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Efni: Samræmi við stjómarskrá

Á fundi allsherjar- og menntamálanefndar 29. nóvember sl. var samþykkt, með vísan til 51. gr. laga 
um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, að óska eftir minnisblaði frá dómsmálaráðuneytinu til að fjalla 
frekar um, umfram það sem kemur fram í bréfí ráðuneytisins til nefndarinnar frá 24. nóvember sl., 
hvemig frumvarp til laga um breytingu á lögurn um útlendinga, nr. 80/2016 (alþjóðleg vemd), sbr. 
þskj. 400 - 382. mál, samræmist stjórnarskrá að virtri umsögn Mannréttindastofnunar Háskóla 
Islands (MHI) þar sem nefnd eru tiltekin ákvæði stjórnarskrár sem varða efni frumvarpsins.

I umsögn MHI frá 11. nóvember 2022 kemur eftirfarandi fram: ífyrsta lagi kemur fram [i] kafla 4 í 
almennum athugasemdum með frumvarpinu: „Frumvarpið gefur ekki tilefhi 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 
böm 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. Ohjákvæmilegt er að löggjafinn taki skýra afstöðu, að 
undangengnu efnislegu mati, til þess hvort skilyrðum stjórnarskrárákvæða sé fullnœgt.

Ráðuneytið áréttar það sem fram kemur í bréfi þess til allsherjar- og menntamálanefndar 24. 
nóvember sL, nánar tiltekið að frumvarpið mælir ekki fyrir um breytt mat á endursendingum, 
sérákvæðum um böm eða rétt útlendinga til aðgangs að dómstólum. Það sama á við um tilvísanir 
MHI til 68. gr. stjórnarskrárinnar og 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu hvað varðar framkvæmd 
ákvarðana enda leggur frumvarpið ekki til neinar breytingar á mati stjómvalda um hvort aðstæður í 
heima- eða móttökuríki myndu brjóta í bága við þessi ákvæði. í umsögn MHI er þó sérstök umfjöllun 
um 2. og 6. gr. frumvarpsins og mun umfjöllun ráðuneytisins því taka til þeirra ákvæða.

Um 2. gr. frumvarpsins
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Ákvæði 2. gr. frumvarpsins hljóðar svo: „Við 7. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: 
Ákvörðun Útlendingastofnunar um synjun á efnismeðferð á grundvelli 36. gr. sætir sjálfkrafa kæru til 
kærunefndar útlendingamála nema umsækjandi óski þess sérstaklega að kæra ekki og skal greinargerð 
vegna kæru berast kærunefnd innan 14 daga frá birtingu ákvörðunarinnar.“

í umsögn MHÍ kemur fram að svo skammur greinargerðarfrestur geti brotið gegn réttinum til 
raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns sem m.a. sé tryggður í 13. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. I 
umræddu ákvæði sáttmálans kemur fram að sérhver sá sem á er brotinn sá réttur eða það frelsi hans 
skerts, sem lýst er í samninginum, skuli eiga raunhæfa leið til að ná rétti sínúm fyrir opinberu 
stjómvaldi. Ekki eru ákvæði sambærileg 13. gr. í íslensku stjórnarskránni og fjallar það fyrst og 
fremst um þá þjóðarréttarskyldu aðildarn'kja að haga reglum sínum innanlands á þann veg að 
einstaklingar geti sótt rétt sinn samkvæmt sáttmálanum íyrir innlendum stofnunum.

I málum er varða brottvísun útlendinga, þar sem því er haldið fram að brottvísunin sem slík eða þær 
aðstæður sem bíði útlendings í móttökuríki brjóti gegn réttindum viðkomandi samkvæmt 
sáttmálanum, hefur Mannréttindadómstóll Evrópu slegið því föstu að 13. gr. sáttmálans verndi ekki 
aðeins rétt einstaklinga til að fá ítarlega sjálfstæða endurskoðun slíkrar ákvörðunar, s.s. hjá æðra 
stjómvaldi, heldur jafnframt að framkvæmd brottvísunar verði frestað þar til niðurstaða slíkrar 
endurskoðunar liggur fyrir, sjá m.a. dóm réttarins í máli nr. 27765/09.

Á íslandi er það Útlendingastofnun sem ber ábyrgð á því að framkvæma einstaklingsbundið mat og 
taka ákvarðanir í málum umsókna um alþjóðlega vemd. Slíka ákvörðun er unnt að kæra til 
kærunefndar útlendingamála sem er sjálfstæð stjómsýslunefnd, sbr. 6. og 7. gr. laga um útlendinga, 
nr. 80/2016. í 1. mgr. 35. gr. laganna kemur fram sú meginreglan að ekki sé heimilt að framfylgja 
ákvörðun um að umsækjandi um alþjóðlega vernd skv. 36. (sem 2. gr. frumvarpsins nær til), 37. eða 
39. gr. skuli yfirgefa landið fyrr en ákvörðunin er endanleg á stjómsýslustigi nema umsækjandi 
sjálfur óski þess að hverfa úr landi. Ákvæði 2. gr. frumvarpsins breytir ekki þessari meginreglu og í 
þessu samhengi er einnig áréttað að ákvæði 35. gr. laganna veitir mun rýmri rétt en sambærilegt 
ákvæði 29. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 kveður á um. Þar sem kæra til kærunefndar frestar 
réttaráhrifum í þessum málum er skilyrði 13. gr. mannréttindasáttmálans um raunhæft úrræði 
uppíyllt. Þá mun sjálfkrafa kæra ákvörðunar tryggja erm frekar réttaröryggi málsaðila enda hefur það 
komið of oft upp í framkvæmd að löglærðum talsmanni aðila láist að kæra innan tilskilins kærufrests 
7. gr. laga um útlendinga, sjá m.a. nýlegan úrskurð kærunefndar útlendingamála í máli nr. 441/2022 
sem birtur er á úrskurðarvef Stjómarráðsins. Hvað varðar þá breytingu sem 2. gr. frumvarpsins hefúr í 
for með sér á málsmeðferð greinargerðar til kærunefndar útlendingamála vísast til umfjöllunarinnar í 
bréfi ráðuneytisins til allsherjar- og menntamálanefndar hinn 24. nóvember sl.

Um 6. gr. frumvarpsins
Hvað varðar 6. gr. frumvarpsins segir í umsögn MHÍ: Ekki er Ijóst af lestri frumvarpsins hvort hin 
breytta regla geti leitt til þess að einstaklingar falli utan allrar þjónustu ogframfærsluaðstoðar, 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. Þá er vísað til dóms 
Mannréttindadómstóls Evrópu í máli nr. 17931/16.

Ráðuneytið áréttar að í umræddu máli Mannréttindadómstólsins 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 en ákvæðið er 
sambærilegt 68. stjórnarskrárinnar. í málinu lá íýrir að málsaðila stóð til boða að fara í lokað 
búsetuúrræði (e. detention center) þar sem hann gæti notið þjónustu að því gefnu að hann sýndi 
samstarfsvilja við framkvæmd ákvörðunar um brottvísun. I Hollandi var staðan því sú að til þess að 
eiga kost á áframhaldandi þjónustu þyrfti viðkomandi að fara í lokað búsetuúrræði með tilheyrandi 
frelsisskerðingu og sýna samstarfsvilja. Taldi dómurinn þessa tilhögun þarlendra yfírvalda ekki vera 
ósamrýmanlega 3. gr. sáttmálans. Þá tók rétturinn fram að einstaklingar sem beri að yfirgefa 



aðildarríki geti að meginstefnu til ekki krafist þess að dvelja áfram í ríkinu til að njóta 
heilbrigðisþjónustu, félagslegrar- eða annarrar tegundar aðstoðar sem ríkið veitir.

Akvæði 6. gr. frumvarpsins gerir veigamiklar undanþágur frá niðurfellingu réttinda og þannig er ekki 
heimilt að fella niður réttindi bama, foreldra eða umsjónarmanna þeirra og annarra heimilismanna 
sem teljast til ættingja bama, bamshafandi kvenna, alvarlegra veikra einstaklinga og fatlaðra 
einstaklinga með langvarandi stuðningsþarfir. Þessi tilgreindi hópur fær því notið áframhaldandi 
þjónustu og þarf ekki að sýna samstarfsvilja við framkvæmd ákvörðunar til að njóta þjónustunnar. 
Varðandi þá einstaklinga sem niðurfellingin gæti átt við um gerir b-liður 6. gr. ráð fyrir að heimilt 
verði að fresta niðurfellingunni vegna sanngirnissjónarmiða að því gefnu að viðkomandi sýni 
samstarfsvilja við framkvcemd ákvörðunar . I skýringum við ákvæðið er nánar útfært hvemig skuli 
meta að viðkomandi hafí sýnt samstarfsvilja. 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 verndarkerfínu. Þá bendir ráðuneytið á að samkvæmt gildandi ákvæði 8. 
mgr. 33. gr. á ríkisborgari EES- eða EFTA-ríkis ekki rétt á áframhaldandi þjónustu þegar 
Útlendingastofnun hefur hafnað umsókn hans um alþjóðlega vernd. Þá eiga einstaklingar frá öruggum 
upprunaríkjum sem leggja fram umsóknir sem metnar eru bersýnilega tilhæfulausar eðli máls 
samkvæmt ekki heima í vemdarkerfínu og njóta þeirra réttinda sem þar er mælt fyrir um. Um slíkar 
umsóknir gildir sérstök forgangsmeðferð sem mælt er fyrir um í b-lið 1. mgr. 29. gr. laga um 
útlendinga og kæra á slíkri ákvörðun til kærunefndar útlendingamála frestar ekki réttaráhrifum, sbr. 2. 
mgr. 35. gr. laganna.

A Islandi eru ekki rekin lokuð búsetuúrræði ólíkt því sem er í hinum Schengen-ríkjunum og því er 
ferðafrelsi útlendinga sem hafa fengið endanlega synjun á stjórnsýslustigi ekki skert. Fyrrgreindur 
dómur Mannréttindadómstólsins setur því mun hærri þröskuld en 6. gr. frumvarpsins leggur til. Sýni 
útlendingur samstarfsvilja mun hann áfram njóta þeirrar þjónustu sem honum stóð til boða á meðan 
umsóknin var til meðferðar hjá stjórnvöldum. Er um lágmarkskröfu að ræða sem er í fullu samræmi 
við skyldu þessara einstaklinga skv. 6. málsl. 5. mgr. 104. gr. laga um útlendinga. Ráðuneytið telur 
mikilvægt að benda á að í þessum tilvikum er lögmætri málsmeðferð stjórnvalda lokið og því þegar 
búið að leggja einstaklingsbundið mat á umsókn um alþjóðlega vernd m.t.t. aðstæðna í heima- eða 
móttökuríki, m.a. með vísan til 3. gr. mannréttindasáttmálans og 42. gr. laga um útlendinga ( 
non-refoulement). Algjör grundvallarforsenda verndarkerfísins er sú að útlendingur sem uppfyllir 
ekki skilyrði til alþjóðlegrar verndar eða dvalarleyfís á grundvelli mannúðarsjónarmiða beri að 
yfírgefa landið til heima- eða móttökuríkis. Önnur niðurstaða gerir lögmæta málsmeðferð stjórnvalda 
í raun marklausa.

Eins og ráðuneytið fjallaði um í áðurnefndu bréfí til allsherjar- og menntamálanefndar eiga þeir 
einstaklingar sem sæta niðurfellingu réttinda, þá vegna athafna eða athafnaleysis þeirra sjálfra við 
framkvæmd ákvörðunar um að yfirgefa landið, möguleika á að leita sér aðstoðar á grundvelli 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 heilbrigðiskerfís hér á landi, sbr. 13. gr. reglugerðar um 
heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir á Islandi og greiðslur fyrir 
heilbrigðisþjónustuna, nr. 1581/2021. Til staðar er því neyðarúrræði fyrir þessa einstaklinga sem 
uppíyllir þær kröfur sem 76. gr. stjómarskrárinnar gerir og tryggir að þeir eigi ekki á hættu 
ómannúðlega eða vanvirðandi meðferð í skilningi 68. gr. stjómarskrárinnar, sbr. 3. gr. 
mannréttindasáttmálans. I þessu Ijósi bendir ráðuneytið á að 76. gr. er ekki án takmarkana og þannig 
er löggjafanum heimilt að setja um það nánari skilyrði um hverjir njóta réttar samkvæmt ákvæðinu. 
Þannig er t.d. í lögum um almannatryggingar nr. 100/2007 skilyrði um lágmarksdvöl og lögheimili 
einstaklinga svo þeir öðlist rétt til almannatrygginga. Að framangreindu virtu er skýrt að frumvarpið 
leiðir ekki til þess að útlendingur falli utan allrar þjónustu eða framfærslu á vegum hins opinbera.



Samkvæmt framansögðu verða þau réttindi sem veitt eru innan vemdarkerfisins eftir endanlega 
synjun á stjórnsýslustigi, verði frumvarpið að lögum, háð því að viðkomandi sýni samstarfsvilja 
vegna heimfarar eða eftir atvikum flutnings í íylgd lögreglu úr landi. Sýni einstaklingur samstarfsvilja 
en brottflutningi verður samt sem áður ekki við komið, mun viðkomandi áfram njóta þeirra réttinda. 
Algengasta ástæða þess að einstaklingar ílengjast hér á landi eftir að hafa fengið endanlega synjun á 
umsókn um alþjóðlega vemd er skortur á samstarfsvilja við íslensk stjómvöld, s.s. við öflun 
ferðaskilríkja, auk þess sem nokkur ríki taka ekki við eigin ríkisborgurum sem fluttir eru í íylgd 
lögreglu. Slíkir flutningar eru algjört neyðarúrræði stjómvalda þegar útlendingar sem hafa ekki 
heimild til dvalar á íslandi neita að yfirgefa landið sjálfviljugir. Mikilvægt er að taka fram að 
útlendingum í þessari stöðu er ávallt frjálst að snúa sjálfviljugur til baka, eftir atvikum með aðstoð 
stjómvalda, án vandkvæða af hálfu heimaríkis eða þess ríkis sem viðkomandi hefur heimild til dvalar 
í.

Hvað varðar tilvísun MHÍ til 65. gr. stjórnarskrárinnar byggist 6. gr. frumvarpsins á hlutlægum og 
málefnalegum sjónarmiðum. Þannig er tilgreindur hópur undanskilinn niðurfellingu réttinda en hann 
telst jafnan vera í viðkvæmari stöðu en fullorðnir einstaklingar sem eru heilbrigðir og bamlausir.

Niðurlag
í tilefni af umsögn MHÍ gafst tækifæri til að fjalla ítarlega um ákveðin atriði frumvarpsins og 
samræmi við stjórnarskrár. Vill ráðuneytið taka skýrt fram að það telur að ákvæði frumvarpsins séu 
ekki í ósamræmi við efni stjómarskrár og mannréttindasáttmála Evrópu.

Fyrir hönd ráðherra

Arnar Sigurðtír Hauksson


