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Athugasemdir um fyrirhugaða lagasetningu 
um stjórn fiskveiða

í nútíma samfélögum, alla vega á svonefndum Vesturlöndum, er atvinumálum 
þannig háttað að atvinna er opin öllum, sem fullnægja „almennum skilyrðum". 
Almenn skilyrði eru skilyrði um menntun, lágmarksaldur, hámarksaldur, 
heilbrigði eða líkamlegt atgervi, og jafnvel einhver fleiri, svo sem hreint 
sakavottorð. Tilgangur slíkra takmarkana á rétti manna til að stunda atvinnu að 
eigin vali er að tryggja að viðkomandi geti stundað hana sómasamlega og valdi 
hvorki hættu sjálfum sér né öðrum.

Skilyrði sem ekki eru „almenn skilyrði" eru þau, sem talin eru upp í 65. gr. 
íslensku stjórnarskrárinnar og fyrirmynd hennar, 26. gr. samnings SÞ um 
borgarleg og stjórnmálaleg réttindi. íslensk stjórnskipunarlög, jafnt sem 
alþjóðleg mannréttindalög, eiga það sammerkt stjórnskipunarlögum flestra ríkja, 
að banna að réttur til atvinnu sé bundinn skilyrðum af því tagi sem þar greinir. í 
ríkjum sem stjórnað er af þokkalega vitrum og óspilltum stjórnmálamönnum eru 
slíkar reglur virtar, enda skilst mér að sums staðar verði þeir að virða eið að því 
að halda þær. Jafnvel þó að þær séu ekki virtar af þeim, þá eru fyrir hendi 
öryggisstofnanir, sem eru nógu sjálfstæðar og óspilltar sjálfar til að taka í 
taumana og færa það í löglegan farveg, sem misfarist hefur. í ríkjum sem stjórnað 
er af stjórnmálamönnum er halda að þeir þjóni almenningi með því að þjóna 
hagsmunasamtökum, er þessu öðru vísi farið.

GrundvöIIur fískveiðistjórnkerfis íslendinga er sá, að á sínum tíma var 
fiskimiðum við landið lokað, og þeim sem þá stunduðu veiðar var einum leyft að 
stunda þær áfram. Hafa þeir sem í þeirri aðstöðu voru síðan hleypt öðrum að 
gegn peningagreiðslum til sín.

Skýrara brot á ofangreindri reglu er vandfundið. Hliðstæð dæmi er ekki að finna 
frá öðrum löndum í okkar heimshluta, og síst meðal landa sem íslendingar hafa 
borðið land sitt saman við fram á síðustu tíma. Stafar það væntanlega af því, að 
fáum dettur í hug að koma slíku kerfi á. Séu ráðandi stjórnmálamenn nógu 
spilltir eða heimskir til þess, þá er fyrir að fara öryggisstofnunum, svo sem æðsta 
dómstól viðkomandi lands, sem getur sett þeim stól fyrir dyr og haldið uppi
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grundvallarreglum samfélagsins.

Þannig land er ísland hins vegar ekki. Fiskveiðstjórnkerfíð á rætur að rekja til 
samninga, sem kjörnir fulltrúar almennings gerðu við hagsmunsasamtök í 
sjávarútvegi með þeim vel skjalfestu rökum að þau, hagsmunasamtökin, gátu því 
miður ekki sætt sig við neitt annað. Hvort sem það hefur verið ætlunin strax eða 
hún komið til síðar, þá var kerfið síðan notað til að afla fanga til veislu þeirrar, 
sem snögglega varð að slíta haustið 2008 og langt er frá að landsmenn hafi náð 
sér eftir. Þrátt fyrir rannsókn á vegum Aþingis, sem stjórnmálamenn hafa 
flestallir lofað í hástert, víkur sú rannsókn ekki einu einasta orði að kerfi þessu. 
Trúi því hver sem vill að það sé einleikið.

Kerfið var haft til auðsöfnunar með tvennum hætti. í fyrsta lagi, eins og þegar 
hefur komið fram, seldu þeir, sem við undirbúning nýrrar samfélagstilraunar 
drógu til sín meintan einkarétt til fiskveiða, almennum íslendingum aðgang að 
þeirri atvinnu gegn fjárgreiðslum. í öðru lagi voru aflaheimildir veðsettar, og það 
fé sem þannig var aflað notað til þeirrar tilraunar, til eigin neyslu veðsalans, eða 
til að skapa honum forgjöf í atvinnurekstri. Bankastarfsemi er nærtækt dæmi.
Hið fyrra var gert þrátt fyrir að lög kveði svo á að úthlutun aflaheimilda fylgi ekki 
eignarréttur. Hið sfðara var gert þrátt fyrir að lög kveði svo á að veðsetning 
aflaheimilda sé bönnuð.

Þetta eru engin sérstök tíðindi, þó. ísland er nefnilega ekki réttarrríki. Stofnanir 
réttarríkis hefðu komið í veg fyrir slíka framvindu, fyrst á vettvangi stjórnmála, 
og hefði það brugðist, þá innan heilbrigðs og sjálfstæðs dómskerfis. Það reyndi 
Hæstiréttur fslands raunar að gera í desember 1998, við vægast sagt litla 
hrifningu ráðandi stjórnmálaskúma þess tíma. Úr þvf „bætti" hann tæpu einu og 
hálfu ári síðar, við aðstæður sem aldrei hefðu komið upp væri þessi fullyrðing 
ekki rétt.

Þær reglur f réttarríkjum sem banna kerfi af þessu tagi, reglur sem hafa raunar 
ekki verið löglega afnumdar á íslandi og gilda því þrátt fyrir allt að réttum lögum, 
eru ekki afrakstur af viðleitni sem lfkja má til venjulegra íslenskra löggjafarstarfa. 
Samt var það þegar á síðasta áratug 18. aldar, að „Convention nationale" Frakka 
mælti fyrir um jafnan rétt manna til atvinnu að almennum skilyrðum uppfylltum. 
Að því er kennt var í lagadeild Háskóla íslands uns sú stofnun gerðist 
áróðursstofnun fískveiðistjórnkerfísins, þá helgast þær reglur af tvennu. í fyrsta 
lagi hentar það samfélaginu betur að velgengni f atvinnu byggist frekar á dugnaði 
og skynsamlegum ákvörðunum en forréttindum, gefnum eða stolnum. í öðru lagi 
er það mikilvægt fyrir lífshamingju og þroskamöguleika hvers einstaklings að fá 
að spreyta sig á atvinnu að eigin vali, án þess að þurfa að yfirstíga hindranir, sem 
aðrir eru undanteknir frá. Umræddar reglur eru forsenda þess, sem með réttu 
mætti kalla lýðfrelsi. Það þarf heldur ekki lögfræðimenntun, söguþekkingu eða 
skilning á stjórnskipun nútímaríkja til að átta sig á hversu órökrænt það skipulag 
er, sem brýtur gegn þeim. Þrátt fyrir allan þann gífurlega áróður, sem kerfið 
hefur rekið sér til rættlætingar -  enda skortir sennilega ekki fé til -  þá hefur það 
eðlilega ætíð verið fyrirlitið af þorra íslendinga. Ömurlegt er að heyra 
„fræðimenn" kerfisins halda fram þeirri firru, að því miður sé ekki unnt að 
stjórna nýtingu náttúrauðlindar af þessu tagi í samræmi við félagslegt réttlæti.
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Ofangreindar stjórnskipunarreglur og alþjóðlegar mannréttindareglur mæla 
nefnilega svo fyrir, að hið félagslega réttlæti, eins og það er þar skilgreint, skuli í 
fyrirrúmi, og nýtingu náttúruauðlinda beri að haga í samræmi við þær. Það er 
hlutverk og verkefni löggjafa og lögfræðinga að sjá til þess að það sé gert, en ekki 
að flækja það sem einfalt er og semja réttlætingar fyrir brotum á þeim eftir á.

Eitt það sérkennilegasta við tilkomu og festingu fiskveiðistjórnkerfisins er sú 
staðreynd, að barátta gegn því hefur takmarkast við aðgerðir einstakra 
stjórnmálamanna og -hópa til að slá sig tímabundið til riddara í augum alþýðu 
með því að þykjast ætla að afnema það. Síðasta dæmi þess er nýlegt loforð 
Samfylkingarinnar um fyrningu aflaheimilda á 20 árum. Hins vegar hafa einstakir 
menn leitast við -  árangurslaust -  að berjast gegn lögleysu og spillingu kerfísins 
með aðferðum laga og réttar utan hins opinbera stjórnmálakerfis fjórflokksins.
Ég er ekki frá því að sú staðreynd sé eftirtektar verð, og kunni að vekja 
spurningar um að hve miklu leyti flokkurinn sá endurspeglar þarfir íslendinga og 
hagsmuni og hræringar í samfélagi þeirra.

Það sem sköpum skiptir um festingu kerfisins og framhald, og þar með þátt þess í 
þvf sem á eftir fylgdi, eru þau mistök Hæstaréttar að kjósa frekar frið við Davíð 
Oddsson og Halldór Ágrímsson í apríl árið 2000 en að standa upp til varnar 
landslögum og stjórnskipun. Þótt undarlegt megi kalla veldur það sennilega ekki 
íslendingi neinni sérstakri undrun, að formlegir stjórnmálamenn taki upp á að 
koma á kerfi sem þessu í kjölfar samninga við hagsmunasamtök í viðkomandi 
grein. Hitt er verra og alvarlegra, að æðsta dómstól landsins sé ofviða að 
bregðast við því. Sú aðgerð, þegar hún er virt í samhengi, er atlaga að 
grundvallarreglum samfélagsins og stríðsyfirlýsing. Hún setur löghlýðna borgara 
f þá stöðu að verða annað hvort að segja það sem satt er, eða láta undan þeim 
öflum sem fara ránshendi um samfélag þeirra í krafti aumingjaskapar eða 
spillingar stjórnmálamanna og með hans umlíðun. Stjórnmálamenn hafa þeir sett 
í þá stöðu að verða að halda því fram að því miður greini fslensk landslög og 
alþjóðleg mannréttindalög á. Við því sé ekki að gera, því að íslendingar séu svo 
sjálfstæðir. Hæstarétt hefur það sett í þá stöðu að verða annað hvort að 
viðurkenna að vera pólitísk þjónustustustofnun þeirra afla sem komið hafa 
kerfínu á og halda því uppi, eða sitja fast við sinn keip og halda áfram 
uppbyggingu nýrrar íslenskrar stjórnskipunar. Þá leið hefur hann kosið að fara. 
Hæstaréttardómararar verða að halda virðingu sinni. Eftir dóm sinn f apríl 2000 
og höfnun sína á endurupptöku máls Erlings Svavarssonar og Arnar Sveinssonar 
í maf 2008 verða þeir héðan af að gera það með því að færa sig sífellt lengra út á 
það fen sem þeir kusu að leita friðar í.

Ofangreint er mergur þessa máls. Það hefur aldrei verið raunhæf fyrirætlun að 
koma kerfi þessu af og innleiða löglegt kerfi f stað þess, ef sannleikurinn er ekki 
sagður. Hann er sá, að núverandi tilhögun fiskveiðistjórnar er og hefur alltaf 
verið jafn löglaus -  og reyndar enn löglausari -  að íslenskum 
stjórnskipunarlögum en hún er að alþjóðlegum mannréttindalögum. Sú kúgun, 
sem beitt hefur verið til að halda henni uppi, þær blekkingar, sem fólk hefur 
verið beitt til að greiða fé þeim sem fyrir eru í kerfinu og taka þar með hagsmuni 
þess til gíslingar í þágu kerfisins, og sá skefjalausi áróður sem er rekinn hefur 
verið, og enn er rekinn, fyrir fé er kerfið sjálft býr til -  sbr. t.d. Morgunblaðið -
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breyta engu um þetta.

Clausewitz sagði að stríðsyfirlýsingu yrði að taka alvarlega um leið og hún er 
gefín. Þegar óvinur ræðst yfír landamæri kveðst hann yfirleitt gera það í góðum 
tilgangi og fara bráðum aftur. Því lýgur hann jafnan auðvitað, en þegar hann 
hefur náð fótfestu verður hann ekki svo léttilega á brott rekinn. Á sama hátt var 
því haldið fram um nokkurra ára skeið að fiskveiðistjórnkerfið væri 
bráðabirgðaíyrirbæri. Fjáröflunarhlutverki þess var einmitt hleypt af stað með 
fullyrðingar þáverandi sjávarúvegsráðherra klingjandi í eyrum, að 1. gr. 
fiskveiðistjórnlaga kæmi í veg íyrir að það yrði nokkru sinni þannig notað.

ísland getur auðvitað verið sjálfstætt ríki þrátt fyrir stjórnarhætti af þessu tagi, 
en aftur á móti verður íslenska þjóðin ekki sjálfstæð þjóð við stjórnarhætti af 
þessu tagi. Viðbrögð við harmleik fiskveiðistjórnkerfisins og því sem gerðist í 
kjölfar þess hljóta að markast af hverjum á að þjóna. Spurningin er eiginlega hvor 
leið eigi að liggja til auðs og valda, fruktyrir stjórnmálamönnum og oumPioctk;  
við þá, eða afstaða af öðru tagi, þ.e. sú afstaða fólks til sjálfs sín og samfélagsins 
sem gerði ísland að því sem það hefur verið fram á síðustu tíma. Spurningin er 
einnig hvort reka skuli á reiða, eða hvort virða skuli grundvallarreglur og þar 
með veita samfélagi íslendinga þá menningarlegu kjölfestu, sem er nauðsynleg 
forsenda frasæls mannlífs -  og það sem meira kann að vera, friðar meðal 
landsmanna þegar tímar líða.

Fortíð mótar framtíð. Oft hefur verið haft á orði að komið sé að krossgötum. Nú 
er það hins vegar satt. Hvers konar land á ísland að vera? Hversu mikilvægt er 
það fyrir hamingju og velferð okkar íslendinga, að ekki sé sagt opinberlega að 
fiskveiðistjórnkerfið er brot á grundvallarreglum samfélags okkar? Hversu 
mikilvægt er það fyrir þá hagsmuni, að ekki sé viðurkennt að mörg eða flest 
ykkar hafi verið, og séu að öllum líkindum enn, handbendi sérhagsmuna fremur 
en þjónar almannahagsmuna? Hversu mikilvægt er það fyrir okkur -  ekki ykkur 
sem stétt heldur okkur öll -  að ekki sé sagt opinberlega að Hæstiréttur landsins 
sé pólitísk þjónustustofnun, sem kýs, þegar á reynir, frekar að kveða upp ranga 
dóma gegn stjórnskipuninni og alþjóðlegum mannréttindalögum, en setja sig 
gegn stjórnmálamönnum sínum? Hversu mikilvægt er það fyrir okkur, að ekki sé 
sagt opinberlega að lagadeild Háskóla íslands, og e.t.v. fleiri stofnanir af því tagi, 
fáist við að réttlæta pólitísk mistök og mannréttindabrot í samvinnu við þá sem 
hagsmuni hafa af því? Hversu mikilvægt er það fyrir íslendinga sem heild að ekki 
sé fjallað um þátt fjölda fólks í mikilvægum stöðum og störfum víða um 
samfélagið, sem kaus á sfnum tíma fremur að leggja fískveiðistjórnkerfínu lið f 
orði og verki en standa upp til varnar lögum og rétti -  fólks sem, eins og 
Hæstiréttur, braut brýr að baki sér og getur ekki snúið við án þess að fórna 
innantómum heiðri sínum?

Léofan men, gecnáwað þæt söð is.

Auðvitað eru allt hið ofangreinda afar mikilvægir hagsmunir, enda hafa þeir ætíð 
reynst öllum öðrum hagsmunum yfírsterkari. En því miður er miklum mun 
mikilvægara að við áttum okkur á f hvers konar samfélagi við búum, og tökum í 
framhaldi af því ákvörðun um hvort við viljum búa í þess konar samfélagi til
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frambúðar. Það getum við ekki gert nema opinberlega sé sagt það sem satt er og 
rétt. Eins og Hæstiréttur kaus frið á sínum tíma með því að leggja niður rófu fyrir 
framan pólitíska herra sína, þá getur Alþingi samþykkt þær leikrænu breytingar 
á fískveiðistjórnkerfinu, sem nú eru settar fram sem stórsnjöll leið til endanlegra 
sátta milli sérhagsmuna og þess almennings, sem rændur hefur verið og rændur 
er. Sérstök skattlagning á þennan tiltekna atvinnuveg, þ.e. útgerð til fískveiða, 
getur aðeins sýnst rökræn ef því er um leið haldið fram að hið órökræna og 
ólöglega grundvallareðli kerfísins sé rökrænt og löglegt. Slík skattlagning kemur 
ekki í stað innleiðingar atvinnufrelsis að hætti réttarríkja, á þessu sviði sem 
öðrum, í samræmi við þær reglur sem gilt hafa í íslenskum stjórnskipunarrétti 
frá 1849. Það er framtíð okkar höfuðnauðsyn, ef ísland á að vera land í einhverri 
líkingu við það sem lýðveldiskynslóðin gerði sér vonir um, að farin verði leið laga 
og réttar -  ekki leið Hæstaréttar Davíðs Oddssonar og LÍÚ, heldur, sama hversu 
seint það er, leið íslenskrar stjórnskipunar og alþjóðlegra mannréttindalaga. Um 
það eigið þið val, rétt eins og þið eða fyrirrennarar ykkar áttu einnig val í 
desember 1998, þegar Hæstiréttur, að aflokinni málsmeðferð sam hann 
pukraðist með af ótta við þá, dæmdi kerfið ólöglegt, og í október 2007, þegar 
Mannréttindanefnd SÞ kvað upp úr um ólögmæti þess.

Leið hinna fyrirhuguðu breytinga er yfirklór og uppgjöf. Það sem okkur 
íslendinga vantar, er tiltekt. Verði ekki hafist handa við hana nú, verður það ekki 
gert í fyrirsjáanlegri framtfð. Það er ekki gæfulegt, að eftir það sem á undan er 
gengið skuli silgt til framtíðar með stjórnskipun í molum eftir ftrekaðar árásir 
sem ekki hefur verið hirt um að verjast og stjórnmálamenn þora jafnvel ekki að 
tala um, og án grundvallarstofnana -  þeirra á meðal löggjafarsamkomu -  sem 
færar eru um að halda uppi svo miklu sem lágmarkskröfum nútíma þjóðaréttar 
til heilbrigðarar landsstjórnar.

Mín tillaga er sú sama og ég hefði komið fram með fyrir 12 árum síðan, hefði ég 
verið spurður. Grundvöll fískveiðistjórnkerfísins má ekki viðurkenna sem 
löglegan. Það er uppgjöf fyrir lögleysu og spillingu að byggja áfram á sama 
grunni, jafnvel þó að breytt sé um orðalag og handhöfn aflaheimilda kölluð 
„nýtingarleyfí" eða eitthvað í þeim dúr. Hingað til hefur kerfíð verið löglaust, en 
nú skal sú meginbreyting gerð að halda áfram á sömu braut í krafti opinberlega 
úthlutaðs „nýtingarleyfis" til langs tíma, sem ólíkt handhöfn aflaheimilda hingað 
til hlýtur að skapa lögvarinn rétt að áliti Hæstaréttar LÍÚ. Það fyrirsjáanlega álit 
hans er reyndar, ólfkt uppgerðaráliti hans á kerfinu hingað til, í þokkalegu 
samræmi við þau lagasjónarmið sem með réttu hafa verið talin gilda á íslandi. 
Þeir hagsmunir, sem standa því í vegi að almennar reglur um atvinnustarfsemi 
megi innleiða í íslenskan sjávarútveg, virðast að sönnu vera gífurlegir, en þeir 
eru ekki hagsmunir sem verðskulda vernd hins opinbera í landi með heilbrigt 
stjórnarfar. Skýringin á umhyggju ykkar fyrir þeim hagsmunum getur trauðla 
verið önnur en sú, að ísland er ekki land með heilbrigt stjórnarfar. En það er 
hins vegar heilbrigt stjórnarfar sem okkur vantar.

Hið eina, sem unnt er að byggja framtíðarstefnu á, er afturköllun aflaheimilda og 
sala þeirra eða leiga af hálfú ríkisins sem fyrirsvarsaðila landsmanna f heild, ef 
fiskveiðum skal á annað borð stjórnað með aflaheimildum. Þetta verður að fara 
saman við opinskáa umfjöllun um og rannsókn á tengslum hagsmunasamtaka
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við handhafa formlegs ríkisvalds og tengslum handhafa formlegs ríkisvalds 
innbyrðis. Ef, eins og haft hefur verið á orði í hálfum hljóðum, búið er að veðsetja 
aflaheimildir svo mjög að bankar hrynji á ný við afturköllun þeirra, þá er ekki 
nema eðlileg krafa almennings, ef hann skyldi einhverju máli skipta í þessu 
sambandi, að það komist upp á yfirborðið og verði rætt á opinskáan og 
heiðarlegan hátt. Ef svo er hefur þjófurinn sloppið með ránsfeng sinn, og plottið 
hefur þá gengið upp svo langt sem það nær. Það ætti að vera LÍÚ og 
handlöngurum þess til nægilegrar huggunar, enda má ætla að þeir hafi þá hlotið 
einhvern skerf. í þeirri huggun felst hins vegar engin réttlæting fyrir að ekki sé á 
það minnst, og engin réttlæting fyrir áframhaldandi kerfi á sama grunni í raun, 
þótt annað kunni að vera kallað.

Fyrirhugaðar formbreytingar á fiskveiðistjórnkerfinu eru, að því er ætla verður, 
settar fram til að komst hjá verkum sem lífsnauðsynlegt kann að vera fyrir 
framtíð íslendinga að unnin séu. LÍÚ er ekki í aðstöðu til neinna samninga um 
þau, því að ykkur er í lófa lagið að segja það sem satt er, nefnilega að kerfið fær 
ekki staðist grundvallarreglur samfélags okkar fremur en alþjóðlegra 
mannréttindalaga. Hæstiréttur Davíðs Oddssonar og LÍÚ er ekki þess umkominn 
að víkja stjórnskipunarreglum til hliðar, og það munið þið hleypa í ykkur kjarki 
til að segja upphátt, nema þið metið hagsmuni ykkar sjálfra meira en 
framtíðarhagsmuni umbjóðenda ykkar.

Það er mitt ráð, að þið lítillækkið ykkur ekki meira en orðið er fyrir framtíðinni 
með því að básúna um snilld þeirra meintu lausna sem þið segist nú vilja viðhafa 
á þeim lagalegu, siðferðilegu og menningarlegu vandamálum sem þið hafið sjálf 
átt þátt f að búa til og halda við. Það megið þið og vita, sósfaldemókratar, hvaða 
stjórnmálaflokki sem þið kunnið að fylgja, að hvorki sérhagsmunaöfl þau, sem 
gera út á samfélag íslendinga, né stjórnmálamenn þeirra, munu telja sig skulda 
ykkur eitt eða neitt þó að þið komð í gegn lagafrumvörpum sem endanlega kveða 
niður möguleika á að upplýsa og koma lögum yfir það sem gerst hefur og festa í 
sessi þær aðstæður sem gerðu það mögulegt. Þau munu ganga á lagið, eins og 
þau hafa alltaf gert. Friðkaup við þau öfl eru eins fávfsleg og hugsast getur.

Sem lokaathugasemd má láta þess getið, að fyrirhugaðar lagabreytingar breyta 
engu um skyldu íslands að þjóðarétti til að koma á fiskveiðistjórnkerfi er 
fullnægir kröfum alþjóðlegra mannréttindalaga og greiða sanngjarnar bætur 
þeim íslendingum sem leitað hafa á náðir alþjóðastofnana undan þeirri lögleysu 
sem þeir hafa verið beittir.

Lúðvík Emil Kaaber
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