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ATHUGASEMDIR

Rauða kross íslands til 
allsherjarnefndar Alþingis við 

frumvarpi til laga um útlendinga 
(127. löggjafarþing)

Með bréfi allsherjarnefndar ALþingis dags. 13. febrúar 2002 var Rauða krossi íslands gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við ofangreint frumvarp (fv .).
Áður hefur Rauði kross íslands auk Mannréttindaskrifstofu íslands komið að athugasemdum 
til dómsmálaráðuneytisins vegna frumvarpsdraga (fvd.) til laga um útlendinga, með bréfi 
dags. 30.09.1998, en frumvarp það var svo Lagt fyrir ALþingi tiL kynningar á 123. 
löggjafarþingi vorið 1999, auk þess sem Rauði kross íslands lagði fram athugasemdir með 
bréfi dags. 23.01.2001 vegna frumvarps til Laga um útLendinga sem Lagt var fyrir ALþingi á 
126. löggjafarþingi.

Þær athugasemdir sem þá voru settar fram eiga að mörgu Leyti enn við þar sem ekki hafa 
verið gerðar breytingar tiL samræmis við athugasemdir Rauða kross Islands og vísast tiL 
þeirra, en athugasemdir þær sem settar eru nú fram snúa fyrst og fremst að þeim breytingum 
sem orðið hafa á frumvarpinu frá því frumvarpi sem Lagt var fyrir 126. Löggjafarþing. 
ÁLitsgjafi teLur nauðsynLegt að ný Löggjöf um máLefni útlendinga, sérstakLega varðandi 
fLóttamenn og réttarstöðu þeirra, nái fram að ganga og æskir þess að við meðferð máLsins 
verði horft til þeirra athugasemda sem hér fyLgja.

1. Almennar athugasemdir.
Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á fv. frá því að það var Lagt fyrir ALþingi á 126. 
Löggjafarþingi. Eru það annars vegar breytingatiLLögur meirihluta aLLsherjarnefndar sem 
teknar hafa verið inn í frumvarpið og hins vegar breytingar sem gerðar hafa verið af hálfu 
dóms- og kirkjumáLaráðuneytisins.

Álitsgjafi telur nauðsynlegt að skýr ákvæði séu í Lögunum er kveði á um lágmarksréttarstöðu 
útLendinga, en á því er veruLegur skortur sbr. fyrri athugasemdir um þetta atriði. í  2.mgr.
2.gr. fv., sem hefur verið breytt er þó nú kveðið á um að lögin hafi að geyma ákvæði um 
réttarstöðu útLendinga, en í eLdra fv. var talað um að tryggja ætti réttaröryggi útLendinga.
Er ákvæði þetta góðra gjaLda vert en því miður eru önnur ákvæði fv. sem ætLað er að kveða á 
um réttarstöðuna því marki brennd að af Lögunum verður ekki ráðið með vissu um hana þar 
sem regLugerðaheimiLd er mjög rúm og að mati álitsgjafa brot á ákvæðum stjórnarskrár 
ísLands, einkum 66.gr. Vísast sérstakLega um þetta atriði til I I .  kafLa hér að neðan.

Þá hefur 3.mgr. 2.gr. fv. verið feLLd brott án viðhLítandi skýringa, sem að mati áLitsgjafa er 
óþarft.



II. Reglugerðarheimild dómsmálaráðherra.

Um heimiLd dómsmáLaráðherra tiL að setja nánari reglur varðandi framkvæmd ákvæða 
frumvarpsins (fv), auk hins almenna ákvæðis í 57.gr. fv., er að finna fjölda sLíkra tiLvika, og 
virðist ekki hafa verið komið á móts við fyrri athugasemdir álitsgjafa, þar sem hann teLur 
slíkt framsaL LöggjafarvaLds tiL handhafa framkvæmdavalds varhugavert og ganga gegn skýru 
ákvæði 66.gr. stjórnarskrárinnar.

III. Einstakar breytingar á greinum fv.

Um 2.gr. fv. er áður fjaLLað, en áLitsgjafi ítrekar athugasemdir sínar varðandi 3.gr. fv. um 
víðtækt framsaL Löggjafans á atriðum sem koma eigi fram í Lögunum sjálfum, þannig að ekki 
þurfi að efast um Lögákveðin skiLyrði sem útLendingar þurfi að uppfyLLa tiL að öðLast þann 
rétt sem lögin hafa að geyma.

11.gr. fv. Skilyrði dvaLarleyfis.
Áréttuð eru tiLmæli um að útlendingur sem uppfyLLir ákvæðin eigi skiLyrðisLausan rétt tiL að 
öðLast dvalarleyfi. Þá Lýsir álitsgjafi ánægju með 3.mgr. l l .g r .  um bráðabirgðadvalarleyfi, en 
teLur orka tvímæLis um sviptingu þeirra réttinda sem um getur í IV ., V. og V II. kafLa 
stjórnsýsLulaga, enda ekki Ljóst hvaða tiLgangi það þjónar. Kann þetta að Leiða til vafa á 
réttmæti og Lögmæti ákvarðana um efnið.

12.gr. fv. SameiginLeg vernd vegna fjöldafLótta.
2. og 3. mgr. greinarinnar hefur verið breytt á þann veg að leyfi sem gefin eru út á 
grundveLLi greinarinnar mynda ekki lengur rétt tiL búsetuLeyfis, heLdur mynda heimild tiL 
útgáfu sLíks Leyfis. Er með umræddum breytingum stjórnvaldi falið vaLd til að ákveða hvort 
heimiLdinni verði beitt eður ei, sem rýrir réttarstöðu viðkomandi og í andstöðu við tiLgang 
Laganna sbr. 2.gr. fv.

Þá eru áréttuð tilmæLi um að hugtakið fjöldaflótti verði skiLgreint í Lögunum og þá einnig 
kveðið á um í lögunum hvaða skiLyrði þurfi nánar að vera fyrir hendi.
Að öðru leyti er vísað tiL fym athugasemda um greinina.

13. og 14. gr. fv. Dvalarleyfi fyrir aðstandendur og endurnýjun.
Síðari málsLiður l.mgr. 13.gr. hefur verið feLLdur brott þess efnis að framfærsLa, 
sjúkratrygging og húsnæði skyLdi að jafnaði vera tryggt en í staðinn sett ákvæði um að þessi 
atriði skuLi vera trygg. Var þannig ákveðið svigrúm fyrir stjórnvöLd tiL að veita dvaLarleyfi, 
sem ekki er nú, en erfitt kann að vera fyrir aðstandendur að sýna fram á þessi atriði svo 
efaLaust sé. Er sLíkt svigrúm nauðsynLegt þar sem aðstæður kunna að vera mjög óLíkar og í 
einstaka tiLfeLLum nauðsynLegt að veita undanþágur, sem eftir atvikum kann að tímabinda.
Þá er í 2.mgr. 14. varðandi endurnýjun dvaLarLeyfis takmarkaður hámarks giLdistími frá því 
sem áður var, án þess að séð verði hvaða rök búi þar undir.



15.gr. fv. Búsetuleyfi.
Álitsgjafi setur fram alvarlegar athugasemdir varðandi breytingu á greininni, en í henni er 
heimild til útgáfu leyfis veitt stjórnvaldi ef nánar tilgreind skilyrði eru uppfyllt. í  fyrra fv. 
átti útlendingur rétt á slíku Leyfi að ákveðnum skiLyrðum uppfyLLtum og er með breytingunni 
stjórnvaLdi faLið vald tiL ákvörðunar um atriði sem kunni að verða teknar af geðþótta auk 
þess sem breytingin gengur þvert á tilgang Laganna. Eftir breytinguna geta útLendingar ekki 
treyst á þennan rétt sér tiL handa, þrátt fyrir að hafa uppfyLLt skiLyrði greinarinnar og er 
sLíkur vafi óþoLandi.

19.gr. fv. Frávísun eftir komu tiL Landsins.
Lagt er til að meðferð máLs verði að hefjast innan mánaðar frá komu tiL landsins til að hægt 
sé að beita greininni, í stað þriggja mánaða. Var í upphafi Lagt til að fresturinn yrði einn 
mánuður og teLur áLitsgjafi þann tíma nægan, enda hefur tímafrestur sá sem settur er í 
18.gr. fv. í raun misst marks verði fresturinn svo Langur sem nú er miðað við í fv.

20.gr. fv. Brottvísun.
í  3.mgr. hefur tímabundið endurkomubann verið lengt úr "að jafnaði ekki skemur en tvö ár" 
í "að jafnaði ekki skemur en þrjú ár". Álitsgjafi teLur óheppiLegt að slíkt Lágmark sé yfirLeitt 
sett þar sem brot á Lögunum kunni að vera svo smávægiLeg að þau geti með engu móti 
réttLætt svo langt endurkomubann. Standi viLji stjórnvaLda tiL að kveða á um sLíkt Lágmark, 
þá skuli miða við tvö ár.

Álitsgjafi teLur að boðaðar breytingar á 29.gr. og 33.gr. fv. séu tiL mikiLLa bóta og réttur 
útlendinga tryggður enn frekar vegna þeirra aðgerða sem þar er fjaLLað um.
Varðandi það skiLyrði sem kveðið er á um í 33.gr. um frestun á framkvæmd ákvörðunar, 
bendir álitsgjafi á að nauðsynLegt kunni að vera að veita sLíkan frest ef framkvæmdin væri 
kæranda mjög íþyngjandi og Litlar sem engar Líkur á að veita kæranda þau réttindi, sem 
hann hugsanlega kynni að ná fram með aðstoð dómstóLa.

55.gr. fv. VinnsLa persónuuppLýsinga
ÁLitsgjafi teLur að meðferð persónuuppLýsinga eigi að vera ströng og háð eftirliti. Fyrirhugað 
samkeyrsLu upplýsinga teLur áLitsgjafi varhugaverða og þurfi að koma til Leyfi Persónuverndar 
og þá einnig í hvaða tilvikum og með hvaða hætti slík samkeyrsLa fari fram.

ÁLitsgjafi vonar að aLLsherjarnefnd taki ofangreindar ábendingar tiL skoðunar og að 
stjórnvöLd reyni í hvívetna að verða við þeim, eftir því sem kostur er.
Fagnar álitsgjafi framkomnu frumvarpi sem mjög er tímabært.

Reykjavík, 8. mars 2002

VirðingarfyiLst,

Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri 
Rauða kross ísLands.


