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I 

 

Útdráttur 

Varpað hefur verið ljósi á aðkomu íslenskra aðila að flutningum á vopnum og öðrum hergögnum 

sem grunur leikur á að hafi verið áframsend til stríðshrjáðra svæða sem óheimilt er að senda vopn 

til að þjóðarétti. Í þessari ritgerð er fjallað um það regluverk sem gildir um leyfisveitingu til 

hergagnaflutninga með loftförum í gegnum lofthelgi Ísland og með íslenskum loftförum á 

alþjóðavettvangi. Spurt er hvaða skyldur hvíla á Íslandi vegna slíkra flutninga. Íslenskt 

lagaumhverfi á sviði loftferða er tekið til skoðunar og gerð er grein fyrir þeim 

þjóðréttarskuldbindingum sem búa því að baki. Þá eru skuldbindingar Íslands á sviði alþjóðlegs 

mannúðarréttar, m.t.t. hergagnaflutninga, gerðar að umfjöllunarefni, sem og hvernig framkvæmd 

þeirra er háttað að landsrétti. 
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Inngangur 

Samkvæmt ársskýrslu Stockholm International Peace Research Institute frá árinu 2019 jukust 

alþjóðleg vopnaviðskipti um 7,8% á milli tímabilanna 2009-13 og 2014-18 og hafa ekki náð sömu 

hæðum frá því kalda stríðinu lauk árið 1991. Fram kemur að helstu iðnríki heims hafi verið 

atkvæðamest í útflutningi á vopnum á tímabilinu 2014-18 en Bandaríki Norður-Ameríku, 

Rússland, Frakkland, Þýskaland og Kína skipa fimm efstu sæti listans. Ríki á borð við Sádi-Arabíu, 

Indland og Egyptaland hafi á hinn bóginn verið helstu innflutningsríki vopna á sama tímabili. Þá 

segir að innstreymi vopna til Mið-Austurlanda hafi aukist um 87% á milli samanburðartímabilanna 

en dregist saman til allra annarra heimshluta.1 

Í skýrslunni er einnig að finna úttekt á þeim vopnuðu átökum sem áttu sér stað í heiminum árið 

2018. Þar segir að flest vopnuð átök samtímans séu háð milli hefðbundinna herja, 

skæruliðahreyfinga og vopnaðra borgara. Ef horft er til Mið-Austurlanda og Norður-Afríku vekur 

athygli að þrátt fyrir að tróna á toppi listans yfir helstu innflutningsríki vopna á árunum 2014-18 

er Sádi-Arabía ekki á meðal þeirra ríkja þar sem vopnuð átök eru sögð hafa átt sér stað. Það sama 

á við um Alsír og Sameinuðu arabísku furstadæmin2 sem skipa fimmta og sjöunda sæti listans.3 Á 

hinn bóginn geisuðu vopnuð átök í ríkjum á borð við Sýrland og Jemen4 en hvorugt þeirra var á 

meðal tíu helstu innflutningsríkja vopna á umræddu tímabili.5 Það er því ljóst að vopn sem 

framleidd eru í hinum vestræna heimi rata til stríðshrjáðra ríkja, þar sem mannskæð borgarastríð 

geisa, í gegnum stærri nærliggjandi ríki. 

Snemma árs 2018 vörpuðu fjölmiðlar ljósi á aðkomu íslenskra aðila að flutningum á vopnum 

og öðrum hergögnum frá Austur-Evrópu til Sádi-Arabíu6 en, eins og síðar er rakið, er slíkur 

flutningur háður leyfisveitingu íslenskra stjórnvalda, sbr. 1. mgr. 78. gr. laga um loftferðir nr. 

60/1998. Í kjölfar þess að vakin var athygli á málinu rataði það inn á borð utanríkismálanefndar 

sem fékk samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, ásamt sérfræðingum utanríkisráðuneytisins, á 

fund sinn til þess að sitja fyrir svörum.7 Grunur leikur á að umrædd hergögn hafi verið áframsend 

 

1 Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disarmament and 

International Security: Summary (Oxford University Press 2019) 8. 
2 sama heimild 2-3. 
3 sama heimild 9. 
4 sama heimild 3. 
5 sama heimild 9. 
6 Sjá umfjöllun Kveiks, fréttaskýringaþáttar Ríkisútvarpsins, í „Vopnaflutningar Atlanta og kannabis“ frá 27. febrúar 

2018 og „Barka og vopnaflutningar“ frá 6. mars 2018. 
7 Alþt. 2017-2018, B-deild, 33. fundur, skoðað 14. maí 2020. 
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til stríðshrjáðra svæða í Mið-Austurlöndum, sem bannað er að flytja vopn til vegna skuldbindinga 

sem Ísland hefur gengist undir að þjóðarétti.8  

Fram fór greining á vegum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, að beiðni 

forsætisráðherra, á framkvæmd leyfisveitingar til hergagnaflutninga með borgaralegum loftförum 

á árunum 2008-2017.9 Þeirri greiningu lyktaði með skýrslu dagsettri 24. maí 2018 sem kynnt var 

á fundi utanríkismálanefndar þann 1. júní sama ár.10 Einnig var lögð fram beiðni á þinginu á 

grundvelli 1. mgr. 54. gr. laga um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 þar sem kallað var eftir skriflegri 

skýrslu utanríkisráðherra11, í samvinnu við samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, um 

þjóðréttarskuldbindingar Íslands í tengslum við leyfisveitingar til vopnaflutninga um íslenska 

lofthelgi eða á vegum íslenskra aðila sem starfa á alþjóðavettvangi.12 Þá hefur íslenska regluverkið 

á sviði hergagnaflutninga með loftförum verið tekið til endurskoðunar með það fyrir augum að 

tryggt sé að leyfisveiting stjórnvalda samræmist þjóðréttarskuldbindingum Íslands. 

Í þessari ritgerð er íslenskt lagaumhverfi og þjóðréttarlegar skuldbindingar á sviði 

hergagnaflutninga með loftförum tekið til umfjöllunar. Spurt er hvaða skyldur hvíli á íslenska 

ríkinu vegna slíkra flutninga um lofthelgi Íslands og með íslenskum loftförum. Í upphafi ritgerðar 

er sjónum beint að landsrétti. Gerð er grein fyrir megindráttum flugréttarins m.t.t. þjóðerni loftfara 

og aðgangs þeirra að íslenskri lofthelgi, eftir því hvort þau séu ríkisloftför eða borgaraleg. Fjallað 

er um áðurnefnda 1. mgr. 78. gr. loftferðalaga, sem og reglugerð um flutning hergagna með 

loftförum nr. 464/2019, sem sett var með stoð í lögunum,13 auk þess sem eldri löggjöf á sviði 

loftferða er rakin. Eðli málsins samkvæmt eru reglur landsréttar á sviði loftsamgangna og -

flutninga reistar á þjóðréttarlegum grunni og ber ofangreind umfjöllun þess merki. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar er horft til þeirra þjóðréttarskuldbindinga sem koma til skoðunar í 

tengslum við hergagnaflutninga um íslenska lofthelgi og með íslenskum loftförum. Ríkið ber 

ýmsar skyldur á grundvelli milliríkjasamninga og þjóðréttarvenja, sem myndast hafa í framkvæmd 

 

8 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 725 – 498. mál, greinargerð, mgr. 1. 
9 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, „Skýrsla um flutning hergagna með borgaralegum loftförum á árunum 

2008-2017“ (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 24. maí 2018) 3 

<www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=e9bc52d6-601f-11e8-942c-005056bc530c> skoðað 22. febrúar 

2020. 
10 Alþt. 2017-2018, B-deild, 11. fundur, skoðað 14. maí 2020. 
11 Nú utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra, sbr. 1. gr. forsetaúrskurðar um breytingu á forsetaúrskurði nr. 

120/2018, um skiptingu starfa ráðherra, með síðari breytingum nr. 156/2019. 
12 Þskj. 725 – 498. mál (nmgr. 8) beiðni um skýrslu. 
13 Reglugerð um flutning hergagna með loftförum nr. 464/2019, 7. gr. 
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ríkja, til varðveislu friðar og mannúðar í heiminum. Gerð er grein fyrir regluverki þjóðaréttar er 

lýtur að vopnuðum átökum með það fyrir augum að gefa sem heildstæðasta mynd af núgildandi 

rétti. Efnið sem hér er til umfjöllunar fellur n.t.t. undir svið þjóðaréttar sem nefnist alþjóðlegur 

mannúðarréttur. Fjallað er um tilurð og þróun réttarsviðsins, sem og meginréttarheimildir þess. Þá 

er kafað í helstu þeirra þjóðréttarskuldbindinga sem Ísland hefur gengist undir sem málið varðar 

og gerð grein fyrir framkvæmd þeirra að landsrétti. Í niðurstöðukafla ritgerðarinnar er umfjöllunin 

svo dregin saman og lokorð lögð fram. 
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Lagaumhverfi á sviði loftferða 

Lofthelgin og þjóðerni loftfara 

Í íslenskri löggjöf eru ákvæði um flutning vopna og annarra hergagna m.a. í lögum um loftferðir 

nr. 60/1998 með síðari breytingum (hér eftir lfl.). Þau voru sett með það fyrir augum að færa 

íslenskt lagaumhverfi á sviði loftsamgangna og -flutninga í nútímalegra horf og aðlaga það reglum 

Evrópska efnahagssvæðisins.14 Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laganna nær gildissvið þeirra yfir íslenskt 

yfirráðasvæði og um borð í íslenskum loftförum hvar sem þau eru stödd, nema samningar við 

önnur ríki eða lög þess ríkis sem loftfarið fer um leiði til annars. 

Íslenskt yfirráðasvæði er það svæði sem fullveldisréttur Íslands nær til en það afmarkast af 

svokallaðri landhelgi, þ.e. línu sem teiknuð er 12 sjómílur frá grunnlínu sem dregin er milli nánar 

tilgreindra hnita, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga um landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsögu og landgrunn 

nr. 41/1979. Fullveldisréttur þessi nær samkvæmt 1. mgr. 2. gr. sömu laga til landhelginnar, 

hafbotnsins innan hennar og loftrýmisins yfir henni, sbr. einnig 2. mgr. 2. gr. hafréttarsamnings 

Sameinuðu þjóðanna.15 Í 5. mgr. 2. gr. reglugerðar um flug loftfara í millilandaflugi um íslenska 

lofthelgi nr. 904/2005 er þetta loftrými skilgreint sem lofthelgi Íslands. Vegna þeirrar framþróunar 

sem hefur orðið á sviði geimferða er í dag litið svo á að lofthelgi ríkja eigi sér hæðarmörk, þó 

óútkljáð sé hvar þau liggja.16 Fullveldisrétturinn nær þó eðli málsins samkvæmt ekki til 

efnahagslögsögu ríkja né úthafsins en þar er loftförum frjálst að fljúga.17 

Þessi grundvallarregla um að loftrýmið yfir yfirráðasvæði ríkis sé á valdi þess, fremur en að 

vera öllum loftförum frjálst til umferðar, tók að myndast ört sem þjóðréttarvenja í kjölfar fyrri 

heimstyrjaldarinnar.18 Reglan rataði svo í sáttmála sem kenndur er við Parísarborg frá árinu 1919 

(e. Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation)19 en hann hafði að geyma fyrsta 

alþjóðlega regluverkið á sviði loftferða.20 Skýring þess að sú regla varð ofan á er af hernaðarlegum 

 

14 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 210 – 201. mál, VI. kafli athugasemda, helstu breytingar frá núgildandi lögum. 
15 Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna (samþykktur 10. desember 1982, tók gildi 16. nóvember 1994) Stjtíð. C, 

7/1985 (1833 UNTS 3) (hafréttarsamningurinn), 2. mgr. 2. gr. 
16 Rebecca MM Wallace og Olga Martin-Ortega, International Law (8. útg., Sweet & Maxwell 2016) 116. 
17 Jan Klabbers, International Law (2. útg., Cambridge University Press 2017) 271. 
18 sama heimild. 
19 Sáttmáli um skipan loftferða (Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation) (samþykktur 13. 

október 1919, tók gildi 29. mars 1922) 11 LNTS 173 (Parísar-sáttmálinn) 1. mgr. 1. gr. 
20 Lisa Tomas, „Air Law“ (Max Planck Encyclopedias of International Law, ágúst 2008) mgr. 10 

<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-

e1134?rskey=DDukbZ&result=1&prd=MPIL> skoðað 28. febrúar 2020. 
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toga en fyrri heimsstyrjöldin hafði varpað ljósi á nytsemi loftfara í hernaði. Það kallaði á nauðsyn 

þess að lofthelgi ríkis lyti strangri stjórn þess, ekki síst vegna þeirrar staðreyndar að ómögulegt er 

að girða hana af. Fullveldisréttur ríkis yfir lofthelginni þjónar því sem lagalegt tæki í þágu 

þjóðaröryggis.21  

Þá öðlast loftfar íslenskt þjóðerni hljóti það skráningu á grundvelli 1. mgr. 14. gr. lfl., sbr. 2. 

mgr. 9. gr. sömu laga. Sú regla, að loftfar öðlist þjóðerni þess ríkis þar sem það er skráð, á sér 

einnig uppruna í nefndum sáttmála22 en öryggissjónarmið búa henni að baki.23 

 

Aðgangur að íslenskri lofthelgi 

Þjóðréttarlegur bakgrunnur 

Núgildandi lög um loftferðir eru afrakstur endurskoðunar á eldri lögum um sama efni nr. 34/1964 

og 32/1929, auk annarrar löggjafar á sviði flugmála.24 Í greinargerð með frumvarpi því sem varð 

að loftferðalögum árið 1964 segir að setning þeirra fæli í sér lögfestingu ákvæða samþykktar um 

alþjóðaflugmál frá árinu 1944 (e. Convention on International Civil Aviation), hins svokallaða 

Chicago-sáttmála.25 Sáttmálinn var undirritaður fyrir Íslands hönd þann 7. desember það ár og 

öðlaðist gildi hér á landi þann 20. apríl 1947, í kjölfar fullgildingar hans mánuði fyrr.26 Hann leysti 

áðurnefndan Parísar-sáttmála af hólmi27 og byggir á þeim grunni sem þar var lagður,28 þ.m.t. 

reglunum um fullveldisrétt ríkis yfir loftrýminu yfir yfirráðasvæði þess29 og þjóðerni loftfara.30 Í 

greinargerðinni segir að í ljósi þess að loftför væru í eðli sínu alþjóðleg samgöngu- og 

flutningatæki hafi þótt nauðsynlegt að skapa alþjóðlegar reglur um loftferðir og samræma 

innlendar réttarreglur hinna einstöku ríkja þessum reglum.31 

 

21 Pablo Mendes de Leon, Introduction to Air Law (10. útg., Wolters Kluwer 2017) 9. 
22 Parísar-sáttmálinn 6. gr. 
23 Mendes de Leon (nmgr. 21) 15. 
24 Þskj. 210 – 201. mál (nmgr. 14) formáli athugasemda, mgr. 1. 
25 Alþt. 1963-1964, A-deild, þskj. 20 – 20. mál, II. kafli athugasemda. 
26 Auglýsing um staðfestingu flugsamninga nr. 45/1947. 
27 Samþykkt um alþjóðaflugmál (samþykkt 7. desember 1944, tók gildi 4. apríl 1947) Stjtíð. A, 45/1947 (15 UNTS 

295) (Chicago-sáttmálinn), 80. gr. 
28 Tomas (nmgr. 20)  mgr. 12. 
29 Chicago-sáttmálinn 1. gr. 
30 sama heimild 17. gr. 
31 Þskj. 20 – 20. mál (nmgr. 25) forspjall athugasemda, mgr. 2. 
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Chicago-sáttmálinn er meginstoð flugréttarins á alþjóðasviðinu. Til marks um áhrif hans má 

nefna að árið 2016 voru aðildarríki að honum 191 talsins.32 Þá var Alþjóðaflugmálastofnunin (e. 

International Civil Aviation Organization) sett á laggirnar á grundvelli hans33 en það er sérhæfð 

stofnun innan stofnanakerfis Sameinuðu þjóðanna sem hefur að hlutverki að hafa eftirlit með 

framkvæmd flugréttarins, greina frá samningsbrotum á Chicago-sáttmálanum og rannsaka mál 

sem kunna að hafa alþjóðlega þýðingu á sviði flugmála.34 Gildissvið sáttmálans er bundið við 

borgaraleg loftför og tekur hann því ekki til ríkisloftfara.35 Ríkisloftfar í skilningi sáttmálans er 

loftfar sem notað er í hernarðarlegum tilgangi eða við toll- eða löggæslu.36 

Ekki er til þjóðréttarregla sem tryggir loftförum rétt til friðsamlegrar ferðar um lofthelgi 

ríkja,37 líkt og á við um siglingu skipa um landhelgi þeirra, sbr. 17. gr. hafréttarsamningsins. 

Aðgangur loftfara að lofthelgi ríkis er því ávallt háður leyfisveitingu þess þar um. Við gerð 

Chicago-sáttmálans tókst ekki að semja um gagnkvæman rétt til flugs um lofthelgi aðildarríkja 

hans.38 Þvert á móti mælir sáttmálinn fyrir um að ekki megi stunda áætlunarflug um lofthelgi 

samningsríkis nema sérstakt leyfi eða önnur heimild þess ríkis komi til.39 Það var þó samið um rétt 

borgaralegra loftfara, sem ekki stunda áætlunarflug milli landa, til flugs til samningsríkis og yfir 

það án viðkomu.40 Þetta var gert með það fyrir sjónum að tryggja slíkum loftförum ákveðið frelsi 

og sveigjanleika.41 Þrátt fyrir að gildissvið Chicago-sáttmálans sé bundið við borgaraleg loftför 

kveður hann á um að ekkert ríkisloftfar samningsaðila skuli fljúga yfir yfirráðasvæði annars ríkis 

nema að fengnu leyfi á grundvelli sérstaks samkomulags þar um42 en það er eina ákvæði hans sem 

snýr að ríkisloftförum. 

Í ljósi þess að ekki náðist að semja um gagnkvæman rétt til flugs um lofthelgi aðildarríkja 

Chicago-sáttmálans voru samhliða honum gerðir tveir viðbótarsamningar. Annars vegar er hér um 

að ræða alþjóðasamning um viðkomuréttindi flugfara (e. International Air Services Transit 

Agreement) og hins vegar alþjóðasamning um réttindi til farþega- og farmflutninga með loftförum 

 

32 Mendes de Leon (nmgr. 21) 10. 
33 Chicago-sáttmálinn 43. gr. 
34 Wallace og Martin-Ortega (nmgr. 16) 116. 
35 Chicago-sáttmálinn a-liður 3. gr. 
36 sama heimild b-liður 3. gr. 
37 Wallace og Martin-Ortega (nmgr. 16) 116. 
38 sama heimild 116-17. 
39 Chicago-sáttmálinn 6. gr. 
40 sama heimild 1. mgr. 5. gr. 
41 Mendes de Leon (nmgr. 21) 23. 
42 Chicago-sáttmálinn c-liður 3. gr. 
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(e. International Air Transport Agreement).43 Fyrrnefndi samningurinn tryggir aðildarríkjum 

réttindi til að fljúga yfir yfirráðasvæði hvert annars án lendingar,44 sem og réttindi til viðkomu án 

viðskipta,45 þ.e. án þess að taka né skilja eftir farþega, póst eða vörur.46 Árið 2017 voru 131 

aðildarríki að samningnum,47 þ.m.t. Ísland. Hann var undirritaður fyrir Íslands hönd þann 4. júní 

1945, fullgiltur þann 21. mars 1947 og öðlaðist gildi hér á landi sama dag.48 

Síðarnefndi samningurinn tryggir aðildarríkjum sínum, auk þeirra réttinda sem kveðið er á um 

í viðkomuréttindasamningnum, réttindi til að stunda áætlunarflug sín á milli en segja má að hann 

hafi ekki náð brautargengi.49 Samningsríki hans eru ekki nema 11 talsins og ekkert þeirra ríkja sem 

teljast mikilvæg á sviði loftferða eru þar á meðal.50 Þess í stað er áætlunarflug stundað ríkja á milli 

á grundvelli tví- og fjölhliðasamninga þar um51 en milliríkjasamningur sem Bretar og 

Bandaríkjamenn gerðu sín á milli árið 1946, þekkt sem Bermúda I-samkomulagið, hefur þjónað 

sem fyrirmynd slíkra samninga.52 

 

Borgaraleg loftför 

Ef horft er til íslensks landsréttar er kveðið á um aðgang borgaralegra loftfara að íslenskri lofthelgi 

í 1. mgr. 3. gr. lfl. Samkvæmt a- og b-liðum málsgreinarinnar er loftfari heimil ferð um íslenska 

lofthelgi sé það íslenskt eða af þjóðerni ríkis sem hefur með sáttmála verið veittur réttur til flugs 

um íslenska lofthelgi. Í c-lið hennar er kveðið á um heimild ráðherra, eða þess sem hann felur 

leyfisveitinguna, til veitingar flugheimilda til annarra loftfara en þeirra sem falla undir a- eða b-lið 

málsgreinarinnar. Þá segir í 2. mgr. sömu greinar að binda megi leyfi samkvæmt síðastnefnda 

stafliðnum þeim skilyrðum sem nauðsynleg kunna að teljast og að þau séu afturkallanleg án 

fyrirvara. Enn fremur er þar mælt fyrir um heimild ráðherra til setningar nánari reglna um 

framkvæmd leyfisveitinga. 

 

43 Wallace og Martin-Ortega (nmgr. 16) 117. 
44 Alþjóðasamningur um viðkomuréttindi flugfara (samþykktur 7. desember 1944, tók gildi 30. janúar 1945) Stjtíð. 

A, 45/1947 (84 UNTS 389) 1. tl. 1. mgr. 1. gr. 
45 sama heimild 2. tl. 1. mgr. 1. gr. 
46 Reglugerð um flug loftfara í millilandaflugi um íslenska lofthelgi, nr. 904/2005, 9. mgr. 2. gr. 
47 Mendes de Leon (nmgr. 21) 11. 
48 Auglýsing nr. 45/1947 (nmgr. 26). 
49 Wallace og Martin-Ortega (nmgr. 16) 117-18. 
50 Mendes de Leon (nmgr. 21) 11. 
51 Wallace og Martin-Ortega (nmgr. 16) 118. 
52 Mendes de Leon (nmgr. 21) 51. 
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Í greinargerð með frumvarpi til laganna segir að greinin sé í öllum aðalatriðum samhljóða 

samsvarandi ákvæði þágildandi loftferðalaga. B-liður 1. málsgreinarinnar er sagður vitna óbeint í 

Chicago-sáttmálann og alþjóðasamninginn um viðkomuréttindi flugfara. Fram kemur að ríki hafi 

farið þá leið að gera tvíhliða samninga um loftsamgöngur og -flutninga í stað þess að gerast aðilar 

að áðurnefndum alþjóðasamningi um réttindi til farþega- og farmflutninga með loftförum. Slíkir 

samningar séu heimilaðir samkvæmt 83. gr. Chicago-sáttmálans, svo fremi sem þeir brjóti ekki 

gegn ákvæðum hans. 53 Þá segir að Ísland hafi á ekki verið atkvæðamikið við gerð þeirra en við 

samningu frumvarpsins hafði aðeins verið samið við 11 ríki til viðbótar við aðildarríki Evrópska 

efnahagssvæðisins.54 Þann 1. júní 2017 hafði Ísland á hinn bóginn gert 96 samninga og 

viljayfirlýsingar (e. memorandum of understanding – MoU) um loftferðir við önnur ríki.55 

Áðurnefnd reglugerð um flug loftfara í millilandaflugi um íslenska lofthelgi nr. 904/2005 var 

sett með stoð í 2. mgr. 3. gr. lfl.56 Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. hennar gildir hún um allt flug sem 

flogið er um íslenska lofthelgi að undanskildu ríkisflugi. Í 2. mgr. sömu greinar segir að 

framkvæmd hennar, þ.m.t. leyfisveiting til lendinga á íslenskum flugvöllum og flugs um íslenska 

lofthelgi, sé í höndum Flugmálastjórnar Íslands. 

 

Erlend ríkisloftför 

Um aðgang erlendra ríkisloftfara að íslenskri lofthelgi gilda ákvæði XII. kafla A. lfl. og fer 

utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra með framkvæmd kaflans, sbr. 134. gr. a. lfl. Í 1. mgr. 134. 

gr. b. er kveðið á um að erlent ríkisloftfar megi aðeins koma inn á íslenskt yfirráðasvæði með 

formlegri heimild. Þá segir í 2. mgr. sömu greinar að ráðherra ákveði viðkomustaði og hvernig 

ferðum hins erlenda loftfars skuli háttað innan íslenskrar lofthelgi. Í 3. mgr. greinarinnar er mælt 

fyrir um að ráðherra geti afturkallað leyfi til komu erlends loftfars og ákveðið að það skuli yfirgefa 

íslenskt yfirráðasvæði fyrirvaralaust. Í 4. mgr. hennar er svo að finna heimild ráðherra til setningar 

reglna um komur og ferðir erlendra ríkisloftfara hér á landi, m.a. varðandi þá starfsemi sem þeim 

sé heimilt að stunda. 

 

53 Þskj. 210 – 201. mál (nmgr. 14) athugasemdir við 3. gr., mgr. 1-5. 
54 sama heimild IV. kafli athugasemda, mgr. 3. 
55 Utanríkisráðuneytið, „Loftferðasamningar Íslands: Yfirlit um inntak loftferðasamninga sem Ísland hefur gert við 

önnur ríki 1. júní 2017“ (Utanríkisráðuneytið 1. júní 2017) 1 <https://www.stjornarradid.is/library/04-

Raduneytin/Utanrikisraduneytid/PDF-

skjol/170601%20Yfirlit%20yfir%20loftfer%C3%B0asamninga%20%C3%8Dslands.pdf> skoðað 7. júní 2020. 
56 Reglugerð nr. 904/2005 (nmgr. 46) 1. mgr. 12. gr. 
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Kaflinn kom inn í núgildandi loftferðalög með 1. gr. laga um breytingu á lögum sem varða 

alþjóðleg öryggismál o.fl. nr. 81/2015. Í greinargerð með frumvarpi til þeirra laga segir að 

utanríkisráðherra hafi þegar annast leyfisveitingu til erlendra ríkisloftfara um aðgang að íslensku 

yfirráðasvæði á grundvelli tilskipunar frá árinu 1939. Enn fremur er vísað til alþjóðlegrar venju í 

tengslum við þetta fyrirkomulag, þeirrar sem á ensku hefur verið kölluð diplomatic clearance. 

Tilskipunin sem um ræðir var hins vegar sögð úrelt og þótti því rétt að lögfesta regluna í landsrétt.57 

Stuðst er við skilgreiningu Chicago-sáttmálans á ríkisloftfari en hana ber, samkvæmt 

greinargerðinni, að skilja sem svo að það séu not loftfars sem ákvarði flokkun þess en ekki 

eignarhaldið yfir því. Þegar loftfar í ríkiseigu sé t.a.m. notað til hefðbundinna farþegaflutninga 

gilda sömu reglur og um borgaraleg loftför.58 Ríkisloftfar er því í skilningi laganna loftfar í 

ríkiseigu sem á í opinberum erindagjörðum fyrir hönd skráningarríkis síns. 

Tilskipunin sem vísað er til í greinargerðinni er um aðgang herskipa og herloftfara erlendra 

ríkja, er ekki eiga í ófriði, að íslensku forráðasvæði nr. 44/1939. Í 7. gr. hennar er kveðið á um að 

erlendum herloftförum hafi verið óheimilt að koma inn á íslenskt forráðasvæði, nema samkvæmt 

áður fengnu leyfi um opinbera boðleið. Undanþegin ákvæðum greinarinnar voru hins vegar, í 

fyrsta lagi, loftför sem fluttu erlenda þjóðhöfðingja eða opinbera fulltrúa þeirra, sbr. a-lið 

greinarinnar. Í öðru lagi loftför sem höfð voru meðferðis á erlendu herskipi meðan það dvaldi í 

eða sigldi um landhelgi Íslands, sbr. b-lið hennar, og í þriðja lagi loftför í háska stödd, sbr. c-lið. 

Rétt er að nefna samninginn um opna lofthelgi (e. Treaty on Open Skies) frá árinu 1992 í þessu 

samhengi en hann tryggir aðildarríkjum sínum rétt til könnunarflugs yfir yfirráðasvæði hvers 

annars,59 m.a. til að auðvelda eftirlit með því að farið sé eftir núgildandi eða síðar gerðum 

samningum um vígbúnaðartakmarkanir.60 Samningurinn var fullgiltur af Íslands hálfu þann 25. 

ágúst 1994 samkvæmt heimild í ályktun Alþingis frá 27. apríl 199461 og öðlaðist gildi þann 1. 

janúar 2002.62 

 

 

57 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1084 – 628. mál, a-liður II. kafla athugsemda. 
58 sama heimild athugasemdir við 1. gr. 
59 Samningur um opna lofthelgi (samþykktur 24. mars 1992, tók gildi 1. janúar 2002) Stjtíð. C, 33/1995, 1. mgr. 3. 

gr. 
60 sama heimild 6. mgr. formála. 
61 Auglýsing um samning um opna lofthelgi nr. 33/1995. 
62 Auglýsing um gildistöku samnings um opna lofthelgi nr. 11/2002. 
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Leyfisveiting til hergagnaflutninga 

1. mgr. 78. gr. loftferðalaga 

Samkvæmt 1. mgr. 78. gr. lfl. er óheimilt að flytja hergögn með loftförum nema með leyfi 

ráðherra eða þess sem hann felur leyfisveitinguna samkvæmt reglum þar um. Tekið er fram að 

bann þetta eigi ekki við um loftför Landhelgisgæslu Íslands né íslenskra lögregluyfirvalda. Einnig 

er þar kveðið á um heimild ráðherra til setningar fyrirmæla um hvað telst til hergagna og veitingar 

almennra undanþága frá ákvæðum greinarinnar. Í grunninn samsvarar ákvæðið 1. mgr. 92. gr. eldri 

laga um loftferðir nr. 34/1964 en fyrirmynd þess er að finna í a-lið 35. gr. Chicago-sáttmálans.63 Í 

greinargerð með frumvarpi til þeirra laga segir aðeins að því hafi verið ætlað að tryggja gegn hættu 

sem stafar af flutningi sprengiefna, sem og þjóna sem varúð gegn hernaði.64 Þá tók það engum 

efnislegum breytingum í meðförum þingsins og því virðist sem það hafi skapað litlar umræður á 

þinginu við lögfestingu þess. 

Ákvæðið stóð efnislega óbreytt við setningu laga um loftferðir nr. 60/1998 að því undanskildu 

að orðunum „er rétt“ var breytt í „er heimilt“ í tengslum við leyfisveitingu ráðherra. Á því voru 

hins vegar gerðar veigameiri breytingar með 9. gr. laga um breytingu á lfl. nr. 75/2005. Heimild 

ráðherra til að framselja valdheimildir sínar til leyfisveitingar voru þar nýmæli. Um þessa 

breytingu segir í athugasemdum við frumvarp það sem varð að breytingarlögunum að í ljósi þess 

að ráðherra hefði veitt slíkt leyfi á grundvelli umsagnar Flugmálastjórnar Íslands, sem hafði það 

hlutverk að undirbúa ákvörðun um leyfisveitingu, hafi heimild ráðherrans raunar bara verið 

formlegs eðlis. Það þættu því eðlilegri og skilvirkari stjórnsýsluhættir að ráðherra gæti framselt 

þeim sem höfðu fagþekkingu á sviðinu þessa heimild til að ljúka afgreiðslu slíkra mála. Fram 

kemur að vegna þess hve skilgreiningin á hergögnum hafi verið rúm hefðu leyfisveitingar af þessu 

tagi verið nokkuð tíðar. Í flestum tilvikum hafi verið um umsóknir erlendra flugfélaga um að fljúga 

í gegnum íslenska lofthelgi að ræða. Leyfisveiting á grundvelli ákvæðisins hafi því raunar bara 

verið „afgreiðslumál“, þar sem leyfi heimaríkis viðkomandi flugfélags til flutninganna hafi, í 

slíkum tilfellum, þegar legið fyrir. Það þætti á hinn bóginn eðlilegt að almenn undanþága til 

 

63 Ákvæðið var þýtt með eftirfarandi hætti í fylgiskjali með auglýsingu 45/1947: „Hergögn má eigi flytja í loftförum, 

er milliríkjaflug stunda, á eða yfir láði eða legi rikis nema með leyfi þess. Ríki hvert skal setja reglur um, hvað telja 

beri hergögn í merkingu greinar þessarar, enda sé, í því skyni að samræmi náist, tekið fullt tillit til tillagna 

Alþjóðaflugmálastofnunarinnar á hverjum tíma.“ 
64 Þskj. 20 – 20. mál (nmgr. 25) athugasemdir við 91. gr. Það athugast að staðsetning ákvæðisins tók breytingum í 

meðförum þingsins en upphaflega var það að finna í 91. gr. frumvarpsins og vísast því til umfjöllunar um þá grein 

hér. 
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hergagnaflutninga, þ.e. víðtækari eða varanlegri undanþága, yrði áfram í höndum ráðherra sem 

skyldi leita samráðs við dómsmálaráðherra við veitingu slíkra leyfa.65 

Það að ákvæðið tæki ekki til loftfara Landhelgisgæslunnar eða íslenskra lögregluyfirvalda, sbr. 

2. málsl. málsgreinarinnar, voru einnig nýmæli með nefndum breytingarlögum en í athugasemdum 

segir að þar hafi raunar bara verið skerpt á gildandi rétti.66 Það er í samræmi við gildissvið Chicago-

sáttmálans en það nær, eins og áður segir, aðeins yfir borgaraleg loftför.67 

 

Heimild til leyfisveitingar 

Samkvæmt r-lið 2. tl. 10. gr. forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í 

Stjórnarráði Íslands nr. 119/2018 heyra hergagnaflutningar með loftförum samkvæmt 1. mgr. 78. 

gr. lfl. undir utanríkisráðuneytið og er því átt við ráðherra þess ráðuneytis í lögunum. Upphaflega 

var mælt fyrir um að heimildir á grundvelli ákvæðisins skyldu vera í höndum samgönguráðherra. 

Vegna þeirra breytinga sem 2. gr. laga um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011 hafði í för með sér á 

löggjafarstefnu Íslands var orðinu „samgönguráðherra“ skipt út fyrir „ráðherra“ með 1. gr. laga 

um breytingu á lfl. nr. 87/2010. Þá voru orðin „í samráði við dómsmálaráðherra“ felld úr lögunum 

með breytingarlögum árið 2010.68 Í greinargerð með frumvarpi til þeirra laga segir að um eðlilega 

breytingu hafi verið að ræða í ljósi sameiningar samgöngu- og dómsmála undir hatt nýstofnaðs 

innanríkisráðuneytis.69 Hergagnaflutningar heyrðu undir málefnasvið þess ráðuneytis fram til 

ársins 2017,70 þegar því var skipt aftur upp í dómsmálaráðuneyti annars vegar og samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneyti hins vegar, sbr. forsetaúrskurð um skiptingu Stjórnarráðs Íslands í 

ráðuneyti nr. 14/2017. Í kjölfar skiptingarinnar féll málaflokkurinn undir málefnasvið hins 

síðarnefnda á nýjan leik, sbr. e-lið 2. tl. 6. gr. forsetaúrskurðar nr. 15/2017. 

Sú skipan mála var við lýði fram til ársins 2018 en með forsetaúrskurði nr. 20/2018 um 

breytingu á þágildandi forsetaúrskurði nr. 84/2017 voru hergagnaflutningar með loftförum 

samkvæmt 1. mgr. 78. gr. lfl. færðir undir málefnasvið utanríkisráðuneytisins, sbr. 1. gr. 

 

65 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 1057 – 699. mál, athugsemdir við 9. gr. 
66 sama heimild. 
67 Chicago-sáttmálinn a-liður 3. gr. 
68 Lög um breytingar á ýmsum lögum vegna sameiningar ráðuneyta, sbr. lög nr. 121/2010, um breytingu á lögum 

um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969, með síðari breytingum nr. 162/2010, a-liður 153. gr. 
69 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 356 – 302. mál, athugsemdir við 153. gr. 
70 Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, nr. 125/2011, 1. tl. K-liðar 1. 

mgr. 5. gr.; nr. 100/2012, 1. tl. K-liðar 1. mgr. 4. gr.; nr. 66/2013, e-liður 18. tl. 1. mgr. 4. gr.; nr. 71/2013 e-liður 18. 

tl. 1. mgr. 4. gr.; nr. 1/2017, e-liður 18. tl. 1. mgr. 4. gr.  
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úrskurðarins. Svo virðist sem sú tilfærsla á milli ráðuneyta hafi ekki verið tekin til umræðu á 

Alþingi. Hins vegar kemur fram í áðurnefndri skýrslu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins 

um flutning hergagna með borgaralegum loftförum á árunum 2008-2017 að hún hafi verið í 

samræmi við tillögur þess ráðuneytis og byggði á því að leyfisveiting á grundvelli ákvæðisins 

réðist ekki af mati á atriðum sem snertu flugöryggi.71 

 

Reglugerð um flutning hergagna með loftförum 

Með stoð m.a. í 1. mgr. 78. gr. lfl. var reglugerð um flutning hergagna með loftförum nr. 464/2019 

sett, sbr. 7 gr. hennar. Hún hefur að geyma frekari fyrirmæli um hvað telst hergögn og mælir fyrir 

um framkvæmd leyfisveitingar til flutninga á þeim. Gildissvið hennar, eins og því er lýst í 1. gr., 

er það sama og áðurgreint gildissvið loftferðalaga, sbr. 1. mgr. 1. gr. lfl., með þeim 

undantekningum sem kveðið er á um í 2. málsl. 1. mgr. 78. gr. sömu laga, að viðbættu ríkisflugi. 

Þá segir í greininni að hún gildi einnig um flutning annars varnings en hergagna en það er í 

samræmi við 5. mgr. 78. gr. lfl.72 Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar tekur bannið við 

flutningi hergagna, sem kveðið er á um í 1. mgr. sömu greinar, til hverskyns umferðar loftfara með 

hergögn um íslenskt yfirráðasvæði, hvort sem er til flugtaks, lendingar eða yfirflugs, auk flutninga 

hergagna með íslenskum loftförum hvar sem þau eru stödd. 

Mælt er fyrir um að utanríkisráðuneytið annist útgáfu leyfis til hergagnaflutninga í 1. mgr. 3. 

gr. reglugerðarinnar. Í tíð eldri reglugerðar um sama efni nr. 937/2005, sem felld var úr gildi 

samkvæmt 7. gr. núgildandi reglugerðar, var leyfisveiting til slíkra flutninga í höndum 

Flugmálastjórnar Íslands.73 Þó var skylt að hafa samráð við samgönguráðuneytið við úthlutun 

leyfis þegar um mikið magn hergagna, mikla tíðni, óvenjulega eða sérstaklega viðkvæma flutninga 

eða flutninga inn á hættu- eða átakasvæði var að ræða.74 Vegna sameiningar ýmissa ríkisstofnana 

árið 2013, þ.á m. Flugmálastjórnar Íslands, færðust heimildir til útgáfu leyfis á grundvelli 1. mgr. 

78. gr. lfl. hins vegar til nýstofnaðrar stofnunar sem bar í fyrstu heitið „Farsýslan“75 en var síðar 

breytt í „Samgöngustofa“.76 

 

71 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið (nmgr. 9) 3. 
72 Ákvæðið er svohljóðandi: „Ráðherra er heimilt að banna eða setja reglur um flutning annars varnings en hergagna 

til að halda uppi allsherjarreglu og öryggi“ og fól í sér lögfestingu b-liðar 35. gr. Chicago-sáttmálans. 
73 Reglugerð um flutning hergagna með loftförum, nr. 937/2005, 3. mgr. 1. gr. 
74 sama heimild 3. mgr. 3. gr. 
75 Lög um Farsýsluna, stjórnsýslustofnun samgöngumála nr. 119/2012, 3. tl. 1. mgr. 8. gr. 
76 Lög um breytingar á ýmsum lögum vegna nýrra samgöngustofnana nr. 59/2013, a-liður 41. gr. 
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Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. núgildandi reglugerðar skal umsókn um leyfi fyrir flutningi á 

hergögnum berast Samgöngustofu eigi síðar en 14 dögum áður en flug er fyrirhugað nema 

sérstakar aðstæður séu fyrir hendi þar sem flutningur þeirra sé nauðsynlegur með skemmri 

fyrirvara. Umsóknir urðu á hinn bóginn að berast með 7 daga fyrirvara samkvæmt hinni brottföllnu 

reglugerð.77 Nánar er mælt fyrir um aðkomu Samgöngustofu að útgáfu leyfis til hergagnaflutninga 

í 1. mgr. 5. greinar. Þar segir að stofnunin skuli áframsenda umsóknir til utanríkisráðuneytisins og 

upplýsa umsækjendur um afgreiðslu þess. Þannig hefur Samgöngustofa milligöngu um 

leyfisveitingu til hergagnaflutninga á grundvelli núgildandi reglugerðar. Enn fremur er í nefndri 

málsgrein kveðið á um að utanríkisráðuneytinu sé heimilt að óska eftir umsögnum annarra 

stjórnvalda við afgreiðslu umsókna. 

Það sem koma skal fram í umsókn um leyfi fyrir flutningi hergagna er útlistað í 8 stafliðum 1. 

mgr. 4. greinar. Ef horft er til samsvarandi ákvæðis hinnar brottföllnu reglugerðar, sem er að finna 

í 1. mgr. 3. gr. hennar, má sjá að ríkari kröfur eru gerðar samkvæmt gildandi rétti. Þar ber hæst 

krafan um vottorð um lokanotanda, útgefin af stjórnvöldum upprunalands og viðtökulands, í þeim 

tilvikum sem slíkra gagna er krafist af hálfu viðkomandi stjórnvalda, sbr. h-lið 1. mgr. 4. gr. 

núgildandi reglugerðar. 

Hergögn eru skilgreind með eftirfarandi hætti í 2. mgr. 2. gr. núgildandi reglugerðar: „Hvers 

konar vopn og skotfæri, sem og búnaður, aðföng og tækni sem annaðhvort hefur verið sérhannað 

til nota í hernaðarlegum tilgangi eða umbreytt til slíkra nota.“ Í kjölfarið er í 18 töluliðum gerð 

frekari grein fyrir því hvaða búnaður telst vera hergögn í skilningi reglugerðarinnar og er ekki um 

tæmandi talningu að ræða. Samkvæmt 3. mgr. sömu greinar skiptir ekki máli hvort hergögnin eru 

flutt samansett eða í hlutum, þ.m.t. varahlutir eða íhlutir, sem sérhannaðir hafa verið til notkunar 

fyrir viðkomandi hergögn. Venjuleg veiði- og markskotvopn, öryggisbúnaður loftfarsins, svo sem 

neyðar- og viðvörunarbúnaður, auk skotelda o.þ.h., sbr. 1. gr. vopnalaga nr. 16/1998, falla þó utan 

skilgreiningarinnar, sbr. 4. mgr. greinarinnar. 

Ef þessi skilgreining er borin saman við skilgreiningu hinnar brottföllnu reglugerðar má sjá að 

hugtakið hefur verið útvíkkað til að ná utan um fleiri tegundir búnaðar. Þar er ekki að finna 

almenna skilgreiningu á hergögnum eins og þá sem að framan er getið, heldur er látið nægja að 

telja upp með tæmandi hætti í 4 stafliðum 1. mgr. 4. gr. hennar hvað teljist vera hergögn. Þannig 

 

77 Reglugerð nr. 937/2005 (nmgr. 73) 1. mgr. 3. gr. 
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er skilgreining núgildandi reglugerðar bæði rýmri og ítarlegri í útlistun sinni á því hvað fellur undir 

hugtakið. Samkvæmt hinni brottföllnu reglugerð var þó ekki heldur gerður greinarmunur á því 

hvort hergögnin væru flutt samansett eða í hlutum78 og sömu undanþágur áttu við.79 Ekki er kveðið 

sérstaklega á um að vara- og íhlutir féllu undir skilgreininguna en leiða má að því líkur að það hafi 

engu að síður verið talið felast í orðalagi ákvæðisins. 

Í 3. mgr. 3. gr. núgildandi reglugerðar er að finna hreina viðbót við þá eldri. Þar er mælt fyrir 

um að ekki skuli veitt leyfi fyrir flutningi á hergögnum í nánar tilgreindum tilvikum sem útlistuð 

eru í 8 stafliðum málsgreinarinnar. Samkvæmt a-lið skal ekki veitt leyfi fyrir flutningi hergagna ef 

vísbending er um að viðkomandi hergögn kunni að vera notuð til að fremja þjóðarmorð, glæpi 

gegn mannkyni, alvarleg brot á Genfarsamningnum frá árinu 1949, árásir sem beinast gegn 

borgaralegum skotmörkum eða borgurum sem njóta verndar sem slíkir eða verði notuð til að 

fremja aðra stríðsglæpi eins og þeir eru skilgreindir í alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. 

Í b-lið málsgreinarinnar er kveðið á um að ekki skuli veitt slíkt leyfi ef flutningur viðkomandi 

hergagna stríðir gegn ráðstöfunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í samræmi við VII. kafla 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna eða öðrum þvingunaraðgerðum alþjóðastofnana sem íslensk 

stjórnvöld taka þátt í á grundvelli 3. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 

93/2008. Þá eru í c-g-liðum málsgreinarinnar upptaldir ýmsir milliríkjasamningar sem Ísland er 

aðili að og flutningur hergagna má ekki brjóta í bága við. Hér er um að ræða samninginn um bann 

við notkun, birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla80 og eyðingu þeirra 

frá árinu 1997, samninginn um klasasprengjur81 frá 2008, vopnaviðskiptasamning Sameinuðu 

þjóðanna frá 2013, samninginn um bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna og 

um eyðingu þeirra frá 1993 og samninginn um bann við þróun, framleiðslu og geymslu 

lífefnavopna og eyðingu þeirra frá árinu 1972. 

 

78 sama heimild 2. mgr. 4. gr. 
79 sama heimild 3. mgr. 4. gr. 
80 Samkvæmt 5. mgr. 2. gr. reglugerðar um flutning hergagna með loftförum nr. 464/2019 merkir jarðsprengja gegn 

liðsafla jarðsprengju sem er ætlað að springa sakir nærveru manns, hvort heldur sem er nálægðar hans eða 

snertingar, og gerir einn mann eða fleiri hjálparlausa, særir þá eða drepur. Jarðsprengju sem er ætlað að springa sakir 

nálægðar eða snertingar ökutækis en ekki manns og hafa meðhöndlunarvarnarbúnað falla þó ekki undir 

skilgreininguna, vegna tilvistar slíks búnaðar. 
81 Samkvæmt 6. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 464/2019 merkir klasasprengja hefðbundið hertól sem er hannað til að 

dreifa eða sleppa sprengifimum dreifisprengjum og er hvert um sig undir 20 kg að þyngd ásamt þeim sprengifimu 

dreifisprengjum sem það inniheldur, með þeim undantekningum sem upptaldar eru í 3 stafliðum málsgreinarinnar. 
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Loks segir í h-lið málsgreinarinnar að ekki skuli veitt leyfi fyrir flutningi hergagna ef sá 

flutningur eða notkun slíkra hergagna stríðir gegn öðrum alþjóðlegum skuldbindingum sem Ísland 

hefur gengist undir. 

 

Eldri löggjöf á sviði loftferða 

Fyrstu lögin á Íslandi um loftferðir voru nr. 32/1929. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að 

lögunum segir að horft hafi verið til dönsku loftferðalaganna frá 1923, framfara á sviði loftferða 

frá setningu þeirra og ýmissa „alþjóðaákvæða“ um loftferðir við samningu þess.82 Samkvæmt 26. 

gr. laganna var loftförum óheimilt að flytja sprengiefni, hernaðarvopn eða hernaðartæki. Í uppkasti 

frumvarpsins var upphaflega kveðið á um að slíkt væri óheimilt nema með samþykki atvinnu- og 

samgöngumálaráðuneytisins. Í greinargerð með frumvarpinu segir aðeins að ákvæði um bann við 

flutningi sprengiefna o.fl. væru algeng í flestum lögum um loftferðir.83 

Það tók hins vegar breytingum í meðförum neðri deildar þingsins. Á grundvelli 

breytingartillögu samgöngumálanefndar var heimild ráðuneytisins til að samþykkja flutning af 

þessum toga felld úr greininni.84 Um þessa breytingartillögu segir í nefndaráliti 

samgöngumálanefndar að í ljósi þess að gera mætti ráð fyrir því að flogið yrði framvegis á Íslandi 

og yfir, hafi hún talið rétt að fyrirbyggja ætti með öllu flutning slíkra gagna, sérstaklega með tilliti 

til erlendra flugmanna sem hingað kynnu að koma og einkum ef ófrið bæri að höndum.85 Þannig 

stóð ákvæðið óbreytt þangað til það var numið úr gildi með setningu laga um loftferðir nr. 34/1964, 

sbr. 190. gr. þeirra laga. 

Reglugerð um flutning hergagna með loftförum nr. 348/1983 er sú eina sem sett var með stoð 

í 1. mgr. 92. gr. laga um loftferðir nr. 34/1964, sbr. 4. gr. hennar. Sjá má að áður reifuð reglugerð 

um flutning hergagna með loftförum nr. 937/2005, sem leysti hana af hólmi,86 byggði á þeim grunni 

sem þar var lagður. Samkvæmt 1. gr. hennar var leyfisveiting til hergagnaflutninga í höndum 

ráðherra. Samkvæmt þágildandi rétti var þar átt við flugmálaráðherra, sbr. 1. mgr. 92. gr. laga um 

loftferðir nr. 34/1964. Þá eru hergögn skilgreind með sama hætti og í 4. gr. reglugerðar nr. 

 

82 Alþt. 1929, A-deild, þskj. 12 – 12. mál, athugasemdir. 
83 sama heimild athugasemdir við 26.-28. gr. 
84 Alþt. 1929, A-deild, þskj. 515 – 12. mál, 26. gr. 
85 Alþt. 1929, A-deild, þskj. 468 – 12. mál, frá samgöngumálanefnd. 
86 Reglugerð nr. 937/2005 (nmgr. 73) 6. gr. 
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937/2005.87 Í henni er hins vegar ekki að finna ákvæði um framkvæmd leyfisveitingar til 

hergagnaflutninga, eins og í hinum tveimur reglugerðunum sem settar hafa verið um flutning 

hergagna með loftförum hér á landi. 

Í frétt sem birtist í Tímanum þann 12. janúar 1982 segir frá því að flugráð hafi skilað til 

samgönguráðuneytisins lokaskýrslu um meinta vopnaflutninga íslensks aðila milli Frakklands og 

Líbýu. Þar kemur fram að um brot gegn nefndri 92. gr. loftferðalaga hafi verið að ræða en ekki 

hafði verið aflað leyfis ráðherra fyrir flutningunum.88 Sú fjölmiðlaumfjöllun sem vísað er til í 

inngangi ritgerðarinnar er því ekki einsdæmi um aðkomu íslenskra aðila að vopnaflutningum sem 

kunna að vera á skjön við skuldbindingar Íslands að þjóðarétti. Í fréttinni segir hins vegar að óvissa 

hafi ríkt varðandi framkvæmd leyfisveitingarinnar í ljósi þess að ráðherra hafði ekki sett fram 

skilgreiningu á hergögnum í reglugerð, eins og ákvæði laganna gerði ráð fyrir, en málið var til 

komið fyrir setningu reglugerðar nr. 348/1983.89 

 

Samantekt 

Meginstoð íslensks landsréttar á sviði hergagnaflutninga er að finna í 1. mgr. 78. gr. lfl. Þar er 

mælt fyrir um bann við flutningi hergagna nema með leyfi ráðherra eða þess sem hann felur 

leyfisveitinguna á grundvelli stjórnvaldsfyrirmæla. Bann þetta tekur til lofthelgi Íslands, auk 

íslenskra loftfara hvar sem þau er stödd. Ríkisloftför Landhelgisgæslunnar og íslenskra 

lögregluyfirvalda eru þó undanþegin gildissviði ákvæðisins. Setning ákvæðisins fól í sér 

lögfestingu a-liðar 35. gr. Chicago-sáttmálans hér á landi en sá samningur er grundvallar 

milliríkjasamningur á sviði borgaralegra flugsamgangna- og flutninga. Öðru máli gegnir hins 

vegar um erlend ríkisloftför en aðgangur þeirra að íslenskri lofthelgi og sú starfsemi sem þeim er 

heimilt að stunda á íslensku yfirráðasvæði fer eftir ákvæðum XII. kafla A. lfl. 

Í gildistíð núgildandi laga um loftferðir nr. 60/1998 var leyfisveiting á grundvelli 1. mgr. 78. 

gr. framan af í höndum samgönguráðherra. Árið 2005 fól hann hins vegar ríkisstofnun sem í dag 

ber heitið Samgöngustofa að annast útgáfu leyfisins. Með setningu reglugerðar um flutning 

hergagna með loftförum 464/2019 var leyfisveitingarheimildin svo færð undir málefnasvið 

utanríkisráðuneytisins, sbr. 1. mgr. 3. gr. hennar. Setning reglugerðarinnar hafði frekari breytingar 

 

87 Reglugerð um flutning hergagna með loftförum, nr. 348/1983, 2. gr. 
88 FRI, „„Án okkar vitundar“ – segja Arnarflugsmenn“ Tíminn (Reykjavík 12. janúar 1982) 5. 
89 sama heimild. 
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á íslenskan rétt í för með sér. Með henni var skilgreining hugtaksins „hergögn“ gerð ítarlegri og 

útvíkkuð til að ná yfir fleiri tegundir búnaðar, sbr. 2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar. Einnig er nú 

skýrt kveðið á um þær þjóðréttarskuldbindingar sem hafa ber í huga við veitingu leyfis til 

hergagnaflutninga, sbr. 3. mgr. 3. gr. hennar. 
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Skuldbindingar á sviði mannúðarréttar 

Eins og tilfærsla leyfisveitingar á grundvelli 1. mgr. 78. gr. lfl. á milli ráðuneyta og setning 3. mgr. 

3. gr. reglugerðar um flutning hergagna með loftförum nr. 464/2019 er til marks um hefur Ísland 

gengist undir fjölda þjóðréttarskuldbindinga sem gæta ber að við leyfisveitingu til 

hergagnaflutninga um íslenska lofthelgi og með íslenskum loftförum. Hér er helst um að ræða 

þvingunarráðstafanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna á grundvelli VII. kafla sáttmála hinna 

sameinuðu þjóða (e. Charter of the United Nations),90 sáttmálann um ráðstafanir gegn og refsingar 

fyrir hópmorð (e. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)91 frá 

árinu 1948 og Genfarsamningana (e. Geneva Conventions) frá 1949.92 Þá hefur Ísland skyldum að 

gegna á grundvelli svokallaðra afvopnunarsamninga. Helstu þeirra eru samningurinn um bann við 

þróun, framleiðslu og geymslu lífefnavopna og um eyðingu þeirra (e. Convention on the 

prohibition of the development, production and stockpiling of bacteriological (biological) and 

toxin weapons and on their destruction) frá árinu 1972,93 samningurinn um bann við þróun, 

framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna og um eyðingu þeirra (e. Convention on the Prohibition 

of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their 

Destruction) frá 1993,94 samningurinn um bann við notkun, birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi 

jarðsprengna gegn liðsafla og eyðingu þeirra (e. Convention on the Prohibition of the Use, 

Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction) frá árinu 

1997,95 einnig þekktur sem Ottawa-samningurinn, og samningurinn um klasasprengjur (e. 

Convention on Cluster Munitions) frá 2008.96 Einnig ber að nefna vopnaviðskiptasamning 

 

90 Sáttmáli hinna sameinuðu þjóða (samþykktur 26. júní 1945, tók gildi 24. október 1945) Stjtíð. A, 91/1946 

(stofnsáttmálinn). 
91 Sáttmáli um ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hópmorð (samþykktur 9. desember 1948, tók gildi 12. janúar 1951) 

Stjtíð. A, 95/1949  (78 UNTS 277) (hópmorðssáttmálinn). 
92 Genfarsamningar (samþykktir 12. ágúst 1949, tóku gildi 21. október 1950) Stjtíð. C, 16/1965 (75 UNTS 31, 85, 

135 og 287) (Genfarsamningarnir). 
93 Alþjóðasamningur um bann við sýkla- og eiturvopnum (samþykktur 10. apríl 1972, tók gildi 26. mars 1975) 

Stjtíð. C, 8/1972 (1015 UNTS 163) (lífefnavopnasamningurinn). 
94 Samningur um bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna og um eyðingu þeirra (samþykktur 3. 

september 1993, tók gildi 29. apríl 1997) Stjtíð. C, 12/1997 (1975 UNTS 45) (efnavopnasamningurinn). 
95 Samningur um bann við notkun, birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og eyðingu 

þeirra (samþykktur 18. september 1997, tók gildi 1. mars 1999) Stjtíð. C, 19/1999 (2056 UNTS 211) (Ottawa-

samningurinn). 
96 Samningur um klasasprengjur (Convention on Cluster Munitions) (samþykktur 30. maí 2008, tók gildi 1. ágúst 

2010) 2688 UNTS 39 (klasasprengjusamningurinn). Það athugast að téður samningur hefur ekki verið birtur í C-

deild Stjórnartíðinda og er því vísað í hann með þeim hætti sem hér er gert. 
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Sameinuðu þjóðanna (e. Arms Trade Treaty) frá 201397 í þessu samhengi en hann markaði þáttaskil 

í framkvæmd eftirlits með alþjóðlegum vopnaviðskiptum, auk þess sem að Ísland ber skyldur á 

grundvelli þjóðréttarvenja sem myndast hafa í framkvæmd ríkja. 

Öllum ofangreindum þjóðréttarskuldbindingum er gerð skil m.t.t. hergagnaflutninga um 

íslenska lofthelgi eða með íslenskum loftförum. Fyrst er þó gerð grein fyrir sérstöðu Sameinuðu 

þjóðanna á meðal alþjóðastofnana. 

 

Sameinuðu þjóðirnar 

Sérstaða á meðal alþjóðastofnana 

Sameinuðu þjóðirnar skera sig úr hópi alþjóðastofnana að því leyti að virkni þeirra er ekki bundin 

við eitt ákveðið málefnasvið, heldur láta þær nær öll mál alþjóðasamfélagsins sig varða.98 

Meginmarkmið stofnunarinnar er að varðveita heimsfrið og öryggi og gera í því skyni virkar 

sameiginlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir og eyða hættu á friðrofi og til að bæla niður 

árásaraðgerðir eða friðrof og á friðsamlegan hátt og í samræmi við grundvallarreglur réttvísi og 

þjóðaréttar að koma á sættum eða lausn milliríkjadeilna eða ástands, sem leiða kann til friðrofs, 

sbr. 1. mgr. 1. gr. stofnsáttmálans. Auk þess miðar stofnunin að því að efla vinsamlega sambúð 

þjóða á milli,99 koma á alþjóðasamvinnu um lausn alþjóðavandamála, m.a. mannúðarlegs eðlis,100 

og vera miðstöð til samræmingar á aðgerðum þjóða til þess að ná þessu sameiginlega markmiði.101 

Stofnunin þjónar því sem vettvangur fyrir umræður um hin ýmsu málefni og á í formlegum 

tengslum við tugi annarra sérhæfðra alþjóðastofnana, t.a.m. Alþjóðaflugmálastofnunina. Saman 

mynda þessar stofnanir það sem nefnt er stofnanakerfi Sameinuðu þjóðanna.102 

Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna eru 193 talsins og standa því mjög fá ríki utan þeirra en það 

eru einna helst mjög fámenn ríki og stjórnareiningar á borð við Kosovó, Palestínu og Taíwan sem 

ekki hafa hlotið almenna viðurkenningu sem fullvalda ríki.103 Þann 19. nóvember 1946 gekk Ísland, 

samkvæmt heimild í ályktun Alþingis frá 25. júlí sama ár, að stofnsáttmálanum104 og er því bundið 

 

97 Vopnaviðskiptasamningur Sameinuðu þjóðanna (Arms Trade Treaty) (samþykktur 2. apríl 2013, tók gildi 24. 

desember 2014) 3013 UNTS (vopnaviðskiptasamningurinn). Sjá athugasemd við nmgr. 96. 
98 Jan Klabbers, International Law (2. útg., Cambridge University Press 2017) 94. 
99 Stofnsáttmálinn 2. mgr. 1. gr.  
100 sama heimlid 3. mgr. 1. gr. 
101 sama heimild 4. mgr. 1. gr. 
102 Klabbers (nmgr. 98) 94. 
103 sama heimild. 
104 Auglýsing um að Ísland hafi gengið að sáttmála hinna sameinuðu þjóða nr. 91/1946. 
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af ákvæðum hans. Til frekari marks um sérstöðu Sameinuðu þjóðanna á alþjóðasviðinu má nefna 

að samkvæmt 103. gr. stofnsáttmálans ganga ákvæði hans framar ákvæðum annarra 

milliríkjasamninga, beri svo við að árekstur sé þar á milli. Þannig er stofnsáttmálinn rétthærri 

réttarheimild að þjóðarétti en aðrir milliríkjasamningar, hverju nafni sem þeir nefnast, en vegna 

þessa ákvæðis hefur honum verið líkt við stjórnarskrá alþjóðasamfélagsins.105 

 

Þvingunaraðgerðir öryggisráðsins 

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna er ein aðalstofnun hennar en þær eru sex talsins, sbr. 1. mgr. 7. 

gr. stofnsáttmálans.106 Í 1. mgr. 24. gr. stofnsáttmálans er ráðinu falin meginábyrgð á varðveislu 

heimsfriðar og öryggis. Það gegnir lykilhlutverki í því að virkja hið svokallaða sameiginlega 

öryggi stofnunarinnar á grundvelli VII. kafla stofnsáttmálans.107 Samkvæmt 39. gr. 

stofnsáttmálans, sem er jafnframt upphafsákvæði kaflans, skal öryggisráðið úrskurða hvort fyrir 

hendi sé ófriðarhætta, friðrof eða árás og gera tillögur um eða ákveða hvaða ráðstafanir skuli gerðar 

í samræmi við 41. og 42. gr. sáttmálans til þess að varðveita eða koma aftur á heimsfriði og öryggi.  

Í 41. gr. stofnsáttmálans er kveðið á um heimild öryggisráðsins, hafi það úrskurðað á grundvelli 

39. gr. hans, til að ákveða hvaða aðgerðir, aðrar en hernaðaraðgerðir, skuli viðhafðar til þess að 

framfylgja ákvörðunum þess og hvetja aðildarríki Sameinuðu þjóðanna til þess að hrinda þeim í 

framkvæmd. Slíkar aðgerðir eru þar sagðar m.a. mega vera fólgnar í því að rjúfa samgöngur, þ.m.t. 

í lofti, og slíta viðskipta- og stjórnmálasambandi en ekki er um tæmandi talningu að ræða. Ákvæðið 

hefur því að geyma mjög víðtæka heimild til handa öryggisráðinu til að mæla fyrir um 

þvingunaraðgerðir, sem takmarkast við það eitt að mega ekki vera hernaðarlegs eðlis.108 Það er á 

þessum grundvelli sem að alþjóðleg vopnaviðskiptabönn hafa verið sett á ríki. 

Þá segir í 42. gr. stofnsáttmálans að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna geti gripið til þeirra 

hernaðaraðgerða sem nauðsynlegar eru til að varðveita eða koma aftur á heimsfriði og öryggi í 

samræmi við 1. tl. 1. mgr. 1. gr. hans. Slíkar aðgerðir eru sagðar mega vera fólgnar í ögrun, 

hafnbanni og öðrum aðgerðum lofthers, flota eða landhers aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna. Hér 

er því um að ræða heimild öryggisráðsins til að heimila beitingu vopnavalds en eins og síðar er 

 

105 Klabbers (nmgr. 98) 94. 
106 Auk öryggisráðs eru allsherjarþing, efnahags- og félagsmálaráð, gæsluverndarráð, alþjóðadómstóll og skrifstofa. 
107 Klabbers (nmgr. 98) 186. 
108 sama heimild. 
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rakið liggur almennt bann við því að þjóðarétti. Áður en að öryggisráðið mælir fyrir um aðgerðir 

samkvæmt 41. og 42. gr. stofnsáttmálans er því þó heimilt á grundvelli 40. gr. hans að fara fyrst 

þess á leit við deiluaðila um að þeir hegði sér í samræmi við bráðbirgðaráðstafanir sem það telur 

nauðsynlegar eða æskilegar. Vegna þess hve víðtæk heimild 41. gr. sáttmálans er hefur beiting 

þessarar heimildar á hinn bóginn verið sjaldgæf í framvæmd.109 

Samkvæmt 25. gr. stofnsáttmálans eru aðildarríki Sameinuðu þjóðanna ásáttir um að fallast á 

og framkvæma ákvarðanir öryggisráðsins í samræmi við ákvæði sáttmálans. Þannig eru ákvarðanir 

öryggisráðsins bindandi fyrir aðildarríki stofnunarinnar. Rétt er að nefna að öryggisráðið beinir 

tilmælum sínum á grundvelli VII. kafla sáttmálans að ríkjum, öðrum en því sem tilteknar aðgerðir 

beinast gegn, í formi tillaga þegar um íþyngjandi jákvæðar skyldur á borð við hernaðaraðgerðir er 

að ræða. Þetta á hins vegar ekki við um aðgerðir á borð við setningu banns við flutningi 

hernaðargagna til ríkis þar sem ríkir ófriðarástand.110 

Þetta fyrirkomulag sameiginlegs öryggis Sameinuðu þjóðanna hefur sætt gagnrýni sem rekja 

má til neiturnvalds þeirra ríkja sem eiga þar fast sæti.111 Í ljósi þess að stofnsáttmálann skortir 

skilgreiningu á hvað flokkast sem ófriðarhætta, friðrof eða árás í skilningi 39. gr. er öryggisráðinu 

játað nokkurt svigrúm við beitingu þess.112 Misræmi hefur verið í þeirri framkvæmd en Jan 

Klabbers, prófessor við Helsinki-háskóla, bendir í þeim efnum á að ráðið hafi t.a.m. verið fljótt að 

úrskurða um að ófriðarhætta væri fyrir hendi í tilfelli Líbíu árið 2011113 en setið aðgerðalaust þegar 

Kínverjar réðust inn í Tíbet, Bretar og Frakkar gerðu árás á Egyptaland, Sovétmenn gerðu innrás í 

Ungverjaland, Tékkóslóvakíu og Afganistan og Bandaríkjamenn áttu í stríði við Víetnam og gerðu 

innrásir í Grenada og Panama.114 Frekari gagnrýni snýr að samsetningu ráðsins, sem tekur mið af 

útkomu seinni heimsstyrjaldarinnar, en það er sagt úrelt og skorta fulltrúa frá mikilvægum ríkjum 

á suðurhveli jarðar, á borð við Brasilíu, Indland eða Suður-Afríku.115  

 

 

109 sama heimild. 
110 sama heimild 188. 
111 Þetta eru Kína, Frakkland, Sovétríkin (nú Rússland), Bretland og Bandaríki Norður-Ameríku, sbr. 1. mgr. 23. gr. 

stofnsáttmálans. Neitunarvald þeirra leiðir af 3. mgr. 27. gr. þar sem kveðið er á um að jákvæð atvæði hinna föstu 

meðlima þurfi að vera meðal þeirra níu sem þarf til ákvarðanatöku í öllum málum, öðrum en þeim sem snúa að 

fundarsköpum. 
112 Klabbers (nmgr. 98) 190. 
113 Ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, S/Res/1973 (2011). 
114 Klabbers (nmgr. 98) 187. 
115 sama heimild 95. 
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Framkvæmd þvingunaraðgerða á Íslandi 

Eins og áður segir er viðskiptabann á meðal þeirra aðgerða sem öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 

getur mælt fyrir um að aðildarríki grípi til á grundvelli 41. gr. stofnsáttmálans, hafi það úrskurðað 

að fyrir hendi væri ófriðarhætta, friðrof eða árás samkvæmt 39. gr. stofnsáttmálans. Slík tilmæli 

eru bindandi fyrir aðildarríki, sbr. 25. gr. stofnsáttmálans, og ber þeim því að tryggja framkvæmd 

þeirra að landsrétti. Á Íslandi fer framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða eftir lögum þar um nr. 

93/2008. Þau voru sett með það að markmiði að mæla fyrir um framkvæmd þvingunaraðgerða sem 

ákveðnar hafa verið af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna á grundvelli 41. gr. stofnsáttmálans, auk 

annarra alþjóðastofnana eða af ríkjahópum til að viðhalda friði og öryggi og/eða til að tryggja 

virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi, sbr. 1. gr. þeirra. Lögin falla undir málefnasvið 

utanríkisráðuneytisins og er því átt við utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra í lögunum.116 

Samkvæmt 2. gr. laganna skal utanríkisráðherra, að höfðu samráði við ríkisstjórn, gera þær 

ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til þess að framkvæma ályktanir sem öryggisráðið samþykkir 

skv. 41. gr. stofnsáttmálans og Íslandi er skylt að hlíta vegna aðildar sinnar að þeim. Þá er einnig 

mælt fyrir um að kynna beri slíkar ráðstafanir fyrir utanríkismálanefnd Alþingis með reglulegum 

hætti. Í greinargerð með frumvarpi til laganna segir að öryggisráðið mæli fyrir um 

þvingunaraðgerðum með ályktunum (e. resolutions) en að ákvæðið taki til allra tegunda ákvarðana 

um þvingunaraðgerðir sem öryggisráðið tekur á grundvelli 41. gr. stofnsáttmálans. Þær eru og 

sagðar bindandi fyrir Ísland að þjóðarétti og vísað í 25. gr. sáttmálans því til stuðnings.117 

Í 1. mgr. 4. gr. laganna er að finna heimild til að innleiða fyrirmæli ályktana öryggisráðsins á 

ofangreindum grundvelli með reglugerð. Á meðal þeirra fyrirmæla sem kveðið er á um í níu 

stafliðum málsgreinarinnar er bann við inn- og útflutningi á vopnum, sbr. b-lið hennar. Í 

greinargerðinni eru rökin að baki reglusetningarheimildinni sögð vera þau að til þess að 

þvingunarðgerð hefði tilætluð áhrif á þá ógn eða mannréttindabrot sem hún beinist að væri 

mikilvægt að hafa hraðar hendur við að hrinda þeim í framkvæmd. Með því móti mætti takmarka 

möguleika viðkomandi aðila til að afla sér vopna, eiga í viðskiptum, fara á milli svæði o.s.frv. 

Upptalning ákvæðisins á þeirri háttsemi sem heimilt er að banna með reglugerð er í greinargerðinni 

sögð annars vegar byggð á ákvæðum stofnsáttmálans og hins vegar framkvæmd alþjóðlegra 

 

116 Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, nr. 119/2018, s-liður 2. tl. 

1. mgr. 10. gr.  
117 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 819 – 518. mál, athugasemdir við 2. gr. 
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þvingunaraðgerða síðustu ára.118 Samkvæmt i-lið málsgreinarinnar er jafnframt heimilt að mæla 

fyrir um aðrar hliðstæðar aðgerðir sem ákveðnar eru til að viðhalda friði og öryggi og/eða til að 

tryggja viðringu fyrir mannréttindum og mannfrelsi. 

Með stoð í greininni hafa fjöldi reglugerða verið settar í samræmi við þjóðréttarlegar 

skuldbindingar Íslands. Ýmist kveða þær sjálfar á um bönn, þ.á m. vopnaviðskiptabönn, sbr. 2. gr. 

reglugerðar um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir gagnvart Líbýu nr. 268/2011, eða vísa í ályktanir 

öryggisráðsins eða annarra alþjóðlegra stofnana á borð við gerðir Evrópusambandsins, sbr. 2. gr. 

reglugerðar um þvingunaraðgerðir varðandi Jemen nr. 880/2015 og reglugerðar um 

þvingunaraðgerðir varðandi Sýrland nr. 456/2014. Það er á þessum grundvelli sem að óheimilt er 

að senda vopn og önnur hergögn til tiltekinna ríkja og því eðlilegt að stjórnvöld taki tillit til 

þessarar þjóðréttaskuldbindingar við úthlutun leyfis til hergagnaflutninga, eins og nú er mælt fyrir 

um í reglugerð um flutning hergagna nr. 464/2019, sbr. 3. mgr. 3. gr. hennar. 

 

Reglur um vopnuð átök 

Bann við beitingu vopnavalds 

Hefð er fyrir því að greina þjóðréttarreglur um vopnuð átök í tvo flokka. Annars vegar réttarreglur 

sem mæla fyrir um undir hvaða kringumstæðum ríkjum sé heimilt að beita vopnavaldi og hins 

vegar þær sem snúa að því hvað sé heimilt á stríðstímum. Fyrrnefndu reglurnar eru gjarnan kenndar 

við latneska orðasambandið jus ad bellum en þær síðarnefndu jus in bello. Þá hafa á undanförnum 

misserum komið fram hugmyndir þess efnis að þær réttarreglur sem kveða á um háttsemi ríkja í 

kjölfar vopnaðra átaka, í tengslum við þá uppbyggingu sem nauðsynleg er vegna þeirra, skipa 

sérstakan flokk þjóðréttreglna á þessu sviði, svokallaðar jus post bellum-reglur.119 Hér er þó látið 

nægja að fjalla um hina hefðbundnu flokka réttarreglna. 

Hvað jus ad bellum varðar hefur frá gerð stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 1945 gilt sú 

meginregla að ríkjum sé óheimilt að beita, eða hóta því að beita, valdi gegn landamærahelgi eða 

stjórnmálasjálfstæði nokkurs ríkis eða á annan hátt sem fer í bága við markmið stofnunarinnar, á 

grundvelli 4. mgr. 2. gr. stofnsáttmálans. Þetta er í samræmi við meginmarkmið stofnunarinnar um 

að varðveita heimsfrið og öryggi, sbr. 1. mgr. 1. gr. stofnsáttmálans. Erfitt er að ímynda sér nokkra 

 

118 sama heimild athugasemdir við 4. gr., mgr. 4. 
119 Klabbers (nmgr. 98) 220. 
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birtingarmynd valdbeitingar, ríkja á milli, sem ekki fer í bága við áðurnefnd markmið 

stofnunarinnar og beinist ekki gegn landamærahelgi eða stjórnmálasjálfstæði ríkis og er því um 

mjög víðtækt bann að ræða.120 

Það er þó ekki algilt í þeim skilningi að það miði að því að útrýma öllum vopnuðum átökum, 

en af orðalagi ákvæðisins leiðir að það taki aðeins til átaka sem háð eru ríkja á milli en ekki 

innanlandsátaka. Þá eru ákvæði stofnsáttmálans vitanlega einungis bindandi fyrir aðildarríki hans. 

Þannig miðar þetta bann ekki að því að koma í veg fyrir vopnuð átök á borð við borgarastríð, þar 

sem aðrir gerendur en ríki eru á meðal deiluaðila.121 Þetta er í samræmi við sjónarmið sem uppi 

voru við gerð sáttmálans árið 1945 um að það sem gerðist innan ríkis væri alþjóðasamfélaginu 

óviðkomandi.122 

Almennt er viðurkennt að frá meginreglunni séu tvær undantekningar.123 Hér er annars vegar 

um að ræða áðurgreinda heimild öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna samkvæmt 42. gr. 

stofnsáttmálans til að heimila beitingu vopnavalds gagnvart ríki, þvert á bann 4. mgr. 2. gr. hans, 

hafi það úrskurðað að ófriðarhætta, friðrof eða árás sé fyrir hendi á grundvelli 39. gr. sáttmálans 

og hins vegar sjálfsvörn. Síðarnefndu undantekninguna er að finna í 51. gr. stofnsáttmálans þar 

sem kveðið er á um að ákvæði sáttmálans skulu ekki takmarka það sem kallað er órjúfanlegan rétt 

ríkis til sjáfsvarnar ef ráðist er á það, eða annað aðildarríki Sameinuðu þjóðanna, með hervaldi. 

Fram kemur að slíkar aðgerðir megi hins vegar aðeins vara þar til öryggisráðið hefur gert þær 

ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til varðveislu heimsfriðar og öryggis. 

Með því að kveða á um órjúfanlegan rétt í þessum efnum er vísað til þjóðréttarvenju sem fór 

að taka á sig núverandi mynd með bréfasamskiptum fulltrúa Bandaríkja Norður-Ameríku og 

Bretlands vegna árásar hins síðarnefnda á bandarískt skip árið 1837. Gæta ber að skilyrðum um 

nauðsyn og meðalhóf við beitingu sjálfsvarnar, hvort sem gripið sé til þess á grundvelli 51. gr. 

stofnsáttmálans eða þjóðréttarvenjunnar sem ákvæðið er talið endurspegla.124 

Þrátt fyrir að skýrt sé kveðið á um bann við beitingu vopnavalds að þjóðarétti kemur fram í 

skýrslu afvopnunarnefndar Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1991 að vopnaviðskipti væru fyrirbæri 

samofið nútíma alþjóðsamskiptum. Viðurkenndur er þessi órjúfanlegi réttur ríkja til að verjast 

 

120 sama heimild 206. 
121 sama heimild 215. 
122 sama heimild 207. 
123 sama heimild 203-4. 
124 sama heimild 209-10. 
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árásum og verða sér í því skyni úti um vopn frá utanaðkomandi aðilum. Framvinda mála voru á 

hinn bóginn sögð varhugaverð vegna þeirrar þróunar sem hafði orðið á sviði alþjóðlegra 

vopnaviðskipta og aukinna tilfella vopnasmygls. Fram kemur að það slíkt hafi samfélagslegar og 

mannúðarlegar hliðar sem nauðsynlegt væri að taka tillit til við framkvæmd vopnaviðskipta.125 

 

Alþjóðlegur mannúðarréttur 

Hinar svokölluðu jus in bello-reglur miða að því að setja vopnuðum átökum skorður með það að 

markmiði að tarkmarka þá þjáningu og eyðileggingu sem þeim fylgir. Reglurnar miða að því að 

tryggja mönnum ákveðna lágmarksvernd á stríðstímum og taka til allra stríða, óháð því hvort að 

efnt hafi verið til þeirra í samræmi við gildandi jus ad bellum-reglur eða hvort um átök ríkja á milli 

eða innanlandsátök sé að ræða. Það hlýtur að teljast eðlileg niðurstaða í ljósi þess að þeim er ætlað 

að vernda þá sem verða fyrir barðinu á vopnuðum átökum, sérstaklega óbreytta borgara og þá sem 

sæta varðhaldi. Örlög þessara aðila geta ekki verið háð því hvernig aðstæðum er háttað í tilteknum 

átökum. Jus in bello reglurnar taka því til vopnaðra átaka, á borð við borgarastríð, sem falla utan 

gildissviðs bannreglu 2. mgr. 4. gr. stofnsáttmálans.126  

Saman mynda jus in bello-reglurnar réttarsvið sem nefnist alþjóðlegur mannúðarréttur (e. 

International Humanitarian Law). Þrátt fyrir að vera tiltölulega ný tilkomið hefur það nafn fest sig 

í sessi bæði innan fræðanna og á sviði stjórnmálanna. Það var fyrst notað á opinberum vettvangi í 

aðdraganda viðbótarbókanana við Genfarsamningana frá árinu 1977 (e. Protocol additional to the 

Geneva Conventions I og II) þar sem það birtist m.a. í fyrirsögn lokadraganna að þeim, þó það hafi 

að lokum ekki ratað í eiginlegan texta þeirra.127 

Alþjóðlegur mannúðarréttur greinir sig frá mannréttindum í því að réttindin sem hann tryggir 

mönnum eiga sérstaklega við á stríðstímum en mannréttindi hafa almennari skírskotun.128 Það er 

því grundvallaratriði við beitingu reglna alþjóðlegs mannúðarréttar að skilgreina hvað sé átt við 

með vopnuðum átökum.129 Í dómi gerðardómstóls sem komið var á fót til að leysa úr málum í 

 

125 Afvopnunarnefnd Sameinuðu þjóðanna, „Guidelines for International Arms Transfers“ (Sameinuðu þjóðirnar 22. 

maí 1996) A/51/42, 10 <https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2019/09/A-51-42.pdf> skoðað 7. júní 

2020. 
126 Hans-Peter Gasser, „Humanitarian Law, International“ (Max Planck Encyclopedias of International Law, 

desember 2015) mgr. 1-2 <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-

e488?prd=EPIL> skoðað 24. maí 2020. 
127 sama heimild mgr. 3. 
128 Klabbers (nmgr. 98) 203. 
129 Gasser (nmgr. 126) mgr. 5. 
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tengslum við voðaverkin sem áttu sér stað í borgarastríðinu í fyrrverandi Júgóslavíu var hugtakið 

„vopnuð átök“ sagt taka til átaka sem háð eru ríkja á milli, víga- og hersveita ríkis á milli, sem og 

innlendra vígasveita á milli.130 Vegna þess hvers eðlis vopnuð átök nútímans eru hlýtur að teljast 

eðlilegt að dómurinn hafi tileinkað sér svo víðtæka skilgreiningu á hugtakinu, enda hefur hún fests 

í sessi sem hin klassíska skilgreining þar á.131 

Greina má réttarheimildir alþjóðlega mannúðarréttarins í tvennt. Annars vegar eru reglur sem 

mæla fyrir um takmarkanir á aðferðum sem heimilt er að beita í hernaði og hins vegar reglur sem 

miða að því að veita fórnarlömbum vopnaðra átaka vernd. Fyrrnefndu réttarheimildirnar 

samanstanda mestmegnis af milliríkjasamningum sem gerðir voru á tveimur friðarráðstefnum sem 

haldnar voru í hollensku borginni den Haag um og upp úr aldamótum 1900. Þessi angi alþjóða 

mannúðarréttarins er því gjarnan nefndur Haag-réttur (e. Hague Law). Einnig flokkast hér undir 

svokallaðir afvopnunarsamningar en þeir kveða á um höft á tilteknum tegundum hergagna sem 

takmarka notkun þeirra í hernaði.132 

Síðarnefndu réttarheimildirnar samanstanda af reglum sem snúa að því að veita fórnarlömbum 

vopnaðra átaka vernd, þ.e. þeim sem ekki eru sjálfir þátttakendur í tilteknum átökum, þ.m.t. 

stríðsföngum og þeim sem hafa orðið fyrir skipbroti. Meginréttarheimild þessa anga 

mannúðarréttarins eru fjórir samningar sem gerðir voru í svissnesku borginni Genf árið 1949 undir 

forystu Alþjóðanefndar Rauða Krossins (e. International Committee of the Red Cross) og eru 

gjarnan kenndir við borgina. Auk þeirra samanstendur regluverkið af áðurnefndum 

viðbótarbókunum við þá frá 1977 og þjóðréttarvenja sem hafa myndast í framkvæmd ríkja.133 

Þjóðréttarvenjur hafa mikilvægu hlutverki að gegna á sviði alþjóðlegs mannúðarréttar en 

réttarsviðið er í raun undir áhrifum aldagamals hátternis.134 Meginreglan um mannúð (e. principle 

of humanity) ber hæst en hún er sögð vera grundvallar regla á réttarsviðinu og endurspeglast í 

fjölda milliríkjasamningum, túlkunum alþjóðlegra og ríkisbundinna dómstóla og sést í samfelldri 

framkvæmd (e. consistent practice) ríkja í hernaðaraðgerðum sínum. Hún mælir fyrir um að komið 

 

130 Ákæruvaldið gegn Tadic, mál nr. IT-94-1 ICTY (26. janúar 2000), mgr. 70. 
131 Gasser (nmgr. 126) mgr. 5. 
132 Klabbers (nmgr. 98) 221. 
133 Gasser (nmgr. 126) mgr. 4. 
134 sama heimild. 
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skuli mannúðlega fram undir öllum kringumstæðum og veitir því einnig þátttakendum vopnaðra 

átaka vernd gegn því að verða beittir óþarfa þjáningum.135 

 

Skyldan til að vernda 

Sáttmálinn um ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hópmorð  

Hópmorðssáttmálinn hlaut einróma samþykki fulltrúa allra 56 aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna á 

allsherjarþingi stofnunarinnar þann 9. desember 1948 og varð þar með fyrstur í röð 

milliríkjasamninga sem gerðir hafa verið á vegum Sameinuðu þjóðanna á sviði mannréttinda.136 

Hann var undirritaður fyrir Íslands hönd þann 14. maí 1949,137 fullgiltur 29. ágúst 1949138 og 

öðlaðist gildi 12. janúar 1951.139 Honum er ætlað að veita minnihlutahópum vernd gegn árásum 

sem miða að því að ógna tilveru þeirra.140 

Í 2. gr. sáttmálans er að finna þá skilgreiningu á hópmorði sem miðað hefur verið við í  

dómaframkvæmd Alþjóðadómstólsins í Haag.141 Í fimm stafliðum greinarinnar er upptalið hvaða 

verknaðir flokkast sem hópmorð þegar ásetningur þeirra miðar að því að útrýma með öllu eða að 

hluta þjóð, þjóðernishópi, kynþætti eða trúflokki sem slíkum. Auk þess augljósa að drepa 

einstaklinga úr viðkomandi hópi, fellur háttsemi á borð við að beita þvingunaraðgerðum sem miða 

að því að koma í veg fyrir barnsfæðingar142 og að flytja börn úr hópnum með valdi til annars hóps 

undir skilgreininguna.143 Uppi er skoðun um að hún þarfnist endurskoðunar vegna þeirrar þróunar 

sem hefur orðið á sviði alþjóðlegs refsiréttar. Sú krafa hefur þó ekki hlotið náð fyrir eyrum 

alþjóðastofnana.144 

Á fyrsta þingi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna var lögð fram þingsályktunartillaga þess 

efnis að stofnunin skyldi beita sér fyrir gerð fjölþjóða milliríkjasamnings um hópmorð, sem annars 

vegar miðaði að því að hópmorð yrði viðurkennt sem afbrot samkvæmt þjóðarétti, óháð því hvort 

 

135 Geoffrey S Corn, „Humanity, Principle of“ (Max Planck Encyclopedias of International Law, júlí 2013) mgr. 1 

<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1810> skoðað 3. júní 2020.  
136 William A Schabas, „Genocide“ (Max Planck Encyclopedias of International Law, desember 2007) mgr. 2 

<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e804> skoðað 1. júní 2020. 
137 Alþt. 2018-2019, þskj. 69. – 69. mál, inngangur greinargerðar, mgr. 3. 
138 Auglýsing um fullgildingu alþjóðasamnings um ráðstafanir gegn hópmorðum nr. 95/1949. 
139 Auglýsing um gildistöku alþjóðasamnings um ráðstafanir gegn hópmorðum nr. 123/1950. 
140 Schabas (nmgr. 136) mgr. 2. 
141 sama heimild mgr. 1. 
142 Hópmorðssáttmálinn d-liður 2. gr. 
143 sama heimild e-liður 2. gr. 
144 Schabas (nmgr. 136) mgr. 1. 
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það ætti sér stað á stríðs- eða friðartímum, og hins vegar að koma á  allsherjarlögsögu (e. universal 

jurisdiction) vegna þeirra. Allsherjarþingið ályktaði í kjölfarið um að hópmorð gengi gegn 

siðalögmálum, sem og anda og markmiðum Sameinuðu þjóðanna.145 Það samþykkti að hópmorð 

væri afbrot samkvæmt þjóðarétti,146 mælti með því að alþjóðleg samvinna yrði hafin með það fyrir 

augum að koma í veg fyrir frekari hópmorð og koma á refsingu við þeim147 og fól efnahags- og 

félagsmálaráði stofnunarinnar að útbúa drög að milliríkjasamningi.148 Ákvæði um 

allsherjarlögsögu rataði á hinn bóginn ekki í ályktun þingsins.149 

Þrátt fyrir að ályktanir allsherjarþingsins séu ekki bindandi gagnvart aðildarríkjum 

stofnunarinnar, líkt og á við um ályktanir öryggisráðsins, hafa þær nokkurt kennivald í ljósi þess 

að öll ríki eiga sæti á þinginu og atkvæðisvægi þeirra þar er jafnt,150 Til marks um áhrif þess má 

nefna Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna en hún er sögð hafa hrundið af stað hinni 

alþjóðlegu mannréttindabyltingu í kjölfar þess að hafa hlotið undirtektir allsherjarþingsins.151  

Í 1. gr. hópmorðssáttmálans segir að aðildarríki sáttmálans staðfesta að hópmorð, hvort sem 

það sé framið á friðar- eða stríðstímum, sé afbrot samkvæmt þjóðarétti og gangast undir þá skyldu 

annars vegar að koma í veg fyrir að það eigi sér stað og hins vegar refsa þeim sem gerst hafa sekir 

um það. Ekkert kemur fram í sáttmálanum um hvað felist í þeirri skyldu aðildarríkja hans að koma 

í veg fyrir hópmorð. Litið hefur verið svo á í framkvæmd að hún feli annars vegar í sér skyldu ríkis 

til að veita eigin ríkisborgurum vernd gegn hópmorðum og hins vegar sameiginlega skyldu 

alþjóðasamfélagsins í heild sinni til að veita mönnum þessa vernd, óháð landamærum.152  

Meginskyldu sáttmálans er að finna í 5. gr. hans. Þar er mælt fyrir um að aðildarríkjum ber að 

innleiða þau ákvæði í landsrétt sinn sem nauðsynleg eru til þess að unnt sé að framkvæma efni 

sáttmálans, n.t.t. refsingar fyrir þá sem fyrir þá sem framið hafa hópmorð í skilningi 2. gr. hans, 

gert til þess eða átt hlutdeild í slíkum verknaði, sbr. 3. gr. sáttmálans. Í stað allsherjarlögsögu er í 

6. gr. sáttmálans kveðið á um að þeir sem ákærðir hafa verið fyrir hópmorð í skilningi sáttmálans 

skulu vera sóttir til saka af lögbærum dómstól ríkisins þar sem verknaður var framinn eða fyrir 

 

145 Ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna, A/RES/96 (1946) 1. mgr. 
146 sama heimild 5. mgr. 
147 sama heimild 7. mgr. 
148 sama heimild 8. mgr.  
149 Schabas (nmgr. 136) mgr. 3. 
150 Klabbers (nmgr. 98) 94. 
151 sama heimild 120. 
152 Schabas (nmgr. 136) mgr. 6. 
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alþjóðadómstól sem hefur lögsögu í tilteknu máli á grundvelli samþykkis viðkomandi aðildarríkis. 

Enn fremur er í 2. mgr. 7. gr. sáttmálans eru aðildarríki skuldbundin til að framselja einstaklinga 

sem grunaðir eru um hópmorð í samræmi við lög þeirra og milliríkjasamninga þar um en 

samkvæmt 1. mgr. sömu greinar skal hópmorð ekki flokkast sem pólitískt afbrot. 

 

Genfarsamningarnir 

Í kjölfar þeirra voðaverka sem framin voru í seinni heimsstyrjöldinni var ráðist í það mikla verkefni 

að endurrita jus in bello-reglur þjóðaréttarins. Þeirri vinnu lauk með samþykkt fjögurra samninga 

sem almennt eru þekktir sem Genfarsamningarinar frá 1949.153 Hver þeirra kveður á um reglur sem 

veita mönnum lágmarks vernd á stríðstímum, allt frá særðum hermönnum á vígvelli til almennra 

borgara. Þeir hafa gríðarleg áhrif á framgang hernaðar í heiminum en öll ríki alþjóðasamfélagsins 

hafa gerst aðilar að þeim.154 Ísland er engin undantekning þar á en þann 10. ágúst 1965 var 

svissneska utanríkisráðuneytinu afhent fullgildingarskjal fyrir Íslands hönd.155 

Fyrstu þrjú ákvæði samningana fjögurra eru samhljóða og þjóna því sem einskonar 

stefnuyfirlýsing.156 Samkvæmt 1. gr. þeirra skuldbinda aðildarríki sig til að virða efni þeirra í 

samræmi við meginregluna pacta sunt servanda. Enn fremur gangast aðildarríki samkvæmt 

greininni undir þá skyldu að tryggja að þeir séu virtir „í hvívetna“. Samkvæmt ráðgefandi áliti 

Alþjóðadómstólsins í hinu svokallaða Veggjarmáli (e. Legal Consequences of the Construction of 

a Wall in the Occupied Palestinian Territory) ber að skilja þessa skyldu sem svo að hún hvíli á 

sérhverju samningsríki, hvort sem þeir séu á meðal deiluaðila tiltekinna átaka eður ei.157 Í ljósi þess 

að um skyldu er að ræða myndi hvatning til deiluaðila um að virða þjóðréttarreglur sem gilda á 

stríðstímum ekki teljast ólögmæt íhlutun í innri málefnum þess ríkis þar sem átökin eiga sér stað.158 

Það sama myndi vitanlega einnig gilda um synjun umsóknar um leyfi til hergagnaflutninga. 

 

 

153 Gasser (nmgr. 126) 13. 
154 Samningarnir eru eftirfarandi: Genfarsamningur um bætta meðferð særðra og sjúkra hermanna á vígvelli, 

Genfarsamningur um bætta meðferð særðra, sjúkra og skipreika sjóliða á hafi, Genfarsamningur um meðferð 

stríðsfanga og Genfarsamningur um vernd almennra borgara á stríðstímum. 
155 Auglýsing um gildistöku Genfarsamninga frá 12. ágúst 1949 til verndar friði og til þess að draga úr skelfingum 

styrjalda nr. 16/1965. 
156 Klabbers (nmgr. 98) 224. 
157 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Ráðgefandi álit) 2004 

<icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf> sóttur 7. júní 2020,  mgr. 158. 
158 Gasser (nmgr. 126) mgr. 41. 
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Framkvæmd á Íslandi 

Samkvæmt ofangreindu ber Íslandi skylda til að gera það sem í valdi þess stendur til að koma í 

veg fyrir hópmorð og lágmarka þær þjáningar sem þátttakendur og fórnarlömb vopnaðra átaka 

verða fyrir, óháð því hvort það tengist tilteknum átökum með beinum hætti eða ekki. Lög um 

refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði nr. 144 voru sett árið 

2018 til þess að fullnægja alþjóðlegum skuldbindingum Íslands samkvæmt hópmorðssáttmálanum, 

Genfarsamningunum frá 1949 og viðbótarbókanirnar við þá frá 1977. Auk þess var með lögunum 

sett nauðsynleg lagaákvæði til að tryggja að íslensk stjórnvöld gæti nýtt sér fyllingarlögsögu 

Alþjóðlega sakamáladómstólsins.159 

Lögin kveða á um ævilanga fangelsisrefsingu fyrir verknaði á borð við hópmorð,160 glæpi gegn 

mannúð161 og stríðsglæpi í vopnuðum átökum, bæði alþjóðlegra162 og innanríkisátaka,163 og glæpi 

gegn friði.164 Þá er í 8. gr. laganna kveðið á um að tilraun eða hlutdeild í brotum samkvæmt 

lögunum séu refsiverð. Tekið er mið af skilgreiningum hópmorðssáttmálans og Genfarsamningana 

og lögð er hámarks refsing sem leyfileg er á Íslandi við öllum brotunum. 

 

Afvopnunarsamningar 

Svokallaðir afvopnunarsamningar eru gerðir með það fyrir augum að leggja bann við þróun, 

framleiðslu, söfnun og notkun tiltekinna tegunda hergagna og um eyðingu þeirra. Sá fyrsti kom í 

formi hinnar svokallaðrar St. Petersborgar-yfirlýsingar (e. Declaration renouncing the Use in Time 

of War of Explosive Projectiles under 400 Grammes Weight) þar sem tiltekin ríki komust á sátt 

um að notast ekki við ákveðna gerð skotfæra vegna þess að þau ollu óvinahermönnum óþarflega 

miklum þjáningum.165 Það hvílir hins vegar engin almenn skylda á ríkjum að þjóðarétti til að 

afvopnast. Þetta staðfesti alþjóðadómstóllinn í máli Nicaragua gegn Bandaríkjum Norður-Ameríku 

að grundvallarregla þjóðaréttar, sem kennd er við hið fræga Lotus-mál frá árinu 1927, um að það 

 

159 Þskj. 69. – 69. mál (nmgr. 137) inngangur greinargerðar, mgr. 2. 
160 Lög um refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði nr. 144/2018, 1. mgr. 1. gr. 
161 sama heimild 1. mgr. 2. gr. 
162 sama heimild 1. mgr. 3. gr. 
163 sama heimild 1. mgr. 4. gr. 
164 sama heimild 1. mgr. 5. gr 
165 Gasser (nmgr. 126) mgr. 10.  
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væru engar reglur að þjóðarétti aðrar en þær sem fullvalda ríki hefðu sjálf samþykkt að vera bundin 

af, ætti við um söfnun vopna eins og önnur málefnasvið þjóðaréttar.166 

Ísland hefur gengið að ýmsum afvopnunarsamningum en elstur þeirra er Genfarsamningur um 

bann við notkun eiturefna, gass og sýkla í hernaði (e. Protocol for the prohibition of the use in war 

of asphyxiating, poisonous or other gases, and of bacteriological methods of warfare) frá árinu 

1925.167 Á tímum kalda stríðsins urðu svo til fjöldi milliríkjasamninga sem lögðu bann við notkun 

og viðskiptum með tilteknar tegundir vopna en lífefnasamningurinnar frá 1972 er þar á meðal.168 Í 

kjölfar falls Berlínarmúrsins litu fáeinir afvopnunarsamningar til viðbótar dagsins ljós169 en þar ber 

einna helst að nefna efnavopnasamninginn frá 1992, Ottawa-samninginn frá 1997 og 

klasasprengjusamninginn frá 2008. Á Ísland hafa verið sett lög um framkvæmd þessara þriggja 

samninga, sbr. lög um framkvæmd samnings um bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun 

efnavopna og um eyðingu þeirra nr. 17/2000, lög um framkvæmd samnings um bann við notkun, 

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

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

Ísland er aðili að öllum ofgreindum afvopnunarsamningum og er því bundið af ákvæðum 

þeirra. Allir hafa þeir að geyma ákvæði sem mælir m.a. fyrir um bann við flutningi á tilteknum 

hergögnum, hvort heldur sem er með beinum eða óbeinum hætti.170 Skyldurnar sem af 

samningunum leiðir eru því þær sömu, þó að um mismunandi hergögn sé að ræða. Þessar skyldur 

fela í sér að Íslandi ber að gera allt sem í sínu valdi stendur til að koma tilteknum hergögnum úr 

um umferð og hindra að þau rati til stríðshrjáðra svæða heimsins. 

 

Vopnaviðskiptasamningur Sameinuðu þjóðanna 

Fyrir gerð vopnaviðskiptasamnings Sameinuðu þjóðanna árið 2013 lutu þjóðréttarreglur á sviði 

vopnamála fyrst og fremst að notkun þeirra, fremur en viðskiptum með þau. Takmarkanir á 

vopnaviðskipti voru einungis á grundvelli þeirra réttarheimilda sem að ofan eru rakin, þ.e. 

þvingunaraðgerða öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og hinna ýmsu afvopnunarsamninga sem 

 

166 Nicaragua málið (Nicaragua gegn Bandaríkjum Norður-Ameríku) (Dómur) [1986] ICJ Rep 392, mgr. 269. 
167 Genfarsamningur um bann við notkun eiturefna, gass og sýkla í hernaði (samþykktur 17. júní 1925, tók gildi 9. 

maí 1926) Stjtíð. C, 19/1966  (94 UNTS 65). 
168 Stuart Casey-Maslen o.fl., The Arms Trade Treaty: A Commentary (Oxford University Press 2016) 5. 
169 sama heimild. 
170 Lífefnavopnasamningurinn 3. gr.; efnavopnasamningurinn a-liður 1. mgr. 1. gr.; Ottawa-samningurinn 2. mgr. 1. 

gr.; klasasprengjusamningurinn 2. mgr. 1. gr.  
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miða að því að banna tilteknar tegundir hergagna. Reynslan hefur hins vegar sýnt að slík úrræði 

duga ekki til en gríðarlegt magn vopna, talið í hundruðu milljónum, eru í umferð í heiminum í dag. 

Þá er um gríðarlega háar fjárhæðir að tefla en talið er að árleg velta alþjóðlegra vopnaviðskipta 

með hefðbundin vopn (e. conventional arms) hlaupi á tugum milljarða bandaríkjadala.171 

Fyrsta samningsákvæðið sem kvað á um höft á vopnaviðskipti í milliríkjasamningi er að 

líkindum það sem finna má í samningi um þrælaviðskipti og innflutning skotvopna, skotfæra og 

brennivíns frá árinu 1890 (e. Convention Relative to the Slave Trade and Importation into Africa 

of Firearms, Ammunition, and Spiritous Liquors).172 Höft á innflutning skotvopna voru þar sögð 

vera meðal áhrifaríkustu aðferða til að sporna við þrælaviðskiptum í Afríku.173 Í samningnum er 

lagt bann við innflutningi skotvopna, sérstaklega rifla og þróaðra vopna, auk skotfæra á 

yfirráðasvæði samningsaðila í heimsálfunni.174 Bann þetta tók á hinn bóginn ekki til eigin 

innflutnings samningsríkjanna á slíkum gögnum175 og má því færa rök fyrir því að þessi regla hafi 

frekar miðað að því að viðhalda ríkjandi skipulagi en mannúðarmálum.176 

Síðustu áratugi fyrir gerð vopnaviðskiptasamningsins fór að fara í auknu mæli fyrir 

hugmyndum þess efnis að það dygði ekki til að reglubinda notkun vopna ef markmið um heimsfrið, 

öryggi og að draga úr þjáningum manna ættu að verða að veruleika. Það þyrfti því að gera fjölhliða 

milliríkjasamning sem kvað á um eftirlit með vopnaviðskiptum. Þetta var þó ekki gert án 

vandkvæða. Almennt var viðurkennt að kjarni vandans lægi í því að vopn rötuðu gjarnan í rangar 

hendur en það var auðvitað háð því út frá hvaða sjónarhorni litið var á málið.177 Að lokum komst 

hins vegar niðurstaða í málið í formi vopnaviðskiptasamnings Sameinuðu þjóðanna árið 2013. 

Vopnaviðskiptasamningurinn útlistar í átta stafliðum 1. mgr. 2. gr. þau hergögn sem falla undir 

gildissvið hans en það spannar allt frá skriðdrekum til vopna sem flokkast sem smávopn en öll eiga 

þau sammerkt að teljast til hefðbundinna hernaðarvopna. Í 5. gr. samningsins er að finna ákvæði 

sem mæla fyrir um almenna framkvæmd efni samninsins. Samkvæmt 2. mgr. greinarinnar er t.a.m. 

lögð sú skylda á herðar aðildarríkjum að starfrækja eftirlitskerfi með útflutningi á hefðbundnum 

 

171 Casey-Maslen o.fl. (nmgr. 168) 7. 
172 sama heimild 3. 
173 Samningur um þrælaviðskipti og innflutning skotvopna, skotfæra og brennivíns (Convention Relative to the 

Slave Trade and Importation into Africa of Firearms, Ammunition, and Spiritous Liquors) (samþykktur 2. júlí 1890, 

tók gildi 31. ágúst 1891) 7. mgr. 1. gr. 
174 sama heimild 8. gr. 
175 sama heimild 2. mgr. 9. gr. 
176 Casey-Maslen o.fl. (nmgr. 168) 3. 
177 sama heimild 7-8. 
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vopnum og í 5. mgr. hennar er kveðið á um skyldu aðildaríkja til að setja á laggirnar hæft stjórnvald 

til þess að hafa skilvirkt og gegnsætt innlent eftirlit sem setur reglur um flutninga þessara vopna, 

auk skotfæra178 og vara- og íhluta í þau.179 

Samkvæmt 6. gr. vopnaviðskiptasamningsins er kveðið á um að aðildaríkjum beri skylda til að 

banna flutninga á hefðbundnum vopnum og öðrum hergögnum sem stríða gegn tilmælum 

öryggisráðsins á grundvelli VII. kafla stofnsáttmálans, sérstaklega þau sem mæla fyrir um 

vopnaviðskiptabönn,180 eða til svæða þar sem vitað er að þau verða notuð til að fremja hópmorð, 

glæpi gegn mannkyni, brot gegn Genfarssamningunum eða aðra stríðsglæpi eins og þeir eru 

skilgreindir í milliríkjasamningum.181 

Enn fremur er í 7. gr. vopnaviðskiptasamningsins lögð rannsóknarskylda á herðar 

aðildarríkjum þegar um aðra hergagnaflutninga en þá sem brjóta gegn ákvæði 6. greinar er að ræða. 

Þeim ber við úthlutun útflutningsleyfis m.a. að leggja mat á hversu líklegt sé að tiltekin hergögn 

verði notuð með þeim hætti að það ógni friði og öryggi í heiminum182 eða brjóti alvarlega gegn 

reglum alþjóðlegs mannúðarréttar183 eða mannréttindum.184 Í þessu samhengi er rétt að nefna að sú 

skylda hvíli einnig á íslenskum stjórnvöldum á grundvelli 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 að 

sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Sú regla ætti vissulega 

við um ákvörðun um úthlutun leyfis til hergagnaflutninga á grundvelli 1. mgr. 78. gr. lfl. 

 

Lög um eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu 

Auk hinnar almennrar skyldu ríkja að gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru að landsrétti  til 

að standa við skuldbindingar sínar að þjóðarétti er í 14. gr. vopnaviðskiptasamningsins kveðið á 

um að innleiða beri þau ákvæði hans í landsrétt sem nauðsynlegt er til þess að framfylgja 

skuldbindingum á grundvelli hans. Ekki var talið að aðild Íslands að samningnum hafi kallað á 

lagabreytingar hér á landi en framkvæmd hans fer eftir lögum um eftirlit með þjónustu og hlutum 

sem geta haft hernaðarlega þýðingu nr. 58/2010.185 Markmið þeirra er að auka alþjóðaöryggi og 

 

178 Vopnaviðskiptasamningurinn 3. gr. 
179 sama heimild 4. gr. 
180 sama heimild 1. mgr. 6. gr. 
181 sama heimild 3. mgr. 6. gr. 
182 sama heimild a-liður 1. mgr. 7. gr. 
183 sama heimild i-liður b-liðar 1. mgr. 7. gr. 
184 sama heimild ii-liður b-liðar 1. mgr. 7. gr. 
185 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1385 – 498. mál, 5. 
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tryggja virðingu fyrir mannréttindum í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar, m.a. með því að 

hafa eftirlit með, banna og/eða leyfisbinda útflutning á hlutum sem má nota til hryðjuverka, 

bælingar eða í hernaðarlegum tilgangi, hvort heldur sem er með beinum eða óbeinum hætti, sbr. 

1. mgr. 1. gr. þeirra. 

Í greinargerð með frumvarpi til laganna segir að eftirlit með útflutningi sem hefur hernaðarlega 

þýðingu sé viðhaft á Íslandi vegna alþjóðlegra skuldbindinga sem miða að því að hefta sölu 

hefðbundinna vopna, gjöreyðingarvopna, sem og hættulegra hluta. Nauðsynlegt þótti að takmarka 

dreifingu slíkra gagna til ákveðinna staða, hópa eða einstaklinga til að forðast að þau nýttust til 

hryðjuverka eða annarrar ólögmætrar starfsemi. Samkvæmt greinargerðinni skyldu öryggis-, 

mannréttinda- og mannúðarsjónarmið liggja ákvörðun um að hefta útbreiðslu hættulegra hluta til 

grundvallar. Fram kemur að þágildandi lög um útflutningsleyfi o.fl. nr. 4/1988 hafi ekki haft að 

geyma nægar heimildir til þess að Ísland gæti tekið að fullu þátt í alþjóðasamstarfi um að hefta 

útbreiðslu þjónustu og hluta sem hafa hernaðarlega þýðingu. Slíkt kynni að hafa í för með sér að 

viðskiptahöft væru sett á Ísland en í greinargerðinni er sem dæmi nefnt að í Japan sé bannað að 

fjárfesta í ríkjum sem ættu ekki þátt í slíku samstarfi.186 

Markmiðið með framlagningu frumvarpsins var m.a. að gera aðilum frá ríkjum með slíka 

löggjöf kleift að fjárfesta á Íslandi. Við setningu laganna voru þágildandi reglur um eftirlit með 

hlutum og þjónustu sem hafa hernaðarlega þýðingu hertar og útvíkkaðar. Þá var með lögfestingu 

frumvarpsins settar reglur um eftirlit með hernaðarlega mikilvægri þjónustu og fjárfestingum. Við 

undirbúning þess var horft til reglna á Norðurlöndunum og í Evrópusambandinu, með það fyrir 

sjónum að draga úr hættu á umflutningi ólöglegrar vöru frá EES-ríkjum um íslenskt 

yfirráðasvæði.187 

Í greinargerðinni segir að alþjóðleg samvinna um útflutningseftirlit hafi aukist verulega á 

undanförnum árum. Þjóðréttarskuldbindingarnar sem þar eru nefndar eru fyrirmæli öryggisráðs 

Sameinuðu þjóðanna, efnavopnasamningurinn, skuldbindingar sem fylgja aðild Íslands að 

svonefndum Ástralíuhópi (efna- og lífefnavopn), eftirlitskerfið með flugskeytatækni (Missile 

Technology Control Regime – MTCR), öryggisátakið gegn útbreiðslu gereyðingarvopna 

 

186 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 128 – 155. mál, athugasemdir. 
187 sama heimild. 
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(Proliferation Security Initiative – PSI) og Haag-atferlisreglurnar gegn útbreiðslu skotflauga 

(Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation – HCOC).188 

Grundvöllur samstarfs á borð við Ástralíuhópinn, MTCR, PSI og HCOC er sagt grundvallast 

á því að aðildarríki sammælst um samræmdar aðgerðir sem þeim er ætlað að koma í framkvæmd 

innan lögsögu sinnar, án þess þó að formlegir alþjóðasamningar hafi verið gerði þar um. Þá segir 

að Ísland hafi nýlega gerst aðili að hinum svokallaða Kjarnbirgjahópi (e. Nuclear Suppliers Group) 

og sótt um aðild að Wassenaar-fyrirkomulaginu (e. Wassenaar Arrangement) um takmarkanir á 

sölu hergagna. Þetta samstarf er í greinargerðinni sagt snúast um að stuðla að alþjóðafriði og öryggi 

með virku útflutningseftirliti og að aðild Íslands sé forsenda þess að erlendum fjárfestum, t.a.m. 

japönskum í koltrefjaiðnaði, sé heimilt að fjárfesta hér á landi.189 

Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. laganna nær gildissvið þeirra yfir íslenska ríkisborgara og útlendinga 

samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga um refsilögsögu, sem endranær, en bætir við að þau 

geri íslenskum ríkisborgurum refsiábyrgð fyrir verknað sem þeir fremja erlendis þrátt fyrir að 

verknaðurinn sé ekki refsiverður samkvæmt lögum þess ríkis þar sem brotið er framið. 

Meginregluna í þeim efnum er hins vegar að finna í 2. tl. 1. mgr. 5. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940. Þar segir að refsað skuli eftir íslenskum hegningarlögum fyrir verknað sem íslenskir 

ríkisborgarar hafa framið erlendis, sé það jafnframt refsivert eftir lögum þess. 

 

Útflutningsleyfi 

Í 1. mgr. 4. gr. laganna er kveðið á um bann við útflutningi hergagna eða hluta með tvíþættu 

notagildi nema með leyfi ráðherra. Ákvæðið taki þó ekki til leyfi fyrir útflutningi á vopnum sem 

falla undir gildissvið vopnalaga en það er í höndum lögreglustjóra, að höfðu samráði við 

utanríkisráðuneytið, sbr. 2. málsl. 3. mgr. 2. gr. laganna. Þá kemur einnig fram að listar yfir slík 

hergögn og hluti skulu birtir í B-deild stjórnartíðinda. 

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna eru hergögn: „vopn og skotfæri sem hafa hernaðarlega 

þýðingu, hernaðarökutæki, hernaðarbúnaður, aðföng til hernaðar, hernaðarleg tækni, herbúnaður 

sem ekki er ætlaður ríkisher og varahlutir í framangreinda hluti.“ Henni svipar til skilgreiningar 

núgildandi reglugerðar um flutning hergagna með loftförum. Það sem helst greinir á milli er að 

 

188 sama heimild. 
189 sama heimild. 
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skilgreining reglugerðarinnar tiltekur ekki herbúnað sem ekki er ætlaður ríkisher, þó að munurinn 

sé enginn í framkvæmd í ljósi gildissviðs reglugerðarinnar. Í athugasemdum við 3. gr. 

frumvarpsins segir að hugtakið sé þýðing á enska orðinu paramilitary.190 Í 3. tl. sömu málsgreinar 

segir að hlutur taki m.a. til vöru, búnaðar, hugbúnaðar og tækni, að hergögnum meðtöldum. Þá er 

hlutur með tvíþætt notagildi skilgreindur í 4. tl. málsgreinarinnar sem hlutur sem bæði megi nota 

í borgaralegum og hernaðarlegum tilgangi, þ.m.t. allir hlutir sem má nota án þess að þeir springi 

og við hvers konar framleiðslu kjarnavopna eða annars kjarnasprengjubúnaðar. 

Ekki er að sjá annað en að stjórnvöld hafi tryggt framkvæmd vopnaviðskiptasamningsins að 

landsrétti í samræmi við 14. gr. hans og komið á fót regluverki er lýtur að útflutningi á 

hefðbundnum vopnum í samræmi við skuldbindingar Íslands á grundvelli 2. mgr. 5. gr. hans. 

Ummæli Þórólfs Árnasonar, fyrrverandi forstjóra Samgöngustofu, sem fram komu í Kveiki, 

fréttarskýringarþætti Ríkisútvarpsins, um að stofnunin hefði ekki búið yfir sérþekkingu á 

þjóðréttarskuldinbingum Íslands á sviði mannúðarréttar á þeim árum sem framkvæmd 

leyfisveitingar  var í þeirra höndum191 vekja hins vegar athygli í ljósi skyldunnar sem kveðið er á 

um í 5. mgr. sömu greinar. Þá kom einnig fram í viðtali við samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 

að Ísland hefði hvorki her né leyniþjónustu til þess að uppfylla þá rannsóknarskyldu sem kveðið 

er á um í 7. gr. vopnaviðskiptasamningsins og yrði því að reiða sig á að upplýsingar frá 

stjórnvöldum viðtökulands tiltekinna hergagna ættu við rök að styðjast.192 

  

 

190 sama heimild athugasemdir við 3. gr. 
191 Sigurður Ingi Jóhannsson, „Kveikur – Vopnaflutningar Atlanta og kannabis“ (RÚV 27. febrúar 2018). 
192 Þórólfur Árnason, „Kveikur – Barka og vopnaflutningar“ (RÚV 6. mars 2018). 
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Niðurstöður 

Af öllu ofangreindu er ljóst að Ísland ber bæði almennar og ítarlega skilgreindar skyldur að 

þjóðarétti sem gæta ber að við veitingu leyfis til hergagnaflutninga á grundvelli 1. mgr. 78. gr. lfl. 

Í kjölfar þeirrar fjölmiðlaumfjöllunar sem vísað er til í inngangi ritgerðarinnar var ráðist í 

breytingar á regluverki slíkra leyfisveitinga til íslenskra aðila en svo virðist sem að nauðsyn hafi 

borið til. Í fyrsta lagi ber að nefna tilfærslu málaflokksins á milli ráðuneyta. Í ljósi þess hvers eðlis 

umræddar skuldbindingar eru hlýtur að teljast eðlilegt að utanríkis- og samvinnumálaráðherra 

annist framkvæmd slíkra leyfisveitinga í stað samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Áðurgreind 

ummæli samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og fyrrverandi forstjóra Samgöngustofu um 

málaflokkinn renna stoðum undir þá niðurstöðu en af þeim má vera ljóst að þar hafi verið skortur 

á þeirri sérþekkingu sem nauðsynleg er á sviði mannúðarréttar til þess að fara með framkvæmd 

slíkrar leyfisveitingar. 

Þá endurspeglar reglugerð um flutning hergagna með loftförum 464/2019 betur það hlutverk 

sem hergagnaflutningar gegna í vopnuðum átökum samtímans og skyldur Íslands að því er varðar 

varðveislu friðar, öryggis og mannúðar í heiminum. Á grundvelli þeirra þjóðréttarskuldbindinga 

sem að ofan eru rakin ber Íslandi skylda til að gera það sem í sínu valdi stendur til að koma í veg 

fyrir að hópmorð séu framin og draga úr þeim þjáningum sem vopnuð átök hafa í för með sér. 

Einnig ber Íslandi að leggja sitt af mörkum við að koma tilteknum vopnum úr umferð á grundvelli 

afvopnunarsamninga sem það hefur gerst aðili að. Þá hefur Ísland gengist undir þá skuldbindingu 

að þjóðarétti að leyfisbinda útflutning tiltekinna hefðbundinna vopna samkvæmt 

vopnaviðskiptasamningnum og hafa með því skilvirkt og gegnsætt eftirlit með því. 

Þess ber að geta að samkvæmt skýrslu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins um flutning 

hergagna með borgaralegum loftförum á árunum 2008-2017, frá árinu 2018, komst ráðuneytið að 

þeirri niðurstöðu að engar vísbendingar væru um að Flugmálastjórn eða Samgöngustofa hafi veitt 

leyfi til hergagnaflutninga sem höfðu verið í andstöðu við þjóðréttarskuldbindingar Íslands, hvorki 

um íslenska lofthelgi né til íslenskra aðila sem starfa á alþjóðavettvangi.193 

  

 

193 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, „Skýrsla um flutning hergagna með borgaralegum loftförum á árunum 

2008-2017“ (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 24. maí 2018) 7 

<www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=e9bc52d6-601f-11e8-942c-005056bc530c> skoðað 7. júní 2020. 
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