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ISIL (Da'esh) og Al Qaida viðurlagalisti öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna: Beiting 

viðurlaga og úrræði einstaklinga og aðila til afskráningar 

 

Útdráttur 

 

Viðfangsefni ritgerðar er ISIL (Da'esh) og Al Qaida viðurlagalisti öryggisráðs Sameinuðu 

þjóðanna. Einstaklingar og aðilar, (lögaðilar, samtök, og aðrir aðilar en einstaklingar), sem 

taldir eru tengjast ISIL og Al Qaida samtökunum eru skráðir á listann af ISIL (Da’esh) og Al 

Qaida viðurlaga-nefndinni (Nefndin). Skráningin hefur í för með sér að eignir þeirra eru frystar 

og um þá gildir farbann og vopnasölubann. 

Kannað er á hvaða grundvelli öryggisráðið geti beitt viðurlögunum gagnvart 

einstaklingum og aðilum. Stiklað er á stóru um aðild að þjóðarétti og kannað er hvort 

einstaklingar, lögaðilar og samtök geti átt aðild að réttinum. Fjallað er um hvort takmarkanir 

séu á heimildum öryggisráðsins til beitingar viðurlaga samkvæmt 41. gr. sáttmála hinna 

Sameinuðu þjóðanna og að hverjum viðurlögin geti beinst.  

Farið er yfir hvaða úrræði standi einstaklingum og aðilum til boða til að fá skráningu á 

listann hnekkt eða endurskoðaða, en þeir geta ekki leitað til dómstóla Sameinuðu þjóðanna. Þó 

geta einstaklingar og aðilar farið fyrir landsréttardómstóla og Evrópudómstóla og í því 

samhengi er sérstaklega skoðað mál Yassin Khadi fyrir Evrópudómstólnum. Einstaklingar og 

aðilar geta leitað til Nefndarinnar til að falast eftir afskráningu. Hægt er að senda beiðni til 

Tengiliðar Nefndarinnar eða Umboðsmanns sem þá fer í gegnum sérstakt ferli hjá þeim. 

Nefndin á þó ávallt lokaákvörðun um afskráningu.  

Sérstök áhersla er lögð á umfjöllun um tilurð og hlutverk embættis Umboðsmanns og 

athugasemdir sem gerðar hafa verið við embættið. Embætti Umboðsmanns var stofnað með 

það fyrir augum að veita einstaklingum og aðilum möguleikann á sjálfstæðu og óhlutdrægu 

afskráningarferli en viðurlögin hafa sætt mikilli gagnrýni. Þá hafa þau verið gagnrýnd fyrir að 

ganga gegn rétti til varnar, réttarverndar og réttlátrar málsmeðferðar þeirra einstaklinga og aðila 

sem þau beinast að. Hins vegar er ferli Umboðsmanns ekki eiginleg málsmeðferð og hann hefur 

ekki dómsvald. Þó má telja stofnun embættisins skref í rétta átt. 
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The Security Council ISIL (Da'esh) and Al Qaida sanctions list: The use of sanctions 

and remedies for individuals and entities 

 

Abstract 

 

The thesis examines the Security Council ISIL (Da'esh) and Al Qaida Sanctions List. 

Individuals and entities thought to be connected to the ISIL (Da’esh) and Al Qaida 

organizations are listed on the sanctions list by the ISIL (Da'esh) and Al Qaida Sanctions 

Committee (the Committee). Sanctions measures include an asset freeze, travel ban and an arms 

embargo. 

It is further examined on what grounds the Security Council can impose sanctions and 

measures on individuals and entities. A brief overview is provided on who can be considered 

a subject of international law. The thesis looks into whether there are any limitations on the 

Security Councils use of sanctions under Article 41 of the Charter of the United Nations.  

The thesis explores what remedies are available to individuals and entities for seeking 

removal from the list. It is not possible to seek removal from the list before the International 

Court of justice but they can attempt to seek recourse before the European Court of Justice 

(ECJ). The case of Yassin Khadi before the ECJ is examined in that context. Individuals and 

entities can also seek removal with a petition to the Committees Focal Point or the Office of 

the Ombudsperson which then proceeds to process the petition. The final decision regarding 

delisting though remains with the Committee.  

Special importance is given to the establishment of the Office of the Ombudsperson. 

The use of sanctions has been criticized for going against the individuals’ and entities’ rights 

to defense, a fair trial and judicial protection. The Office of the Ombudsperson was 

established with the purpose of providing listed parties an impartial and independent 

recourse. Even though the Ombudsperson does not have judicial powers the establishment of 

the Office of the Ombudsperson is a step in the right direction. 
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2. Inngangur 

 

Viðfangsefni ritgerðar er tilurð og stofnun ISIL (Da'esh) og Al Qaida viðurlagalista öryggisráðs 

Sameinuðu þjóðanna (hér eftir 1267 listinn). 

Farið verður yfir heimildir Sameinuðu þjóðanna til þess að beita viðurlögum gagnvart 

einstaklingum og aðilum og í því samhengi verður aðild að þjóðarétti könnuð. Með hugtakinu 

aðilar er átt við um aðila aðra en einstaklinga svo sem lögaðila, hópa og samtök. Fjallað verður 

um hvort einhverjar takmarkanir séu á heimildum öryggisráðsins til beitingar viðurlaga 

samkvæmt 41. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna og að hverjum viðurlögin geti beinst. Í því 

tilliti verður sérstaklega athugað hvort markmið og meginreglur sáttmálans, 

grundvallarmannréttindi og jus cogens reglur setji heimildum öryggisráðsins skorður. 

Sérstaklega verður kannað hvernig einstaklingar og aðilar geta falast eftir afskráningu 

af listanum og hvaða úrræði standa þeim til boða í því tilliti. Þar af leiðandi verður leitast við 

að varpa ljósi á aðild einstaklinga og aðila að dómsmálum annars vegar fyrir dómstólum á 

vegum Sameinuðu þjóðanna og hins vegar landsréttar- og Evrópudómstólum. Í því samhengi 

verður farið í saumana á máli Yassin Abdullah Khadi.1 

Aðrar leiðir til afskráningar verða teknar til athugunar svo sem afskráningarferli 

Tengiliðs Al Qaida viðurlaga-nefndar öryggisráðsins og embættis Umboðsmanns. Sérstök 

áhersla er lögð á embætti Umboðsmanns, tilurð embættisins og hlutverk hans, ásamt því að 

farið verður yfir athugasemdir sem gerðar hafa verið við embættið. 

Spurt er, hvernig öryggisráði Sameinuðu þjóðanna er heimilt að beita viðurlögum 

samkvæmt 41. gr. sáttmála hinna Sameinuðu þjóða gagnvart einstaklingum og aðilum með 

skráningu á ISIL (Da'esh) og Al Qaida viðurlagalista öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. 

Ennfremur er spurt hvaða úrræði standi skráðum einstaklingum og aðilum til boða til 

afskráningar af listanum.  

  

                                                 
1 Sjá meðal annars Mál T-315/01 Yassin Abdullah Khadi g. Council and Commision EU:T:2005:332 [2005] 

ECR II-3649. 
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3. ISIL (Da'esh) og Al Qaida viðurlagalisti öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 

 

Samkvæmt 1. tl. 1. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna (hér eftir SSÞ) er markmið Sameinuðu 

þjóðanna að varðveita heimsfrið og öryggi. Þessu markmiði skal meðal annars náð með því að 

gera: 

virkar, sameiginlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir og eyða hættu á friðrofi 

og til að bæla niður árásaraðgerðir eða friðrof og til á friðsamlegan hátt og í 

samræmi við grundvallarreglur réttvísi og þjóðaréttar að koma á sættum eða 

lausn milliríkja deilumála eða ástands, sem leiða kann til friðrofs. 

 

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ber helst ábyrgð á því að þetta markmið náist samkvæmt 24. 

gr. sáttmálans og því ber, samkvæmt 39. gr. SSÞ., að úrskurða:  

hvort fyrir hendi sé ófriðarhætta, friðrof eða árás, og skal gera tillögur um, eða 

ákveða, hvaða ráðstafanir skuli gerðar í samræmi við 41. og 42. grein, til þess 

að varðveita eða koma á aftur heimsfriði og öryggi. 

 

Samkvæmt 41. gr. SSÞ. er öryggisráðinu „heimilt að ákveða, hvaða aðgerðir, aðrar en 

hernaðaraðgerðir, skuli viðhafðar til þess að framfylgja ákvörðunum þess, og getur það kvatt 

félaga hinna sameinuðu þjóða til þess að beita slíkum aðgerðum“. Í 25. gr. SSÞ kemur fram að 

meðlimir hinna Sameinuðu þjóða séu ásáttir um að fallast á og framkvæma ákvarðanir 

öryggisráðsins í samræmi við sáttmálann, þar með talið ákvarðanir samkvæmt 41. gr. SSÞ. 

Þetta er ítrekað í 48. gr. SSÞ. Þá ber að nefna að verði árekstur á milli kvaða aðildarríkja 

Sameinuðu þjóðanna samkvæmt sáttmála hinna Sameinuðu þjóða og kvaða þeirra samkvæmt 

öðrum alþjóðasamningi skal sáttmáli hinna Sameinuðu þjóða sitja í fyrirrúmi samkvæmt 103. 

gr. SSÞ. 

Ein tegund aðgerða samkvæmt 41. gr. SSÞ. er beiting viðurlaga (e. sanctions). Dæmi 

um viðurlög eru viðskiptaþvinganir eða vopnasölubann í því skyni að draga úr spennu, bregðast 

við mannréttindabrotum eða til að fyrirbyggja hryðjuverkastarfsemi.2 Tilgangur viðurlaganna 

er að fá aðila til að láta af, eða breyta, ógnandi hegðun sinni.3 Viðurlögin eru ekki eins róttækar 

og hernaðaraðgerðir en ekki eins vægar og diplómatísk fordæming eða mótmæli.4  

  

                                                 
2 Christine Gray, International Law and the Use of Force (3. útg., OUP 2008) 266. 
3 UNGA Res 51/242 (26. september 1997) UN Doc A/RES/51/242 5. gr.  
4 David Cortright, George A. Lopez og Linda Gerber-Stellingwerf, „The Sanctions Era: Themes and Trends in 

UN Security Council Sanctions since 1990“ í Vaughan Lowe o.fl. (ritstj.), The United Nations Security Council 

and War: The Evolution of Thought and Practice since 1945 (OUP 2008) 206.  
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Í upphafi beindust viðurlögin aðallega gegn ríkjum þar sem helsta ógn við heimsfriði 

voru deilur á milli ríkja á þeim tíma er sáttmáli Sameinuðu þjóðanna var saminn.5 Fyrir árið 

1990 var þeim aðeins beitt tvisvar; gegn Rhodasíu árið 1965 og Suður Afríku árið 1977. Mikil 

aukning varð á notkun viðurlaganna eftir árið 1990 og fram til ársins 2000. Þeim var þá beitt 

gagnvart Afganistan, Angóla, Írak, Júgóslavíu, Líbýu, Líberíu, Rúanda, Sómalíu og Súdan. Frá 

árinu 1966 hefur öryggisráðið komið á fót 26 viðurlögum (e. sanctions regimes) í þeim tilgangi 

að sporna við ógnun við heimsfriði og öryggi án þess að beita hernaðaraðgerðum eða 

valdbeitingu.6 Til viðbótar við framangreind ríki hefur viðurlögunum verið beitt gagnvart 

Erítreu, Fílabeinsströndinni, Gíneu-Bissá, Haítí, Íran, Jemen, Kongó, Líbanon, Mið-

Afríkulýðveldinu, Norður Kóreu, Síerru Leóne, Sómalíu, Suður Súdan auk ISIL (Da'esh) og 

Al-Qaida samtökunum og Talíbönum. Þrettán af þessum aðgerðum eru enn í gildi í dag.7 

Við þessa miklu auknu notkun viðurlaganna komu vankantar þeirra í ljós og í kjölfarið 

fóru margir að draga lagalegt og siðferðilegt gildi þeirra í efa. Afleiðingar þeirra bitnuðu 

óumflýjanlega á almennum borgurum viðkomandi ríkja og mannréttindum þeirra og í sumum 

tilfellum einnig á nágrannaríkjum þess ríkis sem viðurlögin beindust að.8 Meðal afleiðinga má 

nefna dauðsföll myndun svartra markaða í kjölfar viðskiptaviðurlaga og efnahagshrun.9 Til að 

mynda hrundi hagkerfi Íraks með tilheyrandi afleiðingum í kjölfar viðurlaga sem sett voru á 

ríkið frá árinu 1990 sem fólu meðal annars í sér viðskiptabann og bann við útflutningi á olíu.10   

Fyrrum framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Boutros Boutros-Ghali, sagði eftirfarandi um 

viðurlögin árið 1995: 

Sanctions, as is generally recognized, are a blunt instrument. They raise the 

ethical question of whether suffering inflicted on vulnerable groups in the target 

country is a legitimate means of exerting pressure on political leaders whose 

behaviour is unlikely to be affected by the plight of their subjects. Sanctions 

also always have unintended or unwanted effects.11 

                                                 
5 Security Council Report, „Special Research Report: UN Sanctions“ (nóvember 2003) 9, 

<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/special_research_report_sanctions_2013.pdf> skoðað 8. apríl 2017. 
6 UNSC „Sanctions“ (United Nations Security Council) 

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information> skoðað 10. apríl 2017. 
7 Sama heimild.  
8 Christine Gray, International Law and the Use of Force (3. útg., OUP 2008) 270, 271. Sjá einnig August 

Reinisch, „Developing Human Rights and Humanitarian Law Accountability and the Security Council for the 

Imposition of Economic Sanctions“ (2001) 95 The American Journal of International Law 851, 852. 
9 August Reinisch, „Developing Human Rights and Humanitarian Law Accountability and the Security Council 

for the Imposition of Economic Sanctions“ (2001) 95 The American Journal of International Law 851, 852. 
10 UNSC Res 661 (6. ágúst 1990) UN Doc S/RES/661 19, 20. Sjá umfjöllun í David Cortright, George A. Lopez 

og Linda Gerber-Stellingwerf, „The Sanctions Era: Themes and Trends in UN Security Council Sanctions since 

1990“ í Vaughan Lowe o.fl. (ritstj.), The United Nations Security Council and War: The Evolution of Thought 

and Practice since 1945 (OUP 2008) 212. 
11 UNGA „Supplement to an Agenda for Peace: Position Paper of the Secretary-General on the Occasion of the 

Fiftieth Anniversary of the United Nations“ (1995) UN Doc A/50/60-S/1995/1  70. mgr. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/special_research_report_sanctions_2013.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/special_research_report_sanctions_2013.pdf
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information
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Af þessum sökum dró öryggisráðið úr því að beita viðurlögunum gagnvart ríkjum og fór þess 

í stað að beita hnitmiðaðri viðurlögum (e. targeted sanctions). Hnitmiðuð viðurlög beinast 

gegn ábyrgðaraðilum og höfuðpaurum hinnar ógnandi hegðunar, auk tengdra aðila, og bitna 

þannig síður á almenningi.12 Með tilkomu hinna hnitmiðuðu viðurlaga fóru viðurlögin að 

beinast gegn einstaklingum og aðilum.13 

Stofnun ISIL (Da'esh) og Al Qaida viðurlagalistans (hér eftir 1267 listinn), með ályktun 

öryggisráðsins nr. 1267, þann 15. október 1999, er dæmi um hnitmiðuð viðurlög 

öryggisráðsins.14 1267 viðurlögin kölluðu meðal annars eftir loftferðabanni og því að ríki frystu 

eignir og stöðvuðu fjármagnsflæði til og frá Talíbönum.15 Upphaflega voru viðurlögin sett 

meðal annars til að fá Talíbana til að gefa fram Osama bin Laden, og áttu þannig aðeins við 

um Talíbana og aðila þeim tengdum, en með ályktun öryggisráðsins nr. 1390 (2002) voru 

viðurlögin einnig látin eiga við um meðlimi Al Qaida samtakanna, og tengdra aðila, vegna 

tengsla þeirra við Osama bin Laden og Talíbana.16 Með tilkomu ályktunar nr. 1390 (2002) gátu 

viðurlög þannig nú beinst að einstaklingum og aðilum hefðu þeir tengsl við samtök, Al Qaida 

eða Talíbana, eða einstakling, Osama bin Laden, óháð því hvort viðkomandi kæmi fram fyrir 

hönd ríkis, yfirráðasvæðis eða stjórnvalda.17 Nægilegt var að viðkomandi hefði tengsl við 

samtök eða einstakling til að viðurlögin gætu beinst gegn honum og hann látinn sæta þeim 

afleiðingum sem í því felst.18   

Með ályktuninni var einnig bætt við farbanni og vopnasölubanni við viðurlögin.19 Með 

ályktun öryggisráðsins nr. 1989 (2011) var listanum skipt upp og hann einungis látinn eiga við 

um Al Qaida samtökin og Talíbanar voru aðskildir frá listanum.20 Með tilkomu ályktunar 

öryggisráðsins nr. 2253 (2015) var samtökum ISIL (Da’esh), einnig þekktum sem ISIS bætt 

                                                 
12 Christine Gray, International Law and the Use of Force (3. útg., OUP 2008) 271.  
13 UNSC Res 1267 (15. október 1999) UN Doc S/RES/1267 1-3. 
14 Sama heimild. 
15 Sama heimild. 
16 UNSC Res 1390 (16. janúar 2002) UN Doc S/RES/1390 2. Sjá umfjöllun í Ben Hayes og Gavin Sullivan, 

„Blacklisted: Targeted Sanctions, Preemtive Security and Fundamental Rights“ (2010) ECCHR 12. 
17 UNSC Res 1390 (16. janúar 2002) UN Doc S/RES/1390 2. Sjá umfjöllun í Andrea Charron, UN Sanctions 

and Conflict: Responding to peace and security threats (Routledge 2011) 3.Sjá umfjöllun í Iain Cameron, 

„Targeted Sanctions and Legal Safeguards“ (2003) 72 Nordic Journal of International Law 159, 167 og Ben 

Hayes og Gavin Sullivan, „Blacklisted: Targeted Sanctions, Preemtive Security and Fundamental Rights“ 

(2010) ECCHR 12. 
18 UNSC Res 1390 (16. janúar 2002) UN Doc S/RES/1390 2. Sjá umfjöllun í Iain Cameron, „Targeted 

Sanctions and Legal Safeguards“ (2003) 72 Nordic Journal of International Law 159, 167 og Ben Hayes og 

Gavin Sullivan, „Blacklisted: Targeted Sanctions, Preemtive Security and Fundamental Rights“ (2010) ECCHR 

12. 
19 UNSC Res 1390 (16. janúar 2002) UN Doc S/RES/1390 2. 
20 UNSC Res 1989 (17. júní 2011) UN Doc S/RES/1989 3. 
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við listann og í dag á listinn því við um samtök ISIL (Da’esh) og Al Qaida.21 Einstaklingar og 

aðilar sem skráðir eru á listann í dag sæta eignafrystingu, farbanni og vopnasölubanni en nánar 

verður vikið að því síðar.22 

Við stofnun 1267 listans var sett á fót Al Qaida viðurlaga-nefndin (hér eftir Nefndin) 

sem samanstendur af öllum meðlimum öryggisráðsins.23 Nefndin fer með umsjón með 

listanum og framkvæmd viðurlaganna en hún tilnefnir aðila á listann og hefur ákvörðunarvald 

um skráningu og afskráningu á hann.24 Ákvarðanir Nefndarinnar eru teknar með einróma 

samþykki. Með ályktun öryggisráðsins nr. 1526 (2004) var komið á fót Eftirlitsnefnd (e. 

Monitoring Team) til stuðnings 1267 Nefndarinnar.25  

 

4. Skráning á lista 

 

1267 listinn nær yfir aðila sem heyra undir eða tengjast ISIL og Al Qaida samtökunum. Nöfn 

einstaklinga og aðila sem talin eru tengjast hryðjuverkastarfsemi samtakanna eru sett á listann 

samkvæmt tilnefningu frá Nefndinni eða aðildarríki Sameinuðu þjóðanna.26 

Þegar kemur að aðilum tengdum samtökunum, aðilum sem heyra ekki beint undir þau, 

getur orðið erfiðara að skera úr um hvort viðkomandi eigi heima á listanum.27 Öryggisráðið 

hefur því sett fram viðmið um hvenær aðili teljist tengdur samtökunum en það eru einstaklingar 

og aðilar sem grunaðir eru um að:  

i. taka þátt í fjármögnun, skipulagningu, undirbúningi eða framningu brots, með eða í 

samstarfi við, undir nafni, fyrir hönd eða til stuðnings; 

ii. útvega, selja eða flytja vopn og aukahluti fyrir; 

iii. fá inn nýja meðlimi, eða styðja með öðrum hætti aðgerðir ISIL (Da’esh) eða Al-Qaida 

samtakana eða lögaðila og önnur samtök þeim tengdum.28 

                                                 
21 UNSC Res 2253 (17. desember 2015) UN Doc S/RES/2253 1-2, 5-6. 
22 Sama heimild. 
23 UNSC Res 1267 (15. október 1999) UN Doc S/RES/1267 3. 
24 UNSC Res 1267 (15. október 1999) UN Doc S/RES/1267 3. Sjá einnig Security Council Committee, 

„Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work“ (UNSC 23. desember 2016) 2, 4-6, 19. 
25 UNSC Res 1526 (30. janúar 2004) UN Doc S/RES/1526 3. 
26 Security Council Committee, „Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work“ (UNSC 23. 

desember 2016) 4. 
27 Iain Cameron, „Targeted Sanctions and Legal Safeguards“ (2003) 72 Nordic Journal of International Law 

159, 164. 
28 UNSC Res 2253 (17. desember 2015)  UN Doc S/RES/2253 6, þýðing höfundar. Sjá umfjöllun í Kimberly 

Prost „Fair Process and the Security Council: A Case for the Office of the Ombudsperson“ í Ana María Salinas 

de Frías, Katja Samuel, og Nigel White (ritstj.), Counter-Terrorism: Iternational Law and Practice (OUP 2012) 

410, 412. 
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Þegar ríki tilnefnir aðila á listann skal það hafa í huga ofangreind viðmið. Auk þess skal 

ríki leggja fram greinargerð þar sem kemur fram rökstuðningur með tilnefningunni. 

Rökstuðningurinn skal vera eins ítarlegur og hægt er og þar skal koma fram meðal annars: 

a. upplýsingar sem sýna fram á að viðkomandi falli að viðmiðum ályktunar nr. 2235 

(2015), 

b. upplýsingar um tengsl við þegar skráða aðila, 

c. eðli upplýsinganna sem liggja til grundvallar tilnefningunni, 

d. aðrar viðeigandi upplýsingar eða gögn sem styðja tilnefninguna auk upplýsinga um 

dómsmál eða önnur mál gegn viðkomandi.  

e. greinargerðin skal vera þannig að hægt sé að gefa hana út ef þess er óskað en halda má 

leyndum þeim hlutum greinargerðarinnar þar sem koma fram trúnaðarupplýsingar.29 

Aðili fer sjálfkrafa á listann að loknum 10 virkum dögum í kjölfar þess að tillaga að 

skráningu hefur borist Nefndinni. Einróma samþykki telst fram komið ef enginn 

Nefndarmeðlimur hefur mótmælt tillögunni innan frestsins og fer viðkomandi þar með 

sjálfkrafa á listann.30 Því getur tilnefningunum verið tekið sem góðum og gildum frá ríkjum án 

þess að miklar umræður fari fram um þær innan Nefndarinnar.31 

Ríki tilnefna aðila á listann í mismiklum mæli og sum meira en önnur. Til að mynda 

lögðu Bandaríkin til 200 tilnefningar aðila grunaða um fjárveitingar til Al Qaida á listann í 

kjölfar árása þann 11. september 2001.32  

Ekki er þó alltaf ljóst hvaða ríki lagði til tilnefninguna eða hvaða ástæður liggja henni 

að baki.33 Nefndin skal gera aðgengilega samantekt á heimasíðu sinni þar sem fram koma 

ástæður fyrir skráningu viðkomandi á listann, að svo miklu leyti sem hægt er að gefa þær upp, 

auk viðeigandi upplýsinga.34 Hinn skráði hefur þannig aðgang að samantektinni. Nefndin 

leggur það fyrir ríki, þar sem hinn skráði á ríkisborgararétt eða er talinn staðsettur, að gera 

viðeigandi ráðstafanir til að reyna að hafa uppi á viðkomandi og láta hann vita af skráningunni, 

fá honum í té viðeigandi upplýsingar svo sem upplýsingar um ástæður skráningarinnar og þau 

                                                 
29 Security Council Committee, „Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work“ (UNSC 23. 

desember 2016) 4, 5, þýðing höfundar. Sjá umfjöllun í UNSC Res 2253 (17. desember 2015)  UN Doc 

S/RES/2253 6. 
30 Security Council Committee, „Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work“ (UNSC 23. 

desember 2016) 8.  
31 Ben Hayes og Gavin Sullivan, „Blacklisted: Targeted Sanctions, Preemtive Security and Fundamental Rights“ 

(2010) ECCHR 12, 13.  
32 Sama heimild. 
33Iain Cameron, „Targeted Sanctions and Legal Safeguards“ (2003) 72 Nordic Journal of International Law 159, 

164. 
34 Security Council Committee, „Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work“ (UNSC 23. 

desember 2016) 6, 11. 
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viðurlög sem hann sætir.35 Hins vegar byggjast tilnefningarnar og skráningarnar í sumum 

tilfellum á trúnaðarupplýsingum sem einstaklingarnir og aðilarnir sem skráðir eru á listann 

hljóta ekki aðgang að.36 

Þegar aðili hefur verið skráður á 1267 listann sætir hann eignafrystingu, farbanni og 

vopnasölubanni. Í eignafrystingunni felst að allar eignir viðkomandi eru frystar ásamt tekjum 

sem hann hefur af beinu og óbeinu eignarhaldi. Farbannið felur í sér að ríki skulu banna 

inngöngu í eða viðkomu á yfirráðasvæði ríkis.37 Farbannið hefur ekki verið mikið gagnrýnt en 

fremur er litið á að bannið sé viðkomandi til óþæginda heldur en að það gangi gegn 

mannréttindum þeirra.38 Bannið hefur helst verið gagnrýnt fyrir að geta komið í veg fyrir að 

einstaklingar geti leitað sér læknishjálpar í öðru landi, en í einstaka tilfellum eru undanþágur 

veittar á banninu.39 Í vopnasölubanninu felst að ríki skulu koma í veg fyrir beina eða óbeina 

sölu, öflun á, og þjónustu við vopn og varahluti þeirra eða skotfæri, hergögn eða herþjálfun. 

Ríkjum er skylt að framfylgja þessum viðurlögum öryggisráðsins gagnvart aðilum á 1267 

listanum samkvæmt 25. gr. sbr. 103. gr. og 48. gr. SSÞ., líkt og áður hefur komið fram.40 Einnig 

getur verið um aðrar óbeinar afleiðingar að ræða svo sem ærumeiðingar eða fordæmingu til að 

mynda fyrir viðskiptamenn sem treysta á orðstír sinn og fjármagnsflæði.41  

Því hefur verið haldið fram að 1267 listinn gangi gegn mannréttindum einstaklinga og 

aðila svo sem hvað varðar vernd eignarréttarins, friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu og 

frelsi einstaklingsins, þar með talið, ferðafrelsi.42 Einna helst hefur verið talið að listarnir gangi 

gegn réttinum til varnar og réttinum til réttlátrar og sanngjarnrar málsmeðferðar svo sem 

réttinum til að flytja mál sitt, til að vefengja sönnunargögn og réttinum til að teljast saklaus þar 

til sekt hefur verið sönnuð, en það að vera skráður á listann gefur sterklega til kynna að 

                                                 
35 Security Council Committee, „Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work“ (UNSC 23. 

desember 2016) 6, 11. 
36 Ben Hayes og Gavin Sullivan, „Blacklisted: Targeted Sanctions, Preemtive Security and Fundamental Rights“ 

(2010) ECCHR 13.  
37 UNSC Res 2253 (17. desember 2015) UN Doc S/RES/2253 6. 
38 Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 220. 
39 Fredrik Stenhammar, „UN Smart Sanctions: Political Reality and International Law“ í Diana Amnéus og 

Katinka Svanberg-Torpman (ritstj.), Peace and Security: Current Challenges in International Law 

(Studentlitteratur 2004) 157. 
40 UNSC Res 2253 (17. desember 2015)  UN Doc S/RES/2253 7-9, 11. 
41 Iain Cameron, „Targeted Sanctions and Legal Safeguards“ (2003) 72 Nordic Journal of International Law 

159, 172, 187. 
42 Fredrik Stenhammar, „UN Smart Sanctions: Political Reality and International Law“ í Diana Amnéus og 

Katinka Svanberg-Torpman (ritstj.), Peace and Security: Current Challenges in International Law 

(Studentlitteratur 2004) 166. Sjá einnig Katalin Tunde Huber og Alejandro Rodiles, „An Ombudsperson in the 

United Nations Security Council: a Paradigm Shift?“ [2012] Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 

Décimo Aniversario 107, 111. 
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viðkomandi sé viðloðinn hryðjuverkasamtök og glæpastarfsemi.43 Listinn er aðgengilegur 

öllum. Þegar þetta er haft í huga kemur mikilvægi þess að fólk sé ekki ranglega sett á listann í 

ljós.44 

 

5. Alþjóðastofnanir og einstaklingar  

 

Í eftirfarandi kafla verður leitast við að svara því hver er skýringin á því að alþjóðastofnun, 

eins og Sameinuðu þjóðunum, leyfist að beita viðurlögunum, ekki einungis gagnvart ríkjum, 

heldur gagnvart einstaklingum og aðilum, með ofangreindum afleiðingum. Þá er sérstaklega 

átt við 1267 viðurlögin. Líkt og fram hefur komið er með hugtakinu aðilum átt við um aðila 

aðra en einstaklinga svo sem lögaðila, hópa og samtök. 

 

5.1 Aðild einstaklinga og aðila að þjóðarétti 

 

Notkun 1267 viðurlagalista öryggisráðsins vekur upp spurningar um stöðu einstaklinga, 

lögaðila og samtaka í þjóðarétti. Það að lögum þjóðaréttarins og viðurlögum sé beint með 

beinum hætti að einstaklingum og aðilum vekur upp vangaveltur um hverjir það eru sem geta 

talist hafa aðild að þjóðarétti og jafnframt um samband aðila og ríkja, ríkja og alþjóðasamtaka. 

Engar formlegar reglur eru til í þjóðarétti um hverjir geti talist aðilar að réttinum og mikið hefur 

verið deilt um þetta.45 

Ríki eru helstu aðilar þjóðaréttar og sumir halda því fram að ríki geti ein talist aðilar að 

þjóðarétti.46 Andstætt þessum kenningum hafa sumir haldið því fram að einstaklingar séu hinir 

eiginlegu aðilar þjóðaréttar.47 „The duties and rights of States are the duties and rights of men 

who comprise them“.48 Ríki samanstandi því af mönnum sem komi fram fyrir hönd þeirra.49 

Til þess að ríki fái viðurkenningu sem slíkt þarf borgara og geti því ekki verið til án þeirra.50 

                                                 
43 Carmen K. Cheung, „The UN Security Council’s 1267 Regime and the Rule of Law in Canada“ (BC Civil 

Liberties Association 2010) 24 <http://www.statewatch.org/news/2010/oct/bccla.pdf> skoðað 31. mars 2017. 
44 Iain Cameron, „Targeted Sanctions and Legal Safeguards“ (2003) 72 Nordic Journal of International Law 

159, 172. 
45 Jan Klabbers, International Law (CUP 2013) 67. 
46 Hersch Lauterpacht, „The Subjects of International Law“ í E. Lauterpacht (ritstj.), International Law. Being 

the Collected Papers of Hersch Lauterpacht, Volume I: The General Works (CUP 1970) 136. 
47 Robert McCorquodale, „The Individual and the International Legal System“ í Malcom Evans (ritstj.), 

International Law (2. útg., OUP 2006) 310. 
48 Hersch Lauterpacht, „The Subjects of International Law“ í E. Lauterpacht (ritstj.), International Law. Being 

the Collected Papers of Hersch Lauterpacht, Volume I: The General Works (CUP 1970) 136, 148. 
49 Sama heimild. 
50 Robert McCorquodale, „The Individual and the International Legal System“ í Malcom Evans (ritstj.), 

International Law (2. útg., OUP 2006) 308, 310, 322. 
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Talið er, líkt og í öðrum réttarkerfum, að einstaklingur eða aðili geti talist aðili að 

þjóðarétti hafi hann réttindi og beri skyldur að réttinum. Auk þess hafa sumir talið að 

viðkomandi þurfi að geta átt aðgang að dómstólum og geta tekið þátt í því að setja, þróa og 

framkvæma lög réttarins en skýrt er tekið fram í 38. gr. í samþykktum milliríkjadómstólsins að 

aðeins ríki geti sinnt þessu síðastnefnda hlutverki.51 Í ráðgefandi áliti Fasta Alþjóðadómstólsins 

í máli Jurisdiction of the Courts of Danzig kom eftirfarandi fram: 

it cannot be disputed that the very object of an international agreement, 

according to the intention of the contracting Parties, may be the adoption by the 

Parties of some definite rules creating individual rights and obligations and 

enforceable by the national courts.52 

 

Rétturinn sagði það beinlínis felast í tilgangi þjóðaréttar að skapa réttindi fyrir einstaklinga og 

leggja skyldur á herðar þeim. Einstaklingar eru almennt taldir eiga bein réttindi að þjóðarétti, 

svo sem mannréttindi.53 Dæmi um skyldur einstaklinga að þjóðarétti er að þá er hægt að sækja 

til saka fyrir alþjóðlegum dómstólum og þeim getur verið gert að sæta refsiábyrgð fyrir brot á 

reglum þjóðaréttar. Dæmi um slíkt má sjá á niðurstöðu réttarins í Nürnberg, en þar hafnaði 

dómstóllinn því að einstaklingar gætu ekki borið ábyrgð á brotum á þjóðarétti: 

Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, 

and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions 

of international law be enforced.54 

 

Árangur og skilvirkni reglna þjóðaréttar hlýtur að verða takmarkaður ef ekki er hægt að beina 

reglum réttarins að einstaklingum, hinum raunverulegu viðfangsefnum réttarins.55 Ef skyldum 

þjóðaréttarins er ekki beint gagnvart einstaklingum, þá beinist þær að engum.56 Einungis sé 

hægt að koma í veg fyrir glæpi með því að láta einstaklinga bera ábyrgð á þeim.57  

Einstaklingar standa ekki alltaf einir að verkum. Þeir hafa tilhneigingu til að hópa sig 

saman í ýmiskonar tilgangi svo sem pólitískum, efnahagslegum og félagslegum. Einstaklingar 

geta þannig myndað minnihlutahópa, samtök, fyrirtæki o.s.frv.58 Þá er spurning hvort þessir 

                                                 
51 Robert McCorquodale, „The Individual and the International Legal System“ í Malcom Evans (ritstj.), 

International Law (2. útg., OUP 2006) 308, 310, 322. 
52 Jurisdiction of the Courts of Danzig (Advisory Opinion) PCIJ, Rep Series B No 15, 17., 18. mgr.  
53 Jan Klabbers, International Law (CUP 2013) 67, 68. 
54 Judgement of the International Military Tribunal for the Trial of German Major War Criminals (1945-1946) 

Cmd. 6964, 41 <http://avalon.law.yale.edu/imt/judgen.asp> skoðað 7. apríl 2017. Sjá umfjöllun í Hersch 

Lauterpacht, „The Subjects of International Law“ í E. Lauterpacht (ritstj.), International Law. Being the 

Collected Papers of Hersch Lauterpacht, Volume I: The General Works (CUP 1970) 136, 148. 
55 Hersch Lauterpacht, „The Subjects of International Law“ í E. Lauterpacht (ritstj.), International Law. Being 

the Collected Papers of Hersch Lauterpacht, Volume I: The General Works (CUP 1970) 136, 148, 149. 
56 Sama heimild. 
57 Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 96. 
58 Jan Klabbers, International Law (CUP 2013) 67-69. 



10 

 

lögaðilar og aðrir aðilar geti talist aðilar að þjóðarétti. Almennt er viðurkennt að alþjóðleg 

samtök á borð við hinar Sameinuðu þjóðir, Evrópusambandið og Alþjóðaviðskiptastofnunina 

(e. World Trade Organization) teljist aðilar þjóðaréttar líkt og ráða má af ráðgefandi áliti 

Alþjóðadómstólsins í máli Reparations for Injuries.59 Hins vegar eiga til dæmis frjáls 

félagasamtök á borð við Amnesty International, Greenpeace og fyrirtæki svo sem Microsoft og 

Shell almennt ekki afdráttarlausa aðild að þjóðarétti þrátt fyrir að leika stórt hlutverk í 

alþjóðlegum mannréttindamálum og málum er varða efnahag og hagkerfi 

alþjóðasamfélagsins.60 

Í ráðgefandi áliti Alþjóðadómstólsins í máli Reparations for Injuries var gefið til kynna 

að aðilar aðrir en ríki og Sameinuðu þjóðirnar gætu talist aðilar að þjóðarétti. Álitið viðurkennir 

ríki sem helstu aðila þjóðaréttar en ekki er tekið fyrir að lögaðilar og aðrir aðilar geti átt aðild 

að réttinum. Þá er ekki tekið fyrir að aðild að þjóðarétti geti verið sveigjanleg og geti breyst og 

teygt sig út eftir þörfum og kröfum alþjóðasamfélagsins.61 

Rétturinn í Nürnberg hélt því fram að einstaklingar geti borið ábyrgð að þjóðarétti og 

gaf til kynna að lögaðilar, svo sem fyrirtæki, stjórnmálaflokkar, deildir innan ríkisstjórnarinnar 

o.s.frv., gætu borið refsiábyrgð að þjóðarétti.62 Þó að það sé hugsanlegt að sakamál geti verið 

höfðað gegn lögaðilum svo sem stjórnmálaflokkum eða samsteypum sem tengjast 

hryðjuverkum er ólíklegt að það geti átt við um samtök á borð við Al Qaida sem gætu vart talist 

lögaðilar í neinu réttarkerfi, hvorki að landsrétti né þjóðarétti.63 Auk þess er varhugarvert að 

veita þess háttar samtökum aðild að dómstólum þjóðaréttar, vettvangi þar sem 

hryðjuverkamenn gætu réttlætt aðgerðir sínar, þar sem það myndi þýða að viðurkenna yrði 

lögmæti samtakanna.64 Það að viðurkenna aðila sem aðila að þjóðarétti felur í sér ákveðna 

viðurkenningu á markmiðum, áætlunum og pólitísku lögmæti viðkomandi.65 Af þeim sökum 

hafa ríki verið treg til að viðurkenna samtök á borð við Al Qaida samtökin sem aðila að 

þjóðarétti.66 Það getur þó verið vandkvæðum háð að viðurkenna ekki slík samtök þar sem erfitt 

                                                 
59 Reparation For Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Advisory Opinion) [1949] ICJ Rep 

174, 178.-179. mgr. Sjá umfjöllun í Jan Klabbers, International Law (CUP 2013) 67-69. 
60 Jan Klabbers, International Law (CUP 2013) 67, 68. 
61 Reparation For Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Advisory Opinion) [1949] ICJ Rep 

174, 178.-179. mgr. Sjá umfjöllun í Robert McCorquodale, „The Individual and the International Legal System“ 

í Malcom Evans (ritstj.), International Law (2. útg., OUP 2006) 309, 310. 
62 Judgement of the International Military Tribunal for the Trial of German Major War Criminals (1945-1946) 

Cmd. 6964, 41 <http://avalon.law.yale.edu/imt/judgen.asp> skoðað 7. apríl 2017. Sjá umfjöllun í Helen Duffy, 

The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 97. 
63 Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 97.  
64 Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 219. 
65 Jan Klabbers, International Law (CUP 2013) 67-69. 
66 Sama heimild. 
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er að ætla að láta viðkomandi sæta skyldum eða bera ábyrgð á athöfnum sínum, þar á meðal 

hryðjuverkum, heyri þau ekki undir réttinn.67  

Hlutverk þjóðaréttarins, hvað hryðjuverk varðar, hefur helst verið að ganga úr skugga 

um að ríki fullnægi skyldum sínum í að koma í veg fyrir og refsa fyrir hryðjuverk í landsrétti 

og að gæta þess að það sé gert með árangursríkum og skilvirkum hætti.68 Þó virðist 

möguleikinn á því að rýmka ábyrgð aðila að þjóðarétti, þannig að hryðjuverk eigi þar undir, 

vera fyrir hendi samkvæmt ályktun öryggisráðsins nr. 1373 (2001) en þar segir:69 

Acts, methods, and practices of terrorism are contrary to the purposes and 

principles of the United Nations and that knowingly financing, planning an 

inciting terrorist acts are also contrary to the purposes and principles of the 

United Nations.70 

 

Af ályktuninni að dæma virðast ákveðnar athafnir aðila, það er hryðjuverk, geta talist brot á 

þjóðarétti og svo virðist sem aðilum geti verið gert að bera refsiábyrgð á hryðjuverkum að 

þjóðarétti.71  

Rétturinn í Nürnberg kynnti til sögunnar hugmyndina um að hægt væri að vera látinn 

bera refsiábyrgð fyrir að vera meðlimur í glæpasamtökum.72 Grundvallarregla í réttarkerfum 

um heim allan hefur verið að refsiábyrgð byggist á saknæmri háttsemi viðkomandi einstaklings 

og þessi regla hefur endurspeglast í þjóðarétti. Þannig vekur hugmyndin um að aðili geti verið 

látinn sæta refsiábyrgð fyrir tengsl við bönnuð samtök eða hópa áhyggjur, þar sem tengslin per 

se ættu ekki að geta gert viðkomandi ábyrgan fyrir athöfnum eða aðgerðum hópsins eða 

samtakanna, en einstaklingi eða aðila ætti aðeins að vera gerð refsing á grundvelli sinnar eigin 

saknæmu háttsemi og athafna.73 

Hægt er að velta upp og deila lengi um aðild að þjóðarétti. Fyrrum forseti 

Alþjóðadómstólsins, Rosalyn Higgins, hafði eftirfarandi að segja um fræðilegar deilur um aðild 

að réttinum: „the whole notion of “subjects” and “objects” has no credible reality, and, in my 

                                                 
67 Jan Klabbers, „(I Can’t Get No) Recognition: Subjects Doctrine and the Emergence of Non-State Actors” í 

Jarna Petman og Jan Klabbers (ritstj.) Nordic Cosmopolitanism. Essays in International Law for Martti 

Koskenniemi (Martinus Nijhoff 2003) 354. 
68 Robert McCorquodale, „The Individual and the International Legal System“ í Malcom Evans (ritstj.), 

International Law (2. útg., OUP 2006) 313, 314. Sjá einnig Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the 

Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 95, 96. 
69 Robert McCorquodale, „The Individual and the International Legal System“ í Malcom Evans (ritstj.), 

International Law (2. útg., OUP 2006) 313, 314. 
70 UNSC Res 1373 (28. september 2001) UN Doc S/RES/1373 3. 
71 Robert McCorquodale, „The Individual and the International Legal System“ í Malcom Evans (ritstj.), 

International Law (2. útg., OUP 2006) 315. 
72 Judgement of the International Military Tribunal for the Trial of German Major War Criminals (1945-1946) 

Cmd. 6964, 41 <http://avalon.law.yale.edu/imt/judgen.asp> skoðað 7. apríl 2017. Sjá umfjöllun í Helen Duffy, 

The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 143, 144. 
73 Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 143, 144. 
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view, no functional purpose.“74 Í rauninni hafi þjóðaréttur margvíslega þátttakendur og minna 

máli skipti hverjir geti talist aðilar í fræðilegum skilningi.75  

Af ofangreindu má leiða að einstaklingar geti talist aðilar að þjóðarétti og eigi réttindi 

og skyldur að honum.76 Ef horft er á fyrirtæki og lögaðila frá sjónarhorni réttinda og skyldna 

mætti einnig telja að þau geti haft aðild, til dæmis að því leytinu til að fjárfestingar þeirra eru 

yfirleitt verndaðar af reglum þjóðaréttar.77 Hins vegar þar sem svo mikið er deilt um hverjir 

teljist geta haft aðild að þjóðarétti reynist ekki mögulegt að slá því föstu í þessari ritgerð hverjir 

það séu sem teljist geta haft aðild að réttinum í fræðilegum skilningi. Þar af leiðandi verður því 

ekki haldið fram að beiting viðurlaganna gagnvart einstaklingum og aðilum sé heimiluð á 

grundvelli aðildar þeirra að þjóðarétti. Því verður látið staðar numið hvað aðild að 

þjóðaréttinum varðar við hugleiðingu Higgins um að skilgreiningar á því hvað geti talist aðild 

í fræðilegum skilningi sé ekki það sem öllu máli skiptir þar sem við erum öll þátttakendur.78  

 

5.2 Heimildir öryggisráðsins 

 

Velta má því upp hvort heimildir öryggisráðsins séu svo víðtækar að það geti beint 

viðurlögunum að einstaklingum og aðilum. Líkt og fram hefur komið hefur öryggisráðið 

víðtækar heimildir samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðanna, og þá helst samkvæmt VII. kafla 

hans. Samkvæmt honum skal öryggisráðið úrskurða hvort fyrir hendi sé ófriðarhætta, friðrof 

eða árás og skal ákveða hvaða ráðstafanir skuli gerðar samkvæmt 41. og 42. gr. til þess að 

varðveita eða koma aftur á heimsfriði og öryggi samkvæmt 39. gr. SSÞ. Ríki Sameinuðu 

þjóðanna eru svo skuldbundin til að fara eftir þessum ákvörðunum og ráðstöfunum samkvæmt 

25. SSÞ. Öryggisráðið hefur sem sagt bindandi ákvörðunarvald í málum. Auk þess sér 

öryggisráðið um að ákvörðunum þeirra sé framfylgt, meðal annars samkvæmt 43. gr. SSÞ.79 

Sem dæmi má nefna að Nefndin sér um að ríki framfylgi viðurlögum öryggisráðsins gagnvart 

aðilum.80 Þannig hefur verið talið að öryggisráðið hafi hvoru tveggja, framkvæmdarvald og 

                                                 
74 Rosalyn Higgins, Problems and Process. International Law and How We Use it (Clarendon Press 1994) 49, 

50. Sjá einnig Merja Pentikäinen, „Changing International ‘Subjectivity’ and Rights and Obligations under 

International Law: Status of Corporations“ 8 (2012) Utrecht Law Review 152. 
75 Rosalyn Higgins, Problems and Process. International Law and How We Use it (Clarendon Press 1994) 49, 

50. Sjá einnig Merja Pentikäinen, „Changing International ‘Subjectivity’ and Rights and Obligations under 

International Law: Status of Corporations“ 8 (2012) Utrecht Law Review 152. 
76 Jan Klabbers, International Law (CUP 2013) 67-69. 
77 Sama heimild. 
78 Rosalyn Higgins, Problems and Process. International Law and How We Use it (Clarendon Press 1994) 49, 

50. Sjá einnig Merja Pentikäinen, „Changing International ‘Subjectivity’ and Rights and Obligations under 

International Law: Status of Corporations“ 8 (2012) Utrecht Law Review 152. 
79 Erika de Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (Hart Publishing 2004) 112. 
80 UNSC Res 2253 (17. desember 2015) UN Doc S/RES/2253 11, 18-19, 20, 22. 
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lagasetningarvald, en hvað lagasetningarvald varðar er umdeilt hvort ráðið hafi vald til þess að 

setja lög eða hvort ráðið framfylgi einungis þegar settum lögum.81 Þar sem deilt er um þetta 

verður ekki nánar vikið að þessu í þessari ritgerð. 

Viðurlögin eru fyrirbyggjandi í eðli sínu. Það þýðir meðal annars að ekki þarf að vera 

fyrir hendi ákæra, sakfelling eða dómsúrskurður aðila til þess að hægt sé að tilnefna eða skrá 

hann á lista.82  

Þá má athuga að orðanotkunin „sanctions“, eða viðurlög, um aðgerðir samkvæmt 41. 

gr. SSÞ., það er, aðgerðir sem fela ekki í sér valdbeitingu, gefur til kynna að um sé að ræða að 

aðili sé látinn sæta viðurlögum fyrir refsiverða háttsemi. Telja má orðanotkunina misvísandi 

þar sem um fyrirbyggjandi aðgerðir er að ræða en ekki refsiaðgerðir, eða refsiviðurlög, og þar 

sem brot á lögum er ekki skilyrði fyrir beitingu þeirra. 

Viðurlög öryggisráðsins eru sett samkvæmt heimildum VII. kafla SSÞ., nánar tiltekið 

samkvæmt 41. gr. sáttmálans.83 Upphaflega var tilgangurinn með 41. gr. SSÞ. að hægt væri að 

setja viðurlög á ríki, sem væru vægari aðgerð en hernaðaraðgerðir, en þegar sáttmálinn var 

saminn var helsta ógn við heimsfriði deilur á milli ríkja og beindust því viðurlögin fyrst og 

fremst að ríkjum, líkt og áður hefur komið fram.84 Með þróun viðurlaganna og tilkomu hinna 

hnitmiðuðu viðurlaga hefur vöngum verið velt yfir því að hverjum viðurlög samkvæmt 41. gr. 

geti beinst. Þá hefur því verið haldið fram að litlar takmarkanir séu á því hverjum viðurlög 

samkvæmt 41. gr. SSÞ geti beinst og sumir hafa jafnframt talið að ekkert sé því til fyrirstöðu 

að öryggisráðið beini viðurlögunum gegn einstaklingum og öðrum lögaðilum og aðilum en 

ekki aðeins að ríkjum.85 

Velta má því upp hvort takmarkanir séu á heimildum öryggisráðsins til beitingar 

viðurlaga samkvæmt 41. gr. SSÞ., sér í lagi þegar litið er til þess að viðurlögunum er ætlað að 

hafa alþjóðleg lagaáhrif.86 Ákvæðið heimilar öryggisráðinu að beita hvers kyns aðgerðum, 

öðrum en hernaðaraðgerðum, og orðalag þess er því nokkuð víðtækt.87 Jafnframt má nefna að 

öryggisráðinu er ekki skylt að tæma úrræði 41. gr. SSÞ. áður en það beitir hernaðaraðgerðum 

                                                 
81 Erika de Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (Hart Publishing 2004) 112. 
82 Security Council Committee, „Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work“ (UNSC 23. 

desember 2016) 4. 
83 Security Council Report, „Special Research Report: UN Sanctions“ (nóvember 2003) 9 

<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/special_research_report_sanctions_2013.pdf> skoðað 8. apríl 2017 
84 Sama heimild. 
85 Christine Gray, International Law and the Use of Force (3. útg., OUP 2008) 267. 
86 Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 68. 
87 Jochen Abr. Frowein og Nico Krisch, „Article 41“ í Bruno Simma o.fl. (ritstj.), The Charter of the United 

Nations: A commentary (2. útg., OUP 2002) 739. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/special_research_report_sanctions_2013.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/special_research_report_sanctions_2013.pdf
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samkvæmt 42. gr. SSÞ. þar sem það gæti staðið í vegi fyrir skilvirkni öryggisráðsins.88 Þörfin 

fyrir skilvirkar aðgerðir til að varðveita heimsöryggi gefur ennfremur í skyn hve víðtækar 

heimildir öryggisráðið hefur til að ákvarða viðurlög undir VI. og VII. kafla SSÞ.89 Þá hafa 

sumir fræðimenn talið að þetta frelsi öryggisráðsins gefi til kynna að ráðið sé ekki bundið af 

meginreglunni um meðalhóf, þ.e.a.s. að ekki megi ganga lengra en nauðsyn krefur til að ná því 

markmiði sem stefnt er að.90 Aðrir eru þessu ósammála en vikið verður að því síðar. 

VÉR, HINAR SAMEINUÐU ÞJÓÐIR, STAÐRÁÐNAR Í 

að bjarga komandi kynslóðum undan hörmungum ófriðar, sem tvisvar á ævi 

vorri hefur leitt ósegjanlegar þjáningar yfir mannkynið...91 

 

Sumir telja að engar takmarkanir séu á beitingu heimilda öryggisráðsins þar sem ekkert megi 

standa í vegi fyrir því að öryggisráðið varðveiti helsta markmið Sameinuðu þjóðanna um 

varðveislu friðar og öryggis. Þannig sé ráðinu heimilt að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir í 

því skyni, án allra takmarkana.92 Markmið Sameinuðu þjóðanna réttlæti allar aðgerðir og 

ákvarðanir þeirra.93  

Aðrir telja að hömlur séu á heimildum öryggisráðsins og að þær megi finna bæði í 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna og öðrum sáttmálum þjóðaréttar.94 Talið hefur verið að heimildir 

öryggisráðsins til viðurlaganna geti takmarkast af markmiðum og meginreglum Sameinuðu 

þjóðanna samkvæmt í 1. og 2. gr. SSÞ. eins og 2. mgr. 24. gr. SSÞ. kveður á um „Öryggisráðið 

skal við framkvæmd skyldustarfa sinna starfa í samræmi við markmið og grundvallarreglur 

hinna sameinuðu þjóða“.95 

Í 24. og 25. gr. SSÞ. er gefið til kynna að viðurlagaheimildir öryggisráðsins séu ekki 

ótakmarkaðar. Þegar 25. gr. er túlkuð til samræmis 24. gr. SSÞ. hefur því verið haldið fram að 

telja megi að aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna sé aðeins skylt að framfylgja þeim 

ákvörðunum öryggisráðsins sem eru teknar í samræmi við 24. gr. SSÞ. og fari ekki gegn 

henni.96 

                                                 
88 Erika de Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (Hart Publishing 2004) 184, 

185. 
89 Sama heimild. 
90 Sama heimild. 
91 The Charter of the United Nations and statute of the International Court of Justice, adopted 26 June 1945, 

entered into force 24 October 1945) 1 UNTS XVI.  
92 Iain Cameron, „Targeted Sanctions and Legal Safeguards“ (2003) 72 Nordic Journal of International Law 

159, 173. 
93 Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 68. 
94 Sama heimild. 
95 Erika de Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (Hart Publishing 2004) 191, 

192. 
96 Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 68, 69. 
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2. mgr. 24. gr. SSÞ. gefur jafnframt til kynna að heimildum öryggisráðsins sé ekki ætlað 

að vera ótakmarkaðar.97 Í ráðgefandi áliti Alþjóðadómstólsins, Certain Expenses, kom fram að 

heimildir ráðsins væru ekki ótakmarkaðar en þegar athafnir öryggisráðsins eru nauðsynlegar 

til þess að viðhalda friði og öryggi ætti að ganga út frá því að ráðið sé ekki að framkvæma þær 

ultra vires, eða umfram sitt lagalega vald og heimildir.98 

Auk grundvallarmarkmiðsins um að varðveita heimsfrið og öryggi eru markmið hinna 

Sameinuðu þjóða eftirfarandi samkvæmt 1. gr. SSÞ: 

 

2) að efla vinsamlega sambúð þjóða á milli, er byggð sé á virðingu fyrir 

grundvallaratriði jafnréttis og sjálfsákvörðunarréttar, og gera aðrar hæfilegar 

ráðstafanir til að styrkja alheimsfrið,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

3) að koma á alþjóðasamvinnu um lausn alþjóðavandamála, efnahagslegs, 

félagslegs, menningarlegs og mannúðarlegs eðlis, og að styrkja og stuðla að 

virðingu fyrir mannréttindum og grundvallarfrelsisréttindum allra án tillits til 

kynþáttar, kyns, tungu eða trúarbragða, og,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

4) að vera miðstöð til samræmingar á aðgerðum þjóða til að ná þessu 

sameiginlega markmiði.  

 

Þá hafa fræðimenn gert ráð fyrir að af markmiðunum og meginreglunum megi leiða að aðgerðir 

öryggisráðsins samkvæmt 41. gr. SSÞ. megi ekki grafa undan þessum markmiðum um 

sjálfsákvörðunarrétt, grundvallarmannréttindi eða alþjóðlegan mannúðarrétt.99 Auk þess beri 

öryggisráðinu að framkvæma skyldur sínar af góðri trú sbr. 2. mgr. 2. gr. SSÞ.100 Þó er deilt 

um þetta. Að auki er erfitt að segja til um að hve miklu leyti þær takmarkast af ofangreindu þar 

sem markmiðin og meginreglurnar eru óskýrar, viðfangsmiklar og opnar fyrir huglæga túlkun. 

Þær hafa verið taldar, af ákveðnum fræðimönnum, of almennar og óljósar til að hægt sé að 

meta nákvæmlega að hvaða leyti þær hefti heimildir öryggisráðsins.101 Til dæmis hvað 1. og 7. 

mgr. 2. gr. SSÞ. varðar er viðurkennt að öryggisráðinu eru heimilar aðgerðir sem gætu farið 

gegn fullveldisrétti ríkja sem mælt er fyrir um í þeim. Þetta er sérstaklega tekið fyrir í 7. mgr. 

2. gr.: „þessi grundvallarregla skal samt ekki hindra framkvæmd þvingunaraðgerða samkvæmt 

VII. kafla“.102 Þrátt fyrir þetta hefur verið talið að öryggisráðið þurfi að taka tillit til og bera 

virðingu fyrir fullveldisrétti ríkja við ákvarðanatöku og beitingu viðurlaganna.103 Auk þess 

                                                 
97 Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 68, 69. 
98 Certain Expenses of the United Nations (Advisory Opinion) [1962] ICJ Rep 151, 168. Sjá umfjöllun í Jeremy 

Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 69. 
99 Erika de Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (Hart Publishing 2004) 193. 
100 Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 69, 70. 
101 Sama heimild. 
102 Erika de Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (Hart Publishing 2004) 194, 

195. 
103 Sama heimild. 
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þýðir reglan um góða trú ekki endilega að aðgerðir öryggisráðið þurfi að vera með 

samræmdum hætti ef það telst grafa undan skilvirkni þess og árangri.104 

Deilt hefur verið um hvort öryggisráðið sé yfir höfuð bundið af mannréttindum og hvort 

heimildir þess takmarkist af þeim.105 Ákveðnir fræðimenn hafa gengið út frá því að 

öryggisráðið sé bundið af þeim mannréttindum sem þjóðaréttur mælir fyrir um og af þeim 

réttindum sem hafa verið túlkuð, með viðurkenndum hætti, sem mannréttindaskuldbindingar 

undir sáttmála Sameinuðu þjóðanna.106 Þá sérstaklega Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna, Alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og Alþjóðasamning um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi.107 Ólíklegt teljist að öryggisráðið þurfi ekki 

að hlýta fyrirskipunum Sameinuðu þjóðanna en þær hafi hafa lagt það fyrir ríki að virða 

mannréttindi í tugi ára.108 Þar sem deilt er um þessa túlkun verður ekki farið nánar út í 

bindingargildi þessara sáttmála fyrir öryggisráðið.109 

Hvað fyrirmæli 2. mgr. 24. gr. SSÞ. varðar, um að öryggisráðið skuli starfa í samræmi 

við markmið og grundvallarreglur hinna sameinuðu þjóða, þar á meðal markmiða um verndun 

mannréttinda, þá er það öryggisráðið sjálft sem hefur kompetenz kompetenz í sínum málum og 

sker úr um hvort ákvarðanir og aðgerðir sínar brjóti gegn mannréttindareglum. Ákvarðanir og 

aðgerðir öryggisráðsins eru lagalega bindandi og ekki er hægt að leita með þær til 

Alþjóðadómstólsins, þar sem ekki er hægt að stefna Sameinuðu þjóðunum eða öryggisráðinu 

fyrir dómstólnum.110 Vegna þessa hafa sumir fræðimenn fært rök fyrir því að ákvarðanir 

öryggisráðsins geti talist ofar lögum.111  

Í máli Lockerbie taldi Alþjóðadómstóllin prima facie að ályktanir öryggisráðsins væru 

fremri sáttmálaskuldbindingum deiluaðilanna.112 Af þessu má draga þá ályktun að athafnir og 

ákvarðanir öryggisráðsins geti talist vera æðri öðrum alþjóðasáttmálum vegna samspils 25. og 

                                                 
104 Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 70. 
105 Iain Cameron, „Targeted Sanctions and Legal Safeguards“ (2003) 72 Nordic Journal of International Law 

159, 181. 
106 Sama heimild. 
107 Universal Declaration of Human Rights (adopted 10 December 1948 UNGA Res 217 A(III). Sjá einnig 

International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 

1976) 999 UNTS 171 og International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (adopted 16 

December 1966, entered into force 3 January 1976 UNGA Res 2200A (XXI) UNTS 993. 
108 Iain Cameron, „Targeted Sanctions and Legal Safeguards“ (2003) 72 Nordic Journal of International Law 

159, 176, 181. 
109 Sama heimild. 
110 The Charter of the United Nations and statute of the International Court of Justice, adopted 26 June 1945, 

entered into force 24 October 1945) 1 UNTS XVI 34., 36. gr. Sjá umfjöllun í Max Hilaire, United Nations Law 

and the Security Council (Ashgate 2005) 5.  
111 Max Hilaire, United Nations Law and the Security Council (Ashgate 2005) 5.  
112 Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial 

Incident at Lockerbie (Líbýa g. Bretlandi), (Order) [1999] ICJ Rep 975, 976. 
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103. gr. SSÞ. Þá hefur því einnig verið haldið fram að þetta gefi öryggisráðinu vald til þess að 

skapa bindandi skyldur varðandi ákveðin málefni svo sem viðurlagalista.113 Þetta hefur leitt til 

þess að fræðimenn hafa velt vöngum yfir hvort öryggisráðið geti í raun talist vera að setja lög 

með ákvörðunum sínum eða hvort ráðið sé í raun einungis að framfylgja lögum en það er deila 

sem ekki verður ofan í saumana á í þessari ritgerð.114  

Jus cogens reglur eru meginreglur sem eru velferð alþjóðasamfélagsins svo mikilvægar 

að þær teljast ófrávíkjanlegar.115 Ef sáttmáli rekst á við jus cogens reglu er sáttmálinn 

ógildur.116 Ef sáttmáli leggur skyldu á ríki um að framkvæma eitthvað sem er andstætt jus 

cogens reglu er ríkið ekki skuldbundið til að framfylgja skyldunni.117 

Það hefur ekki verið fullkomlega skilgreint með tæmandi hætti hvaða reglur teljast jus 

cogens reglur, en sem dæmi má nefna bann við þrælahaldi, þjóðarmorðum og pyntingum. 

Nokkrar reglur, sem tengjast ákvörðunum öryggisráðsins, geta talist jus cogens reglur svo sem 

bann við vopnavaldi, grundvallarmannréttindi og reglur alþjóðlegs mannúðarréttar.118 

Þar sem reglurnar eru svo veigamiklar og ófrávíkjanlegar má telja að öryggisráðinu sé 

óheimilt að fara gegn þeim. Samkvæmt þessu má álíta ákvarðanir öryggisráðsins sem fari gegn 

jus cogens vera void ab initio, eða ógildar frá upphafi, og að ríkjum sé ekki skylt að framfylgja 

þeim.119 

Í máli Kadi I fyrir undirrétti Evrópudómstólsins taldi rétturinn að heimildir 

öryggisráðsins gætu takmarkast af jus cogens reglum og rétturinn taldi sér heimilt að úrskurða 

um lögmæti ályktana öryggisráðsins hvað varðaði jus cogens. Ennfremur sagði dómstóllinn að 

grundvallarmannréttindi teldust til jus cogens reglna. Í málinu sagði dómstóllinn að brotið hefði 

verið gegn grundvallarmannréttindum Kadi, jus cogens reglu en dómstóllinn taldi hins vegar 

að almannahagsmunir þeir er í húfi voru samkvæmt 39. gr. SSÞ. vægju þyngra en 

                                                 
113 Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial 

Incident at Lockerbie (Líbýa g. Bretlandi), (Order) [1999] ICJ Rep 975. Sjá umfjöllun í Vaughan Lowe o.fl., 

„Introduction“ í Vaughan Lowe o.fl. (ritstj.), The United Nations Security Council and War: The Evolution of 

Thought and Practice since 1945 (OUP 2008) 37. 
114 Sama heimild. 
115 Jochen A Frowein, „Ius Cogens“ [2013] Max Planck Encyclopedia of Public International Law 

<http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1437?prd=EPIL> 

skoðað 9. maí 2017. Sjá einnig Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 

2009) 71. 
116 UN International Law Commission, „Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 

Acts, with commentaries“ (2001) Yearbook of the International Law Commission vol. II 84-85, 112 

<http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf> skoðað 9 maí 2017. Sjá einnig 

Erika de Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (Hart Publishing 2004) 188. 
117 Erika de Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (Hart Publishing 2004) 188. 
118 Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 71, 72. 
119 Mál T-315/01 Yassin Abdullah Khadi g. Council and Commision EU:T:2005:332 [2005] ECR II-3649 226.-

230. mgr. Sjá umfjöllun í Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 71. 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1437?prd=EPIL
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
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einstaklingshagsmunir Kadi. Dómstóllinn taldi almannahagsmuni vera í húfi þar sem 

öryggisráðið hafði úrskurðað um friðrof eða ógn við öryggi en það er skilyrði fyrir beitingu 41. 

gr. SSÞ.120 Hins vegar hefur þetta álit undirréttarins takmarkað fordæmisgildi þar sem því var 

snúið við af æðra dómstigi, en nánar verður vikið að því síðar. 

Af þessu má leiðir að talið hefur verið að öryggisráðið sé bundið af jus cogens þegar 

það velur hvers konar aðgerð það ætlar að beita í þágu friðar og því takmarkist valdheimildir 

öryggisráðsins af því. Leggi öryggisráðið fyrir ríki að framkvæma eitthvað sem talist gæti 

andstætt jus cogens reglu sé það þannig ekki skuldbundið til þess.121  

6. Afskráning 

 

Í eftirfarandi kafla verður kannað hvaða úrræði standa einstaklingum og aðilum til boða sem 

vilja falast eftir afskráningu af 1267 listanum. Farið verður annars vegar yfir það hvort þeir geti 

leitað með skráninguna til dómstóla og óskað þar eftir að fá henni aflétt. Að auki  verða könnuð 

úrræði aðila til að fá skráningu hnekkt af öryggisráðinu eða Nefndinni. Sérstaklega verða 

skoðuð úrræði Tengiliðar Nefndarinnar og embætti Umboðsmanns, tilurð embættisins, 

hlutverk hans og Umboðsmannsferlið.  

 

6.1  Dómstólar 

 

Í 1. mgr. 34. gr. Samþykkta Milliríkjadómstólsins segir að ríki ein megi vera aðilar mála fyrir 

dómstólum. Lögsaga dómstólsins er takmörkuð við ríki og samþykki þeirra samkvæmt 34. og 

36. gr. Samþykkta Milliríkjadómstólsins.122 Þá er hvergi kveðið á um formlegan rétt í sáttmála 

hinna Sameinuðu þjóða til að fá lögmæti ákvörðunar eða athafnar öryggisráðsins endurskoðaða 

af dómsvaldi.123 Þetta voru ekki mistök við samningu sáttmálans, eins og sést á ráðgefandi áliti 

Alþjóðadómstólsins í máli Certain Expenses of the UN:124 

In the legal system of States, there is often some procedure for determining the 

validity of even a legislative or governmental act, but no analogous procedure 

is to be found in the structure of the United Nations. Proposals made during the 

drafting of the Charter to place the ultimate authority to interpret the Charter in 

the International Court of Justice were not accepted.125 

                                                 
120 Mál T-315/01 Yassin Abdullah Khadi g. Council and Commision EU:T:2005:332 [2005] ECR II-3649 289. 

mgr. Sjá umfjöllun í Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 72. 
121 Erika de Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (Hart Publishing 2004) 188. 
122 The Charter of the United Nations and statute of the International Court of Justice, adopted 26 June 1945, 

entered into force 24 October 1945) 1 UNTS XVI 34., 36. gr. Sjá umfjöllun í John Merrills, International 

Dispute Settlement (CUP 2005) 127, 129. 
123 Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 73. 
124 Sama heimild. 
125 Certain Expenses of the United Nations (Advisory Opinion) [1962] ICJ Rep 151, 168. 
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Sameinuðu þjóðirnar dæma einar um lögmæti athafna sinna,126 og eins og fram hefur komið, 

hefur öryggisráðið kompetenz kompetenz í störfum sínum. Þó einstaklingar hafi aðild að 

þjóðarétti og njóti beinna réttinda að honum þá eru málsmeðferðarheimildir þeirra 

takmarkaðar. Hvað varðar marga alþjóðlega dómstóla, hafa einstaklingar engan rétt á því að 

fara með mál fyrir þá, nema þá fyrir milligöngu heimaríkis þeirra.127 Þetta hefur þó takmarkaða 

þýðingu þar sem ekki er hægt að stefna Sameinuðu þjóðunum fyrir Alþjóðadómstólnum, 

jafnvel þótt einstaklingur eða aðili fengi ríki til að beita sér fyrir þeirra hönd, þar sem lögsaga 

dómstólsins takmarkast við ríki.128 Þannig getur einstaklingur eða aðili sem hefur verið skráður 

á 1267 listann ekki sótt mál fyrir Alþjóðadómstólnum gegn öryggisráðinu eða Sameinuðu 

þjóðunum og fengið skorið úr um lögmæti ákvarðana ráðsins eða óskað eftir afskráningu af 

listanum.129 Af ofangreindu leiðir að úrræði aðila til að fá ákvörðun öryggisráðsins um 

skráningu á 1267 listann hnekkt fyrir alþjóðadómstól eru takmörkuð. Einstaklingar og aðilar 

geta farið fyrir landsréttardómstóla með mál. Hins vegar er ekki hægt að stefna öryggisráðinu 

eða ákvörðunum þess og athöfnum fyrir landsrétti, líkt og fram hefur komið. Aðili getur því 

einungis stefnt ríkjum fyrir landsrétti fyrir að framfylgja viðurlögum öryggisráðins, eða fyrir 

að leggja til nafn á lista, en ekki skorað á ákvörðun um skráningu á lista per se.130 Þá hafa aðilar 

einnig farið með mál fyrir Evrópuréttardómstóla í þeim tilgangi að fá viðurlögum 1267 listans, 

sem innleidd voru með reglugerðum Evrópuréttar, hnekkt.131  

Eitt af þessum málum var mál Kadi I. Yassin Abdullah Khadi, ríkisborgari frá Sádi-

Arabíu, var settur á 1267 listann og í kjölfarið á lista Evrópusambandsins (hér eftir ESB) sem 

komið var á með reglugerð ESB nr. 467/2001, síðar 881/2002.132 Kadi leitaði til Almenna 

dómstóls ESB sem taldi sig ekki geta úrskurðað um lögmæti reglugerðarinnar þar sem henni 

                                                 
126 Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law (OUP 1999) 64-68. 
127 Hersch Lauterpacht, „The Subjects of International Law“ í E. Lauterpacht (ritstj.), International Law. Being 

the Collected Papers of Hersch Lauterpacht, Volume I: The General Works (CUP 1970) 136, 145-146. 
128 The Charter of the United Nations and statute of the International Court of Justice, adopted 26 June 1945, 

entered into force 24 October 1945) 1 UNTS XVI. Sjá umfjöllun í John Merrills, International Dispute 

Settlement (CUP 2005) 127, 129. 
129 Simone Gorski, „Individuals in International Law“ [2013] Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law <http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e829> skoðað 9. 

apríl 2017 19. mgr.  
130 The Charter of the United Nations and statute of the International Court of Justice, adopted 26 June 1945, 

entered into force 24 October 1945) 1 UNTS XVI 34., 36. gr. 
131 Sjá meðal annars Mál T-315/01 Yassin Abdullah Khadi g. Council and Commision EU:T:2005:332 [2005] 

ECR II-3649. 
132 Christine Lee, „United Nations Sanctions: Background and Analysis of the Kadi Court Cases“ (2013) 3., 4. 

mgr. <http://www.comcapint.com/pdfs/kadi-court-cases-christine-lee.pdf> skoðað 10. apríl 2017.  
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hefði verið ætlað að innleiða ályktun öryggisráðsins og þar með hefði dómstóllinn ekki lögsögu 

í málinu.133 

Kadi áfrýjaði ákvörðuninni. Evrópudómstóllinn taldi að skyldur samkvæmt 

alþjóðasáttmálum, hér SSÞ., þyrftu að samrýmast þeim grundvallarmannréttindum sem 

Evrópusambandinu væri ætlað að vernda. Dómstóllinn sagði að: 

It is also clear from the case-law that respect for human rights is a condition of 

the lawfulness of Community acts and that measures incompatible with respect 

for human rights are not acceptable in the Community134 

 

Rétturinn sagði að virðing fyrir grundvallarmannréttindum væri skilyrði fyrir því að aðgerðir 

og ákvarðanir ESB gætu talist lögmætar.135 Dómstóllinn taldi að eignarréttur Kadi og réttur 

hans varnar og réttarverndar hefði ekki verið virtur.136 Dómstóllinn taldi, ólíkt fyrra málinu, að 

reglugerðin væri ekki undanþegin lögsögu dómstólsins og ógilti reglugerð 881/2002 hvað 

varðaði Kadi í þrjá mánuði og gaf þannig ESB færi á að gera úrbætur.137  

Vegna þessa fékk Kadi samantekt á ástæðum fyrir skráningu hans á listann, en honum 

hafði ekki verið gert þær kunnugar fyrir þetta. Í kjölfarið var skráning hans endurnýjuð.138 Af 

þeim sökum fór Kadi aftur með málið fyrir Almenna dómstól ESB en nánar verður vikið að 

því síðar. 

Mál Kadi I varpaði ljósi á það hversu erfitt það getur verið að fá ákvörðun um skráningu 

á 1267 listann hnekkt eða endurskoðaða. Hann leitaði til dómstóla ESB og gat, fyrir efra 

dómstigi, fengið ákvörðunina endurskoðaða hvað varðar Evrópusambandið, en ekki að öðru 

leyti. Í kjölfar máls Kadi I var embætti Umboðsmanns sett á fót í þeim tilgangi að sporna við 

þessari gagnrýni á viðurlagalistana um að þeir tryggðu ekki nægilega réttarvernd né rétt til 

varnar.139 

                                                 
133 Christine Lee, „United Nations Sanctions: Background and Analysis of the Kadi Court Cases“ (2013) 3., 4. 
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[2008] ECR II-3649 284. mgr. 
135 Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 884. 
136 Peter Fromuth, „The European Court of Justice Kadi Decision and the Future of UN Counterterrorism 

Sanctions“ (2009) 13 The American Society of International Law 
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Kadi málið er talið vera fordæmi fremur en frávik.140 Talið er að málið þýði í raun að 

meirihluti þeirra 332 einstaklinga og aðila sem á listanum eru geti velt upp samskonar 

álitaefnum er varða réttinn til varnar og málsmeðferðar, fyrir dómstólum, og geti búist við 

svipuðum niðurstöðum.141 Sem dæmi um þetta má nefna mál Mohammed Othman fyrir 

undirrétti ESB en rétturinn sagði mál hans vera að öllu leyti sambærilegt máli Kadi.142 Raunar 

hafa reglugerðir ESB, sem eiga að koma ályktunum öryggisráðsins í framkvæmd, verið ógiltar 

af Evrópudómstólnum á grundvelli mannréttinda með þeim afleiðingum að viðurlögunum 

hefur ekki verið komið í framkvæmd í 27 ríkjum sambandsins.143 

Í máli Nada g. Sviss sagði Mannréttindadómstóll Evrópu að Sviss hefði brotið gegn 

réttindum hinna skráðu aðila til friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og heimilis. 144 Rétturinn komst 

að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að viðurlög öryggisráðsins giltu um aðilana hefði ríkið getað 

lágmarkað eða minnkað áhrif og afleiðingar þeirra meðal annars með því að aðlaga þau að 

einstakri stöðu hvers og eins skráðs aðila. Með því að gera það ekki taldi rétturinn að Sviss 

hefði brotið gegn réttindum aðilana með ónauðsynlegum hætti og hefði ekki gætt meðalhófs.145 

MDE sagði að ríkið hefði getað, og hefði átt, að veita úrræði fyrir aðilana til endurskoðunar 

skráningar á listann, og með því að gera það ekki, væri þeim neitað um réttinn til réttarverndar 

með ólögmætum hætti.146  

Þá hafa landsréttir ekki látið sitt eftir liggja í málum er varða viðurlögin.147 Í máli 

Abdelrazik g. Kanada sagði kanadíski dómstólinn að það að neita viðkomandi inngöngu á ný í 

Kanada væri brot á réttindum hans samkvæmt kanadískum rétti.148 Einn dómaranna gekk svo 

langt að lýsa stöðu þeirra sem skráðir eru á 1267 listann sem sambærilegri stöðu Jósef K í bók 
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Kafka, The Trial, þar sem Jósef vaknar einn morguninn og er handtekinn, fyrir ástæður sem 

honum eru aldrei gerðar kunnugar, og saksóttur fyrir þennan ótilgreinda glæp. Dómarinn taldi 

að viðurlögin neituðu aðilum um grundvallarmannréttindi.149  

 

6.2 Beiðnir til öryggisráðsins  

 

6.2.1 Tengiliður Nefndarinnar 

 

Viðurlögin hafa verið gagnrýnd fyrir að ganga gegn rétti til varnar, réttarverndar og réttlátrar 

málsmeðferðar þeirra einstaklinga og aðila sem þau beinast að. Í ályktun allsherjarþingsins nr. 

60/1 (2005) kölluðu aðildarríki eftir því að öryggisráðið myndi tryggja að til staðar væru réttlát 

og sanngjörn úrræði fyrir aðila til að sækjast eftir afskráningu.150 Það leiddi til þess að 

öryggisráðið setti fram ályktanir sem fólu í sér minniháttar breytingar sem voru skref í rétta 

átt.151  

Ein þessara breytinga var stofnun Tengiliðar Nefndarinnar (e. focal point) með ályktun 

1730 (2006).152 Tengiliðurinn tekur við beiðnum frá þeim einstaklingum og aðilum sem vilja 

afskráningu af einhverjum viðurlagalista Sameinuðu þjóðanna. Þegar beiðnin er komin til 

Tengiliðarins hefur hann samband við það ríki þar sem viðkomandi hefur ríkisborgararétt eða 

fast heimili. Það ríki hefur svo samband við ríkið, eða ríkin, sem lagði til skráningu viðkomandi 

á listann. Ef eitthvert ríkjanna óskar eftir afskráningu aðilans eftir að þau ráðfæra sig við hvert 

annað, geta þau sent beiðnina til formanns viðeigandi viðurlaganefndar, í þessu tilviki 1267 

Nefndarinnar, sem þá setur afskráningarbeiðnina á áætlun Nefndarinnar. Hvaða meðlimur 

Nefndarinnar sem er getur þá mælt með afskráningu viðkomandi. Eins og áður hefur komið 

fram eru ákvarðanir Nefndarinnar teknar með einróma samþykki, það þýðir að ef einn af 

meðlimum hennar mótmælir afskráningunni, þá helst viðkomandi skráður á listann.153 Hins 

vegar ef enginn Nefndarmeðlimur hefur svo gert innan mánaðar er litið svo á að beiðni um 

afskráningu hafi verið hafnað.154  

                                                 
149 Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 619, 886-

887. 
150 UNGA Res 60/1 (24. október 2005) UN Doc A/RES/60/1 26. 
151 Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 620. 
152 UNSC Res 1730 (19. desember 2006) UN Doc S/RES/1730 1. 
153 Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 221, 222. 
154 Security Council Committee, „Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work“ (UNSC 23. 

desember 2016) 6. 
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Þetta fyrirkomulag er ekki gallalaust og skilur þá aðila eftir úrræðislausa sem eru 

ríkisfangslausir, eða geta ekki stólað á stuðning síns ríkis.155 Eins, ef ríki velur að beita sér fyrir 

hönd viðkomandi, er það háð því að ríkið, eða ríkin, sem lögðu fram tillögu að skráningu 

viðkomandi séu samvinnuþýð.156 Skráðir einstaklingar hafa engan möguleika á að koma fram 

fyrir viðeigandi ákvörðunarvaldi með beinum hætti til að tjá mál sitt. Aðilarnir þurfa að treysta 

á eða sannfæra ríki til þess að taka að sér málið, en það ríki þarf svo að treysta á góðvilja og 

samvinnu ríkisins sem stakk upp á skráningu viðkomandi aðila á listann, eigi málið að ná fyrir 

Nefndina.157 

 

6.2.2 Umboðsmaður 

 

6.2.2.1 Um embættið 

 

Í kjölfar ofangreindrar gagnrýni á 1267 viðurlagalistann og málaferla á borð við Kadi málið og 

sambærileg mál óskaði allsherjarþingið, með stuðningi þáverandi framkvæmdarstjóra 

Sameinuðu þjóðanna, eftir því við öryggisráðið að gengið væri úr skugga um að til staðar væru 

sanngjarnir ferlar við afskráningu.158 Af þessu leiddi að embætti Umboðsmanns var stofnað 

með ályktun öryggisráðsins nr. 1904 þann 17. desember 2009.159  

Hlutverk Umboðsmanns er fyrst og fremst að veita aðilum sem óska eftir að verða 

fjarlægðir af 1267 listanum möguleikann á hlutlægu og sjálfstæðu ferli við afskráningu.160 Í 

ályktun 1904 (2009) segir að Umboðsmaður skuli vera: 

eminent individual of high moral character, impartiality and integrity with high 

qualification and experience in relevant fields, such as legal, human rights, 

counter- terrorism and sanctions... the Ombudsperson shall perform these tasks 

in an independent and impartial manner.161 

 

Tölur frá 23. janúar 2017 sýna að síðan embætti Umboðsmanns var stofnað hafa 78 aðilar leitað 

til hans. Af þeim 64 beiðnum sem Umboðsmaður hefur afgreitt hafa 46 einstaklingar og 28 

aðilar verið fjarlægðir af listanum. Af þessum 64 beiðnum hefur 13 aðilum verið haldið áfram 

                                                 
155 Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 620. 
156 Jeremy Matam Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law (CUP 2009) 221, 222. 
157 Sama heimild. 
158 Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 620. 
159 UNSC Res 1904 (17. desember 2009) UN Doc S/RES/1904 5, 6. 
160 UNSC Res 1904 (17. desember 2009) UN Doc S/RES/1904 5, 6. Sjá umfjöllun í Katalin Tunde Huber og 

Alejandro Rodiles, „An Ombudsperson in the United Nations Security Council: a Paradigm Shift?“ [2012] 

Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Décimo Aniversario 107, 129.  
161 UNSC Res 1904 (17. desember 2009) UN Doc S/RES/1904 5, 6. Sjá umfjöllun í Bardo Fassbender, Securing 

Human Rights?: Achievements and Challenges of the UN Security Council (OUP 2011) 138, 139.  
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á listanum. Auk þessa hafa 3 einstaklingar verið afskráðir áður en Umboðsmannsferlið 

kláraðist og ein beiðni hefur verið dregin til baka.162  

Embættið á aðeins við um 1267 viðurlagalistann en ekki aðra viðurlagalista 

öryggisráðsins. Helsta leið aðila til afskráningar af öðrum viðurlagalistum er því í gegnum 

Tengilið öryggisráðsins.163 

 

6.2.2.2 Afskráningarferlið  

 

Til að komast af listanum getur aðili sent inn beiðni til skrifstofu Umboðsmanns um 

afskráningu. Ríki geta ekki sótt um afskráningu fyrir hönd einstaklings eða aðila í gegnum 

Umboðsmann.164 Í beiðninni þurfa ákveðnar upplýsingar að koma fram svo sem 

persónuupplýsingar og rökstuðningur fyrir afskráningu en að öðru leyti eru ekki gerðar kröfur 

til forms eða tungumáls.165 Ferlið hefst á því að Umboðsmaður tekur forákvörðun um hvort 

beiðni uppfylli nauðsynleg skilyrði fyrir því að hún verði tekin fyrir.166 Það er, að fram komi 

ástæður eða rökstuðningur fyrir því að viðkomandi eigi ekki lengur undir þau fyrrnefndu 

viðmið sem sett eru fyrir því að aðili eigi heima á listanum og af hverju viðkomandi er ekki 

lengur hluti af eða tengdur samtökunum.167  

Ef beiðnin er samþykkt fer hún í þriggja þrepa ferli Umboðsmanns. Fyrsta stig ferilsins 

felst í upplýsingaöflun.168 Á því stigi reynir Umboðsmaður að afla allra nauðsynlegra gagna 

svo hægt sé að leysa úr máli.169 Umboðsmaður hefur fjóra mánuði til þess að ljúka þessu stigi 

en getur lengt tímabilið einu sinni um tvo mánuði, reynist það nauðsynlegt, svo hægt sé að afla 

allra viðeigandi upplýsinga.170 

Annað stig ferilsins er viðræðu- og skýrslugerðar stig. Á því stigi á Umboðsmaður í 

viðræðum við beiðandann og kemur spurningum og svörum á framfæri milli beiðandans, 

viðeigandi ríkja og Nefndarinnar.171 Þannig fær beiðandinn tækifæri á áheyrn og getur komið 

                                                 
162 Office of the Ombudsperson, „Report of the Office of the Ombudsperson pursuant to Security Council 

resolution 2253 (2015)“ UN Doc S/2017/60 2, 3. 
163 Katalin Tunde Huber og Alejandro Rodiles, „An Ombudsperson in the United Nations Security Council: a 

Paradigm Shift?“ [2012] Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Décimo Aniversario 107, 129. 
164 UNSC Res 2253 (17. desember 2015) UN Doc S/RES/2253 14, 24. 
165 Office of the Ombudsperson, „For Future Petitioners“ 

<https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson/application> skoðað 8. apríl 2017. 
166 Sama heimild. 
167 Sama heimild. 
168 UNSC Res 2253 (17. desember 2015) UN Doc S/RES/2253. 
169 Office of the Ombudsperson, „For Future Petitioners“ 

<https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson/application> skoðað 8. apríl 2017. 
170 UNSC Res 2253 (17. desember 2015) UN Doc S/RES/2253 25-27. 
171 Sama heimild. 

https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson/application
https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson/application
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sínum sjónarmiðum á framfæri. Einnig kemur Umboðsmaðurinn á framfæri spurningum og 

beiðnum frá fyrrgreindum aðilum sem beiðandinn getur þá svarað.172 Umboðsmaður fær tvo 

mánuði til að ljúka þessu stigi og getur lengt tímabilið einu sinni um aðra tvo mánuði meti hann 

það nauðsynlegt.173 Á þessu tímabili hefst Umboðsmaður handa við að undirbúa heildstæða 

skýrslu um málaferlin. Skýrslan veitir heildstæða sýn á því máli sem er fyrir hendi. Skýrslan 

inniheldur samantekt á þeim upplýsingum sem aflað hefur verið og skýringar á hvaðan þær 

koma þegar þörf er á þeim. Einnig er þar lýsing á samskiptum Umboðsmanns í ferlinu og 

aðgerðum hans í tengslum við málið.174 Skýrslan hefur að geyma rökstudda tillögu 

Umboðsmanns að niðurstöðu máls sem byggir á greiningu þeirra upplýsinga sem fyrir liggja í 

málinu og athugunum Umboðsmanns, en Umboðsmaður veitir Nefndinni álit sitt á því hvort 

halda eigi aðila áfram á listanum eða fjarlægja hann af honum.175  

Þriðja stigið felst í umræðum Nefndarinnar og ákvörðun hennar. Eftir að Umboðsmaður 

hefur skilað af sér skýrslunni til Nefndarinnar fær hún þrjátíu daga til þess að ljúka 

umhugsunarferli sínu.176  

Við stofnun embættisins hafði Umboðsmaður ekki heimild til þess að setja fram tillögu 

að niðurstöðu. Með tilkomu ályktunar öryggisráðsins nr. 1989 (2011) urðu breytingar á því og 

Umboðsmaður getur núna sett fram tillögu um hvort hann telji að halda beri aðila á listanum 

eða hvort afskrá eigi viðkomandi.177 Þrátt fyrir að valdheimildir Umboðsmanns séu 

takmarkaðar, og lokaákvörðunin haldist hjá öryggisráðinu, þá er ferlið þannig að tillögu hans 

er fylgt sjálfkrafa innan sextíu daga nema Nefndin mæli gegn því með einróma ákvörðun eða 

óski ekki eftir að málið verði tekið fyrir af öryggisráðinu og það úrskurði í því.178 Endanlegt 

ákvörðunarvald er áfram í höndum Nefndarinnar og öryggisráðsins en tillaga 

Umboðsmannsins, vegur þungt. Þannig er betur gætt að mannréttindum og réttlátri 

málsmeðferð aðila.179 Vald Umboðsmanns er í raun meira en orðið tillaga gefur í skyn en hann 

                                                 
172 UNSC Res 2253 (17. desember 2015) UN Doc S/RES/2253 25-27. 
173 Sama heimild. 
174 Sama heimild. 
175 Sama heimild. 
176 Sama heimild. 
177 UNSC Res 1989 (17. júní 2011) UN Doc S/RES/1989 6. 
178 Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 621. 
179 Kimberly Prost, „Lecture at the Institute of Legal Research on the Invitation of the Ministry of Foreign 

Affairs and the National Autonomous University of Mexico“ (24. júní 2011) 10 

<https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/mexico_presentation_-

_24_june_2011_english.pdf> skoðað 4. mars 2017. 

https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/mexico_presentation_-_24_june_2011_english.pdf
https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/mexico_presentation_-_24_june_2011_english.pdf
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hefur meira vald en Tengiliður Nefndarinnar og öryggisráðið hefur í hvívetna fylgt tillögum 

hans.180  

Ef nefndin veitir afskráningu er Umboðsmaðurinn látinn vita og hann kemur 

niðurstöðunni á framfæri við beiðandann. Í kjölfarið er nafn viðkomandi fjarlægt af listanum.181 

Ef afskráningu er hafnað skal Umboðsmaður koma niðurstöðunni á framfæri við beiðandann, 

ef slíkt reynist mögulegt, ásamt ástæðum fyrir neituninni og öllum upplýsingum um málið sem 

Umboðsmaður getur látið beiðanda í té.182 Í heildina getur málsmeðferðartíminn náð yfir átta 

til fjórtán mánuði. 

Önnur verkefni Umboðsmanns eru meðal annars að dreifa og gera aðgengilegar 

almenningi upplýsingar um störf Nefndarinnar og leiðbeinandi reglur hennar ásamt öðrum 

skjölum Nefndarinnar.183 Þá fellur það í hlut Umboðsmanns að láta aðila vita af 

skráningarstöðu sinni í þeim tilvikum þar sem það er mögulegt og heimilisfang viðkomandi er 

þekkt.184 Einnig skal Umboðsmaður gefa út skýrslur til öryggisráðsins um störf 

Umboðsmannsembættisins.185 

 

6.2.2.3 Athugasemdir við embættið 

 

Embættið hefur verið gott skref í rétta átt en með því hefur gagnsæi aukist til muna og það 

magn upplýsinga sem hefur verið gert aðgengilegt skráðum aðilum, bæði um ferlið og svo 

ástæður fyrir skráningu þeirra á listann, hefur aukist.186 Ályktun nr. 1904 (2009) mætir 

ákveðnum lágmarkskröfum um réttarvernd sem dómstólar í framangreindum málum kölluðu 

eftir. Fyrrum framkvæmdarstjóri Sameinuðu þjóðanna, Kofi Annan, óskaði eftir því að tiltekin 

skilyrði yrðu uppfyllt af öryggisráðinu hvað varðaði viðurlögin. Sérstaklega má nefna skilyrði 

varðandi rétt til upplýsinga, rétt til áheyrnar af ákvörðunarvaldi og rétt til endurskoðunar 

                                                 
180 Laurence Boisson de Chazournes and Pieterjan Kuijper, „Mr Kadi and Mrs Prost: Is the UN Ombudsperson 

Going to Find Herself between a Rock and a Hard Place?“ í Eva Rieter og Henri DeWaele (ritstj.), Evolving 

Principles of International Law: Studies in Honour of Karel C. Wellens (Martinus Nijhoff 2012) 81. Sjá einnig 

Catherine Marchi-Uhel, „Remarks by Catherine Marchi-Uhel, Ombudsperson, Security Council ISIL (Da’esh) 

and Al-Qaida Sanctions Committee, meeting of the EU Council working group on public international law 

(COJUR) (Brussel 1. júní 2016) 8 

<https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/02062016_cojur.pdf> skoðað 9. apríl 2017. 
181 Office of the Ombudsperson, „For Future Petitioners“ 

<https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson/application> skoðað 8. apríl 2017. 
182 UNSC Res 2253 (17. desember 2015) UN Doc S/RES/2253 28. 
183 Sama heimild. 
184 Sama heimild. 
185 Sama heimild. 
186 Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 621. 

https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson/application
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ákvörðunar af óhlutdrægum og sjálfstæðum aðila.187 Auk þessa óskaði hann eftir því að listinn 

yrði endurskoðaður með reglulegu millibili.188 Brugðist var við þessu og með ályktun 1904 

(2009) eru nú veittar samantektir af ástæðum fyrir skráningu á lista og Umboðsmanni er falið 

að láta viðkomandi vita af skráningunni þegar hægt er.189 Með ályktun öryggisráðsins nr. 1822 

(2008) var mælt fyrir um árlega endurskoðun á 1267 listanum á þeim nöfnum sem ekki hafa 

verið endurskoðuð í þrjú eða fleiri ár.190 Umboðsmanns embættið veitir líka aðilum rétt til að 

hlustað sé á mál þeirra og að ákvörðunin geti verið endurskoðuð  af óhlutdrægum og 

sjálfstæðum aðila.191 

Hins vegar telst embætti Umboðsmanns ekki til dómsvalds og meðferð 

afskráningarbeiðna hjá Umboðsmanni er ekki hefðbundið málaferli. Embættið veitir sem slíkt 

ekki réttinn til sanngjarnrar og réttlátrar málsmeðferðar eða réttinn til varnar, líkt og 

mannréttindalög gera kröfu um.192 Umboðsmaður sker ekki úr um hvort skráning hafi verið 

réttmæt frá upphafi heldur einungis hvort viðkomandi eigi heima á listanum frá og með þeim 

tíma sem afskráningarbeiðni kemur á borð Umboðsmanns.193 Eina úrræði Umboðsmanns er að 

skrá viðkomandi af listanum. Umboðsmaður úrskurðar þannig ekki um hvort skráning var 

lögmæt frá upphafi, bætur fyrir ranga skráningu á lista eða fyrir meiðyrði o.s.frv.194 

Umboðsmannsembættið kemur því ekki í veg fyrir að fólk leiti til dómstóla en ekki þarf að fara 

fyrst í gegnum afskráningarferla Sameinuðu þjóðanna, svo sem Tengilið Nefndarinnar eða 

Umboðsmann, áður en leitað er til dómstóla. Þó er biðlað til aðildarríkja og samtaka að koma 

því á framfæri við einstaklinga og aðila að leitast fyrst eftir því að verða fjarlægðir af listanum 

í gegnum Umboðsmannsferlið áður en leitað er til dómstóla.195 

                                                 
187 UNSC Res 1904 (17. desember 2009) UN Doc S/RES/1904. Sjá einnig UNGA Res 60/1 (24. október 2005) 

UN Doc A/RES/60/1 og umfjöllun í Katalin Tunde Huber og Alejandro Rodiles, „An Ombudsperson in the 

United Nations Security Council: a Paradigm Shift?“ [2012] Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 

Décimo Aniversario 107, 132, 133.  
188 UNSC Res 1904 (17. desember 2009) UN Doc S/RES/1904 7. Sjá einnig UNGA Res 60/1 (24. október 

2005) UN Doc A/RES/60/1 26. 
189 UNSC Res 1904 (17. desember 2009) UN Doc S/RES/1904 4-5, 15. Sjá umfjöllun í Katalin Tunde Huber og 

Alejandro Rodiles, „An Ombudsperson in the United Nations Security Council: a Paradigm Shift?“ [2012] 

Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Décimo Aniversario 107, 132, 133. 
190 UNSC Res 1822 (30. júní 2008) UN Doc S/RES/1822 6. 
191 Katalin Tunde Huber og Alejandro Rodiles, „An Ombudsperson in the United Nations Security Council: a 

Paradigm Shift?“ [2012] Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Décimo Aniversario 107, 132, 133. 
192 Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 621, 885. 
193 Catherine Marchi-Uhel, „Remarks by Catherine Marchi-Uhel, Ombudsperson, Security Council ISIL 

(Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee, meeting of the EU Council working group on public international 

law (COJUR) (Brussel 1. júní 2016) 8 

<https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/02062016_cojur.pdf> skoðað 9. apríl 2017. 
194 Sama heimild. 
195 UNSC Res 2253 (17. desember 2015) UN Doc S/RES/2253 14. Sjá einnig Catherine Marchi-Uhel, „Remarks 

by Catherine Marchi-Uhel, Ombudsperson, Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee, 
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6.2.2.4 Kadi II  

 

Kadi fór aftur fyrir Almenna dómstólinn árið 2010 eftir að skráning hans á listann var 

endurnýjuð. 196Almenni dómstóllinn sagði reglugerðina, sem innleidd var til að viðurlög 

Sameinuðu þjóðanna tækju gildi að Evrópurétti, færi gegn réttinum til varnar og til 

réttarverndar sem lög ESB eiga að tryggja og krafðist afskráningar Kadi af listanum hjá 

Evrópusambandinu.197 Dómstóllinn komst að þessari niðurstöðu þrátt fyrir úrbætur ESB, það 

er, þrátt fyrir að Kadi hefði fengið afhenta samantekt á ástæðum skráningarinnar, og þrátt fyrir 

úrbætur öryggisráðsins, meðal annars stofnunar embættis Umboðsmanns: 

In essence, the Security Council has still not deemed it appropriate to establish 

an independent and impartial body responsible for hearing and determining, as 

regards matters of law and fact, actions against individual decisions taken by 

the Sanctions Committee.“…the creation of the focal point and the Office of the 

Ombudsperson cannot be equated with the provision of an effective judicial 

procedure for review of decisions of the Sanctions Committee.198 

 

Í kjölfarið áfrýjuðu Leiðtogaráð og Framkvæmdarstjórn ESB ásamt Englandi dómnum árið 

2013.199 Evrópudómstóllinn sagði í niðurstöðum sínum að engin af ásökununum gegn Kadi 

hefði verið studd með sönnunargögnum.200 Evrópudómstóllinn tók undir með Almenna 

dómstólnum og sagði að þrátt fyrir úrbætur á afskráningarferlinu, þar með talið stofnun 

embættis Umboðsmanns, væri rétturinn til réttarverndar þó ekki tryggður með fullnægjandi 

hætti.201 

                                                 
meeting of the EU Council working group on public international law (COJUR) (Brussel 1. júní 2016) 9 

<https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/02062016_cojur.pdf> skoðað 9. apríl 2017. 
196 Mál T-85/09 Yassin Abdullah Kadi g. European Commission EU:T:2010:418 [2010] ECR II-05177 1. mgr.  
197 Security Council Report, „Special Research Report: UN Sanctions“ (nóvember 2003) 9, 14 

<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/special_research_report_sanctions_2013.pdf> skoðað 8. apríl 2017. 
198 Mál T-85/09 Yassin Abdullah Kadi g. European Commission EU:T:2010:418 [2010] ECR II-05177, 128. 

mgr.  
199 Sameinuð mál C-584/10 P, C-593/10 P og C-595/10 P European Commission and Others g. Yassin Abdullah 

Kadi EU:C:2013:518. Sjá umfjöllun í Christine Lee, „United Nations Sanctions: Background and Analysis of 

the Kadi Court Cases“ (2013) 13. mgr. <http://www.comcapint.com/pdfs/kadi-court-cases-christine-lee.pdf> 

skoðað 10. apríl 2017. 
200 Sameinuð mál C-584/10 P, C-593/10 P og C-595/10 P European Commission and Others g. Yassin Abdullah 

Kadi EU:C:2013:518, 162.-163., 168. mgr. 
201 Sameinuð mál C-584/10 P, C-593/10 P og C-595/10 P European Commission and Others g. Yassin Abdullah 

Kadi EU:C:2013:518 96. mgr. Sjá umfjöllun í Security Council Report, „Special Research Report: UN 

Sanctions“ (nóvember 2003) 9, 4 <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-

8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/special_research_report_sanctions_2013.pdf> skoðað 8. apríl 2017. Sjá einnig 

Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 885. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/special_research_report_sanctions_2013.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/special_research_report_sanctions_2013.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/special_research_report_sanctions_2013.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/special_research_report_sanctions_2013.pdf
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Árið 2012 hafði Umboðsmaður tekið afskráningarbeiðni Kadi fyrir. Í kjölfarið var hann 

afskráður með eftirfarandi ummælum:  

after concluding its consideration of the delisting request submitted by this 

individual through the Ombudsperson established pursuant to Security Council 

resolution 1904 (2009), and after considering the Comprehensive Report of the 

Ombudsperson on this delisting request. Therefore, the assets freeze, travel ban 

and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 1989 

(2011) no longer apply to the following individual.202 

 

6.2.2.5 Gagnrýni Umboðsmanns á embættið  

 

Bæði fyrrum Umboðsmaður, Kimberly Prost, og núverandi Umboðsmaður, Catherine Marchi-

Uhel, hafa gagnrýnt embættið. Þær hafa gert athugasemdir við að auka þurfi sjálfstæði 

embættisins ef tryggja á að Umboðsmaður geti sinnt hlutverki sínu á þann hátt sem embættinu 

var ætlað. Þessari gagnrýni hefur verið svarað með óformlegum ráðstöfunum sem fela meðal 

annars í sér að nú verður tekið tillit til skoðana Umboðsmanns við frammistöðumat starfsmanna 

skrifstofu Umboðsmanns og við ráðningar á skrifstofuna. Auk þess fær Umboðsmaður fullar 

ritstjórnarheimildir með efni heimasíðu Umboðsmanns. Núverandi Umboðsmaður fagnar 

þessum úrbótum og telur að þetta muni styrkja sjálfstæði hennar í starfi.203  

Umboðsmenn hafa einnig gagnrýnt að aðgengi að upplýsingum sé á tíðum takmarkað, 

sér í lagi þegar um trúnaðarupplýsingar er að ræða.204 Þegar ákvörðun um að setja einstakling 

á lista hefur verið byggð á trúnaðarupplýsingum er mikilvægt, varðandi réttláta og sanngjarna 

málsmeðferð, að Umboðsmaður hljóti aðgengi að þeim upplýsingum.205 Í dag hefur 

Umboðsmaður komið á samningi um aðgengi að trúnaðarupplýsingum við Austurríki og 

ákveðnu fyrirkomulagi við sautján önnur ríki.206207 Í nokkrum tilvikum hafa ríki ekki svarað 

fyrirspurnum Umboðsmanns um aðgengi að upplýsingum eða hafa svarað of seint.208 Í öðrum 

tilvikum hafa ríki svarað og jafnvel reitt fram aukaefni að beiðni Umboðsmanns eða að eigin 

                                                 
202 UNSC, „Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Deletes Entry of Yasin Abdullah Ezzedine Qadi 

from Its List“ (5. október 2012) UN Doc SC/10785 <http://www.un.org/press/en/2012/sc10785.doc.htm> 

skoðað 8. apríl.  
203 Office of the Ombudsperson, „Report of the Office of the Ombudsperson pursuant to Security Council 

resolution 2253 (2015)“ (2017) UN Doc S/2017/60 9, 10. 
204 Office of the Ombudsperson, „Report of the Office of the Ombudsperson pursuant to Security Council 

resolution 1989 (2011)“ (2011) UN Doc S/2011/447 7. 
205 Sama heimild. 
206 Office of the Ombudsperson, „Report of the Office of the Ombudsperson pursuant to Security Council 

resolution 2253 (2015)“ (2017) UN Doc S/2017/60 3, 4. 
207 Sama heimild. 
208 Office of the Ombudsperson, „Report of the Office of the Ombudsperson pursuant to Security Council 

resolution 2253 (2015)“ (2017) UN Doc S/2017/60 9. Sjá einnig, Office of the Ombudsperson, „Report of the 

Office of the Ombudsperson pursuant to Security Council resolution 1989 (2011)“ (2012) UN Doc S/2012/590 

8. 
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frumkvæði.209 Þar sem samvinna við ríki í tengslum við upplýsingaöflunarstig Umboðsmanns 

er á tíðum ófullkomin voru ríki sterklega hvött til þess að veita Umboðsmanni öll nauðsynleg 

gögn í málum, og það tímanlega, í ályktun öryggisráðsins nr. 2253 (2015).210 

Umboðsmennirnir hafa sett út á skort á gagnsæi við málsmeðferðina.211 Þegar um 

trúnaðarupplýsingar er að ræða fá beiðendurnir ekki aðgang að þeim og jafnvel í sumum 

tilfellum fær Nefndin ekki heldur aðgengi að þeim. Að auki fær Umboðsmaður ekki alltaf að 

vita hvaðan upplýsingarnar koma eða sækja uppruna sinn sem getur reynst vandkvæðum háð 

þegar kemur að því að hann leggi mat á þær og sönnunargildi þeirra.212 Þá geta skilin á milli 

upplýsinga, eða sönnunargagna, og svo ásökunar verið óljós.213 Þetta getur valdið áhyggjum í 

tengslum við réttláta og sanngjarna málsmeðferð ef trúnaðarupplýsingarnar eru ákvarðandi.214 

Það að málsaðilar hljóti ekki aðgang að öllum gögnum máls, og í sumum tilfellum, aðeins að 

litlum hluta, þýðir að þeir geti misvel gert sér grein fyrir málinu gegn sér. Líkt og fram hefur 

komið, fá málsaðilar samantekt af ástæðum fyrir skráningu að svo miklu leyti sem hægt er að 

gefa þær upp. Reynt var að sporna við þessu með ítarlegum ástæðubréfum, en Nefndinni er 

skylt að veita málsaðila ástæður fyrir niðurstöðum sínum innan sextíu daga. Nefndin hefur nú 

látið af þessari framkvæmd en Umboðsmaður gagnrýnir það harðlega í sinni nýjustu skýrslu 

og segir það ógna trúverðugleika Umboðsmannsembættisins hvað varðar gagnsæi og 

sanngjarnt og réttlátt ferli.215 Umboðsmenn gagnrýna þó að stundum séu bréfin ekki 

fullnægjandi og geymi oft ekki staðreyndir eða greiningar á niðurstöðunni.216 Auk þess er 

skýrslan ekki gerð opinber en það myndi auðvelda málsaðilum undirbúning máls og hafa áhrif 

á hvernig þeir setja fram mál sitt.217 Til að bregðast við þessu hefur Umboðsmaður sett fram 

                                                 
209 Office of the Ombudsperson, „Report of the Office of the Ombudsperson pursuant to Security Council 

resolution 1904 (2009)“ (2011) UN Doc S/2011/29 6. 
210 UNSC Res 2253 (17. desember 2015) UN Doc S/RES/2253 14. 
211 Catherine Marchi-Uhel, „Remarks by Catherine Marchi-Uhel, Ombudsperson, Security Council ISIL 

(Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee, meeting of the EU Council working group on public international 

law (COJUR) (Brussel 1. júní 2016) 1, 3. 

<https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/02062016_cojur.pdf> skoðað 9. apríl 2017. 
212 Sama heimild. 
213 Sama heimild. 
214 Catherine Marchi-Uhel, „From adjudicating international crimes to reviewing delisting requests by 

individuals and entities on the 1267 Sanctions List: a comparitive approach. Presentation at the Annual 

Conference of the Toronto Group for the Study of International Transnational and Comparitive Law“ (6. maí 

2016) 7 <https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/06052016_torontogroup.pdf>  skoðað 

9. apríl 2017. 
215 Office of the Ombudsperson, „Report of the Office of the Ombudsperson pursuant to Security Council 

resolution 2253 (2015)“ (2017) UN Doc S/2017/60 7, 8. 
216 Sama heimild. 
217 Catherine Marchi-Uhel, „From adjudicating international crimes to reviewing delisting requests by 

individuals and entities on the 1267 Sanctions List: a comparitive approach. Presentation at the Annual 

Conference of the Toronto Group for the Study of International Transnational and Comparitive Law“ (6. maí 
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skjöl á heimasíðu sinni sem lýsa ferlinu, matinu sem notast er við og greiningaraðferðum auk 

útskýringa á hinum ýmsu atriðum, svo sem hvernig er ákvarðað hvort aðili tengist 

samtökunum.218 Umboðsmaður telur að skjalið geti einnig aðstoðað ríki við að skilja hvernig 

þau geta komið upplýsingum á framfæri við Umboðsmann með árangursríkari hætti.219 

Umboðsmaðurinn hefur fáa aðstoðarmenn og knappan málsmeðferðartíma, auk þess er oft um 

að ræða upplýsingar á öðru tungumáli, svo oft er ekki hægt að sannreyna allar upplýsingar sem 

á borð hans koma með óyggjandi hætti.220  

7. Niðurstaða 

 

Vankantar eru á skráningarferli Nefndarinnar og ekki er alltaf ljóst hver lagði til tilnefningu að 

skráningu á listann eða hvaða ástæður liggja að baki henni. Skráning á 1267 listann er 

íþyngjandi og hefur talsverðar afleiðingar fyrir hinn skráða.  

Heimildir öryggisráðsins til beitingar 1267 viðurlaganna samkvæmt 41. gr. SSÞ. eru 

víðtækar líkt og má leiða af orðalagi greinarinnar. Telja má að aðgerðir samkvæmt 41. greininni 

geti beinst að einstaklingum og aðilum. Þá hefur því verið velt upp að víðtækum heimildum 

öryggisráðsins geti verið settar skorður, svo sem af meginreglum og markmiðum sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, þar með talið grundvallarmannréttindum og jus cogens reglum, en þetta 

er umdeilt.221 

Einstaklingar og aðilar geta ekki leitað til dómstóla Sameinuðu þjóðanna til að fá 

ákvörðun öryggisráðsins um skráningu á 1267 listann hnekkt. Hins vegar geta þeir stefnt ríkjum 

fyrir landsréttardómstólum og Evrópudómstólum fyrir að framfylgja viðurlögum öryggisráðins 

eða leggja til nafn á lista. Þó er ekki hægt að skora á ákvörðun um skráningu á lista per se, líkt 

og fram hefur komið.222 Fyrir Evrópurétti er einnig hægt að reyna að fá viðurlögum 1267 

listans, sem innleidd voru með reglugerðum Evrópuréttar, hnekkt, líkt og var um að ræða í máli 

                                                 
2016) 8 <https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/06052016_torontogroup.pdf>  skoðað 

9. apríl 2017. 
218 Office of the Ombudsperson, „Approach and Standard“  

<https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson/approach-and-standard> skoðað 9. apríl 2017. Sjá einnig 

Office of the Ombudsperson, „Approach to Analysis, Assessment and Use of Information“ 

<https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson/assessment-information> skoðað 9. apríl 2017. 
219 Catherine Marchi-Uhel, „Remarks by Catherine Marchi-Uhel, Ombudsperson, Security Council ISIL 

(Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee, meeting of the EU Council working group on public international 

law (COJUR) (Brussel 1. júní 2016) 2, 3. 

<https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/02062016_cojur.pdf> skoðað 9. apríl 2017. 
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221 Erika de Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (Hart Publishing 2004) 188, 

193. 
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Kadi.223 Mál Kadi og önnur sambærileg mál sýna að dómstólar eru reiðubúnir til að meta 

ályktanir öryggisráðsins um viðurlög. Þeir virðast óhræddir við að gagnrýna það sem ábótavant 

er, og í tilviki ESB, óhræddir við að kanna hvort þær samrýmist lögum og reglum ESB, sér í 

lagi hvað varðar grundvallarmannréttindi. Málarekstur hefur átt stóran þátt í að draga ríki, og í 

sumum tilvikum, með óbeinum hætti, öryggisráðið, til ábyrgðar og veita að einhverju leiti 

ákveðna réttarvernd aðila.224 Málarekstur hefur einnig verið stór liður í að úrbætur hafi verið 

gerðar á viðurlagakerfi öryggisráðsins, svo sem með stofnun embætti Umboðsmanns, en aðilar 

geta leitað til Umboðsmanns eða Tengiliðar Nefndarinnar með afskráningarbeiðni.  

Ferlið er ófullkomið og nær ekki að tryggja réttarvernd einstaklinga og aðila, eða réttinn 

til varnar og sanngjarnrar málsmeðferðar, með fullnægjandi hætti en Umboðsmaður hefur ekki 

dómsvald og afskráningarferli hans er ekki eiginlegt málsmeðferðarferli. Hins vegar virðist 

öryggisráðið reiðubúið til að gera úrbætur og ráðstafanir sem miða að því að reyna að bæta 

ferlið, sérstaklega Umboðsmannsferlið, og mæta kröfum um réttarvernd og sanngjarna og 

réttláta ferla. Með embætti Umboðsmanns er boðið upp á ferli sem tryggja á sjálfstæða og 

óhlutdræga meðferð, þótt deilt geti verið um sjálfstæði embættisins í raun. Líta verður til þess 

að ferli Umboðsmanns er í sífelldri þróun í átt að betri, sanngjarnari og gagnsærri meðferð og 

má því telja embættið skref í rétta átt. Að lokum má þó velta því upp hvort afskráningarferlið 

og stofnun embættis Umboðsmanns geti nokkurn tíma talist fullnægjandi úrræði á meðan réttur 

til endurskoðunar ákvörðunar um skráningu á listann fyrir sjálfstæðu dómsvaldi er ekki til 

staðar. 

 

  

                                                 
223 Sjá meðal annars Mál T-315/01 Yassin Abdullah Khadi g. Council and Commision EU:T:2005:332 [2005] 

ECR II-3649. 
224 Helen Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law (2. útg., CUP 2015) 883. 
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