Dómstörf heilluðu mest
- Viðtal við Þorgeir Örlygsson, fv. dómara við
EFTA-dómstólinn
Þorgeir Örlygsson (f. 1952) var dómari við EFTA-dómstólinn í Lúxemborg frá 1. janúar 2003 til 15. september
2011 að Páll Hreinsson tók við af honum. Þá var heimþrá
farin að segja til sín. Þorgeir var skipaður hæstaréttardómari
1. september 2011.
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ífið í Lúxemborg var skemmtilegt og fjölbreytt, segir
Þorgeir. Viðfangsefnin voru ögrandi. Svo bjó maður í
hjarta Evrópu. Þaðan var stutt í allar áttir og það gaf ýmis
tækifæri, sem ég reyndi að nýta vel, fór t.d. á skíði og í gönguferðir í
Ölpunum. Ég ferðaðist víða um álfuna og hefði sennilega átt að
gera meira af því.
Þorgeir er kvæntur Iðunni Reykdal kennara. Með skömmum
fyrirvara í lok árs 2002 ákváðu þau hjón að flytjast búferlum til
Lúxemborgar. Eftir á landinu urðu börn þeirra tvö uppkomin.
- Ég var á heimleið af fundi úti í Brussel vegna starfa minna sem
ráðuneytisstjóri iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins, þegar ég fékk
símhringingu úr utanríkisráðuneytinu og þess var farið á leit við
mig að gerast dómari við EFTA-dómstólinn. Þetta var á föstudegi í
byrjun október og mér var sagt að ég yrði að vera búinn að ákveða
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mig fyrir mánudagskvöld. Ég ræddi þetta við fjölskyldu mína um
helgina og svaraði innan tilskilins frests.
Skipunartímabil dómara við EFTA-dómstólinn er sex ár með möguleika á framlengingu. Á seinna skipunartímabili sínu sótti Þorgeir
um embætti dómara við Hæstarétt Íslands og fékk.
- Eftir níu ár erlendis var okkur farið að langa heim til Íslands.
Þegar maður býr og starfar erlendis í svona langan tíma er hætt við
að losni um tengsl sem maður hefur heima. Það þarf að hafa mikið
fyrir sambandi við ættingja og vini, maður fjarlægist landið sitt og
heimahagana og mér fannst þetta orðið gott.
Mér skilst að þú stundir mikið hestamennsku, sem hlýtur að
hafa dregið þig hingað heim líka.
- Jú, ég hef haft það áhugamál lengi, segir Þorgeir og þakkar
áhugann afa sínum, Þorgeiri Jónssyni, bónda í Gufunesi. Ég sá það
strax eftir að ég kom út til Lúxemborgar að það hlypi í mig óyndi
ef ég hefði ekki íslenska hesta í kringum mig, svo að ég greip fljótt
á það ráð að flytja tvo hesta út til mín.
Dómstörf heillandi
Náms- og starfsferill Þorgeirs Örlygssonar líkist helst langhlaupi í átt að
því marki að verða dómari við alþjóðlegan dómstól.
- Raunar hafði ég hugsað mér að gerast læknir upphaflega og innritaðist í læknisfræði. Þar var ég í þrjá daga og áttaði mig strax á að
hún ætti ekki við mig, svo að ég söðlaði um og fór í lagadeildina. Ég
held að ég hafi nánast beitt útilokunaraðferðinni. Ekki gat ég farið
í guðfræðideildina, því að ég yrði ómögulegur prestur, og í verkfræði langaði mig ekki, þannig að laganám varð eitt eftir. Einhvern
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Frá vinstri: Þorgeir Örlygsson dómari, Carl Baudenbacher dómsforseti, Henrik Bull dómari
og Skúli Magnússon dómsritari.

tíma eftir að ég fór að kenna við lagadeild HÍ hældi ég mér af því á
kennarastofunni að líklega hefði enginn verið jafnskamman tíma í
læknadeild og ég, aðeins þrjá daga. Þá sagði einn samkennari minn:
Ég á vinninginn, ég var þar í einn dag.
Eftir embættispróf frá lagadeild HÍ árið 1978 stundaði Þorgeir
framhaldsnám við lagadeild Harvard-háskóla í Boston og lauk
meistaraprófi í alþjóðarétti með áherslu á almennan þjóðarétt,
alþjóðlegan viðskiptarétt og alþjóðlegan einkamálarétt. Til ársins
1987 starfaði hann nær undantekningarlaust í tengslum við dómstörf,
var dómarafulltrúi við embætti yfirborgardómarans í Reykjavík, því næst
aðstoðarmaður hæstaréttardómara og loks borgar
dómari í Reykjavík.
Í framhaldi af því varð hann lagaprófessor.
Má segja að dómstörf séu sérstakt áhugamál þitt?
- Já, það má segja það. Eftir að hafa lært lögfræði hér heima langaði
mig að víkka út sjóndeildarhringinn og afla mér menntunar sem
gæti hugsanlega gagnast mér á alþjóðlegum vettvangi ef til þess
kæmi að ég tæki upp störf þar. Það var ekki beinlínis stefnan en
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mér fannst skynsamlegt að bæta þessari aukavídd við menntunina
sem var bundin við íslenskan landsrétt. Á lokaárinu í laganáminu var
þjóðaréttur og alþjóðlegur einkamálaréttur meðal valgreina og ég
valdi þær. Minn gamli góði lærifaðir Gunnar Schram var umsjónar
kennari og kennari í þeim greinum. Ég myndi segja að það hafi
verið hann sem kveikti áhuga minn. Í fyrsta lagi kenndi hann þessar
greinar mjög skemmtilega og í öðru lagi hafði hann starfað erlendis
í utanríkisþjónustunni og mér fannst ég skynja það í gegnum hann
að það væri gagnlegt og til þess fallið að auka víðsýni manna að
stunda nám erlendis og starfa í öðrum löndum.Varð úr að ég fór til
Bandaríkjanna. Í laganáminu heillaðist ég mest af störfum dómara
og langaði til að leggja þau fyrir mig að námi loknu.
Staða þín við EFTA-dómstólinn virðist hafa hæft þínum faglega og persónulega metnaði með því að þar nýttist þér þekking
þín á þjóðarétti í dómstörfum á fjölþjóðlegum vettvangi.
- Já, já, það má segja að þarna hafi þetta sameinast allt saman.
Í fyrsta lagi vann ég við dómstörf, sem mér þykir áhugavert, og
þarna fékk ég tækifæri til að praktísera almennilega það sem ég
hafði lært í framhaldsnáminu. Svo má segja að þetta hafi verið eins
konar framhald á störfum mínum í ráðuneytinu sem fólust ekki síst
í undirbúningi á því að innleiða evrópska löggjöf í íslenskan rétt.
Lenti í kröfurétti
Fyrir utan áðurnefnd dómstörf kenndi Þorgeir við lagadeild HÍ, tvö
ár sem dósent og 12 ár sem prófessor, auk þess, sem áður segir, að gegna
störfum ráðuneytisstjóra í þrjú og hálft ár, áður en hann varð dómari við
EFTA-dómstólinn.
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Hefurðu nokkurn tíma á þínum starfstíma verið jafnfjarri lögfræðistörfum og þegar þú varst í ráðuneytinu?
- Þetta voru tvö ráðuneyti, annars vegar iðnaðarráðuneyti og
hins vegar viðskiptaráðuneyti, feykilega líflegur og fjölbreyttur
vinnustaður, og það var svo merkilegt að verkefnasvið þessara
ráðuneyta féllu mjög vel að þeim greinum sem ég hafði verið að
kenna. Í iðnaðarráðuneytinu var það t.d. auðlindalöggjöfin og alls
konar eignarréttarleg álitaefni sem upp komu í tengslum við hana.
Í viðskiptaráðuneytinu var það náttúrulega öll viðskiptalöggjöfin og
kröfurétturinn, samningalögin og lausafjárkaupalögin og þar fram
eftir götunum. Mér finnst ég raunverulega geta svarað spurningunni
algerlega neitandi. Mér fannst ég vera mjög nærri lögfræðinni. Þarna
vann maður að undirbúningi lagasetningar á þeim réttarsviðum sem
ég hafði kennt í háskóla. Svo bættist við innleiðing löggjafar, sem á
rætur sínar að rekja til löggjafar Evrópusambandsins, og þar hófust
fyrir alvöru kynni mín af Evrópurétti.
Þú kenndir hann ekki í lagadeildinni?
- Nei, þar lenti ég í öðrum kennslugreinum, þannig að ég fór að
kenna allt annað en það sem ég hafði sérstaklega menntað mig til,
kröfurétt, eignarrétt og veðrétt, og reyndar alþjóðlegan einkamála
rétt, jú, ég kenndi hann. En aðallega staglaðist ég á gamalgrónum
íslenskum réttarreglum.
Og skrifaðir um þær fræðirit.
- Já, já, þau eru náttúrulega á þessum sviðum, fjármunaréttar
sviðinu, en þau hafa tekið breytingum eins og annað í lögfræðinni
og maður reynir að fylgja þeim breytingum eftir, þannig að ritin séu
uppfærð til dagsins í dag.
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Þú orðar það þannig að þú lentir í þessum kennslugreinum.
Hvernig vék því við?
- Gaukur Jörundsson var prófessor í þessum greinum en oft
fjarverandi vegna starfa sinna erlendis. Hann fór þess á leit við mig
að aðstoða sig fyrst í stað, eins og Árni Kolbeinsson og Jón Steinar
Gunnlaugsson höfðu gert á undan mér, og þar ílentist ég, þótt hugur
minn hefði ekki staðið til þess að stunda kennslu og fræðistörf.
Hollusta við EES-samninginn
Nú er freistandi að segja að örlögin hafi hagað því svo að Þorgeir Örlygsson
varð dómari við EFTA-dómstólinn í Lúxemborg, en sannleikurinn er sá að
það var þáverandi utanríkisráðherra Íslands, sem lagði það til við utanríkisráðherra hinna EES-ríkjanna, Noregs og Liechtensteins, að vel yfirlögðu
ráði, þegar Þór Vilhjálmsson lét af störfum við dómstólinn fyrir aldurs sakir.
Morgunblaðið komst á snoðir um ákvörðunina seint í október 2002 og sagði
það hafa ráðið miklu um tillögu ráðherrans að EES-samningurinn hefði
haft mikil áhrif á málefnasvið iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins og Þorgeir
hefði af þeim sökum góða innsýn í framkvæmd samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið.
- Þótt hvert og eitt af aðildarríkjunum þremur tilnefni dómara
eru þeir ekki valdir til að gæta hagsmuna lands síns, segir Þorgeir.
Þegar maður tekur við embætti og sver embættiseið, þá sver maður
hollustu við EES-samninginn. Manni er falið að tryggja með
dómsvaldinu að markmið samningsins nái fram að ganga.
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Þorgeir segir að í aðalatriðum sé um tvenns konar mál að ræða sem
rekin eru fyrir EFTA-dómstólnum. Í fyrsta lagi veiti hann dómstólum EFTA-ríkjanna ráðgefandi álit, þegar þess er óskað, um
túlkun á lagareglum sem eiga uppruna sinn í EES-samningnum.
Launamál Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur sé dæmi um slíkt mál.
Í öðru lagi séu það samningsbrotamál sem Eftirlitsstofnun EFTA
(ESA) höfðar gegn EFTA-ríki vegna þess að hún telji þau hafa
annað hvort ekki innleitt eða ranglega innleitt löggjöf Evrópu
sambandsins í landsrétt, sbr. t.d. flugvallarskattsmálið, þar sem
íslenskar skatta
reglur þóttu brjóta gegn reglum um frjálsa
þjónustustarfsemi í farþegaflugi. Í þriðja lagi megi nefna mál til ógildingar á
ákvörðun ESA, en það reyni lítið á þau. Í því sambandi megi rifja upp mál
um lögmæti ríkisaðstoðar sem Íbúðalánasjóður hafði notið.
- Mér þætti í raun fáránlegt ef aðildarríkin hefðu ekki rétt til að
tilnefna eigin ríkisborgara dómara við dómstólinn. Ef það skiptir
máli fyrir úrlausnarefnið geta þeir miðlað upplýsingum og vitneskju
sem þeir hafa um heimaland sitt án þess að fyrir þær sakir gerast
talsmenn þess ríkis. Þeir tala tungumálið og þekkja réttarkerfið. Mér
finnst sjálfsagt að Ísland skipi íslenska ríkisborgara til starfa í alþjóð
legum stofnunum, þegar þess er kostur, þannig að Íslendingar geti
aflað sér starfsreynslu og þekkingar á erlendum vettvangi, jafnvel þótt
heimilt sé að skipa útlendinga.
Þorgeir segir enda að íslenskir lögmenn og dómarar séu engir eftirbátar
erlendra starfssystkina sinna.
- Íslenskir lögfræðingar er að mínum dómi vel í stakk búnir til að
takast á hendur hvers kyns lögfræðistörf á alþjóðlegum vettvangi.
Lagamenntun hér á landi er mjög góð og fer alltaf batnandi. Hún
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breytist í samræmi við breyttar þarfir og breyttar kröfur. Þá hefur
mér sýnst íslenskir lögfræðingar vera duglegir að afla sér viðbótarmenntunar á erlendum vettvangi, sem er af hinu góða líka. Ég vil
t.d. nefna sem dæmi að ég, eins og aðrir dómarar við dómstólinn,
hafði löglærðan aðstoðarmann mér við hlið á starfstíma mínum
þarna úti, fyrst Kristínu Haraldsdóttur, sem er nýráðin aðstoðarmaður innanríkisráðherra, og svo Kjartan Bjarna Björgvinsson. Bæði
voru framúrskarandi laganemar í sínu háskólanámi hér heima og
sóttu sér framhaldsnám erlendis. Þessi tvö voru afskaplega öflug og
mér fannst þau standa fyllilega jafnfætis aðstoðarmönnum annarra
dómara sem komu frá Noregi og Þýskalandi. Svo vil ég nefna að
margir íslenskir lögfræðingar fluttu mál á þeim tíma sem ég var hjá
EFTA-dómstólnum og mér fannst þeir ekki gefa lögfræðingum frá
öðrum ríkjum neitt eftir, hvort sem þeir voru að kljást við norska,
þýska, finnska, sænska og gríska lögfræðinga eða hvaðan sem þeir
nú komu allir. Íslensku lögfræðingarnir stóðu sig með mikilli prýði
og voru landi og þjóð til sóma. Í framhaldinu búa þeir svo að góðri
reynslu sem nýtist þeim jafnframt í störfum þeirra hér heima. Frá
mínum bæjardyrum séð gagnast það mér í mínu núverandi starfi
sem Hæstaréttardómari að hafa unnið í níu ár í Lúxemborg við
að dæma í málum sem varða EES-samninginn. Í ýmsum málum
fyrir Hæstarétti reynir á reglur sem eiga uppruna sinn að rekja til
Evrópuréttar og þeim málum fer fjölgandi.
Félagslíf og tómstundir
Þorgeir og kona hans bjuggu á Kirschbergi í Lúxemborg, í u.þ.b. tíu
mínútna göngufæri frá dómstólnum.
- Ég ýmist gekk eða hjólaði í vinnuna, segir Þorgeir. Við
skoðuðum ýmsar fasteignir, bæði í borginni, úthverfum og úti í sveit,
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hús með stórum garði og íbúðir, áður en við ákváðum að leigja
okkur ágætis borgaríbúð í námunda við miðborgina. Þar bjuggum
við öll níu árin. Ég átti samt tíðar ferðir út í sveit að heimsækja
hrossin.
Hestarnir fengu inni hjá íslenskum flugstjóra sem var einnig með íslenska
hesta.
- Hann átti hesthús og land og traktor og heyvinnuvélar og við
heyjuðum þarna sjálfir, rákum þetta saman á þeim nótum og riðum
út. Hestamennskan var með svolítið öðrum brag en maður átti
að venjast hér á landi. Þar er ekki víðáttan, heldur reið maður á
skógarstígum, og hestunum varð ekki um sel ef þrumuveður var í
uppsiglingu og þaut í laufi og tré sveifluðust til. Þetta var allt saman
nýtt fyrir þeim líka. Ég man eftir því einu sinni að dádýr stökk
fyrir okkur á svona skógarstíg. Hestinum krossbrá og staðnæmdist á
punktinum, svo að ég flaug fram af honum. Það væsti samt ekki um
hestana ytra að öðru leyti en því að sumarexem hrjáði þá, því að þeir
þoldu ekki flugnabitin á sumrin, og komu smyrsl og ábreiður ekki
að neinu haldi; sem betur fer virðist stutt í að fundið verði bóluefni
til að hjálpa hestum við þessar aðstæður, en mínir nutu því verr og
miður ekki góðs af því.
Auk hestamennsku stunduðu þau hjón göngur og skíði.
- Það var svo stutt að fara til að njóta útiveru, hvort sem var á
einstök skíðasvæði eða upp í fjöll með bakpoka og gista í skálum.
Þótt Ísland hafi upp á margt að bjóða, hefur meginland Evrópu það
líka. Íslendinganýlendan í Lúxemborg er stór. Þegar ég kom þangað
í ársbyrjun 2003 minnir mig að Íslendingar þar hafi verið 200–300
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Þorgeir Örlygsson við heystörf í Lúxemborg.

en komnir í 800 í byrjun 2008, þegar bankamennirnir höfðu sest
þar að. Kjarninn í Íslendingafélaginu var samt íslenskir flugmenn
sem höfðu flust þangað til starfa fyrir Cargolux. Frá þeim er komin
þriðja kynslóð Íslendinga. Félagsstarfið var mjög öflugt og fyrir utan
þetta hefðbundna, Þorrablót og jólagleði og slíkt, hittust menn á
sunnudagsmorgnum allan ársins hring og gengu saman um 10 km
hvert sinn á mismunandi stöðum í landinu. Þetta varð til að efla innbyrðis samskipti við Íslendingana. Við kynntumst mörgum góðum
Íslendingum þarna og stofnuðum til vinfengis við þá.
En hvernig var sambandið við starfsfélagana?
- Carl Baudenbacher, forseti réttarins, verður mér ógleymanlegur,
segir Þorgeir. Við áttum náið samstarf og urðum miklir vinir og
erum enn. Hann er ákaflega fær lögfræðingur, jafnvígur á flestar
greinar, en er þó einkum kröfu-, viðskipta- og samkeppnisréttar
maður. Við höfum svipaðan bakgrunn hvað það snertir. Hann er
gamansamur, léttur í skapi og léttur í lund, og flytur skemmtilega fyrirlestra. Hann er þekktur um alla álfuna og raunar víðar,
Kína, Rússland og Japan, sem sérfræðingur á sviði Evrópuréttar.
Dómstóllinn nýtur góðs af nafni hans og ég vona að hann eigi
enn þá langt starf þar fyrir höndum. Hann er mikill leiðtogi. Við
ferðuðumst svolítið saman, til Frakklands og Spánar, og fórum á
skíði, stórskemmtilegar ferðir. Svo átti ég mjög gott samstarf við
aðra dómara þarna, s.s. Henrik Bull sem kom frá Noregi og er núna
dómari við hæstarétt þar. Hann er mikil fróðleiksnáma í lögfræði,
sama hvar maður ber niður, hvort sem það er í Evrópurétti, refsi
rétti, kröfurétti, eignarrétti eða erfðarétti. Svo var hann ljúfmenni
og góður í viðkynningu. Ég hef áður minnst á samstarfsfólk mitt í
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íslensku deildinni í dómstólnum, „cabinet“ sem kallað er, sem var
ákaflega gefandi að vinna með, og sama á við um ritarann minn,
Hrafnhildi Eyjólfsdóttur, sem er fædd og uppalin í Lúxemborg,
dóttir flugmanns hjá Cargolux. Hrafnhildur leysti oft mikinn vanda,
því að hún bjó yfir ríkum tungumálaforða, talaði íslensku, ensku,
frönsku, þýsku og lúxembúrgísku. Hún var ómissandi hlekkur
í þeirri keðju sem þarna var.
Samstarf við Evrópudómstólinn
Persónuleg tengsl eru stundum sögð jafnmikilvæg við lausn vandamála
og órækustu rök. Með því að EFTA-dómstólnum og Evrópudómstólnum
er ætlað að ganga í takt hefur verið séð til þess að samræða þar á milli mæti
ekki hindrunum.
- Ég kynntist mörgum ágætum mönnum meðal dómara
Evrópudómstólsins og eignaðist góða vini; það var viðráðanlegra
að rækta þau tengsl á meðan aðildarlöndin voru 15 og dómararnir
30 á tveimur dómstigum en þegar löndin urðu 27, þá þynntist það
óhjákvæmilega út.
Var langt á milli EFTA-dómstólsins og Evrópudómstólsins?
- Nei, þeir standa báðir við Avenue John F. Kennedy, þar sem
Evrópustofnanirnar eru allar, EFTA-dómstóllinn vestanmegin
götunnar en Evrópudómstóllinn austanmegin. En það var gríðar
legur stærðarmunur á þessum stofnunum. Í EFTA-dómstólnum
unnu 15, þegar ég kom þangað, en á sama tíma 1500 í Evrópudómstólnum - og það fór yfir 2000 með fjölgun aðildarríkja Evrópu
sambandsins. Þetta er gífurlega stórt batterí.
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Var beinlínis samstarf milli dómaranna í dómstólunum tveimur?
- Nei, ekki með þeim hætti, en það var formlegt samband að því
leyti til að dómarar við EFTA-dómstólinn heimsóttu dómarana í
Evrópudómstólnum einu sinni á ári og þeir komu til okkar einu
sinni á ári. Við þau tækifæri ræddu menn saman um sameiginleg
hagsmunamál og sameiginleg álitaefni. Það var gagnlegt og stuðlaði
að nauðsynlegu samræmi. Við nutum líka góðs af aðgangi að
bókasafni Evrópudómstólsins, sem er ákaflega gott og mikið að
vöxtum. Svo kynntumst við og ræddum saman um lögfræðileg
álitaefni án þess að menn væru beinlínis að lesa yfir dóma hver
annars áður en þeir væru kveðnir upp. Maður gat slegið á þráðinn
til dómara sem maður þekkti við Evrópudómstólinn og spurt um
skoðun hans á hinu eða þessu sem maður var að glíma við. Auk þess
var mikið samstarf milli löglærðra aðstoðarmanna við EFTA-dómstólinn og löglærðra aðstoðarmanna við Evrópudómstólinn, fastur
samráðsvettvangur, þar sem þeir hittust og skiptust á skoðunum. Allt
saman hjálpar þetta.
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Frá vinstri: Per Tresselt dómari, Carl Baudenbacher dómsforseti, Þorgeir Örlygsson dómari
og Lucien Dedichen dómsritari.

Mætti EFTA-dómstóllinn við því að fleiri aðildarríki hans
gengju í ESB?
- Ef eitt af þessum þremur ríkjum gengi í Evrópusambandið held
ég að staðan yrði erfið. Þetta gengur með þremur. Þegar Ísland sótti
um aðild var rætt hvers konar fyrirkomulag yrði á dómstólnum ef
eftir sætu aðeins tvö lönd og ég held að það módel sé til. Mér var sagt
að Hannes heitinn Hafstein sendiherra, sem var aðalsamningamaður
Íslands í EES samningaviðræðunum, hefði lagt til eina útfærslu, sem
mætti grípa til við slíkar aðstæður. Það mætti t.d. hugsa sér að væru
tveir fastskipaðir dómarar frá hvoru ríki og svo yrði kallaður til þriðji
dómarinn. Það væri ein leið, en þær eru til margar fleiri.
Norðmönnum misboðið
Þorgeir segist eiga erfitt með að gera upp á milli mála, þegar hann er
spurður hvort einhver dómsmál séu honum sérstaklega minnisstæð. Hvert
mál sé sérstakt og merkilegt í eðli sínu og eigi að fá vandaða og réttláta
meðferð.
- En það má e.t.v. nefna mál sem snertu happdrættislöggjöfina í
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Noregi, þau voru fyrirferðarmikil hjá okkur, sömuleiðis Íbúðalána
sjóðsmálið íslenska.
EFTA-dómstóllinn taldi að norsk lög um sérleyfi til happdrættis, veðmála
og fjárhættuspils til handa góðgerðar- og félagasamtökum, sem ekki væru
rekin í hagnaðarskyni, útilokuðu aðila í atvinnurekstri frá því að stunda
starfsemi á viðkomandi markaði í trássi við reglur EES-samningsins, þ.m.t.
fjórfrelsisreglurnar.
- Svo var eitt mál frá Noregi, sem mér finnst sérstaklega eftirminni
legt, en það snerti vatnsréttindi. Ég var framsögumaður í því máli
eða „judge rapporteur“ eins og það heitir og þetta var eignarréttar
legt álitaefni, sem ég mátti heita heima í eftir lagakennsluna og störf
mín í iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu. Nú er eignaréttarlöggjöfin,
rétt eins og skattareglurnar, undanskilin EES-samningnum samkvæmt sérstöku ákvæði í honum, en það breytir því ekki að ríki
geta ekki sniðgengið eða komið sér hjá því að efna skyldur sínar
gagnvart samningnum með einhverjum útfærslum í annað hvort
eignarréttarlöggjöf eða skattalöggjöf. Í þessu máli reyndi á það sem
Norðmenn kalla „hjemfallsrett“, sem felst í því að skilyrða leyfi fyrir
vatnsaflsvirkjun því að virkjunarrétturinn verði eign norska ríkisins í fyllingu tímans. Þó giltu ekki sömu reglur um opinbera aðila
og einkaaðila að þessu leyti. Við komumst að þeirri niðurstöðu að
Noregur sniðgengi reglurnar um þjónustufrelsi og frjálst flæði fjármagns með þeim hætti sem þeir útfærðu þennan endurheimturétt á
virkjunarréttinum. Þessi dómur varð gífurlega umdeildur í Noregi.
Inntakið í umfjöllun margra stjórnmálamanna og fjölmiðla var: „Nú
hefur EFTA-dómstóllinn svipt norsku þjóðina eignarhaldi á foss
unum!“
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Norskar auðlindir, norsk vatnsföll, eru Norðmönnum auðvitað
mikilvægar og heilagar.
- Við skiljum það, Íslendingar. Fáum dögum eftir að þessi dómur
var kveðinn upp var haldinn ráðherrafundur EFTA í Liechtenstein.
Dómarar við EFTA-dómstólinn mæta á þessa fundi eins og fulltrúar
frá öðrum EFTA-stofnunum til að gefa skýrslu um starfsemi sína.
Við dómararnir við dómstólinn fundum greinilega að andaði mjög
köldu í okkar garð á þessum fundi af hálfu Norðmanna. Það var
mikil nýlunda. Þeir létu okkur finna mjög fyrir því að þeim mislíkaði, eins og þeir væru í hálfgerðu losti. Í framhaldi af þessu létu
þeir dragast lengi, sem aldrei hafði gerst áður, að samþykkja tillögu
Liechtensteins um að endurnýja umboð Carls Baudenbacher sem
dómara við EFTA-dómstólinn.
Það var þó aldrei þannig að ráðherrar eða valdamenn aðrir
tækju upp símtólið og hringdu í ykkur vegna málaferla?
- Nei, ég fullyrði að aldrei á mínum ferli, hvorki sem héraðsdómari, dómari við EFTA-dómstólinn eða dómari við Hæstarétt,
hafi málsaðili reynt að hafa samband við mig til að koma sínum
sjónarmiðum á framfæri.
Hvorki fyrir né eftir dóm?
Nei, hvorki fyrir né eftir dóm. Það hefur aldrei gerst.
Álag jókst eftir hrun
Fjöldi mála á starfstíma Þorgeirs hjá EFTA-dómstólnum nam oftast átta
til tíu á ári. En þunginn fór vaxandi. Árið 2011 voru þau 18.
- Ég man eftir því, þegar efnahagshrunið varð á Íslandi 2008, að
hafa sagt við kollega minn, Carl Baudenbacher, að þess mætti vænta
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að nokkrum árum liðnum að málafjöldi fyrir EFTA-dómstólnum
ykist, þ.e.a.s. vegna hrunmála, sem yrðu rekin fyrir dómstólum
heima á Íslandi og óskað yrði ráðgefandi álits á. Þau myndu tengjast
meðferð á þrotabúum bankanna og eiga nokkurn aðdraganda.
Fjölgun mála, sem nú er orðin, má að hluta til rekja til þessa, og
– sem mér finnst gott – til þess að ríkisstjórnir EFTA-landanna, sem
eiga aðild að EES-samningnum, láta í auknum mæli reyna á fyrir
dómstólum hvort ákvarðanir ESA standist. Mórallinn fyrst, eins og
þegar ég vann í ráðuneytinu, var sá að segja bara já og amen við því
sem kom frá ESA, en það er fullkomlega eðlilegt að leita úrlausnar
fyrir dómstólum ef menn greinir á en ekki beygja sig skilyrðislaust
fyrir valdinu fyrr en komin er endanleg niðurstaða. Þannig á réttar
kerfið að virka.
Með hliðsjón af málafjölda Hæstaréttar, þar sem þú starfar núna, sem kvað
upp dóma í hátt í 800 málum árið 2013, virðist manni átta til tíu mál á
ári, þess vegna 18, ekki benda til mikils álags eða annríkis.
- Þetta var misjafnt, segir Þorgeir, en ég get svarað því þannig að
það er meira að gera hjá mér núna en það var þá.
Hann bendir þó á að málsmeðferðartíminn fyrir EFTA-dómstólnum sé
lengri, réttarfarið annars konar og hvert mál krefjist langrar yfirlegu.
- En ég hefði vissulega kosið að málin væru fleiri. Þó ber að hafa
í huga að eftir að málum tók að fjölga hjá EFTA-dómstólnum í
kjölfar hrunsins hefur orðið að bæta við starfsfólki. Það sýnir að
sá starfsmannafjöldi sem var, að ég held 15 allt í allt, réð ágætlega
við átta til tíu mál á ári, en gat ekki haldið uppi dampi, þegar þeim
fjölgaði svona mikið.
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Hvernig gekk að vinna fræðistörf meðfram dómstörfum í
EFTA-dómstólnum?
- Mér tókst það nú og reyndi að halda mér við í íslenskri lögfræði
líka, þegar ég hafði tíma aflögu. Ýmis verkefni biðu mín, sem ég
hafði skilið eftir ókláruð þegar ég fór úr háskólanum í ráðuneytið
1999, og mér fannst einboðið að ljúka við þau. Meðan ég var
í viðskiptaráðuneytinu lauk ég við bók um veðrétt, sem ég var
byrjaður á. Þegar ég svo var kominn til Lúxemborgar kláruðum
við Stefán Már Stefánsson að skrifa saman bók um kaupalögin sem
heitir Kauparéttur. Þá tók ég upp samstarf við þá sem tóku við
kennslu af mér í kröfurétti í háskólanum, þá Benedikt Bogason,
sem nú er hæstaréttardómari, og Eyvind Gunnarsson, sem er forseti
lagadeildar HÍ, og við gáfum saman út Kröfurétt.
Og þessu verkefni hafið þið Benedikt m.a. sinnt meðfram
störfum í Hæstarétti, hvernig í dauðanum er það hægt?
- Það er eiginlega ekki hægt. Starfið við Hæstarétt er fullt starf og
kannski meira en það, en með aðstoð góðra manna og kvenna tekst
þetta einhvern veginn, með því að henda þá öðru frá sér, fara ekki
á skíði eða á hestbak.
Fleira til en millidómsstig
Þrátt fyrir álagið á Hæstarétt og þótt ríki ekki alltaf friður
um hans störf í þjóðfélaginu segir Þorgeir að vinnustaðurinn sé
skemmtilegur, verkefnin krefjandi en vinnuandi góður.
- Gagnrýni á Hæstarétt er vissulega misjafnlega málefnaleg, en
hann er ekki undanskilinn því frekar en aðrar stofnanir ríkisins að
þurfa að sæta slíku aðhaldi. Talsvert hefur verið rætt um uppbygg
ingu dómstólakerfisins í því skyni að draga úr álagi og stuðla að
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auknu réttaröryggi og þá einblínt á millidómsstig. Hefur lítil þjóð
eins og Íslendingar bolmagn til að halda úti réttarkerfi með þremur
dómstigum? Ég sakna þess að ekki skuli rætt um aðrar lausnir sem
gætu verið í stöðunni.
Hvaða kostir væru það? Að fjölga dómurum í Hæstarétti?
- Það er ein leið. Kostirnir eru sjálfsagt margir. Svo er spurning
hvort reglur um aðgengi að dómstólnum ættu að vera aðeins takmarkaðri en þær eru. Það er að vísu viðkvæmt umræðuefni. Ég
hafna alls ekki millidómsstigi, það má ekki skilja mig sem svo, en mér
finnst einfaldlega eðlilegt að horfa til fleiri kosta, sérstaklega m.t.t.
þess kostnaðar sem hefur verið nefndur, einn milljarð í að koma
millidómsstigi á laggirnar og hálfan eða einn milljarð í að reka það
á ári hverju.
Fækkaði það óánægjuröddum um æðsta dómstól þjóðarinnar?
- Ætli það? Dómstóll verður ætíð dæmdur af verkum sínum, en
hafa má í huga að h.u.b. helmingur viðskiptavina hans verður samkvæmt eðli máls óánægður með niðurstöðuna. Ef einn vinnur þarf
annar að tapa.

Þór Jónsson
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