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Vísað er til bréfs Allsherjamefndar Alþingis dags.13. febrúar 2002, þar sem óskað er umsagnar 
Útlendingaeftirlitsins um frumvarp til laga um útlendinga og frestur til þess veittur til 28. febrúar 
2002.

Útlendingaeftirlitið vísar til fyrri umsagna um frumvarp þetta. í þessari umsögn gerir 
Útlendingaeftirlitið athugasemdir við 13. og 29. gr. frumvarpsins en þau atriði er þar um ræðir 
varða fyrst og fremst fjölskyldusameiningu.
Útlendingaeftirlitið vill ítreka að verði frumvarp þetta að lögum er það mikil og nauðsynleg 
réttarbót, sem afar brýnt er að nái fram að ganga, svo ísland verði ekki áfram eftirbátur annarra 
þjóða varðandi málefri útlendinga, réttindi og skyldur þeirra sem hingað koma, hér vilja búa og 
leita hér hælis.

13. gr. Dvalarleyfi fyrir aðstandendur.

13. gr. frumvarps til útlendingalaga hljóðar svo:
Nánustu aðstandendur íslensks ríkisborgara eða annars norræns ríkisborgara sem búsettur er 
hér á landi eða útlendines sem dvelst eða fær að dveljast löglega í landinu samkvæmt 
dvalarleyfi sem ekki er háð takmörkunum eða búsetuleyfi eiga, að fenginni umsókn , rétt á 
dvalarlevfi, enda liggi ekki fyrir atvik sem greinir í c-lið 1. mgr. 11. gr. auk þess sem 
framfærsla, sjúkratrygging og húsnœði skal vera tryggt, sbr. a-liðl. mgr. ll.gr.
Nánustu aðstandendur í skilningi 1. mgr. eru maki, sambúðarmaki, niðjar yngri en 18 ára og á 
framfæri viðkomandi og ættmenni hans eða maka að feðgatali og á þeirra framfæri.
Dvalarleyfi aðstandanda skal að jafnaði gefið út til sama tíma og leyfi þess síðarnefnda, þó 
þannig að það gildi ekki lengur en leyfi hans.

í greinargerð með 13. gr. eru áréttuð þau atriði er greinin sjálf tilgreinir þ.e. að nánustu 
aðstandendum skuli tryggður réttur til dvalar.



Það er að sjálfsögðu eðlileg meginregla að þeim útlendingum er flytjast til landsins gefist kostur á 
að búa hér ásamt fjölskyldu sinni. Með þessu ákvæði, verði það að lögum, er útlendingum sem 
eru, nánustu aðstandendur. eins og firumvarpsgreinin skilgreinir þá og íbúum Norðurlanda og 
EES ríkjanna tryggður réttur til dvalarleyfis hér á landi.

Það sem er fyrst og fremst athugunarvert, verði ákvæðið óbreytt að iögum, er að með því ákvæði 
skapast fortakslaus réttur til handa nánustu aðstandendum til dvalarleyfis. í öðru lagi, rétturinn til 
að fá til sín nánustu aðstandendur, eins og þeir eru skilgreindir í 2. mgr. 13. gr., stofiiast um leið 
og útlendingur hefiar fengið útgefið dvalarleyfi er getur orðið grundvöllur búsetuleyfis. Samkvæmt 
þessari túlkun er nauðsynlegt að breyta fhimvarpsgreininni i heimildarákvæði. Það getur vart 
verið vilji löggjafans að í öllum tilfellum skapist óskoraður réttur til svo víðtækrar 
ijölskyldusameiningar sem 2. mgr. 13. gr. frumvarpsins greinir um leið og útlendingur hefur fengið 
útgefið dvalarleyfi, sem gerist um leið og viðkomandi kemur fyrst til landsins. I þriðja lagi öðlast 
þeir sem falla undir skilgreininguna nánustu aðstandendur, dvalarréttindi til samræmis við leyfi 
þess aðila er þeir leiða rétt sinn af, sem kann að vera ótímabundinn ef viðkomandi er þegar dvelur 
hér hefur öðlast búsetuleyfi skv. 15. gr. frumvarpsins.

Skilyrði þess að réttur skapist, er að viðkomandi nánustu ættingjar hafi framfærslu eða sá sem fyrir 
er hér á landi geti staðið straum af framfærslu, sjúkratryggingum og húsnæði. Hér virðist vera um 
tæmandi talningu að ræða, þ.e. ekki verða sett frekari skilyrði fyrir útgáfu dvalarleyfis til þeirra 
aðila er hér um ræðir. Til þess að rétturinn skapist þarf aðeins einn fjölskyldumeðlimur að vera 
með löglega dvöl á íslandi.

Nágrannariki okkar styðjast að megin stofiii til við samsvarandi heimildir en þó ber að athuga að 
Danir hyggjast nú miða við 7 ára búsetu áður en ljölskyldusameining getur átt sér stað. Hins vegar 
hafa flest ríki innan Schengen samstarfsins miðað við að um heimildarákvæði sé að ræða en ekki 
fortakslausan rétt til dvalarleyfis. í núgildandi danskri löggjöf er sambærilegt ákvæði sem þó er 
heimildarákvæði en bundið átta matskenndum þáttum sem fyrst og fremst varða tengsl 
viðkomandi útlendings við landið, er óskar efiir því að fá til sín nánustu aðstandendur.

Eins og Útlendingaeflirlitið hefur áður áréttað er sundurgreining dvalarleyfis og réttar til 
atvinnuþátttöku, sem gildir hér á landi, ákaflega óheppileg. Ef ætlunin er að skipa þessum málum 
eins og lagt er til í frumvarpinu vaknar sú spurning hvort ekki sé eðlilegt og jafhvel nauðsynlegt 
m.a. út frá mannréttindasjónarmiðum að fólk sem hefur dvalarrétt á Islandi njóti þess að fá 
tækifæri til að reyna að sjá sjálfu sér farborða með atvinnuþátttöku. I þessu sambandi er rétt að 
hafa í huga að viðkomandi aðilar leiða, í lang flestum tilfeUum, rétt sinn af rétti annars útlendings 
sem hefur dvalar og atvinnuréttindi, og fær dvalarrétt til samræmis við þann aðila og ætti því að 
njóta sama réttar til atvinnuþáttöku.

Útlendingaeftirlitið telur nauðsynlegt að gera breytingu á framangreindri frumvarpsgrein þannig að 
um heimildarákvæði verði að ræða, gagnvart þeim útlendingum, sem ekki falla undir reglur EES 
samningsins.
Rétt er þó að ítreka að öll lagaákvæði og reglur um ijölskyldusameiningu eru ákaflega viðkvæm í 
meðförum og hafa verið uppspretta deilna i öllum nágrannalöndum okkar.



29. gr. Rannsóknarúrræði.

í 4. mgr. 29. gr. frumvarpsins er íjallað um þær heimildir sem stjómvöld hafa til að taka fingarför 
og ljósmyndir af útlendingum sem hingað koma að nánari skilyrðum uppfylltum. Athuga ber að í 
frumvarpi til laga um útlendinga er lagt var fram á 126. löggjafarþingi var heimild stjómvalda 
víðtækari, þ.e. þar var gert ráð fyrir að til staðar væri heimild til að rannsaka erfðaefini útlendings 
þegar nánari skilyrðum væri ílillnægt.

Það er skoðun Útlendingaeftirlisins að eðlilegt sé að heimild til að rannsóknar á erfðaefni sé til 
staðar. Reynsla nágrannaríkja okkar er sú að ákvæði sem þetta er nauðsynlegt þegar kemur að 
málum er varða ljölskyldusameiningu og hælisleitendur. Ljóst er að að í sumum ríkjum er erfitt að 
fá skjöl er sanna vensl og skyldleika fólks og hafa því nágrannaríki okkar tekið upp rannsóknir á 
erföaefrii til þess að auðvelda Qölskyldusameiningu, en ef ekki væri lagaheimild til að dreifa gæti 
fjölskyldusameining í mörgum tilfellum ekki átt sér stað. Það er jafhframt reynsla nágrannaríkja 
okkar að í ákveðnum tilvikum hafa meintir foreldrar (foreldri) dregið umsóknir til baka um 
fjölskyldusameiningu þegar fyrir hefur legið að rannsókn á erföaefiii verði gerð að skilyrði og þykir 
það ótvírætt benda til þess að ekki hafi verið um skyldleika að ræða í þeim tilvikum.

Það er álit Útlendingaeftirlitsins að nú þegar séu böm hérlendis sem eru ranglega "feðruð" eða 
ranglega "mæðruð". Hér á landi hafa komið upp tilvik þar sem meint foreldri hefur lagt fram “gilt 
fæðingarvottorð” en síðar hafa komið ábendingar þess efiús að efiii vottorðsins sé ekki rétt og eftir 
viðtal Útlendingaeftirlitsins við viðkomandi hefiir umsókn verið dregin til baka. Staða 
Útlendingaeftirlitsins í slíkum málum er ekki sterk þar sem vottorð er í raun gilt og eini möguleiki 
stofiiunarinnar er að hafiia framlögðum vottorðum frá viðkomandi ríki á grundvelli þess að fólk 
geti hæglega keypt fölsuð vottorð og þar með gert allar fyrirhugaðar fjölskyldusameiningar frá 
tilteknu ríki afar tortryggilegar. Slík afstaða er hins vegar óheppileg þar sem meirihluti umsókna 
um fjölskyldusameiningu byggir á raunverulegum venslum og skyldleika en ákvæði sem heimilaði 
rannsókn á erföaefhi væri til þess fallið að tryggja viðkomandi þann möguleika að 
fjölskyldusameining næði fram að ganga.

í málum hælisleitenda er brýnt er að hafa heimild til að beita rannsóknum á erföaefiium og þá sér í 
lagi þegar málum er svo háttað sem 4. gr. Dyflinarsamningsins mælir fyrir um og varða réttindi 
hælisleitenda sem leidd eru af skyldleika í viðkomandi landi. Þessi aðstaða getur átt við í þeim 
tilfellum er hælisleitendur koma hingað til lands og gefa upp skyldleika við flóttamenn í öðrum 
Evrópuríkjum eða hafa við skýrslugjöf í einu ríki lýst sig vera án skyldleika við nokkum aðila þar 
í landi en lýsa skyldleika við aðila sem er með búsetu hérlendis. í slíkum tilfellum er aðstaðan oft 
þannig að engum gögnum er til að dreifa er staðfesta framburð viðkomandi og væri þá eðlilegt að 
rannsókn á erföaefhi gæti farið fram.

Útlendingaeftirlitið hefiir kannað hvemig þessum málum er háttað á Norðurlöndunum. í ljós hefur 
komið að þar fara fram rannsóknir á erföaefhum. í Danmörku (40. gr. Útlendingalaga) og 
Finnlandi (18. gr. f. Útlendingalaga) er heimildin lögfest. í Svíþjóð og Noregi eru framkvæmdar 
rannsóknir á erfðaefiii án þess að bein lagaheimild standi til þess og byggir þá rannsóknin á 
samþykki viðkomandi. í Svíþjóð eru DNA rannsóknir dýrar, og því hefur blóðfiokkagreining, í 
sumum tilfellum, verið látin nægja. í Danmörku fellur kostnaður við rannsókn á umsækjanda ef í



ljós kemur að rannsókn á erfðaefni leiðir í ljós að ekki er um skyldleika að ræða. Samkvæmt 
ákvæðum finnsku útlendingalöggjafarinnar fellur kostnaður á ríkið nema í þeim tilvikum þegar 
skyldleikar eru engir, þá hefur finnska ríkið heimild til að krefja umsækjanda um áfallinn kostnað. 
Tekið skal fram að Útlendingaefiirlitð telur að rannsókn á erfðaefiii fari einungis fram í algerum 
undantekningartilfellum. Engu að síður er nauðsynlegt að þessi heimild sé fyrir hendi og þá sér í 
lagi þegar ekki reynist mögulegt fyrir umsækjanda að leggja fram fullnægjandi gögn er sanna 
fjölskyldutengsl.

Með vísan til ofanritaðs og ekki hvað síst til að tryggja réttindi útlendinga er æskja þess að fá til 
sín fjölskyldumeðlimi er eindregið lagt til að heimild til að beita rannsóknum á erfðaefiii verði bætt 
að nýju inn í frumvarpið.

F.h. Útlendingaeflirlitsins,


