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Svala Ísfeld Ólafsdóttir, Þorgeir Örlygsson, Þór Vilhjálmsson, Páll Hreinsson og Þór Jónsson.

Með alþjóðlegu samstarfi hafa Íslendingar fengið aukin
tækifæri til að starfa erlendis. Aðild Íslands að Mann
réttindasáttmála Evrópu, EES-samningnum og hafréttar
samningi Sameinuðu þjóðanna opnaði tækifæri fyrir
íslenska lögfræðinga til að gegna dómstörfum við
alþjóðlega dómstóla. Auk þess hefur íslenskur lögfræð
ingur starfað við alþjóðlegan mannréttindadómstól
sem stofnað var til samkvæmt friðarsamkomulagi fyrir
Bosníu og Hersegóvínu. Hér verður rakið hverjir það eru
sem hafa verið valdir til að sinna þessum ábyrgðarmiklu
störfum.
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M

annréttindadómstóll Evrópu var stofnaður árið
1959 og Einar Arnalds fyrstur kjörinn dómari. Á þeim
tíma var hvorki um fullt starf að ræða né gerð krafa um
að dómararnir byggju í Strassborg, þar sem dómstóllinn var stað
settur og er enn. Þar sem um aukastarf var að ræða sinnti Einar áfram
aðalstarfi sínu. Hann var á þessum tíma borgardómari í Reykja
vík, en var síðan í ársbyrjun 1962 skipaður yfirborgardómari. Því
starfi gegndi hann til sumarsins 1964 er hann var skipaður dómari
við Hæstarétt Íslands. Einar lét af starfi dómara við Mannréttinda
dómstólinn í árslok 1966 en gegndi áfram starfi hæstaréttardómara
til ársins 1976, er hann hætti störfum fyrir aldurs sakir. Sigurgeir
Sigurjónsson tók við dómarastarfinu af Einari í ársbyrjun 1967.
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Sigurgeir var lögmaður í Reykjavík og rak lögmannsstofu sam
hliða dómarastarfinu. Sigurgeir þekkti vel til starfsemi og
hlutverks Mann
réttindadómstólsins því hann hafði í fjögur
ár, áður en hann tók við dómaraembættinu, átt sæti í Mann
réttindanefnd Evrópu, en hún var nátengd dómstólnum.
Sigurgeir gegndi starfi dómara við Mann
réttindadómstólinn í
fjögur ár eða allt þar til Þór Vilhjálmsson tók við dómarastarfinu
í ársbyrjun 1971. Hann gegndi starfinu til ársins 1998. Meðan
Þór gegndi starfi dómara við Mannréttindadómstólinn var hann
í fullu starfi prófessors við lagadeild Háskóla Íslands eða þar til
hann var skipaður dómari við Hæstarétt Íslands árið 1976. Síðla
árs 1993 var Þór síðan skipaður dómari við EFTA-dómstólinn. Á
árunum 1994-1998 var Þór því dómari við tvo alþjóðlega dómstóla, Mannréttindadómstól Evrópu og EFTA-dómstólinn sem
þá var staðsettur í Genf. Þór fluttist til Genfar í kjölfarið þar sem
dómarastarfið við EFTA-dómstólinn var fullt starf. Það er ekki
fyrr en árið 1998 að breytingar voru gerðar á starfsemi Mannrétt
indadómstólsins sem leiddu til þess að dómarastarfið varð fullt starf
og dómararnir þurftu þar af leiðandi að búa í Strassborg. Þór var
þá í fullu starfi við EFTA-dómstólinn og sagði því starfi sínu við
Mannréttindadómstólinn lausu. Gaukur Jörundsson, sem þá gegndi
starfi umboðsmanns Alþingis, var skipaður í hans stað. Gaukur hafði
einnig eins og Sigurgeir átt sæti í Mannréttindanefnd Evrópu um
árabil, eða frá 1974 og allt þar til hann var skipaður dómari við
Mannréttindadómstólinn. Gaukur flutti til Strassborgar og starfaði
sem dómari við dómstólinn til dauðadags, en hann lést 22. september
2004 eftir erfið veikindi. Davíð Þór Björgvinsson var skipaður í hans
stað. Hann hafði gegnt starfi prófessors við lagadeild Háskóla Íslands
frá árinu 1996 og fært sig þaðan yfir til nýstofnaðrar lagadeildar við
Háskólann í Reykjavík sumarið 2003. Davíð Þór gegndi embætti
dómara við dómstólinn í níu ár. Róbert R. Spanó, sem var prófessor
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við lagadeild Háskóla Íslands og jafnframt settur umboðsmaður
Alþingis, var valinn eftirmaður Davíðs Þórs og tók við starfinu 1.
nóvember 2013.
EFTA-dómstólnum var komið á fót með EES-samningnum og
tók til starfa í ársbyrjun 1994. Þór Vilhjálmsson, sem á þeim tíma var
dómari við Mannréttindadómstól Evrópu í hlutastarfi en dómari
við Hæstarétt Íslands að aðalstarfi, var valinn til starfans. Þar sem um
fullt starf var að ræða flutti Þór til Genfar, en þar var dómstóllinn til
húsa. Hann gegndi starfinu í átta ár, en á þeim tíma var dómstóllinn
fluttur frá Genf til Lúxemborgar. Í ársbyrjun 2003 tók Þorgeir Örlygsson við starfinu af Þór, en Þorgeir hafði verið prófessor við lagadeild
Háskóla Íslands um árabil, en á þeim tíma er hann var kjörinn dómari
við EFTA-dómstólinn var hann ráðuneytisstjóri í viðskipta- og
iðnaðarráðuneytunum. Þorgeir varð dómari við Hæstarétt Íslands
árið 2011 og lét af dómarastarfinu við EFTA-dómstólinn. Í hans stað
kom dr. Páll Hreinsson, sem á þeim tíma var dómari við Hæstarétt
Íslands. Páll er enn dómari við EFTA-dómstólinn og í leyfi frá starfi
hæstaréttardómara.
Dómarar við Hafréttardóminn eru kjörnir af aðildarríkjum að
hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna. Guðmundur Eiríksson var
kjörinn dómari við stofnun dómstólsins árið 1976 og gegndi því
starfi til ársins 2002. Hann var áður þjóðréttarfræðingur í utanríkisráðuneytinu. Tómas H. Heiðar var kjörinn í embætti dómara árið
2014 til níu ára og tók við því hinn 1. október 2014. Hann var eins
og Guðmundur áður þjóðréttarfræðingur í utanríkisráðuneytinu.
Dómstóllinn er staðsettur í Hamborg.
Jakob Þ. Möller, sem hafði starfað um áratugaskeið á Mannréttinda
skrifstofu Sameinuðu þjóðanna, var árið 1996 skipaður dómari í
Mannréttindadómstóli Bosníu og Hersegóvínu. Jakob gegndi
dómarastarfinu til ársins 2003 er dómstóllinn var lagður niður.
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Samtals hafa ellefu íslenskir lögfræðingar fengið tækifæri til að
starfa við framannefnda dómstóla og þar af hefur einn þeirra, Þór
Vilhjálmsson, gegnt starfi dómara við tvo alþjóðlega dómstóla. Hér á
eftir fer umfjöllun um þessa ellefu lögfræðinga. Sá háttur var hafður
á að tekið var viðtal við dómarana, en sá sem það gerði, Þór Jónsson,
er þaulvanur blaða- og fréttamaður til margra ára. Tilgangurinn var
að fá sýn inn í persónu dómaranna á sama tíma og ferill þeirra er
rakinn; fá dómarana til að deila með okkur hlið á lífi sínu sem ekki er
jafn opinber og embættisferill þeirra; fá dómarana til að leyfa okkur
að kynnast örlítið manninum undir dómaraskikkjunni og lífsgildum
hans. Leitað var til afkomenda þeirra dómara sem fallnir eru frá.
Þannig skrifa dætur Einar Arnalds, þær Kristín og Matthildur, um
föður sinn. Regína Jensdóttir skrifar um afa sinn Sigurgeir Sigurjónsson og Guðrún, dóttir Gauks Jörundssonar, skrifar um föður
sinn. Einlægni umlykur skrif þeirra allra og þær deila með okkur
persónulegum minningum. Við Davíð Þór Björgvinsson skrifum
um Þór Vilhjálmsson, samstarfsmann og vin, sem baðst undan viðtali
vegna heilsubrests.
Ekki gengur að hafa umfjöllun af þessu tagi án mynda. Hjalti Þór
Davíðsson, 19 ára myndlistarnemi, tók að sér að ljósmynda dómarana.
Við Hjalti Þór áttum stefnumót við alla dómarana sumarið 2014 og
Hjalti tók myndir af hverjum og einum auk þess sem hann fékk alla
þrjá dómarana, sem hafa starfað við EFTA-dómstólinn frá upphafi,
til að vera saman á mynd. Eins voru þrír dómarar, af þeim sex sem
hafa starfað við Mannréttindadómstól Evrópu, myndaðir saman.
Þá sátu Guðmundur Eiríksson og hinn nýkjörni dómari Tómas
H. Heiðar fyrir á mynd og birtist þar með mynd af þeim tveimur
íslensku dómurum sem kjörnir hafa verið til starfa við Hafréttar
dóminn. Afkomendur þeirra dómara sem fallnir eru frá lögðu til
myndir af þeim. Komu margar merkilegar myndir fram sem gaman
er að geta birt.
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Þessari umfjöllun um íslenska dómara við alþjóðlega dómstóla
lögðu fleiri lið. Í þeim tilgangi að kynna þá alþjóðlegu dómstóla
sem dómararnir hafa starfað við var leitað til Skúla Magnússonar og
Bjarna Más Magnússonar. Skúli er héraðsdómari í Reykjavík og
dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Hann var ritari EFTA-dómstólsins frá 2007-2012 og þekkir því starfsemi hans vel. Bjarni Már
er doktor í hafrétti og kunnáttumaður um allt það sem hafréttar
samningi Sameinuðu þjóðanna viðkemur. Bjarni er sérfræðingur
við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Davíð Þór Björgvinsson,
fyrrum dómari við Mannréttindadómstól Evrópu, skrifar um Mann
réttindadómstólinn og Jakob Þ. Möller skrifar sjálfur um Mann
réttindadómstólinn fyrir Bosníu og Hersegóvínu. Háskólanemarnir
Helena Svava Jónsdóttir, Inga Kristín Skúladóttir, Jakob Sindri
Þórsson og Sólveig Erla Oddsdóttir tóku að sér uppskrift á
hljóðrituðum viðtölum. Hjörtur Torfason, fyrrverandi hæsta
réttardómari, var mér einnig innan handar.
Öllum þeim sem aðstoðuðu við að gera umfjöllun þessa að veru
leika færi ég mínar bestu þakkir. Sérstaklega þakka ég Þór Jónssyni laganema við háskólann í Reykjavík, en hann tók viðtölin við
dómarana og nýtti þar áralanga reynslu sína sem fréttamaður og
blaðamaður.

Svala Ísfeld Ólafsdóttir
dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
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Íslenskir dómarar við
alþjóðlega dómstóla
Mannréttindanefnd Evrópu (European Commission of Human Rights)
Stofnsett 1954 á grundvelli Mannréttindasáttmála Evrópu. Lögð niður
1998 (sameinuð MDE). Aðsetur í Strassborg.

1. Hermann Jónasson (1896 - 1976)
Fulltrúi í Mannréttindanefnd frá stofnun 1954 til 1957.
- Gegndi samtímis aðalstarfi sem alþingismaður og ráðherra.

2. Friðjón Skarphéðinsson (1909 - 1996)
Fulltrúi í Mannréttindanefnd 1957 - 1962.
- Gegndi samtímis aðalstarfi sem bæjarfógeti og sýslumaður
(Akureyri - Eyjafjarðarsýslu) og sem alþingismaður og ráðherra.

3. Sigurgeir Sigurjónsson (1908 - 2000)
Fulltrúi í Mannréttindanefnd 1962 - 1966.
- Gegndi samtímis aðalstarfi sem sjálfstæður lögmaður (hrl.) í Reykjavík.

4. Theodór B. Líndal (1898 - 1975)
Fulltrúi í Mannréttindanefnd 1967 - 1973.
- Gegndi samtímis aðalstarfi sem prófessor við lagadeild HÍ (til 1969).

5. Gaukur Jörundsson (1934 - 2004)
Fulltrúi í Mannréttindanefnd 1974 - 1998.
- Gegndi samtímis aðalstarfi sem prófessor við lagadeild HÍ (til 1991)
og sem umboðsmaður Alþingis (frá 1988).
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Mannréttindadómstóll Evrópu (European Court of Human Rights)
Stofnsettur 1959 á grundvelli Mannréttindasáttmála Evrópu. Endur
skipulagður 1998. Aðsetur í Strassborg.

1. Einar Arnalds (1911 - 1997)
Dómari við Mannréttindadómstólinn frá stofnun 1959 til
1961 og þá endurkjörinn til 9 ára, en fékk lausn 1967.
- Gegndi samtímis aðalstarfi sem borgardómari (frá 1962 yfirborgar
dómari) og síðan dómari við Hæstarétt Íslands (frá 1964).

2. Sigurgeir Sigurjónsson (1908 - 2000)
Dómari við Mannréttindadómstólinn 1967 - 1971.
- Gegndi samtímis aðalstarfi sem sjálfstæður lögmaður (hrl.) í Reykjavík.

3. Þór Vilhjálmsson (1930 - )
Dómari við Mannréttindadómstólinn 1971 - 1998.
- Gegndi samtímis aðalstarfi sem prófessor við lagadeild HÍ (til 1976),
dómari við Hæstarétt Íslands (til 1994) og dómari við EFTA-dómstólinn
(frá 1994).
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Eftir að dómarastarfið varð heils árs starf, 1998, og dómarar
tóku upp fasta búsetu í Strassborg:
4. Gaukur Jörundsson (1934 - 2004)
Dómari við Mannréttindadómstólinn 1998 - 2004.
- Gegndi næst áður aðalstarfi sem umboðsmaður Alþingis, sbr. a.fr.

5. Davíð Þór Björgvinsson (1956 - )
Dómari við Mannréttindadómstólinn 2004 - 2013.
- Gegndi næst áður aðalstarfi sem prófessor við lagadeild HR
(og einnig lögfræðingur við EFTA-dómstólinn).

6. Róbert R. Spanó (1972 - )
Dómari við Mannréttindadómstólinn 2013 - (skipun til 9 ára).
- Gegndi næst áður samtímis aðalstarfi sem prófessor og deildarforseti
við lagadeild HÍ og settur umboðsmaður Alþingis.

Alþjóðlegi hafréttardómurinn (Int. Tribunal for the Law of the Sea)
Stofnsettur 1996 á grundvelli hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna.
Aðsetur í Hamborg.

1. Guðmundur Eiríksson (1947 - )
Dómari við Hafréttardóminn frá stofnun 1996 til 2002.
- Gegndi næst áður aðalstarfi sem þjóðréttarfræðingur í utanríkisráðuneytinu.

2. Tómas H. Heiðar (1962 - )
Dómari við Hafréttardóminn 2014 - (skipun til 9 ára).
- Gegndi næst áður aðalstarfi sem þjóðréttarfræðingur í utanríkisráðuneytinu.
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EFTA-dómstóllinn (EFTA Court)
Stofnsettur 1994 á grundvelli EES-samningsins og samnings
EFTA-ríkjanna um eftirlitsstofnun og dómstól. Aðsetur í Genf og
síðar Lúxemborg.

1. Þór Vilhjálmsson (1930 - )
Dómari við EFTA-dómstólinn frá stofnun 1994 til 2002.
- Gegndi næst áður aðalstarfi sem dómari við Hæstarétt Íslands, sbr. a.fr.

2. Þorgeir Örlygsson (1952 - )
Dómari við EFTA-dómstólinn 2003 - 2011.
- Gegndi næst áður aðalstarfi sem ráðuneytisstjóri í iðnaðar- og
viðskiptaráðuneytum.

3. Páll Hreinsson (1963 - )
Dómari við EFTA-dómstólinn 2011 - (skipun til 2015).
- Gegndi næst áður aðalstarfi sem dómari við Hæstarétt Íslands, er í leyfi
frá því starfi.

Mannréttindadómstóll fyrir Bosníu og Hersegóvínu
(Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina)
Stofnsettur 1996 samkvæmt svonefndu Dayton-friðarsamkomulagi frá 1995 sem batt enda á stríðsátök í Bosníu og Hersegóvínu.
Lagður niður 2003. Aðsetur í Sarajevó.

Jakob Þ. Möller (1936 - )
Dómari við dómstólinn frá stofnun 1996 – 2003 er hann var
lagður niður.
- Gegndi næst áður aðalstarfi sem yfirmaður kærudeildar Mannréttinda
skrifstofu Sameinuðu þjóðanna í Genf.
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