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1 Inngangur 

Í ritgerð þessari verður leitast við að varpa ljósi á áhrif ályktana Öryggisráðs Sameinuðu 

þjóðanna á íslenska löggjöf. Samkvæmt Sáttmála Sameinuðu þjóðanna eru ályktanir 

Öryggisráðsins þjóðréttarlega skuldbindandi og ber aðildarríkjum að koma þeim til 

framkvæmda eins fljótt og auðið er. Með tilliti til tvíeðliskenningarinnar þarf að innleiða 

ályktanirnar í íslenskan rétt, svo að þær öðlast gildi að landsrétti. Er það yfirleitt gert með 

stjórnvaldsfyrirmælum, sbr. 2. og 4. gr. laga nr. 93/2008 um framkvæmd alþjóðlegra 

þvingunaraðgerða. Samfara aukinni virkni Öryggisráðsins á síðustu árum beitir ráðið nú 

valdheimildum sínum með áður óþekktum hætti og hefur m.a. gengið svo langt í ályktunum 

sínum að mæla fyrir um setningu almennra reglna. Íslensk stjórnvöld hafa m.a. þurft að 

bregðast við slíkum ályktunum með sérstakri lagasetningu. Er því tilefni til að taka til 

athugunar hvaða áhrif ályktanir Öryggisráðsins hafa á íslenska löggjöf, með tilliti til 

mögulegs framsals löggjafarvalds.  

 Fyrsti hluti ritgerðarinnar fjallar um aðild Íslands að Sameinuðu þjóðunum. Annar hlutinn 

er tileinkaður Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, hlutverki þess og valdheimildum. Þriðji 

hlutinn er helgaður umfjöllun um heimildir á framsali ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana í 

íslenskum rétti þar sem athugað verður hvort ályktanir Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna feli í 

sér framsal löggjafarvalds. Loks verða helstu ályktanir dregnar saman í lokaorð.1  

2 Aðild Íslands að Sameinuðu þjóðunum 

2.1 Almennt um Sameinuðu þjóðirnar 

Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar, árið 1945. Samtökin 

voru sett á fót með það að markmiði að stuðla að varanlegum friði í heiminum með 

alþjóðlegri samvinnu ólíkra þjóða. Samstarfið byggir á Sáttmála Sameinuðu þjóðanna  

(e. Charter of the United Nations) sem samþykktur var þann 26. júní 1945 og tók gildi þann 

24. október sama ár. Sáttmálinn er þjóðréttarsamningur, saminn í því augnamiði að koma á 

samstarfi milli fullvalda ríkja um tiltekin markmið án þess að til komi framsal ríkisvalds til 

stofnunarinnar.2 193 ríki eiga nú aðild að Sameinuðu þjóðunum, þ.á.m. Ísland sem gerðist 

aðildarríki þann 19. nóvember 1946.  

                                                        
1 Ritgerðin er unnin samkvæmt reglum um form námsritgerða við lagadeild Háskóla Íslands, samþykktum á 
2 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 190. Talið er að skilgreina megi hugtakið fullveldi 

ýmist frá sjónarhóli almenns þjóðaréttar eða stjórnskipunarréttar. Í báðum skilgreiningum er þó áhersla lögð á að 
ríki fari sjálft með æðstu stjórn innri málefna, óháð afskiptum annarra ríkja eða alþjóðastofnana. Sjá ennfremur 
Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 430-432. Komi hugtakið fyrir í ritgerð þessari verður 
ekki tekin afstaða til inntaks þess hverju sinni en ofangreint sjónarmið þó haft í huga við túlkun heimilda.  
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 Í Sáttmála Sameinuðu þjóðanna3 er nánar kveðið á um markmið stofnunarinnar, hlutverk 

og helstu verkefni hennar. Markmið samstarfsins eru talin koma skýrt fram í inngangsorðum 

og 1. gr. sáttmálans, þ.e. varðveisla heimsfriðar og öryggis, efling vinsamlegrar sambúðar 

þjóða á milli, vinna að vernd mannréttinda og alþjóðasamvinna um lausn alþjóðavandamála 

efnahagslegs, félagslegs, menningarlegs og mannúðarlegs eðlis.4 Í þeim efnum hafa stofnanir 

Sameinuðu þjóðanna ólíku hlutverki að gegna.   

 Sáttmálinn byggir á ákveðnum grundvallarreglum, sem fram koma í 2. gr. SSÞ. Þeim 

verður jafnframt að fylgja við framkvæmd markmiða SSÞ. Á meðal þessara reglna er 

grundvallarreglan um fullvalda jafnrétti allra meðlima Sameinuðu þjóðanna, sbr. 1. mgr. 2. gr. 

Í 2. mgr. er mælt fyrir um trúnaðarskyldu aðildarríkjanna og 3. mgr. mælir fyrir um 

meginregluna um friðsamlega lausn milliríkjadeilna. 4. mgr. spornar við beitingu valds í 

samskiptum ólíkra ríkja. Ákvæði 5. mgr. fjallar um skyldu aðildarríkja til að aðstoða í öllu við 

framkvæmd sáttmálans og 6. mgr. skyldar Sameinuðu þjóðirnar að sjá til þess að þau ríki sem 

ekki eru aðilar að samtökunum starfi í samræmi við SSÞ. 7. mgr. fyrirbýður afskipti 

Sameinuðu þjóðanna af innanríkismálum aðildarríkjanna, þó með þeirri undantekningu að 

reglan hindrar ekki framkvæmd aðgerða skv. VII. kafla SSÞ. 

 Í 7. gr. SSÞ 5  eru tilgreindar aðalstofnanir Sameinuðu þjóðanna. Þær eru sex talsins: 

Allsherjarþingið, Öryggisráðið, Efnahags- og félagsmálaráðið, Gæsluverndarráðið, 

Alþjóðadómstóllinn og skrifstofan. Í sömu grein er að finna heimild til að setja á fót 

undirstofnanir, sem nauðsynlegar eru starfseminni hverju sinni. Til starfsemi Sameinuðu 

þjóðanna teljast einnig fjölmargar sérstofnanir, ráð, nefndir, undirnefndir og vinnuhópar.6  

Í ritgerð þessari verður umfjöllun um stofnanir Sameinuðu þjóðanna takmörkuð við  

Öryggisráðið og áhrif starfsemi þess á íslenska löggjöf. 

2.2 Ísland gerist aðildarríki Sameinuðu þjóðanna 

Í ályktun Alþingis á 65. löggjafarþingi árið 1946 var ríkisstjórninni veitt heimild til að sækja 

fyrir hönd Íslands um inntöku í bandalag hinna sameinuðu þjóða og takast á hendur þær 

skyldur sem samkvæmt sáttmála bandalagsins væru samfara þátttöku í því.7 Ísland gerðist 

aðildarríki að Sameinuðu þjóðunum þann 19. nóvember sama ár. Um aðild Íslands að 

Sameinuðu þjóðunum sagði Ólafur Jóhannesson, tveimur árum eftir inngöngu Íslands:  

                                                        
3 Hér eftir verður notast við skammstöfunina „SSÞ“ til hagræðis. 
4 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 190. 
5 Hér verður stuðst við íslenska þýðingu á sáttmálanum, birtum í ritinu Þjóðaréttur, bls. 297-333. 
6 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 191. 
7 Alþt. 1946 A-deild, þskj. 1, bls. 1. 



 5 

Þar var um merkan og einstæðan atburð að ræða fyrir Íslendinga, því að það var í fyrsta skipti, 
sem íslenzka ríkið gerðist þátttakandi í svo víðtæku alþjóðasamstarfi. Sennilega hafa menn þó 
almennt ekki gert sér grein fyrir því, hversu stórt og þýðingarmikið spor var stigið, er landið 
gerðist aðili í þessum allsherjarsamtökum. En með inngöngu sinni í bandalagið hefir Ísland 
bæði öðlazt réttindi og tekið á sig skyldur. Þessi réttindi og þessar skyldur verða landsmenn að 
þekkja.8 

Með fyrrnefndri þingsályktunartillögu fylgdi greinargerð Einars Arnórssonar 

hæstaréttardómara og Gunnars Thoroddsen prófessors, sem fengið var það verkefni að athuga 

Sáttmála hinna sameinuðu þjóða og gefa álit um, hverjar skuldbindingar Ísland myndi þurfa 

að takast á hendur, ef það vildi gerast meðlimur í bandalaginu.9 Í þeim hluta sem fjallar um 

félaga bandalagsins segir m.a.: 

Aðili heldur fullveldi sínu (suverænitet), þótt hann gerist félagi í bandalagi sameinuðu þjóðanna. 
En hann leggur á sig ýmiss konar bönd, sem bezt má sjá, er litið er yfir skyldur hans samkvæmt 
upptalningunni hér á eftir. En hvert ríki verður að leggja á sig margs konar bönd, bæði 
samkvæmt almennum þjóðréttarreglum og samkvæmt samningum við önnur ríki. Einstakur 
maður glatar ekki lögræði sínu, þótt hann undirgangist margháttaðar skuldbindingar. Ríki missir 
ekki heldur fullveldi sitt, þótt það undirgangist ýmsar skuldbindingar með samningum við önnur 
ríki. Slíkar skuldbindingar sem stofnskrá sameinuðu þjóðanna greinir, svipta ríki því eigi 
fullveldi sínu.10  

 Álitsgjafar töldu þannig ekki ástæðu til að óttast um fullveldi Íslands þrátt fyrir inngöngu 

þess í bandalagið. Það sama má segja um þingmenn þegar litið er til umræðna um aðildina á 

Alþingi, þótt töluvert hafi verið rætt um skuldbindingar þær sem Ísland myndi gangast undir 

með inngöngu í Sameinuðu þjóðirnar.11 Hvort þörf væri á breytingum á íslenskri löggjöf 

vegna aðildarinnar var ekki rætt né hvort eða hver áhrif skuldbindingarnar samkvæmt 

sáttmálanum hefðu á íslenskan rétt. Víðtækt ákvörðunarvald Öryggisráðsins og 

þjóðréttarskyldur sem leiða má af ákvörðunum þess virðast heldur ekki hafa komið til álita.12   

3 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 

3.1 Hlutverk Öryggisráðsins 

Öryggisráðið ber aðalábyrgð á varðveislu heimsfriðar og öryggis, sbr. 24. gr. SSÞ. Samkvæmt 

1. mgr. 24. gr. SSÞ fela aðildarríkin Öryggisráðinu að starfa fyrir þeirra hönd, þegar ráðið 

framkvæmir skyldustörf í samræmi við ábyrgð sína. Ráðið vinnur meðal annars að 

friðsamlegri lausn deilumála, sbr. VI kafla SSÞ og tekur ákvarðanir um aðgerðir vegna 

ófriðarhættu, friðrofa og árása, sbr. VII kafla SSÞ.  
                                                        
8 Ólafur Jóhannesson: Sameinuðu þjóðirnar, bls. 5. 
9 Alþt. 1946 A-deild, þskj. 1, bls. 2. 
10 Alþt. 1946 A-deild, þskj. 1, bls. 8. 
11 Alþt. 1946 B-deild, bls. 79-133. 
12 Björg Thorarensen: „Framkvæmd refsiaðgerða öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna að íslenskum rétti“, bls. 47. 
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 Ráðið skipa fimmtán fulltrúar úr hópi aðildarríkjanna en fimm ríki eiga þar ávallt fast sæti, 

sbr. 23. gr. SSÞ. Þau eru Kína, Frakkland, Bretland, Bandaríkin og Rússland. 13  Aðrir 

meðlimir ráðsins eru kjörnir af allsherjarþinginu til tveggja ára í senn. Ísland sóttist til að 

mynda eftir sæti í Öryggisráðinu fyrir kjörtímabilið 2009-2010 en hafði ekki erindi sem erfiði. 

Þau ríki, sem sæti eiga í ráðinu, fara hvert um sig með eitt atkvæði við ákvarðanatöku, sbr.  

1. mgr. 27. gr. SSÞ. Þá fer hvert hinna fimm fastafulltrúa með neitunarvald14 um atriði sem 

snúa ekki að málsmeðferð innan ráðsins, sbr. 3. mgr. 27. gr. SSÞ. Til að efnisleg ályktun 

ráðsins teljist samþykkt þurfa að minnsta kosti níu fulltrúar að greiða atkvæði með henni en 

enginn fastafulltrúanna má greiða atkvæði gegn ályktuninni.  

 Í 25. gr. SSÞ er að finna ákvæði sem skyldar aðildarríki Sameinuðu þjóðanna að fallast á 

og framkvæma ákvarðanir Öryggisráðsins. Ályktanir Öryggisráðsins samþykktar á grundvelli 

VII. kafla SSÞ, um aðgerðir vegna ófriðarhættu, friðrofa og árása, njóta í þessu samhengi 

ákveðinnar sérstöðu. Slíkar ályktanir eru taldar þjóðréttarlega skuldbindandi fyrir aðildarríki 

með sama hætti og fullgildir þjóðréttarsamningar, sem tafarlaust ber að gera ráðstafanir um að 

koma í framkvæmd.15 Þessu til stuðnings má vísa til 103. gr. SSÞ, sem mælir fyrir um að 

ákvæði sáttmálans skuli ganga fyrir ákvæðum annarra alþjóðasamninga.16 Hefur ályktunum 

Öryggisráðsins þannig verið líkt við ákvarðanir Sameiginlegu EES-nefndarinnar.17  

3.2 Heimildir Öryggisráðsins samkvæmt VII. kafla SSÞ 

3.2.1 Heimildir til aðgerða 

Í 4. mgr. 2. gr. SSÞ má finna meginregluna um almennt bann við beitingu vopnavalds í 

samskiptum ríkja. Gildissvið hennar er þó víðtækara en samkvæmt sáttmálanum því reglan er 

talin ein meginreglna þjóðaréttar og ber öllum ríkjum heims að virða hana.18  Í samtíma 

þjóðarétti hafa aðeins tvær undantekningar frá reglunni verið taldar heimilar, annars vegar 

                                                        
13 Samkvæmt SSÞ eiga Sovétríkin fast sæti í ráðinu en eftir fall járntjaldsins árið 1991 tók Rússland við sætinu.        
Ekki kom þó til breytinga á sáttmálanum vegna þessa.  
14 Neitunarvald fastafulltrúanna og beiting þess hefur verið gagnrýnd. Í fyrsta lagi liggur ekki alltaf ljóst fyrir 
hvaða atriði varðandi ákvörðun falla undir málsmeðferð innan ráðsins og erfitt getur reynst að skera úr um slíkt 
á vettvangi Öryggisráðsins. Þá er neitunarvaldið talið draga úr valdheimildum Öryggisráðsins og möguleika þess 
á að grípa til aðgerða, t.d. þegar eitthvert þeirra fimm ríkja, sem fast sæti eiga í ráðinu, eru beinir aðilar að 
átökum eða milliríkjadeilum eða hafa óbeinna hagsmuna að gæta. Jafnframt hefur samsetning fulltrúa ráðsins 
verið tilefni til umræðu vegna þeirra breytinga sem orðið hafa á valdastöðu ríkja heims frá samþykkt SSÞ.  
Sjá meðal annars: Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 826; Peter Malanczuk: Akehurst’s Modern 

Introduction to International Law, bls. 375-376. 
15 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 195. 
16 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 854. 
17 Björg Thorarensen: „Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála“, bls. 441. 
18 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 781. 
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sjálfsvarnarréttur ríkja, sbr. 51. gr. SSÞ, og hins vegar þær valdbeitingarheimildir sem 

stofnanir Sameinuðu þjóðanna hafa samkvæmt sáttmálanum.19  

 Til að Öryggisráðið geti rækt skyldur sínar samkvæmt 1. mgr. 24. gr. SSÞ hefur ráðið 

ákveðin úrræði, sem helst má finna í VI. kafla um friðsamlega lausn deilumála og VII. kafla 

um aðgerðir vegna ófriðarhættu, friðrofa og árása. Í ljósi fyrrnefndrar meginreglu eru 

heimildir Öryggisráðsins samkvæmt VII. kafla SSÞ mikilvægt tæki þegar heimsfriði er ógnað 

og vægari úrræði reynast ónóg.20   

 Samkvæmt 39. gr. SSÞ skal Öryggisráðið úrskurða um hvort fyrir hendi sé ófriðarhætta, 

friðrof eða árás, og gera tillögur um, eða ákveða, hvaða ráðstafanir skuli gerðar í samræmi við 

41. gr. og 42. gr. SSÞ, til þess að varðveita eða koma á heimsfriði og öryggi. Slíkar ráðstafanir 

geta verið af tvennum toga. Í 41. gr. SSÞ er mælt fyrir um aðgerðir (e. measures) sem ganga 

skemur en beiting vopnavalds. Heimild til að viðhafa beitingu vopnavalds, eða 

hernaðaraðgerðir, er aftur á móti að finna í 42. gr. SSÞ, sem skoða verður með hliðsjón af  

43. gr. SSÞ. Í 40. gr. sáttmálans er heimild til að grípa til bráðabirgðaráðstafana, áður en 

gripið er til aðgerða á grundvelli 41. gr. og 42. gr. SSÞ. Í ritgerð þessari verður sjónum beint 

að 41. gr. SSÞ en á grundvelli hennar getur Öryggisráðið mælt fyrir um margvíslegar 

skuldbindingar aðildarríkja í formi aðgerða, sem ekki eru hernaðarlegs eðlis.  

3.2.2 Skilyrði 39. gr. SSÞ  

Til að virkja úrræði á grundvelli VII. kafla SSÞ verða skilyrði 39. gr. sáttmálans að vera 

uppfyllt, þ.e. að fyrir hendi sé ófriðarhætta (e. threat to the peace), friðrof (e. breach of the 

peace) eða árás (e. act of aggression) og er það er hlutverk Öryggisráðsins að ákvarða hvort 

aðstæður þær sem 39. gr. lýsir teljast vera til staðar.  

 Ekki liggur fyrir nákvæm skilgreining þessara hugtaka og ekki gefst tækifæri á að skoða 

nánara inntak þeirra til hlítar hér. Ljóst er þó að um er að ræða ólíkar aðstæður, sem allar lýsa 

tilteknu ástandi sem ógnun við heimsfrið og öryggi þar sem hættan fer stigmagnandi. Þannig 

má telja að árás lýsi alvarlegra ástandi en friðrof, sem aftur lýsir hættumeiri aðstöðu en 

ófriðarhætta. Í framkvæmd virðist sem að árás eins ríkis gagnvart öðru ríki skuli telja friðrof 

en árás lýsi heldur afmarkaðri hernaðaraðgerðum.21 Hefur mat Öryggisráðsins á skilyrðum  

39. gr. SSÞ jafnan farið eftir aðstæðum hverju sinni.22 Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 

                                                        
19 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 782. 
20 Pétur Dam Leifsson: „Framkvæmd fyrirmæla Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti“, bls. 312. 
21 Sjá meðal annars: Erika de Wet: The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, bls. 144-
149; Jochen Abr. Frowein og Nico Krisch: „Chapter VII. Action with resepect to threats to the Peace, Breaches 
of the Peace, and Acts of Aggression“, bls. 721-722. 
22 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 855. 
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hefur gefið út ályktun um hvað felst í skilyrðinu árás en Öryggisráðinu er hins vegar ekki 

skylt að fara að þeirri niðurstöðu í störfum sínum.23  

 Í gegnum tíðina hefur Öryggisráðið oftast úrskurðað um að tilteknar aðstæður feli í sér 

ófriðarhættu, sem er töluvert óljóst og mun teygjanlegra skilyrði en friðrof og árás. 24 

Samkvæmt SSÞ má túlka ófriðarhættu svo að um sé að ræða aðstöðu sem feli í sér líkur á 

vopnuðum átökum milli ríkja, þ.e. einhvers konar yfirvofandi hættu á friðrofi eða árás.25  

Hefur skilyrðinu ófriðarhættu þannig verið líkt við eins konar öryggisnet Öryggisráðsins 

þegar augljóst er að ekki er um að ræða friðrof eða árás.
26

 Öryggisráðið hefur hins vegar á 

síðustu árum gengið æ lengra í túlkun sinni á hugtakinu ófriðarhætta en þeirri þróun verður 

nánar lýst í kafla 3.3.2. 

 Ljóst er að samkvæmt SSÞ er Öryggisráðinu eftirlátið töluvert frelsi til að ákvarða hvort 

eða hvenær bregðast skuli við ógnun á heimsfriði og öryggi og til hvaða aðgerða eigi að grípa. 

Að hvaða marki frelsið sætir takmörkum eru hins vegar skiptar skoðanir.27 Forsenda þess að 

úrræði sáttmálans séu nýtt er í raun af pólitískum toga, þ.e. að samstaða náist meðal fulltrúa í 

Öryggisráðinu um ráðstafanir hverju sinni.28 Þá takmarkast valdsvið ráðsins jafnan af öðrum 

ákvæðum sáttmálans og skyldu þess til að starfa í samræmi við markmið Sameinuðu þjóðanna, 

sbr. 2. mgr. 24. gr. SSÞ. Einnig hefur því verið haldið fram að Öryggisráðið sé í störfum 

sínum bundið af grundvallarreglum þjóðaréttar (l. jus cogens).29 Þá er það sérstakt álitaefni út 

af fyrir sig að hvaða marki ályktanir Öryggisráðsins geta sætt endurskoðun.30  

3.2.3 Aðgerðir á grundvelli 41. gr. SSÞ 

Í 41. gr. SSÞ er heimild til að grípa til aðgerða sem ganga skemur en hernaðaraðgerðir 

samkvæmt 42. gr. sáttmálans. Hafa slíkar aðgerðir ýmist verið nefndar þvingunaraðgerðir eða 

refsiaðgerðir en hér verður kosið að notast við samheitið refsiaðgerðir (e. sanctions).  

                                                        
23 Erika de Wet: The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, bls. 146. 
24 Erika de Wet: The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, bls. 138. 
25 Jochen Abr. Frowein og Nico Krisch: „Chapter VII. Action with resepect to threats to the Peace, Breaches of 
the Peace, and Acts of Aggression“, bls. 722. 
26 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 855. 
27 Erika de Wet: The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, bls. 133-134. 
28 Fredrik Stenhammar: „UN Smart Sanctions“, bls. 151. 
29 Sjá meðal annars: Andrea Bianchi: „Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-terrorism 
Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion“, bls. 886-887; Erika de Wet: The Chapter VII Powers of the 

United Nations Security Council, bls. 187-191; Katinka Svanberg-Torpman: „The Security Council as a Law 
Enforcer and Legislator“, bls. 94-95. 
30 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 233. Samkvæmt SSÞ er Öryggisráðið sjálfstæð 
stofnun að því leyti að ákvarðanir ráðsins verða ekki endurskoðaðar af öðrum stofnunum Sameinuðu þjóðanna. 
Álitamál er um hvort Alþjóðadómstóllinn geti við meðferð mála fyrir dómstólnum endurskoðað efnislega 
ákvarðanir Öryggisráðsins á grundvelli VII. kafla SSÞ. Í Lockerbie málinu svokallaða árið 1992, sem fjallaði m.a. 
um ályktanir ráðsins gagnvart Líbíu, virðist Alþjóðadómstóllinn ekki hafa treyst sér til að endurskoða ályktanir 
Öryggisráðsins á grundvelli VII. kafla SSÞ.  
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 Tilgangur aðgerða á grundvelli 41. gr. SSÞ er sem fyrr segir að bregðast við ógnun á 

heimsfriði og öryggi. Aðgerðir á grundvelli 41. gr. SSÞ eru þó ekki nauðsynlegur undanfari 

hernaðarlegra aðgerða samkvæmt 42. gr. SSÞ.31 Markmið refsiaðgerða hlýtur þannig að vera 

að binda enda á, eða koma í veg fyrir, ástand eða aðstæður sem fela í sér ógnun á heimsfriði 

og öryggi. Aðgerðir á grundvelli VII. kafla SSÞ eru í eðli sínu ekki refsingar, þ.e. það er ekki 

skilyrði fyrir beitingu þeirra að ríki hafi brotið af sér heldur er um að ræða mikilvæg úrræði til 

að tryggja heimsfrið.32 Refsiaðgerðir eru jafnframt til þess fallnar að vera áhrifaríkari en 

diplómatískar athafnir auk þess sem komist er hjá kostnaði hernaðar með beitingu þeirra.33  

 Í 41. gr. má finna vísbendingu um hvaða ráðstafanir geta fallið undir ákvæðið en ekki er 

um að ræða tæmandi talningu úrræða.34 41. gr. SSÞ mælir fyrir um ráðstafanir efnahags- og 

viðskiptalegs eðlis, ráðstafanir sem snerta samgöngur og samskipti og ráðstafanir sem fela í 

sér diplómatískar athafnir. Í gegnum tíðina hafa flestar ályktanir ráðsins á grundvelli 41. gr. 

falið í sér aðgerðir sem eru efnahags- og viðskiptalegs eðlis en þó eru undantekningar og eins 

hafa vinnubrögð Öryggisráðsins tekið breytingum, sem nánar verður greint frá í kafla 3.3.3. 

3.3 Breyttir tímar 

3.3.1 Áhrif loka kalda stríðsins 

Þegar við stofnun Sameinuðu þjóðanna voru miklar vonir bundnar við starfsemi samtakanna. 

Mönnum voru minnisstæðar ófarir Þjóðabandalagsins, forvera Sameinuðu þjóðanna, og í mun 

um að betur tækist upp með hin nýju samtök til að koma í veg fyrir frekari styrjaldir.35  

Í Sáttmála Sameinuðu þjóðanna birtist þessi vilji meðal annars í valdheimildum 

Öryggisráðsins. Þrátt fyrir þá umgjörð sem sáttmálinn skapaði Öryggisráðinu kom kalda 

stríðið í veg fyrir að ráðið sinnti hlutverki sínu eins og vonir stóðu til um.36 Stórveldin og 

fastafulltrúar ráðsins voru andstæðingar í stríði og nýttu neitunarvaldið til áhrifa á þróun mála.  

 Vatnaskil urðu í starfi Öryggisráðsins þegar kalda stríðinu lauk. Einkenni þessa nýja 

tímabils eru einkum aukin virkni í störfum ráðsins, þar sem neitunarvaldi fastafulltrúanna er 

sjaldnar beitt. Störf ráðsins einkennast nú af samvinnu frekar en sérhagsmunabaráttu og 

                                                        
31 Erika de Wet: The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, bls. 184. 
32 Jochen Abr. Frowein og Nico Krisch: „Chapter VII. Action with resepect to threats to the Peace, Breaches of 
the Peace, and Acts of Aggression“, bls. 705. 
33 David Cortright, George A. Lopez og Linda Gerber-Stellingwerf: „Sanctions“, bls. 349. 
34 Fredrik Stenhammar: „UN Smart Sanctions“, bls. 148. 
35 Sjá meðal annars: Jochen Abr. Frowein og Nico Krisch: „Chapter VII. Action with resepect to threats to the 
Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression“, bls. 702-704; Ólafur Jóhannesson: Sameinuðu þjóðirnar, 
bls. 9-19. 
36 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 827. 
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Öryggisráðið er oftar einróma í ákvörðunum sínum. 37  Einnig er áberandi sú tilhneiging 

ráðsins til að takast á við erfiðari og flóknari ágreiningsmál en áður fyrr.38 Þannig hefur 

Öryggisráðið þurft að takast á við ný vandamál og nýjar ógnir, t.d. á sviði umhverfismála og 

heilbrigðismála en einnig, í vaxandi mæli, alþjóðleg hryðjuverk.39 

3.3.2 Rýmkandi túlkun á skilyrðum 39. gr. SSÞ 

Hluta af þeirri þróun, sem lýst var hér á undan, má sjá í störfum Öryggisráðsins á grundvelli  

VII. kafla SSÞ eftir lok kalda stríðsins, þar sem ráðið beitir nú valdheimildum sínum á 

róttækari hátt en áður. Meðal annars má sjá þessa merki í túlkun ráðsins á skilyrðum 39. gr. 

SSÞ og þá sérstaklega á hugtakinu ófriðarhætta, hvers inntak er mjög óljóst. Á tímum kalda 

stríðsins virðist Öryggisráðið hafa haft þann skilning á ófriðarhættu að um væri að ræða 

ástand sem fæli í sér aukna hættu á vopnuðum átökum milli ríkja, í raun nokkurs konar 

undanfara friðrofs eða árásar.40  

 Sé framkvæmd Öryggisráðsins skoðuð er óhætt að fullyrða að hugtakið hefur verið túlkað 

rúmt og nær nú yfir mun fleiri tilvik en áður var talið. Öryggisráðið hefur þannig metið það 

svo að ófriðarhætta geti átt við um innanlandsátök og borgarastyrjaldir, í nokkurri mótsögn 

við hefðbundna túlkun á ákvæðum SSÞ. 41  Í ályktun nr. 841/1993 varðandi Haítí taldi 

Öryggisráðið afleiðingar þess að ekki hafði enn tekist að endurreisa lýðræðislega kjörna 

ríkisstjórn ríkisins lýsa ástandi sem telja mætti ófriðarhættu. Öryggisráðið hefur einnig metið 

ítrekuð brot á mannréttindum sem ófriðarhættu og í meira mæli litið til mannúðarsjónarmiða 

við ákvarðanatöku.42 Í ályktun nr. 731/1992 og ályktun nr. 748/1993 var ríkisstjórn Líbíu 

harðlega gagnrýnd fyrir að taka ekki þátt í baráttunni gegn alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi, 

þar sem Öryggisráðið mat afstöðu líbískra yfirvalda sem ófriðarhættu. 

 Þrátt fyrir rúma túlkun Öryggisráðsins á hugtakinu ófriðarhætta samkvæmt 39. gr. SSÞ er 

ekki víst um fordæmisgildi þessara tilvika enda hlýtur mat Öryggisráðsins á skilyrðum  39. gr. 

SSÞ að fara eftir aðstæðum hverju sinni.  

                                                        
37 Sjá meðal annars: Peter Wallenstein og Patrik Johansson: „Security Council Decisions in Perspective“, bls. 20; 
Susan C. Hulton: „Council Working Methods and Procedure“, bls. 237. 
38 David M. Malone: „Security Council“, bls. 121. 
39 Peter Wallenstein og Patrik Johansson: „Security Council Decisions in Perspective“, bls. 28. 
40 Pétur Dam Leifsson: „Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og réttur ríkja til að beita vopnavaldi samkvæmt 
reglum þjóðaréttarins“, bls. 599. 
41 Jochen Abr. Frowein og Nico Krisch: „Chapter VII. Action with resepect to threats to the Peace, Breaches of 
the Peace, and Acts of Aggression“, bls. 723. 
42 Jochen Abr. Frowein og Nico Krisch: „Chapter VII. Action with resepect to threats to the Peace, Breaches of 
the Peace, and Acts of Aggression“, bls. 724-725. Í nokkrum ályktunum varðandi Sómalíu mat ráðið þannig 
afleiðingar borgarastyrjaldar sem ófriðarhættu, en þar hafði ríkisstjórn fallið og hungursneyð ríkti í landinu. Sjá 
ennfremur: Ályktun Öryggisráðsins nr. 794/1992; Katinka Svanberg-Torpman: „The Security Council as a Law 
Enforcer and Legislator“, bls. 113. 
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3.3.3 Sértækar refsiaðgerðir á grundvelli 41. gr. SSÞ 

Frá upphafi voru heimildir til refsiaðgerða á grundvelli 41. gr. sáttmálans lítið notaðar. 

Þáttaskil urðu í byrjun tíunda áratugar 20. aldar, með ályktun Öryggisráðsins nr. 661/1990, 

sem mælti fyrir um víðtækt viðskiptabann gagnvart Írak, í tilefni innrásarinnar í Kúveit sama 

ár.43 Á næstu árum beitti Öryggisráðið efnahags- og viðskiptalegum refsiaðgerðum í auknum 

mæli. Framkvæmdin sætti þó gagnrýni vegna þess hve neikvæð áhrif aðgerðir höfðu á líf 

almennra borgara þeirra ríkja sem sættu refsiaðgerðum og grófu undan mannréttindavernd.44  

 Viðbrögð Öryggisráðsins við umræddri gagnrýni fólust í tilkomu sértækra refsiaðgerða  

(e. targeted sanctions). Reynt var að takmarka þau neikvæðu áhrif sem fylgdu almennum 

refsiaðgerðum með því að beina athyglinni að gerendum og hlífa almennum borgurum. 

Ályktunum á grundvelli 41. gr. SSÞ skyldi beina gegn þeim sem ábyrgð bæru á ógnun á 

heimsfriði og öryggi, þ.e. einstaklingum, lögaðilum og/eða stjórnvöldum. Einnig breyttust 

aðferðir við framkvæmd refsiaðgerðanna. 45  Í stað almennra viðskiptabanna var gripið til 

sérhæfðari aðgerða, s.s. af fjárhagslegum toga eins og frystingu fjármuna og aðgerða sem fólu 

í sér takmarkanir á ferðafrelsi. Til að hefta útbreiðslu vopna og hergagna lagði Öryggisráðið 

einnig áherslu á vopnasölubönn ásamt inn-og útflutningsbönnum á tilteknar vörur, s.s. olíu.46 

Sem dæmi má nefna ályktanir Öryggisráðsins nr. 841/1993 og nr. 917/1994 varðandi Haítí, 

þar sem fyrrnefnda ályktunin mælti m.a. fyrir um eldsneytis- og vopnasölubann en hin 

síðarnefnda kvað m.a. á um frystingu fjármuna og takmarkanir á ferðafrelsi tiltekinna 

einstaklinga sem tengdust herforingjastjórn landsins.  

 Með þessari nýju nálgun náðist það markmið sem stefnt var að, þ.e. að hlífa saklausum 

borgurum við neikvæðum áhrifum almennra refsiaðgerða. Hins vegar gat framkvæmd 

aðgerða verið misjöfn og eftirlit skorti. Um aldamót mátti því greina nýjar áherslur í 

ályktunum Öryggisráðsins, þar sem til að mynda var kveðið á um eftirlit með framkvæmd 

refsiaðgerða auk þess sem nágrannaríkjum var lofað nauðsynlegri aðstoð til að framfylgja 

aðgerðum hverju sinni.47  

                                                        
43 David Cortright, George A. Lopez og Linda Gerber-Stellingwerf: „Sanctions“, bls. 349. 
44 David Cortright, George A. Lopez og Linda Gerber-Stellingwerf: „Sanctions“, bls. 357. 
45 David Cortright, George A. Lopez og Linda Gerber-Stellingwerf: „Sanctions“, bls. 358. 
46 Sjá meðal annars: David Cortright, George A. Lopez og Linda Gerber-Stellingwerf: „Sanctions“, bls. 359; 
Fredrik Stenhammar: „UN Smart Sanctions“, bls. 153-158. 
47 Sjá meðal annars: David Cortright, George A. Lopez og Linda Gerber-Stellingwerf: „Sanctions“, bls. 361-363; 
Jochen Abr. Frowein og Nico Krisch: „Chapter VII. Action with resepect to threats to the Peace, Breaches of the 
Peace, and Acts of Aggression“, bls. 738. Sem dæmi má nefna ályktun Öryggisráðsins nr. 1306/2000 varðandi 
Síerra Leóne. Í ályktuninni var undirnefnd, sem hafði verið stofnuð nokkrum árum áður, þannig efld til 
rannsókna, m.a. á mögulegum brotum vopnasölubanna. 
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 Við ákvarðanatöku um refsiaðgerðir er hætta á að mannréttindi séu fyrir borð borin. 

Nauðsynlegt er að ályktanir Öryggisráðsins séu skýrar og afdráttarlausar, bæði hvað varðar 

andlag aðgerðanna og þær aðferðir sem beita skal, sér í lagi þegar aðgerðir beinast gegn 

einstaklingum eða lögaðilum. Sértækar refsiaðgerðir eru alvarlegt inngrip í líf manna og 

ganga nærri grundvallarmannréttindum. Þannig hefur skortur á lagalegum úrræðum þeirra 

sem sæta refsiaðgerðum verið gagnrýndur, sérstaklega með tilliti til þess pólitíska eðlis sem 

einkennir ákvarðanir Öryggisráðsins.48  

3.4 Öryggisráðið í hlutverki löggjafa? 

3.4.1 Eðli og hlutverk Öryggisráðsins 

Samkvæmt 24. gr. SSÞ ber Öryggisráðið aðalábyrgð á varðveislu heimsfriðar og öryggis. Svo 

sem áður er rakið er í VII. kafla sáttmálans að finna úrræði til handa ráðinu til að bregðast við 

ógnun á heimsfriði og öryggi. Til að geta brugðist skjótt og örugglega við aðstæðum sem fela 

í sér ógnun á heimsfriði og öryggi getur ráðið gripið til aðgerða á grundvelli VII. kafla án þess 

að liggja þurfi fyrir hvort framið hafi verið brot. Þannig hefur valdheimildum Öryggisráðsins 

á grundvelli VII. kafla SSÞ verið líkt við lögregluvald frekar en dómsvald.49 

 Öryggisráðið er einnig mikilvægur áhrifavaldur í alþjóðakerfinu (e. International 

Community). Segja má að ráðið annist alþjóðlega löggæslu (e. law enforcement), m.a. með 

því að beita úrræðum VII. kafla SSÞ gagnvart þeim aðildarríkjum sem virða reglur þjóðaréttar 

að vettugi.50 Þar að auki vísar ráðið gjarnan til réttarheimilda þjóðaréttar í ályktunum sínum.51 

Þessu nátengt eru störf Öryggisráðsins sem bera einkenni dóms- eða úrskurðarvalds (e. quasi-

judicial functions). Í ályktunum hefur ráðið þannig kveðið á um lögmæti aðgerða ríkja, þ.e. 

hvort tilteknar athafnir séu brot að þjóðarétti eða ekki. Einnig hefur Öryggisráðið komið á fót 

alþjóðlegum dómstólum, ályktað um afmörkun landamæra og fjallað um framsal sakamanna, 

                                                        
48 Fredrik Stenhammar: „UN Smart Sanctions“, bls. 166-169. Sem dæmi um áhrif ályktana Öryggisráðsins á 
mannréttindavernd má nefna Kadi-málið svokallaða. Vegna ályktana nr. 1267/1999 og nr. 1333/2000 varðandi 
Afganistan, sem kváðu m.a. á um frystingu fjármuna Talíbana og sérstaka undirnefnd, sem ætlað var að halda 
utan um lista yfir þá aðila sem refsiaðgerðir beindust að, var innleidd ESB-reglugerð og listinn tekinn upp í 
viðauka við hana. Yassin Abdullah Kadi, sem lent hafði á listanum, höfðaði mál fyrir Evrópudómstólnum vegna 
brota á grundvallarmannréttindum, þ.á.m. rétti hans til réttlátrar málsmeðferðar og vernd eignaréttar. 
Evrópudómstóllinn ógilti í kjölfarið ESB-reglugerðina. Sjá ennfremur EBD, mál C-402/05 P og C-415/05 P, 

ECR 2008, bls. I-06351. 
49 Jochen Abr. Frowein og Nico Krisch: „Chapter VII. Action with resepect to threats to the Peace, Breaches of 
the Peace, and Acts of Aggression“, bls. 705. 
50 Sjá meðal annars: Jochen Abr. Frowein og Nico Krisch: „Chapter VII. Action with resepect to threats to the 
Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression“, bls. 707; Steven R. Ratner: „The Security Council and 
International Law“, bls. 601-602; Katinka Svanberg-Torpman: „The Security Council as a Law Enforcer and 
Legislator“, bls. 135. 
51 Katinka Svanberg-Torpman: „The Security Council as a Law Enforcer and Legislator“, bls. 135. 
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svo að fátt eitt sé nefnt. 52  Slíkar niðurstöður bera gjarnan með sér einkenni endanlegra 

úrlausna, þótt ályktunum ráðsins sé í raun aðeins ætlað að gilda í tiltekinn tíma eða þar til 

ógnun við heimsfrið og öryggi er horfin.53  

 Almennt er ekki talið að alþjóðlegar stofnanir hafi lagasetningarvald á þann hátt að 

yfirlýsingar þeirra eða ályktanir verði formlega bindandi fyrir aðildarríki. Bindandi reglur 

þjóðaréttar mótast fyrst og fremst í samskiptum ríkja, þar sem skuldbindingar grundvallast á 

eins konar samþykki þeirra, ýmist með beinum samningum milli ríkja eða í reglubundinni 

háttsemi þeirra. Alþjóðastofnanir geta hins vegar haft áhrif á þjóðarétt, beint eða óbeint, með 

svokölluðum „mjúkum lögum“ (e. soft law).54  

Ríki geta einnig framselt vald til alþjóðastofnana með þjóðréttarsamningum, þannig að 

alþjóðastofnanir geta sett aðildarríkjum bindandi reglur. Þótt slíkar reglur grundvallist á 

þjóðréttarlegum samningsskuldbindingum viðkomandi aðildarríkja er það álitamál hvort 

jafnvel megi telja afleiddar en bindandi reglur alþjóðastofnana sérstakar réttarheimildir í 

þjóðarétti. Sem dæmi um þetta hafa ályktanir Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna á grundvelli 

VII. kafla SSÞ verið nefndar, sbr. 25. gr. SSÞ, ásamt afleiddum reglum frá stofnunum 

Evrópusambandsins.55 

 Upp að vissu marki má halda því fram að ráðið fari einnig með hlutverk löggjafa eða 

nokkurs konar ígildi löggjafarvalds (e. quasi-legislative functions). Slíkt löggjafarvald 

Öryggisráðsins er þó í eðli sínu takmarkað. Sé litið til Sáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

framkvæmdar ráðsins skal einungis gripið til aðgerða af ákveðnu tilefni, ef ógnun við 

heimsfrið og öryggi er til staðar, og er ályktunum aðeins ætlað að gilda tímabundið, eða þar til 

ógnun við heimsfrið og öryggi er gengin yfir. Því geta ályktanir Öryggisráðsins ekki falið í 

sér nýjar reglur alþjóðalaga.56   

 Á undanförnum árum hefur Öryggisráðið vikið frá því að takast á við tiltekin deilumál og 

í frekara mæli beint sjónum sínum að almennari málefnum, s.s. stöðu barna og kvenna og  

mannúðaríhlutun. Ályktanir þar að lútandi kveða yfirleitt ekki á um bein fyrirmæli um 

aðgerðir heldur eru í tillöguformi og geta ýmist falið í sér hvatningu eða fordæmingu. Þrátt 

                                                        
52 Katinka Svanberg-Torpman: „The Security Council as a Law Enforcer and Legislator“, bls. 136. 
53 Jochen Abr. Frowein og Nico Krisch: „Chapter VII. Action with resepect to threats to the Peace, Breaches of 
the Peace, and Acts of Aggression“, bls. 708. 
54 Sjá meðal annars: Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 35; Paul Szasz: „The Security 
Council Starts Legislating“, bls. 901. 
55 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 52. Hér eftir verður notast við skammstöfunina 
„ESB“ til hagræðis.  
56 Paul Szasz: „The Security Council Starts Legislating“, bls. 902.  
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fyrir að andlag ályktana Öryggisráðsins hafi breyst í gegnum árin verður ekki talið að slíkar 

ályktanir ráðsins geti falið í sér nýjar reglur alþjóðalaga. 57 

  Ákveðin þáttaskil urðu í beitingu valdheimilda ráðsins í kjölfar hyðjuverkaárásanna á 

Bandaríkin þann 11. september árið 2001, með ályktun Öryggisráðsins nr. 1373/2001 um 

aðgerðir gegn fjármögnun hryðjuverka, samþykkt á grundvelli VII. kafla SSÞ. Ályktun  

nr. 1540/2004 um útbreiðslu gereyðingarvopna, einnig samþykkt á grundvelli VII. kafla SSÞ, 

er annað dæmi um þessa þróun, en eflaust ekki það síðasta, sem lýsa má sem nýju hlutverki 

Öryggisráðsins, þ.e. hlutverki svokallaðs alþjóðlegs löggjafa (e. world legislator).58  

3.4.2 Ályktun Öryggisráðsins nr. 1373/2001 

Ályktun Öryggisráðsins nr. 1373/2001 var samþykkt samhljóða á fundi ráðsins þann  

28. september 2001, rúmum tveimur vikum eftir hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkin  

11. september sama ár. Ályktunin kveður á um hvaða aðgerðir aðildarríkin skulu viðhafa í 

baráttunni gegn hryðjuverkum, þar á meðal aðgerðir sem hafa það að markmiði að stöðva 

fjármögnun hryðjuverka og aðgerðir um að gera skuli hryðjuverkastarfsemi refsiverða.59 Mælt 

er fyrir um fleiri athafnir sem aðildarríkjunum ber að viðhafa vegna hryðjuverkaógnar, s.s. 

samþykkt alþjóðlegra samninga. Þá er kveðið á um stofnun sérstakrar eftirlitsnefndar (e. the 

Counter-Terrorism Committee) sem ætlað er að fylgjast með innleiðingu ályktunarinnar af 

hálfu aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna, sem skila þurfa skýrslum þess efnis til nefndarinnar.   

 Svo sem áður sagði markaði ályktun Öryggisráðsins nr. 1373/2001 ákveðin tímamót í 

beitingu valdheimilda ráðsins. Ólíkt fyrri framkvæmd vísar ályktunin ekki til ógnar að 

heimsfriði og öryggi vegna tiltekins atburðar eða aðstæðna, þótt hryðjuverkaárásirnar hafi  

eflaust verið hvati að samþykkt hennar, heldur almennrar hættu vegna alþjóðlegrar 

hryðjuverkastarfsemi. Gildistími ályktunarinnar er því óljós. 60  Þá er ekki kveðið á um 

aðgerðir til að mæta ákveðnum átökum og aðgerðum skal ekki beint gegn einstöku ríki, 

stofnunum eða einstaklingum. Um er að ræða fyrirskipanir af hálfu Öryggisráðsins til 

aðildarríkjanna, um aðgerðir og reglusetningu gegn alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi, sem 

                                                        
57 Paul Szasz: „The Security Council Starts Legislating“, bls. 902. 
58 Sjá meðal annars: Jochen Abr. Frowein og Nico Krisch: „Chapter VII. Action with resepect to threats to the 
Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression“, bls. 709; Stefan Talmon: „The Security Council as 
World Legislature“, bls. 175. Stefan Talmon telur einnig tvær aðrar ályktanir Öryggisráðsins vera dæmi um 
lagasetningu af hálfu ráðsins, þ.e. ályktanir nr. 1422/2002 og nr. 1487/2003 um Alþjóðlega sakamáladómstólinn. 
Sjá bls. 177-178. 
59  Sjá meðal annars: Björg Thorarensen: „Framkvæmd refsiaðgerða öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna að 
íslenskum rétti“, bls. 56-57; Paul Szasz: „The Security Council Starts Legislating“, bls. 902; Stefan Talmon: 
„The Security Council as World Legislature“, bls. 177. 
60 Sjá meðal annars: Ian Johnstone: „Legislation and Adjudication in the Security Council“, bls. 283; Paul Szasz: 
„The Security Council Starts Legislating“, bls. 902. 
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ætlað er að gilda um ókominn tíma, til að bregðast við atburðum eða átökum sem hafa ekki 

enn átt sér stað. Þannig má telja að ályktunin geti falið í sér nýjar reglur alþjóðalaga.61 

 Ísland brást við ályktun nr. 1373/2001 með útgáfu auglýsingu um ráðstafanir til að 

framfylgja fyrrnefndri ályktun, nr. 876 frá 14. nóvember 2001, sem birt var á grundvelli laga 

nr. 5/1969 um framkvæmd fyrirmæla öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Á 127. löggjafarþingi 

Alþingis, árin 2001-2002, var síðan lagt fram frumvarp, annars vegar til laga um breytingu á 

almennum hegningarlögum og lögum um refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til 

opinbers starfsmanns (hryðjuverk), sem ætlað var að leysa af hólmi ákvæði auglýsingar  

nr. 867 frá 14. nóvember 2001, og hins vegar um fullgildingu tveggja alþjóðasamninga á 

vegum Sameinuðu þjóðanna gegn hryðjuverkum.  

 Frumvarpið var samþykkt á Alþingi þann 15. maí 2002, sem lög nr. 99/2002.  

Í almennum athugasemdum þess sagði m.a.:  

Er því talin rík þörf á að setja refsilöggjöf, sem kveður skýrt á um að fjármögnun 
hryðjuverkastarfsemi sé sjálfstæður refsiverður verknaður, og reglur um skyldur 
fjármálastofnana þegar grunur leikur á fjármögnun hryðjuverkastarfsemi. Einnig hefur verið 
talin ástæða til þess að endurskoða löggjöf um rannsóknarheimildir lögreglu og alþjóðlega 
lögreglusamvinnu, reglur um framsal og alþjóðlega réttaraðstoð svo og útlendingalöggjöf til að 
fjölga úrræðum í baráttunni gegn hryðjuverkum, þó með þeim fyrirvara að ekki verði farið á 
svig við gildandi reglur um mannréttindi. 62 

 Vegna sérstöðu ályktunar Öryggisráðsins nr. 1373/2001 og þess hve ákvæðin voru almenn 

var ekki talið nægilegt að birta þau með stjórnvaldsfyrirmælum á grundvelli þágildandi laga 

nr. 5/1969 heldur var ráðist í nauðsynlegar lagabreytingar, í samræmi við kröfur 

Öryggisráðsins.63 Nú gildir jafnframt reglugerð nr. 122/2009 um alþjóðlegar öryggisaðgerðir 

varðandi hryðjuverkastarfsemi um fyrirmæli ályktunar nr. 1373/2001. Lög nr. 99/2002 sættu 

síðar gagnrýni, meðal annars með tilliti til reglna refsiréttar sem og mannréttindaverndar.64 

 

3.4.3 Ályktun Öryggisráðsins nr. 1540/2004 

Ályktun Öryggisráðsins nr. 1540/2004 var samþykkt samhljóða á fundi ráðsins þann 28. apríl 

2004. Í ályktuninni er útbreiðsla gereyðingarvopna, s.s. kjarnorku- og efnavopna, talin ógnun 

við heimsfrið og öryggi og því nauðsynlegt að grípa til aðgerða á grundvelli VII. kafla SSÞ. 

Ályktunin kveður meðal annars á um aðgerðir til að koma í veg fyrir að gereyðingarvopn 

komist í hendur einkaaðila og fjallar um nauðsyn þess að aðildarríki setji innlendar reglur um 
                                                        
61 Paul Szasz: „The Security Council Starts Legislating“, bls. 902. 
62 Alþt. 2002 A-deild, þskj. 687, bls. 3044. 
63 Björg Thorarensen: „Framkvæmd refsiaðgerða öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna að íslenskum rétti“, bls. 56-
57. 
64 Jónatan Þórmundsson: „Hryðjuverk – ákvæði íslenskra laga í alþjóðlegu umhverfi“, bls. 238-239.  
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framleiðslu, varðveislu og eftirlit með gereyðingarvopnum. 65  Þá kveður ályktunin á um 

stofnun sérstakrar eftirlitsnefndar, sem hefur það hlutverk að fylgjast með innleiðingu 

ályktunarinnar af hálfu aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna (e. 1540 Committee).  

 Ályktanir Öryggisráðsins nr. 1373/2001 og nr. 1540/2004 hafa að geyma sambærileg 

einkenni sem jafnframt ganga gegn viðurkenndri framkvæmd ráðsins. Báðar ályktanirnar eru 

samþykktar með það að markmiði að takast á við almenna og alþjóðlega ógn en ekki 

afmörkuð átök. Ályktanirnar kveða ekki á um sértækar aðgerðir til að bregðast við tilteknum 

aðstæðum heldur er inntak þeirra almennt. Þá felur hvorug ályktunin í sér tímabundnar 

aðgerðir heldur virðist fyrirmælum þeirra ætlað að gilda um óákveðinn tíma.  

 Ekki kom til lagabreytinga að íslenskum rétti vegna ályktunar Öryggisráðsins  

nr. 1540/2004 um útbreiðslu gereyðingarvopna. Til að framfylgja ályktuninni var sett 

reglugerð um öryggisaðgerðir vegna gereyðingarvopna, nú nr. 123/2009 um alþjóðlegar 

öryggisaðgerðir varðandi gereyðingarvopn, með stoð í lögum nr. 93/2008 um framkvæmd 

alþjóðlegra þvingunaraðgerða.  

3.4.4 Álitaefni varðandi mögulegt löggjafarvald Öryggisráðsins 

Í Sáttmála Sameinuðu þjóðanna er ekki að finna heimildir til handa Öryggisráðinu til beinnar 

lagasetningar. Um lögmæti ályktana nr. 1373/2001 og nr. 1540/2004 verður því að líta til 

valdheimilda ráðsins samkvæmt VII. kafla SSÞ, en á grundvelli ákvæða hans eru 

framangreindar ályktanir samþykktar. Í því sambandi þarf að athuga hvort fyrirbæri eins og 

hryðjuverk og útbreiðsla gereyðingarvopna geti fallið undir hugtakið ófriðarhætta sbr. 39. gr. 

SSÞ og hvort skylda til að setja almennar reglur, s.s. um að gera tiltekna háttsemi refsiverða, 

geti falist í hugtakinu aðgerðir sbr. 41. gr. sáttmálans.66 

  Áður hefur verið lýst því frelsi sem ráðið nýtur í störfum sínum og hvernig beiting þess á 

skilyrðinu ófriðarhætta samkvæmt 39. gr. SSÞ hefur rýmkað í áranna rás. Þá er ekki útilokað 

að setning almennra reglna geti falist í aðgerðum á grundvelli 41. gr. SSÞ, enda hefur ráðið 

beitt bæði almennum og sértækum ráðstöfunum á grundvelli ákvæðisins og ekki er um að 

ræða tæmandi talningu úrræða. 67  Það er hins vegar annað mál, hvort þessi þróun var 

fyrirsjáanleg við samningu sáttmálans, þegar Öryggisráðinu voru veittar ákveðnar 

valdheimildir til varðveislu heimsfriðar og öryggis, sjá kafla 3.3.1.  

 Ekki verður fullyrt frekar um lögmæti ályktana nr. 1373/2001 og nr. 1540/2004 hér en 

skýr svör er ekki að finna í VII. kafla SSÞ. Hefur meðal annars verið bent á að lögmæti 

                                                        
65 Stefan Talmon: „The Security Council as World Legislature“, bls. 178. 
66 Stefan Talmon: „The Security Council as World Legislature“, bls. 180. 
67 Stefan Talmon: „The Security Council as World Legislature“, bls. 180. 
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ályktananna geti falist í viðbrögðum aðildarríkjanna við ákvörðunum Öryggisráðsins. 68 

Þannig geta ályktanir nr. 1373/2001 og nr. 1540/2004 skort lögfræðilega stoð en notið 

pólitískrar viðurkenningar af hálfu ríkja. Árangur aðgerða ráðsins er enda háður því hvernig 

aðildarríkin framkvæma og innleiða ályktanir þess í landsrétt.69  

 Takmarkanir á mögulegu löggjafarvaldi Öryggisráðsins hafa aðallega verið taldar af 

tvennum toga, lagalegum og pólitískum. Bundið af Sáttmála Sameinuðu þjóðanna í störfum 

sínum getur ráðið einungis beitt sér fyrir lagasetningu á grundvelli VII. kafla SSÞ í þágu 

heimsfriðar og öryggis.70 Til að valdheimildum Öryggisráðsins verði beitt verður hins vegar 

að nást samstaða um slíkt meðal fulltrúa ráðsins. Jafnframt hefur verið bent á nauðsyn þess að 

ráðið beiti mögulegu löggjafarvaldi sínu í samræmi við vilja alþjóðakerfisins. Sé mikil 

óánægja meðal ríkja um tilteknar ályktanir er hætta á að inntak þeirra verði dauður 

bókstafur.71 

 Í raun gengur hið svokallaða löggjafarvald Öryggisráðsins gegn hinu lárétta lagakerfi 

þjóðaréttar, þar sem sömu aðilar setja reglurnar og lúta þeim – fullvalda ríki heimsins.72 Því 

má spyrja hvort Öryggisráðið hafi farið út fyrir það umboð, sem aðildarríkin hafa veitt því 

samkvæmt Sáttmála Sameinuðu þjóðanna eða er um að ræða dýnamískan þjóðréttarsamning? 

Um heimildir Öryggisráðsins til lagasetningar skal hér ósagt látið. Aftur á móti hafa 

aðildarríki Sameinuðu þjóðanna ekki andmælt svokallaðri lagasetningu af hálfu ráðsins, eins 

og það hefur birst í ályktunum þess nr. 1373/2001 og nr. 1540/2004, sem gefur kannski 

vísbendingar um ákveðna þörf eða vilja alþjóðasamfélagsins. 

4 Ályktanir Öryggisráðsins og íslenskur réttur – framsal löggjafarvalds? 

4.1 Samband lands- og þjóðaréttar  

Í alþjóðakerfinu eru fullvalda ríki einungis bundin af reglum þjóðaréttar hafi þau gengist undir 
slíkar skuldbindingar og veitt samþykki sitt fyrir því, ýmist með samningum eða athöfnum sín 
á milli. Hvað varðar stöðu þjóðréttarreglna sem réttarheimildar í landsrétti hafa ríki 
mismunandi afstöðu til þjóðaréttar. Ýmist líta ríki á þjóðarétt og landsrétt sem hluta eins og 
                                                        
68 Andrea Bianchi: „Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-terrorism Measures: The 
Quest for Legitimacy and Cohesion“, bls. 887. 
69 Andrea Bianchi: „Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-terrorism Measures: The 
Quest for Legitimacy and Cohesion“, bls. 883-884. Andrea Bianchi bendir á að innleiðingu ályktana 
Öryggisráðsins í landsrétt ólíkra ríkja eru ýmis takmörk sett, hvort sem er af stjórnskipulegum eða tæknilegum 
toga. Þá getur skort á samræmi í framkvæmd auk þess sem ýmsir vankantar eru á eftirliti Öryggisráðsins með 
innleiðingu ályktana að landsrétti. Sjá bls. 892-903. 
70 Sjá meðal annars: Paul Szasz: „The Security Council Starts Legislating“, bls. 904; Stefan Talmon: „The 
Security Council as World Legislature“, bls. 182-183. 
71 Paul Szasz: „The Security Council Starts Legislating“, bls. 905. 
72 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 35. 
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sama réttarkerfis og fylgja þannig svokallaðri eineðliskenningu (e. monism) eða að ríki líti á 
þjóðarétt og landsrétt sem tvö aðgreind réttarkerfi eftir svokallaðri tvíeðliskenningu  
(e. dualism). Hjá þeim ríkjum sem aðhyllast eineðliskenninguna er stjórnskipan þannig háttað 
að alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins öðlast gildi sem réttarheimild eins og almenn lög að 
landsrétti. Fylgi ríki hins vegar tvíeðliskenningunni teljast alþjóðlegar skuldbindingar þess 
ekki til réttarheimilda landsréttar nema þeim hafi sérstaklega verið veitt lagagildi, með 
stjórnskipulega réttum hætti.73  
 Ísland aðhyllist fremur tvíeðliskenninguna þegar kemur að samspili réttarreglna lands- og 
þjóðaréttar. Hægt er að byggja rétt á ákvæðum þjóðréttarsamninga ef þau teljast hafa verið 
réttilega innleidd í landsrétt og dómstólum er eftirlátið svigrúm til að taka afstöðu til 
þjóðréttarvenja, þ.e. hvort slíkar venjur falli að landsrétti og um það hvaða aðilar ef einhverjir 
geti byggt rétt á slíkri reglu.74 Hins vegar kveða ákvæði þjóðréttarsamninga ekki alltaf á um 
bein réttindi eða skyldur. Er það hlutverk þar til bærra stofnana ríkis eða alþjóðastofnana að 
meta hvort leiða megi bein réttaráhrif í landsrétti af þjóðréttarlegum samningsákvæðum.75  
 Almennt er fullvalda ríkjum í sjálfsvald sett hvernig það kýs að uppfylla þjóðréttarlegar 
skuldbindingar sínar. Í þessum efnum hefur verið bent á tvær aðferðir, annars vegar að taka 
ákvæði þjóðréttarsamnings upp í landsrétt og hins vegar að breyta landsrétti til samræmis við 
samningsákvæði. Sá munur er á að fyrri aðferðin felur í sér að þjóðréttarsamningi sé beitt sem 
réttarheimild að landsrétti en hin síðari ekki. Báðar aðferðirnar gera þó ráð fyrir athöfn 
ríkisvaldsins til að koma ákvæðum þjóðréttarsamnings til framkvæmda innan ríkis.76 Þó má 
hafa í huga að til eru réttarheimildir að þjóðarétti sem falið geta í sér fyrirmæli um skyldu 
aðildarríkis til að koma vissum ákvæðum í framkvæmd að landsrétti með tilteknum hætti, til 
dæmis ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1373/2001.77  

4.2 Framsal ríkisvalds samkvæmt íslenskri stjórnskipan 

4.2.1 Inngangur 

Aukin alþjóðasamvinna var tilefni til stjórnarskrárbreytinga í mörgum ríkjum Evrópu á seinni 

hluta 20. aldar, þ.á.m. Norðurlöndunum. Með breytingunum var gert ráð fyrir nýjum 

ákvæðum um heimildir á framsali ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana að ákveðnum skilyrðum 

                                                        
73 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 30-31. 
74 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 31. 
75 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 32. Í neðanmálsgrein á sömu síðu er tekið fram 
að með beinum réttaráhrifum sé átt við að texti samningsákvæða sé svo skýr og óskilyrtur að honum beri að 
beita á sama hátt og lögum í landinu enda sé samningnum ætlað að veita þriðja manni, þótt ekki sé hann aðili að 
samningnum, rétt eða leggja á hann skyldur. Þannig eru ákvæði SSÞ ekki talin hafa bein réttaráhrif í þágu 
einstaklinga, jafnvel í aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna sem aðhyllast að meginstefnu eineðli þjóðaréttar og 
landsréttar.  
76 Kristrún Heimisdóttir: „Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands“, bls. 43. 
77 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 34. 
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uppfylltum.78 Slíkar breytingar hafa ekki verið samþykktar á Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

nr. 33/1944. Mikið hefur þó verið rætt um heimildir í íslenskri stjórnskipan á framsali 

ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana og ýmsar tillögur um nýtt stjórnarskrárákvæði þar að 

lútandi, aðallega með hliðsjón af aukinni þátttöku Íslands í samstarfi Evrópuríkja.79 

Þar sem ályktunum Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna hefur verið líkt við ákvarðanir 

Sameiginlegu EES-nefndarinnar80 verður nú stiklað á stóru um framsal ríkisvalds í íslenskum 

rétti og heimildir til þess. Lögð verður áhersla á álitamál um mögulegt framsal löggjafarvalds 

í tengslum við Samninginn um Evrópska efnahagssvæðið.81  

4.2.2 Heimildir á framsali ríkisvalds í íslenskri stjórnskipan 

Í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er ekki að finna heimild til framsals ríkisvalds. 

Einungis eitt ákvæði hennar snýr að samskiptum Íslands við önnur ríki og er það 21. gr. 

hennar sem fjallar um gerð samninga við erlend ríki. 

 Samkvæmt 21. gr. stjórnarskrárinnar hefur forsetinn vald til að gera samninga við önnur 

ríki, með atbeina og á ábyrgð ráðherra, og þannig stofna til skuldbindinga af hálfu Íslands. 

Heimildin er þó takmörkuð þar sem samþykki Alþingis er áskilið þegar gerðir eru samningar 

ákveðinnar tegundar, þ.e. þegar samningar fela í sér afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða 

horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins. Þar sem forræði á samningsgerð liggur hjá 

framkvæmdavaldinu er markmið 21. gr. að tryggja aðkomu löggjafans, áður en stofnað er til 

þjóðréttarskuldbindinga um tiltekin efni.82 

 Með hugtakinu samningur er jafnan átt við hvers konar samkomulag Íslands við annað 

ríki eða alþjóðastofnun, tvíðhliða eða marghliða, sem ætlað er að kveða á um þjóðréttarleg 

réttindi og skyldur íslenska ríkisins. Talið er að hugtakið afsal feli í sér afsal yfirráðaréttar 

íslenska ríkisins, þar með talið lögsögu yfir landi eða landhelgi. Með kvöðum er hins vegar átt 

við takmörkuð yfirráð annars ríkis yfir landi eða landhelgi íslenska ríkisins. Orðið 

stjórnarhagir hefur lengst af þótt óljóst og leitt til ýmissa vangaveltna um inntak þess.83 Nú er 

sá skilningur lagður til grundvallar að leita skuli samþykkis Alþingis þegar eigi er unnt að 

                                                        
78 Sjá meðal annars: Íris Lind Sæmundsdóttir: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds“, bls. 596; Kristrún 
Heimisdóttir: „Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands“, bls. 33; Ólafur Jóhannesson: „Stjórnarskráin og þátttaka 
Íslands í alþjóðastofnunum. Afmæliserindi Háskólans flutt 14. október 1962“, bls. 4.  
79 Sjá í þessu sambandi Skýrslu forsætisnefndar um tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslands. 
Þskj. 3, 140. lögþ. 2011-12, bls. 30 og 297 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
80 Björg Thorarensen: „Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála“, bls. 441. 
81 Hér eftir verður notast við skammstöfunina „EES“ til hagræðis. 
82 Björg Thorarensen: „Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála“, bls. 428. 
83  Sjá meðal annars: Björg Thorarensen: „Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála“, bls. 429; Ólafur 
Jóhannesson: „Stjórnarskráin og þátttaka Íslands í alþjóðastofnunum. Afmæliserindi Háskólans flutt 14. október 
1962“, bls. 5. 
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fullnægja þjóðréttarskuldbindingum samnings, nema til komi breytingar á lögum. Þá hefur 

verið talið nauðsynlegt að samningar um alþjóðastofnanir verði ekki gerðir nema með 

samþykki Alþingis, þar sem þeim fylgja að jafnaði fjárútlát fyrir ríkið.84  

 Alþingi getur hins vegar ekki samþykkt samninga um aðild að öllum alþjóðastofnunum. 

Á grundvelli 21. gr. stjórnarskrárinnar er óheimilt að gera samninga sem fela í sér afsal á 

fullveldi íslenska ríkisins með framsali ríkisvalds í hendur annarra þjóðréttaraðila, svo sem 

alþjóðastofnana sem fara með yfirþjóðlegt vald. 85  Slíkir samningar færu að óbreyttri 

stjórnarskrá gegn ákvæðum hennar, þar á meðal 2. gr., sem kveður skýrlega á um handhafa 

ríkisvalds: löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvald.86  

 Framsal ríkisvalds er þó ekki í öllum tilvikum óheimilt samkvæmt stjórnarskránni eða í 

andstöðu við ákvæði hennar. Á grundvelli óskráðrar meginreglu, sem talin er gilda í 

íslenskum rétti, hefur framsal ríkisvalds verið talið leyfilegt upp að vissu marki. Hefur reglan 

verið álitin fullnægjandi heimild fyrir aðild Íslands að EES 87  og þátttöku í Schengen-

samstarfinu88 en gerist Ísland aðildarríki að ESB hefur verið talið að hin óskráða regla veiti 

ekki fullnægjandi stoð fyrir jafn víðtæku framsali ríkisvalds og leiða myndi af slíkri aðild.89    

 Inntak hinnar óskráðu meginreglu er ekki skýrt en Davíð Þór Björgvinsson setti í ritinu 

EES-réttur og landsréttur fram ákveðna hugmynd, með hliðsjón af lagaframkvæmd og 

fræðilegum viðhorfum:  

Framsal valdheimilda ríkisins er heimilt að ákveðnu marki að uppfylltum eftirtöldum 
skilyrðum: (i) Að framsalið sé byggt á almennum lögum, (ii) að framsalið sé afmarkað og vel 
skilgreint, (iii) að framsalið sé ekki verulega íþyngjandi, hvorki fyrir íslenska ríkið né þegna 
þess, (iv) að framsalið sé byggt á samningi sem kveður á um gagnkvæm réttindi og skyldur og 
mælir fyrir um samsvarandi framsal ríkisvalds annarra samningsríkja, (v) að hinar alþjóðlegu 
stofnanir sem vald er framselt til byggist á lýðræðislegum grundvelli og að þær viðurkenni 
almennar meginreglur um réttláta málsmeðferð og réttláta stjórnsýslu, (vi) að framsalið leiði af 
þjóðréttarsamningi sem stefnir að lögmætum markmiðum í þágu friðar og menningarlegra, 
félagslegra eða efnhagslegra framfara, (vii) að framsalið leiði ekki til þess að skert séu réttindi 
þegnanna sem vernduð eru í stjórnarskrá og (viii) að framsalið sé afturkallanlegt.90   

  

                                                        
84 Ólafur Jóhannesson: „Stjórnarskráin og þátttaka Íslands í alþjóðastofnunum. Afmæliserindi Háskólans flutt 14. 
október 1962“, bls. 6. 
85 Sjá meðal annars: Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 442-443; Íris Lind Sæmundsdóttir: 
„Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds“, bls. 596.  
86 Íris Lind Sæmundsdóttir: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds“, bls. 596. 
87 Alþt. 1992 A-deild, þskj. 30, fylgiskjal I, bls. 682-713.  
88 Alþt. 1999 A-deild, þskj. 240, fylgiskjal VI og V, bls. 1952-1994.  
89 Íris Lind Sæmundsdóttir: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds“, bls. 597. 
90 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 479. 
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4.2.3 Aðild Íslands að EES og ákvarðanir Sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið var undirritaður í Óportó í Portúgal 2. maí 1992 

og tók gildi 1. janúar 1994. Eftir undirritun EES-samningsins en áður en kom að fullgildingu 

og lögfestingu hans skipaði þáverandi utanríkisráðherra nefnd sem leggja skyldi mat á það 

hvort samningurinn ásamt fylgigögnum bryti í bága við íslensk stjórnskipunarlög. Samkvæmt 

álitinu var talið að framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana væri að vissu marki heimilt, enda 

væri það afmarkað, takmarkað og ekki verulega íþyngjandi. 91  Áleit nefndin að þessum 

skilyrðum væri fullnægt hvað varðaði framsal framkvæmda- og dómsvalds með EES-

samningnum.92 Þá taldi nefndin að í samningnum fælist ekki framsal lagasetningarvalds.93 

Var það mat nefndarinnar að ekki þyrfti að koma til breytinga á stjórnarskrá þrátt fyrir aðild 

Íslands að EES en um þá niðurstöðu hefur lengi verið deilt meðal íslenskra fræðimanna og í 

íslenskum stjórnmálum.94  

Hvað varðar niðurstöðu nefndarinnar um lagasetningarvald er í hluta álitsins tekið til 

skoðunar hvort framsal lagasetningarvalds geti falist í ákvæðum samningsins er varða 

setningu nýrra reglna sem eiga að verða hluti EES-samningsins.95 Er í því sambandi vísað til 

bókunar 35, sem talin er geyma meginreglu um meðferð löggjafarvalds innan EES. 96 

Samkvæmt henni verður við setningu sameiginlegra reglna að fara eftir þeirri málsmeðferð 

sem gildir í hverju landi um sig. Nauðsynlegt er þó að kanna hvernig ákvarðanatöku sé háttað 

varðandi nýjar réttarreglur er gilda skulu fyrir EES.  

Samkvæmt 98. gr. EES-samningsins má breyta viðaukum og tilgreindum bókunum við 

samninginn með ákvörðun Sameiginlegu EES-nefndarinnar. Þannig eru nýjar lagareglur settar, 

eða gömlum breytt í samræmi við nýja og breytta löggjöf ESB á þeim sviðum sem 

samningurinn nær til. Í Sameiginlegu EES-nefndinni eru ákvarðanir teknar með samkomulagi 

milli fulltrúa ESB annars vegar og EFTA-ríkjanna hins vegar, sem mæla einum rómi við 

ákvarðanatöku í nefndinni, sbr. 2. mgr. 93. gr. samningsins, en fara hvert um sig með 

neitunarvald, þar sem ákvarðanir nefndarinnar skulu teknar samhljóða.  

                                                        
91 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 384-385. 
92 Sjá meðal annars: Alþt. 1992 A-deild, þskj. 30, fylgiskjal I, bls. 712; Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og 

landsréttur, bls. 383-384. 
93 Sjá meðal annars: Alþt. 1992 A-deild, þskj. 30, fylgiskjal I, bls. 711-712; Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur 

og landsréttur, bls. 383. 
94 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 385-397.  
95 Alþt. 1992 A-deild, þskj. 30, fylgiskjal I, bls. 689-695. 
96 Bókun 35 fjallar meðal annars um það hvernig einsleitnismarkmiði samningsins verður náð, án þess að 
samningsaðilum verði gert að framselja löggjafarvald til stofnana EES. Í henni er talin felast sú skylda, að skýra 
íslensk lög til samræmis við þjóðréttarreglur, eftir því sem unnt er, á grundvelli lögskýringarreglna íslensks réttar. 
Með 3. gr. EES-samningsins er þessari skyldu talið fullnægt.      
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Samningaferill að nýrri EES-reglu hefst hjá stofnunum ESB, þar sem tillögur að nýrri 

löggjöf eru undirbúnar. Eftir að tillaga hefur verið formlega lögð fram er fjallað um hana í 

Sameiginlegu EES-nefndinni. Náist ekki samkomulag um nýja reglu, getur komið til 

tímabundinnar frestunar á framkvæmd á tilteknum hluta viðauka, en nefndin skal eftir fremsta 

megni reyna að komast að ásættanlegri lausn mála sbr. 5. mgr. 102. gr. EES-samningsins.  

Ef ekki næst endanlegt samkomulag í nefndinni, nær hlutaðeigandi breyting ekki fram að 

ganga. Það sama á við, ef breytingin er ekki samþykkt í EFTA-ríkjunum samkvæmt 

viðeigandi reglum. Náist samkomulag97 í Sameiginlegu EES-nefndinni um nýja EES-reglu 

þarf oftast að leggja breytingartillögu fyrir Alþingi, sem eftir atvikum gerir ráðstafanir um 

lagabreytingar eða reglugerðarbreytingar, sé það nægilegt. Í fyrrgreindu áliti segir að hver ný 

ákvörðun um breytingu á viðaukum EES-samningsins sé nýr þjóðréttarsamningur.98 Alþingi 

getur samþykkt eða hafnað samningsuppkastinu en hefur ekki vald til þess að breyta því.99 

Í áliti nefndar utanríkisráðherra er þeirri spurningu varpað fram, hvort í ákvarðanatökuferli 

því sem hér hefur verið lýst geti falist visst framsal á löggjafarvaldi, þ.e. hvort efnislegt 

löggjafarvald hafi verið framselt til alþjóðastofnunar, þótt formlegt löggjafarvald sé hjá 

EFTA-ríkjunum. Þar er komist að eftirfarandi niðurstöðu:  

Setning nýrra EES-reglna fer ekki eftir reglum landsréttar hvers ríkis, þar sem hér er um að 
ræða breytingar á þjóðréttarsamningi. Þar eiga því ekki við stjórnarskrárákvæði um 
frumkvæðisrétt ríkisstjórnar eða þingmanna að lagafrumvörpum eða rétt til flutnings 
breytingatillagna. Um breytingar á ákvæðum samningsins fer formlega á sama hátt og um 
breytingar á öðrum þjóðréttarsamningum sem Ísland er aðili að. Ísland getur samþykkt 
viðkomandi breytingu eða hafnað henni. Jafnframt hefur Alþingi eftir sem áður fullt vald til 
þess að ákveða hvaða reglur skuli leiddar í lög samkvæmt skuldbindingum sem felast í EES-
samningnum. Ef slík lagasetning er hins vegar ekki í samræmi við þær skuldbindingar getur það 
kallað á viðbrögð samkvæmt samningnum. 

Þessi atriði teljum við að ráði úrslitum um það, að ákvæði EES-samningsins um setningu reglna 
eru samrýmanleg 2. gr. íslensku stjórnarskrárinnar. Það styður þessa niðurstöðu, að EES-
samningurinn fjallar um svið sem er skýrt afmarkað.100 

Þrátt fyrir að reglur EES-samningsins gera ráð fyrir aðkomu EFTA-ríkjanna að 

ákvarðanatöku um nýjar reglur sem gilda eiga á EES-samningssvæðinu hefur verið vakin 

athygli á að raunveruleg áhrif þeirra eru takmörkuð. Nýjar EES-reglur koma upprunalega frá 
                                                        
97 Í 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins er að finna heimild til handa einstökum ríkjum við ákvarðanatöku í 
Sameiginlegu EES-nefndinni að setja það skilyrði fyrir því að ákvörðun nefndarinnar taki gildi, að einstök ríki 
hafi áður tilkynnt að stjórnskipulegum skilyrðum heima fyrir hafi verið fullnægt. Sjá Davíð Þór Björgvinsson: 
EES-réttur og landsréttur, bls. 57. 
98 Alþt. 1992 A-deild, þskj. 30, fylgiskjal I, bls. 691. 
99 Sjá 7. gr. EES-samningsins: „Gerðir sem vísað er til eða er að finna í viðaukum við samning þennan, eða 
ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar, binda samningsaðila og eru þær eða verða teknar upp í landsrétt 
sem hér segir: a. gerð sem samsvarar reglugerð EBE skal sem slík tekin upp í landsrétt samningsaðila; b. gerð 
sem samsvarar tilskipun EBE skal veita yfirvöldum samningsaðila val um form og aðferð við framkvæmdina. 
100 Alþt. 1992 A-deild, þskj. 30, fylgiskjal I, bls. 693-694. 
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stofnunum ESB, þar sem EFTA ríkin eiga ekki aðild en þau geta þó reynt að hafa áhrif á 

mótun þeirra, sbr. 99. og 100. gr. EES-samningsins.101 Þá hefur verið á það bent, að þrátt fyrir 

að EFTA-ríkin hafi neitunarvald við ákvarðanatöku í Sameiginlegu EES-nefndinni, getur 

ósamkomulag í sameiginlegu EES-nefndinni haft alvarlegar afleiðingar. Þannig er 

samningurinn talinn geta ónýst ef framkvæmd hluta EES-samningsins er frestað.102 Sé lagt til 

grundvallar, að skipta megi löggjafarvaldi í formlegt og efnislegt löggjafarvald má þannig 

færa rök fyrir því að EFTA-ríkin haldi formlegu löggjafarvaldi sínu en álitamál er hvort 

efnislegt löggjafarvald sé í raun til staðar.  

4.3 Framkvæmd ályktana Öryggisráðsins að íslenskum rétti 

4.3.1 Framkvæmd ályktana með stjórnvaldsfyrirmælum 

Um framkvæmd ályktana Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna að íslenskum rétti gilda lög nr. 

93/2008 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða, áður lög nr. 5/1969 um framkvæmd 

fyrirmæla öryggisráðs Sameinuðu Þjóðanna.103  

  Í 2. gr. laganna segir að ríkisstjórn skuli gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til 

þess að framkvæma ályktanir sem öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkir skv. 41. gr. 

Sáttmála Sameinuðu þjóðanna og Íslandi er skylt að hlíta vegna aðildar sinnar að þeim.  

Í frumvarpi til laga nr. 93/2008 kemur fram að mikilvægt sé að framkvæma 

þvingunaraðgerðir á grundvelli 41. gr. SSÞ eins fljótt og auðið er, og er því lagt til að ráðherra 

geti, að höfðu samráði við ríkisstjórn, gripið til nauðsynlegra aðgerða án þess að ráðfæra sig 

fyrst við Alþingi.104 Í 2. gr. er þó gert ráð fyrir að þvingunaraðgerðir sem Ísland framkvæmir 

séu reglulega kynntar fyrir utanríkismálanefnd.  

 Um framkvæmd þvingunaraðgerða eru ákvæði í 4. gr. laganna. Þar er heimild til að 

innleiða fyrirmæli ályktunar um þvingunaraðgerðir skv. 2. gr. með reglugerð. Í reglugerð skal 

taka fram um hvaða ályktun sé að ræða, þær þvingunaraðgerðir sem koma eiga til 

framkvæmda og gegn hverjum þær beinast. Þá er að finna upptalningu á dæmum um 

                                                        
101 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 
164.  
102 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 
167. 
103 Samkvæmt 1. gr. laga nr. 93/2008 er tilgangur þeirra að mæla fyrir um framkvæmd þvingunaraðgerða sem 
ákveðnar eru af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna á grundvelli 41. gr. Sáttmála Sameinuðu þjóðanna, af 
alþjóðastofnunum eða af ríkjahópum til að viðhalda friði og öryggi og/eða til að tryggja virðingu fyrir 
mannréttindum og mannfrelsi. 
104 Alþt. 2008 A-deild, þskj. 819. bls. 4653. Við meðferð frumvarpsins á Alþingi var samþykkt breytingartillaga 
á 2. gr. laganna þess efnis að ekki er kveðið á um skyldu ráðherra um að gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að 
framkvæma ályktanir sem öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkir skv. 41. gr. Sáttmála Sameinuðu þjóðanna 
og Íslandi er skylt að hlíta vegna aðildar sinnar að þeim, heldur er sú skylda falin ríkisstjórn.  
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fyrirmæli slíkra reglugerða.105 Tekið er fram að lista yfir aðila, hluti, tækni eða annað viðfang 

þvingunaraðgerðar er heimilt að birta í B-deild Stjórnartíðinda, enda sé það nauðsynlegt til að 

tryggja virkni aðgerðarinnar. 

 Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 93/2008 segir að farið hafi fram mikið 

alþjóðastarf í að styrkja beitingu þvingunaraðgerða og að úr því starfi hafi komið tilmæli um 

að ríki noti stjórnvaldsfyrirmæli við framkvæmd á þvingunaraðgerðum þar sem of tímafrekt 

sé að setja ný lög um hverja ályktun alþjóðasamfélagsins um þvingunaraðgerð. Jafnframt 

kemur fram, að þessi aðferð sé í samræmi við framkvæmd annarra norrænna ríkja en þau 

innleiða öll ályktanir um þvingunaraðgerðir með slíkum hætti. 106  Á grundvelli laga  

nr. 5/1969 voru fyrirmæli Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna framkvæmd með auglýsingu.  

Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 93/2008 kemur hins vegar fram að reglugerð þyki 

hentugri en auglýsing þar sem reynslan sýni að þvingunaraðgerðir geti haft töluverð áhrif á 

réttarstöðu aðila til lengri tíma.107  

4.3.2 Framkvæmd ályktana með lagasetningu 

Íslensk stjórnvöld hafa einnig brugðist við ályktunum Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna með 

setningu nýrra laga eða lagabreytingum. Er það vegna aukins fjölbreytileika ályktana ráðsins, 

sem leiðir til áhrifa á bæði löggjöf og stofnanir hérlendis.108  

 Eins og áður hefur verið nefnt hefur Öryggisráðið sett á fót tvo stríðsglæpadómstóla með 

ályktunum sínum, þ.e. stríðsglæpadómstóla fyrrum Júgóslavíu og Rúanda, sem teljast til 

undirstofnana ráðsins. 109  Dómstólarnir voru stofnaðir á grundvelli ákvæða VII. kafla 

sáttmálans með ályktunum nr. 827/1993 og nr. 955/1994 og setti Öryggisráðið þeim jafnframt 

samþykktir til að starfa eftir. Í báðum ályktununum er að finna fyrirmæli um að ríki skuli 

veita dómstólunum og stofnunum þeirra hverja þá aðstoð sem þörf er á í samræmi við 

ályktanirnar og samþykktir dómstólanna. 110  Ísland brást við ályktun nr. 827/1993 með 

setningu laga um réttaraðstoð við alþjóðadómstólinn sem fjallar um stríðsglæpi í fyrrum 

Júgóslavíu nr. 49/1994. Af athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 49/1994 má ráða að lög 

                                                        
105 Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 93/2008 kemur fram að við gerð þessa frumvarps var valið að 
telja upp þær athafnir sem banna má með reglugerð, en auk þess verði í reglugerð heimilt að mæla fyrir um 
hliðstæðar aðgerðir sem hafi þann tilgang að viðhalda friði og öryggi og/eða tryggja virðingu fyrir 
mannréttindum og mannfrelsi. Var þetta gert til að koma til móts við kröfur lögmætisreglunnar um að ekki megi 
skerða athafnafrelsi manna og gera þeim refsingu nema með lögum. Sjá Alþt. 2008 A-deild, þskj. 819. bls. 4653. 
106 Alþt. 2008 A-deild, þskj. 819. bls. 4654. 
107 Alþt. 2008 A-deild, þskj. 819. bls. 4654. 
108 Pétur Dam Leifsson: „Framkvæmd fyrirmæla Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti“, bls. 346-
347. 
109 Heimild til handa Öryggisráðinu um að setja á fót undirstofnanir sem nauðsynlegar eru starfi þess er að finna 
í 29. gr. Sáttmála Sameinuðu þjóðanna.  
110 Sjá ályktanir Öryggisráðsins nr. 827/1993 og nr. 955/1994. 
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nr. 5/1969 hafi í þessu tilviki ekki verið talin fullnægjandi til að íslensk stjórnvöld geti 

fullnægt þjóðréttarlegum skuldbindingum sínum: 

Af athugasemdum með frumvarpi til framangreindra laga má ráða að tilgangur með þeirri 
lagasetningu hafi fyrst og fremst verið að unnt væri að grípa til ráðstafana vegna ákvarðana 
öryggisráðsins um viðskiptabann á einstök ríki og sambærilegar aðgerðir. Dómsmálaráðuneytið 
telur að ákvæði umræddra laga séu ekki fullnægjandi til þess að íslensk stjórnvöld geti fullnægt 
skyldum sínum við alþjóðadómstólinn ef á reynir. Þar sem dómstólnum er ekki ætlað að starfa 
nema tímabundið telur ráðuneytið eðlilegast að sett verði sérstök lög um þau atriði sem þarfnast 
lagasetningar, til þess að unnt verði að framfylgja þeim skuldbindingum sem framangreind 
ályktun gerir ráð fyrir, í stað þess að breyta gildandi lögum.111   

 Hins vegar var ekki ráðist í sérstaka lagasetningu vegna ályktunar Öryggisráðsins nr. 

955/1994 um stofnun stríðsglæpadómstóls Rúanda, þrátt fyrir áskilnað um nauðsynlega 

aðstoð við dómstólana í báðum ályktunum.112  

 Annað dæmi þess, að íslensk stjórnvöld hafi brugðist við ályktunum Öryggisráðsins með 

sérstakri lagasetningu, eru lög nr. 99/2002, sem sett voru í kjölfar ályktunar Öryggisráðsins nr. 

1373/2001 um aðgerðir gegn fjármögnun hryðjuverka, sjá kafla 3.4.2. 

4.4 Samanburður á ályktunum Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og ákvörðunum 

Sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Með hliðsjón af álitaefnum tengdum ákvörðunum Sameiginlegu EES-nefndarinnar og 

mögulegu framsali löggjafarvalds verða ákvarðanir Sameiginlegu EES-nefndarinnar og 

ályktanir Öryggisráðsins nú bornar saman.  

 Í báðum tilvikum er Ísland þjóðréttarlega skuldbundið til að framfylgja ýmist ákvörðun 

Sameiginlegu EES-nefndarinnar og ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og innleiða 

ákvæði þeirra í landsrétt, sbr. 7. gr. EES-samningsins og 25. gr. SSÞ. Þessar afleiddu gerðir 

þjóðréttarsamninganna hafa þannig ekki bein réttaráhrif að íslenskum rétti fyrr en þær hafa 

verið innleiddar með stjórnskipulegum réttum hætti, í samræmi við tvíeðliskenninguna.  

 Í Sameiginlegu EES-nefndinni eru ákvarðanir teknar með samkomulagi milli fulltrúa ESB 

annars vegar og EFTA-ríkjanna hins vegar, sem mæla einum rómi við ákvarðanatöku í 

nefndinni en fara hvert um sig með neitunarvald, þar sem ákvarðanir nefndarinnar skulu 

teknar samhljóða. Við ákvarðanatöku hjá Öryggisráðinu eiga aðeins fulltrúar ráðsins aðkomu 

og tækifæri til áhrifa á efni ályktana. Náist samkomulag í Sameiginlegu EES-nefndinni um 

nýja EES-reglu þarf oftast að leggja breytingartillögu fyrir Alþingi, sem eftir atvikum gerir 

ráðstafanir um lagabreytingar eða reglugerðarbreytingar, sé það nægilegt. Algengast er að 

ályktanir Öryggisráðsins séu innleiddar með reglugerð, með stoð í lögum nr. 93/2008, en 

                                                        
111 Alþt. 1994 A-deild, þskj. 881, bls. 4195. 
112 Pétur Dam Leifsson: „Framkvæmd fyrirmæla Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti“, bls. 341. 
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einnig hafa verið sett sérstök lög til að uppfylla þær kröfur sem ráðið mælir fyrir um. Þrátt 

fyrir aðkomu EFTA-ríkjanna að ákvarðanatöku um nýjar EES-reglur hefur verið bent á að 

raunveruleg áhrif þeirra eru takmörkuð. Er einnig talið að beiting neitunarvalds í nefndinni 

geti jafnvel ónýtt EES-samninginn. Ákveði Ísland að innleiða ekki ályktun Öryggisráðsins í 

landsrétt er óvíst hverjar afleiðingar það hefði en brot að þjóðarétti vekja jafnan athygli.113  

 Rökstyðja má að í vissum ályktunum Öryggisráðsins geti falist framsal efnislegs 

löggjafarvalds, líkt og fjallað var um varðandi ákvarðanir Sameiginlegu EES-nefndarinnar í 

kafla 4.2.3. Takmörkuð áhrif Alþingis á framkvæmd ályktana Öryggisráðsins ýta stoðum 

undir slíka ályktun en fyrirkomulag innleiðinga ályktana Öryggisráðsins er jafnframt tilefni til 

hugleiðinga um stöðu hins formlega löggjafarvalds. Þá veitir SSÞ aðildarríkjum Sameinuðu 

þjóðanna ekki kost á setja stjórnskipulegan fyrirvara við gildistöku ákvörðunar 

Öryggisráðsins, um að leita samþykkis þjóðþinga sinna, líkt og finna má í 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins. 

Við samanburð á ályktunum Öryggisráðsins og ákvörðunum Sameiginlegu EES-

nefndarinnar verður að hafa í huga að eðli og markmið EES-samningsins og Sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna er ólíkt og áhrif þeirra á íslenskan rétt misjafnlega víðtæk. Engu að síður 

eru möguleikar Alþingis til áhrifa á framkvæmd ályktana Öryggisráðsins takmarkaðri en 

möguleikar Alþingis til áhrifa á framkvæmd ákvarðana Sameiginlegu EES-nefndarinnar. 

 5 Lokaorð 

Hér verður ekki fullyrt að ályktanir Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna feli í sér framsal 

löggjafarvalds. Hins vegar hefur verið sýnt fram á hvernig ályktanir Öryggisráðsins hafa áhrif 

á mótun íslenskrar löggjafar og snerta þannig í auknum mæli störf íslenskra stjórnvalda. Bent 

hefur verið á að Ísland er í veikri stöðu til að hafa áhrif á efnislegt inntak ályktana 

Öryggisráðsins en ber þó þjóðréttarleg skylda til að innleiða fyrirmæli þeirra í landsrétt. Um 

slíka aðstöðu vísast hér til orða Dr. Guðmundar Alfreðssonar um ákvarðanir Sameiginlegu 

EES-nefndarinnar: „Það er ekki hátt risið á svona fyrirkomulagi fyrir þjóðþing í fullvalda ríki, 

en það er matsatriði og getur horft til beggja átta, hvort þetta fyrirkomulag brýtur í bága við 

stjórnarskrána“.114 
 Um framsal ríkisvalds í tengslum við ályktanir Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna er 

sjaldan rætt. Evrópumálin hafa þannig verið í forgrunni í þjóðfélagsumræðu og fræðastarfi 

enda standa þau okkar daglegu lífi einfaldlega nær en bæði Öryggisráðið sjálft og 
                                                        
113 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 190. 
114 Alþt. 1992 A-deild, þskj. 30, fylgiskjal III, bls. 741. 
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viðfangsefni þess. Auðveldlega má þó sjá fyrir að Öryggisráðið taki í frekara mæli að sér 

hlutverk alþjóðlegs löggjafa með fyrirmælum er varða alþjóðleg vandamál, til dæmis ítrekuð 

og gróf mannréttindabrot, alþjóðlega glæpastarfsemi, umhverfismál eða heilbrigðismál. 

Íslensk stjórnvöld verða alla jafna að vera vakandi fyrir þessari þróun enda óvíst hverjar 

reglur slíkar ályktanir geta kveðið á um og hve víðtæk áhrif slíkar ályktanir geta haft. 
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