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1 Inngangur 

Á Íslandi eru þjóðaréttur og landsréttur tvö aðskilin kerfi á þann hátt að reglur þjóðaréttar þarf að 

leiða inn í íslensk lög til þess að á þeim sé hægt að byggja. Þjóðréttarsamningar eru helsta 

réttarheimild þjóðaréttarins og eru ýmsar aðferðir við innleiðingu þeirra í landsrétt. Þó að slíkir 

samningar séu ekki innleiddir með einhverjum hætti ríkir sú meginregla að skýra þurfi lög til 

samræmis við þá. Ísland er aðili að fjölmörgum þjóðréttarsamningum, þar á meðal samningi 

varðandi lögbrot og aðra verknaði um borð í loftförum sem undirritaður var í Tokyo árið 1963.1 

Hann fjallar meðal annars um lögsögu ríkja vegna brota sem framin eru um borð í loftförum, 

ábyrgð flugstjóra og hvenær honum er heimilt að beita valdi gegn ógnandi farþega um borð.2 

Alþjóðaflugmálastofnunin hefur óskað þess að ríki tryggi að refsilög nái yfir óstýrláta farþega. 

Einnig þarf að tryggja að þeir sem verji öryggi loftfars og farþega um borð verði ekki látnir sæta 

refsingu.  

Annar mikilvægur samningur á sviði flugöryggis, sem Ísland er aðili að, varðar merkingu 

plastsprengiefna svo unnt sé að bera kennsl á þau frá árinu 1991.3 Hann var gerður í kjölfar 

hryðjuverks, þegar flugvél sprakk í loft upp yfir Skotlandi, vegna plastsprengju sem smyglað 

hafði verið um borð. Markmið samningsins er að fá ríki til að merkja með greiningarefni allt 

framleitt sprengiefni til þess að auðvelda greiningu þess við öryggisleit á flugvöllum. 

Samningurinn gerir engar refsiréttarlegar kröfur, hvorki til ríkja né einstaklinga. Íslensk 

stjórnvöld hafa fullgilt samninginn en reglur varðandi merkingu plastsprengiefna eru þó 

vandfundnar í íslenskum rétti.  

 Hér er markmiðið að fjalla almennt um samband landsréttar og þjóðaréttar og hvaða gildi sá 

síðarnefndi hefur að íslenskum rétti. Fjallað er um innleiðingu þessara tveggja 

þjóðréttarsamninga sem íslenska ríkið hefur fullgilt og hvernig stjórnvöld hafa staðið við þær 

skuldbindingar sem þau tókust á hendur með fullgildingunni. 

 

                                                           
1 Convention on Offences and Certain Other Acts Commited on Board Aircraft. Doc 8364. (Hér verður vísað til hans 
sem Tokyo-samningsins). 
2 Loftfar telst vera hvert það tæki sem haldist getur á flugi vegna verkana loftsins, annarra en loftpúðaáhrifa við 
yfirborð jarðar, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998. 
3 Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection. Doc 9571. (Hér verður vísað til 
hans sem samningsins um merkingu plastsprengiefna).  
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2  Landsréttur og þjóðaréttur  

2.1 Almennt um samband landsréttar og þjóðaréttar 

Þjóðaréttur er sá réttur sem ræður lögskiptum sjálfstæðra ríkja.4 Um samband landsréttar og 

þjóðaréttar ríkja tvær meginkenningar. Annars vegar er það kenningin um eineðli (monismi) 

þessara réttarkerfa og hins vegar kenningin um tvíeðli þeirra (dualismi). Sú fyrri er á þá leið að 

engin skil séu þar á milli, þannig að þjóðréttarreglur verði sjálfkrafa hluti landsréttar án 

sérstakrar lögfestingar. Í þessu felst að ekki sé eðlismunur á landsrétti og þjóðarétti. Á Íslandi 

gildir seinni kenningin en samkvæmt henni eru þjóðaréttur og landsréttur tvö aðskilin kerfi á 

þann veg að þjóðaréttur gildir í samskiptum ríkja en landsréttur innan hvers ríkis. Af þessum 

sökum verður að lögfesta þjóðréttarreglur sérstaklega svo að þær geti talist til landsréttar.5 

Umræddar kenningar um eineðli og tvíeðli eru þó aðeins settar fram til skýringar og þykir það of 

mikil einföldun að flokka ríki alfarið undir aðra hvora kenninguna.6 

Þrátt fyrir tvíeðliskenninguna er það grundvallarregla í þjóðarétti að ríki þurfi að uppfylla 

samningsskyldur sínar ellegar gerist það brotlegt að þjóðarétti.7 Aðildarríki skal tryggja að 

landsréttur sé í samræmi við þjóðréttarlega skuldbindingu sína í síðasta lagi þegar viðkomandi 

samningur tekur gildi gagnvart aðildarríkinu.8 Í framkvæmd er niðurstaðan engu síður oft sú að 

reglur þjóðaréttar eru ósamrýmanlegar landsrétti og að auki er oft vafasamt hvort, og þá með 

hvaða hætti, unnt sé að framfylgja þjóðarétti í tilteknu ríki á sama hátt og í landslögunum 

sjálfum.9  

 

2.2 Þjóðréttarsamningar sem réttarheimild í íslenskum rétti 

Þjóðréttarsamningar eru aðal réttarheimild þjóðaréttarins en þeir eru samningar milli tveggja eða 

fleiri ríkja innbyrðis eða á milli ríkja og alþjóðastofnana sem ætlað er að stofna réttindi og 

skyldur milli aðila.10  

Þjóðréttarsamningar geta almennt talist réttarheimild í réttarkerfum margra ríkja. Hins vegar 

gilda mismunandi reglur um rétthæð þeirra. Sé rétthæð þjóðréttarsamninga, sem ekki hafa verið 

                                                           
4 Gunnar G. Schram: Ágrip af þjóðarétti, bls. 13. 
5 Stefán Már Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 2. 
6 Stefán Már Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 3. 
7 Sjá t.d. 26. gr. Vínarsamningsins frá 1980. (Vienna Convention on the Law of Treaties). 
8 Anthony Aust: Modern Treaty Law and Practice, bls. 144. 
9 Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur, bls. 30. 
10 Johannes Andærs: Statsforfatningen i Norge, bls. 303. 
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lögfestir þótt þeir hafi verið samþykktir af þjóðþingum viðkomandi lands, skoðuð þá kemur í ljós 

að sum ríki veita þeim rétthærra gildi en settum lögum. Nefna má Bandaríkin, Sovétríkin og 

Kína sem veita slíkum samningum sama gildi og settum lögum. Önnur ríki hafa yfirleitt það 

fyrirkomulag að þjóðréttarsamningar breyti ekki settum lögum nema lagasetning komi til. Er þá 

mismunandi eftir löndum hvernig rétthæð þeirra er gagnvart öðrum settum lögum.11  

Af ákvæðum stjórnarskrár lýðveldisins Íslands sbr. lög nr. 33 frá 17. júní 1944 (hér eftir 

skammstöfuð stjskr.) er talið leiða að ákvæði í þjóðréttarsamningum, hafi ekki lagagildi, sbr. 

Hrd. 1975, bls. 601 og Hrd. 1985, bls. 1291.12 Verður nú Hrd. 1975, bls. 601 reifaður stuttlega:  

 
Hundavinafélagið, sem stofnað var í Reykjavík 1969, fór þess á leit við borgarstjórn Reykjavíkur 
að hún heimilaði hundahald í borginni en beiðninni var ítrekað synjað. Formaður félagsins höfðaði 
þá mál þar sem hann krafðist þess að viðurkennt yrði með dómi að synjun borgarstjóra yrði metin 
ólögmæt. Studdi hann kröfu sína meðal annars með því að ákvæði reglugerðar nr. 61/1924 um 
hundahald og ákvæði 1. mgr. 65. gr. lögreglusamþykktar Reykjavíkur nr. 2/1930 ásamt síðari 
breytingum, væru ógild að því er lyti að hundahaldi þar sem þau brytu gegn 66. gr. 
stjórnarskrárinnar og 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Hæstiréttur sagði: „Loks verður ekki á 
það fallist með áfrýjanda að framangreindar réttarreglur brjóti gegn 66. gr. stjórnarskrár 
lýðveldisins Íslands nr. 33 frá 17 júní 1944 eða að virða beri þær að vettugi, vegna þess að þær séu 
andstæðar 8. gr. samnings um verndun mannréttinda og mannfrelsis, sem undirritaður var í Róm 4. 
nóvember 1950 og fullgiltur af Íslands hendi 29. júní 1953, sbr. auglýsingu nr. 11/1954. Hefur 
sáttmálinn ekki öðlast lagagildi á Íslandi, en auk þess fer bannið við hundahaldi í Reykjavík ekki á 
bága við nefnt ákvæði hans“. 

 

Hér er sérstaklega tekið fram að fullgiltur sáttmáli hafi ekki lagagildi og um leið er skírskotað til 

tvíeðliskenningarinnar. Að landsrétti er þjóðaréttur því hvorki bindandi fyrir borgara ríkisins, 

dómstóla né önnur stjórnvöld. Til þess að svo verði þarf einhvers konar lagasetning að koma til. 

Einstaklingar geta af þessum sökum hvorki byggt rétt sinn beint á efni þjóðréttarsamnings fyrir 

innanlandsdómstólum né verða lagðar á þá skyldur á grundvelli þeirra.13  

Ólögfestar þjóðréttarskuldbindingar standa skör lægra sem réttarheimildir en almenn lög og í 

raun er umdeilt meðal íslenskra fræðimanna hvort slíkar þjóðréttarskuldbindingar teljist yfir 

höfuð til réttarheimilda.14 

Það er þó talin almenn regla, sem byggist á réttarvenju, að ríki leitast jafnan við að túlka 

reglur sínar í samræmi við þjóðarétt en ekki í andstöðu við hann,15 en þetta má meðal annars lesa 

                                                           
11 Stefán Már Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 3. 
12 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 106. 
13 Sigurður Líndal: Inngangur að lögfræði III. Þjóðréttarreglur I, bls. 22-23. 
14 Davíð Þór Björgvinsson: „Beiting Hæstaréttar Íslands á lögunum um Mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 358. 
15 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 16. 
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úr Hrd. 1990, bls. 2 þar sem þágildandi lög um meðferð einkamála voru skýrð með hliðsjón af 2. 

mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sem síðar var lögfestur, sbr. lög nr. 62/1994. Einnig 

leitast löggjafinn við að haga löggjöf á þann veg að hún samræmist þjóðréttarskuldbindingum 

ríkisins óháð því hvort sáttmáli hafi lagagildi eða ekki.16  

 

2.3 Innleiðing þjóðréttarsamninga í íslenskan rétt 

Samkvæmt 21. gr. stjskr. gerir forseti Íslands samninga við önnur ríki. Hann getur þó enga slíka 

samninga gert, ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á land eða landhelgi eða ef þeir horfa til 

breytinga á stjórnarhögum ríkisins, nema samþykki Alþingis komi til. Hér er fyrst og fremst átt 

við staðfestingu samnings sem þá fyrst verður skuldbindandi fyrir ríkið.17 Í framkvæmd fer 

utanríkisráðherra að jafnaði með þetta vald, en hann getur veitt öðrum umboð til þess.18 Þegar 

gera skal nýjan samning, hvort heldur hann er tvíhliða eða fjölþjóðlegur, er fyrst unnið að gerð 

hans og að því loknu undirritar utanríkisráðherra samninginn. Utanríkisráðuneytið sendir 

samninginn síðan til svonefnds vörsluaðila sem staðfestir samþykkið. Ef Ísland gerist aðili að 

fjölþjóðlegum samningum sem þegar eru í gildi fær utanríkisráðuneytið heimild Alþingis til að 

Ísland gerist aðili ef 21. gr. stjskr. á við og síðan er fengið samþykki forseta, ella er samþykki 

forseta fengið þegar í stað. Skjal er síðan sent vörsluaðila þess efnis að Ísland óski eftir að gerast 

aðili.19 

Við staðfestingu þjóðréttarsamnings ritar forseti undir sérstakt fullgildingarskjal og ráðherra 

meðundirritar.20 Fullgilding alþjóðasamnings felur í sér að íslenska ríkið verður bundið að 

þjóðarétti án þess að ákvæði hans teljist hluti landslaga. Það felur í sér að landslög ganga framar 

ákvæðum samningsins ef misræmi er.21 Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga um Stjórnartíðindi og 

Lögbirtingablaðið nr. 15/2005 ber að birta samninga við önnur ríki og auglýsingar varðandi gildi 

þeirra í C-deild Stjórnartíðinda. Takmarkaðar heimildir eru til að birta lög á erlendum málum, 

sbr. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 15/2005. Leggja skal til grundvallar íslenskan texta laga sem þýdd eru, 

                                                           
16 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 85. 
17 Stefán M. Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 4. 
18 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 368. 
19 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 366-367. 
20 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 370. 
21 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 83. 
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en erlendan texta má nota sem lögskýringargagn, nema þýðing hans sé bersýnilega röng þá yrði 

væntanlega erlendi textinn notaður til grundvallar.22 

Réttarheimildir íslensks refsiréttar eru bundnar við sett lög, sbr. 1. mgr. 69. gr. stjskr. og 1. 

mgr. 1. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir skammstöfuð hgl.). 

Þjóðréttarskuldbindingar Íslands, sem fela í sér skyldu til að taka upp í landslög ákvæði er lýsa 

tiltekna háttsemi refsiverða, aukast jafnt og þétt í kjölfar nútímatækni, alþjóðavæðingar og 

frjálsri farar einstaklinga. Ríki þurfa því í auknum mæli að vinna saman að löggjöf og 

framkvæmd. Ísland uppfyllir skuldbindingar sínar með ýmsum hætti og má sem dæmi nefna tíðar 

breytingar á almennum hgl. vegna innleiðinga alþjóðaskuldbindinga, sbr. ákvæði um hryðjuverk 

nr. 100. gr. a., 100. gr. b. og 100. gr. c. sem sett voru með lögum nr. 99/2002.23  

Þjóðaréttur áskilur aðeins að ríki uppfylli þjóðréttarlegar skuldbindingar en alþjóðasamningar 

mæla sjaldan fyrir um hvernig þetta skuli gert að landsrétti. Sé sérstakra aðgerða þörf af hálfu 

ríkis til að koma ákvæðum samnings í framkvæmd að innanlandsrétti þá koma tvær aðferðir 

sérstaklega til álita. Önnur aðferðin er sú að þjóðréttarsamningur sé lögleiddur í heild. Lögin eru 

þá stutt og mæla fyrir um að samningurinn í heild eða einstök ákvæði hans skuli hafa lagagildi. 

Þetta hefur verið kallað tilvísun (adaption) en samningurinn er síðan birtur sem fylgiskjal með 

lögunum. Hin aðferðin er sú að laga landsrétt að ákvæðum samningsins. Þessi aðferð hefur verið 

kölluð umritun (transformation). Með henni eru þjóðréttarsamningur og innlend lög samræmd, 

þannig að ekki er að sjá af texta laganna hvað sé af innlendum toga og hvað sótt er í 

þjóðréttarsamning. Þess ber þó að gæta að gerð þjóðréttarsamnings hefur ekki alltaf í för með sér 

að breytingar á lögum séu nauðsynlegar t.d. þegar innlend löggjöf samrýmist að öllu leyti 

þjóðréttarsamningi. Önnur tæk úrræði eru að vísa í lögum til þjóðréttarsamninga eða fela 

stjórnvöldum með lögum að setja frekari reglur til samræmis við samninga.24   

Í ýmsum lögum er tekið fram að þeim skuli beitt með hliðsjón af ákvæðum þjóðaréttar, sbr. 1. 

gr. siglingalaga nr. 34/1985, 11. gr. almennra hgl. og 1. mgr. 16. gr. laga um meðferð einkamála 

nr. 91/1991. Í öllum þessum tilvikum er ljóst að viðkomandi þjóðréttarreglur verða ekki 

sjálfkrafa íslenskar lagareglur þótt vísað sé til þeirra á þennan hátt. Gildissvið viðkomandi laga er 

hins vegar takmarkað þannig að tekið er tillit til þjóðréttarsamninga og annarra heimilda 

                                                           
22 Sigurður Líndal: „Um birtingu laga og annarra fyrirmæla auk nokkurra athugasemda um gildistöku“, bls. 268. 
23 Þórdís Ingadóttir: „Innleiðing helstu sáttmála á sviði alþjóðlegs refsiréttar í íslenskan rétt“, bls. 624-625. 
24 Sigurður Líndal: „Um birtingu laga og annarra fyrirmæla auk nokkurra athugasemda um gildistöku“, bls. 245. 
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þjóðaréttarins.25 Þjóðréttarreglur eru þó misjafnlega skýrar þannig að segja má að slík tilvísan 

hafi einkum gildi þar sem þjóðréttarreglur eru sæmilega skýrar og afdráttarlausar en gildið sé 

minna þar sem  reglurnar eru almennt orðaðar.26 

Sú aðferð að lögtaka viðkomandi þjóðréttarsamning í heild sinni tryggir betur að honum verði 

í raun fullnægt. Ástæðan er sú að við umbreytingu að hluta til verður ávallt álitaefni hvaða atriði 

samnings skuli lögtekin og hvaða atriðum skuli sleppt. Sömu röksemdir leiða til þess að ætla 

mætti að rétt sé að lögtaka alla þjóðréttarsamninga nema ef þeim er augljóslega ekki ætlað að 

hafa bein lagaáhrif.27 

 

2.4 Skýring almennra laga til samræmis við ólögfesta þjóðréttarsamninga 

Ávallt er leitast við að túlka innlend lög til samræmis við þjóðarétt en þó eru takmörk fyrir því 

hversu langt er hægt að ganga í að túlka lagaákvæði. Ætla má að löggjafinn leitist við að haga 

löggjöf á þann veg að hún samræmist þjóðréttarskuldbindingum ríkisins óháð því hvort 

samningur hafi lagagildi eða ekki.28  

Ekki hefur mikið reynt á þjóðréttarsamninga fyrir dómi og ástæður fyrir því eru vafalaust 

ýmsar. Í fyrsta lagi má nefna að mestur hluti þeirra alþjóðasáttmála sem Ísland hefur gerst aðili 

að eftir síðari heimsstyrjöld tekur ekki til þeirra sviða þar sem ágreiningur rís helst og leiðir til 

dómsmála. Í öðru lagi má ætla að Alþingi og stjórnvöld fullnægi þjóðréttarlegum 

skuldbindingum réttilega í langflestum tilvikum. Í þriðja lagi kann svo að vera að lögmenn beiti 

sjaldan röksemdum sem reistar eru á þjóðréttarheimildum. Ástæðan kann að vera að þeim sé ekki 

kunnugt um þjóðréttarheimildir sem ekki eru ávallt aðgengilegar; einnig kann að vera að 

lögmenn líti ennþá svo á að dómstólar gefi röksemdum sem reistar eru á þessum réttarheimildum 

lítinn gaum. Hafa ber í huga að fremur er á ábyrgð Alþingis en dómstóla hvort þeim 

þjóðréttarskuldbindingum sem Ísland er aðili að sé fullnægt.29 

 

3 Réttarheimildir flugréttarins 

Elstu heimildir flugréttarins eru frá árinu 1900 þegar franski lögfræðingurinn Fauchille lagði til 

að gerðar yrðu alþjóðlegar samþykktir um flugleiðsögu. Fyrstu heimildir um samræmingu 
                                                           
25 Stefán Már Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 7. 
26 Sigurður Líndal: Inngangur að lögfræði III. Þjóðaréttarreglur I, bls. 18. 
27 Stefán Már Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 16. 
28 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 85. 
29 Sigurður Líndal: Inngangur að lögfræði III. Þjóðréttarreglur I, bls. 25-26. 
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flugreglna á alþjóðlegum vettvangi eru frá árinu 1910. Þá taldi ríkisstjórn Frakklands 

nauðsynlegt að komast að samkomulagi um flug loftbelgja milli ríkja og í kjölfarið var 

Parísarráðstefnan haldin árið 1910.30 Flugrétturinn er því ungur og réttarheimildir hans eru 

einkum sóttar í fjölþjóðlega sáttmála; tvíhliða samninga; landsrétt; samninga milli ríkja og 

flugfélaga; samninga milli flugfélaga og grundvallarreglur í alþjóðarétti. Fjölþjóðlegir sáttmálar 

eru þýðingarmesta réttarheimild flugréttarins enda hefur hann frá upphafi verið alþjóðlegur. 

Tækniþróun í flugi hefur verið hröð og því á flugrétturinn sér nær engan venjurétt heldur eru 

réttarheimildirnar aðallega skráðar reglur og sáttmálar.31  

Ísland er aðili að fjölmörgum þjóðréttarsamningum á sviði flugréttar en frumheimild hans er í 

stofnsáttmála Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO).32 Sáttmálinn, sem felur í sér samræmdar 

reglur um alþjóðaflug, var undirritaður í Chicago þann 7. desember 1944 og eru 190 ríki aðilar,33 

þar á meðal Ísland. Alþjóðaflugmálastofnunin tók til starfa árið 1947 en í 44. gr. Chicago-

sáttmálans segir að meginmarkmið og tilgangur hennar sé að stuðla að skipulagningu og þróun 

alþjóðaflugmála um allan heim með það að sjónarmiði að mæta þörf fyrir öruggar og skilvirkar 

flugsamgöngur. Leiðum að þessum markmiðum er lýst í ýmsum alþjóðlegum samningum og 

samþykktum um loftflutninga og flugmál. Hér verður fjallað um tvo þeirra. Annars vegar 

samning varðandi lögbrot og aðra verknaði í loftförum sem var undirritaður í Tokyo þann 14. 

september 1963 en hann tók gildi fyrir Ísland þann 14. júní 1970 sbr. auglýsingu nr. 11/1970 í C-

deild Stjórnartíðinda. Hins vegar verður fjallað um samning um merkingu plastsprengiefna svo 

unnt sé að bera kennsl á þau. Sá var undirritaður var í Montreal 1. mars 1991 og tók gildi að því 

er Ísland varðar 23. júlí 2002 sbr. auglýsingu nr. 29/2002 í C-deild Stjórnartíðinda.  

  

4 Tokyo-samningurinn 

4.1 Almennt um Tokyo-samninginn, gildissvið hans og lögsögu  

Tokyo-samningurinn var gerður að tilstuðlan Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, í kjölfar bylgju 

flugrána sem hófst um 1958, og í dag eru 184 ríki aðilar að samningnum.34 Samkvæmt 1. mgr. 1. 

gr. samningsins tekur hann til brota á refsilögum og verknaða sem stofna eða gætu stofnað í 

hættu góðri hegðun og reglu um borð í loftfari, hvort sem þeir eru refsiverðir eða ekki.  
                                                           
30 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 1309. 
31 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 1311. 
32 Convention on International Civil Aviation. Doc 7300. (Hér verður vísað til hans sem Chicago-sáttmálans). 
33 http://www.icao.int/icao/en/leb/chicago.pdf (skoðað 10. desember 2008). 
34 http://www.icao.int/icao/en/leb/Tokyo.pdf (skoðað 10. desember 2008). 
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Tilgangur samningsins er að sporna við slíkum verknuðum en auk þess að skýrgreina 

valdheimildir og ábyrgð flugstjóra sem hæstráðanda um borð. Flugstjóri fær með samningnum 

heimild til valdbeitingar innan skynsamlegra marka, svo sem til frelsisskerðingar gagnvart 

einstaklingi sem hann telur að hafi framið, eða muni fremja, brot sem varðar öryggi loftfarsins og 

farþega þess. Í 2. mgr. 1. gr. samningsins segir að undanskyldum ákvæðum um vald flugstjóra, 

taki hann til lögbrota og annarra verknaða sem framdir eru um borð í loftfari á meðan það er í 

flugi, á yfirborði úthafs eða öðru svæði utan landssvæðis allra ríkja. Hér telst loftfar vera í flugi 

frá því að afli er beitt til flugtaks og þar til lendingu er lokið. Í 3. gr. segir enn fremur að ríki, sem 

loftfar er skrásett í, hafi refsilögsögu varðandi þau brot sem framin eru um borð í loftfarinu. Þrátt 

fyrir þetta er samningnum ekki ætlað að koma í veg fyrir refsilögsögu sem framkvæmd er 

samkvæmt landslögum. 

Í 1. tölul. 4. gr. hgl. segir að refsa skuli eftir íslenskum hegningarlögum fyrir brot sem framin 

eru innan íslenska ríkisins. Sé brotið framið af starfsmanni eða farþega erlends loftfars, sem hér 

er á ferð, gegn manni sem einnig er í loftfarinu, skuli þó aðeins refsa hér ef dómsmálaráðherra 

fyrirskipi rannsókn og málshöfðun. Í 2. tölul. sömu greinar segir að refsa skuli eftir íslenskum 

lögum fyrir brot, sem framin eru í íslenskum loftförum, hvar sem þau hafa þá verið stödd. Ekki 

er þó gerð sú takmörkun, líkt og í Tokyo-samningnum, að loftfar þurfi að vera á flugi svo íslensk 

lög nái yfir brot sem framin er um borð.  

Í 4. gr. Tokyo-samningsins er sett fram sú meginregla að samningsríki megi ekki trufla för 

erlends loftfars á flugi, í því skyni að beita refsilögsögu sinni, nema í nokkrum tilvikum sem talin 

eru upp í greininni. Meðal þeirra tilvika er þegar brot um borð í loftfarinu hefur afleiðingar á 

landsvæði þess ríkis; þegar brotið hefur verið framið af eða gegn þegn ríkisins eða manni sem 

hefur þar fasta búsetu, eða brot beinist gegn öryggi ríkisins. Í 1. gr. Chicago-sáttmálans segir 

einnig að aðildarríki sáttmálans viðurkenni full og óskoruð yfirráð hvers ríkis í loftrýminu sem 

yfir því er. Reglur ríkja og/eða alþjóðasamninga geta því skarast á og ýmis álitaefni komið upp 

varðandi það hvort og þá hvenær öðru ríki en skráningarríki sé heimilt að beita refsilögsögu sinni 

vegna brota um borð í loftfari, hvort sem það er á flugi eða á jörðu niðri.  

Norðurlöndin eru meðal þeirra ríkja sem fullgilt hafa Tokyo-samninginn og strax í kringum 

1970 voru þar sett lög sem fólu í sér sérstök refsiákvæði um verknaði þá er talað er um í 
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samningnum.35 Má sem dæmi nefna Noreg, en þar voru upphaflegu lögin nr. 81/1971. Í dag er 

Tokyo-samningurinn að mestu umritaður í norsku loftferðalögin nr. 101/2003. 

 

4.2 Hvenær er flugstjóra heimilt að beita valdi og hvenær ber hann ábyrgð? 

Að því er vald flugstjóra varðar tekur Tokyo-samningurinn ekki til flugs sem einungis fer fram 

innan loftrýmis skráningarríkis. Eigi III. kafli samningsins, um vald flugstjóra, hins vegar við 

skal loftfar vera talið á flugi eftir að búið er að loka öllum ytri dyrum þess, þegar farþegar eru 

komnir um borð, og þar til einhverjar slíkar dyr eru opnaðar til affermingar, sbr. 2. mgr. 5. gr. 

samningsins. Sá fyrirvari er gerður að ef um nauðlendingu er að ræða skulu ákvæðin gilda áfram 

um brot og aðra verknaði um borð þar til viðeigandi yfirvöld ríkis taka ábyrgð á loftfarinu og 

farmi þess.  

Í 2. mgr. 40. gr. laga um loftferðir nr. 69/1998 (hér eftir skammstöfuð loftfl.) segir að 

flugstjóri hafi æðsta vald í loftfari. Ekki er þó skilgreint hvenær vald hans hefjist né hvenær því 

ljúki. Í 1. mgr. 29. gr. laganna er áhöfn skilgreind sem starfsmenn er gegna starfi um borð í 

loftfari meðan á fartíma stendur. Í reglugerð nr. 193/2006 um flutningaflug er flugstjóri 

skilgreindur sem flugmaður sem ber ábyrgð á starfrækslu og öryggi loftfars meðan á fartíma 

stendur. Fartími er tíminn frá því að flugvél hreyfist af flugvélastæði sínu til að hefja flug og þar 

til hún stöðvast að því loknu á flugvélastæði sem henni hefur verið úthlutað eða þar til allir 

hreyflar hafa verið stöðvaðir. Í reglugerðinni segir síðan í 1.-3. tölul. f. liðar greinar JAR-OPS 1. 

085 um ábyrgð áhafnar eins og hún er orðuð með breytingum:  

 
Flugstjóri: 
(1) skal vera ábyrgur fyrir öryggi allra flugverja, farþega og farms um borð frá því að hann kemur 
um borð og þangað til að hann fer frá borði flugvélarinnar við lok flugs, 
(2) skal vera ábyrgur fyrir starfrækslu og öryggi flugvélarinnar frá því að flugvélin er fyrst 
reiðubúin til hreyfingar til aksturs fyrir flugtak þar til að hún nemur staðar við lok flugs og drepið 
hefur verið á hreyfli eða hreyflum sem notaðir eru sem aðalhreyflar, 
(3) hefur vald til að gefa allar þær skipanir sem hann telur nauðsynlegar til að tryggja öryggi 
flugvélarinnar og fólks eða eigna um borð 
 

Samkvæmt þessu ber flugstjóri ábyrgð á flugverjum, farþegum og farmi frá því að hann kemur 

um borð og þar til hann fer frá borði, en hann er ábyrgur fyrir starfrækslu og öryggi 

flugvélarinnar samkvæmt skilgreiningu á fartíma. Enn er þó óljóst hvenær æðsta vald gagnvart 

farþegum og öðrum áhafnarmeðlimum hefjist og hvenær því ljúki.  

                                                           
35 Alþt. 1972-1973, A-deild, bls. 1294.  
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 Í norsku loftferðalögunum er vald flugstjóra skýrt á þann hátt að hann hafi æðsta vald 

gagnvart farþegum, áhöfn og öðrum farmi þegar um borð í loftfarið er komið:  

 
§ 6-3. Fartøysjefens myndighet overfor besetningsmedlemmer og passasjerer  
Fartøysjefen fører oppsyn med fartøy, besetning, passasjerer og gods.  
     Når han finner det nødvendig, kan han midlertidig anvise besetningsmedlemmer annen tjeneste 
enn den de er tilsatt for.  
     Passasjerer plikter å rette seg etter de anvisninger for god skikk og orden ombord som gis av 
fartøysjefen, den ansvarlige i kabinen eller andre besetningsmedlemmer som fartøysjefen 
bemyndiger. Passasjerer må ikke opptre slik at sikkerheten til fartøy, besetning eller andre 
passasjerer settes i fare.  
     Fartøysjefen kan nekte å ta ombord og har rett til å sette av besetningsmedlemmer, passasjerer 
og gods når forholdene krever det.  

 
 Samkvæmt Tokyo-samningnum hefur flugstjóri æðsta vald og um leið heimild til 

nauðsynlegrar valdbeitingar í loftfari frá því að allar hurðar lokast og þar til þær opnast að nýju. 

Sambærilegar skilgreiningar í íslenskri löggjöf eru ekki allar á einn veg en ekki er ólíklegt að þær 

yrðu skýrðar rýmkandi lögskýringu ef á reyndi.  

 

4.3 Hvað felst í valdheimildum og ábyrgð flugstjóra? 

Í athugasemdum greinargerðar með V. kafla frumvarps þess er varð að loftferðalögum nr. 

60/1998 segir um vald og ábyrgð flugstjórans:36  

 
1. Flugstjórinn ber ábyrgð á fullkomnu ástandi loftfarsins og velferð áhafnarinnar, undirbúningi 
flugsins og að því ljúki farsællega.[...] 2. Flugstjórinn hefur rétt til að gefa áhöfninni og farþegum 
skipanir. Þessi réttur er sérlega mikilvægur ef refsiverður verknaður er framinn um borð. 
Fræðimenn hafa talið þennan rétt gagnvart farþegum grundvallast á þöglu samkomulagi milli 
farþeganna og flugfélagsins, en gagnvart farþegum hafi flugfélagið framselt skipunarvald sitt til 
flugstjórans. 3. Flugstjórinn hefur stöðuumboð og vald til að gera allar nauðsynlegrar ráðstafanir til 
að tryggja að fluginu ljúki örugglega og farsællega.     

 
Síðan segir í 1. og 2. mgr. 43. gr. laganna sjálfra: 

 
Flugstjóra er heimilt að þröngva mönnum með valdi til hlýðni við sig, enda sé það nauðsynlegt til 
að halda uppi góðri hegðun og reglu í loftfari.  
     Ef loftfar er í hættu statt eða annars konar neyðarástand er fyrir hendi er flugstjóra heimilt að 
beita hverri þeirri aðferð sem nauðsynleg er til að koma á reglu og hlýðni. Hverjum flugverja er 
skylt, án þess að á hann sé skorað, að veita flugstjóra aðstoð.  
 

Þetta er í samræmi við 1. mgr. 6. gr. Tokyo-samningsins. Þar segir að flugstjóri geti gert 

viðeigandi ráðstafanir þegar hann hafi rökstudda ástæðu til að ætla að einstaklingur hafi framið, 
                                                           
36 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 1331-1332. 
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eða sé í þann veginn að fremja brot, um borð í loftfarinu eða annan þann verknað sem gert er ráð 

fyrir í samningnum. Í 2. mgr. 6. gr. Tokyo-samningsins segir síðan að flugstjóra sé heimilt að 

fyrirskipa eða leyfa aðstoð annarra flugverja og óska eftir eða heimila, en ekki fyrirskipa, aðstoð 

farþega til að setja í gæslu hvern þann sem honum er heimilt. Sérhver flugverji eða farþegi getur 

einnig gert sanngjarnar varúðarráðstafanir án slíkrar heimildar þegar hann hefur rökstudda 

ástæðu til að ætla að ráðstöfunin sé nauðsynleg til að vernda öryggi loftfarsins eða manna og 

eigna þar um borð.  

Í 2. mgr. 42. gr. íslensku loftferðalaganna er flugstjóra gert heimilt, þegar hann telur nauðsyn 

til, að setja flugverja um stundarsakir til annarrar þjónustu en þeirrar sem þeir eru ráðnir til. Í 2. 

málsl. 2. mgr. 43. gr. sömu laga er flugverja einnig gert skylt, án þess að á hann sé skorað, að 

veita flugstjóra aðstoð við að koma á reglu og hlýðni ef neyðarástand er fyrir hendi.  

Af þessu má sjá að íslensk lög standast fyllilega samanburð við Tokyo-samninginn að því er 

valdheimildir flugstjóra varðar. Hvorki loftferðalögin, almennu hegningarlögin né nokkur önnur 

íslensk lög geyma þó heimild fyrir farþega eða aðra áhafnarmeðlimi til að gera 

varúðarráðstafanir án heimildar flugstjóra líkt og Tokyo-samningurinn kveður á um.  

Til samanburðar má nefna grein 6-4. í norsku loftferðalögunum, en þar er lögfest heimild 

flugverja og annarra farþega til að beita varúðarráðstöfunum gegn ógnandi farþegum, án 

heimildar flugstjóra, ef þörf krefur: 

 
§ 6-4. Fartøysjefens iverksettelse av maktbruk m.v.  
Når det er nødvendig av hensyn til fartøyets sikkerhet eller for å beskytte person eller eiendom 
ombord eller for å opprettholde orden og lydighet ombord, har fartøysjefen rett til å bruke makt og 
iverksette andre tiltak i den utstrekning det etter forholdene kan ansees forsvarlig.  
     Ethvert medlem av besetningen plikter å yte fartøysjefen hjelp. Etter oppfordring av fartøysjefen 
kan også passasjerer yte hjelp.  
     Når det er påtrengende nødvendig av hensyn til fartøyets sikkerhet eller for å beskytte person 
eller eiendom ombord, kan besetningsmedlemmer og passasjerer uten oppfordring fra fartøysjefen 
iverksette forebyggende tiltak og herunder bruke makt, i den utstrekning det etter forholdene kan 
ansees forsvarlig. 

 
 Samkvæmt óskráðum reglur skal flugstjóri ekki víkja frá sinni starfsstöð á flugi ef til óláta 

kemur í farþegarýminu. Slasist flugstjóri í átökum við óstýrláta farþega, þannig að það hindri 

hann í að sinna starfi sínu um borð, stofnar það hugsanlega öryggi loftfarsins í hættu. Þetta má 

einni lesa úr grein JAR-OPS 1.310 í áður nefndri reglugerð nr. 193/2006:  
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(1) Hver flugliði, sem krafist er að sé á vakt í stjórnklefa, skal vera í vinnureit sínum í flugtaki og 
lendingu. 
(2) Á öllum öðrum stigum flugsins skal hver flugliði, sem krafist er að sé á vakt í stjórnklefa, ávallt 
vera í vinnureit sínum nema fjarvera hans sé óhjákvæmileg vegna starfa í tengslum við starfrækslu 
vélarinnar eða hann þurfi að sinna líkamlegum þörfum, og þá að því tilskildu að alltaf sé að 
minnsta kosti einn flugmaður með tilskilin starfsréttindi við stýrið. 

 
Flugverjar er starfa í farþegarými eru þjálfaðir til að bregðast við óstýrlátum farþegum og beita 

valdi innan skynsamlegra marka. Núverandi lagaumhverfi á Íslandi veitir þó flugstjóra einum 

heimild til valdbeitingar af eigin frumkvæði.  

Almennar lögskýringarreglur kveða á um að skýra beri landsrétt til samræmis við 

þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkisins, en þó eru takmörk fyrir því hversu langt er hægt að ganga 

í að skýra lög. Ef til kasta dómstóla kemur er vafasamt að þeir geti búið til rétt með lögskýringu 

einni saman.37 

 

4.4 Refsiábyrgð óstýrlátra farþega 

Á 33. fundi þings Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, sem haldið var haustið 2001, var fjallað um 

skýrslur vegna lögbrota og annarra verknaða af hálfu ógnandi farþega um borð í loftförum sem 

lagaumhverfi ríkja tæki ekki nægilega vel á. Þingið fjallaði um mikilvægi lagasetningar sem 

næði yfir slíka farþega, meðal annars vegna aukins fjölda og alvarleika tilkynntra atvika þar sem 

um ógnandi farþega væri að ræða. Slíkir farþegar geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir hið 

viðkvæma umhverfi sem er um borð í flugvél á flugi og því er nauðsynlegt að geta lögsótt þá 

aðila sem fremja lögbrot eða sýna aðra ógnandi hegðun um borð. Þingið lagði fram tillögu að 

lagasetningu sem ríki gætu innleitt í landrétt sinn. Þar er afbrotum skipt í þrjá kafla sem innihalda 

ýmis brot gegn áhafnarmeðlimum og aðra verknaði sem stofna reglu og öryggi um borð í hættu. 

Samkoman hvatti öll samningsríki til að bregðast við eins fljótt og auðið væri og skyldu ríki þá, 

eins mikið og þörf krefðist, taka mið af lagatillögum stofnunarinnar.38 Í kjölfarið var gefið út 

dreifibréf sem sent var í 1775 eintökum um allan heim.39 Fá ríki hafa innleitt lagatillögu 

stofnunarinnar orðrétt í heild eða að hluta en fjöldi ríkja hefur tekið málefnið til athugunar í 

landsrétti sínum og brugðist við á einhvern hátt.40 

                                                           
37 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Löggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 184. 
38 Assembly 33rd session. Doc 9799, A33-LE, bls. 7-9. 
39 Guidance Material on the Legal Aspect of Unruly/Disruptive Passenges, International Civil Aviation 
Organization, Circular 288.  
40 Assembly 35th session. Doc 9846, A 35-LE, bls. 9 (sbr. skjal A35-WP84).  
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Lengi vel voru litlar heimildir í íslenskum lögum til að bregðast gegn óstýrlátum farþegum 

um borð í loftförum. Í 3. mgr. 42. gr. eldri laga um loftferðir var farþegum gert skylt að fara eftir 

þeim fyrirmælum sem flugstjóri gaf um góða hegðun og reglu í loftfari. Hvergi var minnst á 

skyldu til að fara eftir fyrirmælum annarra flugverja.  

Með lögum nr. 21/2002 um breytingu á loftferðalögum var bætt úr ýmsum annmörkum. Í 

athugasemdum greinargerðar með 5. og 6. gr. frumvarps til þeirra laga segir:41 

 
Á síðastliðnum árum hafa æ fleiri tilvik komið upp þar sem farþegar sýna af sér ofstopafulla 
hegðun eða hegðun sem getur stofnað öryggi loftfars í hættu. Í ljósi þeirrar þróunar þykir 
nauðsynlegt að lögfesta ítarlegri ákvæði er varða þá hegðun sem óæskileg verður að teljast þegar 
flugöryggi er annars vegar. Þá er leitast við að styrkja þau ákvæði loftferðalaganna sem varða 
samskipti flugstjóra, flugliða og þjónustuliða við farþega.  
     Alþjóðaflugmálastofnunin hefur beint tilmælum til aðildarríkjanna um að þau lögfesti 
viðurlagaákvæði sem stefnt sé gegn þeirri hegðun sem frumvarpsgreinin lýsir.  

 
Í frumvarpinu lagði samgönguráðherra til að við 3. mgr. 42. gr. laganna yrði bætt tveimur nýjum 

málsliðum þannig að gert yrði refsivert að óhlýðnast fyrirmælum flugverja, sem snertu öryggi 

loftfars, farþega og eigna um borð eða öryggi flugleiðsögu. Einnig skyldi hver sá sem leitaðist  

við að hindra eða takmarka getu flugstjóra, flugliða, þjónustuliða, eða annars starfsliðs 

flugrekanda um borð við að gegna störfum sínum, sæta refsingu samkvæmt 141. gr. laganna.  

Á eftir 42. gr. laganna var gert ráð fyrir nýrri grein, 42. gr. a., og skyldi 2. mgr. hennar vera 

svohljóðandi:42 

 
Hver sem um borð í loftfari í almenningsflugi brýtur gegn reykingabanni eða fyrirmælum um 
áfengisnotkun, á að ástæðulausu við reykskynjara eða annan öryggisbúnað um borð eða hlýðir ekki 
fyrirmælum flugverja, þ.m.t. fyrirmælum um að slökkva á rafeindatæki, skal sæta refsingu skv. 
141. gr.  

 
Í nefndaráliti um frumvarpið lagði meiri hluti samgöngunefndar til að refsiákvæði laganna 

yrði víkkað út þannig að brot á settum eða gefnum fyrirmælum samkvæmt lögunum yrðu gerð 

refsiverð. Með þessu vildi nefndin stytta og einfalda 3. mgr. 42. gr. á þann hátt að hún segði það 

eitt að farþega væri skylt að fara eftir fyrirmælum flugstjóra eða annarra flugverja um góða 

hegðun og reglu í loftfari. Nefndin vildi einnig fella brott síðari efnismálsgrein 42. gr. a.43 Tillaga 

meirihluta samgöngunefndar varð að lögum og hljómar 1. mgr. 141. gr. laganna nú svohljóðandi:  

                                                           
41 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 1418. 
42 Alþt. 2001-2001, A-deild, bls. 1412. 
43 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 2780. 
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Brot gegn lögum þessum, reglugerðum, reglum eða fyrirmælum settum eða gefnum samkvæmt 
þeim varða sektum eða fangelsi allt að fimm árum. Tilraun og hlutdeild í brotum er refsiverð skv. 
III. kafla almennra hegningarlaga.  

 
Nýrri málsgrein var bætt við 165. gr. almennu hegningarlaganna með lögum nr. 41/1973. Þau 

lög voru sett í tilefni af aðild íslenska ríkisins að þremur alþjóðasamningum um hryðjuverk um 

borð í loftförum eða í tengslum við flugsamgöngur.44 Samkvæmt þessari málsgrein, sem nú er 

2.mgr. 165. gr., varðar það fangelsi eigi skemur en 2 ár ef maður sem er í loftfari beitir ofbeldi, 

hótun um ofbeldi eða annarri ólögmætri aðferð til að ná valdi á stjórn loftfars eða grípur á annan 

hátt ólöglega inn í stjórn þess og flug. Í 168. gr. segir síðan að ef maður raskar öryggi 

járnbrautarvagna, skipa, loftfara, bifreiða eða annarra slíkra farar- eða flutningstækja, eða 

umferðaröryggi á alfaraleiðum, án þess að verknaður hans varði við 165. gr., skal hann sæta 

fangelsi allt að 6 árum.  

Sú takmörkun 2. mgr. 165. gr., að verknaður sé framinn til að ná valdi á stjórn loftfars eða að 

aðili grípi á annan hátt inn í stjórn þess og flug, samræmist ekki Tokyo-samningnum. Í 

athugasemdum greinargerðar er snýr að 2. mgr. 165. gr. laganna segir þó: 45  

 
Ljóst er, að ofbeldi eða hótun um það þurfa ekki að beinast að flugstjóra, flugmanni eða öðrum 
stjórnanda, heldur getur það t.d. verið, að brotamaður ógni flugfreyju eða farþega eða hóti að 
eyðileggja tæki eða annað slíkt, sem varðar öryggi flugsins. Slíkt fellur undir ákvæðið.  
 

Vegna íþyngjandi eðlis refsiábyrgðar verður að telja æskilegt að refsiheimildir séu ætíð skýrt 

orðaðar með þeim hætti að ekki leiki vafi á því hvort tiltekin háttsemi, hvort sem um athöfn eða 

athafnaleysi sé að ræða, falli undir verknaðarlýsingu í refsiákvæði.46 Íslenskir fræðimenn og 

dómstólar hafa talið kröfuna um skýrleika refsiheimilda felast í 1. mgr. 69. gr. stjskr. og 1. mgr. 

7. gr. mannréttindasáttmála Evrópu sem lögfestur var með lögum nr. 62/1994.47 Undir þetta tekur 

Gunnars G. Schram í riti sínu Stjórnskipunarréttur: 48 

 

                                                           
44 Þetta eru Tokyo-samningurinn frá 14. september 1963; Haag-samningurinn frá 16. desember 1970 um ólöglega 
töku loftfara, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 12/1973 og Montreal-samningurinn frá 23. september 
1971 um ráðstafanir til að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi flugsamgangna, sbr. auglýsingu í C-
deild Stjórnartíðinda nr. 13/1973. Sjá Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 3059. 
45 Alþt. 1972-1973, A-deild, bls. 1296.  
46 Róbert. R. Spanó: „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (síðari hluti)“, bls. 7. 
47 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 167; Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 513-514; 
Róbert. R. Spanó: „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (síðari hluti)“, bls. 9. 
48 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 513-514. 
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Ekki er nægilegt að settar séu almennar lagareglur um hvað telst vera refsiverð háttsemi. Felst því 
sú krafa í 1. mgr. 69. gr. stjskr. að lýsing á refsiverðri háttsemi verði að vera svo skýr og ótvíræð að 
ekki geti verið neinum vafa undirorpið hvað átt er við og að ekki sé hægt að túlka skilgreiningu á 
háttseminni með rýmkandi lögskýringu. Þannig verða borgararnir að vita nákvæmlega hvað átt er 
við með skilgreiningu á refsiverðri háttsemi svo þeir geti hagað sér í samræmi við það.  

 
Í áðurnefndu frumvarpi samgönguráðherra til laga nr. 21/2002 er breytti loftferðalögunum 

var lagt til að bætt yrði inn verknaðarlýsingum vegna brota farþega um borð í loftfari. Meiri hluti 

nefndar vildi stytta og einfalda ákvæðin og það varð úr. Í dag geyma íslensk lög því lítið um 

sértækar brotalýsingar sem ná til brota um borð í loftförum. XXIII. kafli hegningarlaga um 

manndráp og líkamsmeiðingar tekur til almennra brota gegn lífi og limum manna. Hvorki þar né 

annars staðar í lögum er það virt aðila til refsiþyngingar ef slík brot eiga sér stað um borð í hinu 

viðkvæma umhverfi sem finnst um borð í loftfari á flugi.  

Á fundum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar hefur ítrekað verið rætt um hvort bæta eigi bókun 

við Tokyo-samninginn svo hann nái betur yfir refsinæma og aðra óæskilega hegðun farþega um 

borð í millilandaflugi. Á 36. fundi þings stofnunarinnar árið 2007 var ákveðið að hefja 

undirbúning að nýrri löggjöf sem tæki heildstætt á þessu vandamáli.49 

 

4.5 Refsiábyrgð flugstjóra og annarra um borð í loftfari  

Margir fræðimenn telja að refsi- eða bótaábyrgð flugstjóra eigi að takmarkast við ásetningsbrot 

eða meiri háttar gáleysi. Lítið er fjallað um ábyrgð flugstjóra í alþjóðasamningum nema í 10. gr. 

Tokyo-samningsins. Ábyrgð flugstjóra er þannig fyrst og fremst bundin að innlendum rétti en 

ekki með alþjóðasamningum.50  

Í 10. gr. Tokyo-samningsins segir, varðandi ráðstafanir sem gerðar eru samkvæmt 

samningnum, að hvorki flugstjóri, annar flugverji, farþegi, eigandi né aðili, sem flogið er fyrir 

skuli teljast ábyrgir í réttarhöldum fyrir meðferð sem sá aðili varð fyrir er ráðstöfunum var beitt 

gegn. Grein 6-6 norsku loftferðalaganna svipar mjög til 10. gr. samningsins, en þar er þó gerður 

fyrirvari um að ráðstafanir sem gerðar eru séu innan eðlilegra marka. Í 3. mgr. 43. gr. íslensku 

loftferðalaganna segir að ef manni sem neiti að hlýða er veittur áverki, þá geti hann einungis 

komið fram ábyrgð af þeim sökum að harðari aðferðum hafi verið beitt en ástæða var til. Hér má 

því segja að íslensk lög séu í samræmi við Tokyo-samninginn. 

 

                                                           
49 Assembly 36th session. A36-WP/12, LE/4. (Enn óbirt: http://www.icao.int/icao/en/assembl/a36/wp/wp012_en.pdf) 
50 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 1332. 
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4.6 Niðurstaða varðandi innleiðingu Tokyo-samningsins  

Af áður upptöldum ákvæðum er ljóst að íslenska löggjöfin er ekki jafn ítarleg og 

Alþjóðaflugmálastofnunin telur æskilegt. Einnig má skoða hvort þær refsiheimildir sem til staðar 

eru séu nægjanlega skýrar.  

Icelandair hefur farið að fordæmi samtaka atvinnuflugmanna í heiminum, IFALPA, og sett 

sér skýra stefnu gegn ógnandi og óstýrlátum farþegum. Felst hún í því að sýna ekkert 

umburðalyndi (zero tolerance).51 Öll mál sem varða ógnandi farþega í íslenskum loftförum eru 

kærð til lögreglu. Þau hafa í mörgum tilvikum verið send áfram til saksóknara sem hefur ekki séð 

sér fært að höfða mál á grundvelli þeirra.  

Til að skapa fordæmi um að slæm hegðun sé ekki liðin um borð í íslenskum loftförum þarf að 

snúa þróuninni við. Nauðsynlegt er að skerpa á regluumhverfinu og úrræðum ríkisins og leggja 

áherslu á að umhverfi um borð í loftförum sé eins lagalega verndað og hugsast getur. 

 

5 Samningurinn um merkingu plastsprengiefna 

5.1 Aðdragandinn að samningnum og aðild Íslands 

Sprengiefni, falið í farangri flugfarþega, er ógn sem steðjar að flugöryggi í heiminum. 

Plastspengiefni er þar á meðal. Efnafræðileg uppbygging þess gerir það að verkum að erfitt er að 

greina efnið í gegnumlýsingartækjum, málmleitarhlið nema það ekki auk þess sem efnið er 

lyktarlaust. Plastsprengiefni er einnig búið þeim eiginleikum að hægt er að breyta lögun þess og 

pakka inn á ýmsa vegu, sem gerir greiningu þess enn erfiðari.52  

Í desember 1988 sprakk flugvél frá flugfélaginu Pan American í loft upp yfir bænum 

Lockerbie í Skotlandi vegna plastsprengju sem farþegi hafði smyglað um borð í vélina í 

segulbandstæki.53 Í kjölfar hryðjuverksins hvatti Alþjóðaflugmálastofnunin ríki heims til að 

herða allt eftirlit á flugvöllum og flýta rannsókn og þróun öryggisbúnaðar til notkunar við leit 

sprengiefna. Einnig hóf stofnunin strax undirbúning alþjóðasamnings um merkingu 

plastsprengiefna. Markmiðið var að fá allt plastsprengiefni merkt með efnablöndu sem myndi 

auðvelda greiningu þess, t.d. með gufugreiningu, snefilgreiningartæki (particle trace detector) 

                                                           
51 Samkvæmt upplýsingum frá lögfræðingi Icelandair, Má Gunnarssyni, 15. nóvember 2008. Umrædd stefna hefur 
ekki verið gefin út. 
52 Ye Zongyuan o.fl.: „ A method for detecting explosives“, bls. 409 
53 „International controls to regulate plastic explosives adopted in Montreal“, bls. 32. 
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eða hjálp leitarhunda sem gætu þefað efnið uppi.54 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna var einnig 

kallað saman í þeim tilgangi að ræða um plastsprengiefni og hvernig hægt væri að merkja þau. 

Öryggisráðið biðlaði til Alþjóðaflugmálastofnunarinnar að leita allra leiða til að vinna gegn 

hryðjuverkum í alþjóðaflugi og efla starf sitt við að finna upp alþjóðlegt kerfi fyrir merkingu 

plast- og þynnusprengiefna.55 Samningurinn um merkingu plastsprengiefna var meðal annars 

afrakstur þessarar vinnu, en hann var undirritaður í Montreal þann 1. mars 1991. Í lok ársins 

höfðu 45 ríki staðfest samninginn.56 

Eftir hryðjuverkaárásina á Bandaríkin þann 11. september 2001 hvatti öryggisráð Sameinuðu 

þjóðanna ríki heims til að fullgilda þá þrettán alþjóðasamninga gegn hryðjuverkum sem þegar 

höfðu verið gerðir af alþjóðastofnunum og hrinda ákvæðum þeirra í framkvæmd.57 Íslensk 

stjórnvöld hófust þegar handa við undirbúning og fullgildingu þeirra samninga sem ríkið var ekki 

þegar aðili að. Meðal þeirra var samningurinn um merkingu plastsprengiefna frá 1991. Samhliða 

frumvarpi til laga nr. 70/2002, um breytingu á hegningarlögum til að fullnægja skuldbindingum 

vegna aðildar að alþjóðasamningum, lagði utanríkisráðherra fram tillögu til þingsályktunar um 

aðild að fjórum alþjóðasamningum. Þrír þeirra gáfu tilefni til lagabreytinga, en sá fjórði, 

samningurinn um merkingu plastsprengiefna, þótti ekki kalla á slíkt.58 Þann 24. maí 2002 var 

Alþjóðaflugmálastofnuninni afhent aðildarskjal Íslands vegna samningsins, sbr. auglýsingu nr. 

29/2002 í C-deild Stjórnartíðina og er Ísland nú eitt 139 samningsríkja.59  

 

5.2 Tilgangur og uppbygging samningsins 

Tilgangur samningsins er að fá ríki til að banna og koma í veg fyrir framleiðslu ómerkts 

plastsprengiefnis á yfirráðasvæði sínu og eyða öllu því ómerkta sprengiefni, sem ekki er í vörslu 

her- eða lögregluyfirvalda. Ef allt sprengiefni væri merkt með þar til gerðu efni, myndi það 

auðvelda greiningu þess og þar með stuðla að auknu öryggi í heiminum. 

Samningurinn skiptist í almennan hluta og tækniviðauka. Almenni hlutinn samanstendur af 

inngangsorðum og fimmtán almennum ákvæðum. Tækniviðaukinn skiptist í tvo hluta sem lýsa 

sprengiefninu annars vegar og greiningarefninu hins vegar.  

                                                           
54 http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/pexplo.pdf (skoðað 10. desember 2008). 
55 U.N. Doc. S/RES/635. 
56 http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/pexplo.pdf (skoðað 10. desember 2008) 
57 U.N. Doc. S/RES/1368.  
58 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 5022-5023. 
59 http://www.icao.int/icao/en/leb/MEX.pdf (skoðað 10. desember 2008). 
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Í inngangsorðum samningsins segir að aðildarríki láti í ljós miklar áhyggjur af 

hryðjuverkastarfsemi sem miði að því að eyðileggja loftför, flutningstæki og önnur skotmörk. 

Aðildarríkin viðurkenna brýna þörf á alþjóðlegum réttarreglum sem skylda ríki til þess að tryggja 

að sprengiefni séu merkt á viðeigandi hátt. Samningurinn gerir kröfur til aðildarríkja um að þau 

viðhafi strangt og skilvirkt eftirlit með öllu plastsprengiefni á yfirráðasvæði sínu. Allt sprengiefni 

skal vera merkt af framleiðanda með einhverju þeirra efna sem nefnd eru í tækniviðauka 

samningsins. Ríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að banna og koma í veg fyrir að 

ómerkt efni sé flutt inn, flutt út eða framleitt á landsvæði ríkisins.  

Samningsaðilar hafa frjálsar hendur um hvernig þessari þjóðréttarlegu skuldbindingu er sinnt. 

Innleiðingin hefur ekkert gildi gagnvart einstaklingum og ekki er gerð krafa um refsingu þeim til 

handa er brjóta gegn ákvæðum samningsins.  

 

5.3 Framkvæmd samningsins 

Samkvæmt 5. gr. samningsins er með honum sett á stofn alþjóðleg tækninefnd um sprengiefni 

(International Explosives Technical Commission - IETC) sem skipuð er sérfræðingum í 

framleiðslu, greiningu og rannsóknum á sprengiefni. Nefndin, sem kemur saman að lágmarki 

einu sinni ár hvert, leggur mat á tækniþróun á sviði framleiðslu, merkingar og greiningar 

sprengiefnis. Í 6. gr. samningsins er rætt um hvernig málsmeðferð innan nefndarinnar er háttað, 

en þegar nauðsyn ber til skal hún beina tilmælum til ráðs Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (the 

Council) um breytingar á tækniviðauka samningsins. Ráðið getur, að fengnum tilmælum 

nefndarinnar, lagt fyrir aðildarríkin breytingartillögur á tækiniviðaukanum, sbr. 4. mgr. 6. gr. 

Vilji aðildarríki gera athugasemdir við breytingartillöguna getur það komið þeim á framfæri við 

ráðið, sem sendir þær til tækninefndarinnar, sbr. 7. gr. samningsins. Með þessum hætti er ríkjum 

gefið tækifæri til að hafa samráð við nefndina. Sé breytingatillaga tækninefndarinnar lögð fyrir 

aðildarríki hafa þau níutíu daga til að andmæla með skriflegri tilkynningu. Hafi fimm eða fleiri 

ríki ekki andmælt breytingartillögunni innan tilskilins frests skal líta svo á að hún hafi verið 

samþykkt. Tillagan öðlast þá gildi, gagnvart aðildarríkjum sem ekki hafa andmælt, að ákveðnum 

tíma liðnum, sbr. 3. mgr. 7. gr. Hafi fimm eða fleiri aðildarríki andmælt breytingartillögunni skal 

ráðið vísa henni aftur til tækninefndarinnar til frekari umfjöllunar. Einnig getur ráðið kallað 

saman þing allra aðildarríkjanna. Skulu aðildarríki sjá til þess að sprengiefni á landsvæði þeirra, 
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sem ekki standast kröfur tækniviðaukans eftir breytingar, séu annað hvort notuð, endurmerkt eða 

eytt innan þriggja ára frá því að breytingin tekur gildi.60 

Árið 2001 samþykkti ráðið tillögu tækninefndarinnar um að breyta tækniviðauka samningsins 

um að efnið o-MNT61 yrði fjarlægt af lista viðaukans yfir greiningarefni. Tilkynning um 

ákvörðun ráðsins var send til aðildarríkja í samræmi við 4. mgr. 6. gr. samningsins og tók 

breytingin gildi þann 27. mars 2002.62 Árið 2002 samþykkti ráðið aðra tillögu tækninefndarinnar 

um breytingu á viðauka samningsins þar sem lágmarksmagn af DMNB63 var fært úr 0,1% í 1,0% 

af massa sprengiefnis. Tilkynning þess efnis var send til aðildarríkja samningsins.64 Ekki er hægt 

að sjá að íslensk stjórnvöld hafi uppfært íslensku þýðingu tækniviðaukans til samræmis við 

breytingarnar.  

Samkvæmt 9. gr. samningsins um merkingu plastsprengiefna skal ráðið, í samvinnu við 

aðildarríki og alþjóðastofnanir, gera viðeigandi ráðstafanir til að greiða fyrir framkvæmd 

samningsins. Í því felst að veita tæknilega aðstoð og auðvelda skipti á upplýsingum um 

tækniþróun á sviði merkingar og greiningar sprengiefna.  

Samkvæmt 13. gr. skulu aðildarríki tilkynna vörsluaðila samningsins hvort sprengiefni sé 

framleitt á landsvæði ríkisins. Sé aðildarríki framleiðsluríki verður það að sjá til þess að löggjöf 

um framleiðslu fullnægi þeim kröfum sem settar eru fram í tækniviðaukanum. Meðal þeirra ríkja 

sem hafa tilkynnt sig sem framleiðsluríki má nefna Austurríki, Bretland, Frakkland, Noreg, Spán, 

Þýskaland, Bandaríkin og Kanada.65  

 

5.4 Íslenskar reglur um sprengiefni 

IV. kafli vopnalaga nr. 16/1998 fjallar um meðferð sprengiefnis. Í 26. gr. laganna er öllum gert 

óheimilt að kaupa sprengiefni nema að fengnu leyfi lögreglustjóra í viðkomandi umdæmi. 

Aðeins má veita þeim leyfi sem sýnir fram á að honum sé það nauðsynlegt. Leyfið skal gefið út 

fyrir ákveðinni tegund og tilgreindu magni spengiefnis. Í 2. mgr. 28. gr. laganna er ráðherra síðan 

gert að setja í reglugerð ákvæði um geymslu, flutning og meðferð sprengiefnis. Á grundvelli þess 

ákvæðis var sett reglugerð um sprengiefni nr. 684/1999 með síðari breytingum.  

                                                           

60 Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007), bls. 213 (Resolution A 35-2). 
61 ortho-Mononitrolotuene (C7H7NO2) 
62 Annual Report of the Council 2001, bls. 14. 
63 2,3-Dimethyl-2,3 dinitrobutane (C6H12(NO2)2) 
64 Annual Report of the Council 2002, bls. 13. 
65 http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/pexplo.pdf (Skoðað þann 10. desember). 



 21 

 Reglugerð nr. 684/1999 er sett með hliðsjón af tilskipun 93/15/EBE, um samhæfingu ákvæða 

um markaðssetningu og eftirlit með sprengiefnum til almennra nota, sbr. XXIX. kafla II. viðauka 

samnings um Evrópska efnahagssvæðið. Í 1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar segir að óheimilt sé að 

markaðssetja eða hafa undir höndum sprengiefni sem ekki hafa hlotið gerðarviðurkenningu og 

bera CE-samræmismerki. Sprengiefni þurfa að standast grunnkröfur um öryggi, sem tilgreindar 

eru í viðauka I við reglugerðina, til þess að geta hlotið CE-merkingu, en þær grunnkröfur eru í 

samræmi við tilskipun 93/15/EBE. Vinnueftirlit ríkisins er sá aðili sem viðurkennir sprengiefni 

hér á landi. Við viðurkenningu skal fara eftir þeirri aðferð sem tilgreind er í viðauka II við 

tilskipun 93/15/EBE. Framleiðandi sem fullnægir kröfum tilskipunarinnar skal setja CE-merki á 

allt sprengiefni sitt og gefa skriflega samræmisyfirlýsingu, sbr. 3. eining d. í II. viðauka 

tilskipunarinnar. Í 15. gr. tilskipunar 93/15/EBE segir að aðildarríki skuli sjá til þess að 

sprengiefni séu merkt á réttan hátt. Þar er verið að vísa í CE-samræmismerkinguna en af 

tilskipuninni og viðaukum hennar má sjá að slík merking inniheldur engar þær kröfur sem 

samningurinn um merkingu plastsprengiefna setur. 

Hvorki í reglugerð nr. 684/1999 né tilskipun nr. 93/15/EBE er minnst á skyldu til að merkja 

plastsprengiefni með ísetningu greiningarefnis, líkt og lýst er í samningnum um plastsprengiefni. 

Ísland er ekki framleiðsluríki og því er ekki þörf á reglum er mæla fyrir um merkingu 

sprengiefnis hér á landi. Engu að síður er þörf á ákvæðum sem banna innflutning á ómerktu 

spengiefni til landsins. Ekki er að sjá að slík ákvæði sé að finna í íslenskri löggjöf og gerir 

Vinnueftirlit ríkisins engar kröfur um greiningarefni í athugunum sínum á plastsprengiefni sem 

flutt er til landsins.66  

Breytingar á reglugerð nr. 684/1999 liggja nú fyrir vegna tilskipana 2004/57/EB og 

2008/43/EB, en þar er merking plastsprengiefna ekki til umfjöllunar.  

Innflutningur sprengiefnis er óheimill nema með leyfi lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, 

sbr. 10. gr. reglugerðar nr. 684/1999. Strangar reglur gilda um innflutning hættulegs varnings, 

þar með talið sprengiefnis. Reglugerð nr. 332/1990 fjallar um öruggan flutning hættulegs 

varnings flugleiðis. Ítarlegar reglur um slíkan flutning eru settar fram í tæknilegum 

leiðbeiningum (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) sem 

gefnar eru út af Alþjóðaflugmálastofnuninni67. Íslenskum yfirvöldum og flutningsaðilum er skylt 

                                                           
66 Samkvæmt upplýsingum frá Víði Kristjánssyni, deildarstjóra Efna- og hollustuháttadeildar Vinnueftirlitsins. 
67 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. Doc 9284.  
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að fara eftir þessum leiðbeiningum, sbr. tilvísanir í reglugerð nr. 322/1990 og reglugerð um 

flutningaflug nr. 193/2006. Grein 7.2.2. reglugerðar nr. 322/1990, sbr. reglugerð nr. 531/2002, 

kveður á um skyldu til nákvæmrar lýsingar á hættulegum varningi í flutningsskjali. Hvergi í 

íslensku reglunum er þó kveðið á um þá takmörkun að plastsprengiefni skuli vera merkt svo 

flytja megi það til landsins.  

Reglugerð nr. 361/2005, með síðari breytingum, um flugvernd er sett með stoð í 

loftferðalögum. Markmið hennar er að koma á og framkvæma viðeigandi ráðstafanir til að koma 

í veg fyrir ólöglegar aðgerðir gegn almannaflugi. Reglugerðin innleiðir ýmsar reglur stofnana 

Evrópusambandsins, með þeim breytingum og viðbótum sem leiða af samningnum um Evrópska 

efnahagssvæði, sbr. 41. gr. hennar. Gildir reglugerðin um allt millilandaflug um flugvelli sem 

jafnframt eru landamærastöðvar á Íslandi. Í 2. gr. viðauka við reglugerðina er fjallað um þá hluti 

sem farþegar mega ekki flytja með sér inn á haftasvæði flugverndar og í farþegarými loftfars. Í d. 

lið greinarinnar er lagt bann við hverju því sprengiefni eða eldfimu efni sem hættulegt er heilsu 

fólks og/eða öryggi loftfars. Í 7. gr. viðaukans er tekið fram að sprengiefni megi ekki setja í 

farangur sem ætlaður er til flutnings í lest loftfars. Í fylgiskjali XIV. við reglugerðina er meðal 

annars fjallað um setningu sameiginlegra grunnreglna varðandi greiningarkerfi fyrir sprengiefni 

(Explosive Detection System).68 Stöðug þróun á sér stað á greiningarbúnaði og hafa víða verið 

tekin í notkun gegnumlýsingartæki sem sjá í gegnum fatnað farþega.69 Öryggisverðir geta því átt 

auðveldara en áður með að greina óæskilega hluti sem fólk ber með sér innan klæða. 

 

5.5 Refsiákvæði  

Fjallað er um viðurlög vegna brota á vopnalögunum eða reglum settum samkvæmt þeim í VII. 

kafla laganna. Í hegningarlögum er gert refsivert að valda tjóni með sprengingu, sbr. 6. tölul. 1. 

mgr. 100. gr. a., sbr. 2. gr. laga nr. 99/2002 og 1. mgr. 165. gr. hgl. Einnig varða brot á reglugerð 

um flugvernd nr. 361/2005, með síðari breytingum, refsingu skv. 141. gr. loftferðalaga. Hvergi í 

íslenskum lögum né reglum er minnst á rétta merkingu plastsprengiefna og né er ómerkt 

plastsprengiefni bannað.  

Samningurinn um merkingu plastsprengiefna hefur þá sérstöðu, ásamt Tokyo-samningnum, 

að hann gerir engar kröfur til ríkis varðandi refsiviðurlög þeim til handa er brýtur gegn efni 

                                                           
68 Sbr. reglugerð nr. 363/2008 um breytingu á reglugerð nr. 361/2005 um flugvernd. 
69 Annette Cardwell: „Virtual Strip Search“, bls. 38.  
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hans.70 Einungis eru lagðar skyldur á ríkið sjálft um að uppfylla þær skuldbindingarnar sem 

samningurinn kveður á um. Ef það er ekki gert hefur ríkið gerst brotleg að þjóðarétti og getur það 

varðað viðurlögum.  

 

5.6 Niðurstaða varðandi innleiðingu samningsins um merkingu plastsprengiefna 

Af undanfarandi umfjöllun má sjá að íslensk löggjöf nær ekki utan um merkingu 

plastsprengiefna svo unnt sé að bera kennsla á þau. Í Bretlandi hefur innleiðing samningsins 

verið leyst á einfaldan hátt með því að umrita helstu ákvæði hans í sérstök lög.71 Lögin tóku gildi 

sama dag og aðild Breta að samningnum. Svipaður háttur hefur verið hafður á víða í öðrum 

aðildarríkjum. Þótt plastsprengiefni sé ekki framleitt hér á landi er æskilegt að íslensk stjórnvöld 

lögfesti, með einhverjum hætti, bann við ómerktu sprengiefni. Ýmsar leiðir kæmu til greina. 

Einfalt væri að setja sérstök lög um merkingu plastsprengiefna í þeim tilgangi að unnt sé að bera 

kennsl á þau, þar sem viðeigandi ákvæði samningsins ásamt tækniviðauka yrðu tekin upp í lögin. 

Einnig væri hægt að koma ákvæðum þar að lútandi í gildandi lög, til dæmis vopnalög. Ef 

stjórnvöldum yrði fengið það verkefni, að uppfylla skyldur ríkisins samkvæmt samningnum með 

setningu reglugerðar, þyrfti að tryggja að reglurnar hefðu skýra stoð í lögum. Eins og 

lagaumhverfið er í dag er líklegt er að erfiðlega myndi ganga að gera upptækt eða banna ómerkt 

sprengiefni hér á landi, að því gefnu að efnið uppfyllti allar aðrar kröfur laga. 

 

6 Samantekt og niðurstöður 

Á sviði samningaréttar gildir grundvallarregla, Pacta sunt servanda, um að samninga beri að 

halda. Reglan er undirstöðuatriði í alþjóðlegum samningum sem ríki hafa fullgilt.72 Einungis ríki 

geta verið aðilar að þjóðarétti, en ekki einstaklingar. Þjóðaréttur beinist þó einnig að brotum 

einstaklinga og hagsmunum þeirra eins og ýmsar reglur bera vitni um. Einstaklingar geta þó 

hvorki byggt rétt sinn á slíkum samningum né borið skyldur samkvæmt þeim. Meginreglan felur 

í sér þá skyldu ríkja að sjá til þess að ákvæði alþjóðasamninga séu innleidd í landsrétt á þann hátt 

sem stjórnskipunin gerir ráð fyrir.  

Með breytingum sem fylgja tæknivæðingu koma stöðugt fram nýjar og óvæntar þarfir til 

lagasetningar og eru þeir samningar sem hér er fjallað um skýrt dæmi um slíkt. Alþjóðleg 

                                                           
70 Walter Gehr: „The Universal Legal Framework Against Nuclear Terrorism“, bls. 9. 
71 The Marking of Plastic Explosives for Detection Regulations 1996. Statutory Instrument 1996 No. 890.  
72 Anthony Aust: Modern Treaty Law and Practice, bls. 180. 
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hryðjuverkalöggjöf samanstendur af þrettán alþjóðasamningum, ásamt ákveðnum ályktunum 

öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna.73 Tokyo-samningurinn og samningurinn um merkingu 

plastsprengiefna eru þar á meðal, en þeir skera sig úr með því að vera einu samningarnir sem 

engar kröfur gera á ríki um að lögsækja meinta brotamenn.74 Það dregur þó ekki úr skyldu ríkja 

til að fullnægja þeim kröfum sem eru settar fram í samningunum. Tokyo-samningurinn fjallar um 

öryggi í loftförum og nauðsyn þess að viðhalda aga og reglu um borð. Til þess að ná fram 

nauðsynlegum varnaðaráhrifum er mikilvægt að agabrot um borð í loftförum séu refsiverð og að 

fordæmi sýni að yfirvöld taki á slíkum brotum.  

Hingað til hafa farþegar í íslenskum loftförum komist upp með óstýrláta hegðun án þess að á 

því sé tekið af festu og stöðugleika. Á meðan mál gegn óstýrlátum og ógnandi farþegum halda 

áfram að daga uppi hjá lögreglu og saksóknara gefa þau fordæmi um lítið vægi þessa 

brotaflokks.  

Í Tokyo-samningnum er einnig fjallað um refsilögsögu ríkja vegna brota sem framin eru um 

borð í loftförum þeirra. Af samningnum og íslenskum lögum má leiða að íslenska ríkið hafi 

refsilögsögu yfir brotum sem framin eru um borð í loftförum sem skrásett eru á Íslandi. Í 4. gr. 

samningsins eru talin upp nokkur tilfelli þar sem annað samningsríki en skráningarríki getur beitt 

refsilögsögu sinni vegna brota um borð. Í 1. gr. Chicago-sáttmálans kemur fram sú meginregla 

að hvert ríki hafi full yfirráð í loftrýminu sem yfir því er. Af þessu má sjá að reglur um lögsögu 

ríkja eru ekki allar á einn veg og geta af því risið ýmis álitaefni. Áhugavert væri að kanna þessi 

álitaefni sem og tilvik þegar vélar eru leigðar milli flugrekenda frá einu ríki til annars án þess að 

breyta um skráningarríki. Upp gætu komið tilfelli þar sem brot eru framin um borð í íslensku 

loftfari, sem er á flugi yfir erlendu ríki, með erlenda farþega og erlenda áhöfn í farþegarými. 

Íslenska ríkið hefði lögum samkvæmt refsilögsögu yfir þessum brotum.  

Samningurinn um merkingu plastsprengiefna gerir þær kröfur að aðildarríki komi í veg fyrir 

ómerkt plastsprengiefni á yfirráðasvæði sínu. Engar kröfur eru gerðar um refsingu þeim til handa 

er brýtur gegn boði um merkingu slíkra efna. Engin umræða fór fram um samninginn á Alþingi 

fyrir utan yfirlýsingu um að innleiðing hans væri ekki talin kalla á lagabreytingu. Forsvarsmenn 

Vinnueftirlitsins, sem fara með eftirlit sprengiefna hér á landi, hafa aldrei heyrt á samninginn 

                                                           
73 Ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna sem um ræðir eru nr. 1373 (2001), 1540 (2004) og 1736 (2006). Sjá: 
Walter Gehr: „The Universal Legal Framework Against Nuclear Terrorism“, bls. 5. 
74 Walter Gehr: „The Universal Legal Framework Against Nuclear Terrorism“, bls. 9. 
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minnst.75 Mikið fer fyrir tilskipunum sem innleiddar eru samkvæmt samningnum um Evrópska 

efnahagssvæðið, bæði varðandi sprengiefni og flugvernd í heild. Fullt traust virðist hafa verið 

lagt á þessar tilskipanir en lítið kannað hvort íslenskar reglur stæðust í raun þær kröfur sem 

samningurinnum merkingu plastsprengiefna leggur aðildaríkjum á hendur. Tilskipanirnar veita 

ríkjum svigrúm við innleiðingu. Áhugavert væri að kanna nánar mun á löggjöf þeirra ríkja sem 

annars vegar teljast framleiðendur sprengiefnis og hins vegar þeirra sem ekki eru framleiðendur. 

Eðli málsins samkvæmt þurfa framleiðsluríki á mun ítarlegri löggjöf að halda en þau sem ekki 

teljast framleiðendur. Einnig væri áhugavert að kanna nánar reglur Evrópusambandsins er lúta að 

sprengiefni og hvort samningurinn sé þar á einhvern hátt tekinn til greina. 

Af þessari umfjöllun má sjá að innleiðing alþjóðasamninga í íslenskan rétt er ekki einsleit. 

Sumir samningar fá mikla umfjöllun og ómæld vinna er lögð í innleiðingu þeirra, á meðan aðrir 

samningar virðast vera undirritaðir og innleiddir án jafn mikils undirbúnings. 

Ef þjóðréttarsamningur gerir ráð fyrir því að landsrétti verði skipað með tilteknum hætti ber 

ríki að sjá til þess að landslögum verði breytt til samræmis við hann. Til bóta væri ákvæði í 

viðeigandi lögum um að þeim skuli beitt í samræmi við þjóðréttarsamninga sem Ísland er aðili 

að. Sú regla er að vísu óskráð en slíkt ákvæði myndi væntanlega festa hana betur í sessi og 

tryggja að alþjóðasamningar yrðu ávallt hafðir í huga við íslenska réttarframkvæmd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

75 Samkvæmt upplýsingum frá Víði Kristjánssyni, deildarstjóra Efna- og hollustuháttadeildar Vinnueftirlitsins. 
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