SIGURDUR GIZURARSON sýslumaður:

MED LÖGUM SKAL
LAND BYGGJA

Í 2. tbl. XLV. árg. Úlfljóts birtist grein eftir dr. Hannes Hólmstein
Gissurarson lektor „Hvað eru ólög?“ Fyrirsögn hennar minnir á orðtakið
„Með lögum skal land byggja, en ólögum eyða.“ Hannes Hólmsteinn hugar
að blómum í jurtagarði réttarheimspekinnar: Inntak laga þurfi að vera slíkt,
að þau verðskuldi heitið „lög. “ Grein hans gefur tilefni til andsvars.
1. Um hugtök, skilgreiningar og þýðingar
Hannes Hólmsteinn fjallar m.a. um það réttarviðhorf, sem hann kallar
„vildarréttarkenningu“ (legal positivism, Rechtspositivismus, retspositivisme). Þá íslenzku nafngift kveðst hann hafa fengið hjá Sigurði Líndal
lagaprófessor. Samkvæmt skilgreiningu Hannesar Hólmsteins er hér um að
ræða þá kenningu, að ekki sé annað réttur en lög sett af löggjafarþingi. Sú
skilgreining á „vildarréttarkenningu“ er alltof þröng og því röng. Almennt
játar kenning þessi því, að lög geti ekki aðeins orðið til fyrir lagasetningu
löggjafans, t.d. þjóðþings, heldur og fyrir réttarvenju og dómiðkun.
Réttilega drepur Hannes Hólmsteinn á, að „vildarréttarkenning“ er ekki
heppileg þýðing á „legal positivism.“ Sigurður Líndal íslenzkar heiti hugarstefnu þessarar með orði, sem tjáir nánast andstæðu hennar, þ.e. að samkvæmt
kenningunni liggi „vild,“ (vilji) til grundvallar eða verði að liggja til grund—
vallar lögum. „Legal positivism“ tjáir alls ekki, að Vilji sé kjarni laga, heldur
að þau eigi sér áþreifanlega tilveru í þeim skilningi, að þarna séu þau,
hvernig sem þau annars hafa orðið til. Kenningin lætur í veðri vaka, að tilurð
laga megi líkja við það, þegar föst efni leyst upp í vökva botnfalla með tíð og
tíma. 1 því réttarferli taka margir þátt — bæði valdhafar og borgarar —
einræðisherrar, sem gefa út tilskipanir, þjóðþing, sem setja lög með formlegum hætti, dómstólar, sem kveða á um rétt á nýjum og vaxandi sviðum
þjóðlífs, og borgarar, sem semja um mál sín á milli — annaðhvort á
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jafnfætisgrundvelli eða með þeim hætti, að þeir beygja sig hver fyrir annars
vilja sakir missterkrar samningsstöðu. Ekki er því fráleitt að lög, sem þannig
verða til (positive law) séu kölluð „réttarset,“ alveg eins og talað er um
„jarðvegsset“ í jarðfræðinni. „Legal positivism“ má því kalla „réttarsetningar—
hyggju“ eða „re'ttarsethyggju.“
Hannes Hólmsteinn bendir á, að kenninguna mætti kalla „framsetningar—
kenningu.“ Með þeirri nafngift fer hann nærri hinu sanna. Orðinu „fram“ sýnist
samt mega sleppa úr heitinu. „Setning“ táknar ekki aðeins það, sem er sett
vísvitandi, heldur einnig það, sem hefur „setzt,“ svo sem þegar setningar
tungumáls verða til fyrir málþróun.
Orðið „positiv“ er dregið af latnesku sögninni „ponere,“ þ.e. setja. Orðið
„pósitivisma“ má því þýða með orðinu „sethyggja.“ Í ALMENNRI LÖG—
FRÆDI (1989) notar Ármann Snævarr orðabók til að þýða “positiv ret" og
kallar hann „jákvæðan rétt“ án frekari umhugsunar. Sú þýðing er merkingarleysa og því ónothæf.
Á vettvangi heimspekinnar töluðu Frakkarnir Saint—Simon og Auguste Comte
(1798-1857) um „sethyggju“ (positivism). Orðið „positive“ hafði í hugskoti
þeirra merkingu þess, sem hefur verið kveðið á um eða lætur fyrir sér finna og
við hljótum því að viðurkenna, að sé til þegar við verðum þess áskynja, þótt það
sé ekki frekar útskýranlegt. Orðið „positive“ var hugsað sem viðvörun við
tilraunum á vettvangi guðfræði og yfirskilvitlegra fræða (metaphysic) til að
teygja sig út fyrir veröld hins skynjanlega í leit að frumorsökum og hinztu
markmiðum.“ Saint-Simon og August Comte verða þó engan veginn taldir
upphafsmenn heimspekilegrar sethyggju (philosophical positivism) — öðru nafni
rökfræðilegrar sethyggju (logical positivism) — sem átti sér upphaf í byrjun 20.
aldar og fæst einkum við að greina tengsl milli forms og rökræns efnis setninga
og að sannreyna þærf')
Til frekari áréttingar því, að þýðingin „vildarréttarkenning“ er vanhugsuð,
má minna á, að á erlendum málum er talað um „positive morality.“ Fáir eru
þeir væntanlega, sem telja siðgæði til orðið fyrir viljageming.
Einn helzti upphafsmaður réttarsethyggju, Bretinn John Austin, talaði um
annars vegar „positive law“ og hins vegar „positive morality.“ Svo sem hann
benti réttilega á, gátu reglur ríkjandi siðferðis (positive morality) samtíðar hans
gert manni skylt að taka hólmgönguáskorun til að verja heiður sinn, þótt settur
réttur (positive law) bannaði það. Og á bannárunum í Bandaríkjum NorðurAmeríku var ríkjandi siðferði (positive morality) í sumum ríkjum, að
veitingahúsum bæri að hafa á boðstólum sterka drykki handa gestum sínum,
þótt sett lög (positive law) bönnuðu sölu áfengis.“

1)

Sjá DICTIONARY OF PHILOSOPHY (1979), editorial consultant Anthony Flew.

2) Preben Stuer Lauridsen í RETSLÆREN (1977) bls. 63-64.
3) Julius Stone íLEGAL SYSTEM AND LAWYERS' REASONINGS (1964) bls. 86.
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2. Postular réttarsethyggju
Sem postula réttarsethyggju nefnir Hannes Hólmsteinn Danann Alf Ross
helztan auk læriföður hans, Austurríkismannsins, Hans Kelsens. Báða dæmir
Hannes Hólmsteinn harkalega fyrir einstrengingsleg viðhorf. Hæpið sýnist
samt að hengja slíka merkimiða á menn — ekki sízt eftir að þeir eru komnir í
gröfina. Alf Ross gagnrýndi réttarsethyggjuna snemma á ferli sínum. Löngu
síðar sagði hann í RET OG RETFÆRDIGHED (1953) á bls. 119:
„{...] Positivismen má altsá forkastes, fordi den mangler forstáelse for den
kulturelle atmosphæres indflydelse pá retsanvendelsen og tror, at der ikke er
andre kilder end de positiverede. Pa den anden side má man lige sá afgjort
forkaste den gængse anti—positiverede holdning, der tolker de positiverede
norrners overpositive fundament i metafysiske vendinger, d.v.s. som en naturret
baseret i en apríorísk fomuftsindsigt.“

.

Sjálfur kvaðst Alf Ross fylla hóp þeirra, sem aðhylltust heimspekilega
sethyggju, en henni má vissulega ekki rugla saman við réttarsethyggju. Til
þessarar heimspekilegu hugarstefnu eru talin Vínarhópurinn, Uppsalaheimspekin og Cambridgeskólinn. Þeir vísuðu á bug hvers konar bollaleggingum,
sem reistar væru á apríorískrí Vitrænni reynslu, þ.e. svokölluðum
yfirskilvitlegum kenningum (metafysik) o.s.frv.
Ekki sýnist heldur rétt að leggja að jöfnu kenningar Alf Ross og
réttarsethyggju (legal positivism) þeirra Johns Austins, Hans Kelsens og H. L.
A. Harts, þótt margt sé líkt með þeim. Ross lýsti vissulega réttarkenningu
sinni eins og þeir sem greinandi réttarheimspeki (analytisk retsfilosofi). Hins
vegar talaði hann máli lagalegrar raunhyggju (retsrealisme). Að því leyti
svipar kenningum hans til kenninga Bandaríkjamannanna Olivers Wendells
Holmes, Johns Chipman Grays, Benjamins Cardozos og Jeromes Franks og
Danans Henry Ussings.
Hér á eftir leyfi ég mér að tilfæra orðréttar tilvitnanir úr ritum Ross og
Kelsens - svona til að gefa hinum dómfelldu færi á að svara fyrir sig. Og
jafnframt tilfæri ég orð H. L. A. Harts. Athyglisvert er, að Hannes Hólmsteinn
vitnar máli sínu til stuðnings til Harts, þótt hann verði að teljast
sporgöngumaður bæði Kelsens og Ross.
3. Viðurkenna réttarsetsinnar ekki almenn mannréttindi?
Hannes Hólmsteinn kveður vert að vekja athygli á, að „vildarréttarsinnar geta
trauðla viðurkennt hugmyndina um almenn mannréttindi.“ Af samhengi orða
Hannesar Hólmsteins sýnist ljóst, að hann á við mannréttindi sem náttúrurétt,
þ.e. rétt, sem ekki er bundinn í lög eða sáttmála. Hann hefur eftir Jeremy
Bentham fræga setningu um, að hugmyndin um almenn mannréttindi sé
ekkert annað en „vitleysa á háum hælum.“ Hannes Hólmsteinn segir í Ulfljóti
á bls. 144:

„ýmis réttindi eru auðvitað til samkvæmt vildarréttarkenningu, en þau eru
lagaleg og ekki siðferðileg. Þau eru mannasetningar, gjöf ríkisins til einstakling—
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anna, en menn ekki bornir til þeirra í krafti skynsemi sinnar eða annarra
mannlegra eiginleika.“

Misskilningur sýnist það hjá Hannesi Hólmsteini, að samkvæmt réttarsethyggju séu siðferðileg réttindi ekki til. Yfirleitt viðurkenna réttarsetsinnar
siðferðilegar skyldur - og þar með réttindi - þótt þeir telji rétt og skylt að gera
greinarmun á þeim og lagalegum skyldum og réttindum.
Hér má minna á áðurnefnd orð helzta frumkvöðuls réttarsethyggju, Johns
Austins: „The existence of law is one thing; its merit or demerit another.“ Þar
átti hann vitaskuld við, að góð lög væru í samhljóm við siðgæði en ill lög ekki.
Austin hafnaði því ekki, að siðferðilegar skyldur væru til, svo sem ljóst er af
frásögn hans af því, hvernig siðferði gat gert manni skylt að taka einvígisáskorun, þótt hólmganga væri bönnuð með lögum. Hann viðurkenndi tilvist
siðferðisreglna, en hafnaði hins vegar að lagaleg réttindi (skyldur) og
siðferðileg væru nauðsynlega eitt og hið sama. Siðferðilegar skyldur væru til og
gildar í þeim skilningi, að þær væru virtar, þótt ríkisvaldið léti sig það engu
skipta. Og lagaákvæði gæti innbyrt siðferðisreglu, svo sem þegar þjóðþingið
lögfesti hana.

Siðferðilegar skyldur eru virtar og „gildar,“ vegna þess að brot gegn þeim
vekur vanþóknun þeirra, sem hinn brotlegi umgengst og er háður. Sá sem
brýtur gegn siðferðisboði er ef til vill „settur út af sakramentinu.“ Vinir hans
og kunningjar hætta að tala við hann, honum er sagt upp vinnu, hann sætir
ærumeiðandi ummælum og jafnvel líkamlegu hnjaski o.s.frv.
Jeremy Bentham fjallaði á sínum tíma um mannréttindi sem náttúruleg
réttindi. A hans dögum höfðu þau ekki - a.m.k. ekki í Bretlandi - stoð í settum
lögum, réttarvenju eða fordæmum dómstóla. En við lifum ekki á 18. eða 19.
öld, heldur á 20. öld. Og nú á dögum hafa mannréttindi verið fest í mikilvæga
alþjóðlega sáttmála, eins og t.d. Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu
Þjóðanna frá 8. des. 1948, sem Alþjóðadómstóllinn í Haag dæmir eftir, og
Mannréttindasáttmála Evrópu frá 1950, sem Mannréttindadómstóllinn í
Strasbourg dæmir eftir. Auðvitað hefur fjöldi lögfræðinga, sem aðhylltust
réttarsethyggju, átt þátt í gerð og samþykkt þessara sáttmála, og aðhyllzt efni
þeirra af öllu hjarta.
Í ritinu MENNESKERET (útg. 1990) eftir Lars Adam Rehof og Tyge Trier,
sem er hátt í 700 blaðsíður, er fjallað um mannréttindi, eins og kveðið hefur
verið á um þau í alþjóðlegum sáttmálum. „Náttúrulegra“ mannréttinda er þar að
engu látið getið.

Réttarsetsinnar hafna því, að mannréttindi geti átt stoð í öðru en
alþjóðlegum sáttmálum, settum lögum, réttarvenju og fordæmum dómstóla.
Vitaskuld viðurkenna þeir „hugmyndina um almenn mannréttindi.“ Þeir
kunna að telja — og telja margir í raun — sitt æðsta og helgasta markmið að
berjast fyrir þeim í orði jafnt sem á borði, hvort sem þau hafa verið fest í
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alþjóðlega sáttmála eður ei. Ekkert er því til fyrirstöðu, að maður berjist fyrir
mannréttindum og jafnvel úthelli blóði sínu þess vegna, að hann telur þau
ekki vera lög, heldur kjarna háleíts siðferðis. Einmitt það að hann álítur þau
ekki vera til sem lög í landi sínu, kann að vera honum hvöt til að taka upp
baráttu fyrir þeim og lögfesting þeirra. Ef skilja ber Hannes Hólmstein svo,
að hann telji réttarsetsinna upp til hópa vera á móti mannréttindum — erfitt er
að skilja hann á annan veg — skjátlast honum hrapallega.
Margs konar samfélagslegar reglur kveða á um skyldur, þótt samkvæmt
réttarsethyggju séu þær ekki réttarreglur, svo sem t.d. sú regla, að menn skulu
ekki fara í vinnugallanum til kirkju. Slíkum samfélagslegum reglum er fylgt,
þótt þær séu ekki réttarreglur, og þá fyrst og fremst af því að brot gegn þeim
vekur vanþóknun annarra. Þeir sem aðhyllast réttarsethyggju, viðurkenna
vissulega að þessar samfélagslegu reglur eru til og hafa gildi á þeim forsendum, sem umhverfi lifandi fólks fellir á hvern einstakling siðferðilega fjötra.
Um kenningar þeirra, sem gagnrýna réttarsethyggju, sagði H. L. A. Hart í THE
CONCEPT OF LAW (1961) á bls. 7—8: „Yet here again theories that make this
close assimilation of law to morality seem, in the end to confuse one kind of
obligatory conduct with another, and to leave insufficient room for differences
in kind between legal and moral rules and for divergences in their
reguirements.“ Hart áleit kenningar, sem flétta saman lögum og siðferði, rugla
saman einni tegund „skyldubundinnar hegðunar“ við aðra.

Siðferðilegar skyldur eru samkvæmt réttarsethyggju réttarreglur, hafi
réttarkerfið á annað borð lögfest þær sem gildandi rétt og kveðið á, um
viðurlög við brotum gegn þeim eða tengt við þær lagalegar afleiðingar. I 33.
gr. laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/ 1936 segir:
„Löggeming, sem ella mundi talinn gildur, getur sá maður, er við honum tók,
eigi borið fyrir sig ef það yrði talið óheiðarlegt vegna atvika sem fyrir hendi
voru þegar löggemingurinn kom til vitundar hans og ætla má að hann hafi haft
vitneskju um.“

Auðvitað er hér um réttarreglu að ræða, setta af íslenzka löggjafanum,
Alþingi og forseta, sem hefur að geyma siðferðisreglu. Réttarreglan mælir
svo fyrir, að siðferðilegt mat skuli við vissar aðstæður lagt á það, hvort loforð
er bindandi. Með öðrum orðum ákvæðið kveður á um siðferðilegar skyldur
og réttindi.
4. Eru íslenzkir dómarar tregir til að fella sett lög

úr gildi með

skírskotun til almennra mannréttinda?
Af framangreindri kenningu sinni um, að vildarréttarsinnar geti „trauðla
viðurkennt hugmyndina um almenn mannréttindi,“ dró Hannes Hólmsteinn
eftirfarandi ályktun á bls. 144:
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„ýmis réttindi eru auðvitað til samkvæmt vildarréttarkenningu, en þau eru

lagaleg og ekki siðferðileg. í...] Þau {þ.e. mannréttindin] eru ekki til nema fyrir
þeim finnist einhver bókstafur. Þetta kann að einhverju leyti að skýra það, sem
hefur verið gagnrýnt hér á landi, að íslenskir dómarar hafi síðustu áratugi verið
tregir (ólíkt bandarískum starfsbræðrum sínum) til að fella sett lög úr gildi með
skírskotun til almennra mannréttinda. Þessir dómarar hlutu menntun sína, þegar
náttúruréttarhugmyndir voru ekki í miklum metum. Er þó ljóst, að stjórnarskrá
Íslands hvílir á hugmyndum um náttúrurétt, svo að nokkur rök hníga að því, að
dómarar hafi í raun og veru vikið frá anda hennar fyrir áhrif tískunnar.“

Samkvæmt þessum tilfærðu orðum stendur Hannes Hólmsteinn í þeirri trú,
að lögfestar reglur um mannréttindi geti ekki jafnframt haft siðferðilegt gildi.
Það er misskilningur. Ekkert er því til fyrirstöðu, að því sé hafnað að siðferði
að lögfest
og lög þurfi að vera eitt og hið sama, en jafnframt sé því þó játað,
ákvæði kunni að kveða á um mannréttindi — og gerir oft í raun — og geti sem
slíkt haft siðferðilegt gildi.
Þau orð Hannesar Hólmsteins, að íslenzkir dómarar hafi verið tregir til að
fella sett lög úr gildi með skírskotun til mannréttinda, sýnist bera að skilja
ekki
svo, að hann eigi þar við náttúruleg mannréttindi eingöngu, þ.e. þau sem
1944.
Islands
33/
nr.
er kveðið á um,í stjórnarskrá lýðveldisins
Hæstiréttur Islands hefur einstaka sinnum ógilt sett lög á grundvelli mjög
svo „frjálslegrar“ túlkunar á stjórnarskránni nr. 33/1944 - t.d. með vísan til
jafnræðisreglu þeirrar, sem talin er liggja til grundvallar 67. gr. stjórnarskrárinnar. Þar hefur hann gengið mun lengra en t.d. Hæstiréttur í Danmörku
á árinu
og Noregi. Og á hinn bóginn hætti Hæstiréttur Bandaríkjanna þegar
hafði
til
réttlætis,
en
það
skírskotun
t.d.
með
1937 að ógilda ýmis konar lög
skeið.
hann tíðkað um nokkurra áratuga
I Bandaríkjunum var dómiðkun Hæstaréttar því marki brennd frá því fyrir
aldamót og fram á fjórða áratuginn, að samrýmanleiki stjórnarskrár og laga,
sem mæltu fyrir um rlilutun í eignarrétt eða samningsfrelsi, valt á því, hvort
dómstóllinn áleit lögin skynsamleg eða réttlát. Afleiðingin varð í reynd sú, að
dómar Hæstaréttar drógu mjög dám af ihaldsömum viðhorfum til
efnahagsmála jafnt sem til stjórnmála.
Í RETTSLIGE STANDARDER (1939) hélt Ragnar Knoph því fram á bls. 185
ff, að ógilding Hæstaréttar Bandaríkjanna á almennum lögum, sem þráfaldlega
átti sér stað upp úr 1890 og næstu áratugina á eftir, hefði verið fólgin í því, að
dómstóllinn hefði haldið sig kirfilega við bókstaf hennar. Svo var ekki, heldur
til
þvert á móti ógilti dómstóllinn lög einstakra sambandsríkja með vísan
í
á
kveðið
orðum
um
berum
„réttlætis“ og meginreglna, sem ekki var
sbr.
gagnrýni
samningsfrelsi,
stjórnarskránni, eins og t.d. meginreglunnar um
Frede Castberg í NORGES STATSFORFATNING I (1964) á bls. 58.
Þessi túlkunaraðferð Hæstaréttar Bandaríkja Norður-Ameriku varð — eins og
hæstaréttardómarinn Oliver Wendell Holmes minnti á — þess valdandi, að
ofurfrjálslynd (ultraliberalistisk) viðhorf til efnahagsmála urðu allt fram til 1937
gildandi grundvallarlög Bandaríkjanna. Holmes lét svo ummælt, að hann eygði
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engin önnur takmörk en himininn fyrir því valdi, sem meirihluti Hæstaréttar
áliti sig hafa til að víkja til hliðar þeim lögum sambandsrikja, er honum af einni
eða annarri ástæðu geðjaðist ekki að, sbr. Torstein Eckhoff í RETTSVESEN
OG RETTSVITENSKAP I U.S.A. (1953) á bls. 173.

Þegar reyndi á „New Deal“ Franklins Roosevelts fyrir Hæstarétti
Bandaríkjanna, tók dómstóllinn sinnaskiptum og tók að halda sig við bókstaf
stjómarskrárinnar. Það lýsir sér m.a. í orðum hæstaréttardómarans Felix
Frankfurter á árinu 1939: „The ultimate touchstone of constitutionality is the
Constitution itself, and not what we have said about it.“
5. Halda réttarsetsinnar fram, að lög verði einungis til fyrir

tilverknað þjóðþings eða annarra valdhafa þjóðfélags?
Hannes Hólmsteinn stendur í þeirri röngu trú, að samkvæmt réttarsethyggju
sé það eitt lög, sem löggjafi - t.d. þjóðþing - setur með formlegum hætti. Það
er ekki rétt. 1 grein sinni sagði Hannes Hólmsteinn á hinn bóginn á bls. 146
og á bls. 152—3:

„{...] Vildarréttarsinnar hafa líklega ekki skilið, hvernig lagaþróun getur skilað

svipuðum og jafnvel betri árangri en lagasetning. Þeir virðast ekki heldur átta

sig á, að ekki þarf að gera ráð fyrir einum valdhafa og með því einum löggjafa í
einu ríki, heldur kann að vera þar einhvers konar jafnvægi á milli margra aðila,
sem hver hefur sitt vald. Hugmyndin um úrslitavald eins aðila (e. sovereignty)
stenst ekki, þar sem valdinu er skipt á milli margra aðila eins og gerist í
sambandsríkjum, til dæmis Bandaríkjunum og Svisslandi.
(...] Hann {þ.e. Friedrich Hayek] hefur ásamt ítalska lögfræðingnum Bruno
Leoni og bandaríska dómaranum Richard Posner einmitt leitt rök að því, að
venjuréttur geti verið miklu frjálslegri og hagkvæmari en settur réttur, að
reynslan, eins og hún komi fram í úrlausnum dómara, sé miklu betri löggjafi en
stjórnmálamenn á þingum nútíma lýðræðisríkja.“

Réttarsethyggja gerir ráð fyrir, að réttarvenja og jafnvel fordæmi dómstóla
geti orðið bindandi réttarreglur auk laga, sem formlega eru sett af þjóðþingi.
Ekkert sé því til fyrirstöðu, að dómstólum sé með lögum veitt vald til að
skapa rétt.
Því sem Hannes Hólmsteinn hélt fram í tilfærðum orðum, hefur einmitt
verið haldið fram af þeim, sem aðhyllast réttarsethyggju. Þýzki söguskólinn —
sem á meginlandi Evrópu var eins konar uppreisn gegn náttúruréttar—
kenningum og um leið upphafið að réttarsethyggju — boðaði, að réttarvenjur
væru mikilvægastar réttarreglna. Carl von Savigny (1776-1861) helzti
frumkvöðull söguskólans kenndi einmitt, að gefa bæri „þjóðarviljanum“ færi
á að birtast í réttarvenju og forðast bæri formlegar lagasetningar eftir megni —
nema ef til vill til að lögfesta venjurétt.
Hannesi Hólmsteini verður tíðrætt um annmarka réttarsethyggju, sem hann
telur alltof þröngsýna. Undir það má taka. Og af orðum hans má ráða, að
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hlutur dómstóla mætti að skaðlausu verða meiri við mótun réttarreglna. Nú er
það samt svo, að Austurríkismaðurinn Hans Kelsen, sem Hannes Hólmsteinn
deilir á sem helzta og skaðvænlegasta áhrifavald réttarsethyggjunnar, gerði
einmitt ráð fyrir því, að dómstólar hefðu víðtæku réttarskapandi hlutverki að
gegna og borgararnir tækju virkan þátt í réttarsköpuninni m.a. með þVí að
semja sín á milli um sín mál og með því að fara með réttarágreining sinn fyrir
dómstóla. Hannes Hólmsteinn gerir Hans Kelsen og öðrum réttarsetsinnum
upp skoðanir, sem þeir alls ekki hafa. Kelsen áleit muninn á setrétti og
náttúrurétti vera þann, að setréttur hefði orðið til fyrir tilverknað manna og
væri þannig óháður siðferði og öðrum reglukerfum.
Í GENERAL THEORY OF LAW AND STATE (1945) sagði Hans Kelsen á
bls. 114: „Law is always positive law, and its positivity lies in the fact that it is

created and annulled by acts of human beings, thus being independent of
morality and similar norm systems. This constitutes the difference between
positive law and natural law, which like morality, is deduced from a
presumably self—evident basic norm which is considered to be the expression of
the „will of nature“ or of „pure reason.“ The basic norm is nothing but the
fundamental rule according to which the various norms of the order are to be
created. It gualifies a certain event as the initial event in the creation of the
various legal norms. It is the starting point of a norm-creating process and, thus,
has an entirely dynamic character. The particular norms of the legal order
cannot be logically deduced from this basic norm, as can the norm „Help your
neighbour when he needs your help“ from the norm „Love your neighbour.“
They are to be created by a special act of will, not concluded from a premise by
an intellectual operation.“

Hannes Hólmsteinn tíundar gildi þess, að dómstólar séu sjálfstæðir
gagnvart löggjafarvaldinu og virði stjórnarskrána, en beygi sig ekki í duftið
fyrir þjóðþinginu, þótt það sæki umboð sitt til almennings. Með þeim orðum
er hann vitaskuld kominn í mótsögn við höfuðkenningu sína, að dómstólar
eigi að hafa frelsi til að ógilda lög, sem sett eru af mönnum.
Hannes Hólmsteinn lætur þess getið, að „skólabróðir“ hans, Stephen
Macedo, prófessor í stjórnmálafræði í Harvard-háskóla, hafi skrifað bók,
„The New Right versus the Constitution,“ til að gagnrýna þá kenningu
bandarískra íhaldsmanna, að dómstólar eigi að lúta löggjafanum (vegna þess
að hann hafi umboð lýðsins) í stað þess að skýra stjórnarskrána!“
Ef dómstólar dæma eftir lögunum, eins og þeim er t.d. gert skylt í íslenzku
stjórnarskránni, sbr. 61. gr. hennar, virða þeir vitaskuld ákvæði stjórnarskrárinnar eins og annarra laga (réttaruppsprettna). Og í henni er þjóðþinginu
berum orðum fengið löggjafarvaldið, sbr. 2. og 44. gr. stjómarskrán'nnar nr.
33/1944. Með því að predika virðingu fyrir stjórnarskránni gerist Hannes
Hólmsteinn því málsvari réttarsethyggju — þrátt fyrir allt.
4) Úlfljótur á bls. 144.
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Kenning raunhyggju þeirrar, sem spratt fram í Bandaríkjum NorðurAmeriku þegar fyrir og um síðustu aldamót og hlaut þá nafngift um 1930
(legal realism), hefur ávallt verið, að í raun séu það dómstólarnir, sem móta
réttinn og skapa. Fleyg eru orð Olivers Wendells Holmes „The prophecies of
what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean
by the law.“
Auk Olivers Wendells Holmes var John Chipman Gray frumkvöðull bandarísku
raunhyggjunnar. Hann var prófessor við Harvard háskólann, en samhliða rak
hann umfangsmikla málflutningsstarfsemi til þess — eins og hann sagði sjálfur —
að halda tengslum við “the realities of litigation and affairs.“ Hann krafðist
hnífskarpra skilgreininga á hugtökum og vísaði á bug hvers konar samblandi
hugmyndafræði og lögvísinda.
Gray hróflaði við fyrri réttarsethyggju, þar sem hann hafnaði því, að lagasetning
væri uppspretta alls réttar. Löggjöf væri aðeins ein af mörgum uppsprettum
réttarins og dómstóla áleit hann gegna aðalhlutverki. Og þó að hann teldi tilurð
réttarins fyrst og fremst rökrænt ferli, fólu þó skilgreiningar hans og
athugasemdir í sér viðurkenningu á þeim miklu áhrifum, sem skapgerð,
fordómar og aðrir órökrænir þættir hafa í réttarsköpun. Sett lög með sínum
áþreifanlega texta hefðu því ekki að geyma réttarreglu, sem vafningalaust mætti
beita. Þetta viðhorf hefur verið nefnt reglu-efahyggja (rule scepticism).
Hugtakið „réttaruppspretta“ er mjög til marks um þá hugsun, sem réttarraunhyggjan hefur tamið sér. Gray gagnrýndi mjög eldri kenningar um, að starfsemi
dómstóla fælist eingöngu í því að finna og gera kunnar réttarreglur, sem
fyrirfram ættu sér tilvist og að dómiðkun gæti ekki haft í sér fólginn skapandi
þátt í réttarþróun. Á vettvangi réttarheimspeki ruddi Gray þannig brautina fyrir
efahyggju. Þar með áleit hann dómstóla þó ekki skapa rétt eftir eigin geðþótta.
Lög, fyrri dómsúrlausnir, kenningar fræðimanna, venjur og almenn siðferðiskennd þjóðfélagsins hefðu veruleg áhrif á efni dómsúrlausna. Hann lét sér ekki
nægja að benda á framlag dómstóla til réttarþróunar, heldur beindi einnig
sjónaukanum að einstökum dómurum og því hlutverki, sem skoðanir þeirra,
viðhorf og aðferð gegndu. Hann ruddi þannig þeirri hneigð í amerískri lögfræði
braut að leggja áherzlu á persónu og skapgerð einstakra dómara. Hann leiddi
fram á sjónarsviðið manninn á bak við dómaraskikkjuna.“
Á grundvelli ensk-amerísks réttarkerfis Common Law, þar sem fordæmi skiptu
svo miklu máli, lagði Gray áherzlu á, að fólk flest vissi lítið um réttarreglur
þær, sem yrðu til í framkvæmd og væri þess því ekki megnugt að haga málum
sínum í samræmi við þær: “Statutes are sources of Law l...] not parts of the Law
itself.“ Hann áleit úrskurði brezkra og bandarískra dómstóla í raun verka með
afturvirkum hætti: “Practically in its application to actual affairs, for most of the
laity, the law, except for a few crude notions of the eguity involved in some of
its general principles, is all ex post facto? (sec. 225). Hann áleit réttinn
eingöngu fólginn í reglum, sem dómstólar beittu, og að allur réttur væri þess
5) Sama rit bls. 245-46.
6) Sama rit á bls. 276.
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vegna dómstólaskapaður, sbr. THE NATURE AND SOURCES OF LAW
(1909) bls. 84 og 125. Hann nefndi sem dæmi, að A, íbúi Nevadaríkis, reisti
stíflu og safnaði vatni á bak við hana. Síðan brysti stíflan og ylli tjóni á land
grannans B, er fyrir neðan byggi. B höfðaði síðan í skaðabótamál á hendur A og
fengi dæmdar bætur, þótt engin lög hafi gilt um Slík tilvik í Nevada.

Á Norðurlöndum hefur raunhyggjan átt marga málsvara — m.a. Alf Ross,
sem Hannes Hólmsteinn ranglega stimplar sem réttarsetsinna.
Réttarsethyggju kveður Hannes Hólmsteinn of þrönga en náttúruréttarhyggju of víða. Því verði að þræða visst meðalhóf. Og því til stuðnings vísar
hann til H. L. A. Harts og rits hans, THE CONCEPT OF LAW (1961) um
náttúruréttarlegt lágmark. Þar segir Hannes Hólmsteinn, sbr. bls. 147 í
Ulfljóti:
„I...] Í bók sinni, Lagahugtakínu, bendir Hart á, að ýmsar óvefengjanlegar
staðreyndir um mannlega tilveru hljóta að setja efni laga margvíslegar skorður,
eigi lög að vera framkvæmanleg.“

Merkilegt er, að Hannes Hólmsteinn skuli leiða H. L. A. Hart til vitnis
skoðunum sínum, því að Hart hefur um margra áratuga skeið verið æðsti
prestur réttarsethyggju í enskumælandi löndum. Kenning Harts er í fjölda
atriða reist á kenningu Hans Kelsens og Alf Ross og lik þeim. Og hann á það
sammerkt svo mörgum jábræðrum sínum, að þeir telja réttarkerfið ekki geta
starfað hnökralaust nema milli þess og siðferðisreglna liggi eins konar lífæð,
er flytji lögum og rétti stöðugt nýtt blóð.
Í THE CONCEPT OF LAW (1961) sagði H. L. A. Hart á bls. 199: „The law of
every modern state shows at a thousand points the influence of both the

accepted social morality and wider moral ideals. These influences enter into law
either abmptly and avowedly through legislation, or silently and piecemeal
through the judicial process. In some systems, as in the United States, the
ultimate criteria of legal validity explicitly incorporate principles of justice or
substantive moral values"; in other systems, as in England, Where there are no
formal restrictions on the competence of the supreme legislature, its legislation
may yet no less scrupulously conform to justice or morality.“

Hvort heldur menn aðhyllast náttúruréttarhyggju, réttarsethyggju eða
raunhyggju, viðurkenna yfirleitt flestir, að ein helzta stoð réttarskipunar er
siðferðilegt viðhorf borgaranna. Siðferðið er sementið, sem herðir steypuna í
veggjum réttarkerfisins.
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