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Efni: Umsögn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands um frumvarp til laga um 
breytingar á lögum um útlendinga, sem lagt var fram á 153. löggjafarþingi. Þingskjal 400, 
382. mál.

Mannréttindastofnun Háskóla Íslands (MHÍ) hefur borist til umsagnar frumvarp 
dómsmálaráðherra til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016 (alþjóðleg vernd). 
Umsögn MHÍ er eftirfarandi:

Almennt
MHÍ gerir tvennskonar almennar athugasemdir við framsetningu frumvarpsins auk þess sem 
gerðar eru athugasemdir við 2. gr. frumvarpsins.

Í fyrsta lagi kemur fram kafla 4 í almennum athugasemdum með frumvarpinu: „Frumvarpið 
gefur ekki tilefni til að skoða sérstaklega samræmi við stjórnarskrá.“ Hvorki virðist vísað til 
ákvæða stjórnarskrár né mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) í athugasemdunum. Verður að 
telja þetta afar óheppilegt. Efni frumvarpsins varðar með augljósum hætti mannréttindi 
umsækjenda um alþjóðlega vernd. Til dæmis: brottfall þjónustu (6. gr.) varðar 1. mgr. 76. gr. 
stjskr. og 65. gr. stjskr., breyttar reglur um endursendingar varða 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE, 
sbr. ítarlega dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins, sérákvæði um börn varða 3. mgr. 76. 
gr. stjskr., framkvæmd ákvarðana varða 71. stjskr. og 8. gr. MSE og eftir atvikum 68. gr. stjskr. 
og 3. gr. MSE og ýmis útfærsluatriði á málsmeðferð kunna að varða 70. gr. stjskr. og 6. og 13. 
gr. MSE hvað varðar rétt til aðgangs að dómstólum, réttláta málsmeðferð og rétt til raunhæfs 
úrræðis til að leita réttar síns. Óhjákvæmilegt er að löggjafinn taki skýra afstöðu, að 
undangengnu efnislegu mati, til þess hvort skilyrðum stjórnarskrárákvæða sé fullnægt.

Í þessu samhengi verður að vísa sértaklega til nýfallins dóms Hæstaréttar 26. okt. 2022 í máli 
nr. 20/2022. Þar gagnrýnir Hæstiréttur að í frumvarpi til breytinga á lögum um lax- og 
silungsveiði sé, líkt og í frumvarpi því sem hér er til umsagnar, tekið fram að ekki hafi þótt 
tilefni til að skoða sérstaklega samræmi við stjórnarskrá. Um þetta segir Hæstiréttur: „56.
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. .Við undirbúning að setningu laga nr. 50/2015 virðist því ekki hafa verið litið til þýðingar 2. 
mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar og 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu að þessu leyti þótt ríkt 
tilefni væri til...Við breytingar á verkefnum veiðifélaga með lögum nr. 50/2015 sinnti 
löggjaflnn því ekki stjórnskipulegri skyldu sinni til að meta hvort lagasetning rúmaðist 
innan þeirra marka sem stjórnarskráin setur.“ (Áhersla ekki í frumtexta).

Í öðru lagi er í athugasemdum með frumvarpinu tekið fram að breytingartillögur séu „í 
samræmi við löggjöf og framkvæmd annar staðar á Norðurlöndum“ (um 6. gr.), „umgjörð 
annarra Evrópuríkja“ (um meginefni frumvarpsins), „að fyrirmynd annarra Evrópuríkja“ (um 
endutekna umsókn). Þessi tilgreining fyrirmynda frumvarpsins er með öllu ófullnægjandi í ljósi 
þess að útfærsla og framkvæmd reglna á réttasviðinu er að ýmsu leyti fjölbreytt á milli ríkja. 
Ef vísa á til fyrirmynda frá öðrum ríkjum er rétt að tilvísun fylgi þar sem útskýrt er til hvaða 
ríkja er vísað og hvort öll Evrópuríki eða öll Norðurlönd hafi samræmt viðkomandi reglu eða 
framkvæmd. Ef Norðurlönd hafa innleitt framkvæmd sem er önnur en í öðrum Evrópuríkjum 
er rétt að tekin sé afstaða til þess hvers vegna frumvarpshöfundar telja aðra leiðina ákjósanlegri 
en hina. Án slíkra útskýringa eru óljósar tilvísanir til erlendra laga ekki gagnlegar við mat á 
efni frumvarpsins.

Um 2. gr. frumvarpsins.
Í 2. gr. frumvarpsins er lagt til að skv. 7. gr. laganna sæti ákvörðun Útlendingastofnunar um 
synjun á efnismeðferð á grundvelli 36. gr. sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála nema 
umsækjandi óski þess sérstakleg að kæra ekki og skuli greinargerð vegna kæru berast 
kærunefnd innan 14 daga frá birtingu ákvörðunar.
MHÍ vekur athygli á því að forsenda þess að umsækjandi geti skilað greinargerð vegna kæru 
til kærunefndar útlendingamála er að viðkomandi hafi öll gögn málsins. Fram hefur komið að 
Útlendingastofnun áskilur sér a.m.k. 10 daga frest til að afhenda öll gögn. Tímafrekt getur 
einnig verið að afla gagna annars staðar frá. Það gefur umsækjanda því afar skamman frest til 
að vinna greinargerð sína, svo skamman að illmögulegt getur verið fyrir umsækjanda að gera 
fullnægjandi greinargerð og í sumum tilfellum ómögulegt vegna skorts á gögnum. Svo 
skammur frestur getur að mati MHÍ brotið gegn réttinum til raunhæfs úrræðis til að leita réttar 
síns sem m.a. er tryggður í 13. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu sbr. lög 62/1994. Hér er því 
um umtalsverða skerðingu á réttindum umsækjenda um alþjóðlega vernd að ræða. MHÍ hvetur 
Alþingi til að endurskoða þetta ákvæði til að tryggja að grundvallarmannréttindi umsækjenda 
um alþjóðlega vernd séu tryggð.

Um 6. gr. frumvarpsins
Í ákvæðinu er lagt til brottfall þjónustu við þá umsækjendur um alþjóðlega vernd sem hafa 
fengið endanlega synjun í máli sínu á stjórnsýslustigi. Gerð er alvarleg athugasemd við 
frumvarpið að þessu leyti þar sem ekki virðist hafa verið tekin afstaða til þess hvernig ákvæðið 
samrýmist mannréttindaskyldum ríkisins á grundvelli stjórnarskrár og alþjóðasamninga. Ekki 
er ljóst af lestri frumvarpsins hvort hin breytta regla geti leitt til þess að einstaklingar falli utan 
allrar þjónustu og framfærsluaðstoðar, t.d. á vegum sveitarfélaga. Ef frumvarpið leiðir til slíkrar 
niðurstöðu er óútskýrt hvernig slíkt gæti samrýmst ákvæðum stjórnarskrár, einkum 65., 68. og 
76. gr.
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Í þessu samhengi vísast til ákvörðunar félagsmálanefndar Evrópu1 frá 2014 (mál nr. 90/2013) 
gegn Hollandi.2 Niðurstaðan var sú að synjun um lágmarksframfærsluaðstoð við „ólöglega“ 
innflytjendur sé andstæð 13. gr. félagsmálasáttmála Evrópu, enda gat slík synjun leitt til 
heimilisleysis og skorts á lágmarksnauðsynjum. Ísland er bundið af ákvæðum 
félagsmálasáttmála Evrópu og í lögskýringargögnum að baki 1. mgr. 76. gr. stjskr. er vísað 
sérstaklega til 13. gr. félagsmálasáttmálans. Þess má geta að Mannréttindadómstóll Evrópu 
hefur fjallað um svipað mál (Hunde g. Hollandi (17931/16) og talið að aðstæður þess 
útlendings sem þar átti í hlut næðu ekki þeim alvarleikaþröskuldi sem gæti leitt til brots á 3. gr. 
MSE, en tók sérstaklega tillit til þess að eftir niðurstöðu félagsmálanefndarinnar (ásamt öðru) 
hefðu hollensk stjórnvöld bætt neyðarúrræði sem boðin voru þessum hópi útlendinga.

Eftir atvikum getur algert brottfall aðstoðar við umsækjendur um alþjóðlega vernd, sbr. 
fyrrnefnd mál, í alvarlegustu tilvikunum falið í sér ómannúðlega meðferð í andstöðu við 68. gr. 
stjskr. og 3. gr. MSE en þar fyrir utan getur verið um að ræða brot gegn 1. mgr. 76. gr. stjskr. 
og 13. gr. félagsmálasáttmála Evrópu. Löggjafinn þarf að taka afstöðu til þess hvort sú aðstoð 
sem boðin er fullnægi að minnsta kosti lágmarkskröfum um mannsæmandi lífsafkomu.

Í þessu sambandi er mikilvægt að 6. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir ákveðnum sérreglum um 
viðkvæma hópa og einnig er gert ráð fyrir að heimilt sé að fresta niðurfellingu réttinda vegna 
„sanngirnissjónarmiða“. Sú frestunarheimild á þó ekki við í öllum tilvikum, t.d. ef umsækjandi 
kom frá ríki sem er á lista Útlendingastofnunar yfir örugg upprunaríki. Þá segir í frumvarpinu 
að „grundvallarforsenda“ við beitingu undanþáguheimildarinnar sé að umsækjandi hafi 
„sannanlega sýnt samstarfsvilja við að fara af landi brott“. Ummæli í athugasemdum við 6. gr. 
virðast miða að því að í framkvæmd verði um afar þrönga undanþágu að ræða. Má hér benda 
á að í fyrrgreindu máli gegn Hollandi tók félagsmálanefnd Evrópu berum orðum fram að ekki 
teldist heimilt að gera skilyrði neyðaraðstoðar að útlendingur sýni samstarfsvilja í sinni eigin 
brottvísun.3

MHÍ telur því að lágmarki að ákvæði 6. gr. frumvarpsins þarfnist nánari skoðunar út frá því 
sjónarmiði hvort lágmarkskröfum þeirra mannréttindaákvæða sem nefnd hafa verið verði 
fullnægt.

Virðingarfyllst,

Brynhildur G. Flóvenz, 
formaður stjórnar MHÍ

1 Félagsmálanefnd Evrópu er ein af undirstofnunum Evrópuráðsins. Um er að ræða nefnd sérfræðinga sem hefur 
eftirlit með innleiðingu félagsmálasáttmála Evrópu frá 1961, m.a. með því að taka við kærumálum sem tengjast 
ríkjum sem fullgilt hafa viðauka við sáttmálann.
2 Aðgengilegt hér https://www.refworld.org/cases,COEECSR,54e363534.html
3 „The Committee equally considers that the provision of emergency assistance cannot be made conditional 
upon the willingness of the persons concerned to cooperate in the organisation of their own expulsion.“
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