
Reykjavík, 6. maí 2016.

Athugasemdir við frumvarp til nýrra laga um útlendinga sem eiga að leysa af 
hólmi núverandi lög um útlendinga nr. 96/2002.

Þingskjal 1180 — 728. mál.

Frumvarp til nýrra útlendingalaga er samið á vegum innanríkisráðuneytisins og 
þverpólitískrar þingmannanefndar um málefni útlendinga og felur í sér 
heildarendurskoðun á gildandi lögum um útlendinga, nr. 96/2002.

Athugasemdir við lagafrumvarpið

Eftir að hafa lesið frumvarpið ásamt viðeigandi athugasemdum getur undirritaður ekki 
losað sig við þá tilfinningu að íslensk stjórnvöld telji að allir útlendingar séu 
glæpamenn og frumvarpinu sé í raun ætlað að vera eins konar varnarskjöldur gegn 
þeim og hamla innrás þeirra inn í landið. Flestar greinar frumvarpsins sem fjalla um 
takmörkuðu réttindi útlendinga hér á landi, fjalla einnig um leiðir til sviptingar réttinda 
þeirra og refsingar ef um brot á viðkomandi grein er að ræða. Engu að síður er bætt 
við heilum kafla um rannsóknarheimildir og refsiákvæði.

Útlendingar flokkast, samkvæmt frumvarpi, ekki lengur í innflytjendur, hælisleitendur, 
flóttamenn, íþróttamenn o.s.frv. heldur eftir efnahagslegri stöðu þeirra þar sem 
frumvarpið geri ráð fyrir að þeir sem eigi fjármagn geti keypt sér flýtimeðferð við 
afgreiðslu umsóknar þeirra um dvalar- og atvinnuleyfi hér á landi en þeir sem eigi 
ekki fjármagn verði alfarið að treysta á miskunn Útlendingastofnunar (53. gr.).

Frumvarpið kveður ekki með nægjanlega skýrum hætti á um skyldu Kærunefndar 
útlendingamála til sjálfstæðrar og óháðrar rannsóknar í hverju tilviki/máli fyrir sig. 
Þessi veikleiki er sérstaklega athyglisverður í ljósi þess að hingað til hefur nefndin 
tileinkað sér þær vinnureglur að endursegja rökstuðning Útlendingastofnunar í 
flestum málum sem komu til kasta nefndarinnar og eru slík vinnubrögð alls ekki 
ásættanleg í jafn mikilvægum málum og raun ber vitni.

Frumvarpið skyldar m.a. alla útlendinga til að bera á sér skilríki (14. gr.) þó hvergi sé 
að finna í íslenskum lögum sambærilegt ákvæði um íslenska ríkisborgara. Einnig er 
gert ráð fyrir að því, ef útlendingur gerist brotlegur við þetta ákvæði, geti lögreglan 
með einföldum hætti sniðgengið kröfu um dómsúrskurð og framkvæmt húsleit, ekki 
aðeins heima hjá viðkomandi útlendingi, heldur hjá öllum sem tengjast honum með 
einhverjum hætti (110. gr.).

Frumvarpið felur m.a. í sér að Útlendingastofnun fari ein með mat á því hvort til 
staðar sé rökstuddur grunur um hjónaband til málamynda eða ekki og geti á þeim 
grundvelli einum synjað mökum íslenskra ríkisborgara, sem eru útlendingar, um 
dvalarleyfi hér á landi (70. gr.). Óeðlilegt er að einni stjórnsýslustofnun sé með



þessum hætti falin jafn matskennd ákvarðanataka og raun ber vitni og því miður vitna 
sorleg dæmi um að Útlendingastofnun er ekki fær um að sinna áðurnefndi mati með 
viðunandi hætti. Eðlilegra væri þegar upp kemur rökstuddur grunur um hjónaband til 
málamynda að lögreglunni væri falið að rannsaka málið. Niðurstaða hennar væri svo 
nýtt sem grundvöllur fyrir endanlegri ákvarðanatöku í málinu.

Með allt ofangreint í huga telur undirritaður að með frumvarpi þessu sé reynt að 
svipta útlendinga grundvallarmannréttindum á meðan dvöl þeirra hér á landi stendur 
óháð lengd dvalar.

Undirritaður vonar svo sannarlega að frumvarpið verður ekki lögfest og að vandaðri 
vinna fari fram við endurskoðun og gerð breytinga á núgildandi lögum sem allir geta 
verið sammála um að brýn þörf er á.

Virðingarfyllst,

Davor Purusic, hdl.


