Verk dómenda standist
dóm reynslunnar, þjóðar
innar og sögunnar
- Einar Arnalds, dómari við Mannréttindadómstól
Evrópu frá stofnun 1959 til 1961 og þá endurkjörinn
til 9 ára, en fékk lausn 1967.
Einar fæddist í Reykjavík 3. janúar 1911 og lést 24.
júlí 1997. Foreldrar hans voru Ari (Jónsson) Arnalds frá
Hjöllum í Þorskafirði sem lengi var sýslumaður á
Seyðisfirði og kona hans Matthildur Einarsdóttir skálds
Hjörleifssonar Kvaran en þau skildu. Matthildur giftist
síðar Magnúsi Matthíassyni Jochumssonar skálds. Bræður
Einars voru Sigurður útgefandi og heildsali og Þorsteinn
framkvæmdastjóri Bæjarútgerðar Reykjavíkur. Eigin
kona Einars var Laufey dóttir Guðmundar bankagjaldkera
Guðmundssonar prests í Reykholti Helgasonar og
eignuðust þau tvær dætur, Kristínu skólameistara og
Matthildi ritara.

E

inar varð stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík 1930 og
lauk laganámi frá Háskóla Íslands 1935. Hann tók eitt hæsta
lögfræðipróf sem á þeim tíma hafði verið tekið við skólann.
Fékk hann „stóra styrkinn“ sem gerði honum kleift að stunda fram-
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Einar Arnalds í Mannréttindadómstóli Evrópu.

50 ára afmæli Hæstaréttar 16. febrúar 1970, móttaka á Hótel Sögu.
Einar og Laufey Guðmundsdóttir, eiginkona hans, taka á móti gestum.

haldsnám í sjórétti og niðurjöfnun sjótjóna í Englandi, Þýskalandi og
Danmörku árin 1935-1938. Þetta voru hættutímar og þau hjónin
flýttu för sinni frá Þýskalandi til Danmerkur því að Gestapó var farin
að njósna um þau. Ástæðan var líklega sú að peningasendingar frá
Íslandi fóru í gegnum banka sem gyðingar áttu.
Þegar Einar kom heim til Íslands varð hann fulltrúi lögreglu
stjórans í Reykjavík frá 1939-1943. Þessi ár voru mikil lífsreynsla
fyrir Einar, sérstaklega var honum minnisstætt þegar hringt var til
hans snemma um morgun 10. maí 1940 og honum tilkynnt að
herskip væri í ytri höfninni í Reykjavík og fleiri væru á leiðinni.
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Lögreglustjórinn var þá fjarverandi og bar Einari að mótmæla þessu
fyrir hönd íslensku þjóðarinnar. Hermenn stukku í land alvopnaðir.
Nokkrir góðglaðir Reykvíkingar, sem Einar hafði haft afskipti af,
fylgdust með og hrópuðu: „Einar, taktu þá fasta!“. Hann var fulltrúi
hjá borgardómaranum í Reykjavík 1944-1945 er hann var skipaður
borgardómari. Einar gegndi því starfi og síðar yfirborgardómara
starfinu til 1964 er hann var skipaður hæstaréttardómari. Gegndi
Einar því starfi til 1976 er honum var veitt lausn frá embætti fyrir
aldurs sakir. Hann var forseti hæstaréttar 1970 og 1971.
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Einar var fyrsti Íslendingurinn sem kjörinn var af ráðgjafarþingi
Evrópuráðsins í Mannréttindadómstól Evrópu 1959. Hann var
endurkjörinn 1961 til níu ára en fékk lausn 1967 að eigin ósk. Einar
var formaður Siglingadóms 1947-64, í landskjörstjórn 1959-71 og í
stjórn Íslandsdeildar norrænu lagamannasamtakanna 1951-73. Hann
var í stjórn Lögfræðingafélags Íslands frá stofnun 1958-65, vara
sáttasemjari 1961-62 og skipaður dómari í Félagsdómi 1962.
Einar var bókhneigður, las mikið og átti gott bókasafn. Sagnfræði
var aðaláhugamál hans og var hann sérstaklega fróður um tímabilið
frá Valtýsku til 1918 þegar fullnaðarsigur náðist í sjálfstæðismálum
Íslendinga. Það er ekki undarlegt þegar haft er í huga að bæði faðir
hans, Ari Arnalds og afi, Einar H. Kvaran, tóku mikinn þátt í sjálfstæðisbaráttunni og voru frumkvöðlar að hinum mikla Þingvallafundi 1907.
Einar var varkár maður sem mátti ekki vamm sitt vita. Hann hætti
að keyra bíl þegar honum fannst hann ekki nógu öruggur í akstrinum.
Ekki var það vegna þess að hann óttaðist að verða sjálfur fyrir skaða
heldur vegna þess að hann mátti ekki til þess hugsa að valda öðrum
tjóni. Einar var mikill fjölskyldumaður og var góður og ástríkur
faðir og afi. Hann var heimakær og naut sín best á heimili sínu og
í sumarbústað við Álftavatn en þar dvaldi fjölskyldan öll sumur í
réttarhléum. Einar og Laufey voru höfðingjar heim að sækja. Var
gestkvæmt á heimili þeirra og héldu þau margar veislur, bæði vegna
embættis Einars og fjölskyldu.
Í störfum sínum og framgöngu ávann Einar sér virðingu. Hann
var farsæll dómari og greindi fljótt kjarna hvers máls og átti auðvelt
með að greina aðalatriði frá aukaatriðum. Einar hafði gott vald á
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Einar í Hæstarétti.

Einar Arnalds, forseti Hæstaréttar. Með honum á myndinni eru frá vinstri: Logi Einarsson,
Gizur Bergsteinsson, Gunnar Thoroddsen og Benedikt Sigurjónsson.

íslensku máli eins og dómar hans bera vott um. Hann lagði sig fram
um að andi samvinnu og velvildar ríkti á þeim stað sem hann stýrði.
Einar var réttlátur maður, umburðarlyndur og sanngjarn að upplagi,
jafnaðarmaður í eðli sínu. Heiðarleiki og vandvirkni voru honum
í blóð borin. Lítillæti var alltaf til staðar, hann sá ekki ástæðu til
að hreykja sér. Í ræðu sem Einar flutti á 50 ára afmæli Hæstaréttar
16. febrúar 1970 lagði hann áherslu á mikilvægi óhlutdrægs og sjálfstæðs dómsvalds. Þar sagði hann einnig m.a.:
Sett lög ná ekki til allra fyrirbæra mannlegs lífs, sem undir
úrlausn dómstóla koma, og stundum fylgja lögin ekki nægilega eftir breyttum þjóðarhögum. Verða dómendur þá að fylla
í eyðurnar, skýra lögin svo sem best hæfir þjóðfélaginu og túlka
þau eftir réttarþörfum tímanna. Það á við verk dómenda eins
og önnur mannleg störf, að margt orkar tvímælis, þá gert er, en
dómendur þjóðarinnar verða að kappkosta að gera dóma sína
þannig úr garði, að þeir standist dóm reynslunnar, þjóðarinnar
og sögunnar til langframa.
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Mannréttindadómstóll Evrópu, Einar fyrsti frá vinstri. Þessi mynd var tekin 3. október 1960
en þá fór málflutningur í fyrsta skipti fram fyrir dómstólnum í svokölluðu Lawless máli.

Af framansögðu má ljóst vera að Einar naut trausts til starfa í
mikilvægum embættum á umbrota- og mótunartíma lýðveldisins.
Síðustu ár hans voru erfið. Alzheimers-sjúkdómurinn sótti æ fastar
að. Við erum þakklátar forsjóninni fyrir að hafa verið dætur föður
okkar. Hann var óteljandi kostum prýddur eins og hér hefur komið
fram og reyndist okkur vel. Hann var og verður fyrirmynd okkar
um ókomin ár.
Kristín og Matthildur Arnalds

55

