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SIGURBUR GIZURARSON, stud. jur.:

LÖGTEIKN OG
LÖGTRÚNADUR

I. FORSPJALL.
Lögfræðin hefur tekið miklum breyt-

ingum á þessari öld. Er oft haft orð á, að
svonefnd hugtakalögfræði eigi ekki leng—

ur upp á háborðið. Satt er, að fræðimenn
telja sig nú ekki vera jafnbundna og að-
ur af gildandi meginreglum, heldur reyna um fram allt að móta þá reglu, sem
bezt hæfi þjóðfélaginu. Allt að einu ræður þó samræmið við aðrar réttarreglur
miklu, þegar ný regla er sköpuð. Þá ber og að hafa í huga, að aldrei verður
með öllu komizt hjá að beita orðum og hugtökum, sem svo flókin eru, að kast—
ljósunum verður að beina sérstaklega að þeim.

Hugsun lögfræðingsins getur því aðeins orðið skýr, að honum sé nokkurn
veginn ljóst, hvað í lögfræðilegum orðum og hugtökum felst.

Ekki er laust við, að mér hafi vafizt tunga um tönn, þegar skýra skyldi
merkingu orðsins legitimation. Hvert er hugtak þessa orðs? Í þessari rit-
gerð verður þess freistað að raða saman nokkrum fróðleiksbrotum um legi—
timation. Notuð verða meðal annars tvö nýyrði um hugtakið, lögteikn og
lögtrúnaður, og gefa þau ef til vill nokkra hugmynd um efnið.

' :;

11. LÖGTEIKN, LÖGTRÚNABUR oc RÉTTARSKIPUNIN.
Ekki alls fyrir löngu var sýnd hér í Reykjavík kvikmynd, sem nefndist

á frummálinu „The wrong arm of the law“. Myndin fjallaði skoplega um
afbrotamenn, sem urðu fyrir barðinu á því, sem þeir ranglega héldu vera
réttvísina. Nokkrir enn þá ósvífnari þorparar höfðu dulbúizt sem lögreglu-
menn og komu þeim ávallt í opna skjöldu, þegar þeir höfðu lokið vandlega
undirbúnu og að öðru leyti vel heppnuðu innbroti. Kastskeyti og gylltir
hnappar hinnar ímynduðu lögreglu höfðu slík áhrif, að þeim féllust alveg
hendur og létu þýfíð möglunarlaust af hendi. Þessi grátbroslegi leikur endur—
tók sig nokkrum sinnum. Áður en lauk, var þó ekki örgrannt um, að þjóf-
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arnir yrðu fyrir vonbrigðum, þegar þeir voru látnir lausir við svo búið
og þá vitaskuld slyppir og snauðir.

Kvikmyndin flutti ekki alvöruþrunginn boðskap, en sýndi samt í
sterkum litum, hverju máli útlítsgervið varðar í skiptum manna. „Errare
humanum est“ segir latneskt máltæki. Því verður að virða mönnum til vor-
kunnar, þótt þeir reisi dóm um menn og málefni einatt á útlitinu og um-
búðunum.

Íslendingasagnir herma, að menn hafi snemma gert sér þess fulla grein,
að „gáttir allar áðr gangi framm of skyggnask skyli“. Þess vegna voru sendi-
boðar ekki teknir trúanlegir, nema þeir hefðu nokkur sannindamerki þess,
að þeir kæmu frá þeim, er þeir kváðust. Þessi merki nefndust jarteikn, sem
síðar breyttust stundum í jartegn eða jarteín. Í Flateyjarbók segir á einum
stað: „til sannra jartegna, at þú segir satt, fær þú honum kníf ok belti, er
ek sendi honum“. ]arteiknin voru legitimation sendimannsins. Í samræmi við
þetta er ekki úr vegi að nefna sannindamerki um lagalegan rétt manna lög-
teikn eða lögteini, sbr. skírteini.

Réttarskipunin (objektiv ret), þ e. lögin í víðtækustu merkingu, setur
þegnunum ákveðnar reglur. Margar þessara reglna kveða eingöngu á um,
hvernig þessu eða hinu skuli háttað, en láta ekkert uppi um, hvað við liggi,
ef út af er brugðið. Í eignarréttinum er kveðið á um eignaskiptinguna í
þjóðfélaginu, en oft er þar ekki minnzt einu orði á Viðurlögin, ef þessari
skiptingu yrði raskað. Þennan hluta réttarins nefna menn hinn efnislega
rétt (primær ret). Efnislegur réttur ákveður þá háttsemi, sem krafizt er af
þegnunum. Hann tilgreinir nauðsynleg —- en ekki nægileg —— skilyrði dóm—

fellingar og nauðungarathafna. Hlíti menn þessum reglum, eru þeir sólar-
megin laganna. En réttarreglurnar mundu oft verða lítið annað en dauður
bókstafur, ef ekki væri kveðið á um viðurlög við skerðingum á hinum
efnislega rétti. Þess vegna geymir réttarskipunin jafnan einnig reglur, sem
kveða á um viðurlögin. Þennan hluta réttarins mætti nefna viðurlagarétt
(sekundær— eller sanktionsret). Viðurlögin eru þó ekki tiltækileg, nema dóm—

felling hafi átt sér stað. Dæmi um viðurlagarétt eru skaðabóta- og refsi-
réttur. Í þriðja lagi tala menn um dómskaparétt (tertiær ret eller proces),
sem tilgreinir nánari skilyrði þess, að dómur fáist og fullníst, svo reglur
um ákæru, sönnun og málsmeðferð fyrir dómstólum og handhöfum fram—

kvæmdarvalds. Framangreind skipting réttarins er fyrst og fremst gerð til
hagkvæmnis— og skilningsauka, en í reyndinni eru þessar þrenns konar reglur
meira eða minna samslungnarl)

Meginmarkmið réttarskipunarinnar er, að þegnar ríkisins fái lifað saman
í sátt og samlyndi. Flestar réttarreglur miða þess vegna að því að veita hverjum
manni þann rétt, sem hann verðskuldar. Réttur sá, sem hver maður hlýtur,
er venjulega nefndur einstaklingsréttur eða aðiljaréttur (subjektív ret) and-

1) Alf Ross: Indledning i Retsstudiet, bls. 130 og Ret og retfærdighed, bls. 256.
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stætt hlutlægum rétti (objektív ret) eða réttarskipuninni. Nú á síðustu árum
hafa verið bornar brigður á gildi þess að tala um einstaklingsrétt yfir höfuð.
Sumir fræðimenn hafa þannig hafnað hugtakinu einstaklingsréttur með öllu,
eins og t. d. Svíinn Lundstedt.1). Víst er, að ekki sjaldan er óeðlilegt að tala
um einstaklingsrétt í tilvikum, þar sem réttarskipunin þó veitir ákveðnum
hagsmunum einstaklinga réttarvernd.

Hvað sem þessu deiluefni liður, er þó ótvírætt, að bókstaflega allir þegn—
ar réttarríkja nútímans njóta réttarverndar hinna margvíslegustu hagsmuna,
og að öllum jafnaði virðist fyllilega eðlilegt að segja þessa aðila eiga rétt.
Andstætt rétti manna stendur einnig ávallt einhvers konar skylda. Maður
á rétt til umráða yfir hlut, og þá verða aðrir menn að virða þau umráð.
Þeir bera því í vissum skilningi skyldu. Maður getur sömuleiðis átt kröfu-
rétt á hendur öðrum manni. Þessi maður er skyldugur til að inna vissa
greiðslu af hendi, enda nefnist hann skuldari. Ríkið sjálft getur einnig
verið skuldari eða kröfuhafi.

Í ríkinu úir og grúir af réttindum og skyldum. Því er skiljanlegt, að
vandrötuð er leiðin frá vöggu til grafar í gegnum réttarríkið. Menn reka sig
á réttindi annarra — iðulega sökum fávizku sinnar einnar saman. Sem betur
fer er réttlætiskenndin oftast nær mönnum sá áttaviti, sem gerir þeim kleift
að rata götu laga og réttar. Um þá fer þó nokkuð á líkan veg og ferðalanginn,
sem þekkir alla staðháttu heima hjá sér og á þar ekki á hættu að villast.
„Dælt er heima hvat.“ En hyggist hann kanna ókunna stigu, veitist honum
örðugra að átta sig á, hvernig landið liggur. Hann verður að draga landa-
bréf fram úr pússi sínu og bera saman við kennileiti. Ef hann fer villur vegar
í öræfum og torfærum, getur það orðið honum að fjörtjóni. — Sama máli
gegnir, ef leikmaður hættir sér út í önnur lagaleg viðskipti en þau, sem hann
rekur daglega. Hann getur sjaldan treyst réttlætiskennd sinni einni saman.
Til þess eru tilvikin of margvísleg og flókin. Hann verður að draga fram
landabréf lögfræðinnar, lagasafnið, eða fá sér leiðsögumann, löglærðan mann.
Hér fer á sama veg og um ferðalanginn. Villist hann af þröngri götu laga
og réttar, er voðinn vís. Þetta var orðað í rómverskum rétti með setning—
unni: „Ignorantia juris semper nocet“ (Vanþekking á lögum kemur ávallt
að sök).

Þessi grundvallarregla laganna getur oft virzt mjög óréttlát, þar sem
menn eru oft í afsakanlegri vanþekkingu á lögunum. Samt sem áður gildir
reglan að meginstefnu til óhögguð, en í einstaka tilvikum er veitt heimild
til að draga úr ósanngjörnum afleiðingum hennar, sbr. t. d. 3. tl. 74. gr.
alm. hegnl. nr. 19/1940. Sjá hér Hrd. XXIII: 132, og XXXIII:545, en sá
dómur virðist stangast gegn reglunni.

Í þessu efni má einnig minnast þess, að í hinum fjölbreytilegu nútíma-
þjóðfélögum eru ávallt að myndast ný athafnasvið, sem engin sett lög ná

l) Sjá—m. a. Ross: Ret og Retfærdíghed, bls. 224; Ussing: Erstatningsret, bls.
35 og Obligationsret, bls. 1.
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yfir, og á eldri athafnasviðum ber alltaf öðru hverju að höndum ný tilvik,
sem löggjafinn hefur ekki gert ráð fyrir. Í þessum tilvikum er starfsemi
dómstólanna að miklu leyti réttarskapandi. Naumur meirihluti dómenda í
fjölskipuðum dómstóli getur þannig skapað nýja reglu. Er því ekki að
undra, að leikmenn greini á, hvað sé réttur og skylda, þegar skoðanir spreng-
lærðra lögfræðinga skiptast í tvö horn.

Þessi skipan mála Virðist samt vera óhjákvæmileg. Eitt er víst, að ekki
hefur annað betra skipulag fundizt. En það leynir sér ekki, að af þessu skipu-
lagi leiðir mikíl vafamál um, hvað sé réttur og skylda. Menn greinir á,
hvað meta skuli úrslitasannindamerki þess, hvað sé réttur, og menn segja,
að réttarágreiningur rísi. Þetta er meginástæða þess, að menn hafa skilið
réttinn í sundur í tvo þætti, innri og ytri þátt. Jafnan eru þessir þættir sam-
fléttaðir, en stundum rakna þeir í sundur, og mikilsvert er að ganga úr
skugga um, hvað felist í hvorum þætti.

Í innra þættinum er almennt talið, að felist hinn raunverulegi réttur,
hinn efnislegi réttur. Á norðurlandamálum er hann venjulega nefndur
„material ret“ eða „beføjelse“, sem á íslenzku hefur verið þýtt með orðinu
heimild. Þessum rétti er oftast kostur að framfylgja með laganauðung, ef
að honum eru leiddar sönnur.

Ytri þátturinn er aftur á móti hin ytri sannindamerki, sem gefa til kynna,
að ákveðinn aðili eigi vissan efnislegan re'tt. Samsafn þessara sannindamerkja
er á norðurlandamálum nefnt „legitimation“. Nokkuð hefur vafizt fyrir
mönnum að tjá á íslenzku þá hugsun, sem í „legitimation“ felst. Kemur þar
til, að hugtakið hefur ekki fyllilega fastskorðaða merkingu. Stundum hafa
menn notað orðið heimild einnig yfir þetta hugtak, sbr. t. d. „heimildar-
áhrif“, en það verður að telja mjög óheppilegt, þar sem heimild táknar
einmitt hinn efnislega rétt. Eflaust tjá aðrar nafngiftir hugsunína betur,
eins og t. d. skinheimild, formleg heimild og skilríki. Hér hefur verið stungið
upp á orðunum lögteikn og lögtrúnaður.

Spyrja má, hver sé munur á lögteiknum og almennum sönnunargögnum.
Augljóst er, að lögteiknin geta verið sönnunargögn. Segja má, að lögteikn
séu sönnunargögn, sem réttarskipunin hefur þegar tengt hnitmiðaðar réttar-
Verkanir við, áður en það hefur komið til kasta dómstólanna að taka af-
stöðu til gildis þeirra. Danski lögfræðingurinn Jul. Lassen víkur snemma í
riti sínu um kröfuréttinn að þessari skilríkisathöfn. Hann segir m. a.: „Með
kröfuhafa er NB átt við þann, sem kröfuréttindi tilheyra, þar sem þau
teljast til fjár hans, en ekki við þann, sem einungis hefur lögteikn að því
er varðar kröfuna, þ. e. lítur út sem kröfuhafi, þannig að löggjöfin í ýmsum
efnum, unz annað kemur á daginn, býr að skuldara, þirðjamanni og honum
sjálfum, eins og hann væri kröfuhafi, t. d. þeim, sem hefur stolið skulda-
bréfi, sem hljóðar á handhafal).“

1) Jul. Lassen: Obligationsretten, Alm. Del, bls. 14.
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En orðið „legitimation“ er einnig notað til að tjá lagalega heimild (legal
beføjelse), þar sem ákveðnum aðila er fengin heimild til löggerninga á sviði
opinbers réttar eða einkaréttar þann veg, að löggjafinn tengir fullkomnar
réttarverkanir við löggerninginn sem slíkan án tillits til þess, hvort aðrar
reglur réttarins setja persónulegri heimild mannsins til þess að gera lög-
gerninginn ákveðnar skorður. Þannig hefur annað hjóna samkvæmt 12. gr.
laga um réttindi og skyldur hjóna nr. 20/1923 lagalega heimild til þess að
gera samninga vegna heimilisþarfa. Samningar þessir fá fullt gildi að lögum,
enda þótt það hjóna, sem slíkan samning gerir, hafi skuldbundið sig gagn-
vart maka sínum til að neyta ekki heimildar 12. gr. laganna, enda sé við-
semjandinn grandlaus. Sjá þó 13. gr. laganna. Þessa lagalegu heimild er
nærtækt að nefna lögtrúnað. Löggjafinn sýnir þeim, sem hlut á að máli,
sérstakan trúnað með því að binda afdráttarlausar lögfylgjur við löggern-
inga hans. Í löggjöfinni eru mýmörg dæmi lögtrúnaðar, svo sem 15. gr.
áðurgreindra laga nr. 20/1923, 11. gr. erfðalaga nr. 8/ 1962 og 82. gr. lög-
ræðislaga nr. 95 /1947 0. s. frv.

Vert er að hafa í huga enn eina merkingu orðsins „legitimation“. Orðið
er oft notað til að tjá mörkin milli hins lögmæta og ólögmæta. Hin nor-
ræna ólögmætiskenning hafði m. a. að markmiði að bregða upp heildar-
mynd af takmörkum athafnafrelsisins í þjóðfélaginu, að því er varðaði skaða-
bætur, refsingu og afstýrandi réttarúrræði. Þegar þessi takmörk lögmæts at-
ferlis eru ákvörðuð, eru tvö meginsjónarmið lögð til grundvallar. Annars
vegar er spurt, hvers krefst almennt athafnafrelsi í þjóðfélaginu. Hins vegar
er spurningin, hversu öfluga réttarvernd á að veita réttindum manna. Mörk-
in eru svo dregin eftir mati á þessum andstæðu sjónarmiðum. Hin norræna
ólögmætiskenning hefur sætt mikilli gagnrýni, og bornar hafa verið brigður
á gildi þess að afmarka ábyrgðargrundvöll hinna ýmsu viðurlaga réttarins
í einu lagi. Samt sem áður hefur ólögmætiskenningin eflaust varpað ljósi
á margt, sem áður var þoku hulið. Í skaðabótaréttinum hefur kenningin
orðið til leiðbeiningar, þegar skera skal úr því, hvort sú athöfn sé skaða-
bótaskyld, sem veldur þó nokkri hættu á tjóni, en þó ekki svo mikilli, að
fortakslaust beri að telja hana ólögmæta.

Almennt er við mat á því, hvort slíkar athafnir séu forsvaranlegar, annars
vegar höfð hliðsjón af skaðvæni athafnarinnar og hins vegar af almennu
þjóðfélagslegu gildi hennarl). Þannig getur hættulegur atvinnurekstur verið
forsvaranlegur sökum almennra þjóðfélagslegra hagsmuna, sbr. Hrd. XXIX:
112. Hér verður athöfnin lögmæt (legitimeret) sökum yfirgnæfandi almenns
gildis fyrir þjóðfélagið2). Athyglisverðar eru einnig þær röksemdir Ussings,
að athafnafrelsinu sé hætt, ef við það sé látið sitja að dæma bætur eftir
saknæmisreglunni, þegar um hættulegan atvinnurekstur er að tefla. Ef dóm-

1) Ussing: Erstatningsret, bls. 32.
2) _ — bls. 129.
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stólar hafa aðeins saknæmisregluna að styðjast við, freistast þeir til að herða
á kröfunum til öryggisráðstafana og til að úrskurða sök í tilvikum, þar sem
menn mundu almennt hrista höfuðið yfir slíkum úrskurði. Og þegar dóm-
stólarnir hafa stimplað visst atferli óforsvaranlegt, neyðast þeir einnig til
að banna það, ef þess er krafizt. Ef menn hafa á hinn bóginn reglu um bætur
að ósekju, þurfa dómstólarnír ekki að banna svo margar athafnir. Þeir geta
skorið úr spurningunni um bann, er þeir hafa lagt sjálfstætt mat á ástæður
með og á móti, og þurfa ekki “að draga ályktanir frá sjónarmiði bóta-
ábyrgðarinnarl).

Athöfn getur enn fremur orðið lögmæt sökum yfirgnæfandi hagsmuna
í hinu sérstaka tilviki (in concreto), eins og t. (1. á sér stað um neyðarrétt og
nágrennig). Neyðarástand getur m. a. gert stjórnarathafnir lögmætar, enda
þótt þær brjóti í bág við lögin eða jafnan krefjist lagaheimildar3). Almenn
neyðarréttarregla er lögfest í 13. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940,
en reglan telst almennt gilda án heimildar í settum lögum. Um nágrenni
eru athugandi tvær úrlausnir Hæstaréttar. Hrd. XX:407 fjallar um ágrein-
ing út af lóðamörkum í Reykjavík. Maður hafði keypt viðbótarskika við
lóð sína og gert að skrúðgarði, ræktað tré og runna. Hins vegar hafði honum
láðst að fá skriflegt afsal og láta þinglýsa því. Löngu síðar hafði annar maður
keypt nágrannalóðina. Sú lóð reyndist síðar ekki hafa þá stærð, sem afsalið
greindi, nema viðbótarskikinn væri meðtalinn, og var það í samræmi við
uppdrátt af lóðinni. Eigandi nágrannalóðarínnar hóf nú byggingu húss og
bílskúrs, eins og byggingaryfirvöldin höfðu staðsett þau á lóðinni. Hann
tók niður girðinguna á viðbótarskikanum, reif upp tré og runna á honum
og hagnýtti hann undir horn af húsi sínu og bílskúr og steypti bílskúr á
þeim lóðarmörkum, er hann taldi vera. — Hæstiréttur taldi það hafa í för
með sér mikla eyðileggingu verðmæta, ef dæmt yrði skylt að rífa niður þessi
mannvirki á viðbótarskikanum, og auk þess mundi útlit hússins og staðsetn-
ing brjóta í bág við reglur byggingaryfirvalda. Minni hluti dómenda vildi
hins vegar ekki ganga eins langt í því að telja skapað ástand orðið lögmætt
sökum yfirgnæfandi þjóðfélagslegra hagsmuna. Til er mjög sérkennilegúr
danskur dómur, sem sýnir glögglega, hversu mikil þörfin getur verið á því,
að bygging á lóð annars manns verði lögleg sökum yfirgnæfandi hagsmuna
in concreto. Maður nokkur hafði gert samning um kaup á lóð við lögráða-
mann lögræðissviptrar konu. Áður en yfirlögráðandi hafði staðfest söluna,
var lögræðissviptingin numin brott, og konan neitaði að standa við söluna.
Þegar öll tvímæli voru tekin af um það, að dómsmálaráðuneytinu væri ekki
skylt eftir brottnám lögræðissviptingarinnar að taka afstöðu til spurningar-
innar um staðfestingu, hlaut salan á lóðinni þess vegna að teljast ógild. Allt
að einu hafði kaupandinn reist byggingar og önnur mannvirki á lóðinni

l) Ussing: Erstatningsret, bls. 122.
2) _ _ bls. 33.
3) P. Andersen: Dansk Forvaltningsret, bls. 390.
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fyrir um það bil kr. 100.000.00 danskar. Við þessar aðstæður úrskurðaði
Hæstiréttur Danmerkur, að konan, sem ekki hafði sýnt fram á, að hún hefði
annarra hagsmuna að gæta í málinu en fjárhagslegra, væri skyldug til að gefaafsal á lóðinni gegn hæfilegu endurgjaldi, sem þó var ákveðið nokkru hærra
en sú fjárhæð, sem samið hafði verið um við lögráðamanninn.1) —— Sjá einnigHrd. XXX2541. Þar var talið, að yfirvöld skipulagsmála 1' Reykjavík gætuákveðið, hvers konar byggingar mætti reisa á lóð 1' Reykjavík, enda þótt með
því væri gengið á eignarrétt eiganda nágrannalóðar, sem kvöð átti í lóðina.
Hins vegar skyldi skorið úr um bótakröfur með eignarnámsmati.Í greindum tilvikum hefur athöfn orðið lögmæt sökum ákveðinna hags-
muna. Á hinn bóginn getur athöfn, sem samkvæmt almennu mati hefði
sloppið inn fyrir mörk hins lögmæta, orðið ólögmæt vegna skaðamarkmiðs
þess, sem athöfnina framdi?)

Hér á eftir verður fjallað nokkru nánar um gildi lögteikna í opinberumrétti (1) og einkarétti (2).

III. LÖGTEIKN Í OPINBERUM RÉTTI.
A. Opinberréttarlegt gerhæfz' .

Opinber réttur geymir aragrúa af valdreglum (kompetenceregler). Stjórn-arskrá vor veitir kjósendum til Alþingiskosninga vald til að ákveða, hverjirskuli sitja á Alþingi. Hún fær einnig Alþingi og forseta Íslands vald til að setja
lög landsins. Hún ákveður hverjir skuli hafa dómsvaldið á hendi, og svo mætti
áfram telja. Hinir ýmsu lagabálkar kveða svo nánar á um hina margbrotnu
valdskiptingu í þjóðfélaginu. Í löggjöfinni er jafnframt kveðið á um þau
skilyrði, sem menn verða að fylla til þess að fá valdið í hendur. Krafizt er
vissra hæfisskilyrða og auk þess verður venjulega að koma til opinberréttar—
legur gerningur.

Forvitnilegt er að kanna, hvort hinn opinberréttarlegi gerningur og ann-
að, sem til marks má vera um, að menn fari með þjóðfélagslegt vald, geti
haft í för með sér, að athafnir þessara aðila hafi fullar réttarverkanir, enda
þótt þeir fullnægi ekki hæfisskilyrðum.

Í 33. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/ 1944 er kveðið á um
skilyrði kosningarréttar til Alþingis og 34. gr. stjskr. mælir fyrir um kjör-
gengisskilyrðu til Alþingis. Bæði ákvæðin kveða á um persónulegar forsend-
ur þess, að menn geti öðlazt tiltekin réttindi eða öllu fremur tiltekið vald.
En valdið öðlazt menn ekki eo ipso, þ.e. á grundvelli réttarskipunarinnar,
fyrir það eitt, að þeir eru þegnar í ríkinu. Enginn getur krafizt þess að verða
alþingismaður, vegna þess að hann fullnægi skilyrðum 34. gr. stjskr. Hann
verður einnig að hafa hlotið löglega kosningu, en um kosninguna og kjör-
gengi hans á Alþingi sjálft úrskurðarvald, 46. gr. stjskr. Óskoraðan þing-

1) Knud Illum: Dansk Tingsret 11, bls. 15.
2) Ussing: Erstatningsret, bls. 63.
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mannsrétt hlýtur maður ekki fyrr en Alþingi hefur fellt úrskurð sinn, sbr.
5. mgr. 5. gr. þingskapalaga nr. 115 /1936. Þar segir, að fresti þingið úrskurði
um prófun kosningar og kjörgengis, þá taki sá, sem hlut á að máli, engan
þátt í störfum þingsins, unz það mál er útkljáð og kosning hans og kjör-
gengi viðurkennt. —— Í 50. gr. stjskr. segir svo, að glati maður kjörgengi, þá
missi hann þann rétt, sem þingkosningin veitti honum. Eðlilegt virðist að
skilja þetta ákvæði þannig, að þingmaður taki fullan þátt í störfum þingsins,
unz Alþingi hefur svipt hann þingmannsréttinum með úrskurði sínum.

En hvernig er háttað valdi kjósandans til að velja menn til þingsetu?
Fær kjósandinn þetta vald um leið og hann fyllir skilyrði kosningarréttar.
Athugun á lögum um kosningar til Alþingis leiðir í ljós, að svo er ekki.
Kjörstjórn má aldrei leyfa þeim manni, sem ekki stendur á kjörskrá, að
greiða atkvæði, enda þótt hann raunverulega uppfylli skilyrði kosningar-
réttar, sbr. 82. gr. ]. nr. 52 / 1959. Á hinn bóginn má ekki meina neinum að
greiða atkvæði, sem er á kjörskrá, þótt hann fullnægi ekki skilyrðum kosninga-
réttar, enda hafi eigi staða hans á kjörskrá verið véfengd með þeim hætti, sem
segir í 20.—24. gr. nefndra laga.

Í stjórnarskránni er hvergi minnzt á kjörskrár, en þær eru samt nauðsyn-
leg fylling á fyrirmælum hennar um kosningarrétt. Þær helgast af óhjákvæmi-
legri nauðsyn og eiga sér stoð í 3. mgr. 33. gr. stjskr.1)

Þeir aðilar, sem fá opinbert vald í stjórnsýslu, verða að fullnægja vissum
kröfum. Í 3. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 38 /1954
eru talin upp þau skilyrði, sem ríkisstarfsmenn verða að uppfylla. Opinbert
vald í stjórnsýslu öðlast aðili þó fyrst við skipun, setningu eða ráðningu til
embættis eða starfa. Almennt er talið, að stjórnsýsluaðili haldi hinu opin-
berréttarlega gerhæfi, unz hann er sviptur því með sérstökum gerningi eða
ákvæði, t. d. tímaákvæði í lögum eða skipunarbréfi, en reglur um þetta eru
þó ekki fullskýrar. Samkvæmt þessu getur borið svo við, að embættis- eða
sýslunarmaður haldi opinberréttarlegu gerhæfi, enda þótt hann hafi glatað
skilyrðum embættis- eða starfsgengis. Með þessu móti geta athafnir hans í
embætti eða starfa fengið fullt lagagildi, þótt grundvallarskilyrði skorti.
Athafnirnar teljast vera gildar, á meðan ógilding skipunar eða kosningar
hefur ekki átt sér stað, enda sé þeim ekki áfátt að öðru leyti. Ekki eru fræði-
menn á eitt sáttir um þessa reglu, en álíta verður, að hún sé í samræmi við
réttarþróunina og ríkjandi skoðun fræðimanna. Hér er í rauninni um þá
spurningu að tefla, hvort ógilding skipunar eða kosningar skuli hafa aftur-
virk áhrif eða ekki. Afturvirk áhrif mundu raska um of festu í stjórnarfram-
kvæmd og réttaröryggi þegnanna.?)

Svipuð sjónarmið gilda um dómendur. Hin almennu hæfisskilyrði dóm-
enda, sbr. 32. gr. laga um almenna meðferð einkamála í héraði nr. 85 / 1936

1) Ólafur ]óhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 203.
2) Ólafur ]óhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 181.
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ákvarðast frekar af tillitinu til virðingar dómaraembættisins og almennt for-
svaranlegri framkvæmd þess en þeim áhrifum, sem vöntun skilyrðanna
gæti haft á meðferð hvers einstaks máls. Andhverft er síðastnefnt sjónar-
mið allsráðandi um hinar sérstöku vanhæfisástæður, sbr. 36. gr. eml. Ekki
virðist heldur ástæða til, að slík almenn hæfisskilyrði skapi „aðiljarétt“
handa einstaklingum til þess að halda þeim fram. Jafnframt telst vera nægi-
leg trygging þess, að hæfisskilyrðin séu haldin, í því eftirliti, sem yfirvaldið
skal hafa með skipun í embættið. Hér kemur einnig til greina sama sjónar-
mið og í stjórnsýslunni, að það mundi leiða mikið öryggisleysi af því, ef
síðar upplýstir hæfisannmarkar hjá dómanda gætu leitt til ógildingar á öll-
um réttarathöfnum hans.1) Í dómi Hæstaréttar í I. bindi bls. 614 er fjallað
um tilvik, þar sem ólöglærður fulltrúi bæjarfógeta var settur til að gegna
bæjarfógetaembættinu í fjarveru fógeta, þar til önnur ráðstöfun yrði gerð.
Maður þessi kvað upp dóm. Dóminum var síðan áfrýjað til Hæstaréttar og
þess krafizt, að honum yrði hrundið, með því að maður sá, sem kvað upp
dóminn, hefði ekki haft löggildingu til dómsstarfa. Hæstiréttur hratt þessari
málsástæðu og ónýtti eigi dóminn á þeim grundvelli, að maðurinn hefði
verið ólöglærður. Sjá Morgunblaðið 5. jan. 1937 um skipun sýslumannsins í
Árnessýslu, þar sem gagnstæðri skoðun er haldið fram.

Frá framangreindum reglum verður þó að líkindum að gera undantekn-
ingu, þegar aðili sökum geðveiki telst hafa verið algerlega ósakhæfur. Hér
mælir margt með því að ógilda allar réttarathafnir hins ósakhæfa aðila ex
officio.

Reglur þessar, sem svipta ógildingu skipunar eða kosningar afturvirk-
um áhrifum eru enn þá í deiglunni. En þær lögfesta öðrum þræði — með
hinum opinberréttarlega gerningi — sjálfstæða lögteiknaskipun. Hinar opin-
berréttarlegu athafnir fá fullt lagagildi ef viss kennileiti eru til staðar. Al-
mennt skiptir grandleysi viðtakanda athafnar ekki máli um gildi hennar.

Þess verður þó að minnast, að aðilar, sem ekki fullnægja embættis- og
starfsgengi, geta vitaskuld bakað sér ábyrgð í starfi, enda þótt það haggi
ekki gildi athafna þeirra, sbr. einkum 14. kafla alm. hegnl. nr. 19/1940.

Í stjórnsýsluréttinum skipa svonefnd heimildarlög veigamikinn sess, t. d.
framfærslulög, skipulagslög, verðlagslög, vegalög, farsóttalög 0. s. frv. Svip-
aðar spurningar rísa í framkvæmd þessara laga og að framan greinir. Þessi
lög teljast opinberréttarleg fyrir þá sök, að réttarstaða einstaklinganna er hér
að miklu leyti ekki ákveðin beinlínis í lögum, heldur gert ráð fyrir sérstakri
stjórnarathöfn í búningi leyfis, veitingar, undanþágu, staðfestingar eða ákvað-
ar.2) Stjórnsýslugerningurinn leysir úr læðingi afl þessara lagabálka, en spurn?
ingín er, hvort knýta skuli sjálfstæðar lögfylgjur við gerninginn sem slíkan.

Í stjórnsýsluréttinum hafa svonefndir actus legitimi nokkra sérstöðu, en

1) H. Munch Petersen: Den danske retspleje 1, bls. 84.
2) Alf Ross: Indledning i retsstudiet, bls. 129.
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það eru stjórnarathafnir, sem veita viðtakanda þeirra hnitmiðuð opinber-
réttarleg eða einkaréttarleg lögsköp (status). Dæmi slíkra stjórnarathafna
eru skipun starfsmanna, ættleiðing, veiting háskólaprófs og hjúskaparstofnun.
Auðkenni þessara gerninga eru, að stofnuð réttarstaða er skýrt ákveðin í
lögum, og ekki er fært að veita gerningnum einstaklegt efnil). Slíka gerninga
má ógilda að fullnægðum skilyrðum, og oftast hefur ógildingin áhrif ex
tunc2). Ekki er sú regla þó einhlít. Ógilding hjúskapar hefur t. d. að megin—
stefnu aðeins áhrif ex nunc, 44. gr. laga nr. 39/1921 um stofnun og slit hjú-
skapar, sbr. þó 45.—46. gr. sömu laga. Sjá einnig það, sem áður var sagt um
skipun embættis- og starfsmanna.

B. Skilríki og sakaraðild.
Í réttarsambúð manna verða þeir harla oft að leggja umsvifalaust mat á

réttindi sín og annarra. Þegar manni er boðinn hlutur til kaups á markaði,
verður hann venjulega þegar í stað að leggja mat á, hvort seljandi raunveru-
lega eigi hlutinn. Síðar getur komið á daginn, að seljandi átti ekki hlutinn,
og kaupandi verður að sæta birgðakröfu þriðjamanns. Á hinn bóginn getur
slíkt réttindamat einstaklinganna leitt til þeirrar niðurstöðu, að þeir eigi
réttindi, sem þriðjimaður fer „með og þykist eiga. Maður gengur t. (1. á
markað og sér þar gamla reiðhjólið sitt til sölu. Eins fyrir það er hann þó
nauðbeygður til að virða sannindamerki um rétt annarra að vissu marki.
Réttaraðili verður venjulega að leita fulltingis ríkisvaldsins til þess að sækja
þann rétt, sem hann telur sig eiga. Í einstaka tilvikum getur réttaraðili þó
heimt rétt sinn upp á eigin spýtur úr höndum annarra. Um þetta fjalla regl-
urnar um neyðarrétt og gertæki. Þar orkar venjulega ekki tvímælis, hver eigi
réttinn. „Réttarvarzlan í þegnsins hendi“ eflir þar beinlínis réttaröryggið
í þjóðfélaginu, en jafnan er þessu á annan veg farið.

Meginregla er, að menn verða að leita úrlausnar dómstóla um réttar-
ágreining. Í stjórnarskránni nr. 33/ 1944 segir í 2. gr., að dómendur fari með
dómsvaldið. Dómstólar hafa vald til að dæma hvert það sakarefni, sem
lög og landsréttur nær til, nema það sé undan lögsögu þeirra skilið samkvæmt
lögum, venju eða eðli sínu, eins og segir í 66. gr. laga um meðferð einka-
mála í héraði. Í 61. gr. stjskr. segir enn fremur, að dómendur skuli einungis
fara eftir lögunum.

Sakaraðili getur hver sá verið, sem getur átt réttindi eða borið skyldur,
45. gr. eml. Menn geta farið með hvaða mál sem er fyrir dómstólana, sé
hugsanlegt, að þeir geti átt hin tilteknu réttindi eða hagsmuni, enda sæki
þeir málið á löglegu varnarþingi. Samkvæmt þessu er forsenda sakaraðild-
arinnar málsóknarréttur eða það, sem á norðurlandamálum er nefnt „søgs-

l) Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret, bls. 406.
2) Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 167.
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maalskompetence“.Hvort maður geti verið sakaraðili, fer fyrst og fremst eftir
því, hverra réttarlegra hagsmuna hann er álitinn hafa að gæta. Orðið réttindi í
45. gr. eml. ber að skýra rúmt, þ. e. almennt sem þá hagsmuni, sem réttarskipun-
in með hlutlægum hætti veitir einstaklingunum.1)Samkv. 2. mgr. 45. gr. eml.
leiðir aðildarskortur sóknaraðila til sýknu. Þetta er þó aðeins að svo miklu
leyti rétt, sem sóknaraðili gæti frá almennu sjónarmiði átt þann rétt, sem
hann sækir, en síðan reynist svo ekki vera. Ef á hinn bóginn maður sækir i
dómsmáli rétt, sem hann frá almennu sjónarmiði gæti alls ekki átt aðild að,
þá mundi rétt að beita frávisun. Frávísun mundi þannig varða, ef maður
höfðaði mál á hendur bæjarstjórn Reykjavíkur og krefðist, að lagt yrði lög-
bann við byggingu ráðhúss í tjörninni2). Mjög örðugt úrlausnarefni hefur
reynzt að setja fram ákveðnar reglur um sakaraðildina, þegar um meint brot
í stjórnsýslu er að tefla3). Danskir dómstólar hafa í slíkum tilvikum oft
sýknað, þ. e. eigi talið málshöfðunina fjarstæðu, þótt'niðurstaðan gengi
eigi málssækjanda í vil.

Einar Arnórsson segir í Almennri meðferð einkamáli í héraði á bls. 85,
að sakaraðildin sé heimild sóknaraðila að réttindum þeim, sem hann sækir
sér til handa og samsvarandi skylda varnaraðila. Hér er ranglega talað um
sakaraðild í réttarfarslegri merkingu, af því að fleiri geta verið sakaraðilar
en þeir, sem raunverulegan rétt eiga. Það sem Einar Arnórsson kallar þarna
sakaraðild, er á norðurlandamálum nefnt „saglig kompetence“ eða „saglig
legitimatíon“), þ.e. sú bærni eða skilríkishöfn, sem ákvarðast af almennum
reglum einkaréttar (borgaralegs réttar). Hér er um að tefla hinn raunveru—
lega rétt, sem um er deilt, en ekki sakaraðildina eða málssóknarréttinn. Dóm-
arinn úrskurðar í dómsorði sínu, hvor málsaðila eigi þá hagsmuni, sem um
er deilt. Dómsniðurstaðan telst fullnaðarsönnun um hinn efnislega rétt, 196.
gr. eml., en þar segir, að dómur skuli hafa fullt sönnunargildi um þau máls—
atvik, sem í honum greinir, þar til hið gagnstæða sannast.

IV. LÖGTEIKN Í EINKARÉTTI
Ekki leynir sér, að skipting þessarar ritgerðar í opinberréttarlegan og

einkaréttarlegan þátt hlýtur að vera laus í böndunum. Réttarskipunin er
órofa heild og þess vegna eru allir þættir hennar meira eða minna sam-
slungnir. Skipulagsins vegna þykir þó heppilegt hér sem tíðast annars staðar
að skipa efninu með nokkrum hætti í deildir.

:Hér á eftir verður drepið á nokkur atriði 1 einkaréttinum, þar sem lög—

1) Sjá Ussing: Erstatningsret, bls. 35 og Hurwitz: Tvistemál, bls. 312.
2) Sjá greinargerð með frumvarpi að nýjum lögum um meðferð einkamála í

héraði, bls. 48.
3) ó. jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 321.
4) Hurwitz: Tvistemál, bls. 67.
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teikn og lögtrúnaður skipta einna helzt máli. Fyrst verður rakið með hverjum
hætti menn verða réttaraðilar (a), því næst verður fjallað um vörzlur og
tilheyrslu (b), samninga (c), umboð (d) og kröfuréttindi (e).

A. Gerhæfi á sviði einkamálaréttar.
Rétthæfi er hæfi til að vera réttaraðili. Rétthæfið fer því eftir löggjöfinni

á hverjum tíma. Nú hafa allir menn rétthæfi að íslenzkum rétti, og verða
þeir ekki sviptir því með dómi, eins og áður fyrr átti sér stað með skóggangs—
refsingu. Rétthæfi manna getur verið mjög mismunandi mikið þrátt fyrir
meginreglu íslenzks réttar um jafnræði allra fyrir lögunum. Geysilegur munur
er þannig á rétthæfi fósturs skv. 21. gr. erfðalaga nr. 8/1962 og rétthæfi til
æðri embætta í þjóðfélaginu, sbr. t. d. 5. gr. laga um Hæstarétt Íslands nr.
57 /1962. Þessi mismunur er þó ekki talinn brjóta í bág við tilgang jafnræðis-
reglunnar, en kappkostað er, að þegnarnir hafi rétthæfi í samræmi við þann
skerf, sem þeir leggja til þjóðfélagsins með hæfileikum sínum, þroska, þjálf-
un 0. s. frv.

Gerhæfið er ein tegund rétthæfis. Í gerhæfinu felst fyrirheit þjóðfélagsins
um, að löggerningar hins gerhæfa muni öðlast fulla lögvernd, enda fullnægi
þeir skilyrðum laganna. Menn gera glöggan mun á gerhæfi á sviði opinbers
réttar og einkaréttar. Í opinberum rétti öðlast menn gerhæfið fyrir tilstilli
sérstaks gernings stjórnarvalds. Í einkaréttinum fæst gerhæfið hins vegar eo
ipso, þegar skilyrði þess eru uppfyllt. Þannig fær sá, sem nær 16 ára aldri,
ráð fyrir persónulegum högum og nefnist sjálfráða. Fjárráða verða menn
21 árs. —

Samkvæmt áður sögðu fæst einkaréttarlegt gerhæfi, án þess að nokkur
opinber skráning fari fram. Viðsemjendur verða því að láta sér nægja sem
skilríki um gerhæfið útlit þess, sem hlut á að máli, fæðingarvottorð, skírnar-
vottorð og önnur skírteini um aldur. Aldursmat, sem reist er á útlitinu einu
saman, er heldur ótraust, þar sem menn eru mjög mismunandi bráðþroska.
Með hliðsjón af tilgangi lögræðislaganna nr. 95 / 1947 verður að gera mjög
strangar kröfur til manna um, að þeir gangi úr skugga um aldur viðsemjenda
sinna, þegar vafi getur leikið á, hvort þeir hafi öðlazt gerhæfi. En vitaskuld
getur ólögráða maður bakað sér ábyrgð með vísvitandi ósannindum um
aldur sinn.

Á allt annan veg horfir málið við, þegar gerhæfissvipting á sér stað.
Útlit og aldursvottorð manna breytist vitaskuld ekkert við lögræðissviptingu,
og þess vegna fer fram opinber skráning á lögræðissviptíngunni til þess að
vara grandlausa Viðsemjendur við. Þannig heldur dómari skrá yfir alla lög-
ræðissviptamenn í lögsagnarumdæmisínu. Sömuleiðis er haldin heildarspjald—
skrá. yfir alla lögræðissvipta menn hér á landi í Dómsmálaráðuneytinu. Og ef
um fjárræðissviptíngu er að tefla og hinn fjárræðissvipti á fasteign eða hér
skrásett skip, eða rekur atvinnu, sem geta ber eða getið er í verzlunarskrá,
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:þá skal skrá athugasemd um úrskurðinn 1 varnarþingi fasteignar eða skips
og í verzlunarskrá, sbr. 11. gr. lögræðislaganna nr. 95/1947.

Í 19. gr. lögræðislaganna er kveðið á um, hvern rétt viðsemjandi lögræðis-
svipts manns öðlist, ef hann semur við hann á tímabilinu frá lögræðissvipt—
ingu til birtingar í Lögbirtingarblaðí. Aðalreglan er, að grandlaus við-
semjandi öðlast engan rétt með samningi við hinn lögræðissvipta, eftir að
úrskurðurinn um lögræðíssviptinguna hefur verið skráður. Þessi aðalregla
er þó bundin því skilorði, sé um fjárræðissvipting að tefla, að úrskurðurinn
hafi verið birtur 1' Lögbirtingarblaðinu innan tveggja vikna, ef hann er
kveðinn upp í Reykjavík, en ella innan sex vikna frá skrásetningu hans.
En farist þessi birting úrskurðar fyrir, öðlast allir samningar við grand-
lausan viðsemjanda gildi, unz birting hefur átt sér stað.

B. Vörzlur og tilheyrsla
Rétturinn hefur frá ómunatíð verið valdbundinn. Valdið skapar réttin-

um virðingu. Fyrsti rétturinn var eflaust hnefarétturinn, réttur hins sterkari,
ef rétt skal kalla. Hin raunverulega valdhöfn var fyrstu réttartáknin, sem
virt voru. Af þessum jarðvegi spratt vörzluhugtakið. Ólafur Lárusson segir
í Eignarrétti sínum, að fyrstu vörzlurnar, hinar virku vörzlur, hafi verið
persónulegt vald manna yfir eign.

Vörzluhugtakið hefur skipað virðulegan sess í lögfræðinni. Mikil heila-
brot hafa átt sér stað í því skyni að skilgreina hugtakið og afmarka það.
Stafaði þetta af því, að vörzlurnar voru taldar nauðsynlegt skilyrði margvís-
legra réttarverkana, eins og t. d. hefðar, arðtöku, eigendaskipta, stofnunar
handveðréttar 0. s. frv. Til eflingar almennu réttaröryggi þótti einnig þörf
á að veita vörzlunum vissa sjálfstæða lögvernd. Kom þetta skýrt fram þegar
í rómverskum rétti, þar sem gerður var munur á málum til vörzluheimtu
(possessorium) og málum til réttarheimtu (petitorium). Mikilvægi varzlnanna
kom þá og fram í því, að vissar skyldur voru lagðar á vörzlumann, t. (1. varð
hann að svara til skaðabóta fyrir tjón, sem hlauzt af hlut í vörzlum hans.
Miklu máli skipti vörzluhugtakið einnig til aðgreiningar á auðgunarglæpum
í refsiréttínum.

Í rómverskum rétti var hið frágreinda vörzluhugtak (abstrakt besiddelses-
begreb) mótað. Það einkenndist af tveimur þáttum: Raunverulegu valdi yfir
hlutnum (corpus) og vilj anum eða vitundinni um að hafa vörzlurnar (animus).
Á þessu stigi voru vörzlurnar orðnar annað og meira en sannindamerki ein.
Inn í vörzluhugtakið hafði verið ofinn huglægur þáttur (subjektiv faktor),
þar sem var viljinn eða vitundin um vörzlurnar.

Einna mestum stakkaskiptum tók vörzluhugtakið, þegar Þjóðverjinn Ihe-
ring mótaði það með sýnu frjálslegri hætti en áður tíðkaðist í riti sínu,
Úber den Grund des Besitzesschutzes, sem birtist á ofanverðri síðustu öld.
Ihering hélt á loft hinu tilgangsákvarðaða vörzluhugtakí. Samkvæmt skil-
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greiningu hans skipti öllu máli, hvort hlutur var á þeim stað, sem kom
heim við fjárhagslega ákvörðun hans. Í þessari mynd gáfu vörzlurnar oft
enga hugmynd um, hver hefði vörzlurnar, en einmitt í því höfðu sanninda—
merki þeirra verið fólgin.

Allt frá mektardögum rómversks réttar hefur vörzluhugtakið þannig verið
undir hamri fræðimanna, sem hafa keppzt við að móta það, svo að það yrði
nothæft á öllum sviðum lögfræðinnar. Fyrir bragðið varð hugtakið mjög
flókið, í rauninni eins konar yfirhugtak margra annarra. Við vörzlurnar
voru svo tengdar margvíslegar hnitmiðaðar réttarverkanir.

Oft voru þessar réttarverkanir tengdar við vörzlurnar einar, og þurftu
engin önnur skilyrði að koma til. Vörzlurnar urðu þess vegna eins og pen-
ingurinn, sem stungið er i sjálfsalann og hefur um leið og hann fellur full-
komnar lögfylgjur. Daninn Torp benti mönnum á, að þarfleysuverk væri
að burðast með svo flókið vörzluhugtak, ef nokkur kostur væri að komast
hjá því. Að hans viti voru vörzlurnar afstætt hugtak, sem aðeins fælu í sér
visst lágmark skilyrða. Til þess að vekja hinar margvíslegu réttarverkanir,
þyrftu einnig ýmis önnur skilyrði að koma til viðbótar. Þess lágmarks yrði
að krefjast, að hluturinn væri háður drottinvaldi ákveðins manns, þ. e. til-
heyrði fjármálasviði þess manns og hefði ekki horfið honum sjónum. Auk
þess yrði að krefjast meira eða minna til að fylla vörzluskilyrðin eftir því,
hver afstaða hlutarins væri.

Fr. Vinding Kruse gekk feti framar en Torp. Hann taldi berlega, að
mörg þau réttaráhrif, sem löngum höfðu verið tengd við vörzlurnar, ætti að
rekja til annars hugtaks, sem hann nefndi tilheyrslu (tilhörsel). Vörzlurnar
væru aðeins ytri afstaða, sem einhver maður stæði í gagnvart eign. Til-
heyrslan væri á hinn bóginn innri réttarstaða, sem tengdi eign varanlega við
einhvern mann. Vörzlurnar taldi Kruse ekki vera rétt, heldur aðeins afstöðu.

Tilheyrslan gefur til kynna, hjá hverjum hlutur á að vera. Tilheyrslan
veitir enn þá sterkari líkur en nokkurn tíma vörzlurnar um hinn efnislega
rétt að hlutnum, eignarréttinn. Þó verður tilheyrslunni ekki með öllu jafnað
til efnislega réttarins. Geymslumaður á ekki geymsluhlutinn, þó að hann
eigi hjá honum að vera. Margvíslegustu tákn geta borið vitni um tilheyrsl-
una, þ. á m. vörzlurnar, en enn fremur alls konar skráningar, Skjöl 0. fl.

Í, íslenzkum rétti hafa kenningar Vindings Kruses fengið góðar undirtektir
í Eignarrétti Ólafs Lárussonar. Ótvíræður ávinningur er í því að fá einfalt
vörzluhugtak í stað þess lögfræðilega víravirkis, sem það var áður fyrr orðið
í fræðiritum. Er ljóst, að hugtök lögfræðinnar mega helzt ekki verða flóknari
en svo, að unnt sé að krefjast með nokkurri sanngirni, að meðalgreindur
leikmaður fái skilið inntak þeirra.

Með tilkomu tilheyrsluhugtaksins hefur fengizt heildarhugtak yfir öll sönn-
unargögn í eina ákveðna átt, þ. e. hjá hverjum ákveðinn hlutur eigi að vera.
Vínding Kruse ræðir þetta hugtak sitt ýtarlega í riti sínu Ejendomsretten.

Landi Kruses W. E. von Eyben tekur tilheyrsluhugtakið til nánari at-
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hugunar í riti sínu Formuerettigheder. Hann drepur m. a. á umræður um,
hvort vörzlurnar skuli skoðast réttur. Niðurstaða manna um þetta efni hefur
venjulega verið, að vörzlurnar séu ekki réttur, heldur raunverulegar aðstæður.
Á þetta má fallast, þegar litið er á vörzlurnar sem allar aðstæður ákveðins
hlutar, sem leiða til þeirrar ályktunar, að hluturinn tilheyri vissum aðila.
Tilheyrslan hefur á hinn bóginn skoðazt sem réttur. Það er rökstutt með því,
að tilheyrslan hafi í för með sér vissar réttarverkanir. Með þessu móti er
gerður munur á tilheyrslu og tilheyrsluþáttunum. Tilheyrslan er réttarleg
tengsl eignar við ákveðinn mann, en tilheyrsluþættirnir eru þær staðreyndir,
sem leiða af sér þá ályktun, að viss eign tilheyri ákveðnum manni. Í sam-
ræmi við þetta setur Eyben Upp tvenns konar stigrunur skyldra hugtaka.
Í aðra deildina skipar hann: „Vörzlum“ — „tilheyrsluþáttum“ — „sérhverri
réttarstofnandi staðreynd“. Hér er um að tefla raunverulegar aðstæður, sem
vekja vissar réttarverkanir. Flokkur þessara staðreynda verður yfirgripsmeiri,
eftir því sem sækir fram 1' stigrununa. Hins vegar skipar hann saman í deild:
„réttarverkunum varzlna“ — „tilheyrslu“ — „sérhverjum efnislegum rétti“.
Að áliti Eybens hefur tilheyrslan samkvæmt þessu ekki vissar réttarverkanir,
heldur er hún vissar réttarverkanirl). Hann bendir enn fremur á, að séu
framangreind sjónarmið lögð til grundvallar, vínnist ekki mikið með því
að greina á milli efnislegs réttar og tilheyrslu. Munurinn sé nánast réttar-
farslegs eðlis.

Hér á landi er margvísleg skráning réttinda lögmæt. Er skemmst að
minnast reglnanna um þinglýsingar eignarréttinda yfir fasteignum og skip-
um, sbr. 1. 30/1928, reglur um skráningu skipa á sérstaka skipaskrá, sbr.
lög nr. 17 / 1948, skráningu bifreiða á bifreiðaskrá, sbr. lög nr. 26/ 1958 og
svo mætti lengi telja. Allar þessar skrár bera vitni um tilheyrslu og eignar—
rétt þessara eigna. Ymsar lögfylgjur eru bundnar þessum skráningum, jafnvel
þótt ekki sé kveðið á um þær í hinum tilteknu lögum. Þinglýsing er talin
skipta miklu máli um lögvernd aflanda þessara réttinda gegn skuldheimtu-
mönnum og viðsemjendum þess, sem réttindunum afsalar. Áður fyrr var
kveðið á um þessar efnisréttarreglur í settum lögum, sbr. D. L. 5—3-28-30 og
tsk. 24/4 1833. Lagaákvæði þessi voru numin úr gildi með 16. gr. 1. nr.
30/1928 vegna mistaka Alþingis. Eins fyrir það hafa fræðimenn þó talið
reglur þessar gilda áfram með sama hætti. Á meðan settra laga nýtur ekki
á þessu sviði, hljóta dómstólarnir að hafa allmikið svigrúm til þess að
ákveða sjálfir, hversu mikið þeir leggja upp úr sönnunargildi skráninga um
hinn efnislega rétt. Framangreindar efnisréttarreglur um þinglýsingar eru
taldar ákveða traustnám í vissum tilvikum. Nýja þinglýsingarfrumvarpið,
sem fyrst var lagt fram á Alþingi árið 1959, kveður á um reglur í þessu efni.

Hinar fáu dómsúrlausnir, sem til eru um þetta efni hér á landi, virðast
bera vitni um aukna hneigð dómstólanna til að viðurkenna traustnám á

1) W. E. von Eyben: Formuerettígheder, bls. 80.
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grundvelli skráningar, en það kemur vitaskuld ekki til greina, nema vissum
kröfum um grandleysi sé fullnægt. Oftast nær er skráningin aðeins eitt af
mörgum sönnunargögnum um hinn efnislega rétt. Í Hrd. XIV:282 voru
málavextir, að félagsbúi hjóna, sem skildu að lögum, varð að skipta opin-
berum skiptum. Konan taldi, að nýbýlið uppi í sveit ásamt mannvirkjum
væri allt eign þeirra hjóna, en maður hennar sagði bróður sinn eiga það
hálft á móti þeim. Nýbýlið var skráð í veðmálabækur á nafn mannsins.
Þrátt fyrir Sönnunargagn það, sem veðmálabækurnar veittu, taldi HæStiréttur
hjónin aðeins eiga helming nýbýlisins. Komu þar á móti ýmis sönnunar-
gögn, sem þyngri þóttu á metunum. Í Hrd. XI:496 úrskurðar Hæstiréttur
hins vegar traustnám til handa grandlausum kaupanda bifreiðar. Málsatvik
voru þau, að S var skrásettur eigandi bifreiðar í bifreiðaskrá, en sveitarsjóður
hafði lánað honum bifreiðina sem styrkþega. Nú seldi S bifreiðina, og studd-
ist grandleysi kaupandans við bifreiðaskrána. Þar sem sveitarstjórnin lét það
viðgangast, að S væri talinn fyrir bifreiðinni i bifreiðaskránni, taldi Hæsti-
réttur kaupandann hafa eignazt bifreiðina fyrir traustnám. Niðurstaða dóms—

ins var þannig ekki einungis reist á skilríkjum skrárinnar, heldur einnig á
tómlæti sveitarstjórnarinnar. Í dómnum felst þess vegna ekki, að Hæstiréttur
hafi talið styrkþegann hafa öðlazt nægileg lögteikn til sölunnar með skrán-
ingunni einni.

Að öllum jafnaði eru málsaðilar aðeins tveir í dómsmáli. Dómurinn gerir
upp sakir málsaðila, en kveður ekki beinlínis á um rétt þriðjamanns. Geti
dómstóllinn ekki skorið úr um hinn efnislega rétt, er honum heimilt að

ganga skemur og láta nægja að kveða aðeins á um, hvorum málsaðilanna
eignin eigi nánast að tilheyra. Þannig er hugsanlegt, að dómstóllinn úr-
skurði aðeins, hvor deiluaðila eigi frekar re'tt, án tillits til þess, að einhver
þriðjimaður eigi betri rétt en deiluaðilar, enda þótt hann sé ekki málsaðili.
Eyben telur þó beina afleiðingu þessa vera, að líta verði á þann, sem hlutur-
inn „tilheyrir“, sem eiganda, unz annar maður sannar betri rétt sinnl).

Málið horfir nokkuð á annan veg við, þegar um er að tefla svonefnda eign-
ardóma skv. 220. gr. eml. og ógildingardóma skv. 216. gr. eml. Eignardómar
veita dómhafa ekki aðeins heimild að formi til um eignarréttinn2), heldur
kveða þeir einnig beinlínis á um hinn efnislega rétt3). Eignardómsmál og ógild-
ingardómsmál eru höfðuð gegn hverjum sem er og hafa því gildi inter omnes4).
Ógildingardómar samkvæmt 216. gr. eml. á skuldabréfum o. fl kveða hins vegar
eingöngu á um formlega heimild.
C. Grandleysi og samningsgerð

Kröfur þær, sem gerðar eru til samninga, svo að þeir verði gildir að lög-
um, hafa verið mjög breytilegar á hinum ýmsu skeiðum réttarþróunarinnar.

1) Eyben: Formuerettigheder, bls. 77.
2) E. Arnórsson: Almenn meðferð einkamáli, bls. 114.
3) Hurwitz: Tvistemál, bls. 272.
4) Hurwitz: Tvistemál, bls. 255.
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Áður fyrr hneigðist löggjafinn til að gera ákveðnar kröfur til búnings samn-inga og láta gildi þeirra velta á því, hvort þær voru fylltar, án tillits til
vilja eða hugarfars samningsaðila.

Stórstígar breytingar hafa orðið í þessum efnum, einkum á síðustu öld.Nú skiptir hugarfar loforðsmóttakanda meginmáli, en búningur samnings hef—
ur venjulega engin áhrif á gildi hans. Reglurnar í þessu efni hafa þróazt smám
saman í réttarframkvæmd. Hvað varðar hugarfarið, er venjulega spurt, hvortsamningsaðili hafi verið grandlaus, þegar hann hlaut rétt á grundvelli samn-
ingsins. Grandleysishugtakið hefur nú fengið fastskorðaða merkingu, og þaðm. &. lögfest með lögum um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr.7/1936. Grandleysið getur varðað annaðhvort ógildingarannmarka á samn-ingnum eða heimildarskort viðsemjandans. Þannig telst maður ekki veragrandlaus, eða vera í vondri trú, eins og það er einnig kallað, þegar hannsá eða átti að sjá, hvernig atvikum var háttað, og þess vegna viðhafði ekki
næga gát, ef hann uppgötvaði ekki ógildingarannmarkann eða heimildar-
skortinnl).

Spurningin um grandleysi samningsaðila er þó aðeins önnur ásjónan á
spurningunni, hversu veigamiklar réttarverkanir löggjafinn knýtir við þausannindamerki, sem aflandinn (erhververen) styður rétt sinn við. Að is-
lenzkum rétti er talin gilda svonefnd traustskenning, sbr. 1. mgr. 31. gr. smnl.nr. 7/1936. Samkvæmt þeirri kenningu hefur ósamræmi milli vilja og yfir-
lýsingar að öllum jafnaði ekki áhrif á gildi yfirlýsingarinnar, þegar lof-
orðsmóttakanda er ekki kunnugt um ósamræmið né á að vera kunnugt um
það. Reynt er að búa svo um hnútana, að nokkurn veginn tryggt sé, að
loforð séu haldin2). Yfirlýsingin hefur það, sem Norðmaðurinn Arnholm
nefnir hlutlægar lögteiknaverkanir (objektiv legitimationsvirkningý). ÞegarArnholm talar hér um hlutlægar réttarverkanir, á hann að sjálfsögðu við,að réttaráhrif yfirlýsingarinnar eru óháð viljaafstöðu þess, sem yfirlýsinguna
gefur, en vitaskuld eru réttaráhrifin í samræmi við grandleysisreglurnar háð
hugarfari loforðsmóttakanda.

Hvaða aðferð skal viðhafa við úrskurð þess, hvort loforð skuli sæta ógildisökum annmarka á yfirlýsingunni? Heppilegt sýnist að líta fyrst á tegundannmarkans. Ef loforðsgjafi hefur verið beittur ofbeldisnauðung samkvæmt
28. gr. smnl. eða hann er ófjárráða, sbr. 19. gr. lögræðislaga nr. 95/1947, þásætir yfirlýsingin jafnan ógildi þrátt fyrir grandleysi loforðsmóttakanda. Þessi
tvö tilvik eru hér nefnd fyrst, þar sem þau eru undantekningar frá aðal-
reglunni, sem er reist á traustskenningunni.

Ekki eru þó öll kurl komin til grafar, þó að gilt loforð hafi stofnazt.
Gilt loforð hefur komizt á laggirnar, en annað mál er að efna þetta loforð.
Oftlega er loforðsgjafinn þess ekki umkominn. Hann hefur t. d. lofað hlut,

l) Ussing: Aftaler, bls. 28.
2) Ussing: Aftaler, bls. 153.
3) Carl Arnholm: Alminnelíg avtalerett, bls. 55.
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en annar maður reynist eiga hlutinn. Þá er um vanheimild af hans hálfu
að tefla, sbr. t. d. 59. gr. kaupalaga nr. 39/1922. Alls ekki er þó með öllu
loku skotið fyrir, að loforðsmóttakandi fái þann rétt, sem honum hefur
verið lofað. Hér veltur niðurstaðan oft á því, hvort loforðsmóttakandi hefur
öðlazt nægileg lögteikn gagnvart heimildarmanni loforðsgjafa eða öðrum
réttartökum (successorer) loforðsgjafal). Í þessu efni gilda mismunandi
reglur, eftir því hvert andlag loforðsins er. Skal nú drepið á nokkur dæmi

þessa.
1) Tvísala á lausafé. Almennt er álitið, að vörzlurnar ráði úrslitum, þegar

gera skal upp á milli tveggja grandlausra loforðsmóttakenda. Loforðsgjafi
lofar fyrst A og síðan B sama hlutnum. B er grandlaus í þeim skilningi, að
hann hvorki veit né á að vita um loforðið til A. Ef hluturinn er enn í vörzlu
loforðsgjafa, þegar B fær loforðið og B fær vörzlur hlutarins, er talið rétt
að dæma honum eignarrétt að hlutnum. Sannindamerki B's eru svo þung
á metunum, að reglan prior tempore potior jure vikur.

11) Um fasteignir ber að gæta þinglýsingarreglna. Ef fasteign er seld
tveimur, hlýtur sá grandlausi kaupandi forgengi, sem fyrr afhendir heim-

ildarskjöl sín til þinglýsingar, 8. gr. laga um þinglýsingar nr. 30/1928. Sama
máli gegnir um skilríki þinglýsingar gegn skuldheimtumönnum seljanda
fasteignar. Á hinn bóginn er þinglýsingar t. d. þörf til að tryggja rétt fjár-
námshafa gegn þeim, sem með löglegum samningum kynnu að eignast rétt-
indi yfir fasteigninni, sbr. 2. mgr. 46. gr. aðfararlaga nr. 19/ 1887.

111) Um almennar kröfur og viðskiptabréfskröfur verður fjallað nánar
síðar.

Virkir framsalsgerningar krefjast grandleysis í tvær áttir. Í fyrsta lagi er
krafizt grandleysis um annmarka á sjálfum gerningnum. Í öðru lagi er krafizt
grandleysis um heimild framseljanda. En hvenær skal aflandínn vera grand-
laus. Aðalreglan er, að leggja beri til grundvallar það tímamark, þegar lof—

orðið kom til vitundar viðtakanda, sbr. 38. gr. smnl. nr. 7 /1936. Þetta er
vafalaust um annmarka á gerningum, en nokkuð er á huldu um heimildar-
skortinn. Ef maður hefur verið grandlaus, þegar loforðið kom honum til
vitundar, virðist yfirleitt ekki ástæða til að láta það varða hann réttindamissi,
þótt hann fái vitneskju um heimildarskortinn á tímabilinu þar til hann kemur
lögvernd sinni í lag.

D. Umboð
Að íslenzkum rétti getur maður ekki bakað í eigin nafni öðrum manni

persónulega skuldbindingu. Hins vegar getur hann ráðstafað fjárréttindum
annars manns, svo gilt sé, í eigin nafni, hafi hann fengið leyfi mannsins til
þess. Ráðstöfunarvald fæst enn fremur fyrir yfirlýsingu rétthafans til þriðja—

l) Carsten Smith: Hovedpunkter i formueretten, bls. 13.
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manns eða aðra framkomu hans gagnvart þriðjamanni, sem ber vitni um
valdveitingul).

Ekki er enn þá einsýnt um afstöðu íslenzks réttar til þess, að hve miklu
leyti menn verða skuldbundnir við gerninga annarra, sem lögteikn hafa
fengið frá hinum fyrrnefndu til ráðstafana á eignum þeirra. A útbýr B með
sannindamerkjum eða gerir aðstæður hans slíkar, að C fær þá hugmynd, að
B hafi rétt til að ráðstafa fé Als innan vissra takmarka. Eðlilegt er, að réttar-
skipunin láti A verða skuldbundinn við ráðstafanir B's til handa C innan
þeirra takmarka, enda þótt B hafi í raun og veru ekki þann rétt til ráðstafana,
sem aðstæður hans báru vitni um. A hefur allt að einu in casu lagt horn-
steininn að trausti C's. Eðlilegt er, að hann beri ábyrgð á því trausti, sbr.
stefnu Hæstaréttar í tilgreindum dómi í XI:4962).

Sannindatáknin skulu vera til orðin fyrir tilstilli þess, sem skuldbinzt.
Hér sem endranær er regla, að menn haldi viðbárunni um fölsun og svo um
ofbeldisnauðung og lögræðisskort.

'
.

Hér hefur verið rætt um ráðstafanir á fé annars manns í eigin nafni, sem
fá fullt lagagildi. En löggjöfin veitir hins vegar almennt eigi heimild til að
stofna til persónulegra skuldbindinga á hendur öðrum í eigin nafni. Þess
háttar skuldbindingar geta á hinn bóginn stofnast í nafni þess manns sjálfs,
sem skuldbindast skal.

Almennar reglur um staðgöngu (representation) heimila, að maður gefi
eða taki við viljayfirlýsingu í nafni annars manns (aðalmannsins), þannig
að aðalmaðurinn verði bundinn beinlinis eða fái rétt beinlínis. Staðganga
verður einkum til með þrennum hætti:

1) Með viljayfirlýsingu frá aðalmanni eða atferli, sem jafna megi til
viljayfirlýsingar. Þannig stofnast umboð.

2) Með opinberri skipun, sbr. skipaða lögráðamenn samkvæmt 25. gr.
lögræðislaga nr. 95 / 1947.

3) Með réttarstofnandi staðreynd, sem skapar staðgönguna með stoð í

settum lögum. Lögbornir lögráðamenn fá staðgönguheimild við fæðingu
skjólstæðings eða jafnvel fyrr, sbr. rétthæfi fósturs.

Um umboð hafa verið settar skýrar reglur í II. kafla laga um samnings-
gerð, umboð og Ógilda löggerninga nr. 7/1936. Maður telst hafa umboð til
að gera löggerninga, þegar hann fyrir viljayfirlýsingu eða annað atferli annars
manns hefur fengið vald til að gera löggerninga í nafni umbjóðandans við
þriðjamann með þeim áhrifum, að nmbjóðandi öðlast rétt beinlínis eða
skuldbinzt beinlínis gagnvart þriðjamanni3). '

Eftir norrænum rétti gilda gagnólíkar reglur um tvenns konar umboð.
Með stoð í 18. gr. smnl. má skilgreina aðra tegundina sem umboð, sem aðeins

1) Ussing: Aftaler, bls. 352.
2) A. Ross: Ejendomsret og ejendomsovergang, bls. 108.
3) Ussing: Aftaler, bls. 285.
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hvílir á yfirlýsingu umbjóðanda til umboðsmannsins. Hin tegundin tekur
til allra annarra umboða. Þau eru nefnd umboð með sjálfstæðri tilvist gagn-
vart þriðjamannil).

Um 18. gr. umboð gildir sú regla, að þriðjimaður getur aldrei stutt traust-
nám við þau lögteikn, sem felast í yfirlýsingu umbjóðanda til umboðsmanns.
Heimild og umboð svara hvort til annars. Umbjóðandi verður aðeins skuld-
bundinn við löggerninga, sem eru innan marka heimildar umbjóðanda til
umboðsmanns.

Umboð, sem á sér stoð í öðrum staðreyndum en yfirlýsingu umbjóðanda
til umboðsmanns, er á hinn bóginn ekki þannig tengt heimildinni. Vöntun
á heimild fyrirmunar að vísu þriðjamanni í vondri trú að öðlast rétt á
hendur umbjóðanda. En þegar þessum tilvikum sleppir, getur umboðsmaður-
inn skuldbundíð umbjóðandann, enda þótt heimildin hafi aldrei verið til
eða hún sé þrengri en umboðiðz).

Með stofnun umboðs myndast þrenns konar réttarafstaða:
a) Afstaða umbjóðanda og umboðsmanns, b) afstaða umbjóðanda og við-

semjanda umboðsmanns, c) afstaða umboðsmanns og viðsemjanda.
Áður fyrr var merking orðsins umboðs nokkuð á reiki, sbr. notkun orðsins

í Jónsbók. Nú hefur það fengið hnitmiðaða merkingu í einkaréttinum, sbr.
tilgreinda skilgreiningu. Um umboð með sjálfstæðri tilvist gagnvart þriðja-
manni ber sérstaklega að aðgæta, að orðið tekur fyrst og fremst til afstöð-
unnar milli umbjóðanda og þriðjamanns (c) Vinni þriðjimaður rétt á grund-
velli slíks umboðs án samsvarandi heimildar, segir Daninn Alf Ross, að
slokknun réttar sökum lögteikna (legitimationsekstinktion) eigi sér stað3).
Traustnám af þessu tagi á sér stað á grundvelli lögteiknanna einna sem slíkra,
án þess að frekari tryggingargerningar þurfi til að koma. Rétturinn stofnast,
þegar loforðið kemur til vitundar aflanda. Önnur dæmi slokknunar réttar
sökum lögteikna eru réttaröflun á grundvelli málamyndaskjals samkvæmt 33.

gr. smnl. og á grundvelli ráðstöfunarvalds maka samkvæmt 15. gr. laga um
réttindi og skyldur hjóna nr. 20/19234).

Til þess að svonefnd einföld réttindaslokknun (simpel ekstinktion) eigi
sér stað er aftur á móti krafizt sérstakra tryggingargerninga. Þannig vinnur
grandlaus aflandi hlutar venjulega því aðeins eignarrétt yfir hlutnum fyrir
traustnám, að hann hafi fengið vörzlu hans—“).

Í samræmi við réttarþróunina lætur löggjafinn lögtrúnað umboðsmanns
stundum haldast, þó að umboð sé ekki lengur fyrir hendi. Þannig heimilar
19. gr. smnl. fullkomnar réttarverkanir gerninga umboðsmanns, enda þótt

l) Ussing: Aftaler, bls. 290.
2) Ussing: Aftaler, bls. 290.
3) Alf Ross: Ejendomsret og ejendomsovergang, bls. 108.
4) Borum: Familieretten II, bls. 232.
5) Alf Ross: Ejendomsret og ejendomsovergang, bls. 116.
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umboðið hafi verið afturkallað eða ógilt, ef umbjóðandi hefur sérstaka
ástæðu til að ætla, að umboðsmaður muni samt sem áður gera löggerning
sín vegna við ákveðinn grandlausan þriðjamann, en lætur samt sem áður
fyrir farast að skýra þríðjamanni frá ógildingu eða afturköllun. Í sömu átt
ganga 20.—24. gr. smnl., en í 2l.—24. gr. smnl. telst umboðið sjálft þó haldast
þrátt fyrir brottfallsástæður.

Ussing telur fært að beita lögjöfnun frá reglunum um umboð með sjálf-
stæðri tilvist gagnvart þríðjamanni, hvarvetna þar sem manni eru veitt lög-
teikn til að koma fram í eigin nafni, og yfirlýsingin virðist að búningi sínum
og efni vera ætluð sem lögteikn gagnvart þríðjamanni til lagalegra ráð-
stafanal).

E. Kröfuréttindí.
Í samningi er að minnsta kosti eitt loforð. Loforðið getur hvort heldur

verið ráðstöfun fjárréttinda eða stofnun persónulegrar skuldbindingar. Sé
um persónulega skuldbindingu að tefla, stofnast krafa til handa viðtakanda
loforðsins. Hann er sagður eiga kröfurétt, og þessum kröfurétti getur hann
ráðstafað með nýju loforði til annars manns.

Sú var tíðin, að ekki var kostur að framselja kröfure'ttindi með gerningi
inter vivos. Samkvæmt „Common law“ voru kröfur að meginstefnu til ófram—

seljanlegar allt fram á 19. öld. Þá var skuldari alltaf í öruggri vissu, að hon-
um væri einungis skylt að gjalda hinum upphaflega kröfuhafa skuldina, á
meðan hún hafði hvorki fallið í arf né horfið á hönd skuldheimtumanna
kröfuhafa. Þá risu því fá vafamál um það, hvort réttur kröfuhafi væri á
ferð til innheimtu kröfunnar. Nú er hins vegar ótvíræð aðalregla, að kröfur
megi framselja. Kröfur ganga því milli manna eins og aðrir fjármunir.

Af sjálfstæðri tilvist krafna vaknar spurning, með hvaða móti kröfuhafinn
geti sannað, að hann sé réttur aðili kröfunnar? Kröfuhafa mundi oft reynast
þessi sönnun örðug, ef ekki hefðu myndazt skýrar lögteiknareglur í þessu
efni. Aðalmarkmið reglnanna er að tryggja, að skuldbinding skuldara auk-
ist ekki við aðilaskipti að kröfunni. Skuldarinn getur reitt sig á skilríki þau,
sem reglurnar ákveða, þegar hann er krafinn greiðslu eða hyggst greiða.

Reglum þessum má skipta í tvo meginflokka:
(a) Almennar kröfur. Veigamesta reglan er, að skuldari leysist, inni hann

greiðsluna af hendi til fyrrverandi kröfuhafa í grandleysi.
(b) Viðskiptabréf.
Skýrt ber að greina á milli skilríkja gegn skuldara og gagnvart þriðja-

manni. Skilríkí gegn skuldara gegna aðeins hlutverki í skiptum skuldara og
þess, sem greiðslu krefst eða veitir viðtöku. Skilríkí gagnvart þríðjamanni
geta hins vegar skipt máli um það, hvort aflandi kröfu fái hana fyrir traust—

1) Ussing: Aftaler, bls. 352.
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nám þrátt fyrir heimildarskort framseljandans. Hér er um að tefla lögteikn
framseljanda, sbr. það sem hefur verið sagt um umboð með sjálfstæðri til—

vist gagnvart þriðjamanni og lögteiknastofnun gagnvart honum.
Þá er enn fremur greint á milli skilríkja til réttarheimtu (aktiv legitima-

tion) og skilríkja til réttarviðtöku (passiv legitimation).1) Skilríki til réttar-
heimtu lúta að því, með hvaða hætti kröfuhafi verði að sanna rétt sinn,
er hann krefst greiðslu, þannig að skuldari baki sér vanefndarábyrgð, greiði
hann ekki. Skilríki til réttarviðtöku lýsir sér á hinn veginn í því, að greiði
skuldari 1' trausti til þeirra, leysist hann undan skuldbindingunni, enda þótt
réttur kröfuhafi hafi ekki verið á ferð.

Almennar kröfur og viðskiptabréfskröfur lúta gerólíkum reglum í þessu
efni. Stafar það af því, að viðskiptabréfskröfur eru órjúfanlega tengdar skjal-
inu, sem þær eru skráðar á.

(A) Almennar kröfur.
Algengustu stofnunarhættir krafna eru loforð og skaðabótaskyldar athafn-

ir. Yfirfæranleiki krafnanna fyrir framsal, erfð eða aðför skuldheimtumanna
hefur þó í för með sér, að skuldarinn veit aldrei, hvort krafan er horfin á
hönd nýs kröfuhafa. Honum er því mikill vandi á höndum. Lögteiknaregl—
urnar höggva á hnútinn. Þekki hann þær, vænkast hagur hans mjög. Lög-
teiknareglurnar efla einnig öryggi þess, sem eignast kröfur fyrir framsal.

l. Skilríki gegn skuldara.
a. Krefjist maður greiðslu, verður hann að sýna nægileg skilríki (til rétt-

arheimtu) þess, að hann sé kröfuhafi. Hann verður að sanna re'tt sinn með
tryggilegum hætti. Ella getur skuldari neitað að inna greiðsluna af hendi,
án þess að um vanefnd sé að tefla.

Vafi kann að leika á, hvað séu nægileg skilríki, þegar krefjandi tjáist
hafa fengið kröfuna fyrir gerning inter vivos. Venjulega þykir nægja til-
kynning frá framseljanda, sem beint er til skuldara, eða skrifleg framsals-
yfirlýsing, sem beint er til aflanda. Þá telst það einnig vera nægileg sönnun,
framvísi krefjandi dómi eða öðrum réttarúrskurði, þar sem krefjandi er við-
urkenndur kröfuhafi. Úrskurðurinn nægir, hvort heldur hann er á hendur
fyrrverandi kröfuhafa eða á hendur skuldara sjálfum?)

b. Skuldari leysist undan skuldbindingu sinni með því að greiða til fyrr-
verandi kröfuhafa i grandleysi, nema hann af sérstökum ástæðum verði að
virða rétt aflanda.

Reglan kveður á um skilríki fyrrverandi kröfuhafa til réttarviðtöku og
veitir grandleysi skuldara fulla vernd, styðjist það við þessi skilríki. Eðli máls
samkvæmt er reglan rýmkuð þann veg, að fyrrverandi kröfuhafi heldur í öll-
um greinum skilríkjum sem kröfuhafi, unz skuldari hefur fengið eða átt að
fá vitneskju um yfirfærslu kröfunnar. Semji skuldari við hann um uppsögn

l) Knud Rodhe: Oblígationsrátt, bls. 122.
2) Ussing: Obligationsret, bls. 242.

108 — ÚLFLJÓTUR



eða uppgjöf, eða skuldajöfnuður á sér stað, hafa þessir löggerningar fullt
gildi. Skuldari telst meira að segja halda öllum mótbárum, sem hann öðlast á
þessum tíma gegn fyrrverandi kröfuhafa í grandleysi.

c. Skuldari leysist með því að greiða kröfuna á gjalddaga gegn afhend-
ingu kvíttunar, sem kröfuhafi hefur ritað, og jafnvel þótt kröfuhafi hafi
misst kvittunina óviljandi, sbr. 34 gr. smnl.
d Auk þessa geta nægileg skilríki gegn skuldara til réttarviðtöku orðið

til með: (l) Óvirku framsali Kröfuhafi framselur kröfu sína til A og s1ðan
til B, sem er 1' vondri trú. B verður ekki kröfuhafi, en hann fær skihíki
sem kröfuhafi, sé framsalið til hans tilkynnt skuldara. (2) Skriflegri fram-
salsyfirlýsingu, sem rituð er pro forma af kröfuhafa (eða manni, sem hefur
skilríki sem kröfuhafi), sbr. 33. gr. smnl. (3) Skriflegri framsalsyfirlýsingu,
sem haldin er veikri ógildingarástæðu.

e. Vörzlumaður lausafjárhlutar telst almennt geta tekið við skaðabótum
vegna spjalla á hlutnum, hafi hinn ábyrgi ekki gilda ástæðu til að efast um,
að Vörzlumaður sé eigandi hlutarins.1)

2. Skilríkí gagnvart þriðjamanni.
Allt önnur sjónarmið koma til greina, þegar skera skal úr um gildi

kröfuhafaskilríkja gagnvart væntanlegum framsalshafa kröfunnar fyrir fram—
sali inter vivos. Hafi maður á hendi kröfuhafaskilríki gegn skuldara á gjald-
daga, krefst re'ttaröryggið þess, að skuldari verði í sem ríkustum mæli
tryggður gegn blekkingum með þessum sönnunargögnum, og láti hann
blekkjast, þá verði hann firrtur öllu tjóni, ef hann hefur hagað se'r for-
svaranlega. Sjónarmið réttaröryggisins má sín ekki eins mikils, þegar hand-
hafi kröfuhafaskilríkja hyggst framselja kröfuna þriðjamanni. Spurning
er því, hvort vernda eigi — og 1' hve ríkum mæli — grandleysi þriðja-
manns, sem telur sig fá kröfuna fyrir framsal inter vivos. Aðalregla íslenzks
réttar er, að grandlaus þríðjimaður vinni ekki rétt yfir almennri kröfu fyrir
traustnámf Röksemdir reglunnar eru einfaldar: Það hefur ekki reynzt þörf
á traustnámsreglu, nema í einstaka undantekningartilvikum

Skilríkí gagnvart skuldara og þriðjamanni eru alls ekki sama eðlis. Á
gjalddaga horfist skuldari í augu við þá staðreynd, að hann baki sér hugsan—
lega vanefndarábyrgð, ef hann greiði ekki. Allt önnur er réttarstaða þriðja-
manns, sem semur við handhafa kröfuhafaskilríkja um framsal á kröfu.
Hann er ekki í neinni sjálfheldu þann veg, að hann eigi tveggja kosta völ,
annars vegar að kaupa kröfuna og hins vegar að baka sér ábyrgð. Hann er
algerlega frjáls, þegar hann leggur mat á áreiðanleika framseljanda. Áhættan
er því einn þeirra þátta, sem grandlaus þriðjimaður tekur í reikninginn,
þegar hann metur gildi kröfu þeirrar, sem honum stendur til boða. Aðal—
reglan er því, að brigða má almennri kröfu frá grandlausum þriðjamanni,
sem kröfuna hefur fengið fyrir framsal inter Vivos, ef framseljandann hefur

1) Ussíng: Obligationsret, bls. 374.
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skort heimild til framsalsins. Skrifleg framsalsyfirlysing, sem haldin er veikri
ógildingarástæðu, þ. e. ógildingarástæðu, sem aðeins er fært að halda fram
gegn loforðsmóttakanda í vondri trú, getur þannig ekki orðið grundvöllur
traustnáms. Grandlaus framsalshafi kröfu getur því ekki stutt grandleysi sitt
við slíka framsalsyfirlýsingu. Skuldari getur haft uppi gegn framsalshafa kröf-
unnar mótbáruna um svik og aðrar mótbárur, sem aðeins er unnt að halda
fram gegn loforðsmóttakanda í vondri trú. Engin ályktun verður dregin
af 29.—31. gr. smnl. um þetta efni. Þær reglur taka einungis mið af Viðskipt-
um loforðsmóttakanda og loforðsgjafa. Reglan sætir þó einstaka undan-
tekningum, t. d. þegar traustnám á sér stað á grundvelli málamyndaskjals
skv. 83. gr. smnl.

(B) Viðskiptabréf.
Sérreglurnar um viðskiptabréf spruttu af brýnni þörf þjóðfélaga á örum

viðskiptum. Viðskipti á almennum kröfum hljóta að ganga heldur treglega,
þar sem framsalshafi kröfunnar á alltaf á hættu að henni verði brigðað frá hon-
um, enda þótt hann hafi gert allt, sem á valdi hans stóð til að ganga úr skugga
um rétt heimildarmannsins til framsals. Hann getur því sjaldan firrt sig
öllum vafa um rétt ókunnugs heimildarmanns, og vill því ekki hrapa að
viðskiptunum. Slíkt seinlæti í viðskiptum er nútímaþjóðfélögum mikill fjötur
um fót. Tíminn er mjög dýrmætur. Þess vegna hafa reglurnar um viðskipta-
bréf myndazt, en þær efla mjög öryggi þess, sem hyggst eignast kröfu fyrir
gerning inter vivos. Hann þarf aðeins að rannsaka viðskiptabréf til þess að
vera nokkurn veginn óhultur um þann rétt, sem framsalinu er ætlað að
veita honum. Þess ber þó að minnast, að íslenzkar reglur um viðskiptabréf
tryggja þó ekki fyllilega þann, sem viðskiptabréf fær í hendur. Viðskipta-
bréfum má skipta í tvo meginflokka: nafnbréf og handhafabréf. Handhafa-
bréf greina ekki kröfuhafann, en skuldara er skylt samkvæmt bréfinu að
greiða þeim, sem framvísar bréfinu. Nafnbréf greina aftur á móti kröfuhafa,
nema síðasta framsal bréfsins hafi verið svonefnt eyðuframsal.

Almennar reglur um viðskiptabréf eru hér á landi einkum studdar við
tsk. frá 9. febr. 1798 um áritun afborgana á skuldabréf og lögjöfnun frá
henni. Auk þess styðjast reglurnar við eðli máls. Um Vissa flokka viðskipta-
bréfa eru lögfestar hnitmiðaðar reglur. Um víxla gilda lög nr. 93/1938 og um
tékka lög nr. 94/1933. Eru þetta mjög ýtarlegír lagabálkar, sem einnig gilda
á hinum Norðurlöndunum. Um farmskírteini eru allrækileg ákvæði í siglinga-
lögum nr. 66/1963, og um líftryggingarskírteini eru ákvæði í lögum um vá-

tryggingarsamninga nr. 20 / 1954.
Stór hluti ákvæðanna um viðskiptabréf geymir lögteiknareglur í einni

eða annarri mynd. Kjarni reglnanna kveður á um lögfylgjur þær, sem bundn-
ar eru formlegri heimild eftir hljóðan viðskiptabréfs.

(I) Lögteikn gegn skuldara. Fyrst verður drepið á skilríki til réttarheimtu
(1) og síðan á skilríki til réttarviðtöku (2).

1. Skilríki til réttarheimtu.
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a. Höfuðeinkenni viðskiptabréfa er réttskapandi skilríki þeirra. Rétt—
skapandi skilríki (kreativ legitimation) lýsa sér sem eiginleiki skjals til aðveita kröfure'tt eftir hljóðan orða sinna. Kröfuréttur þessi er þess eðlis, aðhafi krafan fallið niður eða sætt breytingu, getur hún samt sem áður orðiðtil aftur — í upphaflegri mynd — á hönd þriðjamanns, ef brottfallið eða
breytingin sést ekki á skjalinu, og þriðjimaður hefur fyrir tilstilli handhafa
fengið það í hendur í grandleysil).

Réttskapandi skilríki eru auk Viðskiptabréfa svonefnd málamyndaskjöl,sem áður hefur verið minnzt á. Viðskiptabréfin eru réttskapandi í mjög mis-
munandi mæli. En vegna þessa eiginleika eru þau stundum nefnd traustnæmbréf. Þau eru næm fyrir trausti manna.

Greind regla á sér aðalstoð í 2. gr. tsk. 1798. Þar segir, að kvittanir álausu blaði fyrir afborgunum af höfuðstól, er skuldabréf er fyrir, skuli, ef
afborganir eru eigi einnig ritaðar á skuldabréfið sjálft, aðeins hafa gildi
gagnvart þeim, sem gaf þær út, en eigi teljast gildar gagnvart öðrum, semfyrir veðsetningu, framsal eða á annan löglegan hátt eru orðnir réttmætirhandhafar skuldabréfsins. Einnig önnur ákvæði styðja regluna, eins og t. d.
6. mgr. 7. gr. veðlaga („engin veðskuldbinding.„nokkurt gildi þeim til
tjóns, sem...), víxillög nr. 93/1933 17. gr., sbr. 7. og 10. gr., tékkalög nr.
94/1933 22. gr., sbr. 10. gr. og 13. gr. og siglingalög nr. 66/1963 1. mgr. 137. gr.Í réttskapandi skilríkjum felst m. ö o., að grandlaus framsalshafi viðskipta-bréfs fái skilríki til réttarheimtu samkvæmt hljóðan bréfsins, ef hann hefur
eignazt bréfið fyrir gildan framsalsgerning inter vivos, sbr. hér á eftir undir
(II). Og enda þótt um gildan framsalsgerning sé að tefla, sætir reglan nokkr-
um undantekningum. Ymsum mótbárum glatar skuldarinn yfirhöfuð ekki
við framsal, eins og t. d. mótbárunni um fyrningu, ógildingu bréfsins með
dómi, lögræðisskort þess, sem ritaði bréfið, og ofbeldisnauðung2). Annars
bendir Norðmaðurinn Holmboe á, að ekki sé rökrétt að tala um mótbáru-
missi skuldara. Ef skuldari hefur raunverulegar mótbárur gegn kröfunni, erhann ekki skuldari. Þó telur hann, að halda beri þessu orðfæri af hagkvæmis-
ástæðum3).

Reglan er í samræmi við meginreglur íslenzks réttar um umboð. Um-
bjóðandi verður bundinn við athafnir umboðsmanns, enda þótt hann hafi
brotið í bág við fyrirmæli hans, sbr. 1. mgr. 11. gr. smnl. og 10. grein
víxillaga.

b. Ef um nafnbre'f er að tefla, getur skuldari neitað að greiða þeim, semekki hefur skjalið í höndum með óslitinni röð framsala, án þess að baka
sér vanefndarábyrgð, sbr. 1. gr. tsk. 1798, sem ekki kveður beinlínis á um
regluna, en hún felst þó raunverulega í ákvæðinu. Sams konar reglur eru

1) Per Augdahl: Den norske obligationsretts alm. del., bls. 341.
2) Ólafur Lárusson: Kaflar úr kröfurétti, bls. 47.
3) Stub Holmboe: Omsetningspapirer og legitimationstegn, bls. 3.
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settar í 39. gr. víxillaga, 34. gr. tékkalaga og 139. gr. siglingalaga. Ef um
handhafabréf er að ræða, nægir þeim, sem krefur, handhöfn bréfsins.

c. Nú Vill skuldari rengja, að handhafi viðskiptabréfs með óslitinni fram-
salsröð hafi rétt til að taka við greiðslu, og hefur hann þá sönnunarbyrði
fyrir því, sbr. 1. mgr. 16. gr. Víxillaga og 19. gr. tékkalaga. Eðli máls sam—

kvæmt telst reglan einnig gilda um önnur viðskiptabréf.
d. Um líftryggingarskírteini gildir sú sérregla, að hafi skírteini verið

gefið út til handhafa, þá verður hann allt að einu að gera félaginu grein
fyrir heimild sinni, ef hann vill fá vátryggingarfjárhæðina greidda sér eða
ráðstafa vátryggingunni með öðrum hætti, sbr. 115. gr. laga nr. 20/1954.

2. Skilriki til réttarviðtöku.
a. Skuldari leysist undan skuldbindingu sinni, ef hann greiðir í grand-

leysi til þess, sem hefur skjalið með formlegri heimild, enda þótt ekki hafi
verið um réttan kröfuhafa að tefla. Ef. um nafnbréf er að tefla, er því krafizt,
að handhafi bréfsins hafi það með óslitinni röð framsala.

Reglan gildir ekki um Víxla, sem eru greiddir fyrir gjalddaga, 2. mgr.
40. gr. víxillaga. En sé gjalddagi kominn, leysist skuldari víxils á hinn bóg-
inn, nema' um stórkostlegt gáleysi eða svik hafi verið að ræða, 3. mgr. 40.

gr. víxillaga. .

Athyglisvert er, að reglan gildir óskorað, þótt framsölin séu ógild eða
fölsuð, enda sé skuldari grandlaus.

b. Skuldara er rétt í öllum aðalatriðum að líta svo á, að sá eigi réttinn,
sem skuldabréfið hefur í höndum með formlegri heimild, enda sé hann
sjálfur grandlaus. Skuldari getur því gert samninga við þann, sem formlega
heimild hefur, um breytingar á réttarsambandinu.

(II) Lögteikn gagnvart þríðjamanni.
Almennar kröfur eignast framsalshafaryfirleitt ekki fyrir traustnám, sbr. að

framannndir (A), 2. Um viðskiptabréfskröfur horfir málið nokkuð á annan
veg. Það er einmitt í þessu efni, sem reynt hefur verið að örva veltu fjár-
magnsins í þjóðfélaginu með viðskiptabréfsreglunum, en þær efla mjög
réttarstöðu þess, sem kröfu fær fyrir framsal inter vivos í grandleysi.

Hérað framan undir (1), I., var drepið á skilríki kröfuhafa til þess að
krefja skuldara um greiðslu. Bent var á, að ekki kæmi til traustnám, nema
um gildan framsalsgerning inter vivos á bréfinu væri að ræða. Spurning er
þá, hverjum kröfum framsalsgerningurinn verði að fullnægja til þess að
vera gildur að lögum. Kröfurnar í þessu efni eru mismunandi miklar eftir
tegund viðskiptabréfsins, t. (1. eru strangari kröfur gerðar til framsals á nafn-
bréfiheldur en á handhafabréfi. En mismuninn má einkum ráða af mis—

munandi kröfum, sem gerðar eru til formlegrar heimildar framseljanda við-

skiptabréfsins og grandleysis aflanda. Þetta er stundum orðað á þá lund,
hvaða yfirfærsluskilríki (overföringslegitimation) framseljandi þurfi að hafa.
Í hinum almennu lagaákvæðum eru skilyrðin ekki ákvörðuð nákvæmlega,
heldur vísað til löggjafarinnar um hverja tegund viðskiptabréfa. Í 2. gr.
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tsk. frá 1798 segir t. (1. „sem fyrir veðsetningu, framsal eða á annan hátt eruorðnir réttmætir handhafar skuldabréfsins“; í 7. gr. veðlaga nr. 18/1887
„löglega afhent verið að handvegi eður til eignar“; í 48. gr. aðfararlaga nr.
19/1887 segir „til eignar eða að veði“. Það verður því að kanna fyrir hverja
tegund viðskiptabréfa sérstaklega, hvaða kröfur eru gerðar til formlegrarheimildar (lögteikna) framseljanda viðskiptabréfa, til þess að gerningurinn
verði gildur.

Handhöfn handhafabréfs veitir framseljanda þess eðli máls samkvæmt
nægileg skilríki til framsals á bréfinu. Venjulegar kröfur eru gerðar til
grandleysis aflanda bréfsins. Til þess að svipta framseljandann áframhald-
andi yfirfaersluskilríkjum að bréfinu er því krafizt, að hann sé sviptur vörzlum
bréfsins.

Um nafnbréf gilda almennar reglur um framsal krafna, þar sem engin
lagaheimild er til annars. Framseljandi öðlast því hér ekki yfirfærsluskil-
ríki, nema hann hafi bréfið í höndum með óslitinni röð framsala, sem hvorki
mega vera haldin sterkri ógildingarástæðu né fölsuð. Vöntun á framsölum á
bréfinu má bæta með lausum skriflegum framsölum. Venjulegar kröfur eru
gerðar til grandleysis aflanda.

Um víxla og tékka gilda reglurnar í 2. mgr. 16. gr. víxillaga og 21. gr.
tékkalaga. Framseljandi hefur næg yfirfærsluskilríki með óslitinni röð fram-
sala. Skiptir hér ekki máli, þótt framsölin séu ógild eða fölsuð. Slakað er
á kröfunum til grandleysis aflanda. Honum er eigi skylt að skila víxli eða
tékka, nema hann hafi vitað betur, er hann fékk vixilinn, eða sýnt af sér
stórkostlegt gáleysi.

Um farmskírteini ber að athuga ]. mgr. 145. gr. siglingalaga, sem vísar
til 1. mgr. 137. gr. sömu laga. Samkvæmt þessum lagaákvæðum er þess aðeins
krafizt, að framseljandi hafi skírteinið í höndum með óslitinni röð framsala,
án tillits til þess, hvort þau eru ógild eða fölsuð. Venjulegar kröfur eru
gerðar til grandleysis aflanda.

v. LOKASPJALL
Efni það, sem hér að framan hefur verið tekið til meðferðar, er svo yfir—

gripsmikið og samslungið lögfræðinni sem heild, að erfitt er að setja því
takmörk. Þess hefur þó verið freistað að drepa á nokkur meginatriði, sem
til glöggvunar mættu verða.

Lögin verða 26 flóknari með hverju ári, alveg eins og þjóðfélagið. Þess
vegna verður æ brýnni þörf á því, að þegnarnir hafi ákveðin kennileiti
við að styðjast.

Fyrir um það bil þúsund árum á dögum þjóðveldisins sagði lögsögumaður
upp öll lögin á Lögbergi á þremur sumrum. Þá átti almenningur þess kost
að kynnast lögunum í megindráttum. Nú hefur þessi háttur verið lagður
niður, en lögin eru gefin út á prenti. Í öllu bóka- og blaðaflóði vorra daga
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eru lögin því almenningi langtum fjarlægari en áður var. Lagasafnið þrútnar
út með hverju ári, en alltaf gildir sú regla, að eigi stoðar að bera fyrir sig

þekkingarleysi á lögunum. Hinn forni sannleikur Lao-Tses, að því fleiri
sem reglugerðirnar verði, þeim mun fleiri verði þjófarnir og ræningjarnir,
hefur vafalaust sjaldan átt betur við en 1' dag. Þegnarnir fæðast inn í þjóð—

félag fullt af boðum og bönnum, sem þeir hafa enga hugmynd um. Ekki er
að undra, þótt oft séu uppi raddir um öryggisleysi í nútímaþjóðfélögum.

Mönnum stendur almennt stuggur af lögunum, og ekki er ólíklegt að
»

þetta sé orsök þess, að margir hafa horn 1 síðu lögfræðinga. ]afnmikill
ágætismaður og Benjamín Franklín komst einhvern tíma svo að orði, að

sveitamaður milli tveggja lögfræðinga væri eins og fiskur milli tveggja katta.
Hvað sem um lögfræðingana er að segja, er þó víst, að ærin þörf er á rót—

tækum breytingum á því skipulagi, sem við búum við. Athyglisverð er hug—

myndin um að koma á einhvers konar lögfræðilegu sjúkrasamlagi. En næst
!

virðist mér þó liggja, að einn þáttur uppeldis unglinganna 1 gagnfræða-
skólum sé kennsla í almennri lögfræði. Virðist það vera sýnu gagnlegra nám,
en Vitneskja um taugakerfi skordýra. Ekki hefur þessum málum verið hreyft
í löggjafarsamkundu vorri, svo að vitanlegt sé. En hvaða stefna verður tekin,
sker framtíðin úr.
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