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Umsögn laganefndar Lögmannafélags íslands um frumvarp til laga um útlend- 
inga, þskj. 698 -  433. mál, 127. löggjafarþing 2001-2002.

Laganefnd Lögmannafélags íslands hefur hafl ofangreint frumvarp til skoðunar og 
fylgja hér athugasemdir og ábendingar nefndarinnar.

Laganefiid hafði nær samhljóða frumvarp til laga um útlendinga til skoðunar á síðasta 
löggjafarþingi (þskj. 454 -  344. mál, 126. löggjafarþing) og gerði við það frumvarp 
veigamiklar athugasemdir. I hinu nýja frumvarpi hefur einungis verið tekið tillit til 
örfárra af athugasemdum laganefndar og eru þar ekki með taldar þær, sem þyngst 
vógu. Það er mat laganefndar nú sem fyrr, að full þörf sé á heildarendurskoðun 
löggjafar um málefni útlendinga á Islandi. Hins vegar telur laganefiid, að frumvarpið 
svari ekki þeirri þörf vegna margvíslegra annmarka, sem það er haldið. Áður en þetta 
frumvarp getur orðið að lögum er nauðsynlegt að gerðar verði á því mikilvægar 
lagfæringar bæði að því er varðar efnis- og formreglur. Þær lagfæringar, sem 
laganefnd leggur til, eru það miklar að vöxtum, að þær verða tæpast gerðar við 
þinglega meðferð þess. M.a. þyrfti að færa inn í frumvarpstextann margvíslegar 
efhisreglur, sem frumvarpið, eins og það er nú úr garði gert, gerir ráð fyrir að 
dómsmálaráðherra setji með reglugerð. Af þessum sökum getur laganefnd ekki mælt 
með lögfestingu frumvarpsins óbreyttu.

Framsal löggjafarvalds til dómsmálaráðherra
Meginathugasemd laganefndar við frumvarpið lýtur að því, að í frumvarpinu er á 
fjölmörgum stöðum ýmist gert ráð fyrir að dómsmálaráðherra setji reglur um tiltekin 
atriði, að hann hafi heimild til að setja reglur um tiltekin atriði eða honum er á annan 
hátt falið að kveða á um atriði almenns eðlis, fyrir utan hina almennu reglugerðar- 
heimild, sem honum er veitt í 57. gr. frumvarpsins. Er bæði um að ræða efnisreglur 
og reglur um framkvæmd. Er um mjög veigamikil atriði að ræða i mörgum tilvikum, 
svo sem í eftirtöldum greinum frumvarpsins:

2. mgr. 5. gr., 2. mgr. 8. gr., 1. mgr. 11. gr., 6. mgr. 12. gr., 1. mgr. 29. gr., 2. 
mgr. 36. gr., 37. gr., 38. gr., 4. mgr. 48. gr. og 1. og 2. mgr. 54. gr.

Laganefnd minnir á ákvæði 2. mgr. 66. gr. stjómarskrárinnar 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 við ákvæði þetta 
segir að með þessu sé fyrst og fremst lögð skylda á löggjafann að setja lög til að girða 
fyrir að framkvæmdavaldið hafi ákvörðunarvald um þessi efni án skýrra lögákveðinna 
skilyrða. Það er mat laganefndar, að í mörgum áður tilvitnaðra ákvæða frumvarpsins,



setji löggjafinn framkvæmdarvaldinu ekki skýr skilyrði fyrir ákvörðunarvaldi sínu, 
heldur sé framkvæmdarvaldinu falið að setja hinar efnislegu reglur og skilyrði.

Laganefhd telur, að löggjafinn verði að leggja skýrar línur fyrir framkvæmdavaldið til 
að fara eftir þegar það stjómar flutningi útlendinga til landsins, t.d. þegar það setur 
reglur sem fela í sér skilyrði fyrir komu útlendinga til landsins og dvöl þeirra hér. 
Telur nefiidin æskilegast að þetta verði gert í lögunum sjálfum og nauðsynlegt, að úr 
þessu verði bætt með endurskoðun fyrir frekari meðferð frumvarpsins á þingi.

Frávísun og brottvísun
Samkvæmt a-lið 1. mgr. 18. gr. frumvarpsins má synja útlendingi um landgöngu ef 
hann fullnægir ekki reglum sem settar eru um vegabréf, vegabréfsáritun eða komu til 
landsins. Þar er m.a. átt við reglur skv. 1. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 6. gr., sem veitir 
dómsmálaráðherra heimild til að setja nánari reglur um heimild útlendinga til að koma 
til landsins. Réttur útlendinga til að koma til landsins, sbr. 2. mgr. 66. gr. stjómar- 
skrárinnar, er í raun alfarið háður þessum skilyrðum sem dómsmálaráðherra hefur 
opna heimild til að setja. Um afstöðu laganefndar til þessa vísast til athugasemda um 
valdframsal til dómsmálaráðherra að framan.

I e-lið 1. mgr. 18. gr. frumvarpsins er að finna heimild til að synja útlendingi land- 
göngu og í b-lið 1. mgr. 20. gr. til að vísa útlendingi úr landi, ef hann hefur hlotið 
refsingu fyrir háttsemi sem varðað getur fangelsi lengur en þrjá mánuði. Fjölmörg lítt 
alvarleg brot geta varðað meira en þriggja mánaða fangelsi. Telur laganefnd æskilegt 
að miða frávísunar- og brottvísunarheimildina við hærri refsimörk en gert er í frum- 
varpinu.

Brottvísun felur skv. 3. mgr. 20. gr. frumvarpsins í sér endurkomubann fyrir fullt og 
allt eða um tiltekinn tíma, en að jafriaði ekki skemur en þrjú ár. Samkvæmt athuga- 
semdum við greinina í frumvarpinu myndi meginreglan vera að bannið gildi fyrir fullt 
og allt. Laganefrid telur slíka meginreglu allt of víðtæka. í 1. mgr. 14. gr. laga um 
eftirlit með útlendingum nr. 45/1965 er eingöngu um heimild að ræða til að ákveða 
endurkomubann ef ákvörðun hefur verið tekin um að vísa útlendingi úr landi. Laga- 
nefnd fær ekki séð, að fyrir hendi séu knýjandi rök fyrir því að réttaráhrif brottvísunar 
verði hert með þessu móti við þessa endurskoðun löggjafar um útlendinga.

Dvalarleyfi
I 10. gr. frumvarpsins er það gert að skilyrði dvalarleyfis, sem veitt er í fyrsta sinn, að 
það hafi verið gefið út áður en komið er til landsins. Þessa reglu er ekki að finna í 
lögum um eftirlit með útlendingum, en sams konar reglu mun hafa verið fylgt í fram- 
kvæmd og mun hafa sætt gagnrýni. Getur hún verið útlendingum þungbær. Geta ýms- 
ar ástæður réttlætt það að útlendingur sækir ekki um dvalarleyfi á Islandi fyrr en eftir 
komu til landsins. Laganefnd bendir á, að ákvæðið þýðir í raun, að útlendingi, sem 
komið hefur með lögmætum hætti til landsins og hyggst sækja um dvalarleyfi, yrði 
gert að ferðast til næsta nágrannalands með tilheyrandi kostnaði og sækja um 
dvalarleyfi áður en hann kæmi til landsins á ný, til þess eins að uppfylla þetta form- 
skilyrði. Laganefrid leggur það í mat Alþingis að meta, hvort hér sé um nauðsynlegt 
skilyrði að ræða.

I 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 ákvæð-



in tiltaka. Þannig tryggja þau ekki að útlendingur eigi rétt til dvalarleyfis þótt hann 
uppfylli almenn skilyrði laganna til þess. Laganefiid telur æskilegt, að réttarstaða 
útlendinga, sem sækja um dvalarleyfi, sé sem allra skýrust og að þeir eigi rétt til að fá 
útgefið dvalarleyfi að uppfylltum tæmandi töldum og skýrum skilyrðum. Sama gildir 
um endumýjun dvalarleyfis samkvæmt 14. gr. frumvarpsins og er þar reyndar enn 
ríkari ástæða til að kveða á um skyldu en við veitingu dvalarleyfis í fyrsta sinn að því 
tilskildu að skilyrði séu uppfyllt.

Búsetuleyfi
Frumvarpið gerir ráð fyrir þriggja ára samfelldri búsetu sem skilyrði fyrir veitingu 
búsetuleyfis. Laganefnd telur ástæðu vera til þess að veita leiðbeiningar í lagatextan- 
um sjálfum við hvað sé átt með samfelldri búsetu, þannig að ekki leiki vafi á um rétt- 
arstöðu útlendinga, sem þurfa vegna atvinnu eða einkaerinda að fara til skemmri og 
lengri dvalar til útlanda.

í 1. mgr. 15. gr. er sett fram í einni setningu ákvæði um rétt útlendings til búsetuleyfls 
ásamt skilyrðum þess réttar. Framsetningin með þessu móti er mjög óljós. Laganefiid 
mælir með því að kveðið verði á um rétt til búsetuleyfis að uppfylltum eftirtöldum 
skilyrðum, sem síðan yrðu talin upp hvert i sínum tölu- eða staflið.

Hvað varðar skilyrðið um að útlendingur hafi sótt námskeið í íslensku fyrir útlend- 
inga, telur laganefnd vægast sagt hæpið að skylda útlending til að sækja slíkt nám- 
skeið, hyggist hann æskja búsetuleyfis hér á landi. Flutningar fólks milli landa hafa 
sifellt aukist á undanfömum árum um allan heim og sífellt fleiri þjóðfélög bera nú 
svokölluð fjölþjóðleg einkenni. Islenskt þjóðfélag hefur ótvíræðan hag af því að út- 
lendingar flytjist hingað og setjist hér að og ekki á að reisa óþarfar hindranir fýrir því 
að svo geti orðið. Astæður þess að útlendingar flytjist hingað eru fjölmargar og þörf 
þeirra til að tileinka sér íslenska tungu mismikil, þótt ætla megi að flestir þeirra, sem 
ílendast til langframa læri i henni tiltekin grundvallaratriði. Hvemig sem því er farið 
verður það þó að vera hverjum og einum í sjálfsvald sett, hvort og þá að hvaða marki 
hann hyggst sækja námskeið í íslensku. Laganefnd fær ekki séð, að íslenskri tungu 
stafi hætta af búsetu útlendinga hér á landi. Hins vegar beinist skylda til að sækja 
námskeið í erlendu tungumáli að persónu og sjálfsákvörðunarrétti útlendingsins. 
Þegar þessir hagsmunir eru vegnir og metnir, telur laganefnd hagsmuni útlendingsins 
af að vera eigi skyldaður til tungumálanáms vera meiri, enda aðrar leiðir fyrir hendi til 
að styðja hagsmuni íslenskrar tungu. Loks vekur laganefhd athygli á því, að ekkert 
sambærilegt skilyrði er að finna í lögum nr. 100/1952 um íslenskan rikisborgararétt og 
gengur frumvarpið því lengra en þau lög, sem felur vissulega i sér nokkur öfugmæli.

Málsmeðferðarreglur
í 2. mgr. 24. gr. frumvarpsins 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 brottvisun. Laganefnd telur að bæta ætti við þessa upp- 
talningu mála málum þar sem útlendingur sækir um dvalarleyfi vegna rikra mannúð- 
arsjónarmiða skv. 2. mgr. 11. gr. frumvarpsins og málum um afturköllun dvalarleyfis. 
Auk þess að tjá sjónarmið sín er útlendingi einnig mjög mikilvægt að geta við alla 
meðferð framangreindra mála spurt spuminga, fengið útskýringar og tilkynningar og 
kynnt sér gögn sem málið varða. Laganefnd telur því rétt að taka upp í frumvarpið 
ákvæði um rétt útlendings til túlks til að vera honum innan handar í þessum efnum, sé



nauðsyn á því, a.m.k. við allar fyrirtökur mála. Telur laganefiid þetta sérstaklega mik- 
ilvægt í ljósi þess að frumvarpsdrög gera ekki ráð fyrir að útlendingur eigi rétt á að fá 
skipaðan talsmann nema í vissum kærumálum.

Ákvæði 25. gr. frumvarpsins um leiðbeiningarskyldu er ætlað að ná til mála um 
synjun landgöngu, brottvísun eða afturköllun leyfís, svo og mála vegna umsóknar um 
hæli. Laganefnd telur æskilegt að ákvæðið taki einnig til allra mála þar sem útlend- 
ingur fer firam á dvalarleyfi vegna ríkra mannúðarsjónarmiða skv. 2. mgr. 11. gr. eða 
ber að aðstæður séu þannig að ákvæði 1. mgr. 45. gr. eigi við.

Kæruheimild
Samkvæmt 30. gr. ftumvarpsins má kæra ákvörðun lögreglunnar eða utanríkisþjónust- 
unnar til Útlendingastofiiunar og er niðurstaða stofnunarinnar ekki kæranleg til æðra 
stjómvalds. Að öðru leyti má kæra ákvörðun til dómsmálaráðuneytisins. Bent er á, að 
slík tilhögun sé til þess fallin að leiða af sér misvísandi framkvæmd laganna hjá 
einstökum stjómvaldshöfum. Rétt þykir að samræma og einfalda kæmheimildir, t.a.m. 
þannig að allar ákvarðanir Útlendingastofnunar megi kæra, einnig þegar stofnunin úr- 
skurðar í kæmmálum. Með því móti úrskurðaði einungis dómsmálaráðuneyti í málum 
sem æðsta stjómvald, sem horfði til samræmdrar framkvæmdar laganna.

Laganefnd telur rétt að setja í frumvarpið ákvæði um að útlendingi skuli leiðbeint um 
kæruheimild þegar honum er kynnt ákvörðun eða úrskurður, en slíkt ákvæði er að 
finna í 2. mgr. 12. gr. a laga um eftirlit með útlendingum.

Frestunaráhrif kæru
Samkvæmt gildandi lögum um eftirlit með útlendingum frestar kæra kæranlegra 
ákvarðana fortakslaust framkvæmd ákvörðunar, sbr. 3. mgr. 12. gr. a laganna. Réttar- 
staða útlendinga er þrengd nokkuð að þessu leyti með ákvæðum 31. -  33. gr. frum- 
varpsins. Það er mat laganefndar, að eðli ákvarðana samkvæmt lögunum sé þannig, að 
rétt sé að kveðið verði á um það sem meginreglu, að kæra fresti framkvæmd ákvörð- 
unar.

Gildissvið almennra reglna stjórnsýslulaga
Enda þótt laganefiid sé ljóst, að sérstakt eðli þeirra mála samkvæmt 3. mgr. 32. gr. 
frumvarpsins geri það að verkum að ákvæði IV., V. og VII. kafla stjómsýslulaga um 
andmælarétt, um birtingu ákvörðunar, rökstuðning o.fl. og um stjómsýslukæru gildi 
ekki um ákvarðanir skv. 1. og 2. mgr. 32. gr. frumvarpsins, telur nefndin engu að 
síður nauðsynlegt, að i greinina verði færð ákvæði er tryggi útlendingum tiltekna lág- 
marks réttarvemd, þegar til málsmeðferðar kemur. Nefndin sér hins vegar ekki ástæðu 
til að útfæra slíkt ákvæði í þessari umsögn.

Skipun talsmanns
Fyrirvari 1. mgr. 34. frumvarpsins um að dómari skuli ekki skipa útlendingi talsmann 
þegar krafist er úrræða skv. 3. og 4. mgr. 33. gr. ef það muni hafa í for með sér sér- 
stakt óhagræði eða töf, eða dómari telji ekki varhugavert að láta hjá líða að skipa rétt- 
argæslumann, styðst að mati laganefndar ekki við haldbær rök, enda mæla sjónarmið 
réttaröryggis jafiit með skipan talsmanns þegar um farbann er að ræða eins og við 
kröfu um gæsluvarðhald.



í 2. mgr. 34. gr. frumvarpsins er útlendingi veittur réttur á að stjómvald skipi honum 
talsmann vegna ákvarðana sem varða synjun landgöngu, brottvísun eða afturköllun 
leyfis og í máli vegna umsóknar um hæli. Er þetta nýmæli, sem laganefnd telur fela í 
sér réttarbót. Laganefnd telur hins vegar eðlilegt að sömu reglur gildi einnig um öll 
mál þar sem útlendingur fer fram á dvalarleyfi vegna ríkra mannúðarsjónarmiða skv. 
2. mgr. 11. gr. frumvarpsins eða ber að aðstæður séu þannig að ákvæði 1. mgr. 45. gr. 
frumvarpsins. eigi við. Þá er réttur útlendings skv. 2. mgr. 34. gr. frumvarpsins til að 
stjómvald skipi honum talsmann takmarkaður við kæm ákvörðunar. Til að útlend- 
ingur geti notað fullnægjandi réttarvemdar á öllum stjómsýslustigum mælir laganefnd 
með því að rétturinn til aðstoðar talsmanns verði einnig látinn ná til mála fyrir lægri 
stjómsýslustigum.

Samkvæmt 1. mgr. 34. gr. er einungis gert ráð fyrir því, að skipaður talsmaður sé lög- 
maður, þegar krafíst er fyrir dómstólum gæslu á útlendingi, en í málum fyrir stjóm- 
sýslunni er ekki tilskilið að talsmaður sé lögmaður. Laganefnd telur réttarvemd út- 
lendinga ekki nægilega tryggða með þessu móti, þar sem ljóst er að réttarstaða útlend- 
ings í málum fyrir stjómsýslu getur oltið á túlkun vandmeðfarinna ákvæða löggjafar, 
svo sem stjómsýslulaga og löggjafar um útlendinga, sem ætla má að verði mikil að 
vöxtum, þegar horft er til frumvarpsins, sem er til skoðunar. Það er mat laganefndar 
að slík ráðgjöf talsmanns sé ekki á færi ólöglærðra og því verði miðað við það í 34. 
gr., að talsmaður verði í öllum tilvikum skipaður úr röðum lögmanna.

EES-útlendíngar (VI. Kafli frumvarpsins)
Laganefnd bendir á, að það kunni að stríða gegn ákvæðum tilskipana EES, að dvalar- 
leyfi EES-útlendings samkvæmt 1. mgr. 36. gr. og aðstandenda samkvæmt 37. gr. sé 
háð umsókn, heldur eigi að vera um að ræða rétt óháðan beinni umsókn.

Flóttamenn
Samkvæmt 2. mgr. 44. gr. frumvarpsins má ákveða að flóttamaður sem fellur undir 1. 
gr. C-F í flóttamannasamningnum skuli ekki, að öllu leyti eða að hluta til, njóta rétt- 
inda og vemdar samkvæmt ákvæðum VII. kafla, annarra en málsmeðferðarreglna. 
Ákvæði þetta er orðað sem undantekning frá meginreglu um að þessir flóttamenn 
skulu njóta réttinda og vemdar samkvæmt ákvæðum kaflans en slík meginregla virðist 
ekki koma fram í frumvarpinu heldur segir í 1. mgr. 44. gr. frumvarpsins, að flótta- 
maður samkvæmt lögunum teljist vera útlendingur sem fellur undir 1. gr. A í flótta- 
mannasamningnum. Samkvæmt þessu er óljóst, hver sé staða útlendinga samkvæmt 1. 
gr. C-F, meðan ekki hefur verið tekin ákvörðun á grundvelli 2. mgr. 44. gr. Bæta þarf 
úr þessari óvissu með því að láta frumvarpið kveða skýrt á um inntak skilgreiningar 
hugtaksins flóttamaður. Laganefnd leggur til að tekin verði upp í frumvarpið skil- 
greining flóttamannasamningsins á flóttamannahugtakinu, í stað þess að vísa til samn- 
ingsins.

Samkvæmt 1. mgr. 47. gr. frumvarpsins hefur flóttamaður þá réttarstöðu sem leiðir af 
íslenskum lögum og flóttamannasamningnum eða öðmm þjóðréttarsamningum um 
flóttamenn. Laganefnd telur æskilegt að í lögunum sjálfum verði kveðið nánar á um 
inntak réttarstöðu flóttamanna í meginatriðum samkvæmt framangreindum heimildum 
í stað þess að skírskota með svo almennu móti til skilgreiningar í öðmm heimildum.

Samkvæmt 2. mgr. 47. gr. frumvarpsins má afturkalla hælisveitingu ef flóttamaður 
fellur ekki lengur undir flóttamannaskilgreininguna skv. 44. gr. frumvarpsins. Laga-



nefnd telur rétt, að skoðað verði hvort eigi sé rétt að binda þessa heimild til aftur- 
köllunar tímatakmörkunum, þar sem afturköllun að löngum tima liðnum getur verið 
flóttamanni þungbær, jafnvel þótt ástandið í heimalandi hafi batnað, enda kann hann 
að hafa fest hér rætur og gert ráðstafanir og tekið á sig skuldbindingar fram í tímann. I 
þessu sambandi má reyndar ekki gleyma að flóttamaður ætti að öllu jöfnu rétt á að fá 
útgefið búsetuleyfi skv. 1. mgr. 15. gr. eftir þriggja ára samfellda dvöl hér en búsetu- 
leyfið felur í sér rétt til ótímabundinnar dvalar.

T ilky nningarsky lda
Samkvæmt 1. mgr. 54. gr. frumvarpsins getur dómsmálaráðherra sett reglur um 
skyldu ýmissa aðila, svo sem gistihúsaeigenda, stjómenda skipa og loftfara, atvinnu- 
rekenda o.fl., til að halda skrár um útlendinga og láta Útlendingastofnun í té upplýs- 
ingar úr slíkum skrám.

Laganeftid telur þessa heimild til dómsmálaráðherra að setja reglur alltof víðtæka. 
Hún bindur það t.a.m. engum skilyrðum í hvaða tilvikum upplýsinga skuli aflað og 
þær sendar lögreglu eða Útlendingastofhun. Svo gæti farið, að reglur dómsmálaráð- 
herra kvæðu á um að upplýsingar skyldu alltaf sendar, jafnvel án sérstaks tilefnis. 
Laganefnd telur nauðsynlegt, að öflun upplýsinganna og afhending þeirra til yfirvalda 
verði bundin skilyrði um að sérstakt tileftii þurfi að vera fyrir hendi.

Hvað einstaka stafliði 1. mgr. 54. gr. frumvarpsins varðar, bendir laganeftid sér- 
staklega á það, að skylda atvinnurekanda, sem ræður útlending í vinnu skv. d-lið og 
atvinnumiðlunar skv. e-lið, ætti ekki að vera skilyrðislaus, heldur vera bundin við til- 
teknar fyrirftamákveðnar aðstæður og vera háð rökstuddri beiðni, en ekki gilda sjálf- 
krafa óháð beiðni.

Virðingarfyllst, 
f.h. laganefndar Lögmannafélags Islands

Jakob R. Möller, hrl. 
formaður


