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UMSÖGN LÖGMANNSSTOFUNNAR 
RÉTTAR -  AÐALSTEINSSON & PARTNERS

um

frum varp til laga um breytingu á lögum um útlendinga og lögum um atvinnuréttindi útlendinga 
(alþjóðleg vernd, brottvísanir, dvalar- og atvinnuleyfi).

Frá dómsmálaráðherra.

151. löggjafarþing 2020-2021.

Þingskjal 1029 -  602. mál.

1. Inngangur

Undir leiðsögn Ragnars Aðalsteinssonar hefur Réttur lögmannsstofa, allt frá stofnun þess 1969, látið 
m annréttindamálum til sín taka, ekki sist í tilfelli útlendinga, umsækjenda um alþjóðlega vernd og 
flóttamanna. A llt frá stofnun stofunnar hefur áhersla verið  lögð á framgang réttarins með 
manngildishugsjón að leiðarljósi og ve itir Réttur þannig fólki og félögum  alhliða sókn og vörn réttinda 
sinna. Lögmenn Réttar sérhæfa sig meðal annars á sviði m annréttinda og álitaefni er varða löe nr. 
80/2016, um útlendinga.

Fulltrúar Réttar hafa í gegnum árin m æ tt fy rir nefndina, bæði samkvæ mt beiðni og boðun. Rétti þykir 
nú ástæða til að óska eftir fundi með allsherjar- og menntamálanefnd til að gera nefndinni betur grein 
fyrir sjónarm iðum  sínum og áherslum.

Réttur hefur í mörgum tilfellum  talið ástæðu til að veita umsögn vegna frumvarpa til laga er snerta 
þennan málaflokk, þ.m.t. vegna frum varps sem lagt varfram  á síðasta löggjafarþingi nr. 150, 2019-2020, 
sbr. þingskjal 1228 — 717. mál, en það frum varp náði ekki fram að ganga.

Líkt og í tilfelli framangreinds frum varps, te lur Réttur enn þörf á að gera alvarlegar athugasemdir við 
t'ltekm ákvæði þess og leggjast gegn frum varpinu í þeirri mynd sem það er. Það er afstaða Réttar að 
breytingarnar sem gerðar voru á ákvæðum frumvarpsins virð ist enn hafa það markmið að skerða 
verulega og e ftir atvikum afnema þá mikilvægu réttarvernd sem útlendingalög og almenn stjórnsýslulög 
eiga að veita umsækjendum um alþjóðlega vernd. R é tturte lur að tilteknum  ákvæðum frumvarpsins séu 
að finna óskýrleika sem framkvæ mdin hefur sýnt að verði túlkuð umsækjendum um alþjóðlega vernd í 
°hag' m álsmeðferðum  stjórnvalda. í þessu samhengi er nefnt nýtt ákvæði um málsm eðferðbersýnilega  
tilhæfulausra umsókna, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 29. gr. a. en þar kem ur fram að „Umsókn telst auk þess 
bersýnilega tilhæfulaus byggist hún á fjarstæ ðukenndrifrásögn", án nokkurs skýringar á hvernig ber að 
meta hvað telst til fjarstæ ðukenndrar frásagnar. Reynslan hefur sýnt að skortur á menningarlæsi og 
menningarnæmi við afgreiðslu umsókna um alþjóðlega vernd frá m enningarheim um , sem eru verulega 
frábrugðnir hinum íslenska m enningarheim i og veruleika, getur le itt til ófullnæ gjandi mats stjórnvalda 
3 aðstæðum umsækjenda um alþjóðlega vernd, þeim í óhag. Réttur te lur ástæðu til að hafa áhyggjur 
um að víðtæ kt og óskýrt sjónarm ið um „fjarstæðukennda frá sö g n "  auk annarra sem eru að finna í 
frumvarpinu sé sett í lög án nokkurra leiðbeininga til stjórnvalda um hvað felst í því.

Á  hinn bóginn fagnar Réttur þeim breytingar sem eru til þess fallnar að tryggja réttarúrbóta til þessara 
einstaklinga og nefna í því samhengi ákvæði er varða útgáfu atvinnuleyfa til einstaklinga sem fengið 
hafa dvalarleyfi af mannúðarástæðum og dvalarleyfi vegna sérstakra tengsla við landið o.s.frv.
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Þar sem flest ákvæði þessa frum varps eru eins og í frum varpi um breytingu á lögum um útlendinga og 
logum um atvinnuréttindi útlendinga frá síðasta löggjafarþingi nr. 150, 2019-2020 sbr. þingskjal 1228- 
717. mál, er vísað til athugasemdanna í umsögn Réttar frá því þann 29. maí 2020.

2. Athugasemdir við einstakargreinarfrumvarpsins
I frumvarpinu er lögð mikil áhersla á skilvirkni og styttingu m álsmeðferðartíma. Það er afstaða Réttar 
að skjót úrlausn sé m ikilvæ gur liður í að tryggja það að umsæ kjendur um alþjóðlega vernd njóti réttar 
sins til réttlátrar m álsmeðferðar í skilningi 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins íslands nr. 33/1944, sbr. 6. 
gr. laga nr. 62/1994 um m annréttindasáttmála Evrópu. Engu að síður te lur Réttur ekki unnt að réttlæta 
ófullnægjandi rannsókn, eða að rannsóknarreglan sé virt að vettugi, á grundvelli málshraðareglunnar. 
Að öðrum kosti væri hætta á að stjórnvaldsákvarðanir verði teknar áður en mál verða nægianleea 
upplýst.

Í3 .  gr. frum varpsins  er gert ráð fy rir því að synjanir Útlendingastofnunar á efnislegri m eðferð sæti 
sjálfkrafa kæru og að kæ rufrestur verði styttur úr 15 dögum í 14. Framkvæmdin hefur sýnt að 
gagnaöflun vegna kæru sé háð afhendingu frá Útlendingastofnun sem gefur sér að lágmarki 10 virka 
daga til þess að afhenda skjöl. Þá eru gagnaöflun frá öðrum  stjórnvöldum  og aðilum almennt hagað 
með sambærilegum hætti. Um sæ kjendur um alþjóðlega vernd og talsmenn þeirra eru oft erfiðleikum 
bundin að flýta fy r ir  gagnaafhendingu sem er oftast m ikilvægur liður í málsvörn umsækjendanna.

Sú staðreynd að umsæ kjendur geta ekki treyst því að gögn verði afhend þeim með stuttum  fyrirvara á 
meðan mál þeirra sæta sjálfkrafa kæru, mun leiða til þess að umsæ kjendur um alþjóðlega vernd verði 
°fær um að undirbúa viðunandi málsvörn og að mál þeirra sé nægjanlega upplýst í skilningi 
rannsóknarreglu stjórnsýslulaga þegar ákvörðun ertekin .

Ákvæ ðið fe lur í sér þá hættu að þessi málaflokkur verði sá eini sem lýtur m álsm eðferðar innan 
stjornsýslunnar þar sem málsaðilar eru ekki tryggður sá kostur að njóta réttar síns til raunhæfs úrræðis 
til að leita réttar síns í skilningi 13. gr. MSE.

I ákvæðinu segir: „[...] Ákvæ ðinu er ekki ætlað að breyta framkvæmd að öðru leyti en að stytta 
málsmeðferðartima og auka skilvirkni án þess að skerða réttarvernd aðila máls." Að teknu tilliti til 
gildandi fram kvæ mdar vegna gagnaöflunar til stuðnings kæru er fyrirsjáanlegt að málshraði, með þeim 
hætti sem ákvæðið gerir ráð fyrir, muni leiða til verulegrar skerðingar á réttarvernd umsækjenda um 
alþjóðlega vernd.

A f Þessum ástæðum og öðrum , sem reifaðar voru í umsögn Réttar frá 29. maí 2020, áréttar stofan 
mótmæli sín gegn þessu ákvæði.

(  9. gr. frum varpsins  er mælt fy r ir  um heimild Útlendingastofnunar til að skerða og fella niður 
grunnþjónustu fy rir umsækjendur um alþjóðlega vernd þegar fram kvæ m darhæ f ákvörðun liggur fyrir.

Núgildandi ákvæði 33. gr. útlendingalaga mælir fyrir um ýmsa þjónustu til handa umsækjendum um 
alþjoðlega vernd, svo sem húsnæði, framfærslu, nauðsynlega heilbrigðisþjónustu, þjónustu fyrir 
barnshafandi konur, skyldunám fyrir börn o.s.frv. Öll fram angreind þjónusta telst til 
grundvallarm annréttinda samkvæmt stjórnarskrá Islands, m annréttindasáttmála Evrópu og 
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem öllum innan lögsögu íslands er tryggð.

Réttur setur fyrirvara við þá ætlun að afnema framangreinda þjónustu til einstaklinga, þ.m.t. 
barnafjölskyldra sem eru með framkvæ mdarhæfa ákvörðun, að það myndi standast framangreinda 
loggjof og alþjóðlegar skuldbindingar íslands. Réttur bendir á að sú aðstaða getur skapast að
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einstaklingum í þessari stöðu verði gert að dvelja hérlendis við ómannúðlega og vanvirðandi meðferð í 
skilnmg, 3 gr. MSE með enga leið til að bæta úr aðstæðum sínum. Ám innt er að ríkið hefur áður verið 
talið brotlegt gegn fram angreindu ákvæði þar sem einstaklingur var háður aðstoð frá ríkinu fyrir 
grunnþorfum  sinum. Vísað er í þessu samhengi til dóms M annréttindadóm stóls Evrópu í máli M.S.S. 
gegn Belgiu og Grikklandi -  Dóm ur yfirdeildar frá 21. janúar 2011, mál nr. 30696/09.

Þekkt er að einstaklingar sem eru með framkvæmdarhæfa ákvörðun komast ekki í öllum tilvikum frá 
landmu að sjalfsdáðum og stafar það af ýmsum ástæðum. Til að mynda að íslenskum stjórnvöldum  hafi 
ekki tekist að afla ferðagagna frá heimaríki þeirra, IOM  ve itir ekki aðstoð með heim för til þess ríkis eða 
að enginn viðtökusamningur sé milli Islands og viðkomandi ríkis. Slíkum einstaklingum er því gert að 
dvelja herlendis til ókomna tíð og neyðisttil að þiggja aðstoð frá íslenska ríkinu fyrirgrunnþörfum  sínum 
en 1 sumum tilvikum fá þau ekki heimild stjórnvalda til að stunda atvinnu þótt vilji sé fyrir hendi.

Það eru þo nokkrar barnafjölskyldur sem dvelja hérlendis og eru í þessari stöðu. Verð i þessi ákvæði að 
logum er fyrirséð að það mun hafa mun slæm áhrif á þai, au.

Réttur leggst eindregið gegn þessu ákvæði

ÍU .g r .f ru m v a rp s in s  e rm æ lt fy r ir  um sérstako m álsm eðferð svokallaða endurtekinna umsókna. Vísað 
er til umfjöllunar Réttar i fyrirligg ja n d i umsögn sína um m ótm æ li gegn þessu ákvæði.

Ákvæ ð'ð hefur tekið smávægilegum breytingum frá fyrri útgáfu, sem að mati Réttar eru til þess fallnar 

9 Utlloka enn frekar á möguleika einstaklinga til að fá mál sín endurskoðuð af íslenskum stjórnvöldum.

Bætt hefur verið i 2. mgr. 11. gr. frumvarpsins það auka skilyrði, um að „endurteknar umsóknir skuli 
aðems teknar til meðferðar ef þeim fylgi gögn eða upplýsingar sem eru til þess fallnar að auka veruleaa 
líkurnar a þvi að umsækjanda verði veitt alþjóðleg vernd eða dvalarleyfi hér á landi á grundvelli
umsoknar sinnar og að þau gögn eða upplýsingar hafi ekki legið fyrir við fyrri m álsm eðferð."

Ljost er að þo Réttur ásamt öðrum umsagnaraðilum, þ.m.t. Rauði Kross íslands, hafi talið að 
ramangremt skilyrði hafi verið ströng í fyrri útgáfu frumvarpsins, hafi stjórnvöld talið ástæðu í frumvarpi 

þessu til að gera mun strangari kröfu um að fylgigögn eða upplýsingarauki ekki einungis líkurnar heldur 
að þau auki 'yerulega  líkurnar" á því að umsækjandi um alþjóðlega vernd muni fá vernd þannig að mál 
hans verði endurskoðuð.

Það er afstaða Réttar að þessi v iðbótar krafa um að gögn auki líkurnar á vernd verulega, sé einkum til 

falhn að skaPa útilokunarástæ ður fyrir stjórnvöld til að réttlæta synjun á fleiri umsóknum 
umsækjenda um alþjóðlega vernd um endurskoðun á mál þeirra og eftir atvikum til vísa þessum 
um soknum frá.

f- l 2' { rutm Varpsins er m æ lt fVrir um breytingu á 36. gr. núgildandi útlendingalaga. Síðarnefnda 
akvæðið hefur gengt hlutverki öryggisventils fy r ir  um sæ kjendur um alþjóðlega vernd, þ.m.t. þeirra sem 
hafa fengið vernd i öðru Evrópu ríki en neyðst til að flýja til íslands, ýmist vegna sérstakra aðstæðna í 
þeim rikjum, sérstaklega Grikklandi, Italíu og Ungverjalandi. Breytingarnar sem gert er ráð fyrir 
samkvæmt þessu ákvæði munu gera 36. gr. óvirka í framkvæmd, enda markmið stjórnvalda með 
breytingunm skýr, þ.e.a.s. útiloka þá sem þegar hafa fengið vernd í öðrum Evrópuríkjum  frá því að fá 
vernd hérlendis óháð raunverulegum  aðstæðum víðkom andi ríkis.

Hvað varðar þær breytingar sem mælt er fyrir um í tengslum við afmörkun á 12 mánaða tímafresti sbr
2. malsl. 2. mgr. 36. gr. útlendingalaga, virðist sem að stjórnvöld hafi gengið enn lengra í þessu frumvarpl
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en í fyrri útgáfunni, en nú er gert ráð fy rir að það tímamark sé miðað við málslok á báðum 
stjórnsýslustigum en ekki þegar flutn ingur þeirra úr landi fer fram.

Réttur te lur ástæðu til að hafa áhyggjur af þessari tillögu að breytingum , enda er hér verið að afnema 
annars vegar réttarvernd sem umsækjenda um alþjóðlega vernd hafa og hins vegar þá skyldu sem lögð 
var á stjórnvöld um að Ijúka málsmeðferð innan 12 mánaða og fe lur jafnfram t í sér ákveðið aðhald fyrir 
stjórnvöld.

Að öðru leyti er vísað til umsagnar Réttar frá því 29. maí 2020 og er hér m eðfylgjandi.
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UMSÖGN LÖGMANNSTOFUNNAR 
RÉTTAR -  AÐALSTEINSSON & PARTNERS réttur

um

frumvarp laga til breytingu á lögum um útlendinga og lögum um atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg 
vernd, brottvísunartilskipun, dvalar- og atvinnuleyfi)

Undir leiðsögn Ragnars Aðalsteinssonar hefur Réttur lögmannsstofa allt frá stofnun stofunnar árið 1969 
látið mannréttindamál til sín taka, ekki síst í tilfelli útlendinga, umsækjenda um alþjóðlega vernd og 
flóttamanna. Þar af leiðandi er umsögn þessi grundvölluð á reynslu og sérþekkingu lögmanna Réttar 
hvað málefni umsækjenda um alþjóðlega vernd varðar og önnur álitamál í tengslum við öflun dvalar- og 
atvinnuleyfa.

Réttur hefur i mörgum tilfellum talið ástæðu til að veita umsögn sína vegna frumvarpa til laga er snerta 
þennan málaflokk og telur nú brýna ástæðu til að gera alvarlegar athugasemdir og leggjast gegn þessu 
frumvarpi i þeirri mynd sem það er í dag. Enda, ef marka má núverandi framkvæmd stjórnvalda á 
útlendingalögum, erfrum varpið til þess fallið að svipta umsækjendur um alþjóðlega vernd mikilvægri 
réttarvernd sem laga nr. 80/2016 um útlendinga (hér eftir „útlendingalög" eða „útl") og stjórnsýslulög, 
nr. 37/1993 (hér eftir „stjórnsýslulög" eða „ssl") veita þeim.

I inngangskafla greinargerðar með frumvarpinu segir:

„Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga var lagt fram á 149. löggjafarþingi (þskj. 
1334, 838. mál) en náði ekki fram að ganga. Frumvarpið er nú endurflutt að mestu óbreytt, en 
helstu viðbæ tur fela einkum í sér breytingar á tilgreindum ákvæðum laga um útlendinga 
varðandi útgáfu dvalarleyfa annars vegar og laga um atvinnuréttindi útlendinga varðandi útgáfu 
tímabundinna atvinnuleyfa hins vegar."

Það eru mikil vonbrigði að við yfirferð frumvarpsins virðist að mestu hafa verið lagað orðalag án 
efnislegrar breytingar sem og uppsetningar frumvarpsins, þrátt fyrir ítarlegrar athugasemdir frá 
Flóttamannastofnun sameinuðu þjóðanna, (sjá viðhengi 1) og Rauða Krossi íslands (sjá viðhengi 2), sem 
þenda hvor um sig m.a. á ýmis ákvæði frumvarpsins sem kunna að ganga gegn alþjóðlegum 
skuldbindingum íslands að þjóðarrétti.

Á hinn bóginn fagnar Réttur þeim breytingum sem eru til þess fallnar að tryggja réttarúrbæ turtil þessara 
einstaklinga. Einkum ákvæði er varðar útgáfu atvinnuleyfa til einstaklinga sem hafa fengið dvalarleyfi af 
mannúðarástæðum og aukna réttarvernd fyrir fylgdarlaus börn svo dæmi séu nefnd.

Lögmenn Réttar hafa ígegnum árin m æ ttfyrir nefndinni bæði samkvæmt beiöni og boðun. Rétti þykir 
nú ástæða til að óska eftir að fá fund með allsherjar- og menntamálanefnd til að gera nefndinni betur 
grein fyrir sjónarmiðum sínum og áherslum.

150. löggjafarþing 2019-2020

Þingskjal 1228-717. Mál

Inngangur
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II. Tilgangur frumvarpsins um að auka skilvirkni og áhrif á kröfu núgildandi útlendingalaga
um „mannúðleg meðferð"

Vakin er athygli á því að með setningu útlendingalaga sem tóku gildi þann 1. janúar 2017 hafi eitt af 
markmiðum laganna verið að gera „breytingar á máismeðferð um alþjóðlega vernd'' og „að tryggja 
skilvirka og mannúðlega málsmeðferð þar sem tekið er tillit til mögulegra sérþarfa og persónulegra
aðstæðna umsækjenda. Jafnframt er þeim ætlað að tryggja öryggi þeirra sem hingað leita sem og
annarra." Þessi afstaða var lögfest í 4. mgr. 2. gr. núgildandi útlendinga.

Rettur telur að færa megi rök fyrir því að með frumvarpi þessu sé verið að gera framangreint markmið 
útlendingalaga um „mannúðlega m eðferð" að engu, enda sé verið að festa í sessi meðferð þar sem 
skilvirkni er höfð að leiðarljósi óháð áhrifum þess á mannúðlega og réttláta málsmeðferð.

Hagsmunasamtök hafa lengi gagni^nt og fordæmt málsmeðferð stjórnvalda við afgreiðslu umsókna um
alþjóðlega vernd, þ.m.t. þegar kemur að málsmeðferð stjórnvalda á umsóknum barna um alþjóðlega
vernd. Til upprifjunar er rétt að minnast á eftirfarandi mál sem hafa verið í fjölmiðlaumfjöllun er varða
böm sem hefðu ekki fengið vernd hérlendis, hefði frumvarp þetta verið að lögum þegar þau voru til 
meðferðar:

• Mál Haniye Maleki, 11 ára stúlka frá Afganistan og faðir hennar1
• Mál Mary Lucky, 8 ára stúlka og fjölskylda hennar frá Nígeríu2
• Mál systkina Zainab og Am ir Safari, 14 og 12 ára sem áttu að endursenda til Grikklands3
• Mál Muhammed „litli", sem átti að endursenda til Pakistans4
• Mál ManiShahidi, transstrákurfrá íran5
• Mál flóttabarnanna og systkinanna Ali, Kayan, Saja og Jadin og foreldra þeirra frá írak6

Athyglisvert er að í öllum framangreindum málum þegar leitað var afstöðu stjórnvalda var afstaða þeirra 
obreytt um að málsmeðferð hafi verið í „samræmi við lög" og jafnframt mannúðleg. Að því gefnu að 
stjórnvold hafa ítrekað látið í Ijós skilningi þeirra á inntaki hugtakasambandsins „mannúðlegt meðferð" 
eru gildar ástæður til að halda því fram að frumvarp þetta muni leiða til mun lakari stöðu umsækjenda 
um alþjóðlega vernd gagnvart stjórnvöldum.

Þegar frumvarpið gerir strangari kröfu m.a. um rétt einstaklinga til að fá mál sitt endurskoðað í
samanburði við hin Norðurlöndin, þ.m.t. Svíþjóð, Finnland, þykir ástæða til að hafa verulegar áhyggjur
af Þróun virðingar fynr mannréttindum umsækjenda um alþjóðlega vernd á íslandi, sjá umfjöllun í kafli 
IV hér að neðan.

III. Tölfræðilegar upplýsingar styðja ekki brýna nauðsyn og íþyngjandi lagasetningu í 
núverandi mynd

I almenna kafla frumvarpsins um „tilefni og nauðsyn lagasetningar" kemur m.a. fram að „Fjölgun 
umsókna um alþjóðlega vernd á Islandi síðustu misseri sýnir glögglega hve mikilvægt er að standa vörð 
um verndarkerfið ef vanda á meðferð umsókna þeirra sem hingað leita eftir alþjóðlegri vernd gegn

^ M iEií/Ó SíJiö^y^syfruU /b ipJtyi^yji-jian iy^y^  Indiii frul i  lm-,i.;.iM-; https://www.freltdbladid.ls/freyir/fyivi, 
sfin-lnin saia mer finnsl or svu neiur'i1./ ....... ...... .................
2 httt»://www.dv te/frettlr/ 'Ql//Of)/24/i:i< vil ekkidovij/
3 !ll.1ÞV//Míí11din.is/i’if;111/4282/
4 http s://siiind in ,is/g ie in / lO l 11/
5 ht 1 [js ;//www.vir, i i . is/k/202 0Ij0( ) 7 19 2 31
6llltBS.:/Zwwwjaœbjokinm/pIjoto,!!.!.ib21hid• 101 S9aB5aS98342l.)2Æ-., » i s m . <r?A30m iyp i' Jliheam r
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ofsóknum, ýmist í stríðshrjáðum löndum eða ríkjum þar sem stjórnarfar býður upp á ofsóknir á hendur 
borgurum ." I frumvarpinu er bent á að:

- „Á árinu 2016 fjölgaði umsækjendum um alþjóðlega vernd á íslandi um 778, þ.e. umsóknir fóru 
úr 354 árið áður í 1.132 [...]. Meiri hluti þessara umsækjenda voru ríkisborgarar Makedóníu og 
Albaníu.

- Á  árinu 2017 hélt þessi þróun áfram og þegar leið á árið var fjöldi umsækjenda um alþjóðlega 
vernd á Islandi orðinn einn sá mesti í Evrópu og langmestur á Norðurlöndum, miðað við 
höfðatölu, þrátt fyrir legu landsins.

- Á rið 2018-  Ríkisborgurum frá öruggum ríkjum sem sóttu um alþjóðlega vernd hérlendis fækkaði 
mjög á síðari hluta ársins 2017 og umsækjendum um alþjóðlega vernd á framfærslu hér á landi 
fækkaði úr rúmlega 700 manns í ársbyrjun 2017 í rúmlega 400 þegar kom fram á árið 2018.

- Á árlnu 2019 hafa að meðaltali um 600 einstaklingar þegið þjónustu meðan þeir bíða úrlausnar 
sinna mála eða endursendingu til annars ríkis."

ífrum varpinu hefði átt að gæta þess að tölfræðilegu upplýsingarnar væru ekki settarfram  á villandi hátt 
og að þær væru til þess fallnar að gefa ekki raunverulega heildarmynd á fjölda umsókna frá t.d. 
svokölluðum öruggum ríkjum. Sérstaklega í Ijósi þess að stjórnvöld telja að fjöldi umsókna m.a. frá þeim 
svðum réttlæti íþyngjandi lagasetningu eins og sjá má m.a. í 6. gr. frumvarpsins.

Þá vekur það athygli að „tilefni og nauðsyn lagasetningar" í frumvarpi sem lagt varfram  á 149. lagaþingi 
varekki endurskoðað efnislega, m.a. m.t.t. tölfræðilegra upplýsinga við endurflutning þessa frumvarps, 
þótt nýjustu tölur bendi til enn frekari fækkunar á umsóknum fólks frá svokölluðum „öruggum þriðju 
ríkjum" milli ára.

Þessu til stuðnings er bent á tölfræðilegar upplýsingar sem birtar voru á vefsíðu Útlendingastofnunar 
þann 22. janúar 2020, þar sem kemur m.a. fram um árið 2019 að „Tæpur fimmtungur umsókna um 
vemd hér á landi kom frá ríkisborgurum ríkja á lista yfir örugg upprunaríki og er það nokkur fækkun 
[...]." 7 Um áríð 2018 segir að „Um  fjórðungur umsækjenda kom frá ríkjum á lista yfir örugg upprunaríki 
(193) en það er mikil fækkun borið saman við undanfarin tvö ár þegar rúmur helmingur umsækjenda 
kom frá öruggum upprunaríkjum."8

Að sama skapi telur Útlendingastofnun að málsmeðferðartími hafi styst mikið á hverju ári frá 2017 í stað 
þess að lengjast. Þessu til stuðnings er bent á upplýsingarsem fram koma á vefsíðu Útlendingastofnunar 
um þetta efni. Um árið 2019 segir að „Góður árangur náðist við afgreiðslu umsókna um alþjóðlega vernd 
hjá Útlendingastofnun á árinu 2019. Afgreiddum umsóknum fjölgaði um 42% miðað við árið á undan, 
óafgreiddum umsóknum fækkaði um 37% frá ársbyrjun auk þess sem málsmeðferðartími styttist 
verulega eftir því sem leið á árið. [...] Þegar litið e rtil allra afgreiddra mála styttist afgreiðslutími umsókna 
um alþjóðlega vernd úr 156 dögum í 144 daga að meðaltali milli áranna 2018 og 2019."9 Um árið 2018 
segir að „Mikill árangur náðist á árinu við afgreiðslu umsókna með ákvörðun í forgangsmeðferð en 
afgreiðslutími þeirra styttist úr 69 dögum að meðaltali árið 2017 í fimm daga að meðaltali árið 2018."10

Réttur telur að við mat á „tilefni og nauðsyn frumvarpsins", hefði mátt taka tillit til framangreindra 
staðreynda um fækkun mála sem og styttingu á málsmeðferðartíma milli ára sérstaklega í Ijósi þeirrar 
íþyngjandi reglu sem 29. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir.

7I U t a s ^ j l sAru1ex,php/utn-ullenr.i»)i>astofiuiri/íietlir/]058-n).-)r(<ir umyjflki ’n(luf-nnid-i.tux;rí fyríi voi nd 
8 hUps://ud.is/index.phr)/iim-LiHendiiiR,isiufnun/f[eUír?sl;u t dO;
*hUPs;7/utl.is/imlex Bha/»m uil-•ii.lnuMstofnun/fitnnr/!(>•*.« unisjBkieiKlUf rned rhoriil-lvrii-veind
10 https://utl.is/iiKlex.phn/um - i.iLleriiiinc:asl.ofnrin/frnU ir?sL.ii 1 40
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Réttur telur að sú framkvæmd að sýna fram á nauðsyn lagasetningar m.a. með vísan til tölfræði væri til 
þess fallin að auka trúverðugleika og traust á markmiði frumvarpsins.

Þá bendir Réttur á að ekki verði séð að við mat á nauðsyn lagasetningarinnar að stjórnvöld hafi tekið 
tilliti til áhrifa og álags á málsmeðferðarkerfið sem skapast hefur eingöngu vegna hinna mannlegu þátta. 
Hér kann að vera að mál sem hefði mátt Ijúka á fyrsta stjórnsýslustigi án vankvæða en þurfti að hljóta 
kærumeðferð sökum mistaka eða annarra óvandaðrar afgreiðslu umsókna um alþjóðlega vernd. I þessu 
samhengi er bent á að samkvæmt upplýsingum frá kærunefndinni hafi nefndin snúið við meira en 
hgjmingi ákvarðana Otlendingastofnunar um brottvísanir og endurkomubann í einstaka málaflokkum 
árið 2017." n

Þess til viðbótar er bent á skýrslu Ríkisendurskoðunar Útlendingastofnun: Málsmeðferð og 
verklagsreglur, frá því í nóvember 2018 þar sem kemur m.a. fram að:

„M ikilvæ gt er að Útlendingastofnun komi á reglubundinni þjálfun starfsfólks. Tryggja þarf að 
það sé vel upplýst um rannsóknarreglu, andmælarétt og leiðbeiningaskyldu stjórnsýslulaga og 
aðskýrir verkferlar tryggisamræmda meðferð umsókna, t.a.m. um alþjóðlega vernd."12

I frumvarpinu er ekki gert grein fyrir því hvernig þessar ábendingar/tillögur Ríkisendurskoðunar hafi verið 
framfylgt. Frumvarpið gerir ekki heldur grein fyrir því hvernig það vandamál um skort á reglubundinni 
þjálfun og kunnáttu starfsmanna stofnunarinnar á málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga hafi haft áhrif 
á vinnslu mála hjá Útlendingastofnun m.t.t. málshraða ogfjölda mála sem þurfa að sæta kærumeðferð 
vegna mistaka, rangrar lagatúlkunar og eftir atvikum óvandaðrar stjórnsýslumeðferðar. Sem dæmi um 
ranga lagatúlkun má nefna nýlegan úrskurð kærunefndar útlendingamála nr. 188/2020 (dvalarleyfismál) 
sem var kveðinn upp þann 22. maí 2020. Sú staðreynd að stjórnvöld skapi sjálf álag á kerfið hefur þýðingu 
við mat á nauðsyn lagasetningar líkt og þessari, en sökinni er varpað alfarið á á fjölgun umsækjenda um 
alþjóðlega vernd án tillits til hlutar stjórnvalda.

Þess ber jafnframt að nefna að fjöldi ákvarðana Útlendingastofnunar voru felldar úr gildi af kærunefnd 
útlendingamála árið 2019, sem eru alls 155 umsóknir um alþjóðlega vernd og tæplega (30%) af 531 
umsóknum sem fengu jákvæða niðurstöðu. Að mati Réttar mun frumvarp þetta takmarka verulega 
úrræði einstaklinga til að nýta sér til fulls mögulegar kæruleiðir sérstaklega í Ijósi 2. gr. frumvarpsins um 
sjálfkrafa kæru til nefndarinnar, frávísun og niðurfellingu þessara kærumála án efnislegrar skoðunar.

Að mati Réttar er mikilvægt að heildstætt mat fari fram á kaflanum „tilefniog nauðsynjar lagasetningar", 
en ekkert bendir til að það hafi verið raunin við gerð frumvarpsins. Við það mat ber m.a. að taka tillit til 
fækkunar á umsóknum frá öruggum ríkjum og málsmeðferðartíma milli ára, líkt og tölfræðilegar 
upplýsingar benda til. Jafnframt ber að taka tillit til þeirra þátta sem snúa að stjórnvöldum sjálfum, þ.m.t. 
brotum þeirra á málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga, sem leiða m.a. til óhóflegra tafa á afgreiðslu 
mála. Af tölfræðilegum upplýsingum frá kærunefndinni má draga þá ályktun að fjöldi mála sæta 
endurskoðun af hálfu kærunefndar útlendingamála að óþörfu og lengja þannig málsmeðferðartíma 
umsókna. Um er að ræða tafir sem umsækjendur bera ekki ábyrgð á og mun lögfesting frumvarps þessa 
ekki breyta því.

Jafnvel þótt gildar ástæður séu fyrir því að stjómvöld innleiði tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2008/115/EB um sameiginleg viðmið og skilyrði fyrir brottvísun ríkisborgara utan EES sem 
dveljast ólöglega á yfirráðasvæði aðildarríkjanna, til að vernda málsmeðferðarkerfi hérlendis frá

11 M l)s :/ / w v y w .lr tn ta b l« ic | id .is / frK tlir/ u tleri> .liiiH aslo ín u fv> it_ tiirrv ja : m . ':y l i i  •liulrtiirig lim H v i'K in «i/
12 litJJ)s;//nM;V|ndu!^lam uuj,i/wiJ:i;'Jii|nnl/!ji)l! i;i(l',/2_0J 8/J 3/1Jti»:t)(linu.isiufr.irnr Si inm'.ysíuu! inki ,|hí1
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misnotkun, telur Réttur það vafasamt að allar framangreindar íþyngjandi lagabreytingar sem jafnframt 
að vera ' ósamræmi við alþjóðleg lög séu taldar nauðsynlegar að ná þessu markmiði.

A. Um 2. gr. frumvarpsins um sjálfkrafa kæru til kærunefndar
I 2. gr. frumvarpsins er lagt til að „Ákvarðanir Útlendingastofnunar um synjun á efnislegri meðferð á 
grundvelli 36. gr. sæta sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála nema umsækjandi óski þess 
sérstaklega að svo verði ekki. Greinargerð vegna slíkrar kæru, eða tilkynning um að hún verði ekki lögð 
fram, skal berast kærunefnd útlendingamála innan 14 daga frá birtingu ákvörðunar 
Utlendingastofnunar. Að öðrum kosti telst kæra niður fallin."

Réttur gerir athugasemd við framangreint ákvæði m.a. með vísan til þess að það kunni að leiða til brots 
gegn fjölda málsmeðferðarreglna stjórnsýslulaga, þ.m.t. andmælarétti, rannsóknarreglunni og ekki síst 
til þess að svipta umsækjendum rétti þeirra til réttlátrar málsmeðferðar í andstöðu við 70. gr. laga nr. 
33/1944 um stjómarskrá lýðveldisins íslands (hér eftir „stjórnarskrá" eða „stjr. skr.").

Framkvæmd hefur sýnt að gagnaöflun getur verið tímafrek, ekki síst í þeim tilfellum þegar umsækjendur 
nýta rétt sinn til að leita aðstoðar sjálfstæðra lögmanna. Útlendingastofnun gefur sér að minnsta kosti 
10 daga til að afgreiða gagnabeiðnir og er lögmönnum þá gefið 4 dagar til að kynna sér öll málsgögn og 
skrifa greinargerðir í málum sem t.d. hafa verið til meðferðar hjá stjórnvöldum í meira en 6 mánuði og 
jafnvel ár. Þá er eftir atvikum nauðsynlegt að afla nýrra gagna sem sjaldan skila sér innan fjögurra daga. 
Að te^nu úlliti til framangreindra staðreynda eru líkur á að framangreind ákvæði myndu takmarka 
verulega rétt einstaklings til réttlátrar málsmeðferðar sem og raunhæfa úrlausn sinna mála sem væri í 
andstöðu við 6. og 13. gr. lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE" 
„mannréttindasáttmálin" eða „sáttmáli"). "  '

B. Um 6. gr. frumvarpsins til breytinga á 29. gr. núgildandi útlendingalaga
'• Um 29. qr. a. frumvorpsins „ bersvnileqa tilhæfulous skal almennt ekki veito frekari frest til

andmæla."  ~ ~  “  ~  ~ "

I síðustu málsgrein 6. gr. frumvarpsins um nýja grein 29. gr. a laganna er kveðið á um að ákvæði 18. gr.
ssl., um frestun máls gildi ekki um málsmeðferð bersýnilega tilhæfulausra umsókna. Réttur gerir
alvarlega athugasemd við framangreint og bendir á að svo virðist sem að tilgangur frumvarpsins sé að
reyna skorðast undan stjórnsýslulögunum, þ.m.t. rétt umsækjenda um alþjóðlega vernd til að andmæla
sem geti varla talist vera í samræmi við lög. Réttur vísartil fræð\rits\ns Stjórnsýslulögin: skýringarrit efdr
Pal Hremsson, þar sem kemur réttilega fram að stjórnsýslulög geri lágmarkskröfur til málsmeðferðar 
einnigað: '

„Á  þeirriforsendu er á þvi byggt að málsmeðferðsé ekki óvandaðri en stjórnsýslulögin m æ lafyrir 
um. Vegna þessarar meginreglu er þess að vænta aðsama löggjafarstefna verði tekin upp hérá  
landi og i nágrannalöndum okkar, þ.e.o.s. aðlöggjafmn setji ekki sérreglur ( lög sem gera vægari 
kröfur til málsmeðferðar en leiðir afákvæðum stjórnsýslulaganna nema veigamikil rök mæli með

„Þau sérákvæði í  lögum sem gera minni kröfur til stjórnvaldaþoka aftur á móti fy r ir  hinum 
almennu ákvæðum stjórnsýslulaganna. M eð minni eða vægari kröfum í  þessu sambandi er átt 
við' þau ákvæði sem mæla fy r ir  um málsmeðferð sem veitir aðila minna réttarörýggi en 
stjórnsýslulögin. [...] A ð þvl leyti sem ákvæðið gerir vægari kröfur til málsmeðferðar en 
stjórnsýslulögin, ganga ákvæði stjórnsýslulaganna almennt fram ar."

Með hliðsjón af ofangreindu telur Réttur það fremur Ijóst að það geti varla staðist að taka fram að 
akveðin akvæði stjornsýslulaga gildi ekki um ákveðnar framkvæmdir, þar sem samkvæmt ofangreindu,
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myndu stjórnsýslulögin taka við ef svo yrði talið að réttindi séu lakari í sérlögum. í um 6. gr. frumvarpsins 
kemur fram ástæða þess af hverju talið er að 18. gr. stjórnsýslulaga ætti ekki að gilda um bersýnilega 
tilhæfulausar umsóknir, nánar tiltekið að:

„Rétt þykir að skýrt verði mælt fy r ir  um að ákvæði 18. gr. stjórnsýslulaga um frestun máls gildi 
ekki um málsmeðferð bersýnilega tilhæfulausra umsókna íIjósiþess aðþæ rfá  forgangsmeðferð 
þar sem málsmeðferð er hraðað eins og frekast getur en þar að auki koma iðulega þau gögn 
sem liggja fy r ir  i málum sem þessum aðeins frá  umsækjanda sjálfum, en engu að síður er 
umsækjanda ávallt gefiðfæ ri á [að] gera greinfyrir afstöðu sinni i  viðtali skv. 28. g r."

En 18. gr. stjórnsýslulaga mælir meðal annars um að setja málsaðila ákveðinn frest til að kynna sér gögn 
máls og tjá sig um það. Þá ber að taka fram að þrátt fyrir að svo virðist sem að markmið þessa frumvarps 
sé að auka skilvirkni laganna þá ætti það ekki að koma niður á réttindum umræddra umsækjenda. 
Jafnframt að þrátt fyrir að „mælt sé skýrlega fyrir um" að 18. gr. stjórnsýslulaga eigi ekki að gilda um 
ákvæðið komi það ekki i veg fyrir að stjórnsýslulög eigi við um umrædd mál, þar sem stjórnsýslulög taka 
til stjórnsýslu ríkis sem Útlendingastofnun og kærunefnd útlendingamála falla undir. Réttur áttar sig þar 
af le'ðandi ekki á ástæðum þess af hverju reyntsé með umræddu frumvarpi að undanskilja stjórnsýslulög 
þegar þau eiga greinilega við um öll mál hjá Útlendingastofnun og kærunefnd útlendingamála.

Þá verður jafnfram t að gera alvarlega athugasemd við eftirfarandi „Eftir að viðtal skv. 28. gr. hefur farið 
fram og umsækjanda hefur verið tilkynnt að umsókn hans teljist bersýnilega tilhæfulaus skal almennt 
ekki veita frekari frest til andmæla." Ekki eru færð rök fyrir þessu í kafla frumvarpsins um einstakar 
greinar þess. Vísað er til umsagnar Rauða krossins, dags. 26. maí 2020 og rökstuðning á bls. 7 - 8  hvað 
þetta varðar og Réttur tekur jafnframt undir með umsögn Rauða krossins að ekki fæst séð að heimilt sé 
að takmarka rétt samkvæmt stjórnsýslulögum. Þar af leiðandi telur Réttur að ákvæðið ætti að vera fellt 
úrfrumvarpinu.

Rétturtelur rétt að minnast á skyldu stjórnalda til að tryggja einstaklingum innan lögsögu íslands réttláta 
málsmeðferð í skilningi 70. gr. stjórnarskrárinnar sem og raunhæfa málsmeðferð, sbr. 13. gr„ 2. og 3. gr. 
MSE. I þessu samhengi bendir Réttur á nýlegan dóm Mannréttindadómsstóls Evrópu í máli nr. 75953/16 
(D ásamt fleirum gegn Rúmaníu). Þar komst dómstólinn að þeirri niðurstöðu að þau úrræði sem stóðu 
kæranda til boða við að berjast gegn brottvísun hans tryggðu ekki að réttaráhrifum yrðí frestað og að 
slíkt væri í andstöðu við 13. gr. sáttmálans.

A. Um 8. gr. frumvarpsins til breytinga á 33 gr. núgildandi útlendingalaga
I upphafi 8. mgr. 33. gr. laganna kemur nýr málsliður um að Útlendingastofnun er heimilt að skerða eða 
feHa niður þjónustu samkvæmt þessari grein þegar fyrir liggur framkvæmdarhæf ákvörðun.

Réttur gerir alvarlegar athugasemd við framangreint ákvæði frumvarpsins aðallega vegna eftirfarandi 
ástæðna:

Ifyrsta lagi, er framkvæmd ákvörðunar í þeim málum sem einstaklingum er ekki gefin kostur á að yfirgefa 
landið að sjálfdáðum í höndum lögreglunnar, sbr. 104. gr. sbr. 106. gr. útl. Þar af leiðandi er umsækjanda, 
jafnvel þó að ákvörðunin sé framkvæmdarhæf, ekki heimilt að yfirgefa landið og er í flestum tilvikum 
ekki heimilt að stunda atvinnu. Þar af leiðandi er umsækjandi með engin úrræði til að framfleyta sér.

l öðru lagi, í sumum tilvikum þegar einstaklingum er gert að yfirgefa landið að sjálfdáðum sem getur ekki 
útvega nauðsynlegferðagögn, er staðreyndin sú að slíkir einstaklingarer gert að dvelja hérlendis til lengri 
tíma. Þá getur skapast sú hætta að þau dvelji við vanvirðandi og ómannúðlega meðferð sem er í 
andstöðu 3. gr. MSE.
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Réttur telur rétt að minnast á dómi Mannréttindadómstóls Evrópu í máli M.S.S. gegn Grikklandi (nr. 
30696/09) frá 21. janúar 2011 þar sem kemur m.a. fram að það getí varðar brot á 3. gr. sáttmálans ef 
umsækjendur um alþjóðlega vernd fá ekki húsnæðisaðstoð og hafa ekki möguleika á að tryggja 
grunnþarfirsínar.

Réttur vekur athygli á dæmi um slíkt í úrskurði KNÚ í máli nr. 78/2019 frá 21. febrúar 2019. 
Umsækjandinn í þvi máli kom til landsins vorið 2017. Umsækjandinn er enn hér á landi þótt fyrir liggi 
framkvæmdarhæf ákvörðun. í því máli hefur lögreglunni ekki tekist að útvega ferðagögn fyrir 
umsækjandann sem er ríkisfangslaus. Umsóknir umsækjandans um að stunda nám eða atvinnu á 
grundvelli bráðabirgða dvalar- og atvinnuleyfis var synjað og er umsækjandinn því háður aðstoð frá 
Utlendingastofnun. Nú er umsækjandinn búinn að dvelja hérlendis í meira en 3 ár og hafa allar tilraunir 
umsækjandanstil að bæta úr aðstöðu sinni ekki borið árangur. Ljóst er að ef framangreint frumvarp yrði 
að lögum muni aðrir í sambærilegri stöðu og umræddur umsækjandi vera gert að dvelja hérlendis við 
ómannúðlegar aðstæður sem verður að telja varhugavert í Ijósi 3. gr. MSE.

C. Um 10. gr. frumvarpsins til breytingar á 35. gr. núgildandi útlendingalaga
—m mQC-10- Qr- ffum varpsins u m ..Ákvæði 24. pr. stiórnsvslulaaa um endurupotöku ailda 
ekki um ákvarðanir i  málum er vorða albióðleaa vem d."

í síðustu málsgrein 10. gr. frumvarpsins er kveðið á um nýja grein 35. gr. a laganna að 24. gr, 
stjórnsýslulaga um endurupptöku gildi ekki um ákvarðanír í málum er varða alþjóðlega vernd. Gerír 
Réttur alvarlega athugasemd við framangreint ákvæði frumvarpsins um að „nýrri málsmeðferð um 
endurteknar umsóknir [erj ætlað að koma í stað endurupptöku skv. 24. gr. stjórnsýslulaga." Réttur vísar 
til þess að ákvæði stjórnsýslulaga gangi framar ákvæðum sérlaga sem kveða á um lakari réttindi. Einnig 
vísar Réttur til umsagnar Rauða krossins, dags. 26. maí 2020 á bls. 9 -  10, um að Ijóst sé að 10, gr. 
frumvarpsins veiti umsækjendum minna réttaröryggi en stjórnsýslulög þar sem:

„Skilyrði fy r ir  endurtekinni umsókn eru strangari og meira íþyngjandi í gorð umssekjenda um 
alþjóðlega vernd en þau skilyrði sem rakin eru í 24. gr. ssl. [.,.] Þegar [10. gr. frumvarpsins] er 
bori[n] saman við ákvseði 24. gr. ssl. er Ijóst aðfrum varpíð gerir mun ríkari kröfur til umssekjenda 
um alþjóðlega vernd til þess að fá mál sitt endurskoðað en þær reglur sem gilda um 
endurupptöku mála í stjórnsýslu. [...] A f  samanburði ákvæðanna er Ijóst að engin skilyrði eru 
ge ið  124. gr. ssl. um endurupptöku að auknar líkurséu á aðfa llist verði á beiðni viðkomandi. Má 
þvi segja að með því móti veiti frum varpið minna réttaröryggi en leggi um leið ríkari 
sönnunarkröfur á herðar umsækjenda um alþjóðlega vernd til þess að fá mál sitt endurskoðað 
en samkvæmt núgildandi reglum ."

Réttur bendir á að endurupptökuheimild stjórnsýsluréttarins byggir á áratugalangri framkvæmd, m.a. 
vegna þess að stjórnvöld geta í undantekningartilfellum gert mistök og atvik geta einstaka sinnum breyst 
verulega frá ákvörðunartöku. Vandséð er hvers vegna þessi mál kalli á sérstaka takmörkun á 
stjórnsýslulögum sem borgararnir eiga að geta treyst á að gildi í stjórnsýslumálum hérlendis.

Með hliðsjón af framangreindu tekur Réttur undir rökstuðning Rauða krossins og að fella ætti umrædd 
ákvæði úr frumvarpinu þar sem Ijóst sé að þau veiti lakari réttarvernd en stjórnsýslulög.

ii' Vegno skilgreiningu á huatakasambandinu ..endurtekin umsókn"- umsókn dream til baka. 
sbr. 1. or.. sbr. 10. ar. frumvarqsins

I 1. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir skilgreiningu á nýjum hugtökum sem koma á eftir 6. tölul. 3. gr. 
núgildandi laga og hljóða svo:

vLeggi umsækjandi um alþjóðlega vernd, sem þegar hefur fengið niðurstöðu í máli sínu eða 
dregið umsókn sína til baka, fram frekari gögn eða sæki um alþjóðlega vernd að nýju með það
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að markmiði að fá mál sítt tekið til meðferðar á ný skal líta á umsóknína sem endurtekna 
umsókn.

Málsmeðferðarreglur vegna „endurtekin[nar] umsókn[ar]" er svo að finna í 10. gr. frumvarpsins sem 
kveður m.a. á um að i 1. mgr. ákvæðisins skal „endurtekinni umsókn [...] v ísa ð frá fy lg i henni ekki gögn 
eða upplýsmgar sem leiði til þess að auknar líkurséu á að umsækjanda verði veitt vernd eða dvalarleyfi 
her a landi a grundvelli umsóknar sinnar og þau gögn eða upplýsingar hafi ekki legið fyrir við fyrri 
malsmeðferð."

Rettur lýsir yfir ahyggjum sínum gagnvart framangreindu ákvæði sem að mati Réttar mun auka verulega 
a ^v ' að umsækjendur um alþjóðlega vernd verði vísa brott eða endursendir til lands þar sem lífi 

þeirra og/eða frelsi kunni að vera stefnt í hættu sem myndi teljast vera í andstöðu við 1. mgr. 68. gr, 
stjórnarskránna. I 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um að „engan má beita pyndingum né 
annarri omannuðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu." Réttur tekur undir með 
Flottamannastofnun Sameinuðu þjóðanna um að ákvæðið geti aukið líkurnar á broti gegn 
grundvallarreglunni um bann við endursendingu á hættusvæði (e. non-refoulmont). Réttur tekur 
jafnfram t undir með stofnunmni að ákvæðið auki líkur á broti gegn reglunni, sérstaklega í þeím tilfellum 
þegar umsokn sem hefur verið dregin til baka án efnislegrar skoðunar, eru lögð fram á ný og svo vísað 
fra með visan til þess að um „endurtekna umsókn" sé að ræða.

Vakin er athygli á að Island er skuldbundið að landslögum og þjóðarrétti til að tryggja að enginn innan 
lögsögu þess sé vísað brott eða endursent til hættusvæðis, sbr. m.a. 42. gr útl 3 gr MSE 33 gr 
samnings um réttarstöðu flóttamanna frá 1951, 3. gr. laga nr. 19/1996 um samning gegn pyndingum og 
annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu sem tók gildi hérlendis þann 22. 
nóvember 1996 sem og 7. gr. alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.

Þa te lur Rettur að stofnunm beri skyldu samkvæmt 10. gr. stjórnsýslulaga til að tryggja að stjórnsýslumál 
se nægjanlega upplýst þegar ákvörðun er tekin í því. Framangreind ákvæði frumvarpsins (sem gera ráð 
ynr að mali se visað frá án efnislegrar skoðunar, fyrir það eina að umsókn hafi verið dregin til baka og 

logð fram a ný) hafa að mati Réttar þau áhrif að stjórnvöld geti sniðgengið rannsóknarskyldu þeirra.
Skyldu stjornvalda til að rannsaka mál er lágmarkskrafa sem er gerð til stjórnvalda í þágu borgaranna og 
stuðla trausti og að auka réttaröryggi.

'''■ Krafa um „auknar hkur séu á að umsækianda verðí veitt yernd eða dvalarlevfi /.../". sbr. 10 
gr. frumvarpsins

Réttur gerir athugasemd við framangreind skilyrði 10. gr. frumvarpsins, sem er matskennd 
undanþáguregla sem jafnframt er ekki nægilega skýr.

Það er alfarið háð mati stjórnvalda hvað felst í því að gögn eða upplýsingar leiði til „aukinna líkna" á að
umsækjanda verði veitt vernd. Réttur bendir á að nánast undantekningarlaust hafi framkvæmd
stjornvalda venð þannig háttað að matskenndar undanþágureglur séu skýrðar afar þröngt Af þeim
astæðum hat, flestum umsóknum sem byggðar voru á á undanþágureglu útlendmgalaga verið hafnað.
Þessu til stuðnmgs er visað til tölfræðilegra upplýsinga sem var aflað frá kærunefnd útlendingamála um
niðurstoður i málum byggðum á undanþágureglu 6. mgr. 104. gr. útlendingalaga um frestun á
rettarahrifum. Yfir 85% þessara beiðna eru frá tímabilinu 2015-2017 sem og það sem komið var af 
2018.

Tölfræ ði fyrir 2018 tekur eingöngu til fyrsta þriggja mánuði ársins, en upplýsingar voru aflað í í mars 2018.
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Ár Fjöldl úrskurða 
skv. 6. mgr. 104. 
gr. útl. (áður 6. 
mgr. 33.gr. laga 
nr. 96/2002)

Samþykktar
beiönlr

Hafnaðar belönir Belðnum vísað frá 
vcgna
endurupptöku
máls

2015 26* 2 85% 12% (3 bciðnlr)

2016 116* 0 87% 13% (17 bciðnir)
2017 158 0 86% 14% (22 bciðnir)

2018 6 1 83% 0

‘ Úrskufðir írá 2015 og 2016 voru vcgna beiðna afgreioidra á grurtdvclli 6, mgr. 33. gr. 
þágiídandi útlendirrgalaga nr. 96/2002.

Þessu til viðbótar bendir Réttur á að algengt er að sjá í úrskurðum kærunefndar varðandi beiðni um 
endurupptöku máls tilvitnaðs orðalags, sbr. úrskurður KNÚ í máli nr. 581/2019 frá 20. desember 2019:

„ Kærunefnd tekur fram  að tiltölulega skammur tími er liðinn síðan nefndin úrskurðaði í máli 
aðila. Ekkert ígögnum  málsins bendir til þess að aðstæður aðila eða aðstæður í ríkinu, sem vísa 
á aðila tH, hafi breyst verulega síðan nefndin úrskurðaði í málinu á þann hátt að nefndin telji að 
það gæti haft áhrifá  efnislega niðurstöðu málsins."

Réttur vekur athygli á því að þetta var niðurstaðan hjá kærunefnd útlendingamála í framangreindu máli 
þrátt fyrir að umsækjandinn hafi dvalið hérlendis í rúmt ár, gengið í hjúskap með íslensku maka, fengið 
bráðabirgða dvalar- og atvinnuleyfi og starfað hérlendis á þeim grundvelli í rúmt ár.

Réttur telur með vísan til núgildandi framkvæmdar stjórnvalda og tölfræði í málum þar sem óskað er 
eftir endurskoðun á grundvelli nýrra gagna og upplýsinga, þykir mjög varhugavert að lagaákvæði verði 
sett í útlendingalög sem heimila stjórnvöldum að sniðganga skyldu þeirra til að skoða mál efnislega.

Samkvæmt túlkun ákvæðisins virðast stjórnvöld eingöngu þurfa að vísa til ákvæðisins vegna ákvörðunar 
um frávísun máls. Hér hefur skapast ákveðinn óskýrleiki um fyrirhugaða framkvæmd. Óljóst er af 
ákvæðinu hvort stjórnvöld beri skyldu til að rökstyðja ákvörðun sína í samræmi við 2'1. og 22. gr. 
stjórnsýslulaga sem kveða á um hvenær skal veita rökstuðning og efni rökstuðnings. Mikilvægt er að 
lagaákvæði sé nægilega skýrt.

Rökstuðningur er mikilvægur liður í því að málsaðili skilji hvers vegna niðurstaða málsins hafi orðið sú 
sem raunin var. Réttur telur jafnframt að það sé liður í því að einstaklingur njóti réttlátrar málsmeðferðar 
í skilningi 70. gr. stjórnarskrárinnar, sérstaklega þegar um mjög íþyngjandi ákvörðun er að ræða, að hann 
átta sig fyllilega á því hvað réð úrslitum við úrlausn máls hans. Réttur telur að sjónarmið um skilvirkni 
eigi ekki koma í veg fyrir rétt einstaklinga til réttlátrar málsmeðferðar.

Að mati Réttar verða fleiri málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga sniðgengnar verði framangreind ákvæði 
frumvarpsins lögfest í útlendingalög, þ.m.t. andmælaregla stjórnsýslulaga, sbr. 13. gr. ssl.

Með vísan til núgildandi framkvæmdar stjórnvalda við mat á nýjum gögnum og upplýsingum sem lagt er 
fram til stuðnings beiðni um endurupptöku máls, er það afstaða Réttar að ákvæði frumvarpsins séu til 
þessfallin að auka líkur á að umsækjendum verði vísað brott eða endursendirtil hættusvæðis í andstöðu 
við landslög og alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar íslands, frekar en að „auka líkurnar á því að 
umsækjandi verði veitt vernd eða dvalarleyfi."
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iv- Frávisun mála „e f umsækjondi erekki á la n d in u "-2 . málsl. 1. mar. 10. gr. frumvarosins 
Rétturgerir alvarlega athugasemd við 2. málsl. 1. mgr. 10. gr. frumvarpsins enda fer ákvæðið að mati 
Réttar gegn 70. gr. stjórnarskrárinnar m.a. um rétt allra manna til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur 
með réttlatri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli.

Samkvæmt framangreindu ákvæði frumvarpsins skal „umsókn [...] jafnframt vísað frá ef umsækjandi er 
ekki á landinu þegar hún er lögð fram auk þess sem óafgreiddar umsóknir falla niður við framkvæmd 
fyrri ákvörðunar eða ef umsækjandi yfirgefur landið sjálfviljugur á meðan endurtekin umsókn er til 
skoðunar, enda hafi réttaráhrifum ekki verið frestað."

Réttur telur að regla sem fer gegn ákvæðum stjórnaskrárinnar sé ólögmæt. Einstaklingur á alltaf rétt á 
að fá úrlausn mála sinna sem kveða á um réttindi hans og skyldur og sá stjórnarskrárvarinn réttur verður 
ekki afnuminn með ákvæðum útlendingalaga. SkiIvirknissjónarmiðið sem meðal annars liggur að baki 
þessu ákvæði kemur ekki í veg fyrirgrundvallarmannréttindi einstaklinga.
Að öllu framangreindu virtu, leggst Réttur eindregið gegn ákvæði frumvarpsins, sbr. 1. gr. og 10. gr. í 
þeirri mynd sem það er.

D. Um 11. gr. frumvarpsins til breytingar á 36. gr. núgildandi útlendingalaga
I 11. gr. frumvarpsins er kveðið á um svohljóðandi breytingar:
„ Eftirfarandi breytingar verða á 36. gr. laganna:

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

b. A -liðu r 1. mgr. orðast svo: umsækjandi kom til landsins að eigin frumkvæði eftir að hafa 
hlotið virka alþjóðlega vernd í  öðru rlki.

c. I stað orðsins „sé " í  b- og c-lið 1. mgr. kemur: er.
d. Við 1. mgr. bætist nýr stafliður, svohljóðandi: umsækjandi kom til landsins að eigin 

frum kvæ ði eftir að hafa dvalist írík iþarsem  hann þurfti ekki að sæta ofsóknum, gatóskað  
eftir þv í að fá  viðurkennda stöðu sem flóttam aður og, ef hann var talinn flóttamaður, 
feng ið  vernd ísamræmi við alþjóðasamning um stöðu flóttamanna.

e. Á  eftir orðunum „greinir í " í f y r r i  málsl. 2. mgr. kemur: b-, c- og d -lið ."
Rétti þykir ástæða til að gera alvarlega athugasemd við framangreindar breytingartillögur a-f liðar 11. gr. 
frumvarpsins.

Með a-lið frumvarpsins virðist sem svo að markmið stjórnvalda sé að breyta meginreglu sem er að finna 
í 1. mgr. í núgildandi útlendingalaga um að „Umsókn um alþjóðlega vernd [skuli] tekin til efnismeðferðar 
skv. 37. gr. nema" einhver þeirra atriða sem eru talin upp í a-c lið eigi við sem undanþága. Að mati Réttar 
er sú tillaga að lagabreytingu til þess fallin að koma í veg fyrir eða takmarka verulega að einstaklingar í 
sérstaklega viðkvæmri stöðu í skilningi 6. tölul. 3. gr. núgildandi útlendingalaga sem þegar hafa hlotið 
vernd í öðru ríki, geti fengið vernd hérlendis.
Að sama skapi virðist tillaga samkvæmt d-lið einnig vera með það að markmiði að umsækjendur um 
alþjóðlega vernd sem t.d. á að endursenda til ríkja eins og Ungverjalands, Grikklands eða Ítalíu á 
grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, muni framvegis ekki getað fengið efnislega meðferð hérlendis, 
algjörlega óháð einstaklingsbundnum aðstæðum þeirra. Að mati Réttar er verið að lögfesta í 
útlendingalöggjöfina sjálfkrafa beitingu á ákvæðum Dyflinnarreglugerðarinnar sem kann að leiða til 
brots gegn 3. gr. MSE.

Réttur bendir á þá staðreynd að flestar umsóknir sem féllu undir Dyflinnarreglugerðina, svokölluð 
„Dyflinnarmál" sem hafa þó fengið efnislega meðferð hérlendis, voru vegna varnagla í 36. gr. núgildandi 
útlendingalaga sem grípur einstaklingar í sérstaklega viðkvæmri stöðu, þ.m.t fylgdarlaus börn, fatlað 
fólk, fólk með geðraskanir eða geðfötlun, aldrað fólk, þungaðar konur, einstæða forel.dra með ung börn, 
fórnarlömb mansals, alvarlega veika einstaklingar og einstaklinga sem hafa orðið fyrir pyndingum, 
kynfæralimlestingum, nauðgun eða öðru alvarlegu andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi.
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Tillögur stjórnvalda um að breyta núgildandi meginreglu í undanþáguákvæði, sem mun ávallt túlka 
þröngt, er mikið áhyggjuefni og leggst Réttur eindregið gegn breytingunni í núgildandi mynd.
Réttur styður hins vegar eindregið f-lið 11. gr. frumvarpsins um afmörkun á 12 mánaðafresti samkvæmt 
núgildandi útlendingalögum. I núgildandi ákvæði er kveðið á um að:

„E f meira en 12 mánuðir hafa lið iðfrá  þvi að umsókn um alþjóðlega vernd barstfyrst íslenskum 
stjórnvöldum og tafir á afgreiðslu hennar eru ekki á ábyrgð umsækjanda sjálfs skal taka hana til 
efnismeðferðar."

Samkvæmt f-lið 11. gr. frumvarpsins skal framangreint ákvæði vera breytt og hljóða sem svo:
„Þrátt fy r ir  ákvæði 1. mgr. skal taka umsókn til efnismeðferðar hafi umsækjandi ekkifengið  
endanlega niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi innan 12 mánaða frá  þvi að umsókn var lögð 
fram, enda hafi umsækjandi ekki á tt sjálfur þátt I því að niðurstaða hafi ekki fengist innan 
tímamarka."

Markmið stjórnvalda með framangreindri breytingartillögu er að festa í sessi túlkun stjórnvalda á 
afmörkun á hinum 12 mánaðafresti í Ijósi álits umboðsmanns Alþingis nr. 9722/2019. Þar sem meðal 
annars kemur fram að 12 mánaða fresturinn byrji að líða þegar umsækjendur sækja um vernd og Ijúki 
þegar flutningur hefur farið fram.

Réttur telur framangreinda túlkun umboðsmanns Alþingis í samræmi við lögin, enda verður að li'ta til 
heildstæðs málsmeðferðartíma, sérstaklega þegar ekki er að rekja tafir til umsækjenda sjálfra. 
Útlendingalögin gera ráð fyrir aðkomu fjölda stofnanna, þ.m.t. lögreglunnar sem annast framkvæmd 
ákvörðunar Útlendingastofnunar, sbr. 104. gr. núgildandi laga. Réttur bendir á að tímasetning flutnings 
umsækjenda sem ekki er gefinn kostur á að yfirgefa landið að sjálfdáðum er alfarið í höndum 
lögreglunnar sem er stjórnvald í skilningi laganna. Málsmeðferðinni getur ekki talist lokið fyrr en 
lögreglan framkvæmir flutning umsækjenda, ella væri slíka lagatúlkun bersýnilega ósanngjörn. Einnig 
gæti sú meðferð haft þær afleiðingar að framkvæmd flutnings sé ekki sett í forgang og einstaklingar 
verða hérlendis mánuðum jafnvel árum saman í algjöru réttindaleysi.

IV. Um frumvarplð og framkvæmd á hinum Norðurlöndunum
í 18. og 19. gr, 12. kafla sænsku útlendingalaganna er kveðið á um endurteknar umsóknir og 
málsmeðferð þeirra. Réttur vekur athygli á að skilgreining endurtekinna umsókna tekur ekki til mála þar 
sem umsókn hefur ekki veríð skoðuð efnislega. Ólíkt ákvæðum frumvarpsins hafa umsækjendur þess 
kost á að fá frestun réttaráhrifa á meðan að tekið er til skoðunar hvort málið verði endurupptekið. Með 
því að bjóða upp á kost á frestun réttaráhrifa telja sænsk stjórnvöld að ekki sé brotið gegn 3. gr. MSE.14 
Gert er ráð fyrir sambærilegri meðferð á endurtekinni umsókn í Þýskalandi.15 Sambærilegar 
málsmeðferðarreglur á endurtekinni umsókn er einnig að finna í nýju finnsku útlendingalögunum sem 
tóku gildi þann 1. júní 2019.16

I öllum framangreindum löggjöfum er að finna ákvæði sem tryggja raunhæfa úrlausn mála í samræmi 
við 13. gr. MSE. Með þeim hætti er umsækjendum því ekki vísað brott áður en metið er hvort umsóknin 
verði tekin til frekari vinnslu, jafnvel þó að um endurtekna umsókn sé að ræða, ólíkt því sem kemur fram 
í umræddu frumvarpi.

14 IUtus://www.nsvkimii'ieui'o»e.ori?./sites/def.uilt/files/report dowiilo.id/.iuki se 2018update.pdf
15 https://w w w .asylum ineurope.org/sites/defau lt/files/report-dow nload/aida_de_2018update.pdf
16 https://interm in.fi/en/article/-/asset_publisher/ulkom aalaislain-m uutoksilla-torjutaan-uusintahakem usten- 
vaarinkayttoa
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