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ES/gij Reykjavík, 4. mars 2002.

Með bréfi allsherjamefndar Alþingis, dagsettu 13. f.m., barst þessu 
embætti á ný til umsagnar frumvarp til laga um útlendinga, heildarlög. 
Frumvarpinu fylgdi minnisblað frá dómsmálaráðuneytinu um breytingar sem 
gerðar hafa verið á frumvarpinu frá þvi það var síðast lagt fram o. fl.

1. I 29. og 33.gr. frumvarpsins eru lögreglu veittar heimildir til 
þvingunarráðstafana gagnvart útlendingum og er vísað til laga um meðferð 
opinberra mála í því sambandi. Málsmeðferðin á því að vera hin sama og tíðkast 
um sakamál. Segja má að ef til þess kemur að talin verði þörf á gæsluvarðhaldi 
skv. þessum ákvæðum þá hafí viðkomandi útlendingur brotið gegn einhverju 
ákvæði laganna, en grundvöllur kröfu um gæsluvarðhald i slíku tilviki er samt 
ekki sá sami og ef um hefðbundið sakamál væri að ræða. Þetta er nefnt hér þar 
sem viðbúið er að dómstólar muni gera ríkar kröfur til þess að lögregla sýni fram 
á að aðrar og léttbærari aðgerðir komi ekki að sama gagni og gæsluvarðhald. I 
dómi Hæstaréttar frá 11. október 1999 (máli nr. 413/1999) hafði héraðsdómur 
fallist á kröfu lögreglu um að útlendingur, sem ekkert var vitað um, sætti 
gæsluvarðhaldi meðan mál hans væri kannað á grundvelli 15.gr. laga um eftirlit 
með útlendingum nr. 45, 1965. Hæstiréttur felldi úrskurð héraðsdóms úr gildi 
með þeirri röksemd að ekki hefði verið nægilega sýnt fram á að þörf væri á gæslu 
vamaraðila á þessum grundvelli og að ekki væru til aðrar léttbærari aðgerðir til 
að tryggja návist hans. Ekki kemur fram í dóminum hvaða aðgerðir hefðu komið 
til álita, en t.d. má nefna farbann skv. 110.gr. laga um meðferð opinberra mála. 
Að mati lögreglu kemur farbann ekki að sama haldi og áður m.a. með tilliti til 
hvemig eftirliti er háttað með ferðum fólks innan Schengen-svæðisins. Búast má 
við að dómstólar tækju á kröfum lögreglu um gæsluvarðhald á grundvelli 29. og 
33.gr. frumvarpsins með svipuðum hætti og í nefhdum dómi og að lögreglu gæti 
reynst örðugt að tryggja nærveru útlendinga sem svo háttar til um sem segir í 
greinunum.

I þessu sambandi má nefna að í 7.mgr. 33.gr. frumvarpsins segir að 
útlending megi “hvorki handtaka né úrskurða í gæsluvarðhald ef það með 
hliðsjón af eðli máls og atvikum að öðru leyti mundi fela í sér ósanngjama 
ráðstöfun ...” . Ákvæði á borð við þetta er til þess fallið að gera lögreglu enn 
örðugra fyrir en ella við að beita þessum þvingunarúrræðum. Hvorki kemur fram 
í frumvarpinu sjálfu né í athugasemdum með því hvað átt er við með orðalaginu 
“ósanngjöm ráðstöfun”, en það kemur þó fyrir í nokkrum greinum frumvarpsins, 
og væri æskilegt að fram kæmi hvaða hugsun býr hér að baki.



Ekki kemur sérstaklega fram i athugasemdum við þessar greinar 
frumvarpsins við hvað hafl helst verið stuðst við samningu þeirra. I almennum 
athugasemdum í I. kafla segir að stuðst hafi verið við norsku útlendingalögin að 
verulegu leyti. Undirrituðum er ekki ljóst hvort 29. og 33.gr. frumvarpsins eru 
samhljóða samsvarandi ákvæðum i norrænni löggjöf og hvort dómstólar t.d. í 
Noregi gera sömu kröfur til lögreglu og Hæstaréttur gerði í framangreindum 
dómi. Hvatt er til þess að kannað verði hvemig löggjöf er háttað að þessu leyti á 
hinum Norðurlöndunum og hvemig til hefur tekist í framkvæmd.

2. í 57.gr. frumvarpsins kemur tvívegis fyrir orðalagið “í máli samkvæmt 
lögunum”. Við hvers konar “mál” er átt hér og hvenær er hægt að slá því föstu 
að um mál sé að ræða skv. lögunum? Æskilegt væri að viðhafa hér annað 
orðalag svo ekki fari milli mála hvað átt er við.
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