
14. Frumvarp

til laga u m  breytingar á a lm en n u m  hegningarlögum 25. jú n i  1869 og 
viðauka við þau.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).
1. kafli.

Um fjársvik og ótrúmensku.

1. gr.
Sektum, fangelsi eða alt að 3 á ra  hegningarvinnu skal sá sæta, er  á ó- 

r je ttm æ tan  hátt og til þess að auðga sjálfan sig eða aðra  ranglega, k e m u r  öðr- 
um  m anni m eð ósönnum  skýrslum  eða með þvi að dylja  atvik, er  máli skifta, 
og hann  hefði sem  heiðarlegur m að u r  eða lögum eða venju sam kvæ m t eða 
eftir s jerstökum  atv ikum  átt að láta getið, til athafna, er valda þeim  m an n i  
eða þeim, sem  h an n  er fyrir, fjártapa.

2. gr.
Sá skal sæta hegningarvinnu alt að 6 á ru m , er gerist sekur um  fjár- 

svik m eð þeim hætti, er nú  skal greint:
1. Með þvi að klæðast du la ibúningi eða m eð þvi að látast hafa eða 

m isbrúka  opinbert vald eða opinbera  skipan.
2. Með þvi að nota  i verslunarskiflum  falskt mál, mæli, vog eða merki 

eða stimpil á m uni, er ákveðið merki eða stimpill á að veita tryggingu fyrir 
gæðum  þeirra.

3. Með því að láta a f  hendi húsdýr, sem haldin  eru  só ttnæ m ri veiki.
4. Með því að láta af bendi vö ru r  falsaðar m eð efnum , er gera þæ r 

hættulegar heilsu m an n a  eða húsdýra.
5. E f framferði sökunau ts  b ak ar  þeim, er fyrir þvi verður, tjón er 

m eiru  n e m u r  en 5000 k rónum .



3. gr.
Sá, sem m eð ósðn n u m  skýrslum  eða m eð þvi að dylja atvik, er máli 

skifta, fær a n n an  m a n n  til að takast á h endur  vátrygging, er hann  mundi 
annars  alls eigi hafa að sjer tekið eða þá einungis m eð öð ru m  skilm álum , 
skal sæta fangelsi eða hegningarvinnu alt að 3 árum .

Sá, er  skem m ir,  eyðileggur eða skýtur u n d a n  vátrygðu verðm æ ti i þvi 
skyni að auðga sig eða aðra á kostnað tryggingarsala, eða krefur  ranglega 
bóta fyrir vátrygð verðmæti, er hann  kveður hafa skemst eða eyðilagst, eða 
fyrir óvátrygð verðmæti, skal sæta fangelsi við venjulegt fangaviðurværi eigi 
sk em u r  en 3 m ánuð i eða hegningarvinnu alt að 6 á rum .

4. gr.
Sá skal sæta sektum , fangelsi eða hegningarv innu  alt að 3 árum , er 

breiðir ú t rangar  skýrslur til þess að hafa m eð þvi áhrif  á verðlag vöru, verð- 
brjefa og an n ara  slikra hluta.

Söm u refsingu skal sá sæta:
1. E r  b ý ður  upp  á þá tttöku  i s tofnun hlutaljelags, í lánveitingu eða 

ö ð ru m  slikum  fyrirtækjum  á þann  hátt, að  h an n  læ tur  i tje rangar  skýrslur 
u m  málsatvik eða dy lu r  atvik, er  máli skifta.

2. E r  b irtir  skýrslur um  nefnd fyrirtæki, sem annaðhvort  eru  beinlínis 
ósannar eða látið er  ógetið i þeim atriða, er máli skifta, svo að þær eru lag- 
aðar  til að afvegaleiða m enn, eða læ tur  valdstjórninni eða öðrum , sem hlut 
eiga að máli, slikar skýrslur i tje.

5. gr.
Sá skal sæta sektum , fangelsi eða alt að 1 árs hegningarvinnu, er  út- 

vegar sjer eða öðrum  lán  eða annað  án sam stundis endurgjalds eða fullrar 
tryggingar fyrir þvi, m eð ósön n u m  skýrslum  eða m eð því að dylja atvik, er 
máli skifta um  gjaldfærni sina eða þess, sem hann  er fyrir, enda hljótist íjár- 
tjón af.

6. gr.
Sá skal sæta sektum , fangelsi eða alt að eins árs  hegningarvinnu, er i 

þvi skyni að auðga sig eða aðra ranglega eða til þess að baka tjón, vanræ kir  
hagsm uni annara ,  sem eru  u n d ir  stjórn hans eða gæslu, eða ráðstafar slíkum 
m álum  þeirra þeim í óhag.

E f gæ slum aður hefir bakað  þeim, sem  h an n  er fyrir, verulegt tjón eða 
h a n n  heflr leitast við að dylja brot sitt með röngum  skilrikjum, aflað sér 
falsaðra skilrikja, eyðilagt eða ónýtt, falsað eða falið reikninga eða b æ k u r eða 
ö n n u r  skilriki, þá skal h an n  sæta fangelsi við venjulegt fangaviðurværi ekki 
sk e m u r  en 3 m ánuð i eða hegningarvinnu alt að 6 árum .

7. gr.
Sá skal sæta sektum , fangelsi eða alt að  2 ára  hegningarvinnu, e r  ráð-



atafar ólöglega m eð sam ningi til þess að auðga sig eða aðra , h lu tum  eða rjelt- 
indum , sem hann  hefir veitt öð ru m  m anni,  eða skuldask irte inum , enda  þótt 
skyldan sam kvæ m t þeim sje að öllu eða einhverju  leyti fallin burt.

8. gr.
Nú hefir m aður,  er til refsingar skal dæ m a sa m k v æ m t 1.—7. gr., óður 

sætt fangelsisrefsingu fyrir eitthvert brota  þeirra, er  i þessum kafia eða i II. og 
III. kafla laga þessara getur, eða fyrir b ro t þau, er  i 23., 2i., 25. eða 27. kap. 
a lm ennra  hegningarlaga 25. jún í  1869 greinir, og má þá hækka refsinguna um  
alt að helmingi af  þeirri refsingu, er hann  hefði hlolið annars. Sam a er og, 
ef m að u r  befir áð u r  sætt fangelsisrefsingu fyrir b ro t sam kvæ m t 1.—7. gr., en 
verður siðar d æ m d u r  til refsingar sam kvæ m t áðu rnefndum  ákvæ ðum  a lm ennra  
hegningarlaga eða II. og III. kafla laga þessara.

9. gr.
E f telja má brot, er i I ,—7.. gr. getur, varða eftir atv ikum  að eins

sektum , m á m álsókn n iður falla, ef sá æskir þess, seni misgjöit var við.

II. kafli.
Um refsivert athœfi gagnvart lánardrotnum manns. 

10. gr.
Sá skal sæta sektum , fangelsi eða hegningarvinnu alt að 3 á rum , er i 

þvi skyni að svifta lánardro tt inn  sinn eða lánardro tna  sina færi á að fá kröf- 
um  sinum  fulinægt eða rýra  möguleika til þess ský tu r  u n dan  eignnm  sinum , 
eyðileggur þær eða spillir þeim, gefur þær bu r t  eða læ tur þæ r a f  bendi und ir  
sannvirði eða til m álam ynda, eða stofnar yfir þeim m álam ynda-rje ltind i,  setur 
þær til tryggingar óe indöguðum  kröfum , greiðir m eð þeirn óeindagaðar kröfur, 
eða kem u r  þe>m u n dan  á a n n an  hátt eða dy lu r  þæ r m eð o rð u m  eða þögn 
eða gefur u pp  eða kannas t  við rangar  eða lognar kröfur.

11. gr.
Refsingu, sem i 10. gr. segir, sætir sá, er  í um boði eða fyrirsvari fyrir

aðra, gerist sekur u m  afbro t þau, er i þessum kafla greinir.
Refsingu innan  söm u takm arka , sem sk u ld u n au tu r  eða fyrirsvarsmað- 

u r  hans, sætir sá, er  þiggur hag sjer til handa af b jergreindum  afb ro tum . Ef 
lánardro ttinn  er, skal h an n  þó refsilaus, nem a brotið  hafi verið m eð  vitund 
bans við tryggingarrjettindi a n n a rs  lánardrottins.

12. gr.
N ú hefir lánard ro tt inn  veð eða ö n n u r  tryggingarrjettindi f eignura 

skuldunauts, en h an n  ráðstafar þeim eignum á þann  hátt sem i 10. gr., sbr.
11. gr., segir og í bága k em u r  við rjett lánardrottins, og skal sö k u n au tu r  þá



sæta fangelsi við venjulegt fangaviðurværi eigi sk em u r  en 3 m ánuði,  enda m á 
dæ m a h a n n  til alt að 6 ára  hegningarvinnu.

13. gr.
Sá skal sæta sek tum  eða fangelsi, er sekur reynist i eftirgreindum 

b ro tum , enda liggi eigi j>yngri refsing við:
1. E f h an n  stofnar nýjar kröfur sjer á hendur,  greiðir óeindagaðar

k rö tu r  eða setur tryggingu fyrir þeim eða vanræ kir  að gera það, sem i hans
valdi stendur, til að kom a í veg fyrir það, að einstakir lán a rd ro t tn a r  hans 
leiti fullnustu eða tryggingar í eignum hans, öð ru m  lán a rd ro tn u m  hans til 
tjóns, enda þótt h an n  viti eða ætti að vita, að hann  er ófær til að fullnægja 
lána rd ro tnum  s inum  og hefir eigi l ikur til að geta það.

2. E f  hann  spillir gjaldfærni sinni til tjóns lán a rd ro tn u m  sínum  með
óhófi, glæfraspilum eða þess konar, áhæ ttufyrirtæ kjum , sem annaðhvort  liggja 
fyrir u tan  verkahring  hans, eða svara ekki til efnahags hans, eða m eð sjer- 
stakri ljettúð eða óreglu i a tv innurekstri  s ínum  eða á annan  slíkan hátt.

3. E f h an n  he ldu r  eigi þær b æ k u r  eða reikninga, sem ho n u m  er eða 
k an n  að verða lögskylt að halda, eða hann  gerir ranga eða mjög óreglulega 
reikninga eða bæ kur,  eða eyðileggur eða ónýlir  slík skilríki eða skýtur 
þeim  undan .

Brot þau, er  í 3. lið getur, geta og varðað missi atvinnuleyfis 1 ár, 
eða lengur, ef m ik la r  sakir  eru.

14. gr.
Sá skal sæta sek tum  eða einföldu fangelsi, enda varði atferli hans eigi 

þyngri refsingu að lögum, er aðhefst nokkuð  það i meðferð sinni á eignum, 
er löghald eða löggeymsla er lögð á eða aðför gjörð f, eða teknar eru  til 
gjaldþrotaskifta eða til skifta sam kvæ m t III. kap. skiltalaga 12. april 1878, er 
b rý tu r  bág við þannig fengin rjettindi yfir þeim  eignum.

15. gr.
Ot af b ro tum  þeim, er i 10. og 13. gr. sbr. 11. gr. getur, skal mál því 

að eins böfða, að fógetagjörð bafi reynd  verið eða gjaldþrotaskifti án  þess að 
lán a rd ro tn a r  hafi fengið k rö tum  s ínum  fullnægt, nem a almenningsheill krefji.

16. gr.
N ú verður m aður,  er áð u r  hefir sætt fangelsisrefsingu fyrir b ro t sam - 

kvæ m t 10.—14. gr., eða fyrir brot sam kvæ m t 23., 24., 25. og 27. kap. alm. 
hegningarlaga eða sam kvæ m t III. kafla laga þessara, enn  sekur um  b ro t sam - 
kvæm t 10.— 14. gr., og má þá hæ kka refsinguna u m  alt að helmingi um  fram 
það, er  h ú n  hefði orðið fyrir slíkt b ro t  d æ m t fyrsta sinni. Sam skonar verkun  
hefir b ro t  eftir 1.—14. gr. á s íðar fram in  afbrot,  er varða við I. og II. kafla 
þessara laga eða áðurnefnda  kapitu la  hegningarlaganna.



III. kafii.
Um undanskot fjár.

17. gr.
Sá skal sæta sektum , einföldu fangelsi eða alt að 3 ára hegningar- 

v innu, sem í því skyni að auðga sig eða aðra leggur ólöglega und ir  sig 
lausafjármuni, sem  a n n a r  m a ð u r  á og e ru  i vörslum  sjálfs hans, eða synjar 
fyrir að hafa tekið við slikum  m u n u m , eða athendir,  ónýtir, eyðileggur eða 
felur m u n i annara  m anna ,  sem i vörslur hans bafa komið.

Söm u refsingu skal sá sæta, er i á ð u r  nefndu  skyni:
1. Skýtur hlut, sem  h an n  sjálfur á, u n dan  afnotum  þess, sem afnota- 

rjett á yfir h lu tnum  eða lögmæta kröfu til þess að no ta  hann.
2. H eldur fyrir fram m ótteknu  endurgjaldi fyrir eitthvað það, er  h an n  

skyldi inna  af hendi og h an n  nú  k em u r  sjer undan .
3. Leggur und ir  sig fasteign, sem a n n a r  m a ð u r  á.

18. gr.
N ú befir afbrot, sem i 17. gr. 1. lið segir, verið fram ið á þann  hátt 

eða u n d i r  þeim skilyrðum, sem i 231. eða 245. gr. alm. hegningarlaga getur, 
og m á  þá hæ kka refsinguna i alt að 6 ára  hegningarvinnu.

19. gr.
N ú verður m aður, er áðu r  hefir sætt fangelsisrefsingu fyrir b ro t sam - 

kvæ m t 17. og 18. gr. eða fyrir b ro t sa rakvæ m t 23., 24., 25. eða 27. kap. alm. 
hegningarlaga, enn sekur um  bro t sam kvæ m t 17. og 18. gr., og m á þá hækka 
refsinguna um  alt að helmingi um  fram það, er h ú n  hefði orðið fyrir slíkt 
brot, dæ m t fyrsta skifti. Sam skonar verkun  hefir b ro t eftir 17. og 18. gr. á 
síðar fram in brot, er varða við I. og II. kafla laga þessara eða áðurnefnda  
kapitula hegningarlaganna.

IV. kafli.
Um aðra refsiverða meðferð á fjárrjettindum annara manna.

20. gr.
Sá skal sæta sek tum  eða fangelsi, enda liggi eigi þyngri refsing við að

lögum, er ranglega hagnýtir sjer eða ráðstafar f já rm unum , er a n n a r  m a ð u r  á
rjett yfir eða kröfu til, eða er í annars  vörslum , eða m einar  þeim  afnotin,
sem rjett á til þeirra.

21. gr.
Refsingu sem í 20. gr. segir skal sá sæta:



1. E r  í búi, fjelagi eða fyrirtæki, þar  sem afráðið er um  fjármálefni
með atkvæðagreíðslu, aflar sjer ranglega færis til þátttöku í henni eða til að
greiða fleiri atkvæði eu h o n u m  ber, eða gerir eitthvað það, er falsar atkvæða- 
greiðsluna.

2. E r  fær annan  með brögðum  eða á an n an  ólöglegan hált til að
greiða atkvæði á ákveðinn hátt um  málefni þau, er í 1. lið getur, og sá, er
und ir  sam a skilorði þiggur eða krefur fjár til að greiða atkvæði á ákveð- 
in n  hátt.

3. E r  með brögðum  eða á annan  ólöglegan hátt reyn ir  að ham la því, 
að boðið sje i á nauðungar-  eða stranduppboði eða líkum  uppboðum .

22. gr.
Refsingu, sem i 20. gr. segir, skal sá sæta:
1. E r  i a tvinnuskyni no tar sjálfur eða veitir öðrum  færi á að hagnýta

sjer kaupsýslu  — eða rekstrar — leyndarm ál atv innustofnunar, sem hann
hefir síðustu 3 árin  átl hlut í eða haft a tv innu í.

2. E r  ranglega og í atv innuskyni hagnýtir sjer eða veitir öðrum  færi 
á að hagnýta sjer kaupsýslu- eða rekstra rleyndarm ál atv innustofnunar, er
h an n  hefir komist að fyrir ólöglegt atferli sjálfs síns eða annara .

3. E r  skýrir frá atvikum , er s tanda í sam bandi við atv innu annars
m anns, enda sjeu þau  löguð til að vinna þeirri a tv innu  tjón og eigi sönnur
að þeim leiddar.

23. gr.
Refsingu, sem í 20. gr. segir, skal sá sæta, er leita skal i um boði ann-

ara tilboða um  vörur eða annað  og í því tilefni he im tar eða þiggur Qe fyrir
að taka  eða hafa tekið eitt tilboð fram yfir önnur.

24. gr.
Mál út af b ro tum  sam kvæ m t þessum  kafla skal því að eins höfða að 

sá krefjist þess, sem misgjört var  við.

V. kafli.

Um okur, glœfraspil og annarskonar skylt atferli.

25. gr.
Sá, er i sam ningum  n o ta r  sjer neyð einhvers, Ijettúð, fávisku, æsku 

eða reynsluskort til þess að afla sjer eða öðrum  eða áskiþa endurgjald, sem 
eftir ö llum  atv ikum  steudur bersýnilega í verulega skökku hlutfalli við það, 
er sjállur hann  eða sá, sem hann  er fyrir, inn ir  af hendi, skal sæla sektum , 
og ef m ik lar sakir eru, svo sem það, ef k au p u n a u tu r  hans er und ir  18 ára  
aldri, ef sam ningum  er hagað á ákveðinn hátt til að dylja hið sanna  eðli ráð- 
s töfunarinnar, ef skriflegt heit er gefið eða hátíðlegt loforð af þess hálfu, er



misgjört er við, ef sö k u n au tu r  hefir áðu r  sætt refsingu fyrir b ro t sam kvæ m t 
þessari grein eða hann gerir slik bro t sjer að atvinnu, skal hann  sæta fangelsi 
eða alt að 1 árs hegningarvinnu.

Sá, er leitar aðstoðar dóm stóla til innhe im tu  ógildrar kröfu sam kvæ m t 
þessari grein, skal sæta sektum  eða fangelsi.

Nú hefir greiðsla, sem refsivert var að áskilja sjer sam kvæ m t þessari 
grein, verið int af hendi, og skal þá, ef þess er  krafist, dæ m a sökunnut til 
þess að skila henni eða jafnvirði hen n a r  aftur.

Málssókn má láta n iður falla, ef sá, sem misgert var við eða fyrir- 
svarsm aður hans, æskir þess.

26. gr.
Sá, er gerir sjer a tv innu af glæfraspilum eða að kom a öðrum  til þátt- 

töku i þeim, enda sjeu þau eigi leyfð af þeim, sem að lögum eða venju sam- 
kvæ m t er beimilt að veita slík leyfi, skal sæta fangelsi eða alt að 1 árs  hegn- 
ingarvinnu.

Nú frem ur m að u r  brotið í a tv innu sinni, og m á þá dæ m a hann  til að 
hafa fyrirgjört rjetti s ínum  til þe irrar  a tv innu  um  lengri eða skem ri tim a eða 
að fullu og öllu.

í  stað þess að gera vinning af glæfraspili upptæ kan , m á dæ m a söku- 
n au t  til að endurgreiða hann  þeim, er tapað hefir.

27. gr.
Glæfraspil skulu  öll spil um  peninga eða peningavirði talin, enda sje 

spilið þess eðlis og það, sem und ir  er lagt svo mikils virði, að telja megi á- 
vinningslöngunina aðalatriðið.

Veðmál, teningskast og annað  slikt skal und ir  sam a skilorði talið til 
glæfraspila.

VI. kafli.
Ymisleg ákvœði.

28. gr.
Um afbro t þau, er í lögum þessum getur, gilda hin a lm en n u  ákvæði í 

1.—8. og 31. kap. hegningarlaga 25. jún i 1869, að svo miklu leyti sem eigi er 
öðruvisi ákveðið.

29. gr.
Lög þessi öðlast g i l d i .......................................  F rá  sam a t ím a er ú r  lög-

um num ið refsiákvæði 17. kap. Þjófabálks Jónsbókar 238., 250. gr. og 26. 
kap. a lm ennra  hegningarlaga 25. jú n í  1869. Þó gilda lög þessi eigi um  
afbrot, sem fram in hafa verið áðu r  en þau  öðluðust gildi, nem a væg-



ari refsing liggi við eflir þessum  lögum, enda sje málið og eigi dæ m t úr- 
slitadómi.

30. gr.
Nú hefir m að u r  sætt dóm i fyrir afbrot, sem  auk in  refsing liggur við 

eftir þessum  lögum, áður en þau  öðluðust gildi, og skal þá farið eftir ákvæð- 
um  8., 16. og 19. gr., ef b an n  ve rður enn sekur u m  þ au  brot.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :

í  Neðri deild Alþingis 1914 var sam þyk t tillaga til þ ingsályktunar um  
að skora  á stjórnina, meðal annars, að taka til endurskoðunar  26. kafla b inna  
a lm ennu  hegningarlaga frá 25. jún i  1869, og leggja fyrir næsta Alþingi á eftir 
f rum varp  til laga u m  breyting á þessum  kafia.

Umgetin endurskoðun  var svo fram kvæ m d, m eð þvi að það var við- 
urkent, að fram angre indur kafli begningarlaganna, sem befir að geym a fyrir- 
mæli u m  ijársvik og ým sar að rar  skyldar athafnir, væri orð inn  að ým su 
úreltur. Bæði er það, að í hann  — og reyndar hegningarlögin i heild sinni — 
van tar  ým s ákvæði, er nýrri refsilög hafa og sjálfsagt er eða heppilegt að setja 
og svo er hann  að efnisskipun til eigi svo sem æskilegt væri. Það varð þó 
ekki ú r  þvi, að f rum varp  þetta, er þá var  samið, yrði lagt fyrir Alþingi, fyr 
en nú, liklega af þvi, að talíð hefir verið, að hegningarlögin öll þyrftu meira 
eða m inna  endurskoðunar  við, ekki s iður en þessi eini kafli.

Með þvi að gagngerð endurskoðun  á hegningarlögunum  er ekki byrj- 
uð, og vera m á  að h ú n  dragist nokkra  hrið  enn, þá þykir rjett að draga það 
ekki lengur, að leggja frum varp  þetta  fyrir þingið.

í  hegningarlögunum  er engin a lm enn  regla um  afbrota tegund þá, er 
þar  getur aðallega. t*ar er engin skilgreining á hugtakinu svik eða fjársvik í 
refsirjettarmerkingu, eins og nýrri  hegningarlög hafa. í hegningarlögum vorum  
eru aðeins greind n o k k u r  tilfelli, eða n o k k u r  dæ m i upp  á þessa afbrotateg- 
und, og svo sagt, hvernig refsa skuli þeim, sem frem ur þau  brot, sem sjer- 
staklega eru nefnd. Talning dæ m a, svo sem hegningarlögin hafa, getur aldrei 
orðið nálægt þvi tæm andi. Af þessu leiðir það, að þau tilfelli, er hegningap- 
lögin nefna eigi, verða annaðhvort  refsiverð sam kvæ m t analogiu þeirra tilfella, 
er nefnd eru, eða refsilaus. Og vegna h inna  ströngu skilyrða, sem sett eru i
1. gr. hegningarlaganna til analogiskrar n o tk u n a r  þeirra, h lý tur að fara svo, 
að m ým argar athafnir, sem sam kvæ m t alm enningsálitinu æ ttu  að baka  refs- 
ingu, og sam kvæ m t refsilögum an n ara  þjóða eru  refsiverðar, varða hjer eigi 
við lög.



í  26. kap. hegningarlaganna eru hins vegar ákvæði um  ým s brot, sem 
eigi heyra und ir  hugtakið fjársvik, eins og fræ ð im önnum  nú  k em u r  sam an 
u m  að skilgreina það, enda þótt slík b ro t megi heimfæra und ir  »svik« í h inni 
rú m u  m erkingu, sem það orð hefir eftir a lm ennri málsvenju hjer á landi.

Eins og drepið var  á, van tar  í hegningarlög vor ákvæði um  mörg brot 
eða yfirsjónir, sem almenningsálitið telur engu vitam inni en su m  þau, er lögð 
er refsing við í lögum, og refsilög an n ara  þjóða hafa fyrirmæli um. Þetta á 
eigi að eins við þau  afb ro t sum , er til fjársvika í lagalegri m erkingu heyra, 
he ldur einnig um  m örg önnur,  sem alls eigi heyra þar  undir, en eru  þeim 
þó  að nokkru  leyti skyld eða jafnvel skyldust allra brota. í  sam bandi við 
endurskoðun  26. kap. hegningarlaganna þykir hlýða að setja ákvæði einnig 
um  slik brot. Og eru  h in  helstu þeirra talin í IV. og V. kafla frumvarpsins.

Að öðru  leyti verður gerð nánari grein fyrir hverju  einstöku ákvæði í 
f rum varp inu  i a thugasem dum  við einstaka kafla þess og greinar.

U m  I. kafla.
í  þessum kafla eru  tekin: 1) í*au brot, er heyra  und ir  hugtakið »fjár- 

svik«, ef það er á sam a hátt skilið og afm arkað og fræðim enn og nýrri hegn- 
ingarlög gera (Sbr. Goos, Den danske Strafferets specielle Del II. 451 — 452, 
469—470, v. Liszt, Deufsches Strafrecht bls. 448 o. s. frv.). »Fjársvik« ná í 
þessum kafla yfir þau  brot, sem i hegningarlögum N o rð m an n a  eru heimfærð 
undir »Bedrageri« og i hegningarlögum Þjóðverja und ir  »Betrug« (sjá 26. kap. 
í hegnl. Norðm. og 22. kap. í hegnl. Þjóðverja). 2) Nýja tegund brota, sem eigi 
eru sjerstök fyrirmæli um  i islenzkum hegningarlögum, og nefnd er heitinu 
»ó trúm enska« . Bæði norsku og þýsku hegningarlögin hafa þessar tegundir brota, 
»fjársvik« (Bedrageri, Betrug) og »ótrúm ensku« (Utroskab, Untreue) i sam a 
kapitula, og er þeirri n iðursk ipun  fylgt hjer.

Um 1. gr.
Gildandi hegningarlög vor hafa eigi að geyma skilgreiningu á hugtak- 

inu »svik«, er s tendur i yfirskrift 26. kapitula, eins og áður  er vikið að. 1 270. 
gr. Dorsku og 267. gr. þýsku hegningarlaganna er hugtakið »Bedrageri« og 
»Betrug« skilgreint og á sam a hátt er gert hjer. Söm u skilgreiningu hefir refsi- 
laganefnd Dana tekið i 290. gr. refsilagauppkasts sins, m eð þeirri viðbót þó, 
að þar er tekið með, ef m að u r  m isb rúkar  æsku, fávisku og annað  slíkt þess, 
er m að u r  á við.

Sam kvæ m t skilgreiningu hugtaksins fjársvik getur ekki verið um  þau 
afb ro t að tefla, nem a a n n a r  m a ð u r  auðgist á kostnað hins. Og ávinningurinn 
á að vera ólöglegur. Sá, sem að eins fer rjetti s ínum  fram, verður vítalaus af 
þvi. Og sá, sem einungis fær af sku ldunau t s ínum  það, sem hann  átti lögmætt 
tilkall til, t. d. greiðslu skuldar verður eigi sekur um  fjársvik,  jafnvel þótt 
h an n  fái sku ldunau t til þess að greiða m eð ósann indum  eða því um líku. —



Meðalið til þess að fremja fjársvik verður að vera fólgið i ósannindum , vis- 
vitandi rangri skýrslu um atriði, sem máli skifta þann , er leiðist til e inhverrar 
ráðstöfunar, eða eftir a tvikum  i því að dylja sam skonar atriði. Það hlýtur 
auðvitað að vera álitamál oft og einatt, hversu r ík  skylda hvilir á m ö n n u m  
að herm a rjett frá um  atriði, sem til greina geta koraið í viðskiftum m anna á 
milli. Hvarvetna þ ess  er ætla má, að m að u r  hefði eigi gert einhverja ráðstöf- 
un, ef honum  hefði verið kunnug t um  atriði, sem k a u p u n a u tu r  hans vissi um 
og h lau t sjálfur að telja veruleg, en skýrði ho n u m  þó ekki frá, þá m undi 
h a n n  oft verða sekur um fjársvik. Tilætlunin er auðvitað ekki, að allskonar 
m iður áreiðanlegar skýrslur geti varðað refsingu. Fyrst og fremst er það, að 
heilvita m enn taka sum um  slikum skýrslum  m eð varúð, t. d. venjulegum 
verslunarauglýsingum. Þar m eð er vitanlega alls eigi sagt, að slíkar og aðrar 
auglýsingar um  v öru r  eða verk geti eigi bakað þeim refsingu, er k e m u r  öðr- 
um , sem treysta auglýsingunum , til að kaupa við sig á þeim grundvelli. Það 
er ekki nauðsynlegt, að sö kunau tn r  hafi upphaflega kornið inn  rangri hug- 
m ynd  hjá k a u p u n a u t  sínum . Hitt er nóg, ef hann  leiðrjettir hann  ekki, svo 
framarlega sem hann  sá, að hann  byggir ráðstöfun sina á slikum röngum  
grundvelli. E n  hjer er vitanlega mjótt m undangshófið, og verður það dóm - 
stó lanna að skera ú r  þvi hverju sinni, hvers krefja ber í þessu efni. S tundum  
geta lög eða venjur skorið úr, hver sannsöglis- eða fræðsluskylda hvíli á 
m ö n n u m  um  ákveðnar tegundir viðskifta og getur þá sá orðið sekur, er 
eigi fullnægir þar  gerðum  kröfum. Og svo verður að taka til greina, hvernig 
ástatt er um  kaupunau t.  Einn trú ir  því, sem a n n a r  m und i  ekki trúa, hvort 
sem slíkt er  að kenna fáfræði, æsku eða öðru, og geta því söm u ósannindin 
orðið ósaknæ m  gagnvart e inum , þótt þau verði refsiverð gagnvart öðrum . Því 
er það fjársvik og heyrir und ir  þessa grein, þótt m að u r  beri fram svo og svo 
ósennileg ósannindi, ef h inn trú ir  þeim og það er ákvörðunarástæ ða fyrir 
hann , að það sje satt, sem h inn  segir honum . Því getur afbro t það, er í 257. 
gr. alm. hegningarlaga greinir (signingar, særingar o. s. frv.) verið refsivert 
sam kvæ m t þessari grein.

Það er einsætt, að ákvæði gre inarinnar taka einnig lil þess, ef m aður  
ákvarðar ó takm arkaðan  fjölda m anna  á þann  hátt sem i greininni segir til 
fjárráðstöfunar, er ve ldur ó lögm ætum  gróða á aðra  hlið og tapi á bina, t. d. 
a lm enn fram boð eða útboð, þalttaka í fyrirtækjum  o. s. frv.

Það felst í o rðum  gr., að ráðstöfunin þ arf  eigi að valda þeim fjártjóni, 
sem ákvarðar sig til að gera hana eða f ram kvæ m ir hana. Þetta gildir eigi að 
eins um  eiginlega um boðsm enn , f járhaldsm enn, s t jó rnendur fjelaga eða stofn- 
ana, he ldur getur það líka náð til þess, ef þeir, sem úrskurða eiga mál m anna, 
svo sem d óm arar ,  m atsm enn, umboðsvöldin o. s. frv. verða að úrskurða  mál 
eftir röngum  skýrslum annars  aðilja og þar  m eð baka h inum  tjón, svo fram- 
arlega sem einhver takm örk  eru  fyrir þvi, hversu rangt aðilí megi skýra frá 
m álavöxtum  þegar m ál hans á að sæta slikri úrlausn .

Sam kvæ m t fram anskráðu  heyra þessi ákvæði a lm ennra  hegningarlaga 
u nd ir  þessa grein:

253. gr. 1., 2. og 3. og (að n o k k ru )  4. 1.



254. gr. 2., 3., 4. (að nokkru),  5. og 6. 1.
257. gr.
258. gr.
259. gr. (að því leyti, sem ým s tilfelli, er  heimfærð hafa verið af dóm - 

s tó lunum  undir  hana, k u n n a  að heyra und ir  eiginleg tjársvik), og
261. gr. (en við því broti er lögð sérstök refsing i 3. grein).
Þar sem svo m argsháttar b ro t  heyra und ir  greinina, sm æ rri  og stærri, 

verður að breyta refsingunum  frá þvi, sem ákveðið er í 353. gr. alm. hegu- 
ingarlaga. E r  það og í sam ræ m i við 258 (og 259.) gr. Þ a r  sem greinin tekur 
yflr þau  brot, er í 258. gr. getur, virðist sjálfsagt, að heimila d ó m stó lunum  að 
beita vægustu refsingum, sem lög leyfa, ef þeim  finst ástæða til.

U m  2. gr.
Sam skonar ákvæði eru í 271. gr. norsku  hegningarlaganna. Þa r  er þó lág- 

m a rk  tjónsins sett 1000 ki ónur, en hjer 5000. Ástæða þess að hjer er sett 5000 kr. 
lágm arkið er sú, að oft getur það verið tilviljun ein, hvort tjónið er mikið eða 
lítið. Aðalatriðið frá refsirjettar s jónarm iði er öllu he ldur hitt, hversu mikið tjón 
sö k u n au tu r  hefir ætlað sjer að valda eða getur búist við að valda. Hins vegar 
verður þó á það að lita, að oft er ástæða til að taka stærð tjónsins til greina, 
og þvi má telja rjett að hafa svipað fyrirmæli og það sem hjer er um  að ræða.

Þýðing þessarar greinar er sú, að refsingin verður ekki m inni en hegn- 
ingarvinna, ef verknaðuriim  er f ram iun  á þann  hátt, er greinin getur eða 
bakar  slíkt tjón.

Um einstaka liði gr. athugast:
1. Það er ein sjerstök aðferð til að kom a fram svikum  að klæðast 

du lark læ ðum , því að m eð þvi dy lu r  m aður, eða reynir  að dylja, hver hann  
er og gefur sig út fyrir an n an  en h an n  er. Þaö er m eira en að eins segjast 
vera a n n a r  en bann  er. Likt er að segja um  það, ef m að u r  kveðst hafa opin- 
bert  vald, en hefir ekki, og no ta r  sjer það til að kom a fram  sviksamlegum 
verknaði. E n n frem u r er tekið með það, ef m að u r  að visu hefir slíkt vald, en 
m isb rúkar það i sviksamlegum tilgangi. Við þvi að taka sjer op inbert vald og 
að m isbrúka  opinbert vald eru að vísu lagðar refsingar, h inu lyrra  i 108. gr. 
alm. hegningarlaga, og h inu  síðara i 13. kapítu la  þeirra, í ý m su m  greinum . 
E n  engin þau ákvæði brjóta bág við hér greint ákvæði, enda er varnagli sleg- 
inn, þar  sem m eð þarf, u m  það, ef atferlið varðar  þyngri refsingu sam kvæ m t 
öðrum  ákvæðum . 108. gr. t. d. á eigi við eingöngu, ef m að u r  f rem ur svik- 
samlegt athæfi m eð þvi að taka sjer opinbert vald. Og líkt er að segja um  
a ð ra r  greinar i hegningarlögunum , er þetta efni varða.

2. Hjer er um  hrein fjársvik að tefla, en aðferðin talin sjerstaklega 
hættuleg og refsiverð, og eiga nú  að sæta refsingu sam kvæ m t 279. gr. 1. mgr. 
og 280. gr. 1. mgr. alm. hegningarlaga. E n  þessar greinar geta þó allar staðist 
samhliða, því að 279. og 280. gr. hegningarlaganna hafa að geyma ákvæði um  
sjerstaka tegund glæpa, og ekki skilyrði þar til þess að g læ purinn  sje fullfram- 
inn, að nokkur  sjerstakur hafi beðið tjón af verknaðinum , líkt og á sjer stað 
u m  skjala og peningafals.



3. í  294. gr. hegningarlaganna er að vísu ákvæði u m  það, ef n æ m um  
s jú k d ó m u m  er dreift út m eðal húsdýra  af ásettu ráði. E n  það er einnig sjer- 
s taku r  glæpur, og þ a r  þarf  enginn auðgunartilgangur að vera og engin Qár- 
svik. Og geta því ákvæði þessarar greinar og 294. gr. hegningarlaganna staðist 
báðar  sam an  í lögum.

4. 280. gr. hegningarlaganna hefir einnig ákvæði um  vörufals, en þar 
er eigi skilyrðið, að auðgunartilgangur eða íjársvik hafi átt sjer stað, og mega 
því ákvæði þessarar greinar og nefnd gr. hegningarlaganna vel sam rým ast.

5. Vísast til þess, er í upphafi er sagt um  þessa grein.
Um 3. gr.

1. mgr. þessarar greinar svarar  til 261. gr. alm. hegningarlaga. Þegar
1. gr. frv. og þessi gr. eru bo rn a r  sam an, þá k e m u r  fram sá m u n u r ,  að eftir 
þessari grein er brotið fullframið, enda þótt tryggingarsali hafi ekkert tjón 
beðið af framferði tryggingarkaupa. Ástæða þessa sjerákvæðis um  vátryggingu 
er vitanlega sú, að ríkari freisting er fyrir m enn  til að beita þar sviksamlegu 
atferli en viðast annarss taðar  af þvi að h inn aðilinn á oftast sjerstaklega ilt 
aðstöðu, á sjerstaklega erfitt m eð að sannreyna  skýrslur tryggingarkaupa, og 
verður því að byggja á þeim. Þess vegna hvílir sjerstök ströng sannsöglis- 
skylda á tryggingarkaupa, og á hjer e inkum  við, að h an n  m á engin atvik 
dylja, er máli k u nna  að skifta.

2. málsgr. hefir einnig ákvæði, er su m p ar t  m u n d u  falla und ir  261. gr. 
alm. hegningarlaga og su m p ar t  und ir  283. gr. 2. mgr. þeirra.

Greinin n æ r  til trygginga hverrar  tegundar sem eru, b runa-,  sjó-, líf- 
trygginga o. s. frv., að því leyti sem  við hverja tryggingartegund getur átt. 
Þess skal sjerstaklega getið, að bótakrafa fyrir óvátrygt verðmæti eða hags- 
m u n i er væntanlega e inkum  titt um lausafjárvátrygging, en s íður um  annars-  
konar, t. d. hús, liftrygging o. s. frv. Auðvitað er hjer sem annars, að orka 
kann  tvimælis, hvort verðmæti fellur und ir  ákveðínn vátryggingarsamning, og 
m ism unand i skoðun á þvi eða ef m ann i skjátlast þar  um , þá getur það af- 
sakað f ram kom u hans gagnvart tryggingarkaupa.

Ákvæði þessarar greinar eru  sam s efnis og tilsvarandi fyrirmæli í 272. 
gr, norsku  hegningarlaganna.

Um 4. gr.
1 a lm ennum  hegningarlögum 25. jú n i  1869 er ekkert, er svari til 

ákvæða þessarar greinar. í 273. gr. norsku  hegningarlaganna eru þar á móti 
sam skonar reglur.

Brot þau, sem i þessari grein segir, eru fullframin, þegar skýrslan er í 
tje látin, án þess það þurfi að hafa verið gert i auðgunartilgangi eða að nokk- 
u r  hafi beðið tjón. Að því leyti fer ákvæði g re inarinnar ú t fyrir eiginleg svik, 
eins og hugtaksskýringin i 1. gr. a fm arkar það hugtak.

Það er eigi nauðsynlegt eftir orðalagi greinarinnar, að skýrsla u m  at- 
vik, er haft geta áhrif  á verðlag vöru  o. s. frv.. sje birt opinberlega. Það 
sýnist nægilegt, að svo sje m eð hana  farið, að h ú n  kom ist til fleiri eða færri



þeirra  m anna , er nota  m u n d n  sjer af henni. Greinin teku r til a llrar verslunar- 
vöru , þ. e. hlutir, sem eru  verslunarvara  i ve rs lunarrje ttar  m erkingu. E instak- 
u r  ákveðinn h lu tur, t. d. hestur, m u n d i  eigi al r.ent geta talist verslunarvara, 
enda þótt h an n  væri til sölu. Þ a r  á m óti væru hestar það alm ent. Sam skonar 
ta k m ö rk u n  verður að gera u m  verðbrjef. Skuldabrjef útgefið a f  einstakling er 
ekki »verðbrjef« i þeirri m erkingu, sem  það er hjer haft. Þ a r  á m óti h luta- 
brjef, skuldabrjef landssjóðs, bæ jar- og sveitaljelaga, b an k an n a  o. s. frv. 
Ákvæðið næ r til »annara  slikra hluta«, að eins ef þeir ganga k a u p u m  og söl- 
um  á svipaðan hátt  og verz lunarvörur.  Annars verður það h lutverk  dóm stól- 
anna  að úrskurða  þesskonar atriði.

Fyrirm æli það, sem  i 1. lið greinir er hugsað sett i þvi skyni að 
vernda  raenn fyrir ó sönnum  skýrslum  og sk rum i þvi, sem  eftir reynslu  ann-  
arstaðar er  helst til titt, þegar boðið er til þátttöku í ým iskonar a tvinnufyrir- 
tæ kjum . E n d a  m á  ætla, að þingsályktunartillagan 1914 hafi ja fn fram t átt við 
ákvæði, er stefndu i einhverja slika átt. Þ a r  sem  en n frem u r er talað u m  lán- 
veilingar, er  átt við þæ r lánveitingar, sem alm enningi er boðið u pp  á að taka 
þátt  í, t. d. til bæ jar- og sveitarfjelaga o. s. frv. Um það, hverskonar tilmælin 
þurfi að vera, nægir að visa til þess, er  sagt var  áð u r  u m  útbreiðslu skýrslna.

2. liður hefir ákvæði, sem eiga að vernda  m en n  fyrir ó sönnum  skýrsl- 
u m  u m  þegar stofnuð fyrirtæki. 1. liður n æ r  til þess, er verið er að stofna 
þau  eða ætlað er að gera það, en 2, liður m iðar til þess að vernda m enn  
fyrir skiftum við þessi fyrirtæki á röngum  grundvelli eftir að þau  eru  kom - 
in  á fót.

Loka-ákvæði 2. liðs er sam skonar  efnis og 156. gr. a lm ennra  hegn- 
ingarlaga, en þar  sem sú grein er m ik lu  víðtækari, s tendur  h ú n  að sjálfsögðu 
óhögguð.

Um 5. gr.
Akvæði sam skonar  og þessi grein er i 274. gr. norsku  hegningarlag- 

anna, en í gildandi íslenskum  hegningarlögum er ekkert, sem til þess svarar. 
253. gr., 4.1. er alt annars  etnis, og m iklu  þrengra. Brot, er u n d ir  þessa (5 ) grein 
heyra, e ru  að þvi leyti ólík b ro tum , er und ir  aðalreglu 1. gr. frv. falla, að þau 
þurfa ekki i öndverðu að vera fram in  i auðgunarskyni. Hinsvegar eiga b ro t 
sam kvæ m t 1. gr. og 5. gr. sam m erk t  i því, að þau  eru  ekki fullframin, nem a 
fjártjón hafi hlotist af þeim fyrir þann, sem misgert var við. Greinin tekur 
bæði til svonefnds láns til eignar og til hvers annars, er endurgjald skal greitt 
fyrir i pen ingum  eða peningavirði. Það heyrir  eigi und ir  ákvæði gre inarinnar, 
ef m að u r  fær an n an  til að láta af hendi við sig verðm æti m eð ósönnum  
skýrslum  um  annað  en gjaldþolið, t. d. vekur m e ð a u m k u n  h ans  og fær hann  
á þann  hátt til ráðstöfunar.

Um 6. gr.
Hjer er tekið bro t það, er beimfært er und ir  hugtakið »Utroskab« i 

norsku  hegningarlögunum  (275. gr.) og »Untreue« í h inum  þýsku (266. gr.). 
Ákvæðið næ r til allra, sem  samningi sam kvæ m t, svo sem  venjulegir um boðs-



m enn, forstjórar eða starfsm enn einkastofnana, eða þeir er óboðið annast 
málefni annars  m an n s  (negotiorum  gestor), gæta annara  m a n n a  bagsmuna. 
Sam a er um  þá, er fara m eð mól an n ara  sa m k v æ m t op inberu  um boði eða 
skipun, svo sem fjárbaldsm enn. Um embættis- og sýs lunarm enn  gilda jafn- 
bliða ákvæði 13. kap. hegningarlaganna og kom a þau til greina hvarvetna 
þess er þau eiga við, en ella ákvæði þessarar greinar.

I annari  málsgrein eru tekin tilfelli, sem sjerstaklega þykja refsivérð, 
og þvi sett lágm ark  refsingar annað  en hið venjulega (sektir).
1 Um 7. gr.

Þessi grein hefir að geyma sjerstakt ákvæði um  ó trúm ensku , og tekur 
yfir svipað og 255. gr. a lm ennra  hegningarlaga gerir nú. Greinin á a lm ent við 
það, ef n iaður  ráðstafar m eð samningi ólöglega verðmæti, sem hann  hefir látið 
a n n an  fá til eignar eða réttinda yfir, svo sem tvisala, veðsetning, er b rý tu r  bág 
við aðra veðsetningu o. s. frv. Ákvæðið um  ráðstöfun skuldaskírteina stendur 
í sam bandi við gildandi reglur í tilsk. 9. febr. 1798 og reglur þær, sem af 
fyrirm æ lum  h en n ar  eru  leiddar. Sam svarandi ákvæði og í þessari grein eru i 
276. gr. n o rsku  hegningarlaganna.

Um 8. gr.
í  gildandi hegningarlögum vorum  er ekkert a lm ent ákvæði u m  itrekun 

brota, nem a að þvi leyti sem 58. gr. segir, að taka skuli tillit til undanfarinnar 
hegðunar sökunauts. Um einstök brot eru þar á móti sjerákvæði, sjá 232, 
233., 234., 240., 241., 242., 243., 245., 248., 249., 253. og 279. gr. E n  öll þau 
brot, sem í I ,—III. kafla laga þessara getur, eru sín á milli svo skyld 
og svo skyld b ro tum  þeim, er i 23., 24., 25. og 27. kap. hegningarlaganna 
getur, að rjett þykir að veila dóm stó lunum  heimild til hæ kka  refsinguna eins 
og i greininni segir, þannig að t. d. 2 ára hegningarvinna hækkar, ef um  ítrek- 
u n  er að tefla, í 3 ára hegningarvinnu o. s. frv. Auðvitað haldast skilyrði 
hegningarlaganna hin söm u  og verið hafa til þess að itrekunarrefsingu megi 
beita, sbr. e inkunn  62. gr. alm. hegningarlaga.

Um 9. gr.
Þar sem ákvæði 1.—7. gr. taka einnig til mjög smávægilegra afbrota, meðal 

annars  þeirra, er nú  heyra nnd ir  258. gr, alm. hegningarlaga, þykir rjett að 
heimila valdstjórninni að láta m álsókn niður falla út af b ro tum , sem in con- 
creto varða að eins sektum  eftir áliti hennar, ef sá óskar þess, sem misgert 
er við. Og fer þetta i söm u  átt sem ákvæði 258. gr. hegningarlaganna.

Um  II. kafla.
Hjer er safnað þeim  refsireglum, er miða til þess að vernda lánar- 

drotna gegn fjárprettuni og öðrn  slíku af hendi sku ldunau ta ,  og 262—265. gr.



hegningarl. ræðir nú  um . Þessar a thafnir  eru ta ldar í 27. kap. norsku  hegn 
ingarlaganna og kallaðar »Forbrydelser i (jjældsforhold«, og i 24. kap. þýsku 
hegningarlaganna und ir  nafninu »Bankerutt«.

Um 10. gr.
I þessari grein er að nokkru  leyti sam skonar ákvæði sem í 262. og 

263. gr. hegningarlaganna. En þar  að auki er hjer fyrirmæli um  það, ef m aður 
spillir eða eyðileggur eignir s inar  til þess að þær megi ekki kom a lánardro tn- 
um  hans að gagni. E r  hjer því auðsætt, að verknaðurinn  þarf  eigi að vera 
fram inn  í því skyni að bæta fjárhag nokkurs  m anns. Um eitt þeirra tilfella, 
sem i þessari grein getur, er  enn frem ur ákvæði í 254. gr. 7. lið hegningarlag- 
anna  (m álam ynda-sa la  o. frv.). Það er eigi refsivert, þótt sk u ld u n au tu r  greiði 
eindagaðar kröfur, eftir þessari grein. En það getur varðað refsingu eftir 13. 
gr. 1. lið, svo fram arlega sem sk u ld u n au tu r  gerir ekki það, sem í valdi hans 
stendur til að afstýra því að einstakir sku ldhe im tum enn  bans fái leitað full- 
nægju i eignum hans á kostnað annara  lánardro tna  hans. Það er ekki refsi- 
skilyrði hér, að m a ð u r  sé orð inn  gjaldþrota eða sjái gjaldþrot fyrir, he ldur 
málshöfðunarskilyrði sam kvæ m t ákvæ ðum  15. gr. Afbrotið er fullframið, þegar 
sö kunau tu r  hefir aðhafst það, sem greinin telur og í þar nefndu skyni, og 
þess er ekki krafist, að tjón leiði af. Sam skonar ákvæði eru i 281.—283. gr. 
norsku  hegningarlaganna.

Um 11. gr.
Þessi grein tek u r  til þeirra, er i umboði an n ara  fara m eð fjármál 

þeirra, forstjóra stofnana og Qelaga, og sýnist það sjálfsagt. E n n frem u r  virðist 
rjett að taka af allan vafa um  það, hvenær þeir skuli sæta refsingu, sem þiggja 
hag af atferli sökunauts. Ef það er m aður, sem eigi hefir þurft í þessu sam- 
bandi að gæta fjárhagsm una sinna, sýnist hann, ef innri skilyrðín eru  til þess, 
jafnan  eiga að sæta refsingu. E f hann  er þar  á m óti einn lánardro tna, þá rek- 
u r  hann  rjettar síns, og er því afsakanlegt, þótt hann  t. d. taki við greiðslu 
u pp  í kröfu sína, ef eigi eru  með v itund  þar með skert tryggingarrjettindi 
annara  lánardrotna. Orðalag gr. (»refsinga innan  söm u takm arka«) á að merkja 
það, að há- og lágm ark refsingar sje hið sam a og um  aða lm anninn  gildir, en 
hitt er  á valdi dóm arans, að ákveða refsinguna in concreto lægri en þá refs- 
ingu, er aða lm aðurinn  hlýtur.

U m 12. gr.
Hjer eru tekin fram tilfelli, þar  sem sakir eru  sjerstaklega miklar. Á- 

kvæði þessarar gréinar s tanda  í sam band i við 7. gr. að því leyti sem í báðum  
ræðir um  stofnun rjettinda yfir eignum, er brjóta  bág við áður veitt rje'ttindi. 
E n  sá er m u n u r ,  að hjer er eigi krafisl, að brotið sje framið í auðgunartil-  
gangi, heldur er nóg að það sje framið til að skaða lánardro ttinn . I 7. gr. á 
ráðstöfunin að vera gerð með samningi, en hjer er þess eigi þörf. Þessi gr. 
tekur aðeins til lánardro tna , en 7. gr. til annara .



Um 13. gr.
Fyrirm æli þessarar g reinar ganga i söm u  átt og 264. og 265. gr. al- 

m en n ra  hegningarlaga, 28 5 .-2 8 7 .  gr. norsku  hegningarlaganna og 281.—283. 
gr. þýsku hegningarlaganna. Samkv. hegningarlögum vorum  er það skilyrði til 
refsingar, að bú  sökunau ts  sje tekið til gjaldþrotaskifta, en þvi skilyrði er slept 
hjer i sam ræ m i við 10. og 11. gr.

Um einstaka liði þessarar greinar athugast:
1. In n ra  skilyrðið er bjer v itund sökunau ts  um  eða rje t tm æ t krafa til 

v i tundar hans u m  vanfærni sina til að geta fullnægt á gjalddaga kröfum  þeim, 
sem  á h o n u m  hvila, eða það, að hann  hafði eigi l ikur til að geta það. Sá 
timi, sem bjer skiftir máli, er gjalddaginn. Þótt m að u r  geti nú  eigi greitt skuldir 
sinar, m á  vera, að hann  hafl fullar l ikur til að geta það á gjalddaga, og sje 
því alveg vitalaus þótt h an n  hafist það að, er  bjer segir. Lokaákvæði þessa 
töluliðs er alveg nýtt i islenskri löggjöf, og gerir m ö n n u m  und ir  vissu skilorði 
skylt að framselja bú  sitt til gjaldþrotaskifta. Sá, sem löglega er krafist aðfarar 
bjá, hefir eigi að lögum annað  færi til að afstýra þvi en annaðhvort  að greiða 
kröfuna eða lýsa sig gjaldþrota, nem a ef svo er að b a n n  geti m eð áfrýjun að- 
fara rheim ildarinnar frestað aðför. Eftir atv ikum  getur það verið un t  fyrir 
h a n n  að afstýra aðför m eð greiðslu og sú  greiðsla m á ekki — og þarf ekki 
he ldur — brjóta  bág við ákvæði 10. greinar, og er það þá vanræ kslu  hans 
að kenna, t. d. et hann  læ tur hjá liða að innheim ta  ú tis tandandi skuldir, sem 
fyrir þá sök fyrnast. Þ a r  á móti getur það verið refsivert, ef hann  stofnar 
nýjar kröfur til þess að greiða með skuld, til þess að afstýra aðför, ef sú 
kröfustofnun er óhagfeldari öð ru m  sk u ld h e im tu m ö n n u m  hans en sú krafa, er 
h an n  er krafinn til fullnægju á.

2. E r  í n o k k u rn  veginn sam ræ m i við 265. gr. núgildandi hegningar- 
laga. Þó eru  refsiskilyrðin vægari, au k  þess sem  áð u r  segir u m  gjaldþrotaskil- 
yrðið, enda getur refsingin orðið vægari, sektir i stað þess, að fangelsisrefsing 
liggur við sam kvæ m t 265. gr. alm. hegningarlaga.

3. Þessi ákvæði svara til 264. gr. almennra hegningarlaga. Þó er hjer 
lögð sama refsing við, ef maður skýtur undan, ónýtir eða eyðileggur bækur sínar.

Jafnfram t þessu ákvæði he ldur 8. gr. laga nr. 53, 11. jú lí  1911 gildi 
sinu. Sam kvæ m t þeirri grein gilda engin slík ákvæði um  m álshöfðun, sem 
ætlast er til að gildi um  hjergreind afb ro t eftir 15. grein.

Um 14. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru  e inskonar viðbót við 12. gr., því að verkn- 

aður, sem við báðar varðar, hefir sö m u  ytri einkenni, en 14. gr. á því að eins 
við, ef eigi hefir verið sá tilgangur m eð verknaðinum , sem í 10. gr. er  lýst.

Um  15. gr.
Hjer eru sett ríkari skilyrði til m álshöfðunar en i hegningarlögunum , 

eða rjettara  sagt, hjer er það málshöfðunarskilyrði, sem þar er  refsiskilyrði, 
heyrir  til ytri atvika við brotið. Þó er þetta skilyrði, að árangurslaus  fógeta-



gerð hafi verið reynd o. s. frv., eigi sett sem  skilyrði m álshöfðunar sam kvæ m t
12. gr., og gildir þvi um  hana  300. gr. hegningarlaganna. Ástæða þessa m u n ar  
er sú, að brot þau, er 12. gr. tekur yfir, eru stærri venjulega en hin, enda í 
fullu sam ræ m i við gildandi refsilög, sbr. 255. gr. alm. begningarlaga, sbr. við 
300. gr. söm u laga, að b inda  m álshöfðun engum  sjerstökum  skilyrðum.

Loks er ákvæði um það, að m ál megi þó hötða ú t af b ro tum  þeim, 
sem i 10. sbr. 11. gr. og 13. gr. getur, ef almenningsheill krefur, enda þótt 
eigi hafi enn kom ið til aðfarar eða an n a ra  þeirra dómsgjörða, sem í greininni 
segir. Yaldstjórnin ú rsku rða r  þetta atriði að sjálfsögðu. Hugsunin með þvi að veita 
þessa heimild er sú, að verið getur, að svo mjög kveði að þeim yfirsjónum, 
sem i nefndum  greinum  getur, að eigi sje rjett að lá tnar sjeu afskiftalausar af 
hálfu valdstjórnarinnar.

Um 16. gr.
Vísast til þess, er áðu r  segir um  8. gr.

Um  III. kafla.
Hjer er um  þau  bro t talað, er i norsku  hegningarlögunum  eru nefnd 

»UndersIag« (255. gr.) og í hegningarlögum Þjóðverja »Unterschlagung« (246. 
gr.). Og í Uppkasti dönsku  refsilaganefndarinnar eru þau nefnd »Underslæb«. 
I fornu lagamáli íslensku er haft nundanskot fjár« yfir a thafnir þæ r sum ar, 
sem bjer er um  að ræða. Og er því heiti haldið hjer. I daglegu tali eru ýms- 
a r  þessar athafnir nefndar s tu ldur úr  sjálfs sins hendi. E n  undansko t fjár 
sýnist vera betra samheiti á a fb ro tunum , þvi að sö k u n au tu r  dregur sjer hlut- 
ina eða um ráð  þeirra m eð þvi að skjóta þeim u n dan  u m rá ð u m  þess, sem 
þau á, eða firrir hann  færi á að ná þeim til sin.

Sum þessara brota  heyra nú  und ir  250., 254. og 255. gr. a lm ennra  
hegningarlaga, og hafa þvi að su m u  verið sett á bekk  m eð ólögmætri meðferð 
á fundnu  fje og þvi um  líku, og að su m u  verið talin til svika. E n  i nýrri 
refsilögum eru  þau  talin skyldust þjófnaði og gripdeild, og tekin sjer sem 
sjerstök tegund auðgunarbrota .

Samhliða ákvæ ðum  þessa kafla standa óhögguð fyrirmælin i 249., 
251. og 252. gr. hegningarlaganna um  fundið fje og skyld afbrot.

Um 17. gr.
1 upphafi g re inarinnar er aðalreglan, og næ r h ú n  til þeirra  athafna, sem 

250. og 254. gr. 1. lið og 255. gr. teku r yfir, að því leyti sem í henni er talað 
u m  það, að m að u r  leggi und ir  sig eignir annars  m anns, sem ho n u m  er trúað 
fyrir. Sam skonar fyrirmæli eru  í 255. gr. í hegningarlögum N orðm anna . Að 
því leyti sem m un ir  þeir, sem um  er  ræða, hafa kom ið  i vörslur m anns 
sam kvæ m t trúnaðarstöðu , er h a n n  hefir á hendi fyrir a n n an  m ann , þá gæti 
sam i verknaður sem hjer ræ ðir um  einnig heyrt und ir  6. gr. E n  h jer er gert



ráð  fyrir noeiri há ttar  afbrotum  og refsingin getur því orðið þyngri en eftir 6 
gr.t sem einnig tekur yfir fjölmörg tilfelli, sem þessi grein næ r hvergi til. 
Annars verður það dóm stó lanna  að leysa ú r  spu rn ingum  um  takm örk  milli 
þessara tveggja greina.

Innri skilyrði refsingar sam kvæ m t þessari grein eru hin söm u sem f 
1. gr. segir um  fjársvik, en hið ytra  er m u n u r  milli a thafna sam kvæ m t 1, gr. 
og þessari grein, Og er sá m u n u r  fólginn í aðferðinni við fram kvæ m d verkn- 
aðarins. F jársv ikum  i þrengri merkingu, þeim er í 1. gr. segir, er fram kom ið 
fyrir ákvörðun  þess, er fyrir sv ikunum  verður, ákvörðun  sem byggist á 
ósannindum  sökunauts, en hjer f rem u r  hann  athöfnina einhliða. Brotið er 
fullframið, þegar m a ð u r  hefir i því skyni að auðga sig eða aðra  slegið eign 
sinni á hlutinn, synjað fyrir m óttöku hans, afhent, ónýtt, eyðilagt eða falið 
hann , Athendi m aður,  eyðileggi eða feli m a ð u r  h lu tinn án þess að gera það 
til að auðga sig eða aðra, heyrir brotið eigi und ir  þessa gr. Með þessu er 
ekki sagt, að það verði ávalt refsivert eftir greininni, þótt m að u r  hagnýti sjer 
m uni annars  m anns, sem í vörslum  hans eru, jafnvel þótt í auðgunartilgangi 
sje gert. H lu tu rinn  þarf  ekki fyrir það að rýrna svo að nokkru  nemi, og 
brotið fellur ef til vill und ir  20. gr. Og ef m að u r  ej'ðileggur eða ónýtir hlut, 
sem an n a r  m að u r  á í vörslum  hans án  þess að hafa sjálfur eða geta haft og 
án  þess að aðrir  hafi eða geti haft fjárhagnað af, t. d, ef h lut er kastað í eld 
og h o n u m  brent, þá beyrir það ekki und ir  greinina. Það er he ldur eigi refsi- 
vert eða þarf eigi að vera refsivert eftir þessari grein, þótt m að u r  hagnýti sjer 
tegundarákveðna m uni, sem i vörslur hans hafa kom ið, svo framarlega sem 
hann  skilar aftur söm u mergð af söm ú gæðum  á rje ttum  tím a og eigi hefir 
verið tilgangurinn upphaflega að draga sjer verðmætið. Þesskonar a thöfn get- 
u r  eftir atv ikum  heyrt undir  20. gr. frumvarpsins.

Það skiftir ekki máli, hvernig h lu tu r  er kom in n  i vörs lur sökunauts, 
sam kvæ m t orðalagi greinarinnar, hvort h o n u m  hafi verið faldir m u n ir  til 
geymslu, að láni eða veði o. s. frv. eða hann  hefir upphaflega tekið hlutinn 
í m isgripum  eða haldið að hann  væri alveg yfirgefinn (resderelicta), en eig- 
andi gefur sig fram  og kallar eftir honum , eða h lu tu rinn  er af tilviljun kom - 
inn  i vörslur hans. Þó leiðir það af því, sem áður  er sagt um  áfram haldandi 
gildi 249., 251. og 252. gr. a lm ennra  hegningarlaga, að ef h lu tu r  er kom inn  í 
vörslur m anns á þ a r  nefnda háttu, gilda ákvæði þeirra greina. Það skiftir eigi 
máli, hverrar  tegundar h lu tu r inn  er, ef lausaf já rm unur er, enda sje til þess 
ætlast, að eignarrjettur hins haldist. Því getur verið refsivert að leggja und ir  
sig depositum  irregulare svo nefnt, eftir ákvæ ðum  greinarinnar. Það er ávalt 
skilyrðið, að an n a r  m að u r  eigi hlutinn. Ef svo er eigi, getur athöfnin orðið 
refsiverð sam kvæ m t 1. eða eftir a tvikum  2. tölulið þessarar greinar, eða 12. 
eða 14. gr., eða ef til vill 20. gr.

í  tölul. 1—3 i siðara hluta gr. eru  talin tilfelli, sem skyld eru, en
m u n d u  þó eigi falla u n d ir  aðalákvæði hennar.

Um 1. tölul. er þess að geta, að ákvæði hans getur jafnt átt við, hvort 
sem h lu tu rinn  er i vörslum eiganda eða annara ,  nothafa eða annars  manns.
T akm örk in  milli ákvæða 1. tölul. og 20. gr. felast í því, að eftir 1. tölul. þess-



a ra r  greinar er refsiskilyi ðið, að brotið  sje framið í auðgunarskyni, en þess er 
eigi krafist í 20. gr. Auk þess er b ro t það, er  hjer greinir, eigi fullframið, 
nem a h lu tnum  sje skotið u n d an  afno tunum , en eltir 20. gr. er það nóg, ef 
rjettbafa er meinað að nota hlutinn, hvort sem er fyrir skem m ri tim a eða 
lengri, en þarf eigi að vera skotið m eð öllu undan  a fn o tu n u m  eða neinn  til- 
gangur í þá átt. Svo á 1. tölul. þessarar greinar því að eins við, ef sö k u n au tu r  
á sjalfur hlutinn, en 20. gr. tekur eigi síður til þess ef aðrir  eiga hann. E n  
sam a regla gildir eftir a lm en n u m  grundvallarreg lum , ef m að u r  f rem ur sams- 
k o n a r  verknað í fyrirsvari fyrir a n n an  m ann.

Um ákvæði tölul. 2 skal þess getið, að það tekur til allra þeirra til- 
fella, er maður hefir undirgengist að inna eitthvað af hendi, hvort sem það 
eru peningar, verk eða annað peningavirði, en hefir fengið fyrirfram meira 
eða minna af endurgjaldi fyrir það. Það er eigi heldur nauðsynlegt, að söku- 
nautur hafi átt mögulegt með að skila þvi, er hann tók við og nú kemur sjer 
hjá að borga, til þess að hann verði refsiverður eftir þessu ákvæði. Það þarf 
eigi að hafa verið samið berum orðum um það, að maður skuli greiða fyrir 
það, er maður hefir móttekið. E f endurgjaldið er alt að einu ekki af hendi 
látið, enda þótt sökunaut hlyti að hafa verið það vitanlegt, að það, sem  bann 
hefir móttekið, var honum fengið þvi að eins að hann borgaði það, þá varð- 
ar atferli hans við ákvæði þessa liðs.

Brot það, er i siglingalögum nr. 56, 30. nóv. 1914, 267. gr. segir, fellur 
hjer undir. Það m undi og oft varða við söm u ákvæði, ef m a ð u r  t. d. læ tur 
afhenda sjer vö rur í búð og k em u r  sjer síðan u n d a n  að borga þær, en hjer 
verða takm örk iu  milli ákvæða 1. gi . og þessa liðs vafalaust s tu n d u m  óglögg,

í  3. lið er fyrirmæli um  það, ef m að u r  leggur und ir  sig fasteign ann- 
ars manns. Eins og kunnugt er, þá er eftir gildandi reglum  um  þjófnað og 
hugtakinu þjófnaður, eins og það er afm arkað, eigi hægt að nota ákvæði 
hegningarlaganna um  þjófnað um likar athafnir, ef drýgðar eru  i sam bandi við 
fasteign, þ. e., ef m að u r  dregur sjer fasteign á allan sam a hátt og lausafje með 
leynd og að öðru  leyti svo að þjófnaður gæti talist að lögum. Þ a r  á móti 
gilda reglur 245. gr. væntanlega um  rá n  og fjárkúganir einnig, ef m að u r  er 
kúgaður á þann  hátt, sem þar segir, til að láta af hendi fasteign. E n  um  hitt, 
ef m aður  leggur und ir  sig, slær eign sinni á, fasteign annars  m an n s  án  þess 
að rán  sje eða fjárkúgun, er engin a lm enn  regla i gildandi hegningarlögum. 
S tundum  getur það verið saknæ m t eftir 281. gr. hegningarlaganna. S tundum  
getur verknaðurinn  verið svik, er heyra und ir  einhver akvæðin í 253., 254. eða
255. gr. Á sam a hátt m u n d u  þessar a thafnir  su m a r  falla und ir  1. gr. frv. E n  
hvergi næ rri allar. 1. gr. frv. og 281. gr. hegningarlaganna e ru  þvi eigi ein- 
hlítar i þessu efni. L iðurinn  á að eins við einhliða a tbafnir sökunauts, enda 
falli þæ r eigi und ir  245. eða 247. gr. hegningarlaganna. Það er sjálfsagt refsi- 
skilyrði, að sö k u n au tu r  viti að h an n  eigi ekki eignina eða hafi lögmætt tilkall 
til hennar. E f  svo er, getur v e rknaðurinn  að vísu verið ólögleg sjálftaka, refsi- 
verð eftir 117. gr. hegningarlaganna, en eigi eftir þessu ákvæði, sem hjer um  
ræðir. I orðalaginu þarf  eigi að liggja það, að m að u r  slái eign sinni á fast- 
eignina. Það getur líka náð  til þess að m að u r  afii sjer á ofannefndan hátt



rjettinda yfir henni, t. d. slægju- eða beitarítak í jörð. Þó eru hjer óglögg tak- 
mörkin milli þessa ákvæðis og 20. gr.

Um. 18. gr.
Brot það, er í 17. gr. 1. tölul. segir, getur verið framið á þ an n  hátt, 

sem 231. gr. hegningarlaganna talar um . Og er þá rjett að taka þetta alriði til 
greina, þegar kveða skal á um  refsinguna. Svo getur og brotið  verið framið 
á þann  hátt, sem í 245. gr. söm u laga segir, og er þá ef til vill vafasamt, 
hvort það heyrði und ir  þ á  grein. E n  til þess að taka af þann  vafa, er ákvæðið 
sett um  heimild til að hæ kka refsinguna, ef atvik liggja svo til sem  í 245. gr. 
getur. E n n  m á  vera, að brotið sje framið m eð þeim hætti sem i 247. gr. alm. 
hegningarlaga greinir, en þegar svo er, þarf  hjer ekkert sjerákvæði um  það, því 
að þá m á beita fyrirm ælum  þeirrar greinar vegna þess, hversu rú m t þau 
eru  orðuð.

Um 19. gr.
Visast til þess, sem sagt var um  8. gr.

Um IV. kafla.
Hjer eru talin ým s brot, er snerta  meðferð á fjárrjettindum  annara  

m anna. Um sum  þessara brota  eru  ákvæði i alm. hegningarlögum. Má þar 
e inkum  nefna 238. gr., og ef til vill m á kom a su m u m  þeirra und ir  259. gr. 
E n  um  ö n n u r  — og þau eru  m örg — van tar  alveg ákvæði, svo sem um  af- 
notasvik, sem er sam hliða bro t og ny tjastu ldur eftir 238 gr., nem a ef vera 
mætti að þessum athöfnum  mætti kom a und ir  259. gr. hegningarlaganna.

1 erlendum  refsilögum eru  talin ým s þau brot, sem i þessum kafla 
greinir. í  norsku  hegningarlögunum  eru þau m örg talin und ir  yfirskriftinni: 
»Forseelser m od  Form uerettigheder« og »Forseelser m od den  almindelige Til- 
tid«. 1 þýsku hegningarlögunum  eru þau látin heyra undir  hugtakið: »Straf- 
barer  Eigennuls« o. s. frv. Brotin, sem i þessum  (IV.) kafla eru talin, eru 
allósamkynja, og m á þvi greina á um  það heiti, er  velja skuli sem sam heit 
yfir þau.

Um 20. gr.
Ákvæði þessarar greinar taka yfir b ro t það, sem 238. gr. hegningar- 

laganna ræðir um , og sum t af þvi, sem h ú n  n æ r  til, m u n  nú  heyra und ir
259. gr. H ú n  k em u r  til greina, þar  sem að rar  greinar ná ekki til vegna þess 
að þ a r  eru  sett e inhver ö n n u r  eða rikari refsiskilyrði. E f sk ilyrðum  þessara 
gr., svo sem 1., 6., 12., 14. eða 17. gr. eru  fyrir hendi, þá er athöfnin dæ m d  
eftir þvi. Ákvæði g re inarinnar miða í þá átt að friða um  eignir eða fjárrjett- 
indi m anna , enda þótt árásir  á þau  verði eigi talin s tórsaknæ m  eða beint 
glæpsamleg. Greínin tekur yfir hverskonar ranglega hagnýtingu, svo sem notk-



un fram ar en leyfð er á leigðum eða lánuðum  hlut eða h lu t í sameign, og 
ráðstöfun á honum , t. d. fram lán  eða framleigu, ef h ú n  er ólögleg, no tkun  
hlutar, sem er i annars  m anns  vörslum  sem eigi er heimil að lögum, hvort
sem h lu turinn  er þ a r  með tekinn ú r  vörslum  hans eða ekki, svo og ef m aður,
án þess að hagnýta h lutinn  sjálfur eða ráðstafa honum , m einar  eiganda, eða 
öðrum  sem rjett á þar  til, afnot hans.

Lík fyrirmæli e ru  í 40. kap. n o rsku  hegningarlaganna og i Uppkasti
dönsku  refsilaganefndarinnar 314. gr.

U m 21. gr.
Þessi grein heflr ákvæði að geyma, sem eigi flnnast í íslenskum lögum 

eða neitt svarandi til þeirra. Vera m á þó, að kom a mætti þeim athöfnum , 
sem hjer er lýst, und ir  259. gr. hegningarlaganna, en mjög sýnist það þó 
hæpið. í  373. og 401. gr. no rsku  hegningarlaganna eru sam skonar  ákvæði, svo 
og í D. K. U. 316. gr. Að öðru  virðist greinin eigi þurfa skýringar.

Um 22. gr.
Miðar til að vernda gegn ósæmilegri sam keppni, og broti á trausti, 

sem nauðsynlegt er að sýna m ö n n u m  í ákveðnum  stöðum. Að þvi leyti eru 
ákvæði g re inarinnar skyld 6. gr. E n  m u n u r in n  er sá, að innri skilyrði refs- 
ingar eru þar ö n n u r  og strangari, auðgunartilgangur, en hjer er þess eigi kraf. 
ist beinlínis. Um 1. og 2. tölul. er  það reyndar að segja, að brotið er því að 
eins refsivert, að það sje fram ið í atvinnuskyni, og að því leyti m ætti gera 
ráð fyrlr auðgunartilgangi, en þótt svo sje, þá eru ta k m ö rk in  sæmilega glögg 
milli þessara ákvæða og 6. gr., því að hjernefnd ákvæði eiga við alveg til- 
teknar og glögt a fm arkaðar athafnir, en 6. gr. hefir að geyma a lm enna  reglu.

Engin ákvæði þessarar greinar geta átt við, þegar skýrslan er gefin i 
embættisnafni eða sam kvæ m t opinberri skyldu, t. d. sam kvæ m t vitnaskyldunni, 
í dóm sm álum . Sam a er og um  k æ ru r  til s tjórnarvalda að segja. Þar um gildír 
228. gr. alm. hegningarlaga, og sú athöfn eigi refsiverð f ram ar en þar  segir.

Sam skonar fyrirmæli eru í 294. gr. no isku  hegningarlaganna og D. 
K. U. 317. gr.

Um 23. gr.
Samhljóða ákvæði eru í D. K. U. 318. gr. Ákvæðið næ r til allra úl- 

boða um  vörur eða annað  ef um  sam keppn i er að ræ ða og fleiri tilboð kom a 
fram en eitt. Það er eigi skilyrði til þess að nota megi ákvæði greinarinnar, 
að það tilboðið sje verra, sem tekið er. Það er líka refsivert að krefja eða 
þiggja fje til þess að taka eða fyrir það að hafa þegið tilboð, jafnvel þótt það 
sje betra en hin. Ef embættis- eða sýs lunarm aður  á í hlut, þá getur atferli 
hans varðað við einhver fyrirmæli 13. kap. hegningarlaganna. E n  ef svo er 
eigi, þá kem ur þessi grein til álita.

Um 24. gr.
Þar sem bro t sam kvæ m t þessum kafla eru tiltölulega smávægileg sýn-



ist ekki ásfæða til þess að m ál sje höfðað ú t  af þeim, nem a sá æski þess, sem 
misgjört er við, og því sý n is t þelta fyrirmæli vera  eðlilegt og eigi þurfa fram* 
ar  skýiingar.

Um V. kafla.
Þessi kafli hefir fy rirsögnina: »Um okur, glæfraspil og an narskonar  

skylt atferli«. Um þessar a thafnir eru engin fyrirmæli i a lm en n u m  hegningar- 
lögum. Brot þessi hafa það sameigið, að a n n a r  v innur en h inn  tapar  og atvik 
liggja svo til, að sá vinningur er eigi að eins órje ttm æ tur, he ldur einnig það, 
að til grundvallar honum  liggur engin fjárráðstöfun, sem  stefni að þarflegu eða 
heppilegu takm ark i fyrir þjóðfjelagið.

1 refsilögum N orðm anna  eru ákvæði um  þessi afbrot í 29. kapítula og 
í þýsku hegningarlögunum  i 25. kapítula, og eru þau  sam a efnis og þau, er 
hjer eru  sett.

Um 25. gr.
1 gildandi lögum er engin refsing lögð við því, þótt m a ð u r  bersýnilega 

noti sjer neyð annars  m anns  og annað  það, er í greininni er talið, til þess að fá 
h an n  til ráðstafana þeirra, sem þar segir, svo framarlega sem verknaðurinn  er 
eigi sak n æ m u r eftir ákvæ ðum  laga um svik, fjárkúganir og þess konar glæpi. Eina 
ákvæðið, þar sem refsing er lögð við þvi, ef m aður tekur o fhátt  endurgjald fyrir 
það, sem hann  inn ir af hendi, er í tilsk. 27. mai. 1859, sbr. lög nr. 10, 7. febr. 
1890, og er ætlast til að það standi áfram. Það tekur að eins til hæ rri leigu- 
töku en 6 af hundrað i af peningaláni, sem trygt er með fasteignarveði. Það 
getur hugsast, að þessi athöln, sem í tilsk. 1859 segir, geti verið svo löguð, að 
hú n  falli lika und ir  ákvæði þessarar greinar, og fer það þá eftir áliti d óm ar-  
ans, hvorri heimildinni hann  beitir. Ef refsingin yrði hærri eftir þessari grein, 
er sjálfsagt að beita henni. En það er engu siður hugsanlegt, að tilsk. 1859, 
sbr. 1. nr. 10,1890 komi til álita, enda þólt alls eigi verði sagt að atferli söku- 
nauts  varði við þessa grein. Auk þess að sá, er lánar  peninga fyrir t. d. 7%  
og gegn fasteignarveði, þarf alls eigi að hafa notað sjer neyð, æsku, ljettúð 
eða reynsluskorts annars  m anns, er þess að gæta, að það sem hann  læ tur í 
tje og það, sem  hinn lofar, þarf ekki að standa i svo skökku  hlutfalli sin á 
milli, að ákvæði þessarar greinar geti tekið til þess.

Greinin tekur að eins til samninga. Taki m a ð u r  einhliða, án samnings, 
endurgjald fyrir eitthvað, þá næ r greinin eigi lil þess. Til þess að ákvæ ðum  
gre inarinnar geti orðið beitt, þarf h inn  að hafa lagt sam þykki sitt á kröfu 
sökunauts. Það er eigi skilyrði til refsingar sam kvæ m t greininni, að neyðin 
sje beinlínis þess, er sam ninginn gerir. Svo geta atvik legið til, að a n n a r  m að- 
ur, sem aðili vill hjálpa á e inhveru hátt, sje nauðulega staddur. Það er eigi 
he ldur ástæða til að b inda  no tkun  gre inarinnar eingöngu við fjárhagsvándræði. 
Annars konar  neyð getur haft alveg söm u verkanir, engu siður hægt að nota 
sjer hana. í  greininni er enn frem ur talin æska, fáviska og reynsluskortur. E n



þessi talning er varla -tæmandi. Það er gert ráð  fyrir því, að sö k u n an tu r  brúki 
eigi ósannindi eða fari svo að sem um er talað i 1. gr., þvi að þá er athöfn- 
in hrein fjársvik, ef hún  veldur tjóni. Hjer er eigi skilyrði, að verknaðurinn  
valdi tjóni. Sá, er misgjört er við, getur jafnvel haft gagn af honum . Hitt að 
afla sjer eða áskilja sjer á þann  hátt, sem sagt var, of hátt endurgjald, er 
saknæ m t fyrir því. Endurgjaldið verður að standa i verulega og bersýnilega 
skökku hlutfalli við það, sem sö kunau tu r  læ tur i tje af sinni hálfu. Tilætlunin 
er eigi að hefta frjáls viðskifti m anna  alm ent Gróði eins á kostnað hins er al- 
m en t  ekki refsiverður. Það er auðvitað álitamál, hvenæ r endurgjaldið er svo 
bersýnilega of hátt sem heimtað er til refsingar sam kvæ m t greininni. Leið- 
beiningar veitir í því efni hagur aðilja, efni samningsins, ven jur eða jafnvel 
lög, sbr. t. d. siglingal. nr. 56, 30. nóvbr. 1914, 230. gr.

Inn ra  skilyrði refsingar er það, að sö k u n au tu r  viti, hvernig ástatt er 
um  neyð, æsku o. s. frv. k au p u n au ts  sins. Annars getur h an n  eigi »notað«
sjer þessar ástæður hans.

Nefnd ern atvik, er auka sektina. Þ a r  er fyrst ef k au p u n a u tu r  er und- 
i r  18 ára. E r  hjer miðað við gildandi reglur um  hálfgert fjárforræði. E n  þótt 
þeim yrði breytt, gæti sam t a ldurs takm ark  þetta staðist. Og það skiftir eigi 
bjer máli, þótt sam ningurinn  sje alveg ógildur eftir ákvæ ðum  laganna nm  
fjárforræði ungra m anna. Sam ningar sem brjóta bág við þessa grein, eru ein- 
mitt alveg ógildir. Þ a r  sem enn er talað um , að sam ningum  sje hagað á á- 
kveðinn hátt til að dylja hið sanna  eðli ráðstöfunarinnar, þá er átt við þau 
tilfelli, er  skriflegur sam ningur er gerður og rangt er sagt til í honum  um  
kaupin, t. d. gefið ú t skuldabrjef fyrir 1000 kr., en helm ingur u p p hæ ðarinnar  
sam stundis tekinn fyrirfram sem leiga af fjenu. Ef skriflegt heit er gefið eða 
hátíðlegt loforð um  að efna sam ninginn  eða halda honum  leyndum , þá er 
það einnig refsiauki, því að það m iðar til þess að sökunau t verði auðveldara 
að hafa tilætluð not af g jörðum  sinum  og halda þeim áfram. Þá sýnist sjer- 
staklega ástæða til að auka  refsinguna, ef slik brot eru ítrekuð eða beinlínis 
höfð að atvinnu.

Ö nnur  málsgr. er nauðsynleg viðbót við 1. málsgr. Ef það varðar
refsingu að áskilja slíkt endurgjald sem í 1. málsgr. segir, þá er litlu sæ m ra
að leita aðstoðar rikisvaldsins, dómstólantia, til þess að innheim ta  ólöglegan 
arð af brotinu. Auðvitað kom a hjer til greina reg lurnar u m  eignarheim ild  á 
skuldaskírte inum  og öð rum  viðskiftabrjefum, sbr. lög nr. 18, 4. nóvbr. 1887,
7. gr. og ö n n u r  þar  um  gildandi ákvæði. Og yfir höfuð er hjer innra  skilyrð- 
ið, að in n h e im tu m að u r viti af hvaða rót krafan er runnin .

Um 3. málsgr. er þess að geta, að fæstir þeir sam ningar, sem í 1. 
málsgr. segir, mu n u  nú  a lm ent verða ógildir eftir borgaralegum  rjettarreglum . 
Það er undantekning, ef sam ningur verður ógildur, þótt a n n a r  noti sjer neyð 
hins, sbr. sem einstakt dæm i siglingal. 232. gr. Líkt er að segja um fávisku 
og reynsluskort. Þeir sam ningar, sem ófullveðja m enn  gera, fyrir sína hönd  um  
fjármál, eru þar á móti venjulega ógildir. E n  ú r  því að sam ningar þeir, sem 
i 1. málsgr. segir, eru refsiverðir, þá er rökrjett afleiðing af því, að þeir skuli 
einnig ógildir að borgaralegum lögum og eigi einungis þannig, að eigi sje skylt að



inna af hendi sam kvæ m t efni þeirra, he ldur sje einnig rjett að heim ta aftur 
greiðslur, sem fram hafa farið eða jafnvirði þeirra. E n d u rh e im tan  á að eins 
við það, er ólöglega hefir verið heim tað Að öðru leyti getur sam ningur- 
inn  haldist.

M álshöfðunarreglan í 4. mgr. er þannig orðuð, af því að oft m undi 
það vera, að sá, er misgjört er við, m und i vera orð inn  svo háður sökunaut, 
að hann  m nnd i eigi heimta m álssókn á h en d u r  honum . Hins vegar sýnist 
rjett, að heimila  valdstjórninni niðurfall saka, ef aðili æskir þess, sá er mis- 
gjört var við.

Um 26. gr.
1 norsku  hegningarlögunum  segir um  þetta b ro t í 298. og 299. gr., og 

i hegningarlögum Þjóðverja i 284. og 285. gr. í  islenskum lögum eru engin 
fyrirmæli til hjer að lútandi, nem a í Jónsbók, Þjófab. 17. P ar  er ræ tt um  
»dufl«, teningskast um peninga og veðmál. E n  þetta ákvæði Jónsb. Þjfb. 17 
er orðið úrelt að sum u leyti og jafnframt of víðtækt, þar  sem þar er lögð refs- 
ing við þessum athöfnum , hvernig sem  á stendur. Það m á til sanns vegar 
færa, að allar kröfur, sem risnar eru  beinlinis af spilum , teningskasti og veð- 
raálum  alment, sjeu ógildar að borgaralegum  lögum. E n  hitt að refsa fyrir 
hvers k o n a r  peningaspil sam rým ist fráleitt rje tta rm eðvitund  m anna. Tilgangur 
refsilöggjafarinnar getur ekki verið að taka fyrir m ein lausar skem tanir  til 
dægrastyttingar, eins og mörg spil eru  eða eins og þau  eru  spiluð af a lm enn- 
ingi. Því verður að setja einhver takm örk . Þau getur verið erfitt að setja rjett 
og erfitt að fram kvæ m a ákvæðin. Lög þau, sem vísað var til í upphafi um  
þessa grein, láta þessar a thafnir þvi að eins varða við lög, að þau  sjeu þá 
ja fnfram t lögreglubrot, að þæ r sjeu fram dar í atvinnuskyni, og að þæ r sjeu 
fram dar þannig, að hættulegt eða ósiðsamlegt megi teljast.

Heitið »glæfraspil« á að taka til allra þeirra athafna, sem í næstu grein 
1. mgr. er lýst. Það svarar til danska orðsins »Hazardspil«, og i þýsku hegn- 
ingarlögunum  er heitið »GlúckspieI« og i hegningarl. N o rð m an n a  »Lykkespil« 
haft um  söm u  athafnir.

Ákvæði 3. málsgr. er svo orðað, af því að oft er allskostar óhæfilegt, 
að sá fái endurgreitt, er tapað hefir. H ann  getur einmitt verið sá, er refsiverð- 
u r  er eða refsiverðastur. E f svo er, að sá einn eða þeir einir, sem tapa, ættu 
að sæta refsingu eða svo er ástatt um  þá alla, jafn t þá, sem vinna, og þá sem 
tapa, þá er sjálfsagt að gera vinninginn upptæ kan . Ef sá eða þeir hafa tapað, 
er eigi eru refsiverðir, getur verið ástæða til að dæ m a hina til að endurgreiða 
þeim í stað þess að gera vinninginn upptækan. Hins vegar er það eigi lögskylt 
eftir 3. málsgr., og er ástæðan fyrir þvi, að d ó m a ra n u m  er að eins veitt heim- 
ild til þess, sú, að einatt m undi tvímælis orka, hvort sá, sem hefir tapað, en 
er eigi beint refsiverður, væri svo hreinn af sökinni, að sæmilegt væri að 
dæ m a  honum  tap hans.

Um 27. gr.
Hjer eru n án ar  afm arkaðar þæ r athafnir, sem refsiverðar eru eftir 26. gr.,



eftir þvi sem föng eru á. E ins og tekið er fram í 26. gr., er athöfnin þvi að eins 
eins refsiverð, að hún sje framin í a tvinnuskyni. Þá verður ávinningslöngunin 
aðalatriðið. Það er spilað til þess að vinna frem ur en til skem tunar. Annað mál 
er það, að ávinningslöngunin, eða atv innan  af að spila, ú tilokar vitanlega ekki 
skem tunina. Sem atriði, er m estu valda um  dóm inn  um  það, hvort ávinn- 
ingslönguuin eða ávinningstakm arkið  sje aðalatriðið, er eðli spilsins og hvort 
það sje mikið eða lítið, sem und ir  er lagt. Spilið þarf eigi að vera þess eðlis, 
að lilviljun ráði ein eða aðallega úrslitum . Spilið getur vel heyrt und ir  glæfra- 
spil sam kvæ m t ákvæ ðum  greinarinnar, þótt úrslitin fari að no k k ru  leyti eftir 
kunnáttu  og hagsýni spilarans. Og hitt, þótt tilviljun ráði mestu, þarf  eigi að 
gera spilið að glæfraspili, ef um  sm áræði er spilað, svo að v inningur hlýtur 
ja fnan  að verða litill.

í  2. málsgr. eru talin tilfelli, er að vísu verða eigi nefnd spil, en jöfn 
ástæða er til að refsa fyrir. T akm örk in  eru  hjer he ldur eigi glögg. Veðmálíð 
og teningskast um  peninga hafa að visu söm u einkennin, að minsta kosti 
oftast nær. »D,fference«-versIun svo nefnd getur því vel fallið hjer undir, eins 
og eftir 299. gr. norsku hegningarlaganna.

Um  VI. kafla.
Hjer eru tekin ákvæði a lm enns efnis, sem eigi snerta  frem ur eina grein 

frv. en aðra, og nauðsynleg eru  til að taka af allan vafa u m  ým s atriði, sem 
varða fram kvæ m dir  á ým su m  fyrirm æ lum  frv.

Um 28. gr.
Þótt svo m undi hafa verið litið á, að a lm enn  ákvæði hegningarlaganna 

hlytu einnig að gilda um  brot þau, sem hjer eru talin að fram an, hefir verið 
talið rjett að setja hjer ákvæði þess efnis. E r  þar  m eð girt fyrir vafa, er rísa 
kynni um  einstök atriði. Hvarvetna þar sem öðru  visi er látið um m æ lt  í frv., 
svo sem sum  m álshöfðunarákvæðin, vikja a lm en n u  reglurnar i hegningarlög- 
u num , þar  á meðal a lm enna reglan um  m álshöfðun i 300. gr.

Um 29. gr.
Ákvæði i þessari grein um  verkun  laganna aftur fyrir sig er sam - 

kvæ m t alm ent v iðurkendum  refsirjettarreglum og í sam ræ m i við 308. gr. al- 
m ennra  hegningarlaga.

Um 30. gr.
Það er og í sam ræ m i við a lm ent v iðu rkendar reglur, að refsiauki sá, 

sem itrekun afbrota hefir í för með sjer, kom i því að eins til álita, að söku- 
n au tu r  hafi sætt dóm i fyrir hið fyrra, eða hin fyrri afbrot, er varða aukinni 
refsingu, ef aftur eru fram in eða i sam bandi við ö n n u r  siðar framin afbrot, 
er lög leggja við aukna  refsingu, sbr. 62. og 309. gr. a lm ennra  hegningarlaga.



Með »dómi« er hjer átt við þá  dóm a, er eftir 62. gr. hegningarlaganna eða öðr- 
nm  ákvæðum , er þar um  kynnu  að verða sett, valda aukinni refsingu. E nda 
leiðir það af ákvæ ðum  28. gr., að  hið a lm enna  ákvæði 62. gr. n æ r  til þessa 
ákvæðis i þessari grein. Fyrirm æ li g re inarinnar u m  áhrif eldri refsidóma til 
refsiauka fyrir endurtek in  afbrot er  í sam ræ m i við 309. gr. hegningarlaganna. 
Virðist ekki með þvi hallað rjetti sökunauts, því að eftir að ákvæði frv. hafa öðt- 
ast gildi sem lög, þá er h o n u m  vitanlegt, hvað við liggur, ef hann  verður 
eftir þann  tim a sekur um  afbrot, sem hafa í trekunaráh rif  á afbrot, sem hann 
hefir sætt refsingu fyrir sam kvæ m t dóm i eftir eldri lögum.


