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ld£si Rauði krossinn 

U M S Ö G N R A U Ð A K R O S S I N S Á Í S L A N D I

um

frumvarp til laga um útlendinga.

145. löggjafarþing 2015-2016.

Þingskjal 1180 — 728. mál.

Rauði krossinn á Íslandi þakkar fyrir það tækifæri sem hér gefst til umsagnar á ofangreindu frumvarpi.

Rauði krossinn á Íslandi stendur vörð um mannréttindi og virðingu einstaklinga og vinnur að málefnum 
flóttamanna og hælisleitenda í samvinnu við stjórnvöld og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. 
Hinn 11. júní 2014 undirrituðu Rauði krossinn og innanríkisráðuneytið samstarfssamning en í honum 
felst að félagið tekur að sér umfangsmikla þjónustu við hælisleitendur, þar með talið réttaraðstoð. Er 
eftirfarandi umsögn Rauða krossins fyrst og fremst mótuð af því hlutverki, til viðbótar við þá miklu og 
löngu reynslu sem félagið hefur af málefnum hælisleitenda og flóttamanna, þó einnig verði gerðar 
athugasemdir við aðra þætti frumvarpsins þar sem þurfa þykir.

Við yfirferð frumvarpsins hefur Rauði krossinn haft til hliðsjónar grundvallarmarkmið hreyfingarinnar 
um mannúð, óhlutdrægni og hlutleysi sem og stefnu Alþjóðahreyfingar Rauða krossins í málefnum sem 
tengjast flóttafólki, hælisleitendum og alþjóðlegum fólksflutningum. Ábendingar og athugasemdir 
félagsins miða að úrbótum, þar sem hagsmunir stjórnvalda og þeirra einstaklinga sem í hlut eiga fara 
að öllu jöfnu saman.

Almennar athugasemdir

Þau atriði sem Rauði krossinn telur ástæðu til að lýsa yfir ánægju með eru ekki síst skýrari ákvæði er 
varða heimildir stjórnvalda til þess að synja um efnismeðferð hælisumsóknar, en þau ákvæði hafa 
valdið vandkvæðum í framkvæmd, auknir möguleikar á fjölskyldusameiningu fyrir fylgdarlaus börn sem 
fá vernd hér á landi og ákvæði um að lögin hafi það að markmiði að tryggja réttaröryggi útlendinga. Þá 
telur Rauði krossinn skilgreiningarákvæði í upphafi frumvarpsins vera til bóta, ekki síst er varðar 
skilgreiningu einstaklinga í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Með frumvarpinu er réttarstaða 
ríkisfangslausra bætt, í kjölfar rannsóknar stjórnvalda á stöðu ríkisfangslausra á Íslandi, auk þess sem 
tekið er af skarið um refsileysi vegna ólöglegrar komu eða falsaðra eða stolinna skilríkja þegar um er 
að ræða umsækjanda um alþjóðlega vernd, sbr. 32. gr. frumvarpsins. Þá lýsir Rauði krossinn ánægju 
með að réttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd séu tryggð með skýrari hætti en í núgildandi lögum.

Þó ýmislegt í frumvarpinu sé að mati Rauða krossins til bóta hefur félagið þó áhyggjur af því að sumar 
þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu marki ekki leiðina að tilvísuðum markmiðum um 
skilvirkni og réttaröryggi, heldur geti tilteknar breytingar þvert á móti haft neikvæð áhrif á bæði 
skilvirkni og málshraða, auk þess að skerða réttaröryggi umsækjenda um hæli sem flóttamenn. Leggur 
Rauði krossinn því til nokkrar breytingar á frumvarpinu eins og það er lagt fram, svo sem nánar verður 
farið út í síðar. Sem dæmi er rétt að nefna tímafresti vegna umsóknar um fjölskyldusameiningar, styttri 
gildistíma dvalarleyfis fyrir flóttamenn, þrengri skilyrði fyrir veitingu dvalarleyfis af mannúðarástæðum 
þegar stjórnvöld fara yfir lögbundin tímamörk við afgreiðslu umsókna um hæli og heimildir ráðherra til 
að setja ákvæði í reglugerð um að stytta kærufresti allt niður í 24 klukkustundir.
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Þá harmar Rauði krossinn það sérstaklega að fallið hafi verið frá tillögu þeirri sem fram kom í frumvarpi 
því sem auglýst var til umsagnar á vef innanríkisráðuneytisins í desember síðastliðnum, um að kæra 
ákvörðunar í máli vegna umsóknar um hæli fresti réttaráhrifum ákvörðunarinnar sjálfkrafa. Hafa bæði 
Rauði krossinn og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna ítrekað lagt til að slík frestun verði 
sjálfkrafa, í þágu bæði réttaröryggis umsækjenda um hæli og skilvirkni kerfisins og málshraða. Þá telur 
Rauði krossinn rétt að farið verði varlega í að veita formanni kærunefndar útlendingamála sérstakar 
heimildir til þess að úrskurða einn í tilteknum málum, auk þess sem rík áhersla er lögð á það af hálfu 
félagsins að haldið verið í rétt umsækjanda um hæli sem flóttamaður til þess að koma fyrir 
kærunefndina áður en úrskurðað er í málinu.

Verða nú gerðar athugasemdir við tilteknar greinar frumvarpsins sérstaklega, eftir því sem þörf er talin 
á.

Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins

I. kafli 
Almenn ákvæði.

3. gr.
Orðskýringar.

Rauði krossinn fagnar því nýmæli í frumvarpinu sem kemur fram í 3. gr. þess, en þar eru skilgreind 
nokkur mikilvæg hugtök sem notuð eru í frumvarpinu. Rauði krossinn telur ákvæðið mjög til bóta, sér 
í lagi skilgreiningar á einstaklingum í sérstaklega viðkvæmri stöðu.

4. gr.
Almennt um framkvæmd laganna.

Í 4. gr. frumvarpsins telur Rauði krossinn að ákvæði um að ráðherra setji reglugerð um starfssvið 
einstakra stofnana óskýrt. Ekki er ljóst í hverju heimildir samkvæmt ákvæðinu felast.

6. gr.
Hlutverk, valdsvið og skipan kærunefndar útlendingamála.

Með 6. gr. frumvarpsins er lagt til að nefndarmönnum í kærunefnd útlendingamála verði fjölgað um 
fjóra frá núgildandi lögum nr. 96/2002, með síðari breytingum, auk þess sem skipaður verði 
varaformaður í fullu starfi og breytingar gerðar á kröfum til nefndarmanna. Samkvæmt athugasemdum 
frumvarpshöfunda er tilgangur breytinganna sá að auka auka skilvirkni og sveigjanleika kærunefndar 
útlendingamála með því að fjölga nefndarmönnum auk þess að gera nefndinni kleift að starfa í deildum, 
sbr. 8. gr. frumvarpsins.

Rauði krossinn styður tillögu um fjölgun nefndarmanna og tillögur um að gert sé ráð fyrir að starf í 
nefndinni sé fullt starf. Í upphaflegu frumvarpi til laga um breytingar á lögum um útlendinga þar sem 
kærunefndin var sett á fót var gert ráð fyrir að allir nefndarmenn væru í fullu starfi, en því var breytt í 
meðförum þingsins, sbr. lög nr. 64/2014 um breytingar á lögum um útlendinga nr. 96/2002.

Í frumvarpinu er lagt til að fallið verði frá kröfum um sérþekkingu nefndarmanna á málefnum 
flóttamanna og varðandi rétt til alþjóðlegrar verndar, þar sem erfitt sé að finna einstaklinga er uppfylli 
þær kröfur. Ekki er fallið frá kröfu um sérþekkingu á málefnum útlendinga. Telur Rauði krossinn það
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koma til greina að gera kröfu um sérþekkingu á mannréttindum, enda sé slíka sérþekkingu að finna 
víðar en þá sem áður er nefnd.

Rauði krossinn leggur til að gerð verði krafa um sérþekkingu nefndarmanna á sviði mannréttinda.

7. gr.
Kæruheimild.

Með ákvæðinu er lögð til sú breyting að allar ákvarðanir Útlendingastofnunar verði kæranlegar til 
kærunefndar, í stað þess að ákvarðanir í tilteknum málum sæti kæru til ráðuneytisins. Með 
breytingunni er m.a. leitast við að einfalda stjórnsýslu í málaflokknum. Rauði krossinn gerir ekki 
athugasemdir við þessa breytingu.

Almennur kærufrestur er áfram 15 dagar. Með frumvarpinu er lögð til sú breyting að kærufrestur sé 
einungis 5 dagar í málum umsækjenda frá ríkjum sem eru á lista yfir örugg ríki og umsóknin hefur verið 
afgreidd á grundvelli a-f-liða 29. gr. frumvarpsins.

Rauði krossinn hefur ítrekað lýst yfir andstöðu sinni við sérstaka lista yfir örugg ríki. Rauði krossinn 
hafnar eftir sem áður hugmyndum um slíka lista þar sem þeir eru til þess fallnir að koma í veg fyrir að 
hver og ein umsókn um hæli hljóti sömu skoðun og aðrar. Telur Rauði krossinn ljóst að listinn sé með 
öllu óþarfur enda séu stjórnvöld fullfær um að greina á milli bersýnilega tilhæfulausra umsókna og 
annarra án tilvísunar til slíks lista. Rauði krossinn bendir jafnframt á athugasemdir og viðvaranir frá 
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og ECRE (e. European Council on Refugees and Exiles) 
varðandi lista yfir örugg ríki almennt.

8. gr.
Málsmeðferð fyrir kærunefnd útlendingamála.

1. Heimild formanns/varaformanns til þess að úrskurða einn í  máli

Með 8. gr. frumvarpsins eru lagðar til víðtækar heimildir fyrir formann eða varaformann að úrskurða 
einn í málum í tilteknum tilvikum. Hefur frumvarpið að geyma víðtæka og nokkuð ítarlega lýsingu á 
þeim heimildum og verða því gerðar athugasemdir við heimildirnar, hverja fyrir sig.

Í 2. mgr. er lagt til að formanni verði heimilt að úrskurða í þeim málum sem nefndin hefur til meðferðar 
og varða vegabréfsáritanir, ákvarðanir er varða málsmeðferð hjá Útlendingastofnun og frestun 
réttaráhrifa ákvarðana Útlendingastofnunar og kærunefndarinnar.

Hvað varðar mál þar sem Útlendingastofnun hefur ákveðið að kæra fresti ekki réttaráhrifum ítrekar 
Rauði krossinn þá afstöðu sína að vænlegast sé að kæra fresti réttaráhrifum sjálfkrafa í máli vegna 
umsóknar um hæli sem flóttamaður, svo sem nánar verður vikið að síðar.

Með frumvarpinu er lagt til að formanni verði heimilt að úrskurða einum í málum er varða umsókn um 
hæli ef Útlendingastofnun hefur afgreitt málið á grundvelli b-d-liðar 1. mgr. 29. gr. frumvarpsins 
(sérstök málsmeðferð -  forgangsmeðferð). Er hér einkum um að ræða þau tilvik þegar 
Útlendingastofnun hefur metið umsókn bersýnilega tilhæfulausa, umsækjandi hefur gefið ófullkomnar 
eða misvísandi upplýsingar til stuðnings umsókn sinni, um endurtekna umsókn er að ræða eða ef víst 
má telja að umsókn sé lögð fram til þess að tefja fyrir framkvæmd ákvörðunar um brottvísun.

Rauði krossinn leggst sem fyrr segir gegn þeirri tillögu almennt að formanni verði heimilað að úrskurða 
einn um synjun í máli er varðar umsókn um hæli. Telur Rauði krossinn réttaröryggi umsækjenda um
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hæli ekki nægilega tryggt með því að einskorða slíka málsmeðferð við umsóknir sem Útlendingastofnun 
hefur metið bersýnilega tilhæfulausar, enda byggir það mat í sumum tilvikum á forsendum sem Rauði 
krossinn getur ekki fallist á, svo sem á því að heimaland umsækjanda sé á lista stjórnvalda yfir örugg 
ríki.

2. Heimild til að fela formanni að úrskurða einn í  málum sem nefndin telur að framkvæmd og fordæmi 
séu svo skýr að ekki sé nauðsynlegt að afgreiða slík mál í  deild

Sem fyrr segir leggst Rauði krossinn almennt gegn því að fela megi formanni að úrskurða einum í málum 
vegna umsóknar um hæli. Telur félagið að gjalda verði sérstakan varhug við heimildum á borð við þá 
sem lögð er til þess efnis að nefndin geti falið formanni að úrskurða einum í málum þar sem nefndin 
telur að framkvæmd og fordæmi séu svo skýr að ekki sé nauðsynlegt að afgreiða slík mál í deild. Telur 
Rauði krossinn hætt við að heimild sem þessi myndi virka sem hvati til staðfestingar á ákvörðunum 
Útlendingastofnunar, og þar með til synjunar á kröfum kæranda, þar sem mun minni vinna fælist þá í 
því fyrir kærunefndina að staðfesta synjanir heldur en að fallast á kröfur kæranda. Dregur slíkt 
fyrirkomulag enn fremur úr tilgangi kærunefndarinnar, sem er að tryggja rétt umsækjanda til þess að 
fá ákvörðun í máli sínu endurskoðaða af sjálfstæðum og óhlutdrægum úrskurðaraðila.

Þess má geta að þegar hælismáli er lokið í stjórnsýslunni á hælisleitandi takmarkaða möguleika á að 
fara með mál sitt fyrir dóm, eins og lögum og framkvæmd er nú háttað varðandi gjafsókn, frestun 
réttaráhrifa vegna málshöfðunar fyrir dómi og túlkaþjónustu. Er því enn mikilvægara en áður að fyrir 
hendi sé virkt kæruúrræði sem tryggir umsækjendum sjálfstæða og óhlutdræga endurskoðun málsins 
þegar til synjunar kemur á umsókn um dvalarleyfi sem flóttamaður.

3. Réttur kæranda til að koma fyrir nefndina

Að mati Rauða krossins er mikilvægt að tryggja að umsækjendur um alþjóðlega vernd eigi kost á að tjá 
sig munnlega um eigið mál óski þeir þess. Rauði krossinn telur að nauðsynlegt sé að skýra verklag í 
tengslum við viðtöl kærunefndar útlendingamála við umsækjendur um alþjóðlega vernd. Til þess þurfi 
hins vegar ekki lagabreytingu. Nægilegt sé að nefndin upplýsi talsmann umsækjanda um það hvort 
lagðar verði spurningar fyrir umsækjanda í viðtali hjá nefndinni. Þá getur umsækjandi tekið upplýsta 
ákvörðun um það hvort hann telji nauðsynlegt að mæta til viðtals.

Leggur félagið því til að umsækjandi um alþjóðlega vernd eigi kost á að velja hvort málsmeðferð sé 
munnleg, skrifleg eða hvort tveggja. Athygli er einnig vakin á umsögn Flóttamannastofnunar 
Sameinuðu þjóðanna hvað þetta atriði frumvarpsins varðar frá 1. apríl 2016.

9. gr.
Flóttamannanefnd.

Einn helsti ókostur núverandi fyrirkomulags er að ákvörðunarferlið hefur verið nokkuð flókið með 
aðkomu þriggja ólíkra ráðuneyta. Samkvæmt núverandi tillögu má svo skilja að þetta fyrirkomulag sé 
einfaldað og þannig beri eitt ráðuneyti fulla ábyrgð á nefndinni en nefndarmenn séu skipaðir eftir 
tilnefningar hinna ráðuneytanna tveggja. Telur Rauði krossinn ákvæðið því til bóta frá núverandi 
fyrirkomulagi.

Þá ber að fagna því að fulltrúar Rauða krossins, Útlendingastofnunar og sambands íslenskra 
sveitafélaga fái áheyrnarfulltrúa í nefndinni enda byggir núverandi móttökufyrirkomulag á náinni 
samvinnu allra þessara aðila.
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Í skýrslu Ríkisendurskoðunar, sem bar heitið „Málefni útlendinga og innflytjenda á Íslandi", og skilað 
var til Alþingis í mars 2015, lagði Ríkisendurskoðun til að málefni flóttafólks og hælisleitenda verði 
sameinuð undir eitt ráðuneyti til að skapa heildaryfirsýn í málefnum flóttafólks hér á landi. Er það álitið 
í takt við umræður sem fylgdu í kjölfar útgáfu skýrslunnar um að jafna stöðu alls flóttafólks hér á landi 
og er það mat Rauða krossins að slíkt gæti orðið til einföldunar í málaflokknum. Slíkt fyrirkomulag 
myndi leiða til þess að reglugerðarheimild sem gefin er í 5. mgr. nýtist betur í öllum málaflokknum.

10. gr.
Almennar reglur um málsmeðferð.

Í ákvæðinu er kveðið á um það að ákvæði stjórnsýslulaga gildi um meðferð útlendingamála nema annað 
leiði af lögunum. Rauði krossinn telur mikilvægt að ákvæði í lögum um útlendinga leiði aldrei til þess 
að réttur einstaklinga samkvæmt lögum um útlendinga sé lakari en kveðið er á um í stjórnsýslulögum 
en þau lög kveða á um lágmarksréttindi borgaranna.

Sem dæmi bendir Rauði krossinn á ákvæði 25. gr. frumvarpsins en þar kemur fram að tiltekin ákvæði 
stjórnsýslulaga, m.a. um andmælarétt og rökstuðning, gildi ekki um ákvörðun um það hvort 
einstaklingur teljist í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Telur Rauði krossinn ljóst að slík ákvörðun geti haft 
áhrif á réttindi einstaklings og skyldur og að slík ákvörðun geti talist stjórnvaldsákvörðun í ákveðnum 
tilvikum. Er hér því um að ræða alvarlega skerðingu á mikilvægum lágmarksréttindum sem tryggð eru 
í stjórnsýslulögum. Mælist Rauði krossinn því eindregið til þess að horft sé til stjórnsýslulaga sem 
lágmarksréttinda sem einungis skuli vikið frá með þeim hætti að veiti einstaklingnum betri rétt.

13. gr.
Réttaraðstoð.

Ákvæðið fjallar um réttaraðstoð í tengslum við tilteknar ákvarðanir samkvæmt lögunum, svo sem þegar 
kærð er ákvörðun sem varðar frávísun eða brottvísun, eða afturköllun dvalarleyfis. Í 30. gr. 
frumvarpsins er kveðið á um réttaraðstoð í málum um alþjóðlega vernd sérstaklega, og má því ganga 
út frá því að 13. gr. frumvarpsins sé ekki ætlað að gilda í slíkum málum. Synjun um alþjóðlega vernd 
felur hins vegar að jafnaði í sér ákvörðun um frávísun. Telur Rauði krossinn ástæðu til að kveða skýrar 
á um þessa aðgreiningu. Leggur Rauði krossinn því til þess að bætt verði við svohljóðandi málsliði við
3. mgr. 13. gr. frumvarpsins:

Um réttaraðstoð ím álum  um alþjóðlega vernd gilda ákvæði 30. gr.

16. gr.

Öflun gagna fyrir dómi.

Rauði krossinn leggur til að síðari málsliður 16. gr. frumvarpsins verði sérstök málsgrein.
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20. gr.

Vegabréfsáritanir.

Rauði krossinn leggur til að við greinina verði bætt ákvæði eða staflið sem tryggi að heimilt verði að 
veita vegabréfsáritun til útlendings sem óskar eftir að koma til Íslands og óska alþjóðlegrar verndar, 
t.d. vegna stríðsástands og/eða ofsókna í upprunaríki eða búseturíki.1

III. kafli
Málsmeðferðarreglur í málum um alþjóðlega vernd.

23. gr.
Stjórnvald og málsmeðferð.

Ákvæðið er sambærilegt við 50. gr. núgildandi laga fyrir utan 4. mgr. sem er nýmæli og 5. mgr. sem 
veitir ráðherra víðtækari heimildir en eru í núgildandi lögum til þess að setja í reglugerð ákvæði um 
málsmeðferð og málsmeðferðartíma.

Rauði krossinn styður tillögu í 4. mgr. 23. gr. um hámark málsmeðferðartíma umsókna um alþjóðlega 
vernd.

Í 5. mgr. eru heimildir ráðherra, til að setja í reglugerð ákvæði um málsmeðferð og málsmeðferðartíma 
Útlendingastofnunar, kærunefndar útlendingamála og lögreglu við vinnslu mála vegna umsókna um 
alþjóðlega vernd, auknar verulega. Tekið er fram í ákvæðinu að ráðherra verði heimilt að setja í 
reglugerð ákvæði um heimildir stjórnvalda til að úrskurða um mál á einfaldan og skilvirkan hátt með 
vísan til fyrri fordæma. Í athugasemdum með ákvæðinu segir að umrædd heimild sé hugsuð til þess að 
gefa stjórnvöldum tækifæri til að hraða vinnslu mála þar sem skýr fordæmi og framkvæmd eru til 
staðar. Rauði krossinn leggur áherslu á að umsóknir um alþjóðlega vernd hljóti vandaða málsmeðferð 
og að hver umsókn sé metin sjálfsætt út frá aðstæðum hvers og eins og hverjar séu raunverulegar 
ástæður fyrir flótta. Einstaklingsbundið mat á aðstæðum hverju sinni er kjarni flóttamannahugtaksins 
og nauðsynlegt til að unnt sé að virða grundvallarreglu þjóðaréttar um bann við því að vísa fólki brott 
eða endursenda þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu (non-refoulment) reglu. Rauði 
krossinn óttast að reglugerðarákvæði um heimildir stjórnvalda til að úrskurða um mál á einfaldan og 
skilvirkan hátt með vísan til fyrri fordæma leiði til lakari málsmeðferðar sem kemur niður á vandaðri 
málsmeðferð.

Rauði krossinn gerir ennfremur athugasemd við að ákvæðið veiti ráðherra heimild til að stytta 
kærufresti í allt að 24 klukkustundir, sem og að mæla fyrir um fresti til að leggja fram gögn og 
greinargerðir í tilteknum tegundum mála. Í 27. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er kveðið á um almennan 
þriggja mánaða kærufrest í stjórnsýslumálum. Æskilegt verður að telja að ekki séu settir styttri 
kærufrestir í lög nema brýn þörf verði talin á. Stytting kærufresta skerðir réttaröryggi hælisleitenda og 
getur komið verulega niður á málsmeðferð á umsókn þeirra um alþjóðlega vernd. Þá bendir Rauði 
krossinn á að í 8. gr. frumvarpsins er gerð tillaga um að stytta kærufresti í ákveðnum tegundum mála 
úr fimmtán dögum niður í fimm daga. Rauði krossinn telur ákveðið misræmi vera á milli 5. mgr. 23. 
frumvarpsins og 8. gr. hvað lengd kærufresta varðar. Í þessu samhengi vekur Rauði krossinn ennfremur 
athygli á 10. og 13. gr. stjórnsýslulaga, þ.e. rannsóknarreglu og andmælarétti. Stjórnvöld bera ríkari 
skyldu til rannsóknar í málum er varða umsókn um alþjóðlega vernd. Gæta verður þess að málshraði

ld£si Rauði krossinn

1 Sjá nánar í skjalinu Legal Avenues to Access International Protection in the EU frá 27. febrúar 2013 sem gefið er út af 
Evrópuskrifstofu Rauða kross félaga í Evrópu. Aðgengilegt hér.
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Rauði krossinn

komi ekki niður á rannsóknarskyldu stjórnvalda og tryggt sé að mál séu rannsökuð til hlítar áður en 
teknar eru ákvarðanir um alþjóðlega vernd. Í grundvallarreglunni um andmælarétt felst m.a. að 
málsaðili á að eiga kost á því að gæta réttar síns og hagsmuna með því að kynna sér gögn máls og tjá 
sig um efni máls. Gæta verður þess að umsækjendur um alþjóðlega vernd njóti andmælaréttar en ljóst 
er að því styttri sem frestir til framlagningar gagna og greinargerðar eru, þeim mun líklegra er að 
umsækjendur fái ekki notið andmælaréttar síns.

Rauði krossinn leggur því til að ákvæði 5. mgr. 23. gr. verði fellt úr ákvæðinu eða að ákvæðinu verði 
haldið óbreyttu frá núgildandi lögum.

24. gr.
Umsókn um alþjóðlega vernd.

í 3. málsliði 1. mgr. ákvæðisins segir að Útlendingastofnun skuli skera úr um hvort maki eða 
sambúðarmaki, foreldrar og börn eða aðrir ættingjar sem komu með umsækjanda skili sjálfstæðri 
umsókn um alþjóðlega vernd. Telur Rauði krossinn tilgang og þýðingu þessa málsliðar óljósa og er því 
lagt til að hann verði felldur brott.

25. gr.
Greining á sérþörfum og stöðu umsækjenda um alþjóðlega vernd.

Hér er lögfest skylda Útlendingastofnunar til þess að hlutast til um að afla sérfræðiálits um það hvort 
einstaklingur teljist í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Telur Rauði krossinn ákvæðið til bóta.

Rauði krossinn lýsir yfir áhyggjum af því sem fram kemur í 2. mgr. 25. gr. um að við ákvörðun um það 
hvort einstaklingur teljist í sérstaklega viðkvæmri stöðu gildi ákvæði stjórnsýslulaga ekki. Það að 
einstaklingur teljist vera í sérstaklega viðkvæmri stöðu getur ráðið úrslitum um niðurstöðu í máli hans 
og því rétt að hann njóti að minnsta kosti andmælaréttar og fái rökstuðning fyrir niðurstöðunni. 
Ákvörðun stjórnvalda um það hvort einstaklingur teljist í sérstaklega viðkvæmri stöðu getur haft mikil 
áhrif á réttindi hans og skyldur og jafnvel ráðið úrslitum um niðurstöðu í máli hans. Að afnema 
kæruheimild um svo mikilvæga hagsmuni er ennfremur alvarleg skerðing á réttaröryggi fólks í leit að 
alþjóðlegri vernd.

Rauði krossinn leggur því til að ákvæði 2. mgr. 25. gr. frumvarpsins verði fellt brott.

í 4. mgr. 25. gr. frumvarpsins er kveðið á um skipun talsmanns og hagsmunagæslumanns þegar 
fylgdarlaust barn sækir um hæli og segir þar að sú skipun skuli fara fram „eins fljótt og verða má". Rauði 
krossinn telur mikilvægt að fylgdarlausum börnum, sem og öðrum, sé skipaður talsmaður um leið og 
umsókn er lögð fram, auk tilsjónarmanns samkvæmt barnaverndarlögum. Hvað hlutverk hagsmuna- 
gæslumanns varðar sérstaklega vísast til athugasemda við 31. gr. frumvarpsins.

Tillaga Rauða krossins hvað 25. gr. frumvarpsins varðar er sú að orðalagi 4. mgr. verði breytt þannig að 
í stað orðanna „eins fljótt og verða má" komi „um leið og umsókn er lögð fram".

26. gr.
Öflun upplýsinga vegna umsóknar um alþjóðlega vernd.

Í ákvæði þessu kemur fram að vakni grunur vakni hjá Útlendingastofnun um að umsækjandi sem segist 
vera fylgdarlaust barn sé lögráða, og ekki er hægt að staðfesta það á óyggjandi hátt, skuli gerð, eins
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fljótt og kostur er, aldursgreining skv. 113. gr. Segir svo að heimilt sé að víkja frá þessu ef augljóst sé 
að viðkomandi sé lögráða. Rauði krossinn leggur ríka áherslu á að allir þeir sem segjast vera undir 18 
ára aldri séu metnir sem slíkir þar til annað sannast.

Leggur Rauði því krossinn til að 3. málsliður 3. mgr. 26. gr. frumvarpsins verði felldur brott.

27. gr.
Móttökumiðstöð.

Hér hefur verið víkkað út hverjum hægt er að fela rekstur móttökumiðstöðvar og telur Rauði krossinn 
mikilvægt að benda á í því ljósi að mikilvægt er að rekstraraðilum séu sett skýr mörk um hvaða þjónustu 
beri að veita í móttökumiðstöð og að eftirliti með því að sú þjónusta sé veitt sé skýr.

28. gr.
Viðtal við umsækjanda um alþjóðlega vernd.

Rauði krossinn ítrekar þá grundvallarreglu flóttamannaréttar að stjórnvöldum í umsóknarríki sé 
óheimilt að hafa samband við stjórnvöld í heimaríki án samþykkis umsækjanda. Rauði krossinn telur 
nauðsynlegt að ekki verði aflað samþykkis frá umsækjanda nema að viðstöddum talsmanni sem þá 
getur gengið úr skugga um að umsækjandi skilji spurninguna og geri sér grein fyrir mögulegum 
óafturkræfum afleiðingum þess. Ástæða þess er sú að vegna tungumálaörðugleika og vandkvæða við 
túlkun er hætt við að umsækjandi misskilji spurninguna og veiti samþykki án þess að gera sér grein fyrir 
þýðingu þess og mögulegum afleiðingum.

Rauði krossinn leggur til að lokamálsliður 3. mgr. ákvæðisins verði svohljóðandi:

Þetta skal gert e f talin er þörf á því við afgreiðslu málsins með fyrirvara um ákvæði 
í  2. mgr. 15. gr. og að viðstöddum löglærðum talsmanni umsækjanda.

29. gr.
Sérstök málsmeðferð -  forgangsmeðferð.

Með 29. gr. frumvarpsins er Útlendingastofnun og kærunefnd heimilað að ákveða að mál skuli hljóta 
sérstaka forgangsmeðferð í tilteknum tilvikum. Vísað er til flokkunar þessarar víðar í frumvarpinu, svo 
sem í 7. gr. þar sem kærufrestur í slíkum málum er verulega styttur og 8. gr. í tengslum við heimildir 
formanns kærunefndar til þess að úrskurða einn í málum.

1. Auknar líkur á verndarveitingu

Í a-lið 1. mgr. ákvæðisins er, líkt og í núgildandi löggjöf, gert ráð fyrir forgangsmeðferð þegar líkur eru 
taldar á að umsókn verði samþykkt. Í núgildandi ákvæði er tekið fram að undir þetta falli mál þar sem 
um fylgdarlaust barn er að ræða eða einstakling sem hefur ríka þörf á vernd eða aðstoð. Með nýju 
ákvæði er þetta orðalag fellt brott, en skýringar á því er ekki að finna í athugasemdum frumvarps- 
höfunda við ákvæðið. Rauði krossinn telur breytinguna gera heimildina óskýrari og skerða réttaröryggi 
fylgdarlausra barna og einstaklinga sem hafa ríka þörf á vernd eða aðstoð.

Rauði krossinn leggur eindregið til að ákvæðinu verði haldið óbreyttu frá núgildandi lögum.

2. Takmarkaðar líkur á verndarveitingu
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Í 1. töluliði b-liðar 1. mgr. er eftir sem áður vísað til lista yfir örugg ríki. Rauði krossinn ítrekar áður 
framkomna afstöðu sína gagnvart hugmyndum um lista yfir örugg ríki. Slíkir listar eru til þess fallnir að 
koma í veg fyrir að umsókn um hæli hljóti sömu skoðun og aðrar og telur Rauði krossinn slíka lista 
skerða réttaröryggi fólks á flótta. Telur Rauði krossinn ennfremur ljóst að slíkur listi sé með öllu óþarfur 
enda séu stjórnvöld fullfær um að greina á milli bersýnilega tilhæfulausra umsókna og annarra án 
tilvísunar til slíks lista.

Í d-lið 1. mgr. ákvæðisins samkvæmt frumvarpinu kveður við nýmæli sem Rauði krossinn telur ástæðu 
til að gera alvarlegar athugasemdir við. Með töluliðnum er stjórnvöldum heimilað að setja umsókn í 
forgangsmeðferð þegar „framkoma umsækjanda eða vísbendingar í gögnum benda til þess að hann 
geti orðið sjálfum sér eða öðrum til hættu".

Af athugasemdum við ákvæðið í frumvarpinu má ráða að í tilvikum sem þessum séu líkur á að umsókn 
beri að hafna. Telur Rauði krossinn rétt að gera alvarlegar athugasemdir við þá tillögu að líta megi svo 
á að einstaklingur sem er hættulegur sjálfum sér eða öðrum eigi síður rétt á vernd. Verður að telja ljóst 
að almennt sé þessu öfugt farið þar sem einstaklingur sem orðið hefur fyrir alvarlegum áföllum er 
líklegri til þess að vera sjálfum sér eða öðrum mögulega skaðlegur. Einstaklingur sem er talinn sjálfum 
sér hættulegur hlýtur ávallt að teljast í sérstaklega viðkvæmri stöðu.

Tekið er undir að það mat að einstaklingur sé í sérstaklega viðkvæmri stöðu ætti jafnan að vera tilefni 
til forgangsmeðferðar málsins, svo sem heimilað er í a-liði 1. mgr. frumvarpsins. Slík forgangsröðun 
ætti hins vegar ávallt að vera í því augnamiði að auka réttarvernd viðkomandi einstaklings en ekki að 
skerða hana. Vísast hér því aftur til framangreindrar tillögu Rauða krossins um að orðalagi a-liðar 1. 
mgr. ákvæðisins verði haldið óbreyttu frá núgildandi lögum.

Rauði krossinn leggur eindregið til að ákvæði d-liðar 1. mgr. ákvæðisins verði fellt brott.

31. gr.
Hagsmunagæslumaður barns.

Í ákvæðinu er fjallað um skipun hagsmunagæslumanns barns í hælisleit og hlutverk hans. Athygli vekur 
að í ákvæðinu er ekki gert ráð fyrir því að hagsmunagæslumaður þessi fari með umsjá barnsins eða 
forsjárskyldur samkvæmt barnaverndarlögum. Vakna því spurningar um það hver skuli fara með það 
hlutverk í tilviki fylgdarlauss barns sem hingað sækir í leit að alþjóðlegri vernd, og hvort með þessu 
ákvæði bætist þriðji aðilinn við sem ætlað er að gæta hagsmuna barnsins, til viðbótar við tilsjónarmann 
samkvæmt barnaverndarlögum og löglærðan talsmann samkvæmt 30. gr. laga þessara.

Rauði krossinn lítur svo á að barnaverndarlög gildi fullum fetum um börn í leit að alþjóðlegri vernd, líkt 
og önnur börn. Eigi ákvæði á borð við þetta því fremur heima í barnaverndarlögum, verði núgildandi 
ákvæði þeirra laga ekki talin fullnægjandi til þess að tryggja rétt fylgdarlausra barna í leit að alþjóðlegri 
vernd til umsjáraðila.

Í ljósi framangreinds óskýrleika ákvæðisins og óskýrrar skörunar við ákvæði barnaverndarlaga leggur 
Rauði krossinn til að ákvæðið verði fellt brott úr frumvarpinu.

32. gr.
Refsileysi vegna ólöglegrar komur eða falsaðra eða stolinna skilríkja.

Rauði krossinn fagnar ákvæði 32. gr. frumvarpsins, sem mælir fyrir um refsileysi vegna ólöglegrar komu 
eða falsaðra eða stolinna skilríkja, en ákvæðið byggir á 31. gr. Flóttamannasamnings Sameinuðu 
þjóðanna. Í nýlegum dómi Hæstaréttar frá 17. desember 2015 í máli nr. 345/2015 var hælisleitanda frá
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Sýrlandi ekki gerð refsing með vísan til Flóttamannasamningsins, en hins vegar var ekki talið unnt að 
mati Hæstaréttar að sýkna hann á grundvelli samningsins eingöngu þar eð skýrt lagaákvæði þess efnis 
í íslenskum lögum þyrfti til. Rétt er að taka fram að í málinu var enginn ágreiningur um að viðkomandi 
hælisleitandi væri flóttamaður og að hann hefði komið frá landsvæði þar sem hann hafði ástæðu til að 
óttast um líf sitt. Telur Rauði krossinn 32. gr. frumvarpsins því fela í sér mikla og löngu tímabæra 
réttarbót sem beri að fagna.

33. gr.
Réttindi umsækjanda um alþjóðlega vernd.

Rauði krossinn fagnar því að réttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd séu tryggð með skýrari hætti 
en gert er í núgildandi lögum og telur ákvæðið að meginstefnu til bóta.

35. gr.
Framkvæmd ákvarðana ím álum  um alþjóðlega vernd eða vernd gegn ofsóknum.

Í 35. gr. frumvarpsins er fjallað um framkvæmd ákvörðunar í málum um alþjóðlega vernd eða vernd 
gegn ofsóknum, þ.e. um frestun réttaráhrifa vegna kæru á stjórnsýslustigi. Í ákvæðinu er ekki skýrt 
kveðið á um heimild til þess að óska eftir frestun réttaráhrifa, en heimilt er að óska eftir frestun 
réttaráhrifa samkvæmt 29. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Rauði krossinn leggur til að skýrt verði 
kveðið á um heimild til þess að óska eftir frestun réttaráhrifa í þeim tilvikum þar sem kæra frestar 
réttaráhrifum ekki sjálfkrafa.

Í athugasemdum við ákvæðið samkvæmt frumvarpinu segir að um nýmæli sé að ræða, og sé það í 
samræmi við tillögur Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og Rauða krossins. Hér er hins vegar 
ekki um nýmæli að ræða og er ákvæðið ekki í samræmi við tillögur Flóttamannastofnunarinnar og 
Rauða krossins. Samkvæmt núgildandi lögum um útlendinga frestar kæra réttaráhrifum sjálfkrafa í 
málum vegna umsóknar um alþjóðlega vernd sem tekin eru til efnismeðferðar og umsóknin er ekki 
metin bersýnilega tilhæfulaus. Er engin breyting gerð að þessu leyti frá núgildandi löggjöf.

Rauði krossinn og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hafa ítrekað lagt til að kæra fresti 
réttaráhrifum sjálfkrafa í  öllum málum er varða umsókn um alþjóðlega vernd. Samkvæmt núgildandi 
lögum frestar kæra ekki réttaráhrifum í málum þar sem umsókn er ekki tekin til efnismeðferðar eða 
þegar hún er metin bersýnilega tilhæfulaus. Er því í raun engin eiginleg breyting gerð á núgildandi 
ákvæði að þessu leyti, þvert á það sem fram kemur í athugasemdum við ákvæðið. Skýrist þetta 
misræmi líklega af því að í frumvarpi því sem auglýst var til umsagnar haustið 2015 var ákvæðið í 
samræmi við tillögur Rauða krossins og Flóttamannastofnunarinnar.

Rauði krossinn hefur áður bent á að í Handbók um réttarstöðu flóttamanna, útgefinni af 
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, segir í vii-lið 192. mgr. að ,,[v]eita skuli umsækjanda 
dvalarleyfi í landinu þar til bært yfirvald [...] hefur meðhöndlað upprunalega umsókn hans og tekið 
ákvörðun um hana nema yfirvald þetta hafi sýnt fram á að umsóknin sé augljóst dæmi um misnotkun 
á samningnum. Umsækjandi ætti einnig að fá  að dveljast í  landinu á meðan kæra hans til æðra 
stjórnvalds eða dómstóla er til meðferðar.2

2 Skáletraða textann vantar inn í íslenska þýðingu á Handbók um réttarstöðu flóttamanna. Enski textinn er 
svohljóðandi: The applicant should be permitted to remain in the country pending a decision on his initial request 
by the competent authority referred to in paragraph (iii) above, unless it has been established by that authority 
that his request is clearly abusive. He should also be permitted to remain in the country while an appeal to a 
higher administrative authority or to the courts is pending.
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Rauði krossinn tekur undir framangreint með Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem leggur 
áherslu á að virk kærumeðferð sé óaðskiljanlegur hluti réttlátrar og skilvirkrar málsmeðferðar 
hælisumsókna. Í þessu sambandi má benda á að töluverður fjöldi flóttamanna í Evrópu fær ekki 
viðurkenningu á stöðu sinni fyrr en að lokinni kærumeðferð. Í því samhengi er ljóst að kærumeðferð 
og frestun réttaráhrifa synjunar á fyrsta stigi getur verið mikilvæg trygging þess að þeir sem eru í þörf 
fyrir alþjóðlega vernd fái þá vernd sem þeir eiga rétt á, þar sem ekki er unnt að útiloka með öllu, sbr. 
það sem að ofan segir, að röng ákvörðun sé tekin á fyrsta stigi málsmeðferðar.

Frestun réttaráhrifa ákvörðunar lægra setts stjórnvalds er því mjög mikilvægt úrræði til að tryggja að 
grundvallarreglan um bann við endursendingu (non-refoulement) sé ekki brotin. Þá er hér ítrekuð sú 
ábending að með nýlega breyttri framkvæmd varðandi gjafsókn og frestun réttaráhrifa vegna 
málshöfðunar fyrir dómi, er orðið enn mikilvægara að fyrir hendi sé virk kæruleið til þess að tryggja 
umsækjendum um alþjóðlega vernd sjálfstæða og óhlutdræga endurskoðun synjunar. Ef hins vegar 
umsækjanda er ekki gert kleift að bíða niðurstöðu kærumeðferðar er sem fyrr segir mikil hætta á að 
úrræði hans til að fylgja kæru sinni eftir og fá ákvörðun í málinu breytt verði lítils virði. Rauði krossinn 
mælist því enn og aftur eindregið til þess að sé neikvæð ákvörðun Útlendingastofnunar kærð til æðra 
stjórnvalds fresti kæran sjálfkrafa framkvæmd réttaráhrifa en að æðra stjórnvald sé fremur í stakk búið 
að geta afgreitt kæruna á tiltölulega skömmum tíma. Á þann hátt er tryggt að ákvæðið fari ekki í bága 
við 13. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um rétt til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns.

Sjálfkrafa frestun réttaráhrifa vegna kæru einfaldar ennfremur málsmeðferð hælisumsóknar til muna, 
minnkar vinnu kærunefndarinnar þar sem ekki er þá lengur þörf á að taka rökstudda afstöðu til beiðni 
um frestun réttaráhrifa, auk þess sem frestun réttaráhrifa hinnar kærðu ákvörðunar eykur þrýsting á 
kærunefndina að gæta að málshraða í kæruferlinu. Heimild til synjunar um frestun réttaráhrifa er í 
reynd fremur til þess fallin að auka álag á stjórnsýsluna og hægja á málsmeðferð auk þess sem 
réttaröryggi umsækjenda er verr tryggt. Telur Rauði krossinn það því sameiginlegan hag allra 
viðkomandi að kæra fresti réttaráhrifum sjálfkrafa í málum er varða umsókn um hæli. Athygli skal 
einnig vakin á sambærilegri tillögu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna í athugasemdum 
stofnunarinnar við frumvarpið frá 1. apríl 2016.

IV. kafli
Flóttamenn og vernd gegn ofsóknum.

36. gr.
Umsókn um alþjóðlega vernd tekin til efnismeðferðar.

Með 36. gr. frumvarpsins eru tekin upp ákvæði núgildandi 46. gr. a laga um útlendinga, með nokkrum 
breytingum, sem Rauði krossinn telur á heildina litið til mikilla bóta.

Samkvæmt núgildandi a-lið 1. mgr. 46. gr. a laga um útlendinga hafa stjórnvöld í reynd engar heimildir 
til þess að taka til afgreiðslu umsókn um hæli sem lögð er fram af hálfu einstaklings sem þegar hefur 
verið veitt hæli í öðru ríki, þó einungis með fyrirvara um 45. gr. laganna sem orðar grundvallarreglu 
þjóðaréttar um non-refoulement, eða bann við endursendingum þangað sem líf manns eða frelsi er í 
hættu. Í ákvæðinu eins og það er lagt til í frumvarpinu eru heimildir stjórnvalda til þess að taka mál til 
efnismeðferðar ekki takmarkaðar með sama hætti, og verður að telja það til bóta. Þá er orðalag 
ákvæðisins að mörgu leyti skýrara frá því sem nú er.

Í 2. mgr. ákvæðisins gefur að líta mikla réttarbót, bæði þar sem ákvæðið er ítarlegra og skýrara en 
samsvarandi ákvæði núgildandi laga, sem er 2. mgr. 46. gr. a laga um útlendinga nr. 96/2002. Þá er
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kveðið skýrt á um það að mál skuli tekið til efnismeðferðar verði tafir á málinu sem ekki eru á ábyrgð 
umsækjanda sjálfs. Þá er tekið af skarið um það að umsókn skuli tekin til efnismeðferðar þegar um 
einstakling í sérstaklega viðkvæmri stöðu er að ræða. Er hér um mikla réttarbót að ræða.

37. gr.
Flóttamannahugtakið.

Ákvæði þetta er að mestu leyti samhljóða 44. gr. gildandi laga um útlendinga, nr. 96/2002, þó með 
ákveðnum nýmælum varðandi svokallaða viðbótarvernd og málefni barna sem óska verndar. Þá er 
nýmæli í 4. mgr. ákvæðisins sem felur í sér undanþágu frá 1. og 2. mgr. þess í tilfellum þar sem mögulegt 
er fyrir viðkomandi að fá raunverulega vernd í öðrum landshluta heimalands síns og getur ferðast 
þangað á öruggan og löglegan hátt (e. internal flight alternative). Með lögfestingu á ákvæði um 
raunverulega vernd í öðrum heimshluta má segja að verið sé að auka heimildir stjórnvalda til þess að 
vísa einstaklingum, sem falla undir skilgreiningu Flóttamannasamningsins á flóttamanni eða uppfylla 
skilyrði um viðbótarvernd, til heimalandsins. Rauði krossinn leggur áherslu á að varúðar verði gætt við 
beitingu og túlkun ákvæðisins og telur það einnig ljóst að einungis sé heimilt að beita ákvæðinu í 
undantekningartilfellum þegar unnt er að tryggja öryggi viðkomandi með óyggjandi hætti í samræmi 
við leiðbeiningar Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna.

Rauði krossinn fagnar að öðru leyti þeim breytingum sem felast í 37. gr. hvað varðar viðbótarvernd og 
málefni barna.

45. gr.
Réttaráhrif alþjóðlegrar verndar.

Í þessari grein er fjallað um rétt til fjölskyldusameininga. Réttur fylgdarlausra barna til samskipta við 
foreldra sína og systkini undir 18 ára er festur í sessi og er það mikil réttarbót.

Athygli vekur að í þessari grein eru sett ströng tímaskilyrði á umsóknir um fjölskyldusameiningar og er 
kveðið á um að umsókn skuli koma fram eigi síðar en sex mánuðum eftir að dvalarleyfi á grundvelli 73. 
gr. hefur verið gefið út til fjölskyldumeðlims hér á landi.

Slík tímamörk eru að mati Rauða krossins mjög varhugaverð og stríða gegn hagsmunum flóttamannsins 
og fjölskyldu hans. Að auki er með öllu óljóst í hvaða tilgangi slík tímamörk eru sett. Sýnt hefur verið 
fram á að samvistir við fjölskyldu eru grunnur að farsælli aðlögun að nýju samfélagi. Óvissa um öryggi 
sinna nánustu og langur viðskilnaður getur komið í veg fyrir að einstaklingur aðlagist og nái að taka 
virkan þátt í samfélagi móttökuríkis. Getur slíkt haft langvarandi áhrif á andlega velferð til langs tíma 
og hugsanlega haft óafturkræfar neikvæðar afleiðingar.

Þá er einnig rétt að benda á það að á flótta er ekki óalgengt að fólk verði viðskila við aðra 
fjölskyldumeðlimi og það geti tekið töluverðan tíma að koma á sambandi að nýju. Þá er í framkvæmd 
lögð sú skylda á umsækjendur að maki þeirra undirriti umsókn um dvalarleyfi og veiti maka sínum 
skriflegt umboð að auki. Þarf Útlendingastofnun að berast frumrit með undirskrift og getur það ferli 
eitt og sér verið mjög tímafrekt. Leggur Rauði krossinn til að ákvæði um tímafresti verði fellt út. Að 
öðrum kosti er mikilvægt að ákvæðið verði rýmkað verulega auk þess að koma á undanþáguheimild. 
Má í því samhengi benda á mál sem nú er til meðferðar hjá stjórnvöldum, þar sem fjölskylda hefur 
orðið viðskila og rofnaði samband á milli fjölskyldumeðlima í um þrjú ár. Nýlega komust þau í samband 
við hvert annað að nýju og vinnur fjölskyldan nú að því að sameinast hér á landi. Leit að umræddri 
fjölskyldu fór m.a. fram í gegnum leitarþjónustu Rauða krossins sem árangurslaust leitaði 
fjölskyldumeðlima hluta þess tímabils sem þau voru ekki í sambandi.
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Þá telur Rauði krossinn rétt að um skilyrði fjölskyldusameiningar sé kveðið á í lögum en ekki í reglugerð 
eins og lagt er til í frumvarpinu. Telur félagið reglugerðarheimild þessa of víðtæka og leggur því til að 
6. mgr. 45. gr. frumvarpsins verði felld brott.

58. gr.
Ótímabundið dvalarleyfi.

Rauði krossinn telur ástæðu til að vekja athygli á því að skv. 73. gr. frumvarpsins er gildistími dvalarleyfis 
fyrir flóttamann styttur úr fjórum árum í þrjú og vísast til athugasemda Rauða krossins við það ákvæði. 
Samkvæmt 58. gr. frumvarpsins þarf útlendingur að hafa haft dvalarleyfi á landinu samfellt í fjögur ár 
til þess að eiga rétt á ótímabundnu dvalarleyfi. Miðað við þetta er flóttamönnum því gert erfiðara fyrir 
að öðlast ótímabundið dvalarleyfi hér á landi auk þess sem óvissa ríkir um hvers konar dvalarleyfi 
flóttamenn geta sótt um í millitíðinni. Rauði krossinn mælir með því að heimild til að sækja um 
ótímabundið dvalarleyfi fylgi í kjölfar alþjóðlegrar verndar þannig að ekki myndist eins árs bil í 
verndartímann eins og raunin yrði samkvæmt frumvarpinu óbreyttu.

Rauði krossinn mælist því til þess að gildistími dvalarleyfis fyrir flóttamenn verði áfram fjögur ár, en 
ella að flóttamaður geti sótt um ótímabundið dvalarleyfi að lokinni þriggja ára dvöl.

73. gr.
Dvalarleyfi á grundvelli alþjóðlegrar verndar.

Með ákvæðinu er gildistími dvalarleyfis fyrir flóttamann er styttur úr fjórum árum í þrjú. Í 
athugasemdum við frumvarpið er ekki að finna skýringar á breytingunni og er því óljóst hvert tilefni 
hennar er eða tilgangur. Er hér um augljósa réttarskerðingu að ræða frá núgildandi löggjöf og verður 
að telja slíka takmörkun óþarfa í ljósi 48. gr. frumvarpsins um afturköllun alþjóðlegrar verndar. Er 
skerðingin einungis til þess fallin að flækja ferlið í átt að ótímabundnu dvalarleyfi, en um slíkt leyfi er 
eftir sem áður heimilt að sækja eftir fjögurra ára dvöl. Eykur þetta álag bæði á umsækjanda og á 
stjórnsýsluna og gengur því gegn hagsmunum allra aðila.

Líkt og fram kemur í athugasemd við 58. gr. frumvarpsins mælist Rauði krossinn því til þess að gildistími 
dvalarleyfis fyrir flóttamenn verði áfram fjögur ár, en ella að flóttamaður geti sótt um ótímabundið 
dvalarleyfi að lokinni þriggja ára dvöl. Skiptir hér mestu máli að samfella sé tryggð á milli leyfanna 
tveggja.

Þá er í ákvæðinu kveðið á um að fylgdarlausu barni skuli einungis veitt vernd þar til það verður lögráða 
en þá skuli að nýju leggja mat á þörf barnsins fyrir alþjóðlega vernd. Er hér einnig um mögulega 
réttarskerðingu að ræða og flóknara ferli ef umsækjandi er, sem dæmi, 17 ára þegar vernd er veitt. Í 
stað þess að fá fjögurra ára vernd líkt og aðrir fengi viðkomandi þá einungis dvalarleyfi til eins árs. Úr 
þessu mætti bæta með því að kveða á um það að þegar um fylgdarlaust barn er að ræða skuli 
dvalarleyfið gilda „að minnsta kosti" þar til barnið verður lögráða. Að öðrum kosti er lagt til að ákvæðið 
verði fellt brott.

74. gr.
Dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða.

Ákvæði 74. gr. fjallar um dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Rauði krossinn gerir 
athugasemd við það sem fram kemur í 1. mgr. um að ekki skuli veita dvalarleyfi á grundvelli 
mannúðarsjónarmiða ef óskað hefur verið eftir alþjóðlegri vernd nema skorið hafi verið úr um með 
efnismeðferð að útlendingur uppfylli ekki skilyrði alþjóðlegrar verndar skv. 37. eða 39. gr. Með því að
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takmarka veitingu mannúðarleyfis við þau mál sem tekin eru til efnismeðferðar hér á landi er verið að 
útiloka mál einstaklinga sem falla undir Dyflinnarreglugerðina og mál einstaklinga sem hlotið hafa 
vernd í öðru ríki. Rauði krossinn telur orðalagið óskýrt og í hugsanlegri mótsögn við ákvæðið að öðru 
leyti, sbr. orðalagið „eða í landi sem honum yrði vísað til". Rauði krossinn telur mikilvægt að heimildir 
stjórnvalda til að veita útlendingum dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða séu ekki þrengdar. 
Þvert á móti ætti veiting mannúðarleyfis að vera háð sem fæstum skilyrðum svo unnt sé að beita því 
þegar stjórnvöld meta einstakling hafa þörf fyrir dvalarleyfi, jafnvel þó hann uppfylli ekki skilyrði 37. 
eða 39. gr. Það hvort umsókn einstaklings um alþjóðlega vernd er tekin til efnislegrar meðferðar 
samkvæmt lögum má ekki koma í veg fyrir veitingu mannúðarleyfis. Rauði krossinn tekur allt að einu 
undir það að koma skuli í veg fyrir það að mál sem með réttu eiga undir ákvæði laganna um flóttamenn 
verði afgreidd á grundvelli mannúðarleyfis.

Í 4. mgr. 12. gr. f núgildandi laga er kveðið á um að heimild til að veita útlendingi, sem uppfyllir ákveðin 
skilyrði og dvalið hefur hér á landi í tvö ár hið minnsta vegna málsmeðferðar stjórnvalda um umsókn 
um hæli, dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Í 2. mgr. 74. gr. frumvarpsins er þessi tími styttur til 
samræmis við þann hámarkstíma sem stjórnvöld hafa til að afgreiða umsókn um hæli skv. 23. gr. 
frumvarpsins. Í 3. mgr. eru hins vegar sett önnur og þrengri skilyrði fyrir veitingu dvalarleyfis á 
grundvelli mannúðarsjónarmiða þegar útlendingur hefur ekki fengið niðurstöðu innan 18 mánaða en 
er að finna í núgildandi lögum. Í 3. mgr. segir að ákvæði 2. mgr. gildi ekki um útlending sem einn eða 
fleiri liða a-d liða eigi við um.

Rauði krossinn gerir sérstaka athugasemd við a-lið 3. mgr. um útlendinga sem framvísað hafa fölsuðum 
skjölum með það að markmiði að styrkja umsókn sína um alþjóðlega vernd. Stór hluti umsækjenda um 
alþjóðlega vernd ferðast um á fölsuðum skilríkjum enda hafa margir hverjir ekki tækifæri til þess að 
útvega sér gild skilríki. Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. Flóttamannasamningsins njóta flóttamenn verndar 
gegn refsingu fyrir að hafa í fórum sínum eða framvísa stolnum eða fölsuðum vegabréfum og mega 
viðkomandi stjórnvöld ekki beita refsingum gagnvart hælisleitendum vegna þessa. Það skal ekki hafa 
áhrif á umsókn viðkomandi þótt hann hafi framvísað fölsuðum eða stolnum skilríkjum við komu til 
landsins. Sama gildir þótt hælisleitandi framvísi engum skilríkjum. Þetta stafar af því að ríki þau sem 
flóttamenn koma frá eru oft ófús að gefa út vegabréf og því er þeim oft sá einn nauðugur kostur að 
verða sér úti um fölsuð eða stolin vegabréf/skilríki til að komast úr landi. Að skilyrða útgáfu dvalarleyfis 
af mannúðarástæðum þegar stjórnvöld hafa brotið gegn skyldum sínum með því að afgreiða umsókn 
ekki innan lögbundins frests við það að umsækjandi hafi ekki framvísað fölsuðum skilríkjum við komuna 
til landsins er að mati Rauða krossins andstætt áðurnefndri 1. mgr. 31. gr. Flóttamannasamningsins 
auk þess sem almenn sanngirnissjónarmið mæla gegn slíkri takmörkun. Þessi skilningur endurspeglast 
að einhverju leyti í 4. mgr. 74. gr. þar sem segir að heimilt sé að víkja frá skilyrðum 3. mgr., t.d. ef ekki 
er mögulegt fyrir útlending sem að öðru leyti er samvinnuþýður, að afla gagna frá heimalandi sínu, t.d. 
um það hver hann er.

Rauði krossinn leggur til að orðalagið „með efnismeðferð" í lok 1. mgr. ákvæðisins verði fellt brott. 

Rauði krossinn leggur jafnframt til að a-liður 3. mgr. 74. gr. verði felldur brott úr frumvarpinu.

104. gr.
Framkvæmd ákvörðunar.

Rauði krossinn gerir athugasemdir við ákvæði frumvarpsins um tímafresti til að óska eftir frestun 
réttaráhrifa eftir að niðurstaða kærunefndar útlendingamála er birt umsækjendum um alþjóðlega 
vernd, en kveðið er á um tímafresti til frestun réttaráhrifa í 6. mgr. 33. gr. laga um útlendinga og er
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ákvæði frumvarpsins efnislega óbreytt frá lögunum. Frestur til að leggja fram kröfu um frestun 
réttaráhrifa er nú sjö dagar frá birtingu ákvörðunar en frestun réttaráhrifa er háð því skilyrði að mál sé 
borið undir dómstóla innan fimm daga og óskað eftir því að málið sæti flýtimeðferð. Athygli er vakin á 
því að þessi tímafrestir voru styttir með lögum nr. 64/2014. Fyrir lagabreytinguna 2014 var frestur til 
að óska eftir frestun réttaráhrifa fimmtán dagar og frestun réttaráhrifa var háð því skilyrði að mál yrði 
borið undir dómstóla innan tíu daga frá birtingu ákvörðunar um frestun réttaráhrifa og óskað væri eftir 
því að málið sætti flýtimeðferð. Í þeim tilvikum þegar beiðni um flýtimeðferð var synjað skyldi mál 
höfðað innan sjö daga. Í athugasemdum með 14. gr. í frumvarpi því er varð að lögum nr. 64/2014 segir 
orðrétt og án frekari rökstuðnings; „Hér er lögð tilsú breyting aðstytta fresti án þess aðþaðkom i niður 
á réttaröryggi þeirra sem í  hlut eiga."

Rauði krossinn telur að reynslan hafi sýnt að stytting umræddra fresta úr 15 dögum niður í sjö og úr tíu 
dögum niður í fimm daga hafi, þvert á tilgang ákvæðisins, komið niður á réttaröryggi hælisleitenda. 
Rauði krossinn telur að nauðsynlegt sé að lengja umrædda fresti og færa þá til fyrra horfs til þess að 
tryggja betur réttaröryggi hælisleitenda.

Þá telur Rauði krossinn það varhugavert fyrirkomulag að kærunefndin taki ákvörðun um frestun 
réttaráhrifa eigin úrskurða vegna málshöfðunar. Er lagt til að sú ákvörðun verði í höndum dómstóla.

Rauði krossinn leggur til að 6. mgr. 104. gr. verði svohljóðandi:

Málshöfðun fyrir dómstólum til ógildingar á endanlegri ákvörðun á stjórnsýslustigi 
um að útlendingur skuli yfirgefa landið frestar ekki framkvæmd hennar. Að kröfu 
útlendings getur dómari þó ákveðið að fresta réttaráhrifum endanlegrar 
ákvörðunar sé talin ástæða til þess. Krafa þess efnis skal gerð ekki síðar en fimmtán 
dögum frá birtingu endanlegrar ákvörðunar. Frestun á réttaráhrifum skal bundin 
því skilyrði að útlendingur beri málið undir dómstóla innan tíu daga frá birtingu 
ákvörðunar um frestun réttaráhrifa úrskurðar og óski eftir að málið hljóti 
flýtimeðferð. Nú er beiðni um flýtimeðferð synjað og skal þá mál höfðað innan sjö 
daga frá því að beiðni um það er synjað. Þó getur dómari tekið ákvörðun um að 
fresta framkvæmd hennar e f sýnt er fram á að verulega breyttar aðstæður hafi 
skapast frá því að ákvörðun var tekin.

106. gr.
Frávísun við komu til landsins.

Í j-lið 1. mgr. 106. gr. frumvarpsins hefur orðalagi verið breytt miðað við núverandi löggjöf en þar segir 
eftirfarandi:

„endanleg ákvörðun stjórnvalds í Schengen-ríki um brottvísun eða frávísun liggur fyrir á 
grundvelli þess að ástæða sé til að ætla að hann hafi framið alvarlega glæpi eða vegna 
raunverulegra vísbendinga um að hann ætli að fremja slíka glæpi innan Schengen-svæðisins."

Í athugasemdum við ákvæðið segir í frumvarpinu að það byggist á 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 
2001/40/EB um gagnkvæma viðurkenningu á ákvörðunum um brottvísun ríkisborgara utan EES. Sé það 
ákvæði skoðað nánar er notast við orðalagið „or the existence of solid evidence of his intention to 
commit such offences within the territory of a Member State [...]."

Rauði krossinn vekur athygli á því að almennt er ríkjum Evrópusambandsins, sem og þeim EES-ríkjum 
sem eru skuldbundin að innleiða tilteknar gerðir Evrópusambandsins, veitt svigrúm um form og aðferð 
við innleiðingu tilskipana (e. directives), en reglugerðir (e. regulations) ber að innleiða samkvæmt
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orðanna hljóðan og skapa ekkert svigrúm til túlkunar. Rauði krossinn veltir hins vegar fyrir sér hvort 
nokkurrar ónákvæmni gæti varðandi breytta þýðingu á hugtakinu „solid evidence" yfir á íslensku sem 
„raunverulegra vísbendinga" og leggur til að notast verði við þýðingu sem fangi betur inntak 1. mgr. 3. 
gr. ofangreindrar tilskipunar, þar sem vafi leikur á því að þessi tvö hugtök merki nákvæmlega hið sama. 
Liggur beinast við að notast áfram við hugtakið „rökstuddan grun", eins og gert er í 18. gr. núgildandi 
útlendingalaga, eða þýða hugtakið til dæmis sem „haldgóð sönnunargögn", sem er nær upprunalegri 
þýðingu hugtaksins. Allt að einu þarf meira til svo að uppi sé rökstuddur grunur en að raunverulegar 
vísbendingar séu til staðar, auk þess sem engar sjáanlegar röksemdir eru í athugasemdum við ákvæðið 
að baki þessari orðalagsbreytingu.

Rauði krossinn leggur til að ákvæði j-liðar 1. mgr. 106. gr. frumvarpsins verði óbreytt frá núgildandi 
lögum.

113. gr.
Aldursgreining.

Í ákvæðinu er fjallað um aldursgreiningar ef grunur leikur á um að umsækjandi um alþjóðlega vernd 
eða um dvalarleyfi vegna fjölskyldusameiningar segi rangt til um aldur og kveðist vera barn.

Þegar kemur að aldursgreiningu barna verða stjórnvöld að hafa að leiðarljósi nokkur grundvallaratriði 
og viðmið sem fela meðal annars í sér að aldursgreining með líkamsrannsókn skuli aðeins fara fram ef 
uppi er raunverulegur og rökstuddur vafi um aldur barnsins. Aldursgreining með læknisfræðilegum 
aðferðum eða annars konar líkamsrannsókn getur haft þau áhrif að viðkomandi upplifi mikið inngrip í 
líf sitt og að hann eða hún sé ekki tekinn trúanleg sem getur aftur haft þau áhrif að barnið treysti ekki 
stjórnvöldum og veiti þar af leiðandi ekki nauðsynlegar og hugsanlega viðkvæmar upplýsingar við 
úrlausn málsins. Því skal aldursgreining sem byggir á líkamsrannsókn aðeins notuð sem síðasta úrræði 
en einnig má leitast við að greina aldur með öðrum aðferðum, s.s. samtalsmeðferðum. Tryggja verður 
að aldursgreining í hvaða formi sem er, sé hún nauðsynleg, gangi ekki gegn mannhelgi einstaklingsins. 
Aðferð við aldursgreiningu verður ennfremur að taka mið af aldri, kynferði og menningu og siðum 
viðkomandi. Leiki enn vafi á aldri viðkomandi eftir aldursgreiningu skal sá hinn sami njóta vafans og 
meðhöndlaður sem barn.

XV. KAFLI 
Reglugerðir, gildistaka o.fl. 

120. gr.
Reglugerðir og reglur.

Rauði krossinn vísar til athugasemda í umsögninni varðandi auknar heimildir ráðherra til að setja 
ákvæði í reglugerð, sér í lagi athugasemdir við 23. gr. sbr. 2. mgr. 6. tl. ákvæðisins.

121. gr.
Gildistaka.

Í 121. gr. frumvarpsins er kveðið á um gildistöku laganna. Gert er ráð fyrir að lagabreytingar samkvæmt 
frumvarpinu gildi um þau mál sem þegar hafa borist kærunefnd útlendingamála en hafa enn ekki hlotið 
afgreiðslu. Rauði krossinn leggur áherslu á að afturvirkni laganna geti einungis komið einstaklingi til

ld£si Rauði krossinn
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Rauði krossinn

góða, enda er það ein grundvallarforsenda réttarríkisins að lög séu ekki afturvirk þegar þau fela í sér 
einhvers konar skerðingu á réttindum borgaranna.

122. gr.
Breyting á lögum um atvinnuréttindi útlendinga.

Rauði krossinn leggur áherslu á mikilvægi þess að útlendingar sem fá dvalarleyfi af mannúðarástæðum 
sé veitt óbundið atvinnuleyfi til sama tíma og dvalarleyfið. Rauði krossinn telur engin rök standa fyrir 
því að skilyrða atvinnuþátttöku þeirra sem dvelja hér á landi á grundvelli mannúðarsjónarmiða með 
þeim hætti sem nú er. Umsókn um atvinnuleyfi fylgir mikil skriffinnska og dæmi eru um að 
atvinnurekendur sjái ekki hag sinn í því að standa í þeirri vinnu sem fylgir því að sækja um bundið 
atvinnuleyfi, þrátt fyrir að einstaklingurinn sem um ræðir sé góður starfskraftur. Vegna þessa 
fyrirkomulags og skriffinnsku á viðkomandi því á hættu að missa vinnuna.

Rauði krossinn leggur til að dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða fylgi óbundið atvinnuleyfi líkt 
og öðrum dvalarleyfum samkvæmt IX. kafla.

Lokaorð
Rauði krossinn er hér eftir sem hingað til reiðubúinn til frekara samstarfs og samvinnu og eru fulltrúar 
félagsins tilbúnir til að hitta fulltrúa allsherjar- og menntamálanefndar til að reifa ofangreindar 
athugasemdir, ábendingar og tillögur félagsins enn frekar.
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