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1. Norðdahl & Valdimarsson ehf.

Lögmenn Norðdahl & Valdimarsson (NV) hafa reynslu af málefnum hælisleitenda og stjómsýslurétti 
almennt. Stofan hefur tekið að sér fjölda mála í þessum málaflokki og varið miklum tíma í að standa 
vörð um réttindi þessa viðkvæma hóps sem hælisleitendur og flóttafólk em. Hælisleitendur leita oftast 
nær til stofunnar þegar að kæmneínd útlendingamála hefur kveðið upp úrskurð í málum þeirra þar sem 
nefndin staðfestir ákvarðanir Útlendingastofiiunar. Þá er um að ræða ákvarðanir Útlendingastofnunar 
sem em annars vegar á þá leið að taka umsókn þeirra um alþjóðlega vemd hér á landi ekki til 
efnismeðferðar eða hins vegar á þá leið að synja þeim um dvalarleyfi af öðmm ástæðum eftir að 
efnismeðferð hefur farið fram. Þegar slík niðurstaða liggur fyrir hjá kæmnefnd á umsækjandi ekki 
lengur rétt á gjaldfrjálsri lögfræðiaðstoð af hálfu Rauða krossins en stendur til boða að leita til lögmanna 
vilji þeir höfða dómsmál. Stofan hefur lagt ffam fjölda af beiðnum um frestun réttaráhrifa, beiðnum um 
endurupptöku og höfðað tjölmörg dómsmál til að fá niðurstöðum stjómvalda hnekkt fyrir dómi. I 
sumum tilvikum er um að ræða galla á málsmeðferð stjómvalda sem leiðir til þess að málið vinnst fyrir 
dómi eða þá að málið fæst endurupptekið á stjómsýslustigi.

2. Almennar athugasemdir

NV gerir athugasemdir við nokkur ákvæði fiumvarpsins og þá sérstaklega þau ákvæði sem gagngert er 
ætlað að auka skilvirkni á kostnað réttaröryggis og réttarvemdar hælisleitenda. Sérstaklega er gerð 
athugasemd við það að lögfestar séu málsmeðferðarreglur á þessu sviði sem veita lakari réttarvemd en 
stjómsýslulög. Skilvirkni umsóknarferlisins um alþjóðlega vemd er vissulega göfugt markmið en 
úrbætur á löggjöfinni sem snúa að skilvirkni mega ekki vera á kostnað réttarvemdar og réttaröryggis. 
Sérstaklega er vísað til þess að tillaga um það að endurupptökuákvæði stjómsýslulaga eigi ekki við um 
málaflokkinn skerðir mjög réttarstöðu flóttafólks og mun þar að auki leiða af sér aukið álag á dómstóla.

3. Athugasemdir við einstakar greinar frumvarps

NV gerir sérstaklega athugasemdir við eftirtaldar greinar frumvarpsins.

8. gr.

I  upphafi 8. mgr. 33. gr. laganna kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Útlendingastofnun er heimilt að 
skerða eðafella niður þjónustu samkvœmt þessari grein þegar fyrir liggur framkvœmdarhæf

ákvörðun.

Samkvæmt greininni er heimilt að skerða eða fella niður þjónustu þegar framkvæmdarhæf ákvörðun 
liggur fyrir. Nú er raunin sú að í fjölmörgum tilvikum líður langur tími frá því að endanleg niðurstaða 
á stjómsýslustigi liggur fyrir og þangað til brottflutningur fer fram. Greinin er óskýr um hveijar 
afleiðingar þessa séu en ljóst er að brottflutningur er á ábyrgð þess ríkis sem fer með umsókn 
hælisleitenda og verður að telja mjög ómannúðlegt að lögfesta þetta ákvæði. Þau tilvik þegar brottvísun 
fer fram mörgum mánuðum eftir að framkvæmdarhæf ákvörðun liggur fyi'ir munu, sé þetta ákvæði 
lögfest, leiða af sér atvik og aðstæður sem bijóta í bága við almenna siðferðisvitund og réttlætiskennd.

10. gr.

A eftir 35. gr. laganna kemur ný grein, 35. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi: 
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Endurtekin umsókn.

Endurtekinni umsókn skal vísað fráfylg i henni ekki gögn eða upplýsingar sem leiði tilþess að auknar 
likur séu á að umsækjanda verði veitt vernd eða dvalarleyfi hér á landi á grundvelli umsóknar sinnar 
ogþau gögn eða upplýsingar hafi ekki legiðfyrir viðfyrri málsmeðferð. Umsókn skal jafnframt vísað 
frá  e f  umsœkjandi er ekki á landinu þegar hún er lögð fram aukþess sem óafgreiddar umsóknir falla 

niður við framkvœmdfyrri ákvörðunar eða e f  umsœkjandi yfirgefur landið sjálfyiljugur á meðan 
endurtekin umsókn er til skoðunar, enda hafi réttaráhrifum ekki verið frestað.

Verði endurtekin umsókn tekin til meðferðar skal málsmeðferð hennarfyrst ogfremst taka mið a f  
þeim nýju upplýsingum eða gögnum sem liggja henni til grundvallar. Endurtekin umsókn telst ný 

umsókn í skilningi 2. mgr. 36. gr. og 2. mgr. 74. gr.

Endurtekinni umsókn skal beint að því stjórnvaldi sem tókþá ákvörðun sem leitað er endurskoðunar á 
ogfrestar ekki réttaráhrifum þeirrar ákvörðunar. Því stjórnvaldi sem hefur endurtekna umsókn til 

skoðunar erþó heimilt að fresta réttaráhrifumfyrri ákvörðunar, enda hafi umsœkjandi óskað eftirþví 
þegar hin endurtekna umsókn var lögð fram og sýnt fram á brýna nauðsyn þess að firesta framlcvæmd.

Akvœði 24. gr. stjórnsýslulaga um endurupptöku gilda ekki um ákvarðanir í málum er varða
alþjóðlega vernd.

Samkvæmt 10. gr. írumvarpsins er lögð til sérstök málsmeðferð sem snýr að endurteknum 
umsóknum. Sú málsmeðferð sem lögð er til færir stjómvöldum auknar heimildir til að vísa málum frá 
og skerðir réttindi hælisleitenda umtalsvert. Samkvæmt frumvarpinu er lögð til málsmeðferð sem 
veitir lakari réttarvemd en stjómsýslulögin sem ætlað er að veita lágmarksréttarvemd. Er hér vísað til 
frumvarps með stjómsýslulögum nr. 37/1993 (Lagt fyrir á 116. löggjafarþingi 1992. Mál: 313), þar 
sem segir:

„A það skal lögð áhersla að með frumvarpinu eru gerðar lágmarkskröfur til stjórnsýslunnar, 
en ráð erfyrir því gert að á einstökum stjórnsýslusviðum verði gerðar strangari kröfur. “

Slík lagasetning væri í hrópandi ósamræmi við það sem er almennt viðurkennt í stjómsýslurétti og 
verður að telja að það sé ekki nægjanlega rökstutt i frumvarpi hvers vegna nauðsynlegt er að skerða 
grundvallarréttindi hælisleitenda með þessum hætti. Ákvæði 24. gr. stjómsýslulaga er mikilvægur 
öryggisventill í stjómsýslunni og hefiir ítrekað orðið til þess að mál hælisleitenda sæta endurskoðun á 
málefnalegum grundvelli sem hefur leitt til þess að viðkomandi umsækjendur fá réttilega dvalarleyfi 
hér á landi.

11. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 36. gr. laganna:

a. 1. málsl. 1. mgr. orðast svo: Umsókn um alþjóðlega vemd skal tekin til efnismeðferðar skv. 37.
gr. eigi ekkert a f  eftirtöldu við.

b. A-liður 1. mgr. orðast svo: umsækjandi kom til landsins að eigin frumkvœði eftir að hafa hlotið
virka alþjóðlega vernd í öðru ríki.

c. Istað orðsins „sé “ í b- og c-liö 1. mgr. kemur: er.

d. Við 1. mgr. bœtist nýr stafliður, svohljóðandi: umsækjandi kom til landsins að eigin frumkvæði 
eftir að hafa dvalist í ríki þar sem hann þurfti ekki að sæta ofsóknum, gat óskað eftir því að fá
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viðurkennda stöðu sem ýlóttamaður og, e f  hann var talinn flóttamaður, fengið vernd í samræmi við
alþjóðasamning um stöðu flóttamanna.

e. A eftir orðunum „greinir í “ ífyrri málsl. 2. mgr. kemur: b-, c- og d-lið.

f. Síðari málsl. 2. mgr. orðast svo: Þrátt fyrir ákvœði 1. mgr. skal taka umsókn til efnismeðferðar 
hafi umsœkjandi ekki fengið endanlega niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi innan 12 mánaða frá  
því að umsókn var lögð fram, enda hafi umsœkjandi ekki átt sjálfur þátt íþví að niðurstaða hafi ekki

fengist innan tímamarka.

Sérstaklega eru gerðar athugasemdir við e- lið og f- lið 11. gr. frumvarpsins. Samkvæmt e- lið 
frumvarpsins er lagt til að 2. mgr. 36. gr. eigi aðeins við um umsóknir samkvæmt b-, c-, og d- lið, en 
ekki um a- lið líkt og áður hefur verið. Það sem mestu máli skiptir hvað þessa breytingu varðar er að 
gerður er skýr greinarmunur á þeim sem eru umsækjendur um alþjóðlega vemd í öðm Evrópuríkí og 
þeim sem hafa hlotið alþjóðlega vemd í öðm Evrópuríki. Mikilvægt er að undirstrika að um er að ræða 
undantekningarákvæði 2. mgr. sem á við um aðila sem hafa sérstaka þörf fyrir vemd og era í afar 
viðkvæmri stöðu. Þeir einstaklingar sem em í svo viðkvæmri stöðu að mál þeirra falla undir 2. mgr. 36. 
gr. hafa hingað til fengið efnismeðferð hér á landi hvort sem þeir séu handhafar alþjóðlegrar vemdar 
annars staðar eða ekki. Fram hefur komið í fjölmörgum alþjóðlegum skýrslum að staða þeirra sem hafa 
hlotið alþjóðlega vemd, t.d. í Grikklandi eða Ítalíu, er síst skárri en þeirra sem em umsækjendur um 
alþjóðlega vemd þar í landi. Telja verður að það að gera greinarmun á þessum hópum með þessum hætti 
sé illa ígmndað, illa rökstutt og til þess fallið að skerða réttindi afar viðkvæms hóps vemlega. Mikilvægt 
er að ítreka að heimild 2. mgr. 36. gr. er þröng undantekningarheimild sem er notuð í alvarlegustu 
tilvikum og ætti sú heimild að ná jafht yfir tilvik sem eiga undir a-, b- og c- lið 1. mgr. 36. gr. laganna.

Þá em gerðar alvarlegar athugasemdir við f- lið 11. gr. fmmvarpsins. Verði þessi breyting lögfest hefur 
það þá þýðingu að 12 mánaða ffesturinn miðast við úrskurð kæmnefndar en ekki framkvæmd 
brottvísunar. Þamiig gætu liðið margir mánuðir, eftir að úrskurður kæmnefndar liggur, þangað til að af 
brottflutningi verður. Eins og lagaumhverfíð er nú þurfa stjómvöld að hafa hraðar hendur, taka 
ákvörðun á tveimur stjómsýslustigum og framkvæma brottvísun innan 12 mánaða og hefur það 
vafalaust leitt til þess að skilvirkni hefur aukist, einfaldlega vegna þess að reglan, eins og hún er nú 
þrýstir á stjómvöld að ljúka málum þar sem ekki er veitt efnismeðferð, innan 12 mánaða. Yfirlýstur 
tilgangur ffumvarpsins er að bæta skilvirkni umsóknarferlisins. Færa má rök fyrir því að þessi 
lagabreyting leiði til þess að framkvæmd laganna taki lengri tíma en áður var enda nú ekkert þvi til 
fyrirstöðu að kæmnefnd úrskurði innan 12 mánaða, (og skerði þjónustu samkvæmt 8. gr. frumvarpsins 
því samhliða), og framkvæmi svo brottvísun mörgum mánuðum síðar, ef af henni hreinlega verður. NV 
leggst alfarið gegn þessari breytingu enda mun hún bæði skerða réttindi fyrir umsækjendur um 
alþjóðlega vemd og jafhvel liafa neikvæð áhrif á skilvirkni kerfisins sem heild. Á það er sérstaklega 
bent að mörg stjómvöld, sem mynda heildstætt kerfi og annast saman framkvæmd laganna, bera 
sameiginlega ábyrgð á skilvirkni og ffamkvæmd laganna. Væri þessi lagabreyting einnig í ósamræmi 
við þau sjónarmið sem em reifuð í áliti umboðsmanns Alþingis nr. 9722/2019.1 álitinu kemur ffam sá 
skilningur UA að 12 mánaða ff esturinn byiji að líða þegar útlendingur sækir um vemd og lýkur þá fyrst 
þegar flutningur fer fram. Enda skiptir það hælisleitanda, eða böm hans, höfuðmáli hvenær máli hans 
er „raunvemlega“ lokið, en það er með brottvísun frá landinu. Til að auka skilvirkni, réttarvemd og 
sanngimi á réttarsviðinu er mikilvægt að miðað sé við heildarmálsmeðferðartíma við afmörkun 
tímafresta. Lagt er til að frestur samkvæmt 2. mgr. 74. gr. útlendingalaga sé túlkaður með sama hætti 
og 12 mánaða fresturinn hefur verið túlkaður hingað til. Ákvæðum sem varða ffesti, aimað hvort 12 
mánaða ffest þegar efiiismeðferð er synjað eða 18 mánaða frest í efnismeðferðarmálum er ætlað að auka 
skilvirkni og tryggja umsækjendum um alþjóðlega vemd ákveðið réttaröryggi þegar málsmeðferð 
dregst á langinn. Núverandi ástand er afar ómannúðlegt en NV veit mörg dæmi þess að umsækjendur 
sem hafa fengið neikvæða niðurstöðu hjá kæmnefhd útlendingamála innan 18 mánaða hafa þurft að 
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dvelja hér á landi í óvissu, án kennitölu, svo árum skipti. Eðlilegast er að tímafrestir sem þessir séu til 
þess fallnir að rétta stöðu þessa hóps.

fh. Norðdahl & Valdimarsson ehf.

Magnús Davíð Norðdahl lögmaður.
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