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Efni: Umsögn Útlendingastofnunar um frumvarp til breytinga á lögum um 
útlendinga nr. 96/2002 (hælismál), þskj. 894» 507. mál.

Vísað er til tölvupósts skjalavarðar nefndasviðs Alþingis, dags. 21. apríl 2010, þar 
sem ofangreint fmmvarp var sent Útlendingastofnun til umsagnar.

1. Aimennt um frumvarpið

Rétt er að taka fram að Útlendingastofnun gerir ekki margar athugasemdir við 
frumvarpið í heild simii og fagnar því að settar hafí verið fram tillögur til þess að 
skýra meðferð hælisumsókna og til þess að bæta úr övissu um réttarstöðu 
hælisleitenda, að því leyti sem hún hefor verið til staðar. Ber sérstaklega að fagna 
skýrum ákvæðum um réttarstöðu fylgdarlausra ungmenna sem sækja um hæli hér á 
landi.

Engu að síður eru fáein atriði sem stofnunin vill koma á framfæri athugasemdum um. 
Þykir rétt að fjalla hér fyrst almennt um nokkur þeirra atriða til skýríngar en síðan 
verður farið sérstaklega yfir athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins,

Útlendingastofnun vill sérstaklega benda á stöðu þeirra einstaklinga sem fá synjun á 
umsókn sinni um hæli hér á landi. Útlendingastofnun telur að sú lagabreyting sem 
lögð er til, þess efnis að þessum einstaklingum verði gert kleyft að sækja um 
dvalarleyfi, sé mjög æskileg og þörf til þess að binda endi á erfiða stöðu en hér á landi 
dvelja einstaklingar sem hafa verið á bráðabirgðadvalarleyfum í jafnvel meira en 
fimm ár. í framkvæmd hefur sýnt sig að erfiðlega getur gengið að koma þeim 
einstaklingum til síns heimaríkis sem fengið hafa endanlega synjun á umsókn sinni 
um hæli, ekki síst sökum þess að fæstir í þessum hópi hafa undir höndum ferðaskilríkí 
eða gögn til þess að sanna á sér deili. Komið hafa upp tilfelii þar sem hælisleitendur 
hafa? allt að fjórum árum eftir að hafa fengið endanlega synjun á hælisumsókn, 
viðurkennt að hafa borið rangt um nafn og aldur. Aðrir hafa viðurkennt að koma frá 
öðrum ríkjum en þeir hafa áður gefið upp og sumir hafa náð að útvega sér
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ferðaskilríki frá heimaríki þegar á þá hefur verið gengið. Telur Útlendingastofnun því 
að huga þurfi vel að því hvaða kröfiir eigi að gera til þess að koma í veg fyrir að 
eínstaklingar sem hafa veitt yfírvöldum rangar upplýsingar sjái sér hag í því að halda 
því áfram og þar með koma sér varanlega fyrir í íslensku samfélagi á röngum 
forsendum og undir röngu nafni. Telur Útlendingastofnun að fyrirkomulagið væri 
æskilegra að í stað þess að viðkomandi geti sótt um dvalarleyfi á grundvelli 
mannúðarsjónarmiða eftir að hafa verið tvö ár á bráðabirgðadvalarleyfi yrði 
yfirvöldum markaður ákveðinn tími til þess að framkvæma endanlega niðurstöðu um 
að hælisleitandi yfirgæfi ísland. Telur stofnunin að tvö ár séu hæfilegur tími í því 
sambandi og væri þá æskilegt að lögreglu? sem að lögum sér um slíka framkvæmd, 
væri gert að skila innan þess tíma mati á því hvort fullreynt væri að framkvæma slíka 
ákvörðun. Einnig væri æskilegt að kveðið yrði á um það skilyrði í lögunum að 
viðkomandi hælisleitandi hefði aðstoðað yfírvöld eða sýnt samvinnu við framkvæmd 
heimferðar. Má í því sambandi vísa til þess að alþjóðlegar stofnanir á borð við IOM 
(International Organisation for Migration) bjóða upp á aðstoð við heimferðir 
hælisleitenda sem byggja á því að viðkomandi óski sjálfur eftir því af fúsum og 
frjálsum vilja. IOM aðstoðar viðkomandi þá við öflun ferðaskilríkja og útvegar 
viðkomandi farmiða og alla aðra aðstoð við heimferðina. Að mati 
Útlendingastofnunar er æskilegt að löggjöf ýti undir að hælisleitendur sem fengið hafa 
endanlega synjun hér á landi leiti slíkrar aðstoðar. Bent skal á að í gegnum IOM geta 
einstaklingar snúið til síns heima án allra afskipta íslenskra yfirvalda en að öðrum 
kosti þarf lögregla að fylgja viðkomandi að minnsta kosti hluta leiðarinnar og jafnvel 
alla leið til heimaríkis.

2. Athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins

Athugasemdir við L gr.

Útlendingastofhun gerir ekki sérstakar athugasemdir við þessa grein að öðru leyti en 
því að æskilegt væri að kveðið væri skýrt á um það hvort hægt sé að sækja um 
sjálfstætt leyfi á grundvelíi 12. gr. f. á sama hátt og ömxur dvalarleyfi og hvaða kröfur 
eigi að gera til slíkra umsókna. Að mati stofnunarinnar væri æskilegt að sett yrðu 
ákvæði um það hvenær hægt yrði að sækja sjálfstætt um dvalarleyfi á grundvelli þessa 
ákvæðis, t.d. að viðkomandi hafi fengið synjun á umsókn um annars konar dvalarleyfi 
eða að viðkomandi sé staddur á landinu. Stafar það ekki síst af því að aðstæður 
umsækjanda um dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eru oft með þeim hætti 
að þeir uppfylía ekki almennar kröfur, t.d. um framfærslu og sjúkratryggingu, enda er 
slíkt ekki skilyrði samkvæmt núgildandi 1. mgr. 12. gr. f. Að öðrum kosti gæti sú 
staða komið upp að mikill fjöldi umsókna á þessum grundvelli væri móttekinn hjá
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Útlendingastofnun frá einstaklingum sem ekki eru staddir á íslandi með tilheyrandi 
kostnaði og erfiðleikum við að meta aðstæður viðkomandi.

Athugasemdir við 2. gr.

Hér er sérstaklega gerð athugasemd við 3. mgr. um aðstæður þeirra sem hafa haft 
dvalarleyfi á grundvelli 12. gr. g. í tvö ár hið minnsta. Sem fyrr segir þykir 
Útíendingastofnun æskilegt að þetta ákvæði yrði útfært nánar í samræmi við þau 
sjönarmið sem greint var frá í athugasemdum við 1. gr. og skýrt yrði hvaða skilyrði 
viðkomandi þyrfti að uppfylla.

Athugasemdir við 7. gr.

í 2. mgr. er ljallað um að í máli vegna umsóknar um hæli skuli bjöða fram aðstoð 
túlks í gegnum síma finnist ekki hæfur túlkur hér á landi innan sólarhrings eftir að 
beiðni um slíkt er lögð fram. Útlendingastofnun gerir hér aðeins minni háttar 
athugasemdir við orðalag málsgreinarinnar þar sem ekki er óalgengt að aðstoð túlks 
hér á landi sé nýtt í gegnum síma. Þar af leiðandi er það ekki alveg skýrt að átt sé við 
að leitað sé aðstoðar túlks erlendis frá.

Athugasemdir við 8. gr.

Útlendingastofnun telur að þessi grein frumvarpsins geti ekki staðið óbreytt þar sem 
Útlendingastofnun tekur á hverju ári nokkurn ijölda ákvarðana um brottvísun 
brotamanna og frávísun einstaklinga sem hafa brotið af sér hér á landi og ekki hafa 
sótt um hæli. Miðað við markmið frumvarpsins og efni tillögu nr. 7.2.13. í skýrslu 
nefndarinnar má ætla að hér hafl staðið til að tryggja að starfsmenn 
Útlendingastofnunar komi ávallt að birtingu ákvarðana í hælismálum eingöngu. í 
framkvæmd er það svo að hælisleitendur eru boðaðir til Útlendingastofnunar þar sem 
þeim er birt niðurstaða stofnunarinnar, að viðstöddum fulltrúa Rauða kross íslands og 
eftir atvikum fulltrúa alþjóðadeildar Ríkislögreglustjóra. Útlendingastofnun telur hins 
vegar að eins og þetta ákvæði hljóðar í frumvarpinu yrðu starfsmenn stofnunarinnar 
að annast birtingar fyrir dæmdum glæpamönnum í fangelsum eða annars staðar þar 
sem til þeirra næst. Útlendingastofnun leggst eindregið gegn slíkri tillögu enda yrði 
slík skylda stofnuninni og starfsmönnum hennar afar íþyngjandi í framkvæmd. Verður 
að teljast eðlilegra að lögreglan annist slíkar birtingar. Rétt er að geta þess að 
lögreglan hefur annast þessar birtingar hingað til og hefur sú framkvæmd reynst vel. 
Telur stofnunin að ekki séu knýjandi rök til breytinga í öðrum málum en hælismálum, 
svo sem frumvarpið gerir ráð fyrir.

Að mati Útlendingastofnunar væri því æskilegra að ákvæðið ijallaði einungis um 
birtingar í málum vegna umsólcnar um hæli. Jafnframt væri æskilegt, með hliðsjón af
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þeirri tilíögu sem fram lcemur í frumvarpinu að umsækjendur um hæli fái ávallt aðstoð 
talsmanns á kærustigi, að skýrt væri tekið fram að birting fyrir talsmanni teldist 
fullnægjandi birting þegar viðkomandi er ekki lengur staddur á landinu.

Athugasemdir við 13. gr.

Athygli er vakin á orðalagi í síðari málslið 3. mgr. 13. gr. frumvarpsins þar sem segir 
að „sama gildi um þegar um er að ræða ríkisfangslausan einstakling, verði hann 
sendur aftur til þess lands þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur“. Að mati 
Útlendingastofnunar er þessi setning illskiljanleg. Aðili sem sendur yrði aftur til 
annars ríkis er augljóslega ekki í þörf fyrir að fá stöðu flóttamanns á íslandi. Það getur 
verið að hér hafi átt að vísa til þess að einstaklingurinn yrði ekki sendur aftur til þess 
lands þar sem hann hafði áður reglulegt aðsetur.

Athugasemdir við 15. gr.

Útlendingastofnun bendir á að í framkvæmd undanfarinna ára hér á landi hefur 
mörgum aðilum veríð veitt dvalarleyfl hér á landi með vísan til 1. mgr. 45. gr. 
núgildandi laga um útlendinga. I reynd hefur verið litið svo á að hér hafí verið um svo 
kallaða viðbótarvernd að ræða (e. subsidiary protection). Framkvæmdin hefur hins 
vegar verið sú að veita viðkomandi umsækjanda dvalarleyfi á grundvelli 
mannúðarsjónarmiða með vísan til 12. gr. f., sbr. 1. mgr. 45. gr. laga um útlendinga. 
Útlendingastofnun þætti æskilegt að skýrt kæmi fram í ákvæðinu hvers konar 
dvalarleyfí ætti að veita viðkomandi þegar aðstæður hans falla undir 1. mgr. 45. gr. 
laganna eftir þær breytingar sem lagðar eru til. Eklci er ljóst samkvæmt þeim 
breytingum sem lagðar eru til hvort sá sem falli undir 1. mgr. 45. gr. laganna skuli fá 
dvalarleyfi sem flóttamaður eða dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Athygli 
skal vakin á því að hvergi í lögum um útlendinga er gert ráð fyrir dvalarleyfi á 
grundvelli viðbótarvemdar.

Athugasemdir við 16. gr.

f o lið  16. gr. er að finna það nýmæli að við meðferð umsóknar um hæli skuli 
sljórnvald af sjálfsdáðum taka til skoðunar hvort veita eigi viðkomandi 
bráðabirgðadvalarleyfi á grundvelli 12. gr. g. laga um útlendinga, ef viðkomandi er 
ekki veitt hæli eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum. í framkvæmd hingað til hafa 
hælisleitendur sótt um bráðabirgðadvalarleyfi þegar þeir hyggjast dvelja utan þeirra 
úrræða sem þeim standa til boða á meðan málsmeðferð stendur eða þegar endanleg 
niðurstaða um synjun liggur fyrir. Hafa þeir þá jafnframt getað sótt um 
bráðabirgðaatvinnuleyfi. Þannig getur sú staða veríð uppi að viðkomandi hafi jafnvel 
þegar fengið leyfi á þessum grundvelli þegar ákvörðun er tekin í máli hans. Auk þess 
er rétt að benda á að samkvæmt núgildandi 4. mgr. 12. gr. g. laga um útlendinga eru
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ákvarðanir um veitingu bráðabirgðadvalarleyfa ekki kæranlegar til æðra stjómvalds. 
Ákvörðun um niðurstöðu í hælismáli þar sem synjað væri um stöðu flóttamanns, 
veitingu dvalarleyfis á grundvelli mannúðarsjónarmiða og bráðabirgðadvalarleyfl, 
yrði því aðeins kæranleg að hluta. Slíkt gæti í framkvæmd orðið mjög ruglingslegt 
fyrir viðkomandi hælisleitenda. Útlendingastofnun telur að æskilegt sé að miða áfram 
við að hælisleitendur öski sjálfir eftir slíku leyfi óháð stöðu umsóknar sinnar um hæli. 
Útlendingastofnun bendir hins vegar á að æskilegt væri að í lögum eða reglugerð væri 
mælt svo fyrir að við niðurfellingu framfærslu hælisleitanda yrði viðkomandi veitt 
bráðabirgðadvalarleyfí hafi harni ekki þegar óskað eftir slíku leyfi.


