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Reykjavík, 29. maí 2020

Efni: Athugasemdir formanns kærunefndar útlendingamála við frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um útlendinga og lögum um atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- 
og atvinnuleyfi).

Undirritaður þakkar tækifærið til að koma á framfæri athugasemdum við frumvarp til laga um breytingu 
á lögum um útlendinga.

Ákvæði um lagaskil

Þær breytingar sem frumvarpið leggur til munu eiga við um fjölda mála sem nú eru til meðferðar hjá 
stjórnvöldum, bæði Útlendingastofnun og kærunefndinni. Við breytingar af þessum toga vakna ávallt 
spurningar um hvaða lagareglur gildi um slík mál, þ.e. hvort meðferð þeirra eigi að fara samkvæmt þeim 
lögum sem giltu þegar umsókn eða kæra var lögð fram eða þegar ákvörðun ertekin. Undirritaður leggur 
því til að í frumvarpinu verði skýrlega mælt fyrir um hvort og að hve miklu marki eldri ákvæði skuli gilda 
um mál sem t.d. eru í kærumeðferð hjá nefndinni en er ólokið við gildistöku þeirra breytinga sem 
frumvarpið leggur til. Skýrar reglur um þetta atriði draga úr óvissu umsækjenda og stjórnvalda og 
jafnframt þörf á að bera þá óvissu undir dómstóla.

Ákvæði um endurteknar umsóknir, 1. og 10. gr. frumvarpsins

Ákvæði um „endurteknar umsóknir" er að finna í málsmeðferðartilskipun Evrópusambandsins 
2013/32/ESB, nánar tiltekið í 40. gr. tilskipunarinnar. Reglurnar miða fyrst og fremst að því að 
straumlínulaga málsmeðferð vegna slíkra umsókna og koma í veg fyrir misnotkun en tryggja jafnframt 
réttaröryggi umsækjenda. íslenska ríkið er ekki bundið af ákvæðum tilskipunarinnar. Ákvæði í 
frumvarpinu um endurteknar umsóknir er ætlað að koma í stað ákvæða 24. gr. stjórnsýslulaga um 
endurupptöku máls.

Ákvæði frumvarpsins gera ráð fyrir því að hafi umsókn verið dregin til baka en umsækjanda snýst hugur, 
teljist hans nýja umsókn endurtekin umsókn. Þar sem ákvæði 10. gr. gerir ráð fyrir því að það séu fyrst 
og fremst hin nýju gögn og upplýsingar sem fái skoðun er hætta á að full skoðun á málsástæðum að baki 
umsókn fari ekki fram í slíkum tilvikum. Það gæti leitt til niðurstöðu sem væri ekki samrýmanleg banni 
við endursendingum til svæðis þar sem umsækjandi sé í hættu, sbr. 33. gr. flóttamannasamningsins og
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gætu leitt til brots á 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Undirritaður tekur því undir athugasemdir 
flóttamannastofnunar við fyrri útgáfu frumvarpsins að þessu leyti. Við þessu er hægt að bregðast með 
tvennum hætti, annað hvort að taka út tilvísun til afturkallaðra umsókna í 1. gr. frumvarpsins eða bæta 
inn ákvæði til að tryggja að ef málsmeðferð umsóknar hefur ekki lokið með efnislegri niðurstöðu 
stjórnvalds fái endurtekin umsókn í slíku máli ávallt fulla skoðun, sé hún tekin til skoðunar. Fyrri leiðin 
væri nokkuð einfaldari í framkvæmd.

Sé endurtekin umsókn tekin til skoðunar virðist sú skoðun, líkt og áður segir, að mestu eiga að 
takmarkastvið hin nýju gögn. Að mati undirritaðs kann þetta ákvæði að takmarka um of að hin nýju gögn 
og upplýsingar séu skoðuð í samhengi við þau gögn sem voru lögð fram í fyrra máli. Samkvæmt 
málsmeðferðartilskipun Evrópusambandsins þurfa yfirvöld að meta hvort hin nýju gögn og/eða 
upplýsingarvarði rétt umsækjenda til alþjóðlegrarverndarog ef svoer, hvort hinar nýju upplýsingarauki 
verulega líkurnar á því að umsækjandi uppfylli skilyrði slíkrar verndar. Ef svör við báðum þessum 
spurningum eru jákvæð fer málið að mestu aftur í fulla skoðun. Lagt er til að texti ákvæðisins tryggi 
skýrlega að skoðun hinna nýju gagna og upplýsinga verði a.m.k. að fara fram í Ijósi þeirra gagna og 
upplýsinga sem fram hafa komið við meðferð fyrri umsókna aðila.

Þröskuldur þess að fá endurtekna umsókn tekna til skoðunar er að „auknar líkur séu á að umsækjanda 
verði veitt vernd eða dvalarleyfi hér á landi". í fyrri útgáfu þessa frumvarps var miðað við „verulega 
auknar líkur." Sá þröskuldur er sambærilegur þeim sem er í 3. mgr. 40. gr. málsmeðferðartilskipunar 
Evrópusambandsins en þarsegir að umsókn verði tekin til meðferðar ef „new elements orfindings have 
arisen or been presented by the applicant which significantlv add to the likelihood of the applicant 
qualifying as a beneficiary of international protection". Sambærilegt ákvæði er í tillögum 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins til nýrrar málsmeðferðarreglugerðar vegna umsókna um 
alþjóðlega vernd. Þessi þröskuldur sem er nú í 10. gr. frumvarpsins virðist einnig vera nokkru lægri en sá 
þröskuldur sem 24. gr. stjórnsýslulaga gerir ráð fyrir, en þar er t.d. vísað til atvika sem hafi breyst 
verulega. Séu þær tvær tillögur undirritaðs sem fram koma að ofan og miða að því að tryggja betur 
réttarstöðu umsækjenda teknartil greina telur undirritaður eðlilegt að samræma orðalag ákvæðisins við 
sambærilegt ákvæði málsmeðferðartilskipunarinnar og þess ákvæðis stjórnsýslulaga sem ákvæðinu um 
endurteknar umsóknir er ætlað að koma í stað. Verði niðurstaðan að miða við þennan lægri þröskuld er 
líklegt að frekar smávægileg gögn leiði til þess að mál verði tekin fyrir aftur sem þyngi byrði 
stjórnsýslunnar án þess að leiða til betra réttaröryggis.

Svigrúm til að ákveða lengd endurkomubanns

í c-lið 28. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir breytingum á 101. gr. laga um útlendinga sem varðar 
endurkomubann vegna brottvísunar á grundvelli 98.-100. gr. laga um útlendinga. Samkvæmt 
breytingatillögu skal endurkomubann að jafnaði ekki vara lengur en fimm ár og eigi skemur en tvö ár. 
Þó geti endurkomubann verið varanlegt þegar útlendingur telst ógn við öryggi ríkisins, almannaöryggi 
eða allsherjarreglu.

í athugasemdum við þetta ákvæði í frumvarpinu kemur fram að breytinguna sé að rekja til úttektar á 
þátttöku íslands í Schengen-samstarfinu, en þar hafi komið fram athugasemdir um skort á viðmiðum um 
lengd endurkomubanns. Fjallað er um endurkomubann í 11. gr. brottvísunartilskipunar 2008/115/EB. í 
2. mgr. 11. gr. kemur fram sams konar viðmið um lengd endurkomubanns og lagt er til í c-lið 28. gr.
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frumvarpsins. Þó segir að ákveða megi lengra endurkomubann ef útlendingur telst alvarleg ógn (serious 
threat) við allsherjarreglu, almannaöryggi eða öryggi ríkisins. Er þannig um að ræða heimild til að ákveða 
lengra endurkomubann en fimm ár en ekki endilega varanlegt. Lagt er til að ákvæði c- liðar 28. gr. 
frumvarpsins sé betursamræmt ákvæðum brottvísunartilskipunarinnar.

í þeim brottvísunarmálum sem hafa komið á borð kærunefndar og varðað alvarleg ofbeldis- og/eða 
kynferðisbrot hefur nefndin t.a.m. ákveðið 10 og 20 ára endurkomubann. Telur undirritaður, í Ijósi þeirra 
mála sem komið hafa á borð nefndarinnar, æskilegt að hafa aukið svigrúm til að meta lengd 
endurkomubanna þegar mál varða alvarleg afbrot. Erfitt væri, með vísan til meðalhófsreglu, að beita 
varanlegu endurkomubanni í sumum þessara mála, t.d. ef útlendingur á fjölskyldu hér á landi, en 
æskilegt væri, með hliðsjón af allsherjarreglu, almannaöryggi eða öryggi ríkisins að beita lengra 
endurkomubanni en fimm árum. Ákvæði frumvarpsins virðast koma ívegfyrir að stjórnvöld geti ákveðið 
endurkomubann sem er lengra en fimm ár en þó ekki varanlegt.

Með hliðsjón af orðalagi 11. gr. brottvísunartilskipunar takmarkar sú breyting, sem lögð ertil á ákvæði 
2. mgr. 101. gr. laga um útlendinga, svigrúmið til að ákveða lengd endurkomubanns. Leggur undirritaður 
til að ákvæðið verði orðað með sambærilegum hætti og í ákvæði tilskipunarinnar, sem veitir rýmri 
heimild til að ákveða lengd endurkomubanns þegar alvarleg ógn stafar af útlendingi. Þá bendir 
undirritaður á að samkvæmt orðalagi í áðurnefndu ákvæði í brottvísunartilskipun Evrópusambandsins 
er veitt heimild fyrir lengra endurkomubanni en til fimm ára í þeim tilvikum þegar „alvarleg ógn" stafar 
af útlendingi, en í frumvarpinu kemur aðeins fram að heimild sé að ákveða varanlegt endurkomubann 
teljist útlendingur„ógn" við öryggi ríkisins, almannaöryggi eða allsherjarreglu. í þeim málum sem varða 
brottvísun vegna afbrota yrði í langflestum tilvikum talið að ógn stæði af viðkomandi gegn 
framangreindum hagsmunum, einkum allsherjarreglu og almannaöryggi. Yrði varanlegt 
endurkomubann, ef ákvæðum tilskipunarinnar yrði fylgt, aðeins ákveðið þegar alvarleg ógn stæði af 
útlendingi.

Lagt ertil að 2. mgr. 101. gr. laga um útlendinga orðist svo:

„Endurkomubann skal að jafnaði ekki vara lengur en fimm ár og eigi skemur en tvö ár. Þó getur 
endurkomubann varað lengur en fimm ár eða verið varanlegt þegar útlendingur telst alvarleg ógn við 
öryggi ríkisins, almannaöryggi eða allsherjarreglu. Við ákvörðun um lengd endurkomubanns skal litið til 
einstaklingsbundinna aðstæðna hverju sinni."

Athugasemdir við umsögn Rauða kross íslands

Undirritaður telur einnig ástæðu til að fjalla stuttlega um umsögn Rauða kross íslands við þetta 
frumvarp.

Af umfjöllun samtakanna um 4. gr. og 8. gr. frumvarpsins má ráða að þau telji ekki heimilt að víkja frá 
ákvæðum stjórnsýslulaga með lögum frá Alþingi. Rauði krossinn skrifar að „stjórnsýslulög kveða á um 
lágmarkskröfur til stjórnsýslunnar og ákvæði í sérlögum geta ekki gengið framar þeim réttindum sem 
borgurum eru tryggð með ákvæðum laganna."

Þessi staðhæfing á sér ekki stoð í íslenskum rétti.
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Samtökin vísa máli sínu til stuðnings til rits Páls Hreinssonar. Tilvitnaðurtexti í riti Pálsfjallaði um lagaskil, 
þ.e. að við gildistöku stjórnsýslulaga féllu úrgildi ákvæði sérlaga sem gera minni kröfurtil stjórnvalda. Af 
tilvitnuðum texta Páls verður hins vegar ekki ráðið að stjórnsýslulög hafi ígildi stjórnskipunarlaga sem 
almenn lög geta ekki breytt.

í íslenskum lögum eru fjölmörg ákvæði sem víkja til hliðar ákvæðum stjórnsýslulaga. í lögum um 
útlendinga má m.a. vísa til 2. mgr. 25. gr., 3. mgr. 43. gr. og 6. mgr. 77. gr. sem víkja til hliðar ákvæðum 
stjórnsýslulaga um andmælarétt, birtingu ákvörðunar og rökstuðning. Af dómum Hæstaréttar og álitum 
umboðsmanns Alþingis verðureinnig ráðið að löggjafanum sé heimilt að ákveða að tiltekin málsmeðferð 
lúti vægari skilyrðum en stjórnsýslulög mæla fyrr um, enda sé skýrt mælt fyrir um það í lögum.

í tilefni af umfjöllun Rauða kross íslands um sjálfvirka kæru til kærunefndar vegna tiltekinna mála vill 
undirritaður árétta að heimild til að koma að gögnum takmarkast ekki við 14 daga skilafrest 
greinargerðar. Kærendur hafa alltaf færi á að skila inn gögnum síðar og tíðkast það í flestum málum af 
þessum toga. Sjálfvirk kæra er heppileg fyrir umsækjendur þar sem að með því er komið í veg fyrir að 
Rauði krossinn gleymi að kæra og þýðir jafnframt að kærunefnd geti tekið málið fyrirfyrr. Umsækjendur 
verða ekki af rétti til að afla eða koma að gögnum.

í dag hafa umsækjendur í þessum tilteknu málum 15 daga til að kæra og síðan 7 virka daga til að skila 
greinargerð til kærunefndar, eða samtals 24 daga. Það virðist sjaldgæft að kærufrestur sé í raun nýttur 
til gagnaöflunar. Með sjálfvirkri kæru eru hagsmunir umsækjenda af því að fá skoðun æðra stjórnvalds 
tryggðir án þess að stytta að neinu marki tímann sem þeir þurfa til að afla og leggja fram gögn. 
Kærunefndin telur því þetta ákvæði auka skilvirkni án þess að draga úr réttaröryggi.
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