
Alþingi
Nefndasvið
Austurstræti 8-10 
150 REYKJAVÍK

Reykjavík, 1. júní 2022.

Efni: Umsögn Mannréttindaskrifstofu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
útlendinga (alþjóðleg vernd), þskj. 837 - 595. mál, 152. löggjafarþ. 2021-2022.

Mannréttindaskrifstofu Íslands (MRSI) hefur borist framangreint frumvarp til umsagnar. Vísar 
skrifstofan til yfirlýsingar 15 félagasamtaka á Íslandi til stjórnvalda, dags. 20. maí sl., þar sem 
vísað var til skorts á samráði við gerð framangreinds frumvarps til breytinga á lögum um 
útlendinga og skorað á ríkisstjórnina að taka taka skref til baka, dýpka samtalið og samráðið 
og þannig að ná faglegri sátt líkt og tókst við vinnslu laga um útlendinga sem tóku gildi í 
upphafi árs 2017. Áréttar MRSÍ þá hvatningu en vill jafnframt koma eftirfarandi 
athugasemdum á framfæri:

Um 1. gr.
Samkvæmt nýjum staflið í 1. gr. frumvarpsins er lögð til sú breyting að útlendingur teljist ekki 
umsækjandi um alþjóðlega vernd þegar hann hafi fengið endanlega niðurstöðu í máli sínu á 
stjórnsýslustigi. Skrifstofan veltir fyrir sér hverju það eigi að ná fram að einstaklingar í þessari 
stöðu njóti ekki fullrar þjónustu þar til þeir fara að landi brott, svo sem verið hefur. Í greinargerð 
segir að þar sem ekki komi fram í lögunum hvenær umrædd þjónusta falli að jafnaði niður hafi 
sumir útlendingar í þessari stöðu notið óskertrar þjónustu í jafnvel nokkur ár vegna erfiðleika 
stjórnvalda við framkvæmd ákvörðunar um brottvísun eða frávísun, m.a. sökum skorts á 
samstarfi þar um af hálfu útlendingsins.

MRSÍ geldur í fyrsta lagi varhuga við því að skorti á samstarfi af hálfu viðkomandi umsækjanda 
um alþjóðlega vernd verði veitt vægi hvað varðar aðgang hans að þjónustu. Í fyrsta lagi gæti 
verið óljóst eða erfitt að slá því föstu að um óvilja til samstarfs sé að ræða og ástæður slíks 
óvilja gætu jafnframt verið þær að viðkomandi óttist um velferð sína eða fjölskyldu sinnar og 
jafnvel líf. Hvort sem sá ótti er á rökum reistur eða ekki getur hann þó verið raunverulegur í 
augum einstaklingsins. Nánar verður fjallað um fyrirhugaða breytingu undir umfjöllun um 5. 
gr.

Um 2. gr.
Í 2. gr. frumvarpsins er lagt til að ákvarðanir Útlendingastofnunar um synjun á efnislegri 
meðferð á grundvelli 36. gr. sæti 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, berist kærunefnd útlendingamála innan 14 daga frá 
birtingu ákvörðunar Útlendingastofnunar en teljist að öðrum kosti niður fallin.

MRSÍ er hugsi yfir þessu ákvæði, að mati skrifstofunnar ætti að vera valkvætt hvort kæra eigi 
til kærunefndar útlendingamála eða ekki og telur fátítt að stjórnvaldsákvarðanir sæti sjálfkrafa 
kæru til æðra stjórnsýslustigs. Jafnframt skal á það bent að verði ákvæðinu breytt á þennan veg 
munu umsækjendur í málum er falla undir 36. gr. Útlendingalaga, þ.e. Dyflinnar- og 
verndarmál, ekki eiga kost á að nýta sér almennan 15 daga kærufrest til ákvörðunar um 
framhald máls, en í framkvæmd hafa umsækjendur gjarnan nýtt sér umræddan frest, til að 
glöggva sig á efni ákvörðunar Útlendingastofnunar og til að afla gagna er haft gætu áhrif á 
endanlega niðurstöðu í málinu.

MRSÍ gerir einnig athugasemd við að ef greinargerð berst ekki til kærunefndar innan 14 daga 
frá birtingu ákvörðunar Útlendingastofnunar að þá teljist kæra niður fallin. Þess ber að gæta að 
stór hluti umsækjenda um alþjóðlega vernd þarf aðstoð við kæru, t.d. er fólk almennt ekki með 
sérþekkingu á Útlendingalögum, ákvæðum Flóttamannasáttmálans og annarri alþjóðlegri 
löggjöf er máli getur skipt varðandi umsókn þeirra. Því má ætla að þessi stutti tími til 
greinargerðar muni því eflaust valda einhverjum umsækjendum réttindamissi. Í þessu 
sambandi vísar MRSÍ til meginreglna stjórnsýslulaga svo sem andmælaréttar og 
rannsóknarreglu og þeirra sjónarmiða er fram koma í 6. gr. laga nr. 62/1994, um 
Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) er kveður á um rétt til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi. 
Eiga þau sjónarmið og heima í málsmeðferð stjórnsýslumála.

Um 5. gr.
Í 5. gr. frumvarpsins er lögð til sú breyting að réttur til þjónustu umsækjenda um alþjóðlega 
vernd falli á brott 30 dögum eftir birtingu endanlegrar ákvörðunar í máli en þó megi ekki fella 
niður réttindi barna, foreldra eða umsjónarmanna þeirra og annarra heimilismanna sem teljast 
til ættingja barna, barnshafandi kvenna, alvarlegra veikra einstaklinga og fatlaðra einstaklinga 
með langvarandi stuðningsþarfir. Þau réttindi sem hér um ræðir og fjallað er um í 33. gr. laga 
um útlendinga nr. 80/2016 eru grundvallarmannréttindi, svo sem réttur til heilsu og 
mannsæmandi lífs. Réttindi þessi eru tryggð í samningi Saminuðu þjóðanna um efnahagsleg, 
félagsleg og menningarleg réttindi, sem Ísland er aðili að og hefur fullgilt. Íslensk stjórnvöld 
hafa vissum skyldum að gegna við fólk sem statt er hér á landi og verða að gæta þess að þau 
fari ekki gegn þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem þau hafa undirgengist. Þá hljóta 
mannúðarsjónarmið að vega þungt í þeim tilvikum sem 1. og 5. gr. frumvarpsins taka til, alls 
kyns ástæður kunna að liggja að baki því að ekki er unnt að senda einstaklinga úr landi og 
hljóta þeir að eiga að njóta vafans, einnig þó talið sé að um skort á samstarfsvilja sé að ræða. 
Verður að telja óásættanlegt að svipta fólk þjónustu, skilja það eftir heimilislaust, án framfærslu 
og viðunandi heilbrigðisþjónustu. Býður það upp á mansal, ofbeldi og aðra hagnýtingu á 
aðstæðum viðkomandi.

MRSÍ tekur ekki undir þær breytingar sem mælt er fyrir um í b-lið, 1. mgr. 1. gr. og 5. gr. 
frumvarpsins og færi að mati skrifstofunnar mun betur á því að veita þessum einstaklingum 



aðstoð til að geta séð fyrir sér sjálfir. Ef ákvæðið hins vegar nær fram að ganga þá er hvatt til 
þess að því verði beitt af mikilli varúð.

Um 6. gr.
Í 6. gr. frumvarpsins er lagt til að ný grein um endurteknar umsóknir bætist við lögin. MRSÍ 
óttast að ákvæðið setji umsækjendum um alþjóðlega vernd þröngar skorður hvað varðar að fá 
endurtekna umsókn tekna til skoðunar. Í ákvæðinu segir að verði endurtekin umsókn tekin til 
meðferðar skuli málsmeðferð hennar fyrst og fremst taka mið af þeim nýju upplýsingum eða 
gögnum sem liggja henni til grundvallar. Einnig skal endurtekinni umsókn vísað frá ef 
umsækjandi er ekki á landinu. MRSÍ telur þessa takmörkun fela í sér réttarskerðingu fyrir 
umsækjendur um alþjóðlega vernd þar sem ætlunin er að ný málsmeðferð endurtekinna 
umsókna komi í stað endurupptöku skv. 24. gr. stjórnsýslulaga, en þá er um að ræða nýtt 
stjórnsýslumál heldur er eldra mál tekið til nýrrar meðferðar, t.d. ef líkur eru á að ákvörðun í 
málinu byggi ekki á réttum forsendum, t.d. vegna þess að skort hefur á upplýsingar eða gögn 
sem gætu breytt niðurstöðu málsins. MRSÍ bendir á að í athugasemdum við 2. gr. í frumvarpi 
til stjórnsýslulaga segir að þau sérákvæði í lögum, sem geri minni kröfur til stjórnvalda, þoki 
hins vegar fyrir hinum almennu ákvæðum stjórnsýslulaga.

Um 12. gr.
Lagt er til að orðalagi 2. mgr. 45. gr. laganna verði breytt á þá leið að þeir einir sem uppfylli 
skilyrði 37. og 39. gr. laganna geti verið grundvöllur fjölskyldusameiningar. Þannig uppfylli 
einstaklingar sem fengið hafi alþjóðlega vernd á grundvelli 45. gr. laganna ekki skilyrði fyrir 
frekari fjölskyldusameiningu á grundvelli ákvæðisins. MRSÍ fær ekki séð hvaða lögmæta 
markmið eða ríka samfélagslega þörf búi að baki tillögu þessari.

Rétturinn til fjölskyldulífs er varinn af 71. gr. stjórnarskrárinnar og 8. gr. Mannréttindasáttmála 
Evrópu (MSE) sem er hluti að landslögum sbr. lög nr. 62/1994. Bent skal á að samkvæmt 8. 
gr. MSE skulu opinber stjórnvöld eigi ganga á rétt til fjölskyldu nema samkvæmt því sem lög 
mæli fyrir um og nauðsyn beri til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, almannaheilla 
eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu 
manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi annarra.

Ef takmarka á mannréttindi eins og réttinn til fjölskyldulífs þá þarf að uppfylla þrenns konar 
skilyrði til að takmörkunin sé heimil, þ.e. hún þarf að eiga sér stoð í lögum (in accordance 
withlaw), markmið það sem takmörkunin stefnir að skal vera lögmætt (legimate aim) og loks 
þarf hún að þykja nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi (necessary in a democratic society). 
Hvað hið síðastnefnda varðar þá hafa aðildarríki svigrúm til mats en þau þurfa að sýna fram á 
að rík samfélagsleg þörf sé á takmörkun réttinda þeirra sem MSE tryggir. Að auki má 
takmörkun réttinda ekki ganga lengra en nauðsynlegt er til þess að markmiðið náist. 
(Meðalhófsregla). Þannig þarf að finna viðeigandi jafnvægi milli öndverðra hagsmuna og 
tryggja að takmarkanir á réttindum sem sáttmálinn verndar séu ekki úr hófi miðað við þau 
réttmætu markmið og hagsmuni sem þær stefna að.



Í Ijósi þessa fær MRSÍ ekki séð að framangreind takmörkun á rétti til fjölskyldusameiningar 
sem lögð er til í frumvarpinu, uppfylli þau skilyrði og sjónarmið sem að framan eru rakin og er 
að engu vikið að þeim í athugasemdum með 12. gr. eða í texta frumvarpsins að öðru leyti.

Um 15. gr.
Lagt er til að orðalagi 2. mgr. 45. gr. laganna verði breytt á þá leið að þeir einir sem uppfylli 
skilyrði 37. og 39. gr. laganna geti verið grundvöllur fjölskyldusameiningar. Þannig uppfylli 
einstaklingar sem fengið hafi alþjóðlega vernd á grundvelli 45. gr. laganna ekki skilyrði fyrir 
frekari fjölskyldusameiningu á grundvelli ákvæðisins. MRSÍ fær ekki séð hvaða lögmæta 
markmið eða ríka samfélagslega þörf búi að baki tillögu þessari. Bent skal á 8. gr. MSE, sbr. 
lög nr. 62/1994, sem m.a. kveður á um rétt til fjölskyldu og að opinber stjórnvöld skuli eigi 
ganga á þann rétt nema nema samkvæmt því sem lög mæli fyrir um og nauðsyn beri til í 
lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnalegrar farsældar 
þjóðarinnar, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða 
réttindum og frelsi annarra. Ef takmarka á mannréttindi eins og réttinn til fjölskyldulífs þá þarf 
að uppfylla þrenns konar skilyrði til að takmörkunin sé heimil, þ.e. hún þarf að eiga sér stoð í 
lögum (in accordance with law), markmið það sem takmörkunin stefnir að skal vera lögmætt 
(legimate aim) og loks þarf hún að þykja nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi (necessary in a 
democratic society). Hvað hið síðastnefnda varðar þá hafa aðildarríki svigrúm til mats en þau 
þurfa að sýna fram á að rík samfélagsleg þörf sé á takmörkun réttinda þeirra sem MSE tryggir. 
Að auki má takmörkun réttinda ekki ganga lengra en nauðsynlegt er til þess að markmiðið 
náist. (Meðalhófsregla). Þannig þarf að finna viðeigandi jafnvægi milli öndverðra hagsmuna 
og tryggja að takmarkanir á réttindum sem sáttmálinn verndar séu ekki úr hófi miðað við þau 
réttmætu markmið og hagsmuni sem þær stefna að. Í ljósi þessa fær MRSÍ ekki séð að 
framangreind takmörkun á rétti til fjölskyldusameiningar sem lögð er til í frumvarpinu, uppfylli 
þau skilyrði og sjónarmið sem að framan eru rakin og er að engu vikið að þeim í athugasemdum 
með 15. gr. eða í texta frumvarpsins að öðru leyti.

Um 21. gr.
MRSÍ styður heils hugar þær breytingar sem lagt er til að verði gerðar á lögum um 
atvinnuréttindi útlendinga. Það eru sjálfsögð mannréttindi að mega stunda atvinnu og mjög til 
bóta að fólk sem hefur fengið dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða og sérstakra tengsla 
við landið verði undanþegið kröfu um tímabundið atvinnuleyfi. Almennt séð má og segja að 
því torsóttara sem það er að afla atvinnuleyfis, því meiri líkur eru á að einstaklingar vinni 
„svarta“ vinnu, njóti ekki réttinda á vinnumarkaði og séu jafnvel þolendur mansals. Þá má 
augljóst vera að því stærra sem svarta hagkerfið er, því meiri tekjum verður ríkissjóður af í 
gegnum opinber gjöld auk annars kostnaðar sem það hefur í för með sér.

Í greinargerð með frumvarpi þessu segir að gert sé ráð fyrir því að niðurfelling réttinda m.a. 
barna og barnshafandi kvenna sé ekki heimil og að þau njóti því áfram fullrar þjónustu þar til 
þau fara af landi brott. Þessi tillaga hafi jafnframt þær afleiðingar að foreldrar, umsjónarmenn 



barna, aðrir heimilismenn sem teljast til ættingja barna, og makar barnshafandi kvenna njóti 
áfram réttar skv. 33. gr. laganna. Þannig sé tekið mið af ólíkri stöðu og ólíkum þörfum kynjanna 
og barna. Gera megi ráð fyrir að breyting 5. gr. frumvarpsins hafi áhrif á fleiri karlmenn en 
konur en að öðru leyti sé ekki gert ráð fyrir að frumvarpið hafi teljandi áhrif á einstaklinga eftir 
kyni og muni því hvorki hafa áhrif á jafnrétti né stöðu kynjanna.

MRSÍ telur vel fara á því að tekið hafi verið mið af ólíkri stöðu og þörfum kynjanna og barna 
við fyrirhugaða niðurfellingu réttinda en bendir á að eitt markmiða laga nr. 150/2020, um jafna 
stöðu og jafnan rétt kynjanna er að gæta jafnréttissjónarmiða og vinna að samþættingu kynja- 
og jafnréttissjónarmiða í stefnumótun og ákvörðunum á öllum sviðum samfélagsiins. Að mati 
MRSÍ hefði því, við gerð frumvarpsins, átt að gæta að kynjasjónarmiðum hvað varðar 
frumvarpið í heild og meta hvaða áhrif fyrirhugaðar lagabreytingar geti haft á stöðu 
einstaklinga eftir kyni, kynhneigð, kyngervi, kynvitund og kyneinkennum. Vart ber að tíunda 
viðkvæma stöðu kvenna á flótta, en þeim er mun hættara við margvíslegu ofbeldi, einkum 
kynferðisofbeldi, og mismunun heldur en körlum. Þá er staða hinsegin fólks á flótta einnig afar 
viðkvæm.

Virðingarfyllst, 
f.h. Mannréttindaskrifstofu Íslands

Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastjóri


