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Hjálagðar em umsagnir undirritaðrar fyrir hönd Mannréttindaskrifstofu íslands (hér eftir 
MRSI) um frumvarp til laga um útlendinga, sem lagt hefur verið fram á Alþingi á ný með 
nokkrum breytingum frá framlagningu þess á 126. löggjafarþinginu 2000-2001.

Af hálfu MRSI hafa áður verið lagðar fram umsagnir um frumvarpið, þegar það var í 
smíðum, m.a. til dómsmálaráðherra þegar í október 1998, er MRSI og Rauði krossinn 
stóðu sameiginlega að umsögnum, sem samdar voru af reyndum lögfræðingi. Aftur var 
skilað athugasemdum MRSÍ í febrúar 2001.

Undirrituð hefur skoðað frumvarpið sjálfstætt og borið saman við það nýjustu breytingar. 
Er það, sem hér fylgir, skrifað með hliðsjón af fyrri umsögnum en þó breytt og bætt við 
eftir því sem talin var þörf á og tilefni til.

Meðfylgjandi umsagnir taka ekki til kafla VI og VII í frumvarpinu, þar sem annarsvegar 
er fjallað um útlendinga, er falla undir samninginn um evrópska efnahagssvæðið, 
hinsvegar um flóttamenn og þá, sem þurfa vemd gegn ofsóknum - að undanskilinni þó 
45. gr. sem oft er vísað til i sambandi við ýmis ákvæði. Ástæðan er einfaldlega sú, að 
vegna anna við önnur verkefni vannst ekki tími til að bera þessa kafla nægilega rækilega 
saman við samningana sem þeir byggja á, þ.e. EES samninginn og Aþjóðasamninginn um 
stöðu flóttamanna frá 28. júlí 1951, sbr. viðauka frá 31. janúar 1967. Taldi undirrituð rétt 
að láta frá MRSI fara það efni, sem náðist að vinna fremur en ekkert enda þótt þessa tvo 
kafla yrði að skilja eftir ófullgerða.

Það er mat undirritaðrar, að frumvarp þetta þurfi ennþá nokkurar endurskoðunar við áður 
en það verður að lögum. Sum ákvæði þess em varasöm og bjóða heim mörgum hættum. 
Að vísu má segja, að veldur hver á heldur, þegar kemur að framkvæmdinni, en brýnt er 
að koma í veg fyrir, að þeir fordómar, sem þegar em fyrir hendi i þjóðfélaginu, fái færi til 
útbreiðslu á gmndvelli laga, sem Alþingi hefur sett.
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Undirrituð telur rétt að minna sérstaklega á, að skv. 1. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, 
(MSE) sem hefur verið lögleiddur á íslandi, skulu aðildarríki hans tryggja hveijum þeim, 
sem innan yfirráðasvæðis þeirra dvelst, réttindi þau og frelsi, sem skilgreind eru í I Kafla 
sáttmálans. Er sérstök ástæða til að minna á, að allar reglur 5. og 6. gr. samningsins eiga 
við um útlendinga sem hér dveljast, hvort sem þeir eru löglega í landinu eður ei. Með 
nýjustu breytingum á frumvarpinu hafa verið skafnir af því verstu vankantamir, sem 
jöðmðu við brot á MSE, en ýmsu þyrfti þó enn að breyta til þess að Island geti talist til 
fyrirmyndar að því er varðar lagasetningu um mál og meðferð útlendinga.

Er það von undirritaðrar, að þingmenn gefi sér góðan tima til að yfirfara og ræða 
frumvarpið með hliðsjón af meðfylgjandi athugasemdum sem og öðmm er þeim berast.

Virðingarfyllst,

Reykjavík 28. febrúar, 2002,





ATHUGASEM DIR  

Mannréttindaskrifstofu Islands 
um 

frumvarp til laga um útlendinga

Mannréttindaskrifstofa íslands -  hér eftir MRSÍ - gerir eftirfarandi 
atiiugasemdir við frumvarp til laga um útlendinga sem ætlað er að koma í 
stað núgildandi laga um eftirlit með útlendingum nr. 45/1965 með síðari 
breytingum.

í upphafi skal tekið fram, að MRSÍ taldi frumvarpið, sem lagt var fyrir 
Alþingi á 126. löggjafarþingi 2000 -  2001, fela í sér ýmis athyglisverð og 
þörf nýmæli og fagnaði tilkomu þeirra. Þvi er miður, að frá sumum þeirra 
hefur verið horfið og fram komið nýjar breytingar, sem telja verður til hins 
verra. Hvetur MRSI eindregið til þess að þær verði endurskoðaðar og tekið 
verði tillit til þeirra athugasemda sem hér fara á eftir. Aðrar framkomnar 
breytingar eru til bóta en betur má ef duga skal að mati MRSÍ.

A. Sérstök atriði sem vantar í frumvarpið:

Auk athugasemda við fmmvarpið vill MRSÍ sérstaklega benda á eftirfarandi atriði, sem 
mikilvægt er að lögin kveði á um, en er ekki að fmna í frumvarpinu.

1. I frumvarpinu er hvorki að finna skilgreiningu hugtaksins “útlendingur” né 
flokkun útlendinga, sem mismunandi stöðu hafa samkvæmt landslögum og 
alþjóðalögum. Væri gott að sjá slíka flokkun strax í upphafi frumvarpsins, bæði til 
þess að þegar megi Ijóst vera til hverra það tekur og hvar ella skuli leita fanga.

I greinargerð með frumvarpinu er hugtakið “útlendingur” skýrt þannig, að svo teljist 
“hver sá, sem ekki er íslenskur ríkisborgari samkvæmt lögum um islenskan
ríkisborgararétt.....” Siðan er rakið, að mismunandi reglur geti gilt um einstaka “flokka”
útlendinga. Taldir eru upp ýmsir flokkar, en sú flokkun er ekki tæmandi. Fyrir þá sem 
ekki hafa greinargerðina við hendina væri gott að fá þessar upplýsingar i upphafi laganna 
sjálfra, bæði skilgreininguna og flokkun útlendinga, þar sem visað væri bæði til kafla í 
lögunum sjálfum og annarra laga sem einnig fjalla sérstaklega um útlendinga. Þannig 
kæmust lögin nær því að teljast heildarlöggjöf um útlendinga, sem þau verða ekki skv. 
frumvarpinu eins og það liggur nú fyrir.
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2. Ákvæði sem taki sérstaklega til erlendra barna (innan 18. ára) sem eru eða verða 
án foreldra / forráðamanna.

Sérstakar reglur þarf að hafa um meðferð mála þegar böm án foreldra eða annarra 
forráðamanna sækja um hæli og mælist MRSÍ til þess að slíkt ákvæði verði fellt inn í 
frumvarpið/lögin. Jafnframt er brýnt að setja reglur um það hvemig með skuli fara mál 
bama, sem komið hafa til landsins ásamt foreldri/foreldrum eða forráðamönnum en verða 
af einhveijum ástæðum einstæðingar, t.d. vegna foreldramissis, skilnaðar foreldra eða 
brotthvars annarra eða beggja frá landinu.

r

3. Akvæði sem tilgreini kröfur um menntun og þjálfun þeirra aðila sem fjalla um 
umsóknir um hæli.

MRSI mælist til þess, að slíkt ákvæði verði tekið upp í frumvarpið/lögin og að kröfur 
þær sem gerðar verði til þessara aðila samræmist tilmælum Flóttamannastofnunar 
Sameinuðu þjóðanna.

4. Ákvæði um að útlendingur skuli njóta sömu réttinda og bera sömu skyldur og 
íslenskir ríkisborgarar meðan hann dvelst löglega hér á landi - nema annað leiði af 
gildandi réttarreglum.

Akvæði um þetta mun hafa verið að finna í fyrri frumvörpum til laga um útlendinga en 
verið fellt niður. Það er álit MRSÍ að mikilvægt sé að kveða á um þetta sérstaklega

5. Ákvæði um að lögunum skuli beita í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar 
íslenska ríkisins þegar tilgangur þeirrar er að styrkja réttarstöðu útlendings.

Akvæði um þetta mun hafa verið að finna í fyrri frumvörpum til laga um útlendinga en 
verið fellt niður. Það er álit MRSÍ að mikilvægt sé að kveða á um þetta sérstaklega.
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B. Sérstök athugasemd um atvinnuleyfi fyrir útlendinga.

Mannréttindaskrifstofa íslands telur ástæðu til að gera sérstaka athugasemd um 
atvinnuleyfi fyrir útlendinga.

Utgáfa dvalarieyfa og útgáfa atvinnuleyfa haldast iðulega i hendur þegar útlendingar 
flytjast til landsins. MRSÍ telur æskilegt, að ákvæði um atvinnuréttindi útlendinga verði 
felld inn í frumvarpið til laga um útlendinga og sömu stjómvöldum verði falið að annast 
útgáfu dvalarleyfa og atvinnuleyfa, eins og gert er í norsku útlendingalögunum. Ætti það 
að auðvelda alla framkvæmd og stefnumótun í málefnum útlendinga ef lög og reglur, sem 
gilda um dvalar- og atvinnuleyfi, væri að finna á sama stað og sömu stjómvöld önnuðust 
veitingu leyfanna. Mundi það og auðvelda útlendingum öflun upplýsinga og leiðbeininga 
um réttarstöðu sína og umsóknir um tilskilin leyfi.

MRSI mælir eindregið með þeirri skipan við veitingu atvinnuleyfa, sem norsku 
útlendingalögin gera ráð fyrir, þ.e. að tímabundið atvinnuleyfí sé almennt veitt 
útlendingi sjálfum en ekki tilteknum atvinnurekanda, sbr. 8. gr. norsku 
útlendingalaganna. Atvinnuleyfið mætti hins vegar binda ákveðinni vinnu og ákveðnum 
vinnustað, ef það þætti heppilegt, og hafa um það samráð við stéttarfélög, sbr. 3. mgr. 7. 
gr. norsku útlendingalaganna.

Þetta myndi gefa svigrúm til að veita útlendingi „opið” atvinnuleyfi tímabundið þegar 
sérstaklega stendur á, t.d. þegar um er að ræða útlending sem fær dvalarleyfi á grundvelli 
2. mgr. 11. gr. frumvarpsins eða vegna þess að hann fellur undir 2. ml. 1. mgr. 45. gr. 
þess.1 Ennfremur gætu útlendingar fengið „opið” atvinnuleyfi til að vinna hjá 
mismunandi atvinnurekendum í tilteknum starfsgreinum þar sem kunnáttumenn verða 
ekki fengnir innanlands eða atvinnuvegi landsins skortir vinnuafl.

MRSI telur einnig skynsamlegt að taka upp i frumvarpið samsvarandi reglu og er að finna 
í 4. mgr. 7. gr. norsku útlendingalaganna þess efnis, að veita megi útlendingi, sem hefur 
dvalarleyfi, opið leyfí til að vinna hlutastarf og í leyfum.

1 Þeir útlendinqar sem fá dvalarlevfi hér sem flóttamenn qeta nú beaar fenqið óbundið atvinnulevfi 
skv. 3. mgr. 8. qr. laga um atvinnuréttindi útlendinaa nr. 133/1994.
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C. Athugasemdir um einstakar greinar frumvarpsins.

I. KAFLI

1.-2. gr. frumvarpsins.

Um 1. grein vísast til þess sem að ofan greinir um þörf skilgreiningar hugtaksins 
“útlendingur” og flokkunar eftir mismunandi réttarstöðu.

í 1. mgr. 2. gr. fiv. er tekið fram, að heimildir þær sem lögin veiti til eftirlits með 
útlendingum skuli vera “í samræmi við stefnu stjómvalda hveiju sinni”. Enda þótt víst 
megi segja, að stjómvöld geti hveiju sinni gert þær breytingar á almennum lögum sem 
þeim þóknast, hafi þau fyrir þeim meirihuta á Alþingi -  og þannig framkvæmt lög í 
samræmi við stefnu sína hveiju sinni -  telur MRSÍ harla vafasamt að hafa þetta orðalag i 
lögum þessum. Með því -  og hinu taumlausa reglugerðarvaldi semfrumvarpið kveður á 
um og fjallað verður um í næsta kafla - fær framkvæmdavaldið allt of frjálsar hendur til 
að beita lögunum að eigin geðþótta, án þess að þingmenn eða aðrir fái rönd við reist.

3. gr. frumvarpsins.

Um vald dómsmálaráðherra tíl setningar reglugerða

a) Almennt reglugerðarvald skv. 57. gr. frv.

1 57. gr. frumvarpsins er dómsmálaráðherra veitt almenn heimild til þess að setja nánari 
reglur um framkvæmd ákvæða þess. Jafnframt er í frumvarpinu fjöldi tilvika þar sem 
gert er ráð fyrir að dómsmálaráðherra setji reglur um tiltekin atriði, að hann hafí heimild 
til að setja reglur um tiltekin atriði eða honum er á annan hátt falið að kveða á um atriði 
almenns eðlis. Þetta á bæði við um efnisreglur og reglur um framkvæmd, er varða 
veigamikil atriði.

Löggjöf um málefni útlendinga varðar á margan hátt grundvallarmannréttindi og 
alþjóðlega sáttmála, sem er ætlað að vemda þau. Mælir það gegn mjög rúmu framsali 
löggjafarvalds á þessu sviði til handhafa framkvæmdavalds. Auk þess torveldar það bæði 
alþingismönnum og þeim aðilum, sem veitt er færi á að skila inn athugasemdum, að meta 
efnisatriði tillagna um nýja löggjöf á þessu sviði, ef mikið er um skírskotanir í reglur, sem 
hafa ekki enn verið settar.

Nauðsynlegt er að mikilvæg efnisatriði löggjafar um útlendinga sé aðgengileg í 
aðalatriðum i einum lagabálki en ekki dreifð í ýmsum stjómvaldsreglum - sem 
auðveldara er að breyta þannig að lítið beri á en almennri löggjöf frá Alþingi. Þetta 
skiptir ekki aðeins máli fyrir útlendingana sjálfa og þá sem með mál þeirra fara heldur
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einnig aðstandendur þeirra og alþjóðastofnanir, sem er ætlað að fylgjast með framkvæmd 
alþjóðasáttmála, er varða réttindi útlendinga í aðildarlöndum þeirra.

Að sjálfsögðu verður ekki hjá því komist að veita handhöfum framkvæmdavalds heimild 
til að setja reglur eða taka ákvarðanir um sum almenn efnisatriði er varða málefni 
útlendinga, m.a. með tilliti til reynslu, alþjóðasamninga eða samþykkta á viðkomandi 
sviði. Ætla má að reynsla næstu ára hérlendis muni miklu skipta fyrir mótun 
framtíðarlöggjafar um málefni útlendinga á íslandi.

Engu að síður telur MRSÍ að reyna beri að fylla nánar út i ýmis ákvæði frumvarpsins þar 
sem gert er ráð fyrir að dómsmálaráðherra setji eða megi setja reglur eða kveða á um 
tiltekin almenn atriði - og draga úr reglugerðarvaldinu. Bent er á ýmis dæmi er að þessu 
lúta í þeim athugasemdum sem hér fara á efltir.

MRSI vísar til 2. mgr. 66. gr. stj ómarskrárinnar þar sem segir, að rétti útlendinga til að 
koma til landsins og dveljast hér, svo og fyrir hveijar sakir sé hægt að vísa þeim úr landi, 
skuli skipað með lögum. í athugasemdum með frumvarpinu við ákvæði þetta segir, að 
með þessu sé fyrst og fremst lögð skylda á löggjafann að setja lög til að girða fyrir að 
framkvœmdavaldið hafi ákvörðunarvald um þessi efni án skýrra lögákveðinna 
skilyrða. Telur MRSÍ brýnt að eftir þessu sé farið.

b) Heimild skv. 1. mgr. 3. gr. frumvarpsins.

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. setur dómsmálaráðherra nánari reglur um heimild útlendinga 
til að koma til landsins og dvelja hér á landi. Þessar reglur og aðrar, sem ráðherra setur 
samkvæmt frumvarpinu, taka til meginskilyrðinna fyrir heimild útlendinga til að koma til 
landsins og dvelja hér, sbr. 5. gr. (skilyrði sem vegabréf þarf að fullnægja) 6. gr. (veiting 
vegabréfsáritana), 2. mgr. 7. gr. (landgönguleyfi útlendra sjómanna við dvöl skips í höfn), 
b-liður 1. mgr. 11. gr. (veiting dvalarleyfis) og 19. sbr. 18. gr. (synjun landgöngu).

Viðurkenna ber nauðsyn þess að stjórnvöld hafi stjóm á og eftirlit með flutningi 
útlendinga til landsins að því er varðar landgöngu og dvalarleyfi - enda er það í samræmi 
við þjóðarétt. Hins vegar telur MRSÍ, að lög verði að fela í sér skýr lögákveðin skilyrði 
sem framkvæmdavaldinu beri að starfa eftir að þessu leyti, eins og stjórnarskráin gerir ráð 
fyrir. Þessu er ábótavant í öllum ofangreindum tilvikum. Brýnt er að löggjaflnn leggi 
ljósar linur fyrir framkvæmdavaldið að fara eftir þegar það stjórnar flutningi útlendinga 
til landsins, t.d. þegar það setur reglur, sem fela i sér skilyrði fyrir komu útlendinga til 
landsins og dvöl þeirra hér. Æskilegast er að þetta sé gert í lögunum sjálfum. Til 
málamiðlunar mætti fara þá leið, sem farin er í norsku útlendingalögunum, þ.e. að 
framkvæmdavaldinu verði falið að semja reglur um stjórn á flutningi útlendinga til 
landsins en löggjafarþingið verði að staðfesta þær meginreglur sem gilda um stjómunina, 
sbr. 1. og 2. mgr. 5. gr. norsku útlendingalaganna.
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II KAFLI

4. gr. frumvarpsins

Engar athugasemdir.

5. gr. fmmvarpsins.

Engar athugasemdir.

6. gr. frumvarpsins.

Samkvæmt 6. gr. frv. þarf útlendingur að hafa vegabréfsáritun til að koma til landsins, 
nema annað sé ákveðið í reglum sem dómsmálaráðherra setur. Réttur útlendinga til að 
koma til landsins, sbr. 2. mgr. 66. gr. stjómarskrárinnar, er þannig almennt háður því að 
honum sé veitt vegabréfsáritun.

Samkvæmt 4. mgr. 6. gr. er vegabréfsáritun takmörkuð til “ allt að þriggja mánaða dvalar 
á nánar tilgreindu tímabili”. Þessi þröngu lögbundnu tímamörk hljóta að vekja furðu enda 
þótt vel megi skilja nauðsyn þess að halda dvöl ferðamanna innan einhverra skikkanlegra 
marka. Leggur MRSI til að opnað verðifyrir meiri sveigjanleika íþessum efnum.

Þetta er sérstaklega brýnt verði staðið við ákvæðið í 1. mgr. 10. gr. um að dvalarleyfi, 
sem veitt er í fyrsta sinn skuli hafa verið gefið út áður en komið er til landsins.

í  frv. sjálfu þyrftu einnig að vera skýrari lögákveðin skilyrði fyiir veitingu 
vegabréfsáritana. Með því að dómsmálaráðherra setji reglur þar um og 
Utlendingastofnun fái fijálsar hendur til ákvarðana um umsóknir um vegabréfsáritanir er 
þesum aðilum veitt of einhliða vald. Þá ætti að kveða á um rétt þeirra, sem synjað er 
um vegabréfsáritun, til að fá þá ákvörðun rökstudda.

7. gr. frumvarpsins.

Með vísan til þess sem að framan segir um vald dómsmálaráðherra skv. 1. mgr. 3. gr. og
6. gr. frv. er mœlt með því að skýrum lögákveðnum skilyrðum verði bœtt inn í  
frumvarpið um heinúldina skv. 2. mgr. 7. gr. til að synja útlendum sjómönnum 
landgöngu.
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III KAFLI

8. gr. fmmvarpsins.

Sjá aths. við 6. gr. og 10. gr.

9. gr. frumvarpsins.

Engar athugasemdir

10. gr. frumvarpsins.

I athugasemdum við frumvarpið er ekki skýrt hvers vegna sett er í 10. gr. þess almenn 
regla um að dvalarleyfi sem veitt er í fyrsta sinn skuli hafa verið gefið út áður en komið 
er til landsins. Þessa reglu er ekki að finna í lögum um eftirlit með útlendingum. Hún 
mun koma sérstaklega illa við innflytjendur sem fá í heimsókn ættingja sína, sem hafa 
et.v. í upphafi aðeins haft í huga að dveljast með þeim í 3 mánuði en óska síðar að vera 
lengur og vilja þá gjarnan fá dvalarleyfi lengur.

I 1. gr. segir að vísu, að frá meginreglunni i upphafi ákvæðisins megi víkja ef “ríkar 
sanngimisástæður” mæli með því. Sanngirnisástœður eru teygjanlegt hugtak og þær 
yrðu algerlega háðar mati þeirra sem um fjalla, sem er óheppilegt og býður heim 
hentistefnu.Vœri æskilegt að nefna í  lögunum a.mk. einhver leiðbeinandi dæmi um 
sanngirnisástœður, sem gætu réttlætt frávik frá almennu reglunni

Ymsar ástæður legið til þess, að útlendingur sækir ekki um dvalarleyfi á íslandi fyrr en 
eftir komu til landsins. Ýmist getur verið, að hann taki ekki ákvörðun um frekari dvöl 
fyrr en eftir komuna til landsins eða að hann hafi hreint ekki tök á því að sækja um og fá 
útgefið dvalarleyfi áður en hann ferðast til landsins. Þetta getur átt við hvem sem er; 
hvort sem hann hefúr einhvers persónuleg tengsl hér á landi eða ekki.

Taka þyrfti tillit til hins mikla kostnaðar við að komast hingað til lands, sem veldur því að 
afar óhagkvæmt er fyrir fólk að þurfa að fara úr landi eingöngu til að afla sér dvalarleyfis, 
hafi það hug á frekari dvöl og uppfylli sett skilyrði. Venjulegt flugfargjald milli íslands 
og landa utan Schengen svæðisins getur verið á við 1- 2 mánaða uppihald á íslandi. Sá 
háttur sem á hefur verið hafður að skikka fólk úr landi, þó ekki sé lengra en til Færeyja, er 
með öllu óviðunandi og reyndar fáránlegur. Er brýnt að slíkt háttalag verði af lagt.

Hér þarf meiri sveigjanleika en setja mœtti sem skilyrði fyrir hugsanlegri veitingu 
dvalarleyfis, að sótt sé um það ekki síðar en 2 vikum dvalartími ferðamanns rennur út

Þá telur MRSÍ að sérstaklega œtti að taka fram ífrumvarpinu, að leggja megi fram hér 
á landi umsókn um dvalarleyfi á grundvelli 2. mgr. 11. gr. frumvarpsins
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(mannúdarsjónarmið eða sérstök tengsl) eða vegna þess að fyrir hendi séu aðstæður 2. 
mL 1. mgr. 45. gr. (hœtta á lífláti eða ómannúðlegri meðferð).

11. gr. frumvarpsins.

Samkvæmt a - og b - liðum 1. mgr. 11. gr. frumvarpsins er dómsmálaráðherra veitt 
geysimikið vald til þess að ákvarða skilyrði dvalarleyfis með setningu reglna.

Hér skal ítrekað enn að MRSÍ telur afar hœpið -  og vísar þar til 2. mgr. 66. gr. 
stjórnarskrárinna - að réttur útlendinga til að koma til landsins og dveljast hér, skuli 
svo alfarið háður skilyrðum, sem dómsmálaráðherra hefur opna heimild til að setja, 
enda um að rœða “meginskilyrði fyrir útgáfu dvalarleyfis” að því er segir í  
athugasemdum við greinina í  frv.

Að því er varðar ákvæði a liðar 1. mgr. 11. gr. um að framfærsla, sjúkratrygging og 
húsnæði skuli tryggð er út af fyrir sig skiljanlegt, að til þess sé ætlast að sá, sem óskar hér 
dvalarleyfis, geti séð fyrir sér sjálfur og þurfi ekki að leita aðstoðar félagsmálayfirvalda. 
Hinsvegar vantar einhveijar vísbendingar um til hvers sé ætlast í þessum efnum. Hvemig 
er þetta metið? Hver á að meta? Við hvaða fjárhæðir miðast “tryggð framfærsla”? 
Hverskonar húsnæði skal vera tryggt? Hvemig á útlendingurinn að sanna að þetta sé 
tryggt? A að krefjast þess að einhveijir hér á landi gangist í ábyrgð fyrir útlendinginn?

Ákvæðið eins og það er nú vekur ótal spumingar og þar sem engar visbendingar er að sjá 
um hver/hveijir skuli meta alla þá þætti, sem til greina koma, verður að visa þvi á bug í 
þessari mynd og gera þær kröfur, að það verði annaðhvort fellt út eða bætt inn reglum um 
hver skuli meta þetta og hverrar endurskoðunar það mat verði háð.

I 2. mgr. 11. gr. er gert ráð fyrir því, að dómsmálaráðherra setji nánari reglur um heimild 
til að veita útlendingi dvalarleyfi vegna ríkra mannúðarsjónarmiða eða vegna sérstakra 
tengsla útlendings við landið.

MRSÍ telur hrýnt, að i  frumvarpinu sjálfu verði kveðið nánar á um skilyrði og beitingu 
heimildarinnar.

Má í því sambandi minna á, að þess em ótrúlega fá dæmi, að “einstaklingum” hafi verið 
veitt hæli á Islandi samkvæmt flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna frá 1951; 
yfirleitt hefur hæli eingöngu verið veitt hópum flóttamanna, sem hafa komið til landsins á 
vegum íslenskra stjómvalda. Einstaklingum, sem sótt hafa um hæli sem flóttamenn, 
hefur á hinn bóginn stundum verið veitt dvalarleyfí á öðrum grundvelli, einkum 
mannúðarsjónarmiða. Ætla má þvi að nokkuð muni reyna á þessa heimild, verði hún að 
lögum og því mikilvægt, að hún sé nánar útfærð í sjálfu frumvarpinu.

Akvæðið felur í sér heimild til útgáfu dvalarleyfis við þessar aðstæður en ekki skyldu, 
sbr. umfjöllun í næstu málsgrein. Heppilegra væri að mati MRSÍ - a.m.k. að því er varðar
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dvalarleyfi vegna ríkra mannúðarsjónarmiða - að kveða á um “skyldu” til útgáfu leyfis 
við þær aðstæður en jafnframt mætti7 ef þyrftv binda leyfið tímamörkum og einhveijum 
sanngjörnum skilyrðum.

í 1. og 2. mgr. 11. gr. frumvarpsins er kveðið á um heimild en ekki skyldu til að veita 
útlendingi dvalarleyfi, að fenginni umsókn, ef hann uppfyllir þau skilyrði sem ákvæðin 
tiltaka. Þau tryggja því ekki, að útlendingur eigi rétt á að stjóravöld veiti honum 
dvalarleyfi þótt hann uppfylli almenn skilyrði laganna til þess. Þessi leið er farin enda 
þótt í frumvarpinu sé gert ráð fyrir opinni heimild dómsmálaráðherra til að setja reglur 
þar sem meginskilyrðin fyrir útgáfu dvalarleyfis komi fram og til að stjórna þannig útgáfu 
dvalarleyfa til útlendinga.

Er það mat MRSÍ, að í  frumvarpinu þurfi að kveða á um það hvernig beita beri 
heimildinni, séu skilyrði uppfyllt fyrir dvalarleyfi, þ.e. hvenær þá beri að veita 
dvalarleyfi og hvenær synja beri um það.

12. gr. frumvarpsins.

Engar athugasemdir.

13. gr. frumvarpsins.

I 1. mgr. 13. gr. frumvarpsins er kveðið á um dvalarleyfisrétt nánustu aðstandenda 
útlendings, sem dvelur eða fær að dvelja löglega i landinu samkvæmt “...dvalarleyfi, sem 
ekki er háð takmörkunum eða búsetuleyfi”. Erfítt kann að vera að útskýra í frumvarpinu 
hvað átt sé við með ”..dvalarleyfi sem ekki er háð takmörkunum” en æskilegt væri að sjá 
þar einhverjar vísbendingar um hvað við er átt

MRSI telur að beita verði rúmri skýringu við túlkun ákvæða 71. gr. stjómarskrárinnar 
og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um friðhelgi og vemd fjölskyldu þegar fjallað er 
um réttindi maka og bama útlendinga til dvalarleyfa - því vart geti talist eðlilegt að halda 
hvort heldur er mökum eða foreldri og barni undir 21 árs aðskildum með því að synja 
um útgáfu dvalarleyfis enda þótt ofangreindum skilyrðum séu ekki fullnægt

Ymis atvik, sem almennt geta valdið því, að útlendingi verði meinuð landganga hér á 
landi eða dvöl samkvæmt ákvæðum frumvarpsins, réttlæta ekki heldur slíkan aðskilnað 
allra nánustu ættingja, sbr. skírskotun 1. mgr. 13. gr. til c-liðar 1. mgr. 11. gr. 
frumvarpsins. Teljist nauðsynlegt að takmarka heimild til sameiningar nánustu 
ættingja með svipuðum hætti og 1. mgr. 13. gr. frv. gerir ráð fyrir telur MRSÍ æskilegt 
að beitt verði vægari takmörkunum gagnvart maka og barni undir 21 árs.
Spurning er hvort ekki mætti greina milli mismunandi flokka dvalarleyfis í  þessu 
sambandi og veita þeim útlendingum sem hafa fengið útgefin dvalarleyfi á grundvelli 
2. mgr. 11. gr. frv. eða vegna þess að þeir fálla undir 2. mL 1. mgr. 45. gr.frv. sterkari
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stöðu að þessu leyti enda eiga útlendingar í  slíkri stöðu almennt óhægara um vik að 
flytjast frá landinu til að sameinastfjölskyldu sinni.

Frumvarpið gerir ráð fyrir því, að framfærsla, sjúkratrygging og húsnæði skuli að jafnaði 
tryggt. Hér eiga við sömu sjónarmið og við a lið 1. mgr. 11. gr. Erfitt getur reynst fyrir 
útlending að sanna fyrirfram að tryggð sé framfærsla náins ættingja sem hyggst flytja til 
landsins.

Verði skilyrðinu um trygga framfærslu haldið ífrumvarpinu er brýnt að mœla fyrir um 
viðmiðunarmörkin, hver skuli meta, á hvaða forsendum og með hvaða hætti- svo og 
um hvaða sönnunarkröfur séu gerðar.

14. gr. frumvarpsins.

1. mgr. 14. gr. frv. kveður á um heimild en ekki skyldu til að endumýja dvalarleyfi 
útlendings, að fenginni umsókn, uppfylli hann þau skilyrði sem ákvæðið tiltekur. Er þetta 
sama leið og farin er í 1. og 2. mgr. 11. gr. frv. við útgáfu dvalarleyfis og vísast hér til 
athugasemdanna þar um. Það ætti að vera enn frekari ástæða til að mæla fyrir um skyldu 
til endumýjunar dvalarleyfis að uppfylltum skilyrðum, að viðkomandi útlendingi hefur 
áður verið veitt dvalarleyfi hér á landi. Þá er það matMRSÍ, að kveðaþyrfti á umþað í  
frumvarpinu, að endurnýjun dvalarleyfis geti átt sér stað ” vegna ríkra 
mannúðarsjónarnúða eða vegna sérstakra tengsla útlendings við landið”.

15. gr. frumvarpsins.

Akvæðið um “rétt” til búsetuleyfis, sem komið var inn í 15. gr. frumvarpsins, (sbr. og 12. 
gr.) var nýmæli sem ástæða var til að fagna. Sú breyting að fella niður ákvæðið um 
“réttinn” og setja þess i  stað heimildarákvæði hlýtur því að valda verulegum 
vonbrigðum Fer MRSI eindregið fram á að ákvæðið verði fært aftur til fyrra horfs.

Þá er það matMRSÍ, að lögin verði aó gera ráð fyrir því að veita megi búsetuleyfi enda 
þótt þriggja ára samfelld búseta sé ekki fyrir hendi.. Getur það verið heppilegt t.d. 
gagnvart útlendingum sem hafa fengið útgefin dvalarleyfi á grundvelli 2. mgr. 11. gr. frv. 
eða vegna þess að þeir falla undir 2. ml. 1. mgr. 45. gr. Er æskilegt að í frumvarpinu 
sjálfu verði fjallað um þau tilvik þar sem þetta kemur helst til greina.

Frumvarpið gerir ráð fyrir þriggja ára samfelldri búsetu. Æskilegt væri að sjá í 
frumvarpinu vísbendinga um við hvað sé átt með samfelldri búsetu, hljóta t.d. ekki 
styttri ferðir til útlanda vegna atvinnu eða í einkaerindum og jafnvel til stuttrar 
námsdvalar að rúmast innan samfelldrar búsetu?

4. mgr. 15. gr. gerir ráð fyrir því að búsetuleyfi falli úr gildi þegar leyfishafi hefur verið 
búsettur eða dvalist erlendis samfellt lengur en tólf mánuði. Getur þetta komið sér illa 
fyrir útlendinga, sem hafa lengi búið á íslandi, þurfa hinsvegar t.d. vegna starfs eða náms
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að vera erlendis um nokkurt skeið en hyggjast snúa aftur. Gerir fmmvarpið enda ráð fyrir 
að heimila megi útlendingi lengri dvöl erlendis án þess að búsetuleyfið falli úr gildi sé um 
það sótt sérstaklega. Æskilegt vœri að sjá í frumvarpinu sjálfu vísbendingar um þau 
tilvik þar sem þetta kemur helst til greina. Ennfremur að sá tími, sem útlendingur 
getur verið samfettt búsettur eða dvalið erlendis, verði lengdur úr tólf mánuðum í 24. 
mánuði, eins og norsku útlendingalögin gera ráðfyrir.

Krafan um íslenskunám.

MRSÍ leggst eindregið gegn því skilyrði búsetuleyfis, að útlendingur skuli hafa sótt 
námskeið í  íslenskufyrir útlendinga.

Sjálfsagt er að hvetja útlendinga til að læra íslensku og búa þeim góð skilyrði til þess, 
sérstaklega bömum og unglingum, en hæpið að skylda þá til þess. íslenska er erfitt 
tungumál og verður ekki lærð á skömmum tíma; því yrði erfitt að finna kunnáttumörk til 
að miða við.

Reynslan hefur sýnt, að þeir útlendingar, sem ekki hafa góða enskukunnáttu, læra 
íslensku mun fyrr en þeir sem nota ensku, enda hvetja íslendingar sjálfir enskumælandi 
fólk óspart til að nota það mál fremur en íslensku. Gera má ráð fyrir að útlendingar, sem á 
annað borð hafa áhuga á að koma hingað til langdvalar, muni nýta sér islenskunámskeið 
sem standa til boða, hafi þeir til þess ráð og tíma.

Það er hinsvegar mat MRSÍ, að lögbundin þvingun verði til þess eins fallin að gera 
útlendinga fráhverfa íslenskri tungu. Brýnt er hinsvegar að leggja mun meiri áherslu 
en nú er gert í  skólakerfmu á að tryggja, að börn og unglingar fái öfluga kennslu, 
bæði í  íslensku og sínu eigin móðurmáli. Með því lœra þau að skilja á milli 
tungumálanna og hafa af báðum nauðsynleg not - og þannig munu þau í  framtíðinni 
gagnast íslensku samfélagi betur en ella. Væri rétt að þessu mál staðið mundi safnast 
hér á landi fjölbreytt tungumálamenning sem yrði landinu mikilvœg auðlind í hinum 
fjölbreyúlegu samskiptum þjóða heims.

16. gr. frumvarpsins.

Akvörðun um afturköllun dvalar- eða búsetuleyfis útlendings getur verið afdrifarík fyrir 
hann. Því telur MRSÍ að heimildin í 16. gr. frv. til að afturkalla slík leyfi sé o f almenn 
og rúm. Hér er og kveðið á um atriði, sem erfitt getur orðið að meta. Hvemig á t.d. að 
meta, að einhver hafi “gegn betri vitund” veitt rangar upplýsingar eða leynt atvikum, 
sem “hefðu getað haft” verulega þýðingu við leyfisveitinguna.

Þetta er lagt í vald Utlendingastofnunar en sú spuming hlýtur að vakna, hvaða hæfnis- og 
menntunarskilyrði þeir þurfi að uppfylla sem eiga að hafa slíkt mat með höndum svo og 
hvort eðlilegt geti talist að ákvarðanir stofnunarinnar í þessum efnum verði endanlegar.
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Eftir þvi sem lengra er lesið i frumvarpinu verður sú spuming áleitin, hvort ekki sé þörf 
sjálfstæðs úrskurðaraðila, sem til megi vísa ákvörðunum Útlendingastofnunar. Ekki er 
með þessu verið að kasta rýrð á starfsfólk hennar; það er hinsvegar mannlegt og því kann 
að skjátlast eins og öðrum. Því er brýnt að unnt sé að tvífara yfir ákvarðanir sem þessa, - 
þar á meðal ákvarðanir um það sem síðan segir í ákvæðinu, að dvalar- eða búsetuleyfi 
megi afiturkalla ef ekki er lengur fullnægt skilyrðum fyrir veitingu þeirra.

17. gr. fmmvarpsins.

Skv. nýjustu breytingu á 3. mgr. 17. gr. frv. getur dómsmálaráðherra sett reglur um að 
útlendingur, sem ekki þarf dvalarleyfi hér á landi, skuli tilkynna “Útlendingastofnun eða 
sýslumönnum utan Reykjavíkur” (í stað “lögreglunni” ) um heimili sitt hér á landi og um 
vinnu sína eða starf.

MRSÍ telur þetta ákaflega vafasamí ákvæði svo ekki sé meira sagt og óþarft að 
takmarka friðhelgi einkatífs þannig að óþörfu. Hugsanlega mœtti heimila slíka 
reglusetningu vegna einhverra sérstakra kringumstæðna en lögin þyrftu þá að kveða á 
um þær. Ella ætti venjuleg aðsetursskráning við komuna til landsins að duga - 
ástæðulaust er með öllu að koma fram við útlendinga sem hér dveljast eins og þeir séu 
vœntanlegir afbrotamenn.

IV KAFLI

18. gr. fmmvarpsins.

Skv. a-lið 1. mgr. 18. gr. frv. má vísa útlendingi frá við komu til landsins, ef hann 
fullnægir ekki reglum sem settar eru um komu til landsins. Þar er væntanlega m.a. átt við 
reglur settar af dómsmálaráðherra skv. 1. mgr. 3. gr. (Að framan hefur verið fúndið að 
því, að réttur útlendinga til að koma til landsins skuli alfarið háður skilyrðum, sem 
dómsmálaráðherra hefur opna heimild til að setja á grundvelli 3. gr,- nokkuð sem MRSÍ 
telur andstætt 2. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. almennar athugasemdir hér að 
framan um hið taumlausa reglugerðarvald dómsmálaráðherra samkvæmt frumvarpinu).

í  d-Iið 1. mgr. 18. gr. frv. er enn komið að hugtakinu “nægileg fjárráð” sem - eins og 
fyrr segir - getur verið býsna erfitt að meta. Hér sem áður vantar skýr viðmiðunarmörk og 
reglur um framkvæmd.

í  e-Iið 1. mgr. 18. gr. frv. er að finna heimild til að synja útlendingi landgöngu ef hann 
hefur hlotið refsingu eins og greinir i b-lið 1. mgr. 20. gr. þess. Vísast hér til 
athugasemda um b-lið 1. mgr. 20. gr. að neðan. Rétt er þó að taka fram hér, að MRSÍ 
telur æskilegt, að i 1. mgr. 18. gr. verði miðað við tildæmda refsingu en ekki refsimörk. 
Athuga ber, að í 18. gr. er ekki samskonar ákvæði og er í 2. mgr. 20. gr. þess efnis að 
ákvörðun megi ekki fela í sér ósanngjama ráðstöfun gagnvart útlendingi eða nánustu
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ættingjum hans. Er eindregið mælt með því að þessi varnagli verði settur inn í e-lið 1. 
mgr. 18. gr.

Á g-lið 1. mgr. 18. gr. frv. mun orðin veruleg breyting.
I stað þess að synja megi útlendingi landgöngu ef hann samkvæmt mati “þar til bærs 
heilbrigðisstarfsmanns” er augljóslega haldinn “alvarlegum geðtruflunum” mun komið 
orðalagið: “...ef hann samkvæmt mati læknis getur ekki ráðið persónulegum högum 
sínum sjálfur meðan á dvöl hér stendur eða getur með framkomu sinni valdið sér og 
öðrum tjóni” - auk þess að bætt er við sem frávísunarástæðu “eða hann er haldinn 
alvarlegum smitsjúkdómi”.

Að mati MRSÍ er til bóta að nema brott orðið “geðtruflun” og viðbótin má svo sem 
teljast eðlileg, þar sem brýnt er að hindra að hingað til lands berist hœttulegir 
smitsjúkdómar. Spurning er hinsvegar hversvegna þessa þarf að gœta fremur við 
útlendinga en Islendinga; þeir fara víða, hafa samneyti við fólk víðsvegar að og geta 
því borið heim smitsjúkdóma eins og útlendingar. Er spurning hvort ekki œtti fremur 
að kveða á um svona nokkuð í sóttvarnarlögum og setja þar inn reglur sem gilda um 
alla jafnt

Þá vantar, að kveðið sé á um hvernig staðið skuli að athugun á þessum atriðum. Er 
hugmyndin að taka fólk úr umferð og lokaþað inni meðanþað sæti læknisrannsókn?

Þar sem um er að ræða frávísun útlendings við landgöngu er mikilvægt að skýrt sé 
kveðið á um ofangreind atriði ella býður heimildin heim hættu á 
handahófsákvörðunum og mismunun,

19. gr. frumvarpsins.

I 1. mgr. 18. gr. frv. sem lagt var fyrir 126. löggjafarþingið segir, að heimilt sé að vísa 
útlendingi frá landinu við komu til landsins eða allt að sjö sólarhringum frá komu hans til 
landsins.

I 2. mgr. 18. gr. þess segir, að nægjanlegt sé að meðferð máls (til frávísunar) hefjist 
innan sjö sólarhringa frestsins.

I 1. mgr. 19. gr. er svo kveðið á um að heimilt sé að vísa útlendingi frá landinu efitir 
reglum 1. mgr. 18. gr. þótt sjö sólarhringa fresturinn sé liðinn - sem virðist gera sjö daga 
frestinn samkvæmt 1. mgr. 18. gr. nánast marklausan. Þessu fylgir engin skýring, ekki 
orð um það hverskonar tilvik geti réttlætt frávísun að sjö daga frestinum liðnum.

Ekkert sagði áður um hversu lengi umfram sjö daga mætti vísa útlendingi frá landinu en 
tekið fram, að ákvæðið næði ekki til þeirra sem hefðu dvalarleyfi eða búsetuleyfi. Nú er 
upplýst, að við 19. gr. bætist nýr málsliður, þess efnis, að meðferð frávísunarmáls verði 
að hefjast innan þriggja mánaða frá komu útlendings til landsins, þ.e.a.s. hægt er að
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draga það í allt að þremur mánuðum eftir að útlendingur kemur til landsins að ákveða 
endanlega hvort honum skuli hleypt inn í landið!!

Með þessu er verið að veikja réttarstöðu útlendinga verulega og með öllu óeðlilega. 
Vissulega geta hvenær sem er komið upp upplýsingar eða ástæður þess eðlis, að 
útlendingur hefði ekki fengið landvist hefði verið kunnugt um þær, en er þá ekki eðlilegra 
að með mál hans verði farið sem brottvísunarmál og réttarstaða hans verði í samræmi við 
það? Þar sem menn mega yfirleitt ekki dvelja hér á landi meira en í þijá mánuði er hálf 
hlægilegt að hægt sé að synja þeim um “inngöngu” í landið allt til brottfarartíma! Hvar 
eiga menn að vera á meðan? í haldi eða fijálsir ferða sinna?

20. gr. frumvarpsms.

Samkvæmt b- og c-liðum 1. mgr. 20. gr. frv. er heimilt að visa útlendingi úr landi ef 
hann hefur á síðustu fimm árum verið dæmdur erlendis til refsingar fyrir háttsemi, sem 
getur varðað meira en þriggja mánaða fangelsi að íslenskum lögum eða hefur verið 
dæmdur hér á landi til refsingar eða til að sæta öryggisráðstöfunum fyrir háttsemi sem 
getur varðað meira en þriggja mánaða fangelsi.

Samkvæmt 2. mgr. 20. gr. á stjómvald ekki að beita þessum heimildum til brottvísunar 
feli það í sér ósanngjama ráðstöfun gagnvart útlendingi eða nánustu ættingjum hans. 
Þessi vamagli er góðra gjalda verður en tryggir samt ekki nægilega réttarstöðu 
útlendingsins - enda yrði þama um frjálst mat stjómvaldsins að ræða sem gæti boðið 
heim hættu á geðþóttaákvörðunum.

MRSÍ mœlir eindregið meó því, að brottvísunarheinúldin verði miðuð við tildæmda 
refsingu en ekki við refsimörk þess brots sem dæmt er fyrir.

Ennfremur væri að mati MRSÍ ástæða til að miða heimildina við alvarleg brot, þótt 
reyndar megi segja að erfítt sé að setja mörk í þeim efnum. Þess þarf hinsvegar að gæta 
að brot, sem geta varðað meira en þriggja mánaða fangelsi, virðast ekki alltaf svo 
stórvægileg, að þau ættu að þurfa að leiða til þess að manni verði vísað af landi brott. 
Dæmi þess eru útlendingalögin sjálf sem mæla fyrir í 56. gr. um mjög harðar refsingar, 
svo sem að hvers konar brot gegn lögunum eða reglum, banni, boði eða skilyrðum, sem 
sett verði samkvæmt lögunum, hvort sem þau eru framin af ásetningi eða gáleysi, varði 
sektum eða fangelsi allt að sex mánuðum.

Brottvísun felur skv. 3. mgr. 20. gr. frv. í sér endurkomubann fyrir fullt og allt eða um 
tiltekinn tíma, en að jafnaði ekki skemur en þrjú ár samkvæmt nýjustu breytingu. (I 
yfirliti því sem MRSI hefúr borist yfír breytingar á frumvarpinu er enga skýringu að finna 
á því hversvegna árunum er fjölgað úr tveim í þrem) Samkvæmt athugasemdum við 
greinina í frumvarpinu myndi meginreglan vera sú að bannið gildi fyrir fullt og allt 
MRSI telur slíka meginreglu allt of víðtœka.
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í 1. mgr. 14. gr. laga um eftirlit með útlendingum er eingöngu um heimild að ræða til að 
ákveða endurkomubann ef ákvörðun hefur verið tekin um að vísa útlendingi úr landi. 
Skal það ákveðið um tiltekinn tíma eða fyrir fullt og allt og hefur Útlendingastofnun skv.
2. mgr. 14. gr. opna heimild til að fella niður bannið ef ástæður mæla með því.

Engin rök er að finna í greinargerðinni með 20. gr. fyrir því að herða svo mjög viðurlög 
fyrir brottvísun miðað við núgildandi lög og engar vísbendingar er þar að fínna um að 
núverandi reglur hafi skapað vandamál að ráði.

Teljist nauðsynlegt að lögfesta sjálfkrafa endurkomubann við brottvísun ætti það að 
áliti MRSI að meginreglu “ekki að vera lengra” en þrjú (tvö) ár ístað þess að vera “að 
jafnaði” - eins og segir ífrumvarpinu.

21. gr. frumvarpsins.

Samkvæmt 1. mgr. 21. gr. frv. er óheimilt að synja landgöngu eða vísa úr landi 
útlendingi, sem fæddur er hér á landi og hefur “átt hér fast heimili óslitið síðan”.

Hér ætti að mati MRSÍ að gera undantekningar frá skifyrðinu um óstitið lögheimili, 
td. vegna tímabundinnar dvalar við framhaldsnám í öðru landi, tímabundinnar vinnu 
erlendis eða dvalar erlendis sem skiptinemi. Er fráleitt að mismuna þannig 
útlendingum sem Ijóst er að hafa búið á landinu og vilja vera hér áfram - enda 
andstœtt jafnrœðisreglu Stjórnarskrárinnar og alþjóðasamninga sem Island hefur 
fullgilt

Um synjunar -  og brottvísunarástæðuna í b-lið 2. mgr. 21. gr. vísast til athugasemdanna 
um 20. gr. Telur MRSI að hér ætti einnig að miða við tildæmda refsingu en ekki 
refsimörk

Um fyrirvarann í 3. mgr. 21. gr. vísast til athugasemda við fyrirvarann í 20. gr.

22. gr. frumvarpsins.

Samkvæmt 2. mgr. 22. gr. frumvarpsins undirbýr lögreglan mál sem Útlendingastofnun 
tekur ákvörðun um. Að mati MRSÍ væri æskilegt að stofna sérstaka deild lögreglunnar til 
að fjalla um mál útlendinga, deild þar sem fyrir gæti safnast reynsla og þekking rétt eins 
og ljóst er að muni gerast hjá Útlendingastofnun. Oft getur verið nauðsynlegt að afla 
gagna erlendis vegna mála útlendinga og hafa ýmis konar samskipti við erlend stjómvöld. 
Þekking á íslenskum lögum og reglum og alþjóðlegum venjum og sáttmálum um málefni 
útlendinga er nauðsynleg lögreglunni engu síður en Útlendingastofnun. Mikilvægt er að 
slík reynsla og þekking safnist þannig að hún skili sér við undirbúning mála. Þyrfti að 
kveða sérstaklega á um menntunarkröfur þeirra lögreglumanna sem að málum útlendinga 
vinna og undirbúa þau fyrir ákvörðun af hálfu Útlendingastofnunar.
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VKAFLI

23. gr. frumvarpsins.

Engar athugasemdir.

24. gr. frumvarpsins.

I 2. mgr. 24. gr. er kveðið á um rétt útlendings til að koma sjónarmiðum sínum á 
framfæri á tungumáli, sem hann getur tjáð sig á svo að viðunandi sé, í máli vegna 
umsóknar um hæli eða máli þar sem ákvæði 45. gr. eiga við, svo og í máli, er varðar 
synjun landgöngu eða brottvísun.

Að mati MRSÍ ætti að bæta við þessa upptalningu málum þar sem útlendingur sækir um 
dvalarleyfi vegna ríkra mannúðarsjónarmiða skv. 2. mgr. 11. gr. frumvarpsins og málum 
um afturköllun dvalarleyfís.

I frumvarpinu er tekið fram að þessi réttur skuli vera virtur “eftir því sem unnt er” sem 
óneitanlega veikir þennan mikilvæga rétt. Verður að mati MRSÍað leggja áherslu á, að 
útlendingar fá i í öllum ofangreindum málum tækifæri til að tjá sig svo að viðunandi 
sé. Auk þess að tjá sjónarmið sín er útlendingi einnig mjög mikilvægt að geta við alla 
meðferð framangreindra mála spurt spurainga, fengið útskýringar og tilkynningar og 
kynnt sér gögn sem málið varða.

Að mati MRSÍþyrfti að taka upp ífrumvarpið ákvœði um rétt útlendings til túlks til að 
vera honum innan handar sé þess þörf og þvi verði við komið, a.mk. við allar 
fyrirtökur mála. Er þetta sérstaklega mikilvægt í ljósi þess, að frumvarpið gerir ekki ráð 
fyrir því, að útlendingur eigi rétt á að fá skipaðan talsmann nema í vissum kærumálum. 
Þá þyrfti að taka fram ífrumvarpinu að skylt væri að benda útlendingi á rétt til að fá  
túlk sér til aðstoðar.

25. gr. frumvarpsins.

Samkvæmt þessu ákvæði er leiðbeiningarskyldunni aðeins ætlað að ná til mála um synjun 
landgöngu, brottvísun eða afturköllun leyfis, svo og mála vegna umsóknar um hæli.

Æskilegt væri, að mati MRSÍ, að ákvæðið tæki einnig til allra mála þar sem 
útlendingur fer fram á dvalarleyfi vegna ríkra mannúðarsjónarmiða skv. 2. mgr. 11. 
gr. frumvarpsins eða ber, að aðstœður séu slíkar, að ákvæði 2. nú. 1. mgr. 45. gr. eigi 
við.

Ennfremur vceri æskilegt að láta leiðbeiningarskylduna ná til þess að vekja aíhygli 
útlendings á því - í  máli er varðar synjun landgöngu, brottvísun eða afturköllun leyfis -
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að hann geti sótt um hœli, vernd samkvæmt 1. mgr. 45. gr. frumvarpsins að öðru leyti 
og um dvalarleyfi vegna ríkra mannúðarsjónarmiða samkvœmt 2. mgr. 11. gr. telji 
hann skilyrði úrræðanna vera fyrir hendl

26. gr. frumvarpsins

Engar athugasemdir.

27. gr. frumvarpsins.

Engar athugasemdir.

28. gr. frumvarpsins.

Samkvæmt 2. mgr. 28. gr. frumvarpsins verður heimild skv. 1. mgr. 28. gr. um öflun 
sönnunargagna fyrir dómi ekki beitt við mál vegna frávísunar og fram kemur í 
greinargerðinni með frumvarpinu, að heimildin nái þá ekki til máls sem er til meðferðar 
samtímis máli vegna frávísunar, t.d. beiðni um hæli. Ástæðan er sögð nauðsyn þess 
að hraða meðferð máls vegna synjunar landgöngu.

MRSI bendir á, að samkvæmt heimildum 1. mgr. 18. gr. má vísa frá útlendingum, sem 
koma til landsins og sækja um hæli einstaklingsbundið eða um dvalarleyfi á þeirri 
forsendu, að þeir falli undir 2. ml. 1. mgr. 45. gr. eða 2. mgr. 11. gr. Oft hafa þessir 
útlendingar ekki vegabréf, vegabréfsáritanir eða tilskilin leyfi til dvalar eða vinnu, sbr. a- 
og c-lið 1. mgr. 18. gr. og geta oft ekki sýnt fram á, að þeir hafi tryggð nægileg Qárráð til 
dvalar hér á landi og til heimferðar, sbr. d-lið 1. mgr. 18. gr. Svo virðist sem slíkir 
útlendingar gætu verið útilokaðir frá því að beita hinni mikilvægu heimild 1. mgr. 28. gr. 
frv. og hlýtur MRSI að mæla eindregið gegn því að slík staða geti komið upp.

29. gr. frumvarpsins.

MRSÍ lýsir ánægju sinni yfir þeim mikilsverðu breytingum, sem orðið hafa á þessari 
grein frumvarpsins, þ.e.
a) að inn í 3. mgr. skuli komin krafa um að fara skuli að lögum um meðferð 
opinberra mála
b) að felld skuli hafa verið úr 4. mgr. heimildin til rannsóknar á erfðaefni útlendings.
c) að í  6. mgr. skuli gert ráð fyrir öðrum og vægari kostum en gæsluvarðhaldi áður en 
tilþess úrræðis sé gripið.

30 gr. frumvarpsins.

Samkvæmt 30. gr. frv. má kæra “ákvörðun lögreglunnar” svo og ákvörðun sendiráðs, 
fastanefndar eða ræðismanns skv. 5. mgr. 6. gr. (utanríkisþjónustunnar) til
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Útlendingastofnunarinnar en ákvörðun hennar sem æðra stjómvalds verður ekki kærð. 
Að öðru leyti má kæra ákvörðun til dómsmálaráðuneytisins.

Ekki segir í ákvæðinu hvaða “ákvörðun lögreglunnar” er um að ræða. Varla er þar um að 
ræða aðgerðimar skv. 29. gr. því að þær eiga að lúta reglum um meðferð opinberra mála 
og því með öllu óeðlilegt að Útlendignastofnun hafi nokkuð um þær að segja. Þá er 
lögreglunnar ekki getið í 5. mgr. 6. gr. Virðist þetta því þurfa nánari skýringar við.

MRSI telur álitamál hvort ákvarðanir utanríkisþjónustunnar um vegabréfsáritanir eigi að 
vera kæranlegar til Útlendingastofnunar. Ástæðan er fyrst og fremst sú, að MRSÍ telur, 
að allar hennar ákvarðanir ætti fortakslaust að vera hægt að kæra.

r

Mælir MRSI eindregið með því, að í þessu ákvæði frumvarpsins verði kveðið á um að 
komið verði á fó t sérstakri óháðri nefnd til að úrskurða um kærðar ákvarðanir 
Utlendingastofnunar.

Samstarf dómsmálaráðuneytis, Útlendingastofnunar og lögreglu er afar mikið og því væri 
það til þess fallið að tryggja hlutleysi að sjálfstæð kærunefnd úrskurðaði í kærumálum 
sem rísa kunna vegna ákvæða þessara laga. Hjá slíkri nefnd myndi ennfremur safnast 
saman mikilvæg reynsla og þekking.

Setja þyrfti í  frumvarpið sérstakt ákvæði um að útlendingi skuli leiðbeint um 
kæruheinúld þegar honum er kynnt ákvörðun eða úrskurður, en slikt ákvæði er að finna í
2. mgr. 12. gr. a laga um eftirlit með útlendingum. Ætti annaðhvort að bæta ákvæði þar 
um í 30. gr. eða í 25. gr. um leiðbeiningaskylduna.

31. gr. frumvarpsins.

Samkvæmt 1. ml. 1. mgr. 31. gr. frumvarpsins má framkvæma ákvörðun um frávísun 
þegar í stað. Nauðsynlegt kann að vera að framkvæma slíkar ákvarðanir þegar i stað, t.d. 
strax við vegabréfaskoðun. Hins vegar ber að gæta þess, að frumvarpið gerir ráð fyrir þvi, 
að mál um synjun landgöngu megi hefja löngu eftir að raunveruleg landganga á sér stað. 
Virðist því eðlilegt að takmarka heimildina til að framkvæma ákvörðun um synjun 
landgöngu þegar í stað við þau tilvik þar sem ákvörðunin er tekin við framkvæmd 
vegabréfaskoðunar eða innan t.d. 24 stunda frá komu útlendings til landsins.

I athugasemdum við 1. ml. 1. mgr. 31. gr. frumvarpsins segir að gæta beri þess, að 
útlendingi, sem vill kæra ákvörðun, sem á annað borð er heimilt að kæra, gefist tími til að 
leggja kæru sína fram. Væri æskilegt að taka þetta beinlinis fram í frumvarpinu sjálfu.

Samkvæmt 3. mgr. 12. gr. a í núgildandi lögum um eftirlit með útlendingum frestast 
ávallt framkvæmd ákvörðunarinnar, ef útlendingur kærir til ráðherra ákvörðun eða 
úrskurð um að synja honum um dvalarleyfi, um brottfall eða afturköllun dvalarleyfis, um
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að vísa honum úr landi eða um að synja honum um hæli - þ.e.a.s. svo framarlega sem 
ekki er áður búið að framfylgja brottvikningu úr landinu.

Frumvarpið gerir nú ráð fyrir því, að kæra ákvörðunar um afturköllun dvalar- og 
búsetuleyfis fresti ávallt framkvæmd ákvarðana en með vísun til 29. gr. stjómsýslulaga 
verður almenna reglan sú, að svo verði ekki, þá mun fara eftir atvikum hvort kæra frestar 
framkvæmd ýmissa annarra ákvarðana.

Almenna regla stjómsýslulaganna á illa við útlending sem yfirgefa þarf landið samkvæmt 
stjómsýsluákvörðun. Þurfi hann að fara meðan kærumálið er til meðferðar er undir 
hælinn lagt hvort hann getur fylgt því eftir íslandi, jafnvel þótt honum sé skipaður 
talsmaður eins og 34. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir i sumum kærumálum. Þótt 
kærumálið vinnist e.t.v seint um síðir er útlendingurinn e.t.v. ekki í aðstöðu til að snúa 
aftur til landsins. Getur málið þvi haft óheppilegar afleiðingar fyrir viðkomandi.

Þessi skipan mála gæti boðið heim hættu á geðþóttaákvörðunum þeirra, sem standa að 
baki ákvörðun um að útlendingi verði gert að yfirgefa landið eða a.m.k. grun um að þeir 
byggi á því að tilgangslaust verði fyrir útlendinginn að fylgja eftir kæru sinni, þegar 
honum hefur verið gert að yfirgefa landið.

A f þessum sökum leggst MRSÍ gegn því að unnt sé að framkvœma ákvörðun áður en 
hún er endanleg í öðrum málum en þeim sem minnst var á að ofan og varða synjun 
landgöngu innan 24 stunda,

Er enda ekki kunnugt um að það hafi skapað alvarleg vandamál að kæra fresti 
framkvæmd þeirra ákvarðana, sem eru kæranlegar samkvæmt lögum um eftirlit með 
útlendingum. Að minnsta kosti er engar vísbendingar þar um að finna í greinargerðinni 
með 31. gr. frumvarpsins. Verður að telja eðlilegt, að mál, sem ekki eru augljós, sæti 
skoðun á a.m.k. tveimur stjómsýslustigum áður en framkvæmd er sú viðurhlutamikla 
ákvörðun að senda útlending úr landi, jafnvel þótt það kunni að taka nokkum tíma.

I 2. mgr. 31. gr. er kveðið á um, að synjun á umsókn um dvalarleyfi, sem sótt er um í 
fyrsta sinn, megi ekki framfylgja fyrr en viðkomandi útlendingur hefur fengið færi á að 
kæra hana “ og aldrei fyrr en liðnir eru tveir sólarhringar jrá því að útlendingnum var 
tilkynnt um ákvörðunina”. Þetta orðalag hlýtur að vekja spumingu sé höfð í huga 1. mgr.
10. gr. þar sem segir, að dvalarleyfi, sem veitt er í fyrsta sinn, skuli hafa verið útgefið 
áður en viðkomandi einstaklingur kemur til landsins.

Þýðir þetta, að útlendingur, sem er staddur erlendis, hefur sótt um dvalarleyfi og fengið 
synjun, verði að kæra innan tveggja sólarhringa eða er átt við útlending, sem er kominn 
til landsins og er staddur hér þegar hann sækir um dvalarleyfi? Reyndar má segja að í 
báðum tilvikum sé fresturinn of stuttur, en þó sérstaklega sé viðkomandi ennþá erlendis 
því þar geta aðstæður verið slikar að erfitt sé að útbúa og senda kæru með svo skömmum 
fyrirvara. Virðist nauðsynlegt að skoða þetta ákvæði betur, haga orðalagi þannig að 
ekki valdi misskilningi -  og lengja frestinn sem kveðið er á um
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32. gr. frumvarpsins.

Beri útlendingur fyrir sig aðstæður, sem ákvæði 1. mgr. 45. gr. eiga við má ekki skv. 1. 
mgr. 32. gr. frumvarpsins framkvæma ákvörðun um að hann skuli yfirgefa landið fyrr en 
hún er endanleg.

Samkvæmt ákvæðinu gildir þetta þó ekki í málum “þar sem Útlendingastofnunin telur 
augljóst, að aðstceður séu ekki þannig” og í málum, þar sem útlendingurinn á umsókn 
um hæli til meðferðar í öðru landi eða slíkri umsókn hefur verið hafnað þar.

Fyrri liðurinn - þar sem Útlendingastofnun telur augljóst að aðstœður fallli ekki undir
1. mgr. 45. gr. - er að mati MRSÍ býsna varhugaverður. Telja verður í  meira lagi 
vafasamí, að kæra fresti ekki framkvæmd í  slíkum tilvikunu Verði haldið fast við þetta 
ákvœði verður að gera afar strangar kröfur til þekkingar þess starfsfólks 
stofnunarinnar sem hefurþetta mat með höndunt

Því má ekki gleyma, að þær ákvarðanir, sem um er að ræða, hefur 
Utlendingastofnunin sjálft tekið og hugsanleg hætta á því að mat hennar á forsendum 
verði ekki alltaf hlutlaust Þegar um augljós mál er að ræða þyrfti meðferð í skilvirku 
kærukerfi ekki að taka langan tíma. Því ætti þessi skerðing á réttaröryggi ekki að vera 
nauðsynleg en hún gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir útlendinga í einstökum 
tilvikum

Æskilegt væri að mati MRSÍ, að 1. mgr. 32. gr. næði einnig til mála þar sem 
útlendingur sækir um dvalarleyfi vegna ríkra mannúðarsjónarmiða skv. 2. mgr. 11. gr.

Þá er að mati MRSI einnig álitamál, hvort nauðsynlegt er í málum, þar sem umsókn 
útlendingsins um hæli hefur verið hafnað í öðru landi, að gera undantekningu frá reglunni 
um að kæra fresti framkvæmd ákvörðunar. Athuga ber, að réttaröryggi er misgott eftir 
löndum og á það ekki að koma útlendingi í koll hér á landi, að hann hafi hlotið óréttmæta 
afgreiðslu í öðru landi. Eðlilegt er að setja hér sams konar fyrirvara um gildi erlendra 
ákvarðana að þessu leyti og gert er í 49. gr. frumvarpsins. Sé slík undantekning 
hinsvegar talin nauðsynleg er það álit MRSÍ, að hana þyrfti að binda við ákvarðanir 
teknar á tilteknum svæð þar sem réttaröryggi má treysta.

Sams konar sjónarmið geta átt við, ef útlendingur á umsókn um hæli til meðferðar í öðru 
landi, þ.e. hann getur haft réttmæta ástæðu til að ætla að réttaröryggi hans sé ekki tryggt 
þar, auk þess sem þá þyrfti að taka tillit til þess hvort sérstök tengsl útlendings við ísland 
réttlæti, að honum verði veitt hæli hér - sem getur vitaskuld verið vandasamt 
úrlausnarefni.

MRSÍ hlýtur að leggjast eindregið gegn því sem segir í  3. mgr. 32. gr. um að ákvæði 
IV, V. og VII. kafla stjórnsýslulaga um andmælarétt, um birtingu ákvörðunar,
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rökstudning o.fl og um stjórnsýslukæru gildi ekki um ákvarðanir skv. 1. og 2. mgr. 32. 
gr. frumvarpsins.

Samkvæmt athugasemdum við ákvæðið í frumvarpinu leiðir af þessu, að ákvörðun er 
unnt að taka munnlega og á grundvelli munnlegrar greinargerðar frá lögreglu. Slíkt 
háttalag verður að teljast varhugavert svo ekki sé meira sagt.

Leggst MRSÍ eindregið gegn því, að útlendingar verði sviptir almennum rétti 
samkvæmt stjórnsýslulögum vegna ákvarðana sem geta ráðið úrslitum í  jafn 
alvarlegum málum og hér um rœðir enda býður það upp á geðþóttaákvarðanir og 
óeðlilega mismunum manna í  milli.

33. gr. frumvarpsins.

Ekki verður annað sagt en að nýjasta breyting á 1. mgr. 33. gr. frumvarps stingi í augu. 
Gert var ráð fyrir að lögregla mætti færa útlending úr landi ef “yfirgnæfandi” líkur væru 
á því að hann færi ekki sjálfviljugur en nú er búið að taka út orðið “yfirgnæfandi” og 
“líkumar” einar skulu duga.

Er þessi breyting visbending um að ísland sé að þróast í lögregluríki? Ástæða væri til að 
hafa hér um mörg orð en þar til annað kemur í ljós verður að gera ráð fyrir þvi að þessi 
breyting sé til komin af slysni.

Samkvæmt siðasta málslið 1. mgr. 33. gr. frumvarpsins verða ákvarðanir, sem varða 
framkvæmd ákvörðunar um að útlendingur skuli yfirgefa landið, ekki kærðar sérstaklega. 
Málsgreinin gerir ráð fyrir því að veita megi útlendingi tiltekinn frest til að hverfa á brott. 
Lengd þessa frests getur skipt viðkomandi miklu máli. Því leggur MRSÍ til, að útlendingi 
verði veitt heimild til að kæra ákvörðun um frest hans til að yfirgefa landið enda ættu slík 
kærumál að vera fljótafgreidd i skilvirku kerfi.

Þá er komin inn i 1. mgr. 33. gr. ný setning svohljóðandi:
Málshöfðun fyrir dómstólum til ógildingar endanlegri ákvörðun um að útlendingur 

skuli yfirgefa landið frestar ekki framkvæmd hennar. Þó getur dómsmálaráðherra tekið 
ákvörðun um að fresta framkvæmd hennar ef sýnt er fram á að verulega breyttar aðstæður 
hafi skapast frá því að ákvörðun var tekin”.

I lista yfir inn komnar breytingar á frumvarpinu, sem MRSÍ fékk sendan, er ekki að sjá 
neinar skýringar á þessu ákvæði. Leiða má líkum að því, að menn óttist að útlendingar 
muni reyna að vinna sér framlengingu dvalar með því að vísa málum sínum til dómstóla, 
þar sem þau geti verið að velkjast lengri tíma. Hér verður þó að búa betur um hnútana 
°g tryggja að dómstólar vísi ekki málum útlendinga frá á þeirri forsendu að þeir ha.fi 
ekki lengur hagsmuna að gœta þar sem þeir séu farnir úr landi hvort sem er. Eigi aó 
líta á Island sem réttarrríki verður með einhverjum hætti að tryggja að menn geti leitað 
réttar síns.
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Sé ástæða til að ætla að viðkomandi útlendingur komi sér undan því að fara, sbr. 4. mgr.
33. gr. getur lögregan fyrirskipað honum að tilkynna sig, afhenda vegabréf (kennivottorð) 
og halda sig á ákveðnu svæði. Tilgangurinn er að tryggja framkvæmd ákvörðunar um 
brottvikningu. Þessar kvaðir mega ekki gilda nema i tvær vikur nema útlendingurinn 
samþykki eða dómari ákveði með úrskurði. Væri ekki eðlilegt að fara strax frá upphafi 
eftir reglum um meðferð opinberra mála um slikt farbann þannig að atbeina dómara 
þurfi?

I þessu ákvæði stingur sérstaklega i augu það sem segir um mat á líkum fyrir því að
viðkomandi útlendingur komi sér undan að hverfa af landi brott -  en þá megi “taka tillit
til almennrar reynslu af undankomu”.

Hér er greinilega á ferðinni sami hugsunarhátíur og í 1. mgr. og verður að vœnta þess 
að Alþingi taki fyrir hann með öllu.

34. gr. frumvarpsins.

Fram kemur í 1. mgr. 34. frumvarpsins að dómari skuli ekki skipa útlendingi talsmann úr 
hópi lögmanna (þegar krafist er úrræða skv. 3. og 4. mgr. 33. gr.) ef það muni hafa íför 
með sér sérstakt óhagræði eða töf eða dómari telji ekki varhugavert að láta hjá líða að 
skipa talsmann. I fljótu bragði virðist þetta meinlaust ákvæði, en gæti verið varhugavert. 
Eðlilegast virðist að skipa ætíð talsmann þegar kemur til ákvörðunar dómstóla -  og 
reyndar þyrftu útlendingar einnig að mati MRSÍ að njóta aðstoðar löglærðra talsmanna á 
öllum stjómsýslustigum ef vel ætti að vera.

Mjög er til bóta nýmælið i 2. mgr. 34. gr. furmvarpsins um rétt útlendings á því að
stjómvald skipi honum talsmann þegar hann kærir ákvarðanir, sem varða synjun 
landgöngu, brottvisun eða afturköllun leyfis og í máli vegna umsóknar um hæli. Það 
þyrfti hinsvegar að gilda líka um mál þar sem útlendingur fer fram á dvalarleyfi vegna 
ríkra mannúðarsjónarmiða skv. 2. mgr. 11. gr. eða ber að aðstæður séu þannig að ákvæði
2. ml. 1. mgr. 45. gr. eigi við -  og þennan rétt ætti ekki að takmarka við kærustigið.

Til þess að útlendingur geti notað fullnægjandi réttarvemdar á öllum stjómsýslustigum er 
honum nauðsynlegt að njóta þar aðstoðar talsmanns. Á fyrsta stjómsýslustigi er 
^rundvöllur málsins almennt mótaður með kröfum, málsástæðum og gögnum. 
Utlendingar þekkja almennt ekki íslensk lög og aðstæður og hafa oft ekki efni á að kaupa 
sér sjálfir aðstoð talsmanns. Því er þörfin fyrir að stjómvald skipi útlendingi talsmann 
jafn rík á fyrsta stjómsýslustigi og á kærustigi. MRSÍ telur þannig nauðsynlegt, að 
útlendingar njóti á öllum stjórnsýslustigum aðstoðar skipaðs talsmanns.

I norsku útlendingalögunum er rétturinn til skipaðs talsmanns ekki bundinn við kærumál. 
Telur álitsgjafi heppilegt að dómsmálaráðherra verði í lögunum falið að setja reglur um 
það, í samráði við LMFI, hve mikillar lögfræðiaðstoðar útlendingar skuli eiga rétt á á 
hveiju stjómsýslustigi, talið í klukkustundum og hvert gjaldið fyrir klukkustundina eigi
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að vera. Vart þarf að taka fram að aðstoð skipaðs talsmanns á öllum stjómsýslustigum er 
sérstaklega nauðsynleg í málum þar sem útlendingur sækir um hæli, skv. 1. mgr. 45. gr. 
og 2. mgr. 11. gr.

I 2. mgr. 34. gr. er kveðið á um undantekningar frá rétti útlendings til að 
stjómvald skipi honum talsmann við kæru ákvörðunar. Undantekningunum má skipta i 
tvo flokka.

a) I fyrri flokknum er um að ræða brottvísun á þeim grundvelli, að útlendingurinn 
hafí afplánað refsingu, verið dæmdur til refsingar eða gert að sæta öryggisráðstöfunum 
eða öðrum ráðstöfunum hér á landi eða erlendis. Þama er um að ræða vandasöm mál þar 
sem reynir á beitingu heimilda, sem eru háðar matskenndum skilyrðum, svo sem hvort 
ráðstöfun sé ósanngjöm gagnvart útlendingi eða nánustu ættingjum hans eða hvort 
háttsemin gefi til kynna að útlendingurinn muni fremja refsivert brot á ný. Vafasamt er 
að svipta þá útlendinga, sem þannig stendur á um, rétti til að njóta aðstoðar skipaðs 
talsmanns og leggst MRSÍ eindregið gegn því að svo verði gert.

b) I seinni flokknum eru þau tilvik, þegar útlendingur, sem sótt hefur um hæli, 
kærir, að hann hafi einungis fengið dvalarleyfi skv. 2. mgr. 11. gr., þ.e. vegna ríkra 
mannúðarsjónarmiða eða sérstakra tengsla við landið. Slíkt dvalarleyfi veitir allt aðra 
réttarstöðu en hæli skv. VII. kafla frumvarpsins og því hefúr útlendingurinn ríka lögvarða 
hagsmuni af því að kæra málið til æðra stjómvalds. Þá reynir á flókin lagaleg atriði, m.a. 
á alþjóðasáttmála og venjur; því er að mati MRSÍ ekki heldur ástæðu til að svipta þessa 
einstaklinga rétti til að njóta aðstoðar skipaðs talsmanns.

VIIIKAFLI

52. gr. frumvarpsins.

152. gr. frumvarpsins er kveðið á um ýmsar ráðstafanir sem gera má ef nauðsynlegt þykir 
vegna utanríkisstefnu ríkisins, öryggis þess eða krefjandi þjóðarhagsmuna. Má á þeim 
forsendum meina mönnum landgöngu, synja um útgáfú dvalarleyfis og búsetuleyfis, 
setja takmarkanir eða skilyrði og loks framkvæma teknar ákvarðanir fyrr en greinir í 31. 
og 32. gr. frumvarpsins.

Hér er að mati MRSÍ ástæða til aé staldra við og skoða betur.

Vissulega geta komið upp þær aðstæður, að til sérstakra ráðstafana þurfi að grípa til að 
takmarka komur útlendinga til landsins vegna öryggis ríkisins og krefjandi 
þjóðarhagsmuna. Því verður að una að grípa megi til skyndilega ráðstafana þegar svo ber 
undir. Þó ætti við slíkar kringumstæður að gera a.m.k. ráð fyrir undantekningum þegar 
útlendingar sækja um dvalarleyfi á grundvelli 2. mgr. 11. gr. frv. eða síðari hluta 1. mgr. 
45. gr. frumvarpsins.
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Hinsvegar er hæpið að “utanríkisstefna” ríkisins á hveijum tíma, alveg ótilgreint og 
ótakmarkað, geti orðið grundvöllur slíkra ráðstafana. Sitjandi ríkisstjóm á hveijum tíma 
ræður að sjálfsögðu utanríkisstefnu landsins en telji hún nauðsynlegt að gera einhveijar 
sérstakar og brýnar ráðstafanir í málum útlendinga til að framkvæma stefnu sína hlýtur 
hún - ríkisstjóm í lýðræðislegu þjóðfélagi - að þurfa að leggja þær fyrir Alþingi til 
umfjöllunar og samþykkis. Því kemur ekki til greina að mati MRSI að samþykkja þessa 
opnu heimild stjórnvalda til að skerða réttindi útlendinga. Hún er einfaldlega 
stórhœttuleg.

53. gr. frumvarpsins.

1 1. mgr. 53. gr. frumvarpsins um upplýsinga - og tilkynningarskyldu útlendinga segir, að 
útlendingi sé skylt að kröfu lögreglunnar að sýna skilríki og, ef þörf er á, veita 
upplýsingar svo ljóst sé hver hann er og um lögmæti dvalar hans í landinu. I 
greinargerðinni með þessu ákvæði er bent á, að samkvæmt 4. mgr. 15. gr. lögreglulaga nr. 
90/1996 sé lögreglunni heimilt að krefjast þess að hver maður segir til nafns síns, 
kennitölu og heimilisfangs og sýni skilríki þvi til sönnunar. Ekkert er við því að segja.

12. mgr. 53. gr. er hinsvegar ákvæði sem stingur mjög í augu og minnir helst á háttalag 
stjómvalda í einræðisríkjum, sem sé að ráðherra geti ákveðið, að útlendingar skul ávallt 
bera vegabréf eða annað kennivottorð við dvöl hér á landi. Þetta er hreint út í hött -  og 
ekki batnar ákvæðið við að Norðurlandabúar eru ekki háðir þessari skyldu. Það eitt út af 
fyrir sig er brot ájafnræðisreglu stjómarskrárinnar.

Vitaskuld verður útlendingur -  eins og allir aðrir - að geta sýnt skilríki eða sannað á sér 
deili, ef hann er grunaður um að hafa brotið lög eða háttalag hans gefur tilefni til afskipta 
lögreglumanna; þá geta þeir einfaldlega farið með honum þangað sem hann geymir 
skilríki sín eins og þeir myndu gera með íslendinga sjálfa. En að útlendingar geti hvenær 
sem er átt von á því að verða stöðvaðir á götu og krafðir um vegabréf er út í hött. Reglan 
yrði þá líka að gilda um Islendinga og Norðurlandabúa, því hvemig á að sjá út hveijir eru 
útlendingar og hveijir íslenskir borgarar? Með þessari heimild væri í reynd verið að ýta 
undir kynþáttamisrétti.

Er að mati MRSÍbrýnt að félla þetta ákvœði úr frumvarpinu.

54. gr. frumvarpsins.

Þessi grein frumvarpsins leiðir einnig hugann að háttalagi I lögregluríki.
Sum ákvæði hennar eiga við rök að styðjast og ekkert við þeim að segja svo sem b og c -  
liði um að stjómendur skipa og flugvéla, sem koma frá útlöndum, afhendi lista yfir alla 
farþega og áhafnir. Ekkert nema gott um það að segja. Sömuleiðis má taka því að 
ativnnumiðlarar og þjóðskráin tilkynni Útlendingastofnun um útlendinga, sem þar skrá 
sig, skv. liðum e og f.

Önnur ákvæði eru vafasamari því að dómsmálaráðherra á hömlulaust - án nokkurra 
lögbundinna takmarkana eða skilyrða - að geta sett reglur um eftirfarandi:
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Skv. 1. mgr. a -  lið 54. gr:
Reglur, sem skylda landsmenn alla til að gerast uppljóstrarar fyrir lögregluna, tilkynna 
henni um útlendinga -  ef ástaeða þykir til vegna öryggissjónarmiða eða sérstaks 
viðbúnaðar”.!! Þeim, sem reka gististaði og tjaldstæði, kann reyndar einnig að verða gert 
að tilkynna lögreglunni um íslendinga sem hjá þeim gista; jafnræðisreglan er þó alla vega 
ekki brotin i þeim hluta ákvæðisins.

Skv. 1. mgr. d - lið 54 gr.
Reglur, sem skylda alla sem fá útlendinga i þjónustu sína eða ráða útlending i launaða 
atvinnu til að tilkynna það til Utlendingastofnunar áður en vinnan hefst!

Skv. 1. mgr. g -  lið 54. gr.
Reglur, sem skylda allar menntastofnanir til þess að segja til útlendinga með því að láta 
Utlendingastofnun í té skrá um erlenda námsmenn, að vísu þarf hún að biðja um skrána, 
en óbragð er að þessu engu að síður.

Skv. 1. mgr. h lið 54. gr.
Reglur, sem skylda starfsmenn félagsþjónustu og bamavemdanefnda sveitarfélaga til að 
bijóta þagnarskyldu sína gagnvart einstaklingum, sem þeir kunna að hafa afskipti af og 
segja til þeirra þegar lögreglan krefst. Aldeilis fráleitt.

Að mati MRSÍ eru þessi ákvæði gersandega óviðunandi.

55. gr. frmnvarpsins.

I 55. gr. er kveðið á um ábyrgð af kostnaði sem hlýst af því að færa útlending úr 
landi og eftir atvikum af gæslu útlendings. Þar er að sjálfsögðu við vanda að etja, þvi að 
útlendingar, sem reka vildu mál vegna frávísunar, brottvísunar eða synjunar um um 
umsókn um dvalarleyfi eða hæli eru iðulega félitlir eða félausir. Þeir hafa almennt ekki 
skráð lögheimili hér á landi en án lögheimilisskráningar hafa þeir ekki aðgang að ýmsum 
réttindum, s.s. rétti til félagsþjónustu sveitarfélaga og félagslegrar aðstoðar eða aðgangi 
að heilbrigðisþjónustu og almannatryggingakerfinu. Geta þeir því ekki leitað eftir 
framfærslu frá íslenska velferðarkerfmu.

I 16. gr. núgildandi laga um eftirlit með útlendingum er kveðið á um að allur 
kostnaður, sem leiðir af því, að útlendingi er meinuð landganga eða vísað úr landi, 
samkvæmt heimild i lögunum, þar á meðal kostnaður af fæði, húsnæði, nauðsynlegum 
fatnaði og gæslu, skuli greiðast af honum sjálfum ef fé hans hrekkur til, ella skuli það 
sem á vantar greiðast úr ríkissjóði.

Það er mat MRSI, að í frumvarp þetta þyrfiti að taka sams konar ákvæði og bæta 
við málum þar sem sótt er um dvalarleyfi eða hæli í þeim tilvikum þar sem þau mál 
snúast ekki um synjun landgöngu eða brottvísun. Lögin þurfa að taka á þeim vanda sem
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upp kemur, ef þeir útlendingar, sem dveljast hér á landi á meðan slík mál eru rekin, eiga 
ekki fé til að framfleyta sér.

Af sömu ástæðum þyrftu ákvæði frumvarpsins einnig að taka til kostnaðar, sem til 
stofnast á meðan mál er rekið, fram til þess að útlendingur getur skráð lögheimili sitt hér 
á landi, ef máli lyktar svo, að landgöngu er ekki synjað, brottvísun á sér ekki stað eða 
dvalarleyfi eða hæli er veitt.

Akvæði frumvarpsins þyrftu einnig að kveða á um kostnaðarábyrgðina, þegar 
lyktir máls eru vísun úr landi, á tímabilinu frá því að máli lýkur þar til að útlendingur 
yfirgefur landið.

I framkvæmd hefur kostnaður af dvöl útlendings á meðan framangreind mál eru 
rekin að miklu leyti lent á Rauða Krossi íslands þrátt fyrir skýrt ákvæði 16. gr. laga um 
eftirlit með útlendingum. Eðlilegt verður að teljast, að kostnaðurinn greiðist af útlendingi 
ef fé hans hrekkur til, ella er óhjákvæmileg að það sem á vantar greiðist úr ríkissjóði. 
Orðalag frumvarpsins þyrfti að tryggja að ríkissjóður taki i reynd á sig þennan kostnað.

56. gr. frumvarpsins.

Ohætt er að segja að refsigleði sé hér mikil, einkum i a -  lið 1. mgr. þar sem það varðar 
sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum ef maður af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn 
lögunum eða reglum, banni, boði eða skilyrðum, sem sett eru samkvæmt þeim.

Að mati MRSÍ er hér of langt gengið.

Það ætti að vera hveijum manni ljóst, að útlendingi, sem er að aðlagast islensku 
samfélagi, getur hæglega orðið á að bijóta af gáleysi lögin eða reglumar, bann, boð eða 
skilyrði sem sett eru samkvæmt þeim lögum sem úr þessu frumvarpi verða. Sama er að 
segja um Islendinga sjálfa, þeir eru vísir til að slysast til að bijóta slíkar reglur, bæði sakir 
þekkingarleysis -  sem er þó víst aldrei afsökun -  og vegna þess að mikið má vera ef lög 
sem af frumvarpi þessu spretta, verði þvi ekki breytt þeim mun meira, eiga ekki eftir að 
standa í mörgum og elja þeim í stríð við eigin samvisku.

Það er mat MR.SÍ, að fella eigi niður einfalt gáleysi úr ákvæði 1. mgr. a og engin brot á 
lögunum eða reglum skv. þeim skuli varða refsingu nema fyrir liggi ásetningur eða 
stórfellt gáleysi enda eru ekki færð fram nein rök fyrir því í greinargerðinni með ákvæði 
þessu, að herða þurfi refsinæmið.

Vilji menn ekki falla frá því að refsa fyrir einföld gáleysisbrot þyrfti að kveða á um mun 
vægari refsingu og alls ekki meira en sektir. Til að takmarka áhrif refsinæmis, sem veltur 
á gáleysi mætti taka upp ákvæði eins og er að finna í 6. mgr. 47. gr. norsku 
útlendingalaganna; að ekki sé ákært fyrir brot gegn greininni nema almenningshagsmunir 
krefjist þess.
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í 4. mgr. 56. gr. er lögð refsiábyrgð á þann sem flytur útlendingur til landsins án þess að 
ganga úr skugga um að hann hafi fullnægjandi ferðaskilríki. MRSÍ telur of langt gengið 
með þessu ákvæði þar sem það er til þess fallið að torvelda óhæfilega komu þeirra 
útlendinga sem hingað leita til að sækja um hæli og vemd á grundvelli 2. ml. 1. mgr. 45. 
gr. eða dvalarleyfi vegna ríkra mannúðarsjónarmiða á grundvelli 2. mgr. 11. gr. 
frumvarpsins.

Reykjavík, 28. febrúar, 2002, 

F.h. Mafinréttindaskrifstofu Islands,
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