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Umsögn um frumvarp til laga um útlendinga
(Lagt fyrir Alþingi á 127. löggjafaþingi 2001-2002.)

AUsherjarnefnd Alþingis. 
Heiðruðu fulltrúar þjóðarinnar,

Ég undirritaður hef skoðað frumvarp til laga um útlendinga, samkvæmt 
skriflegri beiðni yðar 13. febrúar s.l.

Því miður sést engin breyting á meginatriði sem ég benti á í fyrri umsögn um 
viðkomandi frumvarp fyrir ári. Þess vegna þarf ég að endurtaka aðeins tvö atriði einu 
sinni enn, sem ég tel mikilvæg og alvarleg.
Ég óska þess innilega að viðkomandi málflutningsaðili endurskoði frumvarpið og lagi 
það svo að það megi fullnægja lýðræði og réttindum allra þegna þjóðfélagsins.

1. Grunnstefiia lýðræðislegrar valdskiptinar í hættu.

Sjálfstæði þriggja meginvalda ríkisins, þ.e. löggjafar-, dóms- og framkvæmdarvalds, 
er afar mikilvægt í lýðræðisþjóð. Því kerfi er ætlað að hindra einræði og tiyggja það 
að fullveldi þjóðarinnar standi á grunni réttinda allra borgara landsins.
Viðkomandi frumvarp virðist vera á móti hugmyndinni um sjálfstæði þessarar 
þriskiptingar ríkisvaldsins að eftirfarandi leyti:

a) Af þessum 59 greinum, sem eru heildarfrumvarpið, birtast ákvæði eins og
“dómsmálaráðherra setur nánari reglur um .....” eða samsvarandi tjáning 32
sinnum.
Það er skiljaniegt að slík ákvæði komi fyrir í öllum lögum, en 32 ákvæði af 59 
greinum er að öllu leyti of oft.

b) M.a. er dómsmálaráðherra gefið vald til þess að ákveða skilyrði sem varða beint 
Ieyfi um dvöl erlends ríkisborgara í landinu, eins og sést í eftirfarandi greinum;
• 2.mgr. 5.gr. varðandi vegabréf.
• a-lið 11 .gr. varðandi skilyrði dvalarleyfis.
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• 5.mgr. 15. gr. varðandi tvingmálakunnáttu og búsetuleyfi.
• 1 .mgr. 29.gr. varðandi kröíur stjómvalda til skyldu erlends ríkisborgara.
• 4.mgr. 48.gr. varðandi ferðaskírteini fyrir flóttamenn og vegabréf fyrir

útlendinga.
Þetta vekur efa um hvort lögin geti staðist sem grunnregla á þessu gildissviði. Lög 
sem fela framkvæmdarmönnum löggjafavald eru ólýðræðisleg og fela í sér hættu á 
því að leiðast til einræðis.

c) Sömuleiðis er ruglað saman framkvæmdarvaldi og dómsvaldi í 3.mgr.4.gr. og 
3.mgr.29.gr.
í fyrri greininni er skip- eða flugstjórum gefið bæði hlutverk dómara og 
framkvæmdarmanns, og í síðamefndri greininni er lögreglu falið hlutverk dómara.

2. Um íslenskunám

Viðleitni til þess að skylda þátttöku í íslenskunámskeiði áður en bústurleyfi er veitt er, 
að mínu mati, byggð á misskilningi um tilgang og hátt til að öðlast til tilgangs.

d) í 15.gr. er kveðið á um það að þátttaka í íslenskunámskeiði skuli vera skilyrði til 
að veita erlendum ríkisborgara búsetuleyfi, og í rauninni lítur út fyrir að kunátta í 
íslensku geti verið skilyrði búsetuleyfisins. í athugasemdum frumvarpsins um 
þessa grein segir eftirfarandi; “Markmið með slíku námskeiði væri að veita 
útlendingi innsýn í tungumálið til að auðvelda honum að aðlagast íslensku 
þjóðfélagi. Eðlilegt er að gera kröfu til þess að sá sem leitar eftir búsetuleyfi hafi 
lokið slíku námskeiði. Á hinn bóinn þykir ekki ástæða til að gera sérstakar kröfur 
um námsárangur, til að mynda að sá sem lokið hefiir námskeiði hafi náð góðum 
tökum á málinu eða tali það reiprennandi”.
Hér eru a.m.k. 4 punktar umhugsunarverðir.
• Fyrst og fremst er þetta andstætt 26. gr. Alþjóðasamnings um borgaraleg og 

stjómmálaleg réttindi, sem ísland er samningsaðili, (undirritað að Islands 
hálfu desember í 1966 og fullgilt ágúst í 1979): “ Allir eru jafiiir fyrir lögum 
og eiga rétt á sömu Jagavemd án nokkurrar mismununar. Lögin skulu því í 
þessu skyni banna hvers konar mismunun og ábyrgjast öllum mönnum jafiia
og raunhæfa vemd gegn mismun svo sem vegna kynþáttar, litarháttar,.......
tungu,.... þjóðemisuppruna............eða annarra aðstæðna”.

• “Að veita útlendingi innsýn í tungmálið” gæti hugsanlega verið hvatning eða 
þjónusta við erlenda ríkisborgara. Engu að síður verði það sett í lög sem 
skylda, væri það ekkert annað en aukaálag fyrir viðkomandi erlendan mann, 
og alls ekki “auðvelda honum að aðlagast íslensku þjóðfélagi”.
Það er ekki neitt “eðlilegt” “að gera kröfu til” tungmálakunnáttu erlends 
ríkisborgara í lögum til þess að veita honum búsetuleyfi. Þótt tilgangurinn sé 
réttur og skiljanlegur, er óleyfilegt að setja þetta skilyrði í lög.
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• Þó að í athugasemdum segi um þessa skyldu: “þykir ekki ástæða til að gera 
sérstakar kröfur um námsárangur.. . kemur það ekki fram í lögunum

Hins vegar gefur 5.mgr. 15.gr. dómsmálaráðherra rétt til að setja reglur um 
námskeið, og þess vegna gæti íslenskukunnátta verið skilyrði í raun til að fá 
búsetuleyfi.

Ofangreind eru tvö megin atriði sem ég krefst þess að viðkomandi málflutnings- 
aðili endurskoði og lagfæri.
Að lokum óska ég þess aftur að viðkomand frumvarp verði endurskoðað áður en 
það verður lagt fyrir löggjafarþing.

Virðingarfyllst,

Reykajvík, 25. febrúar 2002 
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sjálfixm.

Toshiki Toma


