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Efni: Umsögn Útlendingnstofnimar um fi um v arp til laga um lögheimili og aðsetur.
Meðíydgjandi eru athugasemdir og umsögn Útlendingastofnun eftir yfírlestur frumvarps til laga um
lögheimili og aðsetur. Það athugist að Útlendingastofnun gerir einungis athugasemdir við þau ákvæði sem
beinlínis snerta starfssvið stofnunarinnar.
Útlendingastofnun hefur ekki almennar athugasemdir við frumvarpið en gerir athugasemdir við einstakar
greinar.

Aíhiigasemdir við einsíakar greinar:
1. mgr. 5. gr.
Samkvæmt greininni er heimilt að skiá lögheimili hjóna á sitt hvorum staðnum. Útlendingastofnun bendir
á að samkvæmt 6. mgr. 70. gr. laga nr. 80/2016 skulu hjón og sambúðarfólk hafa búsetu á sama stað í
samræmi við lög um lögheimili. Að mati Útlendingastofnunar m un myndast ósamræmi milli laga um
lögheimili og aðsetur og laga um útlendinga við gildistöku þessa ákvæðis og þarf að taka afstöðu til þess
fyrir gildistöku laganna hvort 6. mgr. 70. gr. getur haldið gildi sínu óbreytt.
I athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til laga um útlendinga kemur eftirfarandi fram: Jijón þ w fi

ad búa saman og skuli haicia saman heimili. Borid hefur á því að umsœkjendur búi ekki saman en segist
eigi að síður vera í hjúskap. í sumum tilvikum getur það verið eðlilegt vegna atvinnu annars eða beggja
hjóna. Þegar slíkt er uppi er heimilt að veita undanþágu frá því að hjón eða sambúðaraðilar búi saman e f
einungis um tímabundið ástand er að rœða, t.d. vegna náms eða vinnu. Undanþáguna skal túlka þröngt líkt
og aðrar undanþágur og á hún ekki við um tilvik þar sem aðstandandi hér á landi sœtir eða mun sœta
fangelsisrefsingu. “
í 7. mgr. 70. gr. kemur sú regla fram að hjúskapur sem stofnað er til í þeim tilgangi að afla dvalarleyfis veiti
ekki rétt til dvalarleyfis. Ein helsta vísbendingin í þeim málum er búseta þeirra sem í hlut eiga. Afleiðingar
þeirrar breytingar að hjón og sambúðarfólk þurfi ekki í öllum tilvikum að hafa sama lögheimili eru óljósar.
En að mati Útlendingastofnunar verður sönnunarstaða í málum á grundvelli 7. ingr. 70. gr. erfiðari ef
skilyrði um sameiginlega búsetu er ekki lengur til staðar.
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