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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016 (alþjóðleg vemd), 382. mál, 
stjómarfrumvarp.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 28. október sl., þar sem óskað er álits Læknafélags íslands (LÍ) á 
frumvarpi laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016 (alþjóðleg vemd), 382. mál á 153. 
löggjafarþingi.

A fyrri stigum gaf LÍ og Félag læknanema umsögn um frumvarpið og gerði þá einkum athugasemdir 
við áform í 19. gr. þess fhimvarps sem þá var til umfjöllunar. Þar var gert ráð fyrir að lögregla mætti 
skylda útlending til að gangast undir heilbrigðisskoðun og læknisrannsókn ef nauðsynlegt þætti til að 
tryggja framkvæmd. Félögin geröu alvarlega athugasemd við þessi áform og töldu þau ekki samrýmast 
3. gr. Helsinki-yfirlýsingarinnar. Umsögnin fylgir hjálögö. Þegar frumvarpið var lagt fram í april sl. 
(595. mál á 152. löggjafarþingi) hafði ákvæöið verið fellt út.

í fyrirliggjandi frumvarpi er í 4. gr. gert ráð fyrir að á eftir 2. mgr. 17. gr. komi ný málsgrein sem gefi 
lögreglu heimild til að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbrigði til að 
ferðast. LÍ gerir ekki athugasemd við þetta nýja ákvæði enda sýnist það í samræmi viö 2. mgr. 19. gr. 
laga um heilbrigðisstarfsmenn nr. 32/2012.

LI vill þó árétta þá afstöðu að kalli útgáfa heilbrigðisvottorös á heilbrigðisskoöun eða 
læknisrannsókn á grundvelli nýrrar 3. mgr. 17. gr. laganna, verði frumvarpið að Iðgum, og 
viðkomandi samþykkir ekki slíka rannsókn þá verður hún aldrei framkvæmd að mati LÍ nema 
að undangengnum dómsúrskurði.
Vegna 6. gr. frumvarpsins, sem breytir 8. mgr. 33. gr. laganna, leggur LÍ þunga áherslu á að það takist 
innan 30 daga tímafrestsins að framfylgja ákvörðun svo ekki komi upp sú staða að þessi hópur njóti 
almennt ekki þeirra grunnmannréttinda sem heilbrigðisþjónusta telst vera. Vissulega er í ákvæðinu tekið 
fram að ekki sé 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. Ákvæöið gerir ekki ráð fyrir að aimenn 
heilbrigðisþjónusta falli þar undir. Að njóta heilbrigðisþjónustu eru grundvallarmannréttindi eins og 
áður segir eins og fram kemur i fjölmörgum mannréttindasamningum sem ísland hefur staðfest.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar LÍ,

Steinunn Þórðardóttir, formaður.

Hjálagt: Umsögn LÍ og FL til dómsmálaráðherra 14. febrúar 2022.
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14. febrúar2022
Umsðgn um drög að frumvarpi til laga 

Útlendingalög (alþjóðleg vernd)

Umsögn þessi fjallar um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um útlendinga (alþjóðleg 
vemd), sem birt var á samradsgatt.is þann 28. janúar 2022. Því miður náðist ekki að senda umsögnina 
inn í samráðsgáttina áður en fresturinn rann út þann 11. febrúar og hún þvi send beint til 
dómsmálaráðuneytisins.

Stjóm Læknafélags íslands (LÍ) og stjóm Félags læknanema (FL) hefur yfirfarið umrædd drög að 
lagafrumvarpi og gerir alvarlegar athugasemdir við þann hluta frumvarpsins er varðar 
heilbrigðisskoðanir og læknisrannsóknir.

Stjómir LÍ og FL koma fram eftirfarandi athugasemdum, um 19. grein frumvarpsins:

1. í 19. gr. er lögreglu gert “heimill að skylda útlending til að gangast undir heilbrigðisskoðun og 
lœknisrannsókn ef nauðsynlegt þykir til að tryggja framkvœmd". I greinargerð með 
frumvarpinu er sérstaklega fjallað um að þetta taki m.a. til heilbrigðisskoðana til að tryggja að 
einstaklingur “sé nœgiiega hraustur til að geta ferðast (e. fit-to-fly) ”. Við teljum þetta ekki 
samræmast þeim siðareglum sem læknar starfa eftir. í 3. gr. Helsinki-yfirlýsingarinnar eru 
siðareglur lækna í þessu samhengi vel teknar saman:

“"Genfaryfirlýsing Alþjóðafélags lœkna bindur lœkninn með orðunum: „Ég mun hafa heilsu 
sjúklinga minna að leiðarljósiframar öHu öðru“ og i Alþjóðasiðareglum lœkna erþvi iýstyflr, 
að „Lœknir skal aðeins gera það sem er sjúklingnum fyrir bestu, þegar hann veitir 
lœknisþjónustu.

Sé útlendingur sem vísa á úr landi tilneyddur til að sæta slíkri skoðun, má gefa sér að 
viðkomandi sé andvígur því að vera vísað úr landi. Oft hafa einstaklingar í slíkri stöðu flókin 
vandamál, gjaman á grunni áfallastreitu, og verið er að vísa þeim aftur I aðstæður þar sem þau 
telja lífi sínu og heilsu ógnað. Með því að gera ofangreint vottorð þyrfti læknir að telja að slík 
brottvísun úr landi sé viðkomandi fyrir bestu, sbr. ofangreindar siðareglur. Virðing fyrir 
manneskjunni og gagnkvæmt traust er grundvöllur læknisstarfsins. Framkvæmd sem þessi 
vinnur gegn hagsmunum og mannréttindum sjúklinga, og teljum við hana stangast á við 
Mannréttindayftrlýsingu Sameinuðu Þjóðanna.

2. Gerðar eru alvarlegar athugasemdir við að ekki sé krafist dómsúrskurðar áður en útlendingur er 
neyddur til að sæta heilbrigðisskoðun og læknisrannsókn. Til samanburðar má nefna 2. mgr. 
78. gr. sakamálalaga, þar sem segir: “Likamsrannsókn eða geðrannsókn skv. 71. gr. skal 
ákveðin með úrskurði dómara nema Jyrir liggi ótvirœtt samþykki þess sem i hlut á." I tilfelli 



sakbominga i sakamálum þarf þannig dómsúrskurð til að gera líkamsrannsókn á viökomandi. í 
nýju frumvarpsdrögunum hefiir lögregla einfaldlega heimild til að skylda viðkomandi til þess. 
Neiti útlendingur að undirgangast slíka rannsókn er lögreglu heimilt, skv. frumvarpi, að sækja 
dómsúrskurö til þess. Að okkar mati ætti þessu að vera öfugt snúið, að í Öllum tilfellum þurfi 
aö afla dómsúrskurðar nema fyrir liggi ótvirætt samþykki þess sem í hlut á. Mannréttindi 
útlendinga ættu ekki vera minni en mannréttindi sakbominga á íslandi.

3. í frumvarpinu er margt óljóst um framkvæmd heilbrigðisskoðana og læknisrannsókna. Hvaða 
læknar eiga að sinna þeim skoðunum og tilheyrandi útgáfu vottorða? Þarf í ákveðnum tilfellum 
aö leita álits sérfræöilæknis? Hvað ef læknir telur viðkomandi ekki vera hæfan til að vera fluttur 
úr landi? Hvað eftveir læknar eru ósammála um slíkt, sbr. brottvísun þungaðrar konu áriö 2019? 
Hvaða ábyrgð ber læknir sem ritar slík vottorð?

4. í 19. gr. frumvarpsins segir: "Með heilbrigðisskoðun og lœknisrannsókn er átt við mat á 
einstaklingi sem viðurkenndur heilbrigðisstarfsmaður framkvœmir eða annar aðili sem er til 
þess bœr að ákvarða heilbrigðisástand viðkomandi". 
Ofangreindur texti er óljós og býður upp á mjög víða túlkun á því hver geti framkvæmt slíkt 
mat. Aðeins heilbrigðisstarfsmaður með starfsleyfi skv. lögum um heilbrigðisstarfsmenn ætti 
að geta framkvæmt slíkt mat og liggur f orðanna eöli að læknisrannsókn verður aðeins 
framkvæmd af lækni. Sé ætlunin sú að gera heildrænt mat á því hvort heilsu einstaklings sé 
stefnt f hættu meö framkvæmd brottvisunar, ætti að koma skýrt fram að slíkt skuli vera vottað 
af lækni.

Stjómir LÍ og FL telja aö margir ágallar séu á 19. gr. frumvarpsins, en allra mikilvægast er þó aö 
framkvæmd á 19. gr. af hálfu lækna er ekki 1 samræmi við siðareglur sem læknar eru skuldbundnir til 
að starfa samkvæmt. Jafnframt sé með frumvarpinu boðuð heimild til að brjóta gegn mannréttindum 
fólks í mjög viðkvæmri stöðu. Stjómir LÍ og FL hvetja dómsmálaráðherra til að gera verulegar 
breytingar á 19. gr. áður en frumvarpið er lagt frarn. Hér er um flókin siðfræðileg álitamál aö ræða og 
hvetjum við ráöherra til aö leita ráðgjafa frá sérfræöingum á sviði siðfræöi i heilbrigðisþjónustu við 
endurskoðun 19. gr. frumvarpsins.

Virðingarfyllst,
F.h. stjómar Læknafélags íslands
Steinunn Þórðardóttir, formaður.

F.h. stjómar Félags læknanema 
HjÖrdís Ásta Guðmundsdóttir, formaður.


