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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um útlendinga, 433 mál.

Samkvæmt bréfi dags. 13.febrúar 2002 er óskað eftir umsögn Alþjóðahúss um 
fumvarp til laga um útlendinga og um breytingu á lögum um eftirlit með útlendingum. 
Eftirfarandi eru athugasemdir Alþjóðahúss við frumvarpið.

Katla Þorsteinsdóttir 
Alþjóðahúsi ehf.
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Athugasemdir Alþjóðahúss við frumvarp til laga um
útlendinga.

Almennt

Alltof víðtækt framsal löggjafarvalds til framkvæmdavalds

Skv. 2. mgr. 66. gr. stjómarskrárinnar sbr. stjómskipunarlög nr. 97/1995, skal með 
lögum skipað rétti útlendinga til að koma til landsins og dvalar og fyrir hvaða sakir 
hægt er að vísa þeim úr landi. Telur Alþjóðahús ákvæði frumvarpsins ekki í samræmi 
við áskilnað stjómarskrárinnar að þessu leiti, lögin vera óskýr og reglumar 
óaðgengilegar af þessum sökum, en það var einmitt eitt af því sem hefði átt að hafa að 
leiðarljósi með setningu nýrra laga.
Auk almennrar reglugerðarheimildar í 58. gr. eru reglugerðarheimildir sem lúta bæði 
að efnisreglum og málsmeðferðarreglum mjög víða í lögunum. Til þess að lögin 
samræmist ákvæði 2. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar telur Alþjóðahús að réttara væri 
að lögin sjálf innihéldu skýrari reglur. Sérstaklega er þetta mikilvægt varðandi 
efnisreglumar sjálfar. Eins og frumvarpið er nú er réttur útlendinga til að koma til 
landsins og dvelja hér er í mörgum tilfellum alfarið háð skilyrðum sem 
dómsmálaráðherra hefur heimild til að setja samkvæmt ákvæðum frumvarpsins. Þetta 
er sérstaklega varhugavert þar sem lögin snerta í mörgum tilvikum
grundvallarmannréttindi fólks.

*

Makar Islendinga

Algerlega vantar í frumvarpið umfjöllun um maka íslendinga og hver réttur þeirra er 
við skilnað, t.d. ef viðkomandi eiga bam saman. Vill Alþjóðahús benda að þessu 
tilefni á dóm Mannréttindadómstóls Evrópu frá 21. júní 1988 í máli nr. 10730/84 
(Berrehab gegn Hollandi).

Lög um atvinnuréttindi útlendinga

Alþjóðahúsi þykir það mjög óheppileg tilhögun að sérstök lög fjalli um 
atvinnuréttindi útlendinga. Það hefði verið mun heppilegri tilhögun ef þessir tveir 
lagabálkar væru sameinaðir og framkvæmd þeirra felld undir sömu stjómvöld þar sem 
veiting leyfa samkvæmt þessum reglum helst iðulega í hendur.
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Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins 

3. gr. Framkvæmd laganna

O f víðtækt framsal löggjafarvalds
1. mgr. felur í sér of víðtækt framsal löggjafarvalds til dómsmálaráðherra. 
Nauðsynlegt að lögin sjálf innihaldi skýrar og ítarlegar reglur um heimild útlendinga 
til að koma til landsins og dvelja hér á landi sbr. 2. mgr. 66. stjómarskrárinnar.

6. gr. Vegabréfsáritanir

O f víðtœkt framsal löggjafarvalds
Hér vantar skýrar reglur um vegabréfsáritun.
Réttur útlendinga til að koma til landsins skv. þessari grein er háður því að þeir hafi 
vegabréfsáritun, nema annað sé ákveðið í reglum sem dómsmálaráðherra setur. Engar 
lögákveðnar reglur eru hins vegar í frumvarpinu um veitingu vegabréfsáritana heldur 
er dómsmálaráðherra falið að setja nánari reglur og Útlendingastofnun að taka 
ákvörðun um útgáfu vegabréfsáritunar. Þetta telur Alþjóðahús ganga í berhögg við 2. 
mgr. 66. gr. stjómarskrárinnar.

7. gr. Áhafnir skipa og loftfara

Of víðtækt framsal löggjafarvalds til dómsmálaráðherra
Það gengur í berhögg við ákv. 2. mgr. 66. gr. stjómarskrárinnar að dómsmálaráðherra 
sé falið vald til að setja reglur um landgönguleyfi og dvöl útlendinga, svo og fyrir 
hvaða sakri þeim er meinuð landganga. Samkvæmt stjómarskrárákvæðinu þurfa slíkar 
reglur að vera lögákveðnar.

10. gr. Útgáfa dvalarleyfis

Utgáfa dvalarleyfis áður en komið er til landsins
Skilyrðið um að dvalarleyfi sem veitt er í fyrsta sinn sé gefið út áður en útlendingur 
kemur til landsins þykir Alþjóðahúsi alltof þungbært. Ýmsar ástæður geta verið til 
þess að útlendingur sækir um dvalarleyfi og eru það óþarflega strangar kröfur að ef 
hann er staddur hér, þurfi hann að hverfa af landi brott meðan umsókn hans hlýtur 
afgreiðslu.
Þá er gerð athugasemd við orðalagið „ríkar sanngimisástæður“ og þykir þetta orðalag 
gefa stjómvöldum alltof víðtæka heimild til mats.

11. gr. Skilyrði dvalarleyfís

Of víðtœkt framsal löggjafarvalds til dómsmálaráðherra
Skilyrði dvalarleyfis er hér háð reglum sem dómsmálaráðherra setur. í a-lið er skilyrði 
dvalarleyfis háð reglum dómsmálaráðherra og í b-lið er vísað til 1. mgr. 3. gr. sem 
kveður á um að dómsmálaráðherra setji nánari reglur um heimild útlendinga til að
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koma til landsins og dvelja hér á landi, þrátt fyrir skýr fyrirmæli 2. mgr. 66. gr. 
stjómarskrárinnar.

Dvalarleyfi a f mannúðarástœðum
Útskýringu vantar á því hvað átt er við með „dvalarleyfi af mannúðarástæðum“ sbr. 2. 
mgr. 11. gr. Algerlega vantar hér skýringu eða leiðbeiningarreglur og stjómvöldum er 
þannig eftirlátið mjög víðtækt mat. Þá er það gagnrýni vert að um sé að ræða 
heimildarákvæði. Ef ríkar mannúðarástæður mæla með því að útlendingi sé veitt 
dvalarleyfi, þykir Alþjóðahúsi að það ætti að vera í þeim tilvikum skylda að veita 
dvalarleyfi.

Framfærsla
Útskýringu á því hvað felst í hugtakinu „framfærsla“ sbr. a-lið 1. mgr. Er átt við 
ákveðna peningaupphæð á bankabók eða getur annars konar trygging fyrir framfærslu 
verið nægjanleg?

Sjúkratrygging
Athugasemd er gerð við það skilyrði dvalarleyfis að sjúkratrygging sé tryggð. Ef 
einstaklingur hefur átt lögheimili á íslandi í 6 mánuði er hann sjúkratryggður skv. 
lögum nr. 117/1993 um almannatryggingar. Hér er því verið að gera strangari kröfur, 
verið að binda í lög kröfu um að einstaklingur kaupi sér sjálfur tryggingu. Trygging 
þessi er dýr, iðgjald fyrir fullorðna einstaklinga kostar frá kr. 14.500 -  155.000 kr., 
auk þess sem sjálfsábyrgð er 50.000. kr. sem gerir það að verkum að einstaklingurinn 
er ekki tryggður fyrir læknisþjónustu og lyfjum sem nema lægri upphæð. Alþjóðahúsi 
þykir lögbinding slíkrar tryggingar ófær.

Heimildarákvæði
Athugasemd er gerð við það að 11. gr. sé heimildarákvæði. Alþjóðahúsi þykir það 
nauðsynlegt til að réttaröryggi sé tryggt að um væri að ræða rétt útlendings til 
dvalarleyfis ef hann uppfyllir þau skilyrði sem gerð eru í 11. gr.

13. gr. Dvalarleyfi fyrir aðstandendur

Framfærsla
Algerlega skortir í lögunum skilgreiningu á því hvað átt er við með „framfærslu“. 
Alþjóðahúsi þykir vafasamt að það standist ákvæði 71. gr. stjómarskrárinnar og 8. gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu að synja nánustu aðstandendum um dvalarleyfi þótt 
ekki liggi fyrir ákveðin peningaupphæð á bankabók sem tryggi framfærslu eða jafnvel 
að framfærsla sé yfirhöfuð fyrirfram tryggð. Hér er um alltof víðtækt og opið ákvæði 
að ræða.

Börn eldri en 18 ára
Alþjóðahúsi þykir skorta á að lögin kveði á um böm eldri en 18 ára. Teljast þau ekki 
„nánustu aðstandendur “í skilningi laganna?
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O f víðtækt framsal löggjafarvalds til dómsmálaráðherra
Hér vísast til sömu athugasemda og um 11. gr. þar sem vísað er til þess ákvæðis 
varðandi skilyrði þau sem þurfa að vera uppfyllt til að dvalarleyfi megi endumýja. 
Varðandi endumýjun þykir Alþjóðahúsi enn frekari ástæða til að reglur séu ákveðnar 
með lögum, skýrar og aðgengilegar. Réttarstaða fólks sem þegar er á landinu á 
tímabundnu dvalarleyfi er að öðrum kosti mjög ótrygg.

14. gr. Endurnýjun

15. gr. Búsetuleyfi

Samfelld búseta
Skýra þarf hvað átt er við með „samfelldri búsetu“

Skilyrði um íslenskunámskeið
Alvarleg athugasemd er gerð við það að þátttaka í íslenskunámskeiði sé skilyrði 
búsetuleyfis. Hér er um greinilega um að ræða mismunun á grundvelli þjóðemis því 
ekki þurfa allir „útlendingar“ að sækja um búsetuleyfi, t.d. norðurlandabúar, EES- 
borgarar og makar íslendinga. Einnig er gerð athugasemd við það að lögin kveði á um 
gjald fyrir námskeiðsishald sem er lögbundið. Þannig er búseturéttur tengdur efnahag 
og uppruna, þ.e. það er auðveldara fyrir fólk úr ákveðnu málaumhverfi að læra 
íslensku en öðru. Fólksflutningar milli landa eru sífellt að færast í aukana og 
Alþjóðahúsi þykir það vera til hagsbóta fyrir íslenskt samfélag að útlendingar flytji til 
landsins. Skilyrði þetta skerðir rétt útlendinga til að ráða högum sínum sjálfir og 
verður að telja þetta skilyrði andstætt nútíma mannréttindasjónarmiðum.
Það skal tekið fram að skylda þessi er ekki í lögum nr. 100/1952 um íslenskan 
ríkisborgararétt.

Heimildarákvæði
Athugasemd er gerð við það að 15. gr. sé heimildarákvæði. Vísast til sömu 
athugasemda og varðandi 11. gr. en hér em enn ríkari ástæður til þess að um sé að 
ræða rétt en ekki heimild stjómvalda til útgáfu búsetuleyfis þar sem útlendingur 
dvelur í landinu.

16. gr. Afturköllun

Almennar stjómsýslureglur
Alþjóðahús telur heimildina í 16. gr. um að afturkalla megi dvalarleyfi ef það leiðir 
„að öðru leyti af almennum stjómsýslureglum" mjög óskýra og allt of rúma. Hvaða 
tilfelli geta fallið hér undir?

Skilyrðum fyrir veitingu dvalarleyfis eða búsetuleyfis ekki lengur fullnœgt 
Afturköllun dvalar- eða búsetuleyfis getur verið mjög íþyngjandi fyrir útlending. 
Margar ástæður geta valdið því að skilyrði þau sem voru uppfyllt þegar hann kom 
hingað í fyrsta sinn em ekki lengur fyrir hendi, t.d. breyting á fjölskylduaðstæðum. 
Getur það t.d. verið fullnægjandi ástæða til afturköllunar ef útlendingur skilur við 
íslenskan maka sinn?
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Takmörkun áfriðhelgi einkalífs
Skv. 3. mgr. 17. gr. getur dómsmálaráðherra sett reglur um að útlendingur sem ekki 
þarf dvalarleyfi skuli tilkynna lögreglunni um heimili sitt hér á landi og um vinnu sína 
eða starf. Þetta þykir Alþjóðahúsi of mikil takmörkun á friðhelgi einkalífs og stangast 
einnig á við meðalhófsreglu, þar sem mun skemmra væri gengið ef skyldan næði til 
þess að tilkynna aðseturskipti til Hagstofu. Alls ekki ætti að blanda Iögreglu í málefni 
útlendinga nema þeir hafi framið eða séu grunaðir um að hafa framið refsiverðan 
verknað. Ákvæði þetta er til þess fallið að ýta undir fordóma.

17. gr. Tilkynningarskylda

18. gr. Frávísun við komu til landsins

O f víðtœkt framsal löggjafarvalds til dómsmálaráðherra
Réttur útlendinga til að koma til landsins eru háðar reglum sem dómsmálaráðherra 
setur sbr. 1. mgr. 3. g r . , 5. gr. og 3.mgr. 6. gr. frumvarpsins. Skv. 18. gr. er heimilt að 
vísa útlendingi frá ef skilyrði þessara reglna eru ekki uppfyllt. Það er því 
dómsmálaráðherra sem enn hefur of víðtækt vald til að vama mönnum komu til 
landsins sbr. 2. mgr. 66. gr. stjómarskrárinnar.

20. gr. Brottvísun og 21. gr. Frávísun og brottvísun útlendings sem hefur 
búsetuleyfí ofl.

Refsirammi
Athugasemd er gerð við það að miðað sé við refsramma brots sbr. b-lið 1. mgr.20.gr. 
og b-lið 2. mgr. 21. gr. Réttara væri að miða við lend fangelsisdóms sem dæmdur 
hefur verið í viðkomandi refsimáli.

24. gr. Andmælaréttur

Tungumál
Athugasemd er gerð við það að í upptalningu 2. mgr. á þeim málum sem þar falla 
undir, séu ekki mál útlendinga sem sækja um dvalarleyfi vegna ríkra 
mannúðarsjónarmiða. Alþjóðahúsi þykir að taka ætti upp í ákvæðið skyldu til að kalla 
til túlk í þeim tilfellum að útlendingur geti ekki tjáð sig svo viðunandi sé, enda 
mikilvægt fyrir hann jafnt að koma á framfæri andmælum sínum og að fá svör við 
spumingum sínum til að gera sér grein fyrir réttarstöðu sinni.

25. gr. Leiðbeiningarskylda

Aðstoð lögmanns á eigin kostnað
Alþjóðahúsi þykir eðlilegt að allir hælisleitendur fái ókeypis aðstoð lögmanns þar sem 
það er afar ólíklegt að þeir hafi möguleika á því að leita lögmanns á eigin kostnað og 
til þess fallið að gera réttarúrræðið óvirkt og er það í ósamræmi við 
Mannréttindasáttmála Evrópu sem kveður á um skyldu ríkja til að tryggja borgurunum 
virk réttarúrræði.
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Athugasemd er gerð við það að ekki sé hægt að kæra allar ákvarðanir 
Útlendingastofnunar sbr. 1. mgr.

30. gr. Kæruheimild

32. gr. Hvenær ákvörðun í málum um hlli eða vernd gegn ofsóknum getur komið 
til framkvæmda

Alþjóðahúsi þykir óljóst hvað átt er við með orðalaginu „augljóst að aðstæður séu 
ekki þannig“ sbr. 1. mgr. Aðstæður geta breyst dag frá degi og því hæpið að tala um 
eitthvað augljóst þessum efnum. Alþjóðahúsi þykir réttara að þetta ákvæði kvæði á 
um flýtimeðferð í þeim tilfellum að Útlendingastofnun teldi „augljóst að aðstæður 
væru ekki þannig“.
Alþjóðahúsi þykir að auk þeirra aðstæðna að ákvæði 1. mgr. 45. gr. eigi við, skuli þau 
tilvik að útlendingur sæki um dvalarleyfi vega ríkra mannúðarsjónarmiða falla undir
1. mgr.

34. gr. Réttaraðstoð

Athugasemd er gerð við það að skylda stjórnvalda til að skipa útlendingi talsmann sbr.
2. mgr. sé takmörkuð við kærustig. Mikilvægur grunnur eru lagðar í slíkum málum 
strax á fyrsta stigi og því mikilvægt að talsmaður sé með strax á fyrsta 
stjómsýslustigi.

37. gr. Dvalarleyfi fyrir aðstandendur EES-útlendings,
38. gr. Aframhaldandi dvöl að loknu starfí og 
40. gr. Endurnýjun dvalarleyfís

O f víðtœkt framsal löggjafarvalds til dómsmálaráðherra
Varðandi öll þessi þrjú ákvæði, 37., 38.og 40. gr. telur Alþjóðahús að 
dómsmálaráðherra hafi nánast óskoraða heimild til að setja takmarkanir fyrir veitingu 
dvalarleyfis fyrir aðstandendur, framlengingu og endumýjun. Þetta er að mati 
álitsgjafa ófært og í berhögg við ákvæði 2. mgr. 66. gr. stjómarskrárinnar.

46. gr. Réttur til hælis

Athugasemd er gerð við f-lið l.mgr. þar sem segir að synja megi um hæli vegna 
krefjandi þjóðarhagsmuna. Þetta ákvæði er mjög óskýrt og skortir algerlega skýringar 
á því hvað við er átt. Skýringa er heldur ekki að finna í athugasemdum með greininni.

52. gr. Sérákvæði vegna öryggis ríkissins o.fl.

Alþjóðahúsi þykir það ótæk regla að það sé á hendi Útlendingastofnunar að taka 
ákvörðun um að synja um útgáfu dvalar- eða búsetuleyfis vegna utanríkisstefnu



ríkisins, öryggi eða mikilvægra þjóðarhagsmuna. Er það t.d. á færi Útlendinga- 
stofnunar að túlka utanríkisstefnu ríkisins og taka ákvarðanir í samræmi við slíkt mat?

53. gr. Upplýsinga- og tilkynningaskylda útlendinga

Athugasemd er gerð við þetta ákvæði þar sem það felur í sér takmörkun á friðhelgi 
einkalífs og þykir óþarflega íþyngjandi fyrir einstaklinga. Ákvæðið felur í sér 
mismunun sbr. 2. mgr. þar sem greinarmunur er gerður á því hvort útlendingar koma 
frá norðurlöndunum eða öðrum löndum og stangast þannig á við ákvæði 65. gr. 
stjómarskrár íslands sbr. lög nr. 33/1944 og 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu sbr. 
lög nr. 62/1994.

*

56. gr. Abyrgð á kostnaði

Abvrað eisanda fars eða loftfars
Skv. 2. mgr. er eigandi fars eða leigutaki, stjómandi eða umboðsmaður fars sem 
útlendingur sem færður er úr landi hefur komið með, ábyrgur fyrir því að flytja 
útlending úr landi eða greiða kostnað við það. Alþjóðahús bendir á að viðkomandi 
aðilar hafa ekki sérþekkingu til að meta hvort viðkomandi einstaklingar eigi rétt á hæli 
og með þessu ákvæði getur lífi flóttafólks þannig verið beinlínis stefnt í hættu.


