Aðalvopn þjóðaréttar
er samstaða
- Viðtal við Guðmund Eiríksson, fv. dómara við
Alþjóðlega hafréttardóminn
Guðmundur Eiríksson (f. 1947) var dómari við Alþjóðlega
hafréttardóminn í Hamborg í sex ár frá stofnun hans árið
1996. Hann telur tímabært að Íslendingar gangist undir
lögsögu dómstólsins, hann eins og aðrir alþjóðlegir dómstólar stuðli að siðmenntuðum samskiptum þjóða.
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afnvel deilur sem staðið hafa í 100 ár eru nú fyrir dómstólum,
segir Guðmundur. Það er mjög jákvætt. Ríki sem áður hefðu
ekki látið sér til hugar koma að bera ágreiningsmál undir
alþjóðadómstóla leita nú til þeirra til að leysa deilumál sín. Á áttunda
áratugnum, þegar hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna var í
smíðum, voru tveir þriðju hlutar ríkja heims andvígir aðkomu þriðju
aðila að milliríkjadeilum. Ákvæði um lausn deilumála í samningum
kváðu jafnan á um að deilur skyldu leystar með samkomulagi aðila
og ekki gert ráð fyrir að málum væri skotið til dómstóla. Ríki í
suðri töldu áður að alþjóðadómstólar drægju taum Vesturlanda,
e.t.v. ekki að ástæðulausu, sé litið t.d. til samsetningar Alþjóðadómstólsins í Haag. Í Austur-Evrópu var stefnan almennt sú að leita ekki
til þriðja aðila til að skera úr deilumálum. En nú er öldin önnur.
Meginþorri alþjóðasamfélagsins hefur sammælst um að réttlátt, samræmt túlkunarkerfi sé nauðsynlegt og til hagsbóta fyrir alla aðila.
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Tæki siðmenntaðra þjóða
Guðmundur þakkar kynslóðaskiptum og hnattvæðingu aukinn veg
alþjóðadómstóla.
- Skýringin er söguleg. Eftirstríðskynslóðina dreymdi um að
finna friðsamlegar lausnir á milliríkjadeilum, m.a. á vettvangi hinna
nýstofnuðu Sameinuðu þjóða. Þjóðréttarfræðingar þessa tíma, sem
komu að gerð hafréttarsamningsins, settu á laggirnar ágætis kerfi til
að leysa deilur um túlkun og beitingu samningsins. Með þessu var
brotið blað í sögu þjóðaréttar sem einnig hafði jákvæða þróun í för
með sér á öðrum sviðum, t.d. hvað varðar stríðsglæpadómstóla.
Og skyldi þá vera friðvænlegra í heiminum?
- Nærri sjötíu ár eru liðin frá Nürnberg-réttarhöldunum. Banda
menn, þ.e. sigurvegararnir, skipuðu dómara og saksóknara og því
var jafnræðis og hlutleysis ekki gætt sem skyldi. Dómurinn var ekki
fyllilega sjálfstæður en í stríðsglæpadómstólum síðari ára, t.d. fyrrum
Júgóslavíu, hefur verið reynt að tryggja sjálfstæði og hlutleysi. Þegar
ég sat í alþjóðalaganefnd SÞ á árunum 1987–1996 var deilt um það
annars vegar hvort ríki gætu framið „glæpi“ og hins vegar hvort
einstaklingar gætu gerst sekir um friðrof (e. aggression). Skiptar
skoðanir um hið síðarnefnda urðu til þess að friðrof var ekki meðal
þeirra glæpa sem refsa mátti fyrir samkvæmt upprunalegri stofnskrá Alþjóðlega sakamáladómstólsins. Sjálfur var ég á þeirri skoðun
að einstaklingar gætu gerst sekir um friðrof og gladdist því þegar
aðildarríki að stofnskránni sammæltust um að koma málum þannig
fyrir við nýlega endurskoðun stofnskrárinnar. Án þess að fara
nánar út í þessa sálma er ljóst að alþjóðasamfélagið vill í auknum
mæli taka á brotum og leysa ágreiningsmál í sameiningu. Fjölda
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annarra dómstóla hefur verið komið á laggirnar, t.d. á vettvangi
Alþjóðaviðskipta
stofnunarinnar og svæðasamvinnu, t.d. mann
réttinda
dómstól Afríku. Stundum hafa stórveldi tregðast við en
dómstólarnir þá orðið til fyrir samstillt átak smærri þjóða. Það hefur
aldrei verið jafnmikil gróska á þessu sviði og nú. Spyrja má hver séu
áhrifin á frið í heiminum eða friðarumleitanir, en þetta er a.m.k.
leið siðmenntaðra þjóða til að leysa milliríkjadeilur.
Horfum til framtíðar - þorskastríðin eru að baki
Alþjóðlegi hafréttardómurinn er skipaður 21 dómara, „kosnum úr hópi
manna sem eru í mjög miklu áliti sakir réttsýni og heiðarleika og viður
kenndir sérfræðingar á sviði hafréttar“, eins og segir í samþykkt dómsins.
Guðmundur hafði verið þjóðréttarfræðingur utanríkisráðuneytisins um
árabil og sendiherra, þegar hann var kjörinn í eitt af fjórum dómarasætum
sem komu í hlut Vesturlanda í hinum nýja dómi árið 1996.
- Á vettvangi þjóðaréttar er hafréttur okkar megin hagsmunamál,
segir Guðmundur. Því skýtur skökku við að Ísland hafi ekki samþykkt
dómsögu Alþjóðlega hafréttardómsins. Ég vona að það standi til
bóta en íslenskir ráðamenn hafa e.t.v. verið svolítið smeykir við
alþjóðadóma eftir úrskurði Alþjóðadómstólsins í málunum sem
Bretar og Þjóðverjar höfðuðu vegna þorskastríðanna. Ég get talað
eins og þeir sem miða alla atburði við tímann fyrir hrun og eftir
hrun. Ég hóf störf í utanríkisráðuneytinu árið 1977. Það var eftir
lausn landhelgisdeilunnar og ég var því ekki mótaður af henni eins
og yfirboðarar mínir sem staðið höfðu í deilum um málið í þrjátíu
ár. Þeir töldu ófært, nú þegar sigurinn væri í höfn, að þurfa að
leggja einstök atriði varðandi 200 mílna efnahagslögsögu undir
alþjóðadómstóla. Þetta hefur breyst. Sjónarmið þau sem við
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börðumst fyrir njóta nú almenns fylgis. Sérstaða okkar sem
fiskveiðiþjóðar er viðurkennd og hafin yfir vafa, 71. gr. hafréttarsamningsins viðurkennir sérstöðu strandríkja sem mjög eru háð
fiskveiðum. Það er kominn tími til að við leggjum þorskastríðin að
baki og samþykkjum dómsögu bæði Alþjóðlega hafréttardómsins og
Alþjóðadómstólsins í Haag.Við hefðum átt að samþykkja dómsögu
dómstólsins í Haag strax við inngöngu í Sameinuðu þjóðirnar, en
einhvern veginn fórst það fyrir.
Guðmundur segir jafnframt að hafréttarsamningurinn sé Íslandi hagfelldur.
- Á hafréttarráðstefnunni fékk sendinefnd Íslands öllu sínu framgengt. Ég vil leyfa mér að fullyrða að ekkert ákvæði sé að finna í
samningnum sem okkur er á móti skapi. Ef við virðum samninginn
höfum við því ekkert að óttast. Engar líkur eru á því að við gerumst
rányrkjuþjóð sem þyrfti að svara til ábyrgðar fyrir dómi. Með aðild
að dómstólunum opnast aftur á móti leið fyrir okkur til að leita
réttar okkar gagnvart öðrum ríkjum ef þörf krefur, sem okkur er
ekki siðferðilega stætt á ef við erum ekki sjálf aðilar.
Stjórnarskrá hafsins
Hafréttardómurinn hefur það hlutverk að skera úr deilum um túlkun
eða framkvæmd á hafréttarsamningnum, sem oft er kallaður „stjórnarskrá
hafsins“; hann fjallar um málefni hafsins, allt frá sjávardýrum og olíuvinnslu
til umhverfismála, siglinga og skiptingar hafsvæða. Aðildarríkin samþykkja
þó ekki allsherjarlögsögu hafréttardómsins sjálfkrafa með aðild sinni að
hafréttarsamningnum, þau þurfa að gangast undir hana sérstaklega. Ríki
geta enn fremur samið um að skjóta einstökum málum til dómsins.
- Ýmis ríki kusu að hafa vaðið tryggilega fyrir neðan sig. Þau
vildu vita hvernig dómurinn yrði skipaður áður en þau samþykktu
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lögsögu hans, svo og hvort hann héldi sig við viðtekna framkvæmd
og venjur á sínu sviði eða viki frá fordæmum.
Guðmundur segir þróun í átt að bindandi úrlausnum í milliríkjadeilum
hjá föstum dómstólum hafa verið hæga. Ríki kjósi gjarnan að setja á fót
sérstaka gerðardóma þar sem þau geta haft áhrif á gang mála, t.d. með skipun
dómara, en þetta komi niður á starfsemi fastadómstólanna.
- Stofnun hafréttardómsins og fleiri nýrra dómstóla olli sumum
fræðimönnum og jafnvel dómurum hjá Alþjóðadómstólnum í Haag
áhyggjum með tilliti til sundrungar (e. fragmentation) réttarheimilda
sem myndi skaða þróun þjóðaréttarins. Hafréttardómurinn tók
skynsamlega á þessum vanda í máli Bangladess gegn Mjanmar frá
2012 sem varðaði afmörkun hafsvæða í Bengalflóa.
Dómurinn var sá fyrsti um afmörkun landgrunns utan 200 sjómílna og
getur haft víðtæka þýðingu, enda fetuðu dómararnir ekki ótroðnar slóðir
í rökstuðningi sínum, sem hefði verið til þess fallið að valda ofannefndri
sundrung réttarheimilda.
Þú varst í hópi fyrstu dómara við dómstólinn og tókst virkan
þátt í uppbyggingu hans, hefurðu sterkar taugar til hans?
- Já, svo sannarlega. Ég tók einnig virkan þátt í samningu hafréttarsamningsins á sínum tíma, í starfi mínu hjá hafréttardeild Sameinuðu
þjóðanna og síðar sem þjóðréttarfræðingur utanríkisráðuneytisins.
Fyrir vikið hef ég tekið það nærri mér þegar mér hefur fundist
dómurinn ekki túlka ákvæði samningsins í samræmi við vilja
samningsaðila á hafréttarráðstefnunni. Það sem einkenndi samninga
viðræðurnar var að margt fór fram utan formlegs fundartíma og því
liggja ekki fyrir skriflegar heimildir um hvað lá að baki einstökum
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ákvæðum. Með hliðsjón af þessu taldi ég t.d úrskurð dómsins í máli
Bangladess og Mjanmar full afgerandi, m.a. að því er varðar eðli landgrunnsins og meginreglur um skiptingu hafsvæða. Úrskurðurinn er
samt góður að formi til því að byggt er á eldri framkvæmd og réttar
heimildum. En gott er ef allir aðilar eru ánægðir.
Skilvirkni og hagkvæmni
Fyrstu dómararnir við Alþjóðlega hafréttardóminn voru þjóðréttar
fræðingar með afar ólíkan lagalegan bakgrunn. Spurður hvort það geti ekki
verið erfitt að ná samstöðu segir Guðmundur að deigla réttarheimspekilegra
hugmynda eigi einmitt að geta tryggt réttláta niðurstöðu.
- Það verður einnig að hafa hugfast að flestir dómaranna höfðu
starfað náið saman að hafréttarmálum á vettvangi SÞ um langa hríð
þegar þeir tóku sæti í hafréttardómnum. Margir höfðu þar að auki
unnið saman í alþjóðalaganefnd SÞ.
Dómararnir sóru embættiseiða sína 18. október 1996 að viðstöddum
dr. Boutros-Boutros Ghali, aðalframkvæmdastjóra SÞ, og tóku svo til starfa.
- Fyrstu árin vorum við í bráðabirgðahúsnæði en fluttum í nýbyggt
dómshús árið 2000. Þetta voru sannarlega spennandi tímar. Það var
gaman að taka þátt í uppbyggingunni á öllum sviðum.
Lögð var áhersla á að hafréttardómurinn yrði bæði skilvirkur og hagkvæmur
fyrir málsaðila.
- Dómararnir bjuggu að mikilli reynslu og þekkingu á réttar
heimildunum, umfram allt hafréttarsamningnum, því að allflestir
höfðu tekið þátt í að móta ákvæði hans. Við vönduðum til allra
verka til að ávinna dómstólnum sem fyrst traust. Einnig reyndum við
eins og í okkar valdi stóð að bæta úr skorti á réttarheimildum á sviði
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alþjóðlegs umhverfisréttar, en hafréttur er auðvitað á mörgum
sviðum umhverfisréttur.
Þú áttir góð ár við dóminn?
- Já, það var einkar ánægjulegt að fá tækifæri til að móta nýja
alþjóðastofnun frá upphafi.
Tveimur fyrstu árunum vörðu dómararnir í að setja málsmeðferðarreglur
fyrir dóminn.
- Samþykkt hafréttardómsins tók aðeins að litlu leyti á málsmeðferð
svo að fyrst í stað urðum við að huga að skipulagsatriðum og koma í
það horf að við gætum tekið við málum. Þegar hafréttarsamningnum
sleppti höfðum við einkum Alþjóðadómstólinn til hliðsjónar en
vikum þó frá málsmeðferðarreglum hans í veigamiklum atriðum.
Þetta gerðum við til að hraða málsmeðferð, en Alþjóðadómstólnum
var helst legið á hálsi fyrir tafir og kostnað, og við reyndum af fremsta
megni að tryggja gagnsæi.Við vildum búa til notendavænt kerfi.
Hafréttardómurinn tók t.a.m. ekki upp þann sið dómstólsins í Haag að
hver dómari um sig semdi nær fullmótuð drög að dómi í hverju máli.
- Við töldum að slíkt kerfi hefði í för með sér að dómarar væru
tregari til að breyta tillögum sínum í samræmi við önnur sjónarmið
eða ný rök. Hjá okkur er málsmeðferð innan dómsins að mestu
munnleg, aðeins í undantekningartilfellum er farið fram á skriflegar
athugasemdir, við ræðum málin í sameiningu og fellum svo dóm.
Við vildum starfa „kollegíalt“, með sama hætti og margir okkar
höfðu gert á meðan á hafréttarráðstefnunni stóð og í Alþjóðalaga
nefndinni. Rekstrarhagkvæmni var okkur einnig ofarlega í huga.
Aðhaldssemin birtist m.a. í því að laun voru tengd álagi. Ég hef leyft
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mér að bera rekstrarkostnaðinn saman við útgjöld vegna vopna
framleiðslu. Á tímabili var mikið talað um Scud-flugskeyti, það
kostaði jafnmikið að framleiða eitt slíkt flugskeyti og að reka dómstólinn í tvö ár, þannig að þetta er allt afstætt. Með því að minnka
kostnað vonuðumst við jafnframt til að deiluaðilar sæju sér hag í
því að bera mál sín undir hafréttardóminn fremur en að leita annað.
Samstaða er aðalvopnið
Guðmundur telur að Alþjóðlega hafréttardómnum vaxi sífellt ásmegin á
alþjóðavettvangi sökum sérhæfni sinnar og sérstöðu á sviði hafréttar og um
hverfismála. Stefnur og straumar hnígi í þá átt að milliríkjadeilur á þessum
sviðum krefjist úrlausnar óháðra aðila.
- Virðing fyrir þjóðarétti fer vissulega vaxandi. Flest ríki fara að
lögum, oftast nær, en þegar þau gera það ekki þá vakna almenningur
og stjórnmálamenn til vitundar um mikilvægi alþjóðasamstarfs og
hve miklu skiptir að mótaðar hafi verið fyrirfram ákveðnar aðferðir
til að leysa deilumál. Þá sést ávinningurinn af kerfinu best. Aðalvopn
þjóðaréttar er samstaða. Segja má að neitunarvaldið í öryggisráði
SÞ hafi til að byrja með hægt á þróuninni, dregið tennurnar úr
þjóðarétti, en framþróun varð samt sem áður. Þjóðréttarheimurinn,
ef svo má að orði komast, er orðinn eins konar samfélag. Efndir verða
sífellt betri. Hafréttarsamningurinn tryggir ekki aðeins hagsmuni
Vesturlanda, enda þótt uppruni hafréttarins sé þar, heldur bætir hann
einnig stöðu þriðja heims ríkja. Með því tryggir hann samstöðu
milli heimshluta, sátt. Ég held að aðalatriðið sé að gefa aðilum von
um réttláta niðurstöðu fyrir dómstólum því að þá taka þeir frekar
þátt í samstarfi þvert á landamæri, taka þátt í mótun laga og reglna,
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og í því ljósi er samsetning Alþjóðlega hafréttardómsins mjög heppileg. Dómarar þar skiptast ekki sjálfkrafa í meirihluta og minnihluta.
Eðlilegrar hnattsvæðisdreifingar var gætt í upphafi.
Þegar skipunartíma Guðmundar lauk hjá Alþjóðlega hafréttardómnum
hóf hann störf í utanríkisþjónustunni að nýju. Hann býr nú á Indlandi, þar
sem hann gegndi sendiherrastöðu fyrir Íslands hönd þar til fyrir skömmu.
Hann er nú hættur störfum hjá utanríkisþjónustunni og vinnur að rann
sóknum á sviði þjóðaréttar.
- Ég vinn m.a. að annarri útgáfu bókar minnar um hafréttar
dóminn. Þar hyggst ég gera grein fyrir framlagi dómsins til hafréttar
og þjóðaréttar almennt.

Þór Jónsson
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