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Reykjavík 27. febrúar 2002.

Borist hefur til umsagnar frá allsherjamefnd Alþingis frumvarp til laga um útlendinga.

Umsögn mín lýtur eingöngu að 57. gr., þ.e. refsiákvæði frumvarpsins, og endurtek ég 
í aðalatriðum umsögn mína dags. 18. janúar 2001 um 344. mál á 126. löggjafarþingi, 
en þar segir m.a.:

„Sett er fram ósk um að athugað verði gaumgæjilega hvort ekki megi tilgreina 
tœmandi í 1. mgr. 56. gr. (nú 1. mgr. 57. gr.) þau brot, önnur en brot á reglum etc. 
sem sett eru samkvœmt lögunum, sem eiga að falla undir refsiramma 1. mgr. Verði 
það gert með sama hætti og gert er í 2. mgr. Refsiheimildir laganna yrðu þannig 
skýrari en ella allt í anda þeirrar grundvallarreglu að refsiheimildir eigi að vera 
lögbundnar og skýrar.

Nefnt er til dæmis um verknað sem kann að vera rétt að mœla refsiverðan:

■ Maður kemur til landsins eða fer a f landi brott án þess að gefa sig fram við 
vegabréfaeftirlitið (1. mgr. 4. gr.)

■ Maður kemur til landsins þrátt fyrir að honum sé það óheimilt (3. mgr. 20.. gr. og 
5. mgr. 43. gr.)

• Maður dvelur hér í landinu án dvalarleyfis (1. mgr. 8. gr.)
■ Verknaðurinn sem lýst er í b. lið 1. mgr. 56. gr (nú b. lið 1. mgr. 57. gr.).

Með þessu fyrirkomulagi tœkju refsiákvæði laganna t.d. ekki til þeirrar óheimilu 
háttsemi opinbers starfsmanns sem lýst er í 27. gr. frumvarpsins, sbr. og 1. málslið 1. 
mgr. 45. gr.

Að gerðri breytingu samkvæmt framangreindu verður nauðsynlegt að bæta inn í 
refsiákvæðið sérstakri málsgrein þar sem kveðið er á um að í reglugerð og reglum 
sem settar verði samkvæmt lögunum megi mæla fyrir um refsingu fyrir brot á þeim. 
Þar gæti verið rétt að kveða á um annan refsiramma t.d. einungis sektir, en ella sektir 
eða fangelsi allt að sex mánuðum, eins ogfram kemur í frumvarpsgreininni.

Bent er á að e. og f  liðir 2. mgr. 56. gr. mæla það refsivert að aðstoða útlending „ í 
hagnaðarskyni ” til að fremja þann ólögmæta verknað sem þar er lýst. Alykta verður 
með hliðsjón a f orðunum „í hagnaðarskyni” að refsilaust verði, að ákvæðinu 
óbreyttu, að aðstoða útlending til þeirra athafna, sem þar er lýst, e f  það er ekki gert í
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hagnaðarskyni. Búast má við að slík skipan myndi valda miklum sönnunarerfiðleikum 
í refsimálum sem upp kunna að koma þar eð sanna verður auðgunartilgang þess sem 
aðstoðina veitir til þess að ná fram sakfellingu. Frá sjónarmiði ákœruvalds er 
óráðlegt að gera þessar kröfur í ákvœðunum. ”

Ekki þykir ástæða til að auka við fyrri umsögn.
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