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Þegar ég hóf nám við lagadeild Háskóla Íslands hefði mig aldrei órað fyrir því að lokaritgerðin

mín ætti eftir að fjalla um aðgerðir svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana gegn ólöglegum

fiskveiðum á úthafinu. Ég hafði ekki hugmynd um að þessi hugtök væru yfir höfuð til.

 Þegar ég svo sat í hafréttartíma vorið 2008 kviknaði áhugi minn á viðfangsefninu. Í

framhaldinu sótti ég um námsvist hjá Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Þar fékk ég m.a.

það verkefni að gera samantekt um ólöglegar fiskveiðar. Í ráðuneytinu fékk ég dýpri innsýn inn í

regluverk Norður-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC) hvað varðar hafnríkisaðgerðir og

síðast en ekki síst vitneskju um raunveruleg dæmi um ólöglegar fiskveiðar á eftirlitssvæði

NEAFC.

 Ísland er aðili að NEAFC og hefur sérstöðu að því leyti að stærsta veiðisvæðið innan

eftirlitssvæðis stofnunarinnar, Reykjaneshryggurinn, liggur þétt við 200 mílna efnahagslögsögu

landsins. Vandamálið hefur aðallega snúist um ólöglegar karfaveiðar á Reykjaneshrygg en

ofveiði á deilistofnum svo nálægt íslensku lögsögunni hefur augljóslega mikil áhrif á veiði innan

hennar. Af einhverjum ástæðum hefur þetta viðfangsefni ekki verið áberandi í íslenskri

lögfræðiumfjöllun. Mér fannst því mikilvægt að vekja athygli á því með því að skrifa þessa

ritgerð.

 Ég vil þakka Pétri Dam Leifssyni leiðbeinanda mínum fyrir að vekja athygli mína á efninu til

að byrja með, Stefáni Ásmundssyni og Steinari Inga Matthíassyni í Sjávarútvegs- og

landbúnaðarráðuneytinu fyrir að veita mér gagnlegar upplýsingar til að koma mér af stað og

Tómasi H. Heiðar hjá Utanríkisráðuneytinu fyrir góðar ábendingar undir lokin.

 Einnig vil ég þakka Ástu Kristínu Benediktsdóttur og móður minni, Sólveigu Þráinsdóttur,

fyrir yfirlestur og góðar ábendingar varðandi málfar og frágang.

 Síðast en ekki síst vil ég þakka eiginmanni mínum, Markusi Rennen og syni mínum, Nóa

Markussyni, fyrir þrotlausan skilning og þolinmæði meðan á skrifunum stóð.

Álftanesi, 2. maí 2009
Margrét Guðlaugsdóttir
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1. Inngangur

Fiskveiðar hafa gríðarlega þýðingu fyrir ríki heims, þar sem hafið er í fyrsta lagi mikil matarkista

fyrir mannkyn og í öðru lagi eru miklir efnahagslegir og atvinnulegir hagsmunir bundnir

veiðunum. Fiskurinn í hafinu er sérstök auðlind að því leyti að hann virðir engin landamæri.

Margvísleg vandamál koma upp þegar stjórna þarf sókn í fiskstofnana því að í raun eiga öll ríki

heims einhverra hagsmuna að gæta varðandi hvernig það er gert. Mikilvægt er því að

fiskveiðistjórn fari fram á alþjóðlegum vettvangi og að til staðar séu skýrar og skilvirkar reglur

sem ríki geta og vilja fara eftir.

 Með vaxandi fólksfjölda, æ meiri eftirspurn og tæknilegum framförum hefur verið gengið

verulega á fiskstofnana og því verður sífellt brýnna að stjórna sókn í þessa mikilvægu auðlind.

Eitt af stærstu vandamálunum sem þjóðir víðs vegar um heim glíma við er aukning á ólöglegum

fiskveiðum á úthafinu. Þar gildir hið svokallaða frelsi úthafsins, það er öllum er heimill aðgangur

að auðlindum úthafsins, með vissum takmörkunum þó. Segja má að Hafréttarsamningur

Sameinuðu þjóðanna frá 1982 sé nokkurs konar stjórnarskrá hafsins en sá samningur hefur að

geyma grundvallarreglur um réttindi og skyldur ríkja á úthafinu. Reglurnar í þeim samningi sem

snúa að úthafsveiðum geta þó ekki talist kveða nægilega skýrt á um skyldur ríkja hvað það varðar

og því hafa verið gerðir aðrir alþjóðlegir samningar þeim til fyllingar. Þar má helstan nefna

samning um framkvæmd ákvæða Hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1982

um verndun deilistofna og víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim frá 1995 sem í daglegu

tali er nefndur úthafsveiðisamningurinn.

 Ofangreindir alþjóðasamningar mæla fyrir um samstarf ríkja til verndunar og stjórnunar á

fiskstofnum, meðal annars á úthafinu, og er það yfirleitt gert með stofnun svokallaðra

svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana. Þessar stofnanir gegna afar mikilvægu hlutverki í

baráttunni gegn ólöglegum fiskveiðum á úthafinu og eru ein helsta vonin til þess að árangur náist

í þá átt að uppræta þar ólöglegar fiskveiðar. Þær aðgerðir sem mest áhersla hefur verið lögð á og

líklegastar eru til árangurs, eins og réttarstöðu úthafsins er nú háttað, eru reglur um

hafnríkislögsögu.

 Í þessari ritgerð verður fjallað um hlutverk svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana í

baráttunni gegn ólöglegum fiskveiðum á úthafinu. Til að sýna hvernig slík stofnun starfar í raun

verður farið ítarlega í regluverk Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC) sem náð

hefur verulegum árangri í þessari baráttu.
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 Fyrst af öllu verður þó gerð grein fyrir réttarstöðu úthafsins og þeim meginreglum sem þar

gilda. Skal fyrst nefnd meginreglan um frelsi úthafsins, þá meginreglan um sérlögsögu fánaríkis á

úthafinu og að lokum verða tíundaðar þær reglur samningsins sem varða úthafsveiðar sérstaklega.

 Að því loknu verður skilgreint hvað felst í hugtakinu ólöglegar fiskveiðar, vandamálinu lýst

og mögulegum úrræðum velt upp.

 Í kjölfarið verður farið ítarlega í gegnum þær reglur sem gilda um svæðisbundnar

fiskveiðistjórnunarstofnanir og það hlutverk sem þær stofnanir gegna varðandi stjórnun fiskveiða

á úthafinu. Sérstaklega verða eftirlits- og framkvæmdaheimildir slíkra stofnana teknar til

skoðunar.

 Því næst verður NEAFC tekin til umfjöllunar og farið verður yfir tilurð og hlutverk

nefndarinnar, reglur hennar um stjórn og framkvæmd með áherslu á svokallaða óstaðfesta og

staðfesta lista og hafnríkisaðgerðir í framhaldi af því. Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðistofnunin

(NAFO)  er  eins  konar  systurstofnun  NEAFC  og  verða  því  ákvæði  NAFO  um  gerð  lista  og

hafnríkislögsögu borin saman við ákvæði NEAFC.

 Að endingu verður farið yfir þróun reglna um hafnríkislögsögu á vettvangi Matvæla- og

landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO) og þær bornar saman við reglur NEAFC og

NAFO.
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2. Réttarstaða úthafsins

2.1. Inngangur

Í gegnum tíðina hefur lagaumhverfi úthafsins einkennst af meginreglunum um frjáls afnot og

sérlögsögu fánaríkis. Beiting fiskveiðistjórnunarreglna á úthafinu hefur orðið tilefni deilna milli

ríkja á síðustu áratugum og má segja að það sé ein helsta áskorun þessarar aldar á sviði hafréttar.

Rót vandans má rekja til togstreitu á milli þessara gamalgrónu meginreglna og reglna sem stefna

að því að koma í veg fyrir ofveiði, en þær síðarnefndu takmarka að vissu marki réttindi ríkja skv.

meginreglunum. Þó er ljóst að örðugt er fyrir alþjóðasamfélagið að ætla að halda í regluna um

frelsi úthafsins og á sama tíma koma í veg fyrir ofveiði á auðlindum hafsins.1

 Tilgangurinn með þessum kafla er að setja meginreglurnar um frelsi úthafsins og sérlögsögu

fánaríkis í samhengi við vandamálið með ólöglegar fiskveiðar á úthafinu ásamt því að lýsa þeim

reglum samningsins sem varða úthafsveiðar sérstaklega. Í hafréttarsamningnum hafa verið

lögfestar þær grundvallarreglur sem gilda á sviði hafréttar, þar á meðal alþjóðlegrar

fiskveiðistjórnunar. Áður en mögulegt er að hefja umfjöllun um sértækari reglur sem gilda á

þessu sviði er rétt að greina frá undirstöðuákvæðum sem þær hvíla á.

2.2. Frelsi úthafsins

2.2.1. Sögulegt ágrip

Þjóðréttarreglur sem gilda um úthafið byggjast á þeirri fornu meginreglu að ríkjum sé óheimilt að

slá eign sinni á úthafið eða hluta þess; úthafið sé sameign alls mannkyns eða res communis.2

Áður en lengra er haldið er vert að rekja í stuttu máli sögu þessarar meginreglu.

 Á öldum áður voru nokkuð skiptar skoðanir um rétt til siglinga á úthafinu. Á 15. öld voru

uppi margar kröfur af hálfu ríkja um fullveldi yfir stórum hafsvæðum.3 Þeirra  á  meðal  voru

Spánverjar og Portúgalar sem töldu sig eiga einkarétt á siglingum um stóran hluta úthafsins. Á

17. öld tóku önnur ríki Evrópu að lýsa yfir siglingarétti um úthafið og má segja að það hafi

markað endalok kenningarinnar um mare clausum eða hið lokaða haf. Grundvallarbreyting varð

1 Stuart M. Kaye: International Fisheries Management, bls. 142.
2 Gunnar G. Schram: Hafréttur, bls. 83.
3 Robin Rolf Churchill og Alan Vaughan Lowe: The Law of the Sea, bls. 204.
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þó ekki fyrr en á 18. öld og má rekja upphaf hennar til Hollendinga sem studdu frjálsar siglingar

og fiskveiðar á úthafinu.

 Hollenski lögfræðingurinn Hugo Grotius (1583–1645)

skrifaði hið mikla fræðirit Mare liberum árið 1609 gegn

einokun Portúgala á verslun við Austur-Indíur. Taldi hann að

engu ríki væri heimilt að eigna sér úthafið og að not eins ríkis

af því gætu ekki útilokað siglingar annarra ríkja um það.4

Grotius var á öndverðri skoðun við lögfræðinga á borð við

hinn ítalska Gentili og Englendinginn Selden, en sá síðarnefndi

skrifaði fræðiritið Mare clausum, seu de diminio maris árið

1618 í þeim tilgangi að mótmæla rökum Grotiusar og var ritið

gefið út árið 1635. Stuðningsmenn hugmyndarinnar um opið

haf báru að lokum sigur úr býtum í þessari baráttu þar sem

m.a. mikilvægi frjálsra siglinga í þágu verslunar varð

yfirsterkara hagsmunum ríkja af strandveiðum. Svo fór að

Portúgalar og Spánverjar, sem og aðrir er gert höfðu óhófsamar kröfur um fullveldi á úthafinu,

féllu frá kenningum sínum um hið lokaða haf snemma á 18. öld.5 Hollendingar höfðu einnig átt í

deilum við Englendinga um fiskveiðiréttindi á úthafinu en þær leystust í lok 17. aldar. Upp frá

þessu er hægt að segja að grundvallarreglan um frelsi á úthafinu hafi almennt gilt í samskiptum

þjóða og fest sig í sessi sem venjuregla í þjóðarétti. Samkvæmt þjóðarétti var hafsvæði

jarðarinnar næstu aldirnar skipt í landhelgi annars vegar og úthaf hins vegar. Landhelgi ríkja var

ekki víðfeðm og spannaði úthafið því langstærstan hluta alls hafrýmis þar sem öll ríki áttu jafnan

rétt, einkum til siglinga og fiskveiða.6

 Hin svokallaða laissez-faire7 regla, sem lagaumhverfi úthafsins er byggt á, fékk þó æ meiri

gagnrýni sökum þess að hún tók ekki á vandamálum eins og mengun og ofveiði. Sú gagnrýni

varð seinna til þess að reglum sem giltu um úthafið var breytt þannig að svæði sem áður höfðu

talist til úthafsins töldust eftirleiðis til sérefnahagslögsögu ríkja.8 Á þriðju hafréttarráðstefnu

4 Gunnar G. Schram: Hafréttur, bls. 83.
55 Robin Rolf Churchill og Alan Vaughan Lowe: The Law of the Sea, bls. 204.
6 Gunnar G. Schram: Hafréttur, bls. 83–84.
7 Laissez faire er franska og þýðir bókstaflega „láta gerast“.
8 Robin Rolf Churchill og Alan Vaughan Lowe: The Law of the Sea, bls. 204–205.
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Sameinuðu þjóðanna9 var megináherslan lögð á að færa sérefnahagslögsöguna út um 200 mílur

frá grunnlínum sem gerði það að verkum að reglurnar um úthafið sátu nokkuð á hakanum. Með

því að stækka sérefnahagslögsöguna minnkaði úthafið að sama skapi og nær núna yfir um 64% af

hafsvæðinu.10 Það þýðir þó ekki að með því hafi vandamálið varðandi fiskveiðistjórnun á

úthafinu verið leyst.

2.2.2. Hugtakið úthaf samkvæmt hafréttarsamningnum

Ákvæði hafréttarsamningsins sem varða úthafið er að finna í VII. hluta hans. Í 86. gr.

samningsins segir að ákvæðin eigi við um „...alla hluta hafsins sem teljast ekki til

sérefnahagslögsögu, landhelgi né innsævis ríkis ellegar eyjaklasahafs eyjaklasaríkis.“ Hugtakið er

sem sagt skilgreint á neikvæðan hátt. Í þessu ákvæði er í fyrsta sinn tekið fram berum orðum að

aðrar reglur gildi innan efnahagslögsögu ríkja en á sjálfu úthafinu. Samkvæmt þessu miðast því

innri mörk úthafsins við ytri mörk efnahagslögsögunnar.11 Í  því  sambandi  ber  að  hafa  tvennt  í

huga. Í fyrsta lagi er efnahagslögsaga valkvæð og í öðru lagi njóta öll ríki tiltekinna réttinda innan

efnahagslögsögu strandríkis og eru þau hluti af þeim réttindum sem ríki njóta á úthafinu.

 Úthafið er opið öllum ríkjum og ekkert ríki getur með réttu krafist þess að hluti úthafsins sé

felldur undir fullveldisrétt þess, sbr. 87. og 89. gr. hafréttarsamningsins. Líta má á þessa

venjureglu sem einn af hornsteinum þjóðaréttar. Samkvæmt henni er ríkjum því óheimilt að slá

eign sinni á úthafið eða hluta þess né geta þau tekið sér þar lögsögu. Úthafið er skilgreint sem res

communis eða sameign alls mannkyns. Ekkert ríki getur því komið í veg fyrir lögmætar ferðir

skipa frá öðrum ríkjum um úthafið og öllum ríkjum er heimill aðgangur að auðlindum þess.12

9 Fyrsta hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna fór fram í Genf árið 1958 og í kjölfarið voru samþykktir fjórir
þjóðréttarsamningar: Genfarsamningurinn um landhelgi og aðlæga beltið (tók gildi 1964); Genfarsamningurinn um
landgrunnið (tók gildi 1964); Genfarsamningurinn um úthafið (tók gildi 1962) og Genfarsamningurinn um fiskveiðar
og verndun lífrænna auðlinda á úthafinu (tók gildi 1966). Í þessum samningum fólst fyrst og fremst skráning á
þjóðréttarvenjum og voru þeir að ýmsu leyti ófullkomnir. Til dæmis var hvorki mælt fyrir um hver víðátta
landhelginnar væri né um fiskveiðiréttindi strandríkja utan við landhelgina. Önnur hafréttarráðstefnan var haldin árið
1960 en þar var án árangurs reynt að ná samstöðu um víðáttu landhelginnar. Sífellt augljósara varð að koma yrði í
veg fyrir mengun og vernda lífrænar auðlindir hafsins og var sú hugmynd uppi að þeim markmiðum yrði einungis
náð með því að veita strandríkjum víðtæka lögsögu út frá ströndum þeirra. Árið 1970 ákvað allsherjarþing
Sameinuðu þjóðanna að endurskoðun skyldi fara fram á öllum þjóðréttarreglum á sviði hafréttar. Þriðja
hafréttarráðstefnan hófst árið 1973 og lauk með samþykkt Hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna árið 1982. Gunnar
G. Schram: Hafréttur, bls. 16–17.
10 José A. de Yturriaga: The International Regime of Fisheries, From UNCLOS 1982 to the Presential Sea, bls. 153.
11 Úthafið hefur, eðli málsins samkvæmt, engin ytri mörk.
12 Gunnar G. Schram: Hafréttur, bls. 84.
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 Hvað varðar réttindi ríkja á úthafinu eru þau talin upp í 87. gr. hafréttarsamningsins sem

kveður á um grundvallarregluna um frelsi úthafsins. Ákvæðið hljóðar svo:

1. Úthafið er opið öllum ríkjum hvort sem þau eru strandríki eða landlukt ríki. Frelsi úthafsins er
notað samkvæmt skilyrðunum sem sett eru í samningi þessum og öðrum reglum þjóðaréttar. Bæði
fyrir strandríki og landlukt ríki felur það m.a. í sér:
a) frelsi til siglinga;
b) frelsi til yfirflugs;
c) frelsi til að leggja neðansjávarstrengi og -leiðslur, samanber þó VI. hluta;
d) frelsi til að gera tilbúnar eyjar og annan útbúnað sem þjóðaréttur heimilar, samanber þó VI. hluta;
e) frelsi til veiða, samanber þó skilyrðin sem sett eru í 2. kafla;
f) frelsi til vísindarannsókna, samanber þó VI. og XIII. hluta.
2. Öll ríki skulu nota þetta frelsi með tilhlýðilegu tilliti til hagsmuna annarra ríkja, sem nota frelsi
úthafsins, og einnig með tilhlýðilegu tilliti til réttindanna samkvæmt samningi þessum að því er
snertir starfsemi á svæðinu.

 Ekki er tæmandi talið í ákvæðinu hvað felst í hugtakinu um frelsi úthafsins og ástæðan fyrir

því er annars vegar sú að ríki geta ekki stjórnað athöfnum annarra ríkja á úthafinu. Þar ríkir frelsi

til athafna, með nokkrum undantekningum þó. Hin ástæðan er sú að tækninni fleytir stöðugt fram

og nýjar athafnir geta fallið undir skilgreininguna um frelsi úthafsins.13

 Eins og sjá má af ákvæðinu er frelsi til athafna á úthafinu ekki ótakmarkað heldur er það háð

ýmsum nánar tilgreindum skilyrðum. Þær skulu vera í friðsamlegum tilgangi og ávallt skal taka

tillit til hagsmuna annarra ríkja.14

2.3. Sérlögsaga fánaríkis á úthafinu

Sú meginregla gildir að ríki hefur aðeins lögsögu yfir þeim skipum sem sigla um úthafið undir

fána þess. Ríki þar sem skip er skráð er jafnan kallað fánaríki skipsins. Ríkjum er þess vegna ekki

heimilt að hafa afskipti af skipum sem skrásett eru í öðru ríki þegar þau skip eru stödd á úthafinu.

Stjórnandi skips sem statt er á úthafinu þarf því ekki að hlíta boðum annarra en yfirvalda í sínu

fánaríki. Þetta er í samræmi við meginregluna um frelsi á úthafinu; nefna má þessa reglu

lögsöguregluna. Hún byggir á því sjónarmiði að hverju ríki beri að virða sjálfstæði annarra. Öll

íhlutun sem beinist að erlendum skipum á úthafinu felur í sér skerðingu á sjálfstæði fánaríkisins.15

Frá lögsögureglunni eru þó nokkrar undantekningar.

13 Robin Rolf Churchill og Alan Vaughan Lowe: The Law of the Sea, bls. 205–206.
14 Gunnar G. Schram: Hafréttur, bls. 25.
15 Ibid., bls. 88.
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 Almennt séð hefur fánaríkið sérlögsögu yfir viðkomandi skipi á úthafinu, bæði hvað varðar

reglusetningu og framkvæmd.16 Þessi réttur er þó ekki skilyrðislaus heldur er í 1. mgr. 91. gr.

kveðið á um að ríki skuli setja skilyrði fyrir veitingu þjóðernis síns til handa skipum, skráningu

skipa í landi sínu og rétti til að sigla undir fána sínum. Enn fremur er gerð sú krafa að raunveruleg

tengsl verði að vera á milli ríkisins og skipsins.17 Fánaríkislögsögunni fylgja ákveðnar skyldur og

er meðal annars ítarlega kveðið á um þær í 94. gr. hafréttarsamningsins. Meginskylduna er að

finna í 1. mgr. ákvæðisins þar sem segir: „Sérhvert ríki skal á virkan hátt halda uppi lögsögu og

stjórn sinni í stjórnarfars-, tækni- og félagsmálum yfir skipum sem sigla undir fána þess.“18

 Ábyrgð á framferði skipa á úthafinu hvílir því á herðum fánaríkjanna en þrátt fyrir ofangreind

skilyrði er misjafnt hversu strangar reglur ríki setja um skráningu skipa og hve vel þau sinna

skyldum sínum um eftirlit með þessum skipum á úthafinu. Því hafa orðið til svokölluð

hentifánaríki. Slík ríki heimila skráningu nánast hvaða skipa sem er gegn því að gjald komi fyrir.

Tilgangurinn með því getur meðal annars verið sá að komast hjá þjóðréttarlegum

skuldbindingum, til dæmis alþjóðlegum reglum um fiskveiðistjórnun.19 Það er í samræmi við

almennar reglur um réttarheimildir þjóðaréttar að ríki eru aðeins bundin af ákvæðum

þjóðréttarsamnings ef þau hafa fullgilt hann, nema þegar mælt er fyrir um þjóðréttarreglu sem

telst vera þjóðréttarvenja.20 Ákvæði slíks samnings eru því einungis bindandi fyrir þau skip sem

skrásett eru í ríkjum sem eru aðilar að viðkomandi samningi. Þau ákvæði hafréttarsamningsins

sem varða hentifána eru fremur óljós. Þótt til dæmis gerð sé krafa um raunveruleg tengsl á milli

skipsins og fánaríkis þess21 eru ákvæðin fáorð og segja ekki til um hvernig bregðast skuli við

þegar engin raunveruleg tengsl milli fánaríkis og skips eru fyrir hendi.22

 Frá meginreglunni um sérlögsögu fánaríkis á úthafinu eru gerðar nokkrar undantekningar en

yfirvöld í ríkjum geta, undir vissum kringumstæðum, haft afskipti af erlendum skipum á

16 1. málsl. 1. mgr. 92. gr. hafréttarsamningsins: „Skip skulu aðeins sigla undir fána eins ríkis og skulu þau lúta
sérlögsögu þess á úthafinu nema í undantekningartilvikum sem skýlaust er kveðið á um í alþjóðasamningum eða
samningi þessum.“
17 91. gr. hafréttarsamningsins: „1. Sérhvert ríki skal setja skilyrði fyrir veitingu þjóðernis síns til handa skipum,
skráningu skipa í landi sínu og réttinum til að sigla undir fána sínum. Nú er skipum heimilt að sigla undir fána ríkis
og eru þau þá af þjóðerni þess. Raunveruleg tengsl verða að vera milli ríkisins og skipsins. 2. Sérhvert ríki, sem veitt
hefur skipum rétt til að sigla undir fána þess, skal gefa út handa þeim skjöl þar að lútandi.“
18 Sem dæmi um fleiri skyldur má nefna ákvæði 98. gr. samningsins um skyldu til að veita aðstoð.
19 Gunnar G. Schram: Hafréttur, bls. 89.
20 Ibid., bls. 19.
21 Sjá 91. og 1. mgr. 94. gr. hafréttarsamningsins.
22 Gunnar G. Schram: Hafréttur, bls. 89-90.
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úthafinu.23 Um uppgöngurétt, það er rétt manna af herskipi eða varðskipi til að fara um borð í

erlent skip á úthafinu, eru almenn ákvæði í 110. gr. hafréttarsamningsins. Rétturinn á einungis við

þegar rökstuddur grunur leikur á um að viðkomandi skip hafi: framið sjórán, skv. 100.–107. gr.

hafréttarsamningsins; stundað þrælaviðskipti, skv. 99. gr., eða fengist við ólöglegar

útvarpssendingar, skv. 109. gr. Enn fremur ef viðkomandi skip er þjóðernislaust eða í raun og

veru af sama þjóðerni og herskipið en siglir undir erlendum fána eða neitar að sýna fána sinn.

Einnig er í 111. gr. samningsins kveðið á um rétt til óslitinnar eftirfarar, það er ef rökstuddur

grunur leikur á um að erlent skip hafi gerst brotlegt við lög strandríkis innan sérefnahagslögsögu

þess hefur viðkomandi strandríki heimild til að stöðva skipið á úthafinu og færa það til hafnar að

ákveðnum skilyrðum uppfylltum sem nánar eru talin upp í greininni.24

2.4. Fiskveiðar á úthafinu

2.4.1. Inngangur

Langstærstur hluti fiskveiða fer fram innan sérefnahagslögsögu ríkja. Margir fiskstofnar eyða þó

hluta af lífi sínu á úthafinu og til eru tegundir sem einungis hafast við á því svæði.25 Vegna þess

að fiskveiðar eru að hluta til stundaðar utan yfirráðasvæðis ríkja verður að fara fram alþjóðleg

stjórn fiskveiða og er það gert með alþjóðalögum og samvinnu milli ríkja.

 Alþjóðlegar reglur um stjórn fiskveiða má greina í tvennt eftir tímabilum. Fyrra tímabilið er

fyrir miðjan áttunda áratuginn og einkenndist það af þröngum yfirráðasvæðum strandríkja á

hafinu úti fyrir ströndum þeirra og alþjóðlegri samvinnu um stjórn fiskveiða í gegnum alþjóðlegar

fiskveiðistjórnunarstofnanir. Seinna tímabilið er frá miðjum áttunda áratugnum og varðandi það

er helst að nefna ákvörðun um möguleika fyrir ríki að færa sérefnahagslögsögu sína út í 200

sjómílur frá grunnlínum. Þar með voru stjórnunar- og verndunarráðstafanir settar í hendur

ríkjanna sjálfra innan þessara 200 mílna en þar er yfirleitt að finna flesta nýtilega fiskstofna.26

Talið var að stækkun efnahagslögsögu mundi koma í veg fyrir hagsmunaárekstra varðandi

hagnýtingu fiskstofna á alþjóðavettvangi. Einnig var talið að með því að veita ríkjum lögsögu í

23 Undantekningarnar ná þó ekki til herskipa og varðskipa. Aðeins fánaríkinu er heimilt að hafa afskipti af þeim
skipum meðan þau eru stödd á úthafinu, skv. 95. og 96. gr. hafréttarsamningsins.
24 Gunnar G. Schram: Hafréttur, bls. 93.
25 Robin Rolf Churchill og Alan Vaughan Lowe: The Law of the Sea, bls. 296.
26 Ibid., bls. 283
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fiskveiðum innan sérefnahagslögsögunnar væri viðeigandi verndun og stjórnun þessarar auðlindar

tryggð.27

 Þrátt fyrir þessa ákvörðun um að stækka yfirráðasvæði ríkja hvað varðar fiskveiðar og fleira

þurfti samt sem áður að setja ákvæði um stjórn fiskveiða á úthafinu. Ekki náðist þó fullnægjandi

samstaða á milli ríkja um réttarstöðu úthafsins og eru ákvæðin lítið breytt frá því fyrsta

hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna fór fram árið 1958.28 Segja má að ákvæði samningsins um

úthafsveiðar taki í raun ekki á þeim vanda sem steðjar að fiskstofnum á úthafinu vegna ofveiði og

skorts á stjórnun. Hann er samt sem áður tvímælalaust meginréttarheimildin á sviði hafréttar og

grundvöllur fyrir ítarlegri reglusetningu á sviði fiskveiðistjórnunar, þar með talið á úthafinu.

2.4.2. Hafréttarsamningurinn

Hafréttarsamningurinn var samþykktur þann 10. desember 1982 og tók gildi 16. nóvember

1994.29 Samkvæmt 4. mgr. inngangsorða samningsins er markmið hans að koma á, með

tilhlýðilegu tilliti til fullveldis allra ríkja:

réttarskipun fyrir smá sem stór höf sem muni auðvelda alþjóðlegar samgöngur og stuðla að
friðsamlegum notum smárra sem stórra hafa, sanngjarnri og góðri nýtingu auðlinda þeirra, verndun
lífrænna auðlinda þeirra og könnun, verndun og varðveislu hafrýmisins.

 Líkt og áður hefur fram komið var hafréttarsamningnum ætlað að vera eins konar stjórnarskrá

hafsins. Það er einkenni stjórnarskráa að ákvæði þeirra eru yfirleitt frekar almenn og oft skortir

meðvitað nokkuð á nákvæmni. Einn helsti galli hafréttarsamningsins er að við gerð hans mistókst

að setja nægilega skýr ákvæði varðandi verndun og stjórnun deilistofna og víðförulla fiskstofna

en það hefur skapað töluverð vandamál og togstreitu á milli ríkja.30

 Hafréttarsamningurinn er það sem kalla má heildarsamningur. Gildissvið hans er bæði mjög

víðtækt og ítarlegt. Hann á við um alla þætti nýtingar hafsins á öllum hafsvæðum og kveður á um

réttindi og skyldur ríkja innan sem utan yfirráðasvæða þeirra.31

27 Rosemary Rayfuse: „The Interrelationship Between the Global Instruments of International Fisheries Law“, bls.
110–111.
28 Robin Rolf Churchill og Alan Vaughan Lowe: The Law of the Sea, bls. 297.
29 Skv. upplýsingum frá 22. apríl 2009 eru nú 157 þjóðir aðilar að samningnum. Sjá vefsíðu Sameinuðu þjóðanna:
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations%2
0Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea
30 Rosemary Rayfuse: „The Interrelationship Between the Global Instruments of International Fisheries Law“, bls.
121.
31 Ibid., bls. 123.

http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations%252
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 Samkvæmt e-lið 87. gr. hafréttarsamningsins er öllum ríkjum frjálst að stunda veiðar á

úthafinu. Því frelsi eru þó settar skorður og ríki verða að uppfylla þau skilyrði sem fram koma í 2.

kafla VII. hluta, um verndun og stjórnun hinna lífrænu auðlinda úthafsins. Í 116. gr. samningsins

er frelsi til fiskveiða ítrekað en fyrir því sett mikilvæg skilyrði. Almennar undantekningar frá

frelsi til fiskveiða er að finna í 117.–119. gr. og eru þær einnig mjög mikilvægar, þótt þær séu

fremur almennt orðaðar, meðal annars um skyldu ríkja til samstarfs um verndun og stjórnun

lífrænna auðlinda í úthafinu. Þessar skyldur eru nánar útfærðar í úthafsveiðisamningnum.

 Umfjöllun um þær reglur sem gilda um fiskveiðar á úthafinu samkvæmt hafréttarsamningnum

má skipta í þrjá meginþætti: réttinn til frjálsra fiskveiða á úthafinu skv. 116. gr. samningsins og

undantekningar sem á því frelsi eru; skylduna til þess að taka upp viðeigandi verndunarráðstafanir

eins og kveðið er á um í 117. og 119. gr. samningsins; og loks skylduna til samstarfs á

alþjóðavettvangi sbr. 118. gr. samningsins. Nú skal fjallað frekar um þessa þætti hvern fyrir sig.

2.4.2.1.  Rétturinn til frjálsra fiskveiða á úthafinu

Eins og fram kemur hér að ofan er frelsi til fiskveiða bundið þeim skilyrðum sem kveðið er á um í

a–c-lið 116. gr. hafréttarsamningsins.32

 Í fyrsta lagi verða ríki að stunda veiðar í samræmi við samningsbundnar skuldbindingar sínar,

það er þau verða að standa við þá samninga sem þau hafa þegar gert. Þetta skilyrði var sett meðal

annars til að tryggja áframhaldandi árangur og framtíð þeirra samninga sem þegar höfðu verið

gerðir á vettvangi alþjóðlegrar fiskveiðistjórnunar.33

 Annað skilyrðið varðar réttindi, skyldur og hagsmuni strandríkja sem meðal annars er kveðið

á um í 2. tl. 63. gr. og 64.–67. gr. samningsins. Þær greinar eiga við um deilistofna sem hafast við

bæði innan sérefnahagslögsögu ríkja og á úthafinu, víðförula fiskstofna, sjávarspendýr, ársækna

stofna34 og hafsækna stofna.35 Millivísun 116. gr. samningsins til 63.–67. gr. tengir saman VII. og

V. hluta samningsins. Þannig er gert ráð fyrir að sami fiskstofn geti hafist við innan og utan

sérefnahagslögsögu ríkis. Þau ákvæði sem mestu máli skipta fyrir þessa umfjöllun varða

deilistofna og víðförula fiskstofna.

32 „Öll ríki  hafa rétt til að láta ríkisborgara sína stunda veiðar á úthafinu í samræmi við: a) samningsbundnar
skuldbindingar sínar; b) réttindi, skyldur og hagsmuni strandríkja sem m.a. er kveðið á um í 63. gr., 2. tl., og 64. – 67.
gr.; og c) ákvæði þessa kafla.“
33 Stuart M. Kaye: International Fisheries Management, bls. 144-145.
34 Á ensku: anadromous stocks.
35 Á ensku: catadromous species.
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 Í 2. mgr. 63. gr. er kveðið á um deilistofna sem veiðast bæði innan sérefnahagslögsögu ríkja

og á aðlægu svæði utan lögsögu ríkja. Þar segir:

Þar sem sami stofninn eða stofnar tengdra tegunda eru bæði í sérefnahagslögsögunni og á aðlægu
svæði utan lögsögunnar skulu strandríkið og ríkin, sem veiða þessa stofna á aðlæga svæðinu,
annaðhvort beint eða fyrir milligöngu viðeigandi undirsvæðis- eða svæðisstofnana, leitast við að
koma sér saman um nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda þessa stofna á aðlæga svæðinu.

 Ákvæðið veitir í raun strandríki rétt til að taka þátt í samstarfi varðandi úthafsveiðar á svæði

sem liggur að sérefnahagslögsögu þess, hvort sem strandríkið stundar úthafsveiðar á því svæði

eða ekki. Hvað varðar úthafsveiðiákvæði hafréttarsamningsins heimila þau einungis þeim ríkjum

sem í raun veiða á úthafinu að taka þátt í samstarfinu og því var þetta ákvæði nauðsynlegt til að

tryggja nægilega hagsmuni viðkomandi strandríkis vegna þeirra stofna sem finnast bæði innan og

utan sérefnahagslögsögu þess.36

 Sama á við um víðförula fiskstofna.37 Þeir ferðast um lögsögu margra ríkja sem og um úthafið

og því hafa mörg ríki, bæði strandríki og önnur, hagsmuni af því að gerðar verði nauðsynlegar

verndunarráðstafanir sem hefðu takmörkuð áhrif ef þeim væri ekki beitt af samkvæmni og á

samræmdan hátt á öllu því svæði sem viðkomandi stofn fer um. Í 1. mgr. 64. gr.

hafréttarsamningsins segir meðal annars:

Strandríkið og önnur ríki, sem ríkisborgarar frá veiða á svæðinu hinar miklu fartegundir er taldar
eru upp í I. viðauka, skulu starfa saman beint eða á vettvangi viðeigandi alþjóðastofnana með það í
huga að tryggja verndun og stuðla að því að náð verði markmiðinu um bestu nýtingu þessara
tegunda á öllu svæðinu, bæði í sérefnahagslögsögunni og utan hennar.

 Ákvæðið víkkar út skylduna til samvinnu og samkvæmt því nær hún einnig til stjórnunar á

fiskstofnunum, samanber orðalagið „stuðla að því að náð verði markmiðinu um bestu nýtingu

þessara tegunda“.38

 Það að taka skuli mið af réttindum strandríkja, skv. b-lið 116. gr., gefur sterklega til kynna að

frelsi til fiskveiða sé takmarkað af rétti annarra ríkja, sérstaklega strandríkja. Í samningnum er þó

ekki tekið sérstaklega fram né skýrt á nokkurn hátt hvað felst í þessum takmörkunum.39

36 Ellen Hey: „The Fisheries Provisions of the LOS Convention“, bls. 24.
37 Í þessari ritgerð verður hugtakið „highly migratory species“ þýtt sem ,víðförlir fiskstofnar‘, í samræmi við íslenska
þýðingu á úthafsveiðisamningnum, í staðinn fyrir ,miklar fartegundir‘ eins og stendur í íslenskri þýðingu
hafréttarsamningsins.
38 José A. de Yturriaga: The International Regime of Fisheries, bls. 166.
39 William T. Burke: The New International Law of Fisheries, UNCLOS 1982 and Beyond, bls. 95.
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 Í b-lið 1. mgr. 116. gr. er notað orðalagið m.a.40 en það gæti gefið til kynna að strandríki hafi

önnur réttindi, skyldur eða hagsmuni á úthafinu, en svo er þó ekki. Hafréttarsamningurinn veitir

strandríki hvorki forgangsrétt né sérstakan rétt til veiða á aðliggjandi úthafssvæði. Samkvæmt

samningnum getur ekkert ríki því krafist forgangsréttar eða sérstaks réttar til nýtingar á

auðlindum úthafsins né heldur komið í veg fyrir að annað ríki nýti þar lögmæt réttindi sín.41

 Í hinu svokallaða Fiskveiðilögsögumáli,42 þar sem Alþjóðadómstóllinn43 stóð frammi fyrir því

að meta réttmæti ákvörðunar íslenskra stjórnvalda um að færa mörk sérefnahagslögsögunnar úr

tólf í fimmtíu sjómílur árið 1972, hélt dómurinn því fram að það teldist til þjóðréttarvenju að

strandríki sem væri efnahagslega sérstaklega háð fiskveiðum, gæti í sumum tilfellum haft forgang

að sókn í úthafsstofna á aðliggjandi úthöfum. Niðurstaða dómsins hefur hins vegar verið

gagnrýnd vegna skorts á sönnunum og ónákvæmni þessarar meintu reglu og ekki hefur neitt

annað ríki, fyrr eða síðar svo vitað sé, reitt sig á þessa reglu.44

 Þriðja skilyrðið varðandi réttinn til fiskveiða á úthafinu er að finna í c-lið 116. gr. en þar er

kveðið á um rétt og skyldu til að stunda veiðar á úthafinu í samræmi við ákvæði 2. kafla VII.

hluta. Um er að ræða greinar 117., 118. og 119. og í næstu tveimur köflum verður gerð grein fyrir

þeim.

2.4.2.2.  Skyldan til að taka upp viðeigandi verndunarráðstafanir

Eins og kveðið er á um í 117. gr. hafréttarsamningsins ber öllum ríkjum „skylda til að gera,

einum sér eða í samstarfi við önnur ríki, þær ráðstafanir vegna ríkisborgara sinna hvers um sig

sem nauðsynlegar kunna að vera til verndunar hinna lífrænu auðlinda úthafsins.“ Ákvæðið er í

samræmi við 2. mgr. 1. gr. Genfarsamningsins um fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á

úthafinu.45 Segja má að reglan hafi verið fest í sessi sem þjóðréttarvenja.46 Því til stuðnings má

benda á dóm Alþjóðadómstólsins í Fiskveiðilögsögumálinu sem túlkaði þessa skyldu á

eftirfarandi hátt:

40 Á ensku: inter alia.
41 José A. de Yturriaga: The International Regime of Fisheries, bls. 155–156.
42 AD, Fisheries Jurisdiction Case, 25. júlí 1974, ICJ Reports 1974, bls. 3.
43 International Court of Justice.
44 Robin Rolf Churchill og Alan Vaughan Lowe: The Law of the Sea, bls. 285.
45 Samningurinn var samþykktur í kjölfar fyrstu hafréttarráðstefnunnar (UNCLOS I) og nefnist á ensku „The High
Seas Fishing Convention.“
46 Stuart M. Kaye: International Fisheries Management, bls. 145–146.
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It is one of the advances in maritime international law resulting from the intensification of fishing,
that the former laissez-faire treatment of the living resources of the sea in the high seas has been
replaced by a recognition of a duty to have due regard to the rights of other States and the needs of
conservation for the benefit of all.47

 Segja má að 119. gr. hafréttarsamningsins hafi að geyma fræðilegan grunn fiskveiðistjórnunar

á úthafinu. Í grundvallaratriðum er hann sá sami og notaður er fyrir stjórnun innan

sérefnahagslögsögunnar. Í greininni er kveðið á um að þegar ríki ákveða leyfilegan afla og gera

aðrar verndunarráðstafanir vegna lífrænna auðlinda í úthafinu skuli þau:

gera ráðstafanir sem miða að því, á grundvelli bestu vísindalegu niðurstaðna sem hlutaðeigandi
ríkjum eru tiltækar, að stofnum nýttra tegunda sé haldið í eða komið aftur upp í stærð sem getur
gefið af sér hámarkslangtímaafla, með þeim takmörkunum sem felast í viðkomandi umhverfis- og
efnahagsaðstæðum, […] og skal hafa hliðsjón af veiðiháttum, innbyrðis tengslum stofna og almennt
viðurkenndum alþjóðlegum lágmarksreglum […].

 Þetta ákvæði, það er a-liður 1. mgr. 119. gr., er nánast samhljóða 3. mgr. 61. gr., með þeirri

undantekningu þó að í þeirri fyrrnefndu er ekki tekið sérstakt tillit til efnahagslegra þarfa

strandveiðistöðva.48

 Samkvæmt b-lið 1. mgr. 119. gr. ber ríkjum enn fremur að:

taka tillit til áhrifa þeirra á tegundir sem eru tengdar eða háðar nýttum tegundum svo að stofnum
þessara tengdu eða háðu tegunda sé haldið ofan við eða komið aftur upp fyrir mörk þar sem
viðkomu þeirra kann að verða alvarlega ógnað.

 Ákvæðið er til þess fallið að auðvelda samræmingu í stjórnun og verndun þessara auðlinda og

er í samhengi við kröfur undanfarandi reglna í kafla 2. Það á sérstaklega við um þá stofna sem

hafast við bæði innan sérefnahagslögsögu ríkja og á úthafinu og þarfnast þess vegna

yfirgripsmeiri stjórnunar.

 Þótt ákvæði 119. gr. hafréttarsamningsins sé sambærilegt við áðurnefnda 61. gr. hans, þar sem

kveðið er á um verndun innan sérefnahagslögsögunnar, ber annað mikilvægt atriði í milli og það

er að skv. 61. gr. er strandríkinu veitt vald til þess að setja ákveðnar verndunarráðstafanir en hvað

119. gr. varðar er engu tilteknu ríki gefið sambærilegt vald heldur er tilvísunin almenn.49

47 AD, Fisheries Jurisdiction Case, 25. júlí 1974, ICJ Reports 1974, bls. 3, 72. mgr.
48 Á ensku: coastal fishing communities. Stuart M. Kaye: International Fisheries Management, bls. 149.
49 José A. de Yturriaga: The International Regime of Fisheries, bls. 157–158.
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2.4.2.3. Skyldan til samvinnu

Í 118. gr. hafréttarsamningsins er kveðið á um samstarf ríkja um verndun og stjórnun lífrænna

auðlinda. Þar segir:

Ríki  skulu  starfa  saman  hvert  með  öðru  að  verndun  og  stjórnun  lífrænna  auðlinda  á
úthafssvæðunum. Ef ríkisborgarar ríkja hagnýta sömu lífrænu auðlindirnar, eða mismunandi
lífrænar auðlindir á sama svæði, skulu þau hefja samningaviðræður með það í huga að gera
nauðsynlegar ráðstafanir til verndunar hinna lífrænu auðlinda sem um ræðir. Skulu þau eftir
atvikum starfa saman að því að setja á laggirnar í þessu skyni veiðistofnanir á undirsvæðinu eða
svæðinu.

 Þessi samstarfsskylda er ekki einungis afsprengi þriðju hafréttarráðstefnunnar heldur er skýrt

kveðið á um hana í Fiskveiðilögsögumálinu.50 Í framhaldi af umfjöllun dómsins um skyldu ríkja

til að setja verndunarráðstafanir segir:

Consequently, both Parties have the obligation to keep under review the fishery resources in the
disputed waters and to examine together, in the light of scientific and other available information,
the measures required for the conservation and development, and equitable exploitation, of those
resources, taking into account any international agreement in force between them, such as the
North-East Atlantic Fisheries Convention of 24 January 1959, as well as such other agreements as
may be reached in the matter in the course of further negotiation.51

 Segja má að skyldan til samvinnu sé því rökrétt afleiðing skyldunnar til að vernda lífrænar

auðlindir úthafsins.

 Í greininni er bætt við skilyrðinu um stjórnun og raunar kemur það fyrir í fleiri ákvæðum V.

og VII. kafla samningsins. Þó er hvergi minnst berum orðum á hvað felst í því hugtaki. Má segja

að verndunarráðstafanir stuðli að sjálfbærni auðlindarinnar en að stjórnun sé notuð í samhengi við

aðgerðir tengdar nýtingu á auðlindunum.52 Skyldan til samvinnu getur verið uppfyllt bæði með

beinu samstarfi (t.d. tvíhliðasamstarfi) eða með því að setja á fót svæðisbundna

fiskveiðistjórnunarstofnun.53 Um lagagrundvöll svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana

verður fjallað síðar í ritgerðinni.

50 Stuart M. Kaye: International Fisheries Management, bls. 148.
51 AD, Fisheries Jurisdiction Case, 25. júlí 1974, ICJ Reports 1974, bls. 3, 72. mgr.
52 José A. de Yturriaga: The International Regime of Fisheries, bls. 159.
53 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 4.
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2.4.3. Aðrir alþjóðlegir gerningar á sviði fiskveiðistjórnunar

Snemma á tíunda áratug síðustu aldar var þegar orðið ljóst að ákvæði hafréttarsamningsins

varðandi úthafsveiðar voru ófullnægjandi.54 Ríki heims tóku að átta sig á alvarleika málsins og

talsverð efling varð í alþjóðasamstarfi á þessum vettvangi í kjölfarið. Megináhrifavaldurinn var

ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun (the United Nations Conference on

Environment and Development (UNCED)) sem haldin var í Rio de Janeiro árið 1992. Í 17. kafla

dagskrár 21,55 sem samþykkt var á ráðstefnunni, var meðal annars lýst yfir áhyggjum af

fiskveiðum og stöðu fiskstofna í heiminum.56

 Dagskrá 21 er ekki lagalega bindandi en 17. kafli hennar boðar nánari útfærslu á reglum

hafréttarsamningsins. Margar af þessum reglum hafa verið staðfestar í ályktunum allsherjarþings

Sameinuðu þjóðanna og í síðari samningum. Eitt af aðalmarkmiðum 17. kaflans var að hvetja ríki

til að setja á stofn ríkjaráðstefnu undir merkjum Sameinuðu þjóðanna með það að markmiði að

efla ákvæði hafréttarsamningsins sem vörðuðu deilistofna og víðförula fiskstofna. Afrakstur þessa

samstarfs urðu meðal annars neðangreindir alþjóðlegir gerningar.57

 Fyrstan ber að nefna samning um að stuðla að fylgni fiskiskipa á úthafinu við alþjóðlegar

verndunar- og stjórnunarráðstafanir,58 hér eftir nefndur fylgnisamningurinn. Hann var saminn á

vegum Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO) og samþykktur þann 24.

nóvember 1993.59 Næst er nefndur samningur um framkvæmd ákvæða hafréttarsamnings

Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1982 um verndun deilistofna og víðförulla fiskstofna og

54 Kristina M. Gjerde: „High Seas Fisheries Management under the Convention on the Law of the Sea“, bls. 292.
55 Agenda 21.
56 Vandamálin sem bent var á voru m.a. stjórnlausar fiskveiðar, umframgeta, of stórir skipaflotar, útflöggun skipa til
að forðast eftirlit, ókjörhæf veiðarfæri, óáreiðanlegir gagnagrunnar og vöntun á nægjanlegri samvinnu milli ríkja. Á
þeim tíma veiddust u.þ.b. 5% af öllum veiddum afla á úthafinu. Í þessum 17. kafla viðurkenndu ríki mikilvægi þess
að sjálfbær stjórnun auðlinda hafsins krefðist samþættra aðgerða með beitingu varúðarsjónarmiða að leiðarljósi.
Ríkin skuldbundu sig til að vernda og nýta lífrænar auðlindir úthafsins á sjálfbæran hátt. Ríki voru beðin um að vinna
saman á úthafinu til að vernda lífrænar auðlindir, ýta undir þróun og notkun kjörhæfra veiðarfæra og veiðiaðferða,
tryggja virka gæslu og framfylgd, vernda og koma aftur á fót tegundum í útrýmingarhættu, vernda búsvæði og önnur
líffræðilega viðkvæm svæði og stuðla að vísindarannsóknum. Dagskrá 21, 17. kafli, mgr. 17.44–17.68.
57 Hugtakið alþjóðlegur gerningur er þýðing á enska hugtakinu international instrument. Sjá t.d.
http://hugtakasafn.utn.stjr.is/. Rosemary Rayfuse: „The Interrelationship Between Global Instruments of International
Fisheries Law“, bls. 113.
58 Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing
Vessels on the High Seas.
59 Skv. upplýsingum á vefsíðu FAO 29. apríl 2009 voru aðilar að samningnum 38 talsins. Sjá:
http://www.fao.org/Legal/treaties/012s-e.htm

http://hugtakasafn.utn.stjr.is/.
http://www.fao.org/Legal/treaties/012s-e.htm
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stjórnun veiða úr þeim, sem í daglegu tali er nefndur úthafsveiðisamningurinn.60 Hann var

samþykktur þann 4. desember 1995 og tók gildi 11. desember 2001.61 Loks skal nefna siðareglur

FAO um ábyrgð í fiskimálum,62 sem samþykktar voru 31. október 1995 á vettvangi FAO.

 Þótt einungis fylgnisamningurinn og úthafsveiðisamningurinn séu lagalega bindandi er öllum

þessum gerningum ætlað að fylla í eyður hafréttarsamningsins. Ákvæði þeirra eru ekki gerð til að

koma í stað þess lögsöguramma sem mælt er fyrir um í fiskveiðiákvæðum hafréttarsamningsins,

heldur er með þeim leitast við að bæta við og byggja á þeim lagaramma til að koma á alþjóðlegu

verndunar- og stjórnunarfyrirkomulagi sem stuðlar að sjálfbærri þróun fiskveiða. Á meðan

fiskveiðiákvæði hafréttarsamningsins varða aðallega lögsögureglur og innihalda fáar efnisreglur

er í þessum nýju gerningum að finna hvort tveggja lögsögureglur og efnisreglur um vernd og

stjórnun.63 Hér á eftir verður vísað til ákvæða þeirra eftir því sem efni ritgerðarinnar gefur tilefni

til.

 Gerð þessara gerninga var nauðsynleg og allir hafa þeir haft jákvæð áhrif á þróun

fiskveiðistjórnunar. Þegar kemur að því að meta raunveruleg áhrif verður þó að hafa í huga að

einungis tveir þeirra eru lagalega bindandi og báðir eiga langt í land með að ná aðilafjölda

hafréttarsamningsins.  Þegar  á  reynir  er  því  ef  til  vill  ekki  mikið  hald  í  ákvæðum  þessara

samninga, allavega ekki á meðan ákvæði þeirra hafa ekki öðlast stöðu þjóðréttarvenju. Það skal

þó undirstrikað að hér er ekki verið að gera lítið úr mikilvægi þessara gerninga heldur einungis

varpað ljósi á raunverulegt vægi þeirra.

2.5. Niðurstöður

Segja má að grundvöllur meginreglunnar um frelsi úthafsins sé að enginn megi eigna sér réttindi

á úthafinu sem slíku en reglan feli ekki í sér ótakmarkað frelsi til athafna á úthafinu, enda er

frelsið  skilyrt  hvað  varðar  fiskveiðar.  Eins  og  sýnt  hefur  verið  fram  á  hér  að  ofan  má  telja

óumdeilt að frelsi til fiskveiða á úthafinu sé takmörkunum háð. Spurningin er hvort ákvæði

hafréttarsamningsins tryggi nægilega vernd og stjórnun veiða úr fiskstofnum á úthafinu.

60 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea
December 10, 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory
Fish Stocks.
61 Skv. upplýsingum frá 22. apríl 2009 eru nú 75 aðilar að samningnum.
Sjá:http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations
%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea
62 Code of Conduct for Responsible Fisheries.
63 Ellen Hey: „Global Fisheries Instruments Adopted in the Post-UNCLOS III Period“, bls. 7–8.
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 Það sem verður að gera er að útfæra nánar og framkvæma þau ákvæði samningsins sem lúta

að verndun og stjórnun þessara stofna og alþjóðasamstarfi þar um, þar á meðal með stofnun

svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana. Sé það gert á fullnægjandi hátt þarf sú staðreynd að

í samningnum sé frelsi til fiskveiða nefnt ekki að standa í vegi fyrir því að mögulegt sé að tryggja

nægilega verndun og stjórnun veiða úr fiskstofnum á úthafinu.

 Stærra vandamál er lögsögureglan. Það að fánaríki skuli hafa sérlögsögu yfir skipum sínum á

úthafinu gerir að verkum að sú ábyrgð að tryggja fylgni við alþjóðlegar verndunarráðstafanir á

úthafinu er eingöngu í höndum fánaríkisins en mörg þessara ríkja eru ekki einu sinni fær um að

framkvæma eigin lög innan sérefnahagslögsögu sinnar.64 Einnig hamlar það skilvirkni þeirra

stofnana sem sjá um verndun og stjórnun varðandi lífrænar auðlindir úthafsins, sérstaklega þegar

viðkomandi fánaríki vill ekki eða getur ekki tryggt fylgni við þær verndunarráðstafanir sem í gildi

eru.65

 Ólöglegar úthafsveiðar eru ekki á meðal athafna sem heimila undantekningu frá

lögsögureglunni, þannig að ef ríki er staðið að því að stunda þar ólöglegar veiðar er almennt ekki

mögulegt  fyrir  skip  annarra  ríkja  að  hefja  neinar  beinar  aðgerðir  þar  gegn  því  skipi.

Úthafsveiðisamningurinn kvað á um nýjung varðandi þessa lögsögureglu en með samningnum

var lögfest ákvæði sem heimilar aukna lögsögu ríkja, annarra en fánaríkja, á úthafinu.66 Til þessa

úrræðis er þó einungis hægt að grípa milli aðila að samningnum, það er ríki sem ekki eru aðilar að

samningnum eru ekki bundin af ákvæðinu. Áhrif þess eru því takmörkuð að þessu leyti, að

minnsta kosti meðan reglan hefur ekki öðlast stöðu þjóðréttarvenju.

 Að undanförnu hafa verið sett fram möguleg úrræði til að takast á við það vandamál sem

lögsögureglan skapar á úthafinu. Er þar meðal annars um að ræða hugmyndir um aukna lögsögu

ríkja á úthafinu og um gagnaðgerðir ríkja vegna athafna annars ríkis á úthafinu.67 Umfjöllun um

þessi mögulegu úrræði er efni í aðra ritgerð svo hér verður látið nægja að geta þeirra.

64 Stuart M. Kaye: International Fisheries Management, bls. 473.
65 Ibid., bls. 475.
66 1. mgr. 21. gr. úthafsveiðisamningsins: „Á úthafssvæði sem veiðistjórnarstofnun eða -fyrirkomulag á undirsvæði
eða svæði nær til er aðildarríki sem er aðili að stofnuninni eða þátttakandi í fyrirkomulaginu heimilt að láta löggilta
eftirlitsmenn sína fara um borð í og skoða, samkvæmt 2. tölul., fiskiskip er sigla undir fána annars aðildarríkis að
samningi þessum, hvort sem það aðildarríki er jafnframt aðili að stofnuninni eða þátttakandi í fyrirkomulaginu eður
ei, í því skyni að tryggja að farið sé eftir verndunar- og stjórnunarráðstöfunum vegna deilistofna og víðförulla
fiskstofna sem stofnunin eða þátttakendur í fyrirkomulaginu hafa ákveðið.“
67 Rosemary Rayfuse hefur látið þónokkuð að sér kveða varðandi auknar aðgerðir gegn erlendum skipum á úthafinu
og eru hugmyndir hennar framsæknar og áhugaverðar. Sjá meðal annars: Rosemary Rayfuse: „Countermeasures and
High Seas Fisheries Enforcement“, Netherlands International Law Review, 1. tbl. 2004, bls. 41-76. Ekki eru
fræðimenn á eitt sáttir um svo framsæknar hugmyndir og má hér m.a. nefna grein sem skrifuð var sem svar við
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 Hins vegar verður nú leitast við að lýsa hvernig mögulegt er að ná árangri í baráttunni gegn

ólöglegum fiskveiðum á úthafinu þrátt fyrir tilvist lögsögureglunnar, það er með beitingu

svokallaðra hafnríkisaðgerða á vettvangi svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana.

ofangreindri grein. Sjá: Douglas Guilfoyle: Interdicting Vessels to Enforce the Common Interest: „Maritime
Countermeasures and the Use of Force“. International and Comparative Law Quarterly, 1. tbl. 2007, bls. 69-82.
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3. Ólöglegar fiskveiðar

3.1. Inngangur

Vandamálin sem ólöglegar fiskveiðar skapa eru varla ný af nálinni. Staða fiskstofna um allan

heim er alvarleg, stofnar eru enn ofveiddir og nýting þeirra því ósjálfbær. Áratuga ofveiði hefur

leitt til yfirvofandi hættuástands á fiskstofnum um allan heim. Hrun á verðmætum þorskstofnum í

Norðvestur-Atlantshafi og ufsa í Beringshafi á 10. áratug síðustu aldar eru dæmi um hverjar

afleiðingarnar geta orðið þegar fiskveiðum er ekki stjórnað á sjálfbæran hátt. Þrátt fyrir það, og

þó að áhrifarík stjórnun sé til staðar á sumum svæðum, hefur ekki tekist að koma í veg fyrir

ofveiði og hægt gengur að koma stofnum aftur í fyrra horf. Þetta ástand er staðreynd, þó svo að

stór hluti af fiskveiðum sé stundaður með löglegum hætti, og hefur leitt til aukins alþjóðlegs

samstarfs um að reyna að bæta verndun og stjórnun á fiskstofnum. Síðustu ár hefur nýtt hugtak

skotið upp kollinum: „Illegal, Unreported and Unregulated fishing“, eða „IUU fishing“, og er um

að ræða óábyrgar fiskveiðar að yfirlögðu ráði sem flýta fyrir hnignun fiskstofna.68 Áður en lengra

er haldið er ekki úr vegi að útskýra nánar hvað í þessu hugtaki felst.

3.2. Skilgreining

Á alþjóðavettvangi hefur verið vísað til ólöglegra fiskveiða sem „IUU fishing“. Hugtakið er talið

eiga upptök sín árið 1997 innan CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic

Marine Living Resources) þar sem það var meðal annars notað til að lýsa fiskveiðum án leyfis á

ákveðinni  fisktegund  á  eftirlitssvæði  CCAMLR  –  af  aðilum  sem  ekki  voru  aðilar  að

fiskveiðistjórnunarstofnuninni – og einnig ótilkynntum veiðum skipa sem sigldu undir fána aðila

stofnunarinnar. Árið 1999 báru áströlsk stjórnvöld hugtakið undir FAO. Sama ár samþykkti

ráðherrafundur á vegum FAO hina svokölluðu Rómaryfirlýsingu varðandi siðareglur um ábyrgð í

fiskimálum sem lýsti yfir þeim áformum sínum að þróa hnattræna aðgerðaáætlun til að takast á

áhrifaríkan hátt á við ólöglegar fiskveiðar, þar á meðal hin svokölluðu hentifánaskip. Leiddi það

til aðgerðaáætlunar á vegum FAO (International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)) sem samþykkt var árið 2001.69

68 Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas, bls. 14.
69 Í inngangi aðgerðaáætlunarinnar er lýst yfir áhyggjum af auknum ólöglegum fiskveiðum og að þær grafi undan
tilraunum til að vernda og stjórna fiskstofnum varðandi allar fiskveiðar. Þegar fiskveiðistjórnunarstofnanir standa
frammi fyrir þessu vandamáli, þ.e. að „IUU-fishing“ séu stundaðar á yfirráðasvæði þeirra, er erfitt fyrir þær að ná
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 Skilgreining aðgerðaáætlunarinnar á „IUU fishing“ er orðin útbreidd og virðist almennt vísað

til hennar þegar fjallað er um hugtakið, þrátt fyrir að í upphafi 3. gr. segi „In this document“ sem

vísar til þess að gildissvið skilgreiningarinnar sé takmarkað við aðgerðaáætlunina sjálfa og hafi

ekki verið ætlað að hafa áhrif út fyrir hana.70

 Ákvæði 3. gr. er mjög langt og ítarlegt og hljóðar svo:

3. In this document:
3.1 Illegal fishing refers to activities:
3.1.1 conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the
permission of that State, or in contravention of its laws and regulations;
3.1.2 conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries
management organization but operate in contravention of the conservation and management
measures adopted by that organization and by which the States are bound, or relevant provisions of
the applicable international law; or
3.1.3 in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by
cooperating State to a relevant regional fisheries management organization.
3.2 Unreported fishing refers to fishing activities:
3.2.1 which have not been reported, or have been misreported, to the relevant national authority, in
contravention of national laws and regulations; or
3.2.2 undertaken in the area of competence of a relevant regional fisheries management
organization which have not been reported or have been misreported, in contravention of the
reporting procedures of that organization.
3.3 Unregulated fishing refers to fishing activities:
3.3.1 in the area of application of a relevant regional fisheries management organization that are
conducted by vessels without nationality, or by those flying the flag of a State not party to that
organization, or by a fishing entity, in a manner that is not consistent with or contravenes the
conservation and management measures of that organization; or
3.3.2 in areas or for fish stocks in relation to which there are no applicable conservation or
management measures and where such fishing activities are conducted in a manner inconsistent
with State responsibilities for the conservation of living marine resources under international law.

 Árið 2003 var stofnaður starfshópur um „IUU-fishing“ á úthafinu. Aðdragandinn var sá að

lítill hópur sjávarútvegsráðherra71 og framkvæmdastjórar nokkurra frjálsra félagasamtaka72

ákváðu að taka höndum saman og hafa frumkvæði að því að koma á framfæri raunhæfum og

hagnýtum lausnum varðandi þetta vandamál. Úthafsstarfshópurinn var stofnaður til að ráðleggja

og fullgera framkvæmdaáætlun. Markmiðið með þessu var að útvega pólitíska forystu til að knýja

settum markmiðum. Það leiðir til þess að þjóðfélagsleg og efnahagsleg tækifæri glatast til lengri og skemmri tíma og
hefur neikvæð áhrif á matvælaöryggi og umhverfisvernd. Ólöglegar fiskveiðar geta leitt til hruns fiskstofna eða
skaðað tilraunir til að koma þeim stofnum aftur á fót sem áður hafa hrunið. Einnig er bent á að þeir alþjóðlegu
gerningar sem í gildi séu og varði úthafsveiðar hafi ekki verið nægilega áhrifaríkir vegna skorts á pólitískum vilja,
forgangsröðun, getu eða úrræðum til að fullgilda og innleiða þessa samninga.
70 Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas, bls. 93.
71 Frá Ástralíu, Kanada, Chile, Namibiu, Nýja-Sjálandi og Bretlandi.
72 The Earth Institute, IUCN-World Conservation Union and WWF International.
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fram hagnýt úrræði sem gætu verið innleidd þegar í stað. Þær lausnir sem voru lagðar til voru

gerðar til þess að bæta upp þær aðgerðir sem þegar var unnið að á alþjóðavísu. Starfshópurinn

einblíndi fyrst og fremst á fiskveiðar á úthafinu utan yfirráðasvæða ríkja þar sem ólöglegar

fiskveiðar grafa undan alþjóðlegum samningum og stjórnun á þessari auðlind sem er sameign alls

mannkyns.73

 Í upphafi verkefnisins tók starfshópurinn þá ákvörðun að skilgreina hugtakið sem

heildarhugtak er innihéldi ákveðna þætti. Þessir þættir endurspegla greinilega áherslu

starfshópsins á úthafið fremur en sérefnahagslögsögu ríkja, þótt nokkur skörun sé varðandi vissa

þætti.74 Þeir þættir sem starfshópurinn lagði áherslu á eru: fiskveiðar sem brjóta í bága við lög og

skyldur á alþjóðavettvangi; fiskveiðar á úthafinu, þar sem engar formlegar stjórnunarráðstafanir

eru í gildi, sem brjóta í bága við hinar víðtækari skyldur ríkja samkvæmt hafrétti til að vernda og

stjórna lífrænum auðlindum úthafsins; fiskveiðar þjóðernislausra skipa eða þeirra sem sigla undir

fána ríkja sem ekki eru aðilar að viðkomandi svæðisbundinni fiskveiðistjórnunarstofnun, sem eru

ósamkvæmar eða brjóta í bága við þær verndunar- og stjórnunarráðstafanir sem settar hafa verið

af viðkomandi stofnun eða víðtækari alþjóðlegum skyldum; fiskveiðar ríkisborgara eða skipa sem

sigla undir fána ríkja sem eru aðilar að viðkomandi fiskveiðistjórnunarstofnun, sem brjóta í bága

við þær verndunar- og stjórnunarráðstafanir sem settar hafa verið af stofnuninni eða viðkomandi

ákvæði viðeigandi alþjóðalaga; og fiskveiðar, þar á meðal innan eftirlitssvæðis svæðisbundinnar

fiskveiðistjórnunarstofnunar, sem hafa ekki verið tilkynntar eða ranglega tilkynntar viðkomandi

innlendum eða alþjóðlegum yfirvöldum þvert gegn alþjóðalögum og reglum.

 Í stuttu máli er hér um að ræða fiskveiðar á úthafinu sem brjóta í bága við verndunar- og

stjórnunarráðstafanir er settar hafa verið af svæðisbundnum fiskveiðistjórnunarstofnunum og hafa

ýmist verið stundaðar af skipum sem sigla undir fána aðila að fiskveiðistjórnunarstofnun eða

skipum skráðum á fána ríkja sem ekki eru aðilar með það að markmiði að komast hjá því að hlíta

gildandi reglum.75

 Í víðtækustu merkingu eiga ólöglegar fiskveiðar sér stað þegar skip eru starfrækt á þann hátt

að það brjóti í bága við fiskveiðilöggjöf. Þetta getur átt við fiskveiðar sem eru undir lögsögu

strandríkis eða úthafsveiðar undir stjórn svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunarstofnunar. Það getur

falið í sér fiskveiðar án leyfis, þar sem þess er krafist, eða veiðar í trássi við settar reglur. Einnig á

73 Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas, bls. 3.
74 Ibid., bls. 94, I. viðauki.
75 Ibid., bls. 23.
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þetta við um aðila að svæðisbundnum fiskveiðistjórnunarstofnunum sem brjóta í bága við

samþykktar reglur. Ótilkynntar veiðar76 eru veiðar sem ekki hafa verið tilkynntar eða ranglega

tilkynntar viðeigandi innlendum yfirvöldum eða svæðisbundinni stofnun, þvert gegn gildandi

lögum og reglum. Stjórnlausar veiðar77 vísa  almennt  til  fiskveiða  sem  eru  stundaðar  af

þjóðernislausum skipum eða skipum sem sigla undir fána ríkis sem ekki er aðili að viðkomandi

svæðisbundinni fiskveiðistjórnunarstofnun er fer með stjórn á viðkomandi svæði eða tegund.

Stjórnlausar fiskveiðar geta einnig verið veiðar á stofnum eða svæðum sem ekki eru undirorpin

neinum verndunar- eða stjórnunarráðstöfunum.78

 Það ber að athuga að þótt skýr greinarmunur sé á fiskveiðum sem eru ólöglegar, ótilkynntar

og stjórnlausar er einnig um nokkra skörun að ræða milli þessara flokka og þeir deila að hluta

sömu einkennum. Varðandi þessa umfjöllun er mikilvægast að draga mörkin milli úthafsveiða

sem eru undir stjórn einhvers79 (en geta þó einnig verið ólöglegar eða ótilkynntar) og stjórnlausra

úthafsveiða (sem geta verið ótilkynntar en ekki endilega ólöglegar). Í báðum tilfellum geta

afleiðingar þessara veiða teygt arma sína inn í lögsögu ríkja.80

 Niðurstaðan er því sú að á alþjóðavettvangi er hugtakið „IUU fishing“ almennt notað en

inntakið skilgreint á mismunandi hátt eftir viðfangsefni hverju sinni. Það er nokkrum

vandkvæðum bundið að reyna að finna samsvarandi hugtak á íslensku. Stuðst verður við

skilgreiningu úthafsstarfshópsins á „IUU fishing“. Óheppilegt þykir að nota það hugtak í

íslenskum texta og verður því notað hugtakið „ólöglegar fiskveiðar“ með vísun til

framangreindrar skilgreiningar, þótt það sé í raun ekki nægilega lýsandi fyrir vandamálið.81

3.3. Vandamálið

Vitaskuld er álag á fiskstofnum ekki einungis af völdum ólöglegra fiskveiða heldur er það hluti af

hnattrænu vandamáli sem orsakast af ofveiði. Vandamál varðandi úthafsveiðar eru mörg hver

afleiðingar ófullnægjandi fiskveiðistjórnunar innan lögsögu ríkja. Orsakir ósjálfbærra fiskveiða

eru margar og flóknar, meðal annars umframgeta, óheppilegir ríkisstyrkir og slæm stjórnun, svo

76 Á ensku: unreported fishing.
77 Á ensku: unregulated fishing.
78 Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas, bls. 15–16.
79 Á ensku: regulated fisheries.
80 Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas, bls. 16.
81 Hér á landi hefur einnig verið vísað til ólöglegra fiskveiða sem sjóræningjaveiða. Sú hugtakanotkun er hins vegar
misvísandi og verður að teljast óheppileg í ljósi þess að sjórán er rækilega skilgreint í hafréttarsamningnum og
ólöglegar fiskveiðar á úthafinu falla ekki þar undir.
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ekki sé minnst á áhrif ýmissa gjörða mannsins er tengjast umgengni við hafið. Þó er ljóst að tilvist

ólöglegra fiskveiða grefur enn meira undan tilraunum til að vernda og stjórna veiðum úr

fiskstofnum. Þær valda efnahagslegu tjóni og leggja matvælaöryggi strandríkja í hættu,

sérstaklega þróunarlanda. Einnig valda þær skaða, ekki einungis á marktegundum heldur hafa þær

víðtækari afleiðingar fyrir lífríki hafsins.

 Tilhneiging hefur verið í þá átt að setja alla þætti ólöglegra fiskveiða undir sama hatt en það

er misvísandi. Ólöglegar fiskveiðar eru varla ein tegund athafna og þær hafa víðtækar afleiðingar.

Ef lýsa ætti vandamálinu nákvæmlega þyrfti einnig að gera grein fyrir þeim efnahagslegu þáttum

sem tengjast því að veiða fisk og koma honum á markað, frá fjárfestingum og starfrækslu

fiskveiðiskipa til umskipunar afla á alþjóðavettvangi og sölu hans á heimsmarkað. Ef nást á

árangur í aðgerðum gegn ólöglegum fiskveiðum á úthafinu verður að skoða allar hliðar á stjórn

úthafsveiða, meðal annars aðgang að fiskstofnum og veitingu aflaheimilda, mat stofna,

vísindalegar og efnahagslegar rannsóknir, skipulag þeirra stofnana þar sem ákvarðanir eru teknar

og deilur leiddar til lykta og allar mögulegar framkvæmdaaðgerðir.82

 Það er miklum vandkvæðum bundið að leitast við að ákvarða umfang ólöglegra fiskveiða.

Þeir sem þær stunda og brjóta í bága við alþjóðlegar stjórnunarráðstafanir tilkynna augljóslega

ekki um aflann til að gera tölfræðinni hægara um vik. Því er mjög erfitt að meta magn ólöglegs og

ótilkynnts afla. Gerðar hafa verið skýrslur um stjórnlausar fiskveiðar en þær eru ófullkomnar.

Einnig eru fiskstofnar ekki fullrannsakaðir. Við þetta bætist að þann hluta afla sem veiddur hefur

verið ólöglega er ekki hægt að taka með í vísindalegum rannsóknum. Ólöglega veiddur afli er því

óþekkt prósenta af illa skilgreindri auðlind.83

 Ólöglegar fiskveiðar valda umtalsverðum efnahagslegum og félagslegum skaða. Hvað

úthafsveiðar varðar eru mestu efnahagslegu áhrifin af ofveiði langvarandi skortur á þessari

sameiginlegu auðlind sem kemur við alla hagsmunaaðila. Ólöglegar fiskveiðar hafa einnig bein

áhrif á þá sem stunda löglegar veiðar en það þýðir meðal annars aukinn kostnað fyrir þá, minni

atvinnu, lægri tekjur og lægri útflutningstekjur. Fiskur, hvort sem hann er veiddur með löglegum

eða ólöglegum hætti, er seldur á sama markaði en þeir sem gera það á löglegan hátt bera meiri

rekstrarkostnað vegna fylgni þeirra við verndunar- og stjórnunarráðstafanir. Þetta veldur

grundvallarójöfnuði milli þeirra sem fara eftir reglunum og þeirra sem brjóta þær. Þeir sem stunda

ólöglegar fiskveiðar eru „free riders“ sem hagnast á þeim fórnum er aðrir hafa fært og grafa þar

82 Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas, bls. 16.
83 Ibid., bls. 18.
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með undan þeim sem stunda löglegar veiðar og hvetja þá í raun til að virða einnig lög og reglur

að vettugi.

 Félagslegi skaðinn felst til dæmis í því að ólöglegar fiskveiðar hafa bein áhrif á lífsviðurværi

fiskveiðisamfélaga, sérstaklega í þróunarlöndunum, með því að grafa undan þeim fiskstofnum

sem þessi samfélög lifa á. Þeir sem starfrækja skip er stundar ólöglegar fiskveiðar nýta sér einnig

ófaglært vinnuafl í þörf fyrir vinnu. Þegar fánaríki viðkomandi skips hefur ekki fullnægjandi

eftirlit með því láta stjórnendur skipsins undir höfuð leggjast að mæta alþjóðlegum

öryggiskröfum og kröfum um vinnuaðstæður á skipinu.84

3.4. Hvernig er hægt að nálgast vandamálið?

Ólöglegar fiskveiðar eru jafnvel stundaðar á svæðum þar sem eftirlit er tiltölulega strangt og það

styður þá kenningu að þær séu fyrst og fremst stundaðar í hagrænu sjónarmiði sem líklegt er að

viðgangist á meðan vænta má ávinnings. Reynt hefur verið að greina hvað veldur vandamálinu.

Þessi fjárhagslegi hvati tengist meðal annars umframgetu í fiskiflota heimsins, mikilli eftirspurn

eftir fiski, efnahagslegum og félagslegum aðstæðum fiskveiðimanna, vægum refsingum og litlum

líkum á því að menn séu staðnir að verki. Að auki er þeim sem stunda ólöglegar fiskveiðar gert

auðveldara fyrir þar sem gallar á bæði innlendu og alþjóðlegu eftirliti eru vel þekktir, til að

mynda vanræksla ríkja varðandi skuldbindingar sínar og að stjórn, eftirlit og refsingar er í

mörgum tilfellum ófullnægjandi. Þetta bendir til þess að þó að pólitískur vilji sé fyrir hendi til að

innleiða samþykktar reglur um verndun og stjórnun verða aðgerðir, til að hafa tilætluð áhrif, að

beinast að fjárhagslegum undirstöðum starfseminnar. Lykillinn er að tengja þessa ólöglegu og

stjórnlausu starfsemi á úthafinu við aðra starfsemi þar sem strandríki hafa lögsögu, til dæmis með

því að beita viðskiptahöftum með ólöglega veiddan fisk eða – eins og einblínt verður á síðar í

ritgerðinni – með því að beita hafnríkislögsögu til að neita skipum um aðgang að höfnum og eftir

atvikum að leggja hald á og beita viðurlögum gegn skipum sem stunda ólöglegar fiskveiðar.

Grundvallarvandamálið er þó að ólöglegar fiskveiðar eru hnattrænar. Það er því ofar getu eins

ríkis eða jafnvel svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunarstofnunar að koma fullkomlega í veg fyrir

þær.85

84 Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas, bls. 20.
85 Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas, bls. 20.
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 Hingað til hefur meginátakið til að stuðla að sjálfbærri stjórnun úthafsveiða farið fram á

grundvelli svæðisbundins samstarfs. Forsendur árangurs af þeirri aðferð eru tvær. Annars vegar

að lagaramminn feli í sér nægilega hvatningu fyrir ríki til að starfa saman og hins vegar að þau

ríki sem þegar hafa samþykkt ákveðnar reglur taki samstarfsskyldur sínar alvarlega og hafi virkt

eftirlit með þeim skipum sem sigla undir fána þeirra.86

3.5. Niðurstöður

Af ofangreindu er ljóst að undir hugtakið ólöglegar fiskveiðar geta fallið mismunandi athafnir

sem geta í kjölfarið haft mjög víðtækar afleiðingar. Í umfjölluninni hér á eftir verður einblínt á

þann hluta hugtaksins sem snýr að ólöglegum fiskveiðum skipa sem sigla undir fána ríkis sem

ekki er aðili að svæðisbundinni fiskveiðistjórnunarstofnun.

 Svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir leika mikilvægt hlutverk í baráttunni gegn

ólöglegum fiskveiðum á úthafinu. Hér á eftir verður lögð áhersla á hafnríkisaðgerðir sem helsta

vopnið til að vinna gegn þeim fjárhagslega hvata er liggur að baki slíkum veiðum.

86 Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas, bls. 21.
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4. Svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir

4.1. Inngangur

Eiginleg fiskveiðistjórnun á alþjóðavettvangi hófst í raun ekki fyrr en fyrir um það bil 60 árum

síðan. Í byrjun 20. aldar var ástand fiskveiðistofna ekki áhyggjuefni. Þar til nýlega var

lagaumhverfi úthafsveiða byggt á tveimur grunnforsendum: að ekkert ríki hefði rétt til að slá eign

sinni á úthafið eða hluta þess og að fiskurinn í sjónum væri óþrjótandi auðlind. Með bættri tækni

og veiðigetu fóru ríki þó að gera sér grein fyrir því að ekki var fótur fyrir þeirri staðhæfingu að

auðlindin væri ótæmandi og leiddi það til þess að þau fóru að gera ráðstafanir varðandi verndun

auðlindarinnar og takmarka þannig frelsi sitt til fiskveiða á úthafinu. Þetta var fyrst og fremst gert

með alþjóðasamningum.87

 Þessi þróun ásamt aukinni viðleitni ríkja til að fást við fiskveiðideilur leiddi til útbreiðslu og í

sumum tilvikum endurnýjunar svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana. Ríki höfðu aðallega

tvennt í huga hvað þetta varðaði. Í fyrsta lagi vildu þau bregðast við þeirri tilhneigingu að

samkeppni um fiskveiðar leiddi til hnignunar fiskstofna. Markmiðið var að stjórna fiskveiðum á

þann hátt að þær yrðu eins ábatasamar og stöðugar og mögulegt væri. Í öðru lagi vildu ríkin

forðast milliríkjadeilur vegna samkeppni um þessa auðlind.

 Þegar ríki sneru athygli sinni að stofnun svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana birtust

þær í mismunandi myndum. Sumar stofnanirnar eru tvíhliða, til dæmis þar sem vegna

landfræðilegra aðstæðna er einungis um tvö ríki að ræða. Flestar eru hins vegar marghliða, vegna

þess að viðkomandi fiskstofnar eru nýttir af ríkisborgurum fleiri en tveggja landa, og eru

starfræktar bæði á úthafinu og innan sérefnahagslögsögu ríkja. Sem dæmi um slíka stofnun sem

stofnuð var tiltölulega snemma er NEAFC. Margir aðilar eru að þeirri stofnun (eða nefnd) og var

hún sett á fót til að stjórna nokkrum fiskstofnum, aðallega mismunandi botnfisktegundum.

 Almennt þróuðust þær fiskveiðistjórnunarstofnanir sem stofnaðar voru á fyrri hluta 20.

aldarinnar jafnt og þétt. Fyrstu aðgerðum þessa alþjóðlega samstarfs var beint að söfnun og

greiningu gagna til að gera vísindamönnum og stjórnendum kleift að koma á fót þeim

87 Sem dæmi má nefna viðbrögð við niðurstöðu Bering Sea-gerðardómsins en í kjölfarið var gerður samningurinn
„The 1911 North Pacific Fur Seal Treaty“. Bering Sea-gerðardómurinn er gott dæmi um það vandamál sem skapast
þegar leitast er við að beita einhliða verndunarráðstöfunum fyrir stofna á úthafinu og þ.a.l. nauðsyn þess að komið sé
á samstarfi milli allra aðila að viðkomandi veiðum. Annað dæmi sem á upptök sín eftir seinni heimsstyrjöld er „The
International Commission for the Northwest Atlantic Fisheries“ (ICNAF) sem stofnað var árið 1949 af Kanada,
Bandaríkjunum og nokkrum Evrópuþjóðum. Þetta var ein af nokkrum svæðisbundnum nefndum sem var stofnuð að
frumkvæði FAO. Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 2.
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gagnagrunnum sem voru nauðsynlegir til þróunar stjórnunaraðferða. Eftir því sem gagnagrunnar

þróuðust frekar voru sett grundvallarstjórnunarkerfi eins og lágmarks möskvastærð og

svæðalokanir, sem voru síðan bætt frekar með háþróuðum kerfum líkt og úthlutun leyfðs

heildarafla88 og landskvótum.89 Þau stjórnunar- og framkvæmdaúrræði sem beitt er verða sífellt

fullkomnari og má þar nefna sóknartakmarkanir,90 alþjóðlegar eftirlitsáætlanir,91 alþjóðleg

skoðunarkerfi á sjó og í höfnum og eftirlit í gegnum gervihnetti, bæði er varðar staðsetningu

skipa og veiddan afla á sjó.92

4.2. Skilgreining

Í fiskveiðiákvæðum hafréttarsamningsins er notast við mismunandi hugtök þegar vísað er til

svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana93 en þau eru jafnan óskilgreind. Í

úthafsveiðisamningnum er notað hugtakið veiðistjórnarstofnun eða veiðistjórnarfyrirkomulag á

undirsvæði eða svæði.94 Það birtist fyrst í c-lið 2. mgr., 7. mgr., og 8. mgr. 7. gr., en verður svo

meginatriðið í III. hluta samningsins sem nefnist „Tilhögun alþjóðlegs samstarfs um deilistofna

og víðförula fiskstofna“. Þó hugtakið stofnun95 sé ekki skilgreint er í d-lið 1. mgr. 1. gr.

samningsins tekið fram að fyrirkomulag96 merki „samstarfskerfi sem tvö eða fleiri ríki koma á

samkvæmt hafréttarsamningnum og samningi þessum í þeim tilgangi m.a. að ákveða verndunar-

og stjórnunarráðstafanir fyrir undirsvæði eða svæði vegna eins eða fleiri deilistofna eða víðförulla

fiskstofna“. Fjölbreytt úrval eininga,97 meðal annars þær sem vanalega eru álitnar stofnanir vegna

þess að þær eru stofnaðar með sáttmála og eru búnar stjórnarskrifstofu,98 myndu einnig passa við

þessa skilgreiningu. Sem dæmi um slíka aðila má nefna NAFO og IATTC (Inter American

Tropical Tuna Commission). Stofnun án stjórnarskrifstofu mundi þó einnig falla undir hugtakið.

Stofnanir sem settar hafa verið á fót með sáttmála virðast einnig falla innan skilgreiningarinnar

88 Á ensku: total allowable catch.
89 Á ensku: national quota.
90 Á ensku: limitations on effort.
91 Á ensku: international observer programs.
92 Bob Applebaum og Amos Donohue: „The Role of Regional Fisheries Management Organizations“, bls. 220–223.
93 T.d. „competent international organizations, whether subregional, regional or global“ í 5. mgr. 61. gr. og 2. mgr.
119. gr., „subregional or regional organizations“ í 1. og 2. mgr. 63. gr., „international organizations“ í 1. mgr. 64. gr.
og 65. gr., „regional organizations“ í 66. gr. og „subregional or regional fisheries organizations“ í 118. gr.
94 Á ensku: subregional or regional fisheries management organization or arrangement.
95 Á ensku: organization.
96 Á ensku: arrangement.
97 Á ensku: a wide variety of entities.
98 Á ensku: secretariat.
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ásamt einfaldari einingum99 sem vísað er til sem fyrirkomulags. Allir alþjóðlegir aðilar sem fást

við fiskveiðistjórnun, án tillits til þess hvort það nefnist stofnun eða fyrirkomulag, virðast því

passa inn í skilgreininguna á fyrirkomulagi sem vísað er til hér að ofan. Þar af leiðandi er það í

raun merkingarfræðilegt atriði frekar en að það hafi lagalegar afleiðingar, hvort til aðilans (sem

komið væri á fót með sáttmála eða á óformlegan hátt, með eða án stjórnarskrifstofu) sé vísað sem

stofnunar, fyrirkomulags eða á annan hátt.100

 Hugtakið svæðisbundin fiskveiðistjórnunarstofnun101 er  hins  vegar  skilgreint  í  c-lið,  6.  gr.

aðgerðaáætlunar FAO (IPOA-IUU) sem milliríkja fiskveiðistofnun eða fyrirkomulag, sem er hæft

til að samþykkja verndunar- og stjórnunarráðstafanir varðandi fiskveiðar.102 Þessar stofnanir eru

aðgreindar frá svæðisbundnum fiskveiðisamtökum103 sem eru almennt einungis ráðgefandi og

hafa ekki reglusetningarvald.104

 Hér á eftir verður notast við hugtakið svæðisbundin fiskveiðistjórnunarstofnun sem í raun má

segja að sé bein þýðing á enska hugtakinu „Regional Fisheries Management Organization“.

4.3. Hlutverk

Svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir leika mikilvægt hlutverk í hnattrænu kerfi

fiskveiðistjórnunar. Þær eru grundvallarvettvangur til að koma á samstarfi á milli fiskveiðiríkja,

þar á meðal strandríkja, sem er nauðsynlegt fyrir skilvirka stjórn alþjóðafiskveiða. Með því er

ríkjum gert kleift að koma sér saman um verndunar- og stjórnunarráðstafanir fyrir fiskstofna á

viðkomandi svæði.

 Reynsla hefur sýnt að þegar samvinna á milli ríkja er ekki til staðar varðandi sameiginlega

auðlind þar sem aðgangur að auðlindinni er opinn öllum er mjög erfitt, ef ekki ómögulegt, að ná

markmiðum um bestu nýtingu og sjálfbærni til lengri tíma. Þær reglur sem samþykktar eru innan

svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana eru þó alþjóðareglur og þar af leiðandi verða þau ríki

99 Á ensku: entities.
100 Bob Applebaum og Amos Donohue: „The Role of Regional Fisheries Management Organizations“, bls. 218–220.
101 Á ensku: Regional Fisheries Management Organization, skammstafað RFMO.
102 In this document: the term “regional fisheries management organization” means an intergovernmental fisheries
organization or arrangement, as appropriate, that has the competence to establish fishery conservation and
management measures.
103 Á ensku: Regional Fisheries Bodies, skammstafað RFB.
104 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. xviii. Skv. skýrslunni voru,
árið 2007, 38 svæðisbundin fiskveiðisamtök á heimsvísu, þar af 20 ráðgefandi samtök og 18 svæðisbundnar
fiskveiðistjórnunarstofnanir. Sumar hafa takmarkað umboð og varða ákveðna tegund en aðrar hafa víðtækara umboð.
Þótt enn séu ákveðnar eyður í landfræðilegri dreifingu þessara stofnana er mestur hluti fiskstofna heims undir stjórn
einnar eða fleiri svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunarstofnunar.
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sem ekki vilja gerast aðilar að slíkri stofnun ekki neydd til þess og eru heldur ekki bundin af þeim

reglum sem settar hafa verið af slíkri stofnun.105

 Hlutverk svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana er margþætt en í þessari umfjöllun

verður einblínt á þær reglur sem snúa að fylgni við og framkvæmd þeirra reglna sem settar hafa

verið af slíkum stofnunum.

 Á síðustu árum hafa verið uppi kröfur um bætta frammistöðu svæðisbundinna

fiskveiðistjórnunarstofnana.106 Í þessari umfjöllun verður að stórum hluta stuðst við skýrslu

sjálfstæðs hóps til að útbúa fyrirmynd að bættum stjórnunarháttum svæðisbundinna

fiskveiðistjórnunarstofnana. Hugmyndin varð til við vinnu úthafsstarfshópsins107 sem getið er um

hér að ofan. Þó að sú vinna hafi aðallega beinst að hagnýtum lausnum til að takast á við ólöglegar

fiskveiðar á úthafinu þótti ljóst að ef aðgerðir á alþjóðavettvangi, sem ætlað var að draga úr

ólöglegum fiskveiðum, ættu að hafa áhrif væri nauðsynlegt að bæta skilvirkni þeirra tækja sem

notuð eru til stjórnunar úthafsveiða, þar á meðal svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana. 108

4.4. Lagaramminn

4.4.1. Inngangur

Áhersla á svæðisbundið samkomulag sem grundvallarform fyrir alþjóðlega fiskveiðistjórnun var

styrkt með niðurstöðum Rómarráðstefnu um verndun lífrænna auðlinda hafsins frá árinu 1955,109

sem var eitt af fyrstu framlögum FAO til bættrar fiskveiðistjórnunar. Ráðstefnan var kölluð

saman í sambandi við vinnu alþjóðalaganefndarinnar110 varðandi drög að ákvæðum fyrstu

hafréttarráðstefnunnar111 og varð fyrst til að samþykkja að verndun og stjórnun fiskstofna á

úthafinu gæti einungis farið fram á grundvelli alþjóðlegs samstarfs. Einnig var þá samþykkt að

besta leiðin væri að koma á svæðisbundnum milliríkjasamningum sem byggðir væru á

105 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 20.
106 Þær hafa m.a. komið frá Ráðstefnu um endurskoðun úthafsveiðisamningsins frá 2006 (the 2006 United Nations
Fish Stocks Review Conference), Fiskveiðinefnd FAO (the FAO Committee on Fisheries), St John´s ráðstefnunni um
stjórnunarhætti varðandi fiskveiðar á úthafinu frá árinu 2005 (the 2005 St John´s Conference on the Governance of
High Seas Fisheries), úthafsveiðihópnum (the High seas Task Force) og ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna
um sjálfbærar fiskveiðar frá því í desember 2006. Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management
Organizations, bls. vii.
107 The High Seas Task Force.
108 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations. Introduction and Overview.
109 The Rome Technical Conference on the Conservation of the Living Resources of the Sea of 1955.
110 The International Law Commission.
111 UNCLOS I.
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landfræðilegri og líffræðilegri dreifingu auðlindarinnar. Þessar tillögur endurspegluðust síðan í

ákvæðum úthafsveiðiráðstefnunnar,112 sem varð loks undirstaða ákvæða í 116.–120. gr.

hafréttarsamningsins.113

4.4.2. Hafréttarsamningurinn

Í fiskveiðiákvæðum hafréttarsamningsins er oft vísað til svæðisbundinna

fiskveiðistjórnunarstofnana. Samningurinn mælir þó ekki fyrir um neinar beinar skyldur til handa

þessum stofnunum heldur eru ákvæðin mikið til grundvölluð á þeirri forsendu að tilvist þeirra sé

augljós og að allar nýjar stofnanir verði settar á fót þannig að það samræmist ákvæðum

samningsins og að þær muni allar starfa innan lagaramma hans. Þegar litið er nánar á ákvæði

samningsins kemur þó í ljós að hann gerir ráð fyrir að svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir

leiki stærra hlutverk en reiknað var með í fyrstu.114

 Nokkuð skýrt er kveðið á um hlutverk svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana í 119. gr.

hafréttarsamningsins. Í a-lið 1. mgr. er þess krafist að hafa beri hliðsjón af „almennt

viðurkenndum alþjóðlegum lágmarksreglum hvort sem þær ná til undirsvæðis, svæðis eða

heimsins“ hvað fiskveiðistjórnun varðar. Í 2. mgr. er krafa um að reglulega skuli láta í té og

skiptast á tiltækum vísindalegum upplýsingum og fleiri gögnum, meðal annars í gegnum

svæðisbundnar stofnanir „þar sem við á“. Af þessu má draga þá ályktun að svæðisbundnar

fiskveiðistjórnunarstofnanir skuli þróa almennt viðurkenndar alþjóðlegar lágmarksreglur, veita

viðtöku og dreifa upplýsingum og, þegar nauðsyn þykir, þrýsta á ríki að útvega þær.

 Af ofangreindu má sjá að svæðisbundnum fiskveiðistjórnunarstofnunum er, í samræmi við

hafréttarsamninginn, ætlað að taka þátt í margs konar starfsemi. Hún felur meðal annars í sér að

skapa vettvang fyrir alþjóðlegt samstarf varðandi verndun á ýmsum fiskstofnum í samræmi við

viðkomandi ákvæði samningsins og sérstaklega að þjóna sem viðtakandi vísindalegra upplýsinga

og sjá um dreifingu þeirra, sem og upplýsinga um viðkomandi fiskstofna.

 Framkvæmd ofangreindra ákvæða um samstarf krefst töluverðs stjórnunarvalds af hálfu

svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana en ákvæði hafréttarsamningsins veita þessum

112 The Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas of 1958.
113 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 2–3.
114 Bob Applebaum og Amos Donohue: „The Role of Regional Fisheries Management Organizations“, bls. 224.
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stofnunum hins vegar ekki það vald sem þær þurfa. Ákvæði úthafsveiðisamningsins fylla upp í þá

eyðu.115

4.4.3. Úthafsveiðisamningurinn

Úthafsveiðisamningurinn setur svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir í forgrunn hvað

varðar alþjóðlega fiskveiðistjórnun. Eitt helsta afrek samningsins var að setja fram í fyrsta sinn á

lagalega bindandi hátt ítarleg ákvæði um stofnun og verkefni þessara stofnana.116 Samningurinn

styrkti þar með stöðu stofnananna umtalsvert sem viðmið fyrir samstarf á milli ríkja til að ná og

framfylgja verndunarmarkmiðum á úthafinu sem og á svæðum undir lögsögu þeirra.117

 Á meðan hafréttarsamningurinn fer með svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir sem

hluta af almennum lagaramma mynda þessar stofnanir að stórum hluta þann lagaramma

úthafsveiðisamningsins sem réttindi og skyldur á úthafinu stafa frá. Án þess lagaramma yrðu

þessi réttindi og skyldur að stórum hluta óframkvæmanleg.118

 Stofnun svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana er valkvæð samkvæmt bæði

hafréttarsamningnum og úthafsveiðisamningnum. Orðalagið er sambærilegt í báðum samningum

þegar vísað er til svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana. Orðalag 2. mgr. 63. gr.

hafréttarsamningsins þar sem þess er krafist að ríki skuli „annaðhvort beint eða fyrir milligöngu

viðeigandi undirsvæðis- eða svæðisstofnana, leitast við að koma sér saman um [...]“, er í

grundvallaratriðum endurskapað í ákvæðum úthafsveiðisamningsins, til að mynda í a-lið 1. mgr.

7. gr. Þar er þess krafist af ríkjum að þau skuli „annaðhvort beint eða á vettvangi viðeigandi

samstarfskerfa, sem kveðið er á um í III. hluta, leitast við að koma sér saman um [...].“

Niðurstaða framangreinds er augljóslega sú að ríki geta komist hjá því að nota svæðisbundnar

fiskveiðistjórnunarstofnanir til að koma á samstarfi. Til að átta sig á hvers ætlast er til (en þó ekki

krafist) í samningnum er samt sem áður mikilvægt að skilja á milli þess hagnýta og þess

fræðilega. Í fiskveiðiákvæðum hafréttarsamningsins er enginn einn kostur tekinn fram yfir annan.

115 Bob Applebaum og Amos Donohue: „The Role of Regional Fisheries Management Organizations“, bls. 229–231.
116 Sjá 9. og 10. gr. samningsins.
117 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. viii.
118 Sem dæmi má nefna 3. og 4. mgr. 8. gr. samningsins. Þar kemur fram að þar sem svæðisbundin
fiskveiðistjórnunarstofnun er bær til að ákveða stjórnunarráðstafanir verði ríki sem veiða úr stofnum á úthafinu og
viðkomandi strandríki annaðhvort að gerast aðilar að stofnuninni eða samþykkja að beita þeim ráðstöfunum á
úthafinu sem stofnunin hefur ákveðið. Skv. 21. gr. geta einnig ríki, önnur en fánaríki, farið um borð og skoðað, eða
gripið til frekari aðgerða gegn erlendum skipum (e. foreign fishing vessels) á úthafinu, en einungis ef skoðunarríkið
(e. the inspecting state) er aðili að viðkomandi svæðisbundinni fiskveiðistjórnunarstofnun. Það skal þó tekið fram að
bæði ríkin verða að vera aðilar að úthafsveiðisamningnum.
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Úthafsveiðisamningurinn gefur aftur á móti í skyn (þótt valmöguleikinn um beint samstarf sé til

staðar) að beint samstarf sé í flestum tilvikum ekki hagnýtt ef ætlast er til að skyldur eða réttindi á

úthafinu séu virt.119

 Sú skuldbinding sem gefin er til kynna í hafréttarsamningnum sem einföld skylda til að

„leitast við að koma sér saman um“, það er starfa saman, tekur á sig skýrari mynd í 5. gr.

úthafsveiðisamningsins. Nokkur dæmi ættu að nægja til að sýna fram á það. Ákvæði 2. mgr. 63.

og 64. gr. hafréttarsamningsins líta á beint samstarf og samstarf í gegnum svæðisbundnar

fiskveiðistjórnunarstofnanir sem jafn raunhæfa kosti til að ákveða verndunarráðstafanir á milli

ríkja, þótt ekki sé getið um hvers eðlis þessar ráðstafanir skuli vera. Svipaða nálgun er um að

ræða í 118. gr. hafréttarsamningsins. Einungis virðist vera um tvær undantekningar að ræða: 65.

gr., um sjávarspendýr, sem krefst þess af ríkjum að „starfa á vettvangi“ viðeigandi

alþjóðastofnana, og 119. gr. sem kveður á svo nákvæman hátt á um markmið þeirra

verndunarráðstafana sem beita skal að ætla mætti að áherslan væri meiri á svæðisbundnar

fiskveiðistjórnunarstofnanir en beint samstarf.120 Nákvæm markmið 119. gr., nálgast þó ekki

sérhæfni markmiðanna í úthafsveiðisamningnum, sérstaklega ákvæði 5.121 og  6.  gr.  sem  varða

eðli verndunarráðstafana og innihald þeirra. Ólíklegt er að markmiðum þessara sérhæfðu

ráðstafana verði náð nema á vettvangi svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana.

119 Bob Applebaum og Amos Donohue: „The Role of Regional Fisheries Management Organizations“, bls. 231–232.
120 Skyldan í 119. gr. kveður ekki einungis á um verndun, eins og 2. mgr. 63. gr., heldur stjórnunarráðstafanir „sem
miða að því [...] að stofnum nýttra tegunda sé haldið í eða komið aftur upp í stærð sem getur gefið af sér
hámarkslangtímaafla“ ásamt því að taka tillit til „áhrifa þeirra á tegundir sem eru tengdar eða háðar nýttum tegundum
svo að stofnum þessara tengdu eða háðu tegunda sé haldið ofan við eða komið aftur upp fyrir mörk þar sem viðkomu
þeirra kann að verða alvarlega ógnað.“
121 Til að vernda deilistofna og víðförula fiskstofna og stjórna veiðum úr þeim skulu strandríki og úthafsveiðiríki,
þegar þau rækja skyldu sína til að starfa saman skv. hafréttarsamningnum: a) samþykkja ráðstafanir til að tryggja
sjálfbærni til lengri tíma litið og stuðla að því að markmiðinu um bestu nýtingu verði náð; b) nota bestu tiltæku
vísindalegu niðurstöður sem til eru til að tryggja viðhald stofna eða að þeim verði aftur komið upp í stærð sem getur
gefið af sér hámarkslangtímaafla (e. maximum sustainable yield (MSY)), með þeim takmörkunum sem felast í
viðkomandi umhverfis- og efnahagsaðstæðum; c) fylgja varúðarleiðinni skv. 6. gr.; d) meta áhrif veiða, annarrar
starfsemi manna og umhverfisþátta á sóknarstofna og á tegundir er tilheyra sama vistkerfi eða eru tengdar eða háðar
þeim; e) samþykkja verndunar- og stjórnunarráðstafanir fyrir þessa stofna eða tegundir þegar það er nauðsynlegt; f)
draga úr mengun, úrgangi, úrkasti, afla í glötuð eða yfirgefin veiðarfæri og afla af öðrum tegundum en
sóknartegundum með því að þróa og nota veiðarfæri og veiðiaðferðir sem eru kjörhæf, hættulaus frá
umhverfissjónarmiði og hagkvæm; g) vernda líffræðilegan fjölbreytileika í hafinu; h) gera ráðstafanir til að koma í
veg fyrir eða útiloka ofveiði og umframveiðigetu og til að tryggja að veiðisóknin sé ekki meiri en svarar til
sjálfbærrar nýtingar auðlindanna; i) taka tillit til hagsmuna fiskimanna sem stunda óvélvæddar veiðar og
sjálfsþurftarveiðar; j) safna og deila gögnum um veiðarnar, m.a. staðsetningu skipa, afla, veiðisókn svo og öðrum
atriðum sem upp eru talin í I. viðauka; k) stuðla að vísindarannsóknum og þróa viðeigandi tækni til stuðnings
verndun og veiðistjórn; og l) hrinda í framkvæmd og framfylgja verndunar- og stjórnunarráðstöfunum með virkri
gæslu og eftirliti. (Þessi útdráttur er eftir fyrirmynd Rosemary Rayfuse, „The Interrelationship Between the Global
Instruments of International Fisheries Law“, bls. 126.)
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 Eftir því sem úthafsveiðisamningnum vindur fram virðist ljóst að ætlunin hafi verið að flestar

efnisreglur hans yrðu framkvæmdar af svæðisbundnum fiskveiðistjórnunarstofnunum. Samkvæmt

3. gr. samningsins hafa ákvæði 5., 6. og 7. gr. hans einnig áhrif á svæðið innan 200 mílna

sérefnahagslögsögunnar. Það krefst innbyrðis tengsla milli svæðisbundinna fiskveiði-

stjórnunarstofnana og strandríkja hvað varðar þróun þeirra síðarnefndu á ráðstöfunum sem þau

hyggjast beita innan lögsögu sinnar varðandi deilistofna og víðförula fiskstofna. Áherslan á

samræmi, og þar með á svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir, hefst með 5. gr. og heldur

áfram með 6. gr. samningsins. Sú síðarnefnda kveður á um notkun varúðarleiðarinnar og sérstakt

hlutverk fyrir svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir á úthafinu og strandríki innan lögsögu

þeirra.122 Í 7. gr. er sett fram skilyrðið um samþýðanleika þeirra verndunar- og

stjórnunarráðstafana sem hafa verið settar annars vegar á úthafinu og hins vegar innan

sérefnahagslögsögu ríkja.123 Þar eru strandríki og þau ríki sem veiða deilistofna hvött til að leitast

við að ná samkomulagi um verndunar- og stjórnunarráðstafanir sem beita skal á úthafssvæðum

aðliggjandi sérefnahagslögsögu þeirra og að þeir sem stunda veiðar á víðförulum fiskstofnum

skuli vinna saman með það að markmiði að tryggja verndun og stuðla að bestu hagnýtingu

stofnanna á öllu svæðinu, bæði innan og utan lögsögu ríkja. Líta má á ákvæðið sem nánari

útlistun á þeim réttindum og skyldum sem settar eru fram í 2. mgr. 63. og 64. gr.

hafréttarsamningsins.124 Í 2. og 7. mgr. er nákvæmlega útlistað hvernig uppfylla skuli skilyrðið

um samþýðanleika.125 Svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir ættu í stofnsamningum sínum

eða á annan lagalega bindandi hátt að kveða á um samþýðanleika milli verndunar- og

stjórnunarráðstafana sem þær setja á fót fyrir úthafið og þeirra sem strandríkin setja fyrir svæði

undir lögsögu þeirra, skv. a-lið, 2. mgr. 7. gr. samningsins.126

 Í III. hluta úthafsveiðisamningsins, um samstarf ríkja, er leitast við að auka umtalsvert

hlutverk svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana.127 Í fyrsta lagi skulu ríki efla þær stofnanir

sem fyrir eru og gera þær skilvirkari við að ákveða og beita ráðstöfunum til verndunar

122 Sjá m.a. viðmiðunarreglur í II. viðauka við úthafsveiðisamninginn.
123 Bob Applebaum og Amos Donohue: „The Role of Regional Fisheries Management Organizations“, bls. 232–234.
124 Rosemary Rayfuse: „The Interrelationship Between the Global Instruments of International Fisheries Law“, bls.
132–133.
125 Bob Applebaum og Amos Donohue: „The Role of Regional Fisheries Management Organizations“, bls. 234.
126 Ibid., bls. 242–243.
127 Moritaka Hayashi: „The Straddling and Highly Migratory Fish Stocks Agreement“. Developments in
International Fisheries Law, bls. 67.



39

deilistofnum og víðförulum fiskstofnum og stjórnunar veiða úr þeim.128 Þar er gert ráð fyrir því

að ríki, bæði strandríki og úthafsveiðiríki, starfi saman á vettvangi slíkra stofnana til að ná þeim

markmiðum. Sé slík stofnun þegar fyrir hendi sem er bær til að ákveða verndunar- og

stjórnunarráðstafanir vegna tiltekinna stofna, skulu þau ríki sem veiða úr stofnum á úthafinu, sem

og viðkomandi strandríki, uppfylla samstarfsskyldu sína með því að gerast aðilar að stofnuninni

ef þau eru það ekki fyrir. Öllum ríkjum sem raunverulegra hagsmuna hafa að gæta er heimil aðild

að slíkri stofnun og skal jafnræðis gætt. Hvað raunverulega hagsmuni varðar telst ríki hafa slíka

hagsmuni af veiðum úr stofni ef það hefur þegar stundað slíkar veiðar, það er á grundvelli

veiðireynslu, eða ef stofninn heldur sig að einhverju leyti innan efnahagslögsögu þess. Þetta

skilyrði er mjög mikilvægt því aðeins þau ríki sem eru aðilar að slíkri stofnun eða hafa fallist á að

hlíta þeim verndunar- og stjórnunarráðstöfunum sem stofnunin hefur ákveðið eiga möguleika á að

fá aðgang að þeim auðlindum sem þær ráðstafanir ná til, skv. 4. mgr. 8. gr. Tilgangurinn með

þessum ákvæðum er að útiloka þau ríki frá fiskveiðum sem eru ekki aðilar að viðkomandi

fiskveiðistjórnunarstofnun og neita að beita þeim reglum gegn skipum sínum sem settar hafa

verið af stofnuninni. Þessum skipum er meinað að stunda frjálsar fiskveiðar á úthafinu og því fá

einungis þeir sem fara eftir reglunum leyfi til að veiða. Framkvæmd þessarar reglu er nánar

útlistuð í 2. mgr. 17. gr. samningsins þar sem fram kemur að ríki sem ekki er aðili að viðkomandi

stofnun skuli ekki heimila skipum er sigla undir fána þess að stunda veiðar á svæðinu.129 Þetta er í

raun eins og svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir virka, eins og sýnt verður nánar fram á í

kafla 5.

 Innan NEAFC, svo dæmi sé tekið, er skipum sem ekki eru aðilar að stofnuninni og neita að

fara eftir þeim verndunar- og stjórnunarráðstöfunum sem stofnunin hefur sett óheimilt að veiða á

eftirlitssvæði stofnunarinnar. Þó að ekki sé heimilt að beita þessi skip neinum beinum aðgerðum á

úthafinu er um önnur úrræði að ræða, líkt og skráningu skipanna á svokallaða óstaðfesta og

staðfesta lista eins og lýst verður nánar hér á eftir.

 Það skal þó athuga að ef ríki er ekki aðili að svæðisbundinni fiskveiðistjórnunarstofnun og

fellst ekki heldur á að beita þeim verndunar- og stjórnunarráðstöfunum sem stofnunin hefur

ákveðið er ekki líklegt að það muni banna skipum er sigla undir fána þess að stunda veiðar úr

þeim stofnum sem ráðstafanirnar ná til. Einnig skal ítrekað að ríki er ekki bundið af reglum

þjóðréttarsamnings nema að undangenginni fullgildingu ríkisins á samningnum.

128 Sjá 13. gr. úthafsveiðisamningsins.
129 Moritaka Hayashi: „The Straddling and Highly Migratory Fish Stocks Agreement“, bls. 67–68.
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 Sé engin fiskveiðistjórnunarstofnun fyrir hendi skulu viðkomandi strandríki og þau ríki sem

veiða úr viðkomandi stofni á úthafinu koma henni á fót í sameiningu. Í 10. gr. er kveðið á um

verkefni svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana, þar á meðal skulu ríki innan slíkra stofnana

koma sér saman um verndunar- og stjórnunarráðstafanir vegna viðkomandi stofna, ákvarða

leyfilegan heildarafla úr stofnunum, úthluta kvótum til einstakra ríkja, ákveða hver veiðisókn

skuli vera, setja reglur um veiðar og veiðarfæri, taka saman og dreifa gögnum um veiðarnar,

fylgjast með ástandi stofnanna og setja reglur um eftirlit með veiðunum.

Í V. hluta úthafsveiðisamningsins er að finna annan mjög mikilvægan þátt en þar er ítarlega

kveðið á um skyldur fánaríkis. Hafréttarsamningurinn krefst þess af öllum ríkjum að þau haldi á

virkan hátt uppi lögsögu og stjórn á skipum sem sigla undir fána þeirra.130 Einkum skal sérhvert

ríki halda skrá yfir skip sem sigla undir fána þess, taka sér lögsögu samkvæmt landslögum sínum

yfir sérhverju skipi,  skipstjóra þess, yfirmönnum og áhöfn, og enn fremur að gera nauðsynlegar

ráðstafanir til að tryggja öryggi á hafinu.131 Líkt og áður hefur verið minnst á ber öllum ríkjum

skylda til að gera þær ráðstafanir vegna ríkisborgara sinna sem nauðsynlegar kunna að vera til

verndunar hinna lífrænu auðlinda hafsins.132 Fyrir  utan  að  vera  skylt  að  beita  reglunni  um

hámarkslangtímaafla og taka mið af innbyrðistengslum stofna133 mælir hafréttarsamningurinn

ekki frekar fyrir um hvaða ráðstafanir fánaríki skuli gera varðandi fiskiskip sem stundar veiðar á

úthafinu.

 Með úthafsveiðisamningnum er leitast við að fylla þetta tómarúm með því að útlista

nákvæmlega hverjar skyldur fánaríkis skuli vera.134 Í 18. gr. samningsins er kveðið á um skyldur

fánaríkis en þeirri meginreglu þjóðaréttarins er fylgt að eftirlit með því að fiskiskip virði

verndunar- og stjórnunarreglur á úthafinu og framfylgd þeirra sé fyrst og fremst í höndum

fánaríkisins, það er þess ríkis sem skipið er skráð í. Í fyrsta lagi er krafa hafréttarsamningsins um

virka stjórn styrkt með því að ákveða að ríki skuli aðeins heimila að skip er sigli undir fána þess

séu notuð til úthafsveiða að ríkið sé fært um að rækja skyldur sínar gagnvart því skipi samkvæmt

úthafsveiðisamningnum og hafréttarsamningnum.135 Í öðru lagi er þess krafist af fánaríkjum að

þau geri ákveðnar ráðstafanir varðandi úthafsveiðar sem fara fram undir fána þeirra. Meðal

130 Sjá 1. mgr. 94. gr. hafréttarsamningsins.
131 Sjá 2.–5. mgr. 94. gr. hafréttarsamningsins. Moritaka Hayashi: „The Straddling and Highly Migratory Fish Stocks
Agreement“, bls. 63.
132 Sjá 117. gr. hafréttarsamningsins.
133 Sjá 1. mgr. 119. gr. hafréttarsamningsins.
134 Moritaka Hayashi: „The Straddling and Highly Migratory Fish Stocks Agreement“, bls. 64.
135 Sjá 2. mgr. 18. gr. úthafsveiðisamningsins.
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annars er um að ræða: stjórn úthafsveiða með útgáfu leyfa til úthafsveiða; setningu reglna meðal

annars til að binda leyfi ákveðnum skilyrðum og að leggja bann við veiðum skipa á úthafinu hafi

þau ekki tilskilin leyfi; kröfur um innlenda skráningu fiskiskipa; merkingu fiskiskipa og

veiðarfæra; skráningu og tikynningu um staðsetningu skipa ásamt afla þeirra og veiðisókn og

önnur viðeigandi gögn um veiðarnar; gæslu og eftirlit með skipum, veiðum þeirra og tengdum

athöfnum og stjórnun veiða til að tryggja að farið sé eftir ráðstöfunum fyrir undirsvæði, svæði eða

heiminn, þar á meðal þeim sem miða að því að draga sem mest úr afla af öðrum tegundum en

sóknartegundum.136

 Úthafsveiðisamningurinn leggur einnig þá skyldu á ríki að tryggja að skip er sigla undir fána

þeirra hlíti þeim verndunar- og stjórnunarráðstöfunum sem gerðar hafa verið fyrir viðkomandi

svæði.137 Ríkjum ber að framfylgja slíkum ráðstöfunum án tillits til þess hvar brot hefur átt sér

stað. Enn fremur ber ríki að framkvæma rannsókn á öllum meintum brotum gegn verndunar- og

stjórnunarráðstöfunum og ef fullnægjandi sönnunargögn liggja fyrir að vísa málinu til yfirvalda

sinna með það fyrir augum að höfða mál samkvæmt landslögum og, ef við á, leggja hald á

viðkomandi skip.138 Ef sannað hefur verið að skip hafi verið viðriðið alvarlegt brot gegn slíkum

ráðstöfunum skal ríki sjá til þess að skipið stundi ekki veiðar á úthafinu fyrr en öllum útistandandi

viðurlögum sem fánaríkið hefur beitt vegna brotsins hefur verið framfylgt. Þau viðurlög sem beita

má við brotum skulu vera nægilega ströng til að tryggja hlýðni og skulu svipta hina brotlegu

hagnaði af ólögmætum athöfnum þeirra.139 Það að náðst skyldi samkomulag um ákvæði varðandi

skyldu fánaríkja var að miklu leyti til komið af áhrifum frá fylgnisamningnum en þessir tveir

samningar voru gerðir á sama tíma og sumir samningamannanna voru þeir sömu.140

 Markmiðið með svo ítarlegri framsetningu á skyldum fánaríkis er að tryggja að fánaríki séu

fær um að tryggja fylgni skipa þeirra við alþjóðlegar skuldbindingar.141

136 Sjá nánar 3. mgr. 18. gr. úthafsveiðisamningsins.
137 Sjá 1. mgr. 19. gr. ibid.
138 Moritaka Hayashi: „The Straddling and Highly Migratory Fish Stocks Agreement“, bls. 64.
139 Sjá 2. mgr. 19. gr. úthafsveiðisamningsins.
140 „It should be noted that the Compliance Agreement has a much wider coverage than the Sraddling and Highly
Migratory Fish Stocks Agreement in that it applies to all fishing activities taking place on the high seas, irrespective
of the type of stocks concerned. However, the Compliance Agreement, as opposed to the Straddling and Highly
Migratory Fish Stocks Agreement, allows states to exempt fishing vessels of less than 24 meters in lengt h from its
application.“ Moritaka Hayashi: „The Straddling and Highly Migratory Fish Stocks Agreement“, bls. 66.
141 Rosemary Rayfuse: To our Children´s Children´s Children: From Promoting to Achieving Compliance in High
Seas Fisheries, bls. 4. Sjá: http://www.dfo-mpo.gc.ca/fgc-cgp/documents/rayfuse_e.pdf

http://www.dfo-mpo.gc.ca/fgc-cgp/documents/rayfuse_e.pdf
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 Í VI. hluta úthafsveiðisamningsins, um hlýðni og framfylgd, er fjallað um mismunandi

hlutverk svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana. Þessi hluti er byggður á nýmæli því sem er

að finna framar í texta samningsins, nánar tiltekið í 3. og 4. mgr. 8. gr., og er endurtekið í 1. mgr.

19. gr. Í þeirri grein er þess krafist af ríkjum að þau tryggi að skip sem sigla undir fánum þeirra á

úthafinu hlýði þeim verndunar- og stjórnunarráðstöfunum sem settar hafa verið af viðkomandi

fiskveiðistjórnunarstofnun, hvort sem ríkið er aðili að þeirri stofnun eða ekki. Á þessum grunni

veitir úthafsveiðisamningurinn aðilum svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana rétt til að

framfylgja ráðstöfunum á úthafinu gegn skipum þeirra ríkja sem aðilar eru að

úthafsveiðisamningnum, hvort sem þeir eru aðilar að viðkomandi fiskveiðistjórnunarstofnun eða

ekki, og kveður á um ýmis hlutverk til handa svæðisbundnum fiskveiðistjórnunarstofnunum í því

sambandi. Til dæmis verða ríki, skv. 2. mgr. 21. gr. samningsins, á vettvangi svæðisbundinnar

fiskveiðistjórnunarstofnunar að setja reglur um uppgöngu á skip og skoðun þeirra skipa sem

stödd eru á úthafssvæðinu, hvort sem þau eru við veiðar eða ekki. Einnig er svæðisbundnum

fiskveiðistjórnunarstofnunum heimilt, skv. i-lið 11. mgr. 21. gr., að tiltaka önnur brot í sínum

reglum sem teljast eiga til alvarlegra brota til viðbótar þeim sem talin eru upp í stafliðum a–h. Ef

brotin sem framin eru teljast til alvarlegra brota má beita þeim ráðstöfunum sem kveðið er á um í

8. mgr. 21. gr.142 Í 15. mgr. 21. gr. er kveðið á um heimild fyrir svæðisbundnar fiskveiði-

stjórnunarstofnanir til að koma á öðru kerfi sem fullnægir skyldu aðila að stofnuninni til að

tryggja að farið sé eftir verndunar- og stjórnunarráðstöfunum sem stofnunin hefur ákveðið og til

að takmarka beitingu 1. tölul. sín á milli að því er varðar verndunar- og stjórnunarráðstafanir sem

ákveðnar hafa verið fyrir viðkomandi úthafssvæði.143

 Fánaríki geta verið ein á báti við að tryggja fylgni skipa sinna við ráðstafanir sem gerðar hafa

verið af svæðisbundinni fiskveiðistjórnunarstofnun, þar sem skip þeirra geta verið dreifð um stór

svæði og koma jafnvel aldrei til hafnar í fánaríkinu. Vandi þessara ríkja er viðurkenndur í

úthafsveiðisamningnum og hvetur hann til alþjóðlegs samstarf til aðstoðar fánaríkjum. Ríki sem

eru aðilar að slíkri stofnun skulu skiptast á upplýsingum um athafnir fiskiskipa sem sigla undir

fána ríkja sem ekki eru aðilar að stofnuninni og gera ráðstafanir í samræmi við þjóðarétt og

142 8. mgr. 21. gr.: „Þegar augljós ástæða er til að ætla, eftir uppgöngu á skip og skoðun, að skipið hafi framið
alvarlegt brot og fánaríkið hefur annaðhvort látið hjá líða að svara eða látið undir höfuð leggjast að grípa til aðgerða
samkvæmt 6. eða 7. tölul. er eftirlitsmönnum heimilt að vera áfram um borð og varðveita sönnunargögn og geta þeir
krafist þess að skipstjórinn veiti aðstoð við frekari rannsókn, m.a., þar sem við á, með því að sigla skipinu tafarlaust
til næstu viðeigandi hafnar eða annarrar hafnar sem tilgreind er í reglum þeim sem settar eru samkvæmt 2. tölul. [...]“
143 Bob Applebaum og Amos Donohue: „The Role of Regional Fisheries Management Organizations“, bls. 235.
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úthafsveiðisamninginn til að koma í veg fyrir athafnir slíkra skipa sem grafa undan áhrifum

verndunar- og stjórnunarráðstafana fyrir undirsvæði eða svæði.144

 Hvað varðar stjórnlausar fiskveiðar af hálfu ríkja sem ekki eru aðilar að viðkomandi

svæðisbundinni fiskveiðistjórnunarstofnun segir í 4. mgr. 17. gr. úthafsveiðisamningsins að ríki

sem eru aðilar að slíkri stofnun skuli gera ráðstafanir í samræmi við samninginn og þjóðarétt til

að koma í veg fyrir þær athafnir skipa, sem stunda veiðar úr viðkomandi stofnum og sigla undir

fána ríkja sem ekki eru aðilar að stofnuninni, sem grafa undan áhrifum verndunar- og

stjórnunarráðstafana. Ákvæði 7. mgr. 20. gr. kemur einnig inn á þetta atriði en felur ekki í sér

skyldu. Um er að ræða heimild fyrir aðildarríki að fiskveiðistjórnunarstofnun til að grípa til

aðgerða samkvæmt þjóðarétti til að hindra skip sem tekið hafa þátt í athöfnum er grafa undan

áhrifum verndunar- og stjórnunarráðstafana stofnunarinnar í að stunda veiðar á úthafinu þar til

fánaríkið grípur til viðeigandi aðgerða. Stöðva verður aðgerðirnar um leið og viðkomandi fánaríki

bregst við aðstæðunum.145 Það ber að undirstrika að þetta úrræði gildir eingöngu á milli

aðildarríkja úthafsveiðisamningsins.

 Líkt og gefið er til kynna í næstsíðustu málsgrein inngangsorða úthafsveiðisamningsins er

samningnum ætlað að koma í framkvæmd viðeigandi ákvæðum hafréttarsamningsins fyrir

ákveðna fiskstofna. Úthafsveiðisamningnum er því hægt að líkja við reglugerðir í landsrétti sem

notaðar eru til að útfæra nánar ákvæði tiltekinna laga og ná þannig þeim markmiðum sem

löggjafinn stefndi að með lagasetningunni.

 Með mikilli einföldun má segja að meginmarkmið „löggjafa“ hafréttarsamningsins, hvað

fiskveiðar varðar, hafi verið verndun lífrænna auðlinda hafsins. Fyrir 200 mílna

sérefnahagslögsöguna var kveðið á um framkvæmdakerfi í formi yfirstjórnunarvalds – sem er

strandríkið sjálft – en þess er krafist af því að það setji og framkvæmi verndunar-, stjórnunar- og

framfylgdarráðstafanir samkvæmt ákveðnum fyrirmælum. Fyrir svæðið utan við 200 mílna

sérefnahagslögsöguna var ekki kveðið á um neitt framkvæmdakerfi og þar af leiðandi skildar eftir

eyður bæði hvað varðar kerfi til að setja á fót verndunar- og stjórnunarráðstafanir (sem er töluvert

flóknara vegna reglunnar um frelsi úthafsins og vegna deilistofna og víðförulla fiskstofna) og að

auðkenna virk yfirvöld til að framkvæma þær.

144 Rosemary Rayfuse: To our Children´s Children´s Children: From Promoting to Achieving Compliance in High
Seas Fisheries, bls. 5. Sjá: http://www.dfo-mpo.gc.ca/fgc-cgp/documents/rayfuse_e.pdf
145 Bob Applebaum og Amos Donohue: „The Role of Regional Fisheries Management Organizations“, bls. 245.

http://www.dfo-mpo.gc.ca/fgc-cgp/documents/rayfuse_e.pdf
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 Úthafsveiðisamningurinn fyllir upp í báðar þessar eyður. Líkt og gefið er til kynna hér að

framan veitir samningurinn nauðsynlegan ramma í formi ítarlegra reglna sem fylgja skal þegar

setja á fjölþjóðlegar verndunar- og stjórnunarráðstafanir fyrir deilistofna og víðförula fiskstofna.

Með framkvæmd samningsins er svæðisbundnum fiskveiðistjórnunarstofnunum ætlað að verða

yfirstjórnunarvald fyrir setningu þessara reglna á úthafinu og fyrir framfylgd þeirra þar í gegnum

aðildarríkin.

 Nefna má tvo alþjóðlega gerninga til viðbótar hvað varðar lagagrundvöll svæðisbundinna

fiskveiðistjórnunarstofnana. Annars vegar er um að ræða fylgnisamninginn og hins vegar

siðareglur FAO. Þessir gerningar bæta að nokkru leyti upp ákvæði hafréttarsamningsins og

úthafsveiðisamningsins en bæta í raun ekki neinu við það sem þeir samningar hafa að segja um

svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir. Báðir gerningarnir veita þessum stofnunum þó rými

til að auka við þá starfsemi sem snýr að því að uppfylla meginhlutverk þeirra, að kveða á um

verndun og stjórnun þeirra stofna sem þeim hefur verið veitt umboð til að hafa yfirstjórn með.

Hvað varðar samræmingu á alþjóðavettvangi felur fylgnisamningurinn meginhlutverkið í hendur

FAO fremur en svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana þar sem þess er krafist (sjá til dæmis

VI. gr. hvað varðar upplýsingaskipti). Þó má ætla að sum ákvæði fylgnisamningsins kveði á um

hlutverk fyrir svæðisbundnar veiðistjórnarstofnanir.146

4.4.4. Niðurstöður

Markmiðið með þessum kafla var að gera grein fyrir lagagrundvelli svæðisbundinna

fiskveiðistjórnunarstofnana. Af ofangreindri umfjöllun má draga þá ályktun að hann sé nokkuð

skýr.

 Hvað varðar vægi ákvæða úthafsveiðisamningsins í þessu sambandi gagnast þau ákvæði vel

þar sem vilji til samstarfs er fyrir hendi. Enn ber þó að sama brunni varðandi þau ríki sem hvorki

eru aðilar að úthafsveiðisamningnum né viðkomandi svæðisbundinni fiskveiðistjórnunarstofnun

og neita að fara eftir þeim verndunar- og stjórnunarráðstöfunum sem settar hafa verið af slíkri

stofnun; ákvæði úthafsveiðisamningsins eru ekki bindandi fyrir þau ríki.

146 Bob Applebaum og Amos Donohue: „The Role of Regional Fisheries Management Organizations“, bls. 236– 238.
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4.5. Fylgni og framkvæmd

4.5.1. Inngangur

Til að ná markmiðinu um langtímaverndun og sjálfbæra nýtingu fiskstofna verða þær aðgerðir,

sem samþykktar eru innan svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana að koma til framkvæmda

af aðilum þeirra og jafnframt verða einstök fiskveiðiskip að fara eftir þeim. Fylgni við og skilvirk

framkvæmd samþykktra verndunar- og stjórnunarráðstafana, ásamt nægjanlegri gæslu og eftirliti,

eru grundvallaratriði fyrir fullnægjandi framkvæmd.

 Allar svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir hafa samþykkt sérstakar reglur sem leggja

skyldur á fánaríki, til að mynda um skráningu og tilkynningu viðeigandi gagna um fiskveiðar og

samstarf varðandi gæslu og eftirlit, þar á meðal kerfi fyrir eftirlit með skipum (Vessel Monitoring

System (VMS), hér eftir nefnt VMS-kerfi). Þær hafa einnig samþykkt aðferðir til að eiga við brot

af hálfu aðila þeirra, svo sem reglur um eftirfylgni og tilkynningar. Þessar stofnanir hafa þó

einnig lagt áherslu á reglur er varða ríki sem ekki eru aðilar að viðkomandi stofnun og má þar

helst nefna hafnríkisaðgerðir.147

4.5.2. Gæslu- og eftirlitskerfi

Meginmarkmiðið með gæslu- og eftirlitskerfum innan svæðisbundinna fiskveiði-

stjórnunarstofnana er að styrkja fánaríki í að rækja skyldur sínar gagnvart fiskiskipum sem sigla

undir fána þeirra. Fyrir utan hefðbundið (og kostnaðarsamt) gæslu- og eftirlitskerfi með

eftirlitsflugvélum og -skipum er einnig algengt að notast við skipaskráningu, VMS-kerfi,

eftirlitskerfi148 og skoðanir.149 Tilgangurinn er að tryggja fylgni við þær verndunar- og

stjórnunarráðstafanir sem samþykktar hafa verið af viðkomandi svæðisbundinni

fiskveiðistjórnunarstofnun. Gæslu- og eftirlitskerfi eru margþætt og hver þáttur er mikilvægur

partur af heildarmyndinni. Hins vegar er um að ræða mjög breitt svið aðgerða og því ekki ráðrúm

til að fara ítarlega yfir alla þætti þeirra, heldur verður einblínt á þær aðgerðir sem varða ólöglegar

fiskveiðar á úthafinu og hvaða úrræði er að finna innan svæðisbundinna

fiskveiðistjórnunarstofnana til að sporna við því vandamáli.

147 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 44.
148 Á ensku: observer programmes.
149 Á ensku: inspections.
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 Skráning skipa er grundvallaratriði í því að stjórna athöfnum fiskiskipa, hvort sem um er að

ræða á landsvísu, svæðisbundið eða á heimsvísu. Hvað varðar skráningu skipa sem starfrækt eru á

úthafinu hafa verið gerðar tilraunir til að setja á fót hnattrænt skipaskráningakerfi fyrir þau skip

sem leyfi hafa til veiða á úthafinu til að bregðast við þeirri þörf að hafa áreiðanlegan gagnagrunn

um stærð og umfang fiskiskipaflota heimsins ásamt eignarhaldi og stjórnun þessara skipa.150

Slíkur listi liggur þó ekki enn fyrir.

 Í g-lið 3. mgr. 18. gr. úthafsveiðisamningsins er kveðið á um að ráðstafanir sem ríki ber að

gera vegna skipa er sigla undir fána þess skuli fela í sér gæslu á og eftirlit með slíkum skipum,

veiðum þeirra og tengdum athöfnum. Það er meðal annars gert með því að þróa og hrinda í

framkvæmd kerfum fyrir eftirlit með skipum, þar á meðal kerfum fyrir sendingar um gervitungl,

ef við á, samkvæmt innlendum kerfum og þeim sem hlutaðeigandi ríki hafa samþykkt fyrir

undirsvæði, svæði eða heiminn.151 Ekki hefur enn verið komið á hnattrænu VMS- kerfi, þó það

væri  í  raun  æskilegt.  Tilgangur  VMS-kerfa  er  að  sjá  fánaríki  og/eða  svæðisbundinni

fiskveiðistjórnunarstofnun fyrir upplýsingum um staðsetningu fiskiskipa með reglulegu millibili.

Sum þessara kerfa gera einnig ráð fyrir yfirfærslu upplýsinga um afla og sókn frá fiskiskipum til

fánaríkis eða svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunarstofnunar nánast á rauntíma. VMS-kerfi geta

virkjað hefðbundnar gæslu- og eftirlitsaðgerðir, líkt og skoðun skipa á hafi eða í höfn, sem

eftirfylgni við upplýsingar er fengist hafa í gegnum slíkt kerfi.152

 Lengi hefur verið litið á eftirlitskerfi sem nauðsynlegan hluta gæslu og eftirlits með

fiskveiðum. Þannig er meðal annars kveðið á um í g-lið 4. mgr. 62. gr. hafréttarsamningsins að:

Ríkisborgarar annarra ríkja, sem veiða í sérefnahagslögsögunni, skulu hlíta verndunarráðstöfunum
og öðrum skilmálum og skilyrðum sem sett eru í lögum og reglum strandríkisins. Þessi lög og reglur

150 Fiskveiðinefnd FAO samþykkti í mars árið 2007 að taka skref í áttina að þróun hnattræns skipaskráningakerfis.
Þessi hugmynd er byggð á tillögu sem þróuð var af úthafsstarfshópnum (the High Seas Task Force) til að koma á
alþjóðlegum gagnagrunni sem hefði að geyma upplýsingar um úthafsveiðiflota heimsins með því að safna saman
þeim upplýsingum um fiskveiðar á úthafinu sem þegar lágu fyrir. Til að hafa tilætluð áhrif þyrfti þessi skrá að vera
tengd þeim skrám sem haldnar eru af svæðisbundnum fiskveiðistjórnunarstofnunum og því væri samstarf við og á
milli svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana nauðsynlegt í þessu sambandi. Recommended Best Practices for
Regional Fisheries Management Organizations, bls. 46.
151 Vert er að minnast á að í 11. gr. reglna NEAFC um stjórn og eftirlit (e. Scheme of Control and Enforcement) er
mælt fyrir um skyldu aðildarríkja til að koma á VMS-kerfi fyrir fiskiskip, yfir ákveðinni lengd, sem hyggjast stunda
fiskveiðar á eftirlitssvæðinu. Hvað varðar hafnríkisaðgerðir er gert að skilyrði í 23. gr. reglnanna varðandi leyfi til
löndunar eða umskipunar að fánaríki skips sem hyggur á löndun eða umskipun eða skips sem hefur umskipað afla á
hafi úti og fánaríki skipa sem afli er tekinn frá skal m.a. lýsa því yfir á sérstöku eyðublaði að staðfest hafi verið að
skipið var á viðkomandi veiðisvæði samkvæmt VMS-gögnum (staðsetningu skips).
152 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 46.
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skulu vera í samræmi við samning þennan og geta m.a. snert eftirfarandi: [...] setningu
eftirlitsmanna eða nema um borð í þessi skip af hálfu strandríkisins.

 Hlutverk slíkra eftirlitskerfa, jafnt innlendra og þeirra sem sett eru á stofn í gegnum

svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir, hvað varðar verndun og stjórnun deilistofna og

víðförulla fiskstofna er nánar útfært í úthafsveiðisamningnum. Í 18. gr. samningsins, sem ber

titilinn „Skyldur fánaríkis“, er litið á þátttöku í innlendum eftirlitskerfum, sem og á undirsvæðum

og svæðum, sem óaðskiljanlegan hluta af skyldum fánaríkis og gæslu- og eftirlitskerfi. Þar segir

meðal annars:

1. Ríki skal, ef skip þess veiða á úthafinu, gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að skip er
sigla undir fána þess hlíti verndunar- og stjórnunarráðstöfunum fyrir undirsvæði og svæði og að
þessi skip geri ekkert það sem grefur undan áhrifum slíkra ráðstafana.
[...]
3. Ráðstafanir sem ríki ber að gera vegna skipa er sigla undir fána þess skulu m.a. fela í sér:
[...]
f) kröfur um staðfestingu á afla af sóknartegundum og öðrum tegundum en sóknartegundum, t.d.
með eftirlitskerfum, skoðunarkerfum, löndunarskýrslum og eftirliti með umskipun, lönduðum afla
og markaðstölum;
g) gæslu á og eftirlit með slíkum skipum, veiðum þeirra og tengdum athöfnum, m.a. með því að:
[...]
ii) hrinda í framkvæmd innlendum eftirlitskerfum og eftirlitskerfum á undirsvæðum eða svæðum
sem fánaríkið er þátttakandi í, þ.m.t. að skylda slík skip til að veita eftirlitsmönnum frá öðrum
ríkjum aðgang til að inna af hendi það starf sem samþykkt hefur verið samkvæmt kerfunum;
[...]
4. Þar sem í gildi er kerfi fyrir gæslu og eftirlit, sem samþykkt hefur verið fyrir undirsvæði, svæði
eða heiminn, skulu ríki tryggja að þær ráðstafanir, sem þau gera gagnvart skipum er sigla undir fána
þeirra, séu í samræmi við það kerfi.153

 Flest núgildandi eftirlitskerfi eru fyrst og fremst ætluð til söfnunar vísindalegra upplýsinga.

Hlutverk þeirra getur þó einnig náð til eftirlits með fylgni við verndunar- og

stjórnunarráðstafanir.154

153 Þessi ákvæði úthafsveiðisamningsins eru styrkt í siðareglum FAO, t.d.: 7. gr. – Stjórnun fiskveiða. 7.7.3 Ríki ættu
í samræmi við innlend lög sín að beita ráðstöfunum til virkrar gæslu, eftirlits og lagaframfylgdar með fiskveiðum
þ.á.m. eins og við á ráðstöfunum um eftirlitskerfi, skoðunarkerfi og kerfi fyrir eftirlit með skipum. Slíkar ráðstafanir
ætti að efla og þar sem við á framkvæma á vegum veiðistjórnarstofnana eða -fyrirkomulags á undirsvæðum eða
svæðum í samræmi við reglur þeirra.  8. gr. – Fiskveiðar. 8.1.4 Ríki ættu í samræmi við þjóðarétt og innan ramma
stofnana eða fyrirkomulags um stjórnun fiskimála á undirsvæðum eða svæðum að hafa samstarf um að koma á
kerfum til gæslu, eftirlits og framfylgdar á ráðstöfunum sem við eiga og varða veiðar og skylda starfsemi á
hafsvæðum utan lögsagna þeirra. 8.4.3 [...] Ríki ættu eins og þeim er framast unnt að koma á áætlunum er taka til
eftirlitsmanna og skoðunarkerfa til að auka framfylgd við viðeigandi ráðstafanir. Ákvæði siðareglnanna eru bætt upp
með aðgerðaáætluninni (IPOA-IUU) og tæknilegum viðmiðunarreglum um framkvæmd þeirra. Þessar
viðmiðunarreglur vísa einnig til notkunar eftirlitskerfa sem einnar af þeim aðgerðum er miða að því að koma í veg
fyrir ólöglegar fiskveiðar.
154 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 47–49.
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4.5.3. Skoðun á hafi úti

Því má halda fram að skilvirk og árangursrík skoðunarkerfi séu nauðsynleg bæði til að tryggja

fylgni aðila að svæðisbundnum fiskveiðistjórnunarstofnunum við verndunar- og

stjórnunarráðstafanir og sem úrræði til að fylgjast með og hindra ólöglegt athæfi skipa er sigla

undir fána ríkis sem ekki er aðili að viðkomandi stofnun. Eins og vikið var að hér að framan er í

úthafsveiðisamningnum kveðið á um samstarfskerfi fyrir framkvæmd svæðisbundinna verndunar-

og stjórnunarráðstafana. Í 21. gr. samningsins kemur fram að á úthafssvæði, sem svæðisbundin

fiskveiðistjórnunarstofnun nær til, sé aðildarríki sem er aðili að stofnuninni heimilt að láta

löggilta eftirlitsmenn sína fara um borð í og skoða fiskiskip er sigla undir fána annars aðildarríkis

að samningnum, hvort sem það ríki er jafnframt aðili að stofnuninni. Þetta ákvæði

úthafsveiðisamningsins hefur verið umdeilt og er enn.155 Meðan þannig stendur á er ekki von til

þess að það nái stöðu þjóðréttarvenju þannig að öll ríki séu bundin af ákvæðinu. Enn stöndum við

því frammi fyrir því vandamáli sem hlýst af lögsögureglunni, það er að ekki sé mögulegt að beita

erlendu skipi beinum aðgerðum á úthafinu nema samþykki stjórnanda skipsins komi til eða ríkið

sé aðili að úthafsveiðisamningnum. Ákvæði 21. gr. úthafsveiðisamningsins er vissulega

mikilvægur þáttur í þróun rýmri lögsögureglna á úthafinu en enn sem komið er eru áhrif þess

takmörkuð þar sem það gildir einungis á milli aðila að samningnum.

4.5.4. Reglur varðandi umskipun

Aukið alþjóðlegt samstarf er nauðsynlegt fyrir umskipanir á hafi úti þar sem verulega erfitt er að

koma við fullnægjandi eftirliti. Reglusetning varðandi umskipun hefur orðið mikilvægt tæki í

baráttunni gegn ólöglegum fiskveiðum og fyrir söfnun og staðfestingu upplýsinga. Margir sem

stunda ólöglegar veiðar umskipa afla á hafi úti til að minnka líkurnar á því að komið verði upp

um  þá.  Með  því  að  umskipa  afla  yfir  á  kæliskip156 geta þau skip sem stundað hafa ólöglegar

veiðar forðast að koma til hafnar til löndunar. Á kæliskipum er ólöglega fenginn afli oft

„þvættaður“157 með því að blanda honum saman við löglega fenginn afla. Enn fremur eru þessi

kæliskip gjarnan notuð til að flytja fisk frá eftirlitssvæði svæðisbundinnar

fiskveiðistjórnunarstofnunar þar sem hann hefur verið veiddur til hafna ríkja sem ekki eru aðilar

155 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 51.
156 Á ensku: reefer.
157 Á ensku: laundered.
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að viðkomandi stofnun. Þar af leiðandi kveða sumar svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir á

um sérstakar eftirlitsaðgerðir, þar á meðal ítarlega tilkynningaskyldu158 og takmarkanir á

umskipun fyrir aðila viðkomandi svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunarstofnunar.159

4.5.5. Hafnríkisaðgerðir

Á síðustu árum hafa svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir viðurkennt nauðsyn samræmdra

hafnríkisaðgerða. Öllum veiddum afla verður á endanum að landa einhvers staðar og einn af

helstu kostum slíkra aðgerða er að beiting þeirra krefst ekki sérstakrar lagaheimildar að þjóðarétti,

eins  og  á  við  um  til  dæmis  skoðun  á  hafi  úti.  Með  þessu  er  átt  við  að  ríki  hafa  fullveldi  yfir

höfnum sínum og er því í sjálfsvald sett hvort og þá hvaða aðgerðum þau beita gegn skipum

innan lögsögu þeirra.

 Virk notkun hafnríkislögsögu getur verið sérstaklega áhrifaríkt vopn í baráttunni gegn

ólöglegum fiskveiðum. Auknar hafnríkisaðgerðir geta virkað letjandi á þá sem stunda ólöglegar

fiskveiðar þar sem slíkar veiðar verða kostnaðarsamari, til dæmis þegar þau skip eru neydd til að

leita að afskekktari höfnum. Lykillinn að árangri er að tryggja að hafnríkisaðgerðum sé beitt víða

og af samkvæmni til þess að forðast svokallaðar hentihafnir.160 Þegar skip er í höfn ríkis verður

viðkomandi ríki að geta brugðist við með afgerandi og áhrifaríkum hætti. Það þýðir að

nauðsynleg innlend löggjöf verður að vera til staðar og einnig samstarfskerfi til að samræma

aðgerðir við önnur hafnríki, fánaríki og markaðsríki.161 Samræmdar hafnríkisaðgerðir, bæði

svæðisbundnar og hnattrænar, geta hjálpað til við að vinna bug á því vandamáli þegar til dæmis

skip sem stundar ólöglegar fiskveiðar færir starfsemi sína snögglega frá einni höfn til annarrar

eða þegar um er að ræða umskipun á hafi úti. Við slíkar aðstæður duga aðgerðir eins ríkis

skammt.

 Hafnríkisaðgerðum er almennt ætlað að tryggja skyldubundna skoðun skipa þegar þau koma

til hafnar. Hið víðtæka athafnafrelsi ríkja til að beita lögsögu sinni yfir þeim skipum sem eru

ótilneydd í höfnum þeirra er meðal annars viðurkennt í 23. gr. úthafsveiðisamningsins. Þar segir

að hafnríki „sé rétt og skylt að gera ráðstafanir samkvæmt þjóðarétti til að auka áhrif verndunar-

158 Á ensku: detailed reporting requirements.
159 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 52.
160 Á ensku: ports of convenience.
161 Á ensku: market state. Markaðsríki er það ríki þar sem aflinn er markaðssettur. Markaðsríki geta t.a.m. takmarkað
aðgang að mörkuðum fyrir ólöglega veiddan fisk.
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og stjórnunarráðstafana sem samþykktar hafa verið fyrir undirsvæði, svæði eða heiminn“, en þó

ber að gæta þess að mismuna ekki skipum neinna ríkja.

 Dæmi um aðgerðir hafnríkis eru: algjört bann við komu til hafnar, bann við löndun, umskipun

og vinnslu aflans, bann við notkun annarrar þjónustu í höfn, líkt og kaupum eldsneytis, vista,

viðgerða og svo framvegis, og refsandi eða leiðréttandi aðgerðir ef um brot á innlendri löggjöf

hafnríkisins er að ræða.162

 Ríki skal aðeins heimila skipi annars aðildarríkis163 komu til hafnar ef það getur staðfest að sá

afli sem skipið hefur um borð hafi ekki verið veiddur á ólöglegan hátt. Hafnríkisaðgerðir geta

falið í sér skoðun í höfn til að tryggja að aflinn hafi verið veiddur í samræmi við viðeigandi

verndunar- og stjórnunarráðstafanir, kröfu um skráningu afla og VMS-upplýsingar til að staðfesta

skráningu hans. Til að tryggja áreiðanleika skjala áður en skipi er heimiluð koma til hafnar getur

hafnríki farið fram á fyrir fram tilkynningu um komu skips, sem gefur stjórnvöldum færi á að

athuga leyfi og sögu viðkomandi skips og þar með koma í veg fyrir að skip komist til hafnar ef

þau gögn eru ekki fullnægjandi. Notkun rafrænnar aflaskráningar er mjög til bóta hvað þetta

varðar.

 Til þess að tryggja samkvæmni við alþjóðlega viðskiptalöggjöf er mikilvægt að allar

ákvarðanir um hafnríkisaðgerðir séu teknar á gagnsæjan hátt en það kemur í veg fyrir

óréttlætanlega mismunun milli erlendra skipa annars vegar og milli innlendra og erlendra skipa

hins vegar. Þetta er fyllilega í samræmi við hina almennu kröfu hafréttarsamningsins um bann við

mismunun, sbr. 3. mgr. 119. gr. og 227. gr. hans, og endurspeglast einnig í 52. gr.

aðgerðaáætlunar FAO gegn ólöglegum fiskveiðum (IPOA-IUU). Hin síðastnefnda mælir fyrir um

að hafnríkisaðgerðir skuli framkvæmdar á sanngjarnan og gagnsæjan hátt og að forðast beri

mismunun. Í raun ber þó einungis að forðast óréttlætanlega mismunum þar sem aldrei er hægt að

komast hjá mismunun að einhverju leyti. Neitun um aðgang að höfn eða þjónustu við skip er

siglir undir fána ríkis sem ekki er aðili að viðkomandi svæðisbundinni fiskveiðistjórnunarstofnun,

og  er  ekki  fært  um að  sýna  fram á  að  afli  þess  hafi  verið  fenginn  á  þann  hátt  sem samræmist

verndunar- og stjórnunarráðstöfunum viðkomandi svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunarstofnunar,

felur í sér ákveðna mismunun sem getur þó aftur á móti verið réttlætanleg.164

162 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 54.
163 Á ensku: foreign fishing vessel. Sjá skilgreiningu á „foreign fishing vessel“ í umfjölluninni um NEAFC hér á
eftir. Um er að ræða skip sem siglir undir fána annars aðildarríkis að viðkomandi svæðisbundinni
fiskveiðistjórnunarstofnun.
164 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 54–55.



51

 Aðgerðir hafnríkja beinast yfirleitt annars vegar gegn ríkjum sem eru aðilar að viðkomandi

svæðisbundinni fiskveiðistjórnunarstofnun og hins vegar gegn ríkjum sem ekki eru aðilar.

Aðgerðir gegn síðarnefndu aðilunum tengjast svokölluðum IUU-listum sem nánar verður farið

yfir hér á eftir.

4.5.6. Viðskipta- og markaðstengdar aðgerðir

Á síðustu árum hefur orðið aukning í viðskipta- og markaðstengdum aðgerðum af hálfu

svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana. Þeim er almennt ætlað að ná einu eða öllum af

eftirfarandi markmiðum: Að draga úr tækifærum og hvatningu til að stunda ólöglegar fiskveiðar

með því að útiloka eða hindra markaðsaðgang fyrir ólöglega veiddan fisk og þar með að draga úr

hagnaði og fjárhagslegri hvatningu til að stunda ólöglegar fiskveiðar; rekja flutning fiskafurða til

að bera kennsl á þá sem eru viðriðnir veiðar, umskipun og markaðssetningu á ólöglega fengnum

fiski; fylgjast með breytingum í viðskiptamunstri til að bera kennsl á fána-, hafnar- og

markaðsríki sem geta stuðlað að skilvirkri framkvæmd verndunar- og stjórnunaraðgerða; og að

bæta upplýsingar um fiskidauða165 með því að staðfesta landanir aðila bæði innan og utan

eftirlitssvæðis viðkomandi svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunarstofnunar og koma auga á

ólöglega veiddar fiskafurðir.

 Ein tegund þessara viðskipta- og markaðstengdu aðgerða er að koma upp svokölluðum „IUU-

listum“, sem eru grundvöllur fyrir takmörkunum á aðgangi að höfnum og þjónustu í höfnum.166

4.5.7. Aðgerðir gegn ríkjum sem ekki eru aðilar að viðkomandi svæðisbundinni

fiskveiðistjórnunarstofnun

Margar ráðstafanir sem samþykktar hafa verið af svæðisbundnum fiskveiðistjórnunarstofnunum

geta haft áhrif á ríki sem ekki eru aðilar, það er tekið til starfrækslu skipa þeirra og er til dæmis

um að ræða skoðun í höfnum, reglusetningu varðandi umskipun og gerð IUU-lista. Nokkur ríki

hafa samþykkt rammaákvæði sem heimila viðskipta- og markaðstengdar aðgerðir gegn einstökum

ríkjum, þar á meðal þeim sem ekki eru aðilar. Því til viðbótar hafa margar svæðisbundnar

fiskveiðistjórnunarstofnanir samþykkt reglur sem heimila að synja ríki sem ekki er aðili um

löndun í höfnum aðildarríkjanna. Þessar ráðstafanir krefjast ekki sameiginlegra aðgerða heldur

165 Á ensku: fish mortality.
166 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 57–58.
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geta verið ákveðnar af hverju ríki fyrir sig. Þær er að finna í reglum sem beint er að skipum ríkja

sem ekki eru aðilar og stunda veiðar innan eftirlitssvæðis viðkomandi svæðisbundinnar

fiskveiðistjórnunarstofnunar. Gert er ráð fyrir að slíkt skip sem staðið er að veiðum innan þess

svæðis sé sjálfkrafa að grafa undan verndunar- og stjórnunarráðstöfunum. Þessi skip ber að skoða

áður en löndun er heimiluð. Engar landanir eða umskipanir eru heimilar í höfnum aðila án þess að

skip geti sýnt fram á að aflinn hafi verið veiddur utan viðkomandi eftirlitssvæðis eða í samræmi

við gildandi verndunar- og stjórnunarráðstafanir. Í sumum svæðisbundnum fiskveiði-

stjórnunarstofnunum er sú skylda lögð á skip aðila að það tilkynni um öll þau skip sem sigla

undir fána ríkis sem ekki er aðili og sést til á eftirlitssvæðinu.167

4.5.8. IUU-listar

Flestar svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir hafa samþykkt rammaákvæði varðandi

stofnun svokallaðra IUU-lista og eru ákvæðin yfirleitt byggð upp á sambærilegan hátt. Skráning

skipa á þessa lista fer fram í ákveðnum skrefum. Fyrst er skip vanalega skráð á óstaðfestan lista

sem er undanfari þess að skip er skráð á staðfestan lista.168 Þess er þá krafist af aðilum að þeir

beiti viðurlögum gegn þeim skipum sem skráð eru á þessa lista. Það er hins vegar mjög

mismunandi milli stofnana hvernig listarnir og afleiðingar af skráningu á þá eru útfærðir. Einnig

getur verið nokkur munur á tegund þeirrar starfsemi sem leiðir til skráningar skips á óstaðfestan

lista og tegundum aðgerða sem aðilar geta beitt gegn þessum skipum. Sem dæmi um starfsemi

sem leitt getur til skráningar á óstaðfestan lista er ef skip hefur samskipti við skip sem þegar er

skráð á slíkan lista.

 Sú starfsemi sem almennt getur leitt til skráningar á IUU-lista er í samræmi við þá starfsemi

sem litið er á sem „alvarleg brot“ samkvæmt úthafsveiðisamningnum169 og getur meðal annars

verið um að ræða þegar skip hefur verið staðið að því að stunda ólöglegar fiskveiðar; fiskveiðar á

skipi sem ekki er skráð í viðkomandi skipaskrá; löndun eftir að hafa verið synjað um aðgang að

höfn; fiskveiðar án úthlutunar aflaheimilda, aflatakmarkana eða sóknartakmarkana;170 að láta

undir höfuð leggjast að halda réttar skrár með upplýsingum um afla eða gera rangar aflaskýrslur;

167 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 62.
168 Sjá dæmi um A- og B-lista hjá NEAFC sem farið verður nánar yfir hér á eftir.
169 Sjá 11. mgr. 21. gr. úthafsveiðisamningsins.
170 Á ensku: fishing without quota, catch limit or effort allocation.
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fiskveiðar á svæði meðan lokun stendur yfir eða á lokuðu svæði; notkun bannaðra veiðarfæra; og

ef skip er án þjóðernis.171

 CCAMLR var fyrsta svæðisbundna fiskveiðistjórnunarstofnunin til að samþykkja reglur um

slíka lista sem voru kallaðir svartir listar.172

 Nokkuð samræmi er á meðal svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana með tilliti til þeirra

aðgerða sem beita skal gegn skipum sem birtast á listum þeirra. Þessar aðgerðir samanstanda

meðal annars af banni við útgáfu veiðileyfis á svæði undir lögsögu þeirra; synjun á veitingu

fána;173 neitun um aðgang að höfnum og að sjá til þess að skip aðildarríkis (svo sem fiskiskip,

olíuskip, flutningaskip) taki ekki þátt í umskipun eða sameiginlegum fiskveiðum með slíkum

skipum174 eða veiti þeim nokkurs konar þjónustu. Allar svæðisbundnar fiskveiði-

stjórnunarstofnanir fylgja þeirri stefnu að senda lista sína til annarra svæðisbundinna

fiskveiðistjórnunarstofnana og eru þeir birtir á vefsíðum viðkomandi stofnana.175

4.5.9. Endurskoðun aðgerða

Ef gæsla og eftirlit á að skila árangri er mikilvægt að gæði og árangur þessara aðgerða sé metinn

reglulega. Flestar svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir hafa sett á fót fylgninefndir176 til að

endurskoða, greina og meta framkvæmd viðkomandi verndunar- og stjórnunarráðstafana sem og

að veita ráðleggingar. Það verður að teljast æskilegt að svæðisbundnar fiskveiði-

stjórnunarstofnanir þrói aðferðir við að endurskoða og meta reglulega skilvirkni fylgni- og

framkvæmdaráðstafana.177

4.6. Niðurstöður

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að svæðisbundnum fiskveiðistjórnunarstofnunum er ætlað að

vera meginvettvangurinn fyrir samstarf ríkja um vernd og stjórnun fiskstofna á úthafinu. Sem

dæmi um hvernig slík stofnun starfar í raun verður í næsta kafla fjallað um Norðaustur-

171 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 62.
172 Á ensku: blacklist scheme.
173 Á ensku: refusing to grant a flag.
174 Á ensku: joint fishing operations.
175 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 63.
176 Á ensku: compliance committees.
177 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 65–66.
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Atlantshafsfiskveiðinefndina sem náð hefur verulegum árangri í baráttunni gegn ólöglegum

fiskveiðum á úthafinu, meðal annars með þróun skilvirkra reglna um hafnríkisaðgerðir.
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5. Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndin (NEAFC)

5.1. Inngangur

Árið 1980 var samþykktur Samningur um samstarf varðandi fiskveiðar á Norðaustur-

Atlantshafi178 og tók hann gildi árið 1982.179 Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndinni (NEAFC)

í núverandi mynd var komið á fót í

nóvember árið 1982 og eru skyldur,

skuldbindingar og hlutverk hennar sett

fram í 4., 5. og 6. gr. samningsins.

 Hér má sjá mynd af NEAFC svæðinu,

þar sem samningssvæðið180 er blái

reiturinn og eftirlitssvæðið181 er merkt

með gulum lit. Stærstur hluti

samningssvæðisins heyrir undir lögsögu

ríkja sem eru aðilar að NEAFC en

eftirlitssvæðið samanstendur af þeim

þremur hafsvæðum sem eru innan

samningssvæðisins en liggja utan lögsögu

aðildarríkjanna.182

178 The Convention on Future Multilateral Co-operation in the North-East Atlantic Fisheries.
179 Uppruna þessa samnings má rekja til stofnunar sem var þekkt sem „Fastanefndin“ (e. the Permanent Commission)
og var stofnuð árið 1953 undir samningi frá árinu 1946 (e. the Convention for the Regulation of Meshes of Fishing
Nets and the Size Limits of Fish). Snemma á 7. áratug síðustu aldar var talið að nefndin þyrfti umfangsmeira vald til
að hafa stjórn á áhrifum þeirra tæknilegu framfara sem orðið höfðu á fiskveiðiaðferðum. Árið 1963 var NEAFC
stofnað til að taka við af Fastanefndinni og voru NEAFC veittar auknar stjórnunarheimildir. Í kjölfar þess að ríki
Evrópubandalagsins (The European Economic Community (EEC)) drógu sig úr nefndinni, sem og stækkunar
sérefnahagslögsögu ríkja í 200 sjómílur, hófu aðilar nefndarinnar, bæði þáverandi og fyrrverandi, samingaviðræður
sem enduðu með samþykkt samningsins um samstarf á Norðaustur-Atlantshafi. Samningurinn var að því leyti ólíkur
hinum fyrri að Efnahagsbandalag Evrópu (EEC) var sjálft orðið aðili í stað sérhvers aðildarríkis áður. Performance
Review Panel Report of the North East Atlantic Fisheries Commission, bls. 10–11.
180 Á ensku: Convention Area. Samningssvæðið nær yfir Atlantshaf og Norður-Íshaf (Arctic Oceans) austan við línu
suður af Cape Farewell, suðurodda Grænlands (42° V), norður af línu vestan við Cape Hatteras, suðurodda Spánar
(36° N), og vestur af línu sem strýkur vesturodda Novya Semlya (51° E). Eystrasalt og Miðjarðarhaf eru undanskilin.
181 Á ensku: Regulatory Area.
182 Performance Review Panel Report of the North East Atlantic Fisheries Commission, bls. 11.
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 Einungis ákveðnir fiskstofnar á NEAFC-svæðinu eru undir stjórn þess. Stjórn NEAFC gerir

tillögur um fiskveiðar á eftirlitssvæðinu.183 Aðilar að stofnuninni eru Danmörk (fyrir hönd

Færeyja og Grænlands),184 Evrópusambandið, Ísland, Noregur og Rússland og aukaaðilar185 eru

Belize, Cook-eyjar, Kanada, Japan og Nýja-Sjáland.186

 NEAFC var stofnað til að leggja fram aðgerðir til að viðhalda skynsamlegri nýtingu fiskstofna

á Norður-Atlantshafi og Norður-Íshafi. Líkt og áður segir er núgildandi samningur frá árinu 1982

en var breytt 2004 og 2006.187

 Í 2. mgr. inngangsorða samningsins segir að samningsaðilarnir viðurkenni viðeigandi ákvæði

hafréttarsamningsins, úthafsveiðisamningsins og fylgnisamningsins og taki tillit til ákvæða

siðareglna FAO en þau ákvæði gerninganna sem varða efni þessarar ritgerðar hafa verið rakin hér

að ofan.

 Enn fremur segir í 3. mgr. inngangsorðanna að samningsaðilar hafi hug á að stuðla að

langtímaverndun og bestu nýtingu fiskstofnanna á Norðaustur-Atlantshafssvæðinu, standa vörð

um vistkerfi hafsins þar sem auðlindin fyrirfinnst og til samræmis við það hvetja til alþjóðlegs

samstarfs og samráðs með tilliti til þessara auðlinda.188

Markmið samningsins er, skv. 2. gr. hans, að tryggja langtímaverndun og bestu nýtingu þeirra

fiskstofna sem finnast á samningssvæðinu og stefna að sjálfbærum efnahagslegum,

umhverfislegum og félagslegum ávinningi. Samræmi skal vera á milli aðgerða sem framkvæmdar

eru annars vegar af nefndinni og hins vegar af aðildarríkjum, skv. 5. gr. samningsins.189

183 Þær tegundir sem helst er um að ræða eru norsk-íslenski síldarstofninn, karfi, makríll, kolmunni, ýsa og
djúpsjávartegundir.
184 Danmörk eru einnig aðili að NEAFC sem aðildarríki innan ESB.
185 Á ensku: Cooperating Non-Contracting Parties.
186 Samkvæmt upplýsingum á vefsíðu NEAFC, http://www.neafc.org (skoðað 29. apríl 2009). Hvað varðar
möguleika ríkja á að gerast aðilar að stofnuninni er kveðið á um það í 4. mgr. 20. gr. Öll ríki mega sækja um aðild að
stofnuninni en umsóknin verður að vera samþykkt af þremur fjórðu allra samningsaðila. Á vefsíðu NEAFC er að
finna viðmiðunarreglur um aðgang nýrra aðila að stofnuninni, m.t.t. veiðitækifæra á eftirlitssvæði NEAFC. Þessar
reglur voru samþykktar á 22. ársfundi NEAFC í nóvember árið 2003. Samkvæmt þeim er bent á að þeir stofnar sem
eru undir stjórn NEAFC eru fullnýttir og veiðitækifæri fyrir nýja aðila líkleg til að vera takmörkuð við nýja stofna (e.
new fisheries), þ.e. stofna sem ekki eru undir stjórn NEAFC. http://www.neafc.org/becomingacp (skoðað 29. apríl
2009).
187 Árið 2004 samþykkti stjórn NEAFC breytingar á samningnum sem lagðar voru til af Evrópusambandinu og
vörðuðu tillögur varðandi reglur um málsmeðferð varðandi lausn deilumála. Árið 2006 samþykkti stjórn NEAFC
breytingar á samningnum sem lagðar voru til af fulltrúum Íslands og vörðuðu breytingar á inngangsorðum
samningsins ásamt 1., 2., og 4. gr. hans. Samningsaðilar hafa fallist á að nota hinn „nýja“ samning til bráðabirgða þar
til hann hefur tekið gildi.
188 Tillaga af hálfu fulltrúa Íslands um að breyta samningnum, samþykkt af stjórn NEAFC 11. ágúst 2006 en hefur
ekki tekið gildi.
189 Sjá umfjöllun hér að ofan um 7. gr. úthafsveiðisamningsins, varðandi samþýðanleika verndunar- og
stjórnunarráðstafana.

http://www.neafc.org/
http://www.neafc.org/becomingacp
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 Hlutverk NEAFC er margþætt líkt og almennt gildir um svæðisbundnar

fiskveiðistjórnunarstofnanir en hér á eftir verður lögð áhersla á þann þátt er snýr að stjórnunar- og

framkvæmdaúrræðum stofnunarinnar gegn skipum er sigla undir fána ríkis sem ekki er aðili að

NEAFC og stundar ólöglegar fiskveiðar á eftirlitssvæðinu.

5.2. Reglur um stjórn og framkvæmd samningsins

Á grundvelli 8. gr. samningsins190 er í gildi svokallað „Scheme of control and enforcement“,191

sem eru reglur NEAFC um stjórn og framkvæmd samningsins. Áður voru þessar reglur í tvennu

lagi, það er „Scheme of Control and Enforcement in respect of fishing vessels fishing in areas

beyond the limits of national fisheries jurisdiction in the Convention Area“ frá 20. nóvember

1998 og „Scheme to promote compliance by non-Contracting Party vessels with

recommendations established by NEAFC“ frá 14. nóvember 2003. Til hægðarauka voru þessi tvö

regluverk sameinuð,192 með lítilsháttar breytingum, auk þess sem kafla um eftirlit hafnríkis var

bætt við.193

 Reglur NEAFC um stjórn og framkvæmd gilda, skv. 2. gr. þeirra, um öll skip sem notuð eru

eða ætluð eru til nota við veiðar á fiskstofnum á eftirlitssvæðinu. Þær snúa annars vegar að

eftirliti með veiðum og tilkynningaskyldu aðildarríkjanna til NEAFC og hins vegar að skipum er

sigla undir fána ríkja sem ekki eru aðilar og stunda ólöglegar veiðar á svæðinu. Hér á eftir verður

athygli beint að síðarnefndu aðilunum og þeim reglum lýst sem ætlað er að sporna gegn

ólöglegum veiðum á eftirlitssvæðinu. Annars vegar er um að ræða IUU-lista og hins vegar eftirlit

hafnríkis en þessum úrræðum er beitt saman.

 Helstu vandamálin varðandi ólöglegar fiskveiðar á NEAFC-svæðinu hafa annars vegar snúið

að ótilkynntum þorskafla úr Barentshafi og – það sem varðar íslensk stjórnvöld meira – ólöglegar

karfaveiðar hentifánaskipa á Reykjaneshrygg. Dregið hefur úr fyrrnefndu veiðunum eftir að

190 8. gr.: 1. The Commission may by a qualified majority make recommendations concerning measures of control
relating to fisheries conducted beyond areas under the jurisdiction of Contracting Parties for the purpose of ensuring
the application of this Convention and any recommendations adopted thereunder. 2. The Commission may also make
recommendations concerning measures of control relating to fisheries conducted within an area under the jurisdiction
of a Contracting Party, provided that the Contracting Party in question so requests and the recommendation receives
its affirmative vote. 3. Recommendations adopted under this Article may include provisions for termination different
from those provided for in Article 13.
191 http://www.neafc.org/system/files/scheme_2009_final_15042009.pdf
192 Fyrstu sameinuðu reglurnar tóku gildi 1. maí 2007, eftir að hafa verið samþykktar á 26. ársfundi NEAFC í
nóvember 2006.
193 Reglunum var breytt í nóvember 2008 á 27. ársfundi NEAFC og tóku gildi fyrir samningsaðila 5. febrúar 2009.

http://www.neafc.org/system/files/scheme_2009_final_15042009.pdf
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reglurnar um eftirlit hafnríkis gengu í gildi 1. maí 2007. Síðara vandamálinu er best lýst með því

að taka sem dæmi tvö tilvik sem upp hafa komið innan NEAFC.

 Annars vegar var um að ræða hin svokölluðu Rostock-skip en það voru fimm skip sem skráð

höfðu verið á fána nokkurra mismunandi ríkja og enduðu á fána Georgíu. Öll skipin voru skráð á

A-lista (óstaðfestur listi) NEAFC árið 2004 vegna meintra ólöglegra fiskveiða og færð yfir á B-

listann (staðfestur listi) árið 2005. Þau höfðu gert út frá Rostock frá árinu 2001 og einnig haft þar

vetursetu þann tíma. Ríki Evrópusambandsins höfðu vanrækt skyldur sínar samkvæmt NEAFC,

þar sem löggjöf ríkjanna takmarkaði ekki nægilega komur erlendra skipa til hafna aðildarríkjanna.

Þótt reglur væru um bann við þjónustu við slík skip var ekki komið nægilega í veg fyrir að þau

skip sem stundað höfðu ólöglegar veiðar á NEAFC-svæðinu og höfðu vetursetu í höfnum

Evrópusambandsins fengju þjónustu (vistir og eldsneyti) og gætu því á ný haldið til ólöglegra

veiða. Augljóst þótti að eina leiðin til að koma í veg fyrir þetta væri að loka höfnunum algerlega

fyrir skipum sem skráð væru á B-lista. Til að byrja með var ekki vilji innan Evrópusambandsins

til að setja slíkar reglur þar sem það þótti fara gegn samkeppnis- og viðskiptalöggjöf. Samræmdri

málsmeðferð varð þó að koma á meðal aðildarríkjanna, annars myndu hertari reglur ekki bera

tilskilinn árangur, það er ef skip með ólöglegan afla kæmust upp með að landa eða fengju

þjónustu í einhverri af höfnum aðildarríkjanna. Svo fór að samkomulag náðist og settar hafa verið

reglur á vettvangi NEAFC sem skylda aðildarríki til að setja bann í löggjöf sína, annars vegar við

þjónustu við skip sem stundað hafa ólöglegar veiðar á samningssvæðinu og hins vegar við komu

þessara skipa til hafnar.194

 Hins  vegar  var  um  að  ræða  hið  svokallaða  Polestar-mál.  Árið  2006  fór  að  spyrjast  til

flutningaskipsins Polestar á Reykjaneshrygg. Íslenska landhelgisgæslan stóð skipið að umskipun

um 200 sjómílur sunnan við veiðisvæðið en það sást þar á ratsjá eftirlitsflugvélar íslensku

landhelgisgæslunnar. Skipið tók við karfa frá átta skipum sem voru á B-listanum frá 1. júní til 17.

júlí 2006 (þar á meðal voru nokkur af Rostock-skipunum). Skipinu var neitað um komu til hafnar

í Evrópu, Norður-Afríku, Norður-Ameríku, Suður-Kóreu og Japan. Því var fylgt alla leið til Asíu

fyrir milligöngu íslenska utanríkisráðuneytisins sem setti sig í samband við stjórnvöld annarra

ríkja er lokuðu höfnum sínum fyrir skipinu. Það náði að lokum að landa í Hong Kong þar sem

194 Upplýsingar um Rostock skipin voru meðal annars fengnar úr: Performance Review Panel Report of the North
East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC. Viðauki VIII, bls. 71. (Two case studies of IUU activity in the NEAFC
area).
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stjórnvöld þar töldu sig ekki hafa nægar lagaheimildir til að banna löndun í sínum höfnum.

Stjórnvöld í Hong Kong tilkynntu NEAFC um það, skoðuðu aflann og komu upplýsingunum til

NEAFC. Þó svo að skipið hafi náð að landa aflanum að lokum er ljóst að það varð fyrir

verulegum óþægindum þar sem það komst ekki til hafnar svo vikum skipti. Þetta hafði í för með

sér verulegan aukakostnað fyrir skipið en það er einmitt eitt af markmiðum þessara hafnalokana

að hafa í för með sér verulegt hagnaðartap fyrir útgerðirnar og ætti það að draga úr ásókn í að

stunda ólöglegar fiskveiðar, sem það hefur raunar gert innan eftirlitssvæðis NEAFC.195

5.3. A- og B-listar

5.3.1. Inngangur

NEAFC var leiðandi meðal annarra svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana í þróun reglna til

að beita gegn skipum ríkja sem ekki eru aðilar að stofnuninni og stunda ólöglegar veiðar á

eftirlitssvæðinu. Á ársfundi nefndarinnar 20. nóvember 1998 samþykkti NEAFC tillögu að

reglum til að stuðla að fylgni skipa ríkja sem ekki eru aðilar.196 Þessum reglum var breytt 1999,

2001, 2003 og 2004 og endurspegla markmið aðgerðaáætlunar FAO gegn ólöglegum fiskveiðum

(IPOA-IUU).197 Með breytingunni árið 2004 voru kynntir til sögunnar IUU-listar.

 Ákvæðin sem kveða á um þessa lista er að finna í VII. kafla NEAFC-reglnanna um aðgerðir

til að stuðla að fylgni fiskiskipa er skráð eru á fána ríkis sem ekki er aðili að NEAFC.198 Hér  á

eftir verður ferlinu lýst, það er hvernig það kemur til að skip sem staðið hefur verið að ólöglegum

veiðum á eftirlitssvæði NEAFC er skráð á A-listann og eftir atvikum á B-listann.

5.3.2. Aðdragandi þess að skip er skráð á lista

Samkvæmt 37. gr. reglnanna skulu aðildarríki án tafar tilkynna framkvæmdastjóra NEAFC um

öll  skip  sem  ekki  eru  skráð  á  fána  aðildarríkis  og  sjást  við  veiðar  eða  tengda  starfsemi  á

samningssvæðinu. Stjórninni ber að framsenda þær upplýsingar til allra aðildarríkjanna og til

fánaríkis viðkomandi skips. Aðildarríkið skal tilkynna skipinu um að það hafi sést við veiðar á

195 Upplýsingar um Polestar málið voru m.a. fengnar úr: Recent Results in Combating IUU Fishing Based on the
NEAFC Scheme. NEAFC 28. júní 2007. http://www.illegal-fishing.info/uploads/NEAFC-note-results-of-Scheme-
1.pdf
196 Á ensku: Scheme to promote compliance by non-Contracting Party vessels (NCP Scheme).
197Performance Review Panel Report of the North East Atlantic Fisheries Commission, bls. 40–41.
198 Á ensku: Measures to promote compliance by non-Contracting Party fishing vessels.

http://www.illegal-fishing.info/uploads/NEAFC-note-results-of-Scheme-
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samningssvæðinu og ef fánaríki þess hefur ekki verið veitt staða aukaaðila,199 skv.  34.  gr.,  er

sjálfkrafa litið svo á að viðkomandi skip hafi verið að stunda ólöglegar fiskveiðar. Ákvæðið á

einnig við um umskipun, það er ef viðkomandi skip hefur tekið þátt í umskipun með öðru skipi,

sem ekki er heldur aðili að stofnuninni, er það skip einnig sjálfkrafa talið hafa tekið þátt í

ólöglegum fiskveiðum.

 Í kjölfarið fara eftirlitsmenn NEAFC fram á að koma um borð í umrætt skip í eftirlitsskyni,

skv. 38. gr. Veiti skipstjóri samþykki sitt til uppgöngu skulu eftirlitsmennirnir skrifa skýrslu og

senda hana framkvæmdastjóra NEAFC sem birtir hana án tafar á sérstöku svæði200 á vefsíðu

stofnunarinnar og sendir afrit til fánaríkis viðkomandi skips. Uppgönguréttur annarra ríkja en

fánaríkja á úthafinu er takmarkaður, eins og áður hefur verið minnst á, þar sem fánaríki nýtur

sérlögsögu á úthafinu. Í 3. mgr. 38. gr. er komið til móts við þann vanda með því að líta svo á að

ef skipstjóri heimilar ekki að farið verði um borð í skip hans og það skoðað, eða uppfyllir ekki

skyldur sínar skv. a–e-lið 19. gr.,201 er litið svo á að skipið hafi verið að stunda ólöglegar veiðar.

Afleiðingin er þá sú að viðkomandi skip er skráð á óstaðfestan lista og er aðildarríkjum heimilt að

beita ákveðnum aðgerðum gegn slíkum skipum ef þau sýna ekki fram á að hafa haft heimild til

veiðanna.

 Af 42. gr. reglnanna sést að ofangreindum aðgerðum er fylgt vel eftir með tilkynningu um

ætlaðar ólöglegar fiskveiðar. Framkvæmdastjóri NEAFC skal senda allar upplýsingar um meint

ólöglegt athæfi202 til allra aðildarríkjanna og viðeigandi svæðisbundinna fiskveiði-

stjórnunarstofnana, svo og til fánaríkis þess skips sem hefur verið staðið að veiðum eða tengdri

starfsemi á samningssvæðinu. Framkvæmdastjóri, í samráði við formann framkvæmdastjórnar,203

199 Á ensku: co-operating non-Contracting Party.
200 Á ensku: inspector area.
201 19. gr.: Obligation of the vessel master during the inspection procedure: The master of a fishing vessel shall: a)
facilitate prompt and safe boarding and disembarkation of inspectors by providing a boarding ladder constructed and
used as described in Annex XIV; b) if a mechanical hoist is provided, ensure that its ancillary equipment are of a
type approved by the national administration. It shall be of such design and construction as to ensure that the
inspector can be embarked and disembarked in a safe manner including a safe access from the hoist to the deck and
vice versa. A boarding ladder complying with the provisions of paragraph 1 of this Article shall be kept on deck
adjacent to the hoist and available for immediate use; c) co-operate with and assist in the inspection of the fishing
vessel conducted pursuant to these procedures, and shall not obstruct, intimidate or interfere with the inspectors in
the performance of their duties; d) allow the inspectors to communicate with the authorities of the flag Contracting
Party and the inspecting Contracting Party; and e) provide access to any areas, decks and rooms of the fishing vessel,
catch (whether processed or not), nets or other gear, equipment, and any information or documents which the
inspector deems necessary in accordance with Article 18(2).
202 Þ.e. upplýsingar um skip sem er skráð á fána ríkis sem ekki er aðili að NEAFC og sést hefur við veiðar eða tengda
starfsemi á samningssvæðinu skv. 37. gr., upplýsingar eftir skoðun á hafi úti skv. 38. gr. og skoðun í höfn skv. 40. gr.
203 Á ensku: President of the Commission.
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skal fara fram á að fánaríkið bregðist við í samræmi við löggjöf sína til að tryggja að viðkomandi

skip láti af meintum ólöglegum veiðum, ef nauðsyn ber til afskrá skipið í fánaríkinu eða svipta

það leyfi til fiskveiða svo eitthvað sé nefnt. Fánaríkið skal í kjölfarið skýra NEAFC frá því sem

það hefur gert eða hyggst gera til að bæta úr stöðunni. Það er hvatt til samstarfs og að láta allar

nauðsynlegar upplýsingar í té.

5.3.3. Skráning skipa á A- og B-lista

Ákvæði um hina svokölluðu A- og B-lista er að finna í 44. gr. samningsins. Skip sem staðin hafa

verið að ólöglegum veiðum á samningssvæðinu eru skráð á A-listann.204 Á svokölluðum

PECCOE205 fundi,  sem fram fer  tvisvar  á  ári,  leggur  stjórn  NEAFC fram upplýsingar  sem hún

hefur fengið frá fánaríki viðkomandi skipa eða frá eftirlitsaðilum aðildarríkjanna um þau skip sem

skráð eru á A-listann. PECCOE fjallar um málið og fer yfir fyrirliggjandi upplýsingar um

viðkomandi skip. Hafi fánaríki sýnt fram á að það hafi bætt ráð sitt og lagt fram fullnægjandi

upplýsingar um skipið og heimildir þess er það tekið af A-listanum. Séu þær upplýsingar ekki

fullnægjandi, það er ef þær annaðhvort eru engar eða ef í ljós kemur að viðkomandi skip hefur

ekki heimild til veiða á svæðinu og fánaríkið sýnir engin merki um að bæta úr stöðunni, er skipið

sett á B-listann í kjölfar staðfestingar stjórnar NEAFC. Stjórnin birtir báða listana á vefsíðu

NEAFC.

5.3.4. Eftirfylgni

Til að markmiðinu um að koma í veg fyrir ólöglegar fiskveiðar á samningssvæðinu sé náð, verða

augljóslega að vera einhverjar afleiðingar af því fyrir skip að vera skráð á A- og B-listana. Gerð

er grein fyrir þeim í 45. gr. reglnanna. Þar segir að aðildarríki skuli sjá til þess að öll nauðsynleg

úrræði séu til staðar í löggjöf þeirra til að skip sem birtast á listunum: a) séu skoðuð í samræmi

við ákvæði 40. gr. þegar þau koma til hafnar, b) sé hvorki heimiluð löndun né umskipun á svæði

undir lögsögu þeirra, c) sé ekki veitt aðstoð af nokkru tagi frá skipum aðildarríkjanna né heimilað

204 44. gr.: Unless their flag State has been accorded the status of co-operating non-Contracting Party provided for
under Article 34, vessels which have been sighted or by other means identified according to information received
pursuant to Articles 37, 38 and 40 as engaging in fishing activities in the Convention Area are presumed to be
undermining the effectiveness of Recommendations established under the Convention. The Secretary shall place
such vessels on a provisional list of IUU vessels (´A` list).
205 Permanent Committee on Control and Enforcement.
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að taka þátt í umskipun eða sameiginlegum fiskveiðum með þeim skipum og d) sé ekki veitt

þjónusta í höfn, svo sem vistir eða eldsneyti.

 Til viðbótar ofangreindum aðgerðum skal aðildarríki, þegar um er að ræða skip sem skráð er á

B-lista: a) banna komu slíkra skipa til hafnar, b) banna fiskveiðar slíkra skipa á svæði undir

lögsögu þeirra, c) banna leigu á slíkum skipum,206 d) neita að veita slíku skipi leyfi til að sigla

undir fána þess, e) banna innflutning á fiski frá slíkum skipum, f) banna innflytjendum,

flutningsaðilum og öðrum viðeigandi aðilum að stunda umskipun og viðskipti með fisk sem hefur

verið veiddur af slíku skipi og g) safna og skiptast á upplýsingum við önnur aðildarríki eða

aukaaðila til að koma í veg fyrir vörusvik.207

5.3.5. Skráning af listunum

PECCOE-nefndin gerir því aðeins tillögur til framkvæmdastjórnarinnar um að skip verði fjarlægt

af A- eða B-listanum að fánaríki skipsins gefi framkvæmdastjórninni fullnægjandi upplýsingar

um að: a) gripið hafi verið til aðgerða gegn hinu ólöglega athæfi (málsókn, viðurlög), eða b) það

hafi gert ráðstafanir þess efnis að skráning skipa á fána þess leiði ekki af sér ólöglegar fiskveiðar,

eða c) það hafi séð til þess að skipið hafi skipt um eiganda sem sé alls óháður fyrri eiganda og

hafi ekki sjálfur stundað ólöglegar fiskveiðar, eða d) skipið hafi ekki stundað ólöglegar

fiskveiðar, eða e) skipið hafi einungis haft afla um borð sem veiddur hafi verið innan

eftirlitssvæðisins en sé úr stofni sem ekki sé undir stjórn NEAFC, eða f) skipið hafi sokkið, verið

sent í niðurrif208 eða sé nú notað til annarra athafna en fiskveiða.209

 Enn fremur skal stjórn NEAFC senda B-listann og allar upplýsingar viðkomandi honum til

stjórna CCAMLR, NAFO og SEAFO. Stjórnin skal líka dreifa listanum til annarra

svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana.

 Þegar tilkynningar berast frá CCAMLR, NAFO og SEAFO um skip sem staðfest hefur verið

að hafi stundað ólöglegar fiskveiðar skal framkvæmdastjórinn skrá þau skip á B-lista NEAFC.

206 Á ensku: prohibit the chartering of such vessels.
207 3. mgr.: PECCOE may recommend to the Commission that Contracting Parties be permitted by way of derogation
from paragraphs 1 d), 2 a) and 2 d) to supply provisions, fuel and/or other services or grant their flag to a vessel on
the IUU list if a Contracting Party provides satisfactory evidence showing that the vessel is destined for scrapping or
permanent reassignment for purposes other than for fishing activities.
208 Á ensku: scrapped.
209 Sjá 4. mgr. 44. gr.
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Einungis er heimilt að skrá slík skip af listanum ef sú fiskveiðistjórnunarstofnun sem upphaflega

tilkynnti um skipið hefur beðið framkvæmdastjóra NEAFC um að taka skipið af B-listanum.210

 Þetta fyrirkomulag er augljóslega mjög hentugt, en samkvæmt því getur NEAFC rakleiðis

hafið ströngustu aðgerðir gegn þeim skipum sem skráð eru á B-listann, þar á meðal beitt banni

við komu skips til hafnar.

 Samstarf milli þessara fjögurra fiskveiðistjórnunarstofnana er mjög mikilvægt, sérstaklega

með tilliti til eðlis auðlindarinnar og hnattræns eðlis ólöglegra fiskveiða. Hér að neðan er mynd af

samningssvæðum þessara fiskveiðistjórnunarstofnana svo betur sé hægt að gera sér grein fyrir

umfangi samstarfsins.

 Framkvæmdastjórinn  skal  birta  bæði  A-  og  B-listann  á  vefsíðu  NEAFC  án  tafar  ásamt

uppfærslum.

210 Sjá 6. mgr. 44. gr.
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5.4. Eftirlit hafnríkis

Ákvæði um eftirlit hafnríkis með skipum sem sigla undir fána annars aðildarríkis211 er að finna í

V. kafla NEAFC-reglnanna og tóku þau gildi þann 1. maí 2007. Reglurnar eru að hluta til

byggðar á tillögum FAO að alþjóðasamningi um hafnríkisaðgerðir frá árinu 2004.212 Öll önnur

ákvæði reglnanna eiga einungis við um svæðið utan yfirráðasvæðis aðildarríkjanna, það er

eftirlitssvæðisins, og eiga einungis við um þá fiskstofna sem eru undir stjórn NEAFC.213

Gildissvið reglnanna um hafnríkisaðgerðir er hins vegar mun víðtækara og tekur til alls

samningssvæðisins, þar á meðal sérefnahagslögsögu aðildarríkjanna og til allra fiskstofna sem

finnast á því svæði, þótt það sé takmarkað við frosinn afla.

 Sambærileg ákvæði var ekki að finna í eldri reglum NEAFC. Þau eru í takt við þróun á

alþjóðavettvangi og jafnvel ítarlegri en þær tillögur sem þar hafa verið settar fram. Nánar verður

vikið að því síðar í ritgerðinni.

 Ákvæði kaflans gilda, skv. 20. gr., um löndun eða umskipun í höfnum aðildarríkja, af

veiðiskipum með frosinn afla um borð sem veiddur hefur verið á samningssvæðinu af skipi sem

siglir undir fána annars aðildarríkis.214 Vert er að ítreka að hér er ekki um að ræða skip sem siglir

undir fána ríkis sem ekki er aðili að NEAFC.215 Reglurnar ná þó einnig til þess konar skipa, skv.

39. gr. þeirra.216

 Meginákvæði kaflans varða tilkynningu um komu til hafnar217 og leyfi til löndunar eða

umskipunar.218 Í meginatriðum kveður ákvæði 22. gr. á um að skipstjórar skipa sem hyggjast

koma til hafnar í aðildarríki skuli tilkynna um komu sína til viðkomandi yfirvalda hafnríkisins.

Skulu þeir tiltaka hvort um er að ræða löndun á eigin afla eða afla annars skips með því að fylla

út tiltekin stöðluð eyðublöð. Hafnríkið skal senda þær upplýsingar sem skipstjóri skipsins hefur

211 Á ensku: foreign fishing vessels.
212 Model Scheme on Port State Measures to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.
213 2. gr. NEAFC reglnanna: „Unless otherwise stated, this Scheme shall apply to all vessels used or intended for use
for fishing activities conducted on fisheries resources in the Regulatory Area.“
214 F-liður 1. gr.: “foreign fishing vessel” means a fishing vessel flying the flag of another Contracting Party.
215 Á ensku: non-contracting party. G-liður 1. gr.: “non-Contracting Party vessel” means any fishing vessel not
flagged in a Contracting Party of NEAFC, including vessels for which there are reasonable grounds for suspecting
them to be without nationality.
216 1. Masters of non-Contracting Party vessels intending to call into a port shall notify the competent authorities of
the port State in accordance with the provisions of Article 22. The port State shall forward this information without
delay to the flag State of the vessel, to the Secretary and to relevant Contracting Parties. 2. The port State shall
prohibit the entry into its ports of vessels that have not given the required prior notice of landing or provided the
information referred to in paragraph 1.
217 22. gr. Prior notice of entry into port.
218 23. gr. Authorisation to land or tranship.
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gefið til fánaríkis viðkomandi skips án tafar. Ef um umskipun hefur verið að ræða skal einnig

tilkynna fánaríki þess skips sem afli er tekinn frá.219 Enn fremur skal hafnríkið senda

upplýsingarnar til framkvæmdastjóra NEAFC sem birtir þær á vefsíðu stofnunarinnar. Samkvæmt

23. gr. skal fánaríkið fara yfir upplýsingarnar og staðfesta að viðkomandi skip hafi haft

fullnægjandi aflaheimildir fyrir þeim afla sem gefinn hefur verið upp, tilkynnt hafi verið um

aflamagnið um borð á fullnægjandi hátt, skipið hafi haft leyfi til fiskveiða á viðkomandi svæði og

að vera skipsins á umræddu veiðisvæði hafi verið staðfest samkvæmt VMS-upplýsingum. Þetta

ferli  nefnist  á  ensku  „flag  state  verification“,  eða  staðfesting  fánaríkis,  og  er  lykilatriðið  í

reglunum um aðgerðir hafnríkis því hafnríki má einungis heimila löndun eða umskipun í höfnum

sínum ef staðfesting fánaríkis hefur áður verið fengin. Hafnríkið skal tilkynna framkvæmdastjóra

NEAFC um ákvörðun sína sem birtir hana á vefsíðu stofnunarinnar.

 Sömu reglur gilda um skip sem hyggjast koma til hafnar í aðildarríki, hvort sem þau eru skráð

á fána aðildarríkis eða ríkis sem ekki er aðili að NEAFC. Í báðum tilfellum er skipum óheimilt að

landa eða umskipa í höfn aðildarríkis nema hafa fengið staðfestingu frá fánaríkjum sínum. Kerfið

er því í raun tvöfalt, það er annars vegar er verið að fylgjast með því að skip aðildarríkja stundi

veiðar í samræmi við heimildir sínar og hins vegar að skip sem ekki eru skráð á fána aðildarríkis

stundi ekki ólöglegar veiðar á samningssvæðinu.

5.5. Samstarf á alþjóðavettvangi

5.5.1. Inngangur

Svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir eru settar á laggirnar til að greiða fyrir samstarfi

varðandi stjórnun fiskveiða á ákveðnum svæðum. Geta þeirra til að ná markmiðinu um skilvirka

verndun og stjórn fiskstofna mun aukast ef þær eru reiðubúnar til að starfa saman.220 Hvað varðar

þörf á samstarfi milli fleiri svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana má fyrst nefna þá

staðreynd að sumar tegundir eru svo víðförlar að þær er að finna á tveimur eða fleiri

eftirlitssvæðum slíkra stofnana. Önnur staðreynd varðandi þörf á samstarfi milli þessara stofnana

er stöðvun ólöglegra fiskveiða. Líklegt er að þau skip sem stunda slíkar veiðar sé að finna á

svæðum fleiri en einnar stofnunar.

219 Á ensku: donor vessel.
220 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 17.
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 Þróun samstarfs milli svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana opnar þann möguleika að

eðli þeirra gæti breyst í framtíðinni. Til dæmis gæti nágrannafiskveiðistjórnunarstofnunum, sem

rækja sín á milli náið samstarf fundist markmiðum sínum betur borgið með því að sameina sum

eða öll verkefni sín, sérstaklega þau sem eru kostnaðarsöm og krefjast flestra starfsmanna eins og

vísindaleg ráðgjöf og stjórn og eftirlit.221

 Á vettvangi FAO er starfandi svokallað „Regional Fishery Body Secretariats Network“.222

Einnig  er  um  að  ræða  samstarf  á  afmarkaðri  svæðum  og  má  þar  til  að  mynda  nefna  samstarf

svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana á Norður-Atlantshafi.223 Þær stofnanir hafa hist

árlega frá árinu 2001.224

 Síðastliðin ár hefur samstarf milli svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana aukist

umtalsvert, sem og tækifæri til að nýta þá samvinnu. Sem dæmi má nefna sameiginlega IUU-

lista.

221 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 18.
222 Sjá nánar: http://www.fao.org/fishery/rsn
223 IBSFC, ICCAT, NAFO, NAMMCO, NASCO, NEAFC.
224 Performance Review Panel Report of the North East Atlantic Fisheries Commission, bls. 52.

http://www.fao.org/fishery/rsn
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5.5.2. Samanburður við NAFO

Segja  má  að Norðvestur-

Atlantshafsfiskveiðistofnunin (NAFO)

sé nokkurs konar systurstofnun

NEAFC. NAFO var stofnað árið 1979

og tók við af ICNAF (International

Commission of the Northwest Atlantic

Fisheries 1949–1978). Heildarmarkmið

NAFO er að stuðla með samráði og

samvinnu að bestu nýtingu,

skynsamlegri stjórnun og verndun á

þeim fiskstofnum sem finnast á

samningssvæðinu.225

 Tilgangurinn með þessum kafla er

að bera saman þær reglur sem gilda á

eftirlitssvæði NAFO og þær reglur

NEAFC sem fjallað var um hér að ofan

varðandi úrræði gegn skipum ríkja sem

ekki eru aðilar að stofnununum.

 Í  VI.  kafla  reglna  NAFO  um

verndunar- og framkvæmdaaðgerðir226

er  kveðið  á  um  reglur  til  að  stuðla  að

fylgni þeirra skipa er sigla undir fána ríkja sem ekki eru aðilar að NAFO við tillögur sem gerðar

hafa verið af NAFO.227 Auk þess að stuðla að fylgni þessara aðila er tilgangurinn með reglunum

að koma í veg fyrir og útrýma veiðum þessara skipa sem grafa undan skilvirkni þeirra verndunar-

og stjórnunarráðstafana sem samþykktar hafa verið af stofnuninni.228

225 http://www.nafo.int/about/frames/about.html (skoðað 29. apríl 2009)
226 Á ensku: Northwest Atlantic Fisheries Organization Conservation and Enforcement Measures.
227 Á ensku: Scheme to Promote Compliance by Non-Contracting Party Vessels with Recommendations established
by NAFO.
228 51. gr.: 1. The purpose of this Scheme is to promote compliance by non-Contracting Party vessels with
recommendations established by NAFO and to prevent, deter and eliminate fishing activities by non-Contracting
Party vessels that undermine the effectiveness of the Convention and Enforcement Measures established by the
Organization. 2. Nothing in this Scheme shall affect the sovereign rights of Contracting Parties to impose additional

http://www.nafo.int/about/frames/about.html
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 Ákvæði NAFO-reglnanna um skip sem skráð eru á fána ríkja sem ekki eru aðilar að

stofnuninni og hafa verið staðin að því að stunda veiðar á eftirlitssvæðinu229 er sambærilegt við

ákvæði NEAFC-reglnanna þar um,230 en þó er bætt við einu áhugaverðu atriði. Í 2. mgr.

ákvæðisins231 segir  að  í  þeim  tilgangi  sem  mælt  er  fyrir  um  í  1.  mgr.,  með  vísan  til  þess  að

samningssvæði NAFO og NEAFC eru samliggjandi, þeirrar staðreyndar að deilistofnar flakka á

milli þessara svæða og hnattræns eðlis ólöglegra fiskveiða, er litið svo á að skip sem siglir undir

fána ríkis sem ekki er aðili að NAFO og skráð hefur verið á B-lista232 NEAFC hafi með því í raun

tekið þátt í fiskveiðum á eftirlitssvæði NAFO og þar með sjálfkrafa grafið undan skilvirkni þeirra

verndunar- og stjórnunarráðstafana sem gilda á svæðinu. Það má því segja að samkvæmt

ákvæðinu sé í þessu tilliti litið á eftirlitssvæði NAFO og NEAFC sem sama svæðið.

 Það má velta því fyrir sér hvort það sé skilyrði samkvæmt ákvæðinu að ástæðan fyrir því að

skipið var skráð á B-listann í upphafi sé sú að skipið hafi verið staðið að veiðum á eftirlitssvæði

NEAFC. Það að lögð sé áhersla í ákvæðinu á að svæðin liggi saman og að sömu stofnar flakki á

milli þeirra styður þá skýringu. Á staðfestan lista NEAFC geta hins vegar verið skráð skip sem

hafa verið staðin að ólöglegum fiskveiðum á eftirlitssvæði annarrar fiskveiðistjórnunarstofnunar.

Ákvæðið er því ekki skýrt um það hvort einungis sé um að ræða þau skip sem staðin hafa verið

að veiðum á NEAFC svæðinu og þar með verið skráð á B-listann eða hvort um er að ræða öll þau

skip sem skráð hafa verið á B-listann. Markmiðið með þessu ákvæði er líklega það að undirstrika

samvinnu milli þessara stofnana í ljósi þess að svæðin liggja saman og að sömu stofnar flakka á

milli þeirra. Það fæst þó ekki séð að afleiðingarnar af því, þ.e. að skip sé sjálfkrafa skráð á lista

hjá NEAFC séu frábrugðnar þeim sem 6. mgr. 44. gr. NEAFC-reglnanna kveður á um, það er um

skráningu á B-lista NEAFC samkvæmt tilkynningu frá CCAMLR, NAFO eða SEAFO nema að

measures to promote compliance by NCP vessels, in accordance with international law. 3. Nothing in this Scheme
shall be interpreted to prevent a port State Contracting Party from allowing a non-Contracting Party vessel entry into
its ports for the purpose of conducting an investigation of, or taking appropriate enforcement action against the
vessel. 4. This Scheme shall be interpreted in a manner consistent with international law, including the rights of port
access in case of force majeur or distress in accordance with the United Nations Law of the Sea, and the principles,
rights and obligations in WTO agreements, and be implemented in a fair and transparent manner.
229 52. gr. Sightings and Identifications of non Contracting Party vessels/Presumption of NCP vessels undermining
NAFO Conservation and Enforcement Measures.
230 37. gr. NEAFC-reglnanna.
231 For the purposes of paragraph 1, recognizing the adjacent boundary of the NRA with the Convention Area of
North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC); the existence of stocks that straddle the boundary between
these areas; and the global nature of IUU vessel activities, a non-Contracting Party vessel that has been placed on the
NEAFC IUU list is presumed to be engaging in fishing activities in the NRA and thereby undermining the
effectiveness of Conservation and Enforcement Measures.
232 Draga verður þá ályktun að hér sé um að ræða B-lista NEAFC það er staðfesta listann. Í 2. mgr. 52. gr. er vísað til
„NEAFC IUU list“ sem er sambærilegur við B-lista NEAFC.
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því leyti að reglur NAFO ganga skemur því þær mæla einungis fyrir um samræmingu við

NEAFC listann.

 Líkt og NEAFC-reglurnar hafa NAFO-reglurnar að geyma ákvæði sem kveða á um

afleiðingar þess að skip hafi verið staðið að ólöglegum fiskveiðum á eftirlitssvæðinu.233

 Kveðið er á um óstaðfestan lista í 56. gr. reglnanna234 sem er sambærilegur við A-lista

NEAFC. Samkvæmt upplýsingum frá aðildarríkjum, sem fengist hafa skv. 52. eða 55. gr., skráir

stjórnarskrifstofan235 viðkomandi skip á þennan lista og birtir á vefsíðu NAFO.

 Á sama tíma skal aðalframkvæmdastjórinn,236 í samráði við STACTIC237 þegar því verður við

komið, tilkynna viðkomandi fánaríki að skip þess hafi verið skráð á óstaðfesta listann og veita

ríkinu ákveðnar upplýsingar, þar á meðal ástæðuna fyrir þeirri skráningu. Einnig skal biðja

fánaríkið um að fara fram á, samkvæmt viðeigandi löggjöf þess, að skipið láti af ólöglegum

aðgerðum. Fánaríkið hefur 30 daga til að svara beiðni aðalframkvæmdastjórans.

 STACTIC endurskoðar óstaðfesta listann og tekur ákvörðun um það hvort skip verði fjarlægt

af listanum, hafi það uppfyllt nánar tiltekin skilyrði, verði áfram á listanum þar til fullnægjandi

upplýsingar liggja fyrir eða verði sett á staðfestan lista (IUU-List), sem er sambærilegur við B-

lista NEAFC. Tekið er sérstaklega fram að ekki megi færa skip yfir á staðfesta listann fyrr en 30

daga fresturinn er liðinn.238 Þau skilyrði sem viðkomandi fánaríki þarf að uppfylla skv. 57. gr.

NAFO-reglnanna eru sambærileg þeim sem kveðið er á um í 44. gr. NEAFC-reglnanna, fyrir utan

að tvö skilyrði til viðbótar er að finna í NEAFC-ákvæðinu.239 Staðfesti listinn skal birtur á vefsíðu

NAFO.

 Framsenda skal staðfesta listann til CCAMLR, NEAFC og SEAFO og einnig skal dreifa

honum til annarra svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana.240 Þetta er í samræmi við það sem

fram kemur í 5. mgr. 44. gr. NEAFC-reglnanna. NAFO reglurnar hafa hins vegar ekki að geyma

ákvæði sem er sambærilegt við 6. mgr. NEAFC reglnanna þar sem farið er fram á samræmingu á

skráningu milli fjögurra svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana.

233 Sjá 56. gr. Notification of presumed IUU Activities and Establishment of a Provisional List og 57. gr.
Establishment of the IUU list.
234 Á ensku: Provisional list.
235 Á ensku: Secretariat.
236 Á ensku: Executive Secretary.
237 Standing Committee on International Control.
238 Sjá d-lið 2. mgr. 56. gr. NAFO-reglnanna.
239 e) the vessel only had on board unregulated resources caught in the Regulatory Area at the time it was engaged in
the fishing activities which led to its being placed on the IUU list in accordance with 44(1), or f) the vessel has sunk,
been scrapped, or permanently reassigned for purposes other than for fishing activities.
240 Sjá 6. mgr. 57. gr. NAFO-reglnanna.
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 NAFO-reglurnar hafa þó að geyma sérstök fyrirmæli um hvernig fara skuli með NEAFC-

listann. Þar segir að þegar stjórnarskrifstofa NAFO hefur tekið við staðfestum lista241 og öllum

viðeigandi upplýsingum varðandi hann skuli hún dreifa þeim upplýsingum til aðildarríkjanna.

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr.242 skulu skip sem hafa verið skráð á eða af staðfestum lista NEAFC og

sigla undir fána ríkis sem ekki er aðili sjálfkrafa skráð á eða af staðfestum lista NAFO eftir því

sem við á, nema eitthvert aðildarríkjanna leggi fram mótmæli innan 30 daga frá þeirri

dagsetningu sem flutningur nafns skipsins átti sér stað á grundvelli ákveðinna ástæðna sem taldar

eru upp í ákvæðinu.243 Reglur NEAFC kveða hins vegar ekki á um möguleika fyrir aðila til að

hafa uppi athugasemdir.

 Í 58. gr. NAFO-reglnanna, sem kveður á um afleiðingar þess að skip er skráð á staðfesta

listann, segir að aðildarríki skuli beita öllum þeim aðgerðum sem þau hafa yfir að ráða samkvæmt

löggjöf sinni gegn þeim skipum sem skráð eru á staðfesta listann og eru þau atriði talin upp í

liðum a–k. Eins og rakið hefur verið eru aðgerðir gegn ríkjum samkvæmt NEAFC-reglunum

tvískiptar eftir því hvort um er að ræða skip sem skráð er á A- eða B-listann. Beita má ákveðnum

aðgerðum gegn skipum sem skráð eru á A-listann, þar á meðal banni við löndun og umskipun á

yfirráðasvæði aðildarríkjanna og banni við aðstoð og þjónustu við þessi skip. Síðan má beita

strangari aðgerðum gegn þeim skipum sem skráð eru á B-listann. Samkvæmt NAFO-reglunum

skulu aðildarríki þó einungis bregðast við gagnvart þeim ríkjum sem skráð eru á staðfesta listann.

Um sömu atriði er að ræða og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 45. gr. NEAFC-reglnanna, þó að í

NAFO-reglunum sé bætt við einu atriði sem er bann við því að skipt verði um áhöfn. Í raun ganga

því ákvæði NEAFC lengra hvað varðar aðgerðir gegn þeim skipum sem skráð hafa verið á lista.

241 Í  ákvæðinu er einungis vísað til  „IUU-List“ og verður að draga þá ályktun að átt  sé við staðfestan lista,  þ.e.  B-
listann.
242 2. mgr. 57. gr.: STACTIC shall only consider vessels for inclusion on the IUU list if the period referred to in
Article 56 (3) d) has elapsed. d-liður, 3. mgr. 56. gr.: „a request to report back to NAFO within 30 days from the date
the letter is sent on the results of enquiries and/or measures it has taken in respect of the vessel or vessels concerned.“
243 Upon receipt of NEAFC´s IUU List and any relevant information regarding the list, the Secretariat shall circulate
this information to the Contracting Parties. Notwithstanding paragraph 2, vessels that have been added to or deleted
from the NEAFC IUU List that are flagged to non-Contracting Parties shall be incorporated into or deleted from the
NAFO IUU List as appropriate, unless any Contracting Party objects within 30 days of the date of the transmittal by
the Secretariat on the grounds that:
a) There is satisfactory information to establish that any of the requirements in paragraph 3 a)-d) have been met with
regard to a vessel placed on the NEAFC IUU List, or
b) There is satisfactory information to establish that none of the requirements in paragraph 3 a)-d) have been meet
with regard to a vessel taken off the NEAFC IUU List.
In the event of an objection to a NEAFC IUU-Listed vessel being incorporated into or deleted from the NAFO IUU
List, such vessel shall be placed on the Provisional List. Article 56 shall not apply to vessels placed on the
Provisional List pursuant to this paragraph.
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 Nýjar reglur um hafnríkiseftirlit voru samþykktar á 30. ársfundi NAFO í september árið

2008244 og er þær að finna í V. kafla reglna NAFO. Með fyrirvara um rétt hafnríkis til að setja

eigin skilyrði fyrir aðgangi að höfnum þess eiga ákvæði kaflans, skv. 45. gr., við um löndun eða

umskipun í höfnum aðildarríkja af fiskiskipum, sem sigla undir fána annars aðildarríkis. Ákvæðin

gilda um löndun eða umskipun á fiski sem veiddur hefur verið á eftirlitssvæði NAFO eða

fiskafurðum sem unnar hafa verið úr slíkum fiski sem hefur ekki áður verið landað. Gildissviðið

er sambærilegt við NEAFC-reglurnar, hvort tveggja tekur til skipa aðildarríkjanna. Munurinn er

hins vegar sá að NEAFC-reglurnar gilda aðeins um frosinn afla veiddan á samningssvæðinu.

Engin krafa er hins vegar gerð um það samkvæmt NAFO-reglunum, þannig að gildissvið þeirra er

víðtækara að því leyti.

 Líkt og rakið var hér að ofan varðandi meginákvæði kafla NEAFC-reglnanna um

hafnríkiseftirlit varða meginatriðin í NAFO-reglunum einnig tilkynningu um komu til hafnar og

leyfi til löndunar eða umskipunar. Ákvæðin eru þó sett upp á annan hátt og eru meginákvæðin

tvö, annars vegar 46. gr. um skyldur hafnríkisins245 og  hins  vegar  47.  gr.  um  skyldur

fánaríkisins.246 Ákvæði NAFO eru ef til vill ívið ítarlegri en meginatriðin eru þau sömu og

niðurstaðan af báðum þessum regluverkum er því sú sama, það er að skipi aðildarríkis sé ekki

heimilt að landa eða umskipa afla í höfn aðildarríkis nema hafa tilkynnt um komuna fyrir fram og

að fánaríki skipsins hafi staðfest við hafnríkið að viðkomandi skip hafi allar viðeigandi heimildir

til fiskveiða á svæðinu. Hafnríkið má ekki heimila komu skips til hafnar nema að fenginni

staðfestingu frá fánaríki viðkomandi skips.

 NEAFC og NAFO eru nágrannar í Norður-Atlantshafi og hafa sameiginlegum skyldum að

gegna varðandi stjórnun djúpsjávartegunda247 sem fara á milli eftirlitssvæða þessara stofnana.

Mjög mikilvægt er því að haldið sé uppi skilvirku samstarfi milli þeirra. Það endurspeglar ákvæði

2. mgr. 52. gr. sem rakið er hér að ofan, það er svæðin eru samliggjandi og sömu stofnar fara á

milli þeirra. Því er eðlilegt að ítarlegt samráð og samrýmdar aðgerðir séu á milli þessara stofnana.

244 http://www.nafo.int/about/frames/about.html (skoðað 29. apríl 2009)
245 Á ensku: Duties of the Port State Contracting Party.
246 Á ensku: Duties of the Flag State Contracting Party.
247 Á ensku: pelagic and demersal stocks.

http://www.nafo.int/about/frames/about.html
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5.6. Niðurstöður

Ólöglegar fiskveiðar á eftirlitssvæði NEAFC á síðustu árum hafa verið mikil áskorun fyrir

stofnunina hvað varðar eftirlit með þeim skipum sem þær stunda, svo og þróun aðgerða sem unnt

er að beita gegn þessum skipum til að koma í veg fyrir eða stöðva ólöglegt athæfi þeirra. NEAFC

hefur frá árinu 2004 unnið markvisst að því að samþykkja aðgerðir til að taka á vandamálinu. Sú

hagnýta reynsla sem NEAFC hefur öðlast með þróun aðgerða gegn ólöglegum fiskveiðum hefur

sýnt fram á nauðsyn þess að aðlaga fræðilegar reglur að raunverulegum aðstæðum. Til að ná

markmiðum sínum hefur NEAFC þróað reglur sem ganga lengra en þær viðmiðunarreglur er

settar hafa verið fram á alþjóðavettvangi.248

 Áhrifaríkar svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir, líkt og NEAFC, gera vissulega sitt

gagn en líklegt er að skip sem hrakið er af svæði einnar stofnunar haldi áfram uppteknum hætti,

annaðhvort á svæði annarrar stofnunar sem ekki er jafn skilvirk eða jafnvel á svæði þar sem engin

svæðisbundin fiskveiðistjórnunarstofnun er til staðar.

 Tvennt ber að athuga í því sambandi. Annars vegar er æskilegt að allar svæðisbundnar

fiskveiðistjórnunarstofnanir starfi saman og hafi sambærilegar reglur. Þar er svæðisbundið

samstarf mjög mikilvægt en þó fyrst og fremst alþjóðlegt samstarf. Í ljósi þess að ólöglegar

fiskveiðar eru hnattrænt vandamál og að lögsögureglan stendur í vegi fyrir því að hægt sé að

uppræta algjörlega ólöglegar fiskveiðar á úthafinu sem og að nákvæmt eftirlit á hinu víðfeðma

úthafi er nokkrum erfiðleikum háð, ber þó að skoða vandlega þau úrræði sem hafnríkislögsaga

veitir á alþjóðavettvangi. Í næsta kafla verður farið yfir þær alþjóðlegu reglur sem eru í þróun um

hafnríkislögsögu og þær bornar saman við ákvæði NEAFC.

248 Performance Review Panel Report of the North East Atlantic Fisheries Commission, bls. 56.
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6. Hafnríkislögsaga

6.1. Inngangur

Hafnríkisaðgerðir eru mikilvægur hlekkur í keðju annarra aðgerða sem snúa að baráttunni gegn

ólöglegum fiskveiðum á úthafinu. Hafnir eru fyrsti viðkomustaður afla þegar honum er landað og

því rökréttur staður til að hafa eftirlit með því hvort aflinn hafi verið veiddur á löglegan hátt, það

er hvort viðkomandi skip hafi virt viðeigandi reglur innan lögsögu hafnríkisins, innan lögsögu

annarra ríkja eða á úthafinu. Þar sem kostnaðarsamt og oftar en ekki erfitt er að halda uppi

fullnægjandi eftirliti með skipum á hafi úti eru hafnríkisaðgerðir ákjósanlegur kostur. Þær eru

mikilvæg viðbót við þá frumskyldu fánaríkis að bera ábyrgð á þeim skipum sem sigla undir fána

þess og eru til þess fallnar að stuðla að aukinni fylgni við alþjóðlegar reglur. Skip, sem hagnast á

lögsögureglunnni og því sérstaka eðli þjóðréttarreglna að vera ekki bindandi fyrir ríki nema þau

sjálf  hafi  samþykkt  að  fara  eftir  þeim,  geta  með  virkum  hafnríkisaðgerðum  verið  svipt

ávinningnum af því að koma sér hjá því að hlíta settum reglum.249 Ef hafnríkislögsaga heldur

áfram að vera valkvæð og hafnríkjum er ekki gert skylt að bregðast við ólöglegu athæfi geta þó

sum hafnríki hagnast á því sem eins konar „free riders“ og getur það orðið til þess að svokallaðar

hentihafnir verði til.250

 Ríki hefur fullveldi yfir höfnum sínum þar sem þær teljast til landsvæðis þess og er því í

sjálfsvald sett hvort og hvernig það beitir lögsögu sinni innan þeirra. Þessi regla telst hafa öðlast

stöðu þjóðréttarvenju.251 Samkvæmt því hafa erlend skip engan almennan rétt á komu til hafnar í

öðru ríki en sínu eigin. Undantekning frá þessari reglu er þó þegar um er að ræða neyðartilvik eða

aðrar óviðráðanlegar aðstæður.252

 Eins og áður hefur komið fram er hafnríki þó ekki heimilt að mismuna skipum þegar það

tekur ákvörðun um aðgang að höfnum sínum og kemur sú regla meðal annars skýrt fram í 3. mgr.

119. gr. hafréttarsamningsins,253 1. mgr. 23. gr. úthafsveiðisamningsins254 og 52. gr.

249 Erik Jaap Molenaar: „Port State Jurisdiction: Towards Mandatory and Comprehensive use“, bls. 192–193.
250 Á ensku: Ports of convenience.
251 Sjá einnig 2. mgr. 25. gr., 3. mgr. 211. gr. og 255. gr. hafréttarsamningsins.
252 Erik Jaap Molenaar: „Port State Jurisdiction: Towards Mandatory and Comprehensive use“, bls. 194–195.
253 3. mgr. 119. gr.: Hlutaðeigandi ríki skulu tryggja að verndunarráðstafanir og framkvæmd þeirra feli ekki í sér
mismunun gagnvart veiðimönnum nokkurs ríkis, hvorki í orði né á borði.
254 1. mgr. 23. gr.: Hafnríki er rétt og skylt að gera ráðstafanir samkvæmt þjóðarétti til að auka áhrif verndunar- og
stjórnunarráðstafana sem samþykktar hafa verið fyrir undirsvæði, svæði eða heiminn. Hafnríki ber að gæta þess að
slíkar ráðstafanir mismuni ekki skipum neinna ríkja, hvorki í orði né á borði.
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aðgerðaáætlunar FAO (IPOA-IUU).255 Hafnríki beitir lögsögu sinni alla jafna einungis í þeim

tilfellum þegar það varðar hagsmuni þess sjálfs.256 Ríki getur notað hafnríkislögsögu sína á

margvíslegan hátt en hér verður einblínt á notkun slíkrar lögsögu í baráttunni við ólöglegar

fiskveiðar á úthafinu.

6.2. Ákvæði alþjóðasamninga um hafnríkislögsögu

6.2.1. Inngangur

Beiting hafnríkislögsögu gegn ólöglegum fiskveiðum er frekar ný af nálinni. Til að mynda er

engin ákvæði að finna í hafréttarsamningnum sem snúa beint að notkun hafnríkislögsögu í þeim

tilgangi, ef til vill í ljósi þeirrar meginreglu að ríkjum er í sjálfsvald sett hvernig þau beita lögsögu

á sínu eigin landsvæði. Með úthafsveiðisamningnum fóru þó ákvæði um hafnríkisaðgerðir sem

þáttur í fiskveiðistjórnun að þróast. Hér að neðan verða rakin þau ákvæði sem er að finna í helstu

alþjóðlegum gerningum varðandi stjórn fiskveiða.

6.2.2. Lagaramminn

Í VI. kafla úthafsveiðisamningsins, um hlýðni og framfylgd, er í 23. gr. kveðið á um ráðstafanir

gerðar af hafnríki. Samkvæmt þeirri grein er hafnríki rétt og skylt að gera ákveðnar ráðstafanir

samkvæmt þjóðarétti varðandi hafnir sínar. Því er meðal annars heimilt að skoða skjöl, veiðarfæri

og afla um borð í fiskiskipum þegar þau eru ótilneydd í höfnum þess. Ef sýnt hefur verið fram á

að aflinn hafi verið veiddur með þeim hætti að grafi undan áhrifum verndunar- og

stjórnunarráðstafana sem samþykktar hafa verið fyrir viðkomandi svæði getur viðkomandi

hafnríki bannað löndun og umskipun í höfnum sínum. Í 4. mgr. er svo undirstrikað að ekkert í

samningnum hafi áhrif á beitingu ríkja á fullveldisrétti sínum að þjóðarétti yfir höfnum á

yfirráðasvæði sínu. Spurning er hvernig beri að túlka þetta ákvæði. Er verið að vísa til þess að ríki

geti gripið til strangari aðgerða en mælt er fyrir um í ákvæðinu? Gæti ríki mögulega látið hjá líða

að grípa til aðgerða yfir höfuð? Eflaust er verið að undirstrika fullveldisréttindi hafnríkis á

yfirráðasvæði þess en skilja má greinina á þann veg að verið sé að ýta undir frekari aðgerðir af

hálfu hafnríkja, þar sem meðal annars er í 1. mgr. vísað til skyldu hafnríkja að gera ráðstafanir

255 „States should use measures, in accordance with international law, for port State control of fishing vessels in order
to prevent, deter and eliminate IUU fishing. Such measures should be implemented in a fair, transparent and non-
discriminatory manner.“
256 Erik Jaap Molenaar: „Port State Jurisdiction: Towards Mandatory and Comprehensive use“, bls. 196.
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samkvæmt þjóðarétti til að auka áhrif verndunar- og stjórnunarráðstafana sem samþykktar hafa

verið fyrir undirsvæði, svæði eða heiminn.

 Ákvæði fylgnisamningsins varða fyrst og fremst skyldur fánaríkja og fylgni þeirra við

verndunar- og stjórnunarráðstafanir sem gilda á úthafinu. Minnst er á aðgerðir hafnríkis í 2. mgr.

V. gr. samningsins sem varðar samstarf á alþjóðavettvangi en ákvæðið bætir engu við það sem

hefur verið rakið hér að ofan.257 Sama er að segja um siðareglur FAO en í 3. mgr. 8. gr. er imprað

á skyldum hafnríkja.258

 Það er ekki fyrr en með aðgerðaáætlun FAO (IPOA-IUU) sem draga fer til tíðinda varðandi

þróun á hafnríkisaðgerðum en ákvæði um þær er að finna í 52.–64. gr. hennar. Í þeim ákvæðum

koma fram þau hefðbundnu atriði sem þegar hafa verið rakin, það er  tilkynning um komu til

hafnar, bann við löndun og umskipun ef skipi hefur þegar verið heimiluð koma til hafnar og í ljós

kemur að það hefur tekið þátt í ólöglegum fiskveiðum, samstarf milli meðal annars

svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana til að þróa samhæfðar hafnríkisaðgerðir, dreifing

upplýsinga milli svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana og fleira.

 Í aðgerðaáætluninni er ekki minnst á aðgerðir líkt og lokun hafna fyrir skipum sem staðin hafa

verið að ólöglegum fiskveiðum. Í 63. gr.259 er þó kveðið á um þróun innan svæðisbundinna

fiskveiðistjórnunarstofnana á frekari aðgerðum gegn skipum sem sigla undir fána ríkja sem ekki

257 2. mgr. V. gr.: When a fishing vessel is voluntarily in the port of a Party other than its flag State, that Party, where
it has reasonable grounds for believing that the fishing vessel has been used for an activity that undermines the
effectiveness of international conservation and management measures, shall promptly notify the flag State
accordingly. Parties may make arrangements regarding the undertaking by port States of such investigatory measures
as may be considered necessary to establish whether the fishing vessel has indeed been used contrary to the
provisions of this Agreement.
258 8.3 Skyldur hafnríkja 8.3.1 Hafnríki ættu með reglum sem settar hafa verið í innlendum reglugerðum og í
samræmi við þjóðarétt, þ.á m. viðeigandi alþjóðasamninga eða fyrirkomulag, að gera þær ráðstafanir og aðstoða
önnur ríki við að gera þær ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að ná fram markmiðum þessara siðareglna og ættu að
gera öðrum ríkjum kunnugt hvaða ráðstafana hefur verið gripið til í þessum tilgangi. Hafnríki ætti að gæta þess að
slíkar ráðstafanir mismuni ekki skipum neinna ríkja, hvorki í orði né á borði.
8.3.2 Hafnríki ættu að veita fánaríkjum viðeigandi aðstoð í samræmi við landslög í hafnríkinu og þjóðarétt þegar skip
eru ótilneydd í höfnum þess eða á stöðvum undan ströndum þess og fánaríki skipsins biður hafnríkið um aðstoð
vegna þess að ekki hefur verið fylgt verndunar og stjórnunarráðstöfunum er gilda á undirsvæðum, svæðum eða fyrir
heiminn allan eða eru alþjóðlega samþykktir lágmarksstaðlar gegn mengun eða staðlar sem gilda fyrir öryggi,
heilsuvernd og vinnuaðstæður um borð í fiskiskipum.
259 63. gr.: States should consider developing within relevant regional fisheries management organizations port State
measures building on the presumption that fishing vessels entitled to fly the flag of States not parties to a regional
fisheries management organization and which have not agreed to cooperate with that regional fisheries management
organization, which are identified as being engaged in fishing activities in the area of that particular organization,
may be engaging in IUU fishing. Such port State measures may prohibit landings and transshipment of catch unless
the identified vessel can establish that the catch was taken in a manner consistent with those conservation and
management measures. The identification of the vessels by the regional fisheries management organization should be
made through agreed procedures in a fair, transparent and non-discriminatory manner.
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eru aðilar að viðkomandi stofnun. Þó ekki sé berum orðum minnst á strangari aðgerðir í

aðgerðaáætluninni eru ríki hvött til að þróa slíkar aðgerðir. Má segja að þetta sé vísir að

nákvæmari útfærslu á hafnríkisaðgerðum.

6.2.3. Alþjóðareglur um hafnríkisaðgerðir á vegum FAO

Upphafið að vinnu á vegum FAO til að samþykkja alþjóðlegar reglur um hafnríkisaðgerðir á

rætur að rekja til aðgerðaáætlunar FAO (IPOA-IUU) frá árinu 2001. Í kjölfarið var samþykkt

svokallað „Model Scheme on Port State Measures to Combat Illegal, Unreported and Unregulated

Fishing“ frá árinu 2005. Um er að ræða eins konar viðmiðunarreglur sem eru ekki lagalega

bindandi. Tilgangurinn með þeim var að lýsa grundvallaratriðum og lágmarksreglum varðandi

hafnríkisaðgerðir sem beita ætti af svæðisbundnum fiskveiðistjórnunarstofnunum eða einstökum

ríkjum. Þegar viðmiðunarreglurnar voru samþykktar var lögð áhersla á að hvetja ætti til

samstilltra aðgerða milli svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana og að þessar

viðmiðunarreglur ættu ekki að koma í veg fyrir að samþykktar yrðu viðbótaraðgerðir og strangari

aðgerðir.260

 Í reglunum er meðal annars kveðið á um að hafnríki skuli krefjast þess að skip sem hyggst

koma til hafnar tilkynni um það fyrir fram með því að fylla út þar til gert eyðublað. Það er algjört

grundvallarskilyrði fyrir frekari aðgerðum af hálfu hafnríkis. Hafnríki skal, samkvæmt reglunum,

ekki heimila skipi að nota hafnir sínar til löndunar, umskipunar eða vinnslu ef skipið siglir undir

fána ríkis sem ekki er aðili að viðkomandi svæðisbundinni fiskveiðistjórnunarstofnun eða hefur

verið staðið að því að stunda eða taka á annan hátt þátt í ólöglegum fiskveiðum á eftirlitssvæði

stofnunarinnar eða í lögsögu viðkomandi strandríkis, nema skipið geti sýnt fram á að hafa veitt í

samræmi við viðkomandi verndunar- og stjórnunarráðstafanir.261

 Ef staðfestur grunur er um að skip hafi stundað eða tekið þátt í ólöglegum fiskveiðum á

úthafinu skuli hafnríkið enn fremur neita því um að nota hafnir sínar til löndunar, umskipunar,

260 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 57.
261 2.5 not allow a vessel to use its ports for landing, transshipping or processing fish if the vessel which caught the
fish is entitled to fly the flag of a State that is not a contracting or cooperating party of a regional fisheries
management organization or has been sighted as being engaged in, or supporting, IUU fishing activities in the area of
that particular regional fisheries management organization or in the waters under the jurisdiction of a relevant coastal
State, unless the vessel can establish that the catch was taken in a manner consistent with the relevant conservation
and management measures.



77

töku eldsneytis eða vista.262 Hér er sem sagt lagt til að skip sé beitt þjónustubanni við ákveðnar

aðstæður en slík regla hafði ekki komið fram í öðrum alþjóðlegum gerningum.

 Hafnríki skal ekki, skv. 7. mgr. 2. gr. reglnanna, heimila skipi að nota hafnir sínar til löndunar

eða umskipunar þar sem staðfest hefur verið að viðkomandi skip sé þekkt innan svæðisbundinnar

fiskveiðistjórnunarstofnunar fyrir að stunda eða taka á annan hátt þátt í athöfnum sem brjóta í

bága við verndunar- og stjórnunarráðstafanir stofnunarinnar.263  Ætla má að hér sé meðal annars

verið að vísa til staðfestra lista svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana yfir þau skip sem

staðin hafa verið að ólöglegum fiskveiðum á svæðinu. Þetta er líklega grunnurinn að þeim

hafnríkisaðgerðum sem NEAFC hefur þróað, það er gerð A- og B-lista sem undanfara frekari

aðgerða. Slíkum listum var komið á fót árið 2004 hjá NEAFC og enn fyrr hjá öðrum stofnunum,

til að mynda CCAMLR. Fyrirbærið var því vel þekkt þegar þessar viðmiðunarreglur voru gerðar.

Athygli er þó vakin á því að ekki er beinlínis kveðið á um bann við komu skipa til hafnar þótt

ríkjum sé heimilt að beita strangari aðgerðum og þau jafnvel hvött til þess.

 Úthafsstarfshópurinn264 lagði áherslu á notkun hafnríkisaðgerða í baráttunni gegn ólöglegum

fiskveiðum á úthafinu. Hann benti á að lykillinn að áhrifaríkum hafnríkisaðgerðum væri að bæta

samhæfingu  og  samræmingu  aðgerða  ríkja  á  milli  og  tryggja  þar  með  að  aðgerðirnar  yrðu

útbreiddar og þeim yrði beitt af samkvæmni. Þannig væri einnig unnt að koma í veg fyrir

svokallaðar hentihafnir. Einnig benti starfshópurinn á að eins og málum væri háttað væri

megináhersla lögð á fánaríkislögsögu en hafnríkislögsagan væri valkvæð, með þröngum

undantekningum þó. Ef svo yrði áfram væri hætta á því að sumar hafnir mundu laða að viðskipti

við skip sem starfrækt væru í trássi við alþjóðlega staðla.

 Í samræmi við það lagði starfshópurinn til hugmynd um ábyrg hafnríki.265 Samkvæmt því er

það hafnríki sem beitir lögsögu sinni á virkan hátt í samræmi við reglur þjóðaréttar í þágu sinna

eigin réttinda og hagsmuna svo og hagsmuna alþjóðasamfélagsins af sjálfbærri stjórnun og

verndun lífrænna auðlinda úthafsins. Þegar skip er statt í einni af höfnum ríkis verður það að geta

brugðist við á afgerandi og ótvíræðan hátt. Til að það sé mögulegt er nauðsynlegt að það séu fyrir

262 2.6 where there are clear grounds for believing that a fishing vessel has engaged in or supported IUU fishing in
waters beyond the limits of its fisheries jurisdiction, refuse to allow the vessel to use its port for landing,
transshipping, refuelling or re-supplying.
263 2.7 not allow a vessel to use its ports for landing or transshipment where it has ben established that the vessel is
identified by a regional fisheries management organization as engaging in, or supporting, fishing activities in
contravention with its conservation and management measures.
264 The High Seas Task Force.
265 Á ensku: responsible port states.
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hendi fullnægjandi landsréttarreglur og einnig einhverskonar samstarfskerfi til að samræma

aðgerðir við önnur hafnríki, fánaríki og markaðsríki.266

 Rannsókn267 sem framkvæmd var af úthafsstarfshópnum í febrúar árið 2006 leiddi í ljós að

almennt væru svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir á góðri leið með að innleiða

viðmiðunarreglur FAO um hafnríkisaðgerðir. Langt væri þó í land, sérstaklega hvað varðaði að

skylda hafnríki til að beita lögsögu sinni og innleiða reglur sem bönnuðu komu skipa til hafnar.268

 Síðan þá hafa meðal annars NEAFC og NAFO samþykkt sérstakar reglur um

hafnríkisaðgerðir.

 Á vegum FAO hefur síðan verið unnið að bindandi alþjóðasamningi um lágmarksstaðla fyrir

hafnríkisaðgerðir, byggðum á aðgerðaáætlun FAO (IPOA-IUU) og viðmiðunarreglum FAO um

hafnríkisaðgerðir frá 2005. Drög að samningi269 voru lögð fram á fundi FAO sem fram fór 23.–

27. júní árið 2008. Ekki náðist samkomulag um samninginn á þeim fundi og var annar fundur

boðaður 26.–30. janúar 2009. Þau drög sem lágu fyrir eftir þann fund270 voru töluvert frábrugðin

fyrri drögum, þótt ekki hafi heldur tekist að ljúka samningnum á þeim fundi.271 Óformlegur

fundur var haldinn 19.–20. mars 2009 til að ræða ákveðin atriði varðandi samninginn.272 Þó að

ekki  liggi  fyrir  staðfestur  samningur  verður  hér  leitast  við  að  taka  saman  meginatriði

samningsdraganna eins og þau liggja nú fyrir og þau borin saman við ákvæði NEAFC um

hafnríkisaðgerðir. Þótt einungis um drög sé að ræða er engu að síður hægt að draga ályktanir af

þeim ákvæðum sem þegar liggja fyrir.

 Markmið samningsdraganna kemur fram í 2. gr. þeirra en það er að koma í veg fyrir og

útrýma ólöglegum fiskveiðum með framkvæmd skilvirkra hafnríkisaðgerða og tryggja með því

langtímaverndun og sjálfbæra nýtingu lífrænna auðlinda og vistkerfa hafsins.

 Samkvæmt 3. gr. samningsdraganna skal hver samningsaðili beita samningnum, eftir getu

sinni sem hafnríki, gegn skipum sem er ekki heimilt að sigla undir fána hans og leitast við að fá

að koma til hafnar eða eru þegar komin til hafnar í viðkomandi hafnríki. Kveðið er á um tvær

266 Closing the net: stopping illegal fishing on the high seas, bls. 78-79.
267 Responsible Port States, report prepared for the High Seas Task Force, Paris, 2006. Fáanleg á www.high-seas.org
268 Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, bls. 57.
269 Á ensku: Draft Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing.
270 Chairperson´s Draft Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing.
271 Skv. upplýsingum frá vefsíðu FAO, er næsti fundur áætlaður 4.–8. maí 2009.
272 Fundurinn var haldinn að frumkvæði Bandaríkjamanna þar sem nokkur ríki er gegna lykilhlutverki í
samningaviðræðunum voru boðuð til að útfæra nánar ákveðin atriði samningsins. Á fundinum voru fulltrúar frá
Ástralíu, Bandaríkjunum, Evrópusambandinu, Íslandi, Japan, Kanada, Noregi, Nýja-Sjálandi og S-Kóreu.

http://www.high-seas.org/
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undantekningar frá þessu, annars vegar varðandi frumbyggjaveiðar273 og hins vegar varðandi

flutningaskip sem ekki hafa fisk um borð eða sem hafa fiskafurðir um borð sem áður hefur verið

landað,274 það er skip sem ekki koma beint að fiskveiðum.

 Umdeilt er hvort yfir höfuð eigi að veita nokkrar undanþágur frá ákvæðum samningsins. Að

baki undanþáguákvæðinu varðandi flutningaskipin liggja þau sjónarmið að skip sem ekki hafa

tekið þátt í fiskveiðum þurfi til dæmis ekki að tilkynna um komu til hafnar á sama hátt og

fiskiskip með því að fylla út þar til gerð eyðublöð. Þó er kveðið á um vissan fyrirvara í ákvæðinu,

það er að einungis er heimilt að undanþiggja umrædd skip ákvæðum samningsins ef ekkert bendir

til þess að þau hafi tekið þátt í eða með öðrum hætti komið að ólöglegum fiskveiðum. Það verður

því að vera ljóst að þau skip sem styðja á einhvern hátt ólöglegar fiskveiðar til dæmis með því að

útvega eldsneyti eru ekki undanþegin ákvæðum samningsins. Beita má ákvæðum samningsins

gegn öllum þeim skipum. Í alþjóðasamningi sem þessum verður að sjálfsögðu að gæta meðalhófs

hvað varðar íþyngjandi aðgerðir en jafnframt verður að tryggja að áhrif samningsins séu ekki

veikt með of víðtækum undantekningum.

 Í 4. gr. samningsdraganna er undirstrikað að samningurinn komi ekki í veg fyrir að aðilar geti

beitt lögsögu sinni á annan hátt í samræmi við þjóðarétt, til dæmis bannað komu til hafnar ásamt

því að samþykkja strangari hafnríkisaðgerðir en kveðið er á um í samningnum, meðal annars eftir

ákvörðun svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunarstofnunar.275 Með þessu ákvæði eru ríki, og ekki

síður svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir, hvött til að þróa skilvirkari hafnríkisaðgerðir.

 Lögð er áhersla á dreifingu upplýsinga varðandi hafnríkisaðgerðir og samvinnu samningsaðila

meðal annars við svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir samkvæmt 6. gr. samnings-

draganna.

273 Á ensku: artisanal fishing
274 (a) vessels of a neighbouring State that are engaged in artisanal fishing for subsistence provided that the port State
and the flag State cooperate to ensure that those vessels do not engage and/or support illegal, unreported and
unregulated fishing; and (b) container vessels that are not carrying fish or, if carrying fish, only fish [products] that
have been previously landed, provided that there are no clear grounds for susptecting that those vessels have engaged
in illegal, unreported and unregulated fishing related activities. Einnig er í kveðið á um að: A Party in its capacity as
a port State may choose not to apply this Agreement to vessels chartered by its nationals exclusively for fishing in
areas under its national jurisdiction and operating under its authority therein. Those vessels shall be subject to
measures by the Party which are as effective as measures applied in relation to vessels flying its flag.
275 B-liður, 1. mgr. 4. gr.: „the exercise by Parties of their sovereignty over ports in their territory in accordance with
international law, including their right to deny access thereto as well as to adopt more stringent port State measures
than those provided in this Agreement, including pursuant to a decision made by a regional fisheries management
organization.“
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 Grundvallarskilyrðið um fyrirfram tilkynningu um komu skips til hafnar er að finna í 8. gr.

samningsdraganna. Hver samningsaðili skal krefjast upplýsinga, samkvæmt eyðublaði í viðauka

A,276 áður en hann heimilar skipi komu til hafnar. Hann skal krefjast þess að upplýsingarnar verði

veittar fyrir fram til að hafnríkið fái ráðrúm til að kanna umbeðnar upplýsingar.277 Í þessum

nýjustu drögum hefur verið sett fram áhugavert ákvæði sem gengur lengra en þeir

alþjóðasamningar sem í gildi eru og einnig lengra en lagt hefur verið til fram að þessu við gerð

alþjóðasamnings um hafnríkisaðgerðir. Í 3. mgr. 8. gr. er lagt til að aðili skuli banna skipi komu

til hafnar ef það er skráð á lista yfir skip er tekið hafa þátt í ólöglegum fiskveiðum sem

samþykktur hefur verið af svæðisbundinni fiskveiðistjórnunarstofnun. Þó að enn sé einungis um

drög að ræða er ljóst að þetta er skref í rétta átt, að minnsta kosti í átt að framkvæmd NEAFC sem

hefur gefið góða raun. Það er einnig mikilvægt að í ákvæðinu sé gert ráð fyrir tilvist listanna

innan svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana því skráning skipa á slíka lista er grundvöllur

fyrir víðtækum og samræmdum hafnalokunum innan viðkomandi stofnunnar svo og á milli fleiri

svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana.

 Í 9. gr. samningsdraganna er kveðið á um notkun hafna.278 Ef samningsaðili hefur þegar

heimilað skipi komu til hafnar skal það banna því að nota höfnina til löndunar, umskipunar,

276 Information to be provided in advance by vessels requesting port entry.
277 Skv. 1. mgr. 22. gr. NEAFC-reglnanna er miðað við þrjá sólarhringa en heimilt er að gera undantekningu frá því.
Sambærilegt ákvæði er að finna í 2. mgr. 46. gr. NAFO-reglnanna.
278 Article 9 use of ports
1. Where a Party allows a vessel to enter one of its ports, it shall deny that vessel the use of the port for landing,

transshipping, packaging or processing of fish or for other port services, including, inter alia, refueling and
resupplying, maintenance and drydocking, if:
 (a) the vessel does not have a valid and applicable authorization to engage in fishing or fishing related activities

required by its flag State, or by a coastal State in respect of areas under its national jurisdiction;
 (b) the flag State fails to confirm on the request of the port State that the catch was taken in accordance with

other applicable requirements of a relevant regional fisheries management organization or coastal State;
 (c) the vessel is included on a list of vessels having engaged in IUU fishing or fishing related activities in

support of IUU fishing adopted by a regional fisheries management organization in accordance with the
rules and procedures of such organization; or

 (d) the Party has reasonable grounds to believe that the vessel, at the relevant time, was otherwise engaged in
IUU fishing or fishing related activities in support of IUU fishing, unless the vessel can establish that:
 (i) it was acting in a manner consistent with relevant conservation and management measures, or
 (ii) in the case of provision of personnel, fuel, gear and other supplies at sea, it has not previously engaged

in fishing related activities in support of IUU fishing.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a Party shall not deny to a vessel referred to in that paragraph the

use of port services essential to the safety and health of the crew or the safety of the vessel.
3. Where a Party has denied the use of its ports in accordance with this Article, it shall promptly notify the flag

State and, as appropriate, relevant coastal State(s), regional fisheries management organization(s) and other
relevant international organizations of such action.
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pökkunar eða vinnslu aflans eða fyrir aðra þjónustu í höfn meðal annars töku eldsneytis, vista og

viðhalds ef eitthvert af þeim atriðum á við sem talin eru upp í liðum a–d.

 Tillagan um þjónustubann gengur lengra en fyrri samningsdrög en þó er minnst á það í

viðmiðunarreglum FAO. Eins og sýnt var fram á með raunhæfu dæmi í umfjölluninni um

NEAFC er mjög mikilvægt að kveða á um bann við þjónustu í höfnum til þess að ekki sé boðið

upp á möguleika fyrir skip að halda áfram ólöglegri starfsemi sinni.

 Enn eitt nýmælið er að finna í b-lið 1. mgr. 9. gr. samningsdraganna en þar kemur fram að

aðili skuli ekki heimila skipi notkun hafnar sinnar ef fánaríki viðkomandi skips hefur ekki

staðfest að aflinn hafi verið veiddur samkvæmt kröfum viðkomandi svæðisbundinnar

fiskveiðistjórnunarstofnunar eða strandríkis. Staðfesting fánaríkis279 er mjög mikilvægt atriði

varðandi hafnríkisaðgerðir en fjallað var um það í NEAFC-kaflanum hér að ofan. Ekki er ólíklegt

að meðal annars hafi verið litið til reglna NEAFC en mikil áhersla hefur verið lögð á þetta atriði

af hálfu fulltrúa aðildarríkja NEAFC. Eins og samningsdrögin liggja nú fyrir er staðfesting

fánaríkis ekki gerð að skyldu áður en hafnríki er heimilað að veita skipi leyfi um komu til hafnar.

Slíkt skilyrði er einungis nefnt þegar skipi hefur þegar verið heimiluð koma til hafnar.

Samningsdrögin ganga því skemur en reglur NEAFC hvað það atriði varðar.

 Vert er að geta þess að allar ofangreindar aðgerðir eiga við áður en skoðun skips í höfn hefur

farið fram en það er einmitt meginmarkmiðið með hafnríkisaðgerðum. Það er að forðast að skip

sem stundað hefur ólöglegar fiskveiðar komist yfir höfuð til hafnar.280

 Það skal ítrekað að hér er einungis um óstaðfest drög að samningi að ræða og ekki er víst að

þær  aðgerðir  sem  þar  eru  lagðar  til  verði  samþykktar  þegar  upp  er  staðið.  Miklir

viðskiptahagsmunir eru í húfi og því taka ekki öll ríki hertum hafnríkisaðgerðum fagnandi.

6.3. Niðurstöður

Á meðan enginn alþjóðasamningur er í gildi um skyldu ríkja til að beita hafnríkisaðgerðum er það

undir þeim sjálfum komið hvernig þau bregðast við eða hvort þau yfir höfuð kjósa að bregðast

við slíku athæfi. Því er ef til vill æskilegt að samþykktur verði alþjóðasamningur sem kveður á

um skyldu hafnríkja til að halda uppi hafnríkislögsögu til að koma til móts við gildandi

279 Á ensku: flag state verification.
280 Samningsdrögin mæla þó einnig fyrir um skoðun skipa í höfnum og aðgerðir í framhaldi af því. Áherslan í þessari
ritgerð hefur verið á þær aðgerðir sem mögulegt er að beita skipum áður en þau koma til hafnar.
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verndunar- og stjórnunarráðstafanir. Slíkur samningur ætti að innihalda grundvallarreglur og

lágmarkskröfur til að mögulegt sé að halda uppi virkri hafnríkislögsögu.

 Ríki er einungis heimilt að fara um borð í skip og skoða það þegar skipið er statt í höfn þess.

Ef upp kemst um ólöglegt athæfi skips við reglubundna skoðun í höfn hefur aflinn þegar verið

veiddur og skaðinn er skeður. Samkvæmt því gildir einu hversu ítarlegar og skilvirkar reglur

gilda um skoðun skipa í höfn. Í ljósi þess er skynsamlegt að leggja áherslu á fyrirbyggjandi

aðgerðir líkt og gerð staðfestra lista. Taka þarf skrefið til fulls og komast hjá því að skip komist

yfir höfuð til hafnar. Það að koma auga á skip og skrá það á lista kemur reyndar heldur ekki í veg

fyrir að fiskurinn sé veiddur, en það kemur í veg fyrir aðgang viðkomandi skips að höfnum. Það

hefur í för með sér ákveðinn fælingarmátt. Eftir því sem samvinna milli hafnríkja og

svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana er meiri og nær yfir stærra svæði, þeim mun erfiðara

verður fyrir skip sem staðið hefur verið að ólöglegum veiðum að komast til hafnar með aflann.

 Það má velta því fyrir sér hvort það að beita hafnarlokunum á svæði einnar svæðisbundinnar

fiskveiðistjórnunarstofnunar leiði ekki til þess að vandamálið færist af einu svæði yfir á annað.

Vissulega má vera að það gerist þegar til skamms tíma er litið. En jafnframt má segja að

samþykkt slíkra reglna á vettvangi svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunarstofnunar sé gerð með

langtímamarkmið að sjónarmiði. Með því sé vonin sú að aðrar slíkar stofnanir fylgi fordæminu

og að lokum verði til samræmdar hafnríkisaðgerðir á heimsvísu. Aðeins þannig er mögulegt að

stemma stigu við ólöglegum fiskveiðum á úthafinu.

 Drögin sem nú liggja fyrir að alþjóðasamningi um hafnríkisaðgerðir hafa breyst umtalsvert frá

þeim drögum sem voru lögð fram í júní árið 2008. Sérstaklega má nefna atriði eins og skilyrði um

staðfestingu fánaríkis í vissum tilvikum, bann við þjónustu í höfnum og algert bann við komu

skipa til hafnar. Af þessu má draga þá ályktun að reglur eins og NEAFC-reglurnar hafi haft

töluverð áhrif á samningsferlinu. Þetta er jákvæð þróun þar sem slíkan alþjóðasamning ætti ekki

einungis að setja til málamynda heldur þyrfti hann að geta haft tilætluð áhrif. Eitt helsta

áhyggjuefnið varðandi gerð alþjóðasamnings af þessu tagi er að hann gangi of skammt, það er

kveði ekki á um nógu skilvirkar aðgerðir. Líkt og reynslan hefur sýnt meðal annars innan NEAFC

er ekki hægt að bjóða upp á neinar smugur.

 Þó hefur enn ekki náðst samkomulag um hversu langt ákvæði samningsins eigi að ganga og

ekki liggur heldur ljóst fyrir hve stór hluti ríkja heims muni á endanum fullgilda hann. Slíkt ferli

er þungt í vöfum og viðfangsefnið hápólitískt. Nægir að nefna sem dæmi fylgnisamninginn og
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úthafsveiðisamninginn en þó samstaða hafi náðst um gerð þeirra endurspeglar aðilafjöldinn ekki

það samkomulag.
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7. Niðurstöður

Hér að framan hefur verið leitast við að lýsa mögulegum úrræðum í baráttunni gegn ólöglegum

fiskveiðum á úthafinu.

 Í upphafi var gerð grein fyrir meginreglunum um frelsi úthafsins og sérlögsögu fánaríkis á

úthafinu. Komist var að þeirri niðurstöðu að meginreglan um frelsi úthafsins væri í raun nægilega

skilyrt. Í fyrsta lagi með ákvæðum hafréttarsamningsins sjálfs, um verndun og stjórnun hinna

lífrænu auðlinda úthafsins, og í öðru lagi með ákvæðum þeirra alþjóðlegu gerninga sem síðar

voru settir til fyllingar ákvæðum hafréttarsamningsins. Bent var á að lagagrundvöllurinn væri

fullnægjandi en ef til vill þyrfti að standa betur að útfærslu og framkvæmd ákvæðanna og til þess

væru svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir best fallnar.

 Því næst var gerð grein fyrir meginreglunni um sérlögsögu fánaríkis á úthafinu;

lögsögureglunni. Það má segja að tilvist hennar standi í vegi fyrir því að mögulegt sé að uppræta

ólöglegar fiskveiðar á úthafinu. Í hafréttarsamningnum er skýrt kveðið á um regluna og

undantekningar frá henni eru einnig skýrt afmarkaðar í ákvæðum samningsins. Í

úthafsveiðisamningnum er að finna framsækna hugmynd um aukna lögsögu gegn erlendum

skipum á úthafinu. Gallinn við það ákvæði er að það gildir einungis á milli aðila að samningnum

og er vægi þess takmarkað af því.

 Meðan lögsögureglan stendur ennþá styrkum fótum í hafréttarsamningnum og ekki næst

samkomulag á alþjóðavísu um að hnika til þeirri reglu er þó sá möguleiki fyrir hendi að fara í

kringum hana. Ein mögulegra leiða er gerð óstaðfestra og staðfestra lista sem grundvöllur fyrir

beitingu hafnríkisaðgerða. Hér er í raun bæði um að ræða lausn, eða að minnsta kosti tilraun í

áttina til lausnar, á vandamálinu varðandi meginregluna um frelsi úthafsins og sérlögsögu

fánaríkis. Á svæðum sem eru undir stjórn svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana er í raun

ekki lengur hægt að tala um frelsi til fiskveiða. Einungis þeim skipum sem aðilar eru að

viðkomandi stofnun eða samþykkja að hlíta þeim verndunar- og stjórnunarráðstöfunum sem

samþykktar hafa verið fyrir svæðið, er heimilt að stunda þar veiðar. Spurningin er sú hvernig

mögulegt sé að beita þessi skip framkvæmdaaðgerðum í ljósi lögsögureglunnar. Þá koma listarnir

til sögunnar. Þó ekki sé mögulegt að taka skip á úthafinu þá er mögulegt að fara bakdyramegin að

vandanum. Það felst í því að þau skip sem staðin hafa verið að því að stunda ólöglegar fiskveiðar

á úthafinu eru skráð á óstaðfestan lista viðkomandi svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunarstofnunar.

Ef fánaríki viðkomandi skips getur ekki staðfest að skipið hafi nauðsynlegar heimildir til
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veiðanna  er  skipið  skráð  á  staðfestan  lista.  Með  því  er  komið  í  veg  fyrir  að  skipið  komist  til

hafnar á öllu eftirlitssvæði stofnunarinnar. Ef reglurnar eru nógu skilvirkar og framkvæmdar á

samræmdan hátt innan viðkomandi stofnunar verður þetta til þess að þau skip sem stunda

ólöglegar fiskveiðar á svæðinu verða hrakin í burtu. Það má segja að þetta séu fyrirbyggjandi

aðgerðir  sem,  ef  vel  tekst  til,  hafa  ákveðinn  fælingarmátt.  Eftir  stendur  samt  sem  áður  sú

staðreynd að ríki er ekki heimilt að skipta sér af erlendu skipi á úthafinu. En með ofangreindum

aðgerðum er að nokkru leyti komið til móts við vandann.

 Þá var komið að því að lýsa vandamálinu með ólöglegar fiskveiðar á úthafinu, en í því felast

margar mismunandi athafnir sem geta haft mjög víðtækar afleiðingar. Það var því nauðsynlegt að

skilgreina hvað felst í hugtakinu. Á alþjóðavettvangi er gjarnan vísað til hugtaksins „IUU fishing“

sem nær yfir margs konar háttsemi. Það þurfti því að afmarka hugtakið nánar með tilliti til

viðfangsefnis ritgerðarinnar. Litið var til skilgreiningar úthafsstarfshópsins og að heppilegast væri

að notast við hugtakið ólöglegar fiskveiðar. Lögð var áhersla á einn þátt skilgreiningarinnar fyrir

framhaldið, það er fiskveiðar þeirra skipa sem sigla undir fána ríkja sem ekki eru aðilar að

viðkomandi svæðisbundinni fiskveiðistjórnunarstofnun.

 Bent var á að ólöglegar fiskveiðar væru stundaðar í hagrænu sjónarmiði og að aðgerðir til að

sporna við þeim yrðu að beinast að fjárhagslegum undirstöðum starfseminnar. Vænlegur kostur í

því sambandi væri beiting hafnríkisaðgerða á vettvangi svæðisbundinna fiskveiði-

stjórnunarstofnana.

 Næst var komið að svæðisbundnum fiskveiðistjórnunarstofnunum. Þær voru taldar hafa næga

lagastoð, fyrst og fremst í hafréttarsamningnum og úthafsveiðisamningnum. Hlutverk þeirra er

margþætt en lögð var áhersla á reglur slíkra stofnana um fylgni og framkvæmd með áherslu á þau

úrræði  sem  mögulegt  er  að  beita  gegn  skipum  sem  sigla  undir  fána  ríkis  sem  ekki  er  aðili  að

viðkomandi stofnun og brjóta gegn þeim verndunar- og stjórnunarráðstöfunum sem samþykktar

hafa  verið  fyrir  svæðið.  Af  þeim  úrræðum  sem  fjallað  var  um  eru  gerð  IUU-lista  og

hafnríkisaðgerðir mikilvægust og gaf umfjöllunin um þau tóninn fyrir framhaldið.

 Í þeim tilgangi að sýna hvernig svæðisbundin fiskveiðistjórnunarstofnun virkar í raun var

farið ítarlega yfir reglur NEAFC um gerð staðfestra og óstaðfestra lista og um hafnríkisaðgerðir í

framhaldi af því. Rakin voru dæmi um raunverulegar aðstæður sem upp hafa komið á

eftirlitssvæði  NEAFC  og  greint  frá  því  hvernig  reglur  NEAFC  voru  lagaðar  að  þeim.  Í

fróðleiksskyni voru reglur NEAFC um gerð lista og hafnríkisaðgerðir bornar saman við reglur
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NAFO um sama efni. Reglurnar eru sambærilegar að flestu leyti en reglur NEAFC ganga þó

skrefinu lengra hvað varðar aðgerðir gegn skipum sem skráð hafa verið á óstaðfestan lista og

samræmingu staðfestra lista NEAFC og þriggja annarra svæðisbundinna fiskveiði-

stjórnunarstofnana.

 NEAFC-reglurnar kveða meðal annars á um algjört bann við komu skips til hafnar sem skráð

er á staðfestan lista. Markmiðið með slíkum aðgerðum er að halda þessum skipum frá veiðum á

eftirlitssvæðinu. Fljótt á litið mætti ætla að með því sé einungis verið að færa vandamálið á milli

staða, það er þau skip færi sig þá yfir á svæði annarra svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana

eða jafnvel á svæði þar sem engin slík stofnun er til staðar. En hér er um langtímamarkmið að

ræða sem beinist að því að útrýma ólöglegum fiskveiðum á hnattræna vísu. Undirstrikar það

mikilvægi þess að öll úthafssvæði séu undir stjórn svæðisbundinnar fiskveiðistjórnunarstofnunar

og einnig mikilvægi samvinnu á milli slíkra stofnana.

 Að lokum var gerð grein fyrir þróun hafnríkisaðgerða á alþjóðavettvangi. Hæst ber vinnu

FAO að samþykkt alþjóðlegs samnings um hafnríkisaðgerðir. Þó að enn sé einungis um drög að

samningi að ræða var leitast við að draga ályktanir af þeim tillögum sem þegar höfðu verið settar

fram. Bent var á að ákveðin þróun hefði orðið á samningsferlinu í átt að strangari og skilvirkari

hafnríkisaðgerðum. Einnig var bent á ágæti þess að samþykkja grundvallarviðmið og

leiðbeiningarreglur á alþjóðavettvangi fyrir nánari reglusetningu ríkja og svæðisbundinna

fiskveiðistjórnunarstofnana varðandi hafnríkisaðgerðir.

 Burtséð frá því verður þó ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að í fyrsta lagi hefur ekki náðst

samkomulag um ákvæði samningsins og í öðru lagi er algjörlega óvíst hve mikil áhrif hann muni

hafa í framtíðinni.

 Það þarf þó ekki að koma í veg fyrir að unnt sé að setja og beita strangari hafnríkisaðgerðum.

Reglur NEAFC um listana voru samþykktar árið 2004 og um hertar hafnríkisaðgerðir árið 2007

án tilvistar nokkurs alþjóðlegs samnings þar að lútandi. Reglurnar voru byggðar á raunverulegri

reynslu NEAFC sem stóð frammi fyrir því að leysa vandamál varðandi ólöglegt athæfi sem átti

sér stað innan samningssvæðis stofnunarinnar. Til þess að það væri mögulegt varð að laga

reglurnar að þessum raunverulegu vandamálum.

 Þó að einhver tími kunni að líða þar til alþjóðlegur samningur um hafnríkisaðgerðir verði

samþykktur og einnig þar til slíkur samningur gengur í gildi er engin ástæða fyrir ríki og

svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir til að bíða með frekari aðgerðir. Fordæmið er til
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staðar og ekkert stendur í vegi fyrir því að mögulegt sé að fylgja því þegar í stað nema ef það

væri skortur á pólitískum vilja.

 Vonin er því sú að NEAFC svo og aðrar svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir sem náð

hafa sambærilegum árangri beri út boðskapinn og sýni gott fordæmi.
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