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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um þær aðferðir sem Ísland hefur beitt við afmörkun hafsvæða sinna. 

Farið er yfir þróun regluverksins um efnahagslögsöguna og landgrunnsins ásamt tilkomu 

Genfarsamninganna og Hafréttarsáttmálans. Farið er yfir réttindi og skyldur ríkja í 

efnahagslögsögunni og landgrunninu ásamt því að farið er stuttlega yfir réttindi og skyldur 

ríkja á alþjóðlega hafsbotnssvæðinu. Með tilkomu efnahagslögsögu hugtaksins í 

Hafréttarsáttmálanum ásamt ítarlegu regluverki um landgrunnið varð þörfin fyrir regluverki 

um afmörkun hafsvæða milli aðlægra og mótlægra ríkja meiri. Farið er yfir þær reglur sem 

gilda um úrlausn ágreiningsmála í Hafréttarsáttmálanum og þær leiðir sem ríki geta farið með 

deilumál sín um afmörkun hafsvæða. Í Hafréttarsáttmálanum er fjallað um skyldu til að 

afmarka hafsvæði milli aðlægra og mótlægra ríkja en ekki er fjallað um sérstaka aðferð við 

afmörkunina. Aðferðir við afmörkun hafsvæða hafa að mestu verið mótaðar í dómaframkvæmd 

dómstóla og gerðardóma og er því farið yfir þær aðferðir sem myndast hafa, bæði fyrir og eftir 

Hafréttarsáttmálann, ásamt því að fjallað er um aðferðir sem ríki hafa farið í 

milliríkjasamningum. Ísland hefur aldrei farið með deilumál sín, varðandi afmörkun hafsvæða, 

fyrir dómstóla eða gerðardóma en hefur aftur á móti farið með ágreining fyrir sáttameðferð. 

Ísland hefur gert fjóra samninga og tvö samkomulög um þau hafsvæði sem skarast við 

nágrannaríki sín. Eftir stendur eitt hafsvæði sem ekki hefur verið afmarkað með samningi eða 

samkomulagi. Þar sem Ísland hefur farið samningaleiðina er það ekki skyldugt til að beita þeim 

aðferðum sem beitt hefur verið í dómaframkvæmd en Ísland hefur samt sem áður, í samningum 

og samkomulögum sínum, nýtt margar þær aðferðir sem dómstólar og gerðardómar hafa 

myndað í dómaframkvæmd. Ísland hefur einnig farið óhefðbundnar leiðir við afmörkun 

hafsvæða utan 200 sjómílna sem önnur ríki hafa ekki áður farið í milliríkjasamningum.  
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Abstract 

In this paper, the methods that Iceland has used in its maritime delimitation will be discussed. 

The development of the rules and regulations of the exclusive economic zone and the 

continental shelf is mentioned, along with the advent of the Geneva Conventions and UNCLOS 

coastal states’ rights and obligations. The rules of the maritime delimitation of these maritime 

zones are discussed, along with a brief discussion of the Area. With the advent of the exclusive 

economic zone in UNCLOS and the detailed rules of the continental shelf, the need for rules 

regarding maritime delimitations between adjacent and opposite coasts became more apparent. 

Rules regarding the settlement of disputes between coastal states in maritime delimitation 

disputes and the methods states can use with regards to settling disputes will be discussed. In 

UNCLOS, the obligation to delimit maritime zones is clear, but the method of delimitation is 

not to be found. The methods of delimitation have been made through jurisprudence and state 

practice, and therefore, these methods, as they took shape both before and after UNCLOS 

entered into force, will be discussed, along with state practice. Not including Iceland’s 

conciliation commission in 1981, Iceland has never settled disputes regarding maritime 

delimitation in court or by arbitral tribunal; it has negotiated all of its maritime delimitation 

with four agreements and two agreed minutes, but one area remains to be delimited. Since 

Iceland has always negotiated its maritime delimitation, it is not bound to the methods used by 

courts and tribunals. Iceland has nevertheless, in its agreements and agreed minutes, used most 

of the methods that courts and tribunals have used through jurisprudence in its maritime 

delimitations. Iceland has, however, also used unconventional methods in the delimitation of 

the continental shelf beyond 200 nautical miles, which neither courts and tribunals nor states 

have used before. 

  



 III  

 

Efnisyfirlit 

Inngangur ................................................................................................................................... 1 

1. Þróun efnahagslögsögunnar og landgrunns ........................................................................... 3 

1.1 Þróun efnahagslögsögunnar og landgrunns ..................................................................... 3 

1.2 Regluverk Hafréttarsáttmálans ......................................................................................... 5 

1.2.1 Efnahagslögsagan ..................................................................................................... 6 

1.2.2 Landgrunnið .............................................................................................................. 7 

1.2.3 Alþjóðlega hafsbotnssvæðið ................................................................................... 12 

1.2.4 Afmörkun efnahagslögsögu og landgrunns ............................................................ 13 

2. Úrlausn ágreiningsmála við afmörkun ................................................................................. 16 

3. Aðferðir við afmörkun efnahagslögsögu og landgrunns ..................................................... 21 

3.1 Aðferðir dómstóla fyrir Hafréttarsáttmálann ................................................................. 21 

3.2 Aðferðir dómstóla eftir Hafréttarsáttmálann .................................................................. 25 

3.2.1 Aðstæður sem skipta máli – Landfræðilegar .......................................................... 29 

3.2.2 Aðstæður sem skipta máli – aðrar en landfræðilegar.............................................. 37 

3.3 Aðrar aðferðir ................................................................................................................. 39 

3.3.1 Sameiginleg afmörkun hafsvæða ............................................................................ 39 

3.3.2 Sameiginleg nýtingarsvæði ..................................................................................... 40 

3.3.3 Hornlínuaðferðir ..................................................................................................... 42 

3.4 Afmörkun hafsvæða ríkja með samningum ................................................................... 44 

4. Framkvæmd Íslands við afmörkun hafsvæða ...................................................................... 46 

4.1 Samningur Íslands við Noreg árið 1980 ........................................................................ 46 

4.2 Samningur Íslands við Danmörku vegna Grænlands árið 1997 .................................... 50 

4.2.1 Aðferðir við afmörkun ............................................................................................ 51 

4.2.1 Aðstæður sem komu til skoðunar ........................................................................... 52 

4.3 Samningur Íslands við Noreg árið 1998 ........................................................................ 54 

4.3.1 Aðferðir við afmörkun ............................................................................................ 55 

4.3.2 Aðstæður sem komu til skoðunar ........................................................................... 55 

4.4 Samkomulag Íslands við Danmörku og Noreg árið 2006 .............................................. 56 

4.4.1 Aðferðir við afmörkun ............................................................................................ 57 



 IV  

 

4.4.2 Aðstæður sem komu til skoðunar ........................................................................... 59 

4.5 Samningur Íslands við Danmörku vegna Færeyja árið 2007 ......................................... 60 

4.5.1 Aðferðir við afmörkun ............................................................................................ 61 

4.5.2 Aðstæður sem komu til skoðunar ........................................................................... 62 

4.6 Samkomulag Íslands við Danmörku vegna Grænlands árið 2013 ................................. 63 

4.6.1 Aðferðir við afmörkun ............................................................................................ 64 

4.6.2 Aðstæður sem komu til skoðunar ........................................................................... 66 

4.7 Hatton Rockall svæðið ................................................................................................... 66 

5. Niðurstaða ............................................................................................................................ 70 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 74 

 

 

  



 V  

 

Myndaskrá 

Mynd 1: Yfirlitsmynd yfir afmörkun hafsvæða Íslands og Noregs .......................................... 47 

Mynd 2: Yfirlitsmynd yfir afmörkun hafsvæða Íslands og Grænlands .................................... 51 

Mynd 3: Yfirlitsmynd yfir afmörkun hafsvæða Íslands og Noregs .......................................... 55 

Mynd 4: Yfirlitsmynd yfir afmörkun hafsvæða Íslands, Færeyja og Noregs ........................... 57 

Mynd 5: Yfirlitsmynd yfir afmörkun hafsvæða Íslands og Færeyja ......................................... 61 

Mynd 6: Yfirlitsmynd yfir afmörkun hafsvæða Íslands og Grænlands .................................... 64 

Mynd 7: Yfirlitsmynd yfir hafsvæði Íslands í hlutagreinargerð fyrir landgrunnsnefndina ..... 67 

  



 VI  

 

Dómar 

Anglo-French Continental Shelf Arbitration (1977) 18 ILM 397 

Barbados/Trinidad and Tobago (2006) 45 ILM 798 

Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area 

(Canada/United States of America) (Judgement) [1984] ICJ Rep. 246 

Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) (Judgement) [1985] ICJ Rep. 13 

Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Judgement) [1982] ICJ Rep. 18 

Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and 

Myanmar in the Bay of Bengal (No 16) (Bangladesh v. Myanmar) (Judgement of 14 March 

2012) ITLOS Reports 2012, 4 

Fisheries Case (United Kingdom v. Norway) (Judgement) [1951] ICJ Rep. 18 

Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland) (Merits) [1974] ICJ Rep. 3 

Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria; 

Equatorial Guinea intervening) [2002] ICJ Rep. 303 

Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. 

Bahrain) [2001] ICJ Rep. 40 

Maritime Delimitation (Eritrea and Yemen) (2006) 22 RIAA 335 

Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway) 

[1993] ICJ Rep. 38 

Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania/Ukraine) [2009] ICJ Rep. 61 

Maritime Dispute (Peru v. Chile) [2014] ICJ Rep. 3 

North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 

Germany/Denmark) (Judgement) [1969] ICJ Rep. 3 

Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea 

(Nicaragua v. Honduras) [2007] ICJ Rep. 659 

Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) (Judgement) [2012] ICJ Rep. 624 

Alþingistíðindi 

Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj.  951 - 133 mál 

Þjóðaréttarsamningar 

Charter of the United Nations (samþykktur 26. júní 1945, tók gildi 24. október 1945) 



 VII  

 

Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas 

(samþykktur 29. apríl 1958, tók gildi 20. mars 1966) 559 UNTS 285 

Convention on the Continental Shelf (samþykktur 29. apríl 1958, tók gildi 10. júní 164) 499 

UNTS 311 

Convention on the High Seas (samþykktu 29. apríl 1958, tók gildi 30.  september 1962) 450 

UNTS 11 

Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (samþykktur 29. apríl 1958, tók 

gildi 10. september 1964) 516 UNTS 205 

Hafréttarsamningur Sameinuðu Þjóðanna (samþykktur 10 desember 1982, tók gildi 16 

nóvember 1994) Stjtíð. C, 6/1985 

Optional Protocol of Signature concerning the Compulsory Settlement of Disputes 

(samþykktur 29. apríl 1958, tók gildi 30. september 1962) 450 UNTS 169 

Samkomulag um fiskveiði og landgrunnsmál, milli Íslands og Noregs (samþykkt 28. maí 

1980, tók gildi 13. júní 1980) Stjtíð. C, 9/1980. 

Samkomulag um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og Jan Mayen, milli Íslands og Noregs 

(samþykkt 22. október 1981, tók gildi 2. júní 1982) Stjtíð. C, 3/1982. 

Samningur við Danmörku og Grænland um afmörkun landgrunnsins og fiskveiðilögsögu á 

svæðinu milli Íslands og Grænlands (samþykktur 11. nóvember 1997, tók gildi 27. maí 1998) 

Stjtíð. C, 8/1998. 

Viðbótarbókun við samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál og 

samkomulag sem leitt er af því (samþykkt 11. nóvember 1997, tók gildi 27. maí 1998) Stjtíð. 

C, 9/1998 

Íslensk Lög 

Lög nr. 41/1979 um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn 



 1  

 

Inngangur 

Þegar tilkall ríkja til hafsvæða færðist lengra út og ný hafsvæði urðu til varð þörf á aðferðafræði 

við afmörkun hafsvæða meira áberandi. Með tilkomu Hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna1 

(hér eftir Hafréttarsáttmálinn) var sett á stofn viðamikið regluverk og markaði sáttmálinn 

þáttaskil í hafrétti. Þrátt fyrir marga kosti Hafréttarsáttmálans er þó engin lögfest regla um það, 

þegar tilkall ríkja til sama hafsvæðis skarast, hvaða aðferðum ríki skulu beita við afmörkun 

hafsvæða.  

Þrátt fyrir að regluverk hafréttar sé tiltölulega þróað réttarsvið í dag og mörg hafsvæði hafi 

verið afmörkuð, eru enn mörg svæði þar sem nágrannaríki hafa ekki komist að samkomulagi 

um afmörkun. Dómar alþjóðadómstóla og gerðardóma hafa að mestu skapað þær aðferðir sem 

beitt er við afmörkun hafsvæða, og þrátt fyrir að jafnfjarlægðarreglan (e. equidistance/special 

circumstances) geti talist algengasta aðferðin við afmörkun hafsvæða er ekki hægt að segja að 

sömu aðferð sé beitt við afmörkun allra hafsvæða, en vegna þeirra fjölbreyttu aðstæðna sem 

geta verið fyrir hendi hefur verið talin þörf fyrir meiri sveigjanleika.2 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara hvernig hafsvæði Íslands hafa verið afmörkuð og 

hvaða aðferðum hefur verið beitt. Í fyrsta kafla verður farið yfir sögulega þróun 

efnahagslögsögunnar og landgrunnsins, ásamt þeim reglum sem gilda um þessi hafsvæði 

samkvæmt þjóðarétti. Megin áherslan verður lögð á efnahagslögsöguna og landgrunnið þar 

sem mest reynir á þessi hafsvæði við afmörkum hafsvæða Íslands en einnig verður stuttlega 

farið yfir regluverk alþjóðlega hafsbotnsins. Í framhaldinu verður í öðrum kafla farið yfir þær 

reglur sem gilda um úrlausn ágreiningsmála við afmörkun hafsvæða og þær leiðir sem hægt er 

að fara þegar ríki standa í deilumálum. Í þriðja kafla verður leitast eftir því að skýra þær leiðir 

sem hægt er að fara við afmörkun hafsvæða. Í því ljósi verða skoðaðar þær aðferðir sem 

myndast hafa í dómaframkvæmd alþjóðlegra dómstóla og gerðardóma ásamt öðrum aðferðum 

sem ríki hafa beitt við afmörkun hafsvæða í milliríkjasamningum. Í lok þeirrar umfjöllunar 

verður aðalefni ritgerðarinnar skoðað, en í fjórða kafla verður leitast við að svara að hvaða leyti 

Ísland hefur afmarkað hafsvæði sín og þá sérstaklega hvaða aðferðum hefur verið beitt. Ítarlega 

verður farið yfir hvern og einn samning sem Ísland hefur gert við nágrannaríki sín. Farið verður 

yfir það hvaða leið var farin við úrlausn ágreiningsmála ásamt því að skoðað verður hvaða 

                                                 
1 Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna (samþykktur 10 desember 1982, tók gildi 16 nóvember 1994) Stjtíð. 

C, 6/1985. 
2 Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Sea (2. útg., Cambridge University Press 2015) 197. 



 2  

 

aðstæður þóttu skipta máli við afmörkunina og hvort eitthvað sérstakt einkenni samningana. 

Við skoðun á samningunum verður jafnframt leitast við að svara hvort beitt hafi verið aðferðum 

sem myndast hafa í gegnum dómaframkvæmd dómstóla og gerðardóma eða hvort öðrum 

aðferðum hafi verið beitt. Því næst verður stuttlega rætt um þau hafsvæði Íslands þar sem 

endanlegri niðurstöðu um afmörkun hefur ekki verið náð. Að því loknu verða niðurstöður 

ritgerðarinnar kynntar þar sem farið verður yfir samningana og samanburður gerður á þeim. 
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1. Þróun efnahagslögsögunnar og landgrunns  

Hafréttur er réttarsvið sem heyrir undir þjóðarétt og þar sem hafréttur er óaðskiljanlegur hluti 

þjóðaréttar leiðir það af sér að réttarheimildir hafréttar eru þær sömu og fram koma í 38. gr. 

samþykktar Alþjóðadómstólsins.3 Réttarheimildum þjóðaréttar má skipta í; milliríkjasamninga 

(þjóðaréttarsamningar), milliríkjavenjur, almennar grundvallarreglur laga, dómsúrlausnir og 

kennisetningar bestu sérfræðinga um tilvist og efni réttarreglna. Þjóðaréttarsamningar eru 

bindandi eingöngu fyrir þá sem eru aðilar að þeim samningi en almennt er viðurkennt að 

þjóðaréttarvenjur séu bindandi fyrir alþjóðasamfélagið í heild.4 Í 59. gr. samþykkta 

Alþjóðadómstólsins kemur jafnframt fram að dómsúrlausn bindi einungis aðila og einungis um 

það mál. Þessar réttarheimildir segja svo til um réttindi og skyldur ríkja, þar á meðal á úthafinu 

sem og hafsbotninum.5 Í þessum kafla verður farið yfir þróun viðeigandi hafsvæða og regluverk 

þess innan hafréttarins. Í ljósi þess að í ritgerð þessari verður leitast við að svara hvernig 

lögsaga Íslands hefur verið afmörkuð og hvaða aðferðum hefur verið beitt, er tilefni til þess að 

leggja megináherslu umræðunnar á efnahagslögsöguna og landgrunnið en einnig verður 

stuttlega farið yfir alþjóðlega hafsbotnssvæðið. Ástæða þess að efnið er skoðað með þessum 

hætti er sú að efnahagslögsagan og landgrunnið eru þau hafsvæði sem Ísland hefur afmarkað 

gagnvart nágrannaríkjum, en vegna mikillar fjarlægðar Íslands frá nágrannaríkjum sínum hefur 

landhelgi Íslands ekki verið afmörkuð.6 

1.1 Þróun efnahagslögsögunnar og landgrunns 

Árið 1958 var fyrsta hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna haldin í Genf og var markmið 

þessarar ráðstefnu að fara yfir regluverk hafréttarins, ekki eingöngu lagaleg atriði, heldur einnig 

tæknileg-, líffræðileg-, efnahagsleg- og pólitísk atriði. Mynda átti heildstæðan samning sem 

tæki á öllum þessum atriðum. Þrátt fyrir mikla vinnu og þátttöku 86 ríkja, náðist ekki að skapa 

heildstæðan samning en þess í stað voru myndaðir fjórir aðskildir þjóðaréttarsamningar ásamt 

einni valfrjálsri bókun. Þeir voru: Genfarsamningurinn um landhelgi og aðlæga beltið7, 

Genfarsamningurinn um landgrunnið8, Genfarsamningurinn um úthafið9, Genfarsamningurinn 

                                                 
3 Charter of the United Nations (samþykktur 26. júní 1945, tók gildi 24. október 1945). 
4 Tanaka (n. 2) 9. 
5 Gunnar G. Schram, Hafréttur (2. útg., Háskólaútgáfan 2001) 16. 
6 Sjá nánar í kafla 4 
7 Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (samþykktur 29. apríl 1958, tók gildi 10. 

september 1964) 516 UNTS 205. 
8 Convention on the Continental Shelf (samþykktur 29. apríl 1958, tók gildi 10. júní 164) 499 UNTS 311. 
9 Convention on the High Seas (samþykktu 29. apríl 1958, tók gildi 30.  september 1962) 450 UNTS 11. 
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um fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á úthafinu10 og að lokum valfrjáls bókun um 

skyldu til úrlausna ágreiningsmála.11 Ísland gerðist ekki aðili að neinum af 

Genfarsamningunum og samþykkti heldur ekki valfrjálsu bókunina. 

Líkleg ástæða þess að myndaðir voru fjórir samningar í stað eins, var tilraun til þess að ná til 

fleiri ríkja og þar með komast hjá stórvægilegum fyrirvörum eða því að ríki gengju ekki að 

samningunum yfirhöfuð. Þrátt fyrir að Genfarsamningarnir hafi markað ákveðin þáttaskil í 

hafrétti, voru þeir að mörgu leyti ófullnægjandi, en samningarnir voru að mestu leyti skráning 

á þjóðaréttarvenjum. Mikill ágreiningur var um samningana og fá ríki fullgiltu þá.12 

Samningurinn um landhelgi og aðlæga beltið var til að mynda dæmi um samning sem var að 

mestu skráning á þjóðaréttarvenjum. Vegna mikils ágreinings tókst ekki að mæla fyrir um ytri 

mörk landhelginnar,13 en það var ein af ástæðum þess að Ísland fullgilti ekki samninginn.14 Í 

Genfarsamningnum var ekki að finna efnahagslögsögu hugtakið enda varð það hafsvæði ekki 

til fyrr en á þriðju hafréttarráðstefnunni. Þróun ríkja var þó byrjað að færast í átt að 

efnahagslögsögu hugtakinu og byrjaði sú þróun með fiskveiðilögsögunni, en árið 1958 lýsti 

Ísland yfir 12 sjómílna fiskveiðilögsögu.15 

Genfarsamningurinn um landgrunnið endurspeglaði vel þá venju sem skapast hafði í kjölfar 

Truman-yfirlýsingarinnar árið 1945. Ytri mörk landgrunnsins voru þó ekki nákvæm í 

samningnum, en í 1. gr. hans var kveðið á um að ytri mörk landgrunnsins væru annað hvort við 

200 metra dýptarlínu eða svo langt út fyrir hana sem unnt væri að nýta auðlindir landgrunnsins 

á hverjum tíma. Á meðan 200 metra dýptarlínu mörkin voru skýr, bauð seinna viðmiðið upp á 

talsvert svigrúm þar sem nýting landgrunnsins var miklu leyti háð tæknilegum framförum hvers 

ríkis. Mikil óánægja var með þetta ákvæði þar sem talið var að með aukinni tæknilegri 

þekkingu gætu ríki á endanum gert tilkall til og hagnýtt allan hafsbotninn, en í samningnum 

voru réttindi yfir náttúruauðlindum landgrunnsins skýrlega undir forræði strandríkisins.16 

                                                 
10 Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas (samþykktur 29. apríl 

1958, tók gildi 20. mars 1966) 559 UNTS 285. 
11 Optional Protocol of Signature concerning the Compulsory Settlement of Disputes (samþykktur 29. apríl 

1958, tók gildi 30. september 1962) 450 UNTS 169. 
12 Tullio Treves, „1958 Geneva Conventions on the Law of the Sea“ (United Nations) 1 

<http://legal.un.org/avl/ha/gclos/gclos.html> skoðað 13. janúar 2016. 
13 sama heimild 1–2. 
14 Gunnar G. Schram (n. 5) 17. 
15 Donald R. Rothwell og Tim Stephens, The International Law of the Sea (Hart 2010) 83. 
16 sama heimild 7–8, 103. 
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Árið 1960 var haldin önnur hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna þar sem reynt var að ná sátt 

um ytri mörk landhelginnar. Bandaríkin og Kanada gerðu tilraun til að reyna að koma á sáttum 

með tillögu sinni um svokallaða 6+6 lögsögu. Í henni fólst að frá grunnlínum yrði dregin sex 

sjómílna landhelgi en við því tæki sex sjómílna fiskveiðihelgi. Réttindi ríkja innan þessara 

tveggja svæða væru ólík og væru réttindi ríkja innan fiskveiðihelginnar ekki jafn mikil og innan 

landhelginnar. Ekki tókst þó að fá samþykki fyrir þessu fyrirkomulagi en það munaði einungis 

einu atkvæði að slíkt samþykki færi í gegn. Fór því svo að ekki náðist sátt um ytri mörk 

landhelginnar á ráðstefnunni.17  

Þrátt fyrir að ætlunarverki hafréttarráðstefnunnar árið 1960 hafi ekki náðst, var þróun í hafrétti 

hvergi lokið. Sú þróun sem átti sér helst stað eftir aðra hafréttarráðstefnuna var að ríki létu það 

í ljós að þrátt fyrir ákvæði Genfarsamningana, myndi slíkt ekki koma í veg fyrir tilkall ríkja til 

frekari hafsvæða. Var það sérstaklega áberandi þegar kom að tilkalli ríkja til fiskveiðilögsögu. 

Nokkuð mikil samstaða hafði verið meðal Evrópuríkja um 12 sjómílna fiskveiðilögsögu en þó 

voru sum ríki sem lýstu yfir allt að 200 sjómílna fiskveiðilögsögu, en Ísland lýsti yfir 50 

sjómílna fiskveiðilögsögu árið 1971 og 200 sjómílna fiskveiðilögsögu árið 1975.18 

Samhliða þessari þróun átti sér einnig stað mikil vitundarvakning hvað varðaði nýtingu 

hafsbotnsins út fyrir landgrunnið. Vegna mikillar tækniþróunar óttuðust menn að ríki myndu á 

endanum geta gert tilkall til djúpsævi hafsbotnsins, en Genfarsamningarnir höfðu ekki tekið á 

nýtingu hans þar sem það þótti ómöguleiki á þeim tíma. Mikil óvissa ríkti um þessi svæði og 

með vaxandi þörf fyrir skýrt heildarregluverk ákvað Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna árið 

1970 að endurskoða skyldi þjóðréttarreglur hafréttar með setningu þriðju 

hafréttarráðstefnunnar sem lauk með samþykkt Hafréttarsáttmálans 10. desember árið 1982.19 

Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur 10. desember 1982 og undirritaður fyrir 

hönd Íslands sama dag. Ísland fullgilti sáttmálann 21. júní 1985 og var hann auglýstur í C-deild 

Stjórnartíðinda nr. 6/1985. Hafréttarsáttmálinn tók svo gildi þann 16. nóvember 1994. 

1.2 Regluverk Hafréttarsáttmálans 

Hafréttarsáttmálinn átti það sameiginlegt með Genfarsamningunum að hann innihélt mikið af 

þjóðaréttarvenjum en var frábrugðinn til að mynda að því leyti að um var að ræða einn 

heildstæðan samning og gátu aðildarríki eingöngu gengið að honum í heild. Innihélt sáttmálinn 

                                                 
17 Tanaka (n. 2) 24. 
18 Rothwell og Stephens (n. 15) 10, 83. 
19 Tanaka (n. 2) 25–26. 
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mun ítarlegri ákvæði um regluverk hafsvæðanna, meðal annars viðurkenningu á 12 sjómílna 

landhelgi og 200 sjómílna efnahagslögsögu.20 Hafréttarsáttmálinn naut mun meiri stuðnings en 

fyrri sáttmálar. Voru 130 ríki sem samþykktu hann, 18 sátu hjá og einungis 4 höfnuðu honum.21 

Hafréttarsáttmálinn markaði nýtt upphaf hafréttarins þar sem hann kvað á um reglur um 

afmörkun hafsvæða ásamt reglum um réttindi og skyldur ríkja á mismunandi hafsvæðum. Með 

Hafréttarsáttmálanum voru einnig settar á fót þrjár alþjóðastofnanir; 

Alþjóðahafsbotnsstofnunin (International Seabed Authority), Hafréttardómstóllinn 

(International Tribunal for the Law Of the Sea) og landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna 

(Commission on the Limits of the Continental Shelf). Sáttmálinn samanstendur af 320 greinum 

sem skipt er í 17 kafla ásamt 9 viðaukum. Vegna þess hve yfirgripsmikill sáttmálinn er hefur 

hann verið kallaður stjórnarskrá hafsins22 og verður því í ljósi efnis ritgerðarinnar einblínt á 

þau ákvæði samningsins sem snúa að þeim hafsvæðum sem Ísland hefur afmarkað með 

samningum sínum ásamt öðrum greinum tengdum úrlausn ágreiningsmála og afmörkun 

hafsvæða. 

1.2.1 Efnahagslögsagan 

Eins og áður hefur verið fjallað um höfðu mörg strandríki lýst einhliða yfir 200 sjómílna 

fiskveiðilögsögu og var Ísland meðal þeirra ríkja, en önnur ríki höfðu lýst yfir allt að 200 

sjómílna landhelgi. Á þriðju hafréttarráðstefnunni varð þó fljótt ljóst að ekki yrði samþykkt að 

ríki gætu gert tilkall til 200 sjómílna landhelgi. Eftir tillögur Kenýu um málamiðlun á þessum 

vanda varð efnahagslögsögu hugtakið til. Fór það svo að árið 1975 var efnahagslögsögu 

hugtakið orðið vel viðurkennt á hafréttarráðstefnunni.23 Þess má að auki geta að 

Alþjóðadómstóllinn, í máli Líbýu gegn Möltu, staðfesti með dómi sínum árið 1985 að tilkall 

ríkja til efnahagslögsögu samkvæmt 200 sjómílna fjarlægðarreglunni hafi með framkvæmd 

ríkja orðið að þjóðaréttarvenju.24  

Fjallað er um réttarskipan efnahagslögsögunnar í fimmta hluta Hafréttarsáttmálans. 

Efnahagslögsagan liggur að landhelginni og er ríkjum heimilt að gera tilkall til allt að 200 

sjómílna efnahagslögsögu frá grunnlínum sbr. 57. gr. Hafréttarsáttmálans, nánar til tekið getur 

efnahagslögsagan náð allt að 188 sjómílum frá 12 sjómílna landhelgi. Eins og 57. gr. 

Hafréttarsáttmálans gefur til kynna er ríkjum heimilt að gera tilkall til þessa hafsvæðis en þeim 

                                                 
20 Gunnar G. Schram (n. 5) 18. 
21 Tanaka (n. 2) 28–29. 
22 sama heimild 29–30. 
23 sama heimild 127–128. 
24 Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) (Judgement) [1985] ICJ Rep. 13, mgr. 34. 
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er það þó ekki skylt. Flest ríki fullnýta sér þó þennan rétt, líklega þar sem talið er að finna megi 

meirihluta fiskiauðlinda, málma, olíu og gaslinda innan 200 sjómílna markanna.25  

Í mörgum tilvikum geta ríki ekki gert tilkall til 200 sjómílna efnahagslögsögu vegna nálægðar 

nágrannaríkja og er því nauðsynlegt við þær aðstæður að afmarka hafsvæðin, hvort sem er milli 

aðlægra eða mótlægra ríkja. Farið verður yfir þær þjóðaréttarreglur sem gilda um afmörkun 

hafsvæða í kafla 1.2.3 og í kafla 4 verður farið yfir aðferðir við afmörkun hafsvæða. 

Helstu réttindi sem strandríki fer með í efnahagslögsögunni samkvæmt 1. mgr. 56. gr. 

Hafréttarsáttmálans er meðal annars fullveldisréttindi hvað varðar rannsóknir, hagnýtingu og 

verndun lífrænna og ólífrænna náttúruauðlinda hafsins, sem liggur yfir hafsbotninum, og 

hafsbotnsins og botnlaga hans. Sérstaklega er tekið fram í 68. gr. Hafréttarsáttmálans að fimmti 

hluti sáttmálans tekur ekki til botnsetutegunda skv. 4. tl. 77. gr. sáttmálans og eru það því 

aðskilin réttindi. Einnig fer strandríki með lögsögu yfir gerð eyja, útbúnaðar og mannvirkja, 

hafrannsókna, og verndun og varðveislu hafrýmisins ásamt öðrum réttindum og skyldum 

samkvæmt samningnum. Rétt er að nefna að skv. 8. mgr. 60. gr. Hafréttarsáttmálans njóta 

tilbúnar eyjur, útbúnaður og mannvirki ekki stöðu eyju, eða klettur sem ekki getur borið 

mannabyggð eða eigið efnahagslíf skv. 121. gr., og hafa þar með enga landhelgi og hafa því 

engin áhrif við afmörkun hafsvæða. Aftur á móti njóta eyjur sem uppfylla skilyrði 121. gr. 

Hafréttarsáttmálans sinnar eigin landhelgi, aðlægs beltis, efnahagslögsögu og landgrunn eftir 

ákvæðum Hafréttarsáttmálans. Hefur reynt á túlkun þessa ákvæðis í samningum Íslands, bæði 

hvað varðar Jan Mayen eyjuna, norðan við Ísland, sem og Kolbeinsey, Hvalbak og Grímsey en 

nánar er fjallað um þetta í kafla 4. 

1.2.2 Landgrunnið 

Fjallað er um landgrunnið í sjötta hluta Hafréttarsáttmálans og er regluverk hans mun ítarlegra 

en í Genfarsamningnum um landgrunnið. Landgrunnið er skilgreint í 1. mgr. 76. gr. 

Hafréttarsáttmálans sem hafsbotn og botnlög neðansjávarsvæðanna utan landhelginnar og er 

náttúrulegt framhald landsvæði þess, allt að ytri brún landgrunnssvæðisins eða allt að 200 

sjómílum frá grunnlínum.  

Nánari lýsingu á landgrunninu er svo að finna í 3. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans en þar kemur 

eftirfarandi fram: „Landgrunnssvæðið tekur yfir neðansjávarframlengingu landmassa 

                                                 
25 Gunnar G. Schram, Efnahagslögsagan og landgrunnið (1982) 11. 
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strandríkisins og er samsett af hafsbotni og botnlögum grunnsins, hlíðinni og hlíðardrögunum. 

Til þess teljast ekki djúpsævisbotninn með úthafshryggjum sínum né botnlög hans.“ 

Eins og áður hefur verið farið yfir var skilgreiningin á ytri mörkum landgrunnsins töluvert 

ónákvæmari og víðtækari í Genfarsamningnum um landgrunnið, en þar voru ytri mörk miðuð 

við það dýpi sem leyfði nýtingu náttúruauðlinda og valt því mikið á tækniframförum strandríkja 

ásamt því að ekki var farið eins tæknilega yfir það hvað teldist vera landgrunn.26 

Í 1. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans er fjallað um þær aðstæður sem ráða ytri mörkum 

landgrunnsins og gerir samspil hennar við 4., 5. og 7. mgr. sömu greinar, það að verkum að 

ákvæðið er á meðal flóknustu reglna Hafréttarsáttmálans og eru ekki allir fræðimenn sammála 

um túlkun hennar.27 Túlkun Hafréttardómstólsins árið 2012 í máli Bangladesh og Myanmar á 

1. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans var á þann veg að hugtakið náttúrlegt framhald ætti að túlka 

í ljósi eftirfarandi greina sem skilgreina landgrunnið utan 200 sjómílna og þar með ákvarðað í 

samræmi við 4. mgr. sömu greinar. Þar sem hugtakið náttúrlegt framhald væri ekki að finna í 

4. mgr., sem fjallar um ytri mörk landgrunnsins, væri það ekki sjálfstætt skilyrði sem strandríki 

þarf að uppfylla til að eiga rétt á landgrunni utan 200 sjómílna.28 Þannig ætti að skoða rétt 

strandríkis til landgrunns utan 200 sjómílna, ekki með tilliti til jarðfræðilegra aðstæðna heldur 

í ljósi landmótunarfræði. Með öðrum orðum á ekki að einblína á hugtakið náttúrlegt framhald 

heldur ytri mörk landgrunnssvæðisins samkvæmt 4. mgr. 76.gr. Hafréttarsáttmálans.29 

Í 2. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans er kveðið á um að landgrunn strandríkis skuli ekki ná út 

fyrir mörk sem nánar eru skilgreind í 4.-6. mgr. 76. gr. sáttmálans.  Tvær leiðir eru til að finna 

ytri mörk landgrunnsins en einnig tvær takmarkanir á víðáttu landgrunnsins og er ríkjum frjálst 

að velja hvora leiðina það fer og hvorri takmörkuninni það beitir.30 Skýrlega kemur fram í 10. 

mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans að ákvæði þessarar greinar hafi ekki áhrif á afmörkun 

landgrunnsins milli ríkja með mótlægum eða aðlægum ströndum og fjallar greinin því 

eingöngu um ytri mörk landgrunnsins. 

Samkvæmt 4. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans skal ytri brún landgrunnsins annað hvort vera a) 

dregin með línu skv. 7. mgr. sömu greinar þar sem þykkt setlaga á hverjum stað er að minnsta 

                                                 
26 Rothwell og Stephens (n. 15) 99. 
27 Bjarni Már Magnússon, The continental shelf beyond 200 nautical miles: delineation, delimitation and 

dispute settlement (Brill Nijhoff 2015) 21. 
28 Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of 

Bengal (No 16) (Bangladesh v. Myanmar) (Judgement of 14 March 2012) ITLOS Reports 2012, 4, mgr. 437. 
29 Bjarni Már Magnússon, The continental shelf beyond 200 nautical miles (n. 27) 20. 
30 sama heimild 31. 
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kosti 1 hundraðshluti minnstu fjarlægðar frá þessum stað til róta landgrunnshlíðarinnar, eða b) 

með línu dreginni skv. 7. mgr. sömu greinar sem er ekki lengra en 60 sjómílur frá rótum 

landgrunnshlíðarinnar. 

Í 5. og 6. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans eru svo takmarkanir á reglum 4. mgr. en þar kemur 

fram að línurnar skv. 4. mgr. skulu annað hvort ekki vera lengra en 350 sjómílur frá 

grunnlínunum eða lengra en 100 sjómílur frá 2500 metra jafndýptarlínunni. Þá skulu sbr. 6. 

mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans – þrátt fyrir ákvæði 5. mgr. – ytri mörk landgrunnsins á 

neðansjávarhryggjum ekki vera lengra en 350 sjómílur frá grunnlínunum, þó ekki þegar um er 

að ræða neðansjávarhæðir sem eru náttúrulegir hlutar landgrunnssvæðisins. Í greinargerð 

Íslands fyrir landgrunnsnefndinni, sem fjallað verður betur um hér að neðan, flokkar Ísland 

Reykjaneshrygginn, ekki sem hrygg heldur neðansjávarhæð og lítur þar með á að 350 sjómílna 

takmörkunin í 6. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans eigi ekki við.31 Nánar verður fjallað um þetta 

í kafla 4.7. 

Eins og fyrr segir fjallar 1. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans um þær aðstæður sem ráða ytri 

mörkum landgrunnsins, en þegar landgrunnssvæðið nær ekki út fyrir 200 sjómílur hefur 

strandríkið samt sem áður rétt á landgrunni upp að því marki.32 Alþjóðadómstóllinn staðfesti 

þetta í máli Túnis gegn Líbýu árið 1982 þegar hann sagði að náttúrulegt framhald landsins væri 

ekki grundvöllur fyrir landgrunni við þessar aðstæður og að mæla ætti ytri mörk landgrunnsins 

frá grunnlínum út frá yfirborði sjávarins og þar með væri það fjarlægðin frá grunnlínum sem 

líta þyrfti til við þessar aðstæður, en nánar verður fjallað um dóminn í kafla 3.33 Þess má geta 

að hugtakið náttúrulegt framhald var eitt af þeim atriðum sem deilt var um í samningsgerð 

Íslands og Noregs varðandi afmörkun landgrunns Jan Mayen, en Ísland taldi landgrunn Jan 

Mayen tilheyra landgrunni Íslands og því væri landgrunnið ekki náttúrulegt framhald þess, en 

nánar verður fjallað um það í kafla 4.1.34 

Líkt og í efnahagslögsögunni, nýtur strandríkið fullveldisréttinda yfir landgrunninu að því er 

varðar rannsóknir á því og hagnýtingu náttúruauðlinda þess, sbr. 1. mgr. 77. gr. 

Hafréttarsáttmálans. Til náttúruauðlinda skv. 4. mgr. 77. gr. Hafréttarsáttmálans teljast 

jarðefnaauðlindir og aðrar ólífrænar auðlindir hafsbotnsins og botnlaganna ásamt 

                                                 
31 „Continental Shelf - submission to the Commission by Iceland“ 

<http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_isl_27_2009.htm> skoðað 12. febrúar 

2016. 
32 Bjarni Már Magnússon, The continental shelf beyond 200 nautical miles (n. 27) 18. 
33 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Judgement) [1982] ICJ Rep. 18, mgr. 48. 
34 Guðmundur Eiríksson, „Jan Mayen málið“ í Þór Vilhjálmsson o.fl. (ritstj.), Ólafsbók: Afmælisrit helgað Ólafi 

Jóhannessyni sjötugum (Ísafold 1983) 449. 
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botnsetulífverum. Nýting á auðlindum landgrunnsins er frábrugðin nýtingu í 

efnahagslögsögunni að því leyti að strandríki er skylt að inna af hendi árlegar greiðslur vegna 

hagnýtingar auðlinda utan 200 sjómílna sbr. 82. gr. Hafréttarsáttmálans. Þá eru réttindi 

strandríkis yfir landgrunninu til staðar ipso facto og ab initio og því ekki háð töku, virkri eða 

að nafninu til, né sérstakri yfirlýsingu sbr. 3. mgr. 77. gr. Hafréttarsáttmálans. Þess má geta að 

Rússland plantaði fánastöng á hafsbotninum við Norðuríshafið og Norðurpólinn þann 4. ágúst 

2015 í þeim tilgangi að gera tilkall til svæðisins.35 Slíkar aðgerðir eru ekki í samræmi við 3. 

mgr. 77. gr. þar sem kemur skýrt fram að landgrunnsréttindi eru ekki háð töku eða sérstakri 

yfirlýsingu og því ljóst að aðgerðir Rússland hafa enga raunverulega þýðingu þegar kemur að 

endanlegu tilkalli þeirra til svæðisins að loknu því ferli sem fara þarf í gegnum samkvæmt 

Hafréttarsáttmálanum. Athyglisvert atvik átti sér líka stað á Íslandi árið 1985 með reglugerð 

nr. 196/1985, en í reglugerðinni lýsti Ísland einhliða yfir og afmarkaði landgrunn gagnvart 

nágrannaríkjum sínum. Líkt og aðgerðir Rússlands verður að telja að aðgerðir Íslands á sínum 

tíma hafi ekki haft neina raunverulega þýðingu varðandi tilkall til hafsvæðisins þar sem slíkt 

myndi ekki samræmast 3. mgr. 77. gr. Hafréttarsáttmálans. 

Landgrunnsnefndin 

Landgrunnið er eina hafsvæði Hafréttarsáttmálans þar sem ríkjum er skylt að bera ytri mörkin 

undir sérstaka nefnd, þó einungis ef ytri mörkin ná út fyrir 200 sjómílur sbr. 8. mgr. 76. gr. 

Hafréttarsáttmálans. Í þeirri grein kemur fram að strandríkið skuli leggja upplýsingar um mörk 

landgrunnsins utan 200 sjómílna fyrir landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna og gerir nefndin 

tillögur um ytri mörk landgrunnsins. Mörk landgrunnsins, sem strandríki hefur ákveðið á 

grundvelli þessara tillagna, skulu vera endanleg og bindandi. Landgrunnsnefndin vinnur skv. 

II. viðauka Hafréttarsáttmálans þar sem finna má nánar tilgreindar reglur um starfsemi 

nefndarinnar. Hlutverk nefndarinnar kemur fram í 3. gr. viðaukans og segir þar að 

landgrunnsnefndin skuli, í samræmi við ákvæði 76. gr. Hafréttarsáttmálans, skoða gögn og 

annað efni sem strandríki leggja fram og gera tillögur að ytri mörkum landgrunnsins þar sem 

þau mörk ná út fyrir 200 sjómílur. Rétt er að nefna það að nefndin gegnir ekki hlutverki við 

afmörkun landgrunnsins milli aðliggjandi eða mótlægra ríkja og kemur skýrt fram í 9. gr. II. 

viðauka Hafréttarsáttmálans að aðgerðir nefndarinnar eigi ekki að hafa áhrif á afmörkun 

hafsvæða milli ríkja. Að auki kemur fram í I. viðauka starfsreglna landgrunnsnefndarinnar að 

                                                 
35 Andrew E. Kramer, „Russia Stakes New Claim to Expanse in the Arctic“ The New York Times (4. ágúst 2015) 

<http://www.nytimes.com/2015/08/05/world/europe/kremlin-stakes-claim-to-arctic-expanse-and-its-

resources.html> skoðað 12. febrúar 2016. 
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nefndin geti starfað þrátt fyrir að ágreiningur sé fyrir hendi, en sé hann til staðar skal nefndinni 

vera tilkynnt um slíkt og fullvissuð um að strandríkið geri sér grein fyrir að niðurstaðan sé óháð 

afmörkun hafsvæða milli ríkja. Til þess að nefndin geti fjallað um hafsvæði þar sem ágreiningur 

er fyrir hendi þarf samþykki allra aðila sbr. 5. gr. a. I. viðauka starfsreglna 

landgrunnsnefndarinnar. Þá er mögulegt fyrir strandríki að leggja fram hlutagreinargerð til að 

komast hjá umfjöllun um hafsvæði milli ríkja þar sem ágreiningur er til staðar og leggja má 

fyrir nefndina aðra greinargerð varðandi það hafsvæði á seinni stigum,36 líkt og Ísland gerði 

með greinargerð sinni árið 2009.37 

Eins og fyrr segir er skylda lögð á strandríki að leggja upplýsingar um mörk landgrunnsins utan 

200 sjómílna fyrir landgrunnsnefndina en misjafnt er hvenær aðildarríki leggja þessar 

upplýsingar fram. Upphaflega var miðað við 4. gr. II. viðauka Hafréttarsáttmálans að ríki legðu 

upplýsingarnar fram eftir 10 ár frá gildistöku samningsins eða 10 ár eftir að ríki gerðust aðilar 

að honum. Með tímanum kom þó í ljós að seinka þyrfti frestinum vegna álags hjá nefndinni og 

þeirri gagnaöflunar sem ríki þyrftu að fara í gegnum. Var því ákveðið árið 2008 að ríki gætu 

fullnægt þessari skyldu með framlagningu bráðabirgða upplýsinga.38 

Það kann einnig að vera að ríki hafi ekki lagt gögn fyrir landgrunnsnefndina þar sem enn standi 

yfir samningaviðræður um afmörkun landgrunnsins eða ríki hafi lagt málið fyrir 

alþjóðadómstól eða gerðardóm. Slíkt á þó ekki að koma í veg fyrir að gögn séu lögð fyrir 

nefndina, enda er ljóst að skyldan til að leggja fram fyrrnefndar upplýsingar er alltaf fyrir hendi 

samkvæmt Hafréttarsáttmálanum. Hefur það álitamál komið upp hvað skal gera þegar dómstóll 

hefur kveðið upp úrskurð um afmörkun hafsvæða milli aðliggjandi eða mótlægra ríkja en gögn 

hafa ekki verið lögð fyrir landgrunnsnefndina.39 Sú staða kom upp í máli Hafréttardómstólsins 

árið 2012 í máli Bangladesh og Myanmar, en þar höfðu ríkin lagt inn greinargerðir fyrir 

landgrunnsnefndina en Bangladesh hafði hins vegar ekki samþykkt að landgrunnsnefndin tæki 

ytri mörk hafsvæðisins til umfjöllunar.40 Dómstóllinn sagði aftur á móti að niðurstaða dómsins 

um afmörkun hafsvæða milli ríkjanna hefði ekki áhrif á niðurstöðu landgrunnsnefndarinnar um 

                                                 
36 „Rules of Procedure of the Commission on the Limits of the Continental Shelf“ <https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/309/23/PDF/N0830923.pdf> skoðað 26. janúar 2016. 
37 „Landgrunnsmál“ (Utanríkisráðuneyti) <https://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/althjoda-og-

oryggissvid/thjodaettarmal/hafrettarmal/landgrunnsmal/> skoðað 12. febrúar 2016. 
38 United Nations, „Meeting of States Parties“ SPLOS/183 

<http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=SPLOS/183> skoðað 20. apríl 2016. 
39 Bjarni Már Magnússon, The continental shelf beyond 200 nautical miles (n. 27) 274–276. 
40 Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of 

Bengal (No 16) (Bangladesh v. Myanmar) (Judgement of 14 March 2012) ITLOS Reports 2012, 4, mgr. 357. 
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ytri mörk landgrunnsins.41 Sú niðurstaða dómstólsins gefur til kynna að strandríki þurfi að 

leggja gögn fyrir nefndina og að hún þurfi að komast að sjálfstæðri niðurstöðu um ytri mörk 

landgrunns ríkjanna svo ríki uppfylli skilyrði 76. gr. Hafréttarsáttmálans.42 Ísland hefur farið 

heldur óhefðbundna leið til að uppfylla skilyrði 8. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans, en í stað 

þess að gera bindandi þjóðaréttarsamning við nágrannaríki sín um afmörkun hafsvæða sinna 

utan 200 sjómílna hefur Ísland gert samkomulag eða bindandi yfirlýsingu (e. agreed minutes), 

við Danmörku og Noreg um landgrunn utan 200 sjómílna árið 2006, en samkomulagið er 

framtíðarafmörkun landgrunnsins með fyrirvara um breytingar vegna niðurstöðu 

landgrunnsnefndarinnar. Sambærilegt samkomulag gerði Ísland einnig við Danmörku árið 

2013 vegna hafsvæða Íslands og Grænlands, en nánar verður fjallað um þessi samkomulög í 

kafla 4.4 og 4.6. 

1.2.3 Alþjóðlega hafsbotnssvæðið 

Alþjóðlega hafsbotnssvæðið eða „svæðið“ eins og það er stundum kallað, er skilgreint í 1. gr. 

Hafréttarsáttmálans, en þar segir að svæðið sé botn smárra sem stórra hafa og botnlög utan 

marka innlendrar lögsögu. Mörk Alþjóðlega hafsbotnssvæðisins er við ytri mörk 

landgrunnsins. Fara mörk alþjóðlega hafsbotnssvæðisins þannig eftir því hvernig ríki afmarka 

landgrunnið sitt í samræmi við ákvæði hafréttarsáttmálans. Alþjóðahafsbotnsstofnunin, eða 

Stofnunin eins og hún er stundum kölluð, hefur ekki vald samkvæmt 4. mgr. 134. gr. 

Hafréttarsáttmálans til þess að meta gildi ytri marka landgrunnsins né samninga um afmörkun 

landgrunnsins milli ríkja.43 

Svæðið er sameiginleg arfleifð mannkynsins samkvæmt 136. gr. Hafréttarsáttmálans og er 

ríkjum óheimilt að gera tilkall til þess svæðis sbr. 137. gr. sáttmálans, en jafnframt eru auðlindir 

svæðisins í höndum mannkynsins í heild og skal einungis nýta það í friðsamlegum tilgangi. 

Rannsóknir og nýting auðlinda eru háð alþjóðlegri stjórnun og eftirliti Alþjóðahafsbotns-

stofnunarinnar sbr. 153. gr. Hafréttarsáttmálans, en nánar er fjallað um það ferli í III. viðauka 

Hafréttarsáttmálans. Telji landgrunnsnefndin að landgrunn, sem ríki hefur gert tilkall til utan 

200 sjómílna, tilheyri alþjóðlega hafsbotnssvæðinu væri ríkið þar með að gera tilkall til svæðis 

í andstöðu við 137. gr. Hafréttarsáttmálans. Til að koma í veg fyrir þá aðstöðu, fór Ísland heldur 

óhefðbundna leið í samningum sínum við Danmörku og Noreg, en í samkomulaginu kemur 

fram að ef landgrunnsnefndin kæmist að þeirri niðurstöðu að landgrunn einhvers ríkis tilheyrði 

                                                 
41 sama heimild, mgr. 379. 
42 Bjarni Már Magnússon, The continental shelf beyond 200 nautical miles (n. 27) 276. 
43 Tanaka (n. 2) 178. 
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alþjóðlega hafsbotnssvæðinu, skyldi það ríki marka ytri mörk landgrunnsins án þess að slíkt 

hefði áhrif á afmörkun landgrunnsins varðandi hin ríkin. Nánar er fjallað um samkomulagið í 

kafla 4.4. 

1.2.4 Afmörkun efnahagslögsögu og landgrunns 

Hér á undan hefur verið fjallað um þær reglur sem gilda í þjóðarétti um efnahagslögsöguna og 

landgrunnið, ásamt réttindum og skyldum strandríkja við merkingu ytri marka þessara 

hafsvæða, en slíkt ferli er í eðli sínu einhliða ákvörðun ríkja. Í þessu ljósi ber að líta til dóms 

Alþjóðadómstólsins í máli Bretlands gegn Noregi árið 1951, en dómstóllinn áréttaði að 

merking ytri marka væri alltaf alþjóðlegt ferli en ekki væri hægt að byggja eingöngu á innlendri 

löggjöf ríkja. Þrátt fyrir að ferlið væri einhliða, þar sem einungis strandríkið sjálft er fært um 

að gera það, væri lögmæti þess gagnvart öðrum ríkjum alltaf háð alþjóðlegum reglum.44  

Þegar hafsvæði mótlægra eða aðlægra strandríkja skarast, geta ríki ekki nýtt hafsvæði sín 

skilmerkilega ef réttindi þeirra yfir hafsvæðinu eru óljós og má því segja að afmörkun hafsvæða 

sé eitt af mikilvægustu atriðum hafréttar. Slíkt ferli getur ekki verið tekið með einhliða 

ákvörðun ríkja og var slíkt jafnframt staðfest af Alþjóðadómstólnum árið 1984 í máli 

Bandaríkjanna og Kanada í Maine-flóanum,45 en einnig var slíkt hið sama staðfest í fyrrnefndu 

máli Alþjóðadómstólsins í máli Túnis gegn Líbýu árið 1982.46 Er því rétt að nefna fyrrnefnda 

reglugerð nr. 196/1985 en af ofangreindri umfjöllun er ljóst að Ísland gat ekki, svo gilt væri, 

einhliða afmarkað hafsvæði sín gagnvart nágrannaríkjum sínum með umræddri reglugerð. 

Genfarsamningarnir 1958 

Við gerð Genfarsamningsins um landhelgi og aðlæga beltið var fjallað um afmörkun milli 

mótlægra eða aðlægra ríkja í 12. gr. þar sem sagði að í fjarvist samnings milli ríkja, ætti 

landhelgin og aðlæga beltið að vera ákvarðað með miðlínu (e. median line) sem á hverjum stað 

væri jafnlangt frá næstu stöðum á grunnlínunum sem víðátta landhelgi ríkjanna tveggja væri 

mæld frá. Undantekningin frá þessari reglu var ef sögulegar eða aðrar sérstakar aðstæður væru 

fyrir hendi. Ofangreint ákvæði er samhljóða núgildandi 15. gr. Hafréttarsáttmálans um 

afmörkun landhelginnar.  

                                                 
44 Fisheries Case (United Kingdom v. Norway) (Judgement) [1951] ICJ Rep. 18, p. 132. 
45 Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of 

America) (Judgement) [1984] ICJ Rep. 246, mgr. 112. 
46 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Judgement) [1982] ICJ Rep. 18, mgr. 87. 
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Í Genfarsamningnum um landgrunnið var afmörkun milli mótlægra eða aðlægra ríkja leyst í 6. 

gr. samningsins, en í fjarvist samnings milli ríkja, og ef aðrar sérstakar ástæður væru ekki fyrir 

hendi, ætti afmörkun milli mótlægra ríkja að vera leyst með miðlínu sem á hverjum stað væri 

jafnlangt frá næstu stöðum á grunnlínunum sem víðátta landhelgi hvors ríkis væri mæld frá. 

Afmörkun milli aðlægra ríkja ætti að vera leyst með jafnfjarlægðarlínu (e. equidistance) frá 

næsta punkti grunnlína sem víðátta landhelgi hvors ríkis væri mæld frá.  

Tilgangur þess að hafa undantekningu um sérstakar aðstæður var aðallega til að koma í veg 

fyrir ósanngjarna niðurstöðu, en þó útskýrðu samningarnir aldrei hvaða aðstæður gætu talist 

sem sérstakar og var því ljóst að tilgreining þeirra kæmi einungis í ljós í gegnum þróun 

dómaframkvæmdar og framkvæmd ríkja. Reyndi á túlkun 6. gr. samningsins í fyrsta sinn svo 

í dómi Alþjóðadómstólsins í máli Vestur-Þýskalands, Hollands og Danmerkur um afmörkun 

landgrunn Norðursjávarsvæðisins árið 1969,47 (hér eftir Norðursjávarmálið) og í dómi 

Gerðardóms Bretlands og Frakklands árið 1977,48 en nánar verður fjallað um þá dóma í kafla 

3.1 hér að neðan. 

Hafréttarsáttmálinn 

Í Hafréttarsáttmálanum eru reglur um afmörkun efnahagslögsögunnar að finna í 74. gr. og 

reglur um afmörkun landgrunnsins í 83. gr. sáttmálans. Greinarnar eru samhljóða, en þar segir: 

„Afmörkun [efnahagslögsögunnar][landgrunnsins] milli ríkja með mótlægum eða aðlægum 

ströndum skal komið í kring með samningi á grundvelli þjóðaréttar, eins og getið er í 38. gr. 

samþykktar Alþjóðadómstólsins, svo að sanngjarnri lausn verði náð.“ 

Ágreiningur var við gerð ákvæðisins milli ríkja sem vildu notast við jafnfjarlægðarlínu og 

þeirra sem notast vildu við sanngirnisreglu (e. equitable principles) sem gekk út á það að 

niðurstaðan væri sanngjörn. Úr varð 74. og 83. gr. Hafréttarsáttmálans, en í greinunum kemur 

þó ekki fram hvaða aðferðum eigi að beita til að afmarka hafsvæðin. 

Í 74. og 83. gr. Hafréttarsáttmálans er vísað til 38. gr. samþykktar Alþjóðadómstólsins, en í 

þeirri grein kemur fram að Alþjóðadómstóllinn skuli fara eftir reglum þjóðaréttar. 

Meðan samningur hefur ekki verið gerður þurfa ríki jafnframt að gera allt sem í þeirra valdi 

stendur, sbr. 3. mgr. 74. og 3. mgr. 83. gr. Hafréttarsáttmálans, til að ná hagnýtri 

bráðabirgðalausn og er sérstaklega tekið fram í greininni að sú lausn skuli ekki hnekkja loka 

                                                 
47 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 

Germany/Denmark) (Judgement) [1969] ICJ Rep. 3. 
48 Anglo-French Continental Shelf Arbitration (1977) 18 ILM 397. 
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samkomulagi ríkja um afmörkun. Ísland fór þá leið að setja í 7. gr. laga nr. 41/1979 um 

landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn (hér eftir llel.) að afmörkun skyldi ákveðin með 

samningum en þar til annað yrði ákveðið skyldi efnahagslögsagan og landgrunnið afmarkast 

með miðlínu þar sem skemmra en 400 sjómílur væri á milli Íslands annars vegar og Færeyja 

og Grænlands hins vegar. Ekki var minnst á Jan Mayen eyjuna í lögunum, en nánar er fjallað 

um þetta í kafla 4.  

Þá er einnig tekið tillit til eldri samninga um afmörkun hafsvæðanna í 4. mgr. 74. og 4. mgr. 

83. gr. sáttmálans, en þar kemur fram að leysa skuli úr málum er varða afmörkun hafsvæðanna 

samkvæmt ákvæðum þess samnings. Þetta ákvæði er lex specialis í samræmi við 5. mgr. 311. 

gr. Hafréttarsáttmálans og því ljóst að þar sem samningur milli ríkja er til staðar, ber ríkjum að 

fara eftir ákvæðum hans. 

Í 1. mgr. 311. gr. Hafréttarsáttmálans kemur fram að Hafréttarsáttmálinn skuli ganga fyrir 

Genfarsamningum frá 29. apríl 1958. Í 5. mgr. sömu greinar kemur aftur á móti fram að greinin 

hafi ekki áhrif á alþjóðasamninga sem skýlaus heimild er fyrir eða ákvæði um í öðrum greinum 

samningsins. Hefur það verið túlkað á þann hátt að 6. gr. Genfarsamningsins um landgrunnið 

gildi því milli ríkja þar sem bæði eru aðilar að Genfarsamningnum en annað ríkið er ekki aðili 

að Hafréttarsáttmálanum.49 

  

                                                 
49 Tanaka (n. 2) 201. 
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2. Úrlausn ágreiningsmála við afmörkun 

Úrlausn ágreiningsmála í þjóðarétti 

Þjóðaréttur býður upp á margar leiðir fyrir ríki til að leita lausna á ágreiningsmálum sínum við 

önnur ríki. Í 3. mgr. 2. gr. sáttmála sameinuðu þjóðanna er skylda lögð á ríki að leysa mál sín 

á friðsamlegan hátt. Sú skylda er svo ítrekuð í 33. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna en þar er 

að finna grundvallarregluna um að ríkjum beri að leysa mál sín á friðsamlegan hátt, hver sem 

sú leið er. Þegar upp kemur ágreiningur milli ríkja er samningsgerð (e. negotiations) alltaf 

upphafsferlið, en gangi það ekki upp er hægt að leita annarra leiða skv. 33. gr. en ekki er skylda 

að nota þær leiðir í þeirri röð sem þær birtast og er engin ein leið ofar annarri.50  

Ein leið er að leitast við að leysa málin með milligöngu (e. mediation) þriðja aðila. Við 

milligöngu þriðja aðila er milligönguaðili hlutlaus aðili sem stjórnar samningagerðunum en 

kemst ekki að sjálfstæðri niðurstöðu. Önnur leið er að láta þriðja aðila taka að sér að svara 

fyrirspurnum (e. enquiry) eða leggja ágreining í sáttameðferð (e. conciliation). Í báðum 

tilfellum er lögð fram formleg skýrsla, en munurinn á fyrirspurn og sáttameðferð er sá að 

tilgangur þess fyrrnefnda er að varpa ljósi á ákveðnar staðreyndir svo ríkin geti í framhaldinu 

náð sáttum sín á milli, en tilgangur þess síðarnefnda er að koma með tillögu að lausn 

vandamálsins í þeim tilgangi að ná fram sáttum í málinu. Niðurstaðan er þó í hvorugum 

tilfellum bindandi fyrir ríkin.51 Í samningsgerð Íslands og Noregs árið 1980 fóru ríkin með 

ágreining sinn um afmörkun landgrunnsins milli Íslands og Jan Mayen fyrir sáttameðferð sem 

skilaði niðurstöðu sem ríkin féllust bæði á, en nánar verður rætt um þá sáttameðferð í kafla 

4.1.52  

Ríki geta einnig verið skyldug til að fara með ágreining sinn fyrir skyldubundna sáttameðferð 

skv. 2. kafla V. viðauka Hafréttarsáttmálans, en betur verður fjallað um þá skyldu hér að neðan. 

Þá er hægt að fara með mál fyrir gerðardóma eða fyrir alþjóðadómstóla, en slíkt er að sjálfsögðu 

milliganga þriðja aðila. Munurinn er hins vegar sá að dæmt er eftir ítarlegu og formlegu 

regluverki sem aðilar eru bundnir af. Í gegnum tíðina hafa gerðardómar verið stofnaðir 

sérstaklega fyrir einstök mál, en ásamt þeim voru dómsmál rekin fyrir Fasta 

                                                 
50 Anne Sheehan, „Dispute Settlement under UNCLOS: The Exclusion of Maritime Delimitation Disputes“ 

(2005) 24 (1) University of Queensland Law Journal 

<http://www5.austlii.edu.au/au/journals/UQLawJl/2005/7.html> skoðað 15. mars 2016. 
51 sama heimild. 
52 „Conciliation Commission on the Continental Shelf area between Iceland and Jan Mayen: Report and 

recommendations to the governments of Iceland and Norway, decision of June 1981“ (United Nations) Volume 

XXVII bls.1–34 <http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/1-34.pdf> skoðað 20. febrúar 2016. 
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Alþjóðadómstólnum (Permanent Court of International Justice)53 og arftaka hans, 

Alþjóðadómstólnum. Með Hafréttarsáttmálanum var aukið við þær málsmeðferðir sem ríki 

gátu nýtt sér og stofnaður var Hafréttardómstóllinn ásamt því að 287. gr. Hafréttarsáttmálans 

bauð upp á þrjár aðrar leiðir, en nánar verður rætt um þær hér að neðan.  

Þess ber að geta að ríki geta þó alltaf leitað aftur til samningagerðar þrátt fyrir að mál séu komin 

fyrir gerðardóm eða dómstóla, en í máli Bretlands og Vestur-Þýskalands gegn Íslandi árið 1974 

um stækkun fiskveiðilögsögu Íslands úr 12 sjómílum í 50 sjómílur nefndi Alþjóðadómstóllinn 

að samningaviðræður væru í því tilfelli mest viðeigandi lausnin við úrlausn ágreinings 

ríkjanna.54  

Úrlausn ágreiningsmála í Hafréttarsáttmálanum 

Eins og fjallað var um í kafla 1.1, voru samþykktir fjórir aðskildir samningar á fyrstu 

hafréttarráðstefnunni ásamt einni valfrjálsri bókun um úrlausn ágreiningsmála. Í samningunum 

var ekki að finna ákvæði er vörðuðu úrlausn ágreiningsmála heldur tók valfrjálsa bókunin yfir 

öll ágreiningsmál Genfarsamninganna sbr. 2. gr. bókunarinnar, að undanskildum þeim sem 

féllu undir gildissvið sérstakrar nefndar sem sett var á stofn með Genfarsamningnum um 

fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á úthafinu. Í 1. gr. bókunarinnar kom fram að 

ágreiningsmál féllu undir lögsögu Alþjóðadómstólsins en segja má að bókunin hafi litlu bætt 

við valfrjálsa bókun Alþjóðadómstólsins sbr. 2. mgr. 36. gr. samþykkta hans.  

Regluverk Hafréttarsáttmálans um úrlausn ágreiningsmála er eitt af þeim atriðum sem aðgreina 

samninginn frá öðrum þjóðaréttarsamningum. En svona umfangsmikið og þróað regluverk sem 

ríkjum er skylt að hlíta með einungis örfáum undantekningum, er ekki algengt í þjóðarétti.55 

Ásamt því að hagnýta sér Alþjóðadómstólinn, var með 287. gr. Hafréttarsáttmálans einnig 

settur á stofn Hafréttardómstóllinn samkvæmt VI. viðauka Hafréttarsáttmálans, ásamt því að 

ríki gátu einnig farið með mál fyrir sérstaka gerðardóma annars vegar samkvæmt VII. viðauka 

og hins vegar samkvæmt VIII. viðauka Hafréttarsáttmálans.  

Eins og fyrr hefur verið fjallað um, ber ríkjum með mótlægum eða aðlægum ströndum að 

afmarka hafsvæði sín. Nái ríki ekki samkomulagi innan hæfilegs tíma, skulu hlutaðeigandi ríki, 

sbr. 2. mgr. 74. gr. og 2. mgr. 83. gr. Hafréttarsáttmálans, fara eftir reglum XV. hluta 

Hafréttarsáttmálans. 

                                                 
53 Permanent Court of International Justice (1922-1946) 
54 Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland) (Merits) [1974] ICJ Rep. 3, mgr. 73. 
55 Rothwell og Stephens (n. 15) 439. 
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XV. hluti Hafréttarsáttmálans er skiptur í þrjá kafla; fyrsti kaflinn fjallar um skilyrði fyrir því 

að XV. hluti sáttmálans eigi við, annar kaflinn fjallar um inntak skyldubundinnar 

málsmeðferðar og þriðji kaflinn fjallar um takmarkanir og undantekningar frá gildissviði XV. 

hlutans.  

Í 279. gr. Hafréttarsáttmálans er skylda lögð á ríkin að leysa mál sem varða 298. gr. á 

friðsamlegan hátt. Þeim er jafnframt skylt að ná fram lausn með þeim leiðum sem nefndar eru 

í 33. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna, til að mynda með því að leggja málin fyrir sáttameðferð, 

alþjóðadómstóla eða gerðardóma, svo lengi sem aðferðin er friðsamleg. Í 280. gr. 

Hafréttarsáttmálans er lögð áhersla á að ekkert í Hafréttarsáttmálanum komi í veg fyrir að ríki 

komist að samkomulagi um ágreining sinn með friðsælum aðferðum að þeirra hentugleika.  

Í framhaldi af því fjallar 1. mgr. 281. gr. Hafréttarsáttmálans um að annar hlutinn gildi aðeins 

að því marki að aðildarríki hafi náð samkomulagi með aðferðum sínum og samningur aðila 

girði ekki fyrir frekari málsmeðferð, en í 282 gr. sáttmálans kemur fram að geri samningur  ráð 

fyrir að beitt sé ákveðinni málsmeðferð sem leiði til bindandi úrskurðar, skal þeirri 

málsmeðferð beitt í staðinn. Við þær aðstæður gilda ekki ákvæði XV. hluta Hafréttarsáttmálans 

um málsmeðferðina. 

Í 283. gr. Hafréttarsáttmálans kemur fram að nái ríki ekki sáttum í deilumáli sínu, hvort sem 

farið var eftir ákvæðum fyrsta hlutans eða annarri samningsbundinni málsmeðferð, skulu ríki 

byrja fljótt að skiptast á skoðunum um lausn þess með samningsumleitunum eða öðrum 

friðsamlegum aðferðum. Í framhaldi kemur fram í 1. mgr. 284. gr. Hafréttarsáttmálans að aðili 

deilumáls geti boðið hinum aðilanum, eða aðilunum, að leggja deilumálið til sáttameðferðar 

samkvæmt málsmeðferð V. viðauka Hafréttarsáttmálans. Sé boðinu tekið og ríki koma sér 

saman um sáttameðferð, er hægt að láta deilumálið sæta þeirri meðferð sbr. 2. mgr. 284. gr. 

sáttmálans. Ef boðinu er hins vegar ekki tekið eða ríki koma sér ekki saman um málsmeðferðina 

segir í 4. mgr. 284. gr. Hafréttarsáttmálans að sáttamáli sé þar með lokið. 

Sé sáttameðferð skv. 284. gr. Hafréttarsáttmálans samþykkt fer, eins og áður segir, 

sáttameðferðin eftir V. viðauka Hafréttarsáttmálans. Höfði annar aðilinn svokallaða sáttakæru 

á hendur hinum aðila deilumálsins sbr. 1. gr. viðaukans er hverjum aðila heimilt að tilnefna tvo 

sáttamenn, helst af sérstakri skrá skv. 2. gr., og má annar þeirra vera ríkisborgari hans sbr. 3. 

gr. viðaukans. Að því loknu skipa sáttamennirnir fimmta manninn. Nefndin setur sér sjálf 

reglur um málsmeðferð nema ríkin semji um annað og hefur hún ár til þess að gefa skýrslu í 

málinu sem inniheldur ágreiningsefnið og hvort lausn hafi náðst. Náist ekki sátt í málinu getur 
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nefndin þó komið með tillögur að lausn ágreiningsefnisins en sú niðurstaða er þó ekki bindandi 

fyrir aðila málsins sbr. 2. mgr. 7. gr. Hafréttarsáttmálans. 

Þegar ekki hefur náðst lausn með beitingu fyrsta hlutans, hvort sem er eftir sáttameðferðinni 

eða öðrum leiðum, ber að líta til annars hluta, en samkvæmt 286. gr. Hafréttarsáttmálans skal 

við þær aðstæður leggja deilumál, að beiðni aðila deilumálsins, fyrir alþjóðadómstól eða 

gerðardóm. Í 287. gr. Hafréttarsáttmálans eru taldar upp þær leiðir sem hægt er að fara við 

skyldubundna úrlausn ágreiningsmála skv. öðrum hluta, en aðildarríki geta hvenær sem er lýst 

yfir hvaða dómstól eða dómstóla þau kjósa til lausnar deilumála. Þeir dómstólar sem hægt er 

að velja úr eru; Hafréttardómstóllinn, Alþjóðadómstóllinn, gerðardómur skv. viðauka VII 

Hafréttarsáttmálans og sérstakur gerðardómur skv. viðauka VIII, en sá gerðardómur hefur 

eingöngu lögsögu í málum er varða ágreining um fiskveiðar, verndun og varðveislu 

hafrýmisins, hafrannsóknir eða siglingar sbr. 1. gr. viðauka VIII. Ef aðildarríki er aðili 

deilumáls sem yfirlýsing þess tekur ekki til er litið svo á að það hafi viðurkennt gerðardóminn 

skv. VII. viðauka sbr. 3. mgr. 287. gr. Hafréttarsáttmálans. Að undanskildum gerðardómnum 

skv. viðauka VIII, er lögsaga dómstólanna mjög víðtæk sbr. 288. gr. Hafréttarsáttmálans, en 

dómstólarnir geta tekið til úrlausnar deilumál er varða túlkun eða beitingu Hafréttarsáttmálans 

og deilumál er varðar túlkun eða beitingu alþjóðasamnings með svipuðum markmiðum og 

Hafréttarsáttmálinn. 

Mikilvæga undantekningu er svo að finna í þriðja hluta XV. kafla, en í 1. mgr. 298. gr. 

Hafréttarsáttmálans kemur fram að ríki geti lýst því yfir skriflega, þegar það undirritar, 

fullgildir, gerist aðili að Hafréttarsáttmálanum eða hvenær sem er eftir það, að það viðurkenni 

ekki skyldubundna úrlausn ágreiningsmála skv. öðrum hluta XV. kafla. Ríki eru þó ávallt 

skyldug til að fara eftir fyrsta hluta XV. kafla, sem hefur þau áhrif að þrátt fyrir að ríkin 

samþykki ekki lögsögu dómstólanna eða gerðardómanna er þeim samt sem áður skylt að fara 

eftir þeim sáttaleiðum sem nefndar eru í 33. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna ásamt því að 

leita úrlausna skv. 279. gr. og 284. gr. Hafréttarsáttmálans. 

Í a. lið 1. mgr. 298. gr. Hafréttarsáttmálans er heimild til að undanskilja deilumál um túlkun 

eða beitingu 15., 74., og 83. gr. Hafréttarsáttmálans um afmörkun hafsvæða enda skal ríkið 

samþykkja, að beiðni aðila deilumálsins, að málið sé lagt til sátta samkvæmt V. viðauka, 2. 

kafla Hafréttarsáttmálans þegar deilumál kemur upp. Í 2. kafla V. viðauka Hafréttarsáttmálans 

kemur fram í 1. gr. að aðili deilumáls, sem samkvæmt 3. kafla XV. hluta má leggja til sátta 

samkvæmt þessum kafla, getur höfðað mál með skriflegri sáttakæru á hendur hinum aðila 
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deilunar. Ríki sem birt hefur verið sáttakæra skal skylt að eiga hlut að því máli sbr. 2. mgr. 11. 

gr. viðaukans og er meðferð málsins ekki háð því að ríki svari eða komi að málinu sbr. 12. gr. 

viðaukans. Sáttanefndin starfar að öðru leyti eftir reglum 2.-10. gr. 1. kafla viðaukans að því 

leyti sem þær stangast ekki á við ákvæði 11.-14. gr. viðaukans.  

Þegar sáttanefndin hefur lagt fram skýrslu sína þar sem skýrt er frá ástæðum þess sem hún er 

reist á, skulu aðilar gera samning á grundvelli hennar, en eins og áður segir er niðurstaða 

nefndarinnar ekki bindandi skv. 2. mgr. 7. gr. viðaukans. Leiði samningaviðræður, skv. 2. kafla 

V. Viðauka, hins vegar ekki til samnings skulu aðilar með gagnkvæmu samþykki láta málið 

sæta einni tegund þeirra málsmeðferða sem kveðið er á um í 2. kafla XV. hluta 

Hafréttarsáttmálans, nema aðilar komi sér saman um annað. Náist ekki samkomulag milli aðila, 

er eina skylda aðila sú sem er í 1. kafla XV. hlutans um að aðilum beri skylda til að byrja fljótt 

að skiptast á skoðunum um lausn deilumálsins með samningsumleitunum eða öðrum 

friðsamlegum aðferðum sbr. 283. gr. Hafréttarsáttmálans. Eru aðilar því aftur komnir á 

byrjunarreit hvað varðar ágreiningsmál sín.56  

Ísland gerði fyrirvara við fullgildingu Hafréttarsáttmálans í samræmi við 298. gr. hans, en þar 

kom fram að fyrirvarinn varðar einungis 83. gr. Hafréttarsáttmálans, um afmörkun 

landgrunnsins, og að leggja skuli ágreining um túlkunina fyrir sáttameðferð samkvæmt 2. kafla 

V. viðauka Hafréttarsáttmálans. Ísland er eina ríkið sem hefur gert fyrirvara sem varðar 

eingöngu 83. gr. Hafréttarsáttmálans.57 Eins og farið verður betur yfir í 4. kafla hefur Ísland 

afmarkað efnahagslögsöguna alls staðar þar sem hún skarast en hefur ekki lokið afmörkun 

landgrunnsins til suðurs, á Hatton-Rockall svæðinu. Hefur þessi fyrirvari því mikil áhrif hvað 

varðar þær leiðir sem hægt er að fara við úrlausn þess ágreiningsmáls. Mikilvægt er að nefna 

að ríki, sem gefið hefur fyrirvara, getur ekki lagt ágreining, sem varðar þann fyrirvara, fyrir 

neinn dómstól eða gerðardóm gagnvart öðru ríki, nema það ríki samþykki slíkt. Aðildarríki 

sem gefið hefur yfirlýsingu samkvæmt 1. mgr. 298. gr. Hafréttarsáttmálans er þó ávallt heimilt 

skv. 2. mgr. 298. gr. Hafréttarsáttmálans að afturkalla hana eða samþykkja að láta deilumál 

sem yfirlýsingin undanþiggur sæta málsmeðferð skv. 2. kafla XV. hluta. Hins vegar hefur ný 

yfirlýsing eða afturköllun ekki á nokkurn hátt áhrif á mál sem rekið er fyrir dómstól eða 

gerðardómi nema aðilar komi sér saman um annað. 

                                                 
56 Bjarni Már Magnússon, The continental shelf beyond 200 nautical miles (n. 27) 233–235. 
57 sama heimild 231. 
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3. Aðferðir við afmörkun efnahagslögsögu og landgrunns 

Notast er við fjölbreyttar aðferðir við afmörkun hafsvæða bæði með tilskipan dómstóla eða 

gerðardóma og þegar ríki afmarka hafsvæði sín með milliríkjasamningum. Alþjóðlegir 

dómstólar og gerðardómar hafa verið einstaklega áhrifamiklir við þróun þessara aðferða og 

hafa átt stóran hlut í að mynda þá aðferðafræði sem notuð er í dag við afmörkun hafsvæða. 

Dómstólar og gerðardómar stóðu frammi fyrir því að þurfa beita ákveðinni aðferðafræði í því 

skyni að afmörkunin yrði bæði fyrirsjáanleg og sveigjanleg, enda aðstæður mjög mismunandi 

milli ríkja.58 Hafa dómstólar og gerðardómar því í gegnum dómaframkvæmd þróað með sér, 

eins og fyrr segir, ákveðna aðferðafræði en hér að neðan verður farið yfir þróun þessara aðferða. 

Þar sem Ísland gerðist ekki aðili að Genfarsamningunum en gerðist aðili að 

Hafréttarsáttmálanum verður umfjölluninni skipt í dómaframkvæmd annars vegar fyrir 

gildistöku Hafréttarsáttmálans og hins vegar eftir að sáttmálinn tók gildi. Slíkt er nauðsynlegt 

til að auka skilning á þeim aðferðum sem Ísland hefur beitt í samningum sínum, en samningar 

Íslands voru gerðir bæði fyrir og eftir gildistöku Hafréttarsáttmálans. Einnig áttu sér stað miklar 

breytingar í aðferðafræði dómstóla og gerðardóma með tilkomu sáttmálans og er því 

nauðsynlegt að fjalla um aðferðir dómstóla og gerðardóma bæði fyrir og eftir gildistöku hans. 

Gera verður þó greinamun á afmörkun hafsvæða sem fer eftir samningum milli ríkja og þeim 

sem fara eftir niðurstöðum dómstóla eða gerðardóma, en einnig verður fjallað um þann mun. 

3.1 Aðferðir dómstóla fyrir Hafréttarsáttmálann 

Eins og fyrr segir var þó nokkuð mikil umræða um túlkun 6. gr. Genfarsamningsins um 

landgrunnið. Með auknu tilkalli ríkja til landgrunns og þar með auknum möguleikum á að 

hafsvæði sköruðust, beindist athyglin að því hvaða aðferðafræði ætti að nota við afmörkun 

hafsvæða en einnig hvernig túlka ætti orðalagið „Sérstakar aðstæður“ og þá sérstaklega við 

hvaða aðstæður ríki gætu notast við þetta ákvæði.59 

Norðursjávarmál Alþjóðadómstólsins 1969 

Þróun dómstóla á aðferðum við afmörkun hafsvæða í kjölfar Genfarsamningsins um 

landgrunnið byrjaði með Norðursjávarmálinu,60 en eins og áður segir, reyndi þar í fyrsta sinn 

á 6. gr. samningsins.61 Dómstóllinn stóð frammi fyrir því að svara hvaða alþjóðareglur giltu, 

                                                 
58 Tanaka (n. 2) 196–197. 
59 Rothwell og Stephens (n. 15) 389. 
60 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 

Germany/Denmark) (Judgement) [1969] ICJ Rep. 3. 
61 Rothwell og Stephens (n. 15) 389. 
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en Vestur-Þýskaland hafði ekki fullgilt Genfarsamninginn. Dómstóllinn taldi ákvæðið um 

jafnfjarlægðarregluna í Genfarsamningnum um landgrunnið, ekki vera þjóðaréttarvenju og 

væri Vestur-Þýskaland því ekki bundið af þeirri reglu. Dómstóllinn mótaði í framhaldinu 

sanngirnisregluna en í henni fólst að draga ætti landgrunnsmörkin þannig að náð yrði 

sanngjarnri niðurstöðu. Þá lagði dómstóllinn fram tillögu um afmörkun sem ríkjum bæri að 

fylgja; 1) að aðilar skyldu leita allra leiða til að komast að samkomulagi, 2) að fylgja ætti 

sanngirnisreglunni og 3) að landgrunnið væri náttúrulegt framhald strandríkja og það ætti ekki 

að seilast inn á náttúrulegt framhald landgrunns annarra ríkja.62  

Í framhaldinu lagði dómstóllinn línurnar og fór yfir þau atriði sem hann taldi þurfa líta til við 

afmörkun hafsvæða. Þar á meðal taldi dómstóllinn að líta þyrfti til lögunnar strandlengjunnar 

ásamt því að hafa þyrfti skynsamlegt hlutfall milli lengdar strandlengjunnar og umfangs þess 

landgrunns sem farið var fram á.63 Má því segja að dómstóllinn hafi þar með lagt línurnar fyrir 

komandi dóma hvað varðaði hugtakið sérstakar aðstæður. Í kjölfar þessa dóms var litið á 

sanngirnisregluna sem þjóðaréttarvenju.64 Aftur á móti taldi dómstóllinn að ekki væri ein 

skyldubundin aðferð til staðar við afmörkun hafsvæða, heldur ætti markmiðið alltaf að vera að 

ná sanngjarnri niðurstöðu.65 

Landgrunnsmál Bretlands og Frakklands 1977 

Gerðardómur í landgrunnsmáli Bretlands og Frakklands árið 1977 var annar mikilvægur dómur 

á þessu tímabili. 66 Hann var ólíkur Norðursjávarmálinu að því leyti að Bretland og Frakkland 

voru aðilar að Genfarsamningnum um landgrunnið. Frakkland hafði þó gert fyrirvara um 

beitingu 6. gr. samningsins á ákveðnum svæðum og komst dómurinn að því, að á þeim svæðum 

giltu þjóðaréttarvenjur.67 Ólíkt Norðursjávarmálinu komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að í 

6. gr. fælist jafnfjarlægðarregla og væri það sú aðferð sem beita ætti við afmörkun, nema annað 

væri réttlætanlegt vegna sérstakra aðstæðna, með sanngirnisregluna í huga sem 

þjóðaréttarvenju, til fyllingar. Benti dómurinn á að ef ríki næðu ekki samkomulagi sín á milli 

– sem væri almenna reglan – væri markmið 6. gr. samningsins að ná fram afmörkun á 

grundvelli sanngirnissjónarmiða.68 Að auki lagði dómstóllinn áherslu á að markmiðið í 6. gr. 

                                                 
62 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 

Germany/Denmark) (Judgement) [1969] ICJ Rep. 3, mgr. 85. 
63 sama heimild, mgr. 96-98. 
64 Tanaka (n. 2) 202. 
65 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands; Federal Republic of 

Germany/Denmark) (Judgement) [1969] ICJ Rep. 3, mgr. 90. 
66 Anglo-French Continental Shelf Arbitration (1977) 18 ILM 397. 
67 sama heimild, mgr. 74. 
68 sama heimild, mgr. 70. 
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og samkvæmt þjóðaréttarvenju væri það sama, að ná fram sanngjarnri niðurstöðu.69 Í 

framhaldinu fór dómurinn yfir þær þjóðaréttarvenjur sem talið var vera fyrir hendi í 

Norðursjárvarmálinu.70 Með beitingu þeirra röksemda sem fram komu í málinu, taldi 

dómurinn rétt að afmarka hafsvæði Ermarsunds með jafnfjarlægðarlínu þar sem engar sérstakar 

aðstæður væru fyrir hendi enda þótt Ermasundseyjar, sem liggja við norðvesturströnd 

Frakklands, heyri undir Bretland.71 Taldi dómstóllinn að með tilliti til meðal annars landafræði 

og sanngirni, þyrfti að afmarka hafsvæðið með miðlínu sem tekur ekki tillit til eyjanna en á 

sama tíma að gefa eyjunum 12 sjómílna landgrunn. Þó taldi dómurinn Scillyeyjar mynda 

sérstakar aðstæður og ákvað dómstóllinn að eyjunum skildi gefið hálft vægi (e. half effect) með 

því að draga miðlínu á milli tveggja fjarlægðarlína, einni sem tók fullt tillit til eyjanna og einni 

sem gerði það ekki.72 Með þessum dómi var því viðurkennd sú aðferð að nota 

jafnfjarlægðarlínu í upphafi til bráðabirgða, í framhaldi væri svo skoðað hvort sérstakar 

aðstæður gæfu tilefni til frávika frá þeirri línu. 

Landgrunnsmál Túnis og Líbýu 1982 

Eins og fjallað var um hér að ofan, var niðurstaðan í Norðursjávarmálinu að 

Genfarsamningurinn um landgrunnið gilti ekki milli aðila og leitaðist því dómstóllinn eftir því 

að finna gildandi þjóðaréttarvenjur hvað varðaði afmörkun hafsvæða. Í máli Túnis og Líbýu 

fyrir Alþjóðadómstólnum árið 1982,73 var Líbýa ekki aðili að Genfarsamningunum og þrátt 

fyrir að Hafréttarsáttmálinn væri á lokastigum var ljóst að ekki væri hægt að dæma eftir 

ákvæðum hans og þyrfti því að dæma málið á grundvelli þjóðaréttarvenja. Í framhaldinu fór 

dómstóllinn yfir þær aðstæður sem hann taldi þurfa að líta til við afmörkun hafsvæða, þar á 

meðal var talið mikilvægt að hafa í huga lengd strandlengjunnar og stefnu hennar ásamt því 

hvort til staðar væru eyjur sem gætu haft áhrif á afmörkunina.74 Áður en til afmörkunar kom, 

beindi dómstóllinn athygli sinni að jafnfjarlægðarreglunni og sagði að ekki væri skylt að beita 

henni samkvæmt þjóðaréttarvenju en viðurkenndi þó kosti hennar þegar notkun hennar leiddi 

til sanngjarnrar niðurstöðu.75 Dómstóllinn komst þar með að þeirri niðurstöðu að 

jafnfjarlægðarreglan væri hvorki þjóðaréttarvenja né nyti sú aðferð einhverrar sérstöðu fram 

                                                 
69 sama heimild, mgr. 75. 
70 sama heimild, mgr. 76-86. 
71 sama heimild, mgr. 107-110. 
72 sama heimild, mgr. 245-251. 
73 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Judgement) [1982] ICJ Rep. 18. 
74 sama heimild, mgr. 75-95. 
75 sama heimild, mgr. 109. 
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yfir aðrar aðferðir og að afmörkun myndi fara fram á grundvelli sanngirnisreglunnar með tilliti 

til sérstakra aðstæðna.76 

Fiskveiði- og landgrunnsmál Bandaríkjanna og Kanada í Maine-flóa 1984 

Í deilum Bandaríkjanna og Kanada, árið 1984, um Maine-flóa var Alþjóðadómstóllinn beðinn 

um að afmarka bæði fiskveiðilögsögu og landgrunnið sameiginlega, með öðrum orðum, að 

afmarka ein sameiginleg lögsögumörk (e. single maritime boundary).77 Aðferðin gengur út á 

það að bæði efnahagslögsagan og landgrunnið er afmarkað með sömu afmörkunarlínunni, en 

nánar verður fjallað um það í kafla 3.3. Bæði ríkin voru aðilar að Genfarsamningnum um 

landgrunnið en taldi dómstóllinn hann ekki eiga við að því leyti að hægt væri að byggja á 

honum fyrir bæði hafsvæðin. Ríkin báðu Alþjóðadómstólinn um að draga afmörkunarlínu 

fiskveiðilögsögunnar og landgrunnsins sameiginlega með einni línu og sagði dómstóllinn að 

ekki væri að finna þjóðaréttarreglu né nokkuð annað sem kæmi í veg fyrir að honum væri kleift 

að draga sameiginleg lögsögumörk.78 Þá leit dómstóllinn á þá vinnu sem hafði átti sér stað á 

þriðju hafréttarráðstefnunni og sagði grundvallarreglu vera í hafrétti; 1) að ríki ættu að leitast 

eftir samkomulagi í góðri trú, 2) að afmörkun ætti að fara eftir sanngjörnum viðmiðunum og 

með hagnýtum aðferðum, með tilliti til landfræðilegrar lögunar ríkja og annarra viðeigandi 

aðstæðna, svo að sanngjarnri niðurstöðu yrði náð. 79 Dómstóllinn sagði jafnframt enga eina leið 

vera til að ná sanngjarnri niðurstöðu vegna þess hve breytilegar aðstæður ríkja gætu verið og 

væri það því mismunandi í hverju máli fyrir sig.80 Dómstóllinn beitti því sanngirnisreglunni 

með því að horfa til landfræðilegra aðstæðna í því skyni að reyna að ná fram sanngjarnri 

niðurstöðu.  

Dómstóllinn skipti enn fremur afmörkuninni í þrjá hluta, í fyrsta hlutanum notaði hann 

hornlínuaðferð, eða svokallaða helmingalínu af horni 81(e. angle-bisector method) til að draga 

afmörkunarlínu, sem felst í því að tekin er helmingalína af horni sem fundin er eftir nánar 

tilgreindum aðferðum sem farið verður betur yfir í kafla 3.4. Taldi dómstóllinn engar sérstakar 

aðstæður réttlæta tilfærslu á línunni í fyrsta hlutanum. Í öðrum hluta afmörkunarinnar notaðist 

dómstóllinn svo við jafnfjarlægðarlínu og út frá landfræðilegum sjónarmiðum taldi dómstóllinn 

aðstæður vera fyrir hendi sem réttlættu tilfærslu á henni, þar á meðal vegna lengdar 

                                                 
76 Tanaka (n. 2) 203. 
77 Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of 

America) (Judgement) [1984] ICJ Rep. 246, mgr. 112. 
78 sama heimild, mgr. 27. 
79 sama heimild, mgr. 79-112. 
80 sama heimild, mgr. 157-158. 
81 Þýðing höfundar á enska heitinu „Angle-Bisector method“ 
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strandlengju ríkjanna og tilvist eyja, sem dómstóllinn taldi rétt að gefa hálft vægi. Í þriðja hluta 

afmörkunarinnar lét dómstóllinn það í hendur ríkjanna að ná sáttum með sérstöku samkomulagi 

um hvar lokapunktur skyldi vera en þó ætti hann að vera innan þess þríhyrnda svæðis sem 

dómstólinn gaf upp.82 

3.2 Aðferðir dómstóla eftir Hafréttarsáttmálann 

Vegna þess hve 73. og 83. gr. Hafréttarsáttmálans gefa í raun lítið upp stóðu ríki, dómstólar og 

gerðardómar frammi fyrir því að erfitt væri að ákvarða þær meginreglur sem gilda áttu um 

afmörkun hafsvæða, en eins og fyrr segir hefur dómaframkvæmd að mestu leyti myndað þær. 

Í gegnum hana hafa dómstólar mótað aðferðir sem beitt er í dag við afmörkun hafsvæða, en 

líkt og Hafréttardómstóllinn sagði í máli Myanmar og Bangladesh árið 2012:  

„Alþjóðlegir dómstólar og gerðardómar hafa þróað með sér dómaframkvæmd við afmörkun 

hafsvæða sem hefur minnkað til muna þá huglægni og óvissu sem til staðar er við afmörkun 

hafsvæða og val á þeim aðferðum sem notaðar eru í því skyni.“83 

Eins og fyrr segir er ríkjum þó ávallt frjálst að beita hverjum þeim aðferðum í samningum sín 

á milli sem hentar hverju sinni og er þeim í sjálfsvald sett hvaða aðstæður þau taka til greina, 

en til að gera betur grein fyrir því hvaða aðferðir og aðstæður það geta verið verður að fara 

heildstætt yfir það. 

Landgrunnsmál Líbýu og Möltu 1985 

Landgrunnsmál Líbýu og Möltu fyrir Alþjóðadómstólnum, árið 1985, átti sér stað eftir að 

Hafréttarsáttmálinn var opnaður til undirritunar en áður en hann tók gildi. Þá var eingöngu 

Malta aðili að Genfarsamningnum um landgrunnið en bæði ríkin höfðu þó skrifað undir 

Hafréttarsáttmálann. Var því ljóst að dæma þyrfti málið á grundvelli þjóðaréttarvenju en ríkin 

samþykktu bæði að þau teldu sum ákvæði Hafréttarsáttmálans endurspegla þjóðaréttarvenjur 

og samþykktu því heimfærslu þeirra ákvæða í málinu.84 Dómstóllinn skoðaði í framhaldinu að 

hvaða leyti reglur Hafréttarsáttmálans væru bindandi fyrir aðila sem þjóðaréttarvenjur. Taldi 

dómstóllinn skilgreiningu landgrunnsins í 76. gr. og afmörkun hans í 83. gr. 

Hafréttarsáttmálans ekki aðskildar greinar heldur væru þær til fyllingar hvor annarri, þar sem 

                                                 
82 Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of 

America) (Judgement) [1984] ICJ Rep. 246, mgr. 190-229. 
83 Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of 
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choice of methods employed to that end. 
84 Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) (Judgement) [1985] ICJ Rep. 13, mgr. 26. 
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lagagrundvöllur fyrir því sem afmarka skal, getur ekki verið annað en viðeigandi þeirri 

afmörkun.85 Í framhaldinu fór dómstóllinn yfir reglur 83. gr. Hafréttarsáttmálans um afmörkun 

og vísaði þar til fyrri dóms Líbýu í máli sínu gegn Túnis árið 1982 sér til stuðnings og sagði 

Hafréttarsáttmálann leggja aðilum fyrir ákveðið markmið sem skuli náð en vera hljóðan um 

þær aðferðir sem beita ætti til að ná fram því markmiði, það væri á ábyrgð ríkja eða dómstóla 

að mynda þær aðferðir. Dómstóllinn komst svo að mikilvægri niðurstöðu sem hafa myndi mikil 

áhrif á réttarþróun hafréttar þegar hann sagði jarðfræðilegar- og jarðeðlisfræðilegar aðstæður 

ekki hafa áhrif á tilkall ríkja til landgrunns innan 200 sjómílna þar sem þróun hafréttar væri að 

færast í þá átt að ríki ættu rétt á 200 sjómílna landgrunni óháð landfræðilegum aðstæðum. Taldi 

hann því að ekki ætti að taka til greina kröfur Líbýu, um að taka tillit til svokallaðs rift zone 

með vísan til sérstakra aðstæðna, við afmörkunina.86 Dómstóllinn svaraði þó ekki því álitaefni 

hvort slíkar aðstæður þyrfti að skoða við afmörkun landgrunnsins utan 200 sjómílna. 

Dómstóllinn staðfesti aftur á móti að jafnfjarlægðarreglan væri ekki þjóðaréttarvenja við 

afmörkun hafsvæða og því ekki skyldugt að notast við hana, heldur væri markmiðið að ná fram 

sanngjarnri niðurstöðu og það væri það sem dómstóllinn taldi skipta máli. 

Fiskveiðilögsögu- og landgrunnsmál Grænlands og Jan Mayen 1993 

Í dómi Alþjóðadómstólsins í máli Danmerkur og Noregs árið 1993,87 voru bæði ríkin aðilar að 

Genfarsamningnum um landgrunnið, en málið varðaði afmörkun landgrunns Jan Mayen og 

fiskveiðilögsögu Grænlands. Dómstóllinn taldi 6. gr. Genfarsamningsins endurspegla 

þjóðaréttarvenju og vísaði máli sínu til stuðnings til Gerðardómsins í landgrunnsmáli Bretlands 

og Frakklands frá árinu 1977. Taldi dómurinn að byrja ætti afmörkun með miðlínu en svo þyrfti 

að skoða hvort sérstakar aðstæður væru fyrir hendi sem réttlættu tilfærslu á miðlínunni. Með 

samþykki beggja aðila lagði dómstóllinn þjóðaréttarvenjur er vörðuðu efnahagslögsöguna að 

jöfnu við fiskveiðilögsöguna og afmarkaði dómstóllinn hafsvæðin á grundvelli 

þjóðaréttarvenju. Taldi dómstóllinn þá, með vísan til dóms Alþjóðadómstólsins árið 1984 í 

máli Bandaríkjanna og Kanada í Maine-flóanum,88 að rétt væri að byrja á afmörkun beggja 

hafsvæðanna með miðlínu til bráðabirgða en skoða þyrfti svo hvort breytingar á henni væru 

réttlætanlegar svo sanngjarnri niðurstöðu yrði náð. Samkvæmt Genfarsamningnum og 

                                                 
85 sama heimild, mgr. 27. 
86 sama heimild, mgr. 39. 
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þjóðaréttarvenju þurfti að skoða hvort einhverjar sérstakar aðstæður væru fyrir hendi.89 Sagði 

dómstóllinn við því: „Það á ekki að koma á óvart ef jafnfjarlægðarreglan leiðir til sömu 

niðurstöðu og sanngirnisreglan í tilfelli mótlægra ríkja, hvort sem það er við afmörkun 

landgrunnsins, fiskveiðilögsögu eða við sameiginlega afmörkun hafsvæða.“90 

Með þessu dæmdi Alþjóðadómstóllinn eftir jafnfjarlægðarreglunni í fyrsta sinn og með nálgun 

dómsins féll aðferðin undir þjóðaréttarvenju.91 Í ljósi þess að Ísland átti mögulegt tilkall til 

hafsvæðis við suðurenda afmörkunarinnar ákvað dómstóllinn endapunktinn vera við 200 

sjómílna fjarlægð frá grunnlínum Íslands.92 

Dómurinn er ekki síður merkilegur fyrir þær sakir að hann tók tillit til aðgangs aðila að 

fiskiauðlindum við skoðun á því hvort einhverjar aðstæður sem skiptu máli væru fyrir hendi. 

Að auki taldi dómstóllinn engan vafa vera á því að Jan Mayen væri eyja, líklegast vegna þess 

að Danmörk byggði ekki á því fyrir dómnum að svo væri ekki.93 Dómurinn var einnig 

mikilvægur fyrir Ísland en í kjölfar hans fóru fram samningaviðræður annars vegar við 

Danmörku um afmörkun hafsvæða þeirra á milli og hins vegar við Danmörku og Noreg 

varðandi „Jan Mayen-þríhyrninginn“ svokallaða, en nánar er fjallað um samningana í kafla 4. 

Efnahagslögsögu- og landgrunnsmál Cameroon og Nígeríu 2002 

Í máli Cameroon og Nígeríu fyrir Alþjóðadómstólnum, árið 2002,94 reyndi í fyrsta sinn á 

Hafréttarsáttmálann, en bæði ríkin voru aðilar að samningnum og höfðu fullgilt hann. 

Dómurinn er talinn sérstakur af þeirri ástæðu að hann taldi jafnfjarlægðarregluna felast í 74. 

og 83. gr. Hafréttarsáttmálans.95 Telja verður þá niðurstöðu frekar langt gengna þar sem hvergi 

kemur fram í 74. og 83. gr. Hafréttarsáttmálans berum orðum að beita eiga þessari aðferð, 

einungis að afmörkun skuli komið í kring með samningi á grundvelli þjóðaréttar svo að 

sanngjarnri lausn verði náð.  

 

                                                 
89 Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway) [1993] ICJ Rep. 

38, mgr. 53-54. 
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92 Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway) [1993] ICJ Rep. 

38, mgr. 67. 
93 sama heimild, mgr. 76, 80. 
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intervening) [2002] ICJ Rep. 303. 
95 sama heimild, mgr. 288-290. 
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Efnahagslögsögu- og landgrunnsmál Barbadoseyja og Trinidad og Tobago 2006 

Gerðardómur í máli Barbadoseyja og Trinidad og Tobago, frá árinu 2006,96 var ekki sammála 

Alþjóðadómstólnum í máli Cameroon og Nígeríu frá árinu 2002 og taldi dómurinn að ekki væri 

að finna skyldu til að beita sérstakri aðferð við afmörkun hafsvæða skv. 74. og 83. gr. 

Hafréttarsáttmálans, en taldi að til að hafa ákveðinn fyrirsjáanleika við afmörkun hafsvæða 

þyrfti að byrja á einhvers konar traustverðri mælingu og að jafnfjarlægðarreglan henti þeim 

tilgangi vel.97 

Efnahagslögsögu- og landgrunnsmál Rúmeníu og Úkraínu 2009 

Í máli Rúmeníu og Úkraínu, árið 2009,98 vísaði Alþjóðadómstóllinn í fyrsta sinn, í það sem 

almennt má skilgreina sem aðferðafræði við afmörkun hafsvæða, þegar hann afmarkaði 

efnahagslögsöguna og landgrunnið. Þróaði dómstóllinn svokallaða þriggja skrefa aðferð. 

Fyrsta skrefið kallaði á að draga þyrfti jafnfjarlægðarlínu til bráðabirgða í tilfelli aðlægra ríkja 

og miðlína í tilfelli mótlægra ríkja. Jafnframt sagði dómstóllinn að slík hugtakanotkun ætti þó 

ekki að skipta máli þar sem aðferðirnar væru sambærilegar.99 Annað skrefið væri að skoða 

hvort sérstakar aðstæður væru fyrir hendi sem gæfu ástæðu til tilfærslu á afmörkunarlínunni í 

því skyni að ná fram sanngjarnri niðurstöðu.100 Þriðja og seinasta skrefið, eftir að tilfærslur 

höfðu átt sér stað, þyrfti dómstóllinn að staðreyna að afmörkunarlínurnar leiddu ekki til 

ósanngjarnrar niðurstöðu með tilliti til þess hvort ósamræmi væri á milli hlutfalls lengdar 

strandlengju ríkjanna gagnvart því hafsvæði sem sú skipting gefur ríkjunum.101 

Efnahagslögsögu- og landgrunnsmál Bangladesh og Myanmar 2012 

Í máli Bangladesh og Myanmar fyrir Hafréttardómstólnum árið 2012, stóð dómstóllinn frammi 

fyrir því í fyrsta sinn að afmarka landgrunnið utan 200 sjómílna.102 Dómstóllinn, líkt og 

Alþjóðadómstóllinn í máli Rúmeníu og Úkraínu árið 2009, beitti einnig þriggja skrefa 

aðferðinni með vísan til dómaframkvæmdar, bæði hvað varðaði sameiginlega afmörkun 

hafsvæðanna innan 200 sjómílna og landgrunnsins utan 200 sjómílna.103 Staðfesti dómstóllinn 

                                                 
96 Barbados/Trinidad and Tobago (2006) 45 ILM 798. 
97 sama heimild, mgr. 306. 
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99 sama heimild, mgr. 116. 
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að engan greinamun ætti að gera á afmörkun landgrunnsins innan og utan 200 sjómílna og að 

það væri einungis eitt landgrunn samkvæmt reglum hafréttar.104 Dómstóllinn dró því 

jafnfjarlægðarlínu til bráðabirgða og athugaði svo hvort sérstakar aðstæður gæfu tilefni til 

tilfærslu á línunni. Bangladesh hélt því fram að líta ætti til þess við mat á sérstökum aðstæðum 

að náttúrulegt framhald Myanmar endaði um 50 sjómílur frá ströndum þess en náttúrulegt 

framhald Bangladesh væri það mesta í Bengal-flóanum.105 Eins og fyrr hefur komið fram taldi 

dómstóllinn náttúrulegt framhald ekki vera hugtak sem hefði sjálfstæða þýðingu fyrir rétt ríkja 

á tilkalli landgrunns utan 200 sjómílna og leit því ekki á það við mat á sérstökum aðstæðum.106 

Að lokum staðreyndi dómstóllinn að afmörkunarlínurnar leiddu ekki til ósanngjarnrar 

niðurstöðu með tilliti til þess hvort ósamræmi væri á hlutfalli lengdar strandlengju ríkjanna 

gagnvart því hafsvæði sem sú skipting gaf ríkjunum. 

Til viðbótar við mál Bangladesh og Myanmar frá árinu 2012, var þriggja skrefa aðferðinni 

einnig beitt í máli Nicaragua og Kólumbíu fyrir Alþjóðadómstólnum árið 2012,107 máli Perú 

og Chile fyrir Alþjóðadómstólnum árið 2014,108 og fyrir gerðardómi í máli Bangladesh og 

Indlandi árið 2014.109 Í öllum málunum byrjaði dómstóllinn á því að draga jafnfjarlægðarlínu 

til bráðabirgða. Að því loknu athugaði hann hvort sérstakar aðstæður gæfu tilefni til tilfærslu á 

línunni. Því næst staðreyndi dómstóllinn hvort afmörkunarlínurnar leiddu til ósanngjarnrar 

niðurstöðu með tilliti til ósamræmi á hlutfalli. Vegna þess hve málin eru öll sambærileg hvað 

varðar aðferðafræði við afmörkun hafsvæða verður að telja óþarft að reifa þau nánar hér.  

3.2.1 Aðstæður sem skipta máli – Landfræðilegar 

Eins og fram hefur komið hér að ofan, hafa dómstólar og gerðardómar í dag mótað með sér 

ákveðna aðferðafræði með þriggja skrefa aðferðinni, en líkt og einnig hefur komið fram hér að 

ofan hafa dómstólar ávallt litið til þess hvort einhverjar sérstakar aðstæður séu fyrir hendi sem 

réttlæti tilfærslu á afmörkunarlínunni. Í öðru skrefi þriggja skrefa aðferðarinnar, eftir að hafa 

dregið miðlínu eða jafnfjarlægðarlínu til bráðabirgða, skoðar dómstóllinn hvort sérstakar 

aðstæður eru fyrir hendi sem réttlætt geta tilfærslu á línunni. Er því rétt að fara yfir þær 

                                                 
104 sama heimild, mgr. 361. 
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aðstæður sem dómstólar hafa í dómaframkvæmd talið vera aðstæður sem skipta máli, til 

hægðarauka verður þeim skipt í landfræðilegar aðstæður og aðstæður aðrar en landfræðilegar. 

Lögun strandlengjunnar 

Við afmörkun hafsvæða hafa dómstólar ávallt litið til landfræðilegra aðstæðna og hefur lögun 

strandlengjunnar átt mikinn þátt við mat á því hvort sérstakar aðstæður séu fyrir hendi. Til að 

mynda hefur það talist til sérstakra aðstæðna ef strandlengja er íhvolf eða íbjúg. Í 

Norðursjávarmálinu taldi dómstóllinn jafnfjarlægðarregluna ósanngjarna vegna þess hve 

ströndin var íhvolf.110 Var það einnig niðurstaða dómstólsins í máli Líbýu og Möltu.111 Í máli 

Bangladesh og Myanmar leit Hafréttardómstóllinn á strandlengju Bangladesh sem augljóslega 

íhvolfa og að bráðabirgða jafnfjarlægðarlínan án tilfærslu myndaði aðstæður þar sem hafsvæði 

Bangladesh yrði fyrir mikilli skerðingu. Taldi dómstóllinn af þeirri ástæðu, strandlengju 

Bangladesh búa yfir sérstökum aðstæðum sem réttlætti tilfærslu á línunni.112 Gerðardómurinn 

í máli Bangladesh og Indlands beitti sömu rökum fyrir tilfærslu á bráðabirgða 

jafnfjarlægðarlínunni vegna þess hve íhvolfur Bengal-flói væri.113 

Í framkvæmd getur reynst erfitt að meta hversu mikið strendur ríkja eru íhvolfar eða íbjúgar 

þar sem slíkt fer að miklu leyti eftir því hversu nákvæmlega er horft á kortin, þ.e. hver 

kortakvarðinn er á kortunum og þá hvort litið sé til lögunar strandlengja nágrannaríkja og þá 

hvort strendur þeirra séu teknar með inn í reikninginn.114 

Hlutfall hafsvæðis og lengd strandlengjunnar 

Hlutfalls hugtakið er atriði sem dómstólar og gerðardómar hafa litið til í nánast öllum sínum 

dómum.115 Gengur hugtakið út á það að við afmörkun hafsvæða verði að líta til þess að rétt 

hlutfall sé á milli lengdar strandlengjunnar og umfang þess hafsvæðis sem ríkin eiga að njóta. 

Hugtakið var fyrst notað í Norðursjávarmálinu þegar Vestur-Þýskaland hélt fram að hvert ríki 

ætti að njóta sanngjarns hluta landgrunnsins í réttu hlutfalli við lengd strandlengju sinnar.116 

Þrátt fyrir að dómstóllinn hafi ekki samþykkt þessi rök að öllu leyti, samþykkti hann að taka 
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þyrfti tillit til lengdar strandlengju ríkjanna til að koma jafnvægi á milli þeirra ríkja sem væru 

með beinar strendur og þeirra sem væru með íhvolfar strendur.117 Með þessu taldi dómstóllinn 

þrjár landfræðilegar aðstæður réttlæta breytingu vegna hlutfalls: 1) Aðlægar strendur 2) 

ákveðin lögun stranda, s.s. íhvolfar eða íbjúgar strendur 3) strendur sem eru álíka langar.118 

Dómaframkvæmd þróaðist þó hratt yfir í það að nota hlutfallshugtakið við fleiri aðstæður en 

einungis þær þegar strendur voru íhvolfar eða íbjúgar, til að mynda var hlutfallshugtakið notað 

í máli Túnis og Líbýu fyrir Alþjóðadómstólnum árið 1982 þar sem strendur ríkjanna voru 

hvorki íhvolfar né íbjúgar.119 Hugtakið var svo fljótt notað í málum mótlægra stranda, til að 

mynda í máli Líbýu og Möltu fyrir Alþjóðadómstólnum árið 1985,120 og í máli Grænlands og 

Jan Mayen fyrir Alþjóðadómstólnum árið 1993.121 Með þróun dómaframkvæmdar hefur 

hlutfallshugtakið nú verið notað við allar aðstæður, óháð landfræðilegum aðstæðum.  

Með dómi Rúmeníu og Úkraínu fyrir Alþjóðadómstólnum, árið 2009, var hlutfallshugtakið 

notað sem þriðja skrefið í aðferðafræði dómsins til að athuga hvort afmörkunin væri sanngjörn 

og þar með var hugtakið aðskilið frá öðrum sérstökum aðstæðum sem skipta máli. Hefur 

hlutfalls hugtakið því verið notað annars vegar við tilfærslu á afmörkunarlínunni, sem hluti af 

sérstökum aðstæðum, og hins vegar til athugunar á sanngirni afmörkunarinnar. Ástæðan fyrir 

því að þetta er gert að sérstöku stigi er sú að ekki sé of mikill mismunur á milli lengd 

strandlengja ríkja og þess hafsvæðis sem það fær, eftir að litið hefur verið til sérstakra 

aðstæðna, en það kann að vera að of mikið vægi til margra sérstakra aðstæðna geti leitt til 

óréttlátrar niðurstöðu þegar litið er til lengdar strandlengdar ríkja. Þannig má jafnvel frekar líta 

á þriðja skrefið sem svo að verið sé að skoða misjöfnuð frekar en að verið sé að leitast eftir 

ákveðnu hlutfalli.122   

Hlutfallshugtakið er þó ekki laust við ágreining fræðimanna, en forsendur dómstóla við 

mælingu lengdar og viðeigandi flöt strandlengjanna eru mismunandi. Dómstólum hefur ekki 

tekist að mynda einn hlutlægan mælikvarða, en að auki getur tilvist eyja eða réttur þriðja ríkis 

einnig flækt málin varðandi ákvörðun á því hvað teljist viðeigandi svæði.123 Þá er einnig 
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mismunur í dómaframkvæmd gagnvart því hvað dómstólar hafa talið vera ósamræmi á hlutfalli 

milli lengdar strandlengju og viðeigandi hafsvæðis. Í dómi Níkaragúa og Kólumbíu fyrir 

Alþjóðadómstólnum, árið 2012, var lengd strandlengja ríkjanna í hlutfallinu 1:8,2, Níkaragúa 

í vil en viðeigandi hafsvæði ríkjanna var í hlutfallinu 1:3,44 Níkaragúa í vil. Taldi dómstóllinn 

ekki ósamræmi vera þar á milli og vísaði máli sínu til stuðnings í mál Grænlands og Jan Mayen 

fyrir Alþjóðadómstólnum árið 1993. Í því máli var hlutfall strandlengja ríkjanna 1:9 Grænlandi 

(Danmörku) í vil en viðeigandi hafsvæði ríkjanna var í hlutfallinu 1:2,7 Grænlandi (Danmörku) 

í vil og taldi dómurinn ekki vera ósamræmi þar á milli.124 Fræðimenn hafa haldið fram 

efasemdum um það hvort ekkert ósamræmi hafi verið til staðar í þessum málum. Að auki hefur 

því verið velt upp hvort dómstólar myndu komast að þeirri niðurstöðu að afmörkunarlína, sem 

þeir höfðu þegar gert með sérstakar aðstæður í huga, væri ósanngjörn í ljósi þess að ósamræmi 

væri á hlutfalli milli lengdar strandlengja og viðeigandi hafsvæðis ríkja og í framhaldi draga 

aðra línu. Slíkt hefur verið talið ólíklegt þar sem gera má ráð fyrir að þeir hafi haft hlutfallið í 

huga þegar þeir drógu línuna í upphafi.125  

Grunnlínur 

Í 5. gr. Hafréttarsáttmálans er fjallað um venjulegar grunnlínur sem mældar eru frá 

stórstraumsfjöruborði strandarinnar og í 7. gr. Hafréttarsáttmálans er að finna undantekninguna 

um beinar grunnlínur, sem nota má þegar strandlengja er mjög vogskorin og óregluleg. 

Grunnlínur eru grundvallaratriði við afmörkun hafsvæða, en í 15. gr. Hafréttarsáttmálans sem 

og 6. gr. Genfarsamningsins um landgrunnið er gert ráð fyrir að við notkun 

jafnfjarlægðarreglunnar, eigi að meginstefnunni til að miða við grunnlínur. Þrátt fyrir þetta 

virðist sem dómaframkvæmd hafi þróast á þann veg að telji dómstóll grunnlínur ríkja leiða til 

ósanngjarnar niðurstöðu, geti slíkt flokkast undir sérstakar aðstæður og notast dómstólar þá við 

eigin grunnlínur við afmörkun hafsvæða. Sem dæmi má nefna mál Líbýu og Möltu fyrir 

Alþjóðadómstólnum árið 1985, en dómurinn taldi sanngjarnt að draga ekki beina grunnlínu frá 

Möltu til Filfa eyjunnar og án þess að mynda sér skoðun um lögmæti notkun beinnar grunnlínu, 

sagði dómstóllinn að grunnlínur sem dómurinn lagði til grundvallar yrðu ekki nákvæmlega eins 

og grunnlínur ríkjanna.126 Í máli Rúmeníu og Úkraínu fyrir Alþjóðadómstólnum árið 2009 taldi 

dómstóllinn að skýr aðgreining væri á milli grunnlína sem notast er við, við mælingu ytri marka 

hafsvæða ríkja og grunnlína sem notast er við, við afmörkun hafsvæða.127 
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Dæmi eru um í framkvæmd ríkja að lögmæti grunnlína er dregið í efa af öðru ríkinu og hefur 

slíkt leitt til þess að notkun beinna grunnlína hefur einungis verið gefið hlutfallslegt vægi. Sem 

dæmi má nefna samning milli Danmerkur og Svíþjóðar, frá árinu 1984, þar sem hafsvæði 

ríkjanna voru afmörkuð sameiginlega. Bæði ríkin notuðust við beinar grunnlínur að 

meginstefnu en bæði ríkin mótmæltu þó grunnlínupunktum hvor annars við tvær aðstæður. 

Sammæltust ríkin í báðum tilvikum um að gefa grunnlínunum hálft vægi.128 

Eyjur 

Eins og fyrr hefur verið nefnt fjallar 121. gr. Hafréttarsáttmálans um eyjar, en þar eru tilgreind 

ákveðin skilyrði sem landsvæði þarf að uppfylla til að teljast eyja.  

Það er enginn vafi á því að tilvist eyja hefur áhrif á afmörkun hafsvæða og þær geta talist sem 

sérstakar aðstæður. Það getur þó verið erfitt að segja til um hvort fyrirbæri teljist eyja skv. 121. 

gr. Hafréttarsáttmálans en dæmi um slíkar aðstæður er fyrirbærið Hvalbakur og Kolbeinsey á 

Íslandi, fyrirbærið Rockall á Bretlandi og fyrirbærið Okinotorishima í Japan. 

Framkvæmd ríkja er varðar eyjur, er svo fjölbreytt að erfitt er að tiltaka almenna reglu í 

framkvæmd, en dómstólar og gerðardómar hafa með dómaframkvæmd farið fjórar leiðir við 

ákvörðun um áhrif eyja.  

Fyrsta leiðin er að gefa eyju fullt vægi við afmörkun hafsvæða og hefur slíkt verið gert í fjölda 

dóma, þar á meðal í máli Qatar og Bahrain fyrir Alþjóðadómstólnum árið 2001,129 í máli 

Nígaragúa og Honduras fyrir Alþjóðadómstólnum árið 2007,130 og máli Eritrea og Yemen fyrir 

gerðardómi árið 1999.131 Í máli Eritrea og Yemen gaf dómurinn eyjum Eritreu fullt vægi, en 

vegna þéttleika eyjanna taldi dómurinn eyjarnar mynda óaðskiljanlega heild við strönd ríkisins. 

Þá var Grímsey, í samningi Íslands og Danmerkur vegna Grænlands, gefið fullt vægi við 

afmörkun hafsvæða ríkjanna, en nánar er fjallað um samninginn í kafla 4.2.132 

Önnur leiðin er að gefa eyju ekkert vægi við afmörkun hafsvæða. Alþjóðadómstóllinn hefur 

beitt þessari aðferð meðal annars í máli Túnis og Líbýu árið 1982, þar sem hann virti að vettugi 

eyjuna Jerba, sem er aðskilin frá meginlandi Túnis með mjóu sundi, þegar hann dró 
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afmörkunarlínu.133 Þá taldi Alþjóðadómstóllinn í máli Rúmeníu og Úkraínu árið 2009, með 

vísan til máls Eritreu og Yemen árið 1999, að Serpents eyja, eyja sem tilheyrði Úkraínu, félli 

ekki undir aðstæður sem réttlætti tilfærslu á jafnfjarlægðarlínunni.134 

Þriðja leiðin er notuð við þær aðstæður þegar eyja er inn á, eða nálægt, hafsvæði annars ríkis. 

Þessi aðferð var fyrst notuð, eins og áður hefur verið fjallað um, af gerðardómnum í 

landgrunnsmáli Bretlands og Frakklands árið 1977 við afmörkun Ermasundseyjanna. Taldi 

dómstóllinn að ef hann gæfi eyjunum fullt vægi myndi slíkt leiða til ósanngjarnar niðurstöðu.135 

Dró því dómurinn jafnfjarlægðarlínu milli meginlands Bretlands og Frakklands og svo 12 

sjómílna innskot um norður og vestur hluta Ermarsundseyjanna.136 Sambærileg lausn var 

einnig notuð af Alþjóðadómstólnum í áðurnefndu máli Rúmeníu og Úkraínu árið 2009 við 

Serpents eyju, þegar hann gaf eyjunni 12 sjómílna landhelgi.137 Dómstóllinn úrskurðaði ekki 

um lögmæti Serpents eyju skv. 1. mgr. 121. gr. Hafréttarsáttmálans en niðurstaða dómsins er 

sú sama og ef um klett skv. 3. mgr. 121. gr. sáttmálans væri að ræða. 

Fjórða leiðin er að gefa eyju hlutfallslegt eða hálft vægi við afmörkun hafsvæða. Eins og fyrr 

hefur verið fjallað um taldi gerðardómurinn í landgrunnsmáli Bretlands og Frakklands, árið 

1977, Scillyeyjar mynda aðstæður sem skiptu máli við afmörkun hafsvæðanna og dró tvær 

afmörkunarlínur, eina sem tók fullt tillit til eyjanna, þ.e. notaði eyjuna sem grunnlínupunkt, og 

aðra sem tók ekkert tillit til þeirra, þ.e. notaði eyjurnar ekki sem grunnlínupunkt, að því loknu 

dró dómurinn miðlínu á milli þessara tveggja afmörkunarlína.138 Sambærileg aðferð var notuð 

í landgrunnsmáli Túnis og Líbýu fyrir Alþjóðadómstólnum árið 1982 en dómurinn taldi 

Kerkennahs eyjurnar hafa of mikið vægi við afmörkun hafsvæða ríkjanna ef þeim væri gefið 

fullt vægi. Eins og fyrr hefur komið fram notaði dómstóllinn helmingalínu af horni aðferðina 

og dró horn, annars vegar með því að taka eyjurnar til greina og hins vegar með því að gera 

það ekki, að því loknu dró dómurinn afmörkunarlínuna á milli þeirra.139 Fjórða leiðin er þó 

ekki án ágreinings en fræðimenn hafa dregið í efa að lagalegar forsendur séu fyrir því að 

dómstólar geti beitt henni, en sem dæmi hefur lögmæti ákvörðunar dómstólsins í máli Túnis 

og Líbýu fyrir beitingu aðferðarinnar verið dregið í efa.140 Ríkjum er þó ávallt heimilt að beita 

                                                 
133 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Judgement) [1982] ICJ Rep. 18, mgr. 120. 
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þeim aðferðum sem hentar hverju sinni og hafa til að mynda beitt þessari aðferð í samningum, 

til dæmis var þessari aðferð beitt í samningi Íslands og Danmerkur árið 1997 vegna Grænlands 

þegar Kolbeinsey var gefið hlutfallslegt vægi við afmörkun hafsvæða ríkjanna, en nánar er 

fjallað um samninginn í kafla 4.1.141 

Jarðfræðilegir- og landmótunarþættir 

Að meginstefnunni til hafa jarðfræðilegir- og landmótunarþættir lítil áhrif á niðurstöður 

alþjóðadómstóla og gerðardóma þar sem strandríki eiga rétt á 200 sjómílna landgrunni og tilkall 

til 200 sjómílna efnahagslögsögu óháð jarðfræðilegum- eða landmótunaraðstæðum. Þá hefur 

með aukinni notkun á einum sameiginlegum lögsögumörkum við afmörkun hafsvæða, leitt til 

þess að minna er litið til þessara atriða.142 Framkvæmd ríkja hefur líka leitt í ljós að ekki verður 

séð að þessir þættir hafi mikil áhrif á afmörkunarlínu ríkja og ef litið er til þeirra yfirhöfuð, er 

vægi þeirra ekki mikið.143 Jarðfræðilegir- og landmótunarþættir eru nátengdir hugtakinu um 

náttúrulegt framhald, en í máli Túnis og Líbýu árið 1982 hafnaði dómstóllinn að þessir þættir 

skiptu máli við afmörkun hafsvæða.144 Eins og áður hefur komið fram, taldi 

Alþjóðadómstóllinn í máli Líbýu og Möltu árið 1985 jarðfræðilegar- og jarðeðlisfræðilegar 

aðstæður hafa engin áhrif á tilkall ríkja til landgrunns innan 200 sjómílna. Þar með voru kröfur 

Líbýu um að taka tillit til svokallaðs „rift zone“ með vísan til sérstakra aðstæðna, ekki teknar 

til greina við afmörkunina.145 Sambærileg niðurstaða kom einnig fram í máli Bangladesh og 

Myanmar árið 2012, en eins og fyrr hefur komið fram taldi dómstóllinn náttúrulegt framhald 

ekki vera hugtak sem hefði sjálfstæða þýðingu fyrir rétt ríkja á tilkalli landgrunns utan 200 

sjómílna og leit því ekki á það við mat á sérstökum aðstæðum.146  

Nágrannaríki 

Réttindi nágrannaríkis yfir hafsvæði, sem ekki er hluti af máli dómstóls eða gerðardóms getur 

aukið flækjustig málsins, en líkt og með þjóðaréttarsamninga, eru dómar eingöngu bindandi 

fyrir þá sem eru aðilar að dómnum sbr. meginregluna um res inter alios acta (gerningur milli 
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aðila á ekki að skaða né gagnast öðrum) og 59. gr. samþykktar Alþjóðadómstólsins.147 

Dómstólar og ríki hafa í framkvæmd farið þrjár leiðir við úrlausn mála þegar þriðja ríki á 

hugsanleg réttindi yfir hafsvæði sem dómstóli hefur verið falið að afmarka.  

Ein af þeim leiðum er sú að draga afmörkunarlínu á svæði þrátt fyrir að mögulegt tilkall þriðja 

ríkis kunni að vera til staðar. Þá leið fór meðal annars gerðardómurinn í landgrunnsmáli 

Bretlands og Frakklands árið 1977, en hann taldi með vísan til res inter alios acta, gæti 

dómstóllinn dregið afmörkunarlínu yfir hafsvæði sem Írland átti mögulegt tilkall til, þar sem 

dómurinn væri eingöngu bindandi fyrir þá sem aðilar væru að dómnum.148 

Önnur leið er að rjúfa afmörkunarlínuna við það svæði þar sem réttindi þriðja ríkis kann að 

vera til staðar. Þessi aðferð var meðal annars notuð af Alþjóðadómstólnum í máli Líbýu og 

Möltu árið 1985 þegar hann afmarkaði hafsvæðið að svo miklu leyti sem Ítalía hafði gert tilkall 

til hafsvæðisins en fór svo langt að stoppa við svæði þar sem ekkert tilkall af hálfu Ítalíu var til 

staðar.149 

Alþjóðadómstóllinn taldi í máli Cameroon og Nigeríu árið 2002 að 59. gr. samþykktar 

Alþjóðadómstólsins kynni að veita réttindum þriðja ríkis ónægilega vernd, en dómurinn taldi 

að dómur í málinu gæti haft óbein áhrif á afmörkun hafsvæðis þriðja ríkis.150 Taldi dómstóllinn 

því að rétt væri að sannreyna mögulegan rétt þriðja ríkis á grundvelli jafnfjarlægðarreglunnar 

og þar með koma í veg fyrir mögulega óhóflegt tilkall þriðja ríkis, áður en hann ákvað við 

hvaða svæði skyldi rjúfa afmörkunarlínuna.151 

Þriðja leiðin sem beitt hefur verið í framkvæmd er að vísa einungis til stefnu 

afmörkunarlínunnar. Slík leið hefur gjarnan verið farin í samningum ríkja þar sem landgrunn 

utan 200 sjómílna á í hlut, en í stað þess að merkja ytri mörk er vísað í stefnu afmörkunarinnar 

og landgrunnsnefndinni í kjölfarið falið að skila niðurstöðum um ytri mörk landgrunnsins. Slíkt 

var til að mynda gert í samningi Gambíu og Senegal frá 1975.152 Þá fór Ísland þessa leið í 

samningi sínum við Noreg varðandi Jan Mayen í samningi um efnahagslögsögu og landgrunn 

innan 200 sjómílna, en nánar verður fjallað um samningana í kafla 4.1 og 4.3. Kosturinn við 

að fara þessa leið er sú að ekki er gengið á rétt þriðja ríkis þar sem ekki er ákvarðað hvar mörk 
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hafsvæðanna þriggja mætast. Einnig getur þessi leið verið hagkvæm fyrir aðlæg ríki sem ekki 

hafa fengið meðmæli landgrunnsnefndarinnar um ytri mörk landgrunnsins.153 Þessari aðferð 

var meðal annars beitt af Hafréttardómstólnum í máli Bangladesh og Myanmar frá árinu 

2012.154 

3.2.2 Aðstæður sem skipta máli – aðrar en landfræðilegar 

Félags- og efnahagslegar aðstæður 

Efnahagslegar aðstæður geta skipt máli meðal annars ef náttúruauðlindir er að finna á 

hafsvæðunum, sem dæmi olíu-, gas- eða fiskiauðlindir. Félagslegar aðstæður geta þá skipt máli 

ef ríkið er háð þessum auðlindum, en algengt er að ríki biðji um að þessi atriði verði tekin til 

greina við afmörkun hafsvæða. Í engum málum Alþjóðadómstólsins eða gerðardóma, 

mögulega fyrir utan mál Grænlands og Jan Mayen sem fjallað hefur verið um að ofan, hefur 

dómur tekið þessar aðstæður til greina sem réttlætingu á tilfærslu á afmörkunarlínu. Enn frekar 

hafa dómstólar, þar sem afmörkunarlína skiptir svæði í tvennt þar sem finna má auðlindir, ekki 

talið slíkt falla undir sérstakar aðstæður en þess í stað heldur ýtt undir samvinnu ríkja, t.a.m. 

með sameiginlegum nýtingarsvæðum (e. joint development zones),155 en betur verður fjallað 

um það í kafla 3.4. Í máli Túnis og Líbýu árið 1982 bað Túnis um að litið yrði á fátækt þess 

gagnvart Líbýu vegna skorts á náttúruauðlindum sem sérstaka ástæðu. Dómstóllinn neitaði að 

líta á slíkt sem sérstakar aðstæður þar sem slíkar aðstæður væru mjög breytilegar og gætu á 

hvaða tímapunkti sem er snúist við.156 Rök dómstólsins eru skiljanleg þar sem framboð og 

eftirspurn í dag gæti breyst á morgun vegna breytinga í efnahagslífinu, á markaðnum eða vegna 

annarra aðstæðna og slíkt gæti leitt til þess að breyta þyrfti afmörkunarlínu sem byggð hafi 

verið á þessum aðstæðum. Slíkt færi gegn meginreglunni um að afmörkunarlínur eigi að vera 

endanlegar og varanlegar.157 

Framferði ríkja 

Að meginstefnunni til skiptir framferði ríkja mjög takmörkuðu máli þegar kemur að afmörkun 

hafsvæða, en ef slíkt yrði gefið of mikið vægi gæti það ýtt undir sambærilega hegðun og 

Rússland sýndi þegar það plantaði fánastöng á hafsbotninum við Norðuríshafið og 

Norðurpólinn.158 Þar sem formlegum samningi milli ríkja sleppir, getur framferði þeirra fram 
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að deilumálinu þó skipt máli. Vitneskja ríkis eða tómlæti þess að mótmæla aðgerðum annars 

ríkis, getur til dæmis falið í sér þegjandi samþykki yfir aðgerðum þess. Í máli Túnis og Líbýu 

árið 1982 taldi Alþjóðadómstóllinn framferði ríkjanna við framkvæmd olíurannsókna falla 

undir sérstakar aðstæður sem líta þyrfti til, en bæði ríkin virtust miða við afmörkunarlínu frá 

1919 við framkvæmd olíurannsókna og höfðu þau virt þessi mörk í fjölda ára.159 

Sögulegar aðstæður 

Sögulegar aðstæður ráðast af pessesio longi temporis, þ.e. geta átt við þegar strandríki hefur 

öðlast réttindi yfir hafsvæði með samfelldri og áralangri notkun og þegjandi samþykki annarra 

ríkja. Í 15. gr. Hafréttarsáttmálans er sérstaklega fjallað um rétt ríkja til að víkja frá miðlínu 

vegna sögulegra aðstæðna. 160 Í 74. og 83. gr. Hafréttarsáttmálans er aftur á móti ekki að finna 

sambærilega heimild, en líta verður til þess að réttindi yfir landgrunn er óháð töku, virkri eða 

að nafninu til. Telja verður því að tillit til sögulegra aðstæðna við afmörkun 

efnahagslögsögunnar og landgrunnsins sé ólíklegt til að koma til greina en þó ekki óhugsandi. 

Í fyrrnefndum dómi Alþjóðadómstólsins í máli Túnis og Líbýu árið 1982 taldi dómstóllinn þó 

sögulegar aðstæður Túnis skipta máli, en þeim var ekki beitt við tilfærslu á afmörkunarlínunni 

þar sem dómstóllinn taldi umrætt svæði vera innan þess svæðis sem dómurinn hafði þegar gefið 

Túnis.161  

Aðrar aðstæður 

Öryggisástæður og siglingar- og umhverfisatriði geta skipt máli og talist sem aðstæður sem 

skipta máli, en raunin er sú að þessar aðstæður eða ástæður hafa skipt litlu máli hingað til við 

afmörkun hafsvæða.162 Af framangreindu verður ráðið að landfræðilegar aðstæður virðast vega 

þyngra við skoðun á sérstökum aðstæðum fremur en aðstæður sem ekki eru landfræðilegar, en 

segja má að munur á aðferðum dómstóla eða gerðardóma og framkvæmd ríkja eru mismunandi. 

Þegar ríki semja sín á milli geta þau valið að taka til greina allar aðstæður, landfræðilegar og 

aðrar, eða jafnvel ekkert af þeim. Dómstólar og gerðardómar þurfa samkvæmt 293. gr. 

Hafréttarsáttmálans að dæma eftir sáttmálanum og öðrum reglum þjóðaréttar ásamt því að 

þurfa færa rök fyrir niðurstöðum sínum og eru þeir því líklegri til að fylgja dómaframkvæmd. 

                                                 
159 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Judgement) [1982] ICJ Rep. 18, mgr. 95, 117-118. 
160 Tanaka (n. 2) 223. 
161 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Judgement) [1982] ICJ Rep. 18, mgr. 100-102, 121. 
162 Tanaka (n. 2) 224. 



 39  

 

3.3 Aðrar aðferðir 

Eins og fram hefur komið að ofan hafa dómstólar þróað með sér þriggja skrefa aðferð sem 

fellst í jafnfjarlægðarreglu og að litið sé til aðstæðna sem skipta máli við tilfærslu á henni. Þó 

hafa dómstólar einnig farið aðrar leiðir sem fjallað hefur verið stuttlega um, þegar dómstólar 

hafa talið jafnfjarlægðarregluna ekki leiða til sanngjarnrar niðurstöðu. Einnig hafa ríki og 

dómstólar beitt fleiri en einni aðferð við sömu afmörkun. Til að mynda var í samningi Írlands 

og Bretlands um landgrunnið og efnahagslögsögu frá 1988 beitt bæði jafnfjarlægðarreglunni 

og helmingalínu af horni.163 Einnig, eins og fjallað var um að ofan, var fjölmörgum aðferðum 

beitt í fiskveiði- og landgrunnsmáli Bandaríkjanna og Kanada árið 1984. Hér að neðan verður 

því farið yfir þær aðferðir sem einnig er hægt að beita við afmörkun hafsvæða að auki við þær 

aðferðir sem fjallað hefur verið um að ofan. 

3.3.1 Sameiginleg afmörkun hafsvæða 

Eins og vikið hefur verið að hér að framan hefur tíðkast í dómaframkvæmd að 

efnahagslögsagan og landgrunnið séu afmörkuð sameiginlega. Sameiginleg afmörkun 

hafsvæða er aðferð sem gengur út á það að fleiri en eitt hafsvæði er afmarkað með einni og 

sömu línunni. Í þeim tilfellum þar sem afmarka á efnahagslögsögu eða fiskveiðilögsögu og 

landgrunn, geta komið upp ýmis flókin vandamál ef afmarka ætti þessi hafsvæði í hvort í sínu 

lagi. Þar sem mismunandi atriði koma til greina við skoðun efnahagslögsögu annars vegar og 

landgrunns hins vegar myndi það í mörgum tilfellum leiða til þess að afmörkun þessara svæða 

yrðu tvær aðskildar afmörkunarlínur sem leitt gæti til þess að efnahagslögsaga sem tilheyrði 

öðru ríkinu væri yfir landgrunni hins ríkisins. Slíkar aðstæður myndu eðlilega leiða til flókinna 

vandamála varðandi lögsögu ríkjanna á svæðinu, en slíkt var einmitt tilfellið í Bengalflóa þar 

sem afmörkunin var ekki sameiginleg og leiddi það til þriggja svæða þar sem efnahagslögsaga 

og landgrunn ríkjanna sköruðust.164 Fyrstu málin þar sem notast var við sameiginlega afmörkun 

hafsvæða var eins og áður segir í dómi Alþjóðadómstólsins í deilum Bandaríkjanna og Kanada 

árið 1984 í Maine-flóa þegar hann var beðinn um að afmarka bæði fiskveiðilögsögu og 

landgrunnið sameiginlega. Dómstóllinn taldi sig ekki geta fundið þjóðaréttarreglu sem kæmi í 

veg fyrir að honum væri kleift að draga eina sameiginlega línu.165 Í máli Grænlands og Jan 

                                                 
163 Bjarni Már Magnússon, „Outer Continental Shelf Boundary Agreements“ (n. 153) 353. 
164 Naomi Burke, „Annex VII Arbitral Tribunal Delimits Maritime Boundary Between Bangladesh and India in 

the Bay of Bengal“ (American Society of International Law) 

<https://www.asil.org/insights/volume/18/issue/20/annex-vii-arbitral-tribunal-delimits-maritime-boundary-

between> skoðað 16. mars 2016. 
165 Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States 

of America) (Judgement) [1984] ICJ Rep. 246, mgr. 27. 



 40  

 

Mayen fyrir Alþjóðadómstólnum árið 1993,166 beitti dómstóllinn sameiginlegri afmörkun 

hafsvæða, en enginn samningur var til staðar um sameiginlega afmörkun hafsvæða. Ljóst var 

að Genfarsamningurinn um landgrunnið gilti á milli aðila hvað varðaði landgrunnið og að 

dæma þyrfti fiskveiðilögsöguna á grundvelli þjóðaréttarvenja.167 Í framkvæmd hefur 

sameiginleg afmörkun nánast alltaf verið valin með nokkrum undantekningum, en slíkt var gert 

í samningi Íslands við Noreg árið 1980,168 samningi Íslands við Danmörku vegna Grænlands 

árið 1997,169 og samningi Íslands við Danmörku vegna Færeyja árið 2007,170 en betur verður 

fjallað um það í kafla 4.  

3.3.2 Sameiginleg nýtingarsvæði 

Í flestum tilfellum er afmörkun hafsvæða ákveðin milli ríkja þó að í sumum tilfellum telji ríki 

það nauðsynlegt að málin fari fyrir alþjóðadómstóla eða gerðardóma. Flestar deilur um 

afmörkun hafsvæða eru leystar friðsamlega og virðist sem sum ríki sjái ekki einungis 

vandamálin við afmörkun hafsvæða, heldur sjái þau einnig tækifæri. Deilumál varðandi 

afmörkun hafsvæða geta þannig verið leyst með einföldum hætti, þegar annar aðilinn 

samþykkir að láta undan kröfum sínum eða báðir/allir aðilar eru tilbúnir að fara ákveðna 

millileið. Slík millileið getur til að mynda falist í að myndað sé sameiginlegt nýtingarsvæði. 

Mörg deilumál um afmörkun hafsvæða hafa verið leyst með sameiginlegum 

nýtingarsvæðum,171 en sem dæmi má nefna voru deilur Íslands og Noregs varðandi afmörkun 

Íslands og Jan Mayen leystar með sameiginlegu nýtingarsvæði í kjölfar tillagna sáttanefndar 

sem ríkin skipuðu, en nánar er rætt um samninginn í kafla 4.1. Halda má því jafnframt fram að 

bæði 74. og 83. gr. Hafréttarsáttmálans geri ráð fyrir að aðildarríki, þar sem aðstæður leyfa, 

notist við sameiginleg nýtingarsvæði þrátt fyrir að slíkt komi þó ekki fram berum orðum í 

greinunum.172 Ekki er þó hægt að ganga svo langt að segja að ríkjum sé skylt að beita þessari 

aðferð samkvæmt þjóðarétti en aðferðin getur reynst áhrifarík ef vilji ríkja er fyrir hendi.173 

                                                 
166 Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway) [1993] ICJ 

Rep. 38. 
167 Tanaka (n. 119) 446. 
168 D.H. Anderson, „Iceland-Norway (Jan Mayen) 1980“ í Jonathan I Charney og Lewis M Alexander (ritstj.), 

International Maritime Boundaries (1. útg., M Nijhoff 1993) 2903–2904. 
169 Anderson, „Denmark (Greenland)-Iceland 1997“ (n. 142) 2941–2942. 
170 Michael Wood, „Denmark/The Faroes-Iceland“ í David A Colson og Robert W Smith (ritstj.), International 

Maritime Boundaries (6. útg., M Nijhoff 2011) 4553. 
171 Rainer Lagoni og Daniel Vignes, Maritime Delimitation (M Nijhoff 2006) 144–145. 
172 sama heimild 149–150. 
173 David M. Ong, „Joint Development of Common Offshore Oil and Gas deposits: „Mere“ state Practice or 

Customary International Law?“ (1999) 93 (4) The American Journal of International Law 771, 802. 
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Á sameiginlegum nýtingarsvæðum njóta ríki bæði réttinda og skyldna í samræmi við ákvæði 

samninga milli aðila. Þar sem umfang sameiginlegs nýtingarsvæðis fer að öllu leyti eftir 

ákvæðum samnings milli ríkja er erfitt að gefa eina fasta skilgreiningu á hugtakinu en 

fræðimönnum ber ekki saman um hvernig eigi að skilgreina hugtakið.174 Rainer Lagoni hefur 

skilgreint hugtakið sem: „Samvinna milli ríkja varðandi rannsóknir og hagnýtingu ákveðins 

botnlags, svæðis eða samansafns ólífrænna náttúruauðlinda sem annað hvort teygja sig yfir 

mörk hafsvæða eða liggja á hafsvæði þar sem tilkall ríkja skarast.“175 

Í skilgreiningunni er hugtakið takmarkað við ólífrænar náttúruauðlindir, en ekki er hægt að 

útiloka að hugtakið geti einnig náð yfir lífrænar náttúruauðlindir. Masahiro Miyoshi hefur í 

skilgreiningu sinni talið lífrænar náttúruauðlindir falla undir hugtakið í skilgreiningu sinni á 

sameiginlegu nýtingarsvæði.176 Myndi því svokallaða „sérstaka svæðið“ í samningi Íslands og 

Danmerkur falla undir sameiginlegt nýtingarsvæði skv. skilgreiningu Masahiro Miyoshi, en í 

samningnum er kveðið á um sameiginlega hagnýtingu fiskiauðlinda ásamt sameiginlegri 

hagnýtingu landgrunnsins á því svæði, en nánar er fjallað um þetta svæði í umfjöllun um 

samninginn í kafla 4.5. 

Hvatinn á bakvið það að ríki semja sín á milli um sameiginleg nýtingarsvæði getur verið 

mismunandi, en ástæðan getur ýmist verið vegna þess að ríki hafa ekki náð sáttum um 

afmörkunarlínu eða vegna þess að þær auðlindir sem ríkin sækjast eftir, liggja þvert yfir 

afmörkunarlínunni þannig að hagnýting annars ríkisins á auðlindinni væri hvorki sanngjörn né 

áhrifarík. Þá getur einnig verið að ríki sjái hag sinn í því að semja um sameiginlegt 

nýtingarsvæði þar sem búið er að finna auðlindir og það er báðum aðilum í hag að hefja nýtingu 

hennar sem fyrst.177 Slík lausn getur einnig komið í veg fyrir tímafrek og kostnaðarsöm 

málaferli þar sem hvorugur aðilinn gæti hafist handa við hagnýtingu svæðisins á meðan. Ríki 

geta einnig séð sér þann kost að semja sín á milli um sameiginleg nýtingarsvæði til þess að 

slaka á spennu milli ríkja eða styrkja vináttubönd og samskipti ríkjanna, en í samningi Malasíu 

og Taílands frá árinu 1979 um sameiginlegt nýtingarsvæði kemur einmitt fram að sú aðferð 

hafi verið valin til þess að styrkja vináttubönd ríkjanna og samskipti þeirra.178 Sem annað dæmi 

                                                 
174 Lagoni og Vignes (n. 172) 146. 
175 sama heimild.; The cooperation between States with regard to the exploration for and exploitation of certain 

deposits, fields or accumulations of non-living resources which either extend across a boundary or lie in an 

area of overlapping claims 
176 Masahiro Miyoshi og Clive Schofield, The Joint Development of Offshore Oil and Gas in Relation to 

Maritime Boundary Delimitation, b 2 (IBRU 1999). 
177 Donald Rothwell (ritstj.), Law of the sea (Edward Elgar Publishing Limited 2013) 288–289. 
178 Lagoni og Vignes (n. 172) 147. 
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má nefna samning Japans og Suður-Kóreu frá 1974, en hann var gerður í tilraun til að ná sáttum 

og var ákveðið að semja um sameiginlegt nýtingarsvæði þar sem hafsvæði ríkjanna sköruðust 

töluvert.179 

Þá geta ríki farið mismunandi aðferðir við myndun sameiginlegra nýtingarsvæða, en til að 

mynda getur annað ríkið notið fullveldis yfir svæðinu en hitt ríkið fengið hluta af þeim tekjum 

sem verða, en sú leið var farin í samningi Bahrain og Saudi Arabíu frá árinu 1958.180 Í 

samningnum kemur fram að olíuauðlindum svæðisins skuli vera stjórnað af konungi Saudi 

Arabíu og að Bahrain skuli njóta helming þess ágóða sem kemur í hlut Saudi Arabíu en einnig 

að fyrirkomulagið gangi ekki á fullveldisrétt Saudi Arabíu og stjórn þess yfir svæðinu.181 

Hægt er að fara fjölmargar aðrar leiðir og geta því samningar fyrir þessi svæði verið allt frá 

einföldum samningum yfir í yfirgripsmikla og flókna samninga. Það er þó víst að sameiginleg 

nýtingarsvæði er góð lausn fyrir ríki að sameina krafta sína, þekkingu og reynslu, en einnig 

getur þessi samvinna leitt til hagkvæmari nýtingar á auðlindunum og betri efnahagslegs 

ávinnings.182 

3.3.3 Hornlínuaðferðir 

Helmingalína af horni 

Eins og fram hefur komið hér að ofan, hefur Alþjóðadómstóllinn talið eðlilegt að hefja 

afmörkun með bráðabirgða jafnfjarlægðarlínu. Við ákveðnar aðstæður er aftur á móti ekki alltaf 

mögulegt að byrja afmörkun með jafnfjarlægðarlínu og þurfa dómstólar því meta hvort beita 

eigi öðrum aðferðum.183 Við ákveðnar aðstæður hafa dómstólar leitast við að nota aðferð sem 

fellst í að taka helmingalínu af horni, eins og fjallað hefur verið um að ofan. Aðferðinni má 

skipta í tvö skref, fyrsta skrefið er að draga beina línu meðfram ströndum ríkjanna sem snúa að 

afmörkunarsvæðinu og á sú lína að marka almenna stefnu strandarinnar. Annað skrefið er að 

draga helmingalínu af horninu sem myndast við fyrsta skrefið og fer afmörkun hafsvæðisins 

eftir þeirri helmingalínu.184 Helmingalínan er þó ekki óhagganleg og endanleg, en ef hún leiðir 

ekki til sanngjarnrar niðurstöðu getur komið til breytinga á henni, en eins og fram kom í máli 

                                                 
179 Charney o.fl., International Maritime Boundaries (n. 144) 1073. 
180 Lagoni og Vignes (n. 172) 148. 
181 Jonathan I. Charney o.fl. (ritstj.), International Maritime Boundaries, b 2 (M Nijhoff 1993) 1495–1497. 
182 Lagoni og Vignes (n. 172) 149. 
183 Bjarni Már Magnússon, The continental shelf beyond 200 nautical miles (n. 27) 151. 
184 sama heimild 152. 
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Bandaríkjanna og Kanada árið 1984, taldi dómstóllinn aðstæður ekki gefa tilefni til tilfærslu á 

helmingalínunni. 185 

Aðferðin var fyrst notuð af Alþjóðadómstólnum í máli Túnis og Líbýu árið 1982,186 þar sem 

dómstóllinn, með vísan til framkvæmda ríkja, taldi rétt að gefa Kerkennah eyjunni hálft vægi 

og í því ljósi beitti dómstóllinn helmingalínu af horni aðferðinni. Gerði hann það með því að 

draga tvær afmörkunarlínur, eina sem tók fullt tillit til eyjunnar og aðra sem virti hana alveg að 

vettugi, því næst dró dómstóllinn helmingalínu sem var mitt á milli þessara tveggja 

afmörkunarlína.187 Eins og fyrr hefur komið fram var þessi aðferð einnig notuð í máli 

Bandaríkjanna og Kanada árið 1984 fyrir Alþjóðadómstólnum,188 og í máli Nicaragua og 

Honduras fyrir Alþjóðadómstólnum árið 2007.189  

Ljóst er að með því að draga helmingalínu af horni meðfram ströndum ríkja getur slíkt leitt til 

sanngjarnari niðurstöðu en sem fengist ef notast væri við jafnfjarlægðarregluna. Í máli 

Nicaragua og Honduras sagði Alþjóðadómstóllinn að lögun strandlengja geti gefið tilefni til að 

beita helmingalínu af horni aðferðinni og að líta megi á hana sem eina nálgun 

jafnfjarlægðarreglunnar, þar sem aðferðin, með sérstakar aðstæður í huga, leitast við að 

afmarka hafsvæðið á sanngjarnan hátt.190 Þrátt fyrir að beita helmingalínu af horni aðferðinni 

sagði dómstóllinn jafnfjarlægðarregluna samt sem áður vera almennu regluna.191 Við 

afmörkun Bengal flóa, annars vegar í máli Bangladesh og Myanmar frá árinu 2012 og hins 

vegar máli Bangladesh og Indlands frá árinu 2014, höfnuðu dómstólarnir því að nota ætti 

helmingalínu af horni aðferðina þar sem talið var að aðferðin tæki meðal annars, ekki 

fullnægjandi tillit til stefnu strandlengju Bangladesh,192 og einnig að sú aðferð nyti ekki sama 

gagnsæis og jafnfjarlægðarreglan.193 

Er því ljóst að notkun helmingalínu af horni aðferðin er ávallt upp á dómstól komið hvort hann 

telji sanngjarnt að beita aðferðinni, en ríkjum er þó ávallt frjálst að beita henni í samningum 

                                                 
185 Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States 

of America) (Judgement) [1984] ICJ Rep. 246, mgr. 190-229.; Sjá nánar í kafla 3.1 
186 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Judgement) [1982] ICJ Rep. 18. 
187 sama heimild, mgr. 129. 
188 Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States 

of America) (Judgement) [1984] ICJ Rep. 246, mgr. 213.; Sjá nánar í kafla 3.1 
189 Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. 

Honduras) [2007] ICJ Rep. 659, mgr. 287-289. 
190 sama heimild, mgr. 195. 
191 sama heimild, mgr. 281. 
192 Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of 
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193 „Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration between Bangladesh and India“ (n. 110), mgr. 344. 
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sín á milli. Þess ber þá að geta að einungis er hægt að nota þessa aðferð þegar um er að ræða 

ríki með aðlægar strendur, en eðli málsins samkvæmt gengur hún ekki þegar strendur ríkja eru 

mótlægar og hefur Ísland því ekki beitt þessari aðferð við afmörkun hafsvæða sinna. 

Hornréttar línur 

Notkun hornréttrar línu er ekki svo frábrugðin helmingalínu af horni. Munurinn á þessum 

aðferðum liggur þó í þeim aðstæðum sem þeim er beitt. Notkun hornréttrar línu er einungis 

möguleg við afmörkun aðlægra ríkja og fer aðferðin þannig fram að dregin er bein lína sem 

fylgir stefnu strandarinnar og þar sem strendur ríkja mætast er dregin hornrétt lína út. Þessa 

aðferð er þó einungis hægt að nota þegar strendur aðlægra ríkja eru að mestu leyti beinar en 

ekki íhvolfar eða íbjúgar og einnig að helst ekki séu til staðar eyjur, en einungis þá er hægt að 

draga beina línu eftir ströndinni.194 Hefur þessari aðferð því, eðli málsins samkvæmt, heldur 

ekki verið beitt í samningum Íslands. Aðferðinni hefur verið beitt við afmörkun hafsvæða af 

dómstólum, en hún var til að mynda notuð í máli Túnis og Líbýu fyrir Alþjóðadómstólnum 

árið 1982.195 Aðferðinni hefur líka verið beitt í samningum ríkja, til að mynda í samningi 

Eistlands og Lettlands frá 1996,196 og samningi Lettlands og Litháen frá 1999, en ríkin voru 

sammála um að aðferðin endurspeglaði stefnu stranda ríkjanna. 

3.4 Afmörkun hafsvæða ríkja með samningum 

Eins og hér hefur komið fram hafa dómstólar þróað mikla aðferðafræði við afmörkun hafsvæða 

og jafnframt þróað með sér hvaða aðstæður ber að líta til við afmörkun hafsvæðanna sem geta 

talist til sérstakra aðstæðna. Ríkjum ber samkvæmt 74. og 83. gr. Hafréttarsáttmálans að semja 

sín á milli um afmörkun hafsvæðanna. Ef litið er yfir dómaframkvæmd dómstóla og 

gerðardóma er ljóst að ekki sé hægt að segja að beiti eigi einni ákveðinni aðferð. Fremur hafa 

dómstólar beitt þeim aðferðum sem þeir telja samræmast tilgangi 74. og 83. gr. 

Hafréttarsáttmálans og í því skyni þróað þær aðferðir sem beitt er í framkvæmd.  

Þó svo að ríki horfi til aðferðafræði dómstóla og gerðardóma við afmörkun hafsvæða er þeim 

ekki skylt að fara eftir henni, þannig er gildi samnings ekki háð því hvort beitt var 

sanngirnisreglunni eða jafnfjarlægðarreglunni, hvort litið hafi verið til ákveðinna aðstæðna 

eða hvort beitt hafi verið annarri aðferð. Ríkjum er frjálst að beita hvaða aðferðum sem þau 

telja hentugar hverju sinni ásamt því að taka til greina þær aðstæður sem þau telja skipta máli 

                                                 
194 Dundua (n. 143) 50. 
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hverju sinni. Svo lengi sem ríkin eru sammála eru litlar sem engar takmarkanir á niðurstöðunni. 

Ríki geta til að mynda séð hag sinn í að gefa eftir kröfur sínar í einum samningi sínum við 

nágrannaríkin til þess að ná fram hagstæðari niðurstöðu í öðrum samningi.197 Flestir samningar 

um afmörkun hafsvæða hafa verið gerðir milli ríkja og án aðkomu dómstóla eða gerðardóma, 

en telja verður samningsfrelsið, þ.e. frelsið til að taka til greina atriði sem dómstólar og 

gerðardómar hafa ekki samþykkt að líta til, vera helsta ástæðuna.198 Til að mynda hefur Ísland 

afmarkað hafsvæði sín eingöngu með samningum. Ef undanskilin er sáttameðferðin sem Ísland 

fór í á árunum 1980 til 1981 hefur Ísland ekki þurft að leita annarra úrlausna en samningagerða 

vegna afmörkunar hafsvæða sinna. Betur verður farið yfir samninga Íslands í kafla 4. 

Staðreyndin er sú að framkvæmd ríkja sýnir að aðferðafræði dómstóla hefur spilað stórt 

hlutverk við samningsgerðir ríkja, til að mynda hefur jafnfjarlægðarreglan oftast spilað 

eitthvað hlutverk við afmörkun ríkja og þrátt fyrir að afmörkun geti oftar en ekki verið frekar 

pólitískt ferli þá er markmið ríkja og dómstóla alltaf það sama: að komast að sanngjarnri 

niðurstöðu.199 

  

                                                 
197 Bjarni Már Magnússon, The continental shelf beyond 200 nautical miles (n. 27) 140. 
198 sama heimild 138. 
199 sama heimild 141–142; Bjarni Már Magnússon, „Outer Continental Shelf Boundary Agreements“ (n. 153). 
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4. Framkvæmd Íslands við afmörkun hafsvæða 

Hér að framan hefur verið fjallað um regluverk þeirra hafsvæða sem Ísland hefur þurft að 

afmarka. Farið hefur verið yfir þær reglur sem gilda um úrlausn ágreiningsmála og þær leiðir 

sem Ísland hefur farið í þeim efnum. Að auki hefur verið farið yfir þær þjóðaréttarreglur og 

venjur sem gilda um afmörkun hafsvæða, þær aðferðir sem farnar hafa verið við afmörkun 

hafsvæða í dómaframkvæmd fyrir og eftir tilkomu Hafréttarsáttmálans, með hliðsjón af 

aðferðum sem farnar hafa verið í milliríkjasamningum.  

Nú verða skoðaðir þeir samningar sem Ísland hefur gert og reynt að svara því hvaða aðferðum 

hefur verið beitt við framkvæmd þeirra og hvaða aðstæðna hefur verið litið til með hliðsjón af 

þeim aðferðum sem beitt hefur verið í dómaframkvæmd og milliríkjasamningum. 

Samningarnir/samkomulögin eru sex samtals og verður farið yfir þá í þeirri röð sem þeir voru 

gerðir. Eins og áður hefur komið fram var það árið 1975 sem íslensk stjórnvöld ákváðu að 

efnahagslögsagan skyldi vera 200 sjómílur og árið 1979 samþykkti Alþingi lög um landhelgi, 

efnahagslögsögu og landgrunn, en lögin voru að miklu leyti byggð á Hafréttarráðstefnu 

Sameinuðu þjóðanna sbr. athugasemdir í frumvarpi laganna. Fjallar 3.-4. gr. laganna um 

efnahagslögsöguna og 5.-6. gr. um landgrunnið. Reglur um afmörkun hafsvæða milli ríkja er 

svo að finna í 7. gr. laganna, en þar kemur fram að afmörkun efnahagslögsögunnar og 

landgrunnsins milli Íslands og annarra landa skal eftir atvikum ákveðin með samningum við 

hlutaðeigandi ríki og skulu slíkir samningar háðir samþykki Alþingis. Í 2. mgr. sömu greinar 

kemur jafnframt fram að þangað til annað yrði ákveðið skyldi efnahagslögsaga og landgrunn 

Íslands miðuð við 200 sjómílur frá grunnlínum landhelginnar að því undanskildu þó að þar sem 

skemmra er en 400 sjómílur milli grunnlína Íslands og Færeyja annars vegar og Grænlands og 

Íslands hins vegar skyldi efnahagslögsaga og landgrunnið afmarkast af miðlínu. Með lögunum 

voru ákvæði reglugerðar nr. 299/1975 ítrekuð en athygli vekur að ákvæði um framkvæmd 200 

sjómílna efnahagslögsögu gagnvart Jan Mayen var ekki að finna í lögunum. 

4.1 Samningur Íslands við Noreg árið 1980 

Fyrsti samningur Íslands við nágrannaríki sín var við Noreg og varðaði sameiginlega afmörkun 

á efnahagslögsögu og landgrunni við eyju Noregs, Jan Mayen, sem er staðsett um það bil 292 

sjómílur norðaustan við Ísland þar sem Noregur hefur verið með starfsfólk við ýmis konar 

vinnu nánast óslitið síðan 1912. Í kjölfar loðnuveiða norskra fiskveiðiskipa árið 1978 ýttu 

sjómenn á norsk yfirvöld að lýsa yfir fiskveiðilögsögu á eyjunni. Í framhaldinu ákváðu norsk 
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stjórnvöld að fiskveiðilögsögu yrði komið á við Jan Mayen í samráði við íslensk stjórnvöld.200 

Hafréttarsáttmálinn hafði ekki tekið gildi á þeim tíma sem samningsgerðir áttu sér stað en litið 

var mikið til þeirrar vinnu sem hafði þegar átt sér stað á þriðju hafréttarráðstefnunni. Ísland 

var, eins og áður segir, ekki aðili að Genfarsamningnum en Noregur hafði aftur á móti fullgilt 

Genfarsamninginn um landgrunnið.201 Umfjöllun um samning Íslands við Noreg verður skipt 

í þrjá hluta, fyrst verður fjallað um samning Íslands og Noregs um efnahagslögsögu árið 

1980,202 svo verður fjallað um sáttameðferð ríkjanna frá 1980 til 1981 og að lokum verður 

fjallað um samning ríkjanna árið 1981 um landgrunnið.203 Til hægðarauka verður farið yfir þau 

atriði sem komu til álita við samningsgerðina í hverjum hluta fyrir sig. 

 

Mynd 1: Yfirlitsmynd yfir afmörkun hafsvæða Íslands og Noregs204 

 

 

                                                 
200 Guðmundur Eiríksson (n. 34) 443–446. 
201 Anderson, „Iceland-Norway (Jan Mayen) 1980“ (n. 169) 1760. 
202 Samkomulag um fiskveiði og landgrunnsmál, milli Íslands og Noregs (samþykktur 28. maí 1980, tók gildi 13. 

júní 1980) Stjtíð. C, 9/1980. 
203 Samkomulag um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og Jan Mayen, milli Íslands og Noregs (samþykktur 22. 

október 1981, tók gildi 2. júní 1982) Stjtíð. C, 3/1982. 
204 Anderson, „Iceland-Norway (Jan Mayen) 1980“ (n. 169) 1761. 
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Samningur um fiskveiði og landgrunnsálitaefni frá 28. maí 1980 

Eitt þeirra atriða sem ríkin deildu um í upphafi var réttarstaða Jan Mayen sem eyju skv. 121. 

gr. Hafréttarsáttmálans en að auki taldi íslenska ríkið landgrunn Jan Mayen vera hluta af 

landgrunni Íslands og náttúrulegs framhalds þess og þar með ætti Jan Mayen ekki rétt á 

landgrunninum.205 Hvorug þessara atriða voru leyst í samningnum frá 28. maí 1980 og komu 

því til skoðunar við sáttameðferð ríkjanna. Eftir miklar samningaviðræður Íslands og Noregs 

árið 1979 komust ríkin að samkomulagi sem undirritað var þann 28. maí 1980 um fiskveiðar 

og landgrunnsálitamál þar sem viðurkennd var 200 sjómílna efnahagslögsaga Íslands og réttur 

Noregs til að setja fiskveiðilögsögu við Jan Mayen sem þó myndi ekki ganga á 

efnahagslögsögu Íslands. 

Við gerð samningsins árið 1980 var horft til þess að Ísland væri mjög háð fiskveiðum. Ásamt 

því var einnig horft til þess, jafnt í þeim samningi, sáttameðferðinni og seinni samningnum frá 

1981, að Ísland væri 103.600 km2 eyja ásamt fyrirbærunum Kolbeinsey og Hvalbak (sem notast 

var við sem grunnlínupunkta) en að Jan Mayen væri tiltölulega lítil eyja og viðeigandi 

strandlengja hennar væri 10 km löng á móti 185 km í tilfelli Íslands.206  

Samningurinn var þannig upp settur að 1.-8. gr. hans fjallaði um regluverk fiskveiðanna en þar 

sem Ísland taldi sig eiga rétt á landgrunni utan 200 sjómílna náðist ekki samkomulag um 

álitamál er vörðuðu landgrunnið. Fór það svo að í 9. gr. samningsins stóð að ríkin skyldu halda 

áfram að reyna ná samkomulagi um landgrunnið milli Íslands og Jan Mayen og að stofnuð yrði 

sérstök sáttameðferð sem ríkin skyldu skipa við fyrsta tækifæri. Hlutverk nefndarinnar var að 

koma með tillögur að lausn og þrátt fyrir að sú lausn yrði ekki bindandi fyrir ríkin skyldu þau 

taka hæfilegt tillit til hennar.207 

Sáttameðferð Íslands og Noregs í ágúst 1980 til maí 1981 

Þann 16. ágúst 1980 var sáttanefndin skipuð og var henni falið það umboð að koma með tillögur 

að afmörkunarlínu fyrir landgrunnið milli Íslands og Jan Mayen. Við afmörkunina ætti nefndin 

að taka tillit til landfræðilegra- og landmótunaratriða, þess að Ísland væri að miklu leyti háð 

þessu hafsvæði ásamt öðrum aðstæðum sem skiptu máli.208 Nefndin byrjaði á því að fara yfir 

jarð- og landfræðileg atriði Jan Mayen og því næst hvort eyjan uppfyllti 121. gr. 

                                                 
205 Guðmundur Eiríksson (n. 34) 448–449. 
206 Anderson, „Iceland-Norway (Jan Mayen) 1980“ (n. 169) 1758. 
207 „Conciliation Commission on the Continental Shelf area between Iceland and Jan Mayen: Report and 

recommendations to the governments of Iceland and Norway, decision of June 1981“ (n. 52) 7. 
208 sama heimild 8. 
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Hafréttarsáttmálans. Taldi nefndin 121. gr. endurspegla þágildandi þjóðarétt og komst að þeirri 

niðurstöðu að Jan Mayen væri eyja í þeim skilningi og ætti því rétt á landhelgi, 

efnahagslögsögu og landgrunn. Taldi nefndin því afmörkunina jafnframt eiga fara fram á 

grundvelli 74. og 83. gr. Hafréttarsáttmálans eins og þær voru orðaðar á þeim tíma.209 Þá var 

það niðurstaða jarðfræðinga sem gáfu skýrslu í málinu að Jan Mayen-hryggurinn væri ekki 

náttúrlegt framhald landgrunns Íslands. Ákvað nefndin að líta ekki til náttúrlegs framhalds 

hugtaksins þar sem slíkt myndi ekki hjálpa við að leysa vandann.210  

Að svo loknu fór nefndin yfir þær leiðir sem ríki höfðu farið í framkvæmd og komst að þeirri 

niðurstöðu, með vísan til þess að með samningnum frá 28. maí 1980 hafði Ísland fengið 

efnahagslögsögu út fyrir miðlínu, og í stað þess að vera með tvær aðskildar línur, að mörk 

landgrunnsins yrðu þau sömu og efnahagslögsagan var ákveðin í samningnum frá 28. maí 1980 

en einnig að stofnað yrði með samningi sameiginlegt nýtingarsvæði. Jan Mayen var því ekki 

gefið sérstakt vægi við afmörkunina en eingöngu var miðað við 200 sjómílna fjarlægð frá 

ströndum Íslands ásamt því að, eins og áður sagði, var notast við Kolbeinsey og Hvalbak sem 

grunnlínupunkta þrátt fyrir að Kolbeinsey er einangrað óbyggt fyrirbæri sem liggur langt út 

fyrir ströndum Íslands.211 

Þær aðstæður sem nefndin taldi skipta máli við niðurstöðu sína voru þær að Ísland væri að 

miklu leyti háð innflutningi kolvatnsefna, þ.e. olíu, og að ólíklegt sé að landgrunnið umhverfis 

Ísland innihaldi slík efni. Þá var talið að svæðið milli Jan Mayen og Íslands væri eina svæðið 

sem þótti líklegt að kolvatnsefni fyndust. Virðist því sem nefndin hafi horft mikið til félags- og 

efnahagslegra aðstæðna.212 

Samningur um landgrunnið milli Íslands og Jan Mayen frá 22. október 1981 

Ríkisstjórnir Íslands og Noregs samþykktu tillögur sáttanefndarinnar um mörk landgrunnsins 

og sameiginlega nýtingarsvæðið með samningi sín á milli þann 22. október 1981. Samkvæmt 

samningnum var landgrunn Íslands 200 sjómílur frá grunnlínum þess en sameiginlegt svæði, 

þar sem rannsóknir og nýting færi fram væri svo skipt að 12.720 km2 væru innan íslenskrar 

lögsögu og 32.750 km2 innan norskrar lögsögu. Jafnframt ætti Ísland rétt á 25% þátttöku í 

olíuvinnslu á svæði Noregs og Noregur rétt á 25% þátttöku í olíuvinnslu á svæði Íslands.213 Má 

                                                 
209 sama heimild 9–10. 
210 sama heimild 16–17, 23. 
211 sama heimild 22–25. 
212 sama heimild 24–25. 
213 Guðmundur Eiríksson (n. 34) 459–462. 
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því segja að á heildina litið sé samningur ríkjanna um afmörkun hafsvæðanna tveggja mun 

hagstæðari fyrir Ísland, en ríkin hafa álitið svo að fyrirkomulagið væri sanngjarnt. 

Þegar litið er yfir samningana tvo verður séð að beitt var sameiginlegri afmörkun hafsvæða og 

efnahagslögsagan og landgrunnið því ein sameiginleg lína. Samningurinn mótaðist mikið á 

pólitískum, sögulegum, efnahagslegum og landfræðilegum þáttum. Ekki var notast við 

jafnfjarlægðarregluna, en Noregur samþykkti að Ísland myndi njóta óskertrar efnahagslögsögu 

og landgrunn að sama marki. Þá myndaði afmörkunin bogalínu og var endapunktur hennar ekki 

ákveðinn en samningum um afmörkun hafsvæða Grænlands og Íslands annars vegar og 

Grænlands og Noregs hins vegar, um hafsvæðið til vesturs var ekki lokið þarna.214 Jafnframt 

hafði ágreiningur Danmerkur vegna Grænlands og Noregs verið lagður fyrir 

Alþjóðadómstólinn sbr. umfjöllun í kafla 3.2. 

4.2 Samningur Íslands við Danmörku vegna Grænlands árið 1997 

Samningur Íslands við Danmörku árið 1997 varðar efnahagslögsögu og landgrunnið milli 

Íslands og Grænlands.215 Við gerð samningsins var Ísland aðili að Hafréttarsáttmálanum en 

ekki Genfarsamningnum um landgrunnið, Danmörk var aðili að Genfarsamningnum um 

landgrunnið en ekki aðili að Hafréttarsáttmálanum. Var því ljóst að samningsgerðir myndu 

byggja á þjóðaréttarvenjum en var þó stuðst að einhverju leyti við regluverk 

Hafréttarsáttmálans, nánar tiltekið 121. gr. hans.216 

Samningurinn var gerður í kjölfar áðurnefnds dóms Alþjóðadómstólsins í máli Danmerkur og 

Noregs árið 1993 vegna ágreinings þeirra um afmörkun landgrunns og fiskveiðilögsögu milli 

Grænlands og Jan Mayen. Eins og fyrr hefur komið fram merkti Alþjóðadómstóllinn endapunkt 

afmörkunarinnar við mögulegt tilkall Íslands ásamt því að Ísland og Noregur höfðu í samningi 

sínum árið 1980/1981 ekki markað endapunkt sinn, úr varð Jan Mayen-þríhyrningurinn 

svokallaði. Samningurinn er hluti af þremur tvíhliða samningum milli Íslands, Noregs og 

Danmerkur, en ríkin komu sér saman með samkomulagi um miðpunkt í Jan Mayen-

þríhyrningnum sem merktur er á yfirlitsmynd 2 sem A/1/5. Afmörkunin í samningi Íslands og 

Danmerkur byrjar við fyrrnefndan miðpunkt norðan við Ísland og heldur áfram til suðvesturs í 

gegnum 15 punkta, eins og sjá má á yfirlitsmynd 2.217 Í 2. gr. samningsins er gert ráð fyrir 

                                                 
214 Anderson, „Iceland-Norway (Jan Mayen) 1980“ (n. 169) 1757–1759. 
215 Samningur við Danmörku og Grænland um afmörkun landgrunnsins og fiskveiðilögsögu á svæðinu milli 

Íslands og Grænlands (samþykktur 11. nóvember 1997, tók gildi 27. maí 1998) Stjtíð. C, 8/1998. 
216 Anderson, „Denmark (Greenland)-Iceland 1997“ (n. 142) 2946–2947. 
217 sama heimild 2941–2942. 
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samvinnu ef auðlindir finnast á hafsvæði annars ríkisins og hitt ríkið telur þær auðlindir teygja 

sig yfir á hafsvæði sitt, við þær aðstæður ber ríkjunum að ná samkomulagi um nýtingu 

auðlindanna. 

 

Mynd 2: Yfirlitsmynd yfir afmörkun hafsvæða Íslands og Grænlands218 

4.2.1 Aðferðir við afmörkun 

Samningur Íslands og Danmerkur vegna Grænlands er fyrsti samningurinn þar sem notast er 

við miðlínu, en í samningnum kemur skýrt fram í 1. gr. að notast er við miðlínu við 

afmörkunina ásamt útkomu samkomulags ríkjanna frá 28. júní 1997, en níu af þeim sextán 

afmörkunarpunktum er miðlína milli stranda ríkjanna og hinir sjö punktarnir eru útkoma af 

samkomulaginu. Ætla má að ástæða þess að miðlína hafi verið svo áberandi í samningunum 

hafi verið vegna niðurstöðu Alþjóðadómstólsins í fyrrnefndu máli Grænlands og Noregs 

skömmu fyrir gerð samningsins, en eins og fyrr hefur verið fjallað um, taldi dómstóllinn 6. gr. 

genfarsamningsins endurspegla þjóðaréttarvenju og að byrja ætti því afmörkun með miðlínu 

en svo að skoða þyrfti hvort sérstakar aðstæður væru fyrir hendi sem réttlættu tilfærslu á 

línunni. 

                                                 
218 sama heimild 2950. 
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Meginvandamálið í samningi Íslands og Danmerkur var „Gráa svæðið“ svokallaða, en þar 

skaraðist tilkall ríkjanna til efnahagslögsögu, en við gerð bráðabirgða afmörkunarlínu notuðust 

ríkin við mismunandi grunnlínupunkta. Nánar tiltekið hafði Danmörk gert fyrirvara við tvo 

grunnlínupunkta sem Ísland notaðist við, þ.e. Kolbeinsey og Grímsey, leiddi það til þess að við 

bráðabirgða afmörkun á miðlínunni virti Danmörk að vettugi grunnlínupunktanna sem leiddi 

til skörunar á 11.500 km2 hafsvæði milli ríkjanna. Samkomulag náðist þann 28. júní 1997 þar 

sem ákveðið var að gefa Kolbeinsey 30% vægi við afmörkun hafsvæðanna og Grímsey fullt 

vægi.219 

Annað vandamál í samningi Íslands og Danmerkur var fyrrnefndur Jan Mayen-þríhyrningur, 

en eftir samkomulag ríkjanna þann 28. júní 1997 fóru umræður fram milli Íslands, Danmerkur 

og Noregs í því skyni að komast að samkomulagi um staðsetningu á fyrrnefndum miðpunkti. 

Aðstæðurnar voru flóknar þar sem miðlína var notuð í tilfelli Íslands og Grænlands og 200 

sjómílna bogalína frá ströndum Íslands í samningi Íslands og Noregs. Í tilfelli Grænlands og 

Jan Mayen var afmörkunarlínan framhald af línunni sem ákveðin var í kjölfar niðurstöðu 

Alþjóðadómstólsins í máli ríkjanna. Þessar ólíku aðferðir leiddu til þess að enginn einn punktur 

var til staðar sem ríkin gátu sammælst um. Þann 6. og 7. október 1997 náðist aftur á móti 

samkomulag um staðsetningu miðpunktsins, en hann var ákveðin þannig að 35% af umdeilda 

hafsvæðinu færi til Grænlands, 35% til Íslands og 30% til Noregs.220  

Af þessu virðist sem að þær aðferðir sem notast var við á afmörkun efnahagslögsögu og 

landgrunn ríkjanna hafi að mestu leyti verið miðlína sem breytt var með tilliti til sérstakra 

aðstæðna ásamt því að afmörkun hafsvæðanna fór fram sameiginlega með einni sameiginlegri 

afmörkunarlínu. Athygli vekur þó að í samningnum er ávallt vísað til hugtaksins 

„fiskveiðilandhelgi“ en ekki „efnahagslögsögu“, en ljóst er þó að með samningnum var líklega 

verið að afmarka efnahagslögsögu. 

4.2.1 Aðstæður sem komu til skoðunar 

Pólitískar og sögulegar aðstæður 

Ekki verður séð að litið hafi verið sögulegra aðstæðna en líklegt er að pólitískar aðstæður hafi 

hjálpað til við samningsgerðina en fram kemur í formála samnings ríkjanna að hann sé gerður 

með það í huga að styrkja samböndin milli Íslands, Danmerkur og Grænlands. Þrátt fyrir að 

                                                 
219 sama heimild 2941–2942. 
220 sama heimild 2942–2944. 
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Grænland heyri undir Danmörk nýtur það mikils sjálfstæðis og tók því ríkisstjórn Grænlands 

þátt í samningsgerðinni ásamt utanríkisráðuneyti Danmerkur.221 

Félags- og efnahagslegar aðstæður 

Hvati ríkjanna til að semja sín á milli vegna gráa svæðisins var félags- og efnahagslegt 

mikilvægi loðnuveiða. Grænland og Ísland eru mjög háð fiskveiðum, en litið var til þess að á 

Íslandi voru miklar fiskibyggðir á því landsvæði sem sneri að umdeilda svæðinu en engin 

byggð var á landsvæði Grænlands sem sneri að því svæði.222 

Landfræðilegar aðstæður 

Viðeigandi strandlengja Grænlands var 1.074 km að lengd en strandlengjan að mestu ísilögð 

og mannabyggð því ómöguleg. Viðeigandi strandlengja Íslands var 640 km að lengd. 

Strandlengjurnar eru mótlægar og fjarlægð á milli þeirra allt frá 158 sjómílum til 400 sjómílna. 

Mismunur á milli lengdar strandlengjanna skipti því máli við afmörkun hafsvæða ríkjanna.223 

Eyjur 

Eins og áður hefur verið fjallað um afmörkuðu ríkin strendur sínar með bráðabirgða miðlínu 

og notuðust þau hvort við sína grunnlínupunkta sem leiddi til myndunar gráa svæðisins. Ísland 

hafði með afmörkun hafsvæðanna með miðlínu notast við Kolbeinsey og Grímsey sem 

grunnlínupunkta en Danmörk hafði gert fyrirvara um notkun Íslands á þessum 

grunnlínupunktum. Kolbeinsey er fyrirbæri sem staðsett er um það bil 60 sjómílum norðan við 

strendur Íslands, þar hefur aldrei verið byggð né er hún möguleg enda hefur þetta fyrirbæri 

minnkað með ári hverju sökum veðrunar. Danmörk taldi Kolbeinsey ekki vera eyju samkvæmt 

121. gr. Hafréttarsáttmálans og ætti því ekki rétt á landgrunn og efnahagslögsögu sbr. 3. mgr. 

121. gr. sáttmálans. Án þess að flokka Kolbeinsey sem eyju eða klett féllust ríkin á í samningi 

sínum að gefa Kolbeinsey hlutfallslegt vægi. Grímsey er eyja um það bil 22 sjómílur norðan 

við Ísland og er íbúafjöldi þar undir 100 manns.224 Grímsey ber mannabyggð og eigið 

efnahagslíf og telst því eyja í skilningi 121. gr. Hafréttarsáttmálans. Grímsey var því gefið fullt 

vægi við afmörkun hafsvæðanna.225 Í 3. gr. samningsins kom fram að hann væri ekki 

fordæmisgefandi hvað varðar afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja, líklega vegna 

                                                 
221 sama heimild 2943. 
222 sama heimild 2945. 
223 sama heimild 2945–2946. 
224 „Grímsey“ (Hafnasamlag Norðurlands) <http://www.port.is/isl/index.php?pid=93> skoðað 25. mars 2016. 
225 Anderson, „Denmark (Greenland)-Iceland 1997“ (n. 142) 2946–2947. 
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þess að Ísland og Danmörk höfðu ekki samið um afmörkun hafsvæða milli Íslands og Færeyja 

en ríkin voru ósammála um fyrirbærið Hvalbak við austurströnd Íslands. 

Í samningi Íslands og Danmerkur virðist sem landfræðilegar aðstæður hafi skipt miklu máli, 

en einnig var litið til félagslegra aðstæðna við afmörkun hafsvæðanna. Ekki var litið til 

jarðfræðilegra aðstæðna þrátt fyrir að einnig var um afmörkun landgrunns að ræða en líklega 

var það vegna þess að um var að ræða landgrunn innan 200 sjómílna og var slíkt í samræmi 

við niðurstöðu Alþjóðadómstólsins í landgrunnsmál Líbýu og Möltu árið 1985, sem fjallað var 

um í kafla 3.2, en dómstóllinn taldi slíkar aðstæður ekki skipta máli við afmörkun landgrunns 

innan 200 sjómílna. 226 

4.3 Samningur Íslands við Noreg árið 1998 

Seinni samningur Íslands við Noreg er framhald á samningi ríkjanna frá 28. maí 1980, en eins 

og áður segir hafði fyrri samningurinn verið afmarkaður með bogalínu með 200 sjómílna radíus 

frá grunnlínum Íslands og voru vestur og austur endar afmörkunarinnar opnir. Seinni 

samningur Íslands við Noreg var því ætlað að loka afmörkunarlínunni til vesturs, en í kjölfar 

samnings Íslands við Danmörku, sem fjallað var um í kafla 4.2, sammæltust Ísland, Danmörk 

og Noregur um miðpunktinn A/1/5 sem sjá má á yfirlitsmynd 3.227 Samningurinn tók gildi 27. 

maí 1998, á sama tíma og samningur Íslands við Danmörku vegna Grænlands.228 

                                                 
226 Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) (Judgement) [1985] ICJ Rep. 13, mgr. 39. 
227 Anderson, „Iceland-Norway (Jan Mayen) 1997“ (n. 133) 2903. 
228 Viðbótarbókun við samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál og samkomulag sem 

leitt er af því (samþykktur 11. nóvember 1997, tók gildi 27. maí 1998) Stjtíð. C, 9/1998. 
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Mynd 3: Yfirlitsmynd yfir afmörkun hafsvæða Íslands og Noregs229 

4.3.1 Aðferðir við afmörkun 

Samningur Íslands og Noregs frá 1997 lokaði 23,4 sjómílna hafsvæði sem myndaðist í kjölfar 

samkomulags Íslands, Noregs og Danmerkur um fyrrnefndan miðpunkt. Afmörkunarlínan var 

bein lína frá umsömdum miðpunkti ríkjanna og að vesturenda afmörkunarlínu fyrri 

samningsins. Ekki verður séð að ríkin hafi við gerð afmörkunarlínunnar farið eftir einhverjum 

af þeim aðferðum sem notaðar hafa  verið við afmörkun hafsvæða í hafrétti heldur virðist sem 

afmörkunarlínan sé eingöngu niðurstaða samningsgerðar og raunhæf lausn, enda lítið hafsvæði 

og bauð það því takmarkað upp á aðrar aðferðir.230 

4.3.2 Aðstæður sem komu til skoðunar 

Vegna smæðar hafsvæðisins sem samningnum var ætlað að afmarka var lítið svigrúm til að 

taka mörg atriði til skoðunar. Það atriði sem mest skipti máli við afmörkun hafsvæðanna var, 

líkt og í hinum samningnum, hversu mikið ríkin voru háð fiskveiðum en við Jan Mayen-

þríhyrninginn er að finna fiskimið loðnu á sumrin. Fallist var á við samningsgerðina um 

staðsetningu miðpunktsins hversu háð Ísland væri fiskveiðum og fékk Ísland því úthlutað 

                                                 
229 Anderson, „Iceland-Norway (Jan Mayen) 1997“ (n. 133) 2911. 
230 sama heimild 2904. 
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stærra hafsvæði en Jan Mayen. Ætla má að pólitískar aðstæður hafi einnig auðveldað ríkjunum 

að komast að samkomulagi en að öðru leyti verður ekki séð að aðrar aðstæður hafi haft áhrif 

við gerð samningsins. 

4.4 Samkomulag Íslands við Danmörku og Noreg árið 2006 

Samkomulag Íslands við Danmörku og Noreg var undirritað þann 20. september 2006 og tók 

jafnframt gildi sama dag. Þar sem ekki er um að ræða eiginlegan samning eins og fyrri 

samninga Íslands, er hann ekki auglýstur í Stjórnartíðindum. Samningurinn varðar framtíðar 

afmörkun landgrunns utan 200 sjómílna og er umrætt hafsvæði í norðausturhluta Atlantshafs 

milli Íslands, Færeyja og Noregs. Hafsvæði Íslands markað með heilli línu innan punktanna A, 

B, C og F og eru 200 sjómílna mörk teiknuð með brotnum línum, eins og sjá má á yfirlitsmynd 

4.231 Samkomulagið verður að teljast umfangsmikið þar sem um er að ræða landgrunn fjögurra 

svæða, en bæði meginland Noregs og Jan Mayen eiga tilkall til landgrunnsins. Einnig áttu fjórar 

ríkisstjórnir aðkomu að samningunum, en Færeyjar er ekki sjálfstætt ríki heldur tilheyrir það 

Danmörku. Við gerð samkomulagsins var Ísland, Danmörk og Noregur allir aðilar að 

Hafréttarsáttmálanum.  

                                                 
231 Rolf Einar Fife, „Denmark/The Faroes-Iceland-Norway“ í David A Colson og Robert W Smith (ritstj.), 

International Maritime Boundaries (6. útg., M Nijhoff 2011) 4532. 
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Mynd 4: Yfirlitsmynd yfir afmörkun hafsvæða Íslands, Færeyja og Noregs232 

4.4.1 Aðferðir við afmörkun 

Eins og fyrr hefur verið fjallað um er ríkjum skylt skv. 8. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans að 

leggja fram gögn um landgrunn utan 200 sjómílna fyrir landgrunnsnefndina sem gefur álit sitt 

á tilkalli ríkisins til landgrunns utan 200 sjómílna. Eins og fjallað hefur verið um hafa ríki farið 

ýmsar leiðir hvað varðar það hvenær slíkar upplýsingar eru lagðar fyrir landgrunnsnefndina. 

Samningur Íslands, Danmerkur og Noregs er einstakur vegna þeirrar aðferðafræði sem notast 

er við, en ekki er fordæmi fyrir því að ríki hafi farið slíka leið.233 Í 1. gr. samkomulagsins kemur 

fram að ríkin ætli sér að afmarka landgrunnið í samræmi við regluverk Hafréttarsáttmálans og 

að slíkt sé gert meðal annars með því að taka til greina niðurstöðu landgrunnsnefndarinnar. 

Kemur enn fremur fram í 4. gr. samkomulagsins að ef landgrunnsnefndin kæmist að þeirri 

                                                 
232 sama heimild 4545. 
233 sama heimild 4533. 
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niðurstöðu að landgrunnur einhvers ríkis tilheyri alþjóðlega hafsbotnssvæðinu, skyldi það ríki 

marka ytri mörk landgrunnsins í samræmi við 8. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans án þess að 

slíkt hafi áhrif á afmörkun landgrunnsins varðandi hin ríkin. Þá kemur fram í 8. gr. samningsins 

að ef landgrunnsnefndin kæmist að þeirri niðurstöðu að ríki eigi ekki rétt á landgrunni utan 200 

sjómílna og jafnframt að hin ríkin eigi tilkall til þess svæðis, skyldi afmörkunarlínan 

endurskoðuð þannig að hin ríkin skipti þeim landgrunni á milli sín samkvæmt nánar tilgreindri 

skiptingu sem fjallað er um í greininni. 234  

Ríkin skuldbundu sig í 6. gr. samningsins til að leggja sjálfstæðar kröfur til viðeigandi 

hafsvæðis fyrir landgrunnsnefndina og að hún myndi skoða rétt ríkjanna til landgrunnsins án 

þess að taka til greina afmörkun milli ríkjanna, en jafnframt að hin ríkin skyldu lýsa samþykki 

sínu yfir því.235 Þann 27. nóvember 2006 lagði Noregur greinargerð fyrir landgrunnsnefndina 

og skilaði nefndin niðurstöðum sínum þann 27. mars 2009 þar sem hún var sammála um ytri 

mörk landgrunns Noregs í syðri hluta Síldarsmugunnar.236 Ísland og Danmörk lögðu í kjölfarið 

greinargerð fyrir landgrunnsnefndina þann 29. apríl 2009 og hefur landgrunnsnefndin nýlega 

skilað niðurstöðum sínum um ytri mörk landgrunns ríkjanna þar sem nefndin sagði sig sammála 

ytri mörkum ríkjanna í Síldarsmugunni.237 

Samkomulag ríkjanna um afmörkun landgrunns var samkvæmt ofangreindu að miklu leyti háð 

því að landgrunnsnefndin kæmist að þeirri niðurstöðu að ríkin ættu rétt á þeim landgrunn sem 

samkomulagið veitti þeim en jafnframt var gert ráð fyrir því að hann kynni að breytast. 

Eins og fyrr hefur verið sagt er samkomulagið sérstakt fyrir það að semja um framtíðar 

afmörkun landgrunnsins utan 200 sjómílna í samræmi við niðurstöðu landgrunnsnefndarinnar. 

Umrætt hafsvæði er rúmlega 112.000 km2 og skiptist þannig að Noregur hlýtur 56.000 km2, 

Ísland 29.000 km2 og Færeyjar 27.000 km2, en eins og fyrr segir var þessi skipting breytileg 

                                                 
234 sama heimild 4546–4548. 
235 sama heimild 4547. 
236 Commission on the Limits of the Continental Shelf, „Summary of the recommendations of the Commission 

on the Limits of the Continental Shelf in regard to the submission made by Norway in respect of areas in the 

Arctic Ocean, the Barents Sea and the Norwegian Sea on 27 November 2006“ 30 

<http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_rec_summ.pdf> skoðað 2. apríl 2016. 
237 Commission on the Limits of the Continental shelf, „Recommendations of the Commission on the Limits of 

the Continental Shelf in regard to the partial submission made by the government of the Kingdom of Denmark 

together with the Government of the Faroes in respect of the continental shelf north of the Faroe Islands on 29 

April 2009“ 

<http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/dnk28_09/2014_03_14_SCDNK_REC_COM_20140

521.pdf> skoðað 17. apríl 2016; Commission on the Limits of the Continental Shelf, „Summary of 

recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in regard to the submission made 

by Iceland in the Ægir Basin Area and in the western and southern parts of Reykjanes Ridge on 29 April 2009“ 

<http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_isl_27_2009.htm> skoðað 17. apríl 2016. 
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eftir niðurstöðu landgrunnsnefndarinnar. Í samningnum kemur ekki skýrt fram hvaða aðferð 

nákvæmlega var beitt við afmörkun landgrunnsins, en útkoman er niðurstaða samkomulags 

ríkjanna þar sem tilgangurinn var að ná sanngjarnri lausn. Afmörkunarlínurnar eru beinar línur 

sem tengja saman þrjá punkta og virðist sem miðlínum frá ströndum ríkjanna hafi verið beitt 

að einhverju leyti, sem svo tóku breytingum með tilliti til aðstæðna sem þóttu skipta máli við 

samningsgerðina.238  

Í framlagningu Íslands til landgrunnsnefndarinnar lagði Ísland fram greinargerð um suðurhluta 

Síldarsmugunnar en einnig lagði Ísland fram hlutagreinargerð um landgrunn í vestur- og 

suðurhluta Reykjaneshryggs en greinargerðin nær ekki yfir umdeilda Hatton Rockall-svæðið 

sunnan við Ísland, en nánar er fjallað um það í kafla 4.6 og 4.7. Í greinargerðinni kemur 

jafnframt fram að við mörkun ytri marka landgrunnsins utan 200 sjómílna í suðurhluta 

Síldarsmugunnar var notast við línu sem dregin var 60 sjómílur frá rótum 

landgrunnshlíðarinnar, í samræmi við a. lið 4. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans og að hvergi 

færu ytri mörkin yfir 350 sjómílur eða 2500 metra jafndýptarlínu, í samræmi við 5. mgr. 76. 

gr. Hafréttarsáttmálans. 

Þar sem landgrunnsnefndin hefur nú nýlega í þremur aðskildum niðurstöðum sínum talið ríkin 

njóta þess landgrunns sem ríkin gerðu ráð fyrir að njóta í samkomulagi sínu, geta ríkin því næst 

gert bindandi þjóðaréttarsamning í samræmi við ákvæði 8. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans, en 

vegna þess hve niðurstaða landgrunnsnefndarinnar er nýleg hefur slíkt ekki verið gert enn þá. 

4.4.2 Aðstæður sem komu til skoðunar 

Efnahags- og umhverfislegar aðstæður 

Við gerð samkomulagsins var ekki mikið vitað um mögulegar náttúruauðlindir á hafsvæðinu, 

sem að mestu leyti var mjög djúpt, oft dýpra en 3000 metrar. Var það lykilatriði fyrir ríkin að 

tryggð væri skynsamleg og skilvirk nýting á kolvatnsefnum í kjölfar þess að jarðolía fyndist á 

svæðinu og var því gert ráð fyrir því í samkomulaginu að við það væri viðauki um framkvæmd 

olíuvinnslustarfsemi á svæðinu. Ásamt því var gert ráð fyrir einingarnýtingu kolvetnisauðlinda 

ef finna mætti þær beggja vegna markalína landgrunnsins, en til að mynda gerði Ísland samning 

við Noreg þann 3. nóvember 2008 um einingarnýtingu kolvetnisauðlinda á því landgrunnsvæði 

sem fellur innan samkomulags ríkjanna frá 2006.239 

Landfræðilegar aðstæður 

                                                 
238 Bjarni Már Magnússon, „Outer Continental Shelf Boundary Agreements“ (n. 153) 360–361. 
239 Fife (n. 232) 4537–4538. 
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Síldarsmugan er hafsvæði sem til heyrir úthafinu (e. high seas) og er umkringt 200 sjómílna 

efnahagslögsögu og landgrunni Noregs, Grænlands, Færeyja og Íslands, en samkomulag 

Íslands, Danmerkur og Noregs frá árinu 2006 varðar landgrunnið í suðurhluta 

Síldarsmugunnar. Öll ríkin töldu sig eiga tilkall til landgrunnsins að 350 sjómílna ytri mörkum 

og taldi Noregur sig eiga rétt á landgrunni út fyrir þau mörk vegna reglunnar um 2500 metra 

jafndýptarlínunnar í 5. mgr. 76. gr. Hafréttarsáttmálans. Eins og fyrr segir voru viðeigandi 

strandlengjur fjórar talsins vegna Jan Mayen eyju Noregs og strandlengja Noregs án efa sú 

lengsta. Þrátt fyrir það gáfu ríkin lengd viðeigandi strandlengja lítið sem ekkert vægi í 

heildarmatinu á afmörkun landgrunnsins, líklega hefur það verið vegna samnings Noregs og 

Danmerkur vegna Færeyja árið 1979 þar sem slíkum aðstæðum var heldur ekki gefið vægi.240 

Eyjur og grunnlínur 

Færeyjar eru nokkrar eyjur með landsvæði sem nemur samtals eru 1.397 km2, Ísland hefur 

landsvæði sem nemur 103.000 km2 og við strandlengju Noregs er eyjan Skjærgård. Eyjur, 

klettar, rif og flæðisker höfðu aftur á móti engin áhrif við afmörkun landgrunnsins í 

samkomulaginu. Þá var enginn ágreiningur um grunnlínunotkun ríkjanna, en Noregur hafði 

árið 2002 uppfært grunnlínur sínar við meginlandið og við Jan Mayen.241 

Jarðfræðilegar aðstæður 

Við afmörkun landgrunnsins gerðu ríkin ráð fyrir að ríkin ættu tilkall til landgrunnsins og slíkt 

væri í samræmi við Hafréttarsáttmálann en, eins og áður hefur komið fram, að slíkt væri þó 

háð breytingum eftir niðurstöðum landgrunnsnefndarinnar. Landmótunar- og jarðfræðilegum 

aðstæðum var ekki gefið mikið vægi við gerð bráðabirgða afmörkunarlínu ríkjanna en þó 

virðist sem þær aðstæður hafi þó verið gefið vægi við áberandi landmótunar- og jarðfræðilegar 

aðstæður, þ.e. afmörkunarlínurnar tóku tillit til þess að landgrunnssvæði sem talið var tilheyra 

landgrunni viðeigandi ríkis væri að einhverju leyti innan marka þess.  

4.5 Samningur Íslands við Danmörku vegna Færeyja árið 2007 

Samningur Íslands við Danmörku vegna Færeyja var undirritaður 1. og 2. febrúar 2007 og tók 

gildi 29. apríl 2008 en hefur þó ekki verið birtur í C-deild Stjórnartíðinda hér á landi. Ástæða 

þess að samningurinn hefur ekki verið birtur er sú að ríkin ákváðu að formlega yrði gengið frá 

afmörkunarsamningnum þegar tæknileg endurskoðun á grunnlínupunktum ríkjanna væri lokið. 

Þrátt fyrir að þeirri tæknilegu endurskoðun lyki árið 2006 hefur grunnlínupunktunum ekki verið 

                                                 
240 sama heimild 4538–4539. 
241 sama heimild 4539–4540. 
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breytt í lögum um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn í samræmi við endurskoðunina og 

hefur samningurinn því ekki verið birtur.242 Samningurinn fjallar um afmörkun landgrunns og 

efnahagslögsögu þar sem fjarlægð milli stranda ríkjanna nær ekki 400 sjómílum. Við gerð 

samningsins voru bæði Ísland og Danmörk aðilar að Hafréttarsáttmálanum.243 

  

Mynd 5: Yfirlitsmynd yfir afmörkun hafsvæða Íslands og Færeyja244 

4.5.1 Aðferðir við afmörkun 

Samningur Íslands við Danmörku vegna Færeyja er annar samningurinn þar sem beinlínis er 

sagt að miðlína sé notuð við afmörkun hafsvæðanna, en miðlína var einnig notuð í samningi 

Íslands við Danmörku árið 1997. Í 1. gr. kemur fram að línan sé byggð á miðlínu með 

breytingum eftir viðeigandi aðstæðum sem ríkin hafi samið um sín á milli. 245 Samningurinn er 

þannig augljóslega byggður á jafnfjarlægðarreglunni. Afmörkuninni er þannig skipt að Ísland 

fær 60% í sinn hlut en Færeyjar 40% norðan megin við sérstaka svæðið, en sunnan við sérstaka 

                                                 
242 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj.  951 - 133 mál. 
243 Wood (n. 171) 4553–4564. 
244 sama heimild 4560. 
245 sama heimild 4561. 
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svæðið skiptist afmörkunin 50% í hluta Íslands og 50% í hluta Færeyja.246 Afmörkunin er gerð 

með beinni línu sem tengir tíu punkta, eins og sjá má á yfirlitsmynd 5.  

Þar sem vikið er frá miðlínu sömdu ríkin um svokallað "special area" eða sérstakt svæði sem 

gerð var með beinni línu sem tengir 11 punkta, sem sjá má á yfirlitsmyndinni, og myndar 

linsulaga svæði sem er 10 sjómílur á breidd og 215 sjómílur á lengd. Á svæðinu hafa bæði ríkin 

jafnan rétt á veiðum í samræmi við landslög ríkjanna en nánari útfærslu á veiðiheimildum hafa 

ríkin samið sín á milli með sérstökum samningum sem auglýstir hafa verið í C-deild 

Stjórnartíðinda. Á svæðinu er ríkjunum báðum heimilt að framkvæma rannsóknir að 

undanskildum þeim sem snúa að auðlindum hafsbotnsins og botnlögum grunnsins. 

Samningurinn gerir einnig ráð fyrir samvinnu ef auðlindir finnast á landgrunni annars ríkisins 

sem hitt ríkið telur teygja sig yfir á sinn landgrunn.247 

4.5.2 Aðstæður sem komu til skoðunar 

Pólitískar og sögulegar aðstæður 

Líkt og í samningi Íslands við Danmörku vegna Grænlands var samningurinn gerður með það 

í huga að styrkja sambönd Íslands, Danmerkur og Færeyja ásamt því að leitast var eftir því að 

eyða óvissu um rétt fiskveiðimanna til veiða á svæðinu. Eins og fyrr hefur verið fjallað um í 

samningi Íslands og Danmerkur árið 1997 var notast við Grímsey og Kolbeinsey sem 

viðmiðunarpunkta en með fyrrnefndum samningi komust ríkin að samkomulagi. Í þeim 

samningi var þó, eins og áður segir, tekið fram að hann hefði ekki fordæmisgildi að því er 

varðar afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja en Danmörk hafði mótmælt notkun 

Íslands á Hvalbak sem grunnlínupunkti, en eyjan er um það bil 19 sjómílur frá austurströnd 

Íslands. Ágreiningur hafði verið milli ríkjanna um árabil vegna notkunar Íslands á eyjunni sem 

leiddi til þess, líkt og í máli Íslands og Danmerkur vegna Grænlands, að ríkin notuðust við tvær 

mismunandi miðlínur.248 Freistast var til þess að ná samkomulagi um afmörkun hafsvæðanna 

árið 1999 en vegna ótta Dana við hugsanlegt fordæmisgildi þess samnings við afmörkun þeirra 

við Breta vegna Færeyja, hófust samræður ekki aftur fyrr en árið 2002, þegar Bretar og Danir 

höfðu komist að samkomulagi.249 

Félags- og efnahagslegar aðstæður 

                                                 
246 „Afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja | Fréttir og fréttatilkynningar frá utanríkisráðuneyti“ 

(Utanríkisráðuneyti) <https://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/159> skoðað 8. apríl 2016. 
247 Wood (n. 171) 4557–4558, 4561–4563. 
248 sama heimild 4554. 
249 „Afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja | Fréttir og fréttatilkynningar frá utanríkisráðuneyti“ (n. 247). 
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Við gerð samningsins var ljóst að bæði ríkin hefðu í gegnum árin stundað fiskveiðar á svæðinu 

sem myndaðist við notkun þeirra hvort á sinni miðlínunni. Af þeirri ástæðu sömdu ríkin um, 

frábrugðið frá samningi Íslands og Danmerkur árið 1997, að svæðið yrði undir sameiginlegum 

yfirráðum ríkjanna. Í 2. og 3. gr. samningsins er fjallað um réttindi og skyldur á sérstaka 

svæðinu, en eins og fyrr segir, er nánari útfærsla á veiðiheimildum ákveðin í sérstökum 

samningum milli ríkjanna.250 

Landfræðilegar aðstæður 

Viðeigandi strandlengja ríkjanna við afmörkun hafsvæðanna var í tilfelli Íslands 143 sjómílur 

og í tilfelli Færeyja 38 sjómílur, en ekki verður séð að lengd strandlengja hafi haft áhrif við 

afmörkun hafsvæðanna. Sérstaka svæðið var, eins og áður segir, upp komið vegna notkunar 

Íslands á eyjunni Hvalbak sem grunnlínupunkti, en í stað þess að fara þá leið sem farin var í 

máli Íslands og Grænlands að gefa Hvalbak hlutfallslegt vægi, var þess í stað ákveðið að mynda 

sameiginlegt yfirráð yfir því svæði sem myndaðist við, annars vegar notkun Hvalbaks sem 

grunnlínupunkt og hins vegar þess svæðis þegar Hvalbakur var virtur að vettugi.251 

Jarðfræðilegar aðstæður 

Þar sem samningurinn varðar einnig afmörkun landgrunns verður að skoða hvort jarðfræðilegar 

aðstæður hafi skipt máli. Ekki hefur verið litið svo á að kolvatnsefni sé að finna á 

landgrunninum á svæðinu. Það, ásamt því að um afmörkun landgrunns innan 200 sjómílna var 

að ræða, leiddi til þess að ekki var litið til jarðfræðilegra og landmótunar aðstæðna. Við gerð 

sérstaka svæðisins hins vegar var litið til dýptarmælinga vegna veiða botnfiskveiða á 

svæðinu.252 

4.6 Samkomulag Íslands við Danmörku vegna Grænlands árið 2013 

Samkomulag Íslands við Danmörku vegna Grænlands, líkt og samkomulag Íslands við 

Danmörku og Noreg árið 2006, varðar framtíðar afmörkun á landgrunni utan 200 sjómílna. 

Samkomulagið var undirritað 16. janúar 2013 og tók gildi sama dag en þar sem ekki er um 

eiginlegan samning að ræða hefur samkomulagið ekki verið birt í C-deild Stjórnartíðinda. 

                                                 
250 Wood (n. 171) 4555–4556. 
251 sama heimild 4556–4557. 
252 sama heimild 4557. 
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Mynd 6: Yfirlitsmynd yfir afmörkun hafsvæða Íslands og Grænlands253 

4.6.1 Aðferðir við afmörkun 

Hafsvæðið var afmarkað með bráðabirgða afmörkunarlínu sem breytt var á þann hátt að 

hlutfallið yrði þannig að 53% þess hafsvæðis sem skaraðist færi til Grænlands og 47% færi til 

Íslands, sbr. 3. gr. samningsins. Í samningnum er ekki getið um ástæður þess að farin var þessi 

leið en ljóst er að ekki var byggt á miðlínu eða jafnfjarlægðarlínu þar sem afmörkunarlínan 

hefði ekki verið innan þess svæðis þar sem hafsvæðin sköruðust.254 Afmörkunarlínurnar eru 

beinar línur tengdar með átta punktum og hefur fyrsti punkturinn verið uppfærður frá 

samkomulagi ríkjanna frá 1997 (Punktur Q í samningi ríkjanna frá 1997).255 Ekki verður séð 

að ríkin hafi við gerð afmörkunarlínunnar farið eftir einhverri þeirra aðferða sem notaðar hafa 

verið við afmörkun hafsvæða í hafrétti heldur virðist vera um að ræða afmörkunarlínu sem 

einungis er afleiðing af samkomulagi ríkja.  

                                                 
253 Bjarni Már Magnússon, „Denmark (Greenland)-Iceland 2013“ í Coalter Lathrop (ritstj.), International 

Maritime Boundaries (7. útg., M Nijhoff 2016) 5268. 
254 Utanríkisráðuneytið, „Agreed Minutes on the Delimitation of the Continental Shelf beyond 200 Nautical 

Miles between Greenland and Iceland in the Irminger Sea“ (Utanríkisráðuneytið) 

<https://www.utanrikisraduneyti.is/media/thjodrettarmal/Agreed-Minutes-og-vidaukar.pdf> skoðað 12. apríl 

2016. 
255 Bjarni Már Magnússon, „Denmark (Greenland)-Iceland 2013“ (n. 254) 5265. 
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Samkomulagið er í stórum dráttum byggt á samkomulagi Íslands við Danmörku og Noreg frá 

árinu 2006 en ríkin gerðu sambærilegan fyrirvara um niðurstöðu landgrunnsnefndarinnar í 

samkomulagi sínu árið 2013. Líkt og í þeim samningi er að finna í II. viðauka fyrirmynd að 

samningi um nýtingu auðlinda á landgrunninum en hann hefur ekki verið útfylltur og því ekki 

hægt að segja til um hvernig nýtingu auðlinda verður háttað á svæðinu. Ólíkt samkomulaginu 

frá 2006 höfðu ríkin bæði lagt greinargerðir fyrir landgrunnsnefndina áður en samkomulagið 

frá árinu 2013 um framtíðar afmörkun landgrunnsins var gert, Ísland árið 2009 og Danmörk 

fyrir hönd Grænlands árið 2012. Bæði ríkin lögðu greinargerðir fyrir landgrunnsnefndina um 

ytri mörk landgrunnsins og jafnframt kemur fram í 7. gr. samningsins að ríkin skuli lýsa yfir 

samþykki sínu yfir því að landgrunnsnefndin komist að niðurstöðu.256 Í greinargerð Íslands árið 

2009 kemur fram að um sé að ræða hlutagreinargerð um Síldarsmuguna og Reykjaneshrygg en 

að hún varði ekki landgrunnið við Hatton-Rockall svæðið, en nánar verður rætt um það svæði 

í kafla 4.7. Líkt og áður hefur komið fram hefur landgrunnsnefndin nýlega skilað niðurstöðum 

sínum hvað varðar greinargerð Íslands en ekki hvað varðar Grænland.257 Niðurstaða 

landgrunnsnefndarinnar við greinargerð Íslands var sú að fallast á ytri mörk landgrunnsins 

vestur við Reykjaneshrygginn innan 350 sjómílna en hins vegar tók hún ekki afstöðu til ytri 

marka landgrunnsins utan 350 sjómílna með vísan til þess að ekki væru nægjanleg gögn sem 

styddu kröfur Íslands að hryggurinn teldist náttúrulegur hluti landgrunnsins.258 Þessi niðurstaða 

staðfestir því einungis hluta af því hafsvæði sem Ísland og Danmörk afmörkuðu með 

samkomulagi sínu árið 2013, en ytri mörkin samkvæmt nefndinni stöðvast rétt hjá þriðja 

punktinum í samkomulaginu (sjá yfirlitsmynd 6). Mun Ísland því líklegast leggja aðra 

greinargerð fram í málinu með ítarlegri gögnum um landgrunnið utan 350 sjómílna í náinni 

framtíð með vísan til 8. gr. II. viðauka Hafréttarsáttmálans.  

Samkomulag Íslands við Danmörku vegna Grænlands er einnig viðkvæmara fyrir breytingum 

sem kunna að bera að höndum vegna niðurstöðu landgrunnsnefndarinnar, en í 8. gr. 

samkomulagsins segir að ef niðurstaða landgrunnsnefndarinnar leiði til þess að breytingar séu 

gerðar á umræddu hafsvæði, skuli hafsvæðinu samt sem áður skipt eftir því hlutfalli sem fram 

kemur í 3. gr. samkomulagsins.259 Þar sem landgrunnsnefndin hefur hins vegar ekki skilað 

                                                 
256 sama heimild 5269–5270. 
257 „Continental Shelf - submission to the Commission by Denmark together with the Government of 

Greenland“ (United Nations) 

<http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_dnk_61_2012.htm> skoðað 17. apríl 

2016; Commission on the Limits of the Continental Shelf (n. 238). 
258 Commission on the Limits of the Continental Shelf (n. 238). 
259 Utanríkisráðuneytið (n. 255). 
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niðurstöðum varðandi greinargerð Danmerkur um Grænland og einungis niðurstöðum um 

landgrunn Íslands innan 350 sjómílna, geta ríkin ekki klárað samkomulag sitt með samningi. 

4.6.2 Aðstæður sem komu til skoðunar 

Pólitískar og sögulegar aðstæður 

Ekki verður séð að litið hafi verið sögulegra aðstæðna en líklegt er að pólitískar aðstæður hafi 

hjálpað til við samningsgerðina en fram kemur í 10. gr. samkomulagsins að samkomulagið sé 

gert með það í huga að styrkja samböndin milli Íslands, Danmerkur og Grænlands.260 

Landfræðilegar aðstæður 

Lengd strandlengja ríkjanna virðist hafa haft einhver áhrif við gerð samkomulagsins en 

viðeigandi strandlengja Grænlands var töluvert lengri en viðeigandi strandlengja Íslands.261 

Jarðfræðilegar aðstæður 

Þar sem samningurinn varðar einnig afmörkun landgrunns verður að skoða hvort jarðfræðilegar 

aðstæður hafi skipt máli. Líkt og fram hefur komið, var í II. viðauka við samkomulag ríkjanna 

samningur um nýtingu auðlinda á landgrunninum en ekki hefur verið litið svo á að kolvatnsefni 

sé að finna á landgrunninum á svæðinu og höfðu því slíkar aðstæður ekki bein áhrif við gerð 

samkomulagsins. Ekki verður séð að litið hafi verið til jarðfræðilegra og landmótunar aðstæðna 

en slíkar aðstæður höfðu mikil áhrif á niðurstöður landgrunnsnefndarinnar.262 

Ekki verður séð að aðrar aðstæður hafi skipt máli við afmörkun ríkjanna en eins og fyrr segir 

er afmörkunarlínan einungis byggð á samkomulagi ríkjanna en byggir ekki á jafnfjarlægðarlínu 

eða miðlínu. 

4.7 Hatton Rockall svæðið 

Eins og fjallað hefur verið um hér að ofan sendi Ísland inn hlutagreinargerð fyrir 

landgrunnsnefndina í apríl árið 2009. Greinargerðin nær annars vegar til Ægisdjúps í suðurhluta 

Síldarsmugunnar norðaustan við Ísland í samræmi við samning Íslands við Danmörku og 

Noreg árið 2006, eins og sjá má á yfirlitsmynd 7.  

                                                 
260 Bjarni Már Magnússon, „Denmark (Greenland)-Iceland 2013“ (n. 254) 5262. 
261 sama heimild 5264. 
262 sama heimild. 
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Mynd 7: Yfirlitsmynd yfir hafsvæði Íslands í hlutagreinargerð fyrir landgrunnsnefndina263 

Hins vegar nær greinargerðin til landgrunns á vestur- og suðurhluta Reykjaneshryggjar 

suðvestan við Ísland. Að undanskildu vesturhluta Reykjaneshryggjar, sem afmarkast við 

landgrunn Grænlands, er Ísland eina ríkið sem gerir tilkall til þess svæðis. Greinargerðin nær 

ekki til Hatton-Rockall svæðisins en ásamt Íslandi hefur Bretland, Írland og Danmörk vegna 

Færeyja, einnig gert kröfu til landgrunnsins. Eins og áður hefur verið fjallað um byggir Ísland 

á þeirri túlkun að Reykjaneshryggur sé ekki hryggur heldur neðansjávarhæð. Hefur 

landgrunnsnefndin nýverið skilað niðurstöðum sínum við greinargerð Íslands en þrátt fyrir að 

sumir meðlimir nefndarinnar féllust á afstöðu Íslands voru aðrir meðlimir sem töldu sig ekki 

geta komist að niðurstöðu varðandi rétt Íslands til landgrunns utan 350 sjómílna þar sem ekki 

                                                 
263 „Afhending greinargerðar Íslands til landgrunnsnefndar S.þ. um ytri mörk landgrunnsins utan 200 sjómílna | 

Fréttir og fréttatilkynningar frá utanríkisráðuneyti“ (Utanríkisráðuneyti) 

<https://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/4956> skoðað 12. apríl 2016. 
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voru talin nægileg gögn til að meta það hvort um væri að ræða náttúrlegt framhald 

landgrunnsins.264 Er því afstöðu Íslands um neðansjávarhæðina enn ekki fullsvarað.  

Þann 31. mars 2009 lögðu Bretland og Írland fram greinargerð fyrir landgrunnsnefndina 

varðandi Hatton-Rockall svæðið en í svari Íslands til landgrunnsnefndarinnar kom fram að 

Ísland samþykkti ekki að nefndin tæki umsókn Bretlands og Írlands til afgreiðslu.265 Slíkt hið 

sama gerði Ísland þegar Danmörk lagði, fyrir hönd Færeyja, fram greinargerð um Rockall 

svæðið til landgrunnsnefndarinnar.266 

Líkt og áður hefur komið fram hefur landgrunnsnefndin ekki vald til þess að taka greinargerðir 

til skoðunar samkvæmt I. viðauka starfsreglna landgrunnsnefndarinnar nema með samþykki 

deiluaðila,267 og hafa ríkin ekki komist að samkomulagi um að leggja greinargerðir fyrir 

landgrunnsnefndina þrátt fyrir ágreining sinn.268 Hatton-Rockall svæðið hefur verið talið 

líklegt sem rík auðlind olíu- eða gasauðlindia og hafa allir aðilar deilumálsins því ríka 

hagsmuni í málinu sem gerir það mjög viðkvæmt.269 Viðræður ríkjanna hafa þó farið reglulega 

fram og áttu samningaviðræður sér síðast stað í Reykjavík í maí árið 2011. Þessar 

samningaviðræður hafa þó ekki leitt til samkomulags um afmörkun landgrunnsins á þessu 

svæði en svo virðist sem ekki verði samþykkt að sendar séu greinargerðir fyrir 

landgrunnsnefndina fyrr en sátt hefur náðst í málinu.270 Líkt og í öðrum samningum Íslands 

hefur verið lögð áhersla á að samkomulag náist en eins og fjallað hefur verið um að ofan, gerði 

Ísland fyrirvara við 287. gr. Hafréttarsáttmálans hvað varðar afmörkun landgrunnsins. Eru því 

takmarkaðar leiðir sem Ísland og aðrir aðilar deilumálsins geta nýtt sér nema Ísland falli frá 

undanþágunni eða samþykki aðra málsmeðferð, slíkt verður þó að teljast ólíklegt. 

Samningsumleitanir hafa þó verið sagðar jákvæðar og hafa jafnframt komið fram hugmyndir 

um sameiginlegt nýtingarsvæði líkt og í samningi Íslands við Noreg varðandi Jan Mayen.271 

                                                 
264 Commission on the Limits of the Continental Shelf (n. 238), mgr. 76. 
265 „Communications received with regard to the submission made by the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland to the Commission on the Limits of the Continental Shelf - Iceland“ (United Nations) 

<http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_gbr1.htm> skoðað 17. apríl 2016. 
266 „Communications received with regard to the submission made by Denmark to the Commission on the 

Limits of the Continental Shelf - Iceland“ (United Nations) 

<http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/dnk54_10/isl_5apr11.pdf> skoðað 23. apríl 2016. 
267 „Rules of Procedure of the Commission on the Limits of the Continental Shelf“ (n. 36). 
268 „Landgrunnsmál“ (n. 37). 
269 Bjarni Már Magnússon, „Baráttan um landgrunnið VII – HATTON ROCKALL“ 

<http://www.deiglan.is/11392/> skoðað 17. apríl 2016. 
270 „Landgrunnsmál“ (n. 37). 
271 Bjarni Már Magnússon, „Baráttan um landgrunnið VII – HATTON ROCKALL“ (n. 270). 
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Ljóst er þó að tilkall Íslands til landgrunnsins á þessu svæði og samningsgerðir velta mikið á 

fyrrnefndnum niðurstöðum landgrunnsnefndarinnar.   
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5. Niðurstaða 

Markmið ritgerðarinnar var að skýra það regluverk sem gildir um efnahagslögsöguna, 

landgrunnið og sérstaklega því regluverki sem snýr að afmörkun hafsvæða. Einnig að útskýra 

hvaða úrlausnir ríki geta notað í ágreiningsmálum sínum við afmörkun hafsvæðanna. Að auki 

var markmið ritgerðarinnar að fara heildstætt yfir þá dómaframkvæmd sem myndað hefur og 

þróað það regluverk og þá aðferðafræði  ásamt því að fara yfir allar aðrar leiðir sem farið hefur 

verið við afmörkun hafsvæða. Að lokum var markmið ritgerðarinnar að fara yfir alla samninga 

sem Ísland hefur gert varðandi afmörkun hafsvæða sinna – og þeirra hafsvæða sem Ísland hefur 

ekki afmarkað – og leitast við að svara því hvaða leiðir hafa verið farnar við úrlausn 

ágreiningsmála og hvaða aðferðum hefur verið beitt í þeim samningum. 

Ísland gerðist ekki aðili að Genfarsáttmálunum en samþykkti Hafréttarsáttmálann þann 10. 

desember 1982, undirritaði hann sama dag og fullgilti hann 21. júní 1985. Þann 16. nóvember 

1994 tók Hafréttarsáttmálinn svo gildi. Í Hafréttarsáttmálanum segir ekki með hvaða hætti 

ríkjum beri að afmarka hafsvæði sín, einungis að afmörkun skuli komið í kring með samningi 

á grundvelli þjóðaréttar, eins og getið er í 38. gr. samþykktar Alþjóðadómstólsins, svo að 

sanngjarnri lausn verði náð. Með dómaframkvæmd alþjóðadómstóla og gerðardóma hefur 

myndast ákveðin aðferðafræði við afmörkun hafsvæða. Þó ríkjum sé ekki skylt að fara eftir 

þessum aðferðum er oftar en ekki litið til aðferðafræðinnar þótt ekki sé farið alveg eftir henni.  

Með lögum nr. 41/1979 ákvað Ísland grunnlínur sínar, 12 sjómílna landhelgi, 200 sjómílna 

efnahagslögsögu og landgrunn í samræmi við ákvæði Hafréttarsáttmálans. Í kjölfarið hefur 

Ísland afmarkað efnahagslögsögu og landgrunnið með fjórum samningum og tveimur 

samkomulögum frá árunum 1980 til 2013 en einungis eitt hafsvæði stendur eftir óklárað sem 

ekki hefur náðst samkomulag um. Það hafsvæði er landgrunnið utan 200 sjómílna á Hatton-

Rockall svæðinu suðaustan við Ísland. 

Við samanburð á samningunum og samkomulögunum kemur í ljós að Ísland hefur, að 

undanskyldri sáttameðferðinni árið 1981, ávallt farið samningaleiðina en hefur aldrei nýtt sér 

önnur úrræði við úrlausn ágreiningsmála, þar með talið úrræðið að fara með ágreining um 

afmörkun hafsvæða fyrir gerðardóm samkvæmt 1. mgr. 287. gr. Hafréttarsáttmálans. Ísland 

hefur þannig aldrei verið háð því að beita þeirri aðferðafræði sem alþjóðadómstólar og 

gerðardómar hafa mótað og því verið frjálst að beita þeim aðferðum og líta til þeirra aðstæðna 

sem talið hefur henta hverju sinni. Ætla má að ástæða þess að Ísland hefur ekki farið aðrar 

leiðir við úrlausn ágreiningsmála en samningsleiðina sé sú að góð vináttubönd Íslands við 
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nágrannaríkin sín, Danmörku, Grænland, Færeyjar og Noreg, hafi auðveldað samningsgerðir. 

Þegar samningar Íslands við nágrannaríkin sín eru skoðaðir má sjá að Ísland hefur þó litið til 

þeirrar aðferðafræði sem dómstólar og gerðardómar hafa myndað í dómaframkvæmd. 

Áður en Hafréttarsáttmálinn tók gildi hafði Ísland gert sinn fyrsta samning við Noreg varðandi 

Jan Mayen og var litið til þeirrar vinnu sem hafði átt sér stað í þriðju hafréttarráðstefnunni. 

Samningurinn var heldur óhefðbundinn en einnig sérstaklega hagstæður fyrir Ísland en hann 

byggði ekki á miðlínu eða jafnfjarlægðarlínu heldur var Íslandi þess í stað veitt 200 sjómílna 

efnahagslögsaga og landgrunn en Jan Mayen einungis veitt 90 sjómílna efnahagslögsaga og 

landgrunn. Samningurinn var fyrsta og eina hafsvæðið þar sem líklegt var talið að kolvatnsefni 

fyndust á hafsvæðinu. Fór Ísland því í fyrsta skiptið þá leið að mynda sameiginlegt 

nýtingarsvæði á landgrunni við Noreg. Ísland hefur einnig farið sambærilega leið og farin var 

árið 1982 þegar það gerði samning við Danmörku árið 2007. Í þeim samningi var myndað 

svokallað sérstakt svæði þar sem ríkjum er báðum heimilt að veiða en hagnýting hafsbotnsins 

er háð samþykki beggja ríkja. Það svæði hefur þó ekki verið talið áhugavert hvað varðar 

kolvatnsefni og samningurinn því ekki jafn yfirgripsmikill og samningur Íslands við Noreg um 

sameiginlega nýtingarsvæðið. Deila má um hvort hægt sé að fella fyrirkomulag Íslands og 

Danmerkur varðandi Færeyjar undir hugtakið Sameiginlegt nýtingarsvæði þar sem fræðimenn 

hafa verið ósammála um hversu rúmt á að skýra hugtakið en telja verður svigrúm fyrir því að 

fella fyrirkomulagið undir hugtakið. Hefur Ísland því í samningum sínum við tvö mismunandi 

ríki myndað tvenns konar sameiginleg nýtingarsvæði.  

Í samningum Íslands við Danmörku hvað varðar afmörkun hafsvæða Íslands, Grænlands og 

Færeyja innan 200 sjómílna vekur athygli að alltaf hefur að einhverju leyti verið beitt 

bráðabirgða miðlínu sem síðan hefur tekið breytingum vegna aðstæðna sem ríkin tóku til 

greina. Ætla má að 2. mgr. 7. gr. llel. hafi haft áhrif á þá útkomu þar sem lögin gerðu ráð fyrir 

að bráðabirgðaafmörkun milli Færeyja og Grænlands væri byggð á miðlínu. Við gerð samnings 

Ísland við Danmörku varðandi Grænland árið 1997 hafði Alþjóðadómstóllinn einnig nýverið 

komist að þeirri niðurstöðu í máli Danmerkur og Noregs árið 1993 að notast ætti við miðlínu 

við afmörkun hafsvæða, sem svo tæki breytingum með tilliti til aðstæðna hverju sinni og slíkt 

væri jafnframt þjóðaréttarvenja. Virðist sem samningur Íslands og Danmerkur árið 1997 sé að 

einhverju leyti smitaður af þeim dómi en í þeim samningi var miðlína ríkjandi. Í samkomulagi 

Íslands, Danmerkur og Noregs árið 2006 var ekki skýrt hvaða aðferð var beitt en svo virtist 

sem beitt hafi verið miðlínu sem tekið hafi breytingum í kjölfar aðstæðna sem ríkin réttlæta 

tilfærslu. Miðlínuaðferðinni var einnig beitt í samningi Íslands og Danmerkur árið 2007 þar 
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sem beinlínis kom fram í samningnum að notast væri við miðlínu. Í samkomulagi Íslands við 

Danmörku árið 2013 varðandi Grænland var hins vegar hvorki notast við miðlínu né 

jafnfjarlægðarlínu en þess í stað var hafsvæðinu skipt á milli ríkjanna með sambærilegri aðferð 

en sá samningur var jafnframt fyrsti samningurinn milli Íslands og Danmerkur sem varðaði 

hafsvæði utan 200 sjómílna. 

Í samkomulögum Íslands varðandi landgrunnið utan 200 sjómílna hefur Ísland farið heldur 

óhefðbundnar leiðir, en ekki hefur verið gerður samningur heldur hafa ríkin gert samkomulag 

um afmörkun landgrunnsins utan 200 sjómílna. Samkomulögin eru þó eðlisólík þar sem 

samkomulag Íslands, Danmerkur og Noregs frá árinu 2006 er opnara fyrir breytingum en 

samkomulag Íslands og Danmerkur frá árinu 2013. Með því að fara þessa leið eru ríkin ekki 

búin að gera samning heldur eins konar bindandi yfirlýsingu og er í báðum samkomulögunum 

fyrirvari um að landgrunnsnefndin komist að ákveðinni niðurstöðu. Komist nefndin að annarri 

niðurstöðu, en ríkin hafa gengið út frá í samkomulagi sínu, eru ákvæði sem segja til um 

breytingar á afmörkunarlínunni. Þrátt fyrir að landgrunnsnefndin hafi ekki talið ástæðu til 

breytingar á ytri mörkum Íslands, Færeyja og Noregs og þar með staðfest samkomulagið verður 

að telja þessa leið við afmörkun landgrunnsins utan 200 sjómílna vera einsdæmi í lausn við 

flóknum vandamálum sem geta komið upp við afmörkun hafsvæða. Eina hafsvæði Íslands sem 

ekki hefur verið afmarkað er vegna landgrunns utan 200 sjómílna á Hatton-Rockall svæðinu 

suðaustan við Ísland. Verður forvitnilegt að sjá hvaða aðferðum verður beitt, meðal annars 

hvort ríkin sammælist um sameiginlegt nýtingarsvæði, og hvort fylgt verði sömu fordæmum 

við afmörkun þess hafsvæðis, þ.e. að gert sé samkomulag í stað samnings og að það sé háð 

niðurstöðum landgrunnsnefndarinnar. 

Í Hafréttarsáttmálanum er fjallað um skyldu til að afmarka hafsvæði milli aðlægra og mótlægra 

ríkja en ekki er fjallað um sérstaka aðferð við afmörkunina og hafa aðferðir við afmörkun 

hafsvæða að mestu verið mótaðar í dómaframkvæmd dómstóla og gerðardóma. Ísland hefur 

gert fjóra samninga og tvö samkomulög um þau hafsvæði sem skarast við nágrannaríki sín. 

Eftir stendur eitt hafsvæði sem ekki hefur verið afmarkað með samningi eða samkomulagi.  

Þar sem Ísland hefur farið samningaleiðina er það ekki skyldugt til að beita þeim aðferðum sem 

beitt hefur verið í dómaframkvæmd en Ísland hefur samt sem áður í samningum og 

samkomulögum sínum nýtt margar aðferðir sem dómstólar og gerðardómar hafa myndað í 

dómaframkvæmd. Í samningum sínum hefur Ísland oftast notast við jafnfjarlægðarregluna í 

samningum sínum, þar sem notast er við miðlínu en tilfærsla farið fram á henni í ljósi sérstakra 
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aðstæðna eða samkomulags milli ríkjanna. Í tveimur samningum er hins vegar engri sérstakri 

aðferðafræði beitt heldur er afmörkunarlínan einungis samkomulag milli ríkjanna. Þá hefur 

Ísland í tveimur aðskildum samningum myndað sameiginlegt nýtingarsvæði við nágrannaríki 

sín. Við afmörkun hafsvæða utan 200 sjómílna hefur Ísland farið óhefðbundnar leiðir sem 

önnur ríki hafa ekki áður farið í milliríkjasamningum með því að gera bindandi samkomulög í 

stað samnings með fyrirvara um niðurstöður landgrunnsnefndarinnar.  
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