„Gæzlumenn eigin frelsis“
- Um Þór Vilhjálmsson, dómara við Mannréttinda
dómstól Evrópu og EFTA-dómstólinn.

S

ameinuðu þjóðirnar höfðu forgöngu um að athyglinni væri
beint að almennum mannréttindum og nefndu árið 1968
„Ár mannréttinda“. Tilefnið var að 20 ár voru liðin frá því
allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti yfirlýsingu um
mannréttindi og mannfrelsi, en hún var samþykkt 10. desember
1948. Íslendingar voru aðilar bæði að Sameinuðu þjóðunum og
Evrópuráðinu á þessum tíma og lögðu sitt af mörkum til að fylgja
þessu eftir og voru af þessu tilefni m.a. flutt tvö erindi í ríkisútvarpinu
um mannréttindi. Annað þeirra flutti Sigurgeir Sigurjónsson
hæstaréttarlögmaður, sem þá átti sæti í Mann
réttindadómstól
Evrópu, en hitt flutti Þór Vilhjálmsson prófessor, sem á þeim tíma
var blaðafulltrúi Evrópuráðsins hér á landi.1 Erindi Þórs var í raun
fyrirlestur um gildandi íslenskar réttarreglur um mannréttindi og
hvort ástæða væri til að endurskoða þær og endurbæta. Erindinu var
útvarpað hinn 21. febrúar 1968 og segir Þór í lokin:

„Á mannréttindaári Sameinuðu þjóðanna skiptir það
mestu hér á landi, að menn skilji, að gæfa okkar er sú
að geta ráðið eigin örlögum, réttindum og frelsi, ef við
viljum. Í okkar landi eru mannréttindin ekki aðeins fagur
draumur, eins og því miður er sums staðar, heldur veruleiki, - sem í sumu stendur til bóta, en þó er staðreynd.
Það er ekkert náttúrulögmál, að svo verði um alla framtíð,
en okkar hlutverk að sjá um, að svo verði.“
1 Erindi þeirra eru prentuð og birt í Tímariti lögfræðinga 2. hefti 1968.
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Þór Vilhjálmsson dómari, Bjørn Haug dómsforseti, Carl Baudenbacher dómari
og Gunnar Selvik dómsritari.

Fyrirlestur þessi er upplýsandi og vandaður eins og önnur verk Þórs
í gegnum árin og endurspeglar víðtæka sýn og djúpan skilning á
þýðingu mannréttinda fyrir farsæld mannkynsins. Þór fékk síðar
einstakt tækifæri til að vera virkur þátttakandi í vernd mannréttinda
í Evrópu með störfum sínum við Mannréttindadómstól Evrópu.
Þór Vilhjálmsson er fæddur í Reykjavík 9. júní 1930, sonur
hjónanna Vilhjálms Þ. Gíslasonar, skólastjóra Verslunarskóla Íslands
og síðar útvarpsstjóra í Reykjavík, og Ingileifar Oddnýjar Árnadóttur
húsfreyju. Hann varð stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík 1949
með ágætiseinkunn. Eftir stúdentspróf nam hann hagfræði við St.
Andrews háskólann í Skotlandi, en sneri sér síðan að lögfræði og
lauk Cand. Jur. prófi frá Háskóla Íslands 1957 með afburðagóðum
námsárangri. Hann stundaði framhaldsnám í ríkisrétti við New York
háskóla og Kaupmannahafnarháskóla og vann að eigin rannsóknum
í Reykjavík eftir það sem styrkþegi Vísindasjóðs.
Þór hefur átt sérlega glæstan starfsferil. Hann var blaðamaður við
Morgunblaðið á námsárunum og fyrst eftir að lagaprófi lauk. Þá
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var hann samhliða framhaldsnámi fréttamaður í þágu Sameinuðu
þjóðanna og Evrópuráðsins. Hann varð síðan fulltrúi hjá borgar
dómaranum í Reykjavík og síðar borgardómari til ársins 1967.
Ásamt dómarastörfum kenndi Þór almenna lögfræði, og síðar
réttarfar og þjóðarétt við lagadeild Háskóla Íslands. Hann var
settur lektor við deildina 1962 og síðan skipaður prófessor árið 1967.
Þór var skipaður hæstaréttardómari árið 1976 og varð svo forseti
Hæstaréttar á árunum 1983-84.
Þór var kjörinn dómari við Mannréttindadómstól Evrópu árið
1971 og gegndi því óslitið til 1998, eða samtals í 27 ár, lengur en
nokkur annar hefur gert og var varaforseti dómstólsins síðustu árin.
Á þessum tíma var dómarastarfið ekki fullt starf eins og það varð
með gildistöku viðauka nr. 11 á árinu 1998 og gegndi hann því
starfinu samhliða aðalstarfi, lengst af sem hæstaréttardómari. Þór var
kjörinn dómari við EFTA-dómstólinn í Genf árið 1993 og síðar
Lúxemborg. Hann gegndi því starfi til 2003 og var forseti dómstólsins síðustu árin.
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Þór hefur auk þessa gegnt fjölmörgum trúnaðarstörfum öðrum
bæði á Íslandi og á alþjóðavettvangi. Má þar nefna sem formaður
Orators 1952-53, varaborgarfulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokkinn í
Reykjavík, í sendinefnd Íslands á allsherjarþingi Sameinuðu
þjóðanna 1963, í stjórn norrænu réttarfélagsfræðisamtakanna, í
verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar frá 1968 til 1983, formaður Félags háskólakennara, sem fulltrúi á ráðstefnum lagadeilda
Evrópu, í sendinefnd Íslands á fundum hafsbotnsnefndar Sameinuðu
þjóðanna í New York og Genf og í sendinefndum á hafréttarráð
stefnum SÞ í Caracas og Genf, og er þá margt ótalið. Þór hefur
jafnframt verið iðinn við ritstörf m.a. á sviði réttarfars, stjórn
skipunarréttar og mannréttinda og liggja eftir hann fjölmörg
ritverk á íslensku sem og á erlendum málum. Fyrir störf
sín var Þór sæmdur Riddara
krossi hinnar íslensku fálkaorðu
1. janúar 1981 og Stórriddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu
17. júní 1983. Þór kvæntist eiginkonu sinni Ragnhildi Helgadóttur,
fyrrv. alþingismanni og ráðherra, þann 9. sept. 1950, og eiga þau
fjögur börn, þrjár dætur og einn son.
Við áttum því láni að fagna að fá að kynnast Þór og eiginkonu
hans náið á sjö ára tímabili er Davíð Þór starfaði sem lögfræði
legur aðstoðarmaður hans við EFTA-dómstólinn, fyrst í Genf árin
1993-1996 og síðar í Lúxemborg 1999-2003. Þegar Þór kom til
starfa við EFTA-dómstólinn 1993 hafði hann þegar aflað sér mikillar
starfsreynslu á alþjóðlegum vettvangi og kom sú reynsla sér einkar
vel á þessum mótunarárum stofnunarinnar, einkum þar sem
EES-samningurinn var nýr fyrir öllum sem þar störfuðu fyrstu árin.
Tókst Þór á við þau störf af öryggi og fumleysi, og mátti öllum vera
ljós djúpur lagaskilningur hans og yfirgripsmikil þekking. Reynsla
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Þór Vilhjálmsson, Svala Ísfeld Ólafsdóttir, Davíð Steinn Davíðsson, Davíð Þór Björgvinsson
og Ragnhildur Helgadóttir, eiginkona Þórs. Myndin er tekin í byrjun júní 2003 í Lúxemborg
af því tilefni er Davíð Steinn, sonur Svölu og Davíðs Þórs, útskrifaðist með stúdentspróf.

hans gerði honum kleift að komast fljótt og örugglega að kjarna
hvers máls, án vífilengja og án þess að flækja málin. Þetta er að sönnu
einn mikilsverðasti eiginleiki góðs dómara. Sömu sögu er að segja af
honum í starfi dómara við Mannréttindadómstól Evrópu. Þar naut
hann mikillar virðingar meðal starfsmanna og kollega sinna í hópi
dómara. Hann vann að mörgum mikilvægustu málunum sem fyrir
dómstólnum hafa verið rekin og átti þannig þátt í að móta þýðingar
mikil fordæmi er varða túlkun á sáttmálanum og margítrekað hefur
verið vísað til í síðari dómaframkvæmd. Þór var óhræddur við að
hafa sjálfstæðar skoðanir á málum og skilaði óhikað sérálitum ef
honum fannst þess þurfa og bera þau mörg vitni um afburða skilning
á kjarna hvers máls og mikla þekkingu á sáttmálanum og dómaframkvæmd dómstólsins.
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Áhugasvið Þórs eru mörg utan lögfræðinnar. Hann er kúltúrmaður í besta skilningi þess orðs og umræðuefnin óþrjótandi;
pólitík, sagnfræði, bókmenntir og tónlist (einkum óperur), en þau
hjónin hafa verið afar dugleg að sækja slíka viðburði. Þór er sérlega
skemmtilegur til viðræðu, fróður og reynslumikill um margvísleg
málefni og hnyttinn í tilsvörum.
Einn er sá eiginleiki Þórs sem enn er ógetið, en það er „félagsfærni“ sem svo er nefnd nú á dögum. Hann er háttvís og fágaður
í öllum samskiptum við fólk hvort heldur það eru samstarfsmenn
eða aðrir og fer þar af honum afburða gott orð ekki síst meðal eldri
starfsmanna Mannréttindadómstólsins sem störfuðu þar með honum
um árabil. Gestrisni og höfðingsskapur er þeim hjónum í blóð borin.
Það eru forréttindi að eiga slíka vini og samferðarmenn.
Það er vel við hæfi að ljúka þessari umfjöllun um Þór Vilhjámsson
með því að vitna til orða hans sjálfs:2
„Það er fólkið í landinu, sem mannréttindin eru fyrir, en það
verður að taka á sig þá skyldu að vera vakandi á verðinum til að
tryggja þau, endurskoða og fullkomna. Ef menn vilja réttarríki í
landinu, verða þeir að vera áhugasamir, jákvæðir borgarar, gæzlumenn eigin frelsis.“

Davíð Þór Björgvinsson og Svala Ísfeld Ólafsdóttir

2 Þór Vilhjálmsson: Lögin og mannréttindin. Tímarit lögfræðinga, 2. hefti 1968.
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