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GIZUR BERGSTEINSSON:

UM RÉTTARSTÖBU GRÆNLANDS



A. RÉTTARSÖGULEGUR HLUTI

5 1.

Um stjórnskipun hinna fornu germönsku
þjóðfélagaf)

Þegar sögur hófust, greindust hinar germönsku þjóðir,
er bjuggu á meginlandi Evrópu að norðan og vestan, í

marga sjálfstæða og afmarkaða þjóðflokka, er myndaðir
voru af einum eða fleirum ættbálkum. Rómverjar nefndu
þjóðfélög þessi civitates, en á norrænu máli hafa þau verið
nefnd fylki. Fylkin greindust aftur í héruð (hundara) vegna
herútboðs, dómgæzlu og af fleiri rótum. Er timar liðu,
runnu síðan einstök þjóðfélög saman í stærri samfélög.
Landslýður hinna germönsku þjóðfélaga greindist aðal—

lega í þrjár stéttir: Aðal, aðra frjálsa menn og ánauðuga
menn. Frjálsir menn voru allir þeir, sem fæddir voru af
frjálsu foreldri eða veitt var frelsi með sérstökum hætti.
Ánauðugir voru þeir, sem fæddir voru af ánauðugu for-
eldri eða höfðu verið herteknir og þrælkaðir. Þjóðfélags—
skipunin hvildi á samtökum eða löguneyti (Genossen—

sehaft) allra frjálsra, fulltíða og vopnfærra manna.
Her og þjóð táknaði í þann tíð eitt og hið sama, og enn
geymir íslenzkt tungumál minjar þessa forna skipulags í
orðum svo sem allsherjarþing, allsherjarlög og allsherjar-
fé. Þjóðfélagsvaldið var að mestu leyti í höndum allsherj-
arþinganna, þótt konungsvaldið efldist síðar og hrifsaði
til sín vald þinganna að meira eða minna leyti. Þeir, sem
áttu allsherjarþing saman, töldust venjulega þjóðfélag út

1) Heimildarrit: Brunner-Heymann: Grundzíige der deutschen Rechts-
geschichte, Miinchen u. Leipzig 1925. B. Schröder: Lehrbuch der deutschen
Rechtsgeschichte, Leipzig 1907. A. Taranger: Udsigt over den norske Rets
Historie. Amíra: Grundriss des germanischen Rechts, Strassburg 1913.
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af fyrir sig. Á þingunum höfðu í mörgum löndum allir
frjálsir, fulltíða og vopnfærir þjóðfélagsþegnar atkvæðis-
rétt, enda var þjóðfélagsskipunin reist á samtökum
þeirra. Það var seinni tíma háttur að fela sérstökum
aðiljum meðferð löggjafarvalds. Aðalhlutverk og mark-
mið þessara þjóðfélaga, er þau höfðu náð þroska, varað varðveita frið og reglu innan endimarka sinna oghalda uppi vörnum gegn erlendum óvinum. Þjóðfélags—
þegnum bar skylda til að styðja hver annan til friðar
og laga, þótt vitaskuld yrði oft misbrestur á fram-
kvæmd þeirrar skyldu. Konungar voru kjörnir á allsherj—
arþingum. Söfnuðu þeir um sig fylgdarliði, og er vald
þeirra jókst, tóku þeir að annast rækslu þessara megin-hlutverka þjóðfélagsins, þ. e. varðveizlu friðar innanlands
og vörn gegn utanaðkomandi óvinum. Ákvæði refsilagamiðuðu að því að tryggja innanlandsfriðinn. Meginregla
þeirra var sú, að sá, sem rýfur friðinn, skal ekki friðar
njóta. Friðrofinn var því sviptur vernd laga, og þeim, sem
misgert var við, var veitt heimild til að leita hefnda á
hendur honum, annaðhvort þegar er brot var framið eða
þegar þeir höfðu sótt hann til sektar fyrir dómi. Ef brot
var stórfellt, komst sá háttur á, er timar liðu, að hinn seki
var gerr útlægur úr löguneyti þjóðfélagsmanna. Varð hann
þá óalandi og óferjandi og réttdræpur skógarmaður. Ætt—
ingjum hans var fyrirmunað að veita honum skjól. Það
var meginregla, að sekt manns miðaðist einungis við endi-
mörk þeirra laga, sem hann var dæmdur eftir, og væruinnan eins og sama konungsríkis fleiri en eitt allsherjarþing,
er settu lög hvert fyrir sitt umdæmi, miðaðist sektin venju—
legast við umdæmi þess þings, þar sem dómur gekk. Löghvers allsherjarþings heimiluðu þó þeim, er réttar síns
rak, að veita sakamanni eftirför úr landi í hefnda skyni,
en þá átti sá, er hefnda leitaði, á hættu, að hefndin brytií bága við lög á þeim stað, þar sem hún var framkvæmd.
Samningar þjóðfélaga á milli leiddu oft, einkum er timar
liðu, til breytinga á þessum reglum.
Dómgæzla .fór fram á þingum Germana. Tóku þátt í
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henni til forna allir frjálsir, fulltíða og vopnfærir menn,
en þróun stefndi síðar í þá átt að fela sérstökum aðiljum
meðferð hennar.
Upprunalega voru erlendir menn alveg réttlausir í hin-

um germönsku þjóðfélögum, en er samskipti tóku að auk-
ast með þjóðum, varð breyting á þessu. Erlendum mönn-
um Var veitt gistivinátta, sem síðar leiddi til löghelgaðrar
venju um mannhelgi þeirra og annan rétt þeim til handa.
Lengi eimdi þó eftir af hinu fyrra réttleysi. Lög lögðu t. (1.

ekki refsing við því, að þjóðfélagsmenn færu í víking og
herjuðu á aðrar þjóðir og rændu þar fé og fólki.

Um stjórnskipun á Norðurlöndum á sögu-
legum tíma og á fyrstu öldum eftir

byggð Íslands.
A. Um stjórnskipun Danmerkur.“

Danmörk greindist á þeim tíma, sem hér er um að tefla,
í mörg lönd, sem að vísu lutu einum og sama konungi.
Landsþing fór með æðsta vald í hverju landi. En er timar
liðu, runnu hin minni „lönd“ inn í hin stærri, og urðu
þannig fimm allsherjarþing og fimm löggjafarumdæmi.
Eitt um Skán, Halland, Bleking og Borgunarhólm, annað
um Sjáland, hið þriðja um Fjón, Láland, Falstur og Langa-
land, og hið fjórða og fimmta um Jótland. Síðar urðu lög—

gjafarumdæmin þrjú. Landsþingin fóru upprunalega með
það vald, sem bar undir allsherjarþing hinna fornu Ger-
mana. Lagasetningarvald og æðsta dómsvald var í höndum
þeirra, svo og konungskjör, og til þeirra varð konungur að
sækja heimild til að hefja árásarstyrjöld.Á landsþingunum
höfðu allir búfastirmenn eða bændur atkvæðisrétt og álykt-
unar. Héraðsþing höfðu líka dómsvald, en vísuðu stórum

1) Heimildarrit: Poul Johs. Jörgensen: Dansk Retshistorie, Köbenhavn
1940. Lehmann: Der Königsfriede, Berlin und Leipzig 1886.
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málum og vafasömum til landsþinganna. Þangað skyldi ogskotið málum, er menn urðu ekki ásáttir um niðurstöðu
þeirra á héraðsþingum. Lög, sem sett voru á hverju lands-
þingi, svo og dómar, sem þar voru dæmdir, höfðu einungis
gildi í umdæmi þess landsþings. Maður, sem dæmdur varsekur á einu landsþingi, var því ekki i sekt seldur sam-kvæmt þeim dómi í umdæmi annars landsþings. Á tímum
Valdimars sigurs var tekið að gera brotamenn seka umalla Danmörku.
Konungur var tengiliður milli hinna dönsku landa, sem

annars voru hvert öðru óháð, enda var kjör hans háð
samþykki hvers landsþings.
Tilvist sameígíns konungs olli því, að lönd þessi vorutalin eitt ríki. Konungur hafði hvorki löggjafarvald né

dómsvald á öndverðu því tímabili, sem hér er um að tefla,
en hann hafði æðstu herstjórn á hendi, er ófrið bar að
höndum, og vitaskuld hefur voldugur konungur haft mikil
áhrif á lagasetninguna á allsherjarþingunum. Það var
meginregla á þessum tíma, að konungar voru bundnir
landslögum og rétti, en er leið á tímabilið, tóku konungar
að hafa æ meiri afskipti af löggjöf, stjórngæzlu og dóm-
gæzlu. Var þá sá háttur upp tekinn, að konungar létu semja
lögin og lögðu þau fram á lögþingunum til samþykktar.
Sérstaklega má hér nefna, að Valdimar sigur setti Józku
lög árið 1241 á lögþingi i Vordingborg með ráði beztu
manna.

_

Á 13. og 14. öld hóf konungur að dæma ýmis mál, enda
gert ráð fyrir því í lögum, og öðrum málum var áfrýjaðtil hans frá landsþingunum. Á 15. öld var ríkisráði kon-
ungs síðan fengið æðsta dómsvald í ýmsum málum.
Frá Skáni eru til tvær lögbækur frá því um 1200. Tvær

lögbækur álíka gamlar eru og til frá því löggjafarumdæmi
er tók yfir Sjáland. Bækur þessar eru samsafn landslaga
og réttar, sem ritaðar hafa verið af einstaklingum eftir
munnlegri lögsögu, að því er talið er.
Réttareining um allt Danaveldi komst ekki á fyrr enmeð Dönsku lögum Kristjáns V. árið 1683.
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B. Um stjórnskipun Svíþjóðar.“
Á þeim öldum, sem hér er um að tefla, taldist syðsti

hluti Skandinavíu, Skán, Halland og Bleking, til Dan-'
merkur. Á öndverðri víkingaöld, eða um 700 f. K., var Sví-
þjóð greind í mörg fólklönd, er hvert þeirra laut sér-
stökum konungi, en fremstur þeirra var konungurinn í
Uppsölum. Uppsalakonungar tóku snemma að seilast til
fólklanda hinna smærri konunga, og þar kom, að öll þau
fólklönd, er þá töldust til Svíþjóðar, lutu þeim. Hin ein-
stöku fólklönd héldu samt áfram fullkomnu sjálfstæði
hvert gagnvart öðru, og var samband þeirra því einungis
tengt persónu konungs. Hvert fólkland hafði sín sérstöku
lög, sína sérstöku stjórnsýslu og sérstaka konungskjör, en
þó hafði Uppsalaþing frumkvæðið, er konung skyldi velja.
Svo sjálfstæð voru þessi sænsku fólklönd hvert gagnvart
öðru, að þegn eins fólklands var útlendingur í öðru fólk-
landi, en að vísu útlendingur, sem naut ýmissa fríðinda
framar öðrum erlendum mönnum. Hvert fólkland greind-
ist í héruð. Hinir frjálsu bændur fóru með löggjafarvald
og dómsvald á lögþingunum svo og með dómsvald á hér-
aðsþingunum. Lögmaður sagði fram lög á lögþingunum
og hafði fyrirsvar af hendi bænda gagnvart konungsvald-
inu. Í samræmi við það, sem áður segir um sjálfstæði“
hinna einstöku fólklanda, þá hafði dómur, er dæmdi mann
til skóggangs eða útlegðar, einungis gildi innan þess fólk-
lands, þar sem hann gekk. Það var ekki fyrr en á 13. öld,
er konungur hafði náð í sínar hendur ýmsum þáttum ríkis-
valdsins, að tekið var að gera sakfellda menn útlæga um
allt Svíaveldi.
Á 13. og 14. öld tóku Svíakonungar að láta löggjöf til

sín taka, en þátttaka þinganna í setningu laga hélzt þó á
því tímabili, þótt áhrifa konungs gætti æ meira. Hins vegar
gekk konungi greiðara að ná í sínar hendur dómsvaldinu,

1) Heimildarrit: Óskar Montelius: Sveriges hednatid samt medeltid,
Stockholm 1877. Lehmann: Der Königsfriede. Nils Herlitz: Det svenska
statsskickets historie, Stockholm 1946.
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í fyrstu að vísu í samkeppni við dómsvald þinganna. Kon-
ungur tók að skipa héraðshöfðingja, sem stýrðu dómi á
héraðsþingum, og lögmenn, er dæmdu á lögþingum. Sá
háttur komst á, að leggja sönnunaratríði máls undir úr-
skurð nefndar eða kviðar, sem héraðshöfðingi eða lög—
maður kvaddi úr hópi þingmanna til þessa starfa, en hér-
aðshöfðingi eða lögmaður felldu síðan dóm, eftir því er
þeir töldu lög standa til. Skjóta mátti siðan dómum til
konungs, og hann hafði og vald til að kveða upp dóma, án
atbeina héraðshöfðingja og lögmanns, er honum bauð svo
við að horfa.
Varðveizt hafa lög ýmissa hinna fornu sænsku fólk—

landa, t. (1. lög Vestur-Gautlands frá því um 1250, Smá—
landslög og lög Austur-Gautlands frá því um 1300 og Upp-
landslög frá því um 1296.

C. Um stjórnskipun Noregs.“
Er sögur hófust, greindist Noregur í 26—27 fylki. Orðið

fylki er dregið af orðinu fólk og bendir til þess, að íbúar
hvers fylkis hafi skoðað sig sem fólk eða sérgreinda þjóð.
Hvert fylki var smáríki út af fyrir sig og venjulega óháð
öðrum fylkjum, og íbúar annarra fylkja hafa eflaust upp-
haflega verið taldir útlendingar. Stjórnskipan hvers fylkis
var sú, sem lýst var hér að framan, er rætt var um hið
forna germanska þjóðfélag. Allsherjarþing allra frjálsra
bænda fór með æðsta vald fylkisins, löggjafarvald og
dómsvald. Fylkin greindust aftur í smærri umdæmi, héruð.
Héraðsþingin fóru með ýmis sérmál héraðsins og höfðu
dómsvald í málum héraðsbúa, en skjóta hefur mátt dóm—

1) Heimildarrit: Snorri Sturluson: Heimskringla. Kr. Brandt: Forelæs—
ninger over den norske Retshistorie, Kristiania 1880. Taranger: Udsigt over
den norske Rets Historie, Kristiania 1898. Taranger: Alting og Lagting i
HistoriskTidsskrift 1920 og 1930, o.fl. Konrad Maurer: Altnordische Rechts-
geschichte. J. H. Aschehoug: Den nordiske Statsret, 1885. Sami höf.: Norges
offentlige Ret. 1866.
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um þeirra til alþingisins, a. m. k. ef dómendur hafa ekki
orðið samdóma. Konungur var yfir fylki hverju. Hann var
af tignustu ættum, svo sem orðið konungur segir til um,
en það þýðir sonur ættstórs manns. Konungstign gekk í
erfðir, en þó lá raunverulegur konungdómur undir sam—

þykki alþingisins. Konungur hafði hvorki vald í löggjaf-
armálum né dóms, en honum var falin herstjórn og frið-
gæzla innanlands. Fyrir-maður hvers héraðs nefndist hersir“
eða héraðskonungur. Hersarnir stóðu fyrir blótum og
skyldu leggja konungi til ákveðna tölu hermanna á styrj-
aldartimum.
Það er auðsætt, að margs konar árekstrar hafa af því

hlotizt, er svo mörg smáríki voru í landinu. Má t. d. benda
á það, að sakfelldir menn í einu fylki gátu leitað til ann—'

ars fylkis, þar sem ekki var skylt að virða sektardóm þann,
er felldur hafði verið á hendur þeim. Konungar, sem mikið
áttu undir sér, hafa og snemma fengið löngun til að herja
á hendur nágrönnunum og víkka þannig veldi sitt. Ein og
sama konungsætt hefur og stundum fengið völd í fleiri
fylkjum en einu, bæði fyrir kvonfang og erfðir 0. s. frv.,
en það var ekki fyrr en Haraldur hárfagri kom til sög-
unnar, að einum og sama konungi tókst að koma öllum
fylkjum Noregs undir veldi sitt.
Til þess að ráða bót á hinum óheppilegu afleiðing-

um þess, að landið greindist í svo mörg smáríki, tóku ýmis
fylki að halda sameigið allsherjarþing, sem þá fór með
æðsta löggjafarvald og dómsvald fyrir öll þau fylki, sem
að því stóðu.
1. Í Egils sögu Skallagrímssonar (56. kapítula) er

getið Gulaþings, og hefur það þvi verið til um 930.
Var það haldið á mörkum Hörðafylkis, Sygnafylkis og
Firðafylkis. Þangað áttu fyrst sókn Hörðafylki, Sygnafylki
og Firðafylki. Síðar tóku fleiri fylki að sækja lögþing
þetta.
2. Í Þrándheimi voru 8 fylki, sem höfðu sameigið lög-

þing, er nefndist Frostaþing og háð var að Frosta. Einnig
er talað um Eyrarþing við Niðarós. Löggjafarumdæmið
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bar samheitið Þrændalög. Mörg önnur fylki gengu síðar
í lög þessi.
3. Að nokkru fyrir atbeina Hálfdánar svarta tóku Upp-

lönd að heyja sameigið þing, Eiðsvallaþing, og settu sér
sameigin Heiðsævis lög. Þangað áttu upprunalega sókn
Haðafylki, Heinafylki og Raumaríki, en fleiri komu til.
4. Ranafylki, Vingulmörk og Vestfold áttu sameigið

þing lengi, er háð var í Sarpsborg.
Talið er, að framangreind lögþing eða landsþing hafi

upprunalega verið allsherjarþing, þar sem allir frjálsir
bændur að fornum germönskum sið höfðu ályktunarrétt
og atkvæðis, en valds þinga þessara hefur vitaskuld litið
gætt á dögum Haralds hárfagra, er gerðist einvaldskon—
ungur. Hákon Aðalsteinsfóstri (935—960) leysti bændur
Noregs úr ánauð þeirri, er Haraldur hárfagri hafði á þá
lagt, gaf þeim aftur óðul þeirra, sem Haraldur hafði af
þeim tekið. Hann lét endurskoða Gulaþingslög og naut til
þess aðstoðar Þorleifs hins spaka, svo og Frostaþingslög?)
Varðveizt hefur handrit af Gulaþingslögum frá önd-

verðri 13. öld. Ætlað er, að meginhluti réttar þessa sé frá
miðri 12. öld. Frostaþingslög eru ekki til í heild. En landið
greindist áfram í mörg löggjafarumdæmi, þó að konungur
væri einn og hinn sami. Hvert löggjafarumdæmi hafði sín
sérstöku lög. En á dögum Magnúsar lagabætis (1261—1280)
komst réttareining að mestu á í landinu, þótt lögþingin
héldust þá enn.
Er konungsvaldið hafði komið ár sinni vel fyrir borð í

Noregi, breyttist skipulag lögþinganna þannig, að þau urðu
fulltrúaþing. Konunglegum embættismönnum, ármönnum
konungs, var falið að nefna ákveðna tölu bænda úr hverju
fylki, er þingsókn átti, til þingfarar. Æðsta stofnun lög—
þingsins var lögréttan. Um það virðist vera deilt, hvort
allir fulltrúarnir hafi átt setu í lögréttunni eða einungis
36 menn, sem til setu í henni hafi verið nefndir. Taranger
telur, að allir nefndarmenn, 400 eða 246 í Gulaþingslög—

1) Hákonar saga, XI. kapítuli.
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um og 400 í Frostaþingslögum, hafi átt setu í lögréttunni.
Maurer virðist hins vegar telja, að lögréttan hafi einungis
verið skipuð 36 mönnum. Til lögréttunnar mátti skjóta
málum, er lögfullur dómur gekk ekki í á fylkisþingum eða
tveggja eða fjögra fylkja þingum, ef kveðið var á í lögum
um slíkt millidómsstig. Þá var mönnum rétt að leggja mál
sin þegar frá upphafi fyrir lögréttuna á Frosta, er þeir
fyrir vitnum höfðu samið um þá meðferð.
Samkvæmt landslögum Magnúsar lagabætis urðu lög-

réttumenn 36, en nefndarmenn 148 á Gulaþingi.
Þrátt fyrir það að Noregur greindist, svo sem nú var sagt,

í nokkur löggjafarumdæmi, þá var hann tíðast frá dögum
Haralds hárfagra eitt og sama ríki. Konungurinn var tengi—
liðurinn, sem skipaði fylkjunum saman í eitt ríki. Allur
Noregur varð land konungsins. Ef fleiri en einn maður
voru samtímis konungar, voru þeir samkonungar yfir öll—
um Noregi. Í lögum var svo kveðið á, að sakfelldurmaður
skyldi útlægur úr öllu landi konungs, sbr. Gulaþingslög
20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 253, sbr. 178.
Á því tímabili, sem hér er um að tefla, var rikið ekki

samlagsaðili með líkum hætti og nú á dögum. Aðalmark-
mið laga var að stuðla að friðgæzlu innanlands og vernda
menn gegn ágangi erlendra manna. Brot á lögum og rétti
voru ekki skoðuð aðallega sem brot gegn þjóðfélagsheild-
inni, heldur sem brot gegn þeim einstaklingi, sem fyrir
misgerð varð. Lagaákvæði miðuðu því aðallega að því að
veita einstaklingum færi á því að sækja þann, sem lögin
braut, til sektar og setja takmörk heimild manna til
hefnda. Landráð og ýmis brot gegn konungi o. fl. voru þó
talin brot gegn þjófélagsheildinni. Á síðari hluta tímabilsins
tóku konungar að taka í sínar hendur saksóknarvaldið.
Þar sem rikiseiningin og friðgæzlan voru í svo nánu sam—
bandi við konungdóminn, þykir hlýða að gera stutta grein
fyrir valdstjórn konungs:
1. Konungur var æðsti herstjórnandi og hafði rétt til

að bjóða út liði innan þeirra marka, er lög settu. Ef á
landshluta var ráðizt, gat hann kvatt alla vopnfæra menn

2
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í þeim landshluta til varnar, en annars kostar gat hann
einungis boðið út tilteknum fjölda hermanna og skipa.
Kónungur réð því, hvort styrjöld skyldi hafin eða friður
saminn, ef því var að skipta. Lög tryggðu konungi ýmsar
skattgreiðslur vegna kostnaðar af herförum og herstjórn.
2. Konungur kom fram fyrir hönd landsins sem heildar

gagnvart konungum og höfðingjum annarra landa. Á

meðan erlendir menn voru réttlitlir utan sins heimalands
og ekki voru settar skorður við því í heimalögum að fara
með vikingsskap á hendur íbúum útlanda, þá var ekki
mikið gagn að millirikjasamningum, en er áhrifa kristin-
dóms tók að gæta og víkingaferðir lögðust niður, tóku
þjóðhöfðingjar að semja mál landa sinna með sér. Sem
dæmi má nefna millirikjasamninginn i Perth frá 2. júlí
1266, er Noregskonungur afsalaði Suðureyjum og eyjunni
Mön í hendur Skotakonungi.
3. Eitt höfuðhlutverk konungs innanlands var að halda

uppi friði og afstýra ránum og öðru misferli. Hann setti
menn „til að gæta hýbýla manna fyrir þjófum og ráns-
mönnum“ og annaðist landhreinsun, þegar svo bar undir.
En lendir menn og aðrir höfðingjar höfðu og allmikið
vald heima í héraði. Þetta löggæzluvald fór konungur með
á þeim tíma, er einstaklingar áttu sjálfir saksóknarrétt
vegna misgerða gegn þeim, en afskipti konungs af rann—
sókn refsimála jukust vitaskuld, er blóðhefndir voru með
landslögum Magnúsar lagabætis bannaðar, saksóknarrétt-
urinn var tekinn úr höndum þeirra, er brot voru framin
gegn, og konungur lét embættismenn sina rannsaka mál og
framkvæma refsingar.
4. Konungur lét eftirlitmeð útlendingum og verzlun við

útlönd til sín taka. Beitti konungur þessu valdi sínu óspart
til framdráttar hagsmunum sínum og til eflingar þeim, er
hann vildi styrkja. Lagði hann í þessu skyni toll á inn-
fluttan varning og síðar einnig á útfluttan varning (land-
aurar). Erlendir menn urðu og að greiða honum gjald
fyrir neyzlu persónulegrar verndar í landinu. Þegar kom
fram á 14. öld, tók konungur að beita þessu valdi sínu í
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einokunarskyni gagnvart Íslendingum og öðrum „svo-nefndum skattlöndum sínum“ og lagði með þvi grundvöllað efnahagslegu hruni í þessum löndum.
5. Löggjafarvaldið í Noregi var á öndverðu þessu tima—'bili í höndum lögþinganna. En ljóst er af heimildarritum,að konungar hafa snemma tekið að láta lagasetningu mjögtil sín taka. Er getið m. a. lagasetningar Haralds hárfagra,Hákonar Aðalsteinsfóstra, Ólafs Haraldssonar, Magnúsarhins góða, Ólafs kyrra, Hákonar Hákonarsonarhins gamlao. fl. En Magnús Hákonarson lagabætir (1263—1280) fékkmestu áorkað. Fékk hann heimild lögþinganna til aðsemja ný lög, sem breyttu mjög réttarskipun landsins ogjuku veg konungsvaldsins. Voru þau m. a. höfð mjög tilfyrirmyndar við samning Jónsbókar, er Magnús lét semjaog lögtekin var á Íslandi.
6. Konungur hafði í öndverðu ekki dómsvald í sínumhöndum, heldur fóru þingin með það, svo sem lýst hefurverið. Þó mun konungur hafa talizt hafa haft heimild tilað refsa og taka af lífi illþýði og misgerningamenn, ánþess að dómur gengi áður í máli þeirra. Lét konungur þvíoft fara fram rannsókn í málum sakamanna. Gæta verður

og þess, að lögfullur dómur varð ekki kveðinn upp á lög—þingum, nema allir lögréttumenn væru sammála. Af þess-um sökum urðu þeir, sem ekki náðu rétti sínum fyrirdómstólum, að leita á náðir konungs, og elfdist vald hansá þann hátt. Á norsku lögþingunum höfðu lögmenn, semkosnir voru af þingheimi, um langan aldur haft á hendilögsögu með líkum hætti og lögsögumenn á Íslandi. Seintá 12. öld tók konungur að skipa lögmennina til að skeraúr ágreiningi milli manna. Komst nú sú skipun á, að þeirurðu konunglegir starfsmenn og tóku laun úr sjóði kon-
ungs. Á 13. öld fóru lögmennirnir að taka þátt í dómstörf-um lögréttunnar. Er talið, að þeim hafi þá einkum veriðfalið að kveða á um hin lagalegu atriði máls, en lögréttu—menn átt atkvæði um atvik og staðreyndir. Hér var kon-ungur búinn að smeygja sinum starfsmönnum inn í dóm-stólana. En hann lét ekki sitja við þetta eitt. Í lögum
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Magnúsar konungs lagabætis var vald konungs til afskipta
af dómsmálum aukið að miklum mun. Samkvæmt lögum
þessum skyldi héraðsdómur fara með dómsvald í refsi-
málum í sveitum. Einkamál mátti sækja, hvort sem vildi,
fyrir lögmanni eða skiladómi, sem var einkadómstóll. Mál
mátti og höfða beint fyrir lögþingunum. Málum mátti
skjóta frá héraðsdómi til lögþinganna, þó refsimálum ein—

ungis, ef dómendur urðu ekki allir á eitt sáttir. Í kaupstöð-
um skyldi mál höfða fyrir lögmanni. Úrskurði hans mátti
skjóta til bæjarmóts. Dómur bæjarmóts var einungis lög—

fullur, ef lögmaður, fógeti og sýslumaður samþykktu hann.
Loks var lögmaður dómstjóri í lögréttu á lögþingunum. Lög-
þingin gátu ekki breytt úrskurði, sem lögmaður hafði upp
kveðið, heldur einungis ritað konungi álitsgerð um málið,
og kvað konungur þá upp dóm í málinu „með vitra manna
samþykki, því at hann er yfir lögin skipaðr“. Á lögþingum
réð annars lögmaður og þeir lögréttumanna, sem honum
fylgdu að málum, úrslitum, en ágreiningi dómenda mátti
skjóta til konungs, svo sem áður segir.
7. Fé er afl þeirra hluta, sem gera skal. Ekkert ríkis-

vald eða framkvæmdar er öflugt án valds til álagningar
skatts. Hinir fornu konungar Noregs höfðu margar tekju-
lindir, þótt lög settu nokkrar skorður við því valdi. Þeir
höfðu tekjur af konungsjörðum, heimild til að heimta af
mönnum skatt til landvarna, rétt til að fara að veizlum
um lönd sín, rétt til dánarfjár og aldauðaarfs, rétt til tolla,
rétt til sakeyris í víðtækum mæli, myntrétt, rétt til al-
menninga o. fl.

D. Víkingaríki.“
Á 8. öld komst mikil hreyfing á þjóðir þær, sem Norð-

urlönd byggðu. Hófst þá hin svonefnda víkingaöld. Lífs-

1) Heimildarrit: P. A. Munch: Det norske Folks Historie, Kristiania
1852 0. áfr. Jón Jónsson: Vikingasaga, Rvík 1915. 0. Montelius: Sveriges
hednatid samt medeltid. J. Steenstrup: Normannerne 1—4, Köbenhavn
1876—1882. Erik Arup: Danmarks Historie I—II, 1925—1932. G. Turville-
Petre: The Heroic Age of Scandinavia, London 1951.
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skoðun hinna heiðnu Norðurlandamanna var sú, að ung-um mönnum væri það hinn mesti framavegur og auðnu
að stunda hermennsku og afla sér á þann hátt fjár. Talið
er og, að mannfjöldi hafi á þessum tíma verið orðinn þaðmikill á Norðurlöndum, að erfitt hafi verið með þeim að-ferðum og ræktunarháttum, er þá tíðkuðust, að afla góðsviðurværis í heimalöndunum. Smáríkin á Norðurlöndum
tóku á þessum tíma að bindast nánari höndum og hafa
friðsamlegri samskipti en áður. Ungir höfðingjar fóru núað leita lengra til fanga en áður, enda óx kunnátta mannaí skipasmíði og siglingum. Urðu menn þess og vísir, að
tiltölulega hægt var að gera innrás í rík lönd, sem enguskipaliði höfðu á að skipa. Í öndverðu hefur víking veriðrekin af fámennum flokkum víkinga, en smám samanlærðist víkingum sú list að koma sér upp stórum herjum,
sem oft réðu skipum, svo hundruðum skipti. Foringjarherja þessara settu liðsmönnum sínum ströng lög, víkinga-
lög. Víkingaherinn varð mannfélag út af fyrir sig.Ef vel gekk og Víkingaherinn var sigursæll, settust vík-
ingar að í hinum undirokuðu löndum, skiptu landinumilli
sín, settu sér lög, sem meira eða minna voru sniðin eftir
þeim rétti, sem þeir höfðu búið við í heimalandi sínu, ogundirokuðu þá, sem fyrir bjuggu í landinu, en endirinnvarð venjulega sá, að víkingar runnu saman við þjóð þá,sem fyrir var.
1. Víkingar hófu snemma á öldum hernað í Austurveg.Voru það einkum Svíar, svo og Danir, sem herjuðu á þess-um slóðum. Töluverðir flutningar Svía virðast hafa áttsér stað til landanna austan Eystrasalts, og sænskir kon—

ungar hafa viljað halda undir Svía löndum þeim, semsænskir menn byggðu þar, t. d. Finnlandi, Kirjálalandi
og Kúrlandi. Rúrik (Hrærekur) er herkonungur sænskurnefndur. Hann sótti með víkingaher sinn, er tveir bræðurhans stjórnuðu með honum, inn í Rússland um 860 oglagði undir sig geysiviðáttumikil lönd. Gerðist Rúrik kon—
ungur yfir löndum þessum og hafði aðsetur í Novgorod(Hólmgarði), en fyrirliðar hans í öðrum borgum Rúss—
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lands, þar á meðal Kijev (Kænugarði). Ríki það, sem
þessir menn stofnuðu í Rússlandi var óháð Svíaveldi.
Ríki Garðakonunga stóð um langan aldur. Aðseturs-

staður þeirra varð Kænugarður. Innfæddir menn nefndu
aðkomumennina Routsi, þ. e. ræðara, og er nafnið dregið
af því, að þeir komu skipum upp eftir stórám Rússlands.
Aðkomumenn blönduðust smám saman þeim þjóðum, sem
fyrir voru, og tóku að mæla á slafneska tungu. Talið er, að
konungar af ætt Rúriks hafi ráðið ríkjum í Rússlandi fram
til ársins 1598. Fornar islenzkar heimildir geyma margar
frásagnir um hina fornu Garðakonunga. Ólafur konungur
Tryggvason ólst upp við hirð eins þeirra, og þangað austur
leitaði Ólafur konungur Haraldsson, er hann hafði hrökkl-
azt frá völdum í Noregi.
2. Eftir 840 tóku stórir herir víkinga að herja á lönd í

vestanverðri Miðevrópu, og varð Frakkland fyrir geysi-
legum ágangi víkingaherja, t. d. sat einn slíkur her um
Parísarborg allt að því heilt ár, 885—86, en varð loks frá
að hverfa. Loks tókst hinum fræga víkingahöfðingja
Göngu-Hrólfi að stofna víkingaríki umhverfis mynni
Signufljótsins. Hafa afkomendur hans og víkinga hans
haft mikil áhrif á sögu Frakklands, Englands og annarra
landa.
3. Árið 865 hófu víkingaherir að herja á austurströnd

Englands, og 1. nóvember 867 unnu þeir borgina York. Þar
bjuggu þeir um sig, skiptu landi milli sín og sóttu síðan
til landvinninga víða um landið. Tókst þeim að leggja
undir sig mikinn hluta norður- og austurhéraða landsins.
Eftir 12 ára styrjöld var framsókn þeirra stöðvuð af Álf-
ráði konungi (Alfred the Great), en víkingar héldu þeim
löndum, sem þeir höfðu þegar unnið. Nefndist ríki þeirra
Danalög. Í þessu heiti fólst það, að á landsvæði þessu réðu
menn af dönskum uppruna, og danskar réttarvenjur giltu
þar, en víkingaríki þetta var óháð Danmörku um stjórn,
þótt danskir og norrænir herkonungar réðu þar fyrir
landi. Á 10. öld komust enskir konungar til valda í Dana-
lögum, en eftir árið 1000 lögðu þeir Sveinn tjúguskegg
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Danakonungur og sonur hans Knútur ríki allt England
undir sig. Stjórnskipulegt samband milli Danmerkur og
Englands átti einungis rót sína að rekja til konunga þess-
ara persónulega og var úr sögunni, er þeirra naut ekki
lengur við.
4. Frá því á fyrri hluta 9. aldar og fram á 11. öld herj-uðu norrænir herkonungar, aðallega norskir, á Írlandi.

Tókst þeim fljótt að koma á stofn víkingaríki í Dublin
og víðar á Írlandi og réðu þar ríkjum um langan aldur,
þótt á ýmsu gengi í viðskiptum þeirra við landsmenn.
Virðist einkum skortur á samheldni hafa valdið því, að
norskum mönnum tókst ekki að verða fastir í sessi á Ír-
landi og vinna landið til fullrar frambúðar. ýmsir hinna
íslenzku landnámsmanna höfðu farið frá Noregi vestur
um haf til Írlands og dvalizt þar um nokkurn tíma, áður
en þeir lögðu leið sína til Íslands.

E. Hjaltland og Orkneyjar.“
Orkneyjar byggðust frá Noregi og höfðust víkingar þarvið. Þegar Haraldur hárfagri hafði lagt undir sig allan

Noreg, lögðu margir höfðingjar, sem ekki vildu lúta hon-
um, leið sína til eyjanna og settust þar að. Herjuðu þeirsíðan þaðan á ríki Haralds. Hann fór því herför til eyj-
anna, stökkti andstæðingum sínum þaðan og lagði eyjarn-
ar undir veldi sitt. Gerðust þá margir eyjaskeggjar land-
námsmenn á Íslandi. Haraldur fékk Rögnvaldi Mærajarli
yfirráð eyjanna. Réðu síðan norskættaðir jarlar um lang-
an aldur fyrir eyjunum. Ríktu þeir allsjálfstætt, en játuðu
þó öðru hverju veldi Noregskonungs og heimtu skatt hon-
um til handa. Á eyjunum var háð alþingi, þar sem lög
voru sett, er ætla má, að sniðin hafi verið að meira eða
minna leyti eftir Gulaþingslögum, en eyjarnar lutu ekki

1) Heimildarrit: Flateyjarbók. Snorri Sturluson: Heimskringla. KonradMaurer: Altnordische Rechtsgeschichte 1. P. A. Munch: Det norske FolksHistorie.
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norsku lögþingunum.1) Lögmaður sagði upp lögin að nor—

rænum hætti. Eyjarnar féllu undir veldi Danakonungs
ásamt Noregi, og er dóttir Kristjáns I. giftist Jakob III.
Skotakonungi 1468, voru eyjarnar veðsettar fyrir heiman—
mundi hennar. Veðskuldin var ekki greidd, og hlaut Skota-
konungur þvi eyjarnar.
Hjaltland laut lengi Orkneyjajörlum, en varð síðar sér-

stakt skattland Noregskonungs. Lög þess voru sniðin eftir
Gulaþingslögum.Afdrif Hjaltlands urðu þau sömu og Orkn-
eyja.

F. Suðureyjar?)
Norðmenn tóku sér og bólfestu á Suðureyjum og stund—

uðu þaðan vikingsskap. Haraldur hárfagri gerði og herför
þangað og lagði eyjarnar undir veldi sitt. Var eyjunum
siðan stjórnað ýmist af Orkneyjajörlum eða Austmanna-
konungum i Dublin. Fyrirmenn á eyjunum nefndust lög—

menn, jarlar eða siðar konungar. Síðast á 11. öld náði
Noregskonungur aftur yfirráðum á eyjunum, og voru þær
síðan skoðaðar skattland Noregskonungs, unz eyjarnar
voru seldar Skotakonungi með sáttmálanum i Perth 1266.

Andvirðið var ekki greitt og var gefið eftir í sambandi við
hjúskap Jakobs III. og dóttur Danakonungs.
Yfirráð Noregskonunga voru yfir Suðureyjum, en eyj-

arnar 1utu að engu norsku lögþingunum, sbr. A. Taranger,
Tidsskrift for Retsvidenskab, 1929, bls. 103.

G. Færeyjar.“
Færeyjar virðast hafa byggzt aðallega frá Noregi.

Eyjarnar voru upphaflega sjálfstætt þjóðfélag. Lög-
þing eða alþingi eyjanna var haldið í Straumey nálægt

1) Sbr. A. Taranger i Tidsskrift for Retsvidenskab, 1929, bls. 103.
2) Sbr. Konrad Maurer: Altnordische Rechtsgeschichte I. P. A. Munch:

Det norske Folks Historie.
3) Heimildarrit: Flateyjarbók, Heimskringla. Konrad Maurer: Alt-

nordische Bechtsgeschichte I. P. A. Munch: Det norske Folks Historie.
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Þórshöfn. Lögmaður sagði þar upp lögin að norrænum
sið. Talið er, að Færeyjar hafi orðið norskt skattland 1035
á dögum Magnúsar góða Noregskonungs. Samkvæmt rétt—

arbót Magnúsar lagabætis 1273 skyldu Gulaþingslög ganga
í Færeyjum, og voru eyjarnar frá þeim tíma taldar einn
hluti Noregs að lögum og komust í samband við Danmörku
ásamt Noregi, en voru undanskildar, er Danakonungur
varð að láta Noreg af hendi við Svíþjóð 1814.



5 2.

Ísland.
Rétt þykir að gefa hér til bráðabirgða örstutt yfirlit

yfir höfuðatriði hinnar fornu stjórnskipunar Íslands, en
vikið verður rækilegar að henni siðar.
Ísland byggðist á tímabilinu 870—930. Talið er, að mikill

hluti landnámsmanna hafi komið frá Noregi, en margir
þeirra komu einnig frá Hjaltlandi og Orkneyjum, Suður-
eyjum, Írlandi, Skotlandi og frá fleiri löndum, en þess er
að geta, að sumir þessara manna höfðu áður flutzt frá
Noregi til landa þessara, dvalizt þar um skeið og haldið
siðan þaðan til Íslands.
Á árunum 870—930 var ekkert allsherjarriki á Íslandi,

og, ekkert allsherjarlöggjafarþing, sem sett gæti öllum
landsmönnum lög, en ætla verður, að landsmenn hafi á
þessu tímabili lifað eftir norskum réttarvenjum, sem þeir
höfðu búið við í Noregi. Íslendingar komu sér saman um
að stofna allsherjarriki 930 g settu sér sameigin lög, Úlf—

ljótslög, sem kennd hafa verið við lögspeking þann, er
annaðist samning þeirra. Samkvæmt lögum þessum og
breytingum þeim, sem á þeim voru síðar gerðar, var þjóð-
félagsskipunin í aðalatriðum sú, að landinu var skipt í
goðorð, upphaflega 36, en síðar 39. Goðar veittu í heiðn-
um sið forstöðu hofum og blótum, héldu uppi reglu og
friði meðal SVQÍÉÆIÍIHQUDQ„S»„Í_III_13 og þingmanna og höfðu
allvíðtækt framkvæmdarvald hver í sinu takmarki. Aðal-
þjóðfélagsstofnuninvar Alþingi, sem háð var einu sinni á
ári í júnímánuði á Þingvelli. Það fór með löggjafarvald og
dómsvald. Stofnun sú, sem löggjafarvaldið hafði á helgi
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nefndist Lögrétta. Í henni áttu sæti goðarnir 39, lögsögu-
maður, báðir biskuparnir, eftir að biskupsstólar höfðu
verið settir á stofn, svo og 9 menn aðrir, sem goðar nefndu.
Þeir menn, sem nú voru taldir, höfðu atkvæði um löggjöf
landsins, en til umráða hverjum goða voru þar að auki
nefndir tveir menn, sem setu áttu í Lögréttu, en höfðu ekki
atkvæðisrétt. Lögrétta kaus lögsögumann til þriggja ára í
_senn, Stanfhansyar auk setu í Lögréttu að segja nú;) öll
lög landsmanna á Alþingi, og skyldi hann ljúka þeirri upp-
sögu á þremur þingum. A Alþingi fóru sérstakir dómstólar
með dómsvald. Goðarnir nefndu dómendur. E'r ætlun
manna, að upphaflega hafi einungis verið einn alþingis-_
dómur, en um 965 var landinu skipt í fjórðunga, og var
þá eða nokkru síðar sú breyting _gerð á dómaskipun Al-
þingis, að sérstakur dómstóll var settur á stofn fyrir hvern
landsfjórðung. Árið 1004 var stofnsettur fianlardómur.
Mátti skjóta til hans ýmsum málum, sem ekki lukust fyrir
fjórðungsdómunum. Var dómstóll þessi því hæstiréttur
landsins.
Arið 1000 var kristin trú leidd í lög. Biskupsstólar voru

tveir settir á stofn á Íslandi, annar nær miðri 11. öld, en
hinn skömmu eftir 1100.
Hin forna stjórnskipun stóð, unz Ísland gekk Noregs—

konungi á hendur 1262.
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Grænland.

A. Um landnám á Grænlandi.
Í Landnámu er getið Gunnbjarnar nokkurs Úlfs—

sonar, er rekið hafi vestur fyrir Ísland og þá. fundið svo-
nefnd Gunnbjarnarsker. Verður að ætla, að hann hafi
verið í landnámsför til Íslands, enda átti hann náin skyld—
menni meðal landnámsmanna, bróður og syni. Er líklegt
talið, að för Gunnbjarnar hafi verið farin á fyrstu árum
9. aldar. Um eða eftir miðja 10. öld hófu tveir íslenzkir
menn, þeir Snæbjörn galti Hólmsteinsson og Hrólfur rauð-
senzki leit að löndum í vestur frá Íslandi, en ekki varð
árangur af þeirri för.
Um bygging Grænlands segir Ari Þorgilsson hinn fróði

í Íslendingabók sinni, 6. kapítula: „Land þat, es kallat es
Grænland, fannzc oc þygþisc af Íslandi. Eiríkr enn rauþi
hét maþr, breiþfirþcr, es fór út heþan þangat, oc nam þar
land, es siþan es kallaþr Eiríksfjörþr.Hann gaf namn land—
ino, oc kallaþi Grænland, oc (Ivaþ menn þat möndo fýsa
þangat farar, at landet ætti namn gótt. Þeir fundu þar
manna vister bæþi austr og vestr á landi, oc keiplabrot oc
steinsmíþi þat, es af þuí má scilia, at þar hafþi þess conar
þióþ farit, es Vínland hevir bygt oc Grænlendingar calla
Scrælinga, en þat vas, es hann tóc byggva landet xiiii
vetrom eða xv fyrr an cristni gvæmi hér á Ísland, at þuí,
es sá talþi fyr Þorkeli Gellissyni á Grænlandi, es sjálfr
fylgþi; Eiríki enom rauþa út.“
Um Eirík hinn rauða og landnám Grænlands segir svo

í Landnámu?)
l) Grönlands historiske Mindesmærker, I, bls. 172 0. áfr. Hvorki hér né
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„Hér hefr Grænalands landnám.
Þorvaldr son Ásvalds Úlfssonar Yxna-Þórissonar og

Eirekr rauði son hans fóru af Jaðri fyrir víga sakir ok
námu land á Hornströndum ok byggðu at Dröngum. Þar
andaðist Þorvaldr. Eirekr fékk þá Þjóðhildar, dóttur Jör-
undar Atlasonar ok Þorbjargar knarrarbringu, er þá átti
Þorbjörn inn haukdælski. Réðsk Eirekr þá norðan ok
ruddi lönd í Haukadal. Hann bjó á Eireksstöðum hjá
Vatnshorni. Þá felldu þrælar Eireks skriðu á bæ Val-
þjófs á Valþjófsstöðum, en Eyjólfr saurr frændi hans drap
þrælana hjá Skeiðsbrekkum upp frá Vatnshorni. Fyrir þá
sök vá Eirekr Eyjólf saurr. Hann vá ok Hólmgöngu-Hrafn
á Leikskálum. Geirsteinn ok Oddr á Jörva, frændr Eyjólfs,
mæltu eftir hann. Þá var Eirekr gerr úr Haukadal. Hann
nam þá Brokey ok Oxney ok bjó at Tauðum í Suðrey enn
fyrsta vetr. Þá léði hann Þórgesti setstokka. Síðan fór
Eirekr í Oxney ok bjó á Eireksstöðum. Þá heimti hann set-
stokkanna ok náði ei. Eirekr sótti setstokkana á Breiða-
bólsstað. En Þorgestr fór eptir honum. Þeir börðust
skammt frá garði at Dröngum. Þar féllu tveir synir Þor-
gests ok nokkrirmenn aðrir. Eptir þat höfðu hvorir tveggja
setu. Styr veitti Eireki ok Eyjólfr úr Svíney ok synir Þór-
brands úr Álptafirði ok Þorbjörn Vífilsson. En Þorgesti
veittu synir Þórðar gellis ok Þorgeir úr Hítardal, Áslákur
úr Langadal ok Illugi son hans. Þeir Eirekr urðu sekir á
Þórnesþingi. Hann bjó skip í Eireksvogi. En Eyjólfr
leyndi honum í Dimunarvogi, meðan þeir Þorgestr leituðu
hans um eyjar. Þeir Þorgeir ok Eyjólfr ok Styr fylgdu
Eireki út um eyjar. Hann sagði þeim, at hann ætlaði at
leita lands þess, er Gunnbjörn son Úlfs kráku sá, er hann
rak vestr um Ísland, þá er hann fann Gunnbjarnarsker.
Hann kveðst aptr mundu leita til vina sinna, ef hann fyndi
landit. Eirekr sigldi undan Snæfellsnesi. En hann kom
utan at Miðjökli, þar sem Bláserkr heitir. Hann fór þaðan
suðr með landi at leita þess, ef þannig væri byggjandi.
síðar í þessu riti er hirt um að fylgja nákvæmlega stafsetningu heimildar—
rita.
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Hann var enn fyrsta vetr í Eireksey nær miðri enni vestri
byggð. Um vorit eptir fór hann til Eiriksfjarðar ok tók
sér þar bústað. Hann fór þat sumar i ena vestri óbyggð
ok gaf viða örnefni. Hann var annan vetr i Eirekshólm-
um við Hvarfsgnýpu. En it þriðja sumar fór hann allt
norðr til Snæfells ok inn í Hrafnsfjörð. Þá lézt hann kom-
inn fyrir botn Eireksfjarðar. Hvarf hann þá aptr. Ok var
inn þriðja vetr i Eiriksey fyrir mynni Eireksfjarðar. Eptir
um sumarit fór hann til Íslands ok kom í Breiðafjörð.
Hann var þann vetr á Hólmslátri með Ingólfi. Um vorit
börðust þeir Þorgestr, ok fékk Eirekr þá ósigr. Eptir þat
voru þeir sættir. Þat sumar fór Eirekr at byggja land þat,
er hann hafði fundit ok hann kallaði Grænland, því at
hann lét þat menn mjök mundu fýsa þangat, ef landit
héti vel.
Svá segja fróðir menn, at þat sumar fóru XXV skipa til

Grænlands úr Breiðafirði ok Borgarfirði, en XIIII komust
út, sum rak aptr, en sum týndust. Þat var XV vetrum fyrr
en kristni var í lög tekin á Íslandi.
Herjólfr hét maðr Bárðarson Herjólfssonar, frænda

Ingólfs landnámsmanns. Þeim Herjólfi gaf Ingólfr land á
milli Vágs ok Reykjaness. Herjólfr enn yngri fór til Græn-
lands, þá er Eirekr enn rauði byggði landit. Með honum
var á skipi suðreyskur maðr kristinn, sá er orti Hafgerð-
ingadrápu. Þar er þetta stef í:

Mínar bið ek munkareyni
meinalausan farar beina
heiðis haldi hárrar foldar
hallar drottinn yfir mér stalli.

Herjólfr nam Herjólfsfjörð, ok bjó á Herjólfsnesi. Hann
var inn göfugasti maðr.
Eirekr nam síðan Eireksfjörð og bjó í Brattahlíð, en

Leifr son hans eptir hann. Þessir menn námu land á Græn-
landi, er þá fóru út með Eireki. Herjólfr Herjólfsfjörð.
Hann bjó á Herjólfsnesi, Ketill Ketilsfjörð, Hrafn Hrafns—
fjörð, Sölvi Sölvadal, Snorri Þorbrandsson Álptafjörð,
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Þorbjörn glóra Siglufjörð, Einar Einarsfjörð, Hafgrímr
„Hafgrímsfjörð ok Vælahverfi, Arnlaugr Arnlaugsfjörð.
En sumir fóru til Vestribyggðar,
Maðr hét Þorkell farsgrkr, systrungr Eireks rauða. Hann

fór til Grænlands með Eireki ok nam Hvalseyjarfjörð ok
víðast milli Eireksfjarðar ok Einarsfjarðar ok bjó í Hvals-
eyjarfirði. Frá honum eru Hvalseyjarfirðingar komnir.
Hann var mjök ramaukinn.“
„Þórvaldr Ásvaldsson, Úlfssonar Yxna-Þórissonar nam

Drangaland ok Drangavík til Enginess, ok bjó at Dröng—
um alla æfi. Hans son var Eirikr rauði, er byggði Græn-
land, semvnyrr segir.“ (Grönl. hist. Mindesm., I.. bls. 190).
Eiríks saga rauða, 1. kap., og Þorfinns saga karlsefnis,

2.kap., lýsa fundi Grænlands1 meginatriðum á sama hátt
og Landnáma, svo að ekki þykir ástæða til að taka hér
upp lýsing þeirra. Í XXIV. kapítula Eyrbyggjasögu er sagt
frá því, erÞorgestur inn gamli sótti Eirik rauða til sektar
á Þórnesþingi. Ekki eru afbrigði í þeirri frásögn, þau er
máli skipta. Bygging—rænlands er þar talin hafa gerzt
14 vetrum áður en kristni var lögtekin á Íslandi.

1. Eiríkur rauði var íslenzkur maður.
Eiríkur rauði fann Grænland, nam þar fyrstur norrænna

manna land og „var þar með mestri virðingu, ok lutu allir
til hans“, svo sem segir í sögu hans. Ari fróði nefnir hann
mann íslenzkan og getur þess ekki, að hann færi fæddur
í Noregi, og í Flóamannasögu er hann kallaður maður ís—

lenzkur. Nú segir að vísu svo í Landnámu, Eiríks sögu og
Þorfinns sögu karlsefnis, að hann væri fæddur í Noregi,
en farið þaðan vegna víga til Íslands. En jafnvel þótt
l_3_ir_il_{ur hefði verið fædder í Noregi, þá hafði hann öðngt
þegnrétt á Íslandi: áður en hann var sektaður; Heimilis-
festi á Íslandi og dvöl þar 3 vetur eða lengur aflaði mönn-
um fullra þegnréttinda þar, Grg. I a 38. Eiríkur hafði
dvalízt á Íslandi alla ævi eða a. In. k. allt að 30 vetrum,
er hann lagði upp i landaleit sína. Um þegnrétt hans á Ís-
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landi verður því ekki efast fram til þess, er hann var
sektaður, en spurningin er, hvort hann missti þau réttindi
ve na sektar sinnar. Sk' menn voru ven'ule a óælir
óferjandi og óráðandi öll biargráð. Björg við þá varðaði
hjálparmenn skóggang, sbr. Grg. 1 & 122, II 13, 198, 359.
Þeir áttu ekki útkvæmt, þ. e. þeir máttu ekki koma aftur
til Íslands, ef þeir komust til útlanda, I a 122. Þeir voru
Ldræpir hverjum __manni, sem var,„I a 88,_96, 121, 185—190,
11 397—402. Ef menn færðu þeim, er skógarmann hafði
sóttan til sektar, skógarmanninn, þá varðaði þann mann
skóggang, ef hann lét skógarmannínn komast undan, I a
186, II 398, enda gat saksóknari ekki sætzt við skógar—
manninn eða gefið honum eftir sektina. Skógarmenn voru
því útskúfaðir úr þjóðfélaginu og nutu hvorki mannhelgi,
eignhelgi né annarra réttinda ???-lögum;.
Fjörbaugsmenn voru hins vegar friðhelgir innan fjör-

baugsgarðs, en utan hans óhelgir sem skógarmenn, I a
88—92, 96, 118, 119. Ef fjörbaugsmanni tókst ekki að kom-
ast úr landi héðan á þremur næstu árum, eftir að hann
varð sekur, breyttist sekt hans í skóggang, I a 88, 118, 119,
II 282. Meðan hann dvaldist erlendis, var hann friðhelgur
og „ef hann cömr út hingat þá er hann hefur III vetr
ábrott verit, þá er hann svá sýkn sem aldrigi gygemi sú
sekt á hendr honum“= I a 91.
Líkur benda til þess, að Eiríkur rauði hafi einungis

verið dæmdur sekur fjörbaugsmaður á Þórnessþingi:
a) Vinir hans veita honum hjálp eftir dóminn til und-

ankomu, án þess sé getið, að þeir hafi brotið lög með því.
b) Eiríkur dvelst i Grænlandi þrjá vetur, einmitt þann

tíma, er hann þurfti að vera erlendis til að vera sýkn
maður á Íslandi.

(3) Eftir endurkomu sína til Íslands dvelst hann á heim-
ili islenzks bónda, án þess að séð verði, að bóndinn hafi
verið talinn brotlegur við lög með því að taka við Eiríki.
d) Þorgestur hinn gamli sættist við Eirík. Verður ekki

séð, að söguritarar hafi talið hann brjóta lög með þeirri
sættargerð.
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Jón Dúason segirl): „Við segjum það því fyrir víst,“
að Eiríkur var aðeins sekur fjörbaugssekt, er fólst í því,
að hans íslenzku þegnréttindi voru sett úr gildi á Ís-
landi um þrjá vetur, en ekki utan Íslands?) og að Eiríkur
fer út til þess að bjarga sinum íslenzka þegnrétti og til
að geta verið alsýkn isl. þegn framvegis eftir 3 vetra
útivist. Er þá hægt að bera brigður á það, að hann
hafi verið Íslendingur!“ Þessi ummæli Jóns verða ekki
skilin öðruvísi en svo, að dvöl Eiríks á Grænlandi hafi
verið dvöl í útlandi, ekki dvöl á Íslandi eða íslenzku bióð-
arlandi. En, nú segir sami höfundur á öðrum stað:3)
„Grænland var, áður en það varð numið, íslenzkur almenn—
ingur og íslenzkt þjóðarland (statsterritorium).“ Það
virðist ekki fært aðosamrýmaþessi tvenn ummæli höfundar.
Ólafur Lárusson nefnir Eirík rauða skógarmann Þor—

gests gamlaf) en ekki verður séð, á hverju hann reisir þá
skoðun sína.
Samkvæmt framanskráðu verður að gera ráð fyrir, að

Eiríkur rauði hafi verið islenzkur þegn, sýkn að lögum,
er hann gerðist forgöngumaður landnámsmanna á Græn-
landi árið 985 eða 986.

2. Aðrir landnámsmenn á Grænlandi.
Landnámsmennirnir voru, að því er ráða má af heim-

ildarritunum, úr Borgarfirði og Breiðafirði. Um suma
þeirra er beinlínis sagt, að þeir voru islenzkir menn, og
sama virðist gilda um hina, þar sem skýrt er frá því, að
þeir færu úr Borgarfirði og Breiðafirði og þess ekki getið,
að þeir kæmu frá öðrum þjóðlöndum. Einungis um einn
þeirra er þess getið, að hann var maður suðureyskur.
Þessir Íslendingarstofnnðu tvær byggðir á Grænlandi—,
Eystri byggð og Vestri byggð. Að hætti Íslendinga voru
líðiti bólstaða þeirra á Grænlandi og örnefni þar dregin

1) Réttarstaða Grænlands, bls. 266.
2) Auðkennt hér.
3) Réttarstaða Grænlands, bls. 277.
4) Réttarstaða Grænlands að fornu, Andvari 1924. bls. 35.
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af nöfnum landnámsmanna, staðháttum eða jafnvel tekin
eftir átthögum á Íslandi.
Eystri byggðin er á suðvesturströnd, vestanvert við Kap.

Farvel, frá nálægt 60 st. norðurbreiddar til 61 st. n. br.
Þá tekur við „óblggð hin vestri“, er talin var „6 daga
róður 6 mönnum á sexæringi“. Vestri byggð tók síðan við.

B. Uff}. þjóðfélagSSkipun grænlenzku byggðanna.

__» 1. Um lögskipan á Grænlandi.

Eðlisrök lágu til þess, að grænlenzku landnámsmenn-
irnir héldu, svo semikostur var, háttum þeim, er þeir
höfðu alizt upp við og vanizt á Íslandi; Réttarvenjur þær
og siðareglur, sem þeir höfðu búið við á Íslandi, hafa
vitaskuld í meginatriðum gilt áfram í skiptum þeirra á
Grænlandi, a. m. k. fyrst um sinn. En þetta sker ekki úr
um það, hvert var horf landnemabyggðanna á Grænlandi
til íslenzka lýðveldisins. Eins og rakið hefur verið áður
í ritgerð þessari, var í mörgum hinna germönsku landa
sameiginn konungur tákn þess, að lönd eða landshlutar
töldust eitt og sama ríki. Hvorki Ísland né Grænland lutu
Íonungi á þeim tíma, sem hér er rætt um, og slíkur mæli-
kvarði verður því ekki lagður á samband landanna.
Ekki hefur varðveizt lögbók eða lagasafn, er gilt hafi

sérstaklega fyrir hinar fornu byggðir á Grænlandi. Er rann—
saka skal, hvort byggðirnar á Grænlandi hafi verið hluti
hins íslenzka þjóðfélags, verður því að beina athyglinni
aðallega að hinum fornu lögum Íslendinga, Grágás, en
áður en verkefni þetta er tekið til meðferðar, bykir rétt
að drepa lítið eitt á aðrar heimildir, sem nefna Grænland.

2. Höfðingjastjórn og goðorð á Grænlandi.

Í Eiríks sögu rauða segir svozl) „Eiríkr rauði bjó í

Brattahlíð, hann var þar með mestri virðingu, ok lutu

1) Grönl. hist. Mindesm., I, 208—210.
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allir til hans.“ Í Landnámu segir: „Eiríkr nam síðan
Eiríksfjörð ok bjó í Brattahlíð, en Leifr son hans eftir
hann.““) Í Fóstbræðrasögu segir um Þorkel son Leifs:
„Þorkell Leifsson var þá höfðingi yfir Eiriksfirði. Þorkell
var mikill höfðingi, ríkr ok vinsæll, hann var vin mikill
hins helga Ólafs konungs.“) Er Þórdís, systir Þorgríms
trölla, ætlar að fara að Þormóði Kolbrúnarskáldi, þar semhann var á víst með þeim Gamla og Grímu, leitar hún
leyfis Þorkels til þess og segir við Þorkel: „Ek ætla at fara
á fund þeirra Gamla ok Grímu þingmanna þinna, því at
ek þikkjumst þess vís orðin, at þar er kominn Þormóðr
skógarmaðr várr.“3)
Um Þor rím trölla segir svo í sömu sögu: „Þorgrímr

trölli Einarsson bjó í Einarsfirði á Löngunesi. Þorgrímr
var goðorðsmaður, mikill höfðingi, rikr ok fjölmennr.
garpr inn mesti í skaplyndi.“4) Þorgrímur var uppi á 11.
öld.
Upphaf Grænlendingaþáttar hljóðar svo: 22Sokki hét

maðr, ok var Þórisson, hann bjó í Brattahlíð á Grænlandi.
Hann var mikils virðr ok vinsæll. Einarr hét son hans, ok
var mannvænlegr maðr. Þeir feðgar áttu mikit vald á
Grænlandi, ok voru þeir þar mjög fyrir mönnum. Ein-
hverju sinni lét Sokki þings kveðja, ok tjáði þat fyrir
mönnum, at hann vildi at landið væri eigi lengr biskups-
laust, ok vildi at allir landsmenn legðu sína muni til at
biskupsstóll væri elfdur. Bændr játtuðu því allir. Sokki
bað Einarr son sinn fara þessa ferð til Noregs, kvað hann
vera sendiligstan mann þess erindis at fara. Hann kvaðst
fara mundu sem hann vildi.“5) Fór Einar síðan sendiför-
ina, 0g_var prestur, að nafni Arnaldr, skipaður biskup á
Grænlandi með umráði Noregskonungs.—Var þetta um
1127.

1) Grönl. hist. Mindesm., I, 180.
2) Tilvitnað rit. II, 314.
3) Tilvitnað rit, II, 364—366.
4) Tilvitnað rit, II, 316.
5) Tilvitnað rit, II, 680—682.
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Af framangreindum heimildum hefur það verið ráðið,
að höfðingj astjórn og goðorð hafi verið í Grænlandi. Þykir
víst, að a. m. k. tvö goðorð hafi verið í Eystribyggð og
tveir goðorðsmenn og annað þeirra goðorða hafi verið í
ætt Eiríks rauða, svo lengi sem afkomenda hans getur.
Heimildir geta ekki goðorðs í Vestribyggð, en sögumenn
telja líklegt, að goðorð hafi verið þar.1)

3. Þing.
Talað er um þing Grænlendinga í Fóstbræðrasögu og

Grænlendingaþætti Flateyjarbókar. Þingstaðurinn var
Garðar (nú Igaliko) í Einarsfirði. Í Fóstbræðrasögu segir:
„Um sumarit eptir þessa atburði fóru menn til þings í

Garða i Einarsfjörð. Þeir úr Eiriksfirði höfðu tjaldað
húðir sinar, ok var leiti á meðal ok þess er þeir höfðu
tjaldað úr Einarsfirði.“2) Þar á þingi vá Þormóður Kol—

brúnarskáld Þorgrim trölla. Í Grænlendingaþætti segir:
„Um vorit bjó Ozur mál til þings þeirra Grænlendinga,
ok var þat þing í Görðum, kom þar biskup ok Einarr
Sokkason, ok höfðu þeir fjölmenni mikit. Özur kom þar
ok skipverjar hans. Og er dómur var settr, þá gekk Einarr
at dómi með fjölmenni, ok kveðst ætla at þeim mundi erfitt
at eiga við útlenda menn í Noregi, ef svá skyldi þar: vilj-
um vér þau lög hafa er hér ganga, sagði Einarr, ok er
dómurinn fór út, náðu Austmenn ekki málum fram at
koma, ok stukku frá.“3) „Ok þeir skyldu snúast með
liðveizlu við þá úr Vestribyggð ok sækja til þings þeirra
Grænlendinga . . .“4)
Heimildarritin tala um dómstörf á þingi Grænlendinga.

Í Fóstbræðrasögu segir: „Böðvar ok Falgeirr bjuggu mál
til á hendr Þormóði, ok varð Þormóðr sekr skógarmaðr
um vígit“5) Þorgríms trölla.

1) Ólafur Lárusson: Réttarstaða Grænlands að fornu, Andv. 1924, bls. 55.
2) Grönl. hist, Mindesm., II, 328.
3) Grönl. hist. Mindesm., II, 694—696.
4) Grönl. hist. Mindesm., ll, 702.
5) Grönl. hist. Mindesm., II. 346.
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„Böðvarr Þórdísarson gerði sekjan Sigurð Sigríðarson
um áverka við Ljót“1) Þórunnarson.
Þorkell í Brattahlíð svarar Þórdísi systur Þorgríms

trölla svo: „Úlíklegt sýnist mér vera at Gamli muni varð-
veita skógarmann þinn, en þó mun ek fara, ef þér vilit.“2)

4. Löggjöf.
Í Grænlendingaþætti er frá því skýrt, að Austmaður

nokkur, að nafni Arnbjörn, hafi siglt af Noregi til Græn-
landi. Liðu nú nokkur sumur svo, að ekki spurðist til
Arnbjarnar...0g skipsfélaga hans. Þá var það) að grænlenzk—
ur maður, að nafni Sigurður Njálsson, sægarpur mikill, fór
ásamt fleiri mönnum til fanga í óbyggðir. Fundu þeir þá
lík þeirra Arnbjarnar svo og fémuni þá, er þeir höfðu
haft með sér. Hirtu þeir líkin og féð og höfðu með
sér til byggða, komu að máli við biskup og tjáðu honum
málavöxtu. Varð það að ráði, að skip Arnbjarnar, höfða—
skip svonefnt, var látið renna til biskupsstaðarins fyrir
sálum hinna önduðu, en „öðru fé skiptu þeir með sér, er
fundið höfðu, at grænlenzkum lögum“.3)
Systurson Arnbjarnar, er Özur hét, spurði þessi tíðindi

til Noregs. Fór hann ásamt öðrum mönnum, er misst höfðu
frændur sína á skipi Arnbjarnar, til Grænlands og krafð-
ist fémuna þeirra, er hinir önduðu menn höfðu látið eftir
sig. Biskupinn í Görðum varð fyrir svörum. „Kvaðst fé
tekit hafa eptir grænlenzkum lögum eptir slika atburði.“)
Bjó Özur þá mál „til þings þeirra Grænlendinga, ok var
þat þing í Görðum“, og komu þar biskup og Einar Sokka-
S_(_)ll. OgLer dómur var settur gekk Einar að dómi með fiöl-
menni og sagði: „Viljum vér þau lög hafa, er hér ganga,“)
Náðu Austmenn ekki málum fram að koma. Deila e si
leiddi til þess, að Einar Sokkason vó Özur.

1) Grönl. hist. Mindesm., II, 394.
2) Grönl. hist. Mindesm., II, 366.
3) Grönl. hist. Mindesm., II, 692.
4) Grönl. hist. Mindesm., II, 694.
5) Grönl. hist. Mindesm., II, 694.
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Er þetta vig spurðist, sendirKetill nokkurKálfssonmenn
á fund stýrimanns á skipi Özurar, .,okgggit honum svá,

at ek skal fara með máli á hendr EinariLþvi mér eru

kunnig grænlenzk lög, ok er búinn til viðjá“.1) Sokki

reyndi að sætta menn, en það tókst ekki. „Kaupmenn

gengu at dómi, ok hafði Ketill mál fram á hönd Einari.

Þá mælti Einar: Þat mun viða spyrjast, ef þeir bera oss

hér málum, ok gekk at dóminum ok hleypir upp ok fengu

þeir ekki haldit.“2) Síðar skyldi reyna sátt í málinu, en

hún tókst ekki, og var þá Einar Sokkason veginn.
Í Grænlendmætti virðist samkvæmt þvi, er nú hefur

verið rakið, hafa verið gert ráð fyrir sérstakri grænlenzkri

lögskiEan. Meðferðin á dánarfé því, sem fannst með lik-

um þeirra Arnbjarnar, er önnur en gert er ráð fyrir i ís-

lenzkum lögum.

5. Lögsaga.
Á 11. öld kom Íslendingurinn Skáld-Helgi til Grænlands.

Til eru rímur um ævi þessa manns. Eitt erindi þar hljóðar
svo:

Lýðurinn'gaf honum lögmannsstétt,
landsins skipar hann öllum rétt,
ýtum þótti engi nær
jafnvel vera til þess fær?)

Flestir þeir, sem um Skáld-Helga hafa ritað, eru þeirrar
skoðunar, að hann hafi verið gerður að lögsögumanni á

Garðaþingi. Þessu andmælir Jón Dúason4) og bendir á, að

á íslenzku og meðal Íslendinga hafi orðið lögmaðurjn-
ungis táknað lögfróðan m_a_n_n. Gegn þessu er á það bent,5)

að rímurnar um Skáld-Helga hafi ekki verið ortar fyrr en

1) Grönl. hist. Mindesm., II, 702.

2) Grönl. hist. Mindesm., 11, 706.
3) Grönl. hist. Mindesm., II, 532.
4) Béttarstaða Grænlands, bls. 290.
5) Ólafur Lárusson: Réttarstaða Grænlands að fornu, Andvari 1924, 58.
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um 1400, en á 14. og 15. öld hafi heitunum „lögsögumaður“
og „lögmaður“ oft verið ruglað saman. Eftir framanskráðu
erindi að dæma hefur starf Skáld—Helga verið meira en
venjulegs lögfræðilegs ráðunauts. Það virðist hafa verið
opinbert starf.
Það virðist vera augljóst mál, að sönnun fyrir því, að

byggðirnar i Grænlandi hafi verið hluti hins forna ís-
lenzka lýðríkis, verður ekki sótt í þær heimildir, sem nú
hafa nefndar verið. Er þá komið að þeirri heimild, sem
mestu máli skiptir, en það eru hin fornu lög Íslendinga.



5 4.

; Grágás.
' Aðalhandrit Grágásar, þau er varðveizt hafa, Konung.-
bók og Staðarhólsbók, eru að öllum líkindum rituð um og
eftir 13. öld. Konungsbók þó öllu fyrr en Staðarhólsbók.
Handritin eru safn laga, sem einstaklingar hafa fram-
kvæmt. Er trúlegt, að handrit þessi séu rituð eftir eldri
handritum. Hafa þeir, sem söfnuðu, sótt efnið í fleiri en
eitt handrit og síðan raðað efninu, eftir því sem þeim
þótti heppilegt. Þegar þetta er athugað, verður skiljanlegt,
að handritin geyma ekki að öllu sama efni, og þar sem
um sama efni er að tefla, er ákvæðum gerð mismunandi
_SÆL. Fræðimenn eru á einu máli um það, að Grágás hafi
að geyma fornan rétt. Verður því rannsóknarefni, hvaða
landsvæði ákvæ 1 rg. taka yfir, og hvort Grænland fellur
þar undir. —

Til yfirlits þykir rétt að telja fyrst þau ákvæði Grg., þar;
sem berum orðum er vikið að Grænlandi.
1. Í Grg. II 389 er þetta ákvæði: Ef maðr verðr veginn

á Grænalandi, ok skal þat hér enn sækja sem önnur er;
lendis Víg, fyrir þat fram, at eigi er skylt, at sannaðar—
menn hafi út þar verit hvártki þá né síðan. At tengdum
at eins skal þá vanda. Ef aðilinn er á Grænalandi ok sættist
hann þar á víg eða sækir um, ok er þá eigi hér sókn til.
Nú er eigi aðili út þar, ok sæklr annar maðr þar til fullra
laga, ok á aðili þó at sækja um björg þess manns hér, ok
þarf hann eigi at taka þær sakir af öðrum mönnum. En
ef annar maðr sækir út þar en aðilinn ok eigi til fullra
laga ok er þá sókn hér til.
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2. Í Grg. II 389—90 er svo ákveðið: Ef maðr verðr sekr
á Grænalandi ok er hver þeirra manna sekr hér er þar er
sekr. En svá skal hér sækja um björg hans hins seka
manns, er út þar varð sekr fullri sekt, sem hann yrði hér
sekr á várþingi, þar til er sagt er til sektar hans á Alþingi.
Svá skal maðr verja sök þá hér um víg þat, at leiða fram
at dómi v. vara landa, þá erþatlígdgi undir þegnskap sinn
at hinn vegni væri eigi fjörvi sinu at firr at sá maðr væri
þar eða þat ella at sjá maðr ætti fé sitt at verja eða fjör.
3. Grg. I a 240, 249 og II 90 kveður svo á: Ef maðr tekr

fé á Grænalandi, ok skal hann láta virða féit jafnt sem
austr ok fara utan á því skipi, er fyrst fer.
Eitt ákvæði skal hér enn tekið upp, enda þótt það nefni

Grænland ekki berum orðum, þar sem því hefur verið
haldið f1am, að það eigi við Grænland. Grg. I a 226, II 70:
Ef maðr á konur II hér á landi eða í örum lögum, þat
varðar fjörbaugsgarð.
Er rannsaka skal horf Grg. gagnvart Grænlandi, þvkir'

alls kostar ófullnægjandi að ræða þessi ákvæði ein út af
fyrir sig, og verður því ggint nokkuð frá stjórnarhögum ,hins íslenzka lýðrikis, áður en vikið verður að skyg'ingg
lagastað_a___þessa_ra.

_
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5 5.

Um stjórnskipan Íslendinga.
Hér að framan var drepið lauslega á meginatriði

hins forna íslenzka stjórnskipulags, sem lýst er í hinum
fornu ákvæðum Grg. Verður nú þessu efni gerð rækilegri
skil. Markmiðið er að leiða í ljós, hvort Alþingi Íslendinga
hafi verið handhafi æðsta þjóðfélagsvalds í hinum fornu
byggðum á Grænlandi, er stofnsettar voru með landnámi
E_iriks rauða og annarra landnámsmanna af Íslandi.

A. Höfðingjastjórn og goðorð.“
Margir hinna íslenzku landnámsmanna voru menn ætt-

stórir, voru komnir af hersum, jörlum og jafnvel konung—
um. Höfðu þeir og ættmenn þeirra farið með mikil manna-
forráð i heimalandi sínu að fornum germönskum sið og
haft um sig sveitir manna. Það má því ljóst vera, að menn
með þeirra skaplyndi hafi bráðlega gert sér far um að
afla sér mannaforráða i hinum nýju heimkynnum. Per-
sónulegt atgervi þeirra, ættarvirðing þeirra, vinsældir og
efnahagur hefur ráðið mestu uma hvernig_þeim tókst þessi
viðleitni. Heppni og hamingja hefur og lagt sitt lóð á VE
arskálina. Höfðingi, sem settist að í blómlegu og frjósömu
héraði, var líklegri til viðgangs en höfðingi, er bólfestu
tók á ófrjósömum og afskekktum stað. Mannaforráðin fól-

1) Sbr. Fr. Boden: Die isl'ándische Regierungsgewalt in der freistaat-
lichen Zeit, Breslau 1905.
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ust í því, að sveitarmenn fylltu flokk höfðingjans, voru
í liði hans, ef hann átti í höggi við aðra höfðingja eða
þurfti á liðstyrk að halda, en höfðinginn veitti hins vegar
sveitungum sínum skjól og hélt uppi málstað þeirra, ef
gengið var á hlut þeirra. Má ætla, að fyrirmyndin að þessu
sambandi höfðingja og sveitunga hafi verið smákonung-
dæmin norsku. Til að treysta stöðu sína enn betur reistu
höfðingjarnir hof og stóðu fyrir blótum og löðuðu menn ;
að sér með þeim hætti.
Eitt höfuðverkefni höfðingja var að halda uppi frið-

gæzlu hver í sínu takmarki, semja mál þeirra manna, sem
þar dvöldust í héraði þeirra, hreinsa héraðið. er illbýði
óð uppi, og refsa illvirkium. Héraðsstjórnin var því megin-
verkefni höfðingjans.

“ " '

Stór var hópur hinna ættgöfugu manna, er landið byggði.
Af því leiddi að fleiri en einn höfðingi tók sér bólfestu í
sama héraði. Hlaut þetta að leiða til samkeppni um manna-
forráðin og árekstra milli höfðingjanna. Úrslit þeirrar
samkeppni urðu, að hinir ríkustu, atgervismestu, ættgöf-
ugustu og heppnustu báru sigur af hólmi.
Landshögum var þá þannig háttað, að höfðingi ríkti

hver í sinu takmarki. Í stjórnarháttum hafa þeir beitt
norskum réttarvenjum, sem þeir höfðu alizt upp við. Ein-
staka höfðingi hefur og komið á stofn bingi að fornum
germönskum hætti til meðferðar mála innan héraðs, t. d.
geta heimildarritin um Þórnesþing, er Þórólfur mostrar-
skegg stofnaði, og Kjalarnesþing, sem Þorsteinn Ingólfs-
son setti á stofn.
Höfðingjum hefur brátt orðið það ljóst, að slík stjórn-

skipan, sem nú var lýst, gæti ekki staðizt til frambúðar.
Hafa þeir því orðið ásáttir um að stofna allsherjarríki í
landinu og setja á stofn allsherjarþiná er lögleiddi sam-
eigin réttarákvæði fyrir allt landið. Hið fyrsta alþingi var
háð 930, og gengu þá Úlfljótslög í gildi.
Höfuðdrættir stjórnskipunar voru raktir hér að framan

á bls. 24—25. Höfðingjar landsins, eða goðarnir, eins og
þeir nefndust, slepptu ekki völdunum úr hendi sér, þótt
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lög væru sett öllum landsmönnum. Þvert á“móti. Þeir lög-
festu valdastöðu sina, tryggðu sér hana og sínum niðjum

_ og reyndu að búa svo um hnútana, eftir því sem kostur
var, að aðrar ættir hrifsuðu ekki völdin úr höndum þeirra.
Upphaflega virðast 36 höfðingjar, eða goðar, hafa náð
þjóðfélagsvöldunum i sínar hendur, sbr. Íslendingabók

X Ara, & kap., og Hænsaþórissögu, 15. kap. Til þessa upp-
! haflega fyrirkomulags Vísar Grg., þar sem segir í I a 38:

_} „skal goði hver nefna mann í dóm, er fornt goðorð hefur
ok fullt, en þau eru full goðorð ok forn, er þing voru III í
fjórðungi hverjum, en goðar III í þingi hverju þá voru
þing óslitin“. Með lögum Þórðar gellis um fjórðungaskipt-' ingu, þingskipan og varnarþing i vígsmálum frá 965 varð
sú breyting á, að goðar fjölguðu i 39. Voru þeir nú 3 í
hverju þingi, en þingin 13 alls, 4 í Norðlendingafjórðungi,
en 3 í hverjum hinna fjórðunganna.
Lög kváðu að vísu á um það, hversu margir goðar skyldu

„hafa hlutdeild í stjórn landsins, en ýmsir menn sýnast
samt hafa tekið upp nv goðorð og aflað sér mannaforráða
að einhverju leyti í héraði, en sérstakt bióðfélagsvald að
lögum fengu þeir ekki með þeim hætti. Í Grg. I a 77 er
greint frá setningu fimmtardómsins og sagt, að goðar þeir,
sem „in nýju goðorð hafa“, skuli nefna eina tylftina í
fimmtardóm. Þessir nýju goðar sýnast ekki hafa haft
annað landstjórnarstarf en dómnefnu i fimmtardóminn
ásamt eldri goðum.
Lög sögðu, að hver bóndi svo og hver landeigandi, þótt,

búlaus væri, skvldi segjast i þing með einhverjum goða
innan sama fjórðungs, sbr. Grg. I a 136—141, II 272, 279.
Alþingi gat veitt leyfi til, að maður segðist í þing með
goða utan fjórðungs. Svo mátti maður og flytjast um
Hrútafjörð þveran, án þess að skipta um þingfesti. En
maður mátti með greindum takmörkunum segjast i þing
með þeim goða, er hann kaus, og goðanum var í sjálfs—
yald sett, hvort hann vildi taka við honum eða hafa hann
áfram. Þetta var traustsamband aðilja. Goðanum var nauð—
syn að hafa þingmenn og þá sem flesta, til þess að halda
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þjóðfélagsstöðu sinni. Undirstaðan að valdi hans var því
enn persónulegt atgervi, ættgö_fgi og ríkidæmi. Það leiddi
af sambandi goða og þingmanna, að mest öryggi og stoð
hvorum tveggja hefur það verið, að þingmenn byggju .í

grennd við goðann. Um goðorð þykir enn rétt að geta þess,
að þau gátu gengið að erfðum, Grg. I a 142, ráðstafa mátti
þeim með samningi, gefa þau, selja eða greiða með þeim
skuldir, Grg. I a 121, 142, I b 75, II, 83, 98, 284. En ef verzlað
var með goðorð, vofði sú hætta yfir, að þingmenn segðu
sig úr þingvist og gerðu með því goðorðið að engu i hönd—
um viðtakanda. Þá gat goði fyrirgert goðorði sínu með
lagabrotum.
Störf goða voru tvenns konar: a) héraðsstjórn ogýb)

landsstjórn.
Um á) Eftir að allsherjarlög höfðu verið sett, héldu

goðarnir áfram héraðsstjórn hver í smu takmarki. Iög
geymdu engin ákvæði um sameigið framkvæmdarvald
fyrir allt landið. Goðarnir stvrðu því heima í héraði utan
þinga með nokkuð líkum hætti og áður: reynd}; að halda
uppi friði, hreinsuðu héruð, er óaldarmenn spilltu friði,
fé eða fiörvi manna; sömdu mál m_ama, höfðu eftirlit
með útlendingum, lögðu lag á varning þeirra 0. fl.
Um b) Goðum var lögskylt að vera á Alþingi, sbr. Grg.

I a 43, og á vorþingum, Grg. 1 a 96—97.
Goðarnir áttu sæti í Lö réttu á Al in i 0 réðu lö jöf

landsins, svo sem áður hefur verið sagt,—Goðarnir höfðu
ekki sjálfir á hendi dómstörfin, en þeir nefndu menn í
dóma á vorþingum, Grg. I a 99, fjórðungsdóma á Alþingi,
Grg. I a 38, fimmtardóm á Alþingi, Grg. I a 77. Svo nefndu
þeir og menn í féránsdóm, er háður var til ráðstöfunar á
fé þeirra, sem dæmdir voru sekir skógarmenn eða fjör-
baugsmenn. Þá sáu og goðar um kviðbgrð í vmsum mál-
um= Grg. I a 66—67, og höfðu aðild íýmsum málum, t. (1.

er útlendingur var veginn og enginn var annar, er mælt
gæti eftir hann, Grg. I a 173, 0. fl.
Fleiri störf þjóðfélagsleg höfðu goðar á hendi.
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B. Um horf við Grænlandi.
Goðarnir höfðu, svo sem nú var rakið, flesta þætti þjóð—

félagsvaldsins í sínum höndum, beint eða óbeint. Vart
verða ákvæði Grg. skilin á annan hátt en þann, að þau
„varði einungis hina íslenzku goða. Í þingskapaþætti Grg.
I a 43 segir t. (1. svo: „Goðar allir skulu koma til þings v.
dag viku, er x vikur eru af sumri, áður sól gangi af Þing-
velli. En ef þeir koma eigi svá, þá eru þeir útlægir ok af
goðorði sinu nema nauðsynjar beri til, ef þeir koma eigi.
Samþingsgoðar eigu at ráða því, hver með goðorð skal
fara ok upp taka þriðjungs manna þess goða, er heima
situr.“ Þetta ákvæði varðar þingför til Alþingis og segir
berum og ótvíræðum orðum, að „goðar allir“ skuli þangað
________Eðlilegastkon_1a. er, að orðin „goðar allir“ taki yfir alla
þá goða, sem ákvæði Grg. ná til, nema önnur ákvæði segðu
annað, en því er ekki til að dreifa,ssjá t.d. Grg. I a 142: „Nú
andast hann (þ. e. goði) nær Alþingi, eða andast hann í
þingför ok skal sá með fara, er skyllztr er á Alþingi.“_I_—I_é_r_

er gert og ráð fyrir, að allir þingskxydir goðar fari til Al—

þingis. I kaflanum um vorþing, Grg. I & 96, segir. „Vér skul-
um eiga vorþing á landi v01u. Skulu goðar III eiga þing
saman. “ Nú er það vitað, af öðrum ákvæðum Grg., t. (1. I a
38, að ekki höfðu þingskyldu til alþingisfarar aðrir goðar
en hinir 39, er í Lögréttu sátu, svo og hinir nýju goðar, er
þátt tóku í fimmtardómsnefnu. Virðist því erfitt að sam—

ræma það þessum ákvæðum, að ákvæðið i Grg. 1 a 96 um
goða þá, sem vorþing heyja, taki yfir fleiri goða, þ. e. goða
á Grænlandi, en ákvæðið í I a 43. Hefði a. m. k. mátt vænta
þess, að réttarstaða grænlenzku goðanna hefði verið skýrð,
ef Alþingi hefði haft löggjafarvald á Grænlandi og þjóð—

félagslegt vald goðanna þar hefði verið allt annað og minna
en vald íslenzku Ænna.
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Alþingi.

_ _ Alþingi skvldi koma saman fimmtudaginn i elleftu viku
sumars, Grg. I a 37, 112, 209, er sá dagur í fyrsta lagi 18. júní
og í síðasta lagi 24. 5. m. Lögrétta gat þó kveðið það saman
fyrr. Gert var ráð fvrir, að það stæði tvær vikur.

A. Lögrétta og lögsögumaður.
Lögrétta var einLaðalstofnun Alþingis. Ákvæði Grg. um

hana eru í svo nefndumjögrgettuáþægttiKonungsbókar, 1 a
211—17. Talið er, að skipulagLögréttu hafi breytzt nokkuð
á lýðveldistímanum og að lýsing Grg. eigi við um seinni
hluta lýðveldistímabilsins. Þrír pallar voru umhverfis
Lögréttuna,L svo víðir, að rúmlega mættu sitja á hverjum
þeirra fernar tvlftir manga. Á miðpalli sátu lögsögu-
maður, sem var forseti Lögréttu, og 12 menn úr fjórðungi
hverjum, 12 goðar úr Norðlendingafjórðungi, 9 goðar úr
hverjum hinna fjórðunganna og 3 menn aðrir úr hverjum
þessara fjórðunga, kosnir þannig, að þrír samþingisgoðar
kusu einn mann. Var þetta gert til að jafna metin gagnvart
Norðlendingafjórðungi. Þessir menn skvldu „ráða lögum
ok lofum“, þ. e. höfðu fullkomið ályktunarvald og at-
kvæðisrétt. EI_1_I_1 áttu báðir biskupar landsins setu í Lög-
réttu. Um alla nútalda menn er sagt, að „þeir eiga lög-
réttusetu“, til fulls, Grg. I a 213. Hver hinna 48 miðpalls-
manna skyldi auk þess taka sér tvo þingmenn sína eða
þeirra goða, er hann nefndu, til umráða og setja annan á



48

pall fyrir framan sig, en hinn á pall fyrir aftan sig. Alls

áttu því setu í Lögréttu 147 menn. Lögrétta skyldi halda
fundi tiltekna daga, svo og þegar mál voru lögð til úr-
lausnar hennar.
Störf Lögréttu voru þessi:
LKjör lögsögumanns. Lögrétta kaus lögsögumann

þriðja hvert ár, er fráfarandi lögsögumaður hafði sagt
up 4

in skö in. Endurkjósa mátti lögsögumann, ef hann
vildi taka við kjöri, Grg. I a 208, 209, 210. Þegar kjósa átti
annan lögsögumann og allir lögréttumenn, þ. e. miðpalls-
menn, urðu ekki á eitt sáttir, þá var varpað hlutkesti um,
í hvern fjórðung lögsaga skyldi hverfa, en Lögrétta virðist
þá hafa verið skipt eftir fjórðungum. Þeir lögréttumenn,
sem voru úr þeim fjórðungi, er kjörið féll til, völdu nú
lögsögumanninn. Réð meiri hluti þeirra, en ekki voru þeir
skyldir til að velja mann úr sínum landsfjórðungi. Nú voru
atkvæði greidd fleiri en einum manni og atkvæðatala varð
jöfn, þá skyldu þeir ráða, sem biskup yfir þeim landsfjórð—

ungi fylgdi að málum. Nú missti lögsögumanns við, og
skyldi þá valinn maður úr þeim fjórðungi, sem lögsögu-
maður átti siðast heimili í, til að segja upp þingsköp næsta
sumar.
Ég Umsjón Lögréttu með uppsögu laga. Staða lögsögu—

manns var hin mesti virðingarstaða á landi hér. Lögsögu-
maður var nokkurs konar forseti Lögrégg, sá um, að hún
væri fullskipuð, og réð atkvæði hans úrslitum, ef atkvæði
voru jöfn. Hann hafði sérstakt rúm eða sess á Lögbergi,
lögsögumannsrúm, Grg. I a 209, „ok skal hann ganga til Lög-
bergs ok setjast í rúm sitt ok skipa Lögberg þeim mönn-
um, sem hann vill, en menn skulu þá mæla málum sinum“.
En höfuðstarfiÆsögumanns var uppsaga laga, Grg. 1 a 209.
„Þat er ok mælt, at lögsögumaðr er skyldr til þess at segja
upp lögþáttu alla á þrimr sumrum hverjum en þingsköp
hvert sumar. Þat er ok, at lögsögumaðr skal sváygerla þáttu
alla upp segja, at engi viti eina miklogi ger. En ef honum
vinnzt eigi fróðleikr til þess, þá skal hann eiga stefnu við

v. lögmenn in næstu dægr áðr eða fleiri, þá er hann má
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helzt geta af, áðr en hann segir hvern þátt upp, ok verðr
hver maðr útlagr III mörkum, er ólofat gengr á mál þeirra
ok á lögsögumaðr sök þá.“ Lögin skyldi lögsögumaður upp
segja föstudaginn fyrra í þingi. Í Grg. I a 216 segir: „Þat
er ok skyllt þeim mönnum öllum, er lögréttusetu eigu at
fylla uppsögu ávallt, er lögsögumaðr vill lög upp segja,
hvárt sem þat er at Lögbergi eða í Lögréttu ok þótt í kirkju
sé, ef veðr er úsvást úti. En ef nokkrir lögréttumenn—__hafa
eigitóm til þ_e_ss,þá skulu þeir menn tveir heyra á uppsögu
fyrir hvern þeirra, er til þess eru teknir af þeim at sitja
á pöllum i Lögréttu.“ Ákvæði þetta ber að skilja svo, að
miðpallsmenn áttu að vera við uppsögu laga og leiðrétta
og auka við uppsögn, ef þeim þótti hún ekki nægilega _

greinileg eða fullnægjandi, en senda mátti miðpallsmaður
umráðamenn sína fyrir sig, ef nauðsynjar hömluðu hon-

X?"um. Svo rík áherzla var lögð á það, að almenningi væri
gerð kunn lögin. Nú kemur miðpallsmaður hvorki til upp—

“

sögu né sendir umráðamenn sína, og er hann þá ekki at-
kvæðisbær það sumar-um þá lögþáttu, er upp voru sagðir
að honum og umráðamönnumhans fjarverandi, Grg. I a
216.
3. Veiting leyfa. Lögrétta veitti ýmis leyfi og undan—

þágu-r frá lögum. Leyfi Lögréttu var nauðsynlegt til að
gera sátt um ýmis mál, svo sem um víg hin meiri og sár,
Grg. I a 174, II 341, svo og um sár, er manni voru veitt á
helguðu þingi, Grg. I a 176, II 345. Sekum skógarmönnum
gat Lögrétta veitt sýknuleyfi, er enginn andæfði því, Grg.
I & 95, 212. Hjúskaparleyfi, leyfi til að færa saman tvö
vorþing, Grg. I & 108, svo og leyfi til að halda leiðarþing
annars staðar en á vorþingstað, Grg. I a 111. Leyfi til að
færri bændur en 20 væru í hreppi, o. fl. Um þettaíegir
Grg. I a 212: „Þar skal beiða mönnum sýknuleyfa allra
ok sáttaleyfa þeirra allra, er einkalofs skal at beiða ok
margra lofa annarra, svá sem tínt er í lögum. Þat skal
allt metast svá í Lögréttu sem lofat sé, er engi maðr
neitir, sá er lögréttusetu á, enda veri engi lvrite fyrir utan
Lögréttu. Hverr maðr þeirra, er lögréttusetu á, skal

4
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gera annat tveggja um leyfi hvert at játa eða neita.
. Ef menn biðja lofa i Lögréttu, svá at þeir menn

eru ógorla þar komnir eða á brott gengnir, er lögréttu-
setu eigu, en þó eru fernar tylftir manna eða fleiri, þá má
_lögsögumaðr skipa því liði í rúm þeirra manna, er setur

_ eigu til fulls. . . . Nú verðr miðpallr alskipaðr. Þá skal lög-
sögumaðr nefna sér vátta. Íþat vætti skal hann kveða, at
þessir sitja allir í Lögréttu at mínu ráði ok réttir til þess at

_
fylla lög ok lof, nefni ek þetta vætti at lögum hveim er
njóta þarf.“ M. ö. 0. einhverjir 48 lögréttumanna þurftu at
vera staddir í Lögréttu, ekki fremur miðpallsmenn en um—

,
ráðamenn þeirra. Ef þessir 48 menn voru samhuga um að
veita lezfið, eftir að lögsögumaður “hafði skirgð þeim á
miðpall, þáLar levfið veitt, enda legði enginn maður utan

“> Lögréttu lögbann við þvi, að levfisveitingin færi fram.
4. Úrskurðir í lögmálsþrætum. Lögsögumaður hefur

alla jafna verið í hópi lögfróðustu manna landsins. Lö —

réttumenn hljóta og allir eða flestir að hafa haft staðgóða
_ekkin 11 á lö um. Loks voru ýmsir menn mjög lögfróðir,
þótt þeir ættu ekki sæti í Lögréttu. Hins vegar gat borið til
beggja vona um lögfróðleik þeirra manna, er goðar skip-
Hðu__til__setu í dómum. Grg. geymir ákvæði um það, hvernig
menn gátu aflað sér fræðslu um lög, er_þeir þekktu ekki
til hlítar: Þeir gigg leitað til lögsögumanns, Grg. 1 a 21_6,

„þess er lögsögumaðr skylldr at segja öllum þeim, er hann
_spyrja hér lögmál bæði hér ok heima, en erat hann framar
skylldr sakráða við menn“, þ. e. hannþurfti ekki að segja
mönnum, hver aðferð væri heppilegust til að ná rétti sín-
um. Oft hafa menn látið sér nægja að spyrja lögsögumann,

i er þeir voru í vafa um, hvað væri lög um tiltekið efni. Ef
vafi er um skilning laga nú á dögum, þá geta aðiljar Æi—
leitað til Alþingis _Qg fengið úrskurð um, hvernig skilja
skuli lög. Það er hlutverk dómstóla í nútíma lýðræðis-; þjóðfélagi að skera _úr_því, ef aðiljar sækja mál eða verja
fvrir þeim. Þessu var öðruvísi farið hér á landi á fvrra WðT—
ræðistímanum. Þá leituðu menn til Lögréttunnar um skýr-
ing lagaákvæða. Í Grg. I a 213 segir: „Þat er ok at þat
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skulu lög vera á landi hér, sem á skrám standa. En ef
skrár skilr á ok skal þat hafa, er st73ndr á skrám þeim, er,
biskupar eigu. Nú skilr enn þeirra skrár á, þá skal sú hafa
sitt mál, er lengra segir þeim orðum, er máli skipta með
mönnum. En ef þær segja jafn langt ok þó sitt hvár, þá
skal sú hafa sitt mál, er í Skálholti er. Þat skal allt hafa,
er finnst á skrá þeirri, er Hafliði lét gera, nema þokat sé
síðan, en þat eitt af annarra lögmanna fyrir sögn, er eigi
mæli því í gegn.“ Hér eru lagahandritin löggilt sem
lögbækur. En nú gat vafi risið um skilning þeirra, eða
ákvæði gat vantað i þær. Um þetta segir Grg. I a 213:
„Nú þræta menn um lögmál, ok má þá ryðja Lög-
réttu til, ef eigi skera skrár úr.“ En það var nefnt að
ryðja Lögréttu, er lögréttumenn héldu fund. Aðiljar
gátu, hvort sem þeir áttu í máli um tiltekið deiluefni
eða ekki, leitað úrskurðar Lögréttu um það. Lögrétta skar
úr, hver skilningur skyldi lagður í lög þau, er vafi var um,
eða hver lög skyldu vera um slíkt málefni framvegis, ef
Llög'iiinllþ'áðmvöru'ekki til áður. Aðferðin við úrskurðun
lögmálsþrætu var þessi: Sá minir, er beiddist úrskurðar,
skyldi skora á alla goða og lögsögumann að Lögbergi „at
greiða lögmál þetta svá sem héðan fra skal vera“. Gengu
lögréttumenn síðan í Lögréttu, er skyldi vera fullskipuð.
Síðan skulu þeir menn, þ. e. aðiljar, „tína lögmál þat, er
þá skilr á, ok segja til þess, hvati deilir með þeim“. Aðiliar
áttu m. ö. 0. að telja fram, hvað þeir teldu "lög vera. Að
svo búnu ræddi Lögrétta málið, en miðpallsmenn einir
greiddu atkvæði, og réð afl atkvæða úrslitum. Atkvæði
sjúks manns skal greitt i búð hans. Ef atkvæði urðu jöfn,
skar atkvæði lögsögumanns úr. Bæði meiri hluti og minni
hluti skvldu vinna svonefndan v'éfangseið að niðurstöðu
sinni eftir tilteknum reglum og sy'na með honum vilja sinn
til að úr's'kurða, svo sem þeir teldu helg að lögin. Því
næst bar að segja upp úrskurðinn i Lögréttu, svo og að
Lögbergi, og hafði hann lagagildi eftir það, enda dómendur
skyldir til að leggja hann til grundvallar dómum sínum.
5. Setning la (1. Um Lögréttu segir m. a. í Grg. I a 212:
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Þar skulu menn _rétta lög sin 0 era nýmæli, ef vil_'a.“& g g J
Rétta lög sin táknar liklega breytingu á eldri lögum, en
ng!„ælilög um ólögákveðin tilvik. Ekki segir, hvaða að-
ferð hafa skyldi við setningu laga. Virðist helzt um tvær
aðferðir að tefla:
a) Leið_þa,ý_s_em__hö_fð var við leyfisveitingar, þ. e. lög-

sögumaður skipaði miðpall Lögréttu einhverjum 48 mönn-
um af þeim, er lögréttusetu áttu, ef allir miðpallsmenn
voru ekki viðstaddir. Leyfið var veitt, ef menn þessir voru
samhuga um „að veita það, og enginn maður utan Lögréttu
lagði hann við því. Hinn ágæti fræðimaður Konrad Maurer
hefur aðhyllzt þessa skoðun. Bendir hann á, að ákvæði-ðrum
leyfisveitingar komi í beinuframhaldi af ákvæðinu um laga-
setningu, svo og að, lögsögumaður skal kveða svo á um hina
48 menn, er hann skipar á miðpall, að þeir séu „réttir tilþess
að fvlla __lög ok lof“. Enn segir Maurer, að eðlilegt sé, að
lögum væri ekki breytt, nema allir væru þvi samhuga.
b) Leið þá, sem farin var við úrskurðun lögmálsþrætu.

liggrelta skyldi vera fullskipuð. Miðpallsmenn höfðu álykt-
unarrétt og atkvæðis. Afl atkvæða réð úrslitum, og væruMr, er lögsögumaður fylgdi að málum.,
Vilhjálmur Finsen aðhyllist þessa skoðun, og verður hún
að teljast aðgengilegri. Ótrúlegt er, að höfðingjar lands—

ins, þeir er í Lögréttu sátu, hafi sætt sig við það, að hver
þingheyjandi utan Lögréttu gæti komið í veg fyrir laga-
setningu þeirra. Sliks hefði verið getið i ritum. Nefndin, er
ritaði upp lögin 1117, skyldi gera nýmæli þau öll, er henni
litist þau betri en eldri lög. „Skyldi þau segja upp it næsta
sumar eftir í Lögréttu ok þau öll halda, es inn meiri hlutr
manna mælti þá eigi gegn“, sjá Íslendingabók Ara, 1015—20.

Þá má og benda á það, að takmörkin milli úrskurðar i

lögmálsþraetu ogasetníngumýs ákvæðis eru óglö . Flestir
fræðimenn nú fylgja skoðun Finsens um þetta efni. Jón
Dúason fullyrðir, að allar samþykktir i vorum lögum hafi
orðið að vera einróma. Hann segirl): „Við þekkjum

1) Réttarstaða Grænlands, bls. 191.
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vopnað meirihlutavald frá leiksviðum þinganna, en ekki
meirihlutavald í atkvæðum.“ En Ari fróði bekkir meiri-
hlutavald í atkvæðum, eins og tilvitnunin í Íslendingabók
sýnir. Verður að leggja meira upp úr ummælum Ara fróða
en Jóns.
Lögsögumaður skyldi segja öll nýmæli í lögum og úr-

skurði í lögmálsþrætum upp að Lögbergi, 1 a 37, 217, 216.
I Grg. I a 37 segir: „Nýmæli skal ekki vera lengr ráðit

___en III sumur ok skal at Lögbergi it fyrsta sumar upp segja
á várþingum helguðum eða leiðum. Laus eru öll nýmæli,
ef eigi verða upp sögð it III hvert sumar.“ Um sama efni
segir Grg. III 443: „Nýmæli öll skulu 3 sumur til Lögbergs
lögð vera síðan fyrir lög haldast.“ Síðastnefnda reglan
virðist skýra hin ákvæðin, sem annars væru illskýranleg.
Er lögsögumanni þannig veitt heimild til að fella nýmæli,
ef honum lízt það ekki skynsamlegt. Ef Lögréttan vildi ekki
sætta sig við þá meðferð hans, gat hún kosið annan lög-
sögumann, er kjörtímabil hans var á enda.
6. Egrétta hafði fyrirsvar landsins gagnvart erlendum

„ þjóðhöfðingjum, Gerði hún samning við Ólaf helga Noregs-
konung um rétt Íslendinga í Noregi, Grg. 1 b 195. /B. Horf við Grænlandi.
Nú hefur verið drepið á helztu atriði um s pun Lög-

réttu og starf. Var hún meginstofnun lýðve isins. Þar
sátu aðalhandhafar þjóðfélagsvaldsins, mennirnirl sem
réðu „lögum og lofum“, svo að notuð séu orð sjálfrar Grá—

gásar. En höfðingjum eða goðum Grænlands er hvorki
veitt þar seta né atkvæði. Því er nú haldið fraIn,1) að þetta
skipulag skjóti alls ekki loku fyrir það, að Grænland
eða byggðirnar þar hafi verið hluti hins íslenzka þjóðfé-
lags. Engin þingför hafi að vísu verið af Grænlandi til alls-
herjarþingsins á Íslandi, en Alþingi Íslendinga hafi þrátt

1) Jón Dúason: Réttarstaða Grænlands, bls. 291—292.
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fyrir það sett grænlenzku byggðunum lög, sem lands-
menn þar hafi hlýtt. Þingskipun Grænlands hafi verið
sem eins fjórðungs á Íslandi og sem nýlendu. Öll þing á
Grænlandi hafi verið einungis dómþing. Þessu til styrktar
og til samanburðar er bent á það, að ýmis fylki í Noregi
hafi lotið Frostaþingslögum, þrátt fyrir það þótt þau sendu
ekki fulltrúa á Frostaþing, og önnur fylki norsk hafi hlýtt
Gulaþingslögum, þrátt fyrir það þótt þau hafi ekki sent
fulltrúa á það þing. Áþekka stöðu hafi grænlenzku byggð-
irnar fengið innan íslenzka lýðveldisins. Um tilvísan til—

norsku þinganna verður síðar rætt, en um þessar röksemdir
er þetta að athuga annars: Ef stjórnskipulag grænlenzku

% Éggðanna var með þeim hætti, sem höfundur tilvitnaðra
_ ummæla heldur fram, þá hefði mátt Vænta þess, að þeir
þættir Grágásar, sem kveða á um æðstu bióðfélaggstofn-
a_nirnar, hefðir vikið eitthvað að þessg, Grg. geymir all-
rækilegar reglur um alla helztu þætti þjóðfélagsins. Ekki

,
verður betur Séð, en að brynanauðsvn hefði til þess borið,

l að skipa æðstu stjórn Grænlandsmeð nokkrum sérreglum,
í þar sem fjarlægð landsins olli því, að tilhögun mála hér“
átti ekki alls kostar við þar.

l' a) Ef grænlenzku byggðirnar hefðu lotið íslenzkri lög-
gjöf, hefði verið eðlilegt, að Grg. geymdi sérákvæði um
lagauppsögu fyrir Grænland og um fyrirsvar Grænlend—
inga á Alþingi til að hlýða uppsögu laga þar, til þess að
kynna þauxsíðar á Grænlandi. Ákvæði um lagaskrá í Græn-
landi __til afnota þar hefði“ verið eðlilegt og jafnvel nauð-
synlegtf Ef Grænlendingar hins vegar sendu menn til Ís-
lands til að kynna sér íslenzka lagasetningu eða fengu
menn frá Íslandi í sama skyni, án þess að löndin væru
beinlínis stjórnskipulega sameinuð, þá var ekki ástæða til
að taka neitt fram um það í íslenzkum lögum.
b) Því hefur verið lýst, að Lögrétta átti úrskurðarvald

í lögmálsþrætum og að hún fór þannig með þátt þess
starfa, sem falið er dómstólum í nútíma þjóðfélagi. _I_D_a_ð__
hefði verið tafsamt Grænlendingum og miður heppilegt að
þurfa hverju sinni að leita til Íslands um úrskurði í lög—
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málsgrætum. Munu og ekki finnast þess dæmi í sagna-
ritum. Hér hefði mátt vænta sérreglna, ef Lögrétta hefði
farið með „lagasetningu fyrir Grænland.
c) Lögrétta fór með veitingu alls konar leyfa. Óheppi—

leg_ tilhögun og illframkvæmanleg hefði það verið, ef
Grænlendingar hefðu þurft að sækja slík leyfi, sem ráð er
gert fyrir í lögum, til Lögréttu á Íslandi. Undir slíku skil-
orði hefðu og þeir er lögbann vildu leggja gegn leyfisveit-
ingu, orðið að hafa menn á Íslandi, er við því væri búnir
að leggja lögbannið. Sérreglur hefðu og hér verið nauð-
synlegar, ef Lögrétta hefði farið með vald til lagasetningar
fyrir Grænland.
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Uni dómstólana.
A. Vorþingsdómar.

Ari hinn fróði rekur það í Íslendingabók sinni, hvernig
deila þeirra höfðingjanna Tungu-Odds og Þórðar gellis
varð efni þess, að landinu var skipt í umdæmi. „Þá vas
landinu skipt í fjórðunga, svá at III urðu þing i hverjum
fjórðungi, ok skylldu þingnautar eiga hvar saksókner
saman, nema í Norðlendingafjórðungi vóru 1111, af því at
þeir urðu eigi á annat sáttir. Þeir es fyrir norðan vóru
Eyjafjörð, vildu eigi þangat sækja þingit, og eigi í Skaga-
fjörð, þeir es þar vóru fyr vestan, en þó skylldi jöfn dóm-
nefna ok lögréttuskipan úr þeirra fjórðungi sem úr einum
hverjum öðrum, en síðan vóru sett fjórðungsþing,“ Íslend—
ingabók 517“? Í Grg. I a 96 segir: „Vér skulum eiga várþíng
á landi voru. Skulu goðar III eiga þing saman. Þeir skulu
eigi eiga þing lengra en viku þing, ok eigi skemmra en
1111 nátta þing nema lofs sé af beðít i Lögréttu. Várþing
skulu þeir eiga eigi síðar en VI vikur sé'af sumri, er lokit
er sóknarþing}. Várþing skal eigi fyrr vera en IIII sé af
sumri, er þeir koma til . . ..“ Samkvæmt þessu hófst vor-
_b_iy_g i fvrsta lagi 7. maí. Goðar þeir allir, er í því þingi
eru, skulu koma til þings öndverðs. Aðrir þingheyjendur
skyldu ekki siðar koma en nótt sé af þingi. Vorþing
hafði tvenns konar störf með höndum. Það var sóknar-
þing og skuldaþing. Skuldaþingið var ekki háð fyrr en
sóknarþinginu var lokið. Á skuldaþinginu voru skuldir af
höndum inntar, og var gjalddagi skulda þá.
Þingstaður vorþinga var ákveðinn, en flytja mátti þing-
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stað til og jafnvel tvö þing á sama stað, ef viðkomandi
goðar urðu á það sáttir og leyfi Lögréttu fékkst til, Grg.
1 a 107—108. Þá segir og í Grg. I a 98: „Þat er ok rétt, at
þeir hafi þingsköp þau, er þingheyjendur verða ásáttir,
hvervetna þess, er þeir taka eigi af alþingismáli“, þ. e.

þingsköp m_ega ekki fara í bága við neitt það, sem ákveðið
hefur verið á Alþingi.
Aðalstarfi vorbinga var meðferð dómsmála. Um dóm-

nefnu segir: „Goðar skulu þar dóm nefna, ok skal hver
þeirra XII menn nefna i dóm at dæma um sakir þær allar,
er þar koma i dóm þann er þá skvllda lög til.“ Samþingis-
goðar voru þrír, svo sem sagt var, og var dómurinn bvi
skipaður 36 dómurum. Almenn dómaraskilyrði voru ekki
ströng, Grg. I a 38, en yrði deila um skilning laga, bar það
að öllum jafnaði undir Lögréttu að skera úr henni.
Dómari skyldi vera:
a) karlmaður,
b) frjáls maður,
0) 12 vetra gamall eða eldri,
d) kunna að ráða fyrir orði og eiði, þ. e. hafa óskerta

dómgreind,
e) maður heimilisfastur á Íslandi.
f) Dómari skyldi 1' barnæsku hafa numið mál á „danska

tungu“ eða verið 3 vetur eða lengur á Íslandi.
g) Nú hafði sóknaraðili eða'varnar handselt manni sök,

*

og mátti þá ekki nefna hann í dóm á því þingi.

Goða varðaði refsingu, ef hann nefndi mann í dóm, er
frá var skilinn. Refsi_ngu skyldi og sæta sá, er lét nefnast
i dóm, er hann brast dómaraskilvrði. Framangreind skil—

yrði eru talin um dómara fiórðungsdóma, en þau eiga
einnig við um dómara á vorþingum. Rækilegar reglur eru
í Grg. I a 47—50 um dómruðning, t. d. vegna frændsemi
dómara og aðilja, mægða, guðsifja og „at sökum“, þ. e. ef
óútkljáðar vigsakir voru með dómara gg aðilja, en ekki
er ástæða til að rekja þessi atriði nánar hér.
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Verður nú rakið í aðaldráttum, hvaða mál leggja mátti
fvrir vorþingsdóm og hvert valdsvið hans var.
Grg. I a 99 segir svo: „Of sakir þær allar, er samþingis-

menn eigu saman, þá eigu þeir kost at vinna hvarz sem
þeir vilja at hafax'sakir til Alþingis eða til várþings nema
þar er útlegðir fara einar saman, en þær skulu fara til vár-
þings, en útlegðarsakir skulu eigi standa um várþing, þar
er þær fara einar saman, ef þær koma upp fyrir stefnu-
daga“, sbr. I a 96, I b 170, 211, II 53—54, 224, 356, 456.
Me inre lan vari essi:
a) Mál er varðaði útlegð, þ. e. þriggja marka sekt, tók

vorþingdómur einn yfir. Slíkum málum mátti þó stefna
til Alþingis, ef sakarefni gerðist svo seint, að ekki varð
stefnt til vorþings. '

b) Ef sækjandi og verjandi voru báðir í sama þingi,
gat sækjandi valið um, hvort hann stefndi máli til vor-
þingsdóms eða Alþingis, enda tæki reglan undir a ekki
til þess. Þó virðist gert ráð fyrir því, að þessum málum sé
oftar skotið til Alþingis, t. (1. ef fleiri en einn áttu aðild í
vígsmáli, þá réð sá, sem höfða vildi mál fyrir fjórðungs-
dómi, sbr. Grg. I a 168, II 335.
e) „Þeim sökum skal stefna til várþings, er menn eru

samþinga. Manni er rétt at stefna í þat þing, er hann er
sjálfr i. Enda er rétt at stefna til þess þings, er sá er í, er
hann hefur sakir á hendi“, Grg. I a 96, II 356. „Ef utanþings-
manni er stefnt til várþings gg eigu dómendr at dæma um '

þá sök, ef eigi kemr lj'rit fvrir þá sök. En honum er rétt
hvárt hann vill at láta lýrit koma fyrir þá sök, þá er hon-
um er á'hendi eða stefna dómi til rofs,“ Grg.Ia102.„0f sakir
þær allar, er lýrit kemr fyrir á várþingi, ær skulu fara
til Alþingis, ok í þann fjórðungsdóm er þingit er í fjórð-
ungi,“ Grg. I a 105. Ekki verður með öruggri vissu dregin
sú ályktun af þessum ákvæðum, að sækjandi hafi mátt
stefna verjanda fyrir vorþingsdóm, þar sem verjandi var
í þingi með einhverjum samþingsgoða, ef sækjandi varekki sambingis honum o ver'andi la ðí 16 hann við, lét
lýrit fyrir koma. Vilhjálmur Finsen telur heimild hafa

?
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brostið til slíkrar málshöfðunar.1) Konrad Maurer virðist
hins vegar telja þetta heimilt?)
Í nokkrum undantekningartilvikumgat sækjandi höfðað

mál fvrir vorþingsdómi í því þingi, þar sem hann var
sjálfur, þótt verjandi væri utanbingsmaður:

_
1. „Ef maðr svarar einogi, er hann er spurðurmeð vátta,

hvar hann er i þingi ok varðar honum þat útlegð, enda
skal hann til þess þings stefna honum, er hann er sjálfr i,
er með sökina fer ok á eigi lýritr fyrir þá sök að koma,“
Grg. I a 106, þ. e. verjandi neitar að segia til um þingfesti
sína. _

2. Mál út af röngu alinmáli. „Rétt er þeim, er sækir at
stefna i_þingbrekku á várþingi því, er hann heyr sjálfr
ok skal því at eins rétt at stefna þar í dóm, ef sá er á þingi,
sem sóttur er, en ella skal stefna til Alþingis,“ Grg. II 262.
Hér voru útlendingar oft verjendur.
3. Ef maður hleypur frá ómaga sinum: „Rétt er manni

maðr er, ok er rétt hvárt sem hann vill
þar í dóm eða til Alþingis,“ Grg. I a 101. Ef til vill hefur
ákærða verið kostur að leggja goðalýriti við því, að málið
væri dæmt á vorþingi, ogéhefur kæranda þá verið þess
eins kostur að stefna málinu til Alþingis.
Málflutningur fvrir vorþingsdómi fór fram með sama

hætti og fyrir alþingisdómi. „Þat er rétt at þeir hafi þing—

sköp þau, er þingheyjendur verða ásáttir hvervetna þess
er þeir taka eigi af alþingismáli,“Grg.Ia98. Hér er ekki rúm
til að lýsa málarekstri rækilega, en rétt þykir að benda
á örfá atriði. Sækjandi kvaddi verianda fyrir dóminn og
vann eið að því að segja sök sína svo fram, sem hann vissi
sannast „og réttast. Lýsti hann síðan málavöxtum og gerði
kröfur á hendur verjanda. Sönnunargögn voru því næst

1) Den islandske Fristats Institutioner, bls. 29—30.
2) Altnordische Rechtsgeschichte, V, 411.
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fram flutt, en lög kváðu venjulegast á, með hvaða hætti
sanna skyldi sakaratriði.
Með vottum urðu sannaðar 'msar dómska arathafnir,

stefnubirtingar, umboð til að fara með mál, samningar o. fl.
er með vottum varð sannað: Dómsuppsöguvottar, kaups-
vætti, heimildarvottar,benjavottar. Þeir einir urðu leiddir

_

vOttar, sem sérstaklega hlífðu verið til þess kvaddir, nefndir
í gætti, Grg. I a 51. Vottorð skvldi fram bera fyrr en kvið, ef
vi var að ski ta, Grg. I a , 68. Ef vottar urðu ósammála,
skyldi meiri hluti ráða, I a 7. Og er vætti var borið, mátti
kviður ekki bera um það atriði. Ekki mátti heldui and-
vitni bera, I a 68.
2. Kvzður. Algengasta?sönnunargagnið var búakviður svo

nefndur, Grg. I a 51—52, 159—161, 11 321.Km—jas yi þábúa, sem næstir voru þeim vettvæmggþar sem sakarefni
ge_rð_ist. Veniulegast voru þeir nefndir 9 i stórmálum, en
5 venjulega í sektaimálum og skulda. Þegar sérstaklega
þótti mikið við liggja, skyldi goði sá, er varnaraðili var í —

þingi með, skipa eftir kröfu sækjanda 12 manna kvið,„er
nefndur var tvlftarkviður eða goðakviður. Rækilegar regl-
ur eru um hæfi manna til setu í kvið og ruðning kviðar.
Kviðmenn unnu eið. Úrskurð sinn reistu þeir á því, er þeir .

töldu sennilegast og eðlilegast.
3.Sannaðarme1111 skvldi leiða til sönnunar sérstökum

tilvikum.
4. Lögsjáendur og lögmelendur voru og stundum til

kvaddir. —

Þegar sækjandi hafði lokið framsö u sinni, vitnisl
menn og kviður borið, sór verjandi eið með sama hætti og
sækjandi og hóf að færa fram vörn sina. Vörnin beindist
aðallega að því að finna varnarástaeður, er vitni eða kviður
höfðu ekki fjallað um, að rangt væri að málatilbúnaði
“farið, varnarþing rangt, t. (1. að veginn maður hefði fallið
óhelgur. Ef verjandi taldi ljúgkvið eða ljúgvætti fram
borið, gat hann stefnt dómi til rofs. Aðili gat og kvatt sér
b 'ar kviðar. Kvaddi hann þá 5 af þeim 9 kviðmönnum, er
á hann höfðu borið. Skyldu þessir 5 kviðmenn vera næstir
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þeim vettvangi, er um var að tefla. Ef sóknarkviðir voru
5 menn, skyldi kveðja þá alla bjargkviðar, Grg. 1 a 65.
Þegar aðiliar höfðu lokið málflutningi, skvldi hvor aðilja

kjósa sér reifingarmann úr hópi dómenda. Réð hlutkesti,
hverjir dómendur tóku þetta starf að sér, ef enginn vildi
af fúsum vilja taka það að sér, Grg. 1 a 71. Dómendur unnu
því næst eið að krossi, að þeir mvndi dæma, svo sem þeir
Ilyggðu sannast og réttast. Því næst var dómur upp kveð-
inn. Verður siðar lýst reglum þeim, er giltu, ef dómendur
urðu ekki samdóma.
Almenn heimild til þess að áfrýja máli, er dæmt var á

vorþingi, til fjórðungsdóms á Alþingi var ekki i lögum. Ef
málið var löglega dæmt a vorþingi, dómendur voru allir
ásattir um niðurstöðu og engin mistök urðu um málflutn—
ing, var málið venjulega dæmt fullnaðardómi þar. Skulu
nú rakin „þau tilvik, er máli, sem lagt hafði verið til vor-
þings, varð skotið þaðan til fjórðungsdóms á Alþingi.
1. Grg. I a 100: „Oll þingsafglöpun, sú er menn gera þar,

(JE—varðar slíkt þar sem menngöri á Alþingi, ok sva skal
sækja at öllu um: Várþings afglöpun sem á Alþingi væri gört.
Ef várþing verður svá af glapat, at eigi megu mál lúkazt
þar fyrir þeim sökum, þá skal sá, er þær sakir átti at
sækja, stefna þeim, er valda, um þingsafglöpunina ok láta
varða fjörbaugsgarð. Nú ef kviðr berr á þá, þá má hann
sækja þær sakir á Alþingi ok í þann fjórðungsdóm, sem
þing var i, ok eigu þær svá þar at metazt sem þær voru til
búnar, enda eru gögn þau öll sjálfkvödd til Alþingis, er
þar verða eigi af. hendi leyst ok áðr var til kvatt ok svá
gagna gögn.“ Þingsafglöpun var það, er störf þings voru
trufluð eða tafin, hvort sem það var af málsaðilium, dóm—
endum eða öðrum, sbr. t. d. Grg. I a 45, sbr. 44. 64—65, 69,
72, 74. Ef máli varð ekki lokið af þessum sökum“ á vor-j
þingi, mátti skjóta því til Alþingis.
2. Grg. I a 101: „Hvarvetna þess er á gögn er kveðit ok

er stefnt til Alþingis, ók á svá dómr at dæma sem rétt borin
sé gögnin. Ef á gögn er kveðit á várþingi, þau gögn er máli
þykir skipta með mönnum, þá skal dómr dæma svá sem
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gögn sé rétt borin. Þá skal dómi stefna til rofs, sá er á
gögnin kveður, ok á dómr at rofna, ef at ljúgvitni verðr,
ef dómurinn rofnar.“ Í þessu ákvæði virðist það felast, að
aðili gat áfrýjað _dómi vorþingsdóms til fjórðungsdóms, ef
_hann hélt því fram, að ljúgkviður hefði verið borinn í mál—
inu eða l'ú ætti.
á. Grg. I a 101 segir um uppsögu dóms: „En þeir skulu
dæma um sakir manna, ok er þá vel ef þeir verða sam-
dóma. En ef þeir verða eigi samdóma, þá skulu þeir vé—
fengja, ok ganga til véfangs eigi færri en VI ok fara svá
at vefangi sem í alþingisdómi. Þar skal stefna mönnum á
þingi eftir dóma um véföng ok láta þeim varða útlegð ok
stefna til þess fjórðungsdóms, er þingit er í ]ýórðungi,1) ok
stefna til rofs dómi þeirra, enda er rétt at stefna þeim um
véfang heima í héraði at heimili hvers þeirra. Þau mál,
er menn hafa véfengt á várþingi, þá skulu þau lúkaz í
fjórðungsdómi þeim, sem þingít er í fjórðungi?) ef þarmegu
lúkazt. En ef þar verðr enn véfengt, þá skal lúkaz i fimmt-
ardómi. Vætti þau skal'láta bera öll i fjórðungsdóm, er
þeir nefndu at hve þeir fóru at véfangi hvárir tveggja.“
Það var meginregla, að skilyrði lögfulls dóms, er skar

til fullnaðar úr sakarefni, var samkvæði allra dómenda.
Ef einhverjir dómenda voru ósamþykkir meiri hluta dóm-
enda, þá urðu þeir samt að gjalda dómsniðurstöðu sam-
kvæði sitt, enda væru minnihlutamennekki svo margir, að
Eir mættu til véfangs ganga. Í þingskaparþætti Grg., I a
75—77, eru rækileg ákvæði um véföng. „Ef þær sakir eru
nokkrar, er þeir verða eigi ásáttir á dóm sinn, ok skulu
þeir þá véfengja. Skulut þeir færri til véfangs ganga en VI.
Þeir skulu rúmum þá skiptaz við, hverngi veg þeir hafa
áður setið, ok skulu þeir þá sitja allir saman, er saman eru
at véfangi.“ Eru því næst raktar reglur um, hvernig meiri-
hlutamenn og minnihlutamenn eiga að telja um hvorir
fyrir öðrum. Er það bar ekki árangur, unnu hvorir tveggja
svo nefndan _véfangseið að krossi eða bók „ok segi ek þat

1) Auðkennt hér.
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guði, at ek mun þat véfengja, er ek hygg lög vera“, og
lýsa því síðan, hvað þeir ætli að dæma. Kveða síðan hvorir
upp sinn dóm. Voru því tveir dómar upp kveðnir. Dómur
meiri hlutans hafði ekki meira gildi en dómur minni hlut—

ans. Fullnaðardómur var því ekki upp kveðinn. Sakar-
sækjandi og sakarverjandi nefndu sér síðan vátta „í þat
vætti, at ek lýsi sök á hendr þeim um þat at þeir hafa
dæmt ólög ok kveða á um hvat þeir hafa dæmt. Þeir skulu
lýsa til rofs dóminum ok láta þeim varða útlegð ok lýsa
til fimmtardóms“, þ. e. þriggja marka sekt. „Þat eigu hvárir
tveggja at mæla við annars dómendur.“
Framangreindar reglur leiddu til þess, að véfangsdóm-

um á vorþingi var skotið til viðkomandi fjórðungsdóms
á Alþingi. Nú varð véfang í fjórðungsdómi, og skyldi „lýsa
til fimmtardóms“.

B. Um einkadóma.
Gwveður svo á. að aðilium sé rétt í ýmsum málum

að láta heyja einkadóma um mál sin. Hvort tveggja var,
að vorþingin og Alþingi voru skagþin g; er ekki komu
saman nema einu sinni á ári, og að hentugt var að halda
ein—kadóma um mál er dómendur þurftu að fara á vett-
v___g Nefndu aðiljar þá helming dómenda hvor.
1. Engídómur. Grg. Ib84—86, II 455—460. Dómur þessi

skyldi háður, ef deila varð með mönnum um notkunarrétt,
en ekki eignarrétt, að engi. Hvor aðilja skyldi nefna þrjá
dómendur. Fimm búar skyldu kvaddir til að bera kviðu.
Afl atkvæða dómenda réð úrslitum. Málskot frá þessum
dómi var til fjórðungsdóms á Alþingi með nokkuð líkum
hætti í flestum atriðum gg frá vorþingsdómi. Hér þykir
rétt að taka nokkur atriði orðrétt úr Grg. um dóm þennan:
„Ef dómendur vilja eigi taka við gögnum eða vörnum

þeim, er menn vilja þar fram færa eða vilja eigi reifa mál
manna eða dæma um, ok varðar allt fjörbaugsgarð. Þat
eru allt stefnusakir, er nú voru tindar, ok skal sækja á
hinu næsta Alþingi, ok kveðja til heimilisbúa IX á þingi
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þess, _sem sóttur er. Ef menn bera at dómi þeim ljúgkviðu
eða ljúgvætti eða leggja rangt undir þegnskap ok svá öll
ljúgvitni, er þar verða borin, ok varðar þat allt fjörbaugs-
garð, ok skal sækja á hinu næsta Alþingi. Þat eru allt
stefnusakir,_ok skal kveðja til XII kviðar goða þann, er sá
er i þingi með, er sóttur er. Ef á gögn verður kveðið í dómi
þeim, ok skal sá dómur dæma sem rétt borin sé gögn. En
sá, er á gögn kveður, skal stefna til rofs dóminum, ok á
dómur at rofna, ef at ljúgvitni verða. Fjörbaugs sakir þær
allar er nú eru taldar ok ljúgvitni öll ok gagnahöld öll skal
sækja i þeim fjórðungsdómi sem engi dómur var í Úórð-
ungi . . .,“ II, 458.
Um dómendur segir: „Ef þeir verða eigi sáttir á, hvern

dóm þeir skulu dæma, þá skal afl ráða með þeim. Þeir
eiga að véfengja, ef III eru hvarir tveggja ok fara svá at
véfangi sem at fjórðungsdómi, þá skal hvárr þeirra stefna
annars dómendum. Ef þeir véfengja, ok skal þá reyna i
Úórðungsdómi þeim, er dómurinn var áttr í fjórðungi. Ef
þar verður enn véfengt, þá skal reyna i fimmtardómi. . . .

Þar skal engidómur yera, er engi er vaxit, ok skulu þeir
þar vera, unz þeir hafa dómi sínum lokit. Ef þeir gera eigi

_ svá, ok varðar þat fjörbaugsgarð. Skal sækja á inu næsta
Alþingi við IX búa kvið. . . . Ef menn glepja dóm þann eða
önnur gögn, svá at mál þau megu þar eigi lúkazt, ok varðar
þat fjörbaugsgarð. Enda skulu mál þau öll fara í Úórð—
ungsdóm þann, er dómr var í fjórðungi, enda eru gögn öll
sjálfkvödd þangat ok svá gagna _gögn, enda skal svá fara,
of alla héraðsdóma, ef þeir eru glapðir,“ II, 459—60.
2. „4 réttardómur. Grg. I b 115—117, II 488—494. Dóm—

ur þessi skyldi háður,Æf deila varð með mönnum um ítölu
i afrétt. Hvor „aðilja skyldi nefna 6 menn í dóminn. Fimm
búar skyldu kvaddir til að bera kviðu. Um þingsafglöpun
i afréttardómi svo og um véfenging um stefnu dóms til rofs
til fjórðungsdóms þess vegna gilti hið sama sem um engi—
dóm. Hér þykir því einungis ástæða til að tilfæra orðrétt:
„Ef menn varna þess at ganga þar í dóm, þeir er til eru
beðnir, ok varðar þat fjörbaugsgarð, ef dómr verðr af því
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eigi fullr. Nú verðr dómr þó fullr, þá varðar III marka sekt.
Þat eru allt stefnusakir til Alþingis, ok skal sækja í ýórð—
ungsdómi þeim, er afréttardómr skyldi vera í ýórðungi. Nú
var dómr settr at ýórðungamóti. Þá skulu málin koma í
þann ýórðungsdóm, sem búar eru fleiri kvaddir úr Úórð—
ungi,“ Grg. II 492.
3. Skuldadómur. Grg. I h 148—152, II 225—228. Dóm

þennan var rétt a heyja til skipta á fé andaðs manns, er
ekki átti fvrir skuldum sínum, er hann létzt. Fengu lánar-
drottnar þá hlutfallslega greitt upp í kröfur sinar, eftir því
sem fé hins andaða vannst til. Af ákvæðunum um dóm
þennan þykir rétt að tilfæra: „Enga heimting á sá til síns
fjár, ef eigi vill til skuldardóms koma, ef hann spurði ok
hann mátti til koma. Nú mátti hann eigi til koma skuldar—
dómsins eða spurði hann eigi at dómr skyldi vera. Þá skal
hann lýsa sök at Lögbergi á hönd þeim mönnum öllum, er
þar tóku fé til gjalda ok til útgöngu slíks fjár, sem á hans
hlut mundi koma, ef hann væri þar, og lýsa til þess ýórð-
ungsdóms, sem dómurinn var í áttr, ok á honum, at dæma
sina aura, svá at þeir missi allir jafnt.“ Grg. I b 151—2.
Grg. kvað á um fleiri sérdóma.

C. Fjórðungsdómar.
Af því sem rakið er að framan, má ljóst vera, að vald-

svið vorþingsdómanna og annarra héraðsdóma var alltak-
markað. Flestum málum“mátti stefna beint til Alþingis,
og frá vorþingsdómi mátti skjóta málum af margs konar
ástæðum__£il___3lþingisd_óms.Fjórðungsdómar voru á Alþingi
fjórir, sinn fyrir hvern landsfjórðung: Norðlendingadóm-
ur, Austfirðingadómur, Sunnlendingadómur (Rangæinga—
dómur) og Vestfirðingadómur (Breiðfirðingadómur). i
Grg., þingskapaþætti, I a 38—142 eru dómskaparreglurnar.
„Þat er mælt í lögum vorum, at vér skulum iiij eiga fjórð-
ungsdóma.Skal goði hver nefna mann í dóm, er fornt goðorð
hefur ok fullt, en þau eru full goðorð ok forn, er þing voru

5
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iii í fjórðungi hverjum, en goðorð iii í þingi hverju. Þá
voru þing óslitin . .. Skal goði hver nefna sinn þriðjungs-
mann í dóm, nema hann hafi lögréttumanna lof til ann—
ars“, I a 38. Nú voru norðlenzku goðarnir að vísu 12, en
þeir höfðu samt ekki rétt til meiri hluttöku í dómnefnu
en 9 goðar úr hverjum hinna fjórðunganna. „Goði skal
ganga í hamraskarð ok setja þar niður dómanda sinn.“ Grg.
I a 39. Af þeim ákvæðum, sem nú voru'til tind, vildi Vil-
hjálmur Finsen ráða það, að einungis 9 dómendur hefðu
verið í fjórðungsdómi hverjum.1) Konrad Maurer taldi
hinsvegar, að 36 dómendur hefðu verið í hverjum fjórð-
ungsdómi, og að hver goði hefði nefnt dómanda í hvern
fjórðungsdómanna, þó svo að 12 norðlenzkir goðar nefndu
9 dómendur í hvern dómanna?) Bendir hann á, að vor-
þingsdómar voru skipaðir 36 dómendum og að ýmsir staðir
í Grg. styðji sitt mál, t. d. I a 39: „Ef goði nefnir . . . í annan
dóm en hann hafi hlotið, ok er hann útlagr um þat . .. III
mörkum ok úr goðorði.“ Samkvæmt Grg. I 39 skal goði
„kveða á, í hvern dóm hann nefnir ok nefni ek lögdóm“.
Þá segir í Grg. I a 51: „Þar er maðr vill kveðja XII kviðar,
hann skal nefna sér vátta. At því vætti skal hann kveða, at ek
spyr þik at þvi, ok nefna góðann, ef þú hefur goðorð fullt, at
þú nefnir dóma fulla með.“ Ákvæði Grg. eru flest svo tvi—

ræð, að erfitt er að skera úr þessu deiluefni. Þó er ákvæði,
sem virðist benda eindregið til sömu dómendatölu i fjórð—
ungsdómi og vorþingsdómi, en það er ákvæðið um véfang.
Dómendur á vorþingi voru 36, Grg. I a 98, „en ef þeir
verða eigi samdóma, þá skulu þeir véfengja, ok ganga til
véfangs eigi færi en VI ok fara svá at véfangi sem í al;
þingisdómi“, Grg. I a 101. Um fjórðungsdóm segir Grg.
I a 75: „Ef þær sakir eru nokkrar, er þeir verða eigi ásáttir
á dóm sinn, ok skulu þeir þá véfengja. Skulut þeir færi til
véfangs ganga en VI.“ Eðlilegast virðist og hugsanaréttast,
að sama dómendatala hafi verið í fjórðungsdómi og vor—

1) Om den oprindelige Ordning af nogle af den isl. Fristads Institutioner,
bls. 10 0. áfr.
2) Altnordische Bechtsgeschichte, IV, 353—356.
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þingsdómi, þar sem jafnmargir dómendur í hvorum dómi
gátu kveðið upp véfangsdóm. Annars er ekki rúm hér til
að fara nánar út í þetta atriði.
Um málflutning fyrir bæði fjórðungsdómi og vorþings—

dómi var rætt lítilsháttar í sambandi við vorþingsdómana,
og verður það að nægja. Rétt er að benda á, að aðili, sem
þurfti að reka stórmál fyrir fjórðungsdómi, hefur orðið að
stefna að sér oft miklum fjölda manna til að taka þátt í
málsmeðferðinni. Mörg atvik máls, svo sem málatilbúnað,
varð að sanna með tilkvöddum vottum og sannaðarmönn—
um, kveðja varð ákveðna tölu búa, sem næstir voru vett-
vangi, til þings, en þeir kváðu upp úrskurð um, með hverj-
um hætti atvik máls hefðu gerzt. Ef deila varð um skiln-
ing laga, var Lögrétta kvödd til úrskurðar um það atriði.
Er málflutningi var lokið, búar höfðu kveðið upp úrskurð
um atburði og Lögrétta sagt til um, hver lög gengu um þá
atburði, ef því var að skipta, kvað fjórðungsdómurinn loks
upp aðfararhæfan dóm. Augljóst má vera, að menn hafa
talið sér öruggara að sækja stórmál fyrir fjórðungsdómum
á Alþingi en fyrir vorþingsdómum, þar sem einstakirhöfð-
ingjar höfðu meira færi á að ráða niðurstöðu dóms.

D. Um fimmtardóm.
Grg. I a 77: „Vér skulum eiga dóm in vta, en sá heitir

v. tardómr. Mann skal nefna i dóm þann" fyrir goðorð hvert
it forna, IX menn úr fjórðungi hverjum. Goðar þeir, er hin
nýju goðorð hafa, þeir skulu nefna eina XII ena i dóminn.
Þá verða fernar tylptirnar, ok eru þá menn XII úr ýórð—
ungi hverjum með þeim, en vtardómur skal þá ráðinn, er
fjórðungsdómar eru nefndir, ok skulu allir senn fara út
til sóknar, nema lögréttumenn verði á annat sáttir. En
vtardóm skal setja í Lögréttu.“ Er fimmtardómur dæmdi
mál manna, ruddi sakarsækjandi og sakarverjandi hvor 6
dómendum, og dæmdu þannig 36 dómendur hvert mál.
Grg. I a 82.
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Fyrir fimmtardómi mátti sækja:
1. Mál, er véfangsdómar gengu um í fjórðungsdómum.

Sakarsækjandi og sakarverjandi skyldu þá ganga til Lög—

bergs, lýsa þar til rofs dóminum og lýsa til fimmtardóms.
2. „Mál um ljúgvætti ok ljúgkviðu á Alþingi eða þat ef

Xmaðr leggur þar rangt undir þegnskap sinn,“ þ. e. ef vis-
vitandi er hallað réttu máli í dómsmáli á Alþingi, I a 77-78.
3. „Mál um féboð þau, er hér (þ. e. á Alþingi) verða

eða fétökur þær, er hér verða eða svá ef menn mæla sér
hér fé.“ Þetta tekur til þess, er menn taka löglaust fé fyrir
að inna af höndum störf í dómsmálum eða fyrir að leysa
störf af hendi á ákveðinn hátt.
4. Mál „um skógarmanna bjargir þeirra, er hér er sagt

til sektar at véllausu“. Bjargir við skógarmenn vörðuðu
fjörbaugsgarð.
5. Mál „um innihafnir skuldarmanna ok um þræla

þeirra, er til skuldfestis er sagt hér á Alþingi, svá ok þat
er menn þiggja verk at þeim mönnum ok um innihafnir
kirkjupresta eða svá um samvistir við þá, þegar þeir fara
annan veg en í lögum er mælt“.
Flutningur véfangssaka gekk fyrir öðrum sökum í

fimmtardómi, en hlutkesti réð um röð fimmtardómssaka,
ef þær voru fleiri en fjórar, svo og um röð annarra saka.
Sakarsækjandi vann að sakarverjanda tilkvöddum eið
m. a. þess efnis, að hann hefði hvorki boðið fé í dóm til
liðs sér né heldur mundi hann bjóða né heldur hafi hann
gefið né muni gefa fé til liðs sér, hvorki til laga né ólaga.
Tveir sannaðarmenn skyldu með eiði staðfesta, að þeir
hyggði sækjanda mundu sök sækja svo sem hann vissi
sannast og réttast og helzt að lögum og að hann hafi ekki
boðið eða gefið fé sér til laga eða ólaga né heldur muni
hann gera það. Eftir að sakarsækjandihafði sagt fram sök
sina, skyldi sakarverjandi vinna fimmtardómseið með
sama hætti og sagði um sakarsækjanda, svo og tveir sann-
aðarmenn með honum, Grg. 1 a 80—83. Þegar sókn og vörn
var lokið, var málið reifað af dómendum, sem til þess voru
kvaddir. Er reífing hafði fram farið, unnu dómendur
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fimmtardómseið þess efnis, að þeir mundu dæma þann
dóm, er þeir hyggðu lög vera, og að þeir hvorki hefðu tekið
né þegið loforð um fé né ætluðu að gera það.
Um atkvæðagreiðslu um dómsniðurstöðu eru reglur ekki

alls kostar skýrar i Grg. I a 83.
1. Ef dómendur eru sammála, er vel.
2. „Nú verða þeir eigi ásáttir, þá skal hinn meiri hluti

ráða dómenda.“
3. „En ef þeir verða allir jafnmargir, þá eigu þeir að

dæma áfall,“ þ. e. 18 dómendur vilja dæma refsingu, en
18 sýkna, þá skyldi dæma refsingu.
4. Ef véföng höfðu verið í fjórðungsdómi giltu sér-

reglur:
a) „En ef þeir eru allir jafnmargir í öllum stöðum þeim,

er dómendur hafa véfengt ok hafa hvárirtveggja farit rétt
at véfangi, ok á þeirra dómur at rofna, er siður hafa at
lögum dæmt.“ Hér virðist gert ráð fyrir því, að atkvæði séu
jöfn i fimmtardómi um þau atriði, er véfengd hafa verið
i fjórðungsdómi, en meiri hluti fáist i fimmtardómi um
það, hvorir véfangsdómenda hafi síður að lögum farið að
öðru leyti. Skal þá dómur hinna standast.
b) „En ef aðrir hafa farið rétt at véfangi, en aðrir rangt,

þá á þeirra dómur að standast, er rétt fóru at véfangi, þótt
aðrir hafi málefni betri fyrir öndverðu,“ þ. e. dómur
þeirra fjórðungsdómenda stenzt, er rétt hafa farið að vé—

fangi. Skilyrði virðist vera, að um þetta fáist meiri hluti í
fimmtardómi.
e) „En ef hvárigir hafa farit rétt at véfangi, þá á þeirra

dómur at rofna, sem firr hafa farit því at véfangi, sem lög
eru, ok á sá dómur at rofna, er þeim hefur þótt firr lögum
dæmdur,“ þ. e. sá véfangsdómur skal rofna, sem meiri
hluta dómenda i fimmtardómi þykir siður að lögum
dæmdur.
d) Nú fékkst ekki niðurstaða í fimmtardómi samkvæmt

þeim reglum, er getur í a—c, og skyldi þá hlutkesti ráða,
þ. e. dómendur fimmtardóms skyldu hluta, kasta hlutkesti
um, hvor véfangsdómurinn ætti að standast.
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Einar Arnórsson telur,1) að orðin „eru allir jafnmargir
í öllum stöðum“ í setningu þeirri, sem tekin er upp undir
&) hér að framan, eigi við dómendur i fjórðungsdómi, og
kemst síðan að þeirri niðurstöðu, að hlutkestið hefði gilt,
er dómendur i fjórðungsdómi hefðu véfengt, en skipzt í
meiri hluta og minni hluta, en ekki þegar atkvæði urðu
jöfn i fjórðungsdómi. Það verður ekki séð, að eðlileg
ástæða sé til að taka síðarnefnda tilvikið undan hlutkesti
né að láta hin tilvitnuðu orð taka til annarra en dómenda
i fimmtardómi, enda er og sú skýring andstæð orðum
laganna.

E. Um horf við Grænlandi.
1. Jón Dúason hefur sett fram þessa kenningu: „Þing-

skipun á Grænlandi var sem eins fjórðungs á Íslandi og
sem nýlendu“) . . . og Grágás „setur alla dóma frá Græn-
landi við hlið dóma vorþinga á Íslandi og telur þeim sama
gildi.“ Á öðrum stað segir sami höfundur: „Landnámin
mynda óslitna röð kringum allt land, að því fráskilda, að
Grænlandi er skotið inn í miðjan Vestfirðingaýórðung.“3)
Á þriðja staðnum segir sami höfundur enn: „Eiríkur bind—

ur það fastmælum við nokkra góða og vel virta menn, við
skulum segja 8!, að fara með sér til Grænlands sem goðar
i væntanlegri þingskipun íslenzkrar nýlendu, er sé skipu-
lögð sem nýr íslenzkur fjórðungur með þremur vorþing—
um og fjórðungsþingi að auki.“)
Ef allir dómar frá Grænlandi hefðu verið settir við hlið

dóma vorþinga á Íslandi, þá hefði mátt skjóta málum frá
þeim til dómstóla á Alþingi, fjórðungsdóms og fimmtar-
dóms, að svo miklu leyti sem það varð gert, samkvæmt
þeim reglum, sem að framan er lýst, og Grænlendingar þá
skotið málum beint til dómstólanna á Alþingi. Ef þetta

1) Béttarsaga Alþingis, bls. 100.
2) Réttarstaða Grænlands, bls. 292.
3) Réttarstaða Grænlands., bls. 89.
4) Réttarstaða Grænlands, bls. 273.
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væri rétt, hefðu Grænlendingar liklega oft orðið að fjöl—
menna til Alþingis til að sækja sakir sínar og verja, því
að mikill fjöldi manna varð að taka þátt í flutningi mála,
vottar um sakarefni og dómskaparathafnir, nábúakviður
og tylftarkviður 0. s. frv. En heimildarritin láta alls ekki
getið um slíkar saksóknir Grænlendinga fyrir dómstólum
á Alþingi. Nú segir Jón Dúason: „Engin þingreið var af
Grænlandi til allsherjarþings þess á Íslandi.““) En hvernig
getur þetta samrýmzt þeirri fullyrðingu höfundar, að
Grágás setji dóma frá Grænlandi við hlið dóma vor-
þings á Íslandi og telji þeim sama gildi á Grænlandi.?)
Dómskaparreglur Grágásar, þær er stuttlega eru raktar
að framan, taka einungis til vorþinga, sem háð sé á
Íslandi. Sama er að segja um aðra dómstóla. Kafli
Grágásar um vorþing hefst með þessum orðum, I a 96:
„Vér skulum eiga várþíng á landi voru.“ Orðin „á landi
voru“ tákna samkvæmt Grágás einungis Ísland, en ekki
Grænland. Má þetta m. a. glögglega sjá af eftirtöldum
ákvæðum Grg. I a 19, II 22 og III 20, 69, 113. „Biskupa skul—
um vér hafa tvá á landi hér. Skal annar biskupa vera at
stóli í Skálholti, en annar at Hólum í Hjaltadal“. Því hefur
áður verið lýst, að biskup var yfir Grænlandi. Íslenzku
biskupsdæmin tóku ekki yfir Grænland. Orðin „á landi
hér“ og „á landi voru“3) geta því ekki táknað annað en
Ísland, enda er þetta í samræmi við þá málvenju, sem
verið hefur og er á landi hér, og ætti naumast að þurfa að
eyða mörgum orðum að þessu. Verður því ekki annað séð
en að Grg. kveði eiungis á um dómaskipun hér á Íslandi,
en ekki í Grænlandi. Fleiri stoðir renna og undir þessa
niðurstöðu.
Í Grg. I á 101 segir: „Þau mál, er menn hafa véfengt á

1) Béttarstaða Grænlands, bls. 291.
2) Réttarstaða Grænlands, bls. 292.
3) Grg. I a 1, 19, 170, 173, 205, 208, 224, 226, 228, 229, 234. 240, 243, 247, 249.

Grg. I b 3, 5, 15. 17, 18, 27, 38, 39, 44.
Grg. II 36, 38, 46, 73, 75, 90, 102, 125. 127, 139, 142, 168, 188, 192, 222,

249. 264, 338, 379, 382.
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várþingi, þá skulu þau lúkazt í fjórðungsdómi þeim, sem
þingit er í ýórðungi, ef þar megu lúkaz.“ Á bls. 61—62
hér að framan voru tekin upp ákvæði Grg. um engidóm,
þar sem kveðið var svo á, að ýmsar sakir, sem stefnt var
frá engidómi til Alþingis, skyldi fara í þann fjórðungs-
dóm, sem engidómur var ífjo'rðungi“ eða „var áttur í fjórð-
ungi“, II 445—460. Er talað var um afréttardóm var vitnað
til ákvæða Grg., þar sem segir: „ok skal sækja ýórðungs-
dómi þeim, er afréttardómur skyldi vera í ýórðungi“, II 492.
Um skuldadóma sagði: „ok lýsa til þess Úórðungsdóms,
sem dómurinn var í áttar“, II 228. Þegar Grágás talar um
fjórðunga, á hún einungis við Ísland en ekki Grænland.
Er þetta auðsætt og í samræmi við íslenzka málvenju til

“ þessa dags, enda er orðið fjórðungur svo og nöfn fjórð-
unga miðuð við Ísland og íslenzka landsháttu eina. Nokkur
dæmi þessu til stuðnings skulu nefnd. Framhald ákvæðis
þess um biskupa landsins, er áður var rakið, hljóðar svo:
„En annar at Hólum í Hjaltadal, ok skal sá hafa yfirför um
Norðlendinga/jórðung, er í Hjaltadal er, um sinn á XII mán-
uðum. En sá biskup, sem í Skálholti er, skal hafa yfirför
um fjórðunga III, fara sitt sumar yfir hvern, Austfirðinga—
ýórðung ok Rangæingaýórðung ok Vestfirðingafjórðung“.
Nú var biskup yfir Grænlandi. Vestfirðingafjórðungur tók
þess vegna ekki yfir Grænland, eins og Jón Dúason heldur
fram.
Grg. I & 38: „Þat er mælt í lögum vorum at vér skulum

IIII eiga fjórðungsdóma. Skal goði hver nefna mann í dóm,
er fornt goðorð hefur ok fullt, en þau eru full goðorð ok
forn, er "þing eru III í fjórðungi hverjum, en goðar III í
þingi hverju. Þá voru þing óslitin.“ Þetta getur ekki átt við
annað en Ísland og íslenzka goða. Grg. I a 141: „Ef hann
(þ. e. goði) fer mánuð úr fjórðungi þeim eptir páska, ok
skal hann segja á samkvámu áðr hverr með goðorð hans
skal fara meðan.“ Grg. I a 189—190: „Ef maðr vegr skógar-
mann þeirra nokkurn III er dýrri eru, og skal hann lýsa
sök þá at Lögbergi á hönd goðum öllum á landi hér ok
þingmönnum þeirra til skógarmannsgjalda III marka lög—
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aura, lýsa til þess fjórðungsdóms, er hann er úr áðrðungi
sjálfr.“ Ákvæðið varðar augsýnilega Ísland eitt.
Grg. I a 175: „Sakar þessar allar, er hér eru taldar um

áverk, skulu koma í þann fjórðungsdóm, sem áverk hafa
verið í fjórðungi. En ef menn berjaz at fjórðungsmóti, ok
skulu þær koma í þann fjórðungsdóm, sem búar eru fleiri
úr fjórðungi kvaddir.“ Ákvæðiðmiðar við Ísland eingöngu.
Grg. I a 211: „Þat eru XII menn úr fjórðungi hverjum,

er lögréttusetu eigu ok lögsögumaðr um fram, svá at þar
skulu ráða lögum ok lofum.“ Grg. I b 23 og II 135: „Skóg—
armanna ok fjörbaugsmanna börn ok ómagar skulu fara
um fjórðung innan, þeir allir, er þeir áttu arf eptir at taka
um þann fjórðung hverr sem féránsdómurinn var í áttr.“
Grg. I b 57: „Þá menn, er konuna hafa numit, eða þat

hafa ráðit eða hafa hana inni, skal í þann Úórðungsdóm
sækja, er búar eru fleiri úr kvaddir úr fjórðungi.“ Hér er
gert ráð fyrir, að búar séu úr einhverjum fjórðungi Íslands.
Grg. I b 42, II 170: „Þar er hjón vilja skiljaz, ok á þat þeirra,
er skilnað vill gera at bjóða hinu til biskups fundar eigi
síðar en VII vikur eru af sumri, ef til þings skal fara til
fundar hans. . .. Nú skulu þau bera mál sín fyrir biskup
þann, er yfir þeim Úórðungi er, er þau eru úr, föstudag in
fyrra i þingi.“ Ákvæðið tekur einungis til Íslands.
Grg. I 76: „Hann skal lýsa at Lögbergi til brigðar um

land þat, er hann vill brigða. . . . Hann skal lýsa til sóknar
annat sumar ok til þess ]fiórðungsdóms, er landit er í.“ Hér
er gert ráð fyrir, að land, sem brigðað er, sé í einhverjum
fjórðungi Íslands.
Grg. I b 105: „Ef barn ómagar eigu mála á landi, þar

skal fjárvarðveizlumanni þeirra bjóða þat land innan
fjórðungs.“ Ákvæðið tekur til Íslands eins.
Grg. II 59: „Þá eina skal at kirkju grafa, er biskup sá

lofar, er yfir þeim Úórðungi er.““Ákvæðið varðar Ísland eitt.
Grg. II 131: „Ef sá maðr verðr at ómaga, er engi á frænda

hér á landi, þá skal lýsa hann á hendr þeim manni er hann
vill, ok á hendr fjórðungsmönnum.“ Ákvæðið miðar við
Ísland.
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' Grg. "II 132: „Ok skal hann (þ. e. ómaginn) þá hverfa í
þann Úórðunginn til framfærslu, er höfn sú er i, er þeir
,menn settu skip upp, er ómagann færðu út ....“ Gert er
ráð fyrir, að höfnin sé í einhverjum fjórðungi Íslands.
Grg. I b 30, II 205: „En af því tíundarfé, er þá verðr

eptir, skal biskup hafa fjórðung, sá er yfir fjórðungi er,
en annan fjórðung tíundar skal gjalda til Þ'ingvallar.“
Ákvæðið er miðað við Ísland og íslenzka landshagi.
Grg. II 264: „Ef kaupstefna er í annarri þingsókn en sá

goði heyr, er aðili er í þingi með eða í öðrum fjórðungi, þá
skal aðili kjósa, at hvers goða hann vill dóm eiga, þeirra
er í þeirri þingsókn eru, er kaupstefna er i, ok stendr þat
mál um III fjórðunga. En í Austfirðingafjórðungi er jafn
rétt at sækja at graftar kirkju inni næstu kaupstaðnum sem
at kjósa goða til.“ Ákvæðið varðar Ísland eitt.
Grg. II 345: „Sakir þessar allar, sem hér eru taldar um

víg ok áverk með mönnum, skulu koma í þann fjórðungs-
dóm, sem áverk hafa í Úórðungi verit. En ef menn berjaz
at fjórðungsmóti, þá skulu sakir koma í þann ýórðungs—
dóm sem búar eru fleiri kvaddir úr Úórðungi.“ Gildissvið
ákvæðisins er Ísland eitt.
Grg. II 382: „Þat er mælt, ef menn hlaupa í hernað á

landi voru ok drýgja þat er hernaðr bersk á hverngi veg
er þeir haga þess. Þeir menn, er fyrstir verða fyrir
hernaði þeirra í þeim Úórðungi, skulu kveðja heiman IX
búa um þann stað, sem upp var hafiðr hernaðrinn í þeim
ýórðungi. En aðrir menn allir, þeir sem fyrir hernaði
þeirra manna verða síðan í þeim fjórðungi, skulu gera
hvárt sem þeir vilja at kveðja búa heiman um þann stað,
sem upp var hafiðr hernaðrinn innan fjórðungs eða kveðja
ella á þingi um þann stað, sem hernaðr var görr við þá er
þeir sækja um. Í þann fjórðungsdóm skal sækja sakir þær,
sem búar eru fleiri kvaddir úr fjórðungi. En ef þeir menn
hinir söma- herja í fleiri fjórðunga en einn, þá skal sömu
leið fara at sókn við þá í hverjum fjórðungi sem nú var
hér tínt um einn.“ Það var „hernaðr er þeir taka menn
eða fé manna af þeim nauðugum eða herja þeir menn eða
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binda eða særa, ef þeir afla því“. Hér er því sama til að
dreifa sem í ákvæðum þeim, er að framan hafa rakin
verið. Það er verið að setja lög, sem gilda eiga á Íslandi,
en ekki Grænlandi. Hvergi finnst vottur þess, „að Græn-
landi hafi verið skotið inn í miðjan Vestfirðingafjórðung“.
Framangreind ákvæði hafa verið tekin hér sem dæmi, en
mörg fleiri mætti til tína. Vitnað er til nokkurra fleiri
dæma hér á eftir:
Grg. I a 19, 38, 86, 90, 91, 115, 122, 132, 138—139, 140, 141,

175, 188, 189, 190.
Grg. I b 12, 15, 23, 37, 41, 42, 54, 70, 72, 102, 105.
Grg. II 17, 59, 79, 121, 131, 132, 135, 146, 170, 179, 186, 199,

217, 264, 268, 277, 345, 351, 383, 386.
Grg. III 11, 63, 88.
2. Prestadómur. Um hann eru ákvæði í Grg. I a 21, II

25, III, 23. „Ef prestr vill eigi hafa þat, er biskup býður,
ok verðr hann sekr um þat III mörkum ok á biskup sök
þá, ok skal sök þá sækja at prestadómi á Alþingi ok nefna
presta XII i dóm þann ok segja þar sök sína fram á hendr
honum, ok skal biskup bera sjálfr kvið- um þat mál ok
prestar II með honum, ok skal eiðlaust sækja þá sök. Ef
prestr verðr sannr at sök, ok á dómr at dæma á hönd hon-
um III merkr at gjalda biskupi miðvikudag i mitt þing á
þingi í búanda kirkjugarði annat sumarit eptir, ef eigi
kemr fé fram, ok skal sækja sem annat dómrof.“ Þess er
þegar getið, að ákvæði Grg. um biskupa miðast einungis við
þá tvo biskupa, er sátu að stólum í Skálholti og á Hólum.
Sjá L (1. Grg. I a 19, II 22, III 20, 63, 113, I 1) 30, 41, 42, 58, 59,
II 22, 170, 191, 203, 205. Eðlilegasta skýringin á ákvæðinu
um prestadóminn er sú, að það sé annarhvor hinna is-
lenzku biskupa, sem stendur að honum. Prestadóminn á
að halda á Alþingi og þar eiga sektir, er dæmdar eru á
hendur presti, að lúkast. Þegar litið er á orðalag ákvæðis-
ins og það borið saman við önnur ákvæði Grágásar um
biskupa, verður það varla dregið í efa, að hér sé verið að
ræða um íslenzka presta og íslenzka biskupa, en ákvæðið
taki hvorki til biskupsins á Grænlandi né presta þar.
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Um þinglýsingar á Lögbergi og ýmsa
gerninga, er .fram skyldu fara á Alþingi.
Í Grágás er fjöldi ákvæða, þar sem svo er látið mælt,

að hinir og aðrir gerningar skuli fara fram á Alþingi. Er
hér um að tefla bæði einkagerninga og opinbera gerninga.
Lögberg var sá staður, þar sem framkvæmdar voru lýs-
ingar, er almenning vörðuðu. Skilyrði löglegrar lýsingar
virðist það hafa verið, að 20 menn hið fæsta væru þar og
lögsögumaður heyrði lýsinguna, I b 76, 220, II 411——412.
Sem dæmi samninga, er birta skyldi að Lögbergi, má nefna
mála (forkaupsrétt) að landi og veð í land manns, Grg. I b
98———99, Il 433, samning kirkjueiganda við prestsefni, er
kirkjueigandi ætlaði að láta læra til kirkju sinnar, I a 18,
II 21, III 19, 68, 112, 163, 206, 246, 321, máldaga kirkju I &

15, II 17, III 15, 65, 109, 159, 205, 243, 314. Í þessu síðast-
nefnda tilviki mátti og lýsa í Lögréttu eða á vorþingi. Sá, er
hirti skothval, skyldi segja til að Lögbergi, ef enginn hafði
áður sannað rétt sinn til skots og skotsfjár, I b 130, II 526, III
397. Sá, er vogrek hafði hirt, skyldi segja til þrjú sumur að
Lögbergi, I b 135, II 536. Þá skyldi og lýsa óskilafé að Lög—
bergi, ef lýsing tvö sumur á vorþingi nægði ekki, I b 158,
II 233. Grg. gerir ráð fyrir því, að lýsingar þessar geti farið
fram án nokkurra vandkvæða, en því hefði ekki verið til
að dreifa, ef ákvæðin hefðu tekið yfir Grænland og menn
þar. Ákvæðin virðast vera sett fyrir Ísland og fólk þar.
Dæmi ýmissa gerninga á Alþingi:
Grg. I a 70, 95, 108, 109, 116, 117, 118, 120, 122, _147, 174,

194.
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Grg. I 1) 4, 10, 14, 15, 17, 30, 32, 37, 51, 54, 55, 57, 58, 75, 92,
93, 94, 99, 237.
Grg. II 21, 56, 82, 104, 117, 125, 126, 128, 143, 174, 184,

185, 186, 187, 191, 194, 196, 198, 201, 216, 221, 222, 223, 224,
228, 230, 233, 248, 262, 273, 277, 278, 303, 330, 341, 360, 384,
386, 387, 400, 411, 419, 433, 434, 458, 459, 463.
Grg. III 15, 19, 23, 52, 65, 68, 71.



59.
Um takmörk landslaga og gildissvið

Grágásar.
A. Enn um landnám Grænlands.

Jón Dúason heldur því fram í bók sinni um réttarstöðu
Grænlands, að það hafi þegar komizt undir íslenzk yfir-
ráð, er íslenzkir menn námu þar land. Röksemdafærsla
Jónsi er í mjög stuttu máli þessi: Samkvæmt Grg. var hver
frjáls maður og fulltíða, 12 ára eða eldri, fullgildur þegn
og lögunautur.1) Á hverjum fullgildum þegni hvildi lög—

regluskylda, dómskylda, herskylda?) Þegnarnir voru lögu-
nautar og var þjóðfélagsband þeirra óleysanlegt.3) Allar
samþykktir Alþingis hafi gilt ipso jure fyrir íslenzka
menn bæði nær og fjær?) Um leið og íslenzkir menn námu
land einkaréttarlega í Grænlandi, hafi landið komizt undir
þjóðfélagslegt vald það, sem þegninn að lögum fór með:“)
Telur Jón, að það hafi ekki verið sérkennilegt fyrir Ísland,
að menn þannig fluttu lögin með sér, heldur sameiginlegt
fyrir öll germönsk þjóðfélög.

B. Um takmörk landslaga.
Áður en athuguð verða ákvæði Grg. um þau efni, er að

framan greinir, þykir rétt að drepa á reglur þær, sem giltu
um þetta efni í hinum fornu germönsku þjóðfélögum.

1) Tilvisað rit, bls. 36, 76-—78, 69.
2) Sama rit, bls. 45.
3) Sama rit, bls. 79.
4) Sama rit, bls. 225.
5) Sama rit, bls. 341.
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Áður hefur verið rætt allmikið um hin fornu germönsku
þjóðfélög og verður hér að mestu að visa til þess. Réttur
frumstæðra þjóða var upphaflega ættbálkaréttur, sem
fylgdi ættbálknum hvert sem hann fór, err framandi menn
voru réttlausir. *

.

Er skipti manna jukust,» settu menn oft einn og sama
rétt á stöðum, þar sem menn úr mörgum ættbálkum komu,
saman, t. (1. á kaupstefnum. Hið mikla Rómaveldi kom á
fastri lögskipan i heimsveldi sínu. Þar gilti tvenns konar
réttur, jus civilis, réttur hins rómverska borgara, og jus
gentium, réttur þeirra, sem ekki voru rómverskir borgar-
ar.1) Er veldi Rómverja hnignaði og leið að miklu leyti undir
lok, fór svo á tímabili, að germanskir ættbálkar tóku hver“
upp sinn rétt, og lifði hver maður undir sínum rétti?)
Ein og sömu lög giltu ekki á einu og sama landsvæði,.
heldur margs konar lög. Hver maður flutti sín lög með-“
sér. Þetta var hið svonefnda personalitetsprinciþ, þetta átti
sér einkum stað í frankiska rikinu. En að því kom, að
þetta breyttist aftur. Lögin voru látin taka til ákveðins
landsvæðis og allra þeirra, er þar bjuggu;Um þetta segir
Knud Kobberstad í bók sinni: Fyrelesninger um rettssaga
i millomalder og nytid, Oslo 1943, bls. 2—3: Fram mot
inidten av millomalderen vart personalitetsprinsipet av-
löyst av territorialprinsipet, eller grunnsetningen at lovi
gjeld landet: lovi gield for alle paa territoriet. Dette prin-
sipet Viser eit anna grunnsyn paa kva som er rettssam—
fundet det er inkje lenger folkegreini, men dei som bur
saman paa eitt og same landumraade.
Talið er, að reglan eitt land ein lög, territorialpringipgt,

landslagareglan, hafi þegar vfirleitt verið í g'ldi á árun-
um 800—1100, sbr. Johannes Steenstrup: Normannertiden,
Kbh. 1882, 4. bindi, bls. 33.

1) Rudolph Sohm: Institutionen. Geschichte und System des Römischen
Privatrechts, bearbeitet von Ludwig Mitteis, Berlín 1949.

2) Brunner: Deutsche Rechtsgeschichte, Band I, bls. 259.

?



;

.}

80

C. Um takmörk íslenzkra laga."
Grg. gerir greinarmun á innlendum mönnum og erlend-

um:
a) Innlendir voru þeir menn, sem bornir voru á Íslandi

og þar upp fæddir eða dvalizt höfði; á Íslandi a. m. k.
þrjú ár og ílenzt þar. Grg. nefnir íslenzka menn „vára
landa“, sjá t. (1. I & 229, II 75, I a 128 og 239, II 88, 96, 386—
387, I & 250, III 51, eða íslenzka menn, sjá t. (1. I a 49, sbr. 37,
I b 195—196, 211, II 54, 87, III 50.
b) Útlendur var sá maður, sem hvorki var borinn og

upp fæddur á Íslandi né hafði dvalizt hér um þrjú ár og
ílenzt hér, sjá t. (1. I a 22—2-3, 38, 169, 172—173, I_b 25, II
54, 71, 72, 75, 149, 261—262, 338—340, III 50.
Útlendum mönnum var almennt veittur dvalarréttur á

Íslandi samkvæmt Grg. Lögin vernduðu líf þeirra og limu,
eign þeirra og rétt þeirra til atvinnu. Samkvæmt Gr . I a
38 mátti hins vegar ekki nefnamann i dóm, sem eigi hafði
numið djaska, þ. e. íslenzka, tungu í barnæsku eða dvalizt
hér á landi í þrjá vetur. Skylt var útlendum manni að tí—

unda fé sitt eftir þriggja vetra dvöl hér, nema hann gerði
bú fyrr, I b 211, II 54. Nú var útlendur maður veginn á
Íslandi, og áttu þá frændur hans sökina, en ella félagi,
mötunautur, stýrimaður, bóndi sá, sem útlendi maðurinn
hafði verið á vist með, eða goðiL er hann var í þingi með,
I a 173, II 339—340. Mál skvldu dæmast að íslenzkum lög-
um, bótt útlendir menn ættu í hlut, sjá t. (1. I b 197, 250,
II 261—262, 263—264. Landslagareglan (territorialprin—
cipið), reglan um, að ein og sömu lög, Grg., gangi um allt
Ísland, Var gild, sbr. t. (1. I b 25, 79,Í95, II 70, 71, 72. Íslenzk
lög voru og talin taka yfir atvik, er gerðust allt út á mitt
haf, Grg. I a 142.
Í sáttmála við Noregskonung frá 1022 segir, að menn

Noregskonungs eigi að hafa lög og rétt slíkan á Íslandi,
sem landsmenn sjálfir, I b 195. Norðmenn lutu hér ekki
norskum lögum.

1) Sjá og skýringar á bls. 68—74 að framan.
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Í kaflanum um Danmörku, Noreg ,og Svíþjóð hér að
ofan var því lýst, að gildi dóma var bundið við umdæmi
þeirra laga, þar sem þeir voru dæmdir. Er þetta í sam—
ræmi við territorialprincipið. Jón Dúason segir á bls.
384 í riti sínu: „Íslenzkir dómar giltu hvergi utan hins is—

lenzka þjóðfélags.“ En hvernig getur hannþásagt á bls.
225: „En allar samþykktirallsherjarþingsins við Oxará giltu
ipso jure fyrir alla íslenzka menn, nær og fjær“? Í Grg. I a
226 0 II 70 se ir: „Ef skógarmenn eða fjörbaugsmenn fara
utan héðan ok kvangast erlendis, þá eru börn þeirra öll
arfgeng hér, þau er þeir geta þar, ef þeir kvangast þar at
lands lögum réttum.“ Grg. gerir ráð fyrir því, að þeir hliti »

lögum þess lands, þar sem þeir dveljast, og að islenzkur Q'
skóggangsdómur gildi ekki erlendis, sbr. þó sérreglur um
Grænland síðar. Það er i góðu samræmi við landsla &-

regluna (territorialprincipið). er Grg. metur gilda samn—
inga um hjúskap og erfðir, er gild voru samkvæmt þeim
lögum, ergengu á þeim stað, er málsatvikin gerðust.
En þótt landslagareglan gilti á Íslandi, þá tóku ákvæði

Grg. stundum einnig til málsatvika, sem gerðust erlendis,
enda kæmi mál um þau til dóms á Íslandi. Var þetta gert {'
til að vernda hagsmuni várra landa. I a 96: „Ef þeir menn,
er hér eru görvir skógarmenn óælir ok óferjandi, þá eru
þeir jafn dræpir ok óhelgir erlendis sem hér fyrir órum
löndum.“ Þetta ákvæði þýddi það eitt, að vegandinn varð <.ekki sekur samkvæmt íslenzkum lögum1 Um hitt atriðið
segir ekki i Grg., hverju víg islenzks skógarmanns erlendís
Varðaði vegandann samkvæmtlögum þeim, er gengu á
þeim stað, er vígið var vegið.

' Um niðkvæði um norræna konunga, Grg. I b 184, II 395.
Í samræmi við almennar germanskar reglur, sem áður

hefur verið lýst, höfðu útlendir sektardómar ekki verkanir
á Íslandi, sbr. þó sérstöðu Grænlands, er síðar getur. Ef
útlendir menn voru vegnir erlendis, lætur Grg. það af-
skiþtalaust. Í_II 386 segir: „Ef vár landi verður veginn er-
lendis, ok verður vegandi jafn sekur um víg þat, sem á
váru landi væri vegit. Þó er sókn hér til um erlendis víg,

6
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þó at sótt sé erlendis eða sætzt á, nema sá maðr hafi þar
at lögum á sætzt, er hann er sóknaraðili, ok á þat þá at
haldast hér, ef þeir skilja þat undir þar.“ Ljóst er af þessu
ákvæði, sem styðst við almennar germanskar reglur, að
mann sem dæmdur hafðiverið erlendis fyrir víg, varð að
sækia aftur hér á landi, ef refsingu átti að koma hér fram
á hendur honum, _og_þetta varð einungis gert, er hann
hafði vegið várn landa. Undantekning gilti þó um græn-
lenzka dóma, svo sem síðar greinir. Ólafur Lárusson virð-
ist i grein sinni, Réttarstaða Grænlands, {Andvara 1924,
bls. 50, vera á annarri skoðun. Hann segir: „Það mun t. (1.

ekki efamál, að Norðmaður, er vegið hafði Íslending í
Noregi og orðið sekur þar, hafi einnig verið talinn sekur
hér á landi.“ Á bls. 47 segir Ólafur Láruss9_n: „Gengi vígs—
málið fram erlendis var engin þörf að sækja það að nýju
hér á landi. Vegandinn var þá sekur og engu við það að
bæta.“ Ekki verður fallizt á þessi ummæli Ólafs. Vegand-
inn var að vísu sekur í því lagaumdæmi, þar sem hann
var sektaður, en sektardómur hans gilti ekki á Íslandi.
Þurfti því að sækja hann aftur til sakar hér á landi, ef
dóm átti að framkvæma á hendur honum hér.
ýmis önnur mál út af brotum, frömdum erlendis, mátti

sækja hér, a. infk. ef vár landi var aðili, t. d. legorðsmál
og sifjaspellsmál, Grg. I b 50, II 180, 206.
Íslendingar gerðu samningvið Ólaf helga_Noregskon-

lung árið 1022 um réttarstöðu Íslendingaþar í landi. Sam-
kvæmt sáttmála þessum skyldi Íslendingar hafa höldsrétt
í Noregi. Eftir Gulaþingslögum, 200. gr., áttu Íslendingar
-að hafa höldsrétt í Noregi hin fyrstu þrjú ár dvalar sinnar
þar, en síðan rétt, eftir því sem ætt þeirra sagði til. Um
arf eftir islenzkan mann, er lézt í Noregi, eru ákvæði í
sáttmálanum, sbr. Grg. 1 a 239 og síðar, II 88, 96. Íslendingar
frjálsir og fulltíða, heilir og hraustir, er landevri gátu
goldið, áttu frjálsa för til Noregs, en ekki þykir ástæða til
að rekja ákvæði sáttmálans nánar hér.
Grg. veitti Íslendingum, er erlendis voru, mjög frjálsar

hendur. Það lá ekkert bann við því, að þeir gengu í þjón—
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ustu og jafnvel hirðlög erlendra konunga. Grg. gevmdi
engin ákvæði um landráð og var að bvi levti andvaralaus.
Gulaþingslög voru í þessu efni betur á verði, sbr. 212. gr.
þeirra laga. Í Grg. I a 128, II 76 segir: „Ef maðr vill fara
af landi á brott þá skal hann selja sókn ok vörn, ef hann
vill, ok svá varðveizlu fjár síns, þess er hann á hér eptir.
Þau handsöl skulu standa þrjá vetur, en síðan eigu erf-
ingjar að varðveita.“ Enn segir í Grg. II 96: „Ef maðr er
lengur á brott héðan en III vetur þá skulu þeir menn varð-
veita fé hans, er taka ætti, ef hann væri andaður, þótt
hann hefði áður lengri máldaga á gert.“ Í samræmi við
Qreglu að maður, sem tekið hafði sér bústað á Íslandi
og dvalizt þar þrjá vetur, var talinn Íslendingur, eru reglur
þær, sem nú var lýst. Maður, sem dvalizt hefur erlendis
um þrjá vetur, missir forráð eigna sinna hér á landi, og
taka erfingjar hans hér við þeim. Um varðveizlu eignanna
fer, eins og væri hann andaður. Goðorð hans myndi og
hafa horfið til erfingja hans með sama hætti. Jón Dúason
segir, að allar samþykktir allsherjarþingsins við Oxará
hafi gilt fyrir alla íslenzka menn nær og fjær, og vísar til
þess, hvernig rómversk lög giltu fyrir Rómverja nær og
fjær, bls. 225. Þessi ummæli Jóns fá ekki staðizt.
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5 10.

Um sérstöðu Grænlands.
I.

Í Grágás eru ýmis sérákvæði um Grænland, og skulu
þau nú athuguð._ Ákvæði Grg. um útlenda menn eru mis—
munandi eftir þvi, um hvaða útlenda menn var að tefla.
Sérákvæði voru um danska, sænska og norræna menn, er
mæltu á danska tungu. Gilti þetta bæði um stjórnarfars-
legan rétt þeirra hér á landi, erfðir og vig þeirra, sbr. I a
38, 172, 229, 239, II 74——75, 96, 338. Eitt land stóð þó í enn
náhari tengslum við Ísland en Danmörk, Svíþjóð og
Noregur. Var það Grænland.
1. Í Grg. II 389 segir: Ef maðr verðr veginn á Græna-

landi ok skal þat hér enn sækja sem önnur erlendis víg,
fyrir þat fram, at eigi er skylt, at sannaðarmenn hafi út
þar verit, hvárki þá né síðan. At tengdum at eins skal þá
vanda. Ef aðilinn er á Grænlandi ok sættist hann þar á víg
eða sækir um, ok er þá eigi hér sókn til. Nú er eigi aðili út
þar, ok sækir annar maðr þar til fullra laga, ok á aðili þá
at sækja um björg þess manns hér, ok þarf hann eigi at
taka þær sakir af öðrum mönnum. En ef annar maðr sækir
út þar en aðilinn ok eigi til fullra laga, ok er þá sókn hér
til.
2. Enn segir í Grg. II 389—390: Ef maðr verðr sekr á

Grænalandi ok er hver þeirra manna sekr hér er þar er
sekr. En svá skal hér sækja um björg hans hins seka
manns, er út þar varð sekr fullri sekt, sem hann yrði hér
sekr á várþingi, þar til sagt er til sektar hans á Alþingi.
Svá skal maðr verja sök þá hér um víg þat at leiða fram
at dómi v várra landa, þá er þat leggi undir þegnskap sinn,
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at hinn vegni væri eigi fjörvi sínu at firr at sá maðr væri
þar eða þat ella at sjá maðr ætti fé sitt at verja eða fjör.
Samkvæmt Grg. II 389 var víg unnið á Grænlandi talið

til víga, sem erlendis eru unnin, enda er orðið „hér“, þ. e.
hér á landi, látið tákna andstæðu við Grænland bæði í Grg.
II 389 og II 389—390. Nú segir, að víg vegið á Grænlandi
skuli hér á landi sækja sem „önnur erlendis víg“. Virðist hér
átt við víg Íslendings á Grænlandi, sbr. framhald greinar-
innar: „Ef,aðílinn er á Grænlandi . . .“, og í Grg. II 386
segir: „Ef vár landi verðr veginn erlendis, og verðr veg—
andi jafn sekr um víg þat sem á váru landi væri vegit.“
En sá var munur á málsmeðferð, að sannaðarmenn, þ. e.
fangakviður sá, sem dæmdi sönnunaratriði máls vegna
vígs íslenzks manns á Grænlandi, þurfti ekki að hafa verið
á Grænlandi, hvorki fyrr né síðar. Ef hins vegar vár landi
var veginn í Danakonungsveldi eða Noregskonungs eða
Svíakonungs, urðu hið minnsta tveir af sannaðarmönnun-
um að hafa verið í veldi þess konungs, er vígið varð í,
þegar það var vegið. Nú hafði vígið verið vegið á Vestur-
löndum eða fyrir sunnan Danaveldi, og var þá nægilegt,
að sannaðarmenn hefðu annað hvort, þegar vígið var
vegið, eða síðar verið í því konungsveldi, Grg. II 386 og
388. Ekki verður leitt af Grg. II 389, svo að öruggt sé, að
sækja hafi mátt Grænlending eða Íslending á Íslandi fyrir
víg á Grænlendingi á Grænlandi.
Samkvæmt Grg. II 389—390 (374), var hver sá maður,

sem sekur var gerr á Grænlandi, einnig sekur hér á landi,
þó svo, að sektin jafngilti sekt á v-árþingi, þannig að segja
þurfti til hennar að Lögbergi á Alþingi, sbr. I a 108. Sam—
kvæmt Grg. II 389 (373), varð maður ekki sóttur á Íslandi
til sektar fyrir að vega Íslending á Grænlandi, ef að lög-
um hefði verið sótt á Grænlandi, þ. e. aðili annaðhvort
sætzt á vígið eða sótt um þar eða annar maður sótt þar til
fullra laga. Nú virðist síðari málsgrein II 389—390 (374)
stangast við fyrri málsgrein þeirrar greinar, svo og við það
ákvæði II 389 (373), er síðast var nefnt. Fræðimenn hafa
viljað bæta úr þessu með því að flytja seinni málsgrein
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II 389 390 (374) frá orðunum „svá skal maðr verja sök
þá .. .“ og bæta henni aftan við II 389 (373). Með þeim
hætti fengist samhengi og eðlilegur skilningur í ákvæðin.
Vafalítið virðist, að einhver röskun hefur orðið á efninu í
389—390 (374). Ólafur Lárusson vill skýra Grg. II 389—390
(374) svo, að ákvæðið „eigi aðeins við sekt um víg Íslend-
ings í Grænlandi“) og „að grænlenzki dómurinn var engan
veginn bindandi úrslit málsins hér á landi“2). En þessi
niðurstaða getur ekki samrýmzt berum orðum laganna, sbr.
og ákvæðið um víg Íslendings í Grænlandi í 389 (373): „Ef
aðilinn er á Grænlandi og sættist hann þar á víg eða sækir
um, og er þá eigi hér sókn til.“
Að takmarka ákvæðin í II 389—390 (374) við víg Íslend-

inga á Grænlandi virðist og heimildarlaust.
Niðurstaðan verður því sú, að grænlenzkir sektardómar

höfðu einir erlendra sektardóma dómsverkanir á Íslandi.
Ólafur Lárusson, sem er á öðru máli, segir á bls. 49 í til-
vitnuðu riti: „Annað er það, að væri grænlenzkum dómum
með ákvæði þessu veitt fullt gildi á Íslandi, mætti búast
við, að sá réttur hefði verið gagnkvæmur og íslenzkir
dómar haft fullt gildi á Grænlandi og að það væri
sagt einmitt á þessum stað. En það er ekki gert.“ Öll
rök virðast hníga að því, að ákvæðin í II 389 (373)
og 389—390 (374) séu við það miðuð, að íslenzkir sektar-
dómar hafi haft dómsgildi á Grænlandi. Verður að ætla,
að svo hafi verið. Er líklegt, að Grænlendingar hafi veitt
íslenzkum dómum gildi þar í landi, og Íslendingar þá
svarað með setningu þessara ákvæða. Var þá engin ástæða
til að taka fram í íslenzkum lögum, sem kváðu einungis
á um, hvað skyldu vera lög á Islandi, um meðferð mála á
Grænlandi, enda birtast ákvæðin sem lög en ekki sem
samningur, sbr. hins vegar samninginn við Ólaf helga frá
1022, I b 195——197.

1) Tilvitnað' rit, bls. 49.
2) Tilvitnað rit, bls. 50.
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II.
1. Ákvæðin 1' II 389 (373) og II 389—390 (374) eru

höfuðákvæði um skipti landanna Grænlands og Íslands og
má af þeim draga merkilegan lærdóm.
a. Orðið „hér“, þ. e. hér á landi,1) er látið tákna and—

stæðu við Grænland, og víg, vegið á Grænlandi, er
talið til vigafsem vegin eru erlendis.

b. Ákvæðin kveða einungis á um það, hvað skuli vera
lög á Íslandi og hvaða dómar skuli "þar gildir vera.
Verður ekki annað ráðið af ákvæðum þessum en að
hinn islenzki löggjafi telji sér einungis skylt að setja
lög á Íslandi, en ekki á Grænlandi.

2. Í Grg. I a 240 og II 90 segir: Ef maðr tekr fé á Græn-
landi ok skal hann láta virða féit jafnt sem austr ok fara
utan á því skipi, sem fyrst fer. Í Grg. I á 249 segir: „Svá
skal maðr taka dánarfé á Grænlandi sem í Noregi.“ Hér
eru fyrirmæli til Íslendinga um arftöku á Grænlandi. Á
bls. 401 í tilvitnuðu riti sínu telur Jón Dúason upp ýmis
ákvæði í Grg. I a 240, er sanna eiga, að Grænland hafi verið
hluti af íslenzku yfirráðasvæði, en á þessum stað er þó
sérákvæði það um Grænland, sem rakið er. Samkvæmt
Grg. II 71 má brigða fé manns, sem horfið hefur, ef ekki
spyrst til mannsins á þremur sumrum, „ok er spurt úr
Noregs konungs velldi ok Svía konungs ok Danmörk ok
Englandi ok úr eyjum ok af Grænlandi ok af Hjaltlandi“
eða eins og I a 244 orðar það „enda sé spurt af þeim lönd—
um öllum er ór tunga er á ok svá af því landi er þeir fóru
af“, sjá og II 94.
3. Í Grg. I & 226, II 70,'segir: „Ef maðr á konur II hér

á landi eða í örum 16 um þat varðar fjörbaugsgarð.“
Orðin hér á landi tákna hér eins og annars staðar í Grg.Ísland. Margir fræðimenn, svo sem Vilhjálmur Finsen,
Maurer, Finnur Jónsson og Jón Þorkelsson hafa talið, að
orðin „í órum lögum“ tákni Grænland. Absalon Tarangertelur í ritgerð i Tidsskrift for Retsvidenskab, 1929, bls. 98,
að orð þessi tákni einungis það, að íslenzk lög gangi á

1) Sbr. bls. 69 að framan.

!!!—um:!
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Íslandi. Grg. vilji þarna leggja áherzlu á landslagaregluna
(territorial-principið).Nefnir hann m. a. sem hliðstæður
orðatiltækið „lög og landsréttur“ og ákvæðið í F IX 28:
„Úmagaeyri skal maðr eigi færa af landi né úr lögum öll—

um.“ Skýring Tarangers kgmgr heim við ragnsókn þá, sem
gerð hefur verið í ritgerð þessari um landslagaregluna.
Löggjafarumdæmi Grg. var Ísland, en sérákvæði veitti
grænlenzkum dómum gildi á Íslandi. Hér að framan hafa
verið rakin f 'öldi ákvæða Gr . sem v rða ekki skilin öðru-
vísi en svo, að löggjafarsvæði Grg. hafi verið Ísland eitt.
En ef orðin „í örum lögum“ eiga við Grænland, þá yrðu
þau að þýða löggjafarsvæði, þar sem efnisreglur löggjafar
eru þær sömu í meginatriðum sem á Íslandi. En loku er
alveg skotið fyrir það, að þingfararreglur og réttarfars

'

hafi verið eins á Grænlandi og á Íslandi.
4. Skulu nú athuguð nokkur fleiri ákvæði Grg., sem

Jón Dúason telur sanna, að löggjafarsvæði Grg. hafi tekið
yfir Grænland.
á) Jón Dúasonl) tilfærir ákvæðið í Grg. I h 51, II 182:

„Þetta er allt þriggja þinga mál ok svá um Austmanna
börn við konu (Grg. II: hér á landi) “. Jón bendir á, að Græn—

lendinga hafi ekki verið hægt að kalla Austmenn, og spyr
siðan, hvort legorð Grænlendinga með konum á Íslandi
hafi verið refsingarlaust. Hann segir, að islenzkar konur
hafi verið réttlausar fyrir Grænlendingum, nema legorð
Grænlendinga falli undir legorð innlendra manna innan-
lands, með þvi að engin önnur fyrirmæli Grg. geti náð til
Grænlendinga. Við skýringu þesgigg annarra ákvæða Grg.
verður að hafa í huga þá meginreglu við alla lögskýringu,
að einstök ákvæði laga verður að túlka þannig að sem
bezt samræmi fáist við önnur ákvæði laganna. Það hefur
t. d. verið sannað hér að framan, að orðin „hér“ og „hér á
landi“ tákni í Grg. Ísland, enda er það í samræmi við is-
lenzka málvenju. Fjöldamörg ákvæði Grg. verða og ekki
skilin öðruvísi en að Grg. sé sett fyrir Ísland eitt og að

1) Tilvitnað rit, bls. 402.
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ákvæði hennar séu reist á lan ' (territorial-
principinu). Grg. gat á sínu löggjafarsvæði, þ. e. Íslandi,
gert rétt Grænlendinga þann, sem íslenzka löggjafanum
sýndist, þar á meðal látið ákvæðin um legorð innlendra
manna innanlands koma til framkvæmdar um þá. Með því
var ekki verið að setja nein lög handa Grænlandi eða
Grænlendingum, þegar þeir voru í heimalandi sínu.
b) Í Grg. I h 25, II 149—150 segir: „Ef sá maðr á barn

eptir út hér laungetit, er hann er norænn eða hjaltneskur
eða orkneyskur eða færeyskur eða katneskur eða úr
Noregs konungs veldi ok komi barn þat í átt at hand—
sölum eða skýrslum, þá skal rétt vera at færa þeim manni,
er úr sama fylki er ok hinn er barn á. Ok skal færa hon-
um hálfum mánuði fyrr en hann fari á brott úr vist með
föt sín frá búanda þess, er hann hefur með verit ok bjóða
honum með X aura vaðmála. Nú vill hann ekki við taka,.
þá skal hinn færa honum í annað sinn at skipi með
eið ok sækja um siðan, ef með þarf . . ..“ Um þetta ákvæði
gildir alveg sama og sagt var um ákvæðið hér á undan..
Íslenzki löggjafinn er einungis að kveða á um, hvernig hann
vill skipa málum á sínu löggjafarsvæði, Íslandi, sbr. t. d.
eftirfarandi ákvæði ómagabálks I b 26—27: „Rétt er að
lýsa ómaga á hendr öllum fjórðungs mönnum er frænda
þann á engi hér á landi er fé hafi til ok nefna einn boanda
til þann er í þeirri þingsókn búi er ómaginn varð þrotráði
í.“ Rétt Grænlendinga á Íslandi gat löggjafinn gert þann,
er honum sýndist, þann sama og rétt Íslendinga, ef honum
svo bauð við að horfa. Engin ástæða er til að draga þá
ályktun af þessum ákvæðum, að Grænland hafi verið á
yfirráðasvæði íslenzka'löggjafans, enda brýtur það í bága
við fjölda ákvæða Grg.
0) Í Grg. I a 172, II 338, segir: „Ef útlendir menn verða

vegnir hér á landi, danskir eða sænskir eða norrænir, þá
eigu frændur hans sök ef þeir eru hér á landi um þau III
konunga veldi er ór tunga er.“ Ákvæði þetta ræðir einungis
um víg hér á landi, og eins og margsýnt hefur verið fram
á, táknar „hér á landi“ í Grg. Ísland, enda í samræmi við
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íslenzka málvenju fyrr og síðar. Það brestur því heimild
til að láta ákvæði þetta taka yfir Grænland, sbr. ákvæðið
síðar í sama kafla „ef maðr verðr veginn at skipi er enga
á frænda hér á landi“. Úr því Grænlendingar eru ekki
nefndir berum orðum, gat löggjafinn gert annað tveggja
látið þá falla undir norræna menn eða beitt ákvæðunum
um innlenda menn með lögjöfnuði. En ákvæðin eru sam—
kvæmt berum orðum sínum miðuð við það, sem gerist „hér
á landi“, þ. e. á Íslandi.
d) Víða í Grg., þar sem rætt er um samskipti við út—

lönd, eru orðin „út“ og „út hingat“ notuð um komu til Ís-
lands, sbr. I b 20, 21 og II 132——133, I b 50—51, II 180, 206.
Einnig er rætt um „út hér“, sbr. I b 55, II 186. Jón Dúason
vill telja þetta sönnun fyrir því, að Grænland hafi talizt
til löggjafarsvæðis Grg. Ef skilja ætti þessi ákvæði svo.
mundu þau rekast á fjöldamörg önnur ákvæði Grg. En til
slíks skilnings er engin heimild. Nota hefur mátt ákvæðin
um innlendamenn, eftir því sem kostur var, svo og ákvæðin
um útlendinga með lögjöfnun um Grænlendinga. Ekki er
ólíklegt, að orðin „út“ hafi verið norsk málvenja, sem hafi
festst á Íslandi. Sem dæmi norskrar málvenju, er enn
þann dag í dag helzt á Íslandi, má nefna það, að á Suður-
landi er a. m. k. sums staðar sagt, að vindur sé á land-
sunnan, þótt hann sé af hafi.
e) Þess hefur verið getið, að Íslendingar gerðu árið 1022

samning við Ólaf helga Noregskonung, Grg. I b 195—197.
Fyrirsagnir samningsins eru: „Frá rétt Noregskonungs á
Íslandi“ og „Um rétt Íslendinga í Noregi“. Í samningi þess-
um er einungis talað um Íslendinga, og verða Grænlend—
ingar þar alls ekki með taldir. „Íslendingar eiga að hafa
höldsrétt í Noregi“. „Arf eigu að taka í Noregi af Ís—

landi næsta bræðra“. . . . „Íslendingar skulu engi toll gjalda
í Noregi nema landaura“. . . . „Íslendingar eigu í Noregi at
njóta vatz ok viðar“. . . . „Útför eigu Íslendingar til, Ís-
lands nema viss sé herr í Noregi“. En Íslendingar „eigu at
fara af sínu landi til hvers landz er þeir vilja“. Vafalaust
er, að samningur þessi tekur einungis til Íslendinga og Ís—
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lands, en ekki Grænlendinga og Grænlands. 12. gr. samn-
ings þessa hljóðar svo: „Ef þeir menn verða sæhafa í
Noreg, er vart hafa til Grænlands eða fara i landaleitan
eða slítur þá út frá Íslandi þá er þeir vildu færa skip sin
milli hafna þá eru þeir eigi skyldir til að gjalda landaura.“
Jón Dúason telur,1) að í þessu ákvæði felist viðurkenn-

ing Noregskonungs á því, að Grænland, Helluland, Mark—
land og Vínland hafi verið „í várum lögum“, með því að
för þangað sé sett á bekk með för milli hafna á Íslandi.
Þetta fer í bága við ákvæði samningsins, sem ræða um Ís-
land eitt og Íslendinga. Verður ekki séð, að nokkur fótur
sé undir þessari ályktun Jóns, og þykir ekki rétt að eyða
tíma í að ræða hana nánar.

IH.
Stutt yfirlit um stjórnskipun á Norðurlöndum á sögu-

öld er að finna hér að framan á bls. 1—23. Greint var þar
frá því, að það voru konungar, sem komu því til leiðar,
að lönd þessi töldust hvert um sig eitt ríki. Einnig voru það
verk konunga, er sameining varð með þjóðfélögum, er
haf skyldi þau í sundur, t. d. milli Noregs og ýmissa eyja
í Atlantshafi. Stundum var sambandið einungis bundið við
einn konung og hvarf úr sögu með honum. Má hér nefna
ríki Knúts hins ríka Danakonungs. Vald konunganna á
þessum tíma var reist á einstaklingslegum rétti þeirra
(subjektivum rétti) og var í því efni frábrugðið handhöfn
opinbers valds nú á tímum, þar sem einungis er um þjóð—'
félagslegt málgengi (kompetence) að tefla. Sagan geymir
frásagnir um ágengni Noregskonunga á hendur Íslending-
um og öðrum, er þeir töldu nauðsyn til bera, að Ísland
þjónaði undir einhvern konung, en það var óhamingja
Íslendinga, að þeir eignuðust ekki innlendan höfðingja, er
væri þess megnugur að standa vörð um frelsi landsins
gagnvart erlendum konungum. Íslenzka lýðríkið var ekki
reist á forráðum eins manns, er sæi um uppihald friðar

1) Tilvitnað rit, bls. 418—419.
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innanlands og vernd landsins gegn erlendum valdaræn-
ingjum, heldur á samtökum margra höfðingja, sem hver
þeirra vildi ekki standa hinum að baki. Þeir ollu því
þannig, að ekkert allsherjarframkvæmdarvaldskapaðist í
landinu. Samtök goðanna nægðu til að koma hér á merki-
legri löggjafarstarfsemi og nokkuð fastri dómaskipan.
Hefur þessum þáttum starfs þeirra verið lýst allýtarlega.
Um goðorð segiri' Grg. I b 206: „Veldi er þat en ekki fé.“
Goðarnir voru forráðamennhver í sinu héraði og stuðluðu
þar að friði sérstaklega milli þingmanna sinna. Þeir full-
nægðu refsidómum, að því er fjárupptöku varðaði, lögðu
lag á varning 0. fl., en einstaklingar urðu annars sjálfir
að sækja þá, er misgerðu við þá, til refsingar og fullnægja
refsidómum að öðru leyti.

IV.
1. Þeir höfðingjar, sem hófu landnám á Grænlandi,

vóru alls ekki bundnir af neinum íslenzkum lögum til þess
að leggja Grænland undir Ísland. Hér var enginn kon-
ungur, sem gerði slika kröfu til þeirra. Þeir fóru ekki með
umboð þjóðhöfðingja, svo sem Columbus og aðrir land-
könnuðirf) er nokkrum öldum siðar stofnuðu nýlendur í
Ameríku. Ekki verða taldar líkur fyrir því, að höfðingjar
þeir, er réðu fyrir Grænlandi, hafi viljað játast undir vald
íslenzku goðanna, þannig að þeir ættu eigi atkvæði um
meðferð þjóðfélagsvalds. En þótt Ísland og Grænland
hefðu ekki sameiginlegar þjóðfélagsstofnanir, er víst, að
samskipti Íslendinga og Grænlendinga, önnur en verzlun,
hafa verið mjög náin.
Landnámsmenn Grænlands komu allir frá Íslandi og

þekktu íslenzk lög og þjóðfélagsháttu. Eru og beztu fræði—
menn, svo sem Konrad Maurer?) o. fl., á einu máli um
það, að Grænlendingar hafi sniðið sitt þjóðfélag eftir ís-

1) Sbr. Charles Cheney Hyde: International Law, Boston 1947, Volume
one, bls. 322.

2) Sbr. Konrad Maurer: Altnordische Rechtsgeschichte, Band I, bls.
108—109.
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lenzka þjóðfélaginu, eftir því sem hagur þeirra og lands-
hættir þar leyfðu. Grænlendingar hinir fornu vildu vera
sjálfstæðir, en þeim var það ljóst, að þeir voru bræður
Íslendinga, menn af nákvæmlega sama þjóðerni og menn-
ingu. Þótt ekki verði séð, að þjóðfélagsstofnanir þeirra og
Íslendinga væru þær sömu, og þess vegna sé ekki hægt að
tala um eitt og sama ríki, þá voru þettamenn af voru blóði
og svo nákomnir Íslendingum, að oss má taka jafn sárt
til þeirrar meðferðar, sem þeir urðu að þola, og hefðu
þeir talizt til þjóðfélags vors. Það má lika sjá það á Grg.,
bæði beinlinis á II 389 (373) og II 389—390 (374) og öðrum
ákvæðum hennar, beint og óbeint, að Grænlendingar hafa
notið réttarstöðu á Íslandi, sem nálgaðist réttarstöðu Ís-
lendinga. Ákvæði II 389 (373) og II 389—390 (374) hefðu
verið óþörf, ef Íslendingar og Grænlendingar hefðu talizt
til eins og sama lagaumdæmis, en þau voru samkvæmt
berum orðum sinum sett til þess að gera réttarstöðumanna
frá öðru lagaumdæmi, þ. e. Grænlandi, hina sömu og Ís-
lendinga, er þeir komu þaðan til Íslands. Ákvæðin i Grg.,
sem benda til þess, að Grænlendingar hafi, er þeir voru á
Íslandi, verið settir á bekk með Íslendingum, verða ekki
skýrð þannig, að islenzkt löggjafarvald hafi tekið til
Grænlands. Jón Dúason heldur því fram, að ákvæði Grg.
séu sett af íslenzku löggjafarvaldi handa Íslandi og Græn-
landi. Alhliða rannsókn á ákvæðum Grg. sannar þetta ekki.
En ástæða er til að ætla, að Grænlendingar hafi án atbeina
íslenzku goðanna beitt þar í landi lögum, sem í meginefn—
um hafi verið sams konar eða mjög lík ákvæðum Grg. Til
þessa benda ákvæðin i II 389 (373) og 389—390 (374),
mörg önnur ákvæði Grg. og aðrar heimildir.
2. Jón Dúason telur, að Grænland hafi verið „í várum

lögum“ og því hluti hins íslenzka ríkis. Í bók sinni Grön-
lands statsretlige Stilling i Middelalderen, bls. 70—71,
nefnir hann þess ýmis dæmi skoðun sinni til styrktar, að
fylki i Noregi hafi lotið löggjafarvaldi tiltekins lögþings,
en ekki sent þangað þingmenn. Prófessor Absalon Tar-
anger segir um þetta í Tidsskrift for Retsvidenskab 1929,
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bls. 102—103, að löggjafarumdæmin hafi stækkað með
þeim hætti, að nágrannafylki tóku upp af sjálfsdáðum
(reciperuðu) lög, er samþykkt höfðu verið á lögþingi, er
3 fylki héldu. Síðar hafi fylki þau, er þannig tóku upp
lög frá lögþinginu, farið að senda þangað fulltrúa. Hins
vegar hafi fylki, svo sem Hálogaland og Jamtaland, sniðið
lög sin eftir Frostaþingslögum, en ekki sent þangað full-
trúa. Með líkum hætti hafi Hjaltland, Orkneyjar, Suður-
eyjar og Mön sniðið lög sin eftir Gulaþingslögum. Um
þetta segir Taranger orðrétt, er hann dæmir bók Jóns Dúa-
sonar, þá er áður var nefnd:
„Forfatterens hovedfeil er, at han pá död og liv skal

bevise den sats, að Grönland hörte til „var lög“, uten pá
forhánd á utrede, hvad begrepet „lög“ faktisk betyr i det
norske rettsomráde, og likesá uten á klargjöre, hvordan
begrepet utvikler sig og gestalter sig i Norge og dets for—
skjellige kolonier. Hvis han hadde underkastet sig dette
arbeide, vilde det blítt klart for ham, at lögomrádets ut—
videlse foregikk först sedvanemessig pá den vis, at et lov—
samfund pá 3 fylker fikk sin lög recipert i nabofylkerne,
men disses deltagelse i lagtinget var en frisak (eks. Sunn—
mör, Ryfylke og Agder i forhold til Gulating, Namdalen,
Nordmör og Romsdal i forhold til Frostating), senere blir
disse nabofylker organisatorisk forbundne med lögtinget
og sender et bestemt antall nevndermenn til dette. Men
enkelte fylker blev aldri organisatorisk knyttet til noget
lögting, f. eks. Hálogaland og Jemtland, som aldri sender
nevndermenn til Frostatíng og som begge har hatt egne
lovböker, som visselig i hovedsaken har inneholdt Frosta—
tingslög, men med avvikelser. Likedan er forholdet med
Færöerne, Hjaltland, Orknöerne, Sudröerne og Man. Alle
disse lög stammer fra Gulatingslög, men har utviklet sig
sedvanemessig pá mange omráder. Men det vilde være
ganske uriktig á knytte dem alle sammen med Gulatinget
pá den mate, som doktoranden knytter Island og Grön—
land sammen, ikke blot til et rettssamfund (löguneyti),
men til et rike av folkerettslig karakter. Det eneste man
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kan si, er at Vesterhavsöerne hörte til i „kongens féhirzla“,
som ogsá omfattet Midlandet (Gulatingslagen), Romsdal
og begge Mörer samt Hálogaland.“
3. Jón Dúason hefur í hinu nýja riti sínu um réttar-

stöðu Grænlands vísað á bls. 226 til Deutsche Rechtsge-
sichte eftir Heinrich Brunner, I, bls. 132. Ræðir Brunner
þar um hin fornu germönsku þjóðfélög. Jón hefur samt
ekki vitnað til nema nokkurs hluta þess. Brunner segir
þar frá, hversu titt það var með Germönum, að þjóðfélag
greindist í fleiri þjóðfélög. Í þeirri málsgrein, sem Jón
fellir niður, segir Brunner m. a.: „Ef fólksfjöldinn óx og
þjóðin tók stærra landsvæði undir yfirráððsin, þá varð
það, er menn tóku sér æ meir fasta bólstaði, allt of erfitt
eða ógerlegt að sækja reglulega einungis eitt landsþing,
og greindist þá þjóðfélagið í fleiri riki.“ Í seinni máls—

greininni, sem Jón vitnar til, segir Brunner frá því, hversu
rík Vitundin um sameiginlegt ætterni og þjóðerni var með
Germönum og að þjóðin leit á sig sem fjölskyldu í við-
tækarimerkingu. Það má segja, að frásögn Brunners komi
merkilega vel heim við það, sem gerðist í skiptum hinna
fornu Íslendinga og Grænlendinga. Grænlendingar voru
af íslenzku þjóðerni. Vitundin um þetta leiddi til þess, að
sambúð Íslendinga og Grænlendinga varð miklu nánari
en annarra þjóðfélaga, og að Grænlendingar löguðu sitt
þjóðfélag eftir hinu stærra og þroskameira þjóðfélagi Ís—

lendinga, en að Íslendingar hafi haft þjóðfélagslegt vald
yfir þeim er ólíklegt og ósannað.
Umsögn Brunners hljóðar svo á þýzku:
„Aus der Bedeutung der Landesgemeinde erklárt sich

das verhaltnismászig lockere Gefiige der germanischen
Verfassung, erklárt sich die Leichtigkeit, mit der sich die
Teilung von civitates, die Bildung neuer Gesamtstaaten
vollzog. Hatten mehrereStaaten ein Biíndnis abgeschlossen,
so war bei lángerer Dauer des Bundes das Bediirfnis einer
gemeinsamen Heeresversammlung und mit ihr das Organ
des aus dem Bunde herauswachsenden Staates gegeben.
VVuchs die Volkszahl an, dehnte die Völkerschaft ihr Ge-
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biet aus, so wvurde es bei vorgeschrittener Sesshaftigkeit all-
zuschwierig oder unmöglich, eine einzige Landesver—
sammlung regelmázsig zu besuchen und fiel die civitas in
mehrere Teilstaaten auseinander.
Im Gegensatz zu den Kulturstaaten des Altertums, die

auf stádtischer Grundlage erwachsen, von einer Stadt aus,
als ihrem Mittelpunkt, verwaltet wurden, erscheinen die
germanischen civitates recht eigentlich als Volksstaaten,
die nicht von einem örtlichen Zentrum auz zusammen—
gehalten werden. Das Bewusstein gemeinsamer Abstam—
mung und gemeinsamen Volkstums blieb in ihnen so
lebendig, dass die Völkerschaft sich gewissermazsen als
ein erweitert'es Geschlecht, die Volksgenossen sich als
Landmagen gelten durften. Bei den gallischen Kelten ist
die der germanischen verwandte Volksverfassung durch
das stádtische Verwaltungsprinzip des römischen Reiches
zersetzt und zerstört worden. Dagegen schlug die poli-
tische Entwicklung der germanischen Völker Bahnen ein,
auf welchen sie vor einem áhnlichen Schicksale bewahrt
worden sind.“



5 11.

Gamli sáttmáli.
I.

Hér þykir rétt að taka upp sáttmála þann, sem
Norðlendingar og Sunnlendingar gerðu á Alþingi 1262 um
skattgjöld til Hákonar konungs og Magnúsar konungs
lagabætis, sbr. Rikisréttindi Íslands, bls. 1:
Sammæli bænda fyrir norðan og sunnan á Íslandi.
Þat var sammæli bænda fyrir sunnan land ok norðan,

at þeir játuðu æfinlega skatt herra Hákoni konungi ok
Magnúsi, land ok þegna, með svörðum eiði, XX álnir hverr
sá maðr, sem þingfararkaupi á at gegna. Þetta fé skulu
saman færa hreppstjórar ok til skips flytja, ok fá í hendr
konungs umboðsmanni, ok vera þá úr ábyrgð um þat fé.
Hér í mót skal konungur láta oss ná friði ok íslenzkum

lögum.
Skulu sex skip ganga af Noregi til Íslands ij sumur enu

næstu, en þaðan í frá sem konungi ok hinum beztum
bændum landsins þykir hentast landinu.
Erfðír skulu uppgefast fyrir íslenzkum mönnum í

Noregi, hversu lengi sem þær hafa staðit, þegar réttir koma
arfar til, eða þeirra lögligir umboðsmenn.
Landaurar skulu upp gefast.
Slíkan rétt skulu islenzkir menn hafa í Noregi, sem þá

er þeir hafa beztan haft ok þér hafit sjálfir boðit í yðrum
bréfum, ok at halda friði yfir oss svo sem guð gefr yðr
framast afl til.
Jarlinn viljum vér yfir oss hafa meðan hann heldr

trúnað við yðr, en frið við oss.
Skulum vér ok vorir arfar halda allan trúnað við yðr

7
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meðan þér og yðrir arfar halda við oss þessa sáttargerð,
en lausir ef hún rýfst at beztu manna yfirsýn.

II.
Enn er rétt að taka hér upp Gamla sáttmála af hendi

Íslendinga við Hákon konung gamla Hákonarson og
Magnús konung son hans um skattgjald og landsréttindi
Íslands, en hann var samþykktur á Alþingi 1263 og 1264
og endurnýjaður siðan, sbr. Ríkisréttindi Íslands, bls. 7.
Gamli sáttmáli á millum Noregs konungs ok Íslendinga.
Í nafni föður ok sonar ok heilags anda,
Var þetta játað ok samþykkt af öllum almúga á Íslandi

á Alþingi með lófataki:
At vér bjóðum (virðulegum herra) Hákoni konungi hin—

um kórónaða vára þjónustu undir þá grein laganna, er
samþykkt er í milli konungdómsins ok þegnanna, þeirra
er landit byggja.
Er sú hin fyrsta grein, at vér viljum gjalda konungi

skatt ok þingfararkaup slíkt sem lögbók Váttar, ok alla
þegnskylda, svá framt sem haldin er við oss þau heit, sem
í móti skattinum var játað.
Utanstefningar viljum vér aungvar hafa, utan þeir menn,

sem dæmdir verða af Várum mönnum á Alþingi í burt af
landinu.
Item at íslenzkir sé lögmenn ok sýslumenn á landi váru

af þeirra ættum, sem at fornu hafa goðorðin upp gefit.
Item at sex hafskip gangi á hverju ári til landsins for-

fallalaust.
Erfðir skulu ok upp gefast fyrir íslenzkum mönnum í

Noregi, hversu leingi sem staðið hafa, þegar réttir arfar
koma til eðr þeirra umboðsmenn.
Landaurar skulu upp gefast.
Slíkan rétt skulu hafa íslenzkir menn í Noregi sem þeir

hafa beztan haft.
Item at konungr láti oss ná íslenzkum lögum ok friði

eptir því sem lögbók Váttar ok hann hefir boðið í sínum
bréfum, (sem guð gefr honum framast afl til).
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Jarl viljum vér hafa yfir oss meðan hann heldr trúnað
við yðr, en frið við oss.
Halda skulum vér ok vorir arfar allan trúnað við yðr

meðan þér og yðrir arfar halda við oss þessa sættargerð,
en lausir, ef rofin verðr af yðvarri hálfu at beztra manna
yfirsýn.

III.
Það verður með engu móti séð, að nokkur ákvæði

þessara sáttmála hreki þær niðurstöður, sem áður greinir,
um stjórnskipulegt horf íslenzkra laga við Grænlandi.

1. Í sáttmálanum frá 1262 segir m. a.: „Skulu sex skip
ganga af Noregi til Íslands II sumur hin næstu, en þaðanfrá sem konungi ok hinum beztum bændum landsins þykir
hentast landinu.“ Í Gamla sáttmála frá 1262 segir um
þetta: „Item at sex hafskip gangi á hverju ári til landsins
forfallalaust.“ Augljóst er, að ákvæði þessi varða einungis
Ísland, enda neitar jafnvel Jón Dúason því ekki, sbr. til-
vitnað rit hans, bls. 479. Hefði þó verið full þörf að minn-
ast Grænlands, ef það var einn hluti hins íslenzka ríkis
og alþingisákvæði tóku til þess. Íslendingar kvörtuðu oft
um vanhöld á siglingum, t. d. á dögum Hákonar háleggs
og er Magnús Eiríksson tók ríki 1319 „at tilskildum sex
skipum hingað til Íslands“, sbr. Ríkisréttindi Íslands, bls.
14. Í hyllingarbréfi til Eiríks af Pommern segir og: „En
vorar réttarbætur gera svo ráð fyrir, að oss skyldu koma
sex skip af Íslandi árlega hvað sem ei hefur komið upp á
langa tíma, hvar af yðar náð og þetta fátæka land hefur
tekið grófan skaða“, sbr. Ríkisréttindi, bls. 18—19.
2. Í Gamla sáttmála segir m. a.: „Utanstefningar viljum

vér engar hafa utan þeir menn, sem dæmdir verða af vár-
um mönnum á Alþingi, í burt af landinu.“ Hér er ekki
minnzt á grænlenzka dóma. Ákvæðið mælir gegn því, að
sáttmálinn taki til Grænlands.
Enn segir í sama sáttmála: „Item at islenzkir sé lögmenn

ok sýslumenn á landi váru af þeirra ættum, sem at fornu
hafa goðorðin upp gefit.“ Engin heimild er til að skýra
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hér orðin „islenzkir“ og „á landi voru“ öðruvísi en að það
tákni einungis Íslendingar og Ísland.
Samkvæmt sáttmálanum frá 1262 sóru bændur konungi

„land ok þegna“.
Í eiðstöfum þeim, sem fylgdu sáttmálanum og endur—

tekningum hans, er þetta oft orðað svo, að menn sverja
konungi „lönd og þegna“. Jón Dúason vill af þessu draga þá
ályktun, að sáttmálinn taki til Grænlands, sbr. rit hans,
bls. 473. En þessi skýring rekst á önnur ákvæði sáttmálans,
sem rakin hafa verið, og fær hún ekki staðizt.



5 12.

Járnsíða og Jónsbók.
I.

Er Ísland gekk konungi Noregs á hönd, breyttist hin
gamla stjórnarskipan.Konungur tók í sínar hendur fram-
kvæmdarvaldið í ýmsum greinum, goðarnir urðu embættis-
menn hans. Hin forna löggjöf landsins hélzt þó fram til
1271, er þingfararbálkur Járnsíðu var lögtekinn. Jónsbók
var síðan lögtekin 1281, svo sem kunnugt er.

II.
Þingfararbálkur Járnsíðu gerbreytti Alþingi. Fjórð-

ungsdómar og fimmtardómur voru niður lagðir. Lögréttan
hélzt að nafni til, en skipan hennar og tilhögun var allt
önnur en áður var. Samkvæmt Járnsíðu og Jónsbók, þing-
fararbálki 2, sóttu Alþingi valdsmenn konungs og sóknarar
þeirra, svo og biskupar og tiltekin tala nefndarmanna, er
valdsmenn nefndu til þingfarar. Voru nefndarmenn sam-
kvæmt Js. 140, en Jb. 84. Fækkað var þeim í 45með Rb. 1305.
Bæði Js. og Jb. greina, hversu marga nefndarmennskyldi

nefna úr hverju þingi hér á landi. Lögmaður var æðsti
maður þingsins. Skyldi lögmaður og valdsmenn nefna þrjá
menn úr þingi hverju til setu í Lögréttu, og sátu í henni
36 menn, Js. og Jb. þgfb. 3. Nú var ekki löggjafarvald og
dómsvald sundurgreint, svo sem verið hafði. Lögrétta fór
með hvort tveggja, þó með þeim miklu takmörkunum, sem
leiddi af konungsvaldinu, sbr. þgfb. 4 í. f. En hér er ekki
ástæða til að rekja þau efni. Einungis skal á það bent, að
skipan Alþingis er eins og áður miðuð við Ísland eitt.
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Hl.
Kristindómsbálkur Js.og Jb.hefstmeð orðunuml) (bls.17) :

„Þat er upphaf laga várra Íslendinga, sem upphaf er allra
góðra hluta, at vér skulum hafa ok halda kristilega trú.“
Rök hníga ekki að því, að Grænlendingar teljist hér Ís-
lendingar. Sjá einnig Rb. Hákonar konungs, er hefst með
þessum orðum (bls. 293) : „Hákon með guðsmiskunn Noregs
konungr, son Magnús konungs, sendir öllum mönnum á Ís-
landi, þeim er þetta bréf sjá eða heyra, kveðju guðs ok sína.“
Þegnskyldubálkur, kap. 3 (bls. 33), hljóðar svo í upphafi:„Ef
útlendirmenn vanvirða menn eða skemma eða frændkon—
ur manna, ok ef sá, er fyrir vanvirðu verður ok með
hverjum hætti sem landsmenn eigu sitt at krefja af útlend-
um mönnum ...“ Eðlilegasti skilningur þessa ákvæðis er
sá, að allir, sem heimili eiga erlendis, teljist útlendingar.
Önnur ákvæði Jb. styrkja þenna skilning. Í Jb., Kvennagift—
ingabálki 17 (bls. 93—94) segir: „Nú andazt útlenzkur maðr
hér af Noregs konungs ríki, þá skal þann arf taka hér til
brottflutnings . . .“. Í Kvg. 28 (bls. 106) er svo ákveðið:
„Ef sá maðr á barn úmaga frilluborinn út hér, er hann er
norrænn eða hjaltlenzkur eða orkneyskr eða færeyskr ok
hvaðan sem hann er ár Noregs konungs veldi.“ Hér eru allir
menn úr Noregs konungs veldi, sem ekki eiga heimili hér,
settir á andstöðu við menn, búsetta hér. Enn segir í Kvg. 18
(bls. 95): „Ef várr landi vil fara af landi á brott, þá skal
hann fá umboðsmann til allra mála sinna, svara ok sækja ok
svá at varðveita fé sínu, því er hann á hér eptir . . ..“ Síðan
segir: „Jú andast várr landi utan lands hvar sem þat er.“
Óheimilt er að leggja annan skilning hér í orðin „vár landi“
en að þau tákni mann búsettan á Íslandi. Orðin „hér eptir“
merkja og Ísland eitt, en orðin „utan lands hvar sem þat
er“ taka yfir öll lönd önnur en Ísland.
Í Farmannabálki Jónsbókar, kap. 8 (bls. 242), eru þessi

ákvæði: „Ef háseti rýfr skipan undir stýrimanni, ok verðr
hann at því vitnissannr, rýfr hann skipan innanlands, þá

1) Tilvitnanir eru til útgáfu Ólafs Halldórssonar, Kbh. 1904.
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er hann sekr mörk fyrir lest hverja við stýrimann, er af
berz. En ef hann rýfr skipan fyrir stýrimanni í Danmörk
eða í Gautlandi eða í Svíþjóð, gjaldi II merkr, aðra kon-
ungi en aðra stýrimanni fyrir lest hverja er af herz. En
ef maðr rýfr skipan á Samlandi eða á Gotlandi, sekr IIII
mörkum, á konungr hálft, en stýrimaðr hálft. En ef hann
rýfr skipan á Englandi eða í Orkneyjum eða í Færeyjum
eða á Hjaltlandi gjaldi VIII merkr, hálft konungi, en hálft
stýrimanni. Nú rýfr maðr skipan á Grænlandi eða hér á
Íslandi, sá er útlenzkr er, eða austr í Görðum, sekr VIII ör-
tugum ok XIII mörkum silfurs, hálft konungi, en hálft stýri—
manni.“ Vandkvæði eru á að skýra ákvæði þessi, þar sem
þau hafa verið tekin upp úr norskum lögum, Bæjarmanna—
lögum Magnúsar, og hafa ekki verið færð til islenzks horfs,
þegar þau voru sett inn i Jb. Ákvæðin leggja refsingu á
skipverja, sem rýfur skiprúmssamning sinn og seldur er
undir refsivald á Íslandi, þ. e. verður saksóttur þar. Hugs-
unin virðist vera sú, að refsingin fari eftir þvi, hversu mik—
ill miski verði af vanefndunum, og er þá einkum litið til
þess, hvar skipið er statt, þegar vanefndir verða, og hversu
erfitt muni vera að fá annan mann í skiprúmið. Ef nú
skipið er „innanlands“, þ. e. í heimalandi sínu innan veldis
Noregs konungs, er refsingin langmildust. Sama virðist
gilda, ef skipið er statt í Noregi sjálfum, þótt það sé ekki
eðlilegt, t. d. ef um islenzkt skip var að tefla, en þetta
misræmi stafar af þvi, að ákvæðið er miðað við norska
staðhætti. Hið milda ákvæði virðist og eiga við, er íslenzkur
maður rýfur skiprúmssamning á Íslandi, færeyskur mað-
ur í Færeyjum eða grænlenzkur maður á Grænlandi, jafn—
vel þótt skip væri frá einhverju öðru landi. Í lagagrein-
inni segir: „Nú rýfr maðr skipan á Grænlandi eða hér á
Íslandi, sá er útlenzkr er “ Jón Dúason vill af þessu
ákvæði ráða, að Ísland og Grænland hafi verið eitt og sama
þjóðfélag, sbr. rit hans, bls. 752—756. Móti þessari skoðun
Jóns mælir í fyrsta lagi, að orðin „hér á Íslandi“ eru sett
í mótsetningu við „Grænland“. Í öðru lagi er ekkert því
til fyrirstöðu að skilja greinina eins og þar stæði: Nú rýfr
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maðr skipan á Grænlandi, sá er þar er útlenzkur, eða hér
á Íslandi, sem hér er útlenzkur. En höfuðröksemdin gegn
skilningi Jóns er sú, að hann leiddi til þess, að ákvæðið
stangaðist við mörg ákvæði Grágásar og Jónsbókar. Út-
lendur hefur og á Íslandi alltaf táknað þann, er ekki var
íslenzkur, sbr. Einar Arnórsson: 'Réttarstaða Íslands, bls.
212—213.

IV.
Um gildissvið refsiákvæða Jónsbókar er þess að geta, að

þau taka yfir allar saknæmar athafnir, sem framdar eru á
Íslandi og ísl. hafsvæði, hvort sem er af Íslendingum eða
útlendum mönnum, sbr. Mannhelgi, kap. 1 (bls. 35), Þegn—
skylda, kap. 3 (bls. 33), Farmannabálkur 8 (bls. 242), sbr.
og Fmb. 1, 2, 4, 5, 6, 15, 16, 18, 19. Brot íslenzkra farmanna,
er þeir fremja utanlands, skal dæmt er þeir koma hingað,
sbr. Jb. Fmb. 8, 10, 14. Refsiákvæði Jónsbókar taka og yfir
öll brot, sem framin eru af þegnum Noregskonungs gegn
þegnum sama konungs innan lands og utan, sbr. Mh. (bls.
35). Svo virðast og ákvæðin taka til refsiverðra verka, sem
útlendirmenn, aðrir en þegnar Noregskonungs, vinna gegn
Íslendingi eða þegni Noregskonungs erlendis, a. m. k. ef um
stórfelld brot var að tefla, manndráp o. fl., sbr. Fmb. 8, L (1.
ef enskur maður rýfur skiprúmssamning á íslenzku skipi
í Danmörk, Englandi eða Svíþjóð. Befsa mátti Englend-
ingnum, ef hann kom til Íslands. Grg. geymdi slíkar reglur,
sjá t. d. II 386, I b 50, II 180 og 206, og er engin ástæða til
að ætla, að Jb., sem víkkar mjög gildissvið refsilaga, hafi
breytt því, enda hefur reglan stoð í Fmb. 8 (bls. 242). Þetta
minnist Þórður Eyjólfsson ekki á, er hann ritar i Afmælis-
rit Einars Arnórssonar, og verður að því leyti ekki fallizt
á niðurstöður hans.

V.
Þótt Jónsbók í þeirri mynd, sem hún var lögtekin á

Íslandi, tæki ekki til Grænlands, getur hún vitaskuld hafa
verið, að breyttu breytanda, lög á Grænlandi samkvæmt

- sérstakri lagasetningu fyrir það land. Sögn Lyschanders í
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Grænlandskroníku hans, hinni ljóðrænu, svo og ummæli
Finns Magnússonar í Grth. III, 458, að hann hafi fundið
í gömlum annál frásögn, er bendi til þess, að Jónsbók hafi
gilt á Grænlandi, fara því ekki í bág við það, sem nú var
sagt. Klausa í Oddaverjaannál (Ísl. Ann. X, bls. 483):
„Anno 1271 Magnús kongur með laugbók — þá var tekin
í lög — Grænlands“, styður og frekar skoðun þá, sem hér
er fram haldið.



5 13.

Um Grænland.
I.

Í sögu Hákonar konungs hins gamla, sem rithöfund-
urinn Sturla Þórðarson ritaði, segir um aðdraganda þess,
að Íslendingar og Grænlendingar gengu á hönd Noregs—
konungi. Sumarið 1247 var umboðsmaður páfa staddur í
Björgvin og krýndi þar Hákon hinn gamla undir kórónu.
Um þetta segir Sturla (Flateyjarbók, kap. 228, Grth. Il,
bls. 774): „En sumar þetta er Vilhjálmur kardináli var í

Björgvin, var vígður Heinrekr Karsson til biskups til
Hólastaðar á Íslandi. Þá fór skipan til Íslands, með ráði
kardinála, at þjóð sú, er þar byggði, þjónaði til Hákonar
konungs, því at hann kallaði þat úsannligt, at þat land
þjónaði eigi undir einhvern konung sem öll önnur í ver-
öldinni. Þá var sendr út Þórðr kakali með Heinreki bisk-
upi, skyldi þeir flytja þat eyrendi við landsfólkit, at allir
játuðust undir ríki Hákonar konungs ok slíkar skattgjafir,
sem þeim semdi. Þetta sumar var sendr til Grænlands
Ólafr biskup, skyldi hann hafa sama eyrendi.“ Í þessari
frásögn eru Ísland og Grænland talin algerlega sundur
greind lönd. Íslendingar taldir þjóð út af fyrir sig, sbr.
„þjóð sú, sem þar byggði“, „flytja þat eyrindi við lands-
fólkit“. Sérstakur biskup er sendur með erindi konungs til
Íslands og annar til Grænlands. Jón Dúason vill samt á
bls. 423—424 í riti sínu leiða af þessari heimild sönnun
fyrir því, að páfi hafi viðurkennt Grænland sem hluta
hins íslenzka þjóðfélags. Vísar Jón til ummæla Vilhjálms
kardínála: „Því at hann kallaði þat úsannligt, at þat land
þjónaði eigi undir einhvern konung sem öll önnur í ver-'
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öldinni.“ Hér sem endranær reynir Jón að skýra mál sitt
með andstæðuályktunum frá einstökum ummælum, er
fara í bága við heimildirnar annars. Slík lögskýringarað-
ferð fær ekki staðizt. Jón minnist víða í ritum sínum á
komur Ólafs Grænlendingabiskups til Íslands, er biskup
var á ferðum til og frá Noregi, sbr. rit Jóns, bls. 468, 491,
524, 528. Vill Jón draga mikilvægar ályktanir af þessum
komum biskups, en ekki verður séð, að rök séu til þess.

II.
Árið 1257 sendi Hákon konungur þrjá nafngreinda menn

til Grænlands í því skyni að komalandinuundirhann.Komu
þeir aftur til Noregs haustið 1261. Um þetta segir Sturla
í sögu Hákonar: „Þetta haust komu utan af Grænlandi
Oddr af Sjöltum, Páll Magnússon ok Knarrar—Leifr. Þeir
höfðu verit brottu fjóra vetr. Þeir sögðu, at Grænlendingar
höfðu gengit undir skattgildi, svá at öll manndráp skyldi
bæta við konunginn, hvárt er væru norrænir eðr græn-
lenzkir ok hvárt sem þeir væru drepnir í byggð eðr norðr-
setu, ok allt norðr undir stjörnuna skyldi konungr þegn—
gildi taka.“ Flateyjarbók, III. kap. 271, Grth. II, 777—778.
Hér er sagt, að Grænlendingar hafi gengið undir skatt-
gildi. Ekki er minnzt á það, að Íslendingar og islenzkt
löggjafarvald hafi átt þar hlut að máli.
Þessi frásögn er rituð af Sturlu Þórðarsyni, manni, sem

uppi var, er atburðir þeir gerðust, er hann greinir frá.
Segir hann beinlinis, að það hafi verið Grænlendingar, sem
gengu á hendur Noregskonungi. Er erfitt að kasta þessari
heimild fyrir róða, enda ekki um aðrar heimildir að tefla.

IIl.
Svo sem áður segir, áskildu Íslendingar sér í Gamla

sáttmála, að konungur léti ákveðna tölu skipa sigla með
varning til Íslands árlega. Virðist og að Grænlendingar
hafi gert einhvern slíkan samning við konung. Vottur þessa
er bréf, er Friðrik II. Danakonungur lét semja 12. apríl
1568 og hugðist senda Grænlendingum, en hann taldi þá
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víst, að Grænland væri byggt afkomendum hinna fornu
norrænu Grænlendinga. Í bréfi þessu segir m. a.: „og síðan
at vier vorum komner till vorar kongligrar rickissins
stjórnar formerttum vier i sanleicka ath þar skylldi vera
giordur nockur sattmalli ok skilldagi uppaa begia sidv, ath
fra Norie til Grænlandzs, skylldi sigla tvo skip hvortt ar
hier frá Norie til Grænlandzs, og færa þangat alla goda
nyttsamlega vorv sem landinu og allmaga væri til besta
. . .“ (Grth. III, 202). Þess er getið í heimildum frá 14. öld,
að konungur hafi látið knörr ganga til Grænlands (Grth.
III, 104, 108, 120).

IV.
Litið er vitað um nánari stjórnskipan Grænlands,

eftir að það gekk undir Noregskonung. Áður hefur verið
getið um frásögn Oddaverjaannáls, um, að Noregskon-
ungur hafi sent lögbók til Grænlands. Er ekki að efa, að
löggjöf þar í landi hefur verið sett til liks horfs og á Ís-
landi, eftir því sem aðstæður og landshagir leyfðu. Sýslu—
menn hafa komið í stað goða. Alþingis Grænlendinga er
getið í norskum dómi frá 1389, sbr. Dipl. Isl. III, 440. Al—

þingisstaðurinn var Garðar í Einarsfirði. Biskupar voru á
Grænlandi frá 1127 og til 1380.
Konungur tók öll ráð Grænlandsverzlunar í sínar hend-

ur, og var útlendum kaupmönnum bannað að verzla þar.
Er sagt svo í réttarbót Hákonar háleggs frá 1302, að eng-
inn útlenzkur maðurmegi gera félag til skattlanda Noregs—
konungs (Dipl. Isl. II, 333). Er þetta boð ítrekað 1348 (Dipl.
Isl. II, 846). Konungur einokaði verzlunína við Grænlend—
inga, svo sem glöggt má sjá af áðurgreindum dómi frá
1389, en atvik þess máls voru þau, að Íslendinginn Björn
Jórsalafara hrakti til Grænlands. Dvaldist hann þar í 2 ár
og hafði sýsluvöld þar. Er hann og félagar hans komu
til Noregs veturinn 1388—1389 var höfðað sakamál á
hendur þeim og þeim gefið að sök, að þeir hefðu verzlað
við Grænlendinga „utan orlof konungsdómsins“. Voru
þeir sýknaðir, þar sem þeir leiddu fullar sannanir að því,
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að þeir hefðu orðið sæhafa til Grænlands og farið þar í
land til að bjarga lífi sínu (Grth. III, bls. 139), enda
greitt tilskipuð gjöld til konungs.
Árið 1376 varð Ólafur, sonur Hákonar Magnússonar og

Margrétar Valdimarsdóttur Danakonungs, fyrir tilstilli
móður sinnar, konungur í Danmörku. Hákon hinn gamli
Noregskonungur andaðist 1380. Varð Ólafur þá einnig kon—
ungur í Noregi. Komst þannig á konungssamband Dan—'
merkur og Noregs, og hélzt það til ársins 1814.
Eftir því sem tímar liðu, urðu siglingar til Grænlands

strjálli og strjálli. Í réttarbót sinni frá 26. ágúst 1383 skip—
aði Ólafur Hákonarson svo fyrir, að enginn mætti sigla
„til skattlanda vara utan þeir menn, sem þat formega af
þeira eigin gotse“ (Dipl. Isl. III, 368). Eiríkur af Pommern
bannaði með tilskipun 7. maí 1429 Þjóðverjum og öðrum
útlendum mönnum að sigla til skattlandanna.
Ívar prestur Bárðarson var sendur til Grænlands af

biskupnum í Björgvin 1341 og dvaldist í Grænlandi til 1364,
hefur ritað Grænlandslýsingu (Grth. III, 259). Kveðst
hann hafa verið ráðsmaður á biskupssetrinu og hafi hann
að boði lögmanns farið för til Vestri byggðar til aðstoðar
hvítum mönnum þar. Byggð sú hafi þá verið eydd, en bú—

fé fundu þeir. Til er páfabréf frá 1448, þar sem greint er
frá því, að 30 árum fyrr hafi Eskimótar ráðizt á hvíta
menn í Grænlandi og rænt þeim (Dipl. Isl. IV, 749). Talið
er, að hin forna byggð í Grænlandi hafi eyðzt um eða eftir
miðja 15. öld.
Kaupferðir til Grænlands lögðust niður síðast á 14. öld,

og litlar fregnir bárust þaðan á 15. öld. Danakonungur
sendi þó tvo nafngreinda menn að leita landsins seint á
15. öld, en sú för mistókst. Er kom fram á 16. öld tóku
Danakonungar að fá áhuga fyrir því að finna landið aftur,
svo sem m. a. má sjá af bréfi Friðriks II. frá 1568, þess er
áður var getið.
Gerðu Danakonungar út leiðangra til að leita landsins

bæði á ofanverðri 16. öld og öndverðri 17. öld, en árangur
varð enginn. Skipin komust að vísu upp að ströndum Græn—
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lands, en vissa fékkst ekki um afdrif norrænna mannaþar. Það var norski presturinn Hans Egede, sem tókst að
stofna aftur til byggðar norrænna manna á Grænlandi.
Kom hann þangað 1721. Grænlandsfélag í Björgvin fékk
leyfi til verzlunar þar. Félag þetta varð brátt að hætta.
Miðstöð Grænlandsverzlunar var flutt til Kaupmanna-
hafnar. Rak stjórnin verzlunina síðan um nokkur ár. Frá
1734 til 1750 leigði stjórnin tilgreindum stórkaupmanni í
Kaupmannahöfn verzlunina við Grænland. Frá því 1751 ogtil 1774 var verzlunin í höndum Almenna verzlunarfélags-
ins, en þá tók danska rikið einokun á verzluninni og hefurhaft hana síðan. Hefur landinu verið stjórnað sem nýlendu
og lokuðu landi, sbr. dönsk lagaboð: Tilsk. 27. jan. 1736,
o.br. 26. marz 1751, o.br. 22. apríl 1758, tilsk. 18. marz 1776,
lög nr. 86 1925, lög nr. 134 1925, lög nr. 142 1937 og lög nr.84 1939.
Á árinu 1931 lýstu Norðmenn yfir drottinvaldi sinu yfirtilteknum hluta Austur-Grænlands. Danir vildu ekki una

þessu og lögðu málið fyrir milliríkjadómstólinn í Haag.Var dómur kveðinn þar upp hinn 5. apríl 1933. Í dómi
þessum var tekin skýr og ákveðin afstaða til drottinvalds
yfir Grænlandi. Verða niðurstöður dómsins skýrðar i
þjóðaréttar kaflanum.



B. ÞJÓDARÉTTARLEGUR HLUTI

& 14.

Forspjall.
Hvarvetna þess, er menn hafa samskipti, má vænta

þess, að hagsmunir þeirra kunni að rekast á. Hver einstak—
lingur hefur löngun og viðleitni til að fullnægja þörfum
sínum og hagsmunum í sem rikustummæli. Vill vi verða
kapphlaup með mönnum um þau gæði, sem tiltæk eru.
Myndi slíkt kapphlaup leiða til endalauss stríðs, þar sem
hnefarétturinn einn_r_e'ði úrslitum, ef önnur úrræði vær:u___
ekki fundin. Þessi úrræði manna eru réttarreglur. Þær
hafa skapazt með mönnum þegar á frumstæðu stigi. Með
þeim er hagsmunasviði hvers einstaklings markaður ÆFA,

honum sagt fyrir um, hversu langt hann má ganga í neyzlu
gæða lífsins, þannig að ekki brjóti í bága við haggiuni
þeirra, sem hann hefur samskipti við. Á frumstæðu stigi
menningar hafa þær samlifsreglur, sem_vér nefnum réttar—
reglur, eflaust myndazt meira og minna ósjálfrátt, menn
hafa bæði vitandi og óafvitandi fyrir venju tekiðrupp þær
samlifsreglur, sem hentaði samfélagi þeirra og menningu.
Glöggur greinarmunur hefur og þá ekki verið gerður milli
reglna, sem vér teljum til réttarreglna og annarra samlifs—
reglna, er nú metast umgengnisvenjur. Hin frumstæðu
mannfélög hafa uwaflega einungis tekið yfir skyldulið,
fjölskyldu, síðan yfir frændgarð og ættbálk í æ víðtækari
merkingu, og reglur samfélagsins hafa einungis gilt fvrir þá,
sem til þess töldust. Þeir, sem utan samfélagsins stóðu,
voru taldir réttlausir. Er menn tóku sér fasta bólstaði, varð
þeim brátt augljós nauðsyn þess að skapa öllum, sem
bjuggi í tilteknu takmarki, fastar samfélagsreglur. Mönn-
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um skildist, að friður og öryggi, sem á öllum tímum er
meginmarkmið réttarreglna, var undir slíkum reglum
komin og hvernig tækizt til um uppihald þeirra. Nú voru
réttarreglurnar ekki miðaðar einvörðungu við tiltekinn
hóp manna, skvldulið, ættbálk 0. s. frv. Þær voru látnar
taka“ til allra þeirra manna, sem bjuggu á tilteknu land-
svæði. Þessu stigi hafði hið forngermanska þjóðskipulag
náð. Samlífsreglur fornra þjóða voru oft samtímis réttar-
legs og trúarlegs eðlis. Má hér til nefna boðorðin tíu, sem
voru bæði góð lögfræði og góð trúfræði. Mikil tímamót
hafa það verið, er mannfélagið komst á það stig, að það
setti sér réttarreglur, en lét "sér ekki nægja venjuréttinn
einan.
Vald er nauðsynlegur þáttur í uppihaldi réttarreglna og

allsherjarreglu. Á frumstæðu stigi manna hefur ekki
þekklt skipulagsbundin valdbeiting við réttarframkvæmd.
Upphaflega hefur hver einstaklingur framfylgt sínum
rétti, tekið rétt sinn sjálfur. Þegar högum er þannig háttað,
'vill rétturinn verða að órétti. Réttarframkvæmdin verður
hreint gertæki. Er menning óx, skildist mönnum að sjálf-
taka réttar gat ekki samrýmzt meginhugsjón réttarins, þ. e.
að efla fr__i_ð__0g örvggi. Hafa þá tekið að myndast venju-
reglur um það, með hverjum hætti mönnum væri leyfilegt
að reka réttar síns. Enn heldur þróunin áfram. Mannfé:
lagið tekur að setja hömlur við því, að hver einstaklingur
kveði á um rétt sinn. Sérstökum aðiljum er fengið mann—
félagslegt vald til að skera úr ágreiningi manna, dæma mál
þeirra. Þessum áfanga hafði hið forngermanska þjóðfélag
náð. Dómar dæmdu mönnum lög'og rétt á þingum. En
ekki er allt fengið, þótt menn geti'fengið mál sin dæmd.
Nadðsvn er framkvæmdarvalds, sem er þess megnugt að
halda uppi lögum og reglu. Á þessu sviði hafði hið forn-
germanska þjóðfél'ág ekki náð fullum þroska. Valdamikl-
um konungum tókst að vísu oft með kröftugri innanlands-—
stjórn að friða lönd sín og verja þau gegn ágangi erlendra
manna. Á Íslandi var enginn konungur sem héldi uppi
allsherjarfriði innanlands. Goðarnir voru æðstu valdhafa?



113

hver í sinu takmarki. $ameining landsmanna í eitt ríki var
reist á samtökum goðanna um lagasetningu og dóma-
skipan. Enþeir höfðu ekki samtök um framkvæmdarstjórn,
stjórnarfar og stjórnsýslu. Goðarnir stjórnuðu að vísu hver
í sinu héraði og héldu þar ugpi allsherjarreglu, eftir því
sem þeir voru menn til. Gera lög og sögur ráð fyrir ýmsum
stjórnsýsluathöfnum þeirra, svo sem að þeir lögðu lag á
varning, hreinsuðu héruð, er ránsmenn og þjófar höfðust
þar við, höfðu eftirlit með erlendum mönnum, en altækar
reglur um framkvæmdarvaldgoða brast. Mönnum var jafn-
vel levft í löggm að taka rétt sinn sjálfir í tilteknum til-
vikum, áður dómur gekk. Um þetta segir i Grg. I á 147: „Þat
er mælt, at maðr á sin at hefna, ef hann vill, sá er á verðr
unnit, til þess Alþingis, er hann er skylldr at sækja of
áverkin, ok svá þeir menn allir, er vígs eigu at hefna. En
þeir eigu vígs at hefna, er vigssakar eru aðilja.“ Að dómi
gíignum var einstaklingum falin framkvæmd dóma að
miklu leyti, sbr. þó reglur um féránsdóm. Í erlendum lög-
um á þessu tímabili voru ákvæði um varnir gegn herhlaugi
erlendra manna, sbr. Gulaþingslög 295, 297 og 312. Í forn-
lögum vorum brast þessháttar ákvæði, enda verður ákvæði
Grg. II 365 varla talið þess efnis. Goðarnir fornu reyndust
svo snj allir og hugvitssamir i lagasetningu, að vakið hefur
aðdáun fræðimanna um heim allan, en þeir héldu svo fast
á einstaklingslegum (subjektivum) rétti sínum, að engin
sameijgin framkvæmdarstjórn komst á fyrir allt landið.
Deilur þeirra, veiktu siðar lýðveldið svo, að það reyndist
þess ekki megnugt að standast ásælni erlends þjóðhöfð-
ingja. __



5 15.

Um hugtakið ríki og þjóðarétt.
I.

1. Þegar litið er á sambúð þjóða nú á tímum, má það
ljóst vera, að mannkynið býr við nokkra lögskipan. Segja
má, að lögskipan þjóða á milli á friðartímum sé komin á
allhátt stig, þótt lögskipti þjóða áþmilli sé með mjög mis-
munandi hætti vegna ólíks stjórnarfars. Ef athuguð er t. d.
sambúð þjóða þeirra, sem byggja Vestur-Evrópu, Ameríku,
Ástralíu og Suður—Afríku, er auðsætt, að margs konar og
örugg samskipti bæði menningarleg og verzlunarleg eru
með þeim, þótt þær greinist í mörg ríki. Enginn allsherj-
arlöggjafi setur þó þessum þjóðum lög, enginn allsherjar-
dómstóll dæmir mál þeirra samkvæmt slíkum lögum og
ekkert allsherjarframkvæmdarvalder til, sem framkvæmi
slík lög. Högum alls mannfólks er þannig háttað á sviði
stjórnarfars, að það greinist í um sextíu mannfélög, sem hvert
þeirra hefur yfirráð yfir afmörkuðu svæði jarðar og býr
þar við stjórnarfarslega lögbundið skipulag. Nefnast slík
mannfélög ríki. Þær reglur, eða sú lögskipan, sem kveður
á um samskipti ríkja og þjóða á milli, nefnist þjóðaréttur.
Þjóðarétturinn hefur í sinni núverandi mynd skapazt á
síðustu þremur til fjórum öldum í samskiptum hinna vest-
rænu kristnu bjóða. Svo sem sagt var, er hann ekki reistur
á lögum, settum af allsherjarlöggjafa, heldur hefur hann
þróazt í lögskiptum þjóðanna. Stjórnendur ríkja urðu að
leita lags um viðskiptaháttu sína. Lögskipan hinna ein—
stöku ríkja og réttarhugmvndir þeirra manna, er fara með
stjórn þeirra, hljóta ávallt að hafa mikil áhrif á lögvenjur
þær, sem skapazt í milliríkjaskiptum, en grundvöllur
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þjóðaréttarins er lögvenjur í samskiptum svo og samning-
ÆEr stjórnendur ríkja hafa um langan aldur beitt ákveðn—
um reglum i skiptum sínum, skapast með mönnum hug-
myndir og álit um, að reglur þessar séu bindandi. Undir-
staða samninga í milliríkjaskiptum er venjuréttur um það,
að samninga skuli halda, pacta sunt servanda. ýmsar
meginreglur, sem vestrænar þjóðir hafa tekið upp í lög-
skipanir sínar, eru og teknar upp i þjóðaréttinn.Má nefna
hér mannhelgi og eignhelgi. Hinn fjölbjóðlegi einkamála-
réttur, sem að vísu telst ekki til þjóðaréttarins, en stendur í
nánu sambandi'vwið hann, er og reistur á þessum meginsjón-
armiðum um mannhelgi og eignhelgi gg að lögleg réttindi,
sem aflað hefur verið í einu ríki, skuli venjulega varð-
veitt og viðurkennd, þótt dómur gangi um þau í öðru ríki.
Minna má og hér á, að þjóðarétturinn miðar við það, að
hvert ríki, er telst fullgildur aðili í samfélagi þjóðanna,
hafi óháða dómstóla, er dæmi mönnum lög og rétt.
2. En þótt þjóðarétturinn sé reistur á mörgum góðum

sjónarmiðum, er hann að öðrum þræði mjög frumstæður
réttur, þar sem ekkert allsherjardómsvaldog framkvæmd—
arvald heldur reglum hans og ákvæðum í gildi. Fram til
síðustugtíma hefur háttalagið því verið þetta: Ef rikið A
braut reglur þjóðaréttarins í skiptum sínum við ríkið B,
þá gat rikið B ekki leitað til dómstóls, er dæmdi málið,
og að dómi gengnum snúið sér til framkvæmdarvalds, er
fullnægði dómsákvæðinu og skipaði málum aðilja í sam-
ræmi við dómsorðíð. Stjórnendur ríkisins B áttu þeirra
kosta einna völ að taka rétt sinn sjálfir, t. (1. með því að
gera hlut ríkisins A skarðan í skiptum þeirra, beita viður-
lögum (represalier) eða hevja stvriöld við ríkið A. Aðiljar
dæmdu þannig sjálfir sök sína. Þar sem þannig er högum
háttað og hlutlaus aðili dæmir ekki mál deiluaðilja, I_n_á
gera ráð fyrir því, að ofríki komi í stað réttlætis og réttar—
beitingar og að tyllisakir séu hafðar uppi til að breiða yfir
ofbeldi og yfir an .Þjóðabandalagið gamla var tilraun til
að ráða bót á þessum meinsemdum í alþjóðaefnum, og
nú eru í þess stað komin samtök Hinna Sameinuðu þjóða,
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sem vinna að því að halda uppi milliríkjare'tti. Milliríkja—
dómstóllinn í Haag innir af hendi Ævsiþýðinggmikið
hlutverk réttaröryggís, en hans dómi hafa Sameinuðu
þjóðirnar játast að hlíta, þótt ekki sé hægt að treysta því,
að öll stórveldi geri það, enga þggstn; gg Q'ryggt fram-
kvæmdarvald enn til fullnæ in ar dómum hans.
3. Svo sem áður var sagt, hefur þjóðaréttarinn skapazt

í skiptum vestrænna ríkja á síðustu þremur til fjórum öld—

um. Gevmir hann nú reglur, er greina skilyrði þess, að
mannfélagsskapurgeti talizt ríki og þátttakandi í samfé—
lagi þjóðanna. RéttarhugLalgið ríki hefur mótazt í þjóða—
r_éttarlegum skiptum. Ríki hafa að vísu verið til öld-
um saman, áður en þjóðaréttur í nútíma merkingu þess
orðs varð til. Slík ríki fullnægðu nokkrum aðalskilvrðum,
sem enn eru__gerð til ríkis, þ. e. um var að tefla mannfélag,
er réð yfir tilteknu landssvæði og laut lögbundinni stjórn.
En hin fornu ríki voru samt í mörgum greinum gerólík
nútíma ríkjum. Má vísa til lýsingar þeirrar, sem gerð hefur
verið hér að framan á hinu forna germanska þjóðfélagi,
þessu til staðfestingar.

II.
Hér þykir nú nauðsyn að greina stuttlega þau skilyrði,

sem þióðare'tturinn setur fyrir tilvist ríkis.
1. Sa_1_n_kvæmt nútíma skilningi er ríki mannfélag, sem

hefur til umráða tiltekið landsvæði, býr við stjórnarfars-
lega lögskipanl ly'tur stjórnarfarslegum valdamönnum
sjálfs sín og er óháð valdamönnum annarra ríkja í skipt-
um við þá að öðru leyti en því, er reglur þjóðarétjarins
kveða á um. Hugtaksatriði ríkis eru því, að um sé að tefla
mannfélag, sem lýtur skipulagsbundinni stjórn valda-
manna, er sækja vald sitt til mannfélagsins sjálfs, en ekki
til annarra mannfélaga, og hafa æðstu yfirráð yfir fólki
því, sem til mannfélagsins telst, og landsvæði því, sem
mannfélagið hefur til umráða.
2. Ríki er samlagsaðili, en það orð er hér haft um fé-

lagsskap, sem hefur ranglega verið nefndur ópersónulegur
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aðili eða persóna að lögum, en nefnist á erlendum málum
juristische person og perSon at law. Aðaleinkenni samlags-
aðiljans eru þau, að heild manna hefur sérstök réttindi og
ber sérstakar skyldur, sem eru aðrar og frábrugðnar þeim
réttindum og skyldug}, sem einstaklingar heildarinnar hafa
eða bera út af fyrir sig, og að heildin verður bundin af
gerðum og hegðun þeirra manna, sem fara með forráð
heildarinnar. Ábyrgð samlagsmanna vegna athafna for-
ráðamanna er oft takmörkuð, en hugtaksatriði eriað
ekk____i_. Ábyrgð hluthafa í hlutafélagi er t. d. takmörkuð við
hlutafé þeirra. Ábyrgð skattþegna er takmörkuð við skatta-
lög, en þau má hækka, og ábyrgð landsmanna getur orðið
ótakmörkuð á ríkisstjórn, sem veldur styrjöld, er hefur í
för með sér eyðingu landsbyggðarinnar og því næst. erlend
yfirráð yfir landi.
Margskonar samlöggg innan vébanda hvers ríkisl bæði

samlög, er mönnum er 1' sjálfsvald sett, hvort þeir stofna
eða stofna ekki, svo sem ýmis stéttarfélög, atvinnufélög
og gróðafélög, og önnur, sem lög

{_
fyrirskipa, svo sem

hreppsfélög og sýslufélög, en ríkið er æðst allra þessara
samlaga, enda eru þau öll stofnuð í skiólijoess. Rikið er
grundvallarfélagsskagur, sem hefur að markmiði allsherj-
arreglu og skipan þjóðfélagslegra sambúðarhátta, og er í
þessu skyni sameinað vald manna, sem umráð hafa á af-
mörkuðu landsvæði, almannavaldið, lagt í hendur valda-
mönnum ríkisins.
_3_._ Rikið er, svo sem sagt var, stjórnarfarslegt mannfé-
la . Forráðamenn ríkisins fara með skipulagsbundin yfir-
ráð yfir þegnunum. Skipulag það, sem stjórnarfarslegir
valdamenn setja, nefnist lög; Þau eru almennar hegðunar-
reglur, sem þessir valdamenn setja þegnunum og þeir
hlýða venjulega, enda liggi viðurlög við, ef út af þeim er
brugðið. Fyrstu lög, er ríki í öndverðu verður til, eru sett
af mönnum, sem hefur tekizt að sameina vald mannfé-
lagsins í sínum höndum. Þau eru því ekki sett af mönnum,
er áður væru valdbærir eða hlutgengir til slíks starfa. Þetta
gerist t. (1. er menn hefja landnám á ónumdu landi. Sama
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á sér og stað, er bylting verður í ríki, hin gamla lögskipan
er afnumin með ofríki og ný sett í staðinn. Í öndverðu eru
stjórnskipunarlög hvers ríkis sett án heimildar í lögum, en
setning laga framvegis er síðan reist á þeim og er lög-
gjafarstarfið, þegar svo er komiðIl um leið iramkvæmd
laga. Grundvallarlög nútimaríkis hljóta að geyma fyrir-
mæli um meðferð æðsta valds, bæði löggjafarvalds, fram-
kvæmdarvalds og dómsvalds. Meðferð ríkisvaldsins hlýtur
síðan að vera reist á þessum undirstöðureglum, unz
ríkið líður undir lok eða bylting verður og ný stjórnskip-
unarlög eru sett af þeim, er tekizt hefur að hrifsa til sín

_
almannavaldið.

_Á Meðferð stjórnvaldsins hefur verið og er mismunandi
í hinum ýmsu ríkjum. Almennust hluttaka þegnanna í
stjórnvaldi átti sér stað í borgríkjum Grikklands til fornal)
og í hinum fornu germönsku ríkjum á meginlandi Evrópu,
en í þessum ríkjum tóku allir frjálsir menn, saman komnir
á þingi, þátt í meðferð stiórnvaldsins. l Rómaveldi voru að
vísu samkomur frjálsra manna, er létu til sín taka um
stjórnarfar, en höfðingjaþingið, Senatus, var þar mikils
ráðandi, og síðar varð keisarinn aðalhandhafi valdsins og
tákn ríkisins.?! Í hinu forna íslenzka þjóðfélagi fóru sam-
tök goðanna að mestu með almannavaldið, að því leyti,
sem því var skipað með lögum. Lög fólu þó einstaklingum
meðferð tiltekins valds, t. d. framkvæmd skóggangsdóma.
Jónwpgson virðist ætla, að þegnarnir hafi hver fyrir sig
farið með ríkisvald í tilvikum, þar sem lög nefna það ekki
sérstaklega (sjá t. d. Réttarst. Grænl, bls. 216, 341, 345, 495).
Þetta fær ekki staðizt, enda myndi slík almenn meðferð
hvers þegns á stjórnvaldi vera sama og stjórnleysi.
& Þegnarnir, sem lúta lögunum, geta hins vegar fengið

ákveðin og afmörkuð hlutverk að vinna í meðferð valdsins.
I nútíma lýðræðisríkjum eru kjósendur hluttakegdjjr í

meðferð ríkisvaldsins, er þeir kjósa fulltrúa til löggjafar—

1) Sbr. C. F. Strong: Modern Political Constitutions, London 1939. bls. 16.
2) Tilvitnað rit, bls. 18—22.
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þinga. Sama gildir í þeim ríkjum, þar sem kjósendum er
fengin hluttaka í vali æðsta handhafa framkvæmdarvalds-
ins. En þegar kjósendur hafa nevtt þeirrar hluttöku í með-
ferð valdsins, sem þeim er skömmtuð, geta þeir ekki laga-
lega ráðið því, hvernig fulltrúar á löggjafarsamkomu
eða handhafar framkvæmdarvalds fara með vald sitt.
Þessir valdhafar eru ekki bundnir af fyrirmælum kjós-
enda um meðferð valdsins, þótt þeir kunni að fara að vilja
þeirra til að tryggja sér kosningu í framtíðinni. Hangggjg;
framkvæmdarvalds og dómendur skulu fara sjálfstætt með
vald sitt. Sérstaklega er reynt að tryggja það, að dómendur
séu ekki bundnir af öðru en lagafyrirmælum um meðferð
þess ríkisvalds, sem þeim er fengin í hendur. Handhöfn
valdsins í nútíma lýðræðisríki er reist á lögum, sem af—

marka vaTdsvið hvers einstaks handhafa valds og segja til
um meðferð valds hans. Honum er fengið vald til að starfa
fyrir heildina, samlagið, er verður bundið af athöfnum
hans og gerðum. Valdheiting hans er ekki einstaklingslegur
réttur hans, heldur er hann einungis handhafi almanna—
valdsins um fyrir fram ákveðin málefni eða réttara sagt_
mál, sem lögum samkvæmt bera undir hann. Hér er ein-
ungis um þjóðfélagslegt málgengi (kompetence) að tefla.
Er því mikill munur á valdhöfn slíkra opinberra starfs-
manna og valdhöfn hinna fornu Noregskonunga og valdi
hinna fornu goða Íslands, er fóru með einstaklingslegt
vald sitt um leið og þeir stjórnuðu heildinni.
6. Í nútíma einræðisríkjum hefur venjulega fámennur

hópur manna hrifsað til sín almannavaldið og stjórnar
með hervaldi stjórnarfarslega réttlausum þegnum. Almenn
meðferð valds í slíkum ríkjum er oft mjög skipulagsbundin
og allsherjarreglamjög ströng, en persónulegt öryggi gagn-
vart handhöfum ríkisvaldsins er óvíst og ótryggt.
7. En lvðræði eða einræði sker ekki úr um tilvist ríkis.

Aðalatriðið er, að stjórnarfarslegirvaldamenn mannfélags,
. sem bundið er tilteknu landi, leiði vald sitt frá þessu
mannfélagi, en ekki frá mannfélagi, sem yfir það sé skipað,
og að þeir séu þess umkomnir að setja mannfélagi sínu
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lögskipan og halda þeirri lögskipan uppi, ef því er að
skipta, með valdbeitingu gegn þeim, er reVIÉað kollvarpa
lögskipaninni, hvort sem þeir, er þess freista, eru inn-
lendir menn eða valdhafar annars ríkis.

III.
,Ríkisvald tekur yfir drottinvald yfir fólki (Personal

Supremacy, Personalhoheit) og drottinvald yfir landi svo
og landhelgi og lofthelgi þess (Territorial supremacy, Ge—

hie'tshoheit) .
Drottinvald ríkis yfir landi sínu hefur í för með sér, að

stjórnarfarslegir valdhafar ríkis geta sett lög um hegðun
alls þess fólks, sem er á yfirráðasvæði ríkisins, nema reglur'óðaréttarinsum úrlendisrétt leiði til annarrar niðurstöðu,
en samkvæmt "þeim ákvæðum þjóðaréttarins eru þjóð-
höfðingjar erlendra ríkja fyrirsvarsmenn erlendra ríkja í
milliríkjaerindum, erlendir herflokkar o. fl. undanþeghT
lögsö u ríkis. Þessir menn eru fyrirsvarsmenn ríkja sinna.
A úrlendisréttur þeirra rót sína að rekja til þeirrar megin—
reglu þjóðaréttarins, að sjálfstæð ríki eru jafnrétthá að
lögum og sæta ekki lögsögu hvert annars.
1. Drottinvald yfir fólki. Tilvist hvers ríkis er á því

reist, að fólk, bæði menn og konur, hafi þar lögbundið
stjórnarfarslegt mannfélag. Fólkið verður að vera svo
margt og svo á sig komið, að kostur sé þess að halda þar
uppi varanlegu og skipulagsbundnu þjóðfélagi. Það er ekki
skilyrði, að fólkið teljist til eins og hins sama þjóðflokks
eða tali eitt og hið sama tungumál, þótt eining í þessum
efnum styrki samstöðu fólksins og þar með ríkið. Í hverju
nútímaþjóðfélagi nefnist það fólk, sem drottinvald ríkis
yfir mönnum tekur til, ríkisborgarar. Þjóðarétturinn veitir
forráðamönnum hinna einstöku ríkja töluvert frjálsræði
um það, hvaða fólk þeir telja ríkisborgara ríkis síns, en
þó setur þjóðarétturinn hér nokkurmörk, sem ekki verður
farið út fyrir. ,

Ríki getur helgað sér sem ríkisborgara:
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1. Fólk, sem er afkomendur ríkisborgara ríkisins, þ. e.
niður heldur ríkisfangi foreldris (jus sangvinis).

2. Fólk, sem fætt er á yfirráðasvæði ríkisins eða hefur
þar fasta og varanlega búsetu (jus soli). Úrlendir
menn (exterritorial) og niðjar þeirra eru vitaskuld
undanþegnir. {

3. Fólk, er gerist makar ríkisborgara. Venjulega tekur
þetta einungis til kvenna, er giftast ríkisborgurum.
Fólk, sem ættleitt er af ríkisborgurum.
Fólk, sem sækir um ríkisfang.
Fólk, sem áður hefur verið ríkisborgarar, en hefur
misst ríkisfang af sérstökum ástæðum, en þær ástæð-
ur eru ekki lengur fyrir hendi. Kona hefur t. d. misst
ríkisfang vegna þess að hún giftist erlendum ríkis-
borgara, en hann er andaður.

PF“?—

Ríki er rétt að svipta fólk ríkisfangi= er það gerizt ríkis-
borgarar annars ríkis eða dvelst langdvölum erlendis. Rétt
mun og að svipta fólk ríkisfangi í refsiskyni, t. (1. vegna
stórfellds trúnaðarbrots við ríkið. Nú gerir fólk í nokkr-
um hluta ríkis uppreisn og tekst að stofna þar ríki, og fær
það þá sjálfstætt ríkisfang í hinu nýja ríki. Sama er ef
fólk flytzt úr landi og tekst að stofna nýtt ríki á landsvæði,
er áður var ónumið af siðmenntuðum mönnum.
ýmis sérstök réttindi og sérstakar skyldur eru bundnar

ríkisfan i. Ríkisborgari á rétt á því, að dveljast í heima-
ríki sínu og koma inn í landið, þegar hann æskir þess.
Honum verður ekki vísað á brott úr heimaríki sínu. Ríki
framselja og venjulega ekki ríkisborgara sína. Ríkisborg-
arar einir njóta venjulega ýmiss konar stjórnarfarslegra
réttinda, svo sem kosningarréttar til löggjafarsamkomu og
kjörgengis, eftir því sem lög áskilja. Ríkisborgari nýtur
verndar ríkis síns, er hann dvelst erlendis, um mannhelgi
sína, eignhelgi og önnur mannréttindi. Ríkisborgara ber
hins vegar skylda til að sýna ríki sínu sérstaka hollustu og
trúnað. Ríki hans er rétt að gera hann refsisekan fyrir
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hegðun hans erlendis, sem fer í bága við trúnaðarskyldu
hans við ríkið, jafnvel þótt afleiðingar hegðunarinnarkomi
ekki fram innan yfirráðasvæðis ríkisins. Hann er sk ldur
til að veita ríki sínu herþjónustu.
2. Það leiðir af drottinvaldi ríkis yfir landi, að erlend—

um mönnum, sem dveljast á yfirráðasvæði ríkis, ber að
hlýða lögum þess, hvort sem þeir dveljast þar lengur eða
skemur, en úrlendir menn verða ekki sóttir þar til saka,
svo sem sagt var. Talið er, að ríki sé ekki beinlínis skylt
að þjóðarétti að leyfa erlendum mönnum komu eða dvöl
á yfirráðasvæði sínu, ,en ills trausts nvtur ríki í samfélagi
þjóða, er lokar erlenda menn almennt úti. Erlendir menn
njóta mannhelgi og eignhelgi, funda-, félaga— og prent-
frelsis á borð við innlenda menn. Ymis lönd veita erlend—
um mönnum atvinnuréttindi í meira eða minna mæli.

„ IV.
Að þjóðarétti er gerð sú krafa til hvers sjálfstæðs ríkis,

að skýrt sé kveðið á um það í stjórnskipunarlögéim þess,
hverjir séu bærir og hlutgengir til að koma fram fyrir
hönd þess ogbinda það í skiptum við önnur ríki. Erlend
ríki verða að eiga þess kost að geta beint máli sínu, hve-
nær sem er, til handhafa valds, er bundið getur ríkið.

V.
Hverju ríki er það nauðsyn að öðlast viðurkenningu

annarra ríkja á því, að það sé fullgildur aðili í samfélagi
ríkjanna. Á þetta ekki síst við um fámenn og veikburða
ríki. Önnur ríki geta veitt slíka viðurkenningu bæði ber-
um orðum og með annarri framkomu sinni, t. d. með því
að veita viðtöku fyrirsvarsmönnum ríkis í milliríkjaskipt-
um, með því að gera millirikjasamningavið ríki 0. s. frv.

VI.
Þjóðarétturinngreinir ýmsa öflunarhættiríkis á yfirráða-

svæði sínu. Hér þykir rétt að benda á 1) landnám, 2) inn—
limunflands, eftir að sigur er unninn í styrjöld.
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1. Landnám. a) Fólk tekur sig upp úr fyrra heima-
landi sinu, nemur land, sem ekki lýtur yfirráðum neins
ríkis, sezt þar að og stofnar stjórnarfarslegt mannfélag,
sem er hlutgengt sem ríki. Um þetta segir Oppenheim
(International law, seventh edition, 1948, bls. 496): When-
ever a multitude of individuals, living on, or entering into,
a part of the surface of the globe which does not belong
to the territory of any member of the Family of Nations,
constitute themselves a State and nation on that part of the
globe, a new State comes into existence. —- J. L. Brierly
segir í bók sinni The Law of Nations,ísecond ed., Oxf. 1936,
bls. 102: A new state comes into existence When a com-
munity acguires not momentarily, but with a reasonable
probability of permanence, the essential characteristics of
a state, namely an organized government, a defined terri-
tory, and such a degree of independence of control by any
other state as to be capable of conducting its own inter-
national relations. Occasionally a new state has been for—
med in a territory not previously under the rule of any
state, as when in 1836 Boers from Cape Colony trekked
northwards and founded the South African Republics, or
when in 1847 emancipated negroes from the United States
founded the Liberian Republic. — Hér er frá því sagt, er
Búar frá Höfðanýlendunni héldu 1836 norður og stofnuðu
nýtt ríki á landi, þar sem ríki var ekki áður. Skýrt er
einnig frá því, er þrælar frá Bandaríkjunum, er leystir
höfðu verið úr ánauð, stofnuðu 1847 lýðveldið Liberiu.
Ríki Búa var viðurkennt af Stóra—Bretlandi 1852 og síðar
af öðrum ríkjum. Lýðveldi Búa naut fulls sjálfstæðis til
1877, en 1902 var það að fullu lagt undir veldi Breta. Lýð-
veldið Liberia var viðurkennt af Bretum 1848, sbr. T. J.
Lawrence: Les principes de droit international, Oxford
1920, bls. 87, 89.
b) Árið 1879 stofnaði Leópold konungur í Belgíu fé-

lagsskap, sem nefndist L9Association Internationale du
Congo. Konungur stóð að þessum félagsskap, sem einstak—
lingur, og var félagsskapurinn óháður konungdómi hans



124

í Belgíu. Konungur lagði félaginu fé, og hófst það handa
um landnám á Congosvæðinu í Belgíu, gerði samninga við
innlenda höfðingja og færði stöðugt út kvíarnar. Svo kom
að 17 milljónir manna voru á yfirráðasvæði þess. Hugðist
Leópold nú stofna þarna ríki, óháð Belgíu, og fékk til þess
samþykki belgíska þingsins. Ríkið var nefnt lgEtat Libre
du Congo, Frírikið Congo. Landamæri þess voru ákveðin í
millirikjasamningum, sem gerðir voru á ríkjaráðstefnu í
Berlín 1884 og 1885 um mál Vestur-Afriku. Árið 1889 gerði
Leópold arfleiðsluskrá, þar sem hann arfleiddi Belgíuriki
að drottinvaldi sínu yfir Congoríkinu. Áðurnefndur félags-
skapur stjórnaði samt áfram um mörg ár í Congó, en með-
ferð á innlendum mönnum varð æ verri. Málalok urðu þau,
að drottinvald á því landsvæði, er Congóríkið tók yfir, var
árið 1907 framselt Belgíu, en konungur fékk tvær milljónir
sterlingspunda í sinn hlut fyrir framsalið. Sjá um þetta
efni t. d. tilvitnað rit T.J.Lawrence, bls. 87——89, og William
Edward Hall: A Treatise on International Law, Oxford
1924, bls. 111, 113.
2. Því hefur verið lýst, að þjóðarétturinn er frumstæður

réttur, þar sem enginn aðili er til, er setji hinum sjálfstæðu
ríkjum lög og dæmi mál þeirra hlutlaust, er ágreiningur
verður milli þeirra. Afleiðingin af þeirri skipan, sem verið
hefur á samfélagi þjóðanna, er sú, að hvert ríki hefur
fram til siðustu tíma orðið sjálft að halda uppi og verja
rétt sinn ásamt þeim bandalagsrikjum, sem það kann að
hafa aflað sér. En þar sem sú regla gildir, að aðili tekur
rétt sinn sjálfur, hlýtur gertæki oft að eiga sér stað. Þeir,
sem lagt hafa stund á þjóðarétt og vilja efla gengi hans,
hafa samt orðið að taka hlutunum eins og þeir voru og
viðurkenna, að enn hafa styrjaldir verið látnar skera úr
því, hver hefði meiri rétt eða mestan rétt. Augunum
verður ekki lokað fyrir þeirri staðreynd, að sjálfstæð
þjóðlönd hafi verið tekin herskildi og síðan innlimuð eða
gerð að hluta þess ríkis, sem þau tók (occupatio bellica,
annexio post debellationem). Niðurstaðan hefur öldum
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saman verið sú, að landvinning hefur verið viðurkennd í
milliríkj askiptum, er landvinningaríkið hefur komið á full-
kominni ríkisskipan á landi því, er unnið var i styrjöld.
Hefur þessi staðhöfn verið orðuð svo á latínu: Ex injuria
jus oritur. Sameinuðu þjóðirnar reyna nú að koma á ann-
arri skipan fyrir framtíðina, en ekki hrófla þær við sökum,
er unnið hafa hefð. Sjá um þetta efni Karl Strupp: Grund-
ztige des positiven Völkerrechts, 1932, bls. 135—136, J. L.
Brierly: The Law of Nations, bls. 124—126.

VII.
Mannkynssagan geymir mörg dæmi þess, að þjóðfélags-

þegnar á nokkrum hluta yfirráðasvæðis ríkis gera upp-
reisn gegn ríkisvaldinu, annaðhvort einir síns liðs eða með
aðstoð annarra ríkja, reyna að losa landshlutann úr ríkis-
tengslum við ríkið og stofna þar nýtt ríki. Ef uppreisnar-
mönnum tekst að ná skipulagsbundnu valdi á landshlut—
anum og verjast þar eða heyja þaðan styrjöld við hina
stjórnarfarslegu valdhafa ríkisins, þá koma ýmsar reglur
þjóðaréttarins um styrjaldarrekstur milli ríkja til fram-
kvæmda í skiptum milli aðilja, enda losnar þá ríkið, sem
í styrjöld á við uppreisnarmenn, við ábyrgð að þjóðarétti
á verkum uppreisnarmanna. Styrjaldarverk uppreisnar-
manna verða ekki skoðuð einvörðungu í ljósi borgarlegs
refsiréttar, heldur sem verk styrjaldaraðilja. Ef uppreisn-
armönnum tekst að verja landshluta sinn og stofna þar
varanlegt, lögbundið og stjórnarfarslegt mannfélag, þá
rekur að því fyrr eða síðar, að önnur ríki viðurkenna sjálf-
stæði hins nýja ríkis og taka það í samfélag þjóðanna.
Mannkynssagan getur margra slíkra ríkisstofnana. Fræg-
ust er stofnun Bandaríkja Norður-Ameríku á landi, er
áður laut Bretum, árið 1783.

VIII.
Í mílliríkjaskiptum hefur gilt regla, sem nefnd er á

ensku The principle of effectiueness, þ. e. reglan um virkt
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ríkisvald.1) Samkvæmt þessari reglu hefur land í skiptummilli ríkja venjulega verið talið til yfirráðasvæðis þessríkis, sem farið hefur þar með varanlegt ríkisvald, oghefur þá oftast ekki verið látið skipta máli, hvernig yfir-ráð yfir landinu kunna að hafa verið fengin. Jafnvel land,sem innlimað hefur verið eftir styrjöld, hefur verið taliðtil yfirráðasvæðis þess ríkis, sem ofríkið framdi (debella—
tio). J. L. Brierly segir um þetta í tilvitnuðu riti sínu, bls.125: . . . and if war continues to be used as an instrumentofnational policy, it is certain that it Will continue to producethe same results as it has in the past, one of these resultswill be the annexation of territory . . . What have hithertobeen the legal conseguences of war cannot be avoided byany change in the law which does also register a change inthe practice of states towards war.
Hér skal nefnt dæmi um regluna um virkt ríkisvald, theprinciple of effectiveness, sem snertir oss Íslendinga mjög.Vér höfum öldum saman haldið því fram, að Danir hefðuekki haft neinn lagarétt og því síður siðferðilegan rétt tilað ráðstafa íslenzkum landsréttindummeð samningum viðönnur ríki. Samt leyfðu Danir sér að semja við Breta árið1901 um landhelgi Íslands. Með þeim samningi var land-helgi Íslands mjög takmörkuð til hagsbóta fyrir Breta,sem þá voru teknir að stunda fiskveiðar á úthöfum. Slíkur

samningur hefði vitaskuld aldrei verið gerður, ef Íslend-ingar hefðu verið nokkurs megnugir og nokkru um ráðið,svo mjög gekk samningurinn á atvinnuréttindi Íslendinga.Norðmenn og Svíar hafa og aldrei fengizt til að gera slíkansamning. En þótt samningurinn væri andstæður vilja oghagsmunum Íslendinga, varð hann samt bindandi fyrirÍsland í milliríkjaskiptum. Íslendingar urðu að viðurkenna
gildi hans 1918 með sambandslögum Íslands og Danmerkur,sbr. 7. gr. þeirra laga, og íslenzkir dómstólar urðu að dæmaeftir honum, unz hann er löglega felldur úr gildi. Ef Ís—
lendingar hefðu viljað véfengja þennan samning í skipt-

1) Sbr. Hans Kelsen: General theory of law and State, Cambridge-Massachuetts 1945, bls. 118—119, 350, 367.
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um sínum við Breta, mundu Bretar ekki hafa tekið mark
á því, heldur svarað því til, að þeir hefðu samið við þann
aðilja, sem valdið hafði, enda varðaði þá ekki um, hvernig
það vald hefði verið fengið.

IX.
Í þessum kafla hefur verið rætt nokkuð um þjóðarétt og

reglur þær, sem hann geymir um drottinvald yfir landi.
Þetta er nauðsynlegt til skilningsauka. Þegar dæma á um
réttarstöðu lands fyrr og síðar, verður að athuga þær regl-
ur, sem gilt hafa á hverjum tíma um drottinvald yfir landi.
Ríki gerir tilkall til drottinvalds yfir landi og sýnir fram á,
að það hafi farið þar með lögleg landsyfirráð endur fyrir
löngu. Þetta eitt nægir því ekki til sönnunar tilkalli sínu.
Að þjóðarétti er þess krafizt, að það færi sönnur á, að það
hafi haldið drottinvaldinu samkvæmt þeim reglum, sem
giltu á hverjum tíma. Um þetta efni kvað Max Huber,
dómari í fasta gerðardóminum í Haag, upp dóm 1928 í
deilumála Bandaríkjamanna og Hollendinga um drottin-
vald yfir eyjunni Miangas eða Palmas, en eyju þessa
kváðust Bandaríkjamennhafa fengið framselda frá Spán—
verjum, er hefðu fundið hana, en Hollendingar sögðust
um langan aldur hafa farið þar með drottinvald. Gerðar—
dómurinn dæmdi Hollendingum eyjuna, þar sem þeir hefðu
allt frá því um 1677 farið með ríkisyfirráð á eyjunni.
Úr dóminum þykir rétt að tilfæra hér orðrétt: As regards
the Question Which of different legal systems prevailing at
successive periods is to be applied in a particular case (the
socalled inter-temporal law), a distinction must be made
between the creation of rights and the existence of rights.
The same principle which subjects the act creative of a
right to the law in force at the time the act arises, demands
that the existence of the right, in other words its continued
manifestation, shall follow the conditions reguired by the
evolution of law. Almennt er vitnað til þessa fordæmis
Max Hubers, sem talinn hefur verið einn af fremstu þjóða—
réttarfræðingum heims.
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Grænlandsmál Norðmanna og Dana fyrir
milliríkjadómstólnum í Haag.

Hinn 10. júlí 1931 gaf norska ríkisstjórnin út konungs-
úrskurð þess efnis, að taka landsvæði, er Halvard Devold,
forustumaður norsks leiðangurs í Grænlandi, hafði fram—
kvæmt á Austur—Grænlandi til handa Noregi, væri stað-
fest og að land það, er tekið var, væri lagt undir norskt
drottinvald, en landssvæði þetta liggur milli Carlsbergs-
fjarðar að sunnan og Besselfjarðar að norðan, eða frá 710
30' n.br. og að 750 40' n.br. Það var svo kveðið á í úrskurð—
inum, að tilgreindum'mönnum, Halvard Devold og Her—

mann Andreasson, sé veitt lögregluvald á svæði þessu, öðr-
um fyrir sunnan en hinum fyrir norðan Claveringsfjörð.
Norska ríkisstjórnin tilkynnti dönsku ríkisstjórninni

landtökuna samdægurs. Danska ríkisstjórnin mótmælti
henni með orðsendingu þegar næsta dag og taldi hana
löglausa og marklausa og kvaðst myndu leggja málið fyrir
milliríkjadómstólinn í Haag. Norska ríkisstjórnin andæfði
í orðsendingu 13. sama mánaðar áliti dönsku ríkisstjórn—
arinnar á landtökunni og lýsti sig jafnframt samþykka
því, að málið yrði lagt fyrir milliríkjadómstólinn.
Hinn 11. júlí ritaði danska ríkisstjórnin dómstólnum

og bar fram ástæður sínar fyrir því, að Danmörk hefði
óskorað drottinvald yfir öllu Grænlandi, og 12. s. m. stefndi
danska ríkisstjórnin norsku ríkisstjórninni samkvæmt
40. gr. samþykkta dómsins og 35. gr. dómskapa hans. Stað-
hæfði danska ríkisstjórnin í stefnu og málssóknarskjölum,
að norska ríkisstjórnin hefði 10. júlí á löglausan hátt lagt
undir sig yfirráð á tilteknu svæði á Austur-Grænlandi, er
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háð væri drottinvaldi Dana, og krafðist dóms þess efnis,að landtökuyfirlýsingin og ráðstafanir gerðar til fram-
kvæmdar henni færu í bága við gildandi réttarstöðu Græn—
lands og væru af þeim sökum ólöglegar og ógildar.Þá áskildi danska stjórnin sér og rétt til að krefjazt að-
gerða til bráðabirgða til varðveizlu réttar síns, ef þess yrði
þörf, svo og úrskurðar um þá friðþægingu (reparation),
er norska ríkisstjórnin skyldi inna af hendi.
Hinn 13. 5. m. var stefnan birt norsku ríkisstjórninni.Norska ríkisstjórningerði í málsvarnarskjalisinu þær dóm—kröfur, að hrundið væri kröfu Dana um drottinvald yfiráðurgreindu landsvæði á Austur-Grænlandi, er Norðmennnefna land Eiríks rauða (Erik Raudes Land), og yfirráða-réttur þeirra yfir því lýstur gildur. Svo kröfðust aðiljar ogmálskostnaðar. Aðiljar skiptust á sóknarskjölum og varnar

og lögðu fram margvísleg gögn, þ. á m. skjöl sögulegs efnis,
svo og álitsgerðir þjóðréttarfræðinga. Málið var flutt
munnlega á tímabilinu frá 21. nóv. 1932 til 7. febr. 1933.
Dómur í málinu var síðan uppkveðinn 5. apríl 1933.
Hér á eftir verður nú rakið það úr forsendum dómsins,

sem máli þykir skipta til skýringar því efni, er til athug-unar er.
1.

Á bls. 44 í Hagdómnum segir um kröfur aðilja:„Aðalkrafa Dana í hinni skriflegu sókn málsins, að land—
nám Noregsríkis metíst markleysa, er reist á þeirri stað—
hæfingu, að hið numda landsvæði hafi, er landnámið fór
fram, lotið dönsku drottinvaldi, að hið numda landsvæði
sé einn hluti Grænlands og að danskt drottinvald hafi tekiðtil alls Grænlands, þegar nám Norðmanna var framkvæmt,
og geti annað ríki því ekki lagt það undir drottinvald sitt.
Til stuðnings staðhæfingu sinni færir danska ríkis—

stjórnin tvær ástæður. Sú er hin fyrri, að drottinvald það,
sem Danmörk hafi yfir Grænlandi, eigi sér langan aldur,hafi verið framkvæmt án afláts og friðsamlega, og ekkertveldi hafi véfengt rétt Danmerkur til þess, unz deila þessihófst. Af hendi Danmerkur er þetta talin staðreynd, er

9
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sönnuð verði. Hin ástæðan er sú, að Noregur hafi með
sáttmála eða á annan hátt viðurkennt drottinvald Dan—
merkur yfir Grænlandi i heild sinni og geti því nú ekki
véfengt það.
Krafa Noregs er, að Danmörk teljist ekki hafa drottin—

vald yfir landsvæði því, sem Noregur nam ríkisnámi hinn
10. júlí 1931, og að landsvæði þetta verði talið hafa verið
ónumið og drottinlaust land, er ríkisnámið var framkvæmt.
Er fullyrt af hendi Noregs, að landsvæði þetta hafi verið
utan endimarka danskra nýlendna í Grænlandi og að
drottinvald Dana nái ekki lengra en til endimarka þessara
nýlendna.“
Á bls. 45 í Haagdómnum segir:
„Fyrsta röksemd Dana er, að taka drottinvalds af hendi

Noregs á hluta austurstrandar Grænlands sé markleysa,
sökum þess að Danmörk hafi gert tilkall til og framkvæmt
drottinleg réttindi yfir öllu Grænlandi um langan aldur ogöðlazt á þann hátt lögmætan rétt til drottinvalds. Það
tímamark, er danskt drottinvald verður að hafa verið
fyrir hendi, til að gera norskt landnám marklaust, er dag-
urinn, þegar námið fór fram, þ. e. 10. júlí 1931.“

II.
Um fund Grænlands og hinar fornu byggðir á Grænlandi

svo og um játun Grænlendinga undir veldi Noregskonungs
er sagt í forsendum dómsins, bls. 27:
„Samkvæmt skýrslum, sem aðiljar hafa lagt fyrir dóm—

inn, fannst Grænland um 900 e. Kr. Stofnuð var byggð í
landinu um einni öld síðar. Þekktastur landnámsmanna
var Eiríkur hinn rauði, sem búsettur var á Íslandi,
en norskrar ættar. Í þá mund voru hinar tvær byggðir,
Eystribyggð og Vestribyggð, stofnaðar í syðsta hluta vest—
urstrandarinnar. Þessar byggðir virðast hafa verið sjálf-_
stætt ríki um skeið, en urðu á 13. öld skattlendur Noregs—
konungs. Þessar hyggðir voru horfnar fyrir aldamótin 1500.
Mjög ófullnægjandi skýrslur eru um þessa fyrstu byggðir

og um það, að hve miklu leyti byggjendur þeirra helguðu
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sér aðra hluta landsins. Ljóst virðist, að landbyggjendur
fóru veiðileiðangra langt norður eftir vesturströndinni, og
sagnir herma, að farinn hafi verið a. m. k. einn leiðangur
til staða á austurströndinni. Sagnaritarinn Sturla Þórðar-
son skýrir frá því (um 1261), með hvaða hætti ibúar Græn-
lands játuðust undir að greiða konungi skatt og með hvaða
hætti bæta skyldi öll manndráp við konunginn með sektar-
greiðslu, hvort sem drepnir væru norrænir eða grænlenzkir
og hvort sem þeir væru vegnir í byggð eða í norðursetu,
þar sem menn voru að sumarlagi, allt norður undir
stjörnuna.“
Enn segir bls. 46 í dómnum um hina fornu byggjendur

Grænlands:
„Á því tímabili, er til voru hinar fornu norrænu

byggðir, sem Eiríkur rauði stofnaði í Grænlandi á 10. öld,
voru nútíma hugmyndir um drottinlegt forræði fyrir landi
(territorial sovereignty) enn ekki til orðnar. Það er ekki
líklegt, að höfðingjar eða landnemar i byggðum þessum
hafi greint glöggt milli landsvæðis, sem laut yfirráðum
þeirra, og landsvæðis, er ekki gerði það. Játun byggjenda
Grænlands, sem lýst er í frásögn Sturlu Þórðarsonar, sú
að greiða konungi Noregs sekt fyrir manndráp, hvort sem
hinn vegni var Norðmaður eða Grænlendingur og hvort
sem hann var drepinn í byggð eða allt norður undir stjörn—
una, sýnir hins vegar, að lögsaga Noregskonungs var ekki
takmörkuð við Eystribyggð eða Vestribyggð. Að svo miklu
leyti sem unnt er að nota nútíma fræðiorð um tilkall
Noregskonunga til Grænlands og réttindi þeirra þar á 13.
og 14. öld, þá er dómurinn þeirrar skoðunar, að þessi rétt-
indi hafi á þeim tíma jafngilt drottinvaldi (sovereignty)
og að þau hafi ekki verið takmörkuð við hinar tvær
byggðir.“
Niðurstaða Haagdómstólsins um hinar fornu byggðir í

Grænlandi er því þessi: Byggjendur landsins stofnuðu
sjálfstætt þjóðfélag, er stóð unz landsfólkið gekk Noregs-
konungi a hönd. Öðlaðist hann þá drottinlegt vald yfir
landinu.
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III.
Tímabilið 1380—1814.
Um þetta tímabil segir m. a. í Haagdómnum, bls. 27—30:
„Árið 1380 sameinuðust konungsríkin Noregur og Dan—

mörk undir veldi eins og sama konungs. Eðli þessa ríkja—
sambands, sem stóð til ársins 1814, breyttist að nokkru, er
timar liðu, og það, sem einkum olli því, var, að Kaup-
mannahöfnvarð aðsetursstaður stjórnar hinna ýmsu landa,
sem voru undir drottinvaldi dansk-norsku krúnunnar.
Vegna þeirrar tilhögunar hvarf að nokkru leyti munur,
sem verið hafði á ríkjum þessum í stjórnskipulegum efn—

um. Hins vegar benda engin atvik til þess, að Grænland
hafi ekki talizt norsk lenda á þeim tima, að því leyti, sem
það laut veldi krúnunnar.“
Þótt hinar norrænu byggðir týndust, féll samt eigi niður

tilkall konungs til drottinvalds yfir Grænlandi.
Norðmenn hafa í málssvari sinu talið, að misheppn-

aðar tilraunir kaþólsku kirkjunnar, konungs Noregs og
Danmerkur, svo og þegna þeirra til að koma aftur á sam-
bandi við hinar norsku byggðir á Vestur-Grænlandi, hafi
verið sérkennandi fyrir tímabil það, sem næst fór á eftir.
Þau leiðarbréf, sem konungur gaf út í byrjun 17. aldar til
handa foringja tveggja slíkra leiðangra, danska þegnin—
um Godske Linderow, lýsa því, að förinni sé heitið „ad
terram nostram Grunlandiam“.1) Konungur nefnir nokkra
Eskimóa, sem komið var með frá Grænlandi árið
1605, „vora þegna“. Kristján IV. telur Grænland í bréfi,
er hann ritaði Frakkakonungi árið 1635, „a divis nostris
antecessoribus Regibus Norvegiae ad Nos devoluta“.2) Árið
1636 gefur konungur borgarstjóranum í Kaupmannahöfn
og nokkrum borgurum þar sérleyfi til einokunar á sigling-
um til Grænlands og verzlunar þar, og gefur fyrirmæli um
skipti þeirra, „við vora fátæku þjóð, og vora þegna og íbúa

1) Til lands vors Grænlands.
2) Fallið i Vorn hlut eftir hina hásælu forfeður Vora Noregskonunga.
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nefnds lands“. Talið er, að Friðrik III. hafi árið 1666 tekið
bjarnarmynd sem merki Grænlands upp í skjaldarmerki
danska konungsríkisins.
Þá virðast og önnur lönd hafa hlítt kröfum Danakon—

ungs. Rikisþing Niðurlanda gaf 1631 til kynna, að það vé—

fengdi ekki þessa kröfu. Sama gerði konungur Frakklands
1636. Og í millirikjasamningnum í Lundi frá 27. sept. 1679
(í 7. leynilegu greininni) viðurkenndi Svíþjóð hinn forna
rétt og eignartilkall Danakonungs til Grænlands og aðliggj-
andi hafa og stranda.
Af Noregs hálfu hefur það verið staðhæft, að orðið

„Grænland“ hafi á þessum tíma verið látið taka yfir öll
þau lönd, er lágu að hinum norðlægu höfum, þar með talin
Svalbarði og Novaja Semlja, svo og land það, sem nú er
nefnt Grænland. Á þessum tíma virðast engir innbornir
menn hafa verið á Svalbarða, og hlýtur þess vegna að vera
átt við Grænland í þrengri merkingu, þegar minnzt er á
Eskimóa, sem komið var með frá Grænlandi, svo sem átti
sér stað árið 1605.
Þó að ekki væru byggðir til á Grænlandi á þessum

tíma, rofnaði sambandið við landið ekki að fullu, þar sem
hvalveiðimenn sigldu reglulega um umlykjandi höf eink-
anlega við austurströndina, og uppdrættir frá þessu tima-
bili sýna, að mönnum var alls ekki ókunnugt um tilvist
Grænlands og lögun þess í stórum dráttum, að austurströnd—
inni meðtalinni.
Á öndverðri 18. öld komst aftur á nánara samband milli

Grænlands og þeirra landa Evrópu, er hinir fornu byggja
endur á ströndum Grænlands komu frá. Árið 1721 stofnaði
presturinn Hans Egede frá Björgvin í Noregi „Grænlands—
félag“, hann fór í trúboðserindum til Grænlands og setti
þar á stofn nýja byggð, og fylgdu brátt aðrar byggðir í
kjölfar hennar. Þessu félagi var árið 1723 veitt sérleyfi,
þar sem æðstu umráð „alls landsins Grænlands“ voru
fengin því í hendur um 25 ára skeið, þó svo að konungur
áskildi sér „drottinvald sitt, absolutum dominium og erfða—
réttindi“. Þrátt fyrir þetta var félagið leyst upp. Tók ríkið
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síðan um nokkurt skeið í sínar hendur Grænlandsmálin ogfól meðferð þeirra „stjórnarnefnd Grænlandsmála“, erlaut hinu konunglega dómsmálaráði (Kanselli). Árið 1734
var síðan nýtt sérleyfi veitt Jakob nokkrum Severin. Í
sérleyfinu var bæði þegnum konungs og erlendum mönn-
um bönnuð verzlun og siglingar við Grænland, er færu í
bága við sérleyfið. Árið 1740, rétt áður en sérleyfi þetta var
endurnýjað, skipaði konungur „Grænlandsnefnd“, er fékk
til meðferðar málefni varðandi sérleyfið. Um leið og sér-
leyfið var endurnýjað, gaf konungur og út hinn 9. apríl 1740
opið bréf, þar sem hann bannaði öllum þegnum sínum ogerlendum mönnum að reka andstætt ákvæðum leyfisbréfs
Severins verzlun í þeim byggðum, er þá voru reistar í Græn-
landi eða siðar kynnu að verða reistar þar, enda væri fyrst
auglýst lega þessara byggða og takmörk, en þau skyldu
vera 15 mílur frá hverri byggð á báða vegu. Konungsbréfið
bannaði einnig öllum að ræna Grænlendinga eða beita þá
ofbeldi, hvar sem væri á Grænlandi, sjó eða landi.
Sérleyfi Severins rann út 1750. Næsta ár á eftir varAlmenna verzlunarfélaginu í Kaupmannahöfn, sem hafði

áður verið stofnað, veitt sérleyfi. Sérréttindi þau, sem fé-
lag þetta skyldi njóta, voru tryggð með opnu bréfi 26. marz
1751, þar sem með svipuðum ákvæðum og í opna bréfinufrá 1740 var lögð refsing við brotum gegn fyrirmælum
leyfisbréfsins. Nýtt opið bréf frá 22. apríl 1758 staðfesti
hið fyrra, en færði út gildissvið þess með því að bæta við
orðin „byggðir og stöðvar, sem þegar eru reistar eða síðar
kunna að verða reistar“, orðunum „allar aðrar hafnir ogstaðir almennt án mismunar og undantekningar“.
Árið 1774 tók rikið af nýju Grænlandsverzlunina í sínar

hendur og fól stjórn hennar sjálfstæðri stjórnarnefnd, oghinn 18. marz 1776 gaf konungur út tilskipan, sem enn er
í gildi og endurtekur með líku orðalagi ákvæði fyrri
stjórnarbréfa. Sérréttindi þau, sem áður höfðu verið veitt
einkaaðiljum, voru fengin í hendur opinberri kaupsýslu-
nefnd með sérstökum forréttindum. Hefur Grænlands—
verzlunin verið síðan rekin sem einokun danska ríkisins.
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Árið 1781 var sett reglugerð, er skipti landinu í norður-
umdæmi og suðurumdæmi. Eftirlitsmönnum, sem settir
voru yfir þessi umdæmi, var falið eftirlit með einokunar-
verzluninni, svo og fengin í hendur almenn stjórnsýsla.
Á þessu tímabili voru reistar byggðir á vesturströnd—

inni frá 600 42' til 720 47' n.br. Voru þær ýmist nefndar
nýlendur, verzlunarstaðir eða stöðvar. Samkvæmt til—

skipun frá 18. marz 1776 tóku þær nýlendur og verzlunar—
staðir, sem þá voru til, yfir svæði frá 600 til 730 n.br.
Tilraunir voru gerðar til þess að komast frá vesturströnd-
inni til austurstrandarinnar og lenda þar, en þær urðu
árangurslausar.
Af hendi Norðmanna er staðhæft, að þegar rætt er um

Grænland án nánari skilgreiningar í nefndum stjórnar-
bréfum, þá sé átt við hinn byggða hluta vesturstrandar-
innar, er áður var getið. Af hálfu Danmerkur er hins vegar
fullyrt, að heiti þetta eigi við Grænland í landfræðilegri
merkingu, þ. e. allt eylandið Grænland.“
Enn segir í Haagdómnum um þetta tímabil, bls. 46—51:
„Af hendi Noregs er fullyrt, að norskt drottinvald hafi

liðið undir lok, er hinar tvær norrænu byggðir voru eyddar,
og að Grænland hafi orðið einskis ríkis land (terra nullius) .
Landvinning og sjálfviljug uppgjöf lands eru ástæður þær,
sem fram eru fluttar til stuðnings þessari skoðun.
Orðið „landvinning“ (conguest) er ekki viðeigandi, jafn-

vel þótt við það sé miðað, að íbúar Vestribyggðar og Eystri—
byggðar hafi tortimzt í baráttu við Eskimóa. „Landvinn-
ing“ hefur einungis í för með sér missi drottinvalds, þegar
tvö ríki eigast við í styrjöld, annað rikið bíður ósigur og
drottinvald yfir landi hverfur af þeim sökum úr hendi
hins sigraða ríkis í hendur hins sigursæla ríkis. Þessi meg-
inregla á ekki við, þegar byggð hefur verið stofnuð í fjar-
lægu landi, og byggðarmenn eru brytjaðir niður af frum—
byggjum landsins. Svo er og ekki færðar að því sönnur, að
nokkur „landvinning“ hafi átt sér stað. Það er vitað nú, að
byggðirnar muni hafa eyðzt snemma á tímum, en á þeim
tímum virðist það hafa verið hald manna, að þrátt fyrir
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það, þótt sambandið við byggðirnar hefði rofnað og legaþeirra gleymzt, þá myndu menn finna aðra þeirra eða þærbáðar aftur og þar hitta fyrir afkomendur hinna fornu
landnámsmanna.
Að því er varðar sjálfviljuga uppgjöf, þá bendir ekkert

til sjálfviljugs afsals af hendi konungs Noregs og Dan—
merkur.
Fyrstu tvær aldirnar, eftir að byggðirnar týndust, virðist

ekkert samband hafa verið við Grænland, og þekking á þvífór minnkandi. En erfikenningin um réttindi konungshélzt, og á öndverðri 17. öld vaknaði af nýju áhugi kon-
ungs og þjóðar hans á Grænlandi.
Þetta var öld stórræða og landkönnunar.Fordæmið, semsæfarar framandi landa gáfu, örfaði, og í Danmörku ogNoregi vaknaði löngun með mönnum til þess að endur-

vinna það land, sem lotið hafði drottinvaldi forfeðra kon-
ungs á fyrri öldum. Leiðangrar þeir, sem voru á árunum
1605 og 1606 gerðir út undir forustu Lindenow til „Vorslands Grænlands“, viðleitnin til að fá önnur ríki til að
hlíta réttindum konungs þar og hann við því, að útlend-ingar rækju verzlun við Grænland, sýna, að konunguráleit, er hann lét málefni Grænlands til sín taka, að ráð-stafanir hans tækju til lands, þar sem hann hefði sérstöðu,
sem væri betri en nokkurs annars veldis. Til grundvallar
þessari sérstöðu hlutu að liggja þau drottinleg réttindi,
sem konungur Noregs öðlaðist við játun hinna fornu
norrænu íbúa undir veldi hans og að erfðum gengu tilhinna dansk-norsku konunga. Þessi réttindi konungs hljótaað hafa tekið yfir landsvæði það, sem nú á tímum er þekktundir nafninu Grænland, þar sem menn bjuggu í landinu.
Leiðangursmenn, er þangað héldu 1605, höfðu með séraftur nokkra íbúanna, en viðurkennt er hins vegar, að
Svalbarði var óbyggður. Þar sem loks engar nýlendur eða
sambyggðir (settlements) voru í þá mund í Grænlandi,
getur tilkall konungs ekki hafa verið takmarkað við neina
ákveðna staði í landinu.
Ljóst er, að einungis var um tilkall (pretensions) að
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tefla af hendi konungs, þvi að hann hafði ekki stöðugt
samband við landið, og hann fór ekki með neitt stjórnvald
í verki þar. Tilkall hans var samt ekki véfengt. Ekkert
annað ríki hafði uppi neinar kröfur til drottinlegra lands-
réttinda á Grænlandi, og þar sem engar Samkeppniskröfur
voru fram bornar, þá hélzt tilkall konungs til að vera yfir-
drottnari Grænlands.

_

Eftir að Hans Egede stofnaði nýlendur sínar í Græn-
landi 1721, hefur drottinvald verið sýnt í verki og fram-
kvæmt a. m. k. í hluta Grænlands. Þess vegna voru fyrir
hendi þau tvö eðlisatriði, sem drottinvald er reist á, þ. e.
viljinn og framkvæmd hans, en úrlausnaratriðið verður þá,
hversu langt verkanir þessara undirstöðuatriðanáðu.
Tilkall konungs til drottinvalds á þeim tíma, er nýlend-

urnar voru stofnaðar, nægir til að sýna og sanna fyrirætl-
anir eða viljann, og tilkallið var, svo sem fyrr segir, ekki
takmarkað við nokkurn sérstakan hluta landsins.
En var framkvæmd drottinlegra réttinda með þeim

hætti, að það nægði til heimildartöku á drottinvaldi yfir
öllu landinu? Þegar nýlendurnarvoru stofnaðar, var komið
á verzlunareinokun, og áður langt um liði, þótti nauðsyn
til bera að setja lög til verndar og gæzlu einokuninni. Í
hinum eldri opnu bréfum frá 1740—1751, sem gefin voru
út, þegar Jakob Severin var handhafi einokunarleyfisins,
var verzlunarbannið takmarkað við nýlendurnar, en þessi
stjórnarbréf höfðu og að geyma bann við því að misþyrma
Grænlendingum, og þetta bann var ekki takmarkað við ný—

lendurnar, heldur tók til alls Grænlands. Þar að auki átti
verzlunarbannið að gilda ekki einungis í þeim nýlendum,
sem þá voru til, heldur i öllum þeim nýlendum, sem stofn-
aðar kynnu að verða framvegis. Lagasetning er einn hinn
glöggvasti þáttur á framkvæmd drottinvalds, og það er
ljóst, að beiting þessara lagaákvæða var ekki bundin við
endimörk nýlendnanna. Af því leiðir, að þau drottinleg
réttindi, sem voru undirstaða lagaákvæðanna, geta ekki
hafa verið einskorðuð við endimörk nýlendnanna.
Tilskipunin frá 1758 og tilskipunin frá 1776 (sem enn er
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í gildi) gengu og utan endimarka nýlendnanna. Samkvæmt
tilskipunum þessum er verzlunarbannið ekki lengur tak-
markað við nýlendurnar,heldur skal það vera í gildi „hvar—
vetna“. Þessi rýmkun einokunarsvæðisins endurómar og í
ákvæðum þeirrar tíðar verzlunarsamninga milli ríkja.
Míllirikjasamningar, gerðir fyrr en 1758 (þ. e. samningurinn
frá 1742 milli Danmerkurog Frakklands, samningurinn frá
1748 milli Danmerkur og beggja Sikileyjanna og samning-
urinn frá 1756 milli Danmerkur og lýðveldisins Genova)
undanskilja verzlunina við „nýlendur Hans Hátignar á
Grænlandi“. Orðsendingar þær, sem skipzt var á við Rúss—
land 1782 varða „Grænland“ almennt.
Af hendi Noregs er sú röksemd höfð uppi, að í gerning-

um um löggjafarefni og stjórnsýslu frá 18. öld, sem Dan-
mörk vitnar í framkvæmd drottinvalds síns til sönnunar,
sé orðið „Grænland“ ekki notað í landfræðilegri merkingu,
heldur tákni einungis nýlendur eða nýlendubyggðina á
vesturströndinni.
Um þetta atriði hvílir sönnunarbyrðin á Noregi. Land-

fræðilega merkingu orðsins „Grænlands“, þ. e. það heiti,
sem venjulega er notað á landabréfum til að einkenna allt
eylandið, verður að telja hina almennu merkingu orðsins.
Ef annar aðilja heldur því fram, að einhverja óvenjulega
eða frábrugðnamerkingu eigi að leggja í heitið, þá er það
þess aðilja að sanna fullyrðingu sína. Að áliti dómsins
hefur Noregi ekki tekizt að sanna staðhæfingu sína. Það
nægir Noregi ekki að færa sönnur á það, að ráðstafanir
samkvæmt mörgum þessara löggjafar— og stjórnsýslugern-
inga skyldu einungis gerðar í-nýlendunum. Flestir þeirra
vörðuðu tilvik, sem gerðust einungis í nýlendunum og ekki
öðrum landshlutum. Sú reynd, að flestir þessara gerninga
tóku til tilvika, sem gerðust í nýlendunum, og að nýlend-
urnar lágu allar á vesturströndinni, veitir ekki nægilegt
efni til að álykta, að það forræði, sem viðkomandi gern—
ingur var reistur á, hvort sem hann var löggjafarefnis eða
stjórnsýslu, hafi einnig verið takmarkað við landsvæði ný—
lendnanna. En ef forræði þetta var ekki þannig takmark-
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að, þá veitir það ekkert efni til að leggja þessa þröngu
merkingu í orðið „Grænland“.
Orðalag sumra þessara gerninga veitir hinum norska

skilningi enga stoð. Svo sem áður hefur verið sýnt fram á,
er tilskipunum frá 1740, 1751, 1758 og 1776 ætlað að taka
til Grænlands almennt. Ef orðalag þessara tilskipana er
krufið til mergjar, þá staðfestir það ekki þá skoðun, að
„Grænland“ tákni einungis landsvæði nýlendna. Í tilskip—
uninni frá 1758 er t. d. orðið „Grænland“ notað þrisvar
sinnum. Í fyrsta lagi greinir tilskipunin sérleyfið, sem
verzlunarfélagið hafði „til að sigla til nýlendna þeirra,
sem vér höfum stofnað í landi voru Grænlandi og reka
þar verzlun“. Í öðru lagi er þess getið í tilskipuninni, að
konungi hafi sér til stórrar skapraunar orðið kunnugt, að
vissir útlendingar leiti árlega til Grænlands, „þar sem þeir
með ólöglegum verzlunarrekstri við Grænlendinga bæði í
höfnum og utan þeirra fremji alls konar ofbeldisverk gegn
íbúunum“, og síðan lýsir konungur þvi, að hann sem ein—

valds- og erfðaherra Grænlands og eyja þeirra, sem til
þess teljast, endurtaki og herði það hann, sem fólst í hin-
um fyrri tilskipunum.
Ekkert bendir til þess, að heitið „Grænland“ sé ekki

hvarvetna i tilskipuninni notað í sömu merkingu. Tilskip—
unin er gefin út af konungi sem erfðaherra Grænlands.
Að framan hafa verið færð rök að því, að það tilkall (pre—

tension) og þau réttindi, sem konungur öðlaðist frá for-
feðrum sínum sem Noregskonungum, voru ekki einskorðuð
við nokkurn sérstakan hluta Grænlands, heldur tóku til
alls landsins, enda

_
voru þá engar nýlendur til. Enn

fremur er nýlendunum lýst sem nýlendum, er stofnaðar
hafi verið á Grænlandi, svo að nýlendurnar og Grænland
geta ekki hafa verið eitt og hið sama. Loks er verzlunar-
bann það, sem tilskipunin kveður á um, ekki framar tak—

markað við nýlendurnar, svo sem það var 1740 og 1751,
heldur tekur yfir sérhvern stað á landi og sjó innan fjög-
urra milna frá ströndinni, og er hann þetta nú sett á borð
með banni því gegn misþyrmingu á Eskimóum, sem tók
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samkvæmt eldri tilskipunum til alls Grænlands og var ekki
einskorðað við nýlendurnar. Athugun þessarar tilskipunar
einnar út af fyrir sig nægir til að hrekja þá staðhæfingu,
að heitið „Grænland“ í þessum löggjafar- og stjórnsýslu-
gerningum frá 18. öld tákni einungis nýlendusvæðin.
Því hefur einnig verið haldið fram af hálfu Noregs, að

heitið „Grænland“ hafi í skjölum frá þessum tíma ekki átt
að taka einnig til austurstrandarinnar, þar sem sú strönd
hafi þá verið óþekkt. Athugun á landabréfum frá 17. og18. öld leiðir samt í ljós, að kortagerðarmennþekktu yfir—
leitt lögun og útlit austurstrandar Grænlands. Þótt ekki
hafi verið leiddar sönnur að landgöngu á ströndinni, þáhafa þó áhafnir hvalveiðiskipa, sem hvalveiðar stunduðu
fyrir austurströnd Grænlands, séð land öðru hverju og
gefið nafn kennileitum, er þær veittu eftirtekt. Heitið
„Grænland“ var í raun og veru sem landfræðilegt orð
meira notað um austurströndina en vesturströndina, enda
var heitið „Straat Davis“ oft notað til að lýsa vesturströnd—
inni eða um nýlendusvæði Grænlands.
Niðurstaða dómsins er: Þegar litið er til þess, að önnur

ríki gerðu eigi kröfu til drottinvalds yfir landinu, svo og
er litið er á heimskautanáttúru landsins og fullkomið tor-
leiði þess utan nýlendusvæðanna, þá verður að telja, að
konungur Danmerkur og Noregs hafi, á tímabilinu frá þvíHans Egede stofnaði nýlendur 1721 og fram til 1814, sýnt
í framkvæmd nægilegt forræði til að veita landi hans gilttilkall til drottinvalds og að réttindi hans yfir Grænlandi
hafi ekki verið takmörkuð við nýlendusvæðin.“
Tímabilið 1814—4819.
Um það segir í Haagdómnum, bls. '30—31:
„Napoleons-tímabilið hafði mjög víðtæk áhrif á þjóða—

réttarlega stöðu skandinavísku landanna svo og á þjóðarétt—
arlega stöðu Grænlands. Eftir að Svíþjóð hafði látið Finn-
land af hendi til Rússa (1809), gaf stefna Bandalagsþjóð—
anna gagnvart Frakklandi Svíum færi á að fá framselt í sin—
ar hendur konungsríkið „Noreg“, sem hafði til þess tíma
verið sameinað Danmörku, er stutt hafði Frakkland.
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Rússland, Stóra—Bretland og Prússland féllust á kröfur
Svíþjóðar í allmörgum milliríkjasamningum, er gerðir
voru á árunum 1812 og 1813. Eftir að frakkneska-danska
herbandalagið hafði verið endurnýjað hinn 10. júlí 1813,
og styrjöld hafði skollið á milli Danmerkur annars vegar
og Svía og bandalagsþjóða þeirra hins vegar, þá leiddi
orrustan við Leipzig í október 1813 til sigurs fyrir banda-
lagsþjóðirnar, og sænski herinn þvingaði Dani til að undir-
rita friðarsamninginní Kiel hinn 14. janúar 1814, en i 4. gr.
hans er kveðið á um framsal konungsríkisins Noregs, að-
fráskildu Grænlandi, Færeyjum og Íslandi.
Þær tvær málsgreinar 4. gr. Kielarsamningsins, er hér

skipta máli, hljóða svo:
„IV. gr. Hans Hátign konungur Danmerkur afsalar úr

hendi sér og sinna eftirmanna á konungsstóli óafturkall—
anlega um aldur og ævi öllum rétti og tilkalli til konungs-
dæmisins Noregs ásamt biskupsdæmunum Christiansandi,
Björgvin, Aggerhus og Þrándheimi í Norðurlandi og Finn-
mörku allt að landamærum Rússaveldis.
Þessi biskupsdæmi, stifti og héruð, sem taka yfir allt

konungsríkið Noreg ásamt íbúum, borgum, höfnum, virkj—
um, þorpum og eyjum meðfram allri strönd konungsríkis-
ins með lendum, er þar til teljast, þó að Grænlandi, Fær-
eyjum og Íslandi fráskildum, svo og öll forréttindi og
hlunnindi, skulu framvegis lúta drottinvaldi Svíakonungs
og sameinazt sænska konungsríkinu.“
Undir lok ársins 1814 voru nauðsynlegar ráðstafanir

gerðar til að framkvæma lokaskil á öllum skiptum, er áttu
rætur sínar að rekja til rikjasambands Danmerkur og
Noregs. Eftir langar samningaumleitanir varð lokaskilum
komið á með milliríkjasamningi, sem undirritaður var í
Stokkhólmi 1. sept. 1819 af Danmörku annars vegar og
hinu sameinaða konungsríki Svíþjóð og Noregi hins vegar.
Nauðsynlegt verður siðari forsendum þessa dóms að koma
aftur að viðburðum áranna 1814—1819, þar sem þeir hafa
mikilvæga þýðingu, að því er varðar deiluna um Græn-
land.“
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Á bls. 64—68 í Haagdómnum eru athuguð ýmis skipti
Danmerkur og Noregs í sambandi við skilnaðinn 1814, svo
og kröfur, er stjórnvöld Noregs báru fram á hendur Dan-
mörku um Grænland 1819. Ekki þykir ástæða til að þýða
hér þennan hluta dómsins, þar sem hann fjallar eingöngu
um skipti Noregs og Danmerkur. Dómstóllinn kemst að
þeirri niðurstöðu, að Noregur hafi horfið frá öllum slik-
um kröfum og lýkur athugunum sínum um þetta efni á
bls. 68 með eftirfarandi ummælum: „Niðurstaða dómsins
er sú, að það leiði af ýmsum skuldbindingum, sem gengizt
var undir vegna skilnaðar Noregs og Danmerkur og fengu
fullnaðarmynd sína í 9. gr. sáttmálans frá 1. sept. 1819, að
Noregur hafi viðurkennt drottinvald Danmerkur yfir öllu
Grænlandi og geti því ekki numið nokkurn hluta þess ríkis-
naml.“

IV.
Tímabilið frá 1814 til 1915.
Um það segir m. a. í Haagdómnum, bls. 51—54:
„Fram til ársins 1814, er Kielarsamningurinn var gerður,

fór konungur með forræði sitt yfir Grænlandi sem kon—
ungur Noregs. Noregi var ráðstafað sem norskri lendu i
4. gr. þess sáttmála, en með þeirri grein afsalaði konungur
Noregi í hendur Svíakonungi, „að Grænlandi fráskildu“.
Afleiðing sáttmálans var sú, að það, sem áður var norsk
lenda, hélzt áfram undir forræði Danakonungs og varð
framvegis dönsk lenda. Að öðru leyti hafði Kielarsátt—
málinu ekki áhrif á eða rýmkaði réttindi konungs yfir
Grænlandi. '

Málflytjendur Danmerkur hafa til sönnunar þeirri stað-
hæfingu, að Danmörk hafi um langan aldur farið með
raunverulegt drottinvald yfir öllu Grænlandi, sérstaklega
leitt athygli að langri röð millirikjasamninga, einkum
verzlunareðlis, sem Danmörk hefur gert, en upp í þessa
samninga hefur með samþykki hins aðiljans verið tekið
ákvæði þess efnis, að millirikjasamningurinn skuli ekki
taka til Grænlands. Í milliríkjasamningum milli fleiri en
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tveggja ríkja hefur ákvæði þetta verið tekið upp við undir-
ritun sem áskilnaður af hendi Danmerkur. Milliríkjasamn-v
ingar þessir hafa verið gerðir á tímabilinu frá“ 1872 og
eftir það. Svo sem bent var á í fyrra hluta dóms þessa, er
Grænland undanþegið án nokkurrar nánari tilgreiningar..
Þetta á þó ekki við í eitt skipti. Í því tilviki skyldi sáttmáli
sá, sem um var að tefla, ekki taka til „hinna dönsku ný-
lendna á Grænlandi“. Í mörgum þessara tilvika er orðalagið
alveg ótvírætt, t. d. í 6. gr. milliríkjasamningsins frá 1826
við Bandaríkin: „Þessi milliríkjasamningur skal ekki taka
til hinna norrænu lendna Hans Hátignar Danakonungs,
þ. e. Íslands, Færeyja og Grænlands.“
Milliríkjasamningar þessir eru að því leyti mikilvægir,

að þeir sýna fúsleik þeirra ríkja, sem Danmörk samdi við,
til að viðurkenna rétt hennar til að undanþiggja Græn-
land.“
Aths. Á bls. 68 í dómnum er rætt nánar um samning-

inn frá 2. nóvember 1826 0. fl. milliríkjasamninga, þar sem
Noregur var aðili og þar sem viðurkennt er, að áliti dóms—

ins, drottinvald Dana yfir Grænlandi.
Á bls. 51—52 segir um þetta: „Mikilvægi þessara milli—

ríkjasamninga, við hvaða ríki þeir svo sem hafa verið
gerðir, er að því er þetta mál varðar, í því fólgið, að þeir
styðja þá málsástæðu Dana, að Danmörk fari með drottin—
vald yfir öllu Grænlandi.
Því hefur verið haldið fraln af hálfu Noregs, að ekkert

verði lagt upp úr þessum milliríkjasamningum, þar sem
aðiljar hafi, er samningarnir voru gerðir, ekki haft í huga
það úrlausnarefni, hvort drottinvald Dana væri einskorð—
að við nýlendurnar eða ekki og hvort „Grænland“ þess
vegna tæki yfir meira en nýlendusvæðin. Bæði að því er
þessa milliríkjasamninga og Kielarsamninginn varðar,
staðhæfa málflytjendur Noregs, að heitið „Grænland“
merki einungis nýlendusvæðin.
Er ríki gera verzlunarsamninga, eru þau að vísu ekki

að lýsa horfi sínu til þess, hver sé víðátta yfirráðasvæðis
hvers annars, en venjulegt markmið aðilja með verzlunar-
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samningi er að veita hver öðrum hagræði til verzlunar
og siglinga á yfirráðasvæði hvers annars. Þess vegna skiptir
það nokkrumáli, hvert sé það svæði, þar sem veitt er slíkt
hagræði. Um þetta atriði getur orðið deila, ef vafi er um
það. Ef aðiljar voru ásáttir um, að samningurinn ætti ekki
að gilda á tilteknu svæði, og svæði þetta er einungis nefnt
vissu heiti, er eðlilegast að álykta, að enginn ágreiningur
hafi verið með þeim um stærð þess svæðis, er heitið tók
yfir. Kemur því enn á ný til úrlausnar dómsins, við hvað
samningsaðiljar áttu, er þeir undanþágu „Grænland“. Hin
eðlilega merking heitisins er hin landfræðilega merking,
eins og hún er sýnd á uppdráttunum.Ef því er haldið fram
af hálfu Noregs, að heitið „Grænland“ sé í millirikja—
samningum þessum notað í einhverri sérstakri merkingu,er' það hans að sanna það og það sker ekki úr í þessu
sambandi, að norðurhluti Grænlands var enn óþekktur.
Honum hefur ekki tekizt að sanna, að heitið „Grænland“
merki í þessum millirikjasamningi einungis nýlendu-
svæðin.
Að því leyti sem í millirikjasamningum þessum felst

sönnun fyrir viðurkenningu á drottinvaldi Danmerkur yfir
Grænlandialmennt, á hún rétt á því að reiða sig á þá.
Líta má einnig svo á, að milliríkjasamningarþessir sýni

nægilega vilja og ásetning Danmerkur að fara með drottin—
vald yfir Grænlandi. Er þá enn úrlausnarefni, hvort hún
fór á þessu tímabili, þ. e. 1814—1915, með nægileg yfirráð
í landinu utan nýlendusvæðanna til þess að skapa henni
gilda kröfu til drottinvalds yfir því. Málflytjendur Dan—
merkur hafa í röksemdafærslu sinni aðallega skírskotað
til sérleyfis þess, sem Tayler var veitt 1863 til verzlunar,
veiðiskapar og námuvinnslu á austurströndinni. Niður-
staða af athugun allra þessara skjala, er varða veitingu
sérleyfisins, er annars vegar, að sérleyfið var veitt á þeim
grundvelli, að Danakonungur væri bær að veita gilt ein—
okunarleyfi á austurströndinni og hefði til þess drottin—
vald, og hins vegar að handhafar sérleyfisins í Englandi
töldu veitingu einokunarleyfis nauðsynlega til framgangs
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á fyrirætlunum sínum og efuðust ekki um gildi þeirra
réttinda, sem þeim væru veitt.
Meðal þeirra skjala, sem varða veitingu þessa sérleyfis

og lögð hafa verið fyrir dóminn, er tillaga, sem innan-
ríkismálaráðherra lagði fyrir konung til samþykktar. Er
það eftirtektarvert, að í skýrslunni er talið vafalaust, að
danskt drottinvald taki yfir alla austurströnd Grænlands:
„Að minnsta kosti myndu niðurstöður af þessari tilraun

hafa mikilsverða þýðingu frá vísindalegu sjónarmiði, og
svá fremi gerðar séu nauðsynlegar ráðstafanir til trygg—
ingar drottinvaldi Yðar hátignar einnig yfir þessum hluta
Grænlands — en það véfengir enginn — svo og til verndar
Grænlendingum, sem þar eiga heima og því teljast til
þegna Yðar hátignar, mælir vissulega ekkert því í gegn
að veita sérleyfi þeim, sem hafa vilja og getu til að ráðast
í slík fyrirtæki.“
Nórsku málflytjendurnir hafa vísað til 2. gr. sérleyfis-

ins, þar sem svo er mælt, að stofnanir þær, sem sérleyfis-
hafar koma á fót, skuli lúta drottinvaldi dönsku krún-
unnar svo og lúta dönskum lögum. Hafa málflytjendur
haldið því fram, að veiting svo orðaðs sérleyfis sé í sjálfu
sér sönnun þess, að dönsku ríkisstjórninni hafi verið ljóst,
að danskt drottinvald tæki ekki til þessa hluta Grænlands.
Skýring á þessu liggur samt í augum uppi: Tayler var
Englendingur. Danska ríkisstjórnin vissi, að menn í Dan-
mörku, svo sem Wormskjöld, höfðu verið hræddir um,
að erlend ríki myndu reyna að setja á stofn nýlendur á
austurströndinni, og tilætlan 2. gr. var að girða fyrir það,
að konungur Englands notaði nýlendur, sem Tayler stofn-_
aði, sem grundvöll kröfu um landnám og drottinvald.
Sérleyfi, er veitt voru til lagningar síma, og lagasetning

frá 1905 um ákvörðun landhelgislínu eru einnig ytri votturum framkvæmd drottinlegs valds.
Þegar höfð eru fyrir augum ofangreind atvik í sam—

bandi við lagasetningu Danmerkur, er varðar Grænland
almennt, hina mörgu millirikjasamninga, þar sem Græn-
land almennt er af Dönum með samþykki hins aðiljans

10
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undanskilið samningsákvæðunum, svo og það, að önnur
ríki gerðu engar kröfur til drottinvalds yfir Grænlandi,
verður að telja, að Danmörk hafi á þessu tímabili, 1814—_—

1915, farið með nægilegt forræði yfir landinu utan ný-
lendusvæðanna til að veita henni gilda heimild til drottin-
valds yfir landinu.“

V.
Tímabilið 1915—-—1921.

Um það segir m. a. í Haagdómnum, bls. 54—62:
„Leitan Danastjórnar á árunum 1915——1921 eftir viður—

kenningu erlendra ríkisstjórna á forræðisstöðu Danmerkur
á Grænlandi hefur komið svo við sögu í málflutningnum,
að nauðsyn ber til að athuga þetta atriði rækilega. Ágrein-
ingsefni aðilja er, hvort Danmörk beiddist viðurkenningar
á drottinvaldi, er hún hafði áður yfir öllu Grænlandi, eins
og málflytjendur hennar halda fram, eða hvort um var að
tefla tilraun af hendi Dana til að telja stórveldin á að sam—

þykkja, að Danmörk tæki undir drottinvald sitt landsvæði,
sem laut ekki áður forræði hennar, svo sem staðhæft er
af málflytjendum Noregs.
Orðalag þeirra bréfa, sem fóru milli ríkisstjórnar Dan-

merkur og hinna erlendu ríkisstjórna og vörðuðu þessa
málaleitan, er ekki alltaf glöggt. Stundum virðist sérstök
orðatiltæki eða ummæli styðja sérstaklega skoðun annars
málsaðilja, en önnur orðatiltæki eða ummæli sama aðilja,
jafnvel í sama bréfi, geta einungis samrýmzt hinni and-
stæðu skoðun.
Dómurinn hefur komizt að þeirri niðurstöðu, að ekki

megi, er verkanir þessara bréfa eru metin, leggja of mikið
upp úr tilteknu orðalagi hér og þar. Bréfaskiptin verður
meta í heild sinni, þegar af þeirri ástæðu, að í sumum til-
vikum voru bréfin rituð af einstökum dönskum stjórnar-
erindrekum í milliríkjaskiptum, og þótt þau væru vafa-
laust rituð á grundvelli fyrirmæla, sem þes51r sendiherrar
höfðu fengið, mátti búast við mismunandi orðalagi.
Vafalaust er,að orðalag svo sem „útfærsla drottinvalds“,
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sem kemur fyrir í tveimur eða þremur hinna mikilvæg-
ustu bréfa frá Dönum, fær, ef það er skoðað út af fyrir
sig, illa samrýmzt þeirri skoðun, sem ríkisstjórn Danmerk—
ur heldur nú fram, að sú ríkisstjórn hafi í málaleitunum
þessum beiðzt viðurkenningará drottinvaldí, er hún þegar
hafði, og ekki samþykkis á nýjum yfirráðum. Allt að einu
hefur dómurinn komizt að þeirri niðurstöðu, að skoðun
ríkisstjórnar Danmerkur í máli þessu sé rétt og að mark—
mið þessarar ríkisstjórnar hafi verið að reyna að afla yfir—
lýsingar frá sérhverri hinna erlendu ríkisstjórna, er í hlut
áttu, um að hún féllist á þá skoðun Dana, að allt Græn—
land lyti þegar dönsku drottinvaldi, og léti sér því vel líka,
að Danir færðu út kviar athafna sinna til landshluta í
Grænlandi utan nýlendusvæðanna.
Áður en krufin eru til mergjar mikilvæg skjöl í þessum

bréfaskiptum, þykir rétt að endurtaka það, sem áður hefur
verið sagt, að í Danmörku fundust atkvæðamenn, svo sem
Wormskjöld, er voru þeirrar skoðunar, að virkt land—
nám hefði ekki farið fram á austurströnd Grænlands og
kynnu því erlend ríki að reyna að setja þar á stofn nýlendu
og gætu með því öðlast drottinvald yfir landshlutanum.
Þetta var skoðun, sem einstakir menn létu í ljós, en

ríkisstjórnin hafði, hvenær sem henni gafst tilefni til að
skýra frá sinni skoðun, lýst því, að enginn vafi væri um
tilvist dansks drottinvalds yfir austurströnd Grænlands.
Vitnað hefur verið þegar til málsgreinar í tillögu til

konungs 1863, þar sem farið var fram á staðfestingu á sér—

leyfi Taylers. Með sama hætti segir innanríkismálaráð-
herrann i tillögu sinni til konungs um stofnun nýlendunnar
við Angmagsalik 1894:
„Enda þótt hingað til hafi einungis verið stofnsettar ný-

lendur á vesturströnd Grænlands, er drottinvald danska
ríkisins ekki einskorðað við þenna hluta landsins, og
danska ríkisstjórnin hefur, þegar tækifæri hefur gefizt,
haldið uppi og framkvæmt drottinvald sitt yfir austur-
strönd landsins.“
Þar sem danska ríkisstjórnin annars vegar og einstakir
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menn hins vegar litu svo ólíkum augum á málið og þar
sem svo var komið, að heimsstyrjöldin var háð, friðar-
ráðstefna sat á rökstólum ogmiklar breytingarurðu á yfir-
ráðum landsvæða, var eðlilegt, að danskaríkisstjórnin teldi
tímann heppilegan til að reyna að tryggja sér almenna við-
urkenningu fyrir drottinvaldi yfir öllu Grænlandi. Mjög er
ósennilegt, að hún myndi, rétt áður en hún hófst handa í
þessu efni, skipta um þá skoðun, sem hún hafði áður
haldið fram, og reisa gerðir sínar á þeim grundvelli, að
hún hefði engan rétt til drottinvalds yfir landinu utan ný-
lendusvæðanna og yrði því að öðlast drottinvald þar í
fyrsta skipti. Danska ríkisstjórnin gat ekkert unnið með
því að skipta þannig um skoðun og myndi hafa veikt mjög
málstað sinn, ef henni hefði ekki tekizt að fá viðurkenn-
ingu annarra ríkja, þá er hún sóttist eftir.
Málaleitan var fyrst borin upp við Bandaríki Norður-

Ameríku, og til þess var valinn tíminn, er gerður var milli—
rikjasamningurinn um sölu dönsku Vesturheimseyjanna.
Það er sennilegt, að samningsumleitanir um Grænland hafi
að nokkru leyti farið fram munnlega, en hin skriflega orð—

sending danska sendiherrans í Washington til ríkisstjórnar
Bandaríkjanna hinn 27. des. 1915 styður ekki mál Dana.
Orðsending þessi er alls ekki skýr. Er í henni notað orða-
lagið „Útfærsla á umönnun og yfirráðum Danmerkur til
alls Grænlands“. Ef það hins vegar var tilgangur aðilja, að
ríkisstjórn Bandaríkjanna samþykkti, að Danmörk öðlað-
ist drottinvald yfir hlutum Grænlands, sem áður hefðu
verið einskis ríkis land (terra nullius), er það ótrúlegt, að
nokkur fullfær samningsritari mundi nota svo flókið orða-
lag eins og það, sem ríkisstjórn Bandaríkjanna vildi láta
taka upp i millirikjasamninginnum Vesturheimseyjarnar.
„Bandaríkin munu ekki hafa á móti þeirri kröfu Dan—

merkur, að hún geri slíkar ráðstafanir til umsjár og varnar
á Grænlandi, er hún telur viðeigandi og nauðsynlegar til
gæzlu og eflingar þessum hagsmunum“ (þ. e. stjórnarfars-
legum og fjárhagslegum hagsmunum Danmerkur á Græn-
landi). '
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Orðalagið á yfirlýsingu Bandaríkjastjórnar, er hún var
undirrituð, var, að ríkisstjórn Bandaríkjanna „mun ekki
hafa á móti því, að danska ríkisstjórnin láti stjórnarfars-
lega og fjárhagslega hagsmuni sína ná til alls Grænlands“,
orðalag, sem er ekki ósamrýmanlegt hvorri skoðuninni,
sem er. Þegar hins vegar danski utanríkismálaráðherrann
lagði milliríkjasamninginn um Vesturheimseyjarnar og
ofangreinda yfirlýsingu varðandi Grænland fyrir konung
til staðfestingar, lagði ráðherrann þann skilning í yfir—
lýsinguna, að í henni fælist samþykki Bandaríkjastjórnar
á útfærslu drottinvalds.
Málaleitunin var næst borin upp við norsku ríkisstjórn—

ina. Sú ríkisstjórn hafði þegar áður látið í ljós ósk um að
eignast Svalbarða, og i aprílmánuði 1919 hafði danska
ríkisstjórnin gefið norsku ríkisstjórninni í skyn, að Danir
hefðu engra hagsmuna að gæta á Svalbarða, er rækjust á
norska hagsmuni þar, og myndi Danmörk því ekki andæfa
hinu norska tilkalli.
Í öndverðum júli 1919 lét danski sendiherrann í París

danska utanríkismálaráðherrann vita, að Svalbarðsmálið
yrði tekið til meðferðar af nefnd á friðarraðstefnunni.
Fyrirmæli voru því næst gefin danska sendiherranum í

Christianiu hinn 12. júlí 1919 um að tjá norska utanríkis-
málaráðherranum, að nýskipuð væri nefnd á friðarráð—
stefnunni „í því skyni að athuga tilkall, er ýmis ríki kunna
að gera til Svalbarða“ og að danska ríkisstjórnin myndi
vera fús til að endurtaka fyrir nefndinni heit það, er hún
þegar hafði einslega gefið norsku ríkisstjórninni, þess
efnis, að Danmörk myndi ekki andæfa tilkalli Noregs til
eyjaklasa þessa, enda hefði Danmörk engra sérstakra
hagsmuna þar að gæta. Um leið og danski sendiherrann
tjáði norska utanrikismálaráðherranumþetta, skyldi sendi-
herrann taka fram, „að danska ríkisstjórninhefði um nokkur
undanfarin ár haft mikinn áhuga á þvi að afla viðurkenn-
ingar allra ríkja, er í hlut ættu, á drottinvaldi Danmerkur
yfir öllu Grænlandi og að hún hefði í hyggju að leggja
málið fyrir áðurgreinda nefnd“, að Bandaríkjastjórn hefði
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lýst því, að hún myndi ekki hafa á móti því, að danskir
stjórnarfarslegir og fjárhagslegir hagsmunir yrðu látnir
taka til alls Grænlands, og enn fremur, að danska ríkis-
stjórnin gengi að því vísu, að norska ríkisstjórnin myndi
ekki vera til fyrirstöðu slíkri gæzlu hagsmuna.
Þegar danski sendiherrann gekk hinn 14. júlí 1919 á

fund norska utanríkismálaráðherrans, Ihlens, svaraði
Ihlen einungis, að „málið myndi verða athugað“. Norski
utanríkismálaráðherrann ritaði minnisgrein, sem ekki hef-
ur verið ve'fengd af dönsku stjórninni, um samtal sitt við
danska sendiherrann.Eftir að norski utanríkismálaráðherr-
ann hafði skýrt samráðherrum sínum frá þessu, gaf hann
hinn 22. júlí næstan á eftir danska sendiherranum yfirlýs-
ingu þess efnis„,að norska rikisstj órnin myndi ekki vera því
til fyrirstöðu, að máli þessu yrði ráðið til lykta“ (þ. e. máli
því, er danska ríkisstjórnin hreyfði hinn 14. júlí). Þetta
eru þau orð, sem Ihlen notaði sjálfur í minnisgrein
sinni. Samkvæmt skýrslu danska sendiherrans til ríkis-
stjórnar sinnar voru orð Ihlens þau, „að fyrirætlanir
hinnar kgl. dönsku ríkisstjórnar um drottinvald yfir öllu
Grænlandi myndu ekki sæta fyrirstöðu af hendi Noregs.“
Á bls. 69—73 í Haagdómnum er rannsakað, hver réttar-

áhrif framangreind yfirlýsing Ihlens hafi á skipti Noregs
og Danmerkur um Grænland. Kemst dómurinn að þeirri
niðurstöðu, að Ihlen hafi af hendi Noregs heitið því að
standa því ekki í vegi, að Danmörk færi með drottinvald
á Grænlandi, og sé Noregur bundinn við loforð utanríkis—
málaráðherra sins. Niðurlagsorð dómsins um þetta eru
þannig orðrétt: „Það leiðir af heitorði því, sem fólst í yfir—
lýsingu Ihlens frá 22. júlí 1919, að Noregur er skuldbund-
inn að véfengja ekki drottinvald Dana yfir öllu Grænlandi
og þá því fremur að nema ekki rikisnámi neinn hluta
Grænlands.“
Í Haagdómnum segir enn á bls. 58:
„Dönsku ríkisstjórninni tókst ekki að leggja málið fyrir

friðarráðstefnuna 1919. Hún hóf því umleitanir við rikis—

stjórnirnar, hverja fyrir sig, og sendi hinn 2. marz 1920
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sendiherrunum í London, París, Róm og Tokio fyrirmæli
um að bera frammálaleitanir við ríkisstjórnir,þar sem þeirfóru með sendiherrasýslan. Í fyrirmælum þessum var getið
rækilega þeirra framkvæmda, sem Danir höfðu innt af
hendi á Grænlandi, svo og nýlendna, sem Danmörk hafði
stofnsett á Grænlandi. Síðan er það viðurkennt, að ekkert
formlegt „landnám“ hefði farið fram á öllu Grænlandi, og
því lýst, að æskilegt sé, að Danmörk láti umönnun sína
og drottinvald taka til alls Grænlands. Yfirlýsing Banda—
ríkjastjórnar er orðrétt tekin upp, og segir því næst í fyrir-
mælunum, að Danmörk hyggist, eftir að hún hefur fengið
yfirlýsingu Bandaríkjastjórnar, einnig fá viðurkenningu
annarra ríkja á drottinvaldi Danmerkur yfir öllu Græn-
landi, og er því lagt fyrir sendiherra þann, sem í hlut á,
að beiðast opinberrar viðurkenningar á dönsku drottin-
valdi yfir öllu Grænlandi. Lagt er til, að slík yfirlýsing
yrði gefin í líku formi og yfirlýsing Bandaríkjastjórnar.
Auðsætt er, að í fyrirmælum þessum telur utanríkismálaráð-
herrann eitt og hið sama viðurkenningu á dönsku drottin-
valdi yfir öllu Grænlandi og yfirlýsingu, að ekkert sé haft
á móti því, að danska ríkisstjórnin láti stjórnarfarslega
og fjárhagslega hagsmuni sína ná til alls Grænlands.
Hver sendiherra þeirra, sem í hlut áttu, snéri sér síðan

til ríkisstjórnar þeirrar, þar sem hann fór með sendiherra-
sýslan, og þar fram með sjálfs sín orðum málaleitun sam—
kvæmt fyrirmælunum.
Frakkneska ríkisstjórnin svaraði með bréflegri orðsend—

ingu þess efnis, að hún myndi ekki hafa á móti því, að
danska ríkisstjórnin léti drottinvald sitt taka til alls Græn-
lands, svo sem gert hefði verið í yfirlýsingu Bandaríkja-
stjórnar.
Ítalska ríkisstjórnin svarar, að hún sjái ekkert því til

fyrirstöðu að viðurkenna drottinvald Danmerkur yfir öllu
Grænlandi.
Japanska ríkisstjórnin segir, að hún hafi ekkert á móti

því, að danska ríkisstjórnin láti stjórnarfarslega og fjár-
hagslega hagsmuni sína taka til alls Grænlands.
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Brezka ríkisstjórnin viðurkennir danskt drottinvald yfir
Grænlandi, eftir að hún fyrst hafði átt nokkur bréfaskipti
í því skyni að tryggja sér forkaupsrétt til Grænlands.
Þessar bréflegu orðsendingar virðast, þrátt fyrir mis-

munandi orðalag, við það miðaðar, að orðið skuli við beiðni
dönsku ríkisstjórnarinnar.
Aðstæður voru að vísu nokkru hentugri, er hin brezka

orðsending var rituð, þar sem brezka utanríkismálaráðu-
neytið stóð að því leyti betur að vígi, að það hafði fengið
nýja greinargerð frá dönsku ríkisstjórninni, þar sem
skoðun Dana var lýst rækilegar. Brezka ríkisstjórnin hafði
fyrst reynt að tryggja sér forkaupsrétt til Grænlands og
gert hann að skilyrði fyrir viðurkenningu sinni á dönsku
drottinvaldi yfir landinu. Danska ríkisstjórnin hafnaði
þessu í orðsendingu 20. júlí 1920, þar sem hún skýrir horf
sitt. Í orðsendingunni segir, að landnám Dana í Grænlandi
hafi staðið allan tímann frá 1721 og hafi verið farið með
Grænland frá þeim tíma án afláts sem danska nýlendu og
danskt drottinvald aldrei verið véfengt af öðrum ríkjum.
Síðan segir í orðsendingunni, að til grundvallar tilmælum
dönsku ríkisstjórnarinnar liggi ósk um að „fá formlega
viðurkenningu á réttarstöðu, er helguð sé með hefð“.
Sýnt er af þessu, að jafnskjóttsemeitt af stórveldumþeím,

sem málaleitunin var borin upp við, gefur í skyn ósk um
að fá gagngjald fyrir það, sem um var beðið, svarar danska
ríkisstjórnin með orðsendingu, þar sem skýrður er laga-
grundvöllur fyrir tilkalli hennar til drottinvalds yfir Græn-
landi með likum hætti og gert hefur verið í máli þessu. Þeg-
ar þannig hafði verið gerð grein fyrir réttarstöðunni, veitti
brezka ríkisstjórnin þá viðurkenningu á dönsku drottin-
valdi, sem beðið var um, og mæltist einungis til þess sök—

um nálægðar Grænlands við Canada, að ráðgast yrði við
brezku ríkisstjórnina, ef danska ríkisstjórnin hyggðist ein-
hvern tíma láta Grænland af hendi.
Á öndverðu ári 1921 bar danska ríkisstjórnin upp við

sænsku ríkisstjórnina og norsku ríkisstjórnina sams konar
málaleitun um viðurkenningu á dönsku drottinvaldi.
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Orðsending sú, sem send var sænsku ríkisstjórninni hinn
13. janúar 1921 er að orðum og efni mjög lík þeim orð—

sendingum, sem sendar höfðu verið fjórum stórveldunum
1920, en því er bætt við orðsendinguna til sænsku ríkis—

stjórnarinnar, að nefnd stórveldi hafi viðurkennt danskt
drottinvald yfir öllu Grænlandi.
Orðsending sú, sem danska sendiráðið í Christianiu

flutti norsku ríkisstjórninni hinn 18. janúar 1921, var
nokkuð öðruvísi orðuð. Er þar endurtekin ósk Dana um
að öðlast viðurkenningu þeirra ríkja, sem í hlut eiga, á
drottinvaldi Dana yfir öllu landinu. Svo er og það endur-
tekið, að ekki hafi verið unnt að leggja málið fyrir friðar-
ráðstefnuna í París. Því næst er i orðsendingunni vikið að
yfirlýsingu Bandaríkjastjórnar, hinni vel heppnuðu mála-
leitun við hin fjögur stórveldi og ákvörðun Dana um að
beina samsvarandi tilmælum til norsku og sænsku ríkis-
stjórnanna. Getið er Svalbarða svo og þess, að Danmörk
hafi lýst því 1919, að hún myndi ekki standa í vegi tilkalli
Noregs þar og að hún miðaði gerðir sínar við það, að
Noregur mundi ekki hafa á móti útfærslu dansks drottin—
valds á Grænlandi. Vitnað er síðan til yfirlýsingar Ihlens og
sagt, að Danmörk vænti skriflegrar staðfestingar þeirrar
yfirlýsingar, þar sem hún hefði einungis verið munnleg.
Orðsendingunni lýkur með beiðni um, að norska rikis—

stjórnin viðurkenni drottinvald Danmerkuryfir öllu Græn-
landi.
Þessi orðsending hefur verið krufin nokkuð til mergjar,

með því að hún er það skjal, sem málflytjendur Noregs
styðjast við, er þeir staðhæfa, að það, sem Danmörk hafi
sótzt eftir, hafi verið útfærsla drottinvalds síns til þess
hluta Grænlands, sem liggur utan nýlendusvæðanna, í
þeirri merkingu, að í því hafi falizt, að ekkert slíkt drottin—
vald hafi þá verið fyrir hendi. Það er rétt, svo sem í orð—

sendingunni segir, að orðið „útfærsla“ er notað, en það er
notað í sambandi við þá afstöðu, sem Danmörk hafði tekið
1919. Ef tilkynningin, sem norsku ríkisstjórninni var send
1919, er hins vegar athuguð, sést, að hún er í betra samræmi
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við þá skoðun, að ósk Dana var að öðlast viðurkenningu á
drottinvaldi, sem Danmörk þegar hafði. Svo sem áður var
sagt, má ekki leggja of mikið upp úr einstökum orðatiltækj-
um eða ummælum, er þau eru tekin út úr því sambandi, sem
þau standa í. Orð, svo sem „viðurkenning berum orðum á
drottinvaldi yfir öllu Grænlandi“, eiga betur við um drott-
invald, sem þegar er fyrir hendi, heldur en um útfærslu
drottinveldis. Ekki má heldur gleyma því, að tilkynning
þessi var send, sex mánuðum eftir að orðsendingin frá 20.
júlí var send utanríkismalaráðuneytinuí London, þar sem
afstaða Dana er sett fram allnákvæmlega.
Samt sem áður virðist norska ríkisstjórnin hafa hlotið

að skilja tilkynningu dönsku ríkisstjórnarinnar á þann veg,
að átt væri við útfærslu drottinveldis í hinni eiginlegu
merkingu þess orðs, og Noregur var einmitt ófús að sam-
þykkja þessa „útfærslu“, þ. e. fallast á aðra tilhögun en
áður var, nema samkvæmt skilmálum, sem tryggðu þá af-
stöðu til dýraveiða og fiski, sem Norðmenn þá höfðu á
Austur-Grænlandi. Norska ríkisstjórnin taldi sér því ekki
unnt að veita þá viðurkenningu, sem um var beðið.
Nú leið nokkur tími svo, að tilkynningunni frá 18. janúar

var ekki svarað opinberlega, en einslegar tilkynningar
fóru á milli, síðan var í orðsendingu frá norsku ríkis—
stjórninni, dags. 2. nóv. 1921, rætt um tilskipanir frá 10.
maí og 16. júní 3. á. og því lýst, að norska ríkisstjórnin
hefði ekki viðurkennt og gæti ekki viðurkennt útfærslu
dansks drottinvalds, sem myndi hafa í för með sér sam-
svarandi útfærslu einokunarinnar og leiða til niðurdreps
á starfsemi Norðmanna við dýraveiðar og fiski í þeim
hlutum Grænlands, sem um var að tefla.
Þar sem danska ríkisstjórnin gat ekki fellt sig við þessa

afstöðu, gerði hún grein fyrir því, hvernig málið horfði
við að lögum frá hennar sjónarmiði, svo sem hún hafði
gert við brezku ríkisstjórnina í júlí 1920, og í orðsendingu,
dags. 19. des. 1921, staðhæfir danska ríkisstjórnin, að ekki
beri nauðsyn til, að norska ríkisstjórninviðurkenni af nýju
danskt drottinvald, og fullyrðir, að þetta drottinvald henn—
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ar sé staðfest í mörgum millirikjaskjölum, svo og settum

lögum, er efni þeirra hafi verið tilkynnt ríkjum
þeim, sem

málið skipti, án þess að nokkrum andmælum hafi verið

hreyft.
Danska ríkisstjórnin lýsir þannig enn einu sinni sömu

skoðun sem hún hélt fram 1863 og 1894, svo og í orðsend-

ingu sinni til brezka utanríkismálaráðuneytisins í júlí
1920, sem sé þeirri, að hún færi þegar með drottinvald

yfir öllu Grænlandi. Ef þetta var sú skoðun, sem danska

ríkisstjórnin hafði, áður en hún þar fram málaleitan sína

fyrir veldin, meðan á þeirri málaleitan stóð og er henni

lauk, hlýtur tilgangur hennar með þessari málaleitan við

veldin, með þeim hætti, sem hún var upp borin, hafa verið

að tryggja, að veldi þessi féllust á sjónarmið dönsku rikis-

stjórnarinnar, það, að allt Grænland lyti þegar drottin—

veldi, og tilgangur hennar ekki verið sá, að telja þau á að

samþykkja, að hluti Grænlands, sem ekki hefði verið áður

undir dönsku drottinvaldi, skyldi nú lagður undir það.

Markmiðið var að tryggja það, að þessi veldi reyndu ekki

sjálf að leggja undir yfirráð sín neinn hluta Grænlands

utan nýlendusvæðanna. Aðferðin, sem viðhöfð var til þess
að ná þessu markmiði, var að fá veldin til að viðurkenna

hagina, eins og þeim var háttað.
Þar sem þannig stóð á, hníga hvorki rök að því, að

danska ríkisstjórnin hafi með aðgerðum þeim, sem hún
viðhafði, játað, að hún hefði ekkert drottinvald yfir

Grænlandi utan nýlendusvæðanna, né heldur að því, að

henni sé nú fyrirmunað að gera tilkall til þess, svo sem

hún gerir í máli þessu, að Danmörk hafi drottinvald, sem

eigi sér langan aldur, yfir öllu Grænlandi.“

VI.
Tímabilið 1921—1931.
Um það segir í Haagdómnum, bls. 62—63:

„Á tímabilinu frá því, að danska ríkisstjórnin gaf út til-

skipunina frá 10. maí 1921, sem áður hefur verið vikið að,
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jók danska“ ríkisstjórnin mjög athafnir sínar á Austur-
Grænlandi.
Í kjölfar þeirrar tilskipunar sigldi tilskipun frá 16. júní

5. á. um siglingar á hafinu umhverfis Grænland, þar sem
svo var kveðið á, að allar strendur og eyjar væru lokaðar
dönskum og erlendum skipum. Enda þótt dregið væri
nokkuð úr strangleik þessara aðgerða, þegar milliríkja—
samningurinn frá 1924 var gerður, er samt siglingabannið
áfram regla, nema að svo miklu leyti sem aðgangur er
heimilaður með milliríkjasamningum, tilskipun eða sér-
stakri heimild.
Árið 1925 voru lög sett, sem höfðu að geyma reglur um

dýraveiði og fiski, og sama ár var Grænlandi skipt í héruð
með lögum, þar sem svo var kveðið á, að öll verzlunar-
starfsemi væri áskilin danska ríkinu.
Þessi lög um dýraveiði og fiski, lögin um héraðaskipt-

ingu landsins eru athyglisverð, svo og ákvörðun, sem tekin
var með orðsendingum, sem fóru á milli dönsku ríkis—
stjórnarinnar og frönsku og brezku ríkisstjórnanna 1925,
þess efnis, að franskir og brezkir þegnar skuli njóta beztu
kjara, sem erlendir þegnar hafa í Austur—Grænlandi.
Allt eru þetta tilvik, er danska ríkisstjórnin fram-

kvæmdi stjórnarathafnir á landsvæði því, sem í máli þessu
er um að tefla.
Það breytir engu um eðli þessara dönsku athafna, þótt

norska ríkisstjórnin bæri öðru hverju fram andmæli og
áskilnað.
Þessar stjórnarathafnir í sambandi við starfsemi danskra

veiðileiðangra, sem styrktir voru af danska ríkinu, hina
fjölgandi vísindaleiðangra, sem fengust við könnun lands—
ins og gerð landahréfa af því og ríkisstjórnin löggilti og
studdi, enda þótt einkastofnanir kunni að hafa gert þá út,
siglingar ríkisskipsins Godthaab, sem um tíma var undir
stjórn flotaforingja, til austurstrandarinnar til gæzlu, svo
og fararleyfi frá dönskum stjórnvöldum samkvæmt reglu—
gerð frá 1930 handa mönnum, sem fóru til austurstrandar
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Grænlands, sýna nægilega, jafnvel þótt þessi tilvik séu
ekki sett í samband við sögu fyrri tímabila, hin tvö eðlis—

atriði, sem nauðsynleg eru til stofnunar gilds tilkalls til
drottinvalds, nefnilega fyrirætlun og vilja til að fram-
kvæma slíkt drottinvald og ytri vott ríkisstarfsemi ....“
Á bls. 45 í Haagdómnum segir um sama tímabil:
„Það verður samt að hafa það í huga, að tímabilið, sem

á veltur, er 10. júlí 1931, og að ekki er nauðsynlegt að
drottinvald yfir Grænlandi hafi verið fyrir hendi allan þann
tíma, sem danska ríkisstjórnin staðhæfir. Jafnvel þótt gögn
þau, sem lögð hafa verið fyrir dóminn, kynnu að vera
“talin ófullnægjandi til að sanna tilvist slíks drottinvalds á
fyrri tímabilum, skýtur það ekki loku fyrir, að þau væru
fullnægjandi til að sanna gildan rétt til drottinvalds á
tímabilinu rétt á undan landnáminu“, þ. e. landnámiNorðé
manna.
Á bls. 46 segir í dómnum:
„Dómstóll, sem dæmir kröfu, sem gerð er til drottin-

valds yfir tilteknu landssvæði, verður að taka tillit til
annars atriðis, sem sé þess, að hverju leyti önnur ríki gera
einnig kröfu til drottinvalds. Í flestum þeirra mála, þar
sem gerð hefur verið krafa til drottinvalds yfir landi og
komið hafa fyrir milliríkjadómstóla, hafa verið gerðar
tvær andstæðar kröfur til drottinvaldsins, og dómurinn
hefur orðið að skera úr því, hvor krafan væri haldbetri.
Eitt af sérkennum máls þess, sem hér er til úrlausnar, er
að fram til ársins 1931 gerði ekkert annað ríki en Dan-
mörk kröfu til drottinvalds yfir Grænlandi. Fram til árs—

ins 1921 véfengdi ekkert ríki í raun og veru kröfu Dana til
drottinvalds.“
Enn segir í dómnum á bls. 63 um sama efni:
„Jafnvel þótt tímabilið frá 1921 til 10. júlí 1931 sé tekið

út af fyrir sig án sambands við undanfarandi tímabil, er
niðurstaða dómsins, að Danmörk hafi á þessum tíma talið
sig hafa drottinvald yfir öllu Grænlandi og framkvæmt og
sýnt drottinleg réttindi sín í það ríkum mæli, að það veiti
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henni gilda heimild til drottinvalds. Þegar þetta er skoðað
í sambandi við staðreyndirundanfarandi tímabila, er mál—
staður Danmerkur öruggur og styrktur.
Samkvæmt framanrituðu telur dómurinn, að Danmörku

hafi tekizt að sanna staðhæfingu sína um, að hún hafi á
þeim tíma, sem á veltur, þ. e. 10. júlí 1931, haft fullan rétt
til drottinvalds yfir öllu Grænlandi.“

VII.
Um Haagdóminn.
Hér að framan er tekin upp þýðing á ýmsum köflum

Haagdómsins i Grænlandsmáli Norðmanna og Dana, sem
upp var kveðinn 1933 af millirikjadómstólnum. Í öðrum
köflum dómsins er rætt allrækilega um Viðskipti Dan-
merkur og Noregs, eftir að skilnaður landanna varð 1814.
Þar sem þau skipti varða einungis Danmörku og Noreg,
þykir ekki ástæða til að þýða þá kafla, en niðurstaða
dómsins um þau skipti var, eins og þegar hefur verið sagt,
sú, að Noregur hafi viðurkennt danskt drottinvald yfir öllu
Grænlandi. Megi ráða þetta af framkomu Noregs og leiði
af 9. gr. sáttmálans frá 1819. Sama skuldbinding felist og
i verzlunarsamningi frá 2. nóvember 1826 og fleiri milli-
rikjasamningum, þar sem Noregur var aðili. Enn kemst
dómurinn að þeirri niðurstöðu, að Ihlen utanríkismála—
ráðherra hafi hinn 22. júlí 1919 skuldbundið Noreg til að
viðurkenna danskt drottinvald yfir Danmörku.
Sá, sem vill kynna sér réttarstöðu Grænlands nú á tim—

um, kannar vitaskuld fyrst og fremst dóm þann, sem Al-
þjóðadómstóllinn í Haag kvað upp hinn 5. apríl 1933. Það
er vitað mál, að dómstóll þessi rannsakar hvert það mál,
sem fyrir hann er lagt, frá öllum sjónarmiðum, sem kostur
er. Dómar hans eru rökræða um málin í heild. Þótt dóm—
urinn telji eitt sjónarmið nægilegt til dómsniðurstöðu, met-
ur hann öll önnur sjónarmið. Kemst dómurinn því oft eftir
mörgum leiðum að niðurstöðu sinni. Þetta verklag dóms-
ins er mjög skiljanlegt, þegar betur er að gáð. Engin alls-
herjarlöggjafi setur samfélagi þjóðanna lög. Dómstóllinn
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verður því oft að meira eða minna leyti að skapa réttar-
reglurnar. Aðilja og aðra skiptir venjulega geysimiklu
máli að fá sem gleggsta vitneskju um þær réttarreglur,
sem dómstóllinn leggur til grundvallar dómum sínum, til
leiðbeiningar um meðferð slíkra mála framvegis. Nauð-
syn ber og til þess að afstýra því, svo sem kostur er, að
ríki höfði ekki að ófyrirsynju mál fyrir dómnum. Slíkur
málarekstur er venjulega engum til hagsbóta, en bæði
fjármunir og hinn dýrmæti tími dómsins fara til spillis.
Hér skal nefnt dæmi þess, hversu mikið er lagt upp úr
dómum alþjóðadómstólsins. Í þessum mánuði kvað al-
þjóðadómstóllinn upp dóm í deilumáli Norðmanna og Eng-
lendinga um innsævi (interiorwaters) fyrir strönd Norður-
Noregs. Íslendingar hafa talið sér heimilt að leggja þennan
dóm til grundvallar um landhelgi sína.
Í dómi sínum um drottinvald yfir Grænlandi kemst

dómurinn eftir mörgum leiðum að þeirri niðurstöðu, að
Danir hafi drottinvald yfir öllu landi þessu.
Alþjóðadómurinn reisir þessa niðurstöðu á mörgum

röksemdum, svo sem hverjum manni, sem les hann með
gaumgæfni, má ljóst vera. Hér skulu nú dregnar saman
í mjög stuttu máli ýmsar ályktanir dómsins:
1. Um hinar fornu byggðir, Eystribyggð og Vestribyggð,

segir í dómnum, að þær „virðast hafa verið sjálfstætt ríki
um skeið“, en hafi orðið skattlendur Norgeskonungs á 13.
öld. Samkvæmt þeirri rannsókn, sem framkvæmd hefur
verið í réttarsögulega kaflanum hér að framan, stendur
þessi umsögn alþjóðadómstólsins óhrakin.
2. Alþjóðadómstóllinn leggur til grundvallar frásögn

Sturlu Þórðarsonar um það, er Grænlendingar játuðust
undir að greiða Noregskonungi skatt. Einnig þetta ákvæði
dómsins stendur óhrakið.
3. Þá segir í dómnum, að tilkall Noregskonunga til

Grænlands og réttindi þeirra þar á 13. og 14. öld hafi
jafngilt drottinvaldi (sovereignty) og að þetta tilkall og
þessi réttindi hafi ekki verið takmörkuð við hinar tvær
byggðir.
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4. Um réttarstöðuna, eftir að Danmörk og Noregur
sameinuðust undir einum og sama konungi, er svo kveðið
á í dómnum, að engin atvik bendi til þess, að Grænland
hafi ekki talizt norsk lenda á þeim tíma, að því leyti sem
það laut veldi krúnunnar. Af hendi Noregs var því haldið
fram fyrir dómnum, að norskt drottinvald hefði liðið
undir lok á Grænlandi, er hinar norrænu byggðir eyddust
og sambandið við Grænland rofnaði og hefði Grænland

þá orðið einskis ríkis land (terra nullius). Vissulega höfðu
Norðmenn mikla stoð í kenningum margra fræðimanna i
þjóðarétti, er þeir héldu þessu fram. Frá því um eða eftir
miðja 15. öld og fram til 1721, er Hans Egede stofnaði
nýlendur í Grænlandi, var ekki um að tefla virkt ríkisvald
yfir landinu. Hinn frægi italski þjóðaréttarfræðingurAnzi-
lotti, sem var einn dómenda, komst og að þessari niður—

stöðu. Hann taldi, að nýtt landnám hefði farið fram á
einskis ríkis landi 1721 og Danmörk unnið drottinvald
yfir landinu, að svo miklu leyti sem hún hefur farið þar
með virkt ríkisvald síðan 1721, en Noregur hefði hins

vegar skuldbundið sig til að hlíta þvi, að Danmörk færði

þar út ríkisvald sitt. En meiri hluti dómenda var á allt
annarri skoðun. Í dómnum er því lýst, að tilkall konungs
til drottinvalds yfir Grænlandi hafi ekki fallið niður, þótt
hinar fornu norrænu byggðir týndust. Erfikenningin um
réttindi konungs hafi haldizt. Að vísu hafi hér einungis
verið um tilkall af hendi konungs að tefla, en þetta tilkall
hafi ekki verið véfengt af öðrum ríkjum og til grundvallar
tilkallinu hafi hlotið að liggja þau drottinleg réttindi, sem
„konungur Noregs öðlaðist við játun hinna fornu norrænu
íbúa undir veldi hans og að erfðum gengu til hinna dansk-
norsku konunga“. Dómurinn kemst og að þeirri niður—

stöðu, að þessi réttindi konungs hljóti að hafa tekið til
alls landsins.
5. Alþjóðadómstóllinn telur, að drottinvaldi hafi verið

beitt í verki og framkvæmd í a. m. k. hluta Grænlands,
eftir að Hans Egede stofnaði þar nýlendur sínar. Nú hafi
verið fyrir hendi þau tvö eðlisatriði, sem drottinvald sé
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reist á, þ. e. vilji til drottinvalds og framkvæmd. Tilkallið
hafi haldizt til alls landsins, lög hafi verið sett, sem ætlað
var að taka til alls Grænlands, bann við að verzla við
landsmenn hafi og náð til alls landsins og verið tekið upp
í verzlunarsamninga. Niðurstaða dómsins er sú, að því
er varðar tímabilið frá 1721 til 1814, að konungur Dan-
merkur og Noregs hafi sýnt í framkvæmd nægilegt for-
ræði til að veita landi hans gilt tilkall til drottinvalds og
að réttindi hans yfir Grænlandi hafi ekki verið takmörkuð
við nýlendusvæðin.
6. Alþjóðadómstóllinn segir, að það hafi leitt af Kielar-

samningnum frá 14. janúar 1814, að Grænland, sem áður
hafi verið norsk lenda, hafi nú orðið danskt land. Dómur—
inn tekur til athugunar ýmsa milliríkjasamninga, sem
Danmörk gerði eftir 1872, þar sem minnzt er Grænlands.
Um samninga þessa segir í dómnum, að Danmörk eigi rétt
á því að reiða sig á þessa samninga, að því leyti sem í þeim
felst viðurkenning á drottinvaldi hennar yfir Grænlandi.
Sagt er i dómnum, að millirikjasamningar þessir sýni
nægilega vilja og ásetning Danmerkur til að fara með
drottinvald yfir Grænlandi. Þá er og bent á sérleyfi það,
sem Tayler var veitt 1863 til verzlunar, veiðiskapar og
námuvinnslu á austurströndinni, svo og á sérleyfi til lagn—
ingar síma. Lagasetning um ákvörðun landhelgi frá 1905
er og talin framkvæmd drottinlegs valds. Dómurinn
kveður loks svo á, að nefnd atriði svo og það, að engin
ríki gerðu tilkall til Grænlands á tímabilinu frá 1814 til
1915, hafi í för með sér, að Danmörk hafi á þessu tímabili
farið með nægilegt forræði yfir landinu utan nýlendusvæð-
anna til að veita henni gilda heimild til drottinvalds yfir
landinu.
7. Á árunum 1915——1921 leitaði Danmörk eftir viður-

kenningu ýmissa ríkja á forræði sinu yfir Grænlandi.
Veittu Bandaríki Norður-Ameríku, Bretland, Frakkland,
Ítalía, Japan og Svíþjóð slíka viðurkenningu. Alþjóða-
dómstóllinn kannar háttsemi Dana, er þeir leituðu þess-
arar viðurkenningar, og kemst að þeirri niðurstöðu, að

11
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Danmörk hafi ekki spillt rétti sínum til að gera tilkall
til þess, að hún hafi drottinvald, sem eigi sér langan aldur,
yfir öllu Grænlandi.
8. Alþjóðadómstóllinn lýsir loks stjórnarathöfnumDana

á Grænlandi á tímabilinu 1921—1931, bæði lagasetningu
og öðrum athöfnum, og kveður siðan svo á um þessi at—

riði, að jafnvel þó þetta tímabil væri tekið út af fyrir sig
án sambands við undanfarandi timabil, þá hafi Danmörk
á þessum tíma helgað sér landið.
Hinn ágæti norski þjóðaréttarfræðingurArnold Ræstad

hefur ritað um framan greindan dóm í bók sinni Dan-
mark, Norge og Folkeretten, Oslo 1933. Hér þykir rétt að
tilfæra eftirfarandi ummæli hans:
„Men dersom man önsker a Vite hvad der har vært

avgjörende for en domstol, má man oplöse denne frem—
stilling og plukke frem det som alt annet i virkeligheten
har gruppert sig om og som dommerens tanke först har
hvilt ved under sökningen efter et resultat.
Anvender vi dette skjema pá den foreliggende dom, og

'söker Vi hvad det er som har vært avgjörende for dom-
stolens flertall, sá finner vi det i fölgende setning mot
slutten av rettsbetraktningene: „Selv om perioden fra 1921
til 10. juli 1931 tas for sig selv, uten hensyn til de fore—

gáende perioder, sá er det den konklusjon domstolen
kommer til at Danmark i denne tid betraktet sig som be-
siddende suverenitet over hele Grönland og la for dagen
og utövet sine suverenitetsrettigheter tilstrekkelig til at det
utgjör en gyldig suverenitetshjemmel. Nár man ser spörgs—
málet i forbindelse med de foregáende perioder, blir den
danske suverenitetspástand bekreftet og forsterket.“1)
Norðmenn gerðu ekki í Grænlandsmálinu tilkall til alls

Grænlands, þótt þeir teldu, að allt landið hefði lotið
Noregskonungi fyrr á tímum. Norðmenn námu einungis
hluta austurstrandarinnar rikisnámi. Hið numda land var
utan nýlendusvæðanna. Töldu Norðmenn, að Danmörk

'

1) Rit Ræstads, bls. 79—80.
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hefði ekki farið með virkt ríkisvald á þessum landshluta,
og gæti því ekki að þjóðarétti talizt eiga drottinvald á
landshlutanum, hann væri einskis ríkis land (terra null--
ius). Hins vegar virðast Norðmenn hafa talið Dani fara
með svo virkt ríkisvald á nýlendusvæðunum, að þau yrðu
ekki sótt í hendur Dana. En dómstóllinn taldi allt Græn—-
land lúta dönsku drottinvaldi. Dómstóllinn slakaði mjög
á þeim kröfum, sem fræðimenn í þjóðarétti venjulega
gera um virkt ríkisvald sem skilyrði drottinvalds. Ákveðið
tilkall Danakonunga til landsins og aðgerðaleysi annarra
ríkja gegn því tilkalli nægðu, að áliti dómenda, til að
halda uppi rétti Danakonunga og síðar Danmerkur til
landsins. Um þetta segir Ræstad í áðurnefndri bók:
„Dommen synes inspirert av tendens'“) „Tendensen,
som gar gjennem hele dommen, er á redusere, hvad en
stat behöver & ha gjort for at den i dag skal anses for &

ha suvereniteten over et omráde. Flertallet vurderer gene-
röst den vekt som skal legges pá at en stat i en tidligere
historisk periode har etablert suverenitet over et omráde
og velger i tvivlstilfelle á anta at suverenitetsutövelsen
har vært ikke personlig men territorial. Flertallet mener
at den stat som har formulert sitt krav, selv om den har
ikke gjort noget synderligt utover det, kan være rolig nár
tiden har gátt og ingen har gjort motpretension. Den
egentlige ide som ligger bak — om man skal analysere
til bunns —— er at der gjelder en slags preklusion til for
del for den okkuperende stat, nár den da ikke rent har
forsömt omrádet. Teorien er fordelagtig for de makter
som i eldre og nyere tid har satt okkupering av ledige om-
ráder i system.“)
Það kemur víða fram í ritgerð Ræstads gremja yfir því,

að alþjóðadómurinn hafi gengið fram hjá eldri fræðikenn-
ingum um virkt ríkisvald sem skilyrði drottinvalds og haft
tilhneigingu til að skýra málsástæður á eina og sömu lund
Danmörku í hag. En Ræstad leyfir sér ekki að vefengja,

1) Rit Ræstads, bls. 86.
2) Sama rit, bls. 89.
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„að dómurinn hafi til fullnustu kveðið á um drottinvald
yfir Grænlandi. Það er rétt, að allur dómurinn stefnir að
því að kveða svo rækilega á um ríkisforræði Danmerkur
yfir Grænlandi, að enginn maður með óbrjálaða skynsemi,
sem dóminn les, gangi þess dulinn, að öðrum ríkjum muni
ekki stoða að reyna að gera kröfu til Grænlands. Sá, sem
kynnt hefur sér dóma alþjóðadómstólsins, og veit, hversu
dómendur hans gera sér far um óhlutdrægni, lætur sér
ekki til hugar koma, að dómendur hafi verið á einn eða
annan hátt vilhallir í garð Dana. Sá, sem þetta ritar, hygg—
ur, að bak við dóminn liggi þau sjónarmið, sem nú skal
greina: Ef einhverjir hlutar Grænlands utan nýlendusvæð-
anna yrðu taldir einskis ríkis land (terra nullius) og land—
nám þar því talið heimilt, þá gæti það leitt til kapphlaups
stórvelda um landið, en hér er'þess að minnast, að öll stór-
veldi höfðu ekki viðurkennt drottinvald Dana yfir land—
inu. Dómstóllinn vill girða í eitt skipti fyrir öll fyrir það,
að lagaþræta geti orðið um drottinvald yfir landinu. Dóm-
urinn er að vísu að formi til bindandi úrslit sakarefnis
milli Dana og Norðmanna einna, en að efni og forsend-
um er hann alhliða ákvörðun um réttarstöðu Grænlands,
svo sem hver sá, sem les af skilningi, fær séð. Í milliríkja-
skiptum hefur og þessi skilningur verið lagður í dóminn.
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Niðurlag.
Norðmenn námu ríkisnámi 1931 hluta austurstrandar

Grænlands, sem þeir töldu vera einskis ríkis land (terra
nullius), áður en nám þeirra fór fram. Danir höfðuðu mál
gegn Norðmönnum fyrir Alþjóðadómstólnum i Haag til
ógildingar landnámi Norðmanna. Alþjóðadómstóllinn
dæmdi í því máli bæði um drottinvald yfir landshluta
þeim, sem Norðmenn höfðu lagt undir sig, og um drottin—
vald yfir öllu Grænlandi. Dómsorðið er skorinort: Danir-
eru taldir eiga drottinvald yfir öllu landinu. Um réttar-
stöðu Grænlands nú á tímum nægir að vísa til dómsins
eins. Þrátt fyrir þetta hefur verið rannsökuð í riti þessu
réttarstaða Grænlands til forna. Rétt þótti að gera þetta
sökum þess, að bræður Íslendinga námu þar fyrstir land. Eðli-
legt er, að kannað sé, hvort Íslendingar hafa með tómlæti
og aðgerðaleysi fyrr eða síðar spillt rétti sínum til Græn-
lands. Verður ekki séð, að um nokkra sök Íslendinga í
því efni sé að tefla. Bæði Íslendingar og Grænlendingar
komust undir erlent vald, sem sveik þá í tryggðum. Græn-
lendingar hlutu fjörtjón, en Íslendingar hjörðu af. Ekki
verður séð, að Íslendingar hefðu unnið nokkurn rétt til
Grænlands, þótt þeir hefðu krafizt þess, er þeir sömdu
við Dani 1918, eða gengið inn í mál Norðmanna og Dana
fyrir alþjóðadómstólnum. Það eina, sem Íslendingar geta
gert og ber að gera, er að leitast við eftir millirikjaleiðum
(diplomatiskum leiðum) að öðlast atvinnuréttindi í Græn-
landi. Danir standa enn i óbættum sökum við Íslendinga
fyrir kaupþrælkun á þeim um margra alda skeið. Rétt-
indaveizla á Grænlandi gæti verið þáttur í viðleitni þeirra
til að bæta margra alda órétt.

Reykjavík, í desember 1951.

Gizur Bergsteinsson.



Bréf Hans G. Andersen þjóðaréttarfræðings og Ólafs
Jóhannessonar prófessors, dags. 10. nóvember 1952, til
utanríkisráðherra :

„Þegar við undirritaðir höfðum, ásamt Gizuri Berg—
steinssyni hæstaréttardómara, verið skipaðir í nefnd til að
rannsaka réttarkröfur Íslands til Grænlands og nefndar-
menn höfðu kynnt sér að nokkru gögn málsins, varð að
samkomulagi, að einn nefndarmanna, Gizur Bergsteinsson
hæstaréttardómari, tæki að sér að semja ritgerð um málið,
og lauk hann því verki í desember 1951.
Við höfum síðan borið ritgerðina saman við rannsóknir

okkar á málinu og erum við sammála þeim efnisniðurstöð—
um hennar, að ekki sé fyrir hendi nægilegur grundvöllur
fyrir réttarkröfum af hálfu Íslendinga til Grænlands. Er
nefndin því sammála um svar við spurningu þeirri, sem
fyrir hana var lögð.

AllravirðingarfylLst,

Hans G. Andersen. Ólafur Jóhannesson.

Til utanríkisráðherra.“



Eftirmáli.
Menn þeir, sem voru síðla árs 1948 skipaðir til að láta

í ljós álit sitt um réttarstöðu Grænlands, Voru allir hlaðn—
ir margvíslegum störfum, og var þeim því óhæg seta á
löngum nefndarfundum. Það varð því að ráði, er nefnd-
armenn höfðu hver út af fyrir sig kynnt sér rannsóknar—
efnið nokkuð, að fela mér undirrituðum að semja um
það álitsgerð, eins og það kemur mér fyrir sjónir. Vann
ég síðan að þessu verkefni heima, er ég hafði stundir
frá öðrum störfum. Ég lauk þessu verki i des. 1951. Hafa
hinir nefndarmanna siðan haft ritgerðina til lestrar og
borið hana saman við athuganir sínar. Með þessum vinnu—
brögðum vannst það, að nefndarmenn hurfu ekki frá öðr-
um störfum vegna þessa verks.

Reykjavik, 20. nóv. 1952.

Gizur Bergsteinsson.


