
Frá dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu 
27.8.2010

Alþingi . 
Erindi nr. Þ 

komudagur 2 U .

Minnisblað
um umsögn Útlendingastofnunar (ÚTL) við frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

útlendinga (mál 507) og tillögur að breytingum á frumvarpstexta

1.gr. 5$. wk
í 1. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á 10. gr. laganna á þann hátt að útlendingum 
verði gert að sækja um dvalarleyfi áður en hann kemur til landsins og að viðkomandi sé 
óheimil koma nema umsóknin hafi verið samþykkt. ÚTL telur það æskilegt að í ákvæðinu 
verði kveðið skýrt á um það hvort hægt verði að sækja um dvalarleyfi á grundvelli 12. gr. f. 
(mannúðarleyfi) með þessum grundvelli en verði sú raunin gæti sú staða komið upp að mikill 
fjöldi umsókna á þessum grundvelli væri móttekinn hjá ÚTL frá einstaklingum sem ekki eru 
staddir á íslandi með tilheyrandi kostnaði og erfiðleikum við að meta aðstæður viðkomandi. 
Ráðuneytið telur að þær aðstæður sem ÚTL bendir á að geti skapast verði ekki leystur með 
því að kveða á um það í lögum að viðkomandi verði að vera staddur hér á landi. Hins vegar 
telur ráðuneytið að mögulega mætti hnykkja á því við meðferð laganna að ákvæðinu sé ætlað 
að útfæra nánar í hvaða tilvikum unnt sé að veita dvalarleyfi af mannúðarástæðum, líkt og við 
þær aðstæður þegar einstaklingi hefur verið synjað um hæli eða um dvalarleyfi á grundvelli 
annarra ákvæða útlendingalaga.

2. gr.

I 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins er kveðið á um að í 12. gr. f. verði kveðið á um að heimilt sé að 
veita útlendingi sem haft hefur dvalarleyfi skv. 12. gr. g. (bráðabirgðadvalarleyfi) í tvö ár hið 
minnsta, dvalarleyfi af mannúðarástæðum ef skilyrðum 1. mgr ákvæðisins er fullnægt og 
sérstakar ástæður mæli ekki gegn því. Telur ÚTL stofnun æskilegt að skýrt sé hvaða skilyrði 
viðkomandi þurfi að uppfylla. í ákvæðinu er sérstaklega tekið fram að ákvæði 1. mgr. 12. gr. f 
þurfi að vera uppfyllt, þ.e. að annað hvort búi að baki mannúðarsjónarmið eða viðkomandi 
hefur sérstaka tengingu við landið fyrir veitingu dvalarleyfis á þessum grundvelli. Þá er 
kveðið á um það í greinargerðinni með frumvarpinu við mat á því hvort eitthvað mæli á móti 
því að útlendingur fái dvalarleyfi á þessum grundvelli mætti m.a. líta til þess hvort 
útlendingur hefur aðstoðað yfirvöld við meðferð máls hans eða ekki. Ráðuneytið vekur 
athygli á því að með því að hafa skilyrðin opin eins og gert er í frumvarpinu geta þær 
aðstæður komið upp að einstaklingum sem villt hafa á sér heimildir (t.d. falið ferðaskilríki eða 
annað sem gerir það að verkum að ekki er unnt að bera kennsl á viðkoamndi) verði veitt hér 
dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Hins vegar gæti þannig háttað til ef skilyrðin eru þrengd 
frekar að einstaklingar sem unnið hafa með yfirvöldum, gefið trúverðuga sögu en er af 
einhverjum ástæðum ómögulegt að sanna á sér deili geti ekki fengið dvalarleyfi hér á landi af 
mannúðarástæðum. Þá vekur ráðuneytið einnig athygli á ákvæði 16. gr. útlendingalaga þar 
sem kveðið er á um það að heimilt sé að afturkalla dvalar- eða búsetuleyfi hafi útlendingur 
gefið rangar upplýsingar og að í slíkum tilvikum skuli réttarstaða þeirra verða líkt og þeir hafi 
aldrei haft slík leyfi hér á landi.

7. gr.
I 7. gr. frumvarpsins er lagt til að í stað 1. mgr. 25. gr. laganna er fjallar um 
leiðbeiningaskyldu stjórnvalda komi tvær nýjar málsgreinar. ÚTL gerir smávægilega



athugasemd við a-lið síðari málsgreinarinnar þar sem ekki sé nægilega skýrt að finnist ekki 
hæfur túlkur hér á landi skuli bjóða firam aðstoð túlks í gegnum síma erlendis frá. Leggur 
ráðuneytið til að a-liður síðari málsgreinarinnar orðist svo:

rétt hans til að njóta aðstoðar túlks á öllum stigum máls, finnist ekki hæfur túlkur hér á landi 
innan sólarhrings eftir að slík beðni kemur fram skal stjómvald bjóða fram aðstoð túlks 
erlendis frá í gegnum síma.

8. gr.

í 8. gr. frumvarpsins er lagt til að nýtt ákvæði, 30. gr. a, er kveði á um framkvæmd við 
birtingu ákvörðunar um frávísun og brottvísun komi inn í lögin. Bendir ÚTL á að í skýrslu 
nefndar sem dómsmálaráðherra skipaði á árinu 2009, til þess að fara yfir lög og regiur um 
meðferð hælisumsókna og koma með tillögur að úrbótum ef þörf væri á, væri einungis gert 
ráð fyrir því að starfsmenn ÚTL væru viðstaddir þegar ákvörðun um frávísun og brottvísun 
væri tilkynnt hælisleitendum en ekki þegar birt væri fyrir dæmdum glæpamönnum í fangelsi 
eða annars staðar þar sem til þeirra næðist eins en af lestri ákvæðisins mætti ráða að sú krafa 
væri gerð til stofhunarinnar og slíkt væri mjög íþyngjandi. Tekur ráðuneytið undir þessi 
sjónarmið ÚTL og leggur til að ákvæði 8. gr. frumvarpsins verði tvær málsgreinar 
svohljóðandi:

Á eftir 30. gr. laganna kemur ný grein, 30. gr. a, sem orðast svo ásamt fyrirsögn.
Birting ákvörðunar um frávísun og brottvísun

Eftir að stjómvald hefur tekið ákvörðun um frávísun eða brottvísun útlendings skal 
ákvörðunin tilkynnt honum skriflega svo fljótt sem verða má. Veita skal leiðbeiningar um 
kæruheimild, hvert beina skuli kæru og um kærufrest.

Beinist ákvörðunin að útlendingi sem borið hefur því við að ákvæði 44. gr. eða 1. mgr. 45. 
gr. eigi við skal ákvörðunin jafhframt tilkynnt viðkomandi að viðstöddum starfsmönnum 
þeirra stjómvalda sem málið varðar.

13. gr.

Lagt er til að síðari málsl. 3. mgr. 13. gr. frumvarpsins orðist svo: Sama gildir um þegar um er 
að ræða ríkisfangslausan einstakling.

15.gr.

I 15. gr. frumvarpsins er fjallað um breytingar á 45. gr. laganna varðandi meginregluna um að 
vísa fólki ekki brott þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu. ÚTL bendir á að ekki 
komi skýrt fram í ákvæðinu hvers konar dvalarleyfi ætti að veita viðkomandi þegar aðstæður 
hans falla undir 1. mgr. 45. gr. laganna eftir þær breytingar sem lagðar eru til. Er það mat 
ráðuneytisins að í slíkum tilvikum sé rétt að veita dvalarleyfi af mannúðarástæðum, sbr. 12. 
gr. f  laganna. Leggur ráðuneytið til að a-liður 15. gr. frumvarpsins orðist svo: 2. mgr. 45. gr. 
orðast svo: Séu aðstæður með þeim hætti að 1. mgr. eigi við er heimilt að veita útlendingi sem 
ekki nýtur vemdar skv. 44. gr., dvalarleyfi á grundvelli 12. gr. f.

16. gr.

I 16. gr. frumvarpsins er fjallað um breytingar á 46. gr. laganna sem varðar rétt flóttamanns 
skv. 44. gr. laganna til hælis og undantekningar þar á. ÚTL vekur athygli á því að í c-lið 16.



gr. sé að finna það nýmæli að við meðferð umsóknar um hæli skuli stjómvald af sjálfsdáðum 
taka til skoðunar hvort veita eigi viðkomandi bráðabirgðadvalarleyfi á grundvelli 12. gr. g. ef 
viðkomandi er ekki veitt hæli eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Telur ÚTL að slíkt gæti 
orðið ruglingslegt í framkvæmd þar sem ákvörðun stofhunarinnar í hælismálum yrði aðeins 
kæranleg að hluta en ákvörðun um veitingu bráðabirgðadvalarleyfis (eða synjum um veitingu 
slíks leyfis) er ekki kæranleg til æðra stjómvalds samkvæmt lögunum. Þá telur stofnunin 
jafriframt æskilegt að mælt yrði fyrir um það í lögum eða reglugerð að við niðurfellingu 
framfærslu hælisleitanda verði viðkomandi veitt bráðabirgðadvalarleyfi hafi hann ekki þegar 
óskað eftir slíku leyfi. Ráðuneytið tekur undir þessi sjónarmið ÚTL og telur rétt að fella út 
tilvísun til 12. gr. g. í c-lið 16. gr. sem yrði þá svohljóðandi:

Við greinina bætist ný málsgrein sem orðast svo:
Ef stjómvald í máli samkvæmt lögunum kemst að því að ákvæði 1. mgr. eigi ekki við um 
útlending skal það að eigin frumkvæði taka til skoðunar hvort beita skuli ákvæðum 12. gr. f.

Að því er varðar síðari athugasemd ÚTL telur ráðuneytið að betur færi á því að kveða á um 
það í reglugerð að falli framfærsla hælisleitanda niður verði viðkomandi veitt 
bráðabirgðadvalarleyfi.


