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1  Inngangur 

Í ritgerð þessari verður fjallað um fjársvikaákvæði 248. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940
1
. Fjallað verður um sögu ákvæðisins, hugtakið fjársvik skilgreint og staða fjársvika 

innan lögfræðinnar afmörkuð. Einnig verður staða ákvæðisins skoðuð gagnvart öðrum 

ákvæðum XXVI. kafla hgl. um auðgunarbrot. 

Mikilvægir hagsmunir viðskiptalífsins velta á því að hægt sé að treysta áreiðanleika skjala. 

Oft og tíðum leika fölsuð skjöl stórt hlutverk í blekkingarþætti fjársvika. Af þeim sökum 

verður leitast við að skýra samspil 155. gr. um skjalafals og 248.gr. Þegar skýrsla 

ríkislögreglustjóra um afbrotatölfræði er skoðuð kemur í ljós að tilkynnt var um 512 

fjársvikabrot á árinu 2008, og er það 48% aukning ef horft er á meðaltal áranna 2003-2007. Á 

sama ári var tilkynnt um 190 brot gegn 155. gr. hgl.
2
 Það er því ljóst að um víðamikla 

brotaflokka er að ræða. 

Fjallað verður um hugtakið skjal og hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo að um skjal 

sé að ræða. Einnig verður farið yfir hvenær skjal telst falsað. Þá verður dómaframkvæmd 

skoðuð, og þá sérstaklega þau mál þar sem reynt hefur á greiðslukortamisnotkun. Reynt 

verður að varpa ljósi á það hvar mörkin á milli skjalafölsunar og fjársvika liggja. Að lokum 

verður farið yfir tengsl ákvæðanna, og hvað skilur þau að.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Hér eftir skammstafað hgl. 

2
 Skýrsla ríkislögreglustjóra um afbrotatölfræði fyrir árið 2008, bls. 23 
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2  Almennt um fjársvik 

2.1 Hugtakið fjársvik 

Verndarhagsmunir fjármunabrota eru að mestu leyti þeir sömu, þ.e. fjárhagsleg verðmæti, en 

brotin beinast öll gegn eða snúast um fjármuni eða fjárréttindi, ýmist þannig að verknaður 

beinist að áþreifanlegum verðmætum, sem fyrir hendi eru, eða að því að afla ávinnings eða 

spara útgjöld með ólögmætum hætti án þess að um eiginlega fjármunayfirfærslu sé að ræða.
3
 

Flokka má fjármunabrot í nokkra undirflokka, þ.e. hagnaðarbrot, auðgunarbrot, efnahagsbrot 

og svo önnur fjármunabrot, sem ekki falla undir fyrrnefna flokka. Fjársvik falla undir þá 

brotategund sem nefnast auðgunarbrot og er um þau brot fjallað í XXVI. kafla hgl.  

Formlega má skilgreina auðgunarbrot sem brot gegn ákvæðum XXVI. kafla hgl, þar sem 

engin önnur brot falla undir þann flokk. Öll eiga brotin, sem falla undir auðgunarbrot, það 

sameiginlegt að fyrir þau skal aðeins refsa hafi þau verið framin með auðgunarásetningi. 

Ásetningur brotamanns verður að hafa verið sá að afla sér eða öðrum fjárvinning á þann hátt, 

að annar maður bíði ólöglega fjártjón af því.
4
 Fjársvik verða því að fullnægja skilyrðum 18. 

gr. hgl. um að brot verði að vera framin með ásetningi. Gáleysi kemur ekki til greina, þar sem 

tilgreina verður heimild til að sakfella fyrir gáleysi í tilteknu ákvæði. 

Skilgreiningu hugtaksins fjársvik má finna í 248. gr. hgl: 

248. gr. Ef maður kemur öðrum manni til að hafast eitthvað að eða láta eitthvað ógert með því á 

ólögmætan hátt að vekja, styrkja eða hagnýta sér ranga eða óljósa hugmynd hans um einhver 

atvik, og hefur þannig fé af honum eða öðrum, þá varðar það fangelsi allt að 6 árum. 

Eins og sjá má af ákvæðinu eru fjársvik svikabrot, þar sem saknæmum blekkingum er beitt 

með því að skýra rangt frá eða leyna ákveðnum atriðum í þeim tilgangi að ná fram 

fjárhagslegum ávinningi á kostnað annars aðila. Fjársvik eru tjónsbrot með venjulegt 

fullframningarstig, en með fullframningarstigi er átt við það stig atburðarrásar  þar sem 

löggjafinn telur rétt að leggja refsiábyrgð við háttsemi líkt og um fullframið afbrot sé að 

ræða.
5
 

2.2 Fjársvik frá sögulegu sjónarhorni 

Þegar skoðuð eru brotaákvæði frá fornu fari má sjá að þau fela í sér frekar einfalda og grófa 

atvikalýsingu, þar sem aðallega er um að ræða einhliða brot á borð við þjófnað, rán og 

                                                           
3
 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I , bls. 62 

4
 Alþt. 1939, A-deild, bls. 394 

5
 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 73 
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gripdeild. Reglur þar sem krafist er atbeina brotaþola koma ekki fyrir fyrr en á síðari tímum. 

Hvorki í Grágás né í Jónsbók var auðgunarásetningur gerður að skilyrði refsingar, og var þar 

hvergi að finna sérstakt ákvæði um fjársvik.
6
 Í Grágás og Jónsbók  voru svikaákvæði á víð og 

dreif, og var þá oft talað um brek eða villu. Í Jónsbók voru svikaákvæði að mestu leyti í 

Kaupabálki, en þar mátti finna ýmis ákvæði sem lögðu sekt við sviksamlegum athöfnum. 

Skyldi seljandi gera fals í vöru bar honum að greiða konungi sekt, og bæta kaupanda tjónið að 

fullu. Þá var refsing lögð við því að beita svikum við sölu kvikfjár eða leyna löstum  þess við 

sölu. Kaupfox var það kallað að selja lausafé annars manns í heimildarleysi.
7
 Jónsbók hefur 

aldrei verið afnumin í heild, en með tímanum hafa þó flest öll ákvæði hennar gengið úr sér 

með nýrri lagasetningu.
8
  

Það var ekki fyrr en 1840 sem sett var tilskipun viðvíkjandi straffi fyrir þjófnað, svik, fals 

og önnur þess konar afbrot. Tilskipunin, sem byggði á danskri refsilöggjöf, var grundvöllur að 

fyrstu hegningarlögum Íslendinga, almennum hegningarlögum handa Íslandi frá 25. júní 

1869. Í 26. kafla laganna, sem bar heitið „um svik“, mátti finna ýmis svika- og 

fjárdráttarákvæði. Þegar lögin eru skoðuð má sjá að brot 253., 254., 257. og 261. gr. fólu í sér 

skilyrði um fjárhagslegan gróða með sviksamlegum hætti á kostnað brotaþola.  Í 253. gr. 

laganna var lögð refsing við því, ef nokkur maður hefur af öðrum peninga eða fjármuni með 

því að segjast vera annar en hann er, eða með því að látast hafa heimild til að reka erindi 

annars manns eða ef nokkur tekur sviksamlega við því, sem annar maður heldur, að hann sé 

skyldur til að borga eða selja honum í hendur, af því að sá maður hefur ekki rétta vitneskju 

um, hvernig á stendur, eða ef nokkur tælir annan mann með rangri sögusögn til þess að kaupa 

eða taka við hlut, er hann heldur sé allur annar eða miklu meira virði en hann er, eða ef 

nokkur kaupir vörur í skuld, og ætlar sér ekki að borga þær.
9
  

Ákvæði 248. gr. hgl leysa þessi ákvæði af hólmi. Ljóst er hins vegar að 248. gr. hgl. er 

víðtækari en hin eldri ákvæði, þar sem þau settu ýmis skilyrði fyrir refsingu, sem 248. gr. hgl 

setur ekki. Til að mynda gerir 248. gr. það ekki að skilyrði fyrir refsingu, að sá, sem svikinn 

var, héldi sig vera skyldan til að borga eða selja féð í hendur geranda. Slíkt skilyrði er þó til 

staðar í 253. gr. og var því ákvæðinu ekki beitt þegar um blekkingu var að ræða.
10

 Í 

greinargerð með lögum nr. 19/1940 segir að með orðinu fé í 248. gr. sé átt við hvers kyns 

fjárverðmæti, þar á meðal fasteignir, munnlegar fjárkröfur o.s.frv. Einnig er sérstaklega tekið 

                                                           
6
 Jónatan Þórmundsson: „Einkenni auðgunarbrota“  bls. 448-450 

7
 Ragnheiður Bragadóttir: „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega skv. 248. gr. alm. hgl.“, bls 5-7 

8
 Ragnheiður Bragadóttir: „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega skv. 248. gr. alm. hgl.“, bls. 7  

9
 Alþt. 1867-8, A-deild, bls. 111 

10
 Gizur Bergsteinsson: „Auðgunarbrot“, bls. 8-9 
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fram að greinin taki aðeins til fjársvika.
11

 Frá setningu laga nr. 19/1940 hefur ákvæði 248. gr. 

laganna aldrei verið breytt. Telja verður að það sé til marks um að ákvæðið hafi vel staðist 

tímans tönn. 

3  Efniseinkenni fjársvika 

Í kafla þessum verður fjallað um efniseinkenni fjársvika. Markmið fjársvika er ávallt að ná 

fram fjárhagslegum ávinningi, og er auðgunarásetningur skilyrði líkt og í öðrum ákvæðum 

XXVI. kafla hgl. Villan, hin ranga eða óljósa hugmynd sem gerandi vekur, styrkir eða 

hagnýtir sér er megineinkenni fjársvika, og greinir fjársvik frá öðrum brotum 

auðgunarbrotakaflans. Að lokum verður fjallað um það einkenni fjársvika að þau eru tvíhliða 

brot en í því felst að nauðsynlegt er, svo að brot verði framið, að til staðar sé atbeini þess sem 

brotið er á.
12

 

3.1 Auðgunarásetningurinn 

Í 243. gr. hgl. kemur fram að aðeins skuli refsa fyrir brot gegn XXVI. kafla hgl. að brotið hafi 

verið framið í auðgunarskyni. Þar kemur því fram það einkenni er aðgreinir auðgunarbrot frá 

öðrum hagnaðarbrotum. Skilgreining greinargerðar á auðgunarásetningi er sú, að átt sé við að 

ásetningur brotamanns skuli hafa verið sá, að afla sér eða öðrum fjárvinnings á þann hátt, að 

annar maður bíði einnig ólöglega fjártjón af þeim sökum.
13

 Samkvæmt þessu fela 

auðgunarbrot það í sér að verðmæti færast á ólögmætan máta milli aðila. Gerandi eða einhver 

annar getur verið viðtakandi þess verðmætis, og sá sem þola þarf tjón getur einfaldlega verið 

brotaþoli eða einhver annar, t.d. ef gjaldkeri banka er blekktur, og bankinn verður fyrir tjóni, 

eins og í Hrd. 1999, bls. 2202 (93/1999): 

R var ákærður fyrir ýmis brot, þar á meðal skjalafals og fjársvik. Meðal annars var hann 

ákærður fyrir að hafa blekkt gjaldkera Íslandsbanka til að kaupa innstæðulausa tékka, með því 

að telja honum trú um að innstæða myndi vera fyrir hendi á reikningunum innan stutts tíma þrátt 

fyrir að gera sér grein fyrir að svo yrði ekki. Í héraði kvaðst gjaldkeri Í margoft hafa tekið við 

ávísunum frá R, og hafi haft samband við hann þegar í ljós kom að tékkarnir voru 

innstæðulausir. Hún hafi treyst því, eftir samtalið, að hann myndi greiða inn á tékkana. í dómi 

héraðsdóms segir „Þykir í ljós leitt, þrátt fyrir aðgæsluskyldu gjaldkerans við móttöku tékkanna, 

að ákærði hafi fært sér sviksamlega í nyt villu gjaldkerans um að innistæða væri fyrir tékkunum. 

Varðar þessu háttsemi hans við 248. gr. almennra hegningarlaga.“  

                                                           
11

 Alþt. 1939, A-deild, bls. 395 
12

 Ragnheiður Bragadóttir: „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega skv. 248. gr. alm. hgl“, bls. 4 
13

Alþt. 1939, A-deild, bls. 394 
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Af framangreindum dómi má ráða að þó svo að ákveðin aðgæsluskylda sé fyrir hendi hjá 

starfsmönnum fjármálafyrirtækja, er refsivert samt sem áður að nýta sér velvild eða trúgirni 

þeirra. 

Til þess að um auðgun sé  að ræða, þurfa þrjú meginskilyrði að vera uppfyllt. Í fyrsta lagi 

þarf háttsemin að leiða til fjártjóns, en í raun nægir að sýna fram á að veruleg fjártjónshætta 

hafi verið fyrir hendi. Hafi t.d. skuldabréfi með fölsuðum undirskriftum verið framvísað, má 

telja að fjársvik hafi verið fullframið þó svo að ekkert tjón hafi orðið.
14

 Í öðru lagi verður að 

vera um röskun á eignarrétti andlags sem hefur eitthvert fjárhagslegt verðmæti að baki sér. Það 

verður að vera til staðar fjárvinningur fyrir geranda, sem og fjártjón fyrir þann sem misgert er 

við. Ákvæði XXVI. kafla hgl. vernda ekki verðmæti sem hafa ekkert fjárgildi (l. res non 

pretii) né verðmæti sem sem ekki lúta eignarrétti (l. res communes, res derelictae). Í þriðja 

lagi einkennir það auðgun að um er að ræða ólögmæta yfirfærslu úr umráðum eiganda til 

geranda eða einhvers annars, sem ekki hefur umráðarétt yfir þeim.
15

 

 

3.1.1 Huglæg afstaða til auðgunar 

Eins og ákvæði 243. gr. hgl. hljóðar, þarf ásetningur til verknaðar að standa til auðgunar. 

Brotið þarf að vera framið í þeim tilgangi að komast yfir ólögmæta auðgun. Þrátt fyrir orðalag 

ákvæðisins, er ekki áskilnaður um hæsta stig ásetnings, og nægja því öll stig ásetnings. Þó svo 

að hvötin til auðgunar búi að baki auðgunarbrotum, er enginn áskilnaður um sérstaka hvöt í 

lýsingu þeirra. Ýmsar hvatir geta búið að baki brotum, t.d. sá að stela  mat til þess að gefa 

fátækum eða stinga undan fyrirtæki fé með það að leiðarljósi að bjarga verðmætum. 

Réttargæsluhvöt getur orðið til þess að verknaður verði virtur sem minna brot en ella.
16

 Skoða 

má áhugaverðan dóm þar sem á þetta reyndi: 

Hrd. 1992, bls 1252: Tveir menn, sem störfuðu sem leigubílstjórar voru ákærðir fyrir að 

hafa fengið H til að aka þeim í sendibifreið frá Garðastræti í Reykjavík, út á Grandagarð og 

þaðan að Ölveri í Glæsibæ án þess að ætla sér að greiða fyrir það. Var þessi háttsemi talin varða 

við 248. gr. hgl. í ákæru. Ákærðu sögðu að fyrir þeim hafi vakað að koma lögum yfir 

greiðabílstjóra, sem ekki hafi haft heimild til fólksflutninga. Sakadómur taldi að hinir ákærðu 

hefðu hagnýtt sér þá óljósu hugmynd sem kærandi hafði um tilgang ferðarinnar, og því hafi þeir 

gerst sekir um fjársvik. Hæstiréttur var á öðru máli: „Þegar atvik máls eru virt, verður að telja 

ósannað, að auðgunartilgangur hafi legið að baki þeirri háttsemi sem ákærðu höfðu í frammi 

gagnvart H og lýst er í hinum áfrjýjaða dómi. Eru því ekki efni til að sakfella þá fyrir brot gegn 

248. gr.  almennra hegningarlaga, sbr. 243. gr. laganna. Á hinn bóginn brutu ákærðu með 

háttsemi sinni gegn 261. gr. almennra hegningarlaga.“ 

                                                           
14

 Jónatan Þórmundsson: „Auðgunarásetningur“, bls. 342 
15

 Jónatan Þórmundsson: „Auðgunarásetningur“, bls. 343 
16

 Jónatan Þórmundsson: „Auðgunarásetningur“, bls. 345 
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Í dómi þessum er skýrt tekið fram að til þess að brot geti talist varða 248. gr. hgl. verður að 

vera til staðar auðgunarásetningur. Tilgangur leigubílstjóranna var ekki sá að auðgast á 

gerningnum, heldur aðeins að láta á það reyna hvort um löglega fólksflutninga væri að ræða. 

Slík brot varða þó við 261. gr. hgl. en leggur refsingu við þeim athöfnum, sem lýst er í 248. -

250. gr. hgl, án þess að auðgunartilgangur hafi verið sannaður. 

3.1.2 Tilslökunarreglan 

 Í brotum líkt og fjársvikum, fjárdrætti, umboðssvikum og skilasvikum, er slakað á fullum 

ásetningskröfum að því leyti að vitneskja geranda um að valda verulegri fjártjónshættu nægir 

til að brot teljist framið.
17

 Á tilslökunarregluna getur reynt í fjársvikamálum, þegar meta þarf 

hvort gerandi hafi vísvitandi blekkt viðsemjanda sinn við samningsgerð, t.d. með því að fegra 

fjárhagsstöðu sína og getu til að efna samning. Erfitt er að setja algildar reglur um það hvar 

draga eigi mörkin milli þess sem er leyfilegt og þess sem óheimilt er. Telja verður þó að 

geranda sé ætlað nokkurt svigrúm í þessum efnum, þegar honum er gert að meta hvort hann 

geti staðið í skilum. Ekki er hægt að búast við því að gerendur geti á öllum stigum 

samningsgerðar spáð fyrir um eigin fjárhag. Yfirgnæfandi líkur verða að vera til þess að 

geranda hafi verið það ljóst að engir möguleikar væru á því að hann gæti efnt samning, og að 

með því væri hann að valda verulegri fjártjónshættu.
18

 

3.2 Villan 

3.2.1 Almennt 

Fjársvik eru byggð á villu, hinni röngu eða óljósu hugmynd sem gerandi vekur, styrkir eða 

hagnýtir hjá þeim sem brotið er á, með því að segja vísvitandi rangt frá einhverju eða leyna 

vísvitandi upplýsingum fyrir brotaþola. Þannig notfærir gerandi sér huglæga afstöðu þess sem 

blekktur er. Í villunni liggur grundvallarmunurinn á fjársvikum og einhliða auðgunarbrotum á 

borð við fjárdrátt og skilasvik. Fjársvik eru í raun skyldari brotum eins og fjárkúgun og 

misneytingu, þar sem spilað er með þolandann og hans huglægu afstöðu.  

Fræðimenn á Norðurlöndunum hafa skilgreint hvað felst í villunni, og hversu víðtækt 

villuhugtakið sé. Að mestu leyti sammælast þeir um að í villu felist röng eða óljós hugmynd 

um atvik, sem ráðstöfun hins blekkta er byggð á. Fræðimenn greinir hins vegar á um hvort 

telja megi vanþekkingu sem villu eftir aðstæðum. Flestir virðast þó vera á þeirri skoðun að 

túlka villu í víðtækri merkingu. Stephan Hurwitz taldi til að mynda að hafi vanþekking sömu 
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áhrif á afstöðu þolandans, falli tilvikið undir villu í víðtækri merkingu. 
19

 Knud Waaben var á 

sömu skoðun. Hann taldi villu og vanþekkingu oft spila saman. Tók hann sem dæmi samning 

milli aðila, þar sem innflutningsbann hamlar því að annar aðilinn geti staðið við sinn hluta 

samnings. Hafi innflutningsbannið legið fyrir við samningsgerð, án þess að báðir aðilar hafi 

vitneskju um það, verður að gera þá kröfu til þess sem af því veit að hann fræði viðsemjanda 

sinn um bannið. Taki hann hinsvegar við greiðslu, vitandi það að hann muni ekki geta efnt 

samninginn, hefur hann auðgast á vanþekkingu viðsemjanda síns. Því er um fjársvik að 

ræða.
20

 Ragnheiður Bragadóttir tekur í sama streng, og telur að vanþekking falli undir 

skilgreiningu villuhugtaks 248. gr. hgl., þar sem aðgreining villu og vanþekkingar sé í 

mörgum tilvikum aðeins formlegs eðlis, burtséð frá því hvort málfræðileg merking 

hugtakanna sé hin sama.
21

 

Villan getur verið um aðstæður, sem átt hafa sér stað, eru að eiga sér stað eða munu eiga 

sér stað síðar. Það sem skiptir mestu máli er að villan hafi áhrif á ákvörðun þess sem blekktur 

er. Áður fyrr töldu fræðimenn að fjársvik gætu aðeins verið til staðar þegar villan er um 

aðstæður sem snúa að fortíð eða nútíð, þ.e. um atvik sem eiga sér raunverulega stoð. Sú 

skoðun hefur með tímanum breyst að mati fræðimanna, svo villan er einnig talin geta verið 

um aðstæður sem munu gerast í framtíðinni.
22

 

Greina þarf hvaða áhrif það hefur á refsiábyrgð hins brotlega, hvort sá sem hann blekkir sé 

fullorðinn einstaklingur sem ekki er haldinn andlegum annmörkum, eða hvort sá sem blekktur 

er sé ungur eða aldraður, ölvaður, andlega vanheill eða gangi að öðru leyti ekki heill til 

skógar. Þegar heilbrigðir fullorðnir einstaklingar eru blekktir, getur villan bæði skapast vegna 

blekkinga hins brotlega, eða vegna þess að hinn blekkti sýnir af sér kæruleysi eða bregst 

aðgæsluskyldu sinnar, eins og sjá má í áðurnefndum Hrd. 1999, bls 2202 (hrd. 93/1999). Þar 

gerðist gjaldkeri banka sekur um léttúð og trúgirni, þegar hann tók við innstæðulausum 

tékkum. Héraðsdómur taldi, sem síðar var staðfest í Hæstarétti, að ákærði í málinu hefði 

sviksamlega nýtt sér þessa villu gjaldkerans, og þannig gerst brotlegur við 248. gr. hgl. Af 

dómnum má sjá, að það er huglæg afstaða gerandans sem skiptir máli. Standi hugur hans til 

þess að ná fram rétti sínum á sviksamlegan máta, skiptir ekki sköpum hvort blekking hans sé 

stórvægileg eða hvort brotaþoli sýni af sér léttúð. Í dómnum var fullsannað að ákærði vissi að 

tékkarnir væru innstæðulausir, og að fjárhagur hans stæði þannig að honum væri ljóst að hann 
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gæti ekki borgað þá. Af þeim sökum hafi sú aðgæsluskylda, sem á starfsmönnum 

fjármálafyrirtækja hvílir, ekki komið í veg fyrir að hann yrði sakfelldur fyrir fjársvik. 

Þá kemur til skoðunar hvaða áhrif það hefur á refsiábyrgð geranda, sé brotaþoli ekki 

heilbrigður fullorðinn einstaklingur. Fræðimenn eru sammála um að ábyrgð hins brotlega sé 

meiri, hagnýti hann sér villu gagnvart þeim sem vegna aldurs eða heilsuskorts þjást af 

annmarka Til marks um þetta má skoða Hrd. 1998, bls 2750 (131/1998): 

Hjónin M og Þ ákváðu að selja húseign sína við Kársnesbraut, og hugðust kaupa íbúð fyrir 

aldraða. Hjónin skráðu eignina á skrá hjá nokkrum fasteignasölum, þ.á.m. fasteignasölunni H. 

Sölumaður þar, G, sá um að koma á makaskiptum á fasteigninni og íbúð að Öldugötu. í 

Söluferli íbúðarinnar við Öldugötu náði G að telja M á að láta sér í té peninga og húsbréf að 

andvirði tæplega 11 milljón kr. Féð endurgreiddi G aðeins að hluta, en fyrir afgangi lánsins 

afhenti hann innistæðulausar ávísanir. Fyrir dómi kvaðst G hafa fengið peningana að láni gegn 

ákveðinni ársávöxtun, en M mótmælti því, enda þekkti hann G ekki persónulega og hefði 

honum aldrei dottið í hug að lána peningana ókunnugum manni á þennan hátt. M hélt því fram 

að G hefði tekið við peningunum fyrir hönd fasteignasölunnar. Héraðsdómur taldi að miðað við 

bága fjárhagsstöðu G hafi verið sannað að G hafi í auðgunarskyni blekkt M og Þ til að afhenda 

sér féð, vitandi að hann væri ófær um að endurgreiða féð. Svo segir „Ákærði hefur ekki fyrr sætt 

refsingum, sem hér skipta máli. Við refsingu hans ber annars vegar að hafa það í huga, en hins 

vegar, Að ákærði blekkti fórnarlömb sín, öldruð hjón á áttræðisaldri, í skjóli starfs síns til að 

afhenda sér mikla fjármuni og að þá fjármuni hefur hann ekki endurgreitt nema að hluta. Af 

þessum sökum hafa kærendur(M og Þ), sem eru eftirlaunaþegar, orðið fyrir miklu fjárhagstjóni 

og mátt þola mikla vanlíðan.“ Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. 

Hér notfærði ákærði sér öldruð hjón í skjóli starfs síns, og var talið að það ætti að koma til 

refsiþyngingar.  

Gera þarf greinarmun á því þegar villa er vakin eða styrkt eða þegar hún er hagnýtt. Brot, 

þar sem gerandi vekur eða styrkir villu, krefjast þess að hinn brotlegi þarf að sýna frumkvæði 

og villa um fyrir blekkingarþola. Villan verður til fyrir tilstilli gerandans. Hann breytir réttum 

hugmyndum blekkingarþolans um atriði sem áhrif hafa á ákvarðanatöku í rangar, annaðhvort 

með hegðun sinni eða orðum. Atferli hins brotlega getur verið fólgið bæði í athöfnum sem og 

athafnaleysi. 
23

 Nefna má hér Hrd. 1963, bls. 390, þar sem maður var sakfelldur fyrir fjölmörg 

fjársvik þar sem blekkingum var beitt til að svíkja bæði vörur og fé úr verslunarmönnum og 

öðrum: 

Hrd. 1963 bls. 390: S var ákærður fyrir fjársvik og skjalafals. Ákærði gekk inn í 

gleraugnaverslun nokkra og sveik út sjónauka með því að segjast vera 1. stýrimaður á skipi og 

þyrfti nauðsynlega á sjónauka að halda, en móðir hans myndi síðar greiða fyrir hann. Eitt 

kvöldið bankaði S upp á hjá framkvæmdarstjóra, sagðist heita Jón Bjarnason og vera flugmaður 

hjá Loftleiðum. Sagðist hann vera að skilja við konuna sína og eiga erfitt, en þurfa að fá lánað 

fé. Framkvæmdarstjórinn trúði sögu S og lét hann fá tékka. Sama leik lék S á hjón nokkur. Á 

veitingahúsi í Reykjavík gaf S sig á tal við verkfræðing, og sagðist heita Jón Bjarnason og vera 

flugmaður. Kvað hann konu sína hafa yfirgefið sig fyrir róna, og að hann væri mjög 
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óhamingjusamur. Með sögu þessari tókst honum að vekja samúð hjá verkfræðingnum sem féllst 

á að lána honum fé. Ritaði S skuldayfirlýsingu með nafninu Jón Guðbergsson. Allar þessar 

sögur, ásamt nokkrum öðrum, voru uppspuni frá rótum, til þess fallnar að svíkja úr 

viðmælandanum fé. 

Þó svo að telja megi að brotaþolar hafi hér orðið trúgirni að bráð, er ljóst að ákærði S stóð 

fyrir því að vekja þá röngu hugmynd sem brotaþolar höfðu um aðstæður S. Þegar villa er 

hagnýtt, gerir hinn brotlegi sér grein fyrir því, að brotaþoli hefur rangar hugmyndir um 

aðstæður. Í stað þess að veita brotaþola réttar upplýsingar og þannig leiðrétta stöðu hans, 

hagnýtir hinn brotlegi sér villuna.
24

  

Við samningsgerð hvílir nokkuð rík upplýsingaskylda á samningsaðilum. Þó verður að 

telja að upplýsingaskyldan sé takmörkuð að einhverju leyti. Ef gera ætti það ólöglegt fyrir 

samningsaðila að nýta sér vitneskju sína til þess að ná fram góðum samningum, væri um of 

stranga skyldu að ræða. T.d. telst það ekki ólögmæt hagnýting á villu ef seljandi gulls lætur 

það ógert að upplýsa kaupanda um það að offramboð sé af gulli á markaði, og því sé 

markaðsvirði þess langt undir því sem hann sé að kaupa það á. Hagnýtingin verður að vera af 

ákveðnum styrkleika, og fara út fyrir það sem eðlilegt telst í viðskiptum manna á milli. Skoða 

má hér  áhugaverðan dóm sem féll í Hæstarétti 5. júní 2008, en þar var maður sýknaður af 

ákæru um umboðssvik: 

Hrd. 5. júní 2008 (47/2008): X var ákærður fyrir umboðssvik með því að hafa misnotað 

netbankaaðgang sinn hjá Glitni, með því að hafa með kerfisbundnum og sviksamlegum hætti 

hagnýtt sér villu í gjaldeyrisviðskiptakerfi bankans. Villan fólst í því að bankinn víxlaði kaup- 

og sölugengi í netbankanum að einhverjum ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Við þetta færðist 

hagnaður, sem við eðlilegar kringumstæðum hefði farið til bankans, til X. Í héraði var X 

sakfelldur, en Hæstiréttur snéri niðurstöðunni við, og taldi að X hefði ekki misnotað sér einhliða 

aðgang að netbankanum, þar sem hann gekkst aðeins við tilboði bankans um tiltekið verð á 

gjaldeyrinum. Því væri háttsemi hans ekki heimfærð undir 249. gr. hgl. en hann hafði ekki verið 

ákærður fyrir fjársvik skv. 248. gr. hgl. 

Athyglisvert er að Hæstiréttur tekur sérstaklega fram í niðurstöðu sinni að X hafi ekki verið 

borinn sökum um fjársvik, án þess að taka nokkuð fram hvort X hefði verið sakfelldur fyrir 

fjársvik, hefði svo verið. Eflaust má þó túlka dómsorð Hæstaréttar sem svo að um fjársvik hafi 

verið að ræða.  

3.2.2 Ólögmætisfyrirvarinn 

Í 248. gr. hgl. er sá fyrirvari settur á háttsemi gerandans, að hún verður að vera ólögmæt. 

Með fyrirvara þessum er efnissvið ákvæðisins þrengt að því leyti að hin lægstu stig svika geta 

fallið undir ákvæðið. Í viðskiptum manna á milli tíðkast oft að lofa vöru um of. Bíll til sölu er 
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sagður „einstaklega gott eintak“, ísskápur „í toppstandi“ eða eldavél „eins og ný!“. Erfitt er að 

setja nákvæm viðmið um það hvenær háttsemi eða oflof er orðið ólögmætt og hvenær ekki. 

Nokkur sjónarmið má hins vegar hafa til hliðsjónar við slíkt mat. Í fyrsta lagi verður að telja 

að líklegra sé að háttsemi sé ólögmæt ef villa er vakin en ef hún er styrkt eða hagnýtt. Í öðru 

lagi þarf að skoða atferli brotaþolans, líkt og áður hefur verið nefnt. Kemur þá til skoðunar 

hvort brotaþoli hafi sýnt af sér trúgirni og léttúð, hvort brotaþoli hafi verið haldinn annmarka 

vegna æsku, elli eða báginda, og hvort brotaþoli hafi verið háður geranda að einhverju leyti. Í 

þriðja lagi getur skoðun á efni og markmiði samnings leitt í ljós hvort háttsemi geranda telst 

ólögmæt. Að lokum verður að hafa það til hliðsjónar að til þess að blekking sé ólögmæt þarf 

hún að vera nokkurn veginn nákvæm.
25

 

3.3 Fjársvik sem tvíhliða brot og mörk fjárdráttar og fjársvika 

Þegar brot eru flokkuð eftir því hvort þau teljist einhliða eða tvíhliða brot, þarf að skoða hvort 

atbeini brotaþola sé áskilinn til að brot teljist framið, eða hvort tilverknaður hins brotlega 

dugi. Fjársvik eru flokkuð sem tvíhliða brot, og eiga það sammerkt með nokkrum öðrum 

brotategundum XXVI. kafla hgl., þ.e. fjárkúgun, misneytingu og ráni að hluta. 

Verknaðarlýsingar þessara brota annað hvort áskilja atbeina brotaþola til framningar brots eða 

atbeini brotaþola er nauðsynlegur í eðli sínu. Á ólögmætan og saknæman hátt, með blekkingu 

í tilfelli fjársvika, er brotaþoli fenginn til fjárhagslegrar ráðstöfunar, svo að hann eða annar 

verður fyrir fjártjóni eða verulegri fjártjónshættu.  

Fjársvik skarast oft á við ákvæði 247. gr. hgl um fjárdrátt. Fjárdráttur flokkast sem 

einhliða brot, líkt og brot á borð við þjófnað, umboðssvik og hylmingu. Þegar einhliða brot 

eru  framin, þarf aðeins atbeina hins brotlega. Þó svo að brotaþoli sé til staðar, og hann sé 

beittur blekkingum, þá telst hans atbeini ekki óhjákvæmilegur.
26

 Munurinn á einhliða og 

tvíhliða brotum er því fólginn í því, hvort atbeini brotaþola er gerður að skilyrði fyrir 

framningu brots. Fjárdráttur er auðgunarbrot, þar sem gerandi dregur sér fé eða önnur 

verðmæti sem eru í hans vörslu en annar maður er eigandi að í því skyni að auðgast, eða notar 

peninga annars manns í heimildarleysi í eigin þarfir.
27

 Þungamiðja fjárdráttar er tileinkunin, 

gerandinn slær á ólögmætan hátt eign sinni á þau verðmæti eða þær heimildir, sem honum 

hefur annað hvort verið treyst fyrir eða í heimildarleysi ráðstafar. Aðstæður eru oft þannig, að 

ekki tekst að sanna að frá upphafi hafi vakað fyrir geranda að svíkja út fé. Héraðsdómur taldi 

ásetning til fjársvika vera eftirfarandi í dómi frá 1948: 
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Hrd. 1948, bls 393: Í máli þessu hafði ákærði tekið að sér að útvega eldavél, og fékk hann til 

þess fyrirframgreiðslu eftir að hafa beðið um hana. Fénu eyddi hann í eigin þarfir. Hvorki lét 

hann vita um þá ráðstöfun né heldur að hann gæti ekki útvegað eldavél, og var hann ófær um að 

endurgreiða féð. Í héraði var hann sakfelldur fyrir fjárdrátt, en Hæstiréttur sakfelldi hann fyrir 

fjársvik, þar sem telja yrði, að fyrir ákærða hafi vakað frá upphafi að nýta féð í eigin þágu. 

Erfitt getur verið að greina mörkin milli fjárdráttar og fjársvika þegar um er að ræða óvirkan 

atbeina brotaþola, þ.e. þegar gerandi hagnýtir sér ranga hugmynd viðsemjanda síns um 

ákveðin atvik til þess að komast yfir verðmæti.
28

 Setja má upp eftirfarandi dæmi um aðstæður 

þar sem á þetta reynir. Maður greiðir fyrir vöru, en afgreiðslumaðurinn gefur manninum fyrir 

mistök of mikið til baka. Hér skiptir öllu hvort kaupandi hafi orðið var við mistökin á meðan  

á afgreiðslu stóð eða hvort mistökin komi upp seinna meir. Í fyrra tilvikinu er um fjársvik að 

ræða, þar sem kaupandinn verður var við að afgreiðslumaðurinn er að gera mistök, en í stað 

þess að leiðrétta hann hagnýtir kaupandinn sér villu afgreiðslumannsins. Í seinna tilvikinu er 

um fjárdrátt að ræða, þar sem kaupandinn slær eign sinni á fé sem réttilega er ekki hans eign. 

Í raun hefur það aðeins hagnýtt gildi að greina á milli fjársvika og fjárdráttar. Fjársvik 

hafa í íslenskri réttarframkvæmd verið talin alvarlegri brot, og þyngri refsing dæmd þó svo að 

refsimörk ákvæðanna séu hin sömu. Ástæða þessa liggur að miklu leyti í því að fjársvik eru 

tvíhliða brot, þar sem gerandi blekkir annan mann. Krafa fjársvika um að ásetningur standi til 

blekkingar og auðgunar strax í upphafi verknaðar og flókin sönnunarfærsla veldur því að oft á 

tíðum er ákært fyrir fjársvik, en til vara fyrir fjárdrátt.
29
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4  Skjalafals 

4.1 Hugtakið skjal og fölsun þess  

Í XVII. kafla hgl. er að finna ákvæði um skjalafals og önnur skjalabrot. Með ákvæðum 

þessum er margvíslegum hagsmunum veitt refsivernd. Má þar nefna hagsmuni einstaklinga og 

lögaðila sem fyrir brotinu verða og öryggi í viðskiptum manna á milli, og einnig sú brýna þörf 

að hægt sé að treysta heimildargildi og sönnunargildi skjala í viðskiptum og dómsmálum. Í 

kaflanum skarast því vægið milli opinberra hagsmuna og einstaklingshagsmuna.
30

   

31
 

Á ofangreindri töflu, sem finna má í skýrslu ríkislögreglustjóra um afbrotatölfræði fyrir árið 

2008, má sjá hvernig brot gegn 155. gr. eru flokkuð niður eftir því um hvernig skjal er að 

ræða. Fölsuðum víxlum hefur fækkað ár eftir ár, og má það að miklu leyti rekja til minnkandi 

notkunar á víxlum í viðskiptum manna á milli. Gott dæmi um dóm, þar sem maður var 

fundinn sekur fyrir brot gegn 1. mgr. 155. gr. fyrir að falsa víxil og koma honum í innheimtu, 

er Hrd. 1997, bls 1852. 

Skjalafölsun er lýst sem refsiverðum verknaði, þar sem falsað skjal er notað af öðrum en 

það varðar eða notað gagnstætt því sem til var ætlast, með það að tilgangi að blekkja í 

lögskiptum.
32

 Skilgreiningin byggir á verndarandlagi skjalabrota, þ.e. að mikilvægt sé að 

                                                           
30

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð, bls. 61 
31

 Skýrsla ríkislögreglustjóra um afbrotatölfræði fyrir árið 2008, bls. 42 
32

 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 400 
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almenningur geti treyst á trúverðugleika og sönnunargildi skjala í lögskiptum. Í 

skilgreiningunni, sem tekin er að mestu leyti úr verknaðarlýsingu ákvæðis 157. gr. hgl., koma 

fyrir hugtök sem þarfnast skilgreiningar áður en lengra er haldið. Í greinargerð með hgl. segir 

um ákvæði 155. gr. að ekki sé ætlast til að lögð sé önnur merking í hugtakið skjal heldur en 

hefur verið gert hingað til. Samkvæmt íslenskri orðabók er skjal skilgreint sem ritað plagg eða 

gagn, handrit af margskonar gerð eða bréf, skýrslur og skrár.
33

  

Áður fyrr  voru nokkur atriði tiltekin í dönsku hegningarlögunum varðandi form og eðli 

sem skjal þurfti að uppfylla, svo það teldist skjal í refsiréttarlegum skilningi. Í fyrsta lagi, var 

gerð krafa um að skjal væri  á skriflegu formi. Stephan Hurwitz veltir fyrir sér hvort hljóðtexti 

geti talist skjal, í skilningi dönsku hegningarlaganna. Hann telur að í þrengri skýringu 

hugtaksins sé aðeins um að ræða texta sem skrifaður er upp með skrifstöfum. Í víðari skilningi 

mætti hins vegar telja texta, sem lesinn er á snældu eða á stafrænt form sem skjal. Hann telur 

einnig að hugtakið skjal geti ekki náð yfir ljósmyndir. Því sé ekki um skjalafals að ræða sé 

mynd, sem t.a.m. er notuð sem sönnunargagn í kynferðisafbrotamáli fölsuð.
34

  

Í öðru lagi þarf skjalið að innihalda texta eða fullyrðingu sem einhverja þýðingu hefur, og 

hægt er að byggja á einhvern rétt. Þetta skilyrði veldur því að málverk getur ekki talist vera 

skjal, jafnvel þó svo að með myndinni fylgi  tilgreining á höfundi. Fölsun á málverki fellur 

undir merkjabrot, sem síðar verður fjallað um. Í þriðja lagi þarf að liggja fyrir viðurkenning á 

því hver sé útgefandi skjalsins. Ekki hefur verið talið að skjalið þurfi að vera undirritað eða 

nauðsynlegt sé að útgefandinn sé að fullu nafngreindur, heldur nægir skammstöfun hans eða 

merki. Nauðsynlegt er að hægt sé að lesa úr skjali uppruna þess, og að enginn vafi sé á hver 

útgefandi sé.
35

 Ekki er gerð krafa um að fullyrðingin sé rituð  á pappir, hún gæti þess vegna 

verið rituð á steinplötu. Afrit af skjali telst einnig vera skjal. 

Einnig var byggt á þessari skilgreiningu á Íslandi þar til að nýrri málsgrein var bætt við 

155. gr. hgl. með lögum nr. 30/1998. Í 2. mgr. 155. gr. segir nú, að lögð sé sama refsing við 

fölsun á gögnum, sem geymd eru á tölvutæku formi, til að blekkja með þeim í lögskiptum. 

Með þessu varð skilgreiningin á skjali víðtækari í íslenskum rétti, og er ljóst að breytingin var 

gerð til að mæta breyttum tímum.
36

 

Í greinargerð segir að skjal teljist falsað, þegar það stafar ekki frá þeim manni sem efni 

skjalsins gefur til kynna að það sé frá, eða vitað er að það á að stafa frá.
37

 Skjal getur því verið 

                                                           
33

 Íslensk orðabók, bls. 867 
34

 Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret, special del, bls. 130 
35

 Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret, speciel del, bls. 131 
36

 Álíka ákvæði var bætt við 171. gr. dönsku hegningarlaganna árið 2004. 
37
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falsað á margvíslegan hátt. Fölsunin getur beinst að því hver réttmætur eigandi verðmæta er, 

og getur einnig beinst að því hvaðan skjal er til komið. Í  1. mgr. 155. gr. hgl. er tekið fram að 

meta skuli það til þyngingar ef falsaða skjalið er notað sem opinbert skjal, viðskiptabréf eða 

erfðaskrá. Með þessu er nokkrum tegundum skjala veitt meiri vernd, enda liggja sterkir 

verndarhagsmunir að baki. 

Í Hrd. 449/2003, 450/2003, 451/2003, 452/2003, 453/2003 og 454/2003, á bls 4492-4527 í 

dómasafni Hæstaréttar 2003, voru 6 einstaklingar af asísku bergi brotnir dæmdir fyrir brot gegn 

1. mgr. 155. gr. hgl með því að hafa við vegabréfsskoðun framvísað fölsuðu vegabréfi og 

þannig komist á ólögmætan hátt inn í landið án vegabréfsáritunar. Í dómunum var tekið fram, að 

líta yrði til þess að vegabréf eru opinber skjöl, sem miklu skiptir að treysta megi í samskiptum 

manna og þjóða. Einnig segir: „Þótt ekki sé dregið í efa að ákærði hafi viljað leita sér betra lífs 

og keypt vegabréfið af einhverjum, sem gerðu sér aðstöðu hans að féþúfu, verður ekki fram hjá 

því horft að hann notaði hið falsaða skjal í þeim tilgangi að komast ólöglega inn í annað land.“ 

Þó sumir einstaklinganna hafi verið ungir að árum var ekki talið efni til, í ljósi alvarleika 

brotanna og almennra varnaðaráhrifa refsinga, að skilorðsbinda refsingu þeirra. 

Af framangreindum dómum má ráða að þó svo vegabréf sé falsað í þeim tilgangi að vernda líf 

sitt og annarra, geti það ekki komið til sem refsileysisástæða. Af skilgreiningu fölsunar má sjá 

að skjal getur verið falsað á tvo vegu, annað hvort með nafnfölsun eða með efnisfölsun. 

Verður nú vikið að hvoru atriðinu fyrir sig. 

4.1.1 Nafnfölsun 

Með því að útgefandi skjals ritar undir skjal, hefur hann gefið það til kynna að skjalið komi 

frá honum. Riti maður annað nafn en sitt eigið á skjal, án samþykkis þess er nafnið vísar til, 

telst skjalið falsað. Í raun getur nafnfölsun verið á tvo vegu. Annars vegar getur verið um 

fölsun að ræða, þar sem eigið nafn er notað og hins vegar þar sem nafn annars manns er notað 

í eigin þágu. Sem dæmi um það þegar eigið nafn er notað má nefna feðga sem bera sama nafn. 

Ef sonurinn, sem er ófjárráða, kemst yfir greiðslukort föður síns og notar það í verslun. Síðan 

ritar hann undir kvittun með eigin nafni. Hér er um fölsun að ræða, þó svo að nafnið sé rétt, 

þar sem sonurinn blekkir með því að láta líta út sem nafnið sé föðurins.
38

 Einnig má nefna 

dæmi um mann sem heitir fleiri en einu nafni, og notar alltaf eina útgáfu af blöndun þeirra. 

Taki hann upp á því að nota aðra útgáfu, í þeim tilgangi að blekkja er um fölsun að ræða. 

Hrd. 1965, bls. 389: Ákærði, maður að nafni Sigurður Guðmundur Stefán Þorleifsson, notaðist 

ávallt við og var þekktur sem Sigurður Þorleifsson. Ákærði fyllti út ávísun og notaði hana. 

Undir hana hafði hann ritað Guðmundur Þorleif. Sýnt þótti fram á að með því hafði hann í 

hyggju að blekkja í lögskiptum og var því sakelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 155. gr. hgl. 

                                                           
38
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Um fölsun getur verið að ræða, ef maður skiptir um nafn en notar svo sitt upprunalega nafn. 

Þó svo skjalið sé í raun ekki falsað verður að líta á það sem svo, þar sem ásetningurinn er til 

að blekkja. Dæmi um slíkt má sjá í dönskum dómi frá 1954. 

ÖLD 19.8.1954: Danskur maður að nafni Lars Jacobssen sagðist vera Svíinn Ludvig Julius 

Hellquist í þeim tilgangi að losna við að borga meðlag. Nafnið fékk hann frá gömlum 

vinnufélaga í Svíþjóð. Hann ritaði búsetuskiptatilkynningu með nafninu og fékk danskt 

vegabréf. Síðar hélt hann því fram að hann væri Svíinn Ludvig Julius Hellquist þegar hann sótti 

um ellilífeyri. Upp komst um fölsunina og var hann dæmdur fyrir skjalafals.  

Undirriti maður skjal með eigin nafni, en falsar stöðu sína, er talið að um nafnfölsun sé að 

ræða. Til dæmis má nefna ef einstaklingur, sem ekki er læknir, gefur út læknisvottorð. Fyrir 

aftan nafn sitt setur hann orðið „læknir“. Aðalatriðið er ekki nafnið, heldur staðan. 

Sönnunargildi vottorðsins liggur í stöðuheitinu. Einnig er ljóst að ef fyrir liggja tvö vottorð, 

eitt þar sem ritað er undir Jón Jónsson og annað Jón Jónsson læknir, er mun líklegra að menn 

leggi trúnað við seinna skjalið en hið fyrra.
39

 

Skjal getur verið undirritað af öðrum en útgefanda þess án þess að það teljist fölsun, sé 

það gert með samþykki og vilja útgefandans. Hins vegar getur notkun á slíku skjali gagnvart 

grandlausum þriðja manni talist refsiverð annað hvort sem fjársvik eða tilraun til fjársvika, 

sbr. 248. gr. hgl., sbr. 18. gr. hgl.
40

 

4.1.2 Efnisfölsun 

Efnisfölsun felst í því að efni skjals er breytt í verulegum atriðum eða á þann hátt að það væri 

annað yfirbragð eða er efnislega frábrugðið því sem það var upphaflega frá hendi 

útgefandans.
41

 Ekki er það afdráttarlaust skilyrði að breytingarnar séu gerðar af öðrum en 

útgefanda, t.d. er um skjalafals að ræða þegar efnisbreyting útgefanda á sér stað eftir að þriðji 

maður hefur ritað á skjalið.
42

 

Efni skjals getur verið breytt á margvíslegan máta. Fyrst má nefna þegar efni þess er 

verulega breytt frá því sem upprunalega var. Smávægilegar breytingar á borð við leiðréttingar 

á ritvillum eru refsilausar, það er ef enginn blekkingartilgangur liggur að baki. Dæmi um slíkt 

er þegar fjárhæð eða andlagi skjalsins er breytt, sbr. Hrd. 1945, bls 52, en þar breytti Þ 

fjárhæð á kvittun vegna vinnu P við múrhúðun á húsi. 

Fölsunin getur verið falin í því að nýjum efnisatriðum er bætt við skjal. Gott dæmi, þar 

sem viðbót við skjal hafði veruleg áhrif, er Hrd. 1939, bls. 146: 

                                                           
39
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40

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls 61 
41

 Gunnar Guðmundsson: „Skjalafals“, bls 154 
42

 Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret, speciel del, bls. 141 



 
 

17 
 

Hrd. 1939, bls. 146: Ákærði fékk sendar til sín vörur í 10 kössum. Með fylgdu 3 reikningar, sá 

fyrsti fyrir kassa 1-3 en hinir fyrir kassa 4-10. Ákærði falsaði fyrsta reikninginn á þann veg að 

hann afmáði tölurnar „1-3“ og límdi á hann yfirlýsingu sölufyrirtækis um að ekki væru aðrar 

vörur í kössunum en tilgreindar voru á reikningunum. Yfirlýsinguna hafði hann klippt af öðrum 

reikningi. Þetta gerði hann til að greiða minni verðtoll. Með því að framvísa reikningnum fékk 

hann afhentar allar vörurnar en greiddi aðeins verðtoll af kössum 1-3. Álímda yfirlýsingin jók á 

trúverðugleika falsaða skjalsins. Ákærði var sýknaður í Hæstarétti, þar sem ekki þótti nægilega 

sannað að hann hefði staðið að fölsuninni. 

Í þriðja lagi getur efnisbreyting verið með þeim hætti að eyða á skjali er útfyllt án sérstakrar 

heimildar til þess. Í hegningarlögunum  frá 1869 mátti finna sérstakt ákvæði í 275. gr. um 

ranglegar eyðufyllingar. Í núgildandi hgl. er ekkert slíkt sérákvæði að finna, en háttsemin er 

heimfærð undir 1. mgr. 155. gr.
43

 Að lokum getur það talist skjalafals ef texti er strokaður út 

eða afmáður, þannig að efni skjalsins breytist verulega.  

4.1.3 Fullframning skjalabrota 

Þegar skjal hefur verið falsað, þarf að svara þeirri spurningu hvort brot teljist fullframið sem 

slíkt eða hvort kröfur séu gerðar til þess að falsaða skjalið sé notað í lögskiptum. Sama 

sjónarmið er uppi á Íslandi og Danmörku, en miðað er við að skjalið sé notað. Kemur sú 

afstaða bæði fram í ákvæði 1. mgr. 155. gr : „ Hver, sem notar falsað skjal til þess að blekkja 

með því í lögskiptum..“, og einnig í greinargerð um 1. mgr. 155. gr. Þar segir : „ Brotið er 

ekki fullframið, þegar fölsun hefur verið framkvæmd, heldur þá fyrst, er skjalið hefur verið 

notað í blekkingarskyni. hinsvegar er ekki skilyrði að nokkur hafi blekkzt vegna 

fölsunarinnar“.
44

  

Í eðli sínu eru skjalabrot ósamhverf brot, þ.e. verndarhagsmunum brotsins er ekki raskað fyrr 

en einhver blekkist af brotinu. Hins vegar er hér valið að lýsa brotinu sem samhverfu, þar sem 

ekki er skilyrði að notkunin beri árangur.
45

. Skjalafals telst, þrátt fyrir lýsingu í ákvæðinu, 

vera tjónsbrot með fullframningarstig fært fram, en þá er við það miðað að afbrot sé 

fullframið þegar allir þeir efnisþættir eru fram komnir sem ákvæðið tilgreinir eða hefur að 

geyma í verknaðarlýsingu sinni. Fullframningarstigið er fært framar í atburðarrásinni og 

ásetningurinn verður að ná út fyrir fullframningarstigið og til þeirra afleiðinga, sem stefnt er 

að.
46

 Krafist er því að ásetningur í skilningi 18. gr. hgl. sé til staðar. Fjölmarga dóma má 

finna, þar sem skilyrði um notkun hefur ekki verið fullnægt, og má þar nefnda t.d. hrd. 2005, 

bls. 4488 (357/2005): 
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Hrd. 2005, bls. 4488 (357/2005): J og S voru ákærð fyrir skjalafals og fjársvik, auk þess sem S 

var ákærð fyrir brot á útlendingalögum. Þáttur S í fjársvikum var talinn ósannaður, en J var 

sakfelldur. S viðurkenndi að hafa haft falsað vegabréf meðferðis og notað það. Hæstiréttur taldi 

að verknaðarlýsing brotsins félli ekki undir efnislýsingu 1. mgr. 155. gr. hgl, þar sem skjalið 

hafði ekki verið notað. Var hún því eingöngu sakfelld fyrir brot á útlendingalögum. 

Samkvæmt verknaðarlýsingu í ofangreindum dómi kom aldrei til þess að S framvísaði hinu 

falsaða vegabréfi. Hefði hún hins vegar framvísað því við eftirlit hefði skjalabrotið verið 

fullframið, burt séð frá því hvort blekkingin hefði tekist.  

5  Tengsl skjalafalsa og fjársvika 

Í þessum kafla verður fjallað um nokkra dóma sem fallið hafa, þar sem bæði er um skjalafals 

og fjársvik að ræða. Skoðaðir verða dómar Hæstaréttar og einnig nokkrir héraðsdómar. Þegar 

dómaframkvæmd er skoðuð, má sjá að ákvæði 155.gr. og 248. gr. hgl. spila oft saman í 

afbrotum. Á töflunni á bls. 13 má sjá að stór hluti þeirra skjalabrota sem þar eru talin upp eru 

hluti af auðgunarbroti, þá oftast fjársvikum eða fjárdrátti. Skjalafalsið er þó aldrei 

auðgunarbrot sem slíkt, þar sem 1. mgr. 155. gr. tæmir sök gagnvart þeim ákvæðum sem á 

auðgunarbrotum taka, sbr.  Hrd. 2002, bls 1429 (372/2002) og Hrd. 2003, bls 1055 

(484/2002): 

Hrd. 372/2002: S var ákærður ásamt tveimur öðrum mönnum fyrir fjársvik og skalafals með því 

að hafa notað falsaðar millifærslubeiðnir sem sendar voru breskum bönkum og með blekkingum 

fengið þá til að millifæra umtalsvert fé af reikningum inn á reikninga í bönkum hér á landi. 

Héraðsdómur taldi hafið yfir allan skynsamlegan vafa að S hafi gerst sekur fyrir ákærð brot, og 

var hann sakfelldur  fyrir brot gegn 248. gr. og 1. mgr. 155. gr. hgl. Hæstiréttur staðfesti 

niðurstöðu héraðsdóms að öðru leyti en því að breyta heimfærslu brota á þann veg að sakfella S 

eingöngu fyrir brot gegn 1. mgr. 155. gr., þar sem ákvæðið tæmir sök gagnvart 248. gr. hgl.  

Hrd. 484/2002: R var ákærður fyrir tilraun til fjársvika og skjalafals með því að hafa í félagi við 

annan mann reynt að svíkja út raftæki hjá tilteknu fyrirtæki og undirritað kvittun fyrir móttöku 

varanna með nafni annars manns. R var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 155. gr. hgl. en það 

ákvæði tæmdi sök gagnvart 248. gr. sbr. 20. gr. hgl. 

Þó má finna dæmi þess í dómaframkvæmd að sakfellt hefur verið fyrir brot gegn 1. mgr. 155. 

gr. og 248. gr. hgl., og hafa þá brotin verið metin sem brotasamsteypa sbr. 1. mgr. 77. gr. hgl: 

Hrd. 2001, bls. 4703 (440/2001): R, breskur ríkisborgari, var ákærður fyrir fjársvik og 

skjalafals, með því að hafa í þremur heimsóknum til Íslands notað í heimildarleysi falsaðar 

eftirgerðir nokkurra kreditkorta til að blekkja með þeim í lögskiptum við ýmis kaup og til 

úttekta á reiðufé í bönkum. Í öll skiptin, að einu undanskildu, falsaði hann undirskriftir eigenda 

kortanna. Litið var til þess að brotin voru mörg, stórfelld og skipulögð og að hann kom til 

landsins gagngert í þeim tilgangi að svíkja út fé. Var hann fundinn sekur fyrir brot gegn 1. mgr. 

155. gr. og 248. gr. sbr. 1. mgr. 77. gr. hgl. 

Hrd. 1999, bls. 4239 (227/1999): Níu menn voru ákærðir fyrir stórfelld fjársvik, skjalafals og 

hylmingu. Meðal annars var þeim gefið að sök að hafa svikið út matvöru kerfisbundið undir því 

yfirskyni að verið væri að afla fjár fyrir framhaldsskólanema og falsað nafnritanir á víxlum og 
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skuldabréf í auðgunarskyni. Ein ákæran sneri að M og E, þar sem þeim var gefið að sök að hafa 

í sameiningu svikið út vélsleða með því að greiða fyrir hann með skuldabréfi  með fölsuðum 

nafnritunum, en aldrei hafið staðið til að greiða andvirði skuldabréfsins. Héraðsdómur taldi E 

hvorki hafa átt þátt í kaupunum né skjalafalsinu, og var hann því sýknaður. Sannað þótti að M 

hefði gefið út skuldabréfið og að hann hefði vitað af fölsuðum nafnritunum. Með notkun 

skuldabréfsins gerðist M því sekur um skjalafals. Einnig þótti sannað að M væri alls enginn 

borgunarmaður vélsleðans, og að aldrei hefði staðið til að greiða hann. M gerðist því einnig 

sekur um brot gegn 248. gr. hgl. Var niðurstaðan staðfest í Hæstarétti. 

Síðari dómurinn er sérstakur að því leyti að ekki er minnst á 1. mgr. 77. gr. hgl. um 

brotasamsteypu. Hér hefur því verið farin sú leið að líta á brotin sem tvö aðskilin brot, í fyrsta 

lagi fölsunin á skuldabréfinu og notkunin á því og í öðru lagi sá ásetningur að komast yfir 

vélsleðann án þess að ætla sér nokkurn tímann að greiða hann.  

Finna má nokkra héraðsdóma þar sem reynir á heimildarlausa notkun greiðslukorta. Þegar 

um slík brot er að ræða, þarf að svara þeirri spurningu hvort meta eigi brotið sem skjalafals 

eða fjársvik. Í Hérd. Rvk. 6. janúar 2009 (S-1944/2008) voru málsatvik á þá vegu að B sótti 

um greiðslukortaviðskipti heimildarlaust í nafni M og falsaði í því skyni eyðublöð með 

undirskrift M. Fékk hún kort á nafni M en með mynd af sér. B fór síðan og lét skuldfæra á 

kortið með kaupsamningi með eignarréttarfyrirvara, og leigði sér bíl. Brot þessi voru metin 

sem skjalafals. Kortið notaði hún einnig til ýmissa smákaupa. Þau brot voru öll metin sem 

fjársvik. Sambærileg málsatvik voru í Hérd. Norðeyst. 30. október 2008  (S-55/2008) nema að 

þar fann S kreditkort sem hann sló eign sinni á og notaði í tvö skipti. Í fyrra skiptið falsaði 

hann undirritun eiganda kortsins á viðskiptanótu, en í seinna skiptið var undirskriftin ólæsileg. 

Fyrra brotið var metið sem skjalafals en seinna brotið sem fjársvik. Í Hérd. Rvk. 24. janúar 

2007 (S-2078/2006) hafði H framvísað korti í sex skipti heimildarlaust, sem hafði verið tekið 

ófrjálsri hendi af eiganda þess, L. Í fjögur skipti hafði S falsað undirskrift L undir nótur, og 

var það metið sem skjalafals. Í tvö skipti hafði S hringt í þjónustuver símfyrirtækja og greitt 

fyrir símainneign með því að gefa heimildarlaust upp kortanúmer L. Þau brot voru metin sem 

fjársvik. 

Af ofangreindum héraðsdómum má draga þá ályktun, að mestu máli skipti hvort gerandi 

hafi falsað nafn hins réttmæta handhafa við kaupin, þegar meta verður hvort brotið falli undir 

1. mgr. 155. gr., og tæmi þá sök gagnvart 248. gr. , eða hvort brotið falli einnig undir 248. gr. 

Í Hérd. Norðeyst. 30. október 2008  (S-55/2008) var ekki hægt að greina hvað S hafði ritað 

undir seinni nótuna. Af þeim sökum var ekki hægt að sakfella hann fyrir að hafa falsað skjal í 

þeim skilningi. Skilgreining fjársvikaákvæðisins á betur við tilvik sem þetta, og einnig þau 

tilvik þegar aðeins kortanúmerið er notað í viðskiptum, t.a.m. í gegnum síma eða internetið. Í 
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þeim tilvikum villir gerandi aðeins á sér heimildum í auðgunarskyni, en engin fölsun hefur átt 

sér stað. Kvitti gerandi hins vegar fyrir móttöku vörunnar, fellur brotið undir skjalafals.  

 Ljóst er, af ofangreindri umfjöllun, að tengsl fjársvika og skjalabrota eru umtalsverð 

og haldast oft í hendur. Þrátt fyrir það eru brotin ólík að mörgu leyti. Fyrst ber að nefna, sem 

áður hefur verið nefnt, að fjársvik eru tjónsbrot með venjulegt fullframningarstig, en 

skjalabrot tjónsbrot með fullframningarstig fært fram. Af því leiðir að háttsemi, sem fólgin er 

í fölsun á skjali verður refsiverð mun fyrr heldur en háttsemi sem leiðir að fjársvikum. Annað, 

sem skilur að ákvæðin eru reglur er varða samþykki. Aðalreglan varðandi réttaráhrif 

samþykkis er sú, að ef viðtakandi skjals veit um fölsunina, er hann fær það í hendur, þá leysir 

það skjalafalsarann undan refsiábyrgð skv. 155. gr. Sama er uppi á teningnum ef maður hefur 

leyft öðrum að nota nafn sitt í blekkingarskyni. Hér kann þó að reyni á refsiábyrgð vegna 

fjársvika skv. 248. gr.
47

 

6  Lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um fjársvikaákvæði 248. gr. hgl. og skjalafalsákvæði 1. 

mgr. 155. gr. hgl. með það að leiðarljósi að kanna tengsl ákvæðanna. Í fyrsta kafla var fjallað 

almennt um fjársvik og hugtakið skilgreint. Fjársvik flokkast undir auðgunarbrot, en öll eiga 

þau það sameiginlegt að fyrir þau skal aðeins refsa hafi þau verið framin með 

auðgunarásetningi. Einnig voru fjársvik skoðuð frá sögulegu sjónarhorni en 248. gr. hgl hefur 

ekki verið breytt frá því ákvæðið var sett í hgl. með lögum nr. 19/1940. 

Í þriðja kafla var farið yfir efniseinkenni fjársvika. Villan, hin ranga, óljósa hugmynd sem 

gerandi vekur, styrkir eða hagnýtir sér er megineinkenni fjársvika, og greinir þau frá öðrum 

brotum XVII. kafla hgl. Fjársvik eru tvíhliða brot, og til samanburðar var farið lauslega yfir 

mörk fjársvika og fjárdráttar, sem eru einhliða brot. Öllu skiptir í því sambandi hvort fyrir 

geranda hafi vakað frá upphafi að slá eign sinni með ólögmætum hætti á fé annars manns með 

því að hagnýta sér villu hans. 

Fjórði kafli fjallaði um skjalafals. Hugtakið skjal var skilgreint og farið var yfir þau atriði 

sem skjal þarf að uppfylla svo það teljist skjal í refsiréttarlegum skilningi. Skjal telst falsað, 

skv. greinargerð með hgl., þegar það stafar ekki frá þeim manni sem efni skjalsins gefur til 

kynna að það sé frá, eða vitað er að það á að stafa frá. Farið var yfir á hvaða máta skjal getur 

verið falsað, þ.e. með nafnfölsun eða efnisfölsun. 
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Farið var í 5. kafla yfir nokkra dóma sem fallið hafa þar sem bæði er um skjalafölsun og 

fjársvik að ræða, þá aðallega dóma þar sem reynir á greiðslukortamisnotkun. Af þeim dómum 

má ráða að miklu máli skiptir hvort gerandi hefur falsað nafn hins réttmæta handhafa við 

undirritun viðskiptanótu. Umfjöllunin sýnir að mikil tengsl eru á milli skjalabrota og 

fjársvikabrota. Bæði brotin miða að því að blekkja á einhvern hátt í þeim tilgangi að ná fram 

rétti á ólögmætan hátt. Ásetningur í skilningi 18. gr. hgl. þarf að standa til beggja brota, en 

auðgunarásetningur er ekki skilyrði fyrir skjalabroti, þó hann sé þeim oft samfara. Ljóst er þó 

að 1. mgr. 155. gr. tæmir sök gagnvart 248. gr. hgl., og þó bæði brotin séu tjónsbrot, eru 

skjalabrot með fullframningarstig fært fram á meðan það er venjulegt í fjársvikum.  

Þjóðfélagslegir hagsmunir liggja að baki refsivernd gegn fjársvikum og skjalafölsunum. 

Slík brot eru til þess fallin að valda tortryggni í viðskiptum og samskiptum manna á milli og 

rýrir traust viðskiptalífsins. Af þeim sökum er eðlilegt að veita þeim þá ríku vernd sem nú er 

gert í almennum hegningarlögum. 
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