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MANNRÉTTINDASKRIFSTOFA ÍSLÁNDS 
ICELANDIC HUMAN RIGHTS CENTRE

Umsögn Mannréttindaskrifstofu íslands um frumvarp til laga um eftirlit með 
þjónustu og hlutum sem hafa hernaðarlega þýðingu, 115. mál sem lagt hefur 
verið fram á 138. löggjafarþingi 2009-2010, nánar tiltekið þingskjal 128, 2. 
nóvember 2009.

Mannréttindaskrifstofu íslands hefur borist til umsagnar ofangreint frumvarp til laga um 
eftirlit með þjónustu og hlutum sem hafa hernaðarlega þýðingu. í athugasemdum í 
greinargerð með frumvarpinu er tekið fram að nauðsynlegt sé að takmarka dreifingu 
hefðbundinna vopna, gjöreyðingarvopna og hættulegra hluta til ákveðinna staða, hópa eða 
einstaklinga til þess að forðast að þau nýtist til hryðjuverka eða annarrar ólögmætrar 
starfsemi. Auk þess er tekið fram að huga þurfi að mannréttinda- og mannúðarsjónarmiðum 
þegar tekin er ákvörðun um að hefta útbreiðslu hættulegra vopna og hluta. Kveðið er á um 
slíkt eftirlit í því skyni að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar á þessu sviði, sem ísland hefur 
gengist undir, sem hefur það að markmiði að hefta útbreiðslu þjónustu og hluta sem hafa 
hernaðarlega þýðingu. Samkvæmt frumvarpinu er markmið laganna að stuðla að friði og 
öryggi í heiminum með því að reyna að koma í veg fyrir yfirvofandi hryðjuverkaárásir.

Mannréttindaskrifstofan hefur farið yfir ofangreint frumvarp með hliðsjón af alþjóðlegum 
mannréttindasamningum sem ísland á aðild að sem og öðrum alþjóðlegum skuldbindingum. 
Þrátt fyrir að skrifstofan fagni þeirri grundvallarhugmynd að setja hömlur á inn- og útflutning 
þjónustu eða hluta sem hafa hernaðarlega þýðingu telur skrifstofan frumvarpið gallað og 
ekki til þess fallið að hefta slíkan inn- og útflutning.

Einkum gerir Mannréttindaskrifstofan athugasemdir við 4. gr. frumvarpsins og þá sérstaklega 
4. mgr. sem hljóðar svo:

Ráðherra er heimilt að kveða á um að leyfi þurfi fyrir innflutningi eða viðkomu hluta hérlendis 
sem geta nýst, í heild eða að hluta, í tengslum við þróun, framleiðslu, meðhöndlun, rekstur, 
viðhald, geymslu, greiningu, auðkenningu eða útbreiðslu efna-, sýkia- eða kjarnavopna eða 
annars kjarnasprengjubúnaðar eða þróun, framleiðslu, viðhald eða geymslu á flugskeytum sem 
geta borið slík vopn.

Svo virðist sem ráðherra sé gefið mikið vald til að ákveða inn- eða útflutning hluta sem geta 
haft hernaðarlega þýðingu. Er það ekki í samræmi við yfirlýst markmið frumvarpsins um að 
hefta för þjónustu og hluta sem hafa hernaðarlega þýðingu um íslensk landamæri. Virðist 
ákvæðið frekar opna á þann möguleika að efna-, sýkla- og kjarnorkuvopn eigi greiðan aðgang 
inn fyrir landhelgi íslands. Þykir það alvarlegt mál, sérstaklega í Ijósi þess að hingað til hefur 
stefna íslenska ríkisins verið í þá átt að ísland sé friðsamleg og herlaus þjóð. Að sama skapi 
gerir skrifstofan athugasemd við 5. gr. frumvarpsins, sem heimilar ráðherra að gefa leyfi fyrir 
fjárfestingum með framangreinda hluti, og þykir eðlilegt að allar slíkar fjárfestingar séu 
bannaðar.

Hdfnarstræti 20, ? ..h æ ö - 10! Reykjdvik-■ lceland 
Sirnar/Phone + 35'i 552 .27 20 Fax + 354 552 27 2! 

N etfang/ E-rnail. icehr@riurnanriglits.is

mailto:icehr@riurnanriglits.is


#
MANNRÉTTÍNDASKRiFSTOFA ÍSLANDS 
ICELANDIC HUMAN RIGHTS CENTRE

Ekki eru gerðar sérstakar athugasemdir við aðrar greinar frumvarpsins. 

Virðingarfyiist,

f.h. Mannréttindaskrifstofu íslands 
Kolbrún Birna Árdal, lögfræðingur
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