Mannréttindadómstóllinn
mikilvægur öryggisventill
- viðtal við Róbert R. Spanó, dómara við
Mannréttindadómstól Evrópu
Róbert R. Spanó (f. 1972) var kjörinn dómari við Mannréttindadómstól Evrópu í níu ár frá 1. nóvember 2013 að
telja. Aldursbil dómara við dómstólinn er býsna breitt, þeir
elstu næstum sjötugir, þeir yngstu á sama reki og Róbert.

Y

ngstur er dómarinn frá Eistlandi, hún er fædd 1974, svo
eru þrír dómarar fæddir 1973, en það ríkir gagnkvæm
virðing milli dómara, segir Róbert. Aldurinn hefur
ekkert að segja, við stöndum öll jafnfætis, það eina sem skiptir máli
er færni í starfi, hvað þú getur.
Róbert var valinn hæfastur þriggja fulltrúa sem íslensk stjórnvöld tilnefndu.
- Íslendingar bera gæfu til að geta teflt fram mjög frambærilegum kandídötum til starfa við alþjóðlega dómstóla og það var
raunin í tilviki Mannréttindadómstólsins að þessu sinni að mínu
áliti. Ég held að það sem hafi skipt máli í mínu tilviki hafi verið
nokkuð fjölbreyttur bakgrunnur, góð blanda af akademískum
störfum sem prófessor og praktískum, ekki síst, og það réð e.t.v.
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úrslitum, störf mín við úrlausn mála á sviði mannréttinda sem settur
umboðsmaður Alþingis á síðastliðnum árum, en ég var allt í allt
viðloðandi það embætti í 16 ár.
Skipt í lægri gír
Mannréttindadómstóllinn fellir dóma og tekur ákvarðanir í h.u.b.50 málum
í hverri viku eða 7–10 í hverri deild. Skyldi enginn ætla að dómararnir sitji
auðum höndum. Róbert segist taka daginn snemma af gömlum vana
og vera mættur í vinnuna kl. 8.
- Ég væri mættur fyrr ef ég keyrði ekki strákinn í skóla.
Ásamt Róberti í Strassborg eru kona hans og tveir ungir synir þeirra.
Dæturnar tvær, önnur á menntaskóla- en hin á háskólaaldri, urðu eftir hér
á landi.
- Á mánudögum undirbýr maður sig fyrir dómarafund í við
komandi deild sem er haldinn á þriðjudögum. Þá dæmum við. Þetta
eru allt stór og mikil mál. Hina dagana er maður að vinna sem frummælandi í þeim málum sem maður ber ábyrgð á til að gera tillögu að
úrlausn þeirra. Á miðvikudögum er að jafnaði málflutningur í yfir
deildinni. Sitji maður í henni fer allur dagurinn í það, málflutninginn
og úrvinnslu hans á eftir. Fimmtu- og föstudagar eru rólegri, en ég
vinn til kl. 18 flesta daga. Aftur á móti bý ég nálægt dómstólnum,
þannig að ég skrepp oft heim í hádeginu og hitti frúna og við förum
saman í ræktina eða borðum saman. Það gat ég aldrei áður.
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Róbert R. Spanó með Jon Fridrik Kjolbro, danska dómaranum, þegar hann sór eið sinn.

Eru menn þá í lægri gír í Frakklandi?
- Tempóið er hægara, a.m.k. hvað mig snertir, svarar Róbert. Ég
náttúrulega vann eins og skepna á Íslandi, svo að ég segi alveg eins
og er. Ég var í svo fjölbreyttum verkefnum. Þótt vinnustundirnar séu
ekki endilega færri ytra eru þær skipulagðari. Maður er bara að fást
við eitt, að dæma og það sem því fylgir, en að undanförnu hef ég þó
þegið boð um að flytja fyrirlestra um dómstólinn víða um Evrópu.
Á Íslandi er maður óhjákvæmilega tættur á milli þess að hlaupa í
skarðið hjá umboðsmanni, kenna, vera í rannsóknarnefndum og þar
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fram eftir götunum. Ég fletti upp í dagbókinni minni frá árinu 2010
um daginn og ef maður skoðar vikuna – hún var bara geðveiki! Ein
af ástæðunum fyrir því að ég sóttist eftir þessu dómarastarfi svona
ungur var einmitt sú að mér fannst ég verða að fá tækifæri til að
einbeita mér að einhverju einu.
Ekki þó þannig að þú nálgaðist kulnun?
- Lögfræðin er hluti af því hver ég er, ég skil vinnuna sjaldan alveg
við mig og þegar maður hefur í svona mörg horn að líta eins og ég
hafði heima er eðlilegt að maður verði andlega þreyttur, uppgefinn.
Maður sinnir ekki fjölskyldunni sem skyldi, ekki börnunum, en það
tekst mér betur núna. Ég er einstaklega heppinn að hafa fengið þetta
tækifæri.
Þú ætlaðir alltaf að verða lögfræðingur?
- Ég man ekki eftir öðru. Ég á að hafa verið í kringum níu eða
tíu ára þegar ég var spurður í spurningu dagsins í dagblaði hvað ég
ætlaði að verða þegar ég yrði stór og þá sagði ég lögfræðingur. Ég
veit ekki hvers vegna. Langafi minn, Ísleifur Árnason, var prófessor
við lagadeild HÍ, en ég kynntist honum aldrei, hann dó 1960. Annars
var enginn lögfræðingur nálægt mér þegar ég ólst upp. Hins vegar
hef ég litlar raungreinagáfur. Ég er, held ég, frekar límheili. Ég man
texta og átti því tiltölulega gott með að læra lögfræði. Svo fannst mér
réttarsalurinn alltaf heillandi staður, hin mannlegu örlög, úrlausn
ágreiningsmála fyrir hlutlausum aðila, þroskuð aðferð til að leysa
úr deilum en ekki hnefarétturinn. Fyrsta praktíska reynsla mín af
dómskerfinu var þegar ég flutti mál sem laganemi 1994 myndi ég
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halda, en það var þá heimilt samkvæmt lögmannalögum, fyrir foreldra
mína út af leiguskuld, pínulítið leigumál. Ég flutti málið gegn
hæstaréttarlögmanni – og sigraði hann.
Deigla mismunandi sjónarmiða
Spurður segist Róbert aðhyllast norræna og þar með fremur íhaldssama
nálgun að úrlausnarefnum Mannréttindadómstólsins.
- Ég tel mig vera bundinn af dómaframkvæmd og texta Mannréttindasáttmálans. Það þarf að sannfæra mig um að ríki eigi skilið
áfellisdóm. Hæstiréttur Íslands er landsdómstóll, sem er nátengdur
atburðum líðandi stundar, og þarf ekki að gefa innlendum stjórnvöldum eða Alþingi jafnmikið svigrúm til mats og ég þarf sem
alþjóðlegur dómari í Strassborg. Aðferðafræði Mannréttindadómstólsins er ólík þeirri sem Hæstiréttur myndi nota. Auk þess er texti
sáttmálans afar matskenndur.Til þess að gefa honum líf þarf að huga
að undirliggjandi gildum sem ákvæði hans byggjast á. Þar er almennt
um að tefla frelsi til tjáningar, rétt til lífs, rétt til aðgangs að hlutlausum dómstólum, hvaða þýðingu þetta hafi þegar upp er staðið?
Ef dómafordæmi binda ekki hendur manns verður maður að íhuga
vel grunngildi samfélags þegar svigrúm ríkis gagnvart borgurum er
metið og ákveðið.
Áttu við að það sé togstreita milli framsækinnar og íhaldssamrar lagatúlkunar við dómstólinn?
- Alveg klárt, það er undirliggjandi í störfum alþjóðlegs dómstóls
og þar með í störfum Mannréttindadómstólsins.
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Og fer það eftir því hvaðan dómararnir eru?
- Þetta er ídeólógísk togstreita sem fer að einhverju leyti eftir bakgrunni dómaranna en jafnvel meira eftir því hvernig viðkomandi
lítur á sitt hlutverk. Menn hafa ólík sjónarmið um hlutverk dómstólsins. Þessi togstreita er að mínu mati óhjákvæmileg hjá alþjóð
legum dómstóli á sviði mannréttinda en hún er líka heppileg. Hún á
að koma upp á yfirborðið þannig að allir átti sig á henni og geti tekið
upplýsta afstöðu með tilliti til mismunandi sjónarmiða á grundvelli
sömu gilda. Við viljum ekki að allir 47 dómararnir séu eins, hugsi
eins, séu meðvirkir, heldur er umræða og átök hugmynda af hinu
góða. Stundum er ég í minnihluta og skrifa þá sératkvæði. Í næsta
máli af hliðstæðri tegund er ég bundinn af niðurstöðu meirihlutans
og þannig er rétturinn einn.
Hræðileg mannréttindabrot
Við Mannréttindadómstólinn er töluð enska og franska. Dómarar þurfa að
hafa annað hvort tungumálið á valdi sínu en geta tjáð sig á hinu.
- Ég ólst upp á heimili þar sem enska var eiginlega aðaltungumálið
ásamt íslensku, pabbi ítalskur og talaði ekki íslensku og mamma
kunni ekki ítölsku, þannig að ég lærði þrjú tungumál heima og
frönsku að auki þegar ég bjó í Quebec í Kanada árin 1980 til 1985.
Þú hefur þá fengið býsna gott veganesti að heiman fyrir þetta
starf?
- Já, góð tungumálakunnátta er mjög mikilvæg, eiginlega nauðsynleg fyrir þetta starf.
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Með Peer Lorenzen, danska dómaranum, á síðasta starfsdegi hans eftir 16 ára starf (mars 2014).

Þau úrlausnarefni sem Róbert hefur helst haft á sinni könnu á sínum
skamma ferli hjá Mannréttindadómstólnum varða þó hvorki ensku- né
frönskumælandi lönd. Annað er Tyrkland, hitt Ítalía – og þar er hann að
sjálfsögðu á heimavelli.
- Forseti minnar deildar er frá Ítalíu og varaforsetinn frá Tyrklandi.
Aðrir dómarar í deildinni eru frá Litháen, Sviss, Ungverjalandi,
Belgíu, Danmörku og Svartfjallalandi, við erum níu af alls 47 dómurum við dómstólinn. Mörg málanna frá Tyrklandi eru að ýmsu leyti
hræðileg, 2. gr. mál um réttinn til lífs og 3. gr. mál um pyndingar
og ómannúðlega meðferð, börn sem hafa dáið þegar þau stigu á
sprengjur, unglingar sem voru drepnir af lögreglu í aðgerðum gegn
hryðjuverkahópum, en mér finnst ég hafa verið of stutt við dómstólinn til að segja frá einstaka málum sem hafa snert mig, þau eru
of nýleg eða stutt á veg komin.
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Nauðsynlegur öryggisventill
Vegur alþjóðlegra dómstóla hefur að mati dómarans aukist á síðastliðnum
þremur áratugum eða svo.
- Virðing Mannréttindadómstólsins var mest, myndi ég segja, um
aldamótin síðustu. Nú er hann undir þrýstingi eins og aðrir alþjóða
dómstólar, kannski vegna tortryggni í garð alþjóðavæðingar, vantraustið smitast yfir á dómstólana. Ég held aftur á móti að þýðing
þeirra verði æ meiri eftir því sem útlendingaandúð og þjóðernis
hyggja eykst. Mannréttindadómstóllinn er öryggisventill fyrir
borgara í 47 aðildarríkjum Evrópuráðsins, þegar landsdómstólar
tryggja ekki jafnvægi milli almannahagsmuna og einstaklingshags
muna, vernda ekki mannréttindi, þannig að ég held að næstu 10 ár
í störfum dómstólsins hafi mikið ef ekki allt að segja um framtíð
hans, það sé gríðarlega mikilvægt fyrir okkur, sem þarna störfum,
að sofna ekki á verðinum. Ég horfi fram á flókna og ögrandi tíma,
annars vegar þarf dómstóllinn að sýna að hann er traustsins verður,
hins vegar að takast á við innri vanda sinn sem er málafjöldinn, u.þ.b.
85 þúsund mál bíða úrlausnar en trúverðugleikinn bíður skaða af of
löngum málsmeðferðartíma og lítilli skilvirkni.
Er þá hætt við að mál, sem ættu að komast að hjá dómstólnum,
geri það ekki?
- Í gildi er ákveðin forgangsstefna sem miðast við eðli mála og
alvarleika. Gefur augaleið að vinsa verður úr 85 þúsund málum þau
sem eiga að hljóta efnismeðferð og gera það innan hæfilegs tíma.
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Hér á landi virðist ríkja minna traust til dómstóla en æskilegt
væri. Þá er andstaða við ríkjasamruna útbreidd. Hefur þetta
áhrif á afstöðu Íslendinga til Mannréttindadómstólsins?
- Ég hef á tilfinningunni að Mannréttindadómstóllinn njóti mjög
mikillar virðingar á Íslandi og sé almennt talinn vera vettvangur sem
fólk hefur raunverulega aðkomu að - sem er auðvitað sannleikur
inn. Íslenskir dómstólar eiga undir högg að sækja hjá almenningi af
ástæðum sem tengjast því að þeir eru hluti af íslensku valdakerfi. Í
mínum huga er engin ástæða til að vantreysta íslensku dómskerfi,
það sé býsna gott miðað við hvað við erum fámenn og ég held að
íslenskir dómarar séu upp til hópa afskaplega öflugir lögfræðingar.
Dómstólarnir eru ekki uppfullir af einhverjum dómurum sem
stunda pólitík, það er alrangt að mínu mati, en auðvitað er sjálfsagt
að gagnrýna dóma á málefnalegum forsendum.
En fólki finnst það fá réttlætið að utan?
- Það er ekki gott ef svo er. Mannréttindi eiga umfram allt að fást
fyrir innlendum dómstólum. Mannréttindadómstóllinn á bara að
vera til vara.Við úti í Strassborg komum fyrst til skjalanna ef allt um
þrýtur heima. Og þá er ég ekki fulltrúi Íslands. Ég er fulltrúi Mann
réttindadómstólsins. Hlutverk mitt gagnvart samstarfsfólki mínu er
að varpa ljósi á íslenskar aðstæður, íslensk lög, að útskýra hvað býr að
baki meginreglum íslensks réttar, en hendur mínar eru ekki bundnar
frekar en þeirra, þegar kemur að því að fella dóma í íslenskum
málum. Hvort sem dómurinn er skipaður þremur, sjö eða sautján
dómurum þarf alltaf vera einn dómari frá viðkomandi ríki til að
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tryggja að upplýsingar og þekking þaðan berist inn í dóminn. En
maður þarf í hvert sinn að athuga hæfi sitt vitaskuld og víkja sæti ef
svo ber undir.
Fjarlægðin skerpir sýn
Róbert er spurður hvort hin ríka þörf á Mannréttindadómstóli Evrópu,
sem hann lýsir, sé ekki jafnframt áfelli yfir innlendum dómstólum. Þeir
standi sig ekki í stykkinu þegar komi að mannréttindaverndinni.
- Enginn getur sagt annað en að Mannréttindadómstóllinn hafi
gerbylt mannréttindavernd í álfunni. Dómstóllinn hefur haft bætandi
áhrif á öll aðildarlöndin, m.a. umbreytti hann íslensku dómstólakerfi
og mér sýnist á ástandi og horfum í alþjóðamálum sem hann eigi
fullt eins mikið erindi nú og upp úr seinni heimsstyrjöld. Málin,
sem koma fyrir Mannréttindadómstólinn, snúast oft um jaðartilvik,
eru á gráu svæði, enda er úrlausn mannréttindamála flókið fyrirbæri og matskennt, þar sem finna verður jafnvægi milli andstæðra
hagsmuna og sjónarmiða. Það er út af fyrir sig ekki undarlegt þótt
landsdómur lendi stundum vitlausu megin við þessa línu. Þá er þessi
öryggisventill fyrir hendi. Stundum þarf fjarlægð til að ná réttri sýn
á viðfangsefnið. Það þýðir samt ekki að hunsa megi mat innlendra
dómstóla sé það byggt á málefnalegum forsendum.
Samstarf þjóðanna í Mannréttindadómstóli Evrópu og öðrum
alþjóðlegum dómstólum slípar óneitanlega til landsrétt, þegar
hann tekur mið af dómum, sem þessir dómstólar kveða upp.
Skyldi tvíeðli íslensks réttar vera á undanhaldi?
- Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu eru ekki bindandi að
landsrétti, en áhrif þeirra eru með réttu mjög mikil á Íslandi. En það
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Með Päivi Hirvelä, finnska dómaranum, í móttöku í Safnahúsinu í Reykjavík
í tilefni af Norrænu málflutningskeppninni (júní 2014).

gerist ekki sjálfkrafa. Hæstiréttur hefur ákveðið mat um að hvaða
marki hann tekur tillit til dómaframkvæmdarinnar.Taki hann á hinn
bóginn ekki mið af dómum Mannréttindadómstólsins sem hafa
augljóst gildi fyrir það sakarefni sem fyrir liggur á íslenska ríkið
á hættu að verða bótaskylt að þjóðarétti. Þannig að til að svara
spurningunni er það klárlega þannig að alþjóðadómstólar hafa áhrif
með dómum sínum á ákveðna samræmingu að landsrétti, hugsanlega óbeint, og það hefur einnig áhrif á lagasetningu. Allt helst þetta
í hendur. Alþjóðavæðingin, eins og hún endurspeglast í störfum
alþjóðlegra dómstóla, hefur augljóslega áhrif á fastmótaða nálgun
tvíeðlisins. Tvíeðlið er umfram allt regla eða tæki til að tryggja yfirráð ríkis yfir eigin hagsmunum og ákvörðunarvald í eigin málum
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og felur því í sér eðlilega afstöðu lítilla ríkja eins og okkar. Alveg frá
aðskilnaðardóminum árið 1990 og áfram höfum við séð að alþjóðleg
mannréttindi og Mannréttindadómstóllinn hafa orðið til að draga
úr skýrri aðgreiningu milli landsréttar og þjóðaréttar á þessu sviði.
Og heldurðu að þróunin verði áfram þessi sama?
- Það er erfitt að fullyrða um það. Ég er auðvitað þeirrar skoðunar
að íslenskir dómstólar eigi að taka ríkt tillit til dóma Mannréttinda
dómstólsins og ráðgefandi álita EFTA-dómstólsins, eins og þeir gera,
en ég held að þeir ættu jafnvel að gera það með kerfisbundnari hætti.
Þekkingargrunnur íslenskra dómara á dómaframkvæmd Mannrétt
indadómstólsins þyrfti að vera meiri. Sama á við um stjórnsýsluna.
Dómarar, lögmenn og starfsmenn stjórnsýslunnar þyrftu á endurmenntun á þessu sviði að halda. Ég mun beita mér fyrir því á meðan
ég er í Strassborg að eiga náið samstarf við íslenska dómara og reyna
að fá þá til liðs við mig um að auka sameiginlega þekkingu okkar á
störfum Mannréttindadómstólsins. Mannréttindasáttmáli Evrópu er
íslensk lög, við skulum átta okkur á því.
Hefur skoðun þín á íslenskri réttarframkvæmd breyst eftir að
þú gerðist dómari við Mannréttindadómstólinn í nóvember í
fyrra?
- Mjög góð spurning, nei, varla, kannski gæti ég haft annað svar ef
þú spyrð mig eftir fjögur ár. Eðli máls samkvæmt fylgja mannfæðinni
á Íslandi veikleikar fyrir réttarkerfið. Ég fer samt ekki ofan af því að
það sé tiltölulega gott miðað við hvað við erum fá og, já, skjótvirkt,
þrátt fyrir allt. Okkur þykir bara sjálfsagt að kominn sé hæstaréttar
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dómur innan hálfs annars árs frá þingfestingu í héraði, en það er
sjaldgæfur munaður sem þekkist vart annars staðar.
Hápunktur ferilsins
Róbert Spanó á óvenju fjölbreyttan og glæsilegan starfsferil að baki
þótt hann sé ekki nema 42 ára, verið prófessor og forseti lagadeildar
HÍ, umboðsmaður Alþingis og þar áður aðstoðarmaður umboðsmanns
um árabil, formaður mikilvægra rannsóknarnefnda og kominn í
dómara
skikkju í héraðsdómi Reykjaness hálfþrítugur. Dómarastaða
við sjálfan Mannréttindadómstólinn í Strassborg hlýtur samt að vera
hápunktur ferilsins.
- Já, það er nú kannski svolítið hræðilegt að segja það, þegar maður
er ekki eldri. Lögfræðilega er þetta náttúrulega draumur sem rætist,
það er þannig, og ég veit ekki hvað ég geri að þessum níu árum
loknum. Ég reyni bara að njóta þess meðan á því stendur og standa
mig eins vel og kostur er. Okkur fjölskyldunni líður mjög vel, þótt
flutningurinn hafi auðvitað verið strembinn fyrir börnin, en við
höfum allt til alls og þannig alla möguleika á að láta fara vel um
okkur.
Hann segir að starf umboðsmanns Alþingis hafi verið einhver
besti undirbúningur sem hugsast getur fyrir dómarastarf.
- Umboðsmaður Alþingis er nokkurs konar ígildi stjórn
sýsludómara okkar, ef svo má að orði komast, en við erum ekki
með stjórnsýsludómskerfi eins og víðast hvar annars staðar. Að semja
álit sem umboðsmaður Alþingis er rökfræðilega ekkert ósvipað því
að skrifa dóm, þó að forsendurnar séu auðvitað ekki þær sömu, en
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ég held að það hafi verið einn allra besti undirbúningur sem ég gat
kosið mér fyrir starf mitt sem dómari við Mannréttindadómstólinn.
Þetta fann ég strax eftir að ég kom til Strassborgar.
Og þar verður hann til fimmtugs um það bil og nóg eftir af starfsævinni
þegar hann hættir.
- Ég velti því ekki fyrir mér hvað tekur við. Ég er í leyfi sem
prófessor frá lagadeild Háskóla Íslands, enn sem komið er a.m.k.,
og mun bara sjá til hvernig þetta þróast. Ég hef þegar tekið til við
að skrifa fræðigreinar um sáttmálann og störf dómstólsins og mun
sjálfsagt halda því áfram ásamt því að flytja fyrirlestra endrum og eins
þegar eftir því er leitað, en dómarar hér fá mörg slík boð. Nú þarf
ég þó fyrst og fremst að einbeita mér að starfinu og komast eins vel
inn í það og mér er unnt. Það er nóg í bili.

Þór Jónsson
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