., má færa í tölvufærða
fingrafaraskrá. [Ráðherra]1) getur sett nánari reglur um færslu
og notkun skrárinnar.
� [Ef útlendingur neitar að gefa upp hver hann er, rökstudd-
ur grunur er um að útlendingur gefi rangar upplýsingar um
hver hann er eða hann sýnir af sér hegðun sem gefur til kynna
að af honum stafi hætta er heimilt að handtaka útlending-
inn og úrskurða í gæsluvarðhald samkvæmt reglum laga um
meðferð [sakamála],2) eftir því sem við á. Einnig getur lög-
regla lagt fyrir hann að tilkynna sig eða halda sig á ákveðnu
afmörkuðu svæði.]4)

� [Við ákvörðun um veitingu dvalarleyfis hefur Útlendinga-
stofnun heimild til að fara fram á að umsækjandi um dval-
arleyfi skv. 1. mgr. 13. gr. eða ættmenni hans gangist undir
rannsókn á erfðaefni og töku lífsýnis í því skyni, til að stað-
festa að um skyldleika sé að ræða skv. 2. mgr. 13. gr., ef fyr-
irliggjandi gögn í því efni eru ekki talin veita fullnægjandi
sönnun um skyldleikann.]3)

1)
L. 162/2010, 172. gr.2) L. 88/2008, 234. gr.3) L. 20/2004, 7. gr.4) L. 86/2008,

18. gr.

� 30. gr. Kæruheimild.
� [Ákvörðun um frávísun á grundvelli k-liðar 1. mgr. 18.
gr. og c- og d-liðar 1. mgr. 41. gr. og um brottvísun á grund-
velli f-liðar 1. mgr. 20. gr., d-liðar 1. mgr. 20. gr. a, b-liðar 1.
mgr. 20. gr. b og 42. gr. er kæranleg til ráðuneytisins. Aðr-
ar ákvarðanir er heimilt að kæra til kærunefndar útlendinga-
mála.]1)

� Ákvörðun lögreglunnar . . .2) má kæra til Útlendinga-
stofnunar. Ákvörðun Útlendingastofnunar sem æðra stjórn-
valds verður ekki kærð. Að öðru leyti má kæra ákvörðun til
[ráðuneytisins].3)

� Nú vill útlendingur nýta heimild til kæru og skal hann þá
lýsa kæru innan 15 daga frá því að honum var kynnt ákvörð-
unin fyrir þeim sem það gerir. Að öðru leyti fer um kæru skv.
VII. kafla stjórnsýslulaga um stjórnsýslukæru.

1)
L. 64/2014, 10. gr.2) L. 83/2012, 3. gr.3) L. 162/2010, 172. gr.

� [30. gr. a. Birting ákvörðunar um frávísun og brottvísun.
� Eftir að stjórnvald hefur tekið ákvörðun um frávísun
útlendings eða brottvísun skal ákvörðunin tilkynnt honum
skriflega svo fljótt sem verða má. Veita skal leiðbeiningar um
kæruheimild, hvert beina skuli kæru og um kærufrest.
� . . . 1)]2)

1)
L. 64/2014, 11. gr.2) L. 115/2010, 9. gr.

� 31. gr. [Hvenær ákvörðun getur komið til framkvæmda.
� Ákvörðun um frávísun skv. 18. gr. má framkvæma þegar
í stað. Synjun á umsókn um endurnýjun dvalarleyfis eða um

búsetuleyfi, sem sótt er um innan frests skv. 2. mgr. 14. gr.,
má ekki framkvæma fyrr en ákvörðunin er endanleg. Sama
gildir um ákvörðun um afturköllun skv. 16. gr. og um ákvörð-
un um brottvísun útlendings sem hefur dvalarleyfi eða bú-
setuleyfi, EES- eða EFTA-borgara sem hefur skráð sig hér
á landi skv. VI. 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.
� Heimilt er að fresta um hæfilegan tíma framkvæmd
ákvörðunar sem felur í sér að útlendingur skuli yfirgefa land-
ið ef það telst nauðsynlegt vegna sérstakra aðstæðna hans
eða ómögulegt er að framkvæma ákvörðun að svo stöddu.
� Áður en ákvörðun er tekin, sem felur í sér að fylgdar-
laust barn skuli yfirgefa landið, skal tryggja barninu aðstoð
barnaverndarnefndar til að tryggja að það sem barninu er fyr-
ir bestu sé haft að leiðarljósi. Áður en slík ákvörðun kem-
ur til framkvæmda skal Útlendingastofnun ganga úr skugga
um það að í ríkinu sem vísað er til séu til staðar fjölskyldu-
meðlimir, forsjáraðilar eða fullnægjandi móttökuaðstaðafyr-
ir börn.
� Synjun á umsókn um dvalarleyfi sem sótt er um í fyrsta
sinn og á umsókn um endurnýjun sem greinir í 1. mgr. og
sótt er um að liðnum fresti skv. 2. mgr. 14. gr. er ekki heim-
ilt að framkvæma fyrr en útlendingnum hefur verið gefinn
kostur á að leggja fram kæru.]1)

1)
L. 64/2014, 12. gr.

� 32. gr. Hvenær ákvörðun í málum um hæli eða vernd gegn
ofsóknum getur komið til framkvæmda.
� [Nú ber útlendingur að aðstæður séu þannig að ákvæði
44. gr. eða 1. mgr. 45. gr. eigi við og má þá ekki framkvæma
ákvörðun um að hann skuli yfirgefa landið fyrr en ákvörðun-
in er endanleg. Þetta gildir þó ekki:

a. í málum skv. 46. gr. a, þegar synjað er um efnismeðferð
umsóknar,

b. í málum þar sem útlendingurinn á umsókn um hæli til
meðferðar í öðru landi eða slíkri umsókn hefur verið hafnað
þar, og

c. í málum þar sem Útlendingastofnun telur augljóst að
aðstæður séu ekki þannig að ákvæði 44. gr. eða 1. mgr. 45.
gr. eigi við.]1)

� Lögregla skal leggja ákvörðun um frestun á framkvæmd
fyrir Útlendingastofnun ef útlendingur ber fyrir sig aðstæður
sem greinir í [44. gr. eða]1) 1. mgr. 45. gr. þegar framkvæma á
ákvörðunina og ekki kemur fram að afstaða hafi þegar verið
tekin til þeirra aðstæðna sem borið er við. Nú telur Útlend-
ingastofnun augljóst að aðstæður séu ekki þannig og má hún
þá ákveða að ákvörðunin komi til framkvæmda.
� [Ákvarðanir skv. 1. og 2. mgr. má ekki framkvæma fyrr
en útlendingurinn hefur fengið færi á að leggja fram kæru
eða niðurstaða liggur fyrir í máli þar sem útlendingur hefur
óskað eftir frestun réttaráhrifa. . . .1)]2)

� [Ákvarðanir í málum skv. c-lið 1. mgr. má ekki fram-
kvæma fyrr en útlendingur hefur fengið færi á að leggja fram
kæru eða niðurstaða liggur fyrir í máli þar sem útlendingur
hefur óskað eftir frestun réttaráhrifa. Beiðni um frestun rétt-
aráhrifa skal lögð fram innan 24 klukkustunda frá birtingu
ákvörðunar. Kærunefnd útlendingamála skal að jafnaði taka
afstöðu til framkominnar beiðni um frestun réttaráhrifa innan
tveggja virkra daga frá móttöku slíkrar beiðni. Að öðru leyti
gilda ákvæði 29. gr. stjórnsýslulaga um frestun réttaráhrifa.]1)

1)
L. 64/2014, 13. gr.2) L. 115/2010, 11. gr.
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� 33. gr. Framkvæmd ákvörðunar.
� [Við synjun á umsókn um dvalarleyfi eða endurnýjun á
dvalarleyfi þar sem útlendingur er staddur hér á landi skal
skýrt kveðið á um heimild hans til áframhaldandi dvalar hér
á landi.
� Í málum skv. 1. mgr. og í öðrum tilvikum þar sem útlend-
ingur hefur ekki rétt til dvalar hér á landi eða ákvörðun felur
í sér að útlendingur skuli yfirgefa landið skal lagt skriflega
fyrir hann að hverfa á brott. Að jafnaði skal útlendingi veitt-
ur frestur í sjö til 30 daga til að yfirgefa landið sjálfviljugur.
Heimilt er að veita styttri frest eða fella hann niður ef:

a. hætta er á að útlendingur muni koma sér undan fram-
kvæmd ákvörðunar, sbr. 3. mgr. 33. gr. a,

b. umsókn útlendings um dvalarleyfi eða hæli telst ber-
sýnilega tilhæfulaus eða hann hefur vísvitandi gefið mis-
vísandi eða rangar upplýsingar við umsókn,

c. slíkt telst nauðsynlegt vegna öryggis ríkisins eða al-
mannahagsmuna,

d. útlendingur fellur undir c- eða d-lið 1. mgr. 46. gr. a um
að umsókn hans um hæli verði ekki tekin til efnismeðferðar
hér á landi,

e. útlendingi er vísað úr landi á grundvelli b-, c- eða d-
liðar 1. mgr. 20. gr., 20. gr. a eða 20. gr. b,

f. útlendingi er frávísað eða brottvísað á ytri landamær-
um Schengen-svæðisins.
� Þegar það telst nauðsynlegt vegna sanngirnissjónarmiða
er Útlendingastofnun heimilt að veita lengri frest en þann
sem tilgreindur er í 2. mgr. Við mat á því hvort veittur skuli
lengri frestur skal hvert tilvik kannað sérstaklega með hlið-
sjón af aðstæðum útlendings.
� Meðan á fresti skv. 2. mgr. stendur eða þegar framkvæmd
ákvörðunar hefur verið frestað skv. 31. gr. skal tryggt að út-
lendingur fái eins og kostur er að dveljast með fjölskyldu
sinni, sé hún til staðar í landinu, og fái nauðsynlega heil-
brigðisþjónustu og að tekið sé tillit til sérþarfa hans er kunna
að vera fyrir hendi vegna viðkvæmrar stöðu hans. Börnum
skal einnig tryggður aðgangur að skyldunámi.
� Útlendingur skal tilkynna Útlendingastofnun um fyrir-
hugaða brottför sína og leggja fram sönnun þess að hann hafi
yfirgefið landið. Ef útlendingurinn fer ekki úr landi svo sem
fyrir hann er lagt, frestur skv. 2. mgr. er ekki veittur eða líkur
eru á að hann muni ekki fara sjálfviljugur má lögregla færa
hann úr landi. Ef sérstaklega stendur á má færa útlendinginn
til annars lands en þess sem hann kom frá. Ef útlendingur
hefur gilda heimild til dvalar í öðru EES- eða EFTA-ríki skal
hann fluttur til þess lands. Ákvarðanir sem varða framkvæmd
verða ekki kærðar sérstaklega. Útlendingi, sem fellur undir
ákvæðið og ekki hefur gild ferðaskilríki, er skylt að afla sér
þeirra.
� Málshöfðun fyrir dómstólum til ógildingar á endanlegri
ákvörðun um að útlendingur skuli yfirgefa landið frestar ekki
framkvæmd hennar. Að kröfu útlendings getur kærunefnd út-
lendingamála þó ákveðið að fresta réttaráhrifum endanlegrar
ákvörðunar sé talin ástæða til þess. Krafa þess efnis skal gerð
ekki síðar en sjö dögum frá birtingu endanlegrar ákvörðunar.
Frestun á réttaráhrifum skal bundin því skilyrði að útlending-
ur beri málið undir dómstóla innan fimm daga frá birtingu
ákvörðunar um frestun réttaráhrifa úrskurðar og óski eftirað
málið hljóti flýtimeðferð. Nú er beiðni um flýtimeðferð synj-
að og skal þá mál höfðað innan sjö daga frá því að beiðni
um það er synjað. Þó getur kærunefnd útlendingamála tekið
ákvörðun um að fresta framkvæmd hennar ef sýnt er fram á

að verulega breyttar aðstæður hafi skapast frá því að ákvörð-
un var tekin.
� Lögregla annast framkvæmd ákvarðana um frávísun og
brottvísun.
� Ráðherra setur reglugerð um eftirlit með framkvæmd
brottvísana.]1)

1)
L. 64/2014, 14. gr.

� [33. gr. a. Þvingunarúrræði til að tryggja framkvæmd
ákvörðunar.
� Til að tryggja að ákvörðun skv. 33. gr. verði framkvæmd
og í þeim tilvikum sem ætla má að útlendingur komi sér und-
an framkvæmd hennar eða útlendingur sýnir af sér hegðun
sem gefur til kynna að af honum stafi hætta getur lögregla
lagt fyrir útlendinginn að:

a. tilkynna sig,
b. afhenda vegabréf eða annað kennivottorð, sbr. 5. gr., og
c. halda sig á ákveðnu afmörkuðu svæði.

� Fyrirmæli sem greinir í 1. mgr. má því aðeins gefa að
ástæða sé til að ætla að útlendingur muni koma sér undan
framkvæmd ákvörðunar skv. 33. gr. eða í þeim tilvikum sem
útlendingur sýnir af sér hegðun sem gefur til kynna að af hon-
um stafi hætta fyrir samfélagið. Fyrirmælin gilda ekki lengur
en í fjórar vikur nema útlendingurinn samþykki það eða dóm-
ari ákveði annað samkvæmt reglum um meðferð sakamála.
� Við mat á því hvort ástæða sé til að ætla að útlendingur
muni koma sér undan framkvæmd ákvörðunar skv. 33. gr. er
heimilt að taka tillit til almennrar reynslu af undankomu. Að
öðru leyti ber að taka mið af aðstæðum í sérhverju tilviki.
Framkvæma skal heildarmat á aðstæðum í máli útlendings
þar sem m.a. er litið til þess hvort:

a. útlendingur hefur áður komið sér undan framkvæmd
ákvörðunar sem fól í sér að hann skyldi yfirgefa landið, t.d.
með því að virða ekki veittan frest skv. 2. mgr. 33. gr.,

b. útlendingur hefur látið uppi andstöðu sína við að yfir-
gefa landið sjálfviljugur,

c. útlendingi hefur verið vísað úr landi,
d. útlendingur hefur verið dæmdur til refsingar eða ann-

arrar öryggisráðstöfunar hér á landi,
e. útlendingur hefur ekki verið samstarfsfús við að upp-

lýsa hver hann er,
f. útlendingur hefur forðast eða hindrað undirbúning

heimfarar,
g. útlendingur hefur gefið rangar upplýsingar til stjórn-

valda hér á landi vegna umsóknar um dvalarleyfi eða hæli,
h. útlendingur ber ábyrgð á röskun á friði í eða við mót-

tökustöð eða húsnæði hælisleitenda,
i. útlendingur er talinn ógna öryggi ríkisins eða almanna-

hagsmunum.
� Ef nauðsyn ber til að tryggja framkvæmd er heimilt að
handtaka útlendinginn og úrskurða í gæsluvarðhald sam-
kvæmt lögum um meðferð sakamála, eftir því sem við á.
Samsvarandi gildir ef útlendingur gerir ekki það sem nauð-
synlegt er til að afla sér ferðaskilríkja, sbr. 5. mgr. 33. gr., og
tilgangurinn er að færa útlendinginn fyrir fulltrúa lands sem
við á í því skyni að fá útgefin ferðaskilríki.
� Gæsla skal ekki ákveðin lengur en í tvær vikur. Gæslutíma
má því aðeins framlengja að útlendingurinn fari ekki sjálf-
viljugur úr landi og líkur séu á að hann muni annars koma
sér undan framkvæmd ákvörðunar sem greinir í 33. gr. Má
þá framlengja frestinn í allt að tvær vikur en þó ekki oftar en
tvisvar.
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� Útlending má hvorki handtaka né úrskurða í gæsluvarð-
hald ef það, með hliðsjón af eðli máls og atvikum að öðru
leyti, mundi fela í sér ósanngjarna ráðstöfun eða dómarinn
telur fullnægjandi að útlendingurinn sæti þess í stað úrræð-
um skv. 1. mgr.
� Þvingunarúrræðum skv. 1. og 4. mgr. má beita þegar
ákvörðun um að útlendingur skuli yfirgefa landið er tekin og
þegar mál sem getur leitt til slíkrar ákvörðunar er til meðferð-
ar.]1)

1)
L. 64/2014, 15. gr.

� 34. gr. Réttaraðstoð.
� Dómari skal skipa útlendingi talsmann úr hópi lögmanna
þegar krafist er gæslu skv. [7. mgr. 29. gr.]1) eða [4. mgr. 33.
gr. a].2) Sama gildir þegar fyrir dómi er krafist úrræða skv. [1.
og 2. mgr. 33. gr. a]2) nema það hafi í för með sér sérstakt
óhagræði eða töf eða dómarinn telur ekki varhugavert að láta
hjá líða að skipa talsmann.
� Þegar kærð er ákvörðun sem varðar frávísun, brottvísun
eða afturköllun leyfis og í máli vegna umsóknar um hæli skal
útlendingur eiga rétt á að stjórnvald skipi honum talsmann.
Þetta gildir þó ekki í málum vegna brottvísunar skv. [c- og
d-lið 1. mgr. 20. gr., b- og c-lið 1. mgr. 20. gr. a, a-lið 1. mgr.
20. gr. b og 3. málsl. 2. mgr. 42. gr.]2) þegar um er að ræða
háttsemi sem greinir í 2. málsl. . . .3) eða þegar útlendingur
sem sótt hefur um hæli kærir að hann hafi einungis fengið
dvalarleyfi skv. [12. gr. f].1) Ef dómari tekur til greina beiðni
um að afla upplýsinga fyrir dómi skv. 28. gr. skal kostnaður
útlendingsins við lögfræðiaðstoð meðan öflun upplýsinganna
fer fram greiðast úr ríkissjóði.
� [Ef fylgdarlaust barn skv. 5. mgr. 44. gr. sækir um hæli
skal stjórnvald skipa því talsmann úr hópi lögmanna.]3)

� Ákvæði [IV. kafla laga um meðferð sakamála]4) gilda, eft-
ir því sem við á, um réttaraðstoð skv. 1. og 2. mgr. Krefja
skal útlending um endurgreiðslu kostnaðar af réttaraðstoðað
hluta til eða að öllu leyti ef hann hefur ráð á því.
� [Ráðherra setur nánari reglur um störf og þóknun tals-
manna samkvæmt ákvæði þessu.]2)

1)
L. 86/2008, 22. gr.2) L. 64/2014, 16. gr.3) L. 115/2010, 13. gr.4) L. 88/2008,

234. gr.

VI. kafli. [Sérreglur um útlendinga sem falla undir
samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) og
stofnsamning Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA).]1)

1)
L. 27/2003, 5. gr.

� [35. gr. Gildissvið.
� Ákvæði þessa kafla gilda um rétt útlendinga sem eru rík-
isborgarar ríkis sem fellur undir samninginn um Evrópska
efnahagssvæðið (EES), hér eftir nefndir EES-borgarar, og
stofnsamning Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA), hér eft-
ir nefndir EFTA-borgarar, til að koma til landsins og dveljast
hér á landi.
� Ákvæði kaflans gilda einnig um aðstandendur EES- og
EFTA-borgara sem fylgja EES- eða EFTA-borgara til lands-
ins eða koma til hans. Ákvæði kaflans gilda enn fremur
um aðstandendur íslenskra ríkisborgara sem fylgja íslensk-
um ríkisborgara eða koma til íslensks ríkisborgara sem snýr
aftur til Íslands eftir að hafa nýtt rétt sinn til frjálsrar far-
ar samkvæmt EES-samningnum eða stofnsamningi EFTA í
öðru EES- eða EFTA-ríki.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [35. gr. a. Koma og dvöl.
� Réttur til dvalar samkvæmt ákvæðum þessa kafla veitir
rétt til að dveljast hvar sem er á Íslandi nema takmarkanir

hafi verið settar samkvæmt lögum þessum eða reglum sett-
um samkvæmt þeim.
� Réttur til dvalar samkvæmt ákvæðum þessa kafla kemur
ekki í veg fyrir að útlendingur skv. 1. mgr. 35. gr. fái dvalar-
leyfi samkvæmt öðrum ákvæðum laganna.
� Útlendingur, sem hvorki er ríkisborgari EES- eða EFTA-
ríkis né aðstandandi slíks borgara, má koma til landsins án
sérstaks leyfis til að veita þjónustu í allt að 90 starfsdaga
á almanaksári sé hann sannanlega starfsmaður þjónustuveit-
anda á Evrópska efnahagssvæðinu eða í EFTA-ríki.
� Ekki má neita EES- eða EFTA-borgara um að fá að njóta
réttinda sinna á þeim grundvelli einum að viðkomandi sé ekki
handhafi skráningarvottorðs skv. 39. gr., vottorðs eða skír-
teinis sem staðfestir rétt til ótímabundinnar dvalar skv. 39.
gr. b, skjals sem vottar að umsókn um dvalarskírteini fyrir að-
standendur hafi verið lögð fram eða dvalarskírteinis skv. 39.
gr. a þar eð viðkomandi getur fært sönnur á rétt með ýmsum
öðrum skjölum.
� Aðstandendur, sem eru ekki EES- eða EFTA-borgarar,
skulu vera undanþegnir kvöð um vegabréfsáritun ef þeir eru
handhafar gilds dvalarskírteinis skv. 39. gr. a. Slíkar vega-
bréfsáritanir skulu að öðrum kosti gefnar út án endurgjalds
eins fljótt og hægt er og hljóta flýtimeðferð samkvæmt al-
mennum reglum þar um.
� Hafi EES- eða EFTA-borgari, eða aðstandandi sem er ekki
EES- eða EFTA-borgari, ekki nauðsynleg ferðaskilríki eða
tilskildar vegabréfsáritanir, sé þeirra krafist, skal áðuren slík-
um einstaklingum er vísað frá gefa þeim tækifæri til að afla
nauðsynlegra skjala eða fá þau send innan sanngjarns tíma
eða til að fá framburð sinn staðfestan eða fá viðurkennt á
annan hátt að þeir falli undir réttinn til frjálsrar farar ogdval-
ar.
� Ráðherra er heimilt að setja frekari fyrirmæli samkvæmt
þessu ákvæði í reglugerð, m.a. um flýtimeðferð skv. 5. mgr.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [35. gr. b. Dvöl aðstandenda EES- eða EFTA-borgara.
� Aðstandandi EES- eða EFTA-borgara, sem fellur undir
ákvæði þessa kafla, á rétt til að dveljast með honum hér á
landi. Aðstandendur EES- eða EFTA-borgara, sem hafa dval-
arrétt eða rétt til ótímabundinnar dvalar hér á landi, skulu
óháð ríkisfangi eiga rétt á að stunda atvinnu eða gerast sjálf-
stætt starfandi einstaklingar hér á landi.
� Aðstandandi EES- og EFTA-borgara er:

a. maki og sambúðarmaki ef aðilar eru í skráðri sambúð
eða sambúð sem er staðfest með öðrum hætti,

b. niðjar viðkomandi, maka hans eða sambúðarmaka í
beinan legg sem eru yngri en 21 árs eða á framfæri EES-
eða EFTA-borgarans,

c. ættingjar viðkomandi, maka eða sambúðarmaka hans í
beinan legg sem eru á framfæri EES- eða EFTA-borgarans.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [36. gr. Réttur til dvalar í allt að þrjá mánuði.
� EES- eða EFTA-borgara, sem framvísar gildu vegabréfi
eða kennivottorði, er heimilt að koma til landsins án sérstaks
leyfis og dveljast hér á landi í allt að þrjá mánuði frá komu
hans til landsins svo lengi sem vera hans verður ekki ósann-
gjörn byrði á kerfi félagslegrar aðstoðar.
� EES- eða EFTA-borgara, sem fellur undir skilgreiningu
1. mgr. og er í atvinnuleit, er heimilt að dveljast hér á landií
allt að sex mánuði frá komu til landsins. Hið sama gildir um
aðstandendur EES- eða EFTA-borgarans.
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� Dvöl í öðru norrænu landi skal ekki draga frá dvalartím-
anum.
� Ákvæði 1. mgr. gildir einnig um aðstandanda EES- eða
EFTA-borgara, sem er ekki EES- eða EFTA-borgari, að því
tilskildu að aðstandandinn fylgi eða komi til EES- eða EFTA-
borgarans og hafi gilt vegabréf.
� Ráðherra er heimilt að setja frekari fyrirmæli samkvæmt
þessu ákvæði í reglugerð, m.a. um útreikninga á lengd dvalar.
Ráðherra sem fer með málefni félagsþjónustu sveitarfélaga
er heimilt að setja frekari fyrirmæli í reglugerð um skilgrein-
ingu hugtaksins ósanngjörn byrði á kerfi félagslegrar aðstoð-
ar, að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [36. gr. a. Réttur til dvalar lengur en í þrjá mánuði fyrir
EES- eða EFTA-borgara.
� EES- eða EFTA-borgari á rétt til dvalar hér á landi lengur
en þrjá mánuði ef hann fullnægir einhverju af eftirgreindum
skilyrðum:

a. er launþegi eða sjálfstætt starfandi einstaklingur hér á
landi eða,

b. ætlar að veita eða njóta þjónustu hér á landi og full-
nægir jafnframt skilyrðum c-liðar, eftir því sem við á,

c. hefur nægilegt fé sér til handa og aðstandendum sínum
til að verða ekki byrði á kerfi félagslegrar aðstoðar á meðan
á dvöl stendur og fellur undir sjúkratryggingu sem ábyrgist
alla áhættu meðan dvöl hans hér á landi varir,

d. er innritaður hjá viðurkenndri námsstofnun með það að
meginmarkmiði að öðlast þar menntun eða starfsþjálfun, fell-
ur undir sjúkratryggingu sem ábyrgist alla áhættu meðan dvöl
hans hér á landi varir og getur sýnt fram á trygga framfærslu.
� Krefja má EES- eða EFTA-borgara um að framvísa full-
nægjandi ferðaskilríkjum og gögnum sem staðfesta að hann
uppfylli skilyrði a-, b- eða c-liðar 1. mgr., sbr. þó 4. mgr. 35.
gr. a. Þá má krefja EES- eða EFTA-borgara um að framvísa
fullnægjandi ferðaskilríkjum og sýna fram á með yfirlýsingu,
eða jafngildum aðferðum, að hann uppfylli skilyrði d-liðar1.
mgr., sbr. þó 4. mgr. 35. gr. a.
� EES- eða EFTA-borgari, sem dvelst á landinu, sbr. a-lið
1. mgr., en hættir að vera launþegi eða sjálfstætt starfandi
einstaklingur, heldur stöðu sinni sem slíkur við eftirfarandi
aðstæður:

a. á meðan hann er tímabundið óvinnufær vegna veikinda
eða slyss,

b. hann staðfestir að hann sé atvinnulaus án eigin atbeina
eftir að hafa unnið við launað starf í meira en eitt ár og er
jafnframt í virkri atvinnuleit á grundvelli laga um atvinnu-
leysistryggingar,

c. hann staðfestir að hann sé atvinnulaus án eigin at-
beina eftir að ráðningarsamningi sem er til skemmri tíma en
eins árs er lokið eða hefur án eigin atbeina misst atvinnu á
því tímabili og er jafnframt í virkri atvinnuleit á grundvelli
laga um atvinnuleysistryggingar; í því tilviki skal hann halda
stöðu sinni sem launþegi í a.m.k. sex mánuði,

d. hefji hann starfsnám; sé ekki um að ræða atvinnuleysi
fyrir eigin atbeina skal hann einungis halda stöðu sinni sem
launþegi ef starfsnámið tengist fyrra starfi hans.
� Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur samkvæmt
þessu ákvæði í reglugerð, m.a. um gögn skv. 2. mgr., um skil-
greiningu á nægilegu fé, sbr. c-lið 1. mgr., um viðurkenndar
námsstofnanir skv. d-lið 1. mgr. og um rétt EES- eða EFTA-

borgara sem fellur undir a-lið 1. mgr. til áframhaldandi dvalar
að loknu starfi, svo og aðstandenda hans.]1)

1) L. 64/2014, 17. gr.

� [37. gr. Réttur til dvalar lengur en í þrjá mánuði fyrir að-
standendur sem eru EES- eða EFTA-borgarar.
� EES- eða EFTA-borgara, sem fylgir eða kemur til EES-
eða EFTA-borgara sem hefur dvalarrétt skv. a-, b- eða c-lið 1.
mgr. 36. gr. a, er heimilt að dveljast á landinu á meðan réttur
EES- eða EFTA-borgarans til dvalar varir. Þetta ákvæði hef-
ur ekki áhrif á sjálfstæðan rétt EES- eða EFTA-borgarans til
dvalar skv. 36. gr. a.
� EES- eða EFTA-borgari, sem er maki, sambúðarmaki eða
barn eða ungmenni yngra en 21 árs og fylgir eða kemur til
EES- eða EFTA-borgara sem á rétt til dvalar skv. d-lið 1.
mgr. 36. gr. a, má dveljast á landinu á meðan réttur EES-
eða EFTA-borgarans til dvalar varir.
� Ef EES- eða EFTA-borgari fer af landi brott eða fellur frá
njóta aðstandendur hans sem eru EES- eða EFTA-borgarar
réttar til dvalar svo lengi sem þeir uppfylla skilyrði 1. mgr.
36. gr. a. Barn EES- eða EFTA-borgara og það foreldri sem
fer með forsjá þess mega dveljast á landinu svo lengi sem
barnið er innritað til náms hjá viðurkenndri námsstofnun.
� Þrátt fyrir lögskilnað, ógildingu hjúskapar eða slit á sam-
búð heldur aðstandandi EES- eða EFTA-borgara dvalarrétti
sínum svo lengi sem hann uppfyllir skilyrði 1. mgr. 36. gr.
a.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [37. gr. a. Réttur til dvalar lengur en í þrjá mánuði fyrir
aðstandendur EES- eða EFTA-borgara og aðra útlendinga
sem eru ekki EES- eða EFTA-borgarar.
� Ákvæði 1. og 2. mgr. 37. gr. gilda, eftir því sem við á, um
útlendinga sem eru ekki EES- eða EFTA-borgarar en eru að-
standendur EES- eða EFTA-borgara sem hafa dvalarrétt skv.
a-, b- eða c-lið 1. mgr. 36. gr. a. Hið sama gildir um maka,
sambúðarmaka eða barn eða ungmenni yngra en 21 árs sem
fylgir eða kemur til EES- eða EFTA-borgara sem hefur dval-
arrétt skv. d-lið 1. mgr. 36. gr. a.
� Við andlát EES- eða EFTA-borgara heldur aðstandandi
sem er ekki EES- eða EFTA-borgari dvalarrétti sínum hafi
viðkomandi dvalist á landinu sem aðstandandi EES- eða
EFTA-borgara í minnst eitt ár fyrir andlát EES- eða EFTA-
borgarans svo lengi sem hann uppfyllir skilyrði a-, b- eða
c-liðar 1. mgr. 36. gr. a eða dvelst á landinu sem aðstand-
andi einstaklings sem uppfyllir þau skilyrði. Barn EES- eða
EFTA-borgara og það foreldri sem fer með forsjá þess mega
dveljast á landinu ef EES- eða EFTA-borgarinn fer af landi
brott eða fellur frá, óháð skilyrðum greinarinnar að öðru
leyti, svo lengi sem barnið býr hér á landi og er innritað hjá
viðurkenndri námsstofnun.
� Þrátt fyrir lögskilnað, ógildingu eða slit á sambúð held-
ur maki eða sambúðarmaki EES- eða EFTA-borgara sem er
ekki EES- eða EFTA-borgari dvalarrétti sínum svo lengi sem
hann uppfyllir skilyrði a-, b- eða c-liðar 1. mgr. 36. gr. a að
því tilskildu að:

a. hjúskapur eða sambúð hafi varað í minnst þrjú ár, þar
af eitt ár hér á landi, þegar skilnaður eða ógilding á sér stað
eða sambúð er slitið,

b. forsjá barns EES- eða EFTA-borgarans hafi með samn-
ingi eða dómi verið fengin viðkomandi maka eða sambúðar-
maka,

c. viðkomandi maki, sambúðarmaki eða barn/börn hafi
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orðið fyrir ofbeldi eða annarri alvarlegri misnotkun í hjú-
skapnum eða sambúðinni,

d. viðkomandi maki eða sambúðarmaki fái með sam-
komulagi eða dómi umgengnisrétt við barn hér á landi.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [38. gr. Réttur EES- eða EFTA-borgara til ótímabundinn-
ar dvalar.
� EES- eða EFTA-borgari, sem skv. 36. gr. a eða 37. gr. hef-
ur dvalist löglega á landinu samfellt í minnst fimm ár, á rétt
til ótímabundinnar dvalar hér á landi. Réttur til ótímabund-
innar dvalar er óháður skilyrðum 36. gr. a og 37. gr. Réttur til
ótímabundinnar dvalar fellur niður dveljist viðkomandi utan
landsins lengur en í tvö ár samfellt.
� Dvöl erlendis í skemmri tíma en samtals sex mánuði á ári,
dvöl erlendis vegna herþjónustu eða dvöl í eitt skipti að há-
marki í eitt ár af ríkum ástæðum, svo sem vegna meðgöngu,
fæðingar, alvarlegra veikinda, náms eða starfsnáms eða starfa
sem viðkomandi er sendur til í öðru landi, telst ekki rof á
samfelldri dvöl skv. 1. mgr.
� EES- eða EFTA-borgari, sem dvalist hefur hér á landi skv.
a-lið 1. mgr. 36. gr. a, öðlast rétt til ótímabundinnar dvalar
þrátt fyrir að hafa ekki haft samfellda búsetu í fimm ár ef
hann:

a. hefur við starfslok náð lögbundnum ellilífeyrisaldri hér
á landi eða hættir í launuðu starfi til að fara snemma á eftir-
laun að því tilskildu að hafa dvalist á landinu samfellt lengur
en í þrjú ár og starfað hér á landi í minnst tólf mánuði sam-
fellt þegar hann hættir störfum,

b. hefur dvalist hér á landi í meira en tvö ár samfellt en
hefur orðið að hætta störfum sökum varanlegrar örorku eða,

c. hefur starfað í öðru EES- eða EFTA-ríki eftir að hafa
starfað og dvalist hér á landi samfellt í þrjú ár og telst hafa
dvalist hér áfram enda hafi hann snúið aftur til heimilis síns
hér á landi a.m.k. einu sinni í viku.
� Ef örorka skv. b-lið 3. mgr. er tilkomin vegna vinnuslyss
eða atvinnusjúkdóms sem veitir rétt til bóta úr almannatrygg-
ingum, að hluta eða að öllu leyti, falla kröfur um lengd dvalar
niður.
� EES- eða EFTA-borgari, sem er aðstandandi einstaklings
sem nýtur réttar til ótímabundinnar dvalar skv. 3. mgr. og
býr hjá honum, öðlast rétt til ótímabundinnar dvalar frá þeim
tíma þegar réttur til ótímabundinnar dvalar hins hefst skv.3.
mgr.
� EES- eða EFTA-borgari, sem er aðstandandi einstaklings
sem nýtur réttar til dvalar skv. a-lið 1. mgr. 36. gr. a og býr hjá
honum, öðlast rétt til ótímabundinnar dvalar við andlát þess
fyrrnefnda jafnvel þrátt fyrir að hinn látni hafi ekki öðlastrétt
til ótímabundinnar dvalar skv. 1. eða 3. mgr. ef:

a. hinn látni hafði dvalist á landinu í minnst tvö ár sam-
fellt fyrir andlátið,

b. hinn látni lést í vinnuslysi eða úr vinnutengdum sjúk-
dómi.
� Ráðherra er heimilt að setja nánari fyrirmæli samkvæmt
þessu ákvæði í reglugerð, m.a. um skilgreiningu á samfelldri
dvöl.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [38. gr. a. Réttur aðstandenda sem eru ekki EES- eða
EFTA-borgarar til ótímabundinnar dvalar.
� Aðstandandi EES- eða EFTA-borgara, sem er ekki EES-
eða EFTA-borgari en hefur búið með EES- eða EFTA-borg-
ara, sbr. 1. mgr. 37. gr. a, og hefur dvalist löglega á landinu
samfellt í fimm ár, öðlast rétt til ótímabundinnar dvalar hér

á landi. Hið sama á við um aðstandanda sem er ekki EES-
eða EFTA-borgari og hefur dvalist löglega á landinu í minnst
fimm ár, sbr. 1. málsl. 2. mgr. eða 3. mgr. 37. gr. a. Réttur til
ótímabundinnar dvalar er óháður skilyrðum 36. gr. a. Rétt-
ur til ótímabundinnar dvalar fellur niður dveljist viðkomandi
utan landsins lengur en í tvö ár samfellt.
� Dvöl erlendis í skemmri tíma en samtals sex mánuði á ári,
dvöl erlendis vegna herþjónustu eða dvöl í eitt skipti að há-
marki í eitt ár af ríkum ástæðum, svo sem vegna meðgöngu,
fæðingar, alvarlegra veikinda, náms eða starfsnáms eða starfa
sem viðkomandi er sendur til í öðru landi, telst ekki rof á
samfelldri dvöl skv. 1. mgr.
� Réttur til ótímabundinnar dvalar skv. 5. og 6. mgr. 38. gr.
gildir einnig um aðstandendur sem eru ekki EES- eða EFTA-
borgarar.
� Ráðherra er heimilt að setja nánari fyrirmæli samkvæmt
þessu ákvæði í reglugerð, þar á meðal um skilgreiningu á
samfelldri dvöl.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [39. gr. Skráningarvottorð.
� EES- eða EFTA-borgara og aðstandanda hans sem dvelst
hér á landi skv. 36. gr. a eða 37. gr. lengur en í þrjá mán-
uði ber að skrá sig. Frestur til skráningar er þrír mánuðir frá
komu til landsins. Skráningarvottorð skal gefið út eins fljótt
og unnt er eftir að viðkomandi leggur fram gögn skv. 2. og 3.
mgr.
� Við skráningu EES- eða EFTA-borgara skv. 36. gr. a er
stjórnvöldum heimilt að óska eftir að hann leggi fram, auk
gilds kennivottorðs eða vegabréfs:

a. staðfestingu á ráðningu frá vinnuveitanda eða sönnun
þess að hann sé sjálfstætt starfandi eða bjóði upp á þjónustu,
sbr. a- eða b-lið 1. mgr. 36. gr. a,

b. staðfestingu á sjúkratryggingu og gögn um að hann
hafi nægilegt fjármagn til að framfleyta sjálfum sér og að-
standendum sínum, sbr. c-lið 1. mgr. 36. gr. a,

c. staðfestingu á innritun viðkomandi til náms hjá við-
urkenndri menntastofnun, staðfestingu á sjúkratrygginguog
gögn um að hann hafi nægilegt fjármagn til að framfleyta
sjálfum sér og aðstandendum sínum, sbr. d-lið 1. mgr. 36.
gr. a.
� Við skráningu EES- eða EFTA-borgara, sem dvelst á land-
inu sem aðstandandi skv. 37. gr., er stjórnvöldum heimilt að
óska eftir að hann leggi fram, auk gilds kennivottorðs eða
vegabréfs:

a. gögn til staðfestingar á þeim fjölskyldutengslum sem
eru grundvöllur dvalarréttar,

b. skráningarvottorð EES- eða EFTA-borgarans sem út-
lendingurinn fylgir til landsins eða kemur til,

c. staðfestingu á framfærslu þegar réttur viðkomandi sem
aðstandanda er háður framfærslu hins, sbr. b- og c-lið 2. mgr.
35. gr. b.
� Ráðherra er heimilt að setja frekari fyrirmæli samkvæmt
þessu ákvæði í reglugerð, m.a. um framkvæmd skráningar og
útgáfu skráningarvottorðs, um gjald sem heimilt er að taka
fyrir útgáfu þess og um skyldu EES- eða EFTA-borgara í at-
vinnuleit til þess að skrá sig fái hann atvinnu eftir að frestur
skv. 1. mgr. rennur út.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [39. gr. a. Dvalarskírteini fyrir útlendinga sem eru ekki
EES- eða EFTA-borgarar og eiga rétt til dvalar skv. 37. gr.
a.
� Útlendingur, sem dvelst hér á landi skv. 37. gr. a í meira en
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þrjá mánuði, skal fá útgefið dvalarskírteini. Umsóknarfrestur
er þrír mánuðir frá komu til landsins. Staðfesting á umsókn
er gefin út um leið og viðkomandi leggur fram gögn skv. 2.
mgr.
� Með umsókn um dvalarskírteini fyrir aðstandanda skulu
lögð fram eftirtalin gögn:

a. gilt vegabréf,
b. gögn til staðfestingar á þeim fjölskyldutengslum sem

eru grundvöllur dvalarréttar,
c. skráningarvottorð EES- eða EFTA-borgarans sem út-

lendingurinn fylgir til landsins eða kemur til,
d. staðfesting á framfærslu þegar réttur aðstandanda er

háður framfærslu hins, sbr. b- og c-lið 2. mgr. 35. gr. b.
� Umsókn um dvalarskírteini skal afgreidd innan sex mán-
aða frá því að hún er lögð fram. Gildistími dvalarskírteiniser
fimm ár frá útgáfudegi, eða jafnlangur dvalartíma EES- eða
EFTA-borgarans ef hann er styttri en fimm ár. Skírteinið fell-
ur úr gildi ef viðkomandi dvelst utan landsins lengur en í sex
mánuði á ári nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi.
� Útlendingastofnun tekur ákvörðun um útgáfu skírteinis
samkvæmt ákvæði þessu, að fenginni umsókn.
� Ráðherra er heimilt að setja nánari fyrirmæli samkvæmt
þessu ákvæði í reglugerð, m.a. um framkvæmd skráningar
og útgáfu dvalarskírteinis, um gjald sem heimilt er að taka
fyrir útgáfu þess, um nauðsynleg gögn, sbr. 2. mgr., um gild-
istíma dvalarskírteinis og um nánari skilyrði þess að tíma-
bundin dvöl erlendis hafi ekki áhrif á samfellda dvöl, sbr. 3.
mgr.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [39. gr. b. Vottorð og skírteini um rétt til ótímabundinnar
dvalar skv. 38. gr. og 38. gr. a.
� EES- eða EFTA-borgari, sem á rétt til ótímabundinnar
dvalar hér á landi skv. 38. gr., fær eftir umsókn vottorð um
rétt til ótímabundinnar dvalar svo fljótt sem verða má.
� Útlendingur, sem á rétt til fastrar búsetu á landinu skv. 38.
gr. a, fær skírteini til staðfestingar á rétti til ótímabundinnar
dvalar á grundvelli umsóknar. Umsókn um slíkt skírteini skal
afgreidd fyrir lok gildistíma dvalarskírteinis skv. 39. gr. a.
� Ráðherra er heimilt að setja nánari fyrirmæli samkvæmt
þessu ákvæði í reglugerð, þar á meðal um framkvæmd skrán-
ingar og útgáfu vottorðs og skírteinis um rétt til ótímabund-
innar dvalar og um gjald sem heimilt er að taka fyrir útgáfu
þeirra.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [40. gr. Brottfall dvalarréttar EES- eða EFTA-borgara
eða aðstandanda hans.
� Réttur til dvalar samkvæmt ákvæðum þessa kafla fellur
niður ef útlendingur hefur vísvitandi veitt rangar upplýsingar
eða haldið leyndum upplýsingum sem skipta verulega máli,
ef um málamyndagerninga að hætti 3. mgr. 13. gr. er að ræða
eða dvöl er í öðrum tilgangi en þeim sem samræmist 36. gr.
a, 37. gr. eða 37. gr. a. Sama á við ef um aðra misnotkun er
að ræða.
� Heimilt er að synja um útgáfu dvalarskírteinis ef rök-
studdur grunur er um að til hjúskapar eða sambúðar hafi ver-
ið stofnað í þeim tilgangi einum að afla dvalarleyfis og ekki
er sýnt fram á annað með óyggjandi hætti eða ef rökstudd-
ur grunur er um að ekki hafi verið stofnað til hjúskapar með
vilja beggja hjóna eða ef stofnun hjúskapar brýtur í bága við
allsherjarreglu og meginreglur íslenskra laga.
� Réttur til dvalar hér á landi skv. a- eða b-lið 1. mgr. 36.
gr. a fellur ekki niður vegna tímabundinna veikinda eða slyss

eða ef um er að ræða þvingað atvinnuleysi EES- eða EFTA-
borgara eftir að hann hefur starfað hér á landi lengur en eitt
ár.
� Útlendingastofnun tekur ákvörðun um hvort réttur til
dvalar samkvæmt ákvæðum þessa kafla fellur niður.
� Ráðherra er heimilt að setja nánari fyrirmæli samkvæmt
þessu ákvæði í reglugerð, m.a. um takmarkanir á brottfalli
dvalarréttar.]1)

1) L. 64/2014, 17. gr.

� [40. gr. a. Afturköllun dvalarskírteina eða vottorða og
skírteina um rétt til ótímabundinnar dvalar.
� Á grundvelli 40. gr. er heimilt að afturkalla skráning-
arvottorð, dvalarskírteini og vottorð og skírteini um rétttil
ótímabundinnar dvalar.
� Skráningarvottorð og dvalarskírteini er einnig heimilt að
afturkalla ef skráning er ógild af öðrum ástæðum.
� Vottorð og skírteini, sem nefnd eru í 1. mgr., skulu aftur-
kölluð þegar réttur til dvalar fellur niður skv. 3. málsl. 1.mgr.
38. gr. og 4. málsl. 1. mgr. 38. gr. a.
� Dvalarskírteini útlendings, sem er ekki EES- eða EFTA-
borgari, skal afturkalla ef útlendingurinn fær dvalarleyfisam-
kvæmt öðrum köflum laganna.
� Útlendingastofnun tekur ákvörðun um afturköllun sam-
kvæmt ákvæði þessu.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [41. gr. Frávísun EES- eða EFTA-borgara eða aðstand-
anda hans.
� Heimilt er að vísa EES- eða EFTA-borgara og aðstand-
anda hans frá landi við komu til landsins eða allt að sjö sól-
arhringum eftir komu ef:

a. viðkomandi fullnægir ekki reglum sem settar eru um
ferðaskilríki eða komu til landsins, sbr. þó 6. mgr. 35. gr. a,

b. viðkomandi hefur verið vísað úr landi og endurkomu-
bann er enn í gildi og honum hefur ekki verið veitt heimild
til að koma til landsins,

c. um er að ræða háttsemi sem greinir í 1. mgr. 42. gr.,
d. það er nauðsynlegt vegna allsherjarreglu, almannaör-

yggis eða almannaheilbrigðis.
� Lögreglustjóri tekur ákvörðun um frávísun skv. a- og b-lið
1. mgr. en Útlendingastofnun skv. c- og d-lið 1. mgr. Nægi-
legt er að meðferð máls hefjist innan sjö sólarhringa frestsins.
� Ef meðferð máls skv. 1. mgr. hefur ekki hafist innan sjö
sólarhringa er heimilt að vísa EES- eða EFTA-borgara frá
landi með ákvörðun Útlendingastofnunar samkvæmt ákvæð-
um b-, c- og d-liðar 1. mgr. innan þriggja mánaða frá komu
til landsins.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [42. gr. Brottvísun EES- eða EFTA-borgara eða aðstand-
anda hans.
� Heimilt er að vísa EES- eða EFTA-borgara, eða aðstand-
anda hans, úr landi ef það er nauðsynlegt með skírskotun til
allsherjarreglu, almannaöryggis eða almannaheilbrigðis.
� Brottvísun skv. 1. mgr. er heimilt að ákveða ef framferði
viðkomandi felur í sér raunverulega, yfirvofandi og nægilega
alvarlega ógn gagnvart grundvallarhagsmunum samfélags-
ins. Ákvörðun um brottvísun skal ekki eingöngu byggjast
á almennum forvarnaforsendum. Ef viðkomandi hefur ver-
ið dæmdur til refsingar eða sérstakar ráðstafanir ákvarðaðar
er brottvísun af þessari ástæðu því aðeins heimil að um sé að
ræða háttsemi sem getur gefið til kynna að viðkomandi muni
fremja refsivert brot á ný. Fyrri refsilagabrot nægja ekki ein
og sér til þess að brottvísun sé beitt.
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� Einnig er heimilt að vísa EES- eða EFTA-borgara, eða
aðstandanda hans, úr landi ef hann uppfyllir ekki skilyrði um
dvöl skv. 36. gr., 36. gr. a, 37. gr. eða 37. gr. a.
� Einstaklingi, sem hefur rétt til dvalar skv. 36. gr., er heim-
ilt að vísa á brott ef það er talið nauðsynlegt til verndar al-
mannaheilbrigði og stjórnvöld hafa gert öryggisráðstafanir
varðandi heilbrigði eigin borgara.
� Útlendingastofnun tekur ákvörðun um brottvísun sam-
kvæmt ákvæði þessu.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [42. gr. a. Endurkomubann EES- eða EFTA-borgara eða
aðstandanda hans.
� Brottvísun skv. 1. og 4. mgr. 42. gr. felur í sér bann við
komu inn í landið síðar. Endurkomubann getur verið varan-
legt eða tímabundið en þó ekki styttra en tvö ár. Við mat á
því skal sérstaklega litið til atriða sem talin eru upp í 1. og2.
mgr. 42. gr.
� Samkvæmt umsókn er heimilt að fella endurkomubann úr
gildi ef nýjar aðstæður mæla með því og rökstutt er að orð-
ið hafi verulegar breytingar á þeim aðstæðum sem réttlættu
ákvörðun um endurkomubann. Taka skal ákvörðun um hvort
fella eigi endurkomubann úr gildi innan sex mánaða frá því
að umsókn er lögð fram. Sá sem sætir endurkomubanni hef-
ur ekki rétt til að koma til landsins á meðan fjallað er um
umsókn hans.
� Við sérstakar aðstæður getur sá sem vísað hefur verið á
brott, eftir umsókn, fengið heimild til stuttrar heimsóknar til
landsins án þess að endurkomubannið verði fellt úr gildi en
þó að jafnaði ekki fyrr en að ári liðnu frá brottvísun.
� Útlendingastofnun tekur ákvörðun um heimild EES- eða
EFTA-borgara eða aðstandanda hans sem vísað hefur verið
úr landi til endurkomu.]1)

1)
L. 64/2014, 17. gr.

� [43. gr. Takmarkanir á heimild til brottvísunar skv. 42. gr.
� Brottvísun skal þrátt fyrir ákvæði 42. gr. ekki ákveða ef
viðkomandi:

a. hefur rétt til ótímabundinnar dvalar skv. 38. gr. eða 38.
gr. a nema alvarlegar ástæður liggi til þess á grundvelli alls-
herjarreglu eða almannaöryggis,

b. er EES- eða EFTA-borgari eða aðstandandi hans og
hefur haft fasta búsetu hér á landi í tíu ár nema ákvörðun
um brottvísun sé tekin á grundvelli brýnna ástæðna er varða
almannaöryggi,

c. er EES- eða EFTA-borgari eða aðstandandi hans undir
lögaldri nema ákvörðun um brottvísun sé tekin á grundvelli
brýnna ástæðna er varða almannaöryggi; þetta gildir þó ekki
um barn ef brottvísun þess er nauðsynleg til að gæta hags-
muna þess eins og kveðið er á um í samningi Sameinuðu
þjóðanna um réttindi barnsins.
� Brottvísun skal ekki ákveða ef það með hliðsjón af máls-
atvikum og tengslum EES- eða EFTA-borgara eða aðstand-
anda hans við landið mundi fela í sér ósanngjarna ráðstöfun
gagnvart viðkomandi eða nánustu aðstandendum hans. Við
matið skal m.a. tekið mið af lengd dvalar á landinu, aldri,
heilsufari, félagslegri og menningarlegri aðlögun, fjölskyldu-
og fjárhagsaðstæðum og tengslum viðkomandi við heima-
land sitt.
� Brottvísun skal ekki vera sjálfkrafa afleiðing þess að EES-
eða EFTA-borgari eða aðstandandi hans hafi leitað sér fé-
lagslegrar aðstoðar. Þá skal brottvísun aldrei ákveðin af þeirri
ástæðu einni að kennivottorð eða vegabréf sé fallið úr gildi.

� Með fyrirvara um ákvæði 42. gr. er ekki heimilt að vísa
brott EES- eða EFTA-borgara eða aðstandanda hans ef við-
komandi:

a. uppfyllir skilyrði a-liðar 1. mgr. 36. gr. a,
b. er í atvinnuleit, svo lengi sem viðkomandi getur lagt

fram sönnun þess að hann sé í virkri atvinnuleit og hafi raun-
verulega möguleika á því að fá atvinnu.]1)

1) L. 64/2014, 17. gr.

VII. kafli. Vernd gegn ofsóknum og flóttamenn.
� 44. gr. Flóttamannahugtakið.
� [Flóttamaður samkvæmt lögum þessum telst vera útlend-
ingur sem er utan heimalands síns af ástæðuríkum ótta við að
vera ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar
að tilteknum þjóðfélagshópi eða vegna stjórnmálaskoðana og
getur ekki, eða vill ekki, vegna slíks ótta færa sér í nyt vernd
þess lands; eða sá sem er ríkisfangslaus og er utan þess lands
þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur vegna slíkra at-
burða og getur ekki, eða vill ekki, vegna slíks ótta hverfa aft-
ur þangað, sbr. A-lið 1. gr. alþjóðasamnings um stöðu flótta-
manna frá 28. júlí 1951 og viðauka við samninginn frá 31.
janúar 1967. Um skilyrði þess að teljast flóttamaður er frekar
mælt í 44. gr. a.
� Flóttamaður samkvæmt lögum þessum telst einnig útlend-
ingur sem telst ekki flóttamaður samkvæmt ákvæði A-liðar 1.
gr. alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna ef raunhæf ástæða
er til að ætla að hann eigi á hættu að sæta dauðarefsingu,
pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi með-
ferð eða refsingu verði hann sendur aftur til heimalandsins.
Sama gildir þegar um er að ræða ríkisfangslausan einstakling.
� Það er ekki skilyrði þess að útlendingur teljist flóttamað-
ur skv. 1. eða 2. mgr. að hann hafi fullnægt þeim skilyrðum
sem þar koma fram er hann yfirgaf land sitt eða land þar sem
hann áður hafði reglulegt aðsetur. Þó má ákveða að sá njóti
ekki verndar sem hefur með athöfnum sínum utan heima-
lands síns skapað aðstæður sem leiða til þess að hann hafi
þörf fyrir vernd, ef sýnt er fram á að tilgangur athafnanna
hafi verið sá að skapa slíka þörf eða ef um athafnir er að
ræða sem eru refsiverðar.
� Við mat skv. 1. og 2. mgr. skal taka tillit til þess ef um er
að ræða barn.
� Beita skal viðeigandi ákvæðum laganna þegar fylgdar-
laust barn sækir um hæli. Með fylgdarlausu barni er átt við
einhleypan einstakling undir átján ára aldri sem kemur inn
á yfirráðasvæði ríkis án fylgdar fullorðins einstaklings sem
ber ábyrgð á barninu samkvæmt lögum eða venju, svo lengi
sem það hefur ekki í reynd verið tekið í umsjá hins fullorðna
einstaklings. Þetta á einnig við ef barnið er skilið eftir fylgd-
arlaust eftir að það kemur á yfirráðasvæði ríkisins.]1)

1)
L. 115/2010, 14. gr.

� [44. gr. a. Nánar um ofsóknir skv. 44. gr.
� Til þess að um sé að ræða ofsóknir skv. 1. mgr. 44. gr.
verður að vera um að ræða athafnir sem í eðli sínu, eða vegna
þess að þær eru endurteknar, fela í sér alvarleg brot á grund-
vallarmannréttindum, einkum ófrávíkjanlegum grundvallar-
mannréttindum á borð við réttinn til lífs og bann við pynd-
ingum eða ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refs-
ingu, bann við þrældómi og þrælkun og bann við refsingum
án laga. Sama á við um samsafn athafna, þ.m.t. ólögmæta
mismunun, sem hafa eða geta haft sömu eða sambærileg áhrif
á einstakling.
� Þegar ástæður ofsókna skv. 1. mgr. eru metnar skal miða
við skilgreiningar í a–e-lið þessarar málsgreinar. Ekki skiptir
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máli við mat skv. 1. mgr. 44. gr. hvort umsækjandi hefur þau
einkenni eða skoðanir sem vísað er til ef sá sem er valdur að
ofsóknum telur svo vera, en:

a. kynþátturvísar einkum til húðlitar, ætternis og þjóðfé-
lagshópa af tilteknum uppruna,

b. trúarbrögð vísa einkum til trúarskoðana og annarra
lífsskoðana, þ.m.t. guðleysis, og tjáningar þeirra, þátttöku
í hvers konar trúarsamkomum, opinberum eða ekki, eða
ákvörðunar um að taka ekki þátt í þeim, aðgerða sem byggj-
ast á trúarskoðunum og frelsi til að skipta um trú,

c. þjóðernitekur ekki aðeins til ríkisborgararéttar eða rík-
isfangsleysis heldur geta fallið þar undir þeir sem tilheyra
tilteknum kynþætti eða tilteknum hópi fólks sem talar sama
tungumál eða hefur sameiginlega menningarlega sjálfsmynd,
sameiginlegan uppruna, landfræðilega eða pólitískt, eða hópi
sem er skilgreindur út frá tengslum við hóp fólks á landsvæði
annars ríkis,

d. þjóðfélagshópurvísar einkum til hóps fólks sem um-
fram það að sæta ofsóknum hefur sameiginleg einkenni eða
bakgrunn sem ekki verður breytt, eða hefur sameiginleg ein-
kenni eða lífsskoðanir sem eru svo mikilvægar sjálfsmynd
þess 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,

e. stjórnmálaskoðanirvísa einkum til skoðana á stjórn-
völdum sem kunna að beita ofsóknum og skoðana á stefnu-
mótun þeirra og aðferðum, án tillits til þess hvort viðkomandi
hefur aðhafst eitthvað til að tjá skoðanir sínar.
� Þeir sem geta verið valdir að ofsóknum eða ómannúðlegri
eða vanvirðandi meðferð eru:

a. ríkið,
b. hópar eða samtök sem stjórna ríkinu eða verulegum

hluta landsvæðis þess, og
c. aðrir aðilar, sem ekki fara með ríkisvald, ef sýnt er fram

á að ríkið eða hópar eða samtök skv. b-lið þessarar máls-
greinar, þar með talið alþjóðastofnanir, geti ekki eða vilji ekki
veita vernd gegn ofsóknum eða meðferð sem fellur undir 2.
mgr. 44. gr., m.a. með því að ákæra og refsa fyrir athafnir
sem fela í sér ofsóknir.
� Ráðherra er heimilt að setja nánari fyrirmæli í reglu-
gerð.]1)

1)
L. 115/2010, 15. gr.

� 45. gr. [Bann við að vísa fólki brott eða endursenda þang-
að sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu.]1)

� Ekki má samkvæmt lögunum senda útlending til svæð-
is 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. Sam-
svarandi 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 van-
virðandi meðferð.
� [Séu aðstæður með þeim hætti að 1. mgr. eigi við er heim-
ilt að veita útlendingi dvalarleyfi á grundvelli 12. gr. f ef hann
nýtur verndar skv. 44. gr.]1)

� Útlendingur nýtur ekki verndar skv. 1. mgr. ef skynsam-
legar ástæður eru til að álíta hann hættulegan öryggi ríkisins
eða hann hefur hlotið endanlegan dóm fyrir mjög alvarlegt
afbrot og er af þeim sökum hættulegur samfélaginu. Útlend-
ingur nýtur ekki heldur verndarinnar þegar svo háttar sem um
ræðir í [b-lið 2. mgr. 46. gr.]1)

� Vernd skv. 1. mgr. á við um hvers konar ákvarðanir sam-
kvæmt lögum þessum. [Við ákvörðun um frávísun eða brott-
vísun geta stjórnvöld þó ákveðið að útlendingur njóti ekki
verndar skv. 1. mgr. ef nauðsynlegt er vegna öryggis ríkisins,
sbr. [k-lið 1. mgr. 18. gr., f-lið 1. mgr. 20. gr., d-lið 1. mgr.
20. gr. a eða b-lið 1. mgr. 20. gr. b].2) Ákvörðun þess efnis
getur ekki komið til framkvæmda fyrr en ekki er lengur fyrir
að fara þeim aðstæðum sem fjallað er um í 1. mgr.]1)

� [Gefa má út bráðabirgðadvalarleyfi skv. 12. gr. g þegar svo
stendur á sem greinir í 3. mgr., en binda má það því skilyrði
að það veiti ekki rétt á undanþágu frá atvinnuleyfi eða önnur
réttindi sem fylgja bráðabirgðadvalarleyfi.]1)

1)
L. 115/2010, 16. gr.2) L. 64/2014, 18. gr.

� 46. gr. Réttur til hælis.
� [Flóttamaður skv. 44. gr., sem er hér á landi eða kemur
hér að landi, á samkvæmt umsókn rétt á að fá hér hæli.
� Ákvæði 1. mgr. gildir þó ekki um:

a. flóttamann sem fellur undir D- eða E-lið 1. gr. flótta-
mannasamningsins,

b. flóttamann þegar ríkar ástæður eru til að ætla að:
1. hann hafi framið glæp gegn friði, stríðsglæp eða glæp

gegn mannkyninu, eins og þetta er skilgreint í alþjóðlegum
samningum sem gerðir eru til þess að setja ákvæði um slíka
glæpi,

2. hann hafi framið alvarlegan ópólitískan glæp utan Ís-
lands, áður en honum var veitt viðtaka sem flóttamanni, eða

3. hann hafi orðið sekur um athafnir sem brjóta í bág við
tilgang og meginreglur Sameinuðu þjóðanna,

c. flóttamann skv. 2. mgr. 44. gr., ef skynsamlegar ástæð-
ur eru til að álíta hann hættulegan öryggi ríkisins eða hann
hefur hlotið endanlegan dóm fyrir mjög alvarlegt afbrot og
er af þeim sökum hættulegur samfélaginu, eða

d. flóttamann skv. 2. mgr. 44. gr. ef útlendingurinn hefur
yfirgefið heimaland sitt eða land þar sem hann hafði síðast
fasta búsetu í þeim eina tilgangi að komast hjá refsingu fyr-
ir eitt eða fleiri brot sem varða fangelsisrefsingu samkvæmt
íslenskum hegningarlögum.
� Um útlendinga sem falla undir 2. mgr. en sem ekki má
vísa brott vegna ákvæða 45. gr., fer eftir ákvæðum þeirrar
greinar.]1)

� Maki flóttamanns [eða sambúðarmaki]2) og börn undir 18
ára aldri án maka [eða sambúðarmaka]2) eiga rétt á hæli nema
sérstakar ástæður mæli því í mót. [Ráðherra]3) getur sett frek-
ari fyrirmæli í reglugerð um rétt aðstandenda til hælis.]1)

� Með umsókn um hæli skal afhenda vegabréf eða önnur
ferðaskilríki sem umsækjandi hefur í fórum sínum.
� [Ráðherra]3) getur sett reglur um að útlendingur sem sæk-
ir um hæli skuli dveljast í tilteknu sveitarfélagi og í húsnæði
sem lagt er til þar til endanleg ákvörðun liggur fyrir um um-
sóknina.
� [[Ráðherra]3) getur sett reglur um málsmeðferð sam-
kvæmt þessum kafla.]4)

� [Ef stjórnvald í máli samkvæmt lögum þessum kemst að
því að ákvæði 1. mgr. eigi ekki við um útlending skal það að
eigin frumkvæði taka til skoðunar hvort beita skuli ákvæðum
12. gr. f.]1)

1) L. 115/2010, 17. gr.2) L. 65/2010, 18. gr.3) L. 162/2010, 172. gr.4) L. 86/
2008, 32. gr.

� [46. gr. a. Umsókn um hæli verður ekki tekin til efnismeð-
ferðar.
� Með fyrirvara um ákvæði 45. gr. geta stjórnvöld synjað
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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 frum-

kvæði 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 umsækj-
anda samkvæmt reglum norræna vegabréfaeftirlitssamnings-
ins, 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 grund-
velli samninga sem Ísland hefur gert um viðmiðanir og fyrir-
komulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um
hæli sem lögð er fram á Íslandi eða í einhverju samningsríkj-
anna, um að taka við umsækjanda.
� 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.
� Ráðherra setur í reglugerð frekari ákvæði um framkvæmd
greinarinnar.]1)

1)
L. 115/2010, 18. gr.

� 47. gr. Réttaráhrif hælis.
� Hælisveiting hefur í för með sér að útlendingurinn hefur
réttarstöðu flóttamanns og fær dvalarleyfi [skv. 12. gr. j].1)

Hann hefur þá réttarstöðu sem leiðir af íslenskum lögum
og flóttamannasamningnum eða öðrum þjóðréttarsamning-
um um flóttamenn. [Sama gildir um barn flóttamanns sem
er fætt eftir komu hans til landsins.]2)

� [Ráðherra getur í reglugerð sett nánari reglur um að-
gang flóttamanna að menntun, sem og starfsþjálfun og end-
urmenntun vegna atvinnu, til jafns við íslenska ríkisborgara
eða aðra útlendinga sem eru löglega búsettir í landinu. Sama
á við um viðurkenningu á starfsréttindum og menntun flótta-
manna. Ráðherra skal hafa samráð við viðeigandi fagráð-
herra við setningu reglugerðar.
� Ráðherra getur í reglugerð mælt fyrir um að þegar um er
að ræða flóttamann sem fengið hefur hæli skv. 46. gr. megi
víkja frá ákvæðum laga um biðtíma eða lágmarksbúsetutíma
sem sett eru sem skilyrði fyrir félagslegri aðstoð, réttindum
félagslega tryggingakerfisins eða öðrum réttindum. Ráðherra
getur einnig ákveðið í reglugerð að í sama tilgangi megi
leggja bráðabirgðadvalarleyfi skv. 12. gr. g eða skráningar-
skírteini hælisleitanda að jöfnu við dvalarleyfi skv. 12. gr.
j. Ráðherra skal hafa samráð við viðeigandi fagráðherra við
setningu reglugerðar.
� Þegar fylgdarlausu barni er veitt hæli skv. 46. gr. skulu
barnaverndaryfirvöld þegar í stað taka ákvörðun um skipun
forsjáraðila eða um vistun barnsins á hæfilegum stað. Ráð-
herra getur í reglugerð sett frekari reglur um vistun fylgdar-
lausra barna sem fá hæli hér á landi og réttindi þeirra.]1)

1)
L. 115/2010, 19. gr.2) L. 20/2004, 13. gr.

� [47. gr. a. Afturköllun hælis.
� Hælisveitingu má afturkalla ef flóttamaður fellur ekki
lengur undir flóttamannahugtakið skv. 44. gr., þ.e. ef:

a. hann hefur sjálfviljugur notfært sér á ný vernd heima-
lands síns,

b. hann hefur sjálfviljugur endurheimt ríkisfang sitt, sem
hann hafði glatað,

c. hann hefur öðlast nýtt ríkisfang og nýtur verndar hins
nýja heimalands síns,

d. hann hefur sjálfviljugur sest að á ný í landi því sem
hann yfirgaf eða dvaldi ekki í vegna ótta við ofsóknir,

e. hann getur ekki lengur neitað að hagnýta sér vernd
heimalands síns vegna þess að aðstæður þær sem höfðu í för
með sér að hann var viðurkenndur flóttamaður eru ekki leng-
ur fyrir hendi, eða

f. hann getur horfið aftur til landsins sem hann áður hafði
reglulegt aðsetur í vegna þess að aðstæður þær sem leiddu til
þess að hann var viðurkenndur flóttamaður eru ekki lengur
fyrir hendi, ef um ríkisfangslausan mann er að ræða.
� Hæli skal ekki afturkalla skv. e- eða f-lið 1. mgr. ef útlend-
ingurinn getur borið fyrir sig ríkar ástæður til þess að neita
að hverfa aftur til landsins, sem hann áður hafði fast aðsetur
í, vegna fyrri ofsókna.
� Afturkalla má hæli ef í ljós kemur að útlendingi sem fell-
ur undir ákvæði 1. eða 2. tölul. b-liðar 2. mgr. 46. gr. hefur
verið veitt hæli hér á landi.
� Útlendingastofnun skal tilkynna flóttamanni um það fyr-
ir fram þegar til greina kemur að afturkalla hælisveitingu og
hvers vegna það kemur til greina. Ef hæli er afturkallað skal
stjórnvald taka til athugunar hvort sjónarmið skv. 1. mgr. 45.
gr. koma til álita eða hvort 12. gr. f eða 12. gr. g eiga við.]1)

1)
L. 115/2010, 20. gr.

� [47. gr. b. Réttarstaða hælisleitanda.
� Ráðherra getur sett reglur um að útlendingur sem sækir
um hæli skuli dveljast í tilteknu sveitarfélagi og í húsnæði
sem lagt er til, þar til endanleg ákvörðun liggur fyrir um um-
sóknina.
� Í reglugerð skal mælt fyrir um réttindi hælisleitenda,
þ.m.t.:

a. lágmarksframfærslu og nauðsynlega heilbrigðisþjón-
ustu og skal tillit tekið til þeirra sem þurfa sérstaka aðstoð,

b. aðgang að menntun og starfsþjálfun,
c. tryggja skal barni sem sækir um hæli aðgang að

skyldunámi grunnskóla eða sambærilegri menntun innan
hins almenna skólakerfis eða á dvalarstað barnsins.
� Ef í ljós kemur að hælisleitandi hafði ekki þörf fyrir þá
fyrirgreiðslu sem veitt var getur Útlendingastofnun krafið
hann um endurgreiðslu kostnaðar að hluta eða öllu leyti.
� Svo fljótt sem verða má eftir að umsókn um hæli var lögð
fram skal Útlendingastofnun gefa út skráningarskírteini hæl-
isleitanda. Útlendingi sem sækir um hæli skal einnig leið-
beint um rétt hans til að sækja um bráðabirgðadvalarleyfi
skv. 12. gr. g og um réttaráhrif þess. Skráningarskírteiniðskal
gilda í ákveðinn tíma, allt að hálfu ári, og skal umsækjandi af-
henda það lögreglu eða Útlendingastofnun þegar hann fær út-
gefið dvalarleyfisskírteini, bráðabirgðadvalarleyfi, ferðaskír-
teini fyrir flóttamann eða vegabréf fyrir útlending, honum er
gert að fara úr landi eða hann fær af öðrum ástæðum vegabréf
heimaríkis síns á ný.
� Skráningarskírteini hælisleitanda gildir ekki sem staðfest-
ing þess að uppgefnar persónuupplýsingar séu réttar. Það
gildir ekki sem ferðaskilríki.]1)

1) L. 115/2010, 20. gr.

� 48. gr. Ferðaskírteini fyrir flóttamenn og vegabréf fyrir
útlendinga.
� Flóttamanni, sem dvelst eða fær að dveljast löglega í land-
inu, skal að fenginni umsókn veita ferðaskírteini fyrir flótta-
menn til ferða erlendis, enda mæli sérstakar ástæður því ekki
í mót. Nú hefur flóttamaður ferðaskilríki gefin út af öðru ríki
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og skal hann þá því aðeins fá skírteini gefið út að honum hafi
verið veitt hér hæli eða búsetuleyfi eða skylt sé að gefa hér út
ferðaskírteini fyrir flóttamenn í samræmi við þjóðréttarsamn-
ing.
� Útlendingur, sem hefur eða fær dvalarleyfi hér á grund-
velli umsóknar um hæli, en án þess að vera veitt hæli, skal
fá vegabréf fyrir útlendinga til ferða erlendis samkvæmt nán-
ari reglum sem [ráðherra]1) setur. Þar má og heimila útgáfu
vegabréfs fyrir útlendinga í öðrum tilvikum.
� Með umsókn um ferðaskírteini fyrir flóttamenn eða vega-
bréf fyrir útlendinga skal afhenda vegabréf eða önnur ferða-
skilríki sem umsækjandi hefur í fórum sínum.
� [Ráðherra]1) getur sett reglur um útgáfu, gildissvið, endur-
nýjun og afturköllun ferðaskírteinis fyrir flóttamenn og vega-
bréfs fyrir útlendinga og nánari skilyrði í þessu sambandi.

1)
L. 162/2010, 172. gr.

� 49. gr. Gildi erlendra ákvarðana um stöðu flóttamanns.
� Útlendingur, sem veitt hefur verið hæli eða ferðaskírteini
fyrir flóttamenn í öðru ríki, skal talinn flóttamaður með fasta
búsetu í því ríki. Sæki slíkur flóttamaður um hæli eða ferða-
skírteini fyrir flóttamenn hér á landi skal fyrri ákvörðun um
stöðu hans sem flóttamanns ekki vefengd nema sú ákvörðun
sé röng eða aðrar ástæður liggi til þess.
� 50. gr. Stjórnvald og málsmeðferð.
� Útlendingastofnun tekur ákvörðun í málum um vernd
gegn sendingu úr landi [skv. 45. gr.],1) réttarstöðu flóttamanns
og hæli [skv. 44. og 46. gr. og afturköllun hælis skv. 47. gr.
a],1) svo og um ferðaskírteini fyrir flóttamenn og vegabréf
fyrir útlendinga.
� Útlendingastofnun tekur einnig ákvörðun um hvort út-
lendingi, sem kemur til landsins á grundvelli 51. gr., skuli
veitt réttarstaða flóttamanns.
� Við meðferð máls skv. 1. og 2. mgr. skal Útlendingastofn-
un af sjálfsdáðum afla nauðsynlegra og aðgengilegra upp-
lýsinga. Þrátt fyrir lagaákvæði um þagnarskyldu má kynna
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna efni málsskjala.
Einnig má kynna mannúðar- eða mannréttindasamtökum efni
málsskjala að því leyti sem það er nauðsynlegt í tengslum við
öflun upplýsinga.
� [Í málum sem varða umsóknir um hæli er stjórnvöldum
skylt að eiga samvinnu við Flóttamannastofnun Sameinuðu
þjóðanna og leita upplýsinga hjá stofnuninni þegar það á við.
� Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um nánari fram-
kvæmd greinarinnar og um málsmeðferð samkvæmt þessum
kafla laganna. [Ráðherra er jafnframt heimilt að mæla nánar
fyrir í reglugerð um fyrirkomulag og verklag við afgreiðslu
umsókna um hæli.]2)]1)

1)
L. 115/2010, 21. gr.2) L. 64/2014, 19. gr.

� [50. gr. a. Upphaf máls vegna umsóknar um hæli.
� Umsókn um hæli skv. 46. gr. skal lögð fram hjá lögreglu
[eða Útlendingastofnun].1) Úr því skal skorið hvort maki,
sambúðarmaki eða samvistarmaki og þau börn sem komu
með umsækjanda sækja einnig um hæli.
� Umsækjandi skal afhenda með umsókninni vegabréf eða
önnur ferðaskilríki sem hann hefur í fórum sínum. Sama gild-
ir um maka, sambúðarmaka eða samvistarmaka umsækjanda
og börn hans hvort sem þau komu með umsækjanda eða
sækja um hæli síðar.
� [Hafi umsókn um hæli verið lögð fram hjá lögreglu skal
Útlendingastofnun strax gert viðvart um að hælisumsókn hafi
borist.]1) Ef um fylgdarlaust barn er að ræða skv. 5. mgr. 44.

gr. skal fulltrúa barnaverndaryfirvalda í umdæmi þar sem um-
sókn er tekin til meðferðar einnig tilkynnt um málið.
� Lögregla skal strax í upphafi upplýsa útlending sem sótt
hefur um hæli eins og kostur er um framhald málsins og rétt-
indi hans. Skulu slíkar leiðbeiningar vera skriflegar eða að-
gengilegar á mynd- eða hljóðmiðli.
� Útlendingur sem sótt hefur um hæli skal upplýstur um
skyldur hans til að veita þær upplýsingar sem óskað er eft-
ir og um afleiðingar þess ef hann skýrir ekki satt og rétt frá
eða heldur leyndum upplýsingum sem skipt geta máli við úr-
lausn málsins.]2)

1)
L. 64/2014, 20. gr.2) L. 115/2010, 22. gr.

� [50. gr. b. Rannsókn lögreglu vegna umsóknar um hæli.
� Lögregla aflar eins fljótt og kostur er persónuupplýsinga
um útlending sem sótt hefur um hæli með milligöngu al-
þjóðadeildar ríkislögreglustjóra til að sannreyna hver hann
er. Sama á við um öflun upplýsinga um ferðaleið hans.
� Ef vafi vaknar um aldur fylgdarlauss barns lætur lög-
regla, að beiðni Útlendingastofnunar, aldursgreina viðkom-
andi með viðurkenndum aðferðum. Viðkomandi er heimilt að
neita því að gangast undir slíka rannsókn og skal starfsmaður
Útlendingastofnunar gera honum grein fyrir því hvaða áhrif
slík neitun hefur á meðferð málsins. Synjun á hælisumsókn
getur ekki byggst á því eingöngu að viðkomandi hafi neitað
að gangast undir aldursgreiningu.
� Lögregla getur beitt þeim rannsóknarúrræðum sem lög
þessi heimila, eftir því sem við á. Ráðherra getur í reglugerð
sett frekari fyrirmæli um beitingu rannsóknarúrræða.
� [Ráðherra getur falið einu tilteknu lögregluembætti eða
alþjóðadeild ríkislögreglustjóra að annast rannsókn sam-
kvæmt ákvæði þessu.]1)]2)

1)
L. 64/2014, 21. gr.2) L. 115/2010, 22. gr.

� [50. gr. c. Viðtal við hælisleitanda.
� Hælisleitendur eiga rétt á viðtali hjá Útlendingastofnun
með talsmanni ef þeir óska. Starfsmaður Útlendingastofnun-
ar tekur viðtal við umsækjanda. Sá sem tekur viðtalið skal sjá
til þess að upplýst verði um þær aðstæður umsækjanda sem
hafa þýðingu fyrir umsókn hans eins og kostur er og kalla til
túlk ef nauðsyn ber til.
� Gera skal umsækjanda grein fyrir að þær upplýsingar sem
hann gefur verði lagðar til grundvallar við ákvörðun um um-
sókn hans. Umsækjandi skal inntur eftir því hvort hann sam-
þykki að upplýsinga um hann verði aflað frá öðrum stjórn-
völdum, þ.m.t. frá stjórnvöldum í öðrum ríkjum en heimaríki
hans, ef þess gerist þörf vegna afgreiðslu málsins.
� Þegar viðtal skv. 1. mgr. er tekið við fylgdarlaust barn
skal starfsmaður Útlendingastofnunar sem hefur sérþekkingu
á málefnum barna taka viðtalið, ef kostur er, og fara með mál-
ið. Talsmaður barns skv. 34. gr. skal vera viðstaddur viðtalið
ásamt barninu. Skal talsmanni gefinn kostur á að ræða við
barnið og leiðbeina því um viðtalið áður en það fer fram.
� Ráðherra er heimilt að setja frekari reglur um framkvæmd
viðtals, einkum að því er varðar viðtal þegar börn eiga í hlut
eða aðrir sem vegna stöðu sinnar hafa þörf á ríkri vernd eða
aðstoð og réttinn til talsmanns.]1)

1)
L. 115/2010, 22. gr.

� [50. gr. d. Sérstök málsmeðferð – flýtimeðferð.
� Í málum sem tekin eru til efnismeðferðar getur Útlend-
ingastofnun ákveðið að umsókn um hæli sæti flýtimeðferð,
m.a. þegar:

a. líkur eru á að umsókn um hæli verði samþykkt eða þeg-
ar sérstakar ástæður umsækjanda mæla með því, þ.m.t. ef um
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fylgdarlaust barn er að ræða eða einstakling sem hefur þörf á
ríkri vernd eða aðstoð,

b. umsókn er bersýnilega tilhæfulaus, þ.e.:
1. útlendingur hefur ríkisfang í ríki þar sem hann þarf

ekki að óttast ofsóknir eða meðferð sem brýtur gegn 44. gr.
laganna, eða það sama á við um ríki þar sem ríkisfangslaus
einstaklingur hefur áður haft reglulegt aðsetur, eða

2. senda má útlending til ríkis þar sem hann þarf ekki að
óttast ofsóknir eða meðferð sem brýtur gegn 44. gr. laganna,

c. umsækjandi hefur gefið ófullkomnar eða misvísandi
upplýsingar til stuðnings umsókn sinni eða þær upplýsing-
ar sem umsækjandi hefur veitt gefa ekki tilefni til að ætla að
44. gr. laganna eigi við um hann,

d. um endurtekna umsókn er að ræða eftir synjun hælis-
umsóknar eða umsókn hefur verið dregin til baka, eða

e. víst má telja að umsókn sé í því skyni gerð að tefja
framkvæmd ákvörðunar um brottvísun.
� Útlendingastofnun getur í málum þeim sem greinir í b-,
c-, d- og e-lið 1. mgr. tekið ákvörðun án þess að viðtal við
hælisleitanda fari fram.
� [Í málum þeim sem greinir í b-lið 1. mgr. er Útlendinga-
stofnun heimilt að styðjast við lista yfir ríki sem almennt eru
álitin örugg upprunaríki. Með öruggu upprunaríki er átt við
ríki þar sem einstaklingar eiga almennt ekki á hættu að vera
ofsóttir eða verða fyrir alvarlegum mannréttindabrotum. Út-
lendingastofnun er skylt að halda með skipulegum hætti utan
um slíkan lista. Skal hann uppfærður reglulega og birtur á vef
Útlendingastofnunar.]1)

� Ráðherra setur í reglugerð2) frekari skilyrði fyrir því að
beita megi flýtimeðferð samkvæmt greininni.]3)

1)
L. 64/2014, 22. gr.2) Rg. 830/2014.3) L. 115/2010, 22. gr.

� 51. gr. Flóttamannahópar.
� Útlendingastofnun heimilar hópum flóttamanna komu til
landsins í samræmi við ákvörðun stjórnvalda að fenginni til-
lögu Flóttamannaráðs Íslands. Sama gildir um hópa útlend-
inga sem ekki teljast flóttamenn.
� Ákvæði IV. og V. kafla stjórnsýslulaga um andmælarétt
og um birtingu ákvörðunar, rökstuðning o.fl., og viðeigandi
ákvæði V. kafla laga þessara, gilda ekki um ákvarðanir skv.
1. mgr. Ákvörðun verður einungis kærð af þeim sem bein
afstaða er tekin til í máli.
� Útlendingur, sem heimiluð er koma skv. 1. mgr., skal fá
dvalarleyfi [til [fjögurra ára]1) sem ekki er háð takmörkun-
um].2) Þegar endanleg ákvörðun hefur verið tekin um að út-
lendingur skuli hafa réttarstöðu flóttamanns, sbr. 2. mgr. 50.
gr., á hann rétt til hælis og ferðaskírteinis fyrir flóttamenn,
sbr. 46.–48. gr.

1)
L. 115/2010, 23. gr.2) L. 20/2004, 14. gr.

� [51. gr. a.]1) Sameiginleg vernd vegna fjöldaflótta.
� Þegar um er að ræða fjöldaflótta getur [ráðherra]2) ákveð-
ið að beita skuli ákvæðum greinar þessarar. Ráðherra ákveð-
ur einnig hvenær heimild til að veita sameiginlega vernd skv.
2. og 3. mgr. skuli falla niður.
� Útlendingi, sem fellur undir fjöldaflótta og kemur til
landsins eða er hér þegar ákvæðum greinarinnar er beitt, má,
að fenginni umsókn, veita vernd á grundvelli hópmats (sam-
eiginlega vernd). Felur það í sér að útlendingnum verður veitt
dvalarleyfi skv. [12. gr. f].1) Leyfið myndar ekki heimild til
útgáfu búsetuleyfis.
� Leyfið má endurnýja eða framlengja í allt að þrjú ár frá
þeim tíma þegar umsækjandi fékk fyrst leyfi. Síðan má veita
leyfi sem getur myndað heimild til útgáfu búsetuleyfis. Að

liðnu einu ári með slíkt leyfi er heimilt að gefa út búsetuleyfi,
enda séu skilyrðin fyrir því að halda leyfinu enn fyrir hendi
og skilyrðum að öðru leyti fullnægt, sbr. 15. gr.
� Umsókn útlendings, sem fellur undir 2. mgr., um hæli má
leggja til hliðar í allt að þrjú ár frá því að umsækjandinn fékk
fyrst leyfi. Þegar heimildin til að veita sameiginlega vernder
niður fallin, sbr. 1. mgr., eða þegar liðin eru þrjú ár frá því
að umsækjandinn fékk fyrst leyfi skal tilkynna umsækjand-
anum að hælisumsóknin verði því aðeins tekin til meðferðar
að hann láti í ljós ótvíræða ósk um það innan tiltekins frests.
� Útlendingastofnun tekur ákvörðun um leyfi og um að
leggja umsókn til hliðar.
� [Ráðherra]2) getur sett nánari reglur.

1) L. 86/2008, 9. gr.2) L. 162/2010, 172. gr.

VIII. kafli. Ýmis ákvæði.
� 52. gr. Sérákvæði vegna öryggis ríkisins o.fl.
� Meina má útlendingi landgöngu og synja um útgáfu dval-
arleyfis og búsetuleyfis eða setja takmarkanir eða skilyrði ef
nauðsynlegt þykir vegna utanríkisstefnu ríkisins, öryggis rík-
isins eða mikilvægra þjóðarhagsmuna. Af sömu ástæðum má
framkvæma ákvörðun fyrr en greinir í 31. og 32. gr. Útlend-
ingastofnun tekur ákvörðun samkvæmt þessari málsgrein.
� [Ráðherra]1) getur, ef nauðsynlegt þykir vegna öryggis
ríkisins, sett nánari reglur um tilkynningarskyldu en segir í
17. gr. eða reglum skv. 54. gr.

1)
L. 162/2010, 172. gr.

� 53. gr. Upplýsinga- og tilkynningarskylda útlendinga.
� Útlendingi er skylt að kröfu lögreglunnar að sýna skilríki
og, ef þörf er á, veita upplýsingar svo að ljóst sé hver hann er
og að dvöl hans í landinu sé lögmæt.
� [Ráðherra]1) getur ákveðið að útlendingar, aðrir en dansk-
ir, finnskir, norskir og sænskir ríkisborgarar, skuli ávallt bera
vegabréf eða annað kennivottorð við dvöl hér á landi. Ráð-
herra getur undanþegið aðra útlendinga skyldu þessari.
� Við undirbúning máls samkvæmt lögunum má leggja fyrir
útlending sem málið varðar að mæta sjálfur og veita upplýs-
ingar sem geta haft þýðingu við úrlausn þess.

1)
L. 162/2010, 172. gr.

� 54. gr. Tilkynningarskylda annarra.
� [Ráðherra]1) getur sett reglur um:

a. að sá sem rekur gististað, af hvers kyns tagi, eða heldur
tjaldsvæði og þess háttar skuli halda skrá yfir þá sem þar gista
og tilkynna lögreglunni um þá, svo og að aðrir skuli einnig
veita Útlendingastofnun upplýsingar um útlendinga sem hjá
þeim gista ef ástæða þykir til vegna öryggissjónarmiða eða
sérstaks viðbúnaðar,

b. að stjórnandi loftfars sem kemur frá útlöndum eða fer
til útlanda skuli láta lögreglunni í té skrá um farþega og
áhöfn,

c. að stjórnandi skips sem siglir yfir mörk landhelginnar
á leið til eða frá íslenskri höfn skuli láta lögreglunni í té skrá
um farþega og áhöfn,2)

d. að sá sem fær útlending í þjónustu sína eða ræður út-
lending í launaða atvinnu skuli tilkynna það Útlendingastofn-
un áður en vinnan hefst,

e. að atvinnumiðlanir skuli tilkynna Útlendingastofnun
um útlendinga sem leita eða fá atvinnu,

f. að þjóðskráin skuli tilkynna Útlendingastofnun um út-
lendinga sem eru þar skráðir eða teknir af skrá,

g. að menntastofnanir skuli samkvæmt beiðni láta Út-
lendingastofnun í té skrá um erlenda námsmenn,
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h. að stjórnvöld skuli samkvæmt beiðni láta Útlendinga-
stofnun eða lögreglunni í té upplýsingar um nafn útlendings
og heimili til nota í máli samkvæmt lögunum þrátt fyrir regl-
ur um þagnarskyldu í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga
og barnaverndarlögum.
� [Ráðherra]1) getur sett nánari reglur um hvaða upplýsingar
skrár skv. 1. mgr. skuli hafa að geyma.
� Þeim sem tilkynna á um er skylt að láta í té þær upplýsing-
ar sem nauðsynlegar eru til að tilkynningarskyldunni verði
fullnægt.

1)
L. 162/2010, 172. gr.2) Rg. 869/2004.

� 55. gr. Vinnsla persónuupplýsinga.
� [Útlendingastofnun og lögreglu er heimil vinnsla per-
sónuupplýsinga, þar á meðal þeirra sem viðkvæmar geta
talist, að því marki sem slík vinnsla telst nauðsynleg við
framkvæmd laganna. Að því marki sem nauðsynlegt er til
að tryggja að útlendingar dvelji og starfi löglega hér á landi
er heimilt við vinnslu persónuupplýsinga að samkeyra upp-
lýsingar Útlendingastofnunar, Vinnumálastofnunar, lögreglu,
skattyfirvalda og þjóðskrár. Slíkar samkeyrslur skulu gerðar
án þess að upplýsingar úr skrám einstakra stofnana séu send-
ar öðrum þessara stofnana umfram það sem nauðsynlegt er
til skoðunar á fyrir fram skilgreindu athugunarefni. Að öðru
leyti fer um meðferð persónuupplýsinga samkvæmt lögum
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.]1)

� [Ráðherra]2) skal, að fenginni umsögn Persónuverndar,
setja reglur um hvaða skrár skulu haldnar af Útlendingastofn-
un og lögreglu.

1) L. 86/2008, 33. gr.2) L. 162/2010, 172. gr.

� 56. gr. Ábyrgð á kostnaði.
� Útlendingur, sem færður er úr landi samkvæmt lögun-
um, skal greiða kostnað af brottför sinni. Útlendingurinn skal
einnig greiða kostnað af gæslu þegar hennar er þörf vegna
þess að útlendingurinn fer ekki úr landi af sjálfsdáðum. Kraf-
an er aðfararhæf og hún getur auk þess verið grundvöllur frá-
vísunar við síðari komu til landsins, sbr. h-lið 1. mgr. 18. gr.
Lögreglunni er heimilt að leggja hald á farseðla sem finnast
í fórum útlendingsins til notkunar við brottför. [Sama gildir
um fjármuni til greiðslu á kröfu vegna kostnaðar við brottför
og gæslu samkvæmt ákvæði þessu.]1)

� [Ákvæði 1. mgr. á ekki við í þeim tilvikum þegar um-
sækjandi um hæli er fluttur til annars ríkis 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 ein-
hverju samningsríkjanna, um að taka við umsækjanda, sbr.
d-lið 1. mgr. 46. gr. a.]2)

� Nú er útlendingi, sem komið hefur með skipi eða loft-
fari, vísað frá landi skv. 18. eða [41. gr.]2) og skal þá eigandi
farsins eða leigutaki, og á þeirra vegum stjórnandi þess eða
umboðsmaður hér á landi, annaðhvort taka útlendinginn um
borð á ný eða flytja hann úr landi á annan hátt eða greiða
kostnað sem hið opinbera hefur af því að færa útlendinginn
úr landi. Á sama hátt er þeim skylt að taka fylgdarmenn um
borð og greiða kostnað af fylgd með útlendingnum úr landi
ef lögregla telur þess þörf.
� Kostnaður við að færa útlending úr landi, sem ekki fæst
greiddur skv. [1. eða 3. mgr.],2) greiðist úr ríkissjóði.
� Nú gengur útlendingur, sem þarf leyfi lögreglunnar skv.
7. gr., á land án þess að hafa fengið slíkt leyfi og fer þá eftir
reglum [3. mgr.]2) um ábyrgð á kostnaði. Sama gildir þá að

jafnaði einnig um kostnað sem hið opinbera kann að hafa af
dvöl útlendingsins hér í allt að þrjá mánuði.
� Ábyrgð skv. [3. og 5. mgr.]2) gildir ekki við komu yfir
innri landamæri Schengen-svæðisins.

1)
L. 20/2004, 15. gr.2) L. 64/2014, 23. gr.

� 57. gr. Refsiákvæði.
� Það varðar sektum eða fangelsi allt að sex mánuðum ef
maður:

a. af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn lögunum eða regl-
um, banni, boði eða skilyrðum sem sett eru samkvæmt lög-
unum eða

b. af ásetningi eða stórfelldu gáleysi veitir í máli sam-
kvæmt lögunum upplýsingar sem eru í verulegum atriðum
rangar eða augljóslega villandi.
� Það varðar sektum eða fangelsi allt að tveimur árum ef
maður:

a. af ásetningi eða stórfelldu gáleysi nýtir starfskrafta út-
lendings sem ekki hefur tilskilið leyfi lögum samkvæmt eða

b. af ásetningi eða stórfelldu gáleysi hefur milligöngu um
vinnu eða húsnæði fyrir útlending eða gefur út eða miðlar yf-
irlýsingum, umsögnum eða skjölum til notkunar í máli sam-
kvæmt lögunum ef hann með því notfærir sér ótilhlýðilega
aðstæður útlendingsins eða

c. af ásetningi með því að vekja, styrkja eða hagnýta sér
ranga eða óljósa hugmynd, eða á annan ótilhlýðilegan hátt,
tælir útlending til að koma til landsins í því skyni að setjast
þar að eða

d. lætur öðrum í té vegabréf, ferðaskírteini fyrir flótta-
menn, önnur ferðaskilríki eða svipuð skilríki sem nota má
sem ferðaskilríki og hlutaðeigandi veit eða má vita að útlend-
ingur getur notað þau til að koma til landsins eða til annars
ríkis eða

e. [af ásetningi eða stórfelldu gáleysi aðstoðar útlending
við að dveljast ólöglega hér á landi eða í öðru ríki eða]1)

f. [af ásetningi eða stórfelldu gáleysi aðstoðar útlending
við að koma ólöglega hingað til lands eða annars ríkis eða]1)

[g. af ásetningi eða stórfelldu gáleysi aflar eða reynir að
afla dvalarleyfis á grundvelli hjúskapar skv. 3. mgr. 13. gr.
eða

h. hefur í vörslum sínum falsað vegabréf, fölsuð skilríki
eða falsaða vegabréfsáritun.]1)

� [Það varðar sektum eða fangelsi allt að sex árum að standa
að skipulagðri starfsemi til að aðstoða útlendinga við að
koma ólöglega til landsins eða til annars ríkis, hvort sem
starfsemin er rekin í hagnaðarskyni eða ekki.]1)

� Nú er útlendingur fluttur til landsins með skipi eða loft-
fari án þess að hafa fullnægjandi ferðaskilríki og stjórnandi
skips eða loftfars hefur ekki gengið úr skugga um að hann
beri gild ferðaskilríki, sbr. 3. mgr. 4. gr., og er þá heimiltað
gera stjórnanda farartækis sekt.
� Þegar brot er framið í starfsemi lögaðila má gera lögaðil-
anum sekt skv. II. kafla A almennra hegningarlaga.
� Tilraun eða hlutdeild í brotum á lögum þessum er refsi-
verð eftir því sem segir í III. kafla almennra hegningarlaga.

1)
L. 20/2004, 16. gr.

IX. kafli. Reglugerð og gildistaka.
� 58. gr. Reglugerð.
� [Ráðherra]1) getur sett nánari reglur2) um framkvæmd lag-
anna.

1)
L. 162/2010, 172. gr.2) Rg. 53/2003, sbr. 546/2003, 769/2004, 993/2006, 291/

2007, 730/2007, 1212/2007, 339/2008, 999/2009, 212/2010,1159/2010, 1160/2010,
286/2011, 130/2012, 1182/2014 og 911/2015. Rg. 1212/2007,sbr. 1159/2010 og
761/2012. Rg. 1160/2010.
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� [59. gr. Innleiðing.
� Innleidd er tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/38/
EB um rétt borgara Sambandsins og aðstandenda þeirra til
frjálsrar farar og dvalar á yfirráðasvæði aðildarríkjanna eins
og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahags-
svæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
158/2007 frá 7. desember 2007 um breytingu á V. viðauka
(Frelsi launþega til flutninga) og VIII. viðauka (Staðfesturétt-
ur) við EES-samninginn frá 2. maí 1992. Jafnframt er inn-
leidd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/115/EB um
sameiginleg viðmið og skilyrði fyrir brottvísunum ríkisborg-
ara utan EES sem dveljast ólöglega á yfirráðasvæði aðildar-
ríkjanna.]1)

1)
L. 64/2014, 24. gr.

� [60. gr.]1) Gildistaka.
� Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2003.
� . . .

1)
L. 64/2014, 24. gr.

[Ákvæði til bráðabirgða.
� I. Ákvæði a-liðar 1. mgr. 36. gr. laganna tekur ekki gildi
fyrir ríkisborgara Eistlands, Lettlands, Litháens, Póllands,

Slóvakíu, Slóveníu, Tékklands og Ungverjalands fyrr en 1.
maí 2006. Til sama tíma gilda ákvæði 1. mgr. 35. gr. lag-
anna um heimild EES-útlendings til dvalar án sérstaks leyfis
í sex mánuði ef hann er í atvinnuleit og ákvæði 4. mgr. 35.
gr. laganna um heimild EES-útlendings til að sækja um dval-
arleyfi eftir komu til landsins ekki um launþega frá þessum
ríkjum.]1)

1)
L. 20/2004, 17. gr.

� [II. Ákvæði a-liðar 1. mgr. 36. gr. laganna tekur ekki gildi
fyrir ríkisborgara Búlgaríu og Rúmeníu fyrr en [1. janúar
2012].1) Þá taka ákvæði 1. mgr. 35. gr. laganna um heim-
ild EES- eða EFTA-útlendings til dvalar án sérstaks leyfis í
sex mánuði ef hann er í atvinnuleit . . .1) ekki gildi fyrir rík-
isborgara Búlgaríu og Rúmeníu fyrr en [1. janúar 2012].1)]2)

1)
L. 154/2008, 4. gr.2) L. 106/2007, 5. gr.

� [III. [Ákvæði a-liðar 1. mgr. 36. gr. a tekur ekki gildi fyrir
ríkisborgara Króatíu fyrr en 1. júlí 2015. Þá taka ákvæði 2.
mgr. 36. gr. um heimild EES- eða EFTA-útlendings til dvalar
án sérstaks leyfis í sex mánuði ef hann er í atvinnuleit ekki
gildi fyrir ríkisborgara Króatíu fyrr en 1. júlí 2015.]1)]2)

1)
L. 64/2014, 25. gr.2) L. 26/2014, 5. gr.


