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Efni: Athugasemdir við umsagnir sem borist hafa við frumvarpi til laga um breytingu á lögum 
um útlendinga (alþjóðleg vemd)

Á fundi allsherjar- og menntamálanefndar 15. nóvember sl. var samþykkt með vísan til 51. gr. 
laga um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, að óska eftir minnisblaði frá ráðuneytinu vegna þeirra 
umsagna sem höfðu borist um frumvarp dómsmálaráðherra til laga um breytingu á lögum um 
útlendinga, nr. 80/2016 (alþjóðleg vemd), sbr. þskj. 400 - 382. mál. Til nefndarinnar hafa borist 
16 umsagnir og em þær birtar á vef Alþingis.

Ráðuneytið vekur athygli á að frumvarpið er að mestu óbreytt frá framlagningu þess á síðastliðnu 
vorþingi, sbr. þskj. 837 - 595. mál, en það hafði í janúar sl. verið kynnt í samráðsgátt stjómvalda 
á vefhum Island.is (mál nr. S-20/2022). Allar umsagnir sem bámst í samráðinu, 26 talsins, em 
birtar og aðgengilegar þar. Að loknu samráði vom gerðar efnislegar breytingar á frumvarpinu og 
er ítarleg umfjöllun um þær í 5. kafla greinargerðar frumvarpsins. Þá áréttar ráðuneytið að við 
undirbúning endurframlagningar frumvarpsins nú í haust var tekið mið af þeim umsögnum sem 
bámst allsherjar- og menntamálanefndar sl. vor og em helstu efnislegu breytingamar raktar í 
inngangskafla greinargerðar frumvarpsins. Að þessu virtu mun eftirfarandi umfjöllun víkja að 
helstu athugasemdum sem koma fram í þeim umsögnum sem borist hafa allsherjar- og 
menntamálanefndar vegna endurframlagningar frumvarpsins. Þá verður ekki fjallað um atriði er 
lúta að almennri stefnumótun í málaflokknum.

Umsögn embœttis landlœknis frá 11. nóvember 2022.
I umsögninni gerir embættið athugasemd við að nauðsynleg heilbrigðisþjónusta falli niður 30 
dögum frá endanlegri synjun á umsókn um alþjóðlega vemd, sbr. 6. gr. frumvarpsins. Ráðuneytið 
áréttar að ákvæðið heimilar ekki að fella niður réttindi tiltekinna einstaklinga, þ.e. bama, foreldra 
eða umsjónarmanna þeirra og annarra heimilismanna sem teljast til ættingja bama, bamshafandi 
kvenna, alvarlega veikra einstaklinga og fatlaðra einstaklinga með langvarandi stuðningsþarfir. 
Þá gerir ákvæðið ráð fyrir að heimilt sé að fresta niðurfellingu réttinda ef það telst nauðsynlegt 
vegna sanngimissjónarmiða hafi viðkomandi sýnt samstarfsvilja við framkvæmd ákvörðunar um 
að hann skuli yfirgefa landið. Framangreindar undanþágur eiga þó ekki við þegar umsækjandi er 
ríkisborgari EES- og EFTA-ríkis, sbr. 8. mgr. 33. gr. gildandi laga um útlendinga, eða kemur frá 
ömggu upprunaríki og umsókn hans var talin bersýnilega tilhæfiilaus í skilningi laganna.

Umrætt ákvæði frumvarpsins kemur því eingöngu til skoðunar í tilviki bamlausra og heilbrigðra 
fiillorðinna einstaklinga sem dvelja hér á landi í ólögmætri dvöl og neita samvinnu við stjómvöld 
við framkvæmd ákvörðunar um að yfirgefa landið. I því samhengi áréttar ráðuneytið að 
einstaklingur í þessari stöðu á rétt á margvíslegri aðstoð frá stjómvöldum við að fara af landi 
brott, s.s. greiðslu fargjalds og ferðastyrks og eftir atvikum enduraðlögunarstyrks sem getur 
numið allt að 450 þúsund krónum. Það verður að teljast eðlileg krafa að einstaklingur hlíti 
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lögmætum ákvörðunum stjómvalda. Allir umræddir útlendingar hafa hlotið ítarlega meðferð 
mála sinna hjá stjómvöldum og notið aðstoðar löglærðs talsmanns í því ferli, talsmanns sem 
gætir hagsmuna og réttinda viðkomandi. Niðurstaða stjómvalda hefur hins vegar verið sú að 
viðkomandi einstaklingar eiga ekki rétt til vemdar hér á landi. Þar með teljast þeir ekki 
umsækjendur um vemd lengur með þeim réttindum sem 33. gr. laganna kveður á um. Aætlaður 
beinn kostnaður við þjónustu við einn útlending, sem fengið hefur endanlega synjun á umsókn 
sinni um alþjóðlega vemd, er að lágmarki um 300 þúsund krónur á mánuði. Að þessu virtu skýtur 
skökku við að útlendingur, sem fengið hefur endanlega synjun á umsókn um alþjóðlega vemd en 
neitar að hlíta þeirri ákvörðun stjómvalda og með athöfnum eða athafnaleysi sínu kemur í veg 
fyrir að ákvörðunin komi til framkvæmda, njóti áfram þeirra réttinda sem lög um útlendinga 
kveða á um, þ. á m. heilbrigðisþjónustu.

Hvað varðar EES- og EFTA- ríkisborgara þá eiga þeir ríkan rétt til að setjast að hér á landi og 
geta nýtt sér slíkar heimildir í samræmi við XI. kafla laganna í stað þess að njóta þjónustu í 
vemdarkerfinu. Þá eiga einstaklingar frá öruggum upprunaríkjum sem leggja fram umsóknir sem 
metnar em bersýnilega tilhæfúlausar eðli máls samkvæmt ekki heima í vemdarkerfinu og njóta 
þeirra réttinda sem þar er mælt fyrir um.

Loks áréttar ráðuneytið að útlendingur í ólögmætri dvöl á rétt á neyðaraðstoð á vegum opinbera 
heilbrigðiskerfisins hér á landi, sbr. 13. gr. reglugerðar um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki 
em sjúkratryggðir á Islandi og greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustuna, nr. 1581/2021.

Umsögn Hafnarfjarðarbæjar frá 11. nóvember 2022.
I umsögninni koma fram athugasemdir er snúa að því þegar endanleg niðurstaða liggur fyrir í 
umsókn útlendings um alþjóðlega vemd. Vísar sveitarfélagið m.a. til þess að enginn tímarammi 
sé á málsmeðferðartíma hjá einstaklingum sem hafa farið með mál sitt fyrir dómstóla. I 
umsögninni gætir grundvallarmisskilnings um réttaráhrif þess að skjóta stjómvaldsákvörðun fyrir 
dómstóla. Ráðuneytið bendir á að meginregla íslensks réttar um að málskot til dómstóla fresti 
ekki réttaráhrifum endanlegra stjómvaldsákvarðana, sbr. 60. gr. stjómarskrárinnar, er áréttuð í 1. 
málsl. 6. mgr. 104. gr. laga um útlendinga. í ákvæðinu er þó að finna undantekningu frá 
meginreglunni þess efnis að kærunefnd útlendingamála geti, að kröfu útlendings, ákveðið að 
fresta réttaráhrifúm endanlegrar ákvörðunar sé talin ástæða til þess. Fresti kærunefhd 
réttaráhrifum ákvörðunar vegna málsskots til dómstóla er málsaðila eftir sem áður unnt að óska 
eftir endurupptöku máls hjá nefhdinni eða leggja inn endurtekna umsókn verði frumvarpið að 
lögum. Fallist kærunefnd ekki á frestun réttaráhrifa ber viðkomandi einstaklingi að yfirgefa 
landið, jafhvel þótt búið sé að skjóta málinu til dómstóla.

í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 23. maí 2018 í máli nr. E-2434/2017 taldi dómurinn 
fyrrgreinda meginreglu hvorki takmarka aðgang útlendings í þessari stöðu að dómstólum né 
koma í veg fyrir að málsmeðferð sé réttlát. Þá hefur Mannréttindadómstóll Evrópu talið nægilegt 
að frestun réttaráhrifa nái einungis til eins kærustigs, sbr. dóm í máli nr. 29094/09.

I umsögninni er vísað til þess að flutningar í fylgd lögreglu dragist á langinn vegna atvika sem 
ekki megi rekja til útlendinga sjálfa, svo sem vegna öflunar ferðaskilríkja eða tilskilinna leyfa. 
Telur sveitarfélagið ekki eðlilegt að útlendingar í þessari stöðu séu svona lengi í biðstöðu og að 
það þyrfti að vera til staðar „heimild til endurupptöku“ fari slíkur biðtími úr hófi. Vegna þessarar 
athugasemdar telur ráðuneytið mikilvægt að árétta að frá endanlegri niðurstöðu í málum þessara 
einstaklinga á stjómsýslustigi hefur legið fyrir að þeir eiga að yfirgefa landið. Þá hefúr þeim 
staðið til boða að fara sjálfviljugir úr landi með víðtækri aðstoð stjómvalda, eins og nánar er 
rakið í athugasemdum við umsögn landlæknis, en hafa neitað slíku samstarfi. Tafir við að útvega 
ferðaskilríki em fyrst og fremst til komnar vegna skorts á samstarfi útlendings og þannig almennt 
á ábyrgð hans. I því sambandi vísar ráðuneytið til þess að skv. 6. málsl. 5. mgr. 104. gr. gildandi 
laga um útlendinga er útlendingi sem ekki hefur gild ferðaskilríki skylt að afla sér þeirra.

Umsögn Rauða krossins á Islandi (RKI) frá 11. nóvember 2022.
Varðandi athugasemd RKI við 2. gr. frumvarpsins, um sjálfkrafa kæmr tiltekinna tegundar mála, 
tekur ráðuneytið fram að mikill meiri hluti ákvarðana í þessum málum em nú þegar kærðar til 
kæmnefndar útlendingamála, eða um 95-98% sl. ár. Með því að breyta fyrirkomulaginu þannig 
að ákvarðanir sæti sjálfkrafa kæm tekst að stytta þann tíma sem ekki er nýttur til málavinnslu án 



þess að skerða réttarvemd umsækjenda. Vilji umsækjandi una niðurstöðu Útlendingastofnunar 
getur hann á hverjum tímapunkti málsmeðferðar hjá kærunefnd afturkallað kæmna með einfaldri 
tilkynningu.

I gildandi framkvæmd er kærufrestur í þessum málum 15 dagar og þá er frestur til að skila 
greinargerð til kærunefhdar útlendingamála almennt sjö virkir dagar, sbr. verklagsreglur sem 
aðgengilegar em á heimasíðu nefndarinnar. Með 2. gr. frumvarpsins verður fresturinn til að skila 
greinargerð aftur á móti 14 dagar. Ráðuneytið áréttar að í kærumálum liggur að jafnaði þegar 
fyrir greinargerð talsmanns til Útlendingastofnunar þar sem málsástæður hans em raktar. 
Greinargerð til kærunefndar er einungis ætlað að vera viðbót við fyrri greinargerð sem ætti því 
eðli málsins samkvæmt að taka skemmri tíma í vinnslu. Þá áréttar ráðuneytið að stjómvöld em 
bundin af rannsóknarreglu stjómsýsluréttarins og ber því af sjálfsdáðum að tryggja að mál séu 
nægilega upplýst áður en ákvörðun er tekin. Þannig gera verklagsreglur kærunefndarinnar m.a. 
ráð fyrir að heimilt sé að veita viðbótarfrest í tilteknum aðstæðum, svo sem þegar öflun gagna 
hefur tafist vegna óviðráðanlegra aðstæðna enda séu gögnin líkleg til að hafa áhrif á niðurstöðu 
og nauðsynleg til ritun greinargerðar. Að þessu virtu telur ráðuneytið að sá frestur sem lagður er 
til í 2. gr. frumvarpsins sé fullnægjandi fyrir kærendur og tryggi réttarvemd þeirra.

Vegna athugasemdar RKÍ við mat Útlendingastofhunar á því hvort umsækjandi teljist í 
sérstaklega viðkvæmri stöðu, sbr. 25 gr. laga um útlendinga, vill ráðuneytið árétta að slík 
ákvörðun lýtur að því hvort þörf sé á sérstökum stuðningi við umsækjanda í gegnum 
umsóknarferlið, t.d. þörf á tiltekinni heilbrigðisþjónustu, og er annað mat en mat á 
einstaklingsbundnum aðstæðum umsækjanda. Mat á sérstaklega viðkvæmri stöðu er að 
meginstefnu til tengt þjónustuþörf en mat á einstaklingsbundnum aðstæðum lýtur frekar að 
úrvinnslu umsóknar um alþjóðlega vemd. í því samhengi segir í 2. mgr. 25. gr. laganna að 
skilgreining á sérstaklega viðkvæmri stöðu hafi ekki önnur réttaráhrif en þau sem sérstaklega er 
getið í lögum eða reglugerð. Jafnframt er vísað til þess að í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í máli 
nr. E-8252/2020 var fallist á að mat á sérstaklega viðkvæmri stöðu „[hefði] ekki þýðingu 
varðandi það hvort sérstakar ástæður í skilningi 2. mgr. 36. gr. laganna mæli með efnismeðferð 
umsóknar, en um það gilda sérreglur“.

Varðandi athugasemd RKI við 4. gr. frumvarpsins vísar ráðuneytið til þess að Persónuvemd telur 
nú, sbr. umsögn hennar til allsherjar- og menntamálanefndar 10. nóvember 2022, að ráðuneytið 
hafi bmgðist við þeim athugasemdum sem stofnunin gerði við ákvæðið 31. maí 2022. Með 
ákvæðinu er lögfest heimild sem er sambærileg 2. mgr. 19. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 
34/2012, en sú heimild var fyrir gildistöku þeirra laga í 12. gr. læknalaga nr. 53/1988.

RKI gerir athugasemd við 7. gr. frumvarpsins og vísar m.a. til þess að „stjómsýslulög kveða á um 
lágmarkskröfur til stjómsýslunnar og að ákvæði í sérlögum geta ekki gengið framar þeim 
réttindum sem borgurum em tryggð með ákvæðum laganna“. Ráðuneytið áréttar að 
stjómsýslulög nr. 37/1993 hafa ekki ígildi stjómskipunarlaga sem almenn lög geta ekki breytt. 
Löggjafanum er því heimilt að ákveða að tiltekin málsmeðferð lúti vægari skilyrðum en 
stjómsýslulög mæla fyrir um, enda sé skýrt mælt fyrir um það í lögum. Vegna tilvísunar RKI til 
2. gr. stjómsýslulaga bendir ráðuneytið á að með ákvæðinu var lögfest sú regla að sérákvæði í 
eldri lögum sem gerðu minni kröfur til stjómvalda myndu þoka fyrir hinum almennu ákvæðum 
stjómsýslulaga. Raunar felst það í lagasetningarvaldi löggjafans að löggjafarþing getur ekki með 
lagasetningu bundið síðari löggjafarþing um ókomna tíð. I þessu samhengi áréttar ráðuneytið að í 
gildandi lögum um útlendinga, sem sett vom eftir gildistöku stjómsýslulaga, em ákvæði sem 
víkja frá málsmeðferðarreglum stjómsýslulaga um andmælarétt, birtingu ákvörðunar og 
rökstuðning, sbr. 2. mgr. 25. gr., 3. mgr. 43. gr. og 6. mgr. 77. gr.

Þá vísar RKI til þess að þröskuldurinn fyrir endurupptöku mála samkvæmt stjómsýslulögum sé 
„talsvert lægri“ en til þess að fá ákvörðun endurskoðaða skv. 7. gr. frumvarpsins og að „engin 
skilyrði“ séu gerð í 24. gr. stjómsýslulaga um sýnilega auknar líkur til að fallist sé á beiðni um 
endurupptöku. Ráðuneytið fær ekki séð að þessar fullyrðingar samtakanna standist enda segir 
skýrum orðum í 24. gr. stjómsýslulaga að atvik þurfa að hafa breyst „verulega“ frá því að 
ákvörðun var tekin til að aðili eigi rétt á að mál sé tekið til meðferðar á ný. Ráðuneytið ítrekar að 
með ákvæðinu er verið að hverfa frá núverandi framkvæmd um endurupptökubeiðnir á grundvelli 
stjómsýslulaga og færa þess í stað inn í lögin sérstaka málsmeðferð sem hefúr verið sniðin að 



málaflokknum að fyrirmynd annarra Evrópuríkja. Áætlað er að skýrari reglur og samræmt 
verklag við önnur Evrópuríki varðandi endurskoðun og endurupptöku á málum umsækjenda um 
alþjóðlega vemd auki skilvirkni innan umsóknarkerfísins en tryggi samt sem áður rétt þeirra til 
að fá ákvarðanir í málum sínum skoðaðar á grundvelli nýrra gagna og/eða upplýsinga.

Varðandi athugasemd RKI við b-lið 8. gr. frumvarpsins áréttar ráðuneytið að reglan um fyrsta 
griðland hefur verið í lögum um útlendinga frá árinu 2002 og er efnislega sambærileg þeirri reglu 
sem í Evrópurétti er nefhd öruggt þriðja ríki. Hér er því ekki um nýja reglu að ræða heldur er 
einkum átt við þau tilvik þegar umsækjandi hefur slík tengsl við annað ríki að sanngjamt og 
eðlilegt geti talist að hann sæki um vemd þar eða setjist þar að eftir öðmm lögmætum leiðum. 
Eftir sem áður verður það í höndum Útlendingastofnunar og kærunefndar útlendingamála að 
meta hvert og eitt mál á einstaklingsgrundvelli, m.a. með hliðsjón af einstaklingsbundnum 
aðstæðum umsækjanda, stöðu hans í því ríki sem hann hefur tengsl við og aðstæðum í ríkinu.

RKÍ gerir athugasemd við c-lið 8. gr. frumvarpsins þess efhis að lokafrestur 2. mgr. 36. gr. laga 
um útlendinga miði við þann tíma þegar máli er endanlega lokið á stjómsýslustigi en ekki við 
brottfor/flutning úr landi. Ráðuneytið bendir á að viðlíka tímafresti er ekki að finna á hinum 
Norðurlöndunum eða í löggjöf Evrópusambandsins og er því um séríslenska reglu að ræða. 
Fresturinn í 2. mgr. 36. gr. laganna er settur umsækjanda í hag þannig að málsmeðferðartími 
stjómvalda fari ekki úr hófi. Eðli málsins samkvæmt á sá frestur að miða við þann tíma sem 
stjómvöld taka í vinnslu umsóknarinnar en þannig er málsmeðferðarfresturinn t.d. reiknaður í 
málum sem hljóta efhismeðferð, sbr. orðalag 2. mgr. 74. gr. gildandi laga. Þegar endanleg synjun 
á umsókn um vemd liggur fyrir á stjómsýslustigi, í öðmm málum en á grundvelli 
Dyflinnarreglugerðarinnar, ber viðkomandi að yfirgefa landið sjálfviljugur. Að þessu virtu telur 
ráðuneytið óeðlilegt að lok málsmeðferðar í þessum málum, eins og fresturinn hefur verið 
skýrður í framkvæmd, þ.e. að miða við brottfor/flutning úr landi en ekki endanlega niðurstöðu á 
stjómsýslustigi, geti virkað sem hvatning til að fara ekki sjálfviljugur af landi brott og í raun 
koma sér hjá framkvæmd flutnings í fylgd lögreglu. Hefúr í framkvæmd stjómvalda hér á landi 
komið upp íjölda mála þar sem einstaklingar, sem hlotið hafa endanlega niðurstöðu á 
stjómsýslustigi um að umsókn þeirra skuli ekki tekin til efnismeðferðar, neita að fara sjálfviljugir 
úr landi til viðtökuríkis og jafnvel torvelda fyrirhuguðum flutningi stoðdeildar 
ríkislögreglustjóra. Þrátt fyrir það hefúr fjöldi slíkra mála farið í efnismeðferð, m.a. með vísan til 
þess að 2. mgr. 36. gr. laganna sé óskýr hvað varðar hugtakið tafir á ábyrgð umsækjanda .

Hugtakið tafir á ábyrgð umsækjanda er hvorki skilgreint í gildandi lögum um útlendinga né í 
lögskýringargögnum. Áréttað er að málsmeðferðarfrestur 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga setur 
kröfur á stjómvöld að afgreiða mál innan ásættanlegs tíma umsækjanda í hag. Náist það ekki 
vegna athafna eða athafnaleysis sem rekja má til umsækjanda eða annarra honum tengdum, svo 
sem maka, foreldra, eða talsmanns, er eðlilegt að hann njóti ekki góðs af því. Það er því 
mikilvægt að kveða skýrt á um í lögunum hvaða viðnúð stjómvöld ber að hafa til hliðsjónar við 
það mat sitt. í c-lið 8. gr. frumvarpsins em rakin tilvik í dæmaskyni sem skulu teljast tafir á 
ábyrgð umsœkjanda í skilningi 2. mgr. 36. gr. laganna en þau taka núð af atvikum sem konúð 
hafa upp í framkvæmd. í þessu samhengi er þó ítrekað sem fram kemur í skýringum við c-lið 8. 
gr. frumvarpsins um að einstaklingi verður eðli málsins samkvæmt ekki talinn hafa tafið mál ef 
réttlætanlegar ástæður liggja fyrir töfum.

Að öðm leyti vísar ráðuneytið til annarrar umíjöllunar í minnisblaði þessu.

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar frá 11. nóvember 2022.
Varðandi athugasemd samtakanna um mat stjómvalda á sérstaklega viðkvæmri stöðu 
umsækjanda skv. 25. gr. laga um útlendinga vísast til athugasemda ráðuneytisins við umsögn 
RKI. í því einstaklingsbundna mati sem stjómvöld framkvæma í málum sem heyra undir 36. gr. 
laganna er m.a. litið til þess hvort umsækjandi murú eiga erfitt uppdráttar í viðtökuríki vegna 
alvarlegrar mismununar, svo sem ef ríkið útilokar viðkomandi frá nauðsynlegri þjónustu vegna 
fotlunar eða ef umsækjandi vegna þess getur vænst þess að staða hans verði verulegra síðri en 
staða almennings í viðtökuríki, sbr. 32. gr. a reglugerðar um útlendinga nr. 540/2017. Þá þykir 
rétt að benda á að fulltrúar ráðuneytisins, Útlendingastofnunar og kærunefndar útlendingamála 
fúnduðu með fúlltrúum Þroskahjálpar 5. nóvember 2021 þar sem m.a. var farið yfir samning 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og stöðu umsækjenda með fotlun hér á landi. Á 



fundinum vísaði Útlendingastofnun til þess að stofnunin hefði sett sér verklag sem væri ætlað að 
mæta þörfum fatlaðra og tryggja réttindi þeirra við úrlausn umsókna um alþjóðlega vemd. Við 
mótun verklagsins hefði stofnunin m.a. haft samband við Þroskahjálp, Bamahús, Greiningar- og 
ráðgjafarstöð ríkisins og réttindagæslumann fatlaðs fólks. Var sammælst um það á fundinum að 
Útlendingastofnun myndi senda verkferilinn til yfirferðar hjá Þroskahjálp ásamt því að samtökin 
myndu halda fræðslu um samning Sameinuðu þjóðanna í tengslum við nýja verklagið. Þrátt fyrir 
að verklagið hafi verið sent til Þroskahjálpar bámst engin viðbrögð frá samtökunum. Að þessu 
virtu hafnar ráðuneytið því að stjómvöld hafi ekki leitast eftir samráði.

Umsögn Mannréttindastofnunar Háskóla Islands (MHI) frá 14. nóvember 2022.
Varðandi gagnrýni MHI að við gerð frumvarpsins hafi ekki verið metið sérstaklega hvort ákvæði 
þess kunni að fara gegn ákvæðum stjómarskrárinnar vill ráðuneytið árétta eftirfarandi. Ólíkt því 
sem fram kemur í umsögninni mælir frumvarpið ekki fyrir um breytt mat á endursendingum, 
sérákvæðum um böm (nema þá til rýmkunar) og rétt útlendinga til aðgangs að dómstólum. Hvað 
þessi þrjú atriði varðar vísar stofhunin ekki til þess hvaða ákvæði frumvarpsins eiga hér undir 
heldur er um almenna fullyrðingu að ræða sem erfitt er að bregðast sérstaklega við. Það sama á 
við um tilvísanir stofhunarinnar til 68. gr. stjómarskrárinnar og 3. gr. mannréttindasáttmála 
Evrópu hvað varðar framkvæmd ákvarðana.

Varðandi tilvísun MHÍ í dóm Hæstaréttar íslands í máli nr. 20/2022 tekur ráðuneytið undir 
mikilvægi þess að við samningu fmmvarpa verði að gæta að því að lög séu í samræmi við 
stjómarskrá. Það eitt þýðir þó ekki að þörf sé á sérstakri umfjöllun í greinargerð frumvarps um 
mat á samræmi við stjómarskrá nema ríkt tilefni sé til. Vegna þessa var t.d. í skýringum við 19. 
gr. frumvarpsins sem lagt var fram sl. vor, um skyldu útlendings til að undirgangast Covid-próf í 
tengslum við framkvæmd lögreglu á ákvörðunum um brottvísanir og frávísanir, með ítarlega 
umfjöllun um samræmi ákvæðisins við stjómarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu. Umrætt 
ákvæði hefur verið fellt út nú í Ijósi þróunar heimsfaraldursins og er það mat ráðuneytisins að 
önnur ákvæði frumvarpsins kalli ekki á sambærilega umfjöllun.

Varðandi athugasemd MHI þess efiiis að með 2. gr. frumvarpsins sé mögulega verið að skerða 
rétt umsækjenda til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns, sbr. 13. gr. mannréttindasáttmála 
Evrópu, vill ráðuneytið benda á að frumvarpið breytir engu um þá reglu gildandi laga að kæra til 
kærunefndar útlendingamála fresti réttaráhrifum ákvörðunar Útlendingastofnunar. Þá áréttar 
ráðuneytið að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur talið nægilegt að frestun réttaráhrifa nái 
einungis til eins kæmstigs, sbr. dóm hans í máli nr. 29094/09. Um tilvísun stofnunarinnar til þess 
að Útlendingastofiiun „áskilur sér a.m.k. 10 daga frest til að afhenda öll gögn“ er ekki Ijóst 
hvaðan upplýsingar um þennan frest koma né um hvaða gögn ræðir. Samkvæmt upplýsingum frá 
Útlendingastofnun fær talsmaður umsækjanda afhent öll fyrirliggjandi gögn málsins við skipun 
hans auk þess sem talsmaðurinn fær afrit af endurriti viðtals umsækjanda hjá Útlendingastofhun 
samdægurs. Önnur gögn sem liggja til grundvallar ákvörðunar Útlendingastofnunar í 36. gr. 
málum, sem 2. gr. tekur til, stafa eðli málsins samkvæmt oftast frá umsækjendum sjálfúm, svo 
sem heilbrigðisgögn. Sé óskað eftir öðrum gögnum frá Útlendingastofnun er almennt brugðist 
skjótt við því. Þá áréttar ráðuneytið það sem fram kemur við umsögn RKI að stjómvöld, þ.m.t. 
kærunefnd útlendingamála, eru bundin af rannsóknarreglu stjómsýsluréttarins og ber því af 
sjálfsdáðum að tryggja að mál séu nægilega upplýst áður en ákvörðun er tekin. Að framangreindu 
virtu telur ráðuneytið afar langsótt að 2. gr. frumvarpsins skerði rétt umsækjenda til raunhæfs 
úrræðis og réttlátrar málsmeðferðar og því engin sérstök þörf á slíkri umfjöllun í greinargerð.

Varðandi athugasemd MHÍ þess efiús að 6. gr. frumvarpsins, um niðurfellingu réttinda í 
ákveðnum tilvikum, gæti mögulega verið ósamrýmanleg 65., 68. og 76. gr. stjómarskrárinnar, 3. 
gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 13. gr. félagsmálasáttmála Evrópu ítrekar ráðuneytið það 
sem nánar er rakið við umsögn embættis landslæknis, m.a. að veigamiklar undanþágur em frá 
umræddri niðurfellingu réttinda. Varðandi þá einstaklinga sem niðurfellingin gæti átt við um er 
heimilt að fresta henni vegna sanngimissjónarmiða að því gefiiu að viðkomandi sýnir 
samstarfsvilja við framkvæmd ákvörðunarinnar, svo sem með öflun ferðaskilríkja. Hér er því 
ekki um afdráttarlausa hlutlæga reglu um niðurfellingu réttinda að ræða heldur um ákveðna 
lágmarkskröfu sem er í fullu samræmi við skyldu þessara einstaklinga skv. 6. málsl. 5. mgr. 104. 
gr. laga um útlendinga. í dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli nr. 17931/16, sem stofnunin 
vísar til, komst rétturinn að þeirri niðurstöðu að niðurfelling á réttindum málsaðila, sem hafði 



verið synjað um alþjóðlega vemd í Hollandi og var þar í ólögmætri dvöl, hefði ekki brotið í bága 
við 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Vísaði rétturinn m.a. til þess að málsaðila hefði staðið til 
boða að fara í lokað búsetuúrræði (e. detention center) þar sem hann gæti notið þjónustu. Taldi 
rétturinn að forsenda þess að vera vistaður þar, þ.e. að sýna samstarfsvilja við framkvæmd 
ákvörðunar um brottvísun, væri ekki ósamrýmanleg 3. gr. sáttmálans. I þessu samhengi vísar 
ráðuneytið til þess að 6. gr. frumvarpsins mælir ekki fyrir um neina slíka frelsisskerðingu sem 
skilyrði til að njóta áframhaldandi þjónustu - einungis þarf að sýna samstarfsvilja við 
framkvæmd ákvörðunar, svo sem öflun ferðaskilríkja. Jafnframt kveður dómurinn á um að 
einstaklingar sem beri að yfirgefa aðildarríki geti að meginstefnu til ekki krafíst þess að dvelja 
áfram í ríkinu til að njóta heilbrigðisþjónustu, félagslegrar eða annarrar tegundar aðstoðar sem 
viðkomandi ríki veitir. Að lokum bendir ráðuneytið á að umræddir einstaklingar geta leitað til 
úrræðis sem til staðar er samkvæmt reglum um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, í sérstökum 
tilvikum, við erlenda ríkisborgara og endurgreiðslur fjárhagsaðstoðar úr ríkissjóði, nr. 520/2021, 
sem settar hafa verið með vísan til 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991. 
Jafnframt eiga þeir rétt á neyðaraðstoð á vegum hins opinbera heilbrigðiskerfis hér á landi, sbr. 
13. gr. reglugerðar um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir á Islandi og 
greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustuna, nr. 1581/2021.

Eins og nánar er rakið vegna umsagnar RKI telur ráðuneytið Ijóst að 4. gr. frumvarpsins, um 
heimild lögreglu til að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum í tengslum við framkvæmd 
ákvarðana um frávísun og brottvísun, samræmist 71. gr. stjómarskrárinnar enda hefur 
sambærilegt ákvæði verið lögfest um langa hríð í lögum um heilbrigðisstarfsmenn og áður í 
læknalögum.

Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 15. nóvember 2022.
I umsögninni benda samtökin á mikilvægi þess að gætt sé að því hvað taki við eftir niðurfellingu 
réttinda skv. 6. gr. frumvarpsins. Þá árétta þau mikilvægi þess að sveitarfélög fái útlagðan 
kostnaðarauka bættan að fullu. Ráðuneytið vísar til þess sem rakið er um ákvæðið við umsagnir 
embættis landlækrús og MHÍ. Hvað varðar þann auka kostnað sem til gæti fallið hjá sveitarfélög 
vísar ráðuneytið til þess að skv. a-lið 2. mgr. 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga skal 
ríkissjóður endurgreiða veitta aðstoð vegna aðstoðar við erlenda ríkisborgara sem eiga ekki 
lögheimili á landinu.

Með þeim aukna hvata sem 6. gr. frumvarpsins felur í sér um að stuðla að samvinnu útlendings 
um heimför ellegar falli réttindi hans niður verður ekki séð að tnikill aukinn kostnaður verði fyrir 
sveitafélög verði frumvarpið að lögum enda má gera ráð fyrir að einungis einstaka útlendingur 
neiti allri samvinnu og missi þannig réttindi að 30 dögum liðnum. Ráðuneytið leitaði sérstaklega 
efltir samráði Sambands íslenskra sveitafélaga fyrir framlagningu frumvarpsins vorið 2022, þ. á 
m. vegna þessa ákvæðis, en engin umsögn barst.

Umsögn mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkurborgar  frá 16. nóvember 2022.
í umsögninni kemur m.a. fram að með 8. gr. frumvarpsins sé verið að „afnema heimild 
Útlendingastofhunar til að taka til efnismeðferðar umsóknir einstaklinga sem hlotið hafa 
alþjóðlega vemd í öðrum ríkjum hafi þeir sérstök tengsl við Island eða ef sérstakar ástæður mæli 
annars með því“. Hér fer skrifstofan með rangt mál því eins og skýrt kemur fram í inngangskafla 
greinargerðar ftumvarpsins, sem og við lestri ákvæðisins, hefur verið fallið frá þessari breytingu. 
Umsókn útlendings um alþjóðlega vemd, sem þegar hefur hlotið slíka vemd í öðm ríki, verður 
því áfram skoðuð á grundvelli 2. mgr. 36. gr. laganna með því tilliti hvort til staðar séu sérstakar 
ástæður eða sérstök tengsl við ísland sem geta leitt til þess að viðkomandi fær efnismeðferð 
umsóknar sinnar hér á landi. Hvað varðar umsögn skrifstofúnnar við aðrar greinar frumvarpsins 
vísast til athugasemda ráðuneytisins við þær greinar í öðmm umsögnum.

Umsögn Mannréttindaskrifstofu Islands (MRSI) frá 9. nóvember 2022.
í umsögninni við 2. gr. frumvarpsins er vísað til þess að kæra falli niður berist ekki greinargerð 
til kærunefndar útlendingamála innan 14 daga. Ráðuneytið áréttar að sú efnisregla sem 
skrifstofan vísar til var, eins og nánar greinir í samráðskafla greinargerðar frumvarpsins, felld úr 
frumvarpinu við úrvinnslu umsagna að loknu samráði í samráðsgátt stjómvalda á vefnum 
ísland.is (mál nr. S-20/2022). Umrædd efnisregla var því ekki heldur í því frumvarpi sem lagt var 
fram sl. vor.



Af umsögn MRSÍ við 13. gr. frumvarpsins, um hverjir eiga rétt á afleiddri vernd , virðist gæta 
ákveðins misskilnings um réttaráhrif alþjóðlegrar vemdar skv. 45. gr. laga um útlendinga. I síðar 
greinda ákvæðinu er gert ráð fyrir að nánustu ættingjar flóttamanna, þ.e. makar, sambúðarmakar 
og böm þeirra undir 18 ára aldri, eigi einnig rétt á vemd. Eins og ákvæðið er hins vegar orðað 
eiga einstaklingar sem hljóta þessa afleiddu vernd einnig rétt á því að nánustu ættingjar þeirra fái 
afleidda vemd hér á landi og svo koll af kolli. Orðalag gildandi ákvæðis býður þannig upp á 
einstaklingar, sem teljast ekki til nánustu ættingja þess sem upphaflega fékk alþjóðlegu vemdina 
hér á landi, fái einnig vemd með öllum tilheyrandi réttindum sem því fylgir. Með þessu er 
meginmarkið 45. gr. laganna, um rétt nánustu aðstandenda flóttafólks til alþjóðlegrar vemdar hér 
á landi, útvíkkað langt út fyrir það sem getur eðlilegt talist og stefnt var að með setningu 
ákvæðisins. I megindráttum felur 13. gr. frumvarpsins í sér að þeir einstaklingar, sem tengjast 
aðila sem hlotið hefur afleidda vernd á grundvelli 45. gr. laganna, geti ekki fengið slíka vemd. 
Ráðuneytið vekur þó athygli á að frumvarpið hefur engin áhrif á gildandi rétt þessara 
einstaklinga til að sækja um dvalarleyfi vegna fjölskyldusameiningar, sbr. VII. kafla laga um 
útlendinga.

Umsögn Persónuverndar  frá 10. nóvember 2022.
I umsögninni kemur fram það mat Persónuvemdar að ráðuneytið hafi bmgðist við þeim 
athugasemdum sem stofnunin gerði við 4. gr. frumvarpsins í umsögn hennar til allsherjar- og 
menntamálanefhdar 31. maí 2022.

Niðurlag.
Ráðuneytið hafði skamman frest til að vinna framangreindar athugasemdir. Alls bámst 16 
umsagnir sem telja samanlagt 69 bls. um flest ákvæði fmmvarpsins. Ráðuneytið er reiðubúið að 
svara þeim athugasemdum sem ekki em teknar sérstaklega til umfjöllunar hér munnlega á fundi 
með allsherjar- og menntamálanefnd.

Fyrir hönd ráðherra

Valgerður María Sigurðardóttir Amar Sigurður Hauksson




