Draumurinn um réttarríkið
- Sigurgeir Sigurjónsson, dómari við Mannréttinda
dómstól Evrópu 1967 - 1971.
„Svo lengi hafa menn barizt fyrir þessum mannréttindum
sínum, við miklar fórnir og erfiði, ekki einungis á síðustu
áratugum, heldur og í aldaraðir, að vænta mætti þess, að
draumur mannkynsins um fullkomið réttarríki, mann
réttindi og grundvallarfrelsi allra, mætti einhvern tíma
verða að veruleika.“1

S

vo fórust móðurafa mínum, Sigurgeiri Sigurjónssyni, orð í
grein sem hann ritaði í Tímarit lögfræðinga fyrir tæpri hálfri
öld. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan en þó er enn
langt í að draumurinn um „fullkomið réttarríki“ verði að veruleika.
Fórnir eru enn færðar í þágu mannréttinda, eins og afi minn lýsir
svo vel, en framfarir eru jafnan hallvaltar og baráttan fyrir betri heimi
tekur á sig nýja mynd kynslóð fram af kynslóð.
Fáeinum árum eftir að þessi orð voru skrifuð sór afi minn eið
fyrir Mannréttindadómstól Evrópu í Strassborg, borginni sem
stundum er kölluð höfuðborg Evrópu, heimili Evrópuráðsins og
Mannréttindadómstóls Evrópu. Afi var tilnefndur af hálfu Íslands
1 Sigurgeir Sigurjónsson: Alþjóðasamstarf á sviði mannréttinda og árangur þess.

Tímarit lögfræðinga, 2. hefti 1968, bls. 79-98.
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Regina Jensdóttir í fangi afa síns, Sigurgeirs Sigurjónssonar,
árið 1969 er hann gegndi störfum í Mannréttindadómstóli Evrópu.
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og var kjörinn í dómstólinn af þingi Evrópuráðsins. Þar fetaði hann
í fótspor vinar síns og kollega, Einars Arnalds. Störf hans fyrst við
Mannréttindanefndina (31. janúar 1962 til 30. nóvember 1966) og
síðan sem dómari við Mannréttindadómstól Evrópu (20. janúar
1967 til 20. janúar 1971) spönnuðu samtals níu ár.
Það er í reynd ekki svo ýkja auðvelt, nú tæpum 50 árum síðar, að
fá ítarlegar upplýsingar um störf og framlag afa míns við dómstól
inn. En eitt ber þeim sem hann þekktu saman um og það er hversu
mikla alúð hann lagði í öll sín störf, hvort heldur heima á Íslandi eða
hér í Strassborg. Árið 1967 var Mannréttindadómtóllinn allt önnur
stofnun en hún er nú. Aðildarríkin voru aðeins 18 og dómararnir
unnu í Strassborg einungis nokkrar vikur á ári, með þrjá til fimm
lögfræðinga og alls sjö starfsmenn með riturum sem aðstoðuðu við
málin. Í dag eru aðildarríkin orðin 47. Dómararnir eru sömuleiðis
47 og starfa þar allt árið með 750 starfsmenn við dómstólinn, þar á
meðal 300 lögfræðinga sér til halds og trausts. Nú bíða 84.000 mál
úrlausnar en í dómaratíð afa míns voru um 100 mál hjá nefndinni og
3-4 mál tekin fyrir hjá dómstólnum á ári. Þessi fáu mál á ári gerðu
dómurum augljóslega auðveldara fyrir að leggja sjálfir mikla vinnu í
að mynda dómafordæmi sem stuðst er við enn þann dag í dag. Þetta
voru dýrmætir tímar í sögu hins unga dómstóls þar sem lagður var
grundvöllur að þeim ríkulegu og víðfeðmu dómafordæmum sem
við höfum búið að síðan.
Eitt af mikilvægari framlögum afa í starfi Mannréttindanefndar
innar var að vinna að tilteknum þáttum laga um notkun tungumála
í skólum í Belgíu, betur þekkt hér í Strassborg sem „belgíska tungu
mála-málið“. Á þessum tíma var málið stefnumarkandi og hefur
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síðan verið afar mikilvægt fordæmi varðandi 14. grein sáttmálans
um bann við mismunun. Dómurinn er skyldulesning hjá hverjum
þeim er vinnur á sviði mismununar og er klassísk tilvísun í dómum
Mannréttindadómstólsins. Afi var á meirihlutaáliti í skýrslu framkvæmdastjórnar varðandi þessa nýju túlkun á 14. greininni þann 25.
júní 1965, og þessi túlkun nefndarinnar var notuð til grundvallar í
endanlegum dómi dómstólsins á árunum 1966 til 1967. Á meðan
hann starfaði í dómstólnum voru tvö athyglisverð mál tekin fyrir
er varða túlkun á 50. grein (nú 41. grein) sáttmálans. Þetta voru
Vagrancy og Ringeisen málin er síðar hafa greitt leið málsaðila til
þess að fá dæmdar bætur ef brotið hefur verið gegn þeim.
Mannréttindi voru augljóslega eitt helsta áhugamál afa míns og
hann hafði metnað til að þróa og styrkja þekkingu landsmanna á
Mannréttindasáttmála Evópu. Hann ritaði greinar í dagblöð og í
lögfræðirit til að efla þekkingu almennings og lögmanna á þessum
mikilvæga alþjóðasamningi.
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Afa var auk þess í mun að miðla þeirri reynslu og þekkingu sem
hann öðlaðist í Strassborg. Hann vildi hafa áhrif á þróun laga
umhverfisins á Íslandi með hliðsjón af þeim mannréttindaákvæðum
sem Ísland hafði undirgengist á alþjóðavísu. Hann var ræðismaður
og aðalræðismaður fyrir Ísrael á þessu tímabili (1957-1973) og hlaut
Mannréttindaverðlaun frá Goldu Meir fyrir störf sín á sviði mannréttinda. Á meðan hann starfaði sem dómari í Strassborg var hann
einnig sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar (1969).
Listrænn garðyrkjumaður
Þótt lögfræðin væri vissulega fyrirferðarmikil í lífi og störfum
afa míns heitins þá lagði hann rækt við margt annað í lífinu. Hann
safnaði bæði íslenskri og erlendri myndlist og átti fjölbreytt safn
listaverka. Sum þessara verka eru eftir franska listamenn sem hann
hefur sjálfsagt ötullega safnað er hann lagði land undir fót til að sinna
störfum sínum í Strassborg. Ungur að árum átti hann sér þann draum
að verða myndlistarmaður og fékk hann því mikið út úr því að
velja falleg verk og koma sér upp eigin safni. Hann hafði einnig gott
nef fyrir viðskiptum og var einn af stofnendum Steypustöðvarinnar
og Alþjóða líftryggingafélagsins ásamt því sem hann sat í stjórnum
annarra íslenskra fyrirtækja.
Garð og skógrækt var annað einlægt áhugamál og hlúði hann að
því í verki við uppbyggingu sumarbústaðarlands sem þau amma
nutu í Svínanesi við Þingvallavatn. Landið hans við vatnið varð
með natni hans og alúð fallega skógi vaxið og er í dag orðin þar
svo mikil rækt að varla sést í vatnið sjálft. Í minningunni var heilu
sumrunum eytt í það að ganga með skóflu í hendi og grafa holur
til þess að planta trjám. Það verkjar því stundum í dag þegar við
þurfum að grisja og fella tré sem hendur hans unnu að því að planta
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og hjarta hans gladdist við að sjá dafna. Hann var mikill gleðigjafi og
byggði tvo sumarbústaði og sundlaugarhús í þessari fjölskylduparadís.
Annar bústaðurinn, „gamli bústaðurinn“, hýsti svefnherbergin þar
sem allir gátu gist. Þetta var bústaður þar sem við vorum þvegin upp
úr vaskafötum, eldaðir voru rabbarbaragrautar og margs kyns munir
frá Strassborg skreyttu borð og veggi. „Nýi bústaðurinn“ var einnig
kærkominn en þar tóku afi minn og amma reglulega á móti gestum.
Þar vantaði aldrei neitt á barinn, en við frændsystkinin fengum frá
unga aldri að leika okkur við það að blanda drykki í glös fyrir gesti
og gangandi sem bar að garði. Amma mín eyddi flestum sumrum í
bústaðnum og tók þar á móti börnum og barnabörnum eins lengi
og hún gat.
Þrátt fyrir að afi kynni vel að skemmta sér og öðrum þá var hann
mikill rútínumaður. Hann fór ævinlega snemma til vinnu á lögmannsstofu sína „Sigurgeir Sigurjónsson og Thor ehf.“ en hann var
sérhæfður í vörumerkjarétti og rak þá skrifstofu frá 1. september
1942 til 31. desember 1990. Hann var ávallt mættur í hádegis61

Sigurgeir með eiginkonu sinni, Regínu Hansen, í Strassborg.

mat heim til ömmu klukkan tólf og er hann kom inn, fór hann úr
frakkanum, lagði frá sér hattinn og hlustaði á útvarpsfréttirnar. Á
þeim tíma mátti ekki stynja upp einu einasta orði. Að hádegisverði
loknum hélt heilaga stundin áfram þegar þau hjónin lögðu sig í
klukkutíma. Í dag eru ekki margir menn og konur undir álagi sem
veita sér þann lúxus að hvíla sig eftir matinn, ef þau þá yfirhöfuð
borða hádegismat. Matarást hans var jafn reglubundin og annað og
sýndi jafnframt vissa sérvisku. Alla vikuna var í raun sami matseðill
inn í boði og í öll mál voru soðnar kartöflur.
Afi var ekki fyrirferðarmikill maður. Hann var höfðinglegur og
ávallt fínn í taujinu, í frakka og með hatt. Í minningunni var hann
eins konar höfðingi okkar fjölskyldu. Hann gekk að eiga fallega
og góða konu, Regínu Hansen (1913 - 1998), sem í mínum huga
var eins og hálfgerð kvikmyndastjarna í öllu atgervi, stórgerð með
fallega andlitsdrætti, húsfreyja fram í fingurgóma, stórskemmtileg og
mikil vinkona mín.
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Kynslóðir koma...
Í lok greinar afa míns í Úlfljóti árið 1963 um Mannréttindasáttmála Evrópu og stofnanir hans fjallar hann sérstaklega um starfs
svið Evrópudómstólsins og Mannréttindanefndarinnar. Þar hvetur
hann íslenska lagastúdenta til þess að dvelja í Strassborg og kynna
sér starfshætti Evrópuráðsins.2 Elskulegur afi minn var því miður
fallinn frá er ég lagði land undir fót til þess að þiggja einmitt þess
konar starfsnám hjá Evrópuráðinu árið 1996. Sú dvöl er nú orðin
mun lengri en ætlað var í upphafi og hef ég nú í 16 ár starfað hjá
Evrópuráðinu, þessari stofnun sem afi minn hlúði að á sínum tíma
og hverrar heiður hann hélt á lofti. Ég hugsa oft til hans þegar ég
geng þessa sömu ganga og hann gerði og ég er þakklát fyrir að hafa
fengið þann innblástur frá honum sem óneitanlega hefur mótað
mitt líf. Mitt sérsvið er mannréttindi, barnaréttur, og er ég viss um
að hann hefði haft ómælda ánægju af því að fylgjast með þeirri
þróun sem hefur átt sér stað bæði við Mannréttindadómstólinn og
Evrópuráðið síðustu ár og áratugi.
Það var rétt hjá afa mínum að baráttan fyrir mannréttindum
verður ekki talin í árum heldur öldum. Eitt breytist hins vegar ekki
þótt kynslóðir komi og fari og aldir líði hjá: Leiðin fram á við verður
ævinlega vörðuð góðum mönnum og konum sem leggja rækt við
garðinn sinn og gefa til annarra af samviskusemi sinni, þekkingu,
reynslu og innsæi. Þegar ég hugsa um afa minn þá er það einmitt
þannig sem ég minnist hans.
Regína Jensdóttir
lögfræðingur og deildarstjóri Barnaréttardeildar Evrópuráðsins
2

Sigurgeir Sigurjónsson: Mannréttindasáttmáli Evrópu og stofnanir skv. honum.
Úlfljótur 4. tbl. 1963, bls. 222-236.
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