Réttarríki reist úr rústum
- Viðtal við Jakob Þ. Möller, fv. dómara við
alþjóðlega Mannréttindadómstólinn fyrir Bosníu
og Hersegóvínu
Jakob Þ. Möller (f. 1936), heiðursprófessor við lagadeild
Háskólans á Akureyri, var dómari við Mannréttinda
dómstólinn fyrir Bosníu og Hersegóvínu allan starfs
tíma dómstólsins 1996–2003. Áður hafði Jakob starfað í
aldarfjórðung fyrir Mannréttindaskrifstofu Sameinuðu
þjóðanna. Sú reynsla varð honum dýrmæt í viðleitninni
að endurreisa réttarríki að loknu Bosníustríðinu í miðju
heiftar- og hatursbáli.
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tríðinu lauk 14. desember 1995, en þá var skrifað undir Daytonfriðarsamkomulagið í París, segir Jakob. Búið var að drepa 250
þúsund manns í þjóðernishreinsunum, meira en 2 milljónir af
íbúum landsins voru á vergangi, („internally displaced“), eða höfðu
flúið land og um 27 þúsund voru látin hverfa sporlaust. Fjöldi fólks
sat í fangelsi án dóms og laga. Það var allt logandi í hatri. Svo kom
14. desember, þegar skrifað var undir, og enginn var drepinn eftir
það. Þetta finnst mér merkilegast við friðarsamkomulagið. Hélt það?
Hélt það í viku? Hélt það í mánuð? Eða jafnvel árum saman? Já.
Er dæmi slíks að finna annars staðar í heiminum? Hjá þessu fólki
var samkomulagið ekki dauður bókstafur. Enginn, ekki einn einasti
maður, var drepinn eftir 14. desember. Ég held að svona árangur af
friðarsamkomulagi hljóti að vera einsdæmi.
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Réttarríkið hrunið
Stofnun mannréttindadómstóls fyrir eitt ríki, Bosníu og Hersegóvínu
- undir það heyrðu annars vegar sambandsríki Króata og Bosníumanna,
eða Bosníaka eins og Jakob kallar þá, og hins vegar serbneska lýðveldið
Republika Srpska - var tilraun sem ekki hafði verið reynd áður. Hún átti
að færa borgurunum viðlíka rétt og íbúar aðildarríkja Evrópuráðsins nutu,
sem gátu borið mál sín undir Mannréttindadómstól Evrópu.
- Þótt þeir gætu leitað til mannréttindanefndar SÞ gerðu þeir
það ekki og átti þó, liggur mér við að segja, hver einasta fjölskylda í
Bosníu og Hersegóvínu harma að hefna, einhver verið flæmdur
út úr íbúð sinni eða flúið land, pyntaður eða ef til vill drepinn.
Tugþúsundir fjölskyldna höfðu verið reknar frá heimilum sínum,
jafnvel með lögregluaðstoð, af því að þær voru af röngum uppruna
eða höfðu aðra trú en meirihlutinn í byggðarlaginu. Þeim var bara
fleygt út. Réttarríkið var hrunið og enginn hlutlaus dómstóll starf
andi. Ástandið var skelfilegt. Hvernig átti að koma því í lag aftur?
Umsókn um aðild að Evrópuráðinu og þá jafnframt að Mannrétt
indadómstólnum í Strassborg hefði verið of tímafrek. En svo spurðu
menn sig, hvernig væri bara að hafa sérstakan dómstól fyrir þetta
land? Og það var gert. Hann fékk fremur klaufalegt nafn, „Human
Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina“, eins og væri hann
ráð eða nefnd en ekki dómstóll. Aðilar að friðarsamkomulaginu
voru sífellt á varðbergi og gerðu sér í hugarlund að dómar yrðu ekki
eins bindandi ef rétturinn væri kallaður „chamber“, en að sjálfsögðu
var þetta dómstóll, þrátt fyrir heitið, eins uppbyggður og Mann
réttindadómstóll Evrópu.
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Hinn nýi dómstóll gat ekki verið afturvirkur frekar en aðrir dómstólar og
honum var ekki ætlað að dæma stríðsglæpamenn.
- Þetta átti ekki að vera stríðsglæpadómstóll, það var önnur stofn
un, en til þess var vonast að hann tryggði að fólk fengi rétt sinn aftur,
sem það hafði misst. Landslög mismunuðu fólki í slíkum mæli að
þau voru ónothæfur grundvöllur. Því var tekið fram í stjórnarskrá að
Mannréttindasáttmáli Evrópu, sem var tekinn upp í lög, skyldi álitinn æðri öðrum landslögum. Ef um mismunun var að ræða höfðum
við lagaheimildir til að byggja á fimmtán alþjóðlegum samningum
til viðbótar, bæði Evrópusamningum og SÞ-samningum.
Bandaríkjastjórn og Evrópusambandið fjármögnuðu dómstól
inn
að liðlega 90 prósentum en afgangurinn var greiddur með frjálsum
framlögum frá öðrum vestrænum löndum. Dómstóllinn var fullskipaður í
meiriháttar málum en annars starfræktur í tveimur deildum með sjö dómurum í hvorri deild. Málsmeðferðin var að mestu leyti skrifleg. Í stórum
málum og fordæmisgefandi voru hins vegar vitnaleiðslur og munnlegur málflutningur og þá oftast þéttsetinn bekkurinn. Dómar voru kveðnir upp í
heyranda hljóði og málsaðilar gátu krafist endurmats fullskipaðs dóms, ef
dómurinn hafði verið kveðinn upp af annarri hvorri deildinni.
- Nokkur mál voru tekin upp aftur samkvæmt slíkri kröfu.
Venjulega voru það yfirvöld sem fóru fram á það, en þau höfðu ekki
erindi sem erfiði.
Fæddur undir heillastjörnu
Jakob rifjar upp þegar hann kom til Sarajevó fyrsta sinni, en þar var
aðsetur dómstólsins.
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- Þetta var hræðilegt, ömurlegt hvert sem litið var, allt í rúst. Við
vorum á fínu hóteli en það var búið að skjóta niður framhliðina
á því. Hún var bara eins og beinagrind. Við höfðumst við á bak
hliðinni, en þar var útveggur sem enn stóð. Fólk var niðurdregið,
unga fólkið á förum og hélt að landið ætti sér ekki viðreisnar von,
sama hvort um var að ræða Serba, Króata eða Bosníaka.Til Sarajevó
kom maður eftir margra klukkustunda ferðalag að heiman. Starfsferli
mínum hjá Sameinuðu þjóðunum var að ljúka, en ég bjó í Genf,
þar sem flestar SÞ-nefndirnar eru, sem sinna mannréttindum. Ísland
hefur ýmsum skyldum að gegna gagnvart þeim og ég hafði því
látið utanríkisráðuneytið heima vita að þótt ég léti af störfum fyrir
Mannréttindaskrifstofuna yrði ég áfram til taks ef á þyrfti að halda.
Áhugavert, sögðu þeir, og báðu um æviágripið mitt, sem ég sendi
þeim. Nokkru seinna frétti ég, að ráðuneytið hefði sent æviágripið
til ráðherranefndar Evrópuráðsins, sem var í þann veginn að skipa
tiltekinn fjölda dómara í hinn nýja dómstól. Sveinn Björnsson sendi
herra hringdi í mig og spurði hvort ég talaði líka þýsku. Ég hváði,
en þá varð mér ljóst að búið var að stinga upp á mér í dómstólinn.
Ráðherranefnd Evrópuráðsins þurfti að vita hvort ég skildi þýsku.
Nú, nú, hingað var ég kominn eftir krókaleiðum. Fljúga þurfti um
Vín eða Zürich og þaðan til Zagreb í Króatíu og bíða þar á herflugvelli tímunum saman eða til næsta dags að öruggt þótti að fljúga
herflugvél til Sarajevó. Sætin í herflugvélunum voru út með hlið
unum og í miðjunni hergögn undir neti og maður studdi við þau,
vildi ekki fá nokkur tonn af hergögnum yfir sig. Svona var þetta í
fyrstu ferðunum rétt eftir stríð, afskaplega ónotalegt, beygur í manni.
Samgöngur á landi voru sömuleiðis stórhættulegar, fólk fór ekkert
nema fótgangandi, jafnvel á milli borga, alls staðar voru jarðsprengjur,
járnbrautarteinar höfðu verið sprengdir upp, allt skipulag var úr lagi
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gengið. Manni fannst samt öruggt í Sarajevó, hafði engar áhyggjur
þar, og aldrei lenti ég í því að vera hótað eða ógnað.
Þótt dómaraembættið við Mannréttindadómstólinn fyrir Bosníu og
Hersegóvínu hafi fallið Jakobi í skaut með óvæntum hætti, lítur hann svo
á að það hafi verið hámarkið á ferli hans sem lögfræðingur, að mörgu leyti
erfitt viðfangsefni en lífsfylling, eins og hann orðar það.
- Mér finnst stundum eins og ég sé fæddur undir heillastjörnu.
Heppnin hefur elt mig alveg frá því að ég fór í sveit sex ára og fór úr
áætlunarbílnum á röngum stað í Gnúpverjahreppi og var þess vegna
í Mástungu í góðu yfirlæti í ellefu sumur. Ég var ekki upplýstur
um þennan misskilning fyrr en þrjátíu árum seinna í sjötugsafmæli
bóndans.
Og atvinnutækifærið hjá SÞ bar einnig til með sérstökum
hætti?
- Við hittumst nokkrir ungir félagar heima hjá Jóni E. Ragnars
syni fyrir fjölmörgum árum, í turnherberginu á Frakkastíg 12,
Grettisgötumegin, og ætluðum á Borgina, en þá dregur hann upp
pappíra úr skjalatösku sinni sem hann vill að við fyllum út. Þetta
var umsóknareyðublað um starf hjá Sameinuðu þjóðunum. Svona
gat húmor Jóns E. verið. Við fylltum þetta út af mismikilli alvöru,
en ég vandaði mína umsókn. Svo tók hann blöðin og setti ofan í
tösku sína og við héldum áfram gleðskapnum. Þremur árum síðar,
þegar þetta kvöld var löngu gleymt og ég orðinn dómarafulltrúi
suður í Keflavík, kom skeyti þar sem ég var beðinn að koma í viðtal
út af umsókninni. Því var tekið ljúflega af mínum yfirmanni, Alfreð
Gíslasyni, sem hvatti mig til að víkka sjóndeildarhringinn. Leiddi svo
eitt af öðru, ég fékk starfið og ílentist hjá SÞ.
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Jakob Þ. Möller tekur við heiðursviðurkenningu úr hendi forseta Bosníu
og Hersegóvínu, Dr. Dragan Čović, í desember 2003.Vinstra megin við
Jakob er forseti mannréttindadómstólsins, Michèle Picard, en milli Jakobs
og Dr. Čović er yfirtúlkur dómstólsins, I Dubravca, fyrrverandi söngkona
með hljómsveit snillingsins Guðmundar Ingólfssonar á Svíþjóðarárum hans.

Viskí hefur góð áhrif
Mannréttindadómstóllinn kom saman í Sarajevó í fyrsta sinn í marsmánuði
1996. Hann starfaði að jafnaði eina viku í hverjum mánuði og þess á milli
unnu dómararnir heimavinnu, fóru yfir málsskjöl, sömdu dóma og sendu
sín á milli með tölvupósti. Jakob var einn af átta erlendum dómurum við
dóminn, sem ráðherranefnd Evrópuráðsins skipaði, svo voru sex innlendir
dómarar, tveir Serbar, tveir Króatar og tveir Bosníumenn.
- Erlendu dómararnir voru í meirihluta, segir Jakob. Okkur kom
vel saman, en innlendu dómararnir töluðust ekki við. Þeir skiptust
í þrjá hópa og létu sem þeir sæju ekki hver annan. Samskiptin voru
svo stíf, svo örðug, að þeir buðu ekki góðan dag þegar þeir komu til
vinnu á morgnana. Hatrið var svo mikið. Smátt og smátt þurfti að
beita brögðum - ætli sé ekki í lagi að segja þetta núna svona löngu
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síðar - því að ég sá fram á að samstarfið yrði ónýtt ef fram héldi sem
horfði. Starfið hafði farið hægt af stað. Svo til allt árið 1996 fór í að
semja og samþykkja starfsreglur dómsins. Ég útvegaði mér flösku af
viskíi og líkjör og bauð samstarfsmönnum mínum í drykk eftir þing
hald á föstudegi klukkan 6, í lok vinnuviku; viskíið var kallað Icelandic Whisky, betur þekkt undir sölunafninu Johnnie Walker Red
Label, líkjörinn Islamic Whisky, miklu betur þekkt undir nafninu
Bailey‘s. Múslimunum þótti í lagi að drekka mjólkurdrykk. Þetta
varð að sið, föstudaginn klukkan 6 var barinn opnaður í þingsalnum,
og þetta liðkaði fyrir samskiptunum og samstarfinu hjá dómurunum.
Þótt þeir féllust kannski ekki í faðma, var andrúmsloftið orðið harla
gott ári síðar eða tveimur. Ég er enginn sálfræðingur, en þessi tilraun
snarvirkaði.

225

En þetta hefur þýtt að dómstörf hafa tafist og þið ekki farið
að dæma neitt allt árið 1996?
- Það er rétt, við byrjuðum ekki að fjalla um dómsmál fyrr en
1997, en furðu fá mál voru þingfest fyrstu tvö árin, 31 árið 1996 og
83 í viðbót 1997. Hvernig gat staðið á þessu? Vissi enginn af okkur?
Við áttum von á aragrúa mála frá upphafi. Ég færði þetta í tal við
innlendu dómarana og þeir sögðu: „Jú, jú, fólk veit af okkur, en sjáðu
til, við höfum búið lengi við ákveðið þjóðskipulag, þar sem talið
var alveg útilokað að einstaklingur ynni mál gegn yfirvöldum, það
hefur verið óhugsandi í okkar kommúnistafyrirkomulagi.“ Þetta var
skýringin. Brátt fór að kvisast út að þessi dómstóll væri ekki upp á
punt. Fólk fór að fá skaðabætur upp á tugi þúsunda „convertible“
marka; þetta var fyrir upptöku evrunnar 2002 og eitt „convertible“
mark samsvaraði einu þýsku marki. Hvað var að gerast? Var fólk að
fá heimili sín aftur? Starfið sitt? Já. Þetta voru endanlegar og bindandi
dómsniðurstöður og ekki nóg með það, eftir byrjunarörðugleika
og stífni tóku yfirvöld að virða dómana og framfylgja þeim, þótt
stundum væri með hundshaus. En þá var þess líka skammt að bíða
að flóðgáttirnar opnuðust. Á átta ára starfstíma dómstólsins voru
þingfest meira en 15 þúsund mál.
Jakob taldi fleira en málin.
- Af jarðhæð upp á fjórðu hæð, þar sem dómsalurinn var, voru
96 þrep, segir hann. Þinghaldið hjá okkur var í einhverju flottasta
húsinu í Sarajevó, það var kallað „The Presidency Building“. Þar
voru stjórnlagadómstóllinn og ráðuneyti til húsa. Þótt nokkrar lyftur
væru í húsinu virkaði engin þeirra öll þessi ár, raunar engin lyfta í
öllu landinu, að því er mér skilst.
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Fremri röð frá vinstri: Dr. Hasan Balić (BIH), Prof. Dr. Giovanni Grasso (Ítalíu), Mehmed
Deković (BIH), Michèle Picard, forseti dómsins (Frakklandi), Mato Tadić, varaforseti (BIH),
Prof. Dr. Viktor Masenko-Mavi (Ungverjalandi), Sćelimir Juka (BIH).
Aftari röð frá vinstri: Miodrag Pajić (BIH), Prof. Dr. Vitomir Popović (BIH), Prof. Dr. Rona
Aybay (Tyrklandi), Prof. Dr. Dietrich Rauschning (Þýskalandi), Andrew Grotrian (Bretlandi),
Prof. Dr. Manfred Nowak (Austurríki) og Jakob Þ. Möller (Íslandi).

Þannig að þú gekkst upp öll þessi þrep frá árinu 1996 til 2003?
- Já og niður líka, nokkrum sinnum á dag, við fórum í mat í
hádegishléinu. Þetta var mjög góð æfing. Maður var í fínu formi. En
það þurfti að forgangsraða öllu og viðgerð á lyftum var ekki efst á
forgangslistanum. Ég veit ekki hvort búið sé að gera við þær enn þá.
Mannshvörf og fjöldamorð
Atburðir áranna fyrir friðarsamkomulagið í Dayton settu mark sitt á allar
ákvarðanir í Bosníu og Hersegóvínu og þótti augljóst að íbúar ríkisins reistu
það ekki úr rústum hinnar ægilegu borgarastyrjaldar hjálparlaust.
- Sýndarmennskan reið ekki við einteyming, menn þóttust beita
sér fyrir réttlæti en stuðluðu í reynd að ranglæti. Ég get nefnt dæmi
um lögin sem áttu að færa þeim sem hraktir voru frá heimilum
sínum húsnæði þeirra aftur. Alríkið setti sem skilyrði að þeir sem
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væru enn í landinu gerðu kröfu um endurheimt heimila sinna innan
viku frá birtingu laganna og þeir sem flúið höfðu land innan tveggja
vikna. Hvernig voru lög þessi birt í landi með laskaðar samgöngur
og prentmiðla? Þau voru fest upp með teiknibólu á útihurðina á
„The Presidency Building“. Mannréttindadómstóllinn þurfti ekki
langan tíma til að komast að þeirri niðurstöðu að þetta væru ekki
lög heldur ólög, sem mátti virða að vettugi. Það gat enginn ferðast
um landið. Átti að hlaupa yfir jarðsprengjurnar? Hvernig áttu menn
að vita af einhverjum miða á útihurðinni á stjórnsýsluhúsi í Sarajevó? Það voru ekki einu sinni gefin út dagblöð. Í framhaldi af þessu
var farið að gefa út lögbirtingarblað á nýjan leik. Niðurstaða okkar
miðaði að því að lofa fólkinu í raun að snúa aftur til heimila sinna.
Svona lagasetning var alveg dæmigerð. Mannréttindadómstóllinn
gat ekki sjálfur fellt lög af þessu tagi úr gildi en aftur á móti krafist
þess af alríkinu að ný lög yrðu sett sem gerði fólki raunverulega fært
að ná rétti sínum aftur og hin eldri numin úr gildi.
Jakob nefnir fleiri dæmi um lögleysuna. Rétt fyrir friðarsamkomulagið
nam hópur vopnaðra hermanna háttsettan liðsforingja á brott þegar hann
hugðist semja um fangaskipti við mótherja sína í bækistöðvum SÞ í Sarajevó. Aðgerðin var mjög bíræfin og fjöldi manns varð vitni að henni.
- Eftir 14. desember 1995 gerði eiginkona þessa háttsetta manns
kröfu um að fá hann leystan úr haldi. Allir í Bosníu og Hersegóvínu
vissu hver þessi maður var, en viðkomandi yfirvöld þóttust ekkert
við hann kannast, bara aldrei hafa heyrt hans getið, hvað þá tekið
hann til fanga. Menn voru alveg tilbúnir að ljúga í blýhólk. Starfsfólk
SÞ hafði séð þetta gerast. En ráðamenn töldu að þeir gætu komist
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hjá lögsókn með því að láta eins og þau vissu ekkert um málið. Í
svona tilvikum voru opinber réttarhöld, vitnaleiðslur og málflutn
ingur fyrir opnum tjöldum, og dómurinn í þessu máli var á þá leið
að væri liðsforinginn enn á lífi yrði honum samstundis sleppt, ef
ekki, ætti að bæta ekkjunni með 70 þúsund „convertible“ mörkum;
það voru hæstu dæmdu skaðabætur fyrir einstaklingsmál, þótt ekki
þættu þær háar á Vesturlöndum, en þær urðu að taka mið af almenn
um efnahag ríkis og borgara.
Var manninum sleppt?
- Nei, nei, þeir voru löngu búnir að drepa hann, þannig að hún
fékk bæturnar.
Fjöldamorðin í Srebrenica voru framin í júlí 1995, fimm mánuðum áður
en friðarsamkomulagið varð til, einhverjar hörmulegustu blóðsúthellingar
Bosníustríðsins. Mannréttindadómstóllinn fyrir Bosníu og Hersegóvínu gat
sem fyrr segir ekki verið afturvirkur, en óvirkur var hann ekki.
- Við gátum ekki fjallað um það sem gerðist fyrir 14. desember
nema brotið héldi áfram eftir það eða afleiðingar þess væru í sjálfu
sér nýtt mannréttindabrot.Við höfðum ekki umboð til að gera neitt
í því að átta þúsund manns höfðu verið myrt, einkum karlmenn,
allt frá piltum til gamalmenna. Fjölskyldurnar áttu á hinn bóginn
rétt eftir Mannréttindasáttmála Evrópu, nefnilega rétt á því að vita
hver afdrif ástvina þeirra höfðu orðið.Voru þeir enn á lífi, voru þeir
drepnir, hver drap þá og hvar voru þeir grafnir? Við viljum jarða
föður okkar, móður, systur, bróður eða barn eftir okkur siðum og
í grafreit sem við getum heimsótt o.s.frv. Yfirleitt var komið að
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tómum kofunum hjá yfirvöldum. Synjun þeirra á upplýsingum fór
í bága við 8. gr. Evrópusáttmálans um friðhelgi einkalífs og reyndar
3. gr. líka um ómannlega meðferð. Nú, við fengum mikið af þessum
málum og sameinuðum ein 49 til að kveða upp fordæmisgefandi
dóm. Hvað áttum við að gera? Hvaða raunhæfu skaðabætur átti að
dæma fólkinu, átta þúsund fjölskyldum, sem gat samanlagt krafist
tvítug- eða þrítugfaldra fjárlaga Republika Srpska? Hér var úr vöndu
að ráða.Við komum okkur saman um að Republika Sprska yrði að
greiða tvær milljónir evra í minningargrafreiti fyrir hina myrtu, en
nú var búið að taka upp evru. Hver fjöldagröfin á fætur annarri
hafði komið í ljós og unnið var sleitulaust að því að bera kennsl
á líkamsleifar, m.a. með DNA-greiningu. Hver einstök fjölskylda
fékk því ekki fébætur, en þetta var tilraun af okkar hálfu til að finna
eitthvert réttlæti, einhverja sanngirni, „just satisfaction“.
Hvernig mæltist svona lagað fyrir?
- Margar fjölskyldur voru óánægðar með að fá ekki peninga upp
í hendurnar, öðrum fannst þetta göfugt og til þess fallið að sýna
hinum látnu virðingu. Þetta er akkúrat rétta leiðin.
En ríkið?
- Ríkið, já? Republika Srpska greiddi þetta á endanum og það var
fleira í dóminum, s.s. krafa um opinbera afsökunarbeiðni á fjöldamorðunum. Þessari kröfu dómsins var framfylgt.
En þá var nokkuð liðið frá blóðbaðinu?
- Já, þetta var seint á ferlinum, árið 2003. Hundruðum mála af
sama toga var síðan vísað frá með tilvísun í þennan dóm. Þetta var
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lausn dómstólsins í eitt skipti fyrir öll og fólk varð að sætta sig við
að lengra yrði ekki gengið.
Mikil afköst
Jakob segir að smám saman frá því að Mannréttindadómstóllinn tók til
starfa hafi runnið upp fyrir stjórnarherrum, hvar sem þeir réðu í alríkinu
Bosníu og Hersegóvínu, að miklir hagsmunir væru tengdir því að hlíta
dómum dómstólsins. Hegðuðu Serbar sér í samræmi við dómana gerðu
Króatar það einnig og sömuleiðis Bosníakar og öfugt.
- Þegar dómurinn var lagður niður árið 2003 höfðu svo til allir,
sem misst höfðu húsnæði sitt og lagt mál sín fyrir okkur, fengið
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húsnæðið til baka. Yfirleitt átti fólk í Bosníu og Hersegóvínu ekki
þær húseignir sem það bjó í, heldur búseturétt. Sá réttur hafði mörg
einkenni eignarréttar, var óuppsegjanlegur og gekk í arf, en þessum
réttindum var skilað til réttmætra eigenda. Þeir, sem höfðu sætt
ólögmætri frelsissviptingu, voru látnir lausir og fengu skaðabætur,
eftir atvikum fyrir frelsissviptinguna og/eða illa meðferð eftir 14.
desember 1995. Eftir því sem á leið jukust afköstin jafnt og þétt, enda
nóg orðið til af fordæmum að byggja á og þurfti minni vinnu að
leggja í hvern dóm.Við spyrtum saman tíu, tuttugu, þrjátíu mál sem
voru hliðstæð og afgreiddum nokkur þúsund síðasta árið. Þá áttum
við eftir u.þ.b. 9 þúsund mála hala. Áhugi alþjóðasamfélagsins á því
að fjármagna dómstólinn hafði þá dvínað. Það er þekkt fyrirbrigði
og nefnt „donor fatigue“, og var farið fram á að Bosnía og Herse
góvína stæði framvegis straum af kostnaðinum. Augljóslega gekk
það ekki, þar voru allir sjóðir tómir, en Evrópusambandið bar sig
illa, dómstóllinn væri orðin of þung byrði eftir að Bandaríkjamenn
drógu sig úr samstarfinu um rekstur hans. Gilti einu þótt Serbar,
Króatar og Bosníakar grátbæðu Evrópusambandið og ýmis ríki um
að viðhalda dómstólnum sem þeir treystu, sem væri aðgengilegur
og felldi dóma sem þeir virtu, en allt kom fyrir ekki.
Spurður hve samstiga dómarar við dómstólinn hefðu almennt verið í
niðurstöðum sínum með hliðsjón af mismunandi bakgrunni þeirra segir
Jakob að það sé í raun svo viðkvæmt málefni að hann vilji sem minnst
um það tala. Innlendu dómararnir hafi verið markaðir af borgarastríðinu.
Annað hefði verið óhugsandi. Erfitt væri að ætlast til af fólki, sem vissi af
nákomnum ættingjum pyntuðum og limlestum og myrtum á hroðalegan
hátt, að leggja alltaf hlutlaust mat á atburði og atvik. Því hefði verið rétt og
skynsamlegt að hafa erlendu dómarana í meirihluta.
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- Sérálitum fækkaði eftir því sem á leið, segir Jakob. Síðustu tvö
árin var orðið nokkuð algengt að allir dómararnir fjórtán væru á
einu máli. Þegar afköstin voru hvað mest var allt á fluggangi. Þá
mæddi líka mikið á starfsfólkinu okkar, ungu og efnilegu fólki sem
vann af eldmóði við að endurreisa landið, vildi laga allt, sívinnandi.
Þetta var úrvalsfólk og staðráðið í að byggja upp og breyta samfélaginu til hins betra. Þegar allt fór í rúst gat fólk ekki krafist vinnu
í samræmi við menntun og reynslu. Einn af túlkunum okkar var
svæfingalæknir. Ég hef á 25 ára ferli mínum hjá SÞ unnið með
mörgum túlkum, en hún var sú alklárasta, hún var fljótari að túlka
en ræðumaðurinn að tala. Það var eins gott að hafa góða túlka og
þýðendur því að vinnumálin við dómstólinn máttu ekki vera færri
en fjögur, enska fyrir okkur útlendingana og svo tunga hverra hinna,
Serbanna, Króatanna og Bosníakanna, þótt í sjálfu sér væri lítill sem
enginn munur á þeim. En þetta var viðkvæmt, svona varð þetta að
vera, hverja einustu línu í hverju einasta dómskjali þurfti að þýða
af frummálinu á þrjú önnur mál, hvert einasta orð sem sagt var í
þingsal þurfti að túlka á þrjú önnur mál, líka í vettvangsferðum.Við
fórum víða og héldum þing, t.d. þangað sem moskur og kirkjur
höfðu verið sprengdar upp, það var einn málaflokkurinn. Þetta var
vissulega þungt í vöfum, seinlegt. Annars vorum við í „Presidency
Building“, 96 þrep upp, 96 þrep niður.
Valdamesti maðurinn í friðargæslukerfinu í Bosníu og Hersegóvínu var
svonefndur „High Representative“, skipaður í Öryggisráði SÞ til að hafa
yfirumsjón með framgangi Dayton-friðarsamkomulagsins.
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- Hann var æðsta vald í túlkun á borgaralegum þætti friðarsamkomulagsins, ekki þeim hernaðarlega, og gat numið lög úr gildi ef
þau samræmdust ekki ákvæðum samkomulagsins. Hann gat rekið
æðstu embættismenn úr störfum stæðu þeir í vegi fyrir framgangi
friðarsamkomulagsins og ráðið aðra í staðinn. Hann var Friðrik
mikli í Bosníu og Hersegóvínu. Þegar fjárþurrð réði því að dómstóllinn yrði óstarfhæfur, beitti hann sér fyrir því að alríkið og báðir
hlutar þess skrifuðu undir samkomulag um að dómstóllinn skyldi
lagður niður í árslok 2003, en í stað hans yrði sett á fót deild innan
stjórnlagadómstóls Bosníu og Hersegóvínu sem ætti á einu ári að
afgreiða þau mál sem ekki hafði tekist að ljúka.
Forseti stjórnlagadómstólsins valdi fimm dómara af þeim fjórtán sem
starfað höfðu við dómstólinn til að starfa við deildina allt árið 2004, einn
Króata, einn Serba og einn Bosníaka, og tvo úr hópi hinnar erlendu dómara.
Jakob var annar þeirra og skipaður forseti hinnar nýju deildar.
- Við gerðum okkar besta en lukum ekki við þennan tæplega
9 þúsund mála hala. Síðasta dómþing á þessu eina ári hjá deildinni var í árslok 2004. Ég hef alltaf haft í hyggju að fara þangað
aftur, sjá hvernig þróunin hefur verið, en eitthvað, ég veit ekki hvað,
hefur aftrað mér frá því. Maður les í blöðum að ástandið sé ennþá
viðkvæmt.

Þór Jónsson
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