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UMFJÖLLUNAREFNI 

• 1. Hvað er herskip? 

 

• 2. Eru skip Landhelgisgæslunnar herskip? 

 

• 3. Réttur erlendra herskipa til siglinga á íslenskum 

hafsvæðum. 
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FRÆÐIKERFI LÖGFRÆÐINNAR 

• Efnið tengist tveimur réttarsviðum innan 

þjóðaréttar: 

– Hafrétt 

– Vopnuðum átökum á hafi út (law of armed conflicts) 

 

• Formáli hafréttarsáttmálans: 

– Ríkin sem aðilar eru að samningi þessum ... staðfesta að 

reglur og meginreglur almenns þjóðaréttar gilda áfram um 

mál sem ekki eru settar reglur um í samningi þessum. 
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www.hr.is 

HVAÐ ER HERSKIP? 

29. gr. hafréttarsáttmálans  

Í samningi þessum merkir „herskip“ skip sem telst til 

hers ríkis, ber hin ytri merki til að auðkenna slík skip 

af þjóðerni þess, er undir stjórn yfirmanns, sem stjórn 

ríkisins hefur formlega skipað og nafngreindur er í 

viðeigandi herþjónustu-skrá eða á jafngildan hátt, og 

er með áhöfn undir venjulegum heraga. 

 

Skip Landhelgisgæslunnar eru því ekki herskip. Hafa 

þó svipaðar valdheimildir og herskip í hafrétti.  
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FRIÐHELGI HERSKIPA 

• Herskip og önnur ríkisskip eru friðhelg í landhelg-

inni með nokkrum undantekningum, sbr. 30.-32. gr. 

 

• Á úthafinu, sem og í efnahagslögsögunni eru þau 

algerlega friðhelg, í samræmi við 95. og 96. gr, sbr. 

2. mgr. 58. gr.  

 

• Þau eru undanþegin reglum samningsins um 

verndun og varðveiðslu hafrýmisins. Ríkjum ber þó 

skylda til að láta skip fara eftir mætti að reglum 

samningsins, sbr. 236. gr.   
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ÚTHAFIÐ  

• Á úthafinu ríkir meginreglan um siglingafrelsi, sem 

leiðir til þess að herskip geta siglt þar óáreitt 

 

• 88. gr. Úthafið skal einvörðungu nota í 

friðsamlegum tilgangi. 

– Hefur aldrei verið skilið bókstaflega. Ákvæðið hefur verið 

skýrt til samræmis við 301. gr.sáttmálans sem kveður á um 

að ríki skuli varast hótun um valdbeitingu eða beitingu valds 

gegn landamærahelgi eða stjórnmálasjálfstæði ríkis eða á 

annan hátt í bága við meginreglur þjóðaréttar sem sáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna geymir. 
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HAFSVÆÐI SEM TILHEYRA ÍSLANDI 

• Innsævi (innan grunnlína), 12 sjómílna landhelgi og 

200 sjómílna efnahagslögsaga. 

 

• Íslensk lög sem tengjast umræðuefninu: 

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

landgrunn.  

– Tilskipun nr. 44/1939 um aðgang herskipa og herloftfara 

erlendra ríkja, er ekki eiga í ófriði, að íslensku forráðasviði. 
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LÖG NR. 41/1979 

• Lög um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn 

minnast ekki á siglingar.  

 

• Lögin vísa hins vegar til reglna þjóðaréttar: 
– Framkvæmd fullveldisréttarins [innan landhelginnar] fer eftir 

íslenskum lögum og ákvæðum alþjóðalaga. 

– Innan efnahagslögsögunnar hefur Ísland ... önnur réttindi og skyldur 

samkvæmt alþjóðalögum. 

–  Framkvæmd réttinda og skyldna innan efnahagslögsögunnar skal 

vera samkvæmt sérstökum lögum og í samræmi við milliríkja-

samninga, sem Ísland er aðili að. 
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EFNAHAGSLÖGSAGAN 
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EFNAHAGSLÖGSAGAN 

• 1. mgr. 58. gr.  

– Í efnahagslögsögunni hafa öll ríki... frelsi, sem getið er í 87. 

gr., til siglinga og yfirflugs ... svo og önnur alþjóðlega lögmæt 

not hafsins sem snerta þetta frelsi, t.d. þau not er tengjast 

starfrækslu skipa, loftfara ... og samrýmast öðrum ákvæðum 

samnings þessa. 

 

• Engar tálmanir eru gerðar á siglingum herskipa í 

íslenskri efnahagslögsögu skv. landsrétti.  
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„ÍSLENSKT FORRÁÐASVIÐ“ 
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TIL UMHUGSUNAR 

• Tilskipunin nr. 44/1939 gerir ekki skýran 

greinarmun á innsævi og landhelgi. 

• Tilskipunin frá þeim tíma þegar Ísland er hlutlaust 

ríki. 

• Tilskipunin er sett þegar landhelgin var 3 sjómílur. 

• Tilskipunin er sett áður en dregnar eru beinar 

grunnlínur í kringum Ísland. 

– Lögsögubelti eru mæld frá grunnlínum.  

– Innan grunnlínu er innsævi, utan er landhelgin.  
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BEIN GRUNNLÍNA – INNSÆVI FYRIR INNAN 
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Tilskipun nr. 44/1939 um aðgang herskipa og herloft-

fara erlendra ríkja, er ekki eiga í ófriði, að íslensku 

forráðasviði 

 • 1. gr. Herskipum erlendra ríkja, sem ekki eiga í ófriði 

er frjálst að koma á íslenskar hafnir og í aðra íslenska 

landhelgi, enda hafi koma þeirra verið fyrirfram 

tilkynnt opinbera boðleið, og ekki annað ákveðið í 

sérstökum dæmum. Þó skal ekki fleirum en þremur 

herskipum sama ríkis heimilt að dvelja í sömu 

íslenskri höfn, og ekki má dvöl herskips í höfn vera 

lengri en 15 dagar. 

• Undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar er hægt 

að gera með sérstöku leyfi, fengnu opinbera boðleið. 
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Tilskipun nr. 44/1939 

• 2. gr. Undanþegin ákvæðum 1. gr. eru:  

... 

d. herskip, sem sigla viðstöðulaust gegnum 

íslenska landhelgi (passage inoffensif). 

 

• Í raun er undantekningin meginreglan.  
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NIÐURSTAÐA 

• Ekki fæst betur séð en að íslenskur landsréttur geri 

ekki kröfu um sérstaka tilkynningu eða heimildar-

veitingu fyrir friðsamlegri ferð herskipa í íslenskri 

landhelgi.  

 

• En hvað felst þá í friðsamlegri ferð? 
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HVAÐ FELST Í FRIÐSAMLEGRI FERÐ? 

• 2. gr. Hafréttarsáttmálans 
– 1. Fullveldisréttur strandríkis nær utan landsvæðis og 

innsævis þess […] til aðlægs sjávarbeltis sem nefnist 
landhelgi. 

 …. 

– 3. Fullveldisréttinum yfir landhelginni er beitt í samræmi 
við samning þennan og aðrar reglur þjóðaréttar. 
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FRIÐSAMLEG FERÐ SKIPS 

• 17. gr. Hafréttarsáttmálans 

– Skip allra ríkja… hafa rétt til friðsamlegrar ferðar um 

landhelgina í samræmi við samning þennan. 

 

• 18. gr. 

– 1. Ferð merkir siglingu um landhelgina í því skyni: 

• a) að fara um hana án þess að koma inn á innsævi eða að 

leggjast á skipalægi eða að hafnarmannvirki utan innsævis; 

eða 

• b) að halda inn á eða út af innsævi eða að leggjast á 

slíkt skipalægi eða að slíku hafnarmannvirki. 
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FRIÐSAMLEG FERÐ SKIPS 

• 2. mgr. 18. gr.  

– Ferð skal vera óslitin og greið. Ferð felur þó í sér rétt til að 

nema staðar og varpa akkerum en aðeins að svo miklu leyti 

sem það er samfara venjulegri siglingu ellegar reynist 

nauðsynlegt af óviðráðanlegum ástæðum eða vegna neyðar 

eða til að veita mönnum, skipum eða loftförum í háska eða 

neyð aðstoð. 
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HERSKIP – FRIÐSAMLEG FERÐ 

• Njóta herskip réttarins til friðsamlegrar ferðar? 

 

• Geta strandríki gert það að skilyrði að herskip 

tilkynni sig fyrir fram eða þurfi heimild til 

ferðarinnar? 
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MÓTRÖK ANDSTÆÐINGA 

• Herskip eru ófriðsamleg í eðli sínu.  

 

• Ekkert í hafréttarsáttmálanum sem beinlínis bannar 

strandríkjum að krefjast þess að herskip tilkynni 

komu sína eða strandríki heimili sérstaklega komu 

þeirra.  
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VERT AÐ HAFA Í HUGA  

• Aðildarríki NATO og Varsjárbandalagsins snéru 

bökum saman og vörðust öllum hugmyndum um 

tálmanir á friðsamlegri ferð herskipa á þriðju 

hafréttarráðstefnunni!!! 

 

• Stuðningsríki skilyrða tókst ekki að koma 

hugmyndum sínum á flug.  
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MERKING FRIÐSAMLEGRAR FERÐAR 

• 19. gr. hafréttarsáttmálans 
– Ferð er friðsamleg svo framarlega sem hún stofnar friði, 

góðri reglu eða öryggi strandríkisins ekki í hættu. Þessa 
ferð skal fara í samræmi við samning þennan og aðrar 
reglur þjóðaréttar. 

– 2. Ferð erlends skips skal talin stofna friði, góðri reglu eða 
öryggi strandríkisins í hættu ef það fæst við einhverja af 
eftirfarandi athöfnum í landhelginni: 

• a) hótun um valdbeitingu eða beitingu valds gegn 
fullveldisrétti, landamærahelgi eða stjórnmálasjálfstæði 
strandríkisins eða á annan hátt í bága við meginreglur 
þjóðaréttar sem geymdar eru í sáttmála Sameinuðu þjóðanna; 

• b) æfingu eða þjálfun með vopn af hvaða tegund sem er;  
• c) aðgerð til upplýsingaöflunar sem stofnar vörnum eða öryggi 

strandríkisins í hættu; 

• d) áróðursaðgerð til að hafa áhrif á varnir eða öryggi 
strandríkisins; 
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MERKING FRIÐSAMLEGRAR FERÐAR 

• e) flugtak, lendingu eða töku loftfars um borð; 

• f) skot, lendingu eða töku hernaðartækis um borð; 

• g) lestun eða losun vöru, móttöku eða afhendingu gjaldeyris ellegar 
ferð manna um borð eða frá borði, andstætt lögum og reglum 
strandríkisins í tolla-, fjár-, innflytjenda- eða heilbrigðismálum. 

• h) vísvitandi og alvarlega mengun sem brýtur gegn samningi 
þessum; 

• i) veiði; 

• j) framkvæmd rannsókna- eða mælingastarfsemi; 

• k) aðgerð sem miðar að afskiptum af fjarskiptakerfum ellegar annarri 
aðstöðu eða útbúnaði strandríkisins; 

• 1) aðra iðju sem er ekki í beinum tengslum við ferð 
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SÉRREGLUR 

• 20. gr. Kafbátar og önnur neðansjávarför 

– Í landhelginni skulu kafbátar og önnur neðan-sjávarför sigla 

ofansjávar og hafa fána sinn uppi. 

• 23. gr. Kjarnorka 

– Þegar erlend kjarnorkuknúin skip og skip, sem flytja kjarna-

efni eða önnur efni, eðli sínu samkvæmt hættuleg eða 

skaðleg, neyta réttarins til friðsamlegrar ferðar um landhelg-

ina skulu þau vera með skjöl og gera sérstakar varúðarráð-

stafanir svo sem ákveðið er vegna þessara skipa í 

alþjóðasamningum. 

• Alþjóðasamningarnir sem vísað er til undanskilja herskip frá 

regluverkinu 
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HEIMILDIR STRANDRÍKIS 

• 21. gr. Lög og reglur strandríkisins um friðsamlega 

ferð 

– Ríkjum er heimilt að setja lög og reglur um tiltekna þætti 

friðsamlegra ferða. Þessir þættir tengjast ekki herskipum. 

Sérstaklega er tekið fram að lögin og reglurnar skuli ekki 

gilda um hönnun, smíði, mönnun eða búnað erlendra skipa 

nema þau hrindi í framkvæmd almennt viðurkenndum 

alþjóðlegum stöðlum eða mælikvörðum. 

 

• 22. gr. Siglingaleiðir og aðskildar siglingaleiðir í 

landhelginni. 
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FRIÐSAMLEG FERÐ SKIPS 

• 24. gr. hafréttarsáttmálans 

– 1. Strandríkið skal ekki hindra friðsamlega ferð erlendra skipa um 

landhelgina nema samkvæmt samningi þessum. Við beitingu 

samnings þessa eða laga eða reglna, sem settar eru í samræmi við 

hann, skal strandríkið einkum varast að: 

• a) gera kröfur til erlendra skipa sem verða raunverulega til að girða fyrir 

eða skerða réttinn til friðsamlegrar ferðar... 

 

• 25. gr. verndarráðstafanir strandríkis 

– 1. Strandríkið getur gert nauðsynlegar ráðstafanir í landhelgi sinni til 

að afstýra ferð sem er ekki friðsamleg 
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NIÐURSTAÐAN VARÐANDI ÞJÓÐARÉTT 

• Að þjóðarétti virðist herskip njóta réttarins til 

friðsamlegrar ferðar.  

 

• Ekki virðist í samræmi við sáttmálann að setja 

skilyrði um tilkynningarskyldu eða 

heimildarveitingu.  
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NIÐURSTÖÐUR 

• Skip Landhelgisgæslunnar eru ekki herskip 

 

• Herskip geta siglt á íslenskum hafsvæðum. Þau 

verða þó að uppfylla ákveðin skilyrði ef þau ætla að 

fara í gegnum landhelginni og ef þau ætla að fara 

inn á innsævi.  


