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Umsögn Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNHCR) barst allsherjar- og menntamálanefnd 
30. nóvember sl. vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um útlendinga nr. 80/2016 
(alþjóðleg vemd), sbr. þskj. 400 - 382. mál. í umsögninni er vikið að ákveðnum atriðum sem 
stofnunin leggur í hendur íslenskra stjómvalda að taka til frekari skoðunar. Stofnunin skilaði inn 
sambærilegri umsögn 16. ágúst 2019 vegna frumvarpsins sem þá var lagt fram á 150. löggjafarþingi, 
sbr. þskj. 1228.

Endurteknar umsóknir (7. gr. frumvarpsins)
I umsögninni kemur fram sú afstaða UNHCR að umsókn skuli aðeins teljast endurtekin umsókn þegar 
leyst var úr fyrri umsókn á efnislegum grundvelli og að fjarlægja skuli skilyrði um „sýnilega auknar 
líkur“ úr ákvæði 7. gr. frumvarpsins. Við útfærslu hugtaksins endurtekin umsókn og málsmeðferð 
slíkra umsókna í 7. gr. var tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/32/EB höfð til hliðsjónar, m.a. 
40. gr. tilskipunarinnar. Tilskipunin gerir ekki þá kröfu að umsókn um alþjóðlega vemd hafi verið 
metin á efnislegum grundvelli svo unnt sé að líta á síðari umsókn sem endurtekna umsókn. Auk þess 
er gerð sú krafa að umsóknin sýni fram á verulega auknar líkur á því að umsækjandi uppfylli skilyrði 
fyrir veitingu alþjóðlegrar vemdar (e. significantly add to the likelihood of the applicant qualifying as 
a beneficiary of intemational protection ). Gengur 7. gr. frumvarpsins þannig ekki lengra en þær 
reglur sem ríki Evrópusambandsins hafa sett sér um endurteknar umsóknir.

Þá áréttar ráðuneytið að þau mál sem falla undir 36. gr. laga um útlendinga, þ. á m. vemdarmál, hljóta 
almennt ítarlegri skoðun á Islandi en í ríkjum Evrópusambandsins á grundvelli 2. mgr. 36. gr. þar sem 
kveðið er á um taka skuli umsókn til efhismeðferðar ef útlendingur hefúr slík sérstök tengsl við landið 
að nærtækast sé að hann fái vemd eða ef sérstakar ástæður mæla annars með því.

Fyrsta griðland (b-liður 8. gr. frumvarpsins)
I umsögn UNHCR er þeim tilmælum beint til stjómvalda að tilgreina nánar í lögum það mat sem 
stjómvöld þurfi að taka til skoðunar við beitingu fyrsta griðlands. Þá kemur í umsögninni fram það 
mat stofiiunarinnar að halda eigi aftur af endursendingum til ríkja sem em ekki aðilar að 
flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna.

Við útfærslu hugtaksins fyrsta griðland og málsmeðferð umsókna skv. b-lið 8. gr. frumvarpsins var 
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framangreind tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/32/EB höfð til hliðsjónar, þá sérstaklega 38. 
gr. tilskipunarinnar. I þeirri grein er fjallað um skilyrði þess að unnt sé að beita ákvæði um fyrsta 
griðland, þ. á m. að umsækjandi geti sótt um alþjóðlega vemd í ríkinu, líf hans og frelsi séu ekki í 
hættu og hann eigi ekki á hættu að verða fyrir vanvirðandi eða ómannúðlegri meðferð. I b-lið 8. gr. 
frumvarpsins eru sambærileg skilyrði sett fram og er fjallað með nánari hætti um þau skilyrði í 
greinargerð með frumvarpinu. Þannig er tilgreint í frumvarpinu það mat sem stjómvöld þurfa að taka 
til skoðunar við beitingu fyrsta griðlands og verður ekki séð að fjalla þurfi um það með nánari hætti.

I b. lið 8. gr. frumvarpsins er ekki gerð krafa um að viðkomandi ríki sé aðili að flóttamannasamningi 
Sameinuðu þjóðanna en nauðsynlegt er að þau réttindi sem mælt er fyrir um í honum séu virt. Mat á 
því fer ávallt fram við meðferð mála hjá Utlendingastofnun og eftir atvikum kæmnefnd 
útlendingamála. Dænii um ríki sem em ekki aðilar að flóttamannasamningnum em Malasía, Indland, 
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Eftir sem áður verður það í höndum Utlendingastofnunar og kæmnefndar útlendingamála að meta 
hvert og eitt mál á einstaklingsgfundvelli, m.a. með hliðsjón af einstaklingsbundnum aðstæðum 
umsækjanda, stöðu hans í því ríki sem hann hefúr tengsl við og aðstæðum í ríkinu. Stjómvöldum er 
ekki heimilt að senda einstaklinga til ríkis þar sem hann á hættu á að sæta pyndingum eða ómannlegri 
eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, sbr. 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, eða til svæðis þar sem 
hann hefur ástæðu til að óttast ofsóknir eða þar sem ekki er tryggt að hann verði ekki sendur áfram til 
slíks svæðis, sbr. 42. gr. laga um útlendinga (non-refoulement ). Akvæði b. liðar 8. gr. frumvarpsins 
breytir engu þar um.

Fjölskyldusameiningflóttamanna (13. og 15. gr. frumvarpsins)
I umsögninni er þeim tilmælum beint til stjómvalda að viðurkenna rétt aðstandanda flóttamanna til 
afleiddrar vemdar , einnig í þeim tilvikum þegar sá einstaklingur sem fjölskyldusameiningin 
grundvallast á kom hingað til lands í boði stjómvalda (svokallaðir kvótaflóttamenn).

Samkvæmt 13. gr. frumvarpsins munu nánustu aðstandendur einstaklings, þ.e. maki eða 
sambúðarmaki hans og böm eða stjúpböm hans yngri en 18 ára sem em án maka eða sambúðarmaka, 
sem hlotið hefúr alþjóðlega vemd á Islandi eftir sem áður eiga einnig rétt á alþjóðlegri vemd ( 
afleiddri vernd ) nema sérstakar ástæður mæli því mót. Eins og ákvæði 45. gr. laga um útlendinga er 
orðað í dag eiga einstaklingar sem hljóta þessa afleiddu vemd einnig rétt á því að nánustu 
aðstandendur þeirra fái afleidda vernd hér á landi og svo koll af kolli. Orðalag gildandi ákvæðisins 
býður þannig upp á að einstaklingar, sem teljast ekki til nánustu aðstandanda þess sem upphaflega 
fékk alþjóðlega vemd, fái einnig vemd með öllum þeim tilheyrandi réttindum sem því fylgir. I 
megindráttum felur 13. gr. frumvarpsins í sér að þeir einstaklingar sem tengjast aðila sem hlotið hefur 
afleidda vemd á grundvelli 45. gr. laga um útlendinga geti ekki fengið slíka vemd en ráðuneytið 
áréttar að frumvarpið hefur engin áhrif á gildandi rétt þessara einstaklinga til að sækja um dvalarleyfi 
vegna fjölskyldusameiningar, sbr. VII. kafla laga um útlendinga. Með 13. gr. frumvarpsins er því ekki 
verið að draga úr möguleikum fólks á fjölskyldusameiningu heldur er verið að afmarka hverjir geta 
fengið alþjóðlega vemd á þeim grundvelli að tengjast aðila sem hlotið hefur slíka vemd.

Með 15. gr. frumvarpsins er lagt til að undanþáguákvæði a-liðar 4. mgr. 70. gr. laga um útlendinga 
eigi ekki við um umsókn um fjölskyldusameiningu við útlending sem hefur verið boðið hingað til 
lands af stjómvöldum skv. 43. gr. laganna. Er það talið eðlilegt þar sem við val því á hvaða hópum og 
einstaklingum er boðið til landsins er leitað til Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og gætt að 
einingu fjölskyldunnar. Komi upp tilvik þar sem nánasti aðstandandi kvótaflóttamanns kom ekki með 
honum til landsins af einhverjum ástæðum yrði það eðli máls samkvæmt skoðað sérstaklega m.t.t. 43. 
gr. laganna. Til nánari útskýringar er í 15. gr. frumvarpsins einungis verið að breyta a. lið 4. mgr. 70. 
gr. laga um útlendinga hvað varðar þau afmörkuðu tilvik er útlendingur sækir um dvalarleyfi hér á 
landi á grundvelli hjúskapar eða sambúðar við útlending sem kom hingað til lands í boði stjómvalda 
(kvótaflóttamaður). Forsenda gildandi ákvæðis er að til viðkomandi hjúskapar á milli aðilanna hafi 



verið stofnað áður en kvótaflóttamaðurinn kom hingað til lands. Eðli málsins samkvæmt hefði þessi 
maki, hefði verið vitað um verustað hans, alltaf fallið undir einingu fjölskyldunnar þegar 
kvótaflóttamanninum var boðið hingað til lands. Með öðrum orðum hefði makinn því með réttu átt að 
fá stöðu flóttamanns hér á landi. Með breytingunni er gert ráð fyrir að viðkomandi fái stöðu á 
grundvelli 43. gr. (sama vemd og kvótaflóttamaðurinn) í stað hefðundins dvalarleyfis á grundvelli 70. 
gr. Er þannig um ívilnandi breytingu að ræða.

Niðurlag
Með vísan til framangreinds er það mat ráðuneytisins að athugasemdir UNCHR kalli ekki á 
breytingar á efnisatriðum frumvarpsins.
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