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Efni: Umsögn laganefndar L.M.F.Í. um 728. mál, þskj. 1180, 145. löggjafarþing 
2015-2016, Frumvarp til laga um útlendinga.

Laganefnd Lögmannafélags Íslands hefur farið yfir frumvarp til laga um útlendinga og 
vill koma á framfæri ábendingum og athugasemdum við nokkru atriði frumvarpsins.

I. Almenn atriði

Laganefnd gerir athugasemdir við þann stutta frest sem nefndin fékk til að skila umsögn 
um frumvarpið. Umsagnarbeiðnin barst frá nefndasviði Alþingis þann 22. apríl 2016 og 
veittur var frestur til 6. maí 2016 til að skila umsögn. Að mati laganefndar er um allt of 
stuttan frest að ræða þegar um svo langt og flókið lagafrumvarp er að ræða.

Frumvarpið felur í sér heildarendurskoðun á gildandi lögum um útlendinga, nr. 
96/2002. Rétt er að taka fram að laganefnd skilaði umsögn til Alþingis um frumvarp til 
núgildandi laga um útlendinga þann 28. febrúar 2002.1 Umsögn þessi tekur í sumum 
tilfellum mið af þeirri umsögn.

Laganefnd bendir á að á fjölmörgum stöðum í frumvarpinu er gert ráð fyrir skyldu eða 
heimild ráðherra til að setja reglur um tiltekin atriði. Bæði er um að ræða efnis- og 
formreglur. Þá er um að ræða almenna reglugerðarheimild í 120. gr. frumvarpsins. 
Laganefnd minnir á ákvæði 66. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. lög nr. 33/1944, um 
ferðafrelsi. Í 2. ml. 2. mgr. ákvæðisins segir: „með lögum skal skipað rétti útlendinga til 
að koma til landsins og dveljast hér, svo og fyrir hverjar sakir sé hægt að vísa þeim úr 
landi“. Það er mat laganefndar, að í mörgum ákvæðum frumvarpsins, setji löggjafinn 
framkvæmdarvaldinu ekki skýr mörk, heldur er framkvæmdarvaldinu falið að setja 
hinar efnislegu reglur og skilyrði. Laganefnd telur að löggjafinn verði að leggja skýrar 
línur fyrir framkvæmdavaldið til að fara eftir þegar settar eru reglur er varða dvöl 
útlendinga á Íslandi og takmörkun á ferðafrelsi þeirra.

Laganefnd bendir á að útlendingastofnun er heimilt að víkja frá skilyrðum ýmissa 
lagaákvæða ef „ríkar sanngimisástæður mæla með því“. Koma þessi 
undantekningarákvæði t.d. fram í 51, 57, 58, 70, 78 og 104. gr. lagafrumvarpsins.

1 Umsögn laganefndar Lögmannafélags Íslands um frumvarp til laga um útlendinga, þskj. 698 -  433. mál, 127. 
löggjafarþing 2001-2002.
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Laganefnd bendir á að skv. jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar eiga stjórnvöld að gæta 
samræmis og jafnréttis í lagalegu tilliti. Að mati laganefndar er heppilegra að 
undanþágur frá skilyrðum laganna séu nánar skilgreindar í lögunum sjálfum, en séu 
ekki bundin við mat stjórnvalds í hverju og einu máli.

II. Athugasemdir við einstakar greinar

Við yfirferð málsins telur Laganefnd LMFÍ rétt að gera athugasemdir við nokkrar greinar 
frumvarpsins.

Um 3. gr.

Samkvæmt 3. gr. lagafrumvarpsins er gert ráð fyrir því, að talsmaður sé lögfræðingur. 
Laganefnd bendir á að frumvarpið fjallar um mikla hagsmuni og ágreiningur um túlkun 
laganna getur endað fyrir æðri stjórnvöldum og dómstólum. Mikilvægt er að útlendingur 
eigi rétt á lögmanni á fyrstu stigum slíkra mála. Laganefnd telur því réttarvernd 
útlendinga betur tryggða ef kveðið er á um að talsmaður sé í öllum tilvikum skipaður úr 
röðum lögmanna.

Um 13. gr.

Samkvæmt ákvæðinu er réttur til lögmannsaðstoðar takmarkaður við kæru á tilteknum 
ákvörðunum, auk þess sem útlendingur á rétt á verjanda ef krafist er gæsluvarðhalds 
á grundvelli laga um meðferð sakamála. Að mati laganefndar er réttur til 
lögmannsaðstoðar of þröngur skv. ákvæðinu. Meðferð mála sem beinast að 
útlendingum geta verið flókin og varða eðli málsins samkvæmt mikla hagsmuni. 
Laganefnd telur því að í sumum tilfellum ættu útlendingar að eiga rétt á lögmanni á 
frumstigum máls. Þannig væri t.d. eðlilegt að útlendingur ætti rétt á aðstoð lögmanns 
frá upphafi máls varðandi brottvísun, en ekki einungis eftir að ákvörðun um brottvísun 
liggur fyrir.

Um 18. gr.

Í ákvæðinu kemur fram að „ráðherra setji reglur um föryfirlandam æ ri“. Laganefnd telur 
að reglur um för yfir landamæri eigi að koma fram í lögum en ekki reglum ráðherra.

Um 35. gr.

Í ákvæðinu kemur fram að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. fresti kæra ekki réttaráhrifum 
ákvarðana útlendingastofnunar sem teknar eru á grundvelli 29. og 36. gr. Það er mat 
laganefndar, að eðli ákvarðana samkvæmt lögunum sé þannig, að rétt sé að kveðið 
verði á um það sem meginreglu, að kæra á ákvörðunum skv. lögunum fresti 
framkvæmdum ákvörðunar.

Um 55. gr.

Í ákvæðinu kemur fram að heimilt sé að gefa út dvalarleyfi ef umsókn uppfyllir tiltekin 
skilyrði. Laganefnd telur rétt að réttarstaðan sé skýr við umsókn um dvalarleyfi og að 
ef umsóknin uppfylli skilyrði laganna sé útlendingastofnun skylt að veita dvalarleyfi en 
ekki heimilt.
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Um 104. gr.

Samkvæmt 6. mgr. 104. gr. frumvarpsins frestar málshöfðun fyrir dómstólum til 
ógildingar á endanlegri ákvörðun á stjórnsýslustigi um að útlendingur skuli yfirgefa 
landið ekki framkvæmd hennar. Það er mat laganefndar að rétt sé að kveðið sé á um 
það sem meginreglu, að málshöfðun fyrir dómstólum til ógildingar á endanlegri 
ákvörðun á stjórnsýslustigi fresti framkvæmdum ákvörðunar.

III. Lokaorð

Laganefnd LMFÍ leggur til að þingmálið verði skoðað betur í samræmi við ofangreindar 
ábendingar og athugasemdir.

Fulltrúar laganefndar LMFÍ eru reiðubúnir að koma á fund nefndarinnar til að fara yfir 
umsögnina ef þess er óskað.

Virðingarfyllst, 

f.h. laganefndar LMFÍ

Grímur Sigurðarson hrl.
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