
148. löggjafarþing 2017–2018. 

Skýrsla 

utanríkisráðherra um framkvæmd alþjóðlegra skuldbindinga 

er varða flutning á vopnum, 

samkvæmt beiðni.  

 

 

Með beiðni (á þskj. 725) frá Rósu Björk Brynjólfsdóttir og fleiri alþingismönnum er þess 

óskað að utanríkisráðherra flytji Alþingi skýrslu, sbr. 54. gr. laga um þingsköp, nr. 55/1991, 

um framkvæmd alþjóðlegra skuldbindinga er varða flutning á vopnum. Í skýrslubeiðninni er 

efni beiðninnar nánar lýst með eftirfarandi hætti:  

 „Í skýrslunni verði dregin fram ábyrgð ráðuneytisins, og annarra ráðuneyta og stofnanna 

ef við á, um veitingar á leyfum og undanþágum til vopnaflutninga um íslenska lofthelgi eða til 

íslenskra aðila sem starfa á alþjóðavettvangi. Í því felist að skýrt verði hvernig íslensk 
stjórnvöld framfylgja því þegar Ísland undirgengst alþjóðlegar skuldbindingar varðandi 

vopnaviðskipti eða vopnaflutninga, svo sem viðskiptabann alþjóðastofnana, alþjóðlega 

samninga og sáttmála, ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og ályktanir 
Evrópuráðsins.  

    Óskað er eftir því að í skýrslunni verði verkferlar skýrðir sem og ábyrgðarkeðjan innan 
stjórnsýslunnar, og einnig hið pólitíska verklag þegar íslenska ríkið undirgengst alþjóðlegar 

skuldbindingar af þessu tagi.“ 

 

Með hliðsjón af ofangreindri tilvitnun í skýrslubeiðnina verður dregin sú ályktun að óskað 

sé eftir að skýrslan fjalli um eftirfarandi atriði: 

1. Ábyrgð utanríkisráðuneytisins, og annarra ráðuneyta og stofnana ef við á, á veitingu 

leyfa og undanþága til hergagnaflutninga um íslenska lofthelgi eða með íslenskum loftförum. 

2. Verklag og málsmeðferð þegar íslenska ríkið gengst undir alþjóðlegar skuldbindingar 

sem áhrif hafa á flutninga með hergögn. 

3. Hvernig íslensk stjórnvöld framfylgi alþjóðlegum skuldbindingum sem varða 

hergagnaviðskipti eða hergagnaflutninga, þ.m.t. þvingunaraðgerða sem samþykktar eru á 

vettvangi alþjóðastofnana og alþjóðasamninga á því sviði. 

 

Við umfjöllun um framangreinda þætti er jafnframt höfð hliðsjón af athugasemdum í 

greinargerð með skýrslubeiðninni, en þar er að finna frekari útlistun á þeim upplýsingum sem 

óskað er eftir að fram komi í skýrslunni. Í þeim efnum ber þó að athuga, eins og nánar er rakið 

hér að neðan, að umfjöllun í þessari skýrslu er bundin við málefnasvið utanríkisráðuneytisins. 

  

1. Ábyrgð utanríkisráðuneytisins, og annarra ráðuneyta og stofnana ef við á, á 

veitingu leyfa og undanþága til hergagnaflutninga um íslenska lofthelgi eða með 

íslenskum loftförum 
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Með forsetaúrskurði nr. 20/2018, frá 2. maí 2018, um breytingu á forsetaúrskurði nr. 

84/2017, um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, var gerð sú 

breyting á skiptingu verkefna milli ráðuneyta að utanríkisráðuneytinu var falið að annast 

„[f]lutning hergagna og annars varnings með loftförum skv. 1. og 5. mgr. 78. gr. laga um 

loftferðir.“ Skv. framangreindri breytingu fer utanríkisráðuneytið því nú með æðstu 

stjórnsýslu er varðar veitingu leyfa og undanþága til flutninga hergagna um íslenska lofthelgi 

og með íslenskum loftförum. Enn er í gildi reglugerð nr. 937/2005 um flutning hergagna með 

loftförum og samkvæmt henni fer Samgöngustofa með veitingu leyfa til flutnings hergagna. 

Eftir að æðsta stjórnsýsla þessara mála fluttist til utanríkisráðuneytisins hefur ráðuneytið 

innleitt það verklag að Samgöngustofu beri ávallt að leita umsagnar ráðuneytisins áður en slík 

leyfi eru veitt. Áður en ráðuneytið veitir umsögn til Samgöngustofu leggur ráðuneytið mat á 

hvort umræddir hergagnaflutningar samræmist þjóðréttarskuldbindingum Íslands, gengur úr 

skugga um að þeir stríði ekki gegn ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna (S.þ.) eða 

öðrum þvingunarúrræðum alþjóðastofnana sem Ísland styður og að ekki séu vísbendingar um 

að slík hergögn verði notuð til að fremja alvarleg brot á reglum Genfarsamnings frá 1949 eða 

öðrum reglum alþjóðlegrar mannúðarlöggjafar. Þá er unnið að endurskoðun reglugerðar nr. 

937/2005, þar sem markmiðið er m.a. að styrkja frekar það verklag sem lýst var hér að framan. 

 

Að því er varðar þann lið skýrslubeiðninnar sem varðar ábyrgð „annarra ráðuneyta og 

stofnana“ á framangreindum þáttum, telur utanríkisráðuneytið ekki við hæfi, með vísan til 

forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, að það 

gefi Alþingi skýrslu skv. 54. gr. þingskaparlaga á stjórnsýsluframkvæmd annarra ráðuneyta. 

Á það var bent í bréfi ráðuneytisins til forseta Alþingis, dags. 16. apríl sl., í tilefni af 

skýrslubeiðni þessari, að henni væri ekki réttilega beint til utanríkisráðherra, enda varði hún 

stjórnarmálefni sem heyri undir annað ráðuneyti. Þrátt fyrir þetta samþykkti Alþingi í 

atkvæðagreiðslu 18. sama mánaðar að heimila skýrslubeiðnina og þar með að 

utanríkisráðherra skrifaði skýrsluna. Af þessum sökum vill ráðuneytið leyfa sér að vekja 

athygli á skýrslu samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytisins um flutning hergagna með 

borgaralegum loftförum á árunum 2008-2017, frá 24. maí 2018, en þar er að finna ítarlega 

umfjöllun um framkvæmd leyfisveitinga vegna flutninga hergagna með loftförum á því 

árabili. Það er mat utanríkisráðuneytisins að sú skýrsla svari þeim þáttum skýrslubeiðninnar 

sem lúta að ábyrgð og framkvæmd samgönguráðuneytisins og undirstofnana þess á veitingu 

leyfa og undanþága til flutninga með hergögn um íslenska lofthelgi og með íslenskum 

loftförum á því tímabili sem skýrslan tekur til. Enn fremur svarar áðurnefnd skýrsla þeim 

atriðum sem tiltekin eru í greinargerð með skýrslubeiðninni og varðar framkvæmd 

leyfisveitinga til hergagnaflutninga á umræddu tímabili. 

 

 
2. Verklag og málsmeðferð þegar íslenska ríkið gengst undir alþjóðlegar 

skuldbindingar sem áhrif hafa á flutninga með hergögn 

 
Við umfjöllun um þær alþjóðlegu skuldbindingar sem Ísland hefur undirgengist sem áhrif 

hafa á flutning hergagna er mikilvægt að gera greinarmun á annars vegar alþjóðlegum 

samningum sem varða þetta efni og hins vegar þvingunaraðgerðum sem samþykktar hafa verið 

á vettvangi alþjóðastofnana, einkum öryggisráðs S.þ. 
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Málsmeðferð við fullgildingu, staðfestingu eða aðild að alþjóðasamningum 

Verklag og málsmeðferð við fullgildingu eða staðfestingu alþjóðasamninga sem Ísland 

gerist aðili að er að jafnaði sú sama, óháð efni þeirra. Það leiðir af ákvæði 21. gr. 

stjórnarskrárinnar, nr. 33/1944, að ávallt skal afla samþykkis Alþingis áður en alþjóðlegir 

samningar eru fullgiltir eða staðfestir ef efni þeirra kallar á breytingar á lögum hér á landi. 

Fyrsta skrefið í málsmeðferð við staðfestingu, fullgildingu eða aðild að alþjóðasamningum er 

því að greina hvort efni viðkomandi alþjóðasamninga kalli á breytingar á lögum hér á landi. 

Það ráðuneyti, sem fer með þann málaflokk er viðkomandi samningur varðar, annast greiningu 

á íslenskum lögum, en samkvæmt forsetaúrskurði annast utanríkisráðuneytið ferlið við 

fullgildingu, staðfestingu eða aðild að þjóðréttarsamninga (sbr. f. lið 8. gr. forsetaúrskurðar 

nr. 84/2017 um skiptingu stjórnarmálaefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands). Leiði 

greining á efni viðkomandi samnings til þeirrar niðurstöðu að staðfesting, fullgilding eða aðild 

að alþjóðasamningi kalli á breytingar á íslenskum lögum þarf að afla samþykkis Alþingis áður 

en hann er fullgildur eða staðfestur. Alla jafna er samþykkis Alþingis aflað með þeim hætti að 

utanríkisráðherra leggur fram tillögu til þingsályktunar um það efni en stundum er þó 

samþykkis Alþingis aflað með frumvarpi til laga.  

 

Ef alþjóðasamningur kallar ekki á lagabreytingar hér á landi er að jafnaði ekki leitað 

samþykkis Alþingis fyrir fullgildingu, staðfestingu eða aðild að umræddum samningi. Er 

málsmeðferðin við staðfestingu eða fullgildingu viðkomandi samnings þá sú að 

utanríkisráðherra leggur til við ríkisstjórn að Ísland staðfesti eða fullgildi viðkomandi samning 

og að fengnu samþykki ríkisstjórnar gerir utanríkisráðherra tillögu þess efnis til forseta 

Íslands, sem í framhaldinu undirritar staðfestingar- eða fullgildingarskjöl. Sama gildir þegar 

Alþingi hefur veitt samþykki sitt, sbr. umfjöllunina hér að ofan. Að jafnaði telst Ísland 

skuldbundið slíkum samningi að lokinni afhendingu slíkra skjala, annað hvort til vörsluaðila 

viðkomandi samnings eða til annarra samningsaðila, en það ræðst þó af nánari ákvæðum 

samningsins um það efni. Þannig getur gildistaka samnings verið bundin því að tiltekinn fjöldi 

ríkja hafi tilkynnt um fullgildingu hans. 

 

Sem dæmi um þessa málsmeðferð vegna samninga sem áhrif hafa á flutninga með hergögn 

má nefna samning um bann við notkun, birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna 

gegn liðsafla og um eyðingu þeirra. Samningurinn, sem undirritaður var í Osló hinn 18. 

september 1997, var fullgiltur af hálfu Íslands með þeim hætti að utanríkisráðherra lagði fram 

þingsályktunartillögu þess efnis að Alþingi heimilaði ríkisstjórninni að fullgilda samninginn 

fyrir Íslands hönd. Eftir að þingsályktunartillagan var samþykkt var fullgildingarskjal 

undirritað af forseta Íslands og vörsluaðila samningsins tilkynnt í framhaldinu um fullgildingu 

Íslands á honum. Samþykkis Alþingis fyrir fullgildingu samnings um klasasprengjur frá 30. 

maí 2008 var hins vegar aflað með frumvarpi um framkvæmd samningsins, sem samþykkt 

voru sem lög nr. 83/2015 en samkvæmt 4. gr. laganna var ríkisstjórninni veitt heimild til að 

fullgilda samninginn fyrir Íslands hönd. Ekki var hins vegar talið að vopnaviðskiptasamningur 

S.þ., sem var samþykktur hinn 2. apríl 2013 á allsherjarþingi S.þ., kallaði á breytingar á lögum 

hér á landi og var samningurinn því fullgiltur af Íslands hálfu með þeim hætti að 

utanríkisráðherra lagði tillögu þess efnis fyrir ríkisstjórn og forseti Íslands samþykkti í 

framhaldinu tillögu til fullgildingar samningsins og undirritaði fullgildingarskjöl vegna 

samningsins af hálfu Íslands. 
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Rétt er að geta þess að ýmsar aðrar samþykktir, ályktanir eða önnur skjöl sem samþykkt 

hafa verið á vettvangi alþjóðastofnana eða ríkjahópa geta varðað viðskipti og flutning með 

hergögn, án þess þó að slíkar samþykktir leggi skyldur á herðar íslenskum stjórnvöldum sem 

bindandi eru að þjóðarétti. Slíkar samþykktir geta þó verið leiðbeinandi um framkvæmd 

þjóðréttarlegra skuldbindinga eða innlendrar löggjafar á þessu sviði. Sem dæmi um slíkar 

samþykktir má nefna að Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE) gaf út árið 2008 

leiðbeiningar varðandi flutning á smá- og léttvopnum með loftförum (Best Practices to Prevent 

Destabilizing Transfer of Small Arms and Light Weapons through Air Transport). 

 
Málsmeðferð við samþykki þvingunaraðgerða  

Við umfjöllun um verklag og málsmeðferð þegar íslenska ríkið gengst undir alþjóðlegar 

þvingunaraðgerðir er mikilvægt að gera greinarmun á annars vegar þvingunaraðgerðum sem 

samþykktar hafa verið af öryggisráði S.þ. og hins vegar á þvingunaraðgerðum sem samþykktar 

eru á vettvangi annarra alþjóðastofnanna, ríkjahópa eða af hálfu samstarfsríkja Íslands.  

 

Samkvæmt 1. mgr. 24. gr. sáttmála S.þ. fela aðildarríkin öryggisráðinu meginábyrgð á 

varðveislu friðar og öryggis í heiminum. Samkvæmt VII. kafla sáttmálans (sjá einkum 41. gr., 

sbr. 39. gr. hans), er öryggisráðinu heimilt, telji það að fyrir hendi sé ófriðarhætta, friðrof eða 

árás, að leggja til eða ákveða að beitt skuli þvingunaraðgerðum, sem eru ekki hernaðarlegar, í 

því skyni að viðhalda eða koma á friði. Þá leiðir það af 25. gr. sáttmálans að slíkar aðgerðir 

eru bindandi fyrir Ísland, en þar segir: „Meðlimir hinna Sameinuðu þjóða eru ásáttir um að 

fallast á og framkvæma ákvarðanir öryggisráðsins í samræmi við ákvæði þess sáttmála.“ Þá 

víkur ályktun öryggisráðsins til hliðar þjóðréttarlegum skuldbindingum aðildarríkjanna sem 

stangast á við hana, sbr. 103. gr. sáttmálans. Af framangreindu leiðir að ákvarðanir 

öryggisráðs S.þ. um þvingunaraðgerðir eru skuldbindandi fyrir Ísland sem slíkar, án sérstaks 

atbeina af hálfu íslenskra stjórnvalda. Þetta er áréttað í 2. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra 

þvingunaraðgerða, nr. 93/2008. Nánar er vikið að því hvernig innleiðingu og framkvæmd 

slíkra aðgerða er háttað síðar í þessari skýrslu. 

 

Ísland er skuldbundið að þjóðarrétti og landsrétti til að framkvæma þær þvingunaraðgerðir 

sem ákveðnar eru af öryggisráði S.þ. samkvæmt ofangreindu, en ber ekki sambærilegar 

skyldur gagnvart ákvörðunum annarra alþjóðastofnana, ríkjahópa eða samstarfsríkja. Hins 

vegar kann eigi að síður að skapast samstaða, meðal fleiri ríkja eða færri, um að grípa til 

aðgerða, sem ekki eru hernaðarlegar, til að takast á við tiltekna ógn við frið, öryggi eða 

mannréttindi í heiminum, í þeim tilfellum sem ekki hefur skapast samstaða innan 

öryggisráðsins um bindandi ákvarðanir til að bregðast við þessari ógn. Undir slíkar aðgerðir 

falla t.d. óbindandi tilmæli öryggisráðsins, ályktanir ÖSE, þvingunaraðgerðir sem samþykktar 

hafa verið á vettvangi Evrópusambandsins eða ef samstaða myndast innan tiltekinna ríkjahópa 

(eins og Norðurlandanna) um að grípa til samræmdra aðgerða. Þátttaka í slíkum 

þvingunaraðgerðum byggir þá ekki á þjóðréttarlegri skyldu heldur er það ávallt sjálfstæð 

ákvörðun íslenskra stjórnvalda hvort þau telji ástæðu til að styðja og taka þátt í viðkomandi 

aðgerðum. Í 3. gr. laga um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir, nr. 93/2008, er að finna heimild 

fyrir íslensk stjórnvöld til að taka þátt í slíkum aðgerðum. Samkvæmt því ákvæði er 

ríkisstjórninni heimilt, að höfðu samráði við utanríkismálanefnd Alþingis, að taka þátt í og 

gera þær ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að framkvæma ákvarðanir alþjóðastofnana, 

ríkjahópa eða samstarfsríkja um þvingunaraðgerðir sem miða að því að viðhalda friði og 

öryggi og/eða tryggja virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi. Er því í 3. gr. laganna mælt 
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fyrir um málsmeðferðina við þátttöku Íslands í slíkum aðgerðum. Það verklag var mótað í 

samráði við utanríkismálanefnd árið 2009 að samráð er haft við nefndina þegar um nýja 

þvingunaraðgerð er að ræða eða meiri háttar breytingu á eldri þvingunaraðgerð. Slíkt samráð 

er ekki nauðsynlegt vegna minni háttar breytinga eða tæknilegra uppfærslna, sem eru mjög 

algengar á þvingunaraðgerðum. 

 

 

 
3. Hvernig íslensk stjórnvöld framfylgja alþjóðlegum skuldbindingum sem varða 

hergagnaviðskipti eða hergagnaflutninga, þ.m.t. þvingunaraðgerðir sem 

samþykktar eru á vettvangi alþjóðastofnana og alþjóðasamninga á því sviði 

 
Í umfjöllun um hvernig íslensk stjórnvöld framfylgja alþjóðlegum skuldbindingum er rétt 

að gera greinarmun á því hvernig staðið er að framkvæmd annars vegar alþjóðlegra samninga 

um þetta efni og hins vegar þvingunaraðgerða sem Ísland er skuldbundið til að framfylgja eða 

ákveðið hefur verið að Ísland taki þátt í.  

 
Framkvæmd alþjóðasamninga sem varða hergagnaviðskipti eða hergagnaflutninga 

Eins og rakið var hér að framan þarf að greina hvort alþjóðasamningar sem Ísland hefur í 

hyggju að fullgilda, staðfesta eða gerast aðili að kalli á breytingar á innlendum lögum áður en 

þeir eru staðfestir eða fullgiltir. Kalli efni samnings á breytingar á lögum hefur framkvæmdin, 

hvað varðar samninga á þessu sviði, að jafnaði verið sú að sett eru lög um framkvæmd 

viðkomandi samnings. Dæmi um þetta eru lög um framkvæmd samnings um bann við notkun, 

birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um eyðingu þeirra, nr. 

26/2001, og lög um framkvæmd samnings um klasasprengjur, nr. 83/2015. Báðir samningar 

mæla fyrir um bann við notkun, þróun, framleiðslu, varðveislu og flutning á tilteknum 

tegundum vopna og eru bannákvæði þessara samninga því leidd í íslensk lög með 

framangreindum lögum, jafnframt því sem mælt er fyrir um viðurlög við brotum gegn 

viðkomandi lögum og nánari tilhögun framkvæmdar þessara samninga. Einnig má í þessu 

samhengi nefna samning um bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna og 

eyðingu þeirra, en með lögum nr. 17/2000 um framkvæmd þess samnings er mælt fyrir um 

bann við að þróa, framleiða, afla, safna, nota eða hafa í vörslu sinni efnavopn stríði slíkt gegn 

ákvæðum viðkomandi samnings. 

 

Kalli alþjóðasamningur ekki á lagabreytingar hér á landi fer það enn fremur eftir þeim 

efnislegu skuldbindingum sem viðkomandi samningur mælir fyrir um hvaða ráðstafanir 

íslensk stjórnvöld þurfa að gera vegna framkvæmdar hans. Vopnaviðskiptasamningur S.þ., 

sem samþykktur var hinn 2. apríl 2013 á allsherjarþingi S.þ., var t.d. ekki talinn kalla á 

lagabreytingar hér á landi. Helstu efnisákvæði samningsins mæla fyrir um að aðildarríki 

samningsins skuli hafa eftirlit með útflutningi, innflutningi, gegnumferð, umfermingu og 

miðlun vopna, skotfæra og íhluta. Lög nr. 58/2010 um eftirlit með þjónustu og hlutum sem 

geta haft hernaðarlega þýðingu fela í sér nægjanlegar heimildir til eftirlits með 

framangreindum þáttum og kallaði fullgilding samningsins af hálfu Íslands því ekki á 

breytingar á lögum hér á landi. 
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Í greinargerð við skýrslubeiðnina er óskað eftir því að fram komi hvernig hugtakið 

„flutningur“ (e. transfer) hefur verið meðhöndlað innan stjórnsýslunnar, sbr. skilgreiningu 

þess í 2. mgr. 2. gr. vopnaviðskiptasamningsins.“ Í þessu samhengi er rétt að taka fram að 

nærtækara væri að þýða hugtakið „transfer“ í 2. mgr. 2. gr. vopnaviðskipasamningnum sem 

„yfirfærsla“ (sbr. þýðingu sama hugtaks í samningnum um klasasprengjur, sbr. fylgiskjal við 

lög nr. 83/2015) frekar en sem flutning. Allt að einu er rétt að taka fram að þegar kemur að 

eiginlegri flutningastarfsemi er það fyrst og fremst ákvæði 9. gr. samningsins um gegnumferð 

eða umfermingu sem kemur til álita í umfjöllun um flutninga hergagna með loftförum. Í því 

ákvæði felst eingöngu skylda á hendur samningsaðila að gera viðeigandi ráðstafanir, þegar 

slíkt er nauðsynlegt, til þess að stýra gegnumferð og umfermingu vopna um yfirráðasvæði sitt. 

Af framangreindu má ráða að ákvæði vopnaviðskiptasamningsins eiga samkvæmt efni sínu 

ekki við um flutninga á hergögnum með loftförum utan íslensks yfirráðasvæðis.  

 
Framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða 

Mælt er fyrir um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða í lögum nr. 93/2008. Það fer 

eftir efnislegu inntaki viðkomandi þvingunaraðgerða til hvaða ráðstafana þarf að grípa til hér 

á landi til að framfylgja þeim. Samkvæmt 4. gr. laganna er heimilt að innleiða fyrirmæli 

ályktana um þvingunaraðgerðir skv. 2. og 3. gr. laganna með reglugerð og getur slík reglugerð 

mælt fyrir um eftirtaldar ráðstafanir, sbr. stafliði a-i í 1. mgr. 4. gr.: 

a. bann við viðskiptum og fjárfestingum, 
b. bann við innflutningi og útflutningi, þ.m.t. á vopnum, 
c. frystingu á fjármunum og öðrum eignum, 
d. bann við samskiptum, þar á meðal fjarskiptum og menningarsamskiptum, 
e. bann við ferðum einstaklinga og farartækja, 
f. bann við að veita þjónustu og þjálfun, 
g. bann við að veita efnahagsaðstoð og tæknilega aðstoð, 
h. bann við starfsemi og þátttöku í atvinnulífi, og 
i. aðrar hliðastæðar aðgerðir sem ákveðnar eru til að viðhalda friði og öryggi 

og/eða til að tryggja virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi. 
 

Utanríkisráðuneytið gefur út reglugerðir vegna framkvæmda þvingunaraðgerða skv. 4. gr. 

laga nr. 93/2008. Þá segir enn fremur í 4. mgr. 4. gr. að utanríkisráðuneytið skuli halda skrár 

um þvingunaraðgerðir sem eru í gildi hér á landi og gegn hverjum þær beinast. Nánari 

upplýsingar um þvingunaraðgerðir sem í gildi eru hverju sinni má finna á vef 

utanríkisráðuneytisins 

(https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/lagamal/thvingunaradgerdir/). 

 

Í greinargerð við skýrslubeiðnina segir að óskað sé „eftir því að í skýrslunni komi fram 

hvernig farið hefur verið að ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, þá sérstaklega 
ályktunum nr. 2201/2015 og 2016/2015, auk annarra ályktana sem snúa að ástandinu í Jemen. 

Í 14. gr. ályktunar nr. 2016/2015 er tiltekið sérstaklega að ríki skuli grípa til nauðsynlegra 

aðgerða án tafar til að koma í veg fyrir beina eða óbeina afhendingu, sölu eða flutning til 
tilgreindra aðila eða annarra sem tengjast þeim.“ 

Í þessu samhengi er rétt að benda á að í ályktun nr. 2201/2015 er ekki mælt fyrir um 

ráðstafanir á grundvelli VII. kafla stofnsáttmála S.þ. og felur framangreind ákvörðun því ekki 

í sér þvingunaraðgerðir í skilningi laga nr. 93/2008. 
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Þá má af samhengi framangreindrar tilvitnunar í greinargerðina ráða að hér sé fremur verið 

að vísa til ályktunar nr. 2216/2015 (ályktun nr. 2016 er frá árinu 2011 og varðar Líbýu). Í 

ályktun nr. 2216/2015 er mælt fyrir um þvingunaraðgerðir á grundvelli VII. kafla 

stofnsáttmála S.þ., m.a. bann við sölu á vopnum til nánar tilgreindra aðila í Jemen. Þessi 

ályktun var framkvæmd hér á landi með útgáfu reglugerðar nr. 880/2015, sbr. einnig reglugerð 

nr. 96/2016, en þessar reglugerðir voru settar með stoð í lögum nr. 93/2008 um framkvæmd 

alþjóðlegra þvingunaraðgerða. Með umræddum reglugerðum hefur verið gripið til 

fullnægjandi ráðstafana af hálfu Íslands til að innleiða efni ályktunar öryggisráðsins nr. 

2216/2016 í íslenskan rétt. Í áðurnefndri skýrslu samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytisins, 

dags. 24. maí 2018, er enn fremur fjallað um hvort flutningar á hergögnum með íslenskum 

loftförum hafi samræmst alþjóðlegum skuldbindingum og kemur fram í skýrslunni að 

samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytið telji að skráðir viðtakendur slíks farms hafi ekki verið 

andlag þvingunaraðgerða öryggisráðs S.þ. Í skýrslunni er sérstaklega áréttað að ítarleg könnun 

hafi verið gerð á flutningnum til Sádi-Arabíu og er niðurstaða samgöngu- og 

sveitastjórnarráðuneytisins sú að á því verði að byggja að stjórnvöld í Sádi-Arabíu hafi verið 

endanlegur viðtakandi umræddra gagna. 

 




