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D

ayton–friðarsamkomulagið (Dayton Peace Agreement)
sem samið var um á bandarískri herstöð í nóvember
1995 (Wright-Patterson Air Force Base í Dayton, Ohio)
og gekk í gildi við undirritun í París 14. desember 1995, batt enda
á stríðsátök í Bosníu og Hersegóvínu (BiH), sem staðið höfðu yfir
í þrjú og hálft ár. 250 þúsund manns lágu í valnum, 2,6 milljónir
höfðu flúið land eða voru á vergangi innanlands (internally displaced) eftir að hafa verið hrakin frá heimilum sínum og átthögum
eða sætt öðrum ofsóknum vegna uppruna síns eða trúarbragða og 27
þúsund manns höfðu verið látin hverfa sporlaust. Ekkert manntjón
varð í Bosníu Hersegóvínu eftir 14. desember 1995.
Dayton friðarsamkomulagið (DPA) samanstendur af stuttum
rammasamningi (General Framework Agreement for Peace in
Bosnia and Herzegovina) og ellefu viðaukum (Annexes), flestum
ítarlegum. Undir rammasamninginn rituðu Slobodan Milosevic
(forseti Júgóslavíu, sem samanstóð af Serbíu og Svartfjallalandi)
fyrir hönd serbneska hluta BiH (Republika Srpska), Franjo Tudman
(forseti Króatíu) fyrir hönd Króata í BiH og Alija Izetbegovic,
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forseti Bosníu og Hersegóvínu.1 Ýmsir af viðaukum ramma
samningsins eru þó (efni sínu samkvæmt) undirritaðir af réttum
stjórnvöldum landsins, ríkinu Bosníu Hersegóvínu og sjálfstjórnarhlutum þess (Entities), þ.e. Federation of BiH og Republika Srpska.
Það á t.d. við um viðauka nr. 4, stjórnarskrá Bosníu og Hersegóvínu
og viðauka nr. 6, Samning um mannréttindi (Agreement on Human
Rights).2
Samningur um mannréttindi (Agreement on Human Rights)
Viðauki nr. 6, Samningur um mannréttindi, mælir fyrir um skyldu
samningsaðila (BiH, Federation of BiH og Republika Srpska) til að
tryggja öllum einstaklingum innan lögsögu þeirra ítrustu mann
réttindi og grundvallarfrelsi, sem kveðið er á um í Mannréttindasáttmála Evrópu og 15 öðrum tilgreindum alþjóðlegum mannréttinda
samningum. Til þess að „aðstoða“ (assist) samnings
aðila við að
framfylgja þeirri skyldu, væri komið á fót „mannréttindanefnd“
(Commission on Human Rights) sem saman stæði af tveimur
1 Þetta fyrirkomulag undirritunar kann að virðast undarlegt, ekki síst þar eð Bosníak hluti landsins

(þar sem íbúar eru Múhameðstrúar) og króatíski hlutinn (rómversk katólskrar trúar) höfðu sameinast ári fyrr og stofnað til ríkishlutans Federation of Bosnia and Herzegovina til eflingar beggja í
stríðsátökunum við serbneska hlutann (Republika Srpska, sem aðhyllist rússneska rétttrúnaðarkirkju).
Svo mikil voru ítök Júgóslavíu og Króatíu í BiH á stríðstímanum, að þessi háttur undirritunar rammasamningsins var talinn nauðsynlegur.
2 Viðaukarnir ellefu eru hryggjarstykkið í DPA. Þeir fjalla um hinar fjölmörgu hliðar, sem lúta að því að

tryggja friðinn og viðhalda, þ.á m. um alþjóðlegt friðargæslulið (60.000 manna herlið (IFOR) undir
yfirstjórn Atlantshafsbandalagsins), 2000 manna alþjóðlegt lögreglulið, kosningar, mannréttindi,
flóttamenn og fólk á vergangi, aðkomu ýmissa alþjóðastofnana (Sameinuðu þjóðanna,
Öryggis- og samvinnu
stofnunar Evrópu (ÖSE), Evrópuráðsins og Evrópusambandsins)
og stofnun sérstaks valdamikils alþjóðlegs embættis samkvæmt ákvörðun Öryggisráðs Sameinuðu
þjóðanna, „High Representative“, sem bar að sjá um samhæfingu og yfirstjórn borgaralegra þátta
DPA og var falið æðsta vald um túlkun ákvæða þeirra þátta. Hann gat sett lög og numið úr gildi og
vikið embættismönnum úr starfi, ef þeir stóðu, að hans áliti, í vegi fyrir framgangi DPA.
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einingum, þ.e. embætti umboðsmanns mannréttinda (Human
Rights Ombudsman) og mannréttindadómstól (Human Rights
Chamber for Bosnia and Herzegovina).3
Umboðsmaður var lögbær til þess að rannsaka, að eigin frumkvæði eða samkvæmt erindum sem honum bárust, meint mannréttindabrot yfirvalda og mæla fyrir um úrbætur, ef samningsaðili
hafði, að hans áliti, gerst brotlegur. Hann gat líka skotið málum til
dómstólsins, en gerði það sjaldan. Dómstólnum var falið að kveða
upp bindandi og endanlega dóma í þeim málum sem honum bárust
frá umboðsmanni, einstaklingum, hópum, félagasamtökum og
öðrum lögaðilum og töldust, að mati hans, tæk til efnismeðferðar.
Stofnun, starfstími og endalok mannréttindadómstólsins
Dómstóllinn var stofnaður í mars 1996, skipaður 14 dómurum, 8
erlendum dómurum kosnum af Ráðherranefnd Evrópuráðsins og
6 innlendum dómurum (tveimur Króötum og tveimur Bosníökum

3 Við friðarviðræðurnar í Dayton var gert ráð fyrir því að stofnaður yrði fastur mannréttindadómstóll

í BiH. Fulltrúar Fed. of BiH og Rep. Srpska lögðust gegn því að hinn nýi dómstóll yrði kallaður
„court“. Fulltrúar Fed. of BiH bentu á, að þegar hefðu verið sett lög í Fed. of BiH um stofnun
„Human Rights Court for the Federation of Bosnia and Herzegovina“ og fulltrúar Serba kváðu að
lagasetningarvaldið í Rep. Srpska hefði fullan hug á því að gera slíkt hið sama. Það gæti því valdið
ruglingi í dómkerfinu ef hinn nýi mannréttindadómstóll yrði einnig kallaður „Human Rights Court“.
„Mannréttindanefndinni“ fyrirhugaðri, var ætlað að sjá um sameiginlegt skrifstofuhald og fjárreiður
embættis umboðsmanns og dómstólsins. Ekkert varð þó úr því að þessi nefnd væri formlega stofnuð.
Hvor aðili fyrir sig, sá um sitt skrifstofuhald, starfsmannahald og fjárreiður. Var látið þar við sitja, en
um árslok 2000 var embætti umboðsmanns gert að innlendri stofnun með lögum og tengslin milli
umboðsmanns og dómstólsins þar með formlega rofin.
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tilnefndum af Federation of BiH, og tveimur Serbum, tilnefndum af
Republika Srpska). Aðsetur dómstólsins var í Sarajevó og var fyrsta
þinghaldið háð 27. til 29. mars 1996. Dómarar sóru embættiseið,
ákváðu að tungumál dómsins yrðu fjögur, enska og hinar þrjár
þjóðtungur landsins (tunga Bosníaka, króatíska og serbneska) og
hófu umræður um önnur skipulagsmál. Eftir það var þinghald háð
einu sinni í mánuði (11 mánuði ársins) í viku í senn, þar til dómstóll
inn var lagður niður í árslok 2003, þrátt fyrir tilmæli samningsaðila
viðauka nr. 6 um að tryggt yrði að hann starfaði áfram óbreyttur.
Þeir aðilar alþjóðasamfélagsins, sem staðið höfðu straum af kostnaði
við dóminn frá byrjun (yfir 90% af fjárframlögum höfðu komið frá
Evrópusambandinu og Bandaríkjum Norður-Ameríku) höfðu ekki
hug á að gera það lengur (donor fatigue), en BiH, hafði enga burði
til að greiða þann kostnað á eigin spýtur. Var BiH, Federation of
BiH og Republika Srpska nauðugur einn kosturinn að skrifa undir
samkomulag (samið á skrifstofu High Representative í september
2003) um að dómstóllinn skyldi lagður niður 31. desember 2003,
en ný deild við Stjórnlagadómstól BiH, stofnuð til eins árs frá 1.
janúar til 31. desember 2004 (Human Rights Commission within
the Constitutional Court of BiH), skyldi taka við stöfum hans og
þar með hátt í 9000 þingfestum en óafgreiddum málum.4

4 Forseti Stjórnlagadómstólsins skipaði fimm af dómurum mannréttindadómstólsins (þar af tvo erlenda

dómara) til að gegna störfum dómara í hinni nýju deild Stjórnlagadómstólsins.
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Störf mannréttindadómstólsins
Störf mannréttindadómstólsins fóru hægt af stað. Það var ekki
fyrr en í desember 1996 að dóminum tókst að koma sér saman
um málsmeðferðarreglur sínar (Rules of Procedure) sem voru að
verulegu leyti sniðnar eftir reglum Mannréttindadómstóls Evrópu
og reglum Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna við meðferð
kærumála samkvæmt Valfrjálsum viðauka við Alþjóðasamninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (Optional Protocol
to the ICCPR). Hið eiginlega starf dómsins gat því loks hafist í
janúar 1997. Bar dómstólnum í fyrsta lagi að dæma eftir ákvæðum
Mannréttindasáttmála Evrópu og viðaukum hans (sem voru gildur
réttur í BiH og æðri öðrum landslögum) og 15 öðrum alþjóð
legum mannréttindasamningum að auki (bæði Evrópusamningum
og samningum samþykktum á vegum Sameinuðu þjóðanna) ef um
meinta mismunun (discrimination) var að ræða. Reyndi þar mest á
ákvæði Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi,
Alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg, og menningarleg rétt
indi og Alþjóðasamnings um afnám alls kynþáttamisréttis.
Höfundar viðauka nr. 6 við Dayton friðarsamkomulagið höfðu
augljóslega gert ráð fyrir því fyrirkomulagi, að flestum málum yrði
fyrst beint til Umboðsmanns mannréttinda (sem gegna myndi
hlutverki svipuðu því sem Mannréttindanefnd Evrópu hafði með
höndum fyrir gildistöku viðauka nr. 11 við Evrópusáttmálann).
Umboðsmaður myndi síðan, fyrir hönd málsaðila, skjóta málum til
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Mannréttindadómstólsins eftir því sem efni stæðu til. Sú varð ekki
raunin, enda var öllum heimilt skv. viðauka nr. 6, að leita beint til
dómstólsins. Á þeim sjö árum, sem dómstóllinn sinnti dómstörfum,
bárust afar fá mál frá umboðsmanni, en um fimmtánþúsund beint
frá málsaðila.
Eins og fyrr segir, gátu einstaklingar, hópar einstaklinga, félög og
aðrir lögaðilar (t.d. trúfélög, hluthafafélög og fjölmiðlar) lagt mál sín
fyrir dóminn. Þúsundir mála bárust frá fjölskyldum horfinna ástvina, sem taldir voru fórnarlömb meintra upprunahreinsana (ethnic
cleansing) eða þjóðarmorða (t.d. mál sem áttu uppruna sinn í fjöldamorðunum í Srebrenica). Samkvæmt meginreglum þjóðaréttar var
viðauki nr. 6 að sjálfsögðu ekki afturvirkur. Dómstóllinn hafði því
aðeins umboð til að fjalla um meint mannréttindabrot frá gildistöku
DPA og viðauka þess hinn 14. desember 1995, nema um meint brot
væri að ræða sem hélt áfram eftir þann dag eða hafði afleiðingar sem
sjálfar teldust brot eftir 14. desember 1995. Fjölskyldur þeirra, sem
teknir voru af lífi eða voru látnir hverfa fyrir 14. desember 1995
(morðin í Srebrenica voru t.d. framin í júlí 1995) áttu að sjálfsögðu
lögvarinn rétt til að fá vitneskju frá viðkomandi yfirvöldum um
afdrif ástvina sinna (réttur varinn af 8. grein Mannréttindasáttmála
Evrópu um friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og heimilis). Einnig var það
talið ómannleg meðferð skv. 3. grein sáttmálans að neita eftirlifandi
ástvinum um slíkar upplýsingar, sem yfirvöld bjuggu yfir. Helstu
málaflokkar aðrir vörðuðu rétt til húsnæðis, eignarrétt, mismunun
vegna uppruna eða trúarbragða í sambandi við ýmis mannréttindi,
t.d. rétt til vinnu, réttláta málsmeðferð fyrir dómi, rétt til frelsis og
mannhelgi, ferðafrelsi, trúfrelsi, rétt til almannatrygginga og lífeyris
og rétt til friðhelgis einkalífs og heimilis.
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Við málsmeðferð voru málsmeðferðarreglur Mannréttindadómstóls Evrópu hafðar að leiðarljósi.5 Dómurinn sat fullskipaður eða
í tveimur málstofum (Panels) og var lögð áhersla á að kveða upp
fordæmisgefandi dóma í völdum eða leiðandi málum, með það fyrir
augum að leysa sem fyrst úr meiri háttar lögfræðilegum ágreiningsefnum (þ.á m. um húsnæðismál, fryst sparifé í erlendri mynt,
einkavæðingu, almannatryggingar og lífeyrismál). Dómar í þessum
málaflokkum ruddu brautina fyrir úrlausn fjölda þingfestra mála.
Þótt málsmeðferð væri að mestu skrifleg, voru haldin opin réttarhöld í flestum völdum, fordæmisgefandi málum, með vitnaleiðslum
og munnlegum málflutningi. Allir dómar voru kveðnir upp í opnu
þinghaldi (útdráttur og dómsorð lesið) og síðan birtir opinberlega
á prenti.
Það gefur auga leið, að málum varð aðeins stefnt gegn aðilum
viðauka nr. 6, einum aðila eða fleirum (t.d. gegn ríkinu BiH og
Federation of BiH, eða ríkinu BiH og Republika Srpska). Komst
dómurinn að þeirri niðurstöðu í flestum málum, sem tekin voru til
efnismeðferðar, að hinn stefndi aðili eða stefndu aðilar hefðu gerst
brotlegir við ákvæði viðaukans (þ.e. ákvæði Mannréttindasáttmála
Evrópu og/eða ákvæði einhvers hinna 15 annarra mannréttinda
samninga sem getið var í viðaukanum). Ef um brot var að ræða, bar
dómstólnum að ákveða í dóminum til hvaða aðgerða hinn brotlegi
aðili skyldi grípa til úrbóta, þ.á m. að láta af athæfi eða láta ógert (cease
and desist), að ógilda hina kærðu stjórnvaldsákvörðun, hina kærðu
dómsúrlausn eða hið kærða lagaákvæði, að leysa úr haldi þann eða þá
5 Meðal frávika má nefna að yfirleitt var ekki kveðinn upp sérstakur úrskurður um það, hvort mál uppfyllti

skilyrði efnismeðferðar. Þess var að jafnaði aðeins getið í efnisdóminum að svo væri.
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sem sættu ólögmætri frelsissviptingu, að tryggja að fjölskylda flæmd
úr húsnæði sínu fengi það aftur eða tryggja endurráðningu einstaklings sem flæmdur hafði verið úr vinnu sinni. Enn fremur, að breyta
lögum eða fella niður lagaákvæði sem ekki samrýmdust vernduðum
mannréttindum, að láta fara fram ítarlega rannsókn á grófum brotum,
svo sem pyndingum og skipulögðum mannshvörfum (enforced disappearances) og birta niðurstöður slíkra rannsókna og láta gerendur
sæta ábyrgð fyrir dómi. Þar að auki tilgreindi dómurinn upphæðir
fébóta, sem hinum brotlega aðila bar skylda til að inna af hendi til
brotaþola, bæði fyrir fjárhagslegt tjón og ófjárhagslegt (svo sem fyrir
sársauka og þjáningar (pain and suffering)). Þetta vald dómstólsins til
að ákvarða úrbætur var athyglisverð nýjung í þjóðarrétti og verulega
víðara en „just satisfaction“ reglan í 41. grein Mannréttindasáttmála
Evrópu. Að þessu leyti má segja að dómstóllinn hafi verið sui generis.
Að sönnu, var vilja samningsaðila til að framfylgja dómum veru
lega ábótavant fyrstu árin. Þetta breyttist er á leið. Sem dæmi má
nefna, að um það leyti sem dómstóllinn var lagður niður höfðu svo
til allir, sem flæmdir höfðu verið frá heimilum sínum, og lögðu mál
sín fyrir dómstólinn af því tilefni, fengið húsnæði sitt aftur.
Starfslið dómsins
Fyrstu 2 til 3 árin var starfslið dómstólsins tiltölulega fámennt, en
jókst eftir því sem leið á starfstímann og afköst hans jukust. Í lok
starfstímans voru starfsmenn 55, þar af 12 löglærðir (bæði innlendir
og erlendir) en meirihluti starfsmanna samanstóð af þýðendum og
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túlkum, en starfsmál dómsins voru fjögur eins og að framan greinir.
Öll málsskjöl voru því þýdd af frummálinu á þrjár aðrar tungur
og hvert orð mælt á dómþingi túlkað af frummálinu á hinar þrjár
tungurnar. Þetta var seinlegt og þungt í vöfum, en upp til hópa
skilaði starfsliðið vinnu sinni með ágætum, af kostgæfni og eldmóði.
Niðurlag
Stofnun Mannréttindadómstóls Bosníu og Hersegóvínu var tilraun sem tókst. Í hörmungum stríðsátakanna, upprunahreinsunum,
fjölda
morðum, stríðsglæpum og glæpum gegn mannkyni, hafði
réttarríkið kollvarpast og dómstólakerfið var í molum.6 Hægt miðaði
í fyrstu. Eftir fyrstu tvö árin höfðu einungis 114 mál verið þingfest.
Almenningur hafði litla trú á því, að hinn nýi, framandi dómstóll
gæti fengið einhverju áorkað, enda hafði hann búið við stjórnskipulag þar sem talið var næsta tilgangslaust að stefna stjórnvöldum fyrir
dóm. Á þriðja ári tók að kvisast út, að málshöfðun fyrir dómstólnum
virkaði. Flóðgáttir opnuðust og 15,169 mál höfðu verið þingfest
þegar dómurinn var lagður niður í árslok 2003. Þar af höfðu 6,243
mál hlotið fullnaðarmeðferð, en 8,926 mál voru óafgreidd þegar
styrktarþreyta bugaði alþjóðasamfélagið og varð dómnum að aldurtila. Sú tilraun sem tókst hafði aldrei verið reynd áður og ekki síðan.

6 Á fyrstu árum dómsins reyndi lítið sem ekkert á hið alþekkta skilyrði fyrir efnismeðferð skv. þjóðar-

rétti, að innlend réttarúrræði hefðu verið reynd til þrautar áður en mál yrði lagt fyrir hinn alþjóðlega
Mannréttindadómstól fyrir BiH. Slík réttarúrræði voru einfaldlega óvirk.
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