
Frumvarp til laga
um

eiða g drengskaparorð.

(Lagt fyrir alþingi 1911).

I. Staflfesting á heitum.

1. gr.
Þegar einhver fær opinbera stððu, eða aðra opinbera sýslan eða veg- 

semdarviðurkenningu, og svo er fyrirskipað í gildandi reglum, að hann skuli 
jafnframt vinna eiðfest heit, þá fellur sú eiðtaka framvegis niður, en í stað þess 
kemur heiti staðfest með æru- og drengskaparvottorði. Undanskildir eru þó eiðar þeir, 
sem fyrirskipaðir eru í 4. og 30. gr stjórnarskrárinnar, og skulu þeir unnir á 
þann hátt, sem nú tíðkast.

II. Staflfesting á vitnaframburði.

2. gr.
Vitnaframburður skal að jafnaði staðfestur með eiði; skal hann unninn 

á þann hátt að vitnið lyftir upp hægri hendi og réllir upp þrjá fyrstu fingurna 
og segir: Eg sver það við ahnáttugan guð að eg hefi sagt sannleika og ekkert 
undan dregið.



! 3- gr-
! Vitni, sem eigi er i neinu trúarfélagi hér á landi og enga trú játar, skal

staðfesta framburð sinn með drengskaparorði, og fer staðfestingin fram á þann 
hátt, að vitnið tekur i hónd dómaranum og segir: Eg legg þar við æru mína og 
drengskap að eg hefi farið með satt mál og ekkert undandregið.

i 4- gr-
: Staðfesting á vitnaframburði fer fram að lokinni yfirheyrslu. í einka-
i málum fellur hún niður, ef málsaðilar samþykkja.

Áður en yfirheyrsla byrjar, skal dómarinn alvarlega brýna fyrir vitninu 
að segja satt, og jafnframt minna það á þá ábyrgð, er rangur framburður og 
röng staðfesting hefir í för með sér, og á helgi og þýðingu eiðs þess eða dreng- 
skaparorðs, er heimta má að vitnaframburðinum.

Áður en framburður er staðfestur, skal dómarinn, ef ástæða þykir til, enn 
að nýju minna vitnið á þýðingu staðfestingarinnar; einnig skal því veitt nægi- 
legt ráðrúm til að leiðrétta framburðinn.

Ef vitnið er í kristnu trúarfélagi, og þess er krafist, að það sé ámint um 
sannsögli, skal áminningin veitt á þann hátt, að lesin sé upp fyrir þvi áminn- 
ingarræða sú, sem fyrirskipuð er í tilskipun 22. sept. 1846. Þegar öðruvísi stend- 
ur á, skal viðhafa aðra alvarlega áminningu.

óréttmæt undanfærsla undan staðfestingu á vitnaframburði skal sæta 
sömu afleiðingum og óréttmæt undanfærsla undan vitnaframburði.

III. Staðfesting á yfirlýsingu málsaðila og aðrar staðfestingar fyrir rétti.

5- gr.
Nú eru úrslit máls komin undir eiði annarshvors málsaðila, og er hon- 

um þá heimilt að staðfesta framburð sinn með drengskaparorði i stað eiðs, ef 
hann lýsir yfir þvi við dómara þann, er eiðinn átti að taka, að hann játi enga 
trú, og færir sönnur á, að hann hafi eigi verið í neinu trúarfélagi hér á landi þá 
er mál það kom i rétt, er leiða átti til lykta með eiði.

6. gr.
Þar sem staðfesting með eiði að öðru leyti er heimiluð í lögum, svo sem 

er um staðfesting skoðunar- og matsgjörða, skulu framangreindar reglur, um leyfi 
til, þegar svo stendur á, að staðfesta með drengskaparorði, koma til framkvæmda 
á sama hátt.

7. gr.
Staðfesting á skýrslu málsaðila, skoðunar- og matsgjörðum og aðrar stað- 

festingar fyrir rétti fara fram svo sem fyrir er mælt í 2. og 3. gr., með þeim 
breytingum, sem leiða af málavöxtum. Þá er matsgjörðir eru staðfestar, skal 
eiðurinn að því unninn eða drengskapur við lagður, að starfið sé af hendi leyst 
og skýrslan gjörð eftir beztu sannfæringu.

Áður en staðfesting fer fram, skal dómarinn áminna og telja um fyrir 
hlutaðeiganda, svo sem fyrir er mælt i 4. gr., þá er staðfestur er vitna- 
framburður.



IV. Almenn ákvæði.

8. gr.
Eiðspjöll eða staðfestingu með æru- og drengskaparorði má eigi leyfa:

1. Börnum innan 15 ára.
2. Mönnum, er svo þykir vitsmuna vant, að staðfesting mundi vera marklaus.
3. Mönnum, sem eru undir lagakæru, eða uppvisir hafa orðið að röngum fram- 

burði i rétti, eða meinsæri.

9- gr.
Staðfesting með æru- og drengskaparorði hefir að öllu sama gildi og at- 

leiðingar sem eiðvinning.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Lagafrumvarp þetta er fram komið útaf tillögu þeirri til þingsályktunar, 
er á síðasta þingi var samþykt í neðri deild, um að skora á stjórnina að lcggja 
fyrir alþingi frumvarp til laga um eiðwtökur.

Stjórnarráðið er þinginu samdóma um það, að þörf sé á ákvæðum um að 
drengskaparorð komi í stað eiðvinningar, þegar svo stendur á, að menn, er enga 
trú játa, þurfa að staðfesta skýrslu sína, Stjórnin getur þvi í þessu höfuðatriði 
aðhylst þingmannafrumvarp það, er síðasta alþingi hafði til meðferðar. Hins 
vegar þótti eigi næg ástæða til að taka upp hinn nýja eiðstaf frumvarpsins og 
formála fyrir drengskaparorði, og það þvi siður sem skoðanir voru mjög skiftar 
um það á þinginu, hvort heppilegt væri að innleiða þessa formála. í þess kon- 
ar réttarmálum, sem hér ræðir um, virðist eiga að hafa formálana stutta og 
gagnorða, enda er alstaðar lagt kapp á það í nýjustu dómsmálalöggjöf þjóðanna. 
Eiðstafur Frakka felst aðallega i orðunum: »je jure«; Þjóðverjar segja: »Ich 
schwöre bei Gott dem Allmáchtigen und Allwissenden . . . so wahr mir Gott 
helfe«, og líkt er að orði komist í dómsmálalöggjöf Austurríkismanna. Þykir 
þvi eigi ástæða til að breyta til muna þeim eiðstaf, sem nú er viðhafður og menn 
eru orðnir vanir.

Á hinn bóginn eru einstök ný atriði tekin upp í þetta írumvarp, er eigi 
voru í þingmannafrumvarpinu. Má þartil einkum nefna ákvæðin um heiteiðinn, 
þ. e. hið eiðfesta heit, sem venja er að þeir vinni, er taka við opinberum starfa 
eða opinberri viðurkenningu; auk embættismanna má t. d. nefna úttektarmenn 
(lög 12. jan. 1884, 31. gr.), meðdómendur í landamerkjamálum (lög 17. marz 
1882, 10. gr.), hafnsögumenn (reglugj. 6. des. 1884, 2. gr.), dómendur i lands- 
dómnum (lög 20. okt. 1905, 14. gr.) o. s. frv. Það er í fullu samræmi við til- 
gang þingmannafrumvarpsins að æru- og drengskaparorð megi koma i stað eiða, 
þá er slík heit skulu gefin, að minsta kosti þá er sá, er heitið skal vinna, játar 
enga trú. En þá virðist ástæða til að ganga ennþá lengra og gjöra hér engan 



greinarmun eftir trúarjátningu, en láta æru- og drengskaparorð eingöngu koma í 
stað eiða. Þegar um skýrslu vitna eða málsaðila er að ræða eru málsúrslit 
komin undir iramburði hinna og þessara manna, og þvi alveg nauðsynlegt að 
beita sem öílugustum ráðum til þess að leiða sannleikann í Ijós, en til þess er 
eiðurinn einkar vel fallinn meðal kristinna manna vegna helgi þeirrar, er á hon- 
um hvílir. Nokkuð öðru máli er hins vegar að gegna, þegar þjóðfélagið felur 
þartil hæfum mönnum að gegna opinberri stöðu eða starfa ; þá er eigi nauðsyn- 
legt og þvi eigi heldur viðeigandi frá trúarlegu sjónarmiði að ætla að útvega sér 
meiri tryggingu fyrir góðri gegningu starfsins með því að heimta áköllun á guð. 
í 1. gr. frumvarpsins er þvi lagt til að æru- og drengskaparorð komi alveg í stað 
heiteiðsins, þegar menn taka við opinberum störfum.

Þangað til endurskoðun fer fram á stjórnarskránni, verður þó hér að 
undanskilja eiða þá, er ræðir um í 4. og 30. gr. hennar, þvi að þeir verða eigi 
af teknir nema með stjórnarskrárbreytingu.

Að öðru leyti eru i frumvarpinu ýms ákvæði um eiðavinningu og dreng- 
skaparorð, sem að minsta kosti að nokkru leyti eru tekin upp úr nýjustu dóms- 
málalöggjöf þjóðanna, svo sem lögum Austurrikismanna 1895, um meðferð einka- 
mála, og dönsku lögunum 26. marz 1909, um réttargæzlu, sbr. dönsk lög s. d. 
um heiteiða.

Samtímis þessu frumvarpi er lagt fyrir þingið frumvarp til laga um við- 
auka við núgildandi lög um utanþjóðkirkjumenn, og eru í þvi ákvæði, er miða 
að því að setja ákveðnar reglur um það, hverjir séu i þjóðkirkjunni og hverjir 
utan; án slíkra viðbótarákvæða virðist erfilt og athugavert að innleiða drengskap- 
arorð i stað eiða.

Um einstök atriði frumvarpins skal þetta tekið fram.

Um 2. og 3. gr.
Jafnvel þótt drengskaparorð sæti sömu ábyrgð að lögum sem eiðar, mun 

eiðurinn þó jafnan verða fleirum helgari en drengskaparorð, og það jafnvel þeim, 
sem litið sinna trúarbrögðum; af þeirri ástæðu er eiðtökunni sem sjaldnast slept 
í nútíðarlöggjöf. Samkvæmt þessu verður að álíta að þinginannafrumvarpið hafi 
gengið full langt með því að innleiða drengskaparorð fyrir alla, sem eigi teljast 
opinberlega til neins kristins trúarfélags. Þannig virðist t. d. rétl að taka Gyð- 
inga í eið og aðra, er einhverja trú játa, þótt eigi aðhyllist þeir kristnar trúar- 
setningar.

Um 3. gr.
Akvæðið um, að drengskaparorði skuli samfara handtök við dómarann, 

er tekið úr hinum framannefndu austurrísku lögum. Virðist sú aðferð vel til 
þess tallin að varpa hátíðlegum blæ á athöfnina.

Um 4. gr.
Rétt þykir að eiður sé unninn og drengskapur viðlagður að yfirheyrslu 

lokinni, enda er það í samræmi við núgildandi lög og frumvarp það, er neðri 
deild samþykti 1909. Hjá ýmsum þjóðum er að vísa farið gagnstætt að, t. d. 
hjá Austurríkismönnum. Með lögum 1. júní 1909 hafa Þjóðverjar breytt hinum 
eldri ákvæðum um þetta í þá átt, að eiðtakan fer nú fram á eftir yfirheyrslunni, 
og sömu reglu er fylgt í dönsku réttargæzlulögunum frá 1909.

Enda þótt skoðanir séu mjög skiftar um það, hvor aðferðin sé heppilegri, 



virðist þó einsætt að aðhyllast eiðtöku að lokinni yfirheyrslu, þegar rekstur máls- 
ins fer skriflega fram, eins og hér á landi á sér stað. Sé vitnið tekið í eið á 
undan yfirheyrslunni, er hætt við að það kynoki sér við að breyta framburði, 
sem búið er að bóka, enda þótt það sjái meðan á yfirheyrslunni stendur, að 
framburðinum þurfi að breyta. Það er skiljanlegt, að vitnið kynoki sér við þessu, 
þvi að ef framburðinum er breytt, sýnir dómsmálabókin, að vitnið hefir borið 
rangt, þótt það sé búið að vinna eið að því að segja sannleikann.

Eiðtaka á undan yfirheyrslunni mundi ennfremur leiða til þess, að eiðs 
yrði oft krafist, þar sem málsaðilar mundu falla frá eiðtöku, ef hún færi fram 
á eftir yfirheyrslu. Tilganginum með eiðtöku á undan yfirheyrslu virðist lika 
mega ná með því að dómarinn áminni vitnið alvarlega um að segja satt áður en 
yfirheyrslan byrjar, eins og nú á sér stað.

Að þvi er áminningarræðuna snertir, þá þykir sjálfsagt að áminningar- 
ræða sú, sem fyrirskipuð er í tilsk. 22. sept. 1846 verði *ekki viðhöfð, þegar menn, 
sem eigi játa kristna trú, eiga i hlut, en að dómarinn þá noti alvarlega áminn- 
ingu, er hann sjálfur velur. Hins vegar þykir vafasamt, hvort rétt sé að af- 
nema gömlu áminningarræðuna með öllu, þar sem margir telja hana áhrifamikla 
og menn eru orðnir henni vanir. Fyrir því er lagt til að henni sé ekki alveg 
slept, heldur sé hún notuð, þá er kristnir menn eiga í hlut og málsaðilar óska 
þess; en ella sé dómaranum falið að orða áminninguna.

Um 5. gr.
I samræmi við það, sein að framan er sagt um lotningu þá, sem margir 

bera fyrir eiðnum, enda þótt trúlausir séu, þykir það eigi hættulaust með öllu 
að láta drengskaparorð, þegar svo ber undir, koma í stað aðilaeiðs, þar eð sá 
eiður snertir hagsmuni aðila sjálfs. Að minsta kosti verður þá að reisa skorður 
við þeirri óhæfu, að menn segi sig úr trúfélagi, til þess að geta bundið euda á 
sitt eigið mál með drengskaparorði í stað eiðs. Auk ákvæðis í þessa átt er enn- 
fremur vikið frá alþingisfrumvarpinu í þvi, að eigi er tekið upp i eiðsdóminn 
ákvæði um, að málsaðili annaðhvort vinni eið eða leggi drengskap við framburð 
sinn. Slíku ákvæði er eigi heppilegt að bæta inn i eiðsdóminn sjálfan, sem áður 
er tvíkosta, enda mundi sjaldan þurfa á því að halda. Virðist ekkert því til 
fyrirstöðu að lögin geti breylt eiðsdómnum þannig, að drengskaparorð komi í 
stað eiðs, þegar svo ber undir, eins og gert er ráð fyrir í 7. gr.

Um 8. gr.
Með ákvæðum þessarar greinar um að vissum mönnum skuli undan- 

tekningarlaust bannað að vinna eið, er auðvitað ekki fyrir það girt, að ekki 
megi neila öðrum mönnum um eið, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, svo 
sem í barnsfaðernismálum.

Um 9. gr.
Sbr. 154. og 155. gr. hegningarlaganna.


