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Undirrituðum sem stjómarmanni í Sýslumannafélagi íslands hefur verið falið f.h. 

félagsins að láta í té umsögn um írumvarp til laga um útlendinga. Umsögn þessi er 

samhljóða þeirri er undirritaður sendi f.h. Ríkislögreglustjórans. Að mati undirritaðs er 

frumvarpið vel og skilmerkilega samið og er mikill fengur að ítarlegri greinargerð sem 

fylgir frumvarpinu. Við umsögn þessa er að verulegu leyti stuðst við umsögn sem send 

var Alþingi hinn 6. febrúar 2001 þegar fyrra frumvarp var til meðferðar á 126. 

löggjafarþingi síðla árs 2001. Ennfremur hafa allar breytingar sem gerðar hafa verið á 

frumvarpinu frá 126. löggjafarþingi fram til þess er það nú er lagt fram á ný verið 

skoðaðar svo og þær sem unnar hafa verið í dómsmálaráðuneytinu á milli þinga. Ekki 

verða færðar fram athugasemdir við orðalag í einstökum greinum og ekki þykir ástæða 

til athugasemda þótt eitthvað sé um eyðuákvæði svo sem þegar vísað er til hugtaka eins 

og EES-útlendingur eða flóttamaður svo dæmi sé tekið, enda er vísað til viðeigandi 

heimilda og skýringa í greinargerð og fylgiskjöl með frumvarpinu.

Eins og segir í greinargerð var höfð hliðsjón af norrænni löggjöf við samningu 

frumvarpsins og að verulegu leyti stuðst við norsku útlendingalögin. Tekið er undir það 

að heppilegt er að frumvarpið hafi tekið mið af löggjöf sem mikil reynsla er komin á og 

er þá sérstaklega litið til þess að Norðmenn hafa sett afar ítarlega reglugerð, sem hafa
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má til hliðsjónar þegar hafist verður handa við þá smíð. í þessu sambandi þykir sérstök 

ástæða til að tilfæra hér kafla úr athugasemdum með frumvarpinu.

"í ýmsum greinum frumvarpsins er gert ráð fyrir að ráðherra setji nánari ákvæði í 

reglugerð. Þau ákvæði er varða efiiisreglur tilgreina að jafiiaði það svið sem kveða skal 

á um í reglugerð. Meginreglur allar koma hins vegar fram í frumvarpsgreinunum en 

reglugerðarheimild varðar þá útfærslu tiltekinna reglna. Með þessu hafa stjómvöld 

óvíræða heimild til að setja nauðsynlegar reglur samhliða því að afinarka glögglega efiii 

slíkra reglna. Er stjómvöldum þannig fengin skýrari staða til að framkvæma þær reglur 

sem fara á eftir í stað þess að ákvæði yrðí að túlka á grundvelli Iögskýringarreglna. Gert 

er ráð fyrir að samtímis gildistöku nýrra útlendingalaga verði sett heildarreglugerð um 

þessi efiiisatriði og að öðru leyti um atriði sem varða framkvæmd laganna. Jafiiframt er 

ljóst að framkvæmd málefha útlendinga að samþykktum nýjum útlendingalögum eins 

og frumvarpið liggur fyrir mun gera auknar kröfur til stjómsýslu málaflokksins, hvort 

heldur er hjá lögreglunni, Útlendingastofhun eða ráðuneyti."

Þá er það mikilsvert að í frumvarpinu er nú mælt fyrir um að framkvæmd laganna skuli 

vera í samræmi við stefhu stjómvalda hverju sinni, en í athugasemdum við 2. gr. 

frumvarpsins segir svo um þetta atriði:

"I þessari grein er tilgangi laganna lýst. í 1. mgr. segir að lögunum sé ætlað að veita 

heimild til að halda uppi nauðsynlegu eftirliti með komu til landsins og för úr landi og 

með dvöl útlendinga hér á landi. Útlendingur á að þjóðarétti ekki rétt til að flytja inn í 

annað Iand til að setjast þar að. Um það fer þá eftir landslögum. Stjómvöldum er þannig 

nauðsyn að hafa stjóm á og eftirlit með flutningi útlendinga til landsins. Skal þetta gert í 

samræmi við stefiiu stjómvalda hverju sinni. Stefiia stjómvalda mundi meðal annars 

koma fram í þeim reglum sem settar verða um framkvæmd laga um útlendinga. Stefiian 

getur varðað almennar takmarkanir á komu útlendinga til landsins. Hún getur einnig 

varðað takmarkanir á komu til landsins sérstaklega með hliðsjón af vinnuaflsþörf í 

landinu, svo og tekið mið af almennri stefiiu í utanríkismálum eða af atriðum sem varða 

öryggi ríkisins."

Það er bæði rétt og skylt er að ræða nokkuð atriði sem reynir á við framkvæmd 

landamæraeftirlits, þegar hingað koma ferðamenn sem veita lögreglu tilefni til afskipta 

af þeirra högum. Þessum atriðum er einkum lýst í 29. gr. frumvarpsins sem fjallar um 

rannsóknarúrræði. Um þær aðgerðir sem þar eru heimilaðar eru eðli máls samkvæmt á 

stundum nokkuð skiptar skoðanir. Ekki verður þó undan því vikist að beita þeim 

úrræðum, svo sem frelsissviptingu, þegar skilyrði og tilefni eru til staðar, en 

óásættanlegt er með öllu að hér á landi séu á ferli menn, sem yfirvöld vita engin deili á
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og þeir sjálfir hafa ekki gefið um sig viðhlítandi upplýsingar, en það er þeim þó skylt að 

gera samkvæmt 1. mgr. 29. gr. frumvarpsins. Telst það vera andstætt 

þjóðfélagshagsmunum að í landinu sé búsettur ijöldi einstaklinga sem ekki er vitað 

hverjir eru, sbr. greinargerð. Sú breyting sem meiri hluti allsherjarnefndar lagði til á 

126. löggjafarþingi við 3. mgr. 29. gr. að þar yrði vísað til laga um meðferð opinberra 

mála er eðlileg.

Af sama meiði er það, að fyrir hendi verða að vera annars konar vistunarúrræði sem 

tæpt er á í 5. mgr. 46. gr. frumvarpsins þess efiiis, 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 umsóknina.

Enginn skyldi fara í grafgötur með það að umsókn um hæli er einkar flókið ferli og oft 

mjög tafsamt og erfitt úrlausnar. Það skiptir því miklu máli að aðbúnaður umsækjenda 

sé sæmilegur á meðan beðið er niðurstöðu Útlendingastofiiunar og að ávallt sé vitað 

hvar viðkomandi heldur sig á meðan mál hans er til meðferðar.

Eins og rakið er í II. kafla athugasemda með frumvarpinu var gildandi lögum um eftirlit 

með útlendingum breytt með lögum nr. 25/2000 og lögum nr. 7/2001 vegna þátttöku 

íslands í Schengen-samstarfinu og samstarfi á grundvelli Dyflinarsamningsins. 

Allnokkur reynsla er því komin á þá framkvæmd sem nú er verið að treysta enn frekar í 

sessi með frumvarpinu.

Þótt frumvarpið sé sniðið að norskri löggjöf þykir mega mina á að undirritaður lagði 

með umsögn sinni í fyrra, árið 2001, skýrslu um kynnisför til Danmerkur árið 1999. 
Tilgangur heimsóknarinnar var að fræðast um starfsemi lögreglunnar og meðferð hennar 

á málefnum útlendinga, einkum þeirra er leita hælis í Danmörku. Ekki þykja efiii til að 

senda skýrsluna öðru sinni.

Að öðru leyti eru ekki athugasemdir við frumvarp þetta.


