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INNGANGUR

Hinn 6. nóvember síðastliðinn var dreift á Alþingi lagaírumvarpi sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 (hlutdeildarsetning
úthafsrækju og rækju á miðunum við Snæfellsnes, þingskjal 1 7 8 - 153. mál). I kjölfar umsagna sem bárust

við íriunvarpið til atvinnuveganefndar Alþingis óskaði nefndarsvið Alþingis eftir því við
Lagastofnun Háskóla íslands að unnin yrði lögfræðileg álitsgerð um hvort íslenska ríkið kunni
að verða bótaskylt, verði frumvarpið óbreytt að lögum, gagnvart:
a) Þeim sem áttu sltráðar aflahlutdeildir við lok fiskveiðiársins 2012/2013 (eldri
aflahhitdeildir).
b) Þeim sem hafa aflað sér veiðireynslu á fiskveiðiárunum 2010/2011, 2011/2012 og
2012/2013.
E f svarið við annarri hvorri eða báðum spurningum yrði já, var óskað eftir tillögu um
breytingu á frumvarpinu sem myndu minnka líkur á bótaskyldu. Enn fremur var óskað eftir
reifun á því að hvaða marki ákvæði stjórnarskrár um vernd eignarréttinda og atvinnufrelsis
setji löggjafanum takmörk við að festa í lög reglur um úthlutun aflahlutdeilda í úthafsrækju.
í því skyni að varpa ljósi á þessi viðfangsefni verður álitsgerðin1byggð upp með þeim hætti
að í kafla 2 verður niðurstöðum hennar lýst í hnotskurn og í kafia 3 verður fáeinum
aðalatriðum gerð skil. í kafla 4 verður gerð grein fyrir helstu atvikum sem máli skipta við
úrlausn þeirra álitamála sem spurt er um á meðan í kafla 5 verður fjallað almennt uin þær
lagareglur sem þýðingu hafa við að greina hin lögfræðilegu viðfangsefni. í köflum 6-7 verður
veittur nánari rölcstuðningur fyrir niðurstöðum álitsgerðarinnar og að lokum verður efni
hennar dregið saman í kafla 8.
Við gerð álitsgerðarinnar hefur verið litið til tiltækra heimilda um efnið, m.a. umsagna sem
borist hafa við áðurnefnt frumvarp til laga mn stjóm fiskveiða nr. 116/2006 sem og
upplýsinga sem Fiskistofa aflaði sérstaklega í tengslum við gerð þessarar álitsgerðar.2
Jafnframt var upplýsinga aflað hjá atvinnuvega- og nýslcöpunarráðuneytinu um tiltekin
skattaleg atriði.3 Einnig voru hafðar til hliðsjónar lögfræðilegar álitsgerðir sem unnar voru af
lögmannsstofunni Lex í ágúst 20104 og lögmannsstofunni Sókn í nóvember 20135 sem og
minnisblað lögmannsstofunnar Mandat frá því í júlí 20 096.
1 Helgi Áss Grétarsson, dósent við lagadeild Háskóla íslands, vann að álitsgerð þessari fyrír hönd Lagastofnunar
Háskóla íslands.
2 Samanber rafpóst Sigurjóns Ingvarssonar, forstöðumanns lögfræðisviðs Fisldstofu til Helga Áss Grétarssonar,
dags. 28. janúar 2014.
3 Samanber rafpóst Arnórs Snæbjörnssonar, lögfræðings í atvinnuvega- og nýsköpunaiTáðuneytitiu til Helga Áss
Grétarssonar, dags. 5. febrúar 2014.
4 Álitsgerð þessi er undirrituð af Karli Axelssyni, hrl., og er dagsett 26. ágúst 2010.
5 Álitsgerð þessi er undirrituð af Jóni Jónssyni, hrl., og er dagsett 7. nóvember 2013.
6 Ástráður 1-Iaraldsson, hrl., ritar undir minnisblaðið sem er dagsett 9. júlí 2009 (fyrir mistölc er minnisblaðið
dagsett 9. júlí 2008).
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NIÐURSTAÐA í HNOTSKURN

Verði áðurnefnt frumvarp sjávarútvegs- og 1andbúnaðarráðherra um breytingu á lögum um
stjórn fiskveiða nr. 116/2006 óbreytt að lögurn, mun íslenska ríkið verða bótaskylt gagnvart:
a) Þeim sem áttu skráðar aflahlutdeildir við lok fískveiðiársins 2012/2013 (eldri
aflahlutdeildir)? Svarið er nei.
b) Þeim sem hafa aflað sér veiðireynslu á fiskveiðiárunum 2010/2011, 2011/2012 og
2012/2013? Svarið er nei.
Með hliðsjón a f þessum niðurstöðum þykir ástæðulaust að gera grein fyrir tillögum um
breytingu á frumvarpinu sem myndu draga úr líkum á að íslenska ríkið verði dæmt bótaskylt
gagnvart þeim aðilum sem falla undir liði a) og b).

3

FÁEIN AÐALATRIÐI

Frá og með 1. janúar 1991 til og með lok fiskveiðiársins 2009/2010 vax veiðum á úthafsrækju
stjórnað samkvæmt meginreglum aflamarkskerfisins (einnig nefiit aflahlutdeildarkerfi).
Fiskveiðiárin 2010/2011-2012/2013 var enginn leyfilegur heildarafli gefinn út við stjóm
veiða á tegundinni. A f því frumvarpi sem nú liggur fyrir Alþingi um breytingu á lögum um
stjórn fiskveiða leiðir m.a. að veiðum á úthafsrækju verður aftur stjórnað samkvæmt
meginreglum aflamarkskerfisins.
Fyrir liggja upplýsingar sem gefa til kynna að fyrirkomulag veiða á úthafsrækju undanfarin
fislcveiðiáx stuðli hvorki að sjálfbærum veiðum né arðbærum veiðum í heildarlegu tilliti. Með
fyrirhugaðri lagasetningu er ætlunin að koma á veiðikerfi sem talið er líklegra að ná
markmiðum um ábyrga fiskveiðistjóm, svo sem með tilliti til fiskverndax og efnahagslegra
sjónarmiða. Ákvæðin sem lagt er til að leidd verði í lög eru skýr og fyrirsjáanleg. Þau eru
jafnframt reist á mati á þeim almannahagsmunum sem brýnast er talið að vernda.
Þrátt fyrir framanritað er deilt um hvort fyrirliggjandi frumvarpstillaga geti leitt til bótaskyldu
íslenska ríkisins gagnvart tveim hópum útgerðaraðila, aixnars vegar þeim sem höfðu skráðar
aflahlutdeildir í úthafsrækju fiskveiðiárið 2012/2013 og hins vegar þeim sem aflað höfðu sér
aflareynslu í úthafsrækju á fiskveiðiáranum 2010/2011-2012/2013. Við mat á þessu álitaefni
er nauðsynlegt að líta til eftirfarandi aðalatriða:
1) EÍgnarréttur er verndaður í íslensku stjórnarskránni og sé gengið of langt í að skerða þennan
rétt á eigandi rétt á bótum sem samsvara skulu fullu verði fyrir það tjón sem hann hefur
orðið fyrir. Samkvæmt 1. gr. 1. viðauka mannréttindasáttmála Evrópu nýtur eignarréttur
7Í 1. mgr. 72. gr. sljórnarskrár lýðveldisins íslands nr. 33/1944, sbr. 10. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, er
eignarrétturinn varinn með svohljóðandí hætti: „Eignarrétturinn er ft'iðhelgur. Engan má skylda til að láta af
hendi eign sína nema almenningsþörf lcrefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fiillt verð fyrir.“
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verndar sáttmálans en bæði sáttmálinn og þetta tiltekna ákvæði hans voru lögfest hér á landi
með lögum nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Almennt er talið að
mannréttindaákvæði íslensku stjórnarsla'árinnar, sem eiga sér skírskotun í ákvæðum
mannréttindasáttmála Evrópu, verði túlkuð til samræmis við sáttmálann þannig að
stjórnarskráin hafi að lágmarki að geyma sömu réttarvernd og ákvæði sáttmálans.9
Atvinnufrelsisákvæði stjóraarskrárinnar mælir fyrir um að skorður við atvinnufrelsi skuli
styðjast við lög og almannahagsmuni.10 Þessi ákvæði koma helst til skoðunar vegna þeirra
viðfangsefiia sem þessari álitsgerð er ætlað að varpa ljósi á.
2) Frá og með 1. janúar 1991 til og með 31. ágúst 2010 var veiðum á úthafsrækju stjórnað
samkvæmt meginreglum aflamarkskerfisms. Undirstaða kerfisins var sú fiskifræðileg
nauðsyn að vernda stofninn með árlegum ákvörðunum ráðherra um leyfílegan heildarafla.
Hafrannsóknastofnun hefur allar götur síðan 1. janúar 1991 lagt til að afli í tegundina sé
takmarkaður.
3) Hér er lagt til grundvallar að ákvörðun ráðherra um að gefa veiðar á úthafsrækju frjálsar
fyrir fískveiðiárið 2010/2011 hafi verið ólögmæt þar sem í reynd studdist hún ekld við mat á
fiskifræðilegri nauðsyn heldur var ákvörðunin reist á öðrum sjónarmiðum sem samrýmdust
ekki 1. mgr. 3. gr. laga um stjóm fískveiða nr. 116/2006. Þessa ákvörðun var ekki hægt að
taka án þess að lögum væri breytt11, m.a. vegna þess að hún var til þess fallin að hafa
umtalsverð áhrif á réttarstöðu þeirra aðila sem höfðu yfír að ráða aflahlutdeild í tegundinni
ásamt því að hún fól í sér ákvörðun um nýja útdeilingu fiskveiðiréttar í sjó. Markmið og
tilgangur 3. gr. laga um stjórn fiskveiða er ekki að taka afstöðu til þess hvernig skipta skuli
rétti til að stunda fiskveiðar í sjó heldur að tryggja viðunandi vernd nytjastofna þar sem slíkt
reynist nauðsynlegt af fiskifræðilegum ástæðum. Með þeirri ákvörðun ráðherra að gefa
veiðar i úthafsrækju frjálsar var hin svokallaða lögmætisregla brotin.
4) Þessi ólögmæta ákvörðun ráðherra verður á hinn bóginn að valda fjárhagslegu tjóni til að
íslenska ríkið verði dæmt bótaskylt. Upplýsingar um slíkt fjárhagslegt tjón eru af skornum
skammti. I því sambandi verður til þess að líta að öllum útgerðaraðilum, sem almenn
veiðileyfí höfðu í atvinnuskyni, stóð til boða að stunda frjálsar veiðar í úthafsrækju
fiskveiðiárin 2010/2011-2012/2013, m.a. þeim sem höfðu skráðar aflahlutdeildir í
úthafsrækju við lok fiskveiðiársins 2012/2013. Einnig liggja fyrir vísbendingar að
rekstraraðilar fiskiskipa með aflahlutdeild í úthafsrækju við lok fiskveiðiársins 2009/2010
hafi getað hagnýtt sér lagaákvæði á sviði skattamála til að lækka skattgreiðslur sínar í
kjölfar þess að veiðar á úthafsrækju voru gerðar frjálsar.
5) Jafhframt hefur það þýðingu í þessu sambandi að í upphafsákvæði laga um stjórn fískveiða
nr. 116/2006 er því lýst yfir að nytjastofnar á íslandsmiðum séu sameign íslensku
þjóðarinnar og að úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögunum myndi ekki eignarrétt eða
óafíurkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. Draga verður þá ályktun af
dómum Hæstaréttar íslands, sem raktir verða síðar í þessari álitsgerð, að löggjafinn hafi

8Í íslenskri þýðingu er ákvæðið svohljóðandi:
„ö llu m mönnum og lögaðilum ber réttur til að njóta eigna sinna í friði. Slcal engan svipta eign sinni, nema hagur almennings
bjóði og gætt sé ákvæða í lögum og almennra mcginreglna þjóðaréttar.
Kigi sknlu þó ákvæði undanfarandi málsgreinar á nokkurn hátt rýra réttindi rfkis til þess að fullnægja þeim lögnm sem það
telur nauðsynleg til þess að geta haft hönd í bagga um notkun eigna í samræmi við hag afmennings eða tii þess að tryggja
greiðslu skatta eða annarra opinberra gjaida eða viðurlaga.“

9 Sjá Róbert R. Spanó: Stjórncirskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópn og meginreglur refsiréttar. Reykjavík 2012,
bls. 17.
10RegIan um vernd atvinnufrelsis í íslensku stjórnarskránni er svohljóðandi: „Öllum er írjálst að stunda þá
atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess.“ Sjá 1.
mgr. 75. gr. stjórnarskrár lýðveldisins íslands nr. 33/1944, sbr. 13. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995.
11 Sjá ummæli í Hrd. 2000, bls. 1534 (mál nr. 12/2000), „Eru aflaheimildir þannig aðeins varanlegar í þeim
skilningi að þær veröa hvorki felldar niður né þeim breytt nema með lögum.“
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rúmt svigrúm til að setja nýjar reglur mn stjórn fiskveiða. Eignarréttarvernd handhafa
aflaheimilda er því takmörkiið12, a.m.k. í samanburði við handhafa verðmæta sem flokkast
sem hefðbundin eignarréttindi. Af þessu leiðir að löggjafinn hefur rúmt svigrúm til mats á
því hvort veiðum á úthafsrækju skuli stjórnað samkvæmt meginreglum aflamarkskerfísins
og á hvaða sjónarmiðum skuli byggt við skiptingu aflahlutdeildar i tegundinni.
6) Þótt telja verði að skráð aflahlutdeild í úthafsrækju við lok fiskveiðiársins 2012/2013 sé eign
í skilningi eignarréttarákvæðis mannréttindasáttmála Evrópu, þá leiðir af dómaframkvæmd
Mannréttindadómstóls Evrópu að aðildarríki sáttmálans hafa á sviði efhahags- og
atvinnumála, rúmt svigrúm til mats á því hvemig skerða skuli eignarrétt. Umráðamenn
skráðra aflahlutdeilda í úthafsrækju við lok fískveiðiársins 2012/2013 njóta því í reynd ekki
ríkari verndar samkvæmt eignarréttarákvæði mannréttindasáttmála Evrópu en samkvæmt
eignarréttarákvæði íslensku stj ómarskrárinnar.
7) Þar sem ákvörðun ráðherra um að gefa veiðar á úthafsrækju frjálsar var ólögmæt, verður
ekld talið að þeir sem stimduðu úthafsrækjuveiðar á fiskveiðiárunum 2010/2011-2012/2013,
hafi með réttu getað vænst þess að löggjafinn myndi virða veiðireynslu þeirra að fLilla við
úthlutun aflahlutdeildar í tegundinni að nýju. í þessum efnum hefur löggjafínn svigrúm til
að setja sérreglur, sbr. til hliðsjónar úthlutun aflahlutdeildar í norsk-íslenska
síldarstofninum samkvæmt bráðabirgðaálcvæði laga um fiskveiðar utan lögsögu Islands nr.
151/1996 og Hrd. 2004, bls. 4355 (málnr. 221/2004).
8) Til þess verður og að líta að setning lagareglna nú um úthlutun aflahlutdeildar í úthafsrækju
kann að hafa víðtækara fordæmisgildi en ætla má við fyrstu sýn. Þannig getur hrilct í stoðum
aflamarkskerfísins ef talið er forsvaranlegt að stjómvöld geti með ólögmætum hætti tekið
tegund út úr aflamarkskerfinu og löggjafinn endurúthlutað aflahlutdeild í tegundinni
noklcrum árum síðar eingöngu til aðila sem stundað höfðu veiðar á þeim fiskveiðiárum þar
sem veiðar voru frjálsar. Ef talið er mikilvægt að standa vörð um meginreglur
aflamarkskerfisins er það málefnalegt löggjafarsjónarmið að taka tillit til hagsmuna þeirra
sem höfðu skráðar aflahlutdeildir í úthafsrækju við lok fiskveiðiársins 2012/2013 þótt slíkt
kunni að raska hagsmunum þeirra sem stunduðu veiðar á tegundinni fiskveiðiárin
2010/2011-2012/2013.
9) Verði fyrirliggjandi fmmvarp óbreytt að lögum þykir einsýnt að hin nýju lagaákvæði mn
stjóm veiða á úthafsrækju verði af dómstólum talin nægjanlega sl<ýr og fyrirsjáanleg. Þessi
ákvæði mirnu jafnframt styðjast við það mat löggjafans að þau séu nauðsynleg til að vernda
aimannahagsmuni. Grundvallarreglan um vemd atvinnufrelsis girðir því ekki fyrir
lagasetningu af þessu tagi. Jafnræðissjónarmið hafa einnig takmarkaða þýðingu í þessu
sambandi sem og óskráð stjórnskipuleg regla um meðalhóf.
10) Þegar málið er metið í heild sinni er það málefnalegt löggjafarsjónarmið að bæði sé tekið
tillit til hagsmuna þeirra sem höfðu skráðar aflahlutdeildir í úthafsrækju við lok
fiskveiðiársins 2012/2013 og þeirra sem aflað höfðu sér aflareynslu í tegundinni
fiskveiðiárin 2010/2011-2012/2013. Fyrirhuguð lagasetning samrýmist grunnreglum
stjómarskrárinnar um vemd eignarréttar og vernd atvinnufrelsis, eins og túlka ber þær reglur
með hliðsjón af þjóðréttarlegum skuldbindingum sem íslenska ríkið hefur undirgengist.
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Þótt forsaga máls þessa sé ítarlega rakin í gögnum sem liggja fyrir, svo sem í athugasemdum
sem fylgja greinargerð með áðurnefndu frumvarpi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um
12 Sjá nánari umfjöllun í kafla 5.3. um að aflaheimildir hafí ekki talist vera hefðbundin eignarréttindi í skilningi
eignarréttarákvæðis stjórnarskrárimiar í íslenskum rétti.
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breytingu á lögum um stjórn fiskveiða nr. 116/2006, þykir nauðsynlegt að rekja málavexti af
nokkurri nákvæmni. Málavaxtalýsingin verður þríþætt, í fyrsta lagi verður stiklað á stóru um
stjórn úthafsrælcjuveiða á tímabilinu 1. janúar 1991 til og með 31. ágúst 2010, í Öðru lagi gerð
grein fyrir stjórn veiðanna á fiskveiðiárunum 2010/2011-2012/2013 og í þriðja lagi hvert sé
efni fyrirliggjandi lagafrumvarps um breytta stjórn úthafsrækjuveiða.
4.1.

Stjórn úthafsrækjuveiða á tímabilinu 1. janúar 1991 til og með 31. ágúst 2010

Lög um stjóm físlcveiða nr. 38/1990 komu til framkvæmda 1. janúar 1991. Ákvæði laganna til
bráðabirgða I mælti fyrir um úthlutun aflahlutdeildar í úthafsrækju.13 Stjórn veiða á
úthafsrækja varð því reist á aflamarkskerfinu en a f meginreglum þess kerfis leiðir að
handhafar aflaheimilda geta fénýtt sér heimildirnar með margvíslegu móti, m.a. með framsali.
Endurúthlutanir aflaheimilda í úthafsrækju, svo sem vegna veiðihagsmuna minni báta eða
einstakra byggðarlaga, voru fátíðar á tímabilinu 1. janúar 1991 til og með 31. ágúst 2010.14
Fyrir hvert fískveiðiár á þessu tímabili mælti Hafrannsóknastofnun með því að heildarafli
úthafsrækju yrði takmarkaður.
Umtalsverðar sveiflur hafa verið í úthafsrækjuafla. Sem dæmi nam aflinn í tegundinni tæp
61.000 tonn fiskveiðiárið 1997/1998 en á næstu árum nam aflinn milli 20.000-30.000 tonnum.
Skömmu eftir aldamót varð hrun í stofhinum, sem dæmi veiddust um 5.000 tonn af
úthafsrækju fískveiðiárið 2004/2005 og innan við 1.000 tonn á fískveiðiárinu 2005/2006. Tií
viðbótar við þennan aflasamdrátt lækkaði verð á helstu mörkuðum fyrir rækjuafnrðir.
í því skyni að bregðast við breyttum efnahagslegum forsendum við að stunda atvinnuveiðar á
úthafsrækju voru eftirfarandi lagaákvæði sett um veiðamar, sbr, nú ákvæði IV til bráðabirgða
í lögum um stjórn fískveiðanr. 116/2006s sbr. 2. gr. laga nr. 151/2007:15
Þrátt fyrir ákvæði 1.-2. málsl. 5. mgr. 15. gr. skal úthlutað aflamark í úthafsrækju á
fískveiðiárunum 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009 ekki leiða til þess að
fískiskip missi aflahlutdeild í úthafsrækju eða öðrum tegundum.
Þrátt lyrir lokamálslið 1. mgr. 23. gr. skal endurgreiða útgerð gjald vegna úthlutaðs aflamarks
í úthafsrækju á fiskveiðiárinu 2005/2006. Veiðigjald skv. V. kafla laganna vegna úthafsrækju
13Gerð er stutt grein fyrir eíhi þessa lagaálcvæðis í athugasemdum sem fylgja fyrirliggjandi frumvarpi til
breytinga á lögum um stjórn fískveiða nr. 116/2006. ítarlegri greiningu á efnisinntalci ákvæðisins má finna i
Helga Áss Grétarssyni: Réttcirsaga fiskveiða frá landnámi til 1990. Reykjavík 2008, bls. 155-161 og í Helga Áss
Grétarssyni: Þjöðin og kvótinn: Um íslenska fiskveiðistjórnkerfíð 1991-2010 og stjórnskipuleg álitaefni.
Reykjavík 2011, bls. 45.
14 A grundvelli laga um ráðstafanír vegna aflabrests í loðnuveiðum nr. 13/1991 vom loðnuskipum veittar 5.000
lestir af úthafsrækju, sbr. 2. gr. laganna og 2. gr. reglugerðar um ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum nr.
152/1991. Sjá einnig Helga Áss Grétarsson: „Úthlutun þorskveiðiheimilda 1984-2007: Lagalegar staðreyndir
eða staðalímyndir?“ Afmœlisrit lagadeildar Háskóla íslands. Reykjavík 2008, bls. 265. Fyrir utan þessa
tímabundnu aðgerð á vormánuðum 1991 verður ekki séð að endurúthlutanir aflaheimilda í úthafsrækju hafi átt
sér stað framtil lolca fískveiðiársins 2009/2010.
15 Þessi álcvæði voru upphaflega sett sem ákvæði til bráðabirgða við lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990, sbr. lög
nr. 42/2006.
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fískveiðiárin 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009 skal innheimt í lok hvers
fiskveiðiárs miðað við landaðan úthafsrækjuafla fiskiskips á því fiskveiðiári...
A f þessum lagafyrirmælum leiddi að úthlutað aflamark í úthafsrækju hafði hvorki þýðingu við
mat á veiðiskyldu einstakra íisldskipa né heldur með hvaða hætti veiðigjöld skyldu lögð á
útgerðir þeirra fiskveiðiárin 2005/2006-2008/2009. Má með þessu segja að löggjafinn hafi
breytt skipulagi úthafsrækjuveiða í því slcyni að auka möguleika útgerða á að stunda ekki
veiðarnar.
Frá og með fiskveiðiárinu 2005/2006 til og með lokum fiskveiðiársins 2007/2008 var lágt
hlutfall leyfilegs heildarafla í úthafsrækju veitt. Þessi skipan mála sætti opinberri gagnrýni.
Einnig var fundið að því að útgerðir slcipa með aflahlutdeild í úthafsrækju gætu aukið
„flutningsrétt“ á aflamarki í verðmætari tegundum. Til einföldunar m á halda því fram að
stjórn veiða á úthafsrækju fyrir fiskveiðiárin 2005/2006-2008/2009 hafi verið gagnrýnd fyrir
að (1) lágt hlutfall leyfilegs heildarafla væri landað og (2) einstakir handhafar aflaheimilda í
úthafsrækju gætu hagnýtt sér samspil reglna um flutningsrétt og veiðiskyldu til að leigja út
aflamark í verðmætari tegundum nytjastofna, svo sem botnfisktegunda.
Að beiðni sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins lagði Mandat lögmannsstofa fram
minnisblað dags. 9. júlí 2009. í minnisblaðinu var m.a. varpað Ijósi á þá spurningu hvort
ráðherra gæti, að óbreyttum lögum, tekið úthafsrækju úr kvóta fyrir næsta fiskveiðiár en
stjórnað veiðum með öðrum hætti, svo sem með settu aflahámarki, takmarkað fjölda
veiðarfæra og öðrum álíka aðgerðum. Niðurstaða minnisblaðsins var sú að gildandi lög um
efnið veittu ráðherra ekki slíkar heimildir og gæti hann því eigi gripið til slíkra ráðstafana svo
löglegt væri „nema með lagabreytingum“.
í fréttatilkynningu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, dags. 10. júlí 2009, sem gefin
var út í tilefni af því að ráðherra gaf út reglugerð um leyfilegan heildarafla fyrir fiskveiðiárið
2009/2010, var m.a. að finna svohljóðandi ummæli:
Veiðar á úthafsrækju hafa ekki verið miklar undanfarin ár sé miðað við áratugina þar á undan.
Veiðin 2007/2008 var eingöngu 1.394 tonn þótt heildaraflamark hafí verið ákveðið 7.000
tonn. Á yfirstandandi fiskveiðiári eru þó bendingar uin að þessi veiði sé að aukast. Þrátt fyrir
litla veiði undanfarin ár hefur ráðherra ákveðið að aflamark í úthafsrækju verði 7.000 tonn.
Jafnframt hefur ráðherra ákveðið að beita sér fyrir lagabreytingu í þá veru að auka
veiðiskyldu og takmarka flutningsrétt aflamarks í úthafsrækju á milli fiskveiðiára og milli
fiskiskipa, einlaun með tilliti til þess að flu tn in g u r milli skipa verði ekki noiaöur tií að auka
fram salsréil í öðrum tegundum fr á þeim skipitm sem aflamarkið er flu tt til (leturbreytingar
eru höfundar).
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Fiskveiðiárið 2009/2010 var 7.144 tonnum a f úthafsrækju landað. Sem hlutfall af leyfilegum
heildarafla jókst landaður heildarafli því verulega í samanburði við fiskveiðiárin á undan.16
4.2.

Stj órn úthafsrækjuveiða fiskveiðiárin 2010/2011-2012/2013

Fyrir upphaf fiskveiðiársins 2010/2011 voru engar breytingar gerðar á lögum um stjórn
fiskveiða nr. 116/2006 er lutu sérstaklega að stjóm úthafsrækjuveiða eða með hvaða hætti
leyfilegur heildarafli yrði ákveðinn. Eigi að síður ákvað þáverandi sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra að gefa ekki út leyfilegan heildarafla í úthafsrækju, sbr. 1. gr.
reglugerðar um leyfílegan heildarafla á fiskveiðiárinu 2010/2011 nr. 588/2010 og 2. gr.
reglugerðar iim veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2010/2011 nr. 662/2010. Fyrir þessari
ákvörðun voru færðar fram eftirfarandi skýringar í fréttatilkynningu sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytisins dags, 16. júlí 2010:
Gert er ráð fyrir að úthafsrækjuveiðar verði gefnar frjálsar á fiskveiðiárinu 2010/11, þar sem
ekki h efur á neinu fiskveiði ári frá fiskveiðiárinu 2000/01 verið aflað upp í útgeflð aflamark. í
þessu sam bandi er vísað til skýrslu starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins um
veiðar á úthafsrækju frá árinu 2010.
I henni segir:
„Að framansögðu virðist sem sóknarstýring gæti hentað við veiðistjórnun á úthafsrækju og myndi það
líklega vinua gegn því að heimildir döguðu uppi í lok fiskveiðiárs, auk þess sem slík stýring byggir
ekki á aflamarki sem leitt getur til millifærslu bolfísks. Eínnig myndu afleiðingar óvissu í stoftimati á
úthafsrækju væntanlega verða minni. Með sóknarstýringu á rækjuveiðum yrði upphaflega miðað við
sólcnartíma á tilteknu viðmiðunartímabili og sóknin stillt þannig við innleiðmgu kerfisins að talið yrði
að stofriinn þyldi vel álagið. Eftir því sem rækjukannanir og afli á sóknareiningu í veiðunum breyttust
sveiflaðist aflinn, en eðlilegast væri að sldlgreina viðmiðunarmörk í afla á sóknareiningu eða í
stofnmælingu sem kveði á um hvernig dregið yrði úr sókn eða hún aukin eftir mældum stærðum.“
Síðan segir í niðurstöðum vinnuhópsins:
„Með sóknarstýringu á úthafsrælcjuveiðum mætti vinna gegn því að heimildir til úthafsrækjuveiða
döguðu uppi. Um allverulega kerfisbreytmgu yrði að ræða sem krefðist breytinga á löggjöf.“
Þessi ákvörðun er tekin til eins árs og hemii er ætlað hvetja til betri nýtingar á úthafsrækjustofninum og þannig verði sem m estum verðm ætum náð. í lok ársins verði staðan svo
endurm etin. Gert er jafnfram t ráð fyrir að lagt verði fm m fru m v a rp á haustþingi um stýringu
rœ kjuveiða fiskveiðiárið 2010/11 (leturbreytingar eru höfundar).

Á fiskveiðiárunum 2010/2011-2012/2013 var enginn leyfilegur heildarafíi í úthafsrækju
gefinn út. Veiðar í stofninn voru því ,frjálsar‘. Engar lagabreytingar voru gerðar af þessu
tilefni. Ekki liggur fyrir efiiisleg afstaða dómstóla um það hvort heimilt hafi verið með
reglugerð að gefa veiðar á úthafsrækju frjálsar á fiskveiðiárunum 2010/2011—2012/2013.17

16 Sjá Áflahefti Fiskistofu fiskveiðiárið 1. september 2012 - 31. ágúst 2013. Hafnaríjörður 2013, bls. 11;
Nytjastofnar sjávar 2012/2013 - Aflahorfur fiskveiðiárið 2013/2014. Reykjavík 2013, bls. 83.
17 í dómsmáli sem laut að þeirrí kröfugerð útgerðar fiskiskips, með aflahlutdeild í úthafsrækju, að viðurkennt
yrði með dómi að þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hafi verið óheimilt, með reglugerð, að ákveða
eklci þann heildarafla sem veiða má a f úthafsrælcju á fiskveiðiárinu 2010/2011, var vísað frá dómi af
réttarfarslegum ástæðum, sbr. dóm Hœstaréttar frá 9. mars 2011 í máli nr. 52/2011,
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Fyrir atvinnuveganefnd Alþingis hafa verið lögð fram gögn er varpa Ijósi á samskipti
sjávarútvegs” og landbúnaðarráðuneytisins og Fiskistofu, sbr. bréf Fiskistofu til ráðuneytisins
dags. 24. ágúst 2010 og 26. október 2010 sem og svarbréf ráðuneytisins til Fiskistofu dags. 4.
nóvember 2 0 1 0 .1 síðastnefnda bréfi ráðuneytisins kemur m.a. fram að ráðuneytið mæli „með
því að aflahlutdeildum í úthafsrækju verði viðhaldið þannig að staðan eins og hún var um
fískveiðiáramótin 2009/2010 og 2010/2011 liggi fyrir.u Enn fremur liggur fyrir bréf Fiskistofu,
dags. 16. desember 2013, til Jóns Jónssonar, hrl., á lögmannsstofunni Sókn. I því bréfi keniur
m.a. fram að Fiskistofa hafi heimilað flutning aflahlutdeildar í úthafsrækjum „með þeim
fyrirvara að í því felist engin viðurkenning eða staðfesting af hálfu Fiskistofu er lýtur að
umræddum réttíndum.“
I tilefni af þessari álitsgerð var fyrirspum beint til atvinnuvega- og nýsköpimarráðuneytisins
með rafbréfi 29. janúar síðastliðinn. Tilgangurinn var að athuga hvort útgerðir sem réðu yfír
keyptum aflahlutdeildum í úthafsrækju hafi lækkað skattgreiðslur sínar vegna þess
fyrirkomulags sem var við stjóm veiða á úthafsrækju á fiskveiðiárunum 2010/20112012/2013. Fyrirspumin studdist öðrum þræði við lokamálslið 3. mgr. 48. gr. laga um
tekjuskatt nr. 90/2003.18 Svar ráðuneytisins barst með rafþósti 5. febrúar síðasliðinn og í öllum
aðalatriðum var svarið reist á rafbréfi starfsmanns ríkisskattstjóra við fyrirspurn ráðuneytisins.
I fyrrgreindum rafpósti ráðuneytisins kom m.a. fram að yfirskattanefhd hefði ekki kveðið upp
úrskurð sem hefði tekið á þessu álitamáli og það þýði:19
... að enginn hefur kært m ögulega synjun skattstjóra/ríkisskattstjóra á gjaldfærslu, en á því
kimni að vera nokkrar skýringar, þ.e:

1. Þetta hefur ekki verið gjaldfært.
2. H efur verið gjaldfært en skattstjóri/ríkisskattstjóri hefur ekki gert athugasem dir við
fram talsmátann.
3. H efur verið gjaklfært, skattstjóri/ríkisskattstjóri hefur strikað gjaldfærslu út og gjaldandi
ekki kæ rt úrskurðinn til yfirskattanefhdar.
Það var álit starfsm anns em bættis ríkisskattstjóra að skýring sam kvæm t lið 2 kunni að eíga
við í eitihverjum tilvikum. V egna tím abundins álags hjá starfsm önnum em bættisins vegna
reglulegs verkefnis, gafst því m iður ekki tím i til að kanna til hlítar hvernig að gjaldfærslu var
staðið hjá hlutaðeigandi útgerðarfélögm n á því tím abili sem hér um ræðir. T éður starfsmaður
em bættisins fann þó eitt tilvik þar sem félag gjaldfærði aflahlutdeild í rækju á fram tali 2011.
Aflahlutdeildin var öll gjaldfærð og var gjaldfærslan upp á tæ par 44 m illjónir króna.
Fram talið fór þannig í gegn án athugasem da frá ríkisskattstjóra...

Jafnframt kom fram í svari ráðuneytisins að frjálsar veiðar á úthafsrækju leiddu til þess að
veiðigjöld voru ekki lögð á þær útgerðir sem höfðu slcráðar aflahlutdeildir í tegundinni á
18 Þetta lagaákvæði er svohljóðandi: „Þó skal heimilt að telja til rekstrarkostnaðar skv. 31. gr. verðmæti þessara
réttinda ef þau falla niður eða hlutfallslega ef þau eru skert verulega lögum samkvæmt."
19Raíþóstitr Arnórs Snæbjörnssonar, lögfræðings í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu til Helga Áss
Grétarssonar, dags. 5. febrúar2014.
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fiskveiðiárunum 2010/2011-2012/2013. Eigi að síður var lagt á veiðigjald vegna veiða á
tegundinni samkvæmt upplýsingum um landaðan afla, „eins og gildir varðandi svonefndar
ókvótabundar tegundir.“
Samkvæmt tölum frá Fiskistofu var veiði á úthafsrækju fiskveiðiárin 2010/2011-2012/2013
með eftirfarandi hætti:20
Fiskveiðiár

Afli upp úr sjó - Tonn

2010/2011

7.401

2011/2012

8.993

2012/2013

9.431

Fyrir fiskveiðiárið 2011/2012 var gefin út reglugerð nr. 640/2012 um stöðvun veiða á
úthafsrækju frá og með 1. ágúst 2012 en sú reglugerð tók ekki gildi vegna ákvæða reglugerðar
nr. 650/2012 þar að lútandl Með reglugerð nr. 587/2013 voru veiðar á úthafsrækju stöðvaðar
frá og með ld. 24.00 1. júlí 2013.
Hafrannsóknastofnun lagði til að hámarskafli í úthafsrækju yrði 7.000 tonn fiskveiðiárin
2010/2011-2011/2012

en

5.000

tonn

fiskveiðiárin

2012/2013-2013/2014.

Að

mati

stofhunarmnar eru vísbendingar um að stofninn fari minnkandi og nýliðun sé léleg.21 Þessu til
viðbótar liggur fyrir að fjöldi fiskiskipa sem landað hafa úthafsrækjuafla hefur vaxið úr því að
vera 27 fiskveiðiárið 2010/2011 í að vera 50 fiskveiðiárið 2012/2013. Um þessa þróun segir
svo í athugasemdum fyrirliggjandi frumvarps til laga um breytinga á lögum stjórn fiskveiða nr.
116/2006:
Fullt tilefni er til að taka stjórn veiðanna til endurskoðunar að nýju. Þannig verður ekki hjá
því litið að óbreytt veiðistjórn á útliafsrækju er til þess fallin að leiða til um talsverðrar sóunar
í hagfræ ðilegum skilningi. íslendingar þekkja að opinn aðgangur m eð sóknarstýringu gefur
sjaldnast góða raun til lengri tím a litið, enda ýtir það undir offjárfestingu í búnaði og skipum.

4.3.

Frumvarp ráðherra - breytt stj órn veiða á úthafsrækj u

Það leiðir m.a. a f 1. gr. fyrirliggjandi frumvarps til breytinga á lögum um stjórn fiskveiða nr.
116/2006 að aflahlutdeild í úthafsrækju skuli skipt með þeim hætti að 7/10 hluti renni til
fiskiskipa sem höfðu skráðar aflahlutdeildir í úthafsrækju við lolc fislcveiðiársins 2012/2013
og að 3/10 hluti renni til fiskiskipa samkvæmt aflareynslu þeirra í úthafsrækju á
fiskveiðiárunum 2010/2011, 2011/2012 og 2012/2013. Hvað varðar þann hóp útgcrða sem
falla undir síðarnefnda hópinn (3/10 hluti) er tekið fram að fyrirmæli 2. málsl. 1. mgr. 9. gr.
laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 gilda við úthlutun aflahlutdeildar í úthafsrækju.

10A/lahefti Fiskistofu fiskveiöiárið 1. september 2012 -3 1 . ágúst 2013, bls. 11.
21 Nytjcistofnar sjátvar 2012/2013 -Aflahorfur fistcveiðiárið 2013/2014, bls. 83-84.
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Við fyrstu sýn virðist frumvarpstillagan sldpta útgerðum fiskiskipa í tvo hópa, annars vegar
þær sem höfðu skráðar aflahlutdeildir í úthafsrækju við lok fiskveiðiársins 2012/2013 og hins
vegar þær sem aflað höfðu sér aflareynslu í tegundinni á fiskveiðiárunum 2010/20112012/2013. Nákvæmari greining leiðir hins vegar í ljós að þriðji hópur útgerða fiskiskipa er
einnig til staðar, þ.e. útgerðir sem bæði höfðu skráðar aflahlutdeildir í úthafsrælcju við lok
fískveiðiársins 2012/2013 og jafnframt öfluðu sér aflareynslu á tegimdinni á fiskveiðiárunum
2010/2011—2012/2013.
Verði frumvarpið að óbreyttu að lögum má ætla að eftirfarandi staðreyndir móti verulega
réttarstöðuna:22
1) Við lok físlcveiðiársins 2009/2010 höfðu 74 fiskiskip aflahlutdeildir í úthafsrækju en síðan
þá hafa skráðar aflahlutdeildir í úthafsrækju af 12 fískiskipum verið fluttar á önnur
fiskiskip.
2) Alls hafa 22 fiskisldp með skráðar aflahlutdeildir í lok fiskveiðiársins 2012/2013 landað
úthafsrækjuafla á fiskveiðiárunum 2010/2011-2012/2013. Sum þessara skipa lönduðu
aflanum á öllum þrem fiskveiðiárunum en önnur eingöngu á hluta tímabilsins.
3) Samkvæmt
bráðabirgðaútreilviiingum
Fiskistofu
mun
aflareynsla
„eldri“ aflahlutdeildarskipa á fiskveiðiárunum 2010/2011-2012/2013 leiða til þess að
samtals munu þessi skip hljóta 87,3% af heildaraflahlutdeildinni í úthafsrækju verði
fyrirliggjandi lagafrumvarp að óbreyttu að lögum.
4) Fiskiskip sem stunduðu veiðar á úthafsrækju fiskveiðiárin 2010/2011-2012/2013 og hvorki
höfðu skráðar aflahlutdeildir í lok fiskveiðiársins 2009/2010 né í lok fiskveiðiársins
2012/2013, fá samtals 12,7% heildaraflalilutdeildarinnar í úthafsrækju verði fyrirliggjandi
lagafrumvarp að óbreyttu að lögum.
Þessar tölur varpa ekki endilega ljósi á hvaða efnahagslegu afleiðingar frumvarpið getur haft á
einstaka útgerðaraðila, hvort sem þeir tilheyri hópi þeirra sem höfðu skráðar aflahlutdeildir í
lok fiskveiðiársins 2012/2013 eða þeim hópi sem aflaði sér einvörðungu aflareynslu á
fiskveiðiárunum 2010/2011-2012/2013. Eigi að síður er ljóst að sumar útgerðir tilheyra
báðum hópunum og munu þá eftir atvikum auka hlutdeild sína í leyfilegum heildarafla
úthafsrækju í samanburði við stöðuna eins og hún var við lok fiskveiðiársins 2009/2010.
Fyrirliggjandi frumvarp er umdeilt meðal umsagnaraðila. Þannig hefur því verið haldið fram
að endurúthlutun aflahlutdeildar í úthafsrækju fari í bága við stjómarskrárvarða hagsmuni
þeirra útgerða sem höfðu skráðar afíahlutdeildir í tegundinni við lok fiskveiðiársins
2012/2013.23 Einnig hefur þeim rökum verið hreyft við að óskynsamlegt sé að opna fyrir þann
möguleika að tímabundnar fijálsar veiðar veiti rétt í aflamarkskerfinu.24 Þó nokkur fjöldi
umsagnaraðila gagnrýna fyrirliggjandi frumvarp fyrir það hversu langt sé gengið í að vernda
22 Upptalningin byggir á upplýsingum sem aflað var firá Fiskistofu, sbr. tölvupóst Sigurjóns Ingvasonar til Helga
Áss Grétarssonar, dags. 28. janúar 2014.
23 Sjáumsögn Landssambands íslenskra útvegsmarma, dags. 2. desember 2013.
24 Sjá umsögn Landssambands smábátaeigenda, dags. 2. desember 2013.
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hagsmimi þeirra sem höfðu skráðar aflahlutdeildir í tegimdinni við lok fískveiðiársins
2012/2013 á kostnað þeirra sem stunduðu veiðar á tegundinni fískveiðiárin 2010/20112012/2013.25
Ekki þykir ástæða í áliti þessu að reifa nánar athugasemdir umsagnaraðila nema að því leyti
sem þær hafa þýðingu við efnislegt mat á því hvort efni frumvarpsins geti mögulega leitt til
bótaskyldu íslenska ríkisins.

5

STJÓRN FISKVEIÐA OG STJÓRNSKIPULEG ÁLITAMÁL

Markmiðið með ritim þessa kafla er að gera grein fyrir almennum viðmiðunum sem lögð eru
til grundvallar við úrlausn þeirra álitamála sem spurt er um. Þannig skiptir máli að skipulag
fiskveiða í atvinnuskyni hefur umtalsverða efnahagslega þýðingu á íslandi og á grundvelli
lögmætisreglunnar verða athafnir stjórnvalda á þessu sviði að styðjast við nægjanlega skýr
lagafyrirmæli, ekki síst ef þær athafnir eru til þess fallnar að valda réttaróvissu og eftir
atvikum fjárhagslegu tjóni fyrir einstaka aðila, Þá er nauðsynlegt að fjalla um helstu ákvæði
laga um stjóm fiskveiða sem við sögu koma sem og helstu ákvæði um vernd mannréttinda.
5.1.

Almennt um þýðingu stjórn fiskveiða og vægi lögmætisreglunnar

Skipulag fiskveiða í atvinnuskyni hefur umtalsverða efnahagslega þýðingu, bæði fyrir
samfélagið í heild sem og þá sem hafa lifíbrauð sitt af fískveiðum. Eðlilegt er í lýðræðisríki að
sitt sýnist hverjum um gildi þeirrar stefnumörkunar sem af lögum um stjórn fiskveiða leiðir. A
meðan hins vegar lög gilda um þetta efni mega stjórnvöld ekki með athöfnum sínum eða
athafnaleysi koma á skipulagi sem samrýmist hvorki efiii laganna né þeirri framkvæmd sem
viðhöfð hefur verið um langt árabil. Lögmætisreglan, einn af hornsteinum réttarríkisins, leiðir
til þess að stjórnvöld verða að takmarka réttindi borgarans á grundvelli nægilegra skýrra og
fyrirsjáanlegra lagafyrirmæla. Eftir því sem stjórnvaldsákvörðun verður dlfinnanlegri eða
meira íþyngjandi verða þeim mun strangari kröflir gerðar til skýrleika lagaheimildar, ekki sist
ef um

er

að

ræða

hagsmuni

sem

njóta

verndar

mannréttindaákvæða

íslensku

stj órnarskrárinnar.26
5.2.

Greining á helstu ákvæðum laga um stj óm fískveiða nr. 116/2006

í fyrstu grein laga um stjórn fískveiða er því m.a. lýst yfír að nytjastofnar á íslandsmiðum séu
sameign íslensku þjóðarinnar og að úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögunum myndi ekki
eignarrétt

eða

óafturkallanlegt

forræði

einstakra

aðila

yfír

veiðiheimildum.

Þetta

25 Sjá t.d. umsagnir Soffaníasar Cecilssonar hf.5 dags. 2. desember 2013, Fjórðungssambands VestQarða, dags. 2.
desember 2013 og Jóns Jónssonar hrl., f.h. útgerðanna Sólbergs ehf. og Flóka ehf., ódagsett en barst Alþingi 2.
desember 2013.
26Sjátil hliðsjónar Björgu Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mctnnréttindi. Reykjavík 2008, bls. 53.
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upphafsákvæði er í fyrsta kafla laganna sem ber fyrirsögnina „Almenn ákvæði“ en undir sama
kafla falla svohljóðandi fyrstu tveir málsliðir 1. mgr. 3. gr. laganna:
Ráðherra skal, að fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunar, ákveða með reglugerð þann
heildarafla sem veiða má á ákveðnu tímabili eða vertíð úr þeim einstökum nytjastofnum við
ísland sem nauðsynlegt er talið að takmarka veiðar á. Heimildir til veiða samkvæmt lögum
þessiun skulu miðast við það magn.
Efnislega hafa þessir tveir málsliðir staðið í lögum um stjóm fískveiða síðan 1. janúar 199127
og þá ber m.a. að túlka með hliðsjón af þeim þjóðréttarlegum skuldbindingum sem ísland
hefur undirgengist á sviði fiskveiðistjórnar og umhverfisverndar, sbr. t.d. 61. gr. og 62. gr.
hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna.28 Vald ráðherra að ákveða leyfilegan heildarafla
talanarkast einnig af því að áður þarf hann að hafa fengið tillögur Hafrannsólcnastofhunar um
efnið, þ.e. mat sérfræðinga á sviði fiskifræði um ástand helstu nytjastofna þarf að liggja fyrir
áður en álcvörðun um leyfilegan heildarafla er tekin. Eðli málsins samkvæmt meta hinir
sérfróðu aðilar nauðsyn þess að veiðar séu takmarkaðar með ákvörðun um leyfilegan
heildarafla a f fiskifræðilegum ástæðum en ekki á einhverjum öðrum forsendum, svo sem
efnahagslegum eða félagslegum.
í dómi Hæstaréttar í svokölluðu Vatneyrarmáli, Hrd. 2000, bls. 1534 (mál nr. 12/2000) var
talið að af orðalagi þágildandi 1. mgr. 3, gr. laga nr. 38/1990 yrði ráðið:
...að ákvörðun heildarafla skuli miðast við hámarksafrakstur nytjastofna eftir því, sem frekast
liggur fyrir um ástand þeirra hverju sinni. Þessi skilningur fær stoð í athugasemdum við
frumvarp, sem varð að lögum nr. 38/1990, og samræmist einnig þeim markmiðum, sem er
lýst í 1. gr. laganna og 1. gr. laga nr. 57/1996 um umgengni um nytjastofha sjávar.
I athugasemdum við 1. mgr. 3. gr. fhimvarps þess sem varð að lögum um stjóm fiskveiða nr.
38/1990, sagði m.a.:
Með þessari grein er lagt til að lögfest verði sú meginregla að sé talin þörf á að takmarka
veiðar af einhverjum stofni sjávardýra skuli það gert með þeim hætti að ráðherra ákveði
leyfilegan heildarafla úr stofninum. Ráðherra ber að taka þessa ákvörðun að fengnum
tillögum Hafraimsóknastofnunarinnar, en er ekki bundinn við að fara eftir þeim tillögum. Er
þetta sú aðferð sem beitt hefur verið varðandi álcvörðun heildarafla úr fiskstofnum við ísland
á imdanförnum árum, en i núgildandi lögum um stjórn fiskveiða er hún einungis lögbundin
varðandi botnfískveiðar.
Þegar litið er til þessara heimilda um túlkun á fyrstu tveim málsliðum 3. gr. laga uni stjórn
fískveiða er nærtækast að líta svo á að ákvæðið lúti fyrst og fremst að því markmiði að tryggja
vernd nytjastofna sjávar, sbr. markmiðsákvæði 2. ml. 1. gr. laga um stjóm fískveiða.
Tilgangur ákvæðisins er ekki að taka afstöðu til þess hvernig skipta skuli veiðiheimildum á
27 Sem dæmi voru þessir málsliðir svohljóðandi við lok fiskveiðiársins 2009/2010: „Sjávarútvegsráðherra skal,
að fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunarinnar, ákveða með reglugerð þann heildarafla sem veiða má á
ákveðnu tímabili eða vertfð úr þeim einstökum nytjastofnum við ísland sem nauðsynlegt er talið að talcmarka
veiðar á. Heimildir til veiða samkvæmt lögum þessum skulu miðast við það magn.“
28 Sjá auglýsingu nr. 7/1985 í C- deild Stjórnartíðinda.
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milli einstakra aðila. A f þessum ástæðum er litið svo á að orðasambandið „sem nauðsynlegt er
talið að taktnarka veiðar á“ vísi til fiskifræðilegrar nauðsynjar en ekki til annarrar nauðsynjar.
Þessi niðurstaða á túlkun 1. mgr. 3. gr. laga um stjórn fiskveiða hefur þá þýðingu að ráðherra
hefijr talcmarkað svigrúm til að talca tegund út úr aflamarkskerfmu með því einu að taka enga
ákvörðun um leyfilegan heildarafla. Vilji ráðherra taka tegund út úr aflamarkskerfinu verður
slík ákvörðun jafnan að styðjast við málefnalegar forsendur, svo sem þeim að slíkt þyki
nauðsynlegt til að tryggja betur vernd viðkomandi nytjastofns. E f engin slík fiskifræðileg rök
eru færð fram fyrir ákvörðuninni eru líkindi fyrir því að hún sé ólögmæt, Komist er að sömu
niðurstöðu um þetta atriði í áðurnefndu minnisblaði lögmannsstofunnar Mandats, dags. 9. júlí
2009 og álitsgerð Lex lögmannsstofu, dags. 26. ágúst 2010.
Síðastnefnda álitsgerðin var unnin fyrir Landssamband íslenskra útvegsmanna og í henni er
m.a. íjallað um 1. mgr. 3. gr. laga um stjórn fiskveiðameð eftirfarandi hætti:
Hin órofa fram kvæm d hefur og verið í þá veru að hið sérfróða stjórnvald,
H afrannsóknastofnunin, hefur í raun ákveðið úr hvaða fiskistofnum heildarafli skuli
takm arkaður og lagt til ákveðinn hám arksafla úr þeim fiskistofnum . Endanleg ákvörðun
ráðherra hefur hins vegar jafn an takm arkast við magn þess heildarafla sem veiða má úr
fyrrgreindum stofnum. Þó ber honum að taka tillit til áðurgreindra m agatillagna
stofnunarinnar en er hins vegar ekki bundinn a f þeim í þeim skilningi að honum er stætt á að
m æ la fyrir um m eira eða eftir atvikum m inna m agn en þæ r gera ráð fyrir enda sé slík
ákvörðim sem endranæ r byggð á m álefhalegum sjónarm iðum og að gættum almennum
reglum stjórnsýsluréttar.

í álitsgerð lögmannsstofunnar Sóknar, dags. 17. nóvember 2013, sem unnin var fyrir útgerðir
Sólbergs ehf. og Flóka eh f, var komist að annarri niðurstöðu um efnislega merkingu 1. mgr. 3.
gr. laga um stjórn fiskveiða. f sem skemmstu máli var í þeirri álitsgerð talið að raunveruleg
sókn í nytjastofn kynni að skapa nauðsyn á takmörkun leyfilegs heildarafla enda væri fjöldi
dæma þar sem ekki væri ákveðinn heildarafli í ljósi þess að sókn í viðkomandi nytjastofn
gerði það

óþarft.

Þessu til

stuðnings var í álitsgerðinni bent á svar þáverandi

sjávarútvegsráðherra við skriflegri fyrirspurn á Alþingi á 127. löggjafarþingi árið 2001 en í
svari ráðherra sagði m .a.:29
...engin ákvæði eru í lögum um hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til að ráðherra ákveði
að veiðar úr stofni, sem á einu ári eru kvótasettar, skuli eklci vera kvótasettar á því næsta.

Þótt þessi umtnæli séu vart röng ber til þess að líta að ráðherra er í þessum efnum bundinn af
lögmætisreglunni, þ.e. ákvörðun stjómvalds má ekki vera í andstöðu við lög og verður
jafhframt að eiga sér stoð í lögum. Að telcnu tilliti til tengsla reglna um ákvörðun um
leyfilegan heildaraíla og slciptingu þess afla verður því slegið föstu að bæði skráðar sem og
óskráðar meginreglur stjómsýsluréttarins bindi hendur ráðherra við að álcveða að tiltekinn

29 Alþt. 2001-2002, B^deild, d. 1582-1583.
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nytjastofh sæti ekki lengur ákvörðun um leyfilegan heildarafla, þ,e. efni ákvörðunarinnar
verður að vera málefnalegt í skilningi laga.
í þessu sambandi skal á það bent að 2. ml. 1. mgr, 3. gr. laga um stjórn fiskveiða tiltekur að
heimildir til veiða slculi miðast við það magn sem felst í ákvörðun ráðherra um leyfilegan
heildarafla á tilteknu fiskveiðiári eða veiðitímabili. Jafhframt er mælt fyrir um þá meginreglu
að veiðiheimildum á þeim tegundum, sem heildarafli er takmarkaður af, skuli úthlutað til
einstakra skipa og skal hverju skipi úthlutað tiltekinni hlutdeild af leyfðum heildarafla
tegundarinnar, sbr. 2. mgr, 8. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 (sjá áður 2. mgr. 7. gr.
laga um stjórn fiskveiða nr. 38/1990). Frá 1. janúar 1991 hafa bæði aflahlutdeild og aflamark
fiskiskips verið framseljanleg, sbr. nú 6. mgr. 12. gr. og 1. mgr. 15. gr. laga um stjórn
fiskveiðanr. 116/2006.
Vegna þeirra efnahagslegu hagsmuna sem fylgja umráðum aflahlutdeildar fiskiskips í
tiltekinni tegund nytjastofns er vandséð að stjórnvald geti skert þá verulega með því einu að
taka enga ákvörðun um leyfilegan heildarafla. Slík umbreyting á veiðikerfi með ákvörðun
stjórnvalds þarf almennt séð að styðjast við traustari grundvöll en þann sem nú er að fínna í
lögum um stjórn fiskveiða. Engu máli sldptir í þessu sambandi þótt sjávarútvegsráðuneytið
hafi með setningu reglugerða á árunum 1986-1990 tekið tegundirnar skarkola og steinbít út úr
aflamarkskerfinu30 þar sem á þeím árum var lagagrundvöllur kerfisins reistur á tímabundnum
lagaákvæðum ásamt því sem að hugtakið aflahlutdeild hafði ekki verið leitt í lög. Einstakir
útgerðaraðilar á þeim tíma nutu því lakari réttarvemdar en eftir setningu laga um stjórn
fískveiða nr. 38/1990.
Einnig skiptir hér máli að allar veiðar í atvinnuskyni eru bundnar almennum veiðileyfum en
að meginstefnu til eru þau tvenns konar, veiðileyfi með aflamarki og veiðileyfi með
krókaaflamarki, sbr. 2. mL 1. mgr. 4. gr. laga um stjóm fiskveiða nr. 116/2006. Falli stjórn
veiða undir 3. gr. laga um stjórn fiskveiða, skiptist leyfilegur heildarafli að jafnaði á milli
þeirra sem hafa almenn veiðileyfi, sbr. áðumefhd 2. mgr. 8. gr. laga um stjórn fískveiða nr.
116/2006 og 8. mgr. sama ákvæðis. Sé veiðum hins vegar eldd stjórnað samkvæmt
aflamarkskerfmu gildir 1. mgr. 8. gr. laga um stjórn fiskveiða um stjóm þeirra ásamt öðmm
ákvæðum laga á sviði fiskveiðilöggjafarinnar, svo sem ákvæðum laga um veiðar í
fískveiðilandhelgi íslands nr. 79/1997.
Það er umtalsverður munur á því hvort veiðum sé stjómað á gmndvelli 1. mgr. 8. gr, laga um
stjórn fiskveiða eða meginreglum aflamarkskerfisins þar sem af regluverki aflamarkskerfisins
leiðir

að

einstaka

útgerðir

fiskiskipa

hafa

einstaklingsbundnar

og

framseljanlegar

afiaheimildir. Sé veiðum hins vegar stjómað samkvæmt 1. mgr. 8. gr. laganna, gilda eingöngu
almennar takmarkanir á veiðum leyfishafa, svo sem þeim er lúta að veiðisvæðum,
30 Sjá m.a. Helga Áss Grétarsson: Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990>bls. 128.
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Segja má

að ef veiðar í nytjastofh séu eldd háðar

heildaraflatakmörkunum þá aukist veiðimöguleikar allra þeirra sem ráða yflr fiskiskipi með
almennu veiðileyfi andspænis því að sæti veiðamar heildaraflatakmörkunum þá öðlast
umráðamenn fiskiskipa með aflaheimildir (aflahlutdeild og aflamark) í viðkomandi
nytjastofni, möguleika á að fénýta sér þær aflaheimildir með margvíslegum hætti.
Við mat á túlkun á 1. mgr. 3. gr. laga um stjórn fiskveiða við úrlausn þeirra viðfangsefna sem
þessi álitsgerð tekur til, hefur það verulega þýðingu að lög um stjórn fiskveiða byggja að
meginstefnu á því að veiðum sé stjómað samkvæmt aflamarkskerfinu.31 Almenna niðurstaðan
er því sú að hafi veiðum á tilteknum nytjastofni um langt skeið verið stjómað samkvæmt
meginreglum aflamarkskerfisins hefur ráðherra, að óbreyttum lögum, þröngt svigrúm til að
taka slíka tegund úr því veiðilcerfi.
Fyrir utan þau lagaákvæði sem hér hafa verið rakin þá er í 1. ml. 1. mgr. 9. gr. laga um stjórn
fiskveiða nr. 116/2006 mælt fyrir um eftirfarandi:
Verði veiðar takmarkaðar skv. 3. gr. á tegundum sjávardýra sem samfelld veiðireynsla er á,
en ekki hafa áður verið bundnar ákvæðum um leyfðan heiklarafla, skal aflahlutdeild úthlutað
á grundvelli aflareynslu síðustu þriggja veiðitímabila.
Þessi regla tryggir hagsmuni þeirra sem stundað hafa veiðar á tegund nytjastofns sem ekki
hefur áður verið stjórnað með ákvörðun ráðherra um leyfilegan heildarafla samkvæmt 3. gr.
laga um stjórn fiskveiða, þ.e. þeir útgerðaraðilar sem stundað hafa veiðar á tilteknum þrem
veiðitímabilum skal úthlutað aflahlutdeild á grundvelli aflareynslu sinnar á þessum
veiðitímabilum.
Þrátt fyrir þetta síðastnefnda lagaákvæði er ekkert sem stendur því í vegi að löggjafinn hlutist
til um að setja sérreglur vegna úthlutunar aflahlutdeildar í tilteknum nytjastofnum, líkt og
hefur verið gert við stjórn veiða á deilistofni eins og norsk-íslensku síldinni, sbr.
bráðabirgðaákvæði laga um fiskveiðar utan lögsögu íslands nr. 151/1996. Slíkar sérreglur
geta sem dæmi verið settar vegna þeirrar óvenjulegu aðstöðu sem uppi er við stjórn
úthafsrækjuveiða þar sem horfið var frá framkvæmd undangenginna tveggja áratuga þegar
ráðherra tók tegundina undan aflamarkskerfinu og við tók kerfi ,frjálsra veiða^. Við þær
aðstæður verður ekki séð að útgerðaraðilar hafi getað vænst þess að eingöngu yrði beitt 1. ml.
1. mgr. 9. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 við úthlutun aflahlutdeildar í tegundinni
enda gefur ákvæðið til lcynna að það eigi við um veiðar á nytjastofnum sem „eldd hafa áður
verið bundnar ákvæðum um leyfðan heildarafla.“

31 Fiskveiðiárið 2012/2013 var heíldarafli tegunda sem var utan aflamarkskerfísins tæp 27 þúsund tonn eða tæp 2%
af heildarafla íslenskra fískiskipa, sbr. Aflahefti Fiskistofu fiskveiöiárið 1. september 20)2 - 31. ágúst 2013, bls.
11.
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5.3.

Aflaheimildir og eignarréttarákvæði íslensku stjórnarskrárinnar

Skoðanir hafa verið skiptar á meðal fræðimanna með hvaða hætti skilgreina skuli
aflaheimildir samkvæmt eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Algengast hefur verið að telja
þær sem atvinmiréttindi einstakra útgerðaraðila. E f flokka á aflaheimildir sem atvinnuréttindi
verða þau að teljast óvenjuleg þar sem þau eru hvorld bundin persónu né óframseljanleg. A
hinn bóginn er tilvist þeirra háð lögum á hverjum tíma sem og leyfisvaldi stjórnvalda.
Reynslan af aflamarkskerfinu hefur jafnframt verið sú að endurúthlutanir aflaheimilda,
sérstaklega í tilteknum tegundum botnfiska, hafa verið nokkuð tíðar.32
í tengslum við viðfangsefni þessarar álitsgerðar sldptir sú niðurstaða mestu máli að
aflaheimildir

teljast

ekki

hefðbundin

eignarréttindi

í

skilningi

eignarréttarákvæðis

stjórnarskrárinnar og dómafordæmi bendatil þess að löggjafinn hafí rúmt svigrúm til afmarka
eðli og inntak afla heimildanna á hverjum tíma, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar íslands í áðumefndu
Vatneyrarmáli, Hrd. 2000, bís. 1534 (mál nr. 12/2000),

dóm Hæstaréttar í svokölluðu

Vinnslustöðvarmáli fr á 29. nóvember 2012 í máli nr. 177/2012 og dóm Hæstaréttar í
svokölluðu handfærabátamáli frá 26. mars 2013 i máli nr. 652/2012.
í dómi Hæstaréttar í Vinnslustöðvarmálinu frá 29. nóvember 2012, sem var skipaður fimm
dómurum réttarins, var komist svo að orði;
Eins og greinir í áðiir tilvitnuðiim dóm i H æ staréttar í m áli nr. 12/2000 ráðast réttindi þau, sem
felast í úthlutun veiðiheim ilda, a f fiskveiðistjórnunarlögum eins og þau eru á hverjum tíma.
E ru aflaheim ildir þannig aðeins varanlegar í þeim skilningi að þæ r verða hvorki felldar niður
né þeim breytt nem a m eð lögum. í skjóli valdheim ilda simia getur Alþingi því kveðið nánar á
um réttinn til fiskveiða, biuidið hann skilyrðiun eða innheim t fyrir hann frekara fégjald en nú
er gert vegna breyttra sjónarm iða um ráðstöfun þeirrar sam eignar íslensku þjóðarinnar sem
nytjastofnar á íslandsm iðum eru. í þessu íjósi ber að virða þau skílyrði sem kom a fram í
reiknireglu 7. mgr. 11. gr. laga nr. 116/2006 og verða þau ekki talin skerða réttindi sem
áfrýjandi hefur fengið úthlutað á grundvelli laganna, þanníg að í bága fari við þá vernd sem
ákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar búa eignarréttindum.

Erfitt er að túlka þessi ummæli á annan veg en þann ,,....að þeir, sem fá veiðiheimild úthlutað,
og þeir, sem festa kaup á úthlutuðum veiðiheimildum, búi við þá áhættu, að hin úthlutuðu og
keyptu réttindi verði vegna ráðstafana ríkisvaldsins skert eða þau j afnvel afnumin og njóti við
þær ráðstafanir takmarkaðrar stjómarskrárverndar.“33 Einnig er vert í þessu sambandi að gefa
Elínarmálinu gaum, sbr. dóm Hœstaréttar frá 3. desember 2009 í máli nr. 121/2009:34
I málinu gerði E, útgerðarmaður handfærabáts, m.a. þá kröfu að ríkið bæri ábyrgð á tjóni sínu
vegna þess að krókaaflahlutdeild hans hafi verið skert á grundvelli tiltekinna ákvæða laga

32 Sjá t.d. Helga Áss Grétarsson: „Hvernig urðu aflaheimildir í botofíski til? Enn af staðalímynd íslenska
fiskveiðistjórnkerfísins.“ JJlfljótur, 2. tbl. 2009, bls. 179-230.
33Þorgeir Örlygsson: „Hver á kvótann?“. Tímarit lögfrœðinga, 1. hefti 1998, bls. 52.
34 Reifun á þessum dómi er reist á Helga Áss Grétarssyni: Þjóðin og kvótinn: Um ídenska fiskveiðistjórnkerfið
1991-2010 og stjórnskipuleg álitaefni, bls. 127.
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sem breyttu lögum um stjórn fiskveiða, þ.e. hlutfallslegur réttur hans, sem og margra annarra
útgerðarmanna, læklcaði í leyfilegum heildarafla í þorski á meðan hlutfallslegur réttur annarra
jókst. Ákvæðin voru talin standast ákvæði stjórnarskrárinnar og var kröfu útgerðarmannsins
því hafnað.
Þótt varast beri að draga of víðtækar ályktanir af þessu dómsmáli er eigi síður ljóst að
niðurstaða dómsins var sú að hafna kröfiigerð útgerðarmannsins er reist var á sjónarmiðum
um eignarréttarvernd, þ.e. skerðingin á hans hlut í leyfilegum heildarafla var talin samrýmast
grundvallarreglu stjórnarskrárinnar um vemd eignarréttar.
Almenna niðurstaðan hér er sú að eignarréttarákvæði íslensku stjórnarskrárinnar girðir ekki
fyrir það að löggjafinn hafi rúmt svigrúm til að ákveða hvort veiðiun á úthafsrækju skuli
stjómað samkvæmt meginreglum aflamarkskerfisins sem og á hvaða sjónarmiðum úthlutun
aflahlutdeildar í tegundinni skuli reist.
5.4.

Fiskveiðiréttur í sjó og eignarréttarákvæði mannréttindasáttmála Evrópu

Eignarhugtak eignarréttarákvæðis mannréttindasáttmála Evrópu hefur í dómaframkvæmd
Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE)35 verið túlkað rúmt en undir hugtakið falla m.a. réttindi
sem tengjast atvinnurekstri, t.d. vínveitingaleyfi36 og skipulagsleyfi37. Sjálfstæð merking er
lögð í hugtakið, óháð því hvort hagsmunir þeir sem kæra lýtur að telst eign að landsrétti eða
ekki.38 Eigi að síður hafa kringumstæður í aðildarríki sáttmálans sem og innanlandsréttur
umtalsverða þýðingu í þessum efnum. Kærandi þarf því að lágmarki sýna fram á að hann hafi
réttmætar væntingar

(e. legitimate expectation) til þess að geta notið hagsmuna, iðulega

fjárhagslegra, til að þeir séu varðir af eignarréttarákvæði sáttmálans. Von um viðurkenningu á
eignarrétti sem hefur verið útilokað að njóta með virkum hætti telst ekki eign í skilningi
ákvæðisins.39 Sé niðurstaðan sú að hagsmunir teljist ekki eign er útilokað að þeir njóti vemdar
eignarréttarákvæðis sáttmálans.
Fyrir það úrlausnareftii sem hér er til skoðunar er þýðingarmikið að hafa í huga að
Mannréttindadómstóllinn hefur talið að líta beri heildstætt á kringumstæður eða atvik máls við
úrlausn á því hvort hagsmunir teljast eign í slcilningi eignarréttarákvæðisins.40 Þannig verður
ekki framhjá því horft að réttaröryggissjónarmið leiði almennt til þess að e f borgarinn má
reikna með því að réttarstaða hans njóti vemdar vegna þess trausts sem hann hefur haft á

35 Hér verður lagt til grundvallar að dómar MDE séu til leiðsagnar um efnislega merkingu eignan'éttarákvæðis
mannréttindasáttmála Hvrópu, sbr. almenna greiningu á þýðingu dóma MDE fyrir íslenskan landsrétt í riti
Róberts R. Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar, bls. 18-20.
36 Sjá dóm MDE, Tre Traktörer AB gegn Svíþjóð, 7. jiilí 1989 (10873/84).
37 Sjádóm MDEPine Valley Developments LTD og aðrir gegn írlandi, 29. nóvember 1991 (12742/87).
38Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignarréttar“. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvœmd og áhrif
á íslenskan rétt. Reykjavík 2005, bls. 477; Guðrún Gauksdóttir: „Eru aflaheimildir eign í skilningi 72. gr.
stjskr?“. Gaðrúnarbók—Afmælisrit til heiðurs Guðrúnu Erlendsdóttur, 3. maí 2006. Reykjavík 2006, bls. 263.
39Guðrún Gauksdóttir: „Eru aflaheimildir eign í skilningi 72. gr. stjskr?“, bls. 263.
‘wSama heimild, bls. 264.
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réttarathöfn stjómvalda, og að sú aðstaða sé reist á traustum lagagrundvelli og lýtur að
eignarrétti, þá njóta hagsmunimir verndar sem eign í skilningi eignarréttarákvæðis
mannréttindasáttmála Evrópu.
Við skýringu á inntaki eignarréttarákvæðis MSE í einstökum tilvikum ber að líta til þess að
Mannréttindadómstóll Evrópu ljáir aðildarríkjum sáttmálans rumt svigrúm á sviði efhahagsog atvinnumála að skerða eignarrétt enda sé slík skerðing í samræmi við (1) fyrirsjáanlegar
lagareglur, (2) almannahagsmuni og (3) meðalhóf. Þýðing þess hvort eignaskerðing sé
eignarsvipting eða almennar takmarkanir á eignarrétti hafa í reynd takmarkað vægi við túlkun
á því hvort skerðingar á hagsmunum kæranda brjóti í bága við eignarréttarákvæði MSE. í
hvoru tilviki fyrir sig þurfa áðurnefnd þrjú skilyrði að vera uppfyllt. Það sama á við ef atvik
eru talin falla einvörðungu undir svokallaða friðarreglu, sbr. 1. ml. 1. mgr. ákvæðisins.
I sem skemmstu máli má segja að séu lög nægjanlega fyrirsjáanleg sem skerða eignarrétt og
ljóst er að þau styðjast við almannahagsmuni, þá hefur aðildarríki ekki brotið á þessum
skilyrðum eignarréttarákvæðis sáttmálans.
Örðugra er að meta hvenær eignarskerðing uppfyllir skilyrðið um meðalhóf. Eigi að síður er
sú ályktun ekki óvarleg að aðildarríki sáttmálans hafi í mörgum málaflokkum rúmt svigrúm til
að ákveða þau markmið sem að er steíht og hvaða leiðir komi til álita við að ná þeim. Enn
fremur hefur þýðingu við beitingu meðalhófsreglunnar að borgarinn beri ekki íþyngjandi og
einstalclingsbundna byrði í samanburði við þá almannahagsmuni sem ætlunin er að vernda
með eignaskerðingunni.
Þessi umijöllim um eignarréttarákvæði MSE bendir til þess að fiskveiðiréttur í sjó nýtur
verndar samkvæmt ákvæðinu en að aðildarríki sáttmálans hafi rúmt svigrúm til að skerða
þann rétt. Dómafordæmi eru til þess fallin að styrkja slíka álylctun.41
Með vísan til þess að aflahlutdeild í úthafsrækju var stofnuð með lögum sem tóku gildi 1.
janúar 1991 og eðli og inntak þeirra aflahlutdeilda stóð lítt breytt fram til upphaf
fiskveiðiársins 2010/2011, verður talið að hagsmunir útgerðaraðila með aflahlutdeild í
úthafsrækju flokkist sem eign í skilningi eignarréttarákvæðis mannréttindasáttmála Evrópu.
Það styrkir þessa niðurstöðu að bæði sumarið 2009 og sumarið 2010 gáfu stjórnvöld út
fréttatilkynningar sem voru til þess fallnar að skapa óvissu um réttarstöðu þeirra sem höfðu
aflahlutdeild í úthafsrækju. Einnig hefur það mikilvæga þýðingu í þessu sambandi að
ákvörðun ráðherra að taka tegundina undan aflamarkskerfinu var eins og áður segir ólögmæt.
A f réttaröryggisástæðum er því óhjákvæmilegt að komast að þeirri niðurstöðu að
aflahlutdeildir í úthafsrækju, hvort sem miðað er við lolc fiskveiðiársins 2009/2010 eða

4,Sjá dóma MDE, Posti og Rahko gegn Finnlandi, 21. mai 2003 (27824/95) og Alatulkkila og aðrir gegn
Finnlandi, 28. október 2005 (33538/96).
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2012/2013,

séu

eign

í

sldlningi

eignarréttarákvæðis mannréttindasáttmála Evrópu.
Eigi að síður girðir eignarréttarákvæði mannréttindasáttmála Evrópu ekki fyrir það að
löggjafinn hafi rúmt svigrúm til að ákveða hvort veiðum á úthafsrækju skuli stjómað
samkvæmt meginreglum aflamarkskerfisins og eftir atvikum á hvaða sjónarmiðum úthlutun
aflahlutdeildar í tegundinni skuli reist. Þetta byggir á eðli málafloklcsins sem hluta af stjórn
efnahags-- og atvinnumála sem og því mikla svigrúmi til mats sem Mannréttindadómstóll
Evrópu veitir aðildarríkjum mannréttindasáttmálans við að skerða eignarrétt í slíkum
málaflokkum.
5.5.

Fiskveiðiréttur í sjó og vernd atvinnufrelsis í íslensku stjórnarskránni

Samkvæmt

stjórnarskránni

má

takmarka

atvinnufrelsi

með

lögum

enda

standi

almannahagsmunir til þess. A f fordæmum Hæstaréttar verður ráðið að löggjafinn þurfi að
mæla fyrir um skerðingar á atvinnufrelsi og þær skerðingar þurfa að vera nægjanlega skýrar
og aðgengilegar í löggjöf frá Alþingi. Takmörkun á atvinnufrelsi má því ekki styðjast um of
við stjórnvaldsfyrirmæli. Almennt séð ganga dómstóla ekki langt í að endurmeta mat á
löggjafans á því hvort almannahagsmunir knýi á um talanörkun á atvinnufrelsi. Eigi að síður
geta sjónarmið um meðalhóf og jafnræði leitt til þess að dómstólar endurmeti hvort löggjafinn
hafi reist takmarkanh sínar á atvinnufrelsi á málefnalegum forsendum.42
I því úrlausnarefni sem hér er til skoðunar er auðsýnt að fyrirliggjandi frumvarp til breytinga á
lögum um stjórn fiskveiða mælir fyrir um skýr og fyrirsjáanleg lagaákvæði sem ætlað er að
vemda almannahagsmuni þannig að markmið laga um stjóm fiskveiða um vernd nytjastofna
sjávar og hagkvæma nýtingu þeirra séu líkleg til að nást. A f mörgum dómum Hæstaréttar
Islands leiðir að skipting aflahlutdeildar í einstökum tegundum nytjastofna má styðjast við
margvísleg lagasjónarmið en í þessu sambandi þykir nægja að vísa til eftirfarandi ummæla í
Iird. 2004, bls. 4355 (mál nr. 221/2004):
Það er á valdi löggjafans að velja m illi kosta um hvernig ákveða eigi veiðireynslu við
úthlutun aflaheim ilda þegar til þeirra er gripið við stjóra veiða úr einstökum fiskistofnum,
þótt dóm stólar leysi úr því hvort lög, sem reist eru á slíku vali, sam rým ist grundvallarreglum
stjórnarskrárinnar. M eðal þeirra atriða, sem löggjafm n getur látið ráða vali sínu í þessum
efnum, er tillit til hagsm una a f atvinnu og ijárfestingum , sem bundnir hafa verið sjávarútvegi,
og til reynslu og þekkingar því sam fara, sbr. dóm H æ staréttar í dóm asafni 2000, bls. 1534. Sú
leið, sem löggjafinn kaus að fara m eð setningu laga nr. 50/2002, er sam rým anleg þessu, þótt
honum hafí eimiig verið aðrar leiðir færar. Þcgar a f þcirri ástæðu cru ckki cfni til að líta svo á
að reglur um úthlutun aflaheim ilda í norsk-íslenska síldarstofninum hafi a f þessum sökum
falið í sér óm álefnalega m ismimun og þannig verið andstæðar 65. gr. stjórnarskrárinnar.

42 ítarlega umQöllun um atvinnufirelsisákvæði stjórnarslcrárinnar er að finna í riti Bjargar Thorarensen:
Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 514-532.
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Þótt í þessu tiltekna máli hafi verið leyst úr ágreiningsefhi er laut að 65. gr. stjómarskrárinnar
verður elcki annað séð en undirstöðurölc um meðalhóf og jafnræði eigi, að breyttum breytanda,
einnig við um atvinnufrelsisákvæði stjómarskrárinnar.
Niðurstaðan

hér

er

sú

að

almennt

verður

talið

að

hvorki

atvinnufrelsisákvæði

stjómarskrárinnar né jafnræðisákvæði hennar setji löggjafanum slíkar skorður að veruleg áhrif
hafi við mat á stjómskipulegu gildi fyrirliggjandi lagafrumvarps um aflahlutdeildarsetningu
úthafsrækju.

6

UM MÖGULEGA BÓTASKYLDU ÍSLENSKA RÍKISINS
GAGNVART ÞEIM SEM HAFA SKRÁÐAR AFLAHLUTDEILDIR í
ÚTHAFSRÆICJU VIÐ LOK FISKVEIÐIÁRSINS 2012/2013

Með hliðsjón af þeim upplýsingum sem koma fram í köflum 3-5 skipta eftirfarandi atriði
mestu máli við mat á því hvort íslenska ríkið verði bótaskylt gagnvart þeim sem hafa skráðar
aflahlutdeildir í úthafsrækju við fiskveiðiársins 2012/2013» verði fyrirliggjandi frumvarp til
breytinga á lögum um stjórn fiskveiða, að óbreyttu að lögum:
1) Ákvörðun ráðherra um að gefa veiðar á úthafsrækju fyrir fískveiðiárið 2010/2011 frjálsar,
var ólögmæt. Þrátt fyrir yfirlýsingar, sem gefhar voru í kjölfar þessarar ákvörðunar, um að
stefnt yrði að því að breyta lagatilhögun við stjórn úthafsrækjuveiða, voru engar breytingar
gerðar á lögum um stjórn fískveiða að þessu leyti. Veiðar á úthafsrækju voru því áfram
frjálsar fiskveiðiárin 2011/2012-2013/2013 á sama lagagrimdveíli og fyrir fískveiðiárið
2010/ 2011 .
2) Útgerðum með skráðar aflahlutdeildir stóð til boða að stunda veiðar á úthafsrækju
fiskveiðiárin 2010/2011-2012/2013 eins og hverjum öðrum þeim sem uppfyllti
lagaskilyrði til að fá almennt veiðileyfí til fiskveiða í atvinnuskyni. Þá virðist mega leggja
til grundvallar að þessar útgerðir hafí notið eða haíi getað notið tiltekins skattalegs
hagræðis af þvi að veiðunum var ekki lengur stjórnað samkvæmt meginreglum
aflamarkskerfisins.
3) Ástand úthafsrækjustofhsins er enn talið slæmt að mati sérfræðinga Hafrannsóknastofnunar
og aflahorfur á tegundinni eru dökkar. Úthafsrækjuveiðar umfram ráðgjöf
Hafrannsóknastofnunar hafa verið umtalsverðar á síðustu tveim fiskveiðiánun.
4) Draga má þá ályktun af athugasemdum fyrirliggjandi frumvarps til laga um breytinga á
lögum stjórn fiskveiða nr. 116/2006 að efhahagslegur afrakstur veiða á úthafsrækju á
undanförnum árum hafi verið slakur í heildarlegu tilliti.
5) Fyrirliggjandi lagafrumvarp um úthlutun aflahlutdeildar í úthafsrækju er efnislega
nægjanlega skýrt og styðst við þá almannahagsmuni að koma á veiðikeifi sem er líldegra til
að ná þeim markmiðum fiskveiðistjórnar sem að er stefnt, þ.e. markmið sem lúta fyrst og
fremst að því að tryggja fiskvernd og hámaika efnahagslegan ábata af veiðum.
6) í Ijósi framangreindra atriða er lagt til grundvallar að það sé málefnalegt
löggjafarsjónarmið að tillit sé tekið til hagsmuna þeirra sem höfðu skráðar afiahlutdeildir í
úthafsrækju við lok flskveiðiársins 2012/2013 en áætlað er að útgerðaraðilar sem falla
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irndir þennan hóp fái samtals 87,3% af heildarúthlutun aflahlutdeildar í úthafsrækju verði
frumvarpið að óbreyttu að lögum.
7) Með vísan til 1. gr. laga um stjórn físlcveiða nr. 116/2006, reglubundnum endurúthlutunum
afíaheimilda í ýmsum verðmætum tegunda botnfíska, fordæma Hæstaréttar íslands á sviði
fiskveiðistjórnar og óskráðri stjórnskipulegri meðalhófsreglu, verður ekki séð að
útgerðaraðilar skráðra aflahlutdeilda í úthafsrækju við lok fiskveiðiársins 2012/2013 sæti
slíkum eignarskerðingum, verði frumvarpið að óbreyttu að lögum, að í andstöðu sé við
eignarréttarákvæði íslensku stjórnarskrárinnar.
8) Svarið við spurningu nefndarsviðs Alþingis í áðurnefndum a-lið, sbr. kafla 1 og 2, er nei.
Ástæða þykir til að rökstyðja nánar fáein þessara atriða. í fyrsta lagi er talið að ákvörðun
ráðherra fyrir fiskveiðiárið 2010/2011, að gefa ekki út leyfilegan heildarafla í úthafsrækju,
hafi verið ólögmæt. Þessi niðnrstaða er reist á túlkun á fyrstu tveimur málsliðum 1. mgr. 3. gr.
laga um stjóm fiskveiða nr. 116/2006 sem og skráðum og óskráðum meginreglum
stjórnsýsluréttar. I hnotskurn var ákvörðun ráðherra ekki málefnaleg í lagalegum skilningi,
sem dæmi studdist hún ekki við mat sérfróðs stjórnvalds um nauðsyn þess að takmarka sókn í
úthafsrækju með ákvörðun um leyfilegan heildarafla. Ákvörðunin var þvi í reynd reist á
sjónarmiðum sem komu fiskvernd ekki við.
Þegar virtar eru fréttatilkynningar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, dags. 10. júlí
2009 og 16. júlí 2010, er auðsýnt að álcvörðun ráðherra var reist á þeim forsendum að
óeðlilegt væri að veiðar á úthafsrækju hefðu numið lágu hlutfalli af leyfilegum heildarafla
fiskveiðiárin á undan og því bæri enga nauðsyn til að takmarka leyfilegan heildarafla fyrir
fiskveiðiárið 2010/2011. Á þeim tímapunkti sem ákvörðunin var tekin var hins vegar útlit
fyrir að leyfilegur heildarafli í tegundinni yrði veiddur að fullu (niðurstaðan varð sú að veitt
var umfram leyfilegan heildarafla). Einnig verður til þess að líta að löggjafinn hafði fyrir
fiskveiðiárin 2005/2006-2008/2009 mælt fyrir um skipulag úthafsrækjuveiða sem tók mið a f
þeim vemleika að takmarkaðar efnahagslegar forsendur voru fyrir hendi að stunda veiðarnar.
Jafnframt var í áðurnefndum fréttatilkynningum frá 2009 og 2010 gefið til kynna að
nauðsynlegt væri að breyta lögum til að taka mætti úthafsrækju undan aflamarkskerfinu á
grunni þeirra sjónarmiða sem ráðherra reisti á endanum ákvörðun sína á. Vandinn við
ákvörðunartökuna var hins vegar sá að lögum hafði ekki verið breytt þegar hún var undirbúin
og svo í framhaldinu hrint í framkvæmd.
Að öllu þessu virtu var sú ákvörðun ráðherra ólögmæt að gefa veiðar á úthafsrækju frjálsar frá
og með fiskveiðiárinu 2010/2011.
Þessi niðurstaða leiðir ekki sjálfkrafa til þess að útgerðaraðilar fiskiskipa með skráða
aflahlutdeild í úthafsrækju öðlist bótarétt á hendur íslenska rílcinu. Á hinn bóginn er hún til
þess fallin að réttlæta það löggjafarsjónarmið að tillit sé tekið til hagsmuna þessara aðila,
standi pólitískur vilji til þess að setja sérreglur um úthlutun aflahlutdeildar í úthafsrækju með
lagasetningu frá Alþingi.
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Fyrirliggjandi lagafrumvarp leiðir til þess að allir útgerðaraðilar með skráða aflahlutdeild í
úthafsrækju við lok fiskveiðiársins 2012/2013 fái 70% aflahlutdeilda sinna. í þeim hópi eru
hins vegar útgerðaraðilar sem hafa einnig öðlast aflareynslu í úthafsrækju á fiskveiðiárunum
2010/2011-2012/2013. Afleiðingar frumvarpsins, verði það að óbreyttu að lögum, eru því þær
að þessi hópur útgerðaraðila fái samtals 87,3% heildaraflahlutdeildar í úthafsrækju. Með
hliðsjón af því að löggjafinn vilji einnig taka tillit til hagsmima þeirra sem stundað hafa
úthafsrækjuveiðar á fiskveiðiárunum 2010/2011-2012/2013, og sem ekki höfðu skráðar
aflahlutdeildir í tegundinni við lok fiskveiðiársins 2012/2013, er óumflýjanlegt að réttur „eldri
aflahlutdeildarskipa“ sé skertur.
I ljósi þess að ölluin veiðileyfishöfum stóð til boða að stunda úthafsrækjuveiðar á
fyrmefndum

þrem

fiskveiðiárum,

verður

ekki

séð

að

fyrirkomulag

hinnar

nýju

aflahlutdeildarskiptingar sé íþyngjandi eða valdi o f miklum einstaldingsbundnum búsifjum
gagnvart þeim hópi útgerðaraðila sem höfðu skráðar aflahlutdeildir í úthafsrækju við lok
fiskveiðiársins 2012/2013. Einnig verður til þess að líta að þessar útgerðir gátu, eftir atvikum,
hagnýtt sér hina breyttu skipan til að lækka skattgreiðslur sínar.
Niðurstaða þessi er m.a. reist á þeim yfirlýsingum sem fram koma í 1. gr laga um stjóm
fiskveiða, fordæma Hæstaréttar íslands á sviði fiskveiðistjórnar sem og sjónarmiða sem
Mannréttindadómstóll Evrópu leggur til grundvallar við mat á því hvort meðalhófs sé gætt við
skerðingu eigna samkvæmt eignarréttarákvæði mannréttindasáttmála Evrópu.

7

UM
MÖGULEGA
BÖTASKYLDU
ÍSLENSKA
RÍKISINS
GAGNVART ÞEIM SEM AFLAÐ HAFA SÉR AFLAREYNSLU í
ÚTHAFSRÆKJU Á FISKVEIÐIÁRUNUM 2010/2011-2012/2013

Með hliðsjón a f þeim upplýsingum sem koma fram í köflum 3-5 skipta eftirfarandi atriði
mestu máli við mat á því hvort íslenslca ríkið verði bótaskylt gagnvart þeim sem hafa aflað sér
aflareynslu í úthafsrækju á fiskveiðiárunum 2010/2011-2012/2013, verði fyrirliggjandi
frumvarp til breytinga á lögum um stjóm fiskveiða, að óbreyttu að lögum:
1) Flokka m á þá útgerðaraðila sem öfluðu sér aflareynslu í úthafsrækju á fiskveiðiám num
2010/2011-2012/2013 í tvo hópa, annars vegar þá sem höfðu aflahlutdeildir í tegundinni
skráðar á fiskiskip sín við lok fiskveiðiársins 2009/2010 og hins vegar þá sem ekki höfðu
slíkar aflahlutdeildir skráðar á fiskiskip sín. Fyrri hópurinn mun sam kvæm t fyrirliggjandi
frum varpi auka sinn hlut í sam anburði við stöðuna eins og hún var við lok fiskveiðiársins
2009/2010. Alm ennt séð ætti að vera hartnær útilokað að útgerðaraðilar sem tilheyra þeim
hópi verði fyrir fjárhagslegu tjóni e f fyrirliggjandi frum varp til breytinga á lögum um stjórn
fiskveiða verði að lögum. Þegar a f þeim ástæðum er ólfklegt að íslenska ríkið verði
bótaskylt gagnvart þeim hópi útgerðaraðila.
2) Eftir stendur þá að íslenska ríkið kann að vera bótaskylt gagnvart þeim sem ekki höfðu
skráðar aflahhitdeildir í úthafsræ kju við lok fískveiðiársins 2012/2013 en stimduðu veiðar á
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úthafsrækju, að hluta eða heild, á fiskveiðiáriinum 2010/2011-2012/2013. Samkvæmt
fyrirliggjandi frumvarpi og upplýsingum frá Fiskistofu fær þessi hópur útgerðaraðila
samtals 12,7% heildaraflahlutdeildar í úthafsrækju, verði frumvarpið að óbreyttu að lögum.
3) Yið mat á réttarstöðu þessa síðastnefnda hóps ber til þess að líta að ákvörðun ráðherra um
að taka úthafsrækju imdan aflamarkskerfínu fyrir fiskveiðiárið 2010/2011 var ólögmæt.
Ákvörðun um að gefa veiðar í tegundinni frjálsar var því í andstöðu við 1. mgr. 3. gr. laga
um stjórn fiskveiða nr. 116/2006. Þessi ólögmæta ákvörðun var því hagfelld fyrir þann hóp
útgerðaraðila sem tilheyrðu eldd þeim hópi sem hafði aflahlutdeildir í úthafsrækju við lok
fískveiðiársins 2009/2010 þar eð í kjölfar hennar gátu þeir aðilar stundað atvinnuveiðar á
úthafsrækju.
4) Telja verður að lögmætt sé af hálfu löggjafans að taka upp á ný aflahlutdeildarkerfi við
stjóm veiða á úthafsrækju. Við skiptingu aflahlutdeildar í tegundinni á 1. mgr. 9. gr. laga
um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 vart við, þar sem það er eitt skilyrði ákvæðisins að
viðkomandi tegund hafi ekki áður sætt ákvörðun um leyfilegan heildarafla. Jafhvel þótt
talið yrði að ákvæðið yrði talið eiga við, svo sem með lögjöfhim, þá heflu* löggjafínn rúmt
svigrúm til að setja sérreglur um þetta eftii og meta þannig á ný á hvaða forsendum
aflahlutdeild skuli úthlutað, sbr. t.d. H r d 2004, bls. 4355 (mál nr. 221/2004).
5) Með fyrirliggjandi frumvarpi er ætlunin að ná ákveðnum markmiðum við stjórn veiða á
úthafsrækju. Þótt niðurstaða frumvarpsins kunni að valda þeim aðilum fjárhagslegum
búsifjum, sem engar slcráðar aflahlutdeildir höfðu við lok fiskveiðiársins 2012/2013, verður
elcki séð að þessi tiltekna Ieið löggjafans, verði hún að lögum, brjóti í bága við grunnreglur
stjórnarskrárinnar um vernd eignarréttar og vemd atvinnufrelsis. Þessir aðilar, sem hér um
ræðir, stunduðu veiðar á úthafsrækju á fiskveiðiárunum 2010/2011-2012/2012 án þess að
hafa nokkra tryggingu að lögum, að fá úthlutað aflahlutdeild í tegundinni á grundvelli
aflareynslu þriggja síðastliðna veiðitímabila. Hér hefur einnig þýðingu að Öllum hefði mátt
vera kunnugt um að ákvörðun ráðherra um að gefa veiðarnar frjálsar fyrir fískveiðiárið
2010/2011 var hið minnsta umdeilanleg frá lagalegum sjónarhóli. Einnig geta aðilar, sem
hafa atvinnu af fískveiðum í sjó, ekki vænst þess að löggjafinn hlutist ekki til um þessi
málefni þegar fyrir liggur að veiðar umfram ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar eru orðnar
umtalsverðar ásamt því sem að fjöldi útgerðaraðila sem landað hafa afla, hefur hér mn bil
tvöfaldast á skömmum tíma.
6) Þegar meta á hvort fyrirliggjandi frumvarp gæti meðalhófs og jafnræðis gagnvart þeim
hópi sem enga aflahlutdeild hafði skráða í úthafsrækju við lok fiskveiðiársins 2012/2013,
en aflaði sér aflareynslu í tegundinni á fískveiðiárunmn 2010/2011-2012/2013, verður til
þess að líta að frumvarpstillagan nær jafht til þeirra sem eins er ástatt um og með henni er
gerð tilraun til að finna jafnvægi á milli ólílcra hagsmunahópa. Verði frumvarpstillagan að
óbreyttu að lögum yrði litið svo á að löggjaflnn hafi lcosið þessa útfærslu. Vandasamt er
fyrir dómstóla að endurmeta gildi þessa löggjafarvals gagnvart álcvæðum stjórnarskrárinnar.
Þannig er örðugt að benda á önnur og vægari úrræði sem líkleg eru til að ná þeim
markmiðum sem að er stefht. Eigi að síður hefur löggjafinn val í þessum efnum um hvaða
leiðir eru farnar og hvernig þær eru útfærðar, sbr. reifun á Hrd, 2004, bls. 4355 (mál nr.
221/2004), í kafla 5.5 hér að framan.
7)

Svarið við spurningu ncfndarsviðs A lþingis í áðurnefndum b—lið, sbr. kafla 1 og 2, cr nei.

ICjarni málsins varðandi þann hóp útgerðaraðila sem falla undir b-lið spurningar nefhdarsviðs
Alþingis, er að sá hópur gat ekki vænst þess að ákvörðun ráðherra um frjálsar veiðar í
úthafsrækju fyrir fislcveiðiárið 2010/2011 myndi í framtíðinni gefa þeim óskorðan rétt til að fá
úthlutaða aflahlutdeild í tegundinni. Hér skal og á það minnst að í fréttatilkynningu
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins dags. 16. júlí 2010 sagði m.a. að ákvörðunin um
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frjálsar úthafsrækjuveiðar væri tekin til eins árs og í lok þess árs yrði staðan endurmetin ásamt
því sem gert væri ráð fyrir að lagt yrði íram frumvarp á haustþingi um stýringu rækjuveiða
fískveiðiárið 2010/2011. Ekkert liggur fyrir um að staða málsins hafi verið endurmetin og
eklci var lagt fram sérstakt frumvarp um stjóm rækjuveiða fískveiðiárið 2010/2011.
Þegar fyrir liggur nýlegt mat sérfræðinga á slæmu ástandi úthafsrækjustofhsins verður vart
talið að útgerðaraðilar geti vænst þess að veiða jafn mikið af úthafsrækju og undangengin þrjú
fískveiðiár. Þessu til viðbótar eru vísbendingar um slakan efnahagslegan afrakstur veiðanna í
heildarlegu tilliti. Enginn aðili, sem hagsmuni hefur að gæta, getur með réttu vænst þess að
löggjafínn hlutist ekki til um þessi málefni þegar svona er í pottinn búið.
Þegar fyrirliggjandi lagaftumvarp er virt í heild sinni er niðurstaðan sú að það gangi ekki
óhóflega fram gagnvart þeim aðilum sem stundað hafa úthafsrækjuveiðar undanfarin þrjú
fískveiðiár og sem ekki höfðu skráðar aflahlutdeildir í tegundinni við lok fiskveiðiársins
2012/2013.
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SAMANTEKT

Álitsgerð þessi er unnin á vegum Lagastofnunar Háskóla íslands að beiðni nefndarsviðs
Alþingis

og

lýtur

að

mögulegri

bótaskyldu

íslenska

ríkisins

gagnvart

tilteloaum

útgerðaraðilum e f ákvæði lagafrumvarps um úthlutun aflahlutdeildar í úthafsrækju, verða að
óbreyttu að lögum.
Telja verður að grundvallarreglur stjómarskrárinnar, eins og þær eru túlkaðar með hliðsjón af
þjóðréttarlegum skuldbindingum Islands, leiði til þess að löggjafinn hafi rúmt svigrúm á sviði
fiskveiðistjómar að setja lög um efhið. Þetta svigrúm rýmkar fremur en hitt þegar fyrir liggja
upplýsingar sem gefa til kynna að veiðar í tiltekinn nytjastofn séu ekki sjálfbærar og leiði til
efnahagslegrar sóunar fyrir þjóðarbúið í heild.
Með vísan til helstu málavaxta, upphafsákvæðis laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 sem og
beitingar Hæstaréttar íslands á álcvæðum stjórnarskrárinnar í málum er lúta að stjóm fískveiða,
er niðurstaðan sú að löggjafínn geti, án þess að til bótaskyldu íslenska ríkisins stofnist, sett
þær reglur sem lagt er til að festar verði í lög samkvæmt fyrirliggjandi fmmvarpi um
breytingar á lögum um stjóm fiskveiða nr. 116/2006. í ljósí þessarar niðurstöðu þykir
ástæðulaust að leggja fram tillögur að breytingum á umræddu lagafrumvarpi.
Reykjavík, 10. febrúar 2014,

f. h. Lagastofnunar Háskóla íslands,
Helgi Áss Grétarsson

