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Umsögn Samtaka hernaóarandstæöinga um frumvarp um eftirlit með 
hlutum sem hafa hernaðarlegan tílgang

SHA fagna því að ríkisstjóm íslands viðurkenni þörfina á því að hafa eftirlit 
með hlutum, þjónustu og fjárfestingum sem hafa hemaðarlega þýðingu, í þeim 
tilgangi að viðhalda friði og öryggi, til vamar gegn hryðjuverkum og til að 
tryggja virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi. SHA vilja hins vegar leggja 
til ákveðnar grundvallarbreytingar á fnimvarpinu, svo þessum góða tilgangi 
laganna verði betur náð.

Þar sem markmið laganna, sbr. 1. gr. frv., virðast vera að vinna gegn 
vígvæðingu heimsins þykir SHA skjóta skökku við að víðsvegar í frumvarpinu 
sé utanríkisráðherra veitt heimild til að gefa undanþágur frá hinum ýmsu 
ákvæðum laganna. Telja SHA að einfaldara væri að skera efhisinnihald 
lagatextans við nögl, og hann sé því svo hljóðandi:

„Enginn má flytja út, flytja inn eða framleiða hergögn eða hluti með tvíþætt 
notagildi.“

Þessi efnisgrein, sem byggir á 4. gr. frv., nær þeim tilgangi laganna að koma í 
veg fyrir að á íslandi skjóti hergagnaiðnaður rótum. Skilgreininga- og 
viðurlagahlutar laganna mega að mati SHA halda sér næsta óbreyttir, en þó ber 
sérstaklega að fagna eftirfarandi málsgrein í 2. gr. frv.:

„[...] en gera að auki islenskum ríkisborgurum refsiábyrgð fyrir verknað sem 
þeir fremja erlendis þrátt fyrir að verknaðurinn sé ekki refsiverður samkvæmt 
lögum þess ríkis þar sem brotið var framið.“

SHA styðja eindregið að þetta ákvæði haldist í endanlegri útgáfu laganna, að því 
gefnu að efnisbreytingar SHA verði teknar til greina. Þar með væri Island ekki 
einungis lýst laust undan hergagnabraski, heldur tæki löggjafinn einarða afstöðu 
gegn þeim íslensku ríkisborgurum sem stunduðu slíkt brask utan landsteinanna.

SHA gera jafnframt athugasemd við hversu víðtækt vald ráðherra er falið 
samkvæmt lögum þessum og honum raunar heimilt að víkja þeim til hliðar 
nánast að geðþótta. Eðlilegra er að löggjafinn leggi sjálfur línumar varðandi 
heimildir til viðskipta með búnað af þessu tagi og hversu rúmar þær skuli vera. 
Hafa ber í huga eðli þess vamings sem hér um ræðir. Hvers kyns vopnasala er



hápólitískt mál og henni fylgir mikil ábyrgð -  meiri en svo að hægt sé að fela 
ráðherra sjálfdæmi í slíkum málum.
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