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DET KGL. UTENRIKSDEPARTEMENT, OSLO 
 
FNs Sikkerhetsråd vedtok 3. mars 2008 resolusjon 1803 (2008) som viderefører og 
skjerper gjeldende sanksjonene mot Iran, jf. Sikkerhetsrådets resolusjoner 1696 
(2006), 1737 (2006) og 1747 (2007).  
  
 
I den seneste resolusjonen slår Sikkerhetsrådet blant annet fast at Iran ikke 
har etablert fullstendig og vedvarende stans i kjernefysiske aktiviteter eller 
gjenopptatt sitt samarbeid med IAEA. Landet har heller ikke rettet seg etter 
bestemmelsene i Sikkerhetsrådets tidligere resolusjoner. 
 
  
 
En del av sanksjonsregimet nedfelt i resolusjon 1803 (2008) er innreise- og 
transittrestriksjoner for enkeltpersoner tilknyttet Irans kjernefysiske 
aktiviteter eller utvikling av leveringssystem for kjernevåpen. 
 
  
 
Utenriksdepartementet vil med dette anmode Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
om å gi nødvendige instrukser for å sørge for at reiserestriksjonene, som 
fremgår av resolusjonens operative paragrafer 3 til 6, gjennomføres fra norsk 
side. 
 
  
 
Paragrafene 3 til 6 lyder slik (uoffisiell norsk oversettelse): 
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[Sikkerhetsrådet] oppfordrer alle medlemsstater til å være aktsomme og å utvise 
tilbakeholdenhet med hensyn til innreise til eller transitt gjennom deres 
territorier for personer som deltar i, er direkte tilknyttet eller bidrar til 
Irans spredningsfølsomme kjernefysiske virksomhet eller til utvikling av 
leveringssystemer for kjernevåpen. [Sikkerhetsrådet] beslutter i den forbindelse 
at medlemsstatene skal underrette Sanksjonskomiteen for Iran dersom en person 
som angitt i vedlegget til resolusjon 1737 (2006), vedlegg I til resolusjon 1747 
(2007) eller vedlegg I til denne resolusjon reiser inn på eller i transitt 
gjennom deres territorium. Det samme gjelder for personer som i henhold til 
Sikkerhetsrådet eller Sanksjonskomiteen for Iran deltar i, er direkte tilknyttet 
eller bidrar til Irans spredningsfølsomme kjernefysiske virksomhet eller til 
utvikling av leveringssystemer for kjernevåpen, blant annet ved at de er 
involvert i anskaffelser av ulovlige gjenstander, varer, utstyr, materiale og 
teknologi som fastsatt ved og i henhold til tiltakene i paragrafene 3 og 4 i 
resolusjon 1737 (2006). Dette gjelder likevel ikke i tilfeller der innreise 
eller transitt skyldes virksomhet som har direkte sammenheng med gjenstandene 
nevnt i nr. 3 bokstav b) i) og ii) i resolusjon 1737 (2006).  
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[Sikkerhetsrådet] understreker at ikke noe i paragraf. 3 ovenfor, krever at en 
medlemsstat skal nekte egne borgere innreise til sitt territorium, og at alle 
medlemsstater, ved gjennomføring av paragraf 3, skal vektlegge humanitære 
hensyn, herunder religiøse forpliktelser, og også nødvendigheten av å oppfylle 
formålene i denne resolusjon, resolusjon 1737 (2006) og resolusjon 1747 (2007), 
også der artikkel XV i IAEAs vedtekter kommer til anvendelse. 
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[Sikkerhetsrådet] beslutter at alle medlemsstater skal treffe nødvendige tiltak 
for å hindre innreise til eller transitt gjennom deres territorier for personene 
angitt i vedlegg II til denne resolusjon. Det samme gjelder for personer som i 
henhold til Sikkerhetsrådet eller Sanksjonskomiteen for Iran deltar i, er 
direkte tilknyttet eller bidrar til Irans spredningsfølsomme kjernefysiske 
virksomhet eller til utvikling av leveringssystemer for kjernevåpen, blant annet 
ved at de er involvert i anskaffelser av ulovlige gjenstander, varer, utstyr, 
materiale og teknologi som fastsatt ved og i henhold til tiltakene i paragrafene 
3 og 4 i resolusjon 1737 (2006). Dette gjelder likevel ikke i tilfeller der 
innreise eller transitt skyldes virksomhet som har direkte sammenheng med 
gjenstandene nevnt i paragraf 3 bokstav b) i) og ii) i resolusjon 1737 (2006), 
Ikke noe i denne paragraf forplikter en stat til å nekte egne borgere innreise 
til sitt territorium. 
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[Sikkerhetsrådet] beslutter at de pålagte tiltakene i paragraf 5 ovenfor, ikke 
skal gjelde i tilfeller der Sanksjonskomiteen for Iran i enkeltsaker fastslår at 
reisen kan begrunnes i humanitære behov, herunder religiøse forpliktelser, eller 
dersom Sanksjonskomiteen for Iran kommer fram til at et unntak vil fremme denne 
resolusjons formål på annen måte. 
 
  
 
 
 
Resolusjonstekstene med tilhørende vedlegg følger vedlagt. 
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