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Athugasemdir sýslumannsembættisins á Keflavíkurflugvelli 
við frumvarp til laga um útlendinga, sem lagt var fyrir Alþingi 

á 127. löggjafarþingi 2001-2002.

Mjög margt er til bóta í þessu frumvarpi, en huga þarf nánar að öðru sem rík ástæða er til 
að breyta. Embœttið telur að vmsar brevtinsar í  frumvarpinu. sérstaklesa bœr sem lúta 
að bví að draea úr valdi löereelustióra á landamærum. séu lítt erundaðar o s  berí að 
endurskoða.

Fagna ber aukinni mannréttindavemd og ýmsum ákvæðum sem kynnt eru í frumvarpinu. 
Margt er hins vegar að varast í frumvarpinu. Sérstaklega vantar að tekið sé tillit til þeirrar 
framkvæmdar sem er hér á landi. Hafa ber í huga að nánast öll frávísunarmál hér á landi 
(ekki brottvísanir) eru framkvæmd hjá þessu embætti. Eitt af mörgu sem embættið vill 
leggja áherslu á, er að gjalda ber varhug við því að gefa útlendingum kost á að misnota 
það kerfi sem alþjóðasamfélagið hefur sett á fót til að vemda flóttamenn. Islenska ríkið 
mun þurfa að bera mjög vaxandi kostnað vegna ólöglegra útlendinga, og þá er ekki verið 
að tala um flóttamenn, og ber að varast að ganga lengra í þá átt að flækja málsmeðferð og 
auka kostnað en nauðsyn krefur. Það skal tekið skýrt fram að embættið leggur ríka 
áherslu á alla mannréttindavemd og það er ekki verið að hvetja á neinn hátt til þess að 
íslenska ríkið dragi þar lappimar. Það er algengt í huga hins almenna borgara, að ekki er 
gerður nægilega skýr greinamunur á þeim sem raunverulega þurfa mannréttindavemd og 
hinna sem eingöngu eru í leit að betra lífí og beita ólöglegum aðferðum til að ná fram því 
markmiði.

Gjalda ber varhug við því að nema úr gildi ákvæði í núgildandi lögum sem gefa 
lögreglustjórum ríkar heimildir til að frávisa fólki á landamærum. Beita þarf hins vegar 
slikum ákvæðum af varfæmi og vitaskuld þarf að tryggja málefnalega málsmeðferð.

Við skoðun á frumvarpinu verður að hafa í huga að flóttamannvandi og straumur 
ólöglegra innflytjenda í Evrópu hefur enn ekki náð til Islands. Það er aðeins spuming um 
tíma hvenær hann berst hingað. A sama tíma og öll nágrannaríki okkar eru að finna leið 
til að stemma stigu við þessum vanda, þá er ísland að hluta til, að veikja þá löggjöf sem í 
gildi er og veita útlendingum ríkari rétt en þeir áður höfðu. Þetta mun aðeins leiða til þess 
að komum ólöglegra útlendinga til landsins mun fjölga.

Raktar verða fyrst helstu athugasemdir embættisins, en síðar er gerð grein fyrir minni 
athugasemdum:

Frávísun 02 brottvísun

• J. liður 18. gr. Allsheijarregla. Þessi liður ætti skilyrðislaust að falla undir 
ákvörðunarvald lögreglustjóra, sbr. 10. tl. 1. mgr. laga nr. 45/1965 um eftirlit með
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útlendingum, en ekki Útlendingastofnun. Hver er betur fær til þess en 
lögreglustjóri að meta hvort allsheijarvá er fyrir dyrum? A hann að þurfa að 
rökstyðja mál sitt fyrir borgaralegri stofnun (Útlendingastofnun) um að slík vá sé 
fyrir dyrum? Lögreglustjóri byggir sinar ákvarðanir á upplýsingum frá t.d. 
erlendri lögreglu eða jafnvel leyniþjónustu annars ríkis. Yfírmenn lögreglu hjá 
RLS, Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli eru t.d. með aðgang að NATO 
trúnaðarupplýsingum. Ekki verður séð að hægt sé að miðla slíkum upplýsingum 
til borgaralegrar stofunar. Sömu rök eiga við um c. og d. lið 1. mgr. 42. gr. I þeirri 
grein kemur fram í athugasemdum við lagafrumvarpið að „Heimildir eru þrengri 
en gilda um útlendinga almennt skv. 18. og 19. gr. Akvœðið er í meginatriðum í 
samrœmi við 26. gr. reglugerðar um EES-útlendinga. ” I reglugerðinni stendur 
m.a. í 28. gr.: ,, Akvörðun um að meina EES-útlendingi landgöngu eða vísa 
honum úr landi með skírskotun til allsherjarreglu eða almannaöryggis skal 
eingöngu byggð á framferði hlutaðeigandi útlendings og má því aðeins 
framkvœma að heimilt sé að grípa til úrrœða gagnvart íslenskum ríkisborgara við 
sambœrilegar aðstœður.ií Samkvæmt þessu virðist ekki vera heimilt að meina 
Dana landgöngu á grundvelli allsheijarreglu aðeins vegna þess að hann er í 
Vítisenglum (sjá nánar hér að neðan umfjöllun um ákvæði sem embættið telur 
vanta).

• 3. mgr. 18. gr. Hér missir lögreglustjóri þá heimild sem hann hefur í 4. mgr. 10. 
gr. nr. 45/1965, til að meta hvort framburður útlendings teljist sennilegur þegar 
sótt er um hæli hér á landi. A síðasta ári var 21. útlendingi sjnjað um 
hælisumsóknarmeðferð hér á landi. Fastlega má búast við mun fleiri 
hælisumsóknum ef þessi heimild verður ekki lengur til staðar. Það er ekki verið að 
ganga á mannréttindi nokkurs manns með beitingu þessa ákvæðis. T.d. gerði 
Mannréttindaskrifstofa íslands eða Rauði kross Islands engar athugasemdir þegar 
þessar upplýsingar voru kynntar fyrir þeim í byijun árs. A síðasta ári var um að 
ræða einstaklinga sem voru t.d. frá Póllandi, Eystrasaltsríkjunum, Slóvakíu o. s. 
frv. Það er augljóst að þessum einstaklingum var ekki hætta búin í sínum 
heimaríkjum og flestir komu hingað frá Danmörku. Hvers vegna eigum við að 
setja þetta fólk inn á Rauða kross heimilið á dagpeninga meðan þeirra mál eru 
könnuð á meðan raunverulegir flóttamenn þurfa hjálp okkar? Kæruheimild vegna 
þessa ákvæðis er ekki til staðar i dag, en mælt er eindregið með því að slík 
heimild verði fyrir hendi til að Útlendingastofa geti þar með yfirfaríð 
málsmeðferð lögreglustjóra. Slík kæruheimild myndi veita lögreglustjóra 
nauðsynlegt aðhald sem væntanlega leiddi til þess að ákvæðinu yrði beitt af 
varfærni.

• Nauðsynlegt ákvæði sem vantar. Það vantar málsgrein i nýja frumvarpið sem er 
sambærileg við 2. mgr. 10. gr. laga nr. 45/1965 en þar segir: Heimilt er enn 
fremur að meina útlendingi landgöngu e f  nauðsynlegt er talið a f  öðrum ástæðum 
en þeim sem í 1. mgr. segir (\. mgr. 10. gr.). Astæðan fyrir því er að nauðsynlegt 
er að hafa opna leið til þess að geta stöðvað för útlendinga af öðrum ástæðum en 
um getur í greininni og ef ríkar ástæður eru taldar vera fyrir hendi. Það geta komið 
upp atvik síðar sem ekki hefur verið hugsað út í núna.
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Málsmeðferð

• Akvörðun lögreglustjóra um frávísun skv. 1. mgr. 18. gr. á ekki að vera 
kæranleg, sbr. þó j. lið. Kæra má form ákvörðunar, þ.e.a.s. málsmeðferð, en 
efnislega niðurstöðu á ekki að vera hægt að kæra.
Embættið á Keflavíkurflugvelli er t.d. eina embættið, að frátöldum einum 
sérfræðingi hjá ríkislögreglustjóra, sem er með sérmenntaða menn á sviði 
rannsóknar á fölsuðum vegabréfum. Tækjabúnaðurinn er sá fullkomnasti á 
landinu og vísar t.d. lögreglan i Reykjavík nánast öllum slíkum málum í dag til 
embættisins. Hvemig getur Útlendingastofiiun, svo dæmi sé tekið, endurmetið 
ákvörðun embættisins á grundvelli a. liðar 1. mgr. 18. gr. um frávísun á grundvelli 
falsaðra skilríkja? Hvers vegna á, svo annað dæmi sé tekið, að vera hægt að kæra 
frávísun vegna þess að aðili er skráður í Schengen upplýsingakerfið?, sbr. i lið. 1. 
mgr. 18. gr. Hvað emm við að kalla yfir okkur?

• Með sömu rökum og hér að framan ber að skoða réttaraðstoðina í 2. mg. 34. gr. 
og leiðbeiningarskylduna í 25. gr. Kæra frestar ekki framkvæmd, sbr. 2. mgr. 30 
gr. og 29. gr. stjómsýslulaga, en viðkomandi á samt rétt á talsmanni. Hvers vegna 
er verið að veita manni t.d. með fölsuð skilríki rétt á talsmanni, sem í flestum 
tilfellum em tveir, lögmaður og túlkur. Hvers vegna er verið að veita útlendingum 
svo ríkan rétt eins og hér greinir, sem er mun víðtækari en Islendingar eiga rétt á í 
sínu eigin landi. Rétt er einnig að hafa í huga að í mörgum tilvikum er þetta fólk 
á ferð yfir ytri landamæri Schengen og er ekki á leið til íslands. Ætlar íslenska 
ríkið að fara að borga allan málskostnað vegna þessa fólks? Hvað með t.d. 250 
manna flugvél með þýskum fótboltabullum, sem er frávísað. Eiga þeir allir rétt á 
réttaraðstoð og túlki? Væntanlega á lögmaðurinn og túlkurinn rétt á að tala við 
sína skjólstæðinga. Hvemig í ósköpunum á að vera hægt að framkvæma slíkt? 
Gerir fólk sér grein fyrir þeirri skjalavinnu sem slíkt þýddi fýrir embættið og 
kostnaðinum fyrir ríkið?

Hér að neðan ýmsir aðrir þœttir í frumvarpinu sem embættið telur að betur megi fara:

II. Kafli 
Koma og brottför.

5. mgr. 6. gr.
V egabréfsáritanir.

5. mgr. gefur ekki landamæraefíirliti heimild til að gefa út áritun á landamæmm þó svo 
að það sé gert í raunveruleikanum. Er framkvæmdin í dag byggð á lögleysu? (það vantar 
reglugerð sbr. síðar). Allir eru sammála um að lögregla á landamærum eigi að hafa þessa 
heimild (Annars væmm við í dag væntanlega ekki með þessa áritunarmiða frá 
Útlendingastofiin) Hvers vegna er þá ekki heimildin sett í lögin? Hvers vegna er verið að 
flækja þessa hluti með þessum hætti? Búast má við fjölgun á þessum útgáfum, en auðvelt 
er að setja strangar reglur um þá útgáfu til að tryggja samræmi í farmkvæmd. Það er of 
þunglamalegt að leyfa ekki embættinu við sérstakar aðstæður útgáfu á landamærum, eins 
og dæmi hafa margoft sannað að þörf er á. Dœmi: Nýverið kom sérstakur gestur í boði
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Borgarstjórans í Reykjavík til landsins, frú Varis Dirí. Umrædd kona kom frá New York 
en á lögheimili i Sómalíu og þurfti því vegabréfsáritun. Ekki náðist í neinn hjá 
Útlendingastofnun til að afgreiða málið og „afgreiddi” því sýslumannsembættið málið. 
Samkvæmt núgildandi lögum má dómsmálaráðherra setja í reglugerð heimild sem leyfír 
lögreglustjórum útgáfii á landamærum. Eðlilegt er að hafa slíka heimild í lögunum.

IV. Kafli 
g-liður 1. mgr. 18. gr.

Þessi grein er óskýr. Er verið að tala um þá sem greinilega eru haldnir geðrænum 
sjúkdómi? Ef það er raunin þá verður það að vera sérfræðingur í geðsjúkdómum sem 
framkvæmir það mat hvort sem það er svo geðlæknir eða sálfræðingur. I sambandi við 
alvarlega smitsjúkdóma þá yrði það að vera sóttvamarlæknir. Svo virðist að samkvæmt 
frumvarpinu nægi að heimilislæknir gefi þessi vottorð.

6. mgr. 29. gr.
Rannsóknarúrræði.

I greininni stendur: “...ef slíkum fyrirmœlum er ekki sinnt eða þau teljast
ófullnœgjandi... ” Hér þarf að bæta inn orðunum „að upplýsingamar’'’ komi í stað orðsins 
„þau ”, annars verður þetta rökleysa.
Það þarf að bæta við í þessa grein að ef grunur leikur á að útlendingur sé hættulegur beri 
að handtaka hann og úrskurða í gæsluvarðhald.

Frelsissvipting í allt að 72 tíma
I 37. gr. dönsku útlendingalaganna er heimild til að frelsissvipta menn í tengslum við 
frávísun eða brottvísun í allt að 72 tíma áður en þeir em færðir fyrir dómara. Þrátt fyrir 
ákvæði 67. greinar stjómarskrár okkar er þeirri spumingu varpað fram, hvort þetta 
lagaákvæði myndi ekki standast? Það er ekki verið að handtaka menn og því er spurt 
hvort að lagaheimild í útlendingalögum myndi ekki nægja? Þessu ákvæði er mikið beitt í 
nágrannaríkjum okkar og er t.d. maður þessa stundina í haldi í Danmörku sem kom frá 
Islandi og sem á að senda til Kína. Afla þarf bráðabirgðaskilríkja i Danmörku sem mun 
taka lengri tíma en 24 klst.

Fölsuð skilríki undir höndum
Irar em t.d. að setja ákvæði í sín lög að refsivert sé að hafa fölsuð skilríki undir höndum, 
þó svo að þau séu ekki notuð. Mikilvægt er að setja samsvarandi ákvæði í lög hérlendis. 
Til að komast hjá gagnrýni mannréttindasamtaka er hægt að hafa undantekningu frá 
þessari reglu þess efnis að ef menn fái meðferð sem flóttamenn gildi þetta ákvæði ekki.

VIII. Kafli 
Ymis ákvæði.

1. mgr. 56. gr.
Ábyrgð á kostnaði.

I þessari málsgrein þarf að bæta við að lögreglu sé heimilt að leggja hald á fjármuni til 
þess að standa straum af kostnaði við að koma útlendingi úr landi. Þetta hefur verið gert í 
framkvæmd, því margoft er þetta fólk með verulega íjármuni á sér og því hæg
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heimatökin hjá lögreglunni að leggja hald á þessa fjármuni. Hvers vegna á ríkissjóður að 
bera þennan kostnað þegar brotamennimir eru með fullar hendur ijár?

2. mgr. 56. gr.
Ef útlendingi er frávísað frá landinu og flugfélagið krefst fylgdar skal það, að mati 
embættisins, bera allan kostnað sem af því hlýst, hvort sem er innan eða utan 
Schengensvæðisins. Hér er um að ræða „deilumál” embættisins við flugstjóra Flugleiða 
um mat á því hvort farþegi sé hættulegur eður ei. Flugstjórar virðast hafa sannmælst um 
að biðja alltaf um fylgd þegar verið er að frávísa eða brottvísa fólki án tillits til 
áhættumats. E f lögreglu telur mann hættulegan er eðlilegt að lögreglan beri kostnað á 
fylgd en vandamálið byijar þegar lögregla telur mann ekki hættulegan, en flugstjóri 
viðkomandi flugvélar krefst engu að síður fylgdar. Við þær aðstæður telur embættið að 
flugfélagið geti ekki krafíð embættið um ferðakostnað. Sem málamiðlun getur embættið 
við slíkar aðstæður engu að síður greitt mannalaunin.

3. mgr. 56. gr.
Hér kemur fram að kostnaður greiðist úr ríkissjóði ef hann fæst ekki greiddur skv. 1. eða
2. mgr. Hér þarf að útfæra málsgreinina nánar. Það verður að vera tryggt að embætti 
sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli beri ekki þennan kostnað eitt og sér heldur væri 
nauðsynlegt að til væri sjóður sem greiddi þennan kostnað. Dómsmálaráðherra væri 
heimilt að setja í reglugerð nánari útfærslu á því hvemig greitt væri úr slíkum sjóði. Það 
má öllum vera ljóst að þessi útgjöld munu að öllu óbreyttu nema tugum milljóna innan 
nokkurra ára. Þessi kostnaður nemur í dag nokkmm milljónum króna en er ekki haldið 
saman sem sérstökum útgjaldalið hjá embættinu. Það verður hins vegar gert í fyrsta 
skiptið í ár.

5. mgr. 56. gr.
Þessi málsgrein er of fortakslaus. Ef tekið er upp t.d. tímabundið landamæraeftirlit, þá 
skal flugfélagið bera allan kostnað sem hlýst af því að flytja útlending sem frávísað hefur 
verið frá landinu. Þetta myndi einungis gilda að undangenginni tilkynningu um að 
landamæraeftirlit hafi tímabundið verið tekið upp sbr. 2. mgr. 2. gr. 
Schengensamningsins og 3. mgr. 57.gr. frumvarpsins.

Að lokum: Hver er munurinn á eftirtöldum hugtökum í fmmvarpinu?

Allsherjaregla
Þjóðaröryggi
Öryggi ríkisins
Almannahagsmunir
Krefjandi þjóðarhagsmunir
Mikilvœgir þjóðarhagsmunir
Almannaöryggi
Ógn gagnvart grundvallarþjóðfélagssjónarmiðum 
Öryggissjónarmið


