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Rauðí kross ísiands

V I Ð B Ó T A R U M S Ö G N  R A U Ð A  K R O S S  Í S L A N D S

um

frumvarp til laga

um breyting á lögum nr. 96/2002, um útlendinga, 
með síðari breytingum (hælismál).

Þskj. 894-507. mál.

(Lagt fyrir Alþingi á 137. Iöggjafarþingi 2009-2010.)

I. Um athugasemdir varðandi einstaka greinar frumvarpsins:

Um 6. gr.

Rauði kross íslands hefur ekki sérstaka breytingatillögu umfram það sem fram kom í umsögn 
Rauða krossins til nefndarinnar dags. 4. maí 2010. Félagið telur þó eðlilegt að Útlendingastofnun 
eigi að öllu jöfnu að geta lokið afgreiðslu hælismála innan þriggja mánaða frá því umsókn um 
hæli er lögð fram og eigi síðar en sex mánuðum eftir að umsókn um hæli bersl. Sama gildi um 
æðra stjórnvald.

Rauði krossinn telur þó að 6. gr. geti staðið óbreytt en aðeins ef til kemur breyting á 
frumvarpinu sem kveður á um lögmannsaðstoð fyrir hælisleitendur frá því hælisumsókn er lögð 
fram sem stuðlar að mati félagsins að skjótari, skilvirkari og vandaðri málsmeðferð. Nánar 
verður vikið að tillögu féíagsins varðandi lögmannsaðstoð fyrir hælisleitendur hér að neðan í 
umsögn um 12.gr. frumvarpsins.

Um 10. gr.

Vegna þess að virk kærumeðferð er óaðskiljanlegur hluti réttlátrar og skilvirkar málsmeðferðar 
leggur Rauði krossinn áherslu á að kæra á ákvörðunum Útlendingastofnunar til æðra 
stjórnvalda fresti sjálfkrafa framkvæmd réttaráhrifa.

Tillaga Rauða krossins er að stytta 32. gr. í eina málsgrein sem verði svohljóðandi (aðrar málsgr. 
falli á brott).

Nú ber útlendingur að aðstæður séu þannig að ákvæði 44. gr. eða 1. mgr. 45. gr. eigi við 
og má þá ekki framkvæma ákvörðun um að hann skuli yfirgefa landið fyrr en 
ákvörðunin er endanleg. [...I
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í framkvæmd þýðir þetta að kæra á ákvörðunum Útlendingastofnunar um synjun á 
hælisumsókn fresti sjálfkrafa framkvæmd réttaráhrifa. Þetta er afar brýnt að mati Rauða 
krossins og í fullu samræmi við sjónarmið Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og er 
afar mikilvægt úrræði til að tryggja að grundvallarreglan um barrn við endursendingu sé ekki 
brotinn. Að auki telur félagið að ofangreint muni fela í sér aukið aðhald fyrir stjórnvöld og stuðli 
að því að mál hælisleitenda tefjist ekki að nauðsynjalausu í meðferð æðra stjórnvalds og leiði til 
skilvirkari og vandaðri málsmeðferðar þar sem hælisleitendur standa jafnfætis gagnaðila sínum. 
Þá er vert að undirstrika að hugtökin „fyrsta griðland" og „öruggt þriðja land" eru umdeild og 
varhugavert að beita þeim, sbr. umfjöllun á bls. 9 í umsögn Rauða kross íslands frá 4. maí sl. Þá 
er ástæða til að undirstrika að virk kærumeðferð er óaðskiljanlegur hluti af réttlátri og skilvirkri 
málsmeðferð og felur í sér að kæra til æðra stjórnvalds verður að vera raunhæft úrræði sem 
aftur gerir kröfu um að hælisleitandi geti fylgt máli sínu eftir á meðan hann er staddur í landinu.

Um 11. gr.

Hér eiga að mati Rauða krossins sambærileg sjónarmið við og um 10. gr. frumvarpsins og leggur 
áherslu á að einstaklingar sem óska hér hælis fái í raun notið þeirra réttarúrræða sem standa til 
boða.

Tillaga Rauða krossins er að breyta 10. gr. frumvarpsins svo hún verði svohljóðandi með 
breytingum sem félagið leggur til (feitletraðar):

„Að kröfu útiendings skal ráðherra fresta réttaráhrifum endanlegrar ákvörðunar. 
Krafa þess efnis skal gerð ekki síðar en fimmtán dögum frá birtingu úrskurðar. Skal 
frestun á réttaráhrifum bundin því skilyrði að útlendingur beri málið undir dómstóla 
innan sjö daga frá birtingu ákvörðunar um frestun réttaráhrifa úrskurðar og óski eftir að 
það hljóti flýtimeðferð. Nú er beiðni um flýtimeðferð synjað og skal þá mál höfðað innan 
sjö daga frá því að beiðni um það er synjað."

í þessu sambandi er einnig vísað til tilmæla ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. 13 frá 1998 um 
rétt þeirra sem sótt hafa um hæli og verið hafnað, til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns í 
tengslum við ákvarðanir um brottvísun þeirra, sjá t.d. á bls 29. í greinargerð um frumvarpið.

Um 12. gr.

Eins og fram kom í umsögn Rauða kross íslands við frumvarpið frá 4. maí 2010 og á fundi 
fulltrúa félagsins með allsherjarnefnd þann 23. ágúst sl. telur félagið afar brýnt að útlendingum 
sem óska alþjóðlegrar verndar á íslandi sé skipaður lögmaður úr hópi lögmanna.

Með hliðsjón af fyrri athugasemdum og sjónarmiðum sem varða málshraða, málsmeðferð og 
réttaröryggi leggur Rauði krossinn til að b~liður 12. gr. frumvarpsins verði svohljóðandi:

„Ef útlendingur sækir um hæli skal stjórnvald skipa honum talsmann úr hópi 
lögmanna."
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Um 13. gr.

Líkt og jfulltrúar Rauða krossins lýstu á fundi með allsherjarnefnd þann 23. ágúst 2010 er afar 
brýnt að það sé skýrt að 13. gr. frumvarpsins feli í sér að greinin veiti útlendingi vemd gegn 
handahófskenndu ofbeldi vegna vopnaðra átaka (e. armed conflict) í heimalandi verði hann 
sendur aftur til heimalandsins. í þessu sambandi er vísað til umfjöllunar í umsögn Rauða 
krossins til allsherjarnefhdar dags. 4. maí sl. og dóms dómstóls Evrópubandalagsins frá 17. 
febrúar 2009 (Mál C-465/07 Elgfaji v Staatssecretaris van Justitie). í dómnum komst dómstóllinn 
meðal annars að þeirri niðurstöðu að ekki sé hægt að gera kröfu um að hælisleitandi geti sannað 
að ofbeldi stríðsátaka beinist sérstaklega að honum, þrátt fyrir orðalag 15. gr. tilskipunar 
2004/83/EB.

í þessu samhengi er brýnt að það komi fram að hugtakið „vopnuð átök" á ekki við um 
minniháttar uppþot eða óeirðir heldur aðeins eiginleg stríðsátök í skilningi alþjóðlegra 
mannúðarlaga, hvort sem um er að ræða vopnuð átök innan ríkis eða milli ríkja.

BreytingartiIIaga Rauða kross íslands:

Með vísan til ofangreinds leggur Rauði kross íslands til að ofangreint komi fram í umsögn 
allsherjarnefndar um greinina svo það sé skýrt hvað greinin feli 1 sér,

Varabreytingartillaga Rauða kross íslands:

Að bætt verði inn feitletruðu setningunni inn í 13. gr. frumvarpsins svo hún verði svohljóðandi:

Flóttamaður samkvæmt lögunum telst einnig útlendingur sem telst ekki flóttamaður 
samkvæmt ákvæði A-liðar 1. gr. alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna ef raunhæf 
ástæða er til að ætla að hann eigi á hættu á að sæta dauðarefsingu, pyndingum eða 
annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu eða hann verði fyrir 
alvarlegum skaða af völdum handahófskennds ofbeldis vegna vopnaðra átaka verði 
hann sendur aftur til heimalandsins. Sama gildir þegar um er að ræða ríkisfangslausan 
einstakling, verði hann sendur aftur til þess lands þar sem hann áður hafði reglulegt 
aðsetur.

II. ítrekun á fyrri athugasemdum og breytingatiHögum Rauða kross íslands, sbr. 
umsögn félagsins til allsherjamefndar dags. 4. maí 2010.

Rauði kross íslands vill að lokum ítreka fyrri athugasemdir sem komu fram í umsögn til 
allsherjarnefndar dags. 4. maí 2010. Sértaklega er vísað til tillagna félagsins varðandi eftirfarandi 
greina frumvarpsins sem félagið telur afar brýnt að taka verði tillit til áður en frumvarpið verður 
að lögum.

BreytingatiHaga Rauða kross íslands varðandi 4. gr. frumvarpsins:

Rauði kross íslands leggur til að 3. mgr. 4. gr. falli út og að 2. mgr. 4. gr. verði með breytingum, 
svohljóðandi:
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Dvalarleyfi sem flóttamaður 

[...]
Dvalarleyfi samkvæmt þessari grein þýðir að flóttamanni er við hælisveitingu veitt 
búsetuleyfi og varanlegur búseturéttur. Unnt er að afturkalla hæli séu skilyrði til þess og 
það nauðsynlegt vegna öryggis ríkisins eða almannahagsmuna.

[...]

Breytingatillaga Rauða kross íslands varðandi 15. gr. frumvarpsins:

Lagt er til að heiti greinarinnar verði eftirfarandi;

„Bann um að brottvísa eða endursenda fólk þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í 
hættu."

BreytingatiIIaga Rauða kross íslands varðandi 17. gr. framvarpsins:

M.t.t. til þess sem segir í umsögn Rauða krossins til allsherjarnefndar þann 4. maí 2010 leggur 
Rauði kross íslands því til að b-liður 17. gr. verði felldur út.

Varabreytingatillaga Rauða krossins varðandi 17. gr. frumvarpsins:

Verði b-lið 17. gr. ekki felldur út er hér lagt til að við b-lið 17. gr. bætist fjórir nýir tl. sem eru 
byggðir á a.-d. liðum 27. gr. ofangreindrar tilskipunar ESB sem heimila aðildarríkjum að beita 
hugtakinu um öruggt þriðja land aðeins í þeim tilfellum sem þau telja að:

a. lífi og frelsi viðkomandi sé ekki ógnað í skilningi flóttamannasamnings Sameinuðu 
þjóðanna frá 1951.

b. að grundvallarreglan um bann við endursendingu sé virt,
c. að bann við brottvísun sem gangi gegn 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu sé virt
d. að sá möguleiki sé til staðar að óska hælis og fá viðurkenningu á stöðu sinni sem 

flóttamaður, ef það á við, í samræmi við flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna.
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VIÐAUKAR:

Tafla 1: Fjöldi hælisumsókna á íslandi 1. janúar 1990 til 31. desember 2009.

Ár
Fjöldi

hælisumsókna
1990 4
1991 8
1992
1993
1994 0
1995
1996 ;■ ■■ 4
1997 6
1998
1999
2000 Kv^;V;v;^y;H\25

2001 53
2002 117
2003 80
2004 76
2005 87
2006 39
2007 42 ■
2008 761
2009 35

Samtals: 714

1 Útlendingastofnun telur 73 hæJisumsækjendur árið 2008. Mismunurirm skýrist af umsóknum þriggja einstaklinga 
um dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða sem Rauði krossinn skilgreinir sem umsóknir um alþjóðlega vernd. 
Umræddir hælisleitendur áttu áður umsókn um hæli áður en þeir sóttu sérstaklega um dvalarleyfi á grundvelli 
mannúðarsjónarmiða.
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Tafla 2: Fjöldi hælisumsækjenda á íslandi 1. janúar til 31. desember 2009

Upprunaland
Fjöldi
einstaklinga

fran

Albanía 3

Sýrland 3

Afganistan 2

Erítrea 2

írak 2

Kongó 2

Líbía 2

Ni8eria 2

Sömalía 2

Sri Lanka 1
Alsír 1

Brasilía 1

Eþíópía 1

Moldavía 1

Senegal 1

Síerra Leone 1

Tyrkland 1

Samtals
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Tafía 3: Ákvarðanir Útlendingastofnunar, 1. janúar til 31. desember 2009.

Niðurstaða ÚTL Fjöldi

Drótilbaka/
Hvarf 8

8

Dublinar
endursending 18

Réttai'staðá
flóUamanns 5

10

Fjöldi
ákvarðana: 49

Tafla 4: Úrskurðir dóms- og mannréttindaráðuneytisins, 1. janúar til 31. desember 2009.

Úrskurðir DMR Fjöldi

Máli vísað aftur til
ÚTL 3

Kæra féll niður 1

13

Oul)li na r 
endursending
staðfest 18

Réttarstaða
flóttamanns 0

II1'';;::,,... 2

Fjöldiúrskurða: - r ' & Æ í



Rauði kross fslands

Fjöldi vemdarleyfa veitt á árinu 2009, Ieyfisveitandi og málsmeðferðartími hælisumsóknar 
ásamt upplýsingum um fjölda karla, kvenna og bama sem fengu vemd á árinu 2009.

Uppranal
and

Dags.
umsóknar

Dags.
leyfisv.

Birting
ákvörðuna

r

Hver
veitir Tegund leyfis

Málsm. 
tími í 
dögum

1/T/JVJV
KV
IC

Bam

1 Kosovo 5.6.2008 30.4.2009 6.5.2009 . ÚTL
Dvalarieyfi á 
grundv. 12. gr. f. 335 1

2 Kosovo 5.6.2008
30.04.200

9
6.5.2009 ÚTL .

Dvalarleyti á 
grundv. 12. gr. t.

335 1

3
.

Kosovo ■ 5.6.2008
30.04.200

9
6.5.2009 ÚTL

Dvalarleyfi á 
grundv. 12. gr. f.

335 1

4 Maurilani
24.10.20042 8.6.2009 8.6.2009 ÚTL

Dvalarleyii a 
grundv. 12. gr. f.

1688 1

5 Albania 2.10.2008 23.6.2009 24.6.2009 ÚTL
Dvalarleyfi á 
grundv. 12. gr. t.

265 1

6 Albania 2.10.2008 23.6.2009 24.6.2009 ÚTL
Dvalarleyfi á 
grundv. 12. gr. f.

265 1

7 Albania 2.10.2008 23.6.2009 24.6.2009 ÚTL
Dvalarleyfi a 
grundv. 12. gr. f.

265 1

8 Russiá 10.S.2008 30.6.2009 3.7.2009 ÚTL
Dvaiarleyfi a 
grundv. 12. gr. f.

327 1

_9_
10:

11
aá '■ .

jn 9.12.2009 10.12.2009 ÚTL

SISS MSS:

588 1

1
1

12

13_
14
15^

16

17

| V r. , ;v ;'

-2412.2006.

22.12.2009

4.3.2009

,31.3.2009.

23.12.2009

21.9.2009

ÚTL

.

DMR

Dvalarleyfi á

Dvalarleyfi á 

Samtals dagar:

833

184
194
194

511

1003

7764

_ _ _ _ _ _

1

1

6

1

1

6

1

5

2 Sótti upphaflega um hæli með umsókn dags. 24.10.2004. Lagði irm nýtt bréf til ÚTL dags. 08.04.2009.
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Frétt af heimasíðu Rauða kross íslands 26.03.2010. Sjá á www.redcross.is 

Forsíða » Innanlandsverkefni»  Hælisleitendur og flóttamenn »  Greinar og skýrslur

Ný skýrsla Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna um fjölda flóttamanna á árinu 2009 23.06.2010

Flótiamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur gefið út skýrslu 
með tölum um fjölda flóttamanna og þróun í flóttamannamálum á 
árinu 2009. I skýrslunni, sem er 30 blaðsíður, Er einnig leitast við 
að greina tölfræðiupplýsingar, þróun og breytingar á þeim fjölda 
fólks sem stofnunin starfar fyrir og með (flóttamenn, 
ríkisfanglausir, flóttamenn sem snúa til baka til heimalands og þeir 
flóttamenn sem eru á vergangi innan eigin landamæra).

í skýrslunni kemur meðal armars fram, að:

* 43.3 milljónir karla, kvenna og bama voru á flótta á árinu
2009. Fjöldinn hefur ekki verið meiri í um fimmtán ár. Þar af voru 

15,2 milljórdr skilgreindir sem flóttamenn í skilningi flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna, 
4,8 milljónir palestínskra flóttamanna og 983.000 hælisleitendur. Stærsti hópurinn er flóttamenn 
sem eru á vergangi innan eigin landamæra eða 27,1 milljón.

• Rúmar 26 milljónir nutu aðstoðar eða vemdar frá Flóttamannastofnun í árslok 2009, rúmri milljón 
fleiri en árið 2008.

• í árslok 2009 telur Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna að ríkisfanglausir í heiminum séu í 
kringum 12 milljónir.

• Þróunarríkin hýsa 80% flóttamanna í heiminum.
• Flestir flóttamenn í heiminum eru í Pakistan eða í kringum 1,7 milljón. I nágrannaríkinu Iran eru 

næstflestir flóttamenn eða 1,1 milljón og í Sýrlandi eru flóttamenn 1,05 milljón.
• Flestir flóttamenn koma frá Afganistan og írak. Einn af hverjum fjórum flóttamönnum í 

heiminum er frá Afganistan (2,9 milljónir) og íraskir flóttamenn eru 1,8 milljón. Langflestir þeirra 
hafa leitað hælis í nágrannaríkjum Afganistan og íraks.

• AIls snéru 251.500 flóttamenn sjálfviljugir til baka til heimalands síns á árinu 2009 en sú tala hefur 
ekki verið lægri en síðan 1990. Aftur á móti gátu 2,2 milljónir flóttamenna í eigin landi snúið aftur 
til heimila sinna en sá fjöldi hefur ekki verið meiri í að minnsta kosti áratug.

• Rúmlega 922.000 einstaklingar sóttu um hæli á árinu 2009. Flestir sóttu um hæli í Suður Afríku 
eða alls rúmlega 222,000. Þar á eftir sækja flestir um hæli í Bandarxkjunum og Frakklandi.

• Meira en 18.700 fylgdarlaus börn sóttu um hæli á árinu, langflest frá Afganistan og Sómalíu.

Á íslandi sóttu alis 35 einstaklingar um hæli á árinu 2009. Nánari upplýsingar um fjölda hælisleitenda á 
árinu 2009 og ákvarðanir íslenskra stjómvalda í hælismálum á sama tímabili er hægt að sjá hér.

Skýrslu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna er hægt að nálgast hér.

43.3 milljónir karla, kvenna og 
bama voru á flótta á árinu 2009.

€> Rauðí kross íslands, Efstaleiti 9,1 0 3  Reykjavik, Sími 570 4000, fax 570 4010, central@redcross.is

http://www.redcross.is
mailto:central@redcross.is

