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A

lþjóðlegi hafréttardómurinn er sjálfstæður dómstóll sem
stofnaður var með hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna
til að dæma í ágreiningsmálum varðandi túlkun og beitingu
samningsins. Dómurinn hóf starfsemi árið 1996 og er staðsettur
í Hamborg í Þýskalandi. Dómstóllinn hefur fengið 22 mál inn á
borð til sín til þessa. Hafréttarsamningurinn kveður á um að dóm-
stólinn skipi alls 21 óháður dómari sem kosnir eru úr hópi manna
sem eru í mjög miklu áliti sakir réttsýni og heiðarleika og sem eru
viðurkenndir sérfræðingar á sviði hafréttar. Kosningar eru háðar
landfræðilegri skiptingu og sitja þrír til fjórir dómarar frá vestrænum
ríkjum í dóminum á hverjum tíma. Tveir Íslendingar hafa verið
dómarar í Alþjóðlega hafréttardóminum, Guðmundur Eiríksson sat
í dóminum frá 1996 til 2002 og Tómas H. Heiðar tók sæti í dóm
inum 1. október síðastliðinn.
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Dómstóllinn hefur lögsögu í deilumálum um túlkun eða beitingu
hafréttarsamningsins sem og í öllum málum samkvæmt sérstökum
ákvæðum einhvers annars samnings sem veitir dóminum lögsögu.
Nú eru til a.m.k. 10 slíkir samningar. Aðilar að hafréttarsamningnum
geta átt aðild að máli fyrir dóminum, þ.e. ríki og alþjóðastofnanir
(ESB) sem eru aðilar að samningnum. Aðilar að máli geta einnig
verið ríki eða alþjóðastofnanir sem eru ekki aðilar að samningnum,
sem og ríkisfyrirtæki, einstaklingar og lögpersónur þegar skýlaust er
kveðið á um það í XI. hluta samningsins sem fjallar um alþjóðlega
hafsbotnssvæðið eða mál er lagt fram samkvæmt öðrum samningi,
sem veitir dóminum lögsögu, og allir aðilar þess máls samþykkja.
Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna var opnaður til undirritunar í Montego-flóa á Jamaíka 10. desember 1982. Hann öðlaðist
gildi tólf árum síðar þann 16. nóvember 1994. Ísland varð árið 1985
fyrsta vestræna ríkið til að fullgilda samninginn. Til að ná fram fullgildingu iðnríkja var nauðsynlegt að gera annan samning um framkvæmd XI. hluta hafréttarsamningsins og var lokið við gerð hans 28.
júlí 1994. Samkvæmt þessum samningi skal skýra og beita samning
unum eins og um einn samning væri að ræða.
Hafréttarsamningurinn er fyrsti og eini heildstæði samningurinn
um málefni hafsins og inniheldur reglur um skiptingu hafsins í
lögsögubelti, not þess og auðlindir. Í samningnum er m.a. að finna
ákvæði um réttindi og skyldur strandríkis og annarra ríkja í landhelgi, efnahagslögsögu og á landgrunni. Einn mikilvægasti hluti
samningsins varðar rannsóknir og hagnýtingu auðlinda hafsbotns
ins og botnlaga hans utan marka innlendrar lögsögu, á alþjóðlega
hafsbotnssvæðinu. Í samningnum eru alþjóðlega hafsbotnssvæðið
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og jarðefnaauðlindir þess lýst sameiginleg arfleifð mannkyns.
Alþjóðahafsbotnsstofnunin, sem sett var á laggirnar með hafréttar
samningnum og staðsett er á Jamaíka, stýrir nýtingu auðlinda á
svæðinu í samræmi við þann samning og samninginn um framkvæmd XI. hluta hafréttarsamningsins.
Þriðja stofnunin sem komið var á fót með hafréttarsamningnum
er landgrunnsnefndin. Meginhlutverk nefndarinnar, sem skipuð er
21 jarðvísindamanni, er að yfirfara greinargerðir strandríkja um ytri
mörk landgrunnsins utan 200 sjómílna og gera tillögur til þessara
ríkja varðandi mörkin. Ytri mörk landgrunnsins, sem strandríki
ákvarðar á grundvelli tillagna nefndarinnar, teljast endanleg og bind
andi.
XV. hluti hafréttarsamningsins fjallar um lausn deilumála.
Samningurinn skyldar ríki til að leysa deilumál sín um túlkun eða
beitingu hans á friðsamlegan hátt í samræmi við sáttmála Sameinuðu
þjóðanna. Þegar ekki næst lausn með friðsamlegri aðferð sem
aðilarnir velja skulu ríkin leggja deilumál um túlkun eða beitingu
samningsins í skyldubundna málsmeðferð sem leiðir til bindandi
niðurstöðu, þó með nokkrum tilteknum takmörkunum og undantekningum.
Kerfið sem hafréttarsamningurinn setur á fót til að leysa úr
deilum er sveigjanlegt með tilliti til mögulegrar lögsögu. Unnt er
að leggja mál fyrir Alþjóðlega hafréttardóminn, Alþjóðadómstólinn,
gerðardóm sem skipaður er í samræmi við VII. viðauka hafréttarsamningsins og sérstakan gerðardóm sem skipaður er í samræmi
við VIII. viðauka samningsins. Aðildarríki samningsins er heimilt
að velja eina eða fleiri þessara aðferða til lausnar deilumála um

173

túlkun eða beitingu hans. Ef aðilar deilumáls hafa ekki viðurkennt
sömu málsmeðferðina til lausnar deilumála má aðeins leggja málið
í gerðardóm samkvæmt VII. viðauka samningsins nema aðilarnir
komi sér saman um annað.
Málsmeðferð dómsins fer eftir ákvæðum hafréttarsamningsins,
þ.m.t. VI. viðauka, sem hefur að geyma samþykkt dómsins, og
reglum sem dómurinn hefur sett sér.
Ef aðilar koma sér ekki saman um annað er lögsaga Alþjóðlega
hafréttardómsins skyldubundin í málum tengdum tafarlausri lausn
skipa og áhafnar á skipum sem lagt hefur verið hald á sem og í
málum varðandi bráðabirgðaráðstafanir á meðan ekki hefur verið
skipaður gerðardómur, að nánari tilteknum skilyrðum uppfylltum.
Sérstök deild, hafsbotnsdeilnadeildin, starfar við Alþjóðlega
hafréttardóminn. Hún hefur lögsögu í málum er tengjast alþjóðlega
hafsbotnssvæðinu og samanstendur af 11 dómurum. Hafsbotns
deilnadeildin er bær til að gefa ráðgefandi álit um lagaleg álitaefni er
tengjast starfsemi á alþjóðlega hafsbotnssvæðinu. Deildin hefur gefið
eitt ráðgefandi álit í máli er nefnist ábyrgð og skyldur ríkja er styðja
einstaklinga og lögpersónur að því er varðar starfsemi á alþjóðlega
hafsbotnssvæðinu.
Alþjóðlegi hafréttardómurinn hefur enn fremur stofnað eftirfarandi deildir: fiskveiðideilnadeild, sjávarumhverfisdeilnadeild, deild
til að fjalla um afmörkun hafsvæða og deild sem getur rannsakað og
skorið úr deilumálum með skyndimeðferð. Þar að auki var að beiðni
Chile og Evrópusambandsins stofnuð sérstök deild til að fjalla um
deilu þeirra um verndun og sjálfbæra nýtingu sverðfisksstofnsins í
Suðaustur-Kyrrahafi.
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Flestir dómar sem Alþjóðlegi hafréttardómurinn hefur kveðið
upp tengjast bráðabirgðaráðstöfunum eða lausn skipa og áhafna
á skipum sem lagt hefur verið hald á. Fyrstu árin sem dómurinn
starfaði komu fá mál inn á borð til hans. Á síðari árum hafa fleiri mál
verið lögð fyrir dóminn og þau hafa einnig verið umfangsmeiri.
Til marks um það er að árið 2012 kvað Alþjóðlegi hafréttar
dómurinn í fyrsta skipti upp dóm um afmörkun hafsvæða, í máli
Bangladess og Mjanmar. Var þetta jafnframt í fyrsta skipti sem
alþjóðlegur dómstóll úrskurðaði um afmörkun landgrunns tveggja
strandríkja utan 200 sjómílna.
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