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Ágrip 

Í ritgerðinni er að finna umfjöllun um hlutlæg og huglæg skilyrði fjársvika skv. 248. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og mörk fjársvika gagnvart öðrum ákvæðum 

laganna. Í ritgerðinni verður reynt að setja upp heildarmynd af fjársvikaákvæðinu. 

Byrjað verður á því að skoða hvaða skilyrði felast í hlutlægum skilyrðum fjársvika. 

Skilyrðin eru dregin af ákvæðinu sjálfu en hlutlæg skilyrði eru þau skilyrði 

refsiábyrgðar sem gera kröfu um háttsemi sem lýst er refsiverð eftir lagaákvæði. Til 

þess að hin hlutlægu skilyrði fjársvika séu uppfyllt þarf háttsemi í fyrsta lagi að vera 

tvíhliða, þ.e. krafist er atbeina þess sem misgert er við. Í öðru lagi þarf háttsemin að 

vera ólögmæt, en ólögmætiskrafan er tekin sérstaklega fram í fjársvikaákvæðinu. Í 

þriðja lagi þarf gerandi að hafa beitt blekkingu við framkvæmd brotsins með því að 

vekja, styrkja eða hagnýta sér ranga eða óljósa hugmynd annars manns, þ.e. villa 

þarf að hafa verið til staðar. Í fjórða lagi er gerð krafa um orsakatengsl milli villunnar 

og athafna, eftir atvikum athafnaleysi, brotaþola, þ.e. það verður að vera hægt að 

rekja háttsemi brotaþola til geranda eftir viðurkenndum rökleiðum. Í fimmta lagi þarf 

brot að beinast að verðmætum í eigu annars manns. Í ritgerðinni verður farið ítarlega 

í hvert og eitt þessara skilyrða og þau útskýrð nánar með vísan til dóma og fræðirita. 

Að lokinni umfjöllun um hlutlæg skilyrði fjársvika verður vikið að hinum huglægu 

skilyrðum fjársvika, þ.e. huglægri afstöðu brotamanns til hinnar hlutlægu hegðunar. 

Huglægu skilyrði fjársvika er ásetningur til verknaðar skv. 18. gr. hgl. auk þess að 

ásetningur þarf einnig að hafa verið til auðgunar skv. 243. gr. hgl. Loks verður vikið 

að því að skoða hver séu mörk fjársvika gagnvart umboðssvikum, fjárdrætti, þjófnaði 

og skjalafalsi.  



 

Abstract 

This thesis explores both the objective and subjective conditions for fraud, within the 

meaning of Article 248 of the General Penal Act No. 19/1940, and the line between 

fraud and other articles of the same Act. The thesis will aim to examine Article 248, 

or the “Fraud Article”, in its entirety.  

First the objective conditions will be explored. The conditions are derived from the 

article itself but the objective conditions are the conditions of criminal liability that 

require conduct that is deemed penal by a law article. In order for a conduct to fulfil 

the objective requirement, several conditions must be met. Firstly the conduct must 

be bilateral. Secondly, the conduct must be unlawful, but the requirement for 

unlawfulness is specifically stated in the fraud provision. Thirdly, the perpetrator must 

apply deception, i.e. he/she is required to have aroused, promoted or utilized an 

incorrect or vague idea of another person. Fourth, it is required that there be a 

causal relationship between the fraudulent behaviour and the act, i.e. it must be 

possible to trace the behaviour of the victim to the perpetrator by known accepted 

reasoning. Fifth, the offence must be directed at another person’s valuables.  

Thereafter the thesis turns to the subjective conditions, i.e. the subjective position of 

the perpetrator towards the objective behaviour. The subjective conditions of fraud 

are intent, cf. Article 18 of the General Penal Act, and enrichment, cf. Article 243 of 

the same Act. Finally, the line between fraud and agency fraud, embezzlement, theft 

and forgery will be examined. 
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1 Inngangur 
Svikaákvæði eiga sér langa sögu í íslenskum rétti en finna má svikaákvæði allt aftur 

í Grágás. Hugtakið fjársvik í skilningi íslensks réttar kom inn með almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 (hér eftir hgl.) og hefur haldist óbreytt síðan þá. Fjársvik 

hafa mikið verið í umræðunni í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008, bæði í fjölmiðlum 

og í almennri umræðu. Oft á tíðum virðist gæta nokkurs misskilnings á inntaki 

hugtaksins fjársvik og það notað óvarlega.  

Fjársvikaákvæðið er til þess fallið að vernda eignarétt í rýmri merkingu.1 Fjársvik fela 

í sér tvíhliða og ólögmæta blekkingu, sem felst í því að koma öðrum manni til að 

aðhafast eitthvað eða láta eitthvað ógert, með því að vekja, styrkja eða hagnýta sér 

ranga eða óljósa hugmynd hans um einhver atvik og hafa þannig fé af honum eða 

öðrum, enda sé verkið unnið af ásetningi og í auðgunarskyni.  

Þau fjársvikamál sem fallið hafa í íslenskum rétti eru oftar en ekki einföld og lítill sem 

enginn vafi á því að ákvæðið taki yfir þá háttsemi sem um ræðir. Vísast þá einna 

helst til mála er varða heimildarlausa notkun á greiðslukorti, töku á leigubifreið og 

það að panta veitingar án þess að ætla sér að greiða fyrir. Erlendis, má þar nefna 

Danmörku sem dæmi, hafa þó komið upp stór og flókin mál er varða fjársvik. Má t.d. 

nefna mál Stein Baggers sem var stórt og umsvifamikið auk þess að nú í aprílmánuði 

kom í ljós stórt og flókið fjársvikamál sem virðist hafa viðgengist í langan tíma og hafi 

verið vandlega skipulagt2.  

Í kjölfar efnahagshrunsins hófst umfangsmikil rannsókn á fjölda mála sem tengjast 

starfsemi fjármálafyrirtækja. Rannsókn þessara mála er í höndum embættis sérstaks 

saksóknara sem sett var á stofn með lögum nr. 135/2008. Í ljósi þess fjölda 

efnahagsbrota sem er til skoðunar hjá embættinu er ekki ólíklegt að upp komi stór og 

flókin mál þar sem reynt getur m.a. á fjársvikaákvæðið. Höfundur telur því mikilvægt 

að gera skilyrðum fjársvika góð skil en lítið hefur verið skrifað um 248. gr. hgl. í 

íslenskum rétti. Einungis tímaspursmál er hvenær upp komi stórt og flókið mál þar 

sem beita þurfi því ákvæði. 

                                            
1  Jónatan Þórmundsson, „Auðgunarásetningur“. Í Garðar Gíslason (ritstj.), Líndæla. Sigurður Líndal 

sjötugur 2. júlí 2001. Reykjavík 2001, bls. 342-343. 
2  „Bedrageri-net af usete dimensioner”, 15. apríl 2011. Aðgengilegt á www.epn.dk. Seinast sótt 12. 

maí 2011. 
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Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að fjalla um ákvæði 248. gr. hgl. og verður 

áhersla lögð á að svara þeirri spurningu hver refsiskilyrði ákvæðisins eru og hvernig 

hvert og eitt skilyrði er túlkað. Einnig verður leitast við að svara þeirri spurningu hvar 

mörk 248. gr. hgl. liggja gagnvart öðrum ákvæðum, þ.e. hver séu jaðartilvik fjársvika. 

Reynt verður að draga fram þau atriði sem skera úr um hvar mörkin liggja og hvernig 

greina megi á milli ákvæða.  

Að fyrstu verður fjallað um bakgrunn og sögulegan aðdraganda fjársvikaákvæðisins 

eins og það er í dag. Ekki var þó að finna heildstætt fjársvikaákvæði í íslenskum rétti 

fyrr en 248. gr. kom inn með almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Ákvæðið hefur 

haldist óbreytt allt frá setningu þess árið 1940 og á það hefur verið reynt þó nokkuð í 

gegnum tíðina.  

Því næst verður vikið að fjársvikum í íslenskum rétti í dag og lagalegt umhverfi 

skoðað, hverjir það séu sem geta framið fjársvik og hvenær fjársvik teljast vera 

fullframin.  

Í framhaldi af því verður litið til Danmerkur og fjársvikaákvæði dönsku 

hegningarlaganna gerð skil. Fjallað verður um danska fjársvikaákvæðið auk þess 

sem tekið verður til athugunar hvort einhver munur sé á hinu danska ákvæði og því 

íslenska.  

Er þá komið að aðalumfjöllun þessa verks, eða skilyrðum fjársvika. Umfjöllun um 

skilyrði fjársvika er skipt upp í annars vegar hlutlæg skilyrði og hins vegar huglæg 

skilyrði. Til þess að til refsiábyrgðar komi vegna fjársvika þurfa bæði hlutlægir og 

huglægir efnisþættir fjársvikaákvæðisins að vera fyrir hendi. Hlutlæg skilyrði eru þau 

skilyrði refsiábyrgðar sem gera kröfu um að háttsemi, sem lýst er refsiverð eftir 

lagaákvæði, hafi verið framkvæmd. Huglæg skilyrði eru þau skilyrði 

refsiábyrgðarinnar sem varða hina huglægu afstöðu geranda til hlutlægu 

hegðunarinnar, þ.e. háttseminni sem lýst er í lögunum.  

Að lokinni umfjöllun um hlutlæg og huglæg skilyrði fjársvika verður fjallað um þau 

tilvik þegar fjársvikaákvæðið skarast á við önnur ákvæði hegningarlaganna og verður 

vikið að þeim atriðum sem geta skorið úr um undir hvaða ákvæði háttsemi heyrir. 

Með þeirri umfjöllun verður leitast við að skýra nánar hvar mörk fjársvikaákvæðisins 

liggja gagnvart umboðssvikum, fjárdrætti, þjófnaði og skjalafals.  

Að lokum verða svo helstu niðurstöður þessarar ritgerðar dregnar saman. 
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Við eftirfarandi umfjöllun verður notast bæði við fræðiskrif íslenskra og danskra 

fræðimanna. Íslensku hegningarlögin frá 1940 eru nánast eftirmynd af dönsku 

hegningarlögunum og er ákvæði 248. gr. hgl. nánast samhljóða danska 

fjársvikaákvæðinu, 279. gr. dönsku hegningarlaganna. Telur höfundur því gagnlegt 

að vitna í ritverk danskra fræðimanna um fjársvik til að skýra nánar inntak 

ákvæðisins fyrir íslenskum rétti. Einnig verður stuðst við niðurstöðu dóma til að skýra 

enn frekar hvernig hvert og eitt skilyrði fjársvika er túlkað. 

2 Bakgrunnur og sögulegur aðdragandi fjársvikaákvæðisins 
Auðgunarbrot og svikabrot hafa verið refsiverð í íslenskum rétti í langan tíma. Ekki 

var að finna heildstætt fjársvikaákvæði í íslenskum rétti fyrr en það var lögfest árið 

1940. Fram að þeim tíma hafa þó verið til svikaákvæði í refsilöggjöf sem segja má að 

séu forverar fjársvikaákvæðisins í núverandi mynd. Forsaga hins almenna 

fjársvikaákvæðis er því löng en sú saga verður hér rakin stuttlega.  

Auðgunarbrotaákvæði var að finna í Grágás, sem er forn lagaskrá Íslendinga.3 

Auðgunarbrotin voru aðallega í Rannsóknarþætti og Vígslóða. Svikabrot var einnig 

að finna í Grágás en þau voru á víð og dreif um löggjöfina. Orðin brek eða villa voru 

gjarnan notuð í þeim svikaákvæðum.4 Grágás féll úr gildi þegar Járnsíða var lögtekin 

á árunum 1271 til 1273.5 

Járnsíða var samin með hliðsjón af norskum lögum og byggði því að miklu leyti á 

þeim. Járnsíða var gildandi réttarheimild hér á landi þar til árið 1281 er Lögbók 

Magnúsar konungs Hákonarsonar, sem fékk síðar nafnið Jónsbók, var lögtekin. Við 

gildistöku Jónsbókar féll Járnsíða úr gildi en Jónsbók var einnig samin með hliðsjón 

af norskum lögum. Ýmis svikaákvæði voru í ákvæðum Jónsbókar og voru þau á víð 

og dreif líkt og í Grágás en ekki í sérstökum kafla. Svikaákvæðin eru þó, að því er 

virðist, nokkuð fleiri í Jónsbók heldur en í Grágás.6 

                                            
3  Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega skv. 248. gr. alm. hgl.”. 

Úlfljótur 1985 (1), bls. 5. 
4  Sama heimild, bls. 5. 
5  Sama heimild, bls. 6. 
6  Sama heimild, bls. 6. 
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Í Kaupabálki lögbókarinnar voru nokkur svikaákvæði. Sem dæmi má nefna tvö 

ákvæði bókarinnar, annað í 11. gr. sem varðaði vörusvik og hitt í 22. gr. er varðaði 

veðsvik (veðfox). Í 11. gr. segir:7   

En ef sá gerir fals í er seldi, bæti rétt sinn þeim er seldi en konungi þrettán merkur, 
nema meira eður minna virðist að lögum. En ef hann seldi slíkt er hann keypti og vissi 
þó að fals var í, og vildi þó eigi úr taka, gjaldi þeim mörk er keypti en konungi sex 
merkur. Svo og ef maður selur klæði, léreft eður vaðmál, og allt það er fals er í, svari 
slíku fyrir sem áður vottar sá er seldi, nema því aðeins að hann vissi eigi að fals var í 
og hafi fyrir sér sáttareið. Síðan hafi ver fram sinn heimildarmann þar til er til prófs 
kemur og svari sá fyrir fast er að lögum á fyrir að svara. Það er allt fals er skynsamir 
menn meta til fals. 

Í 22. gr. var fjallað um veðsvik (veðfox) og þar segir:8   

Nú selur maður tveimur mönnum eitt veð, þá á sá veð að hafa er fyrri tók en hinum 
veðfox er síðar tók ef það vitu vottar. 

Fleiri ákvæði um svik voru einnig í lögbókinni en ekki verður fjallað nánar um þau 

hér. 

Jónsbók hefur ekki verið afnumin í heild sinni. Því eru enn nokkur ákvæði Jónsbókar 

enn í gildi þó svo að flest þeirra hafi fallið úr gildi með nýrri lagasetningu.9 Talið er að 

um rúmur tíundi hluti Jónsbókar sé enn í gildi sem réttarheimild á Íslandi.10 

Með tilskipun frá 24. janúar 1838 voru lögfest hér á landi dönsk lög frá árinu 1683 og 

öll síðari refsilög (með nokkrum undantekningum) og voru dönsk svikaákvæði í gildi 

hér á landi í tvö ár eða til ársins 1840. Á grundvelli tilskipunarinnar frá 24. janúar 

1838, var önnur tilskipun sett, tilskipun frá 11. apríl 1840 sem gekk undir nafninu „Um 

svik”. Með þeirri tilskipun komu inn ákvæði um þjófnað, svik, fals og fleiri sambærileg 

brot.11 Ákvæði 41. – 44. tilskipunarinnar höfðu að geyma brotalýsingar sem falla nú 

undir fjársvik, fjárdrátt og skilasvik.12 

Þegar almenn hegningarlög í Danmörku, „Almindelig borgerlig Straffelov”, voru 

lögfest þann 10. febrúar 1866, var í kjölfarið farið að vinna að „Almennum 

hegningarlögum handa Íslandi”. Sett var á laggirnar nefnd sem fékk það hlutverk „að 

íhuga og láta uppi álit sitt um, með hverjum breytingum lög þessi yrðu lögleidd á 

                                            
7  Már Jónsson, Jónsbók. Lögbók Íslendinga. Reykjavík 2004, bls. 216.  
8  Sama heimild, bls. 221. 
9  Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega”, bls. 7. 
10  Már Jónsson, Jónsbók, bls. 15.  
11  Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega”, bls. 8. 
12  Jónatan Þórmundsson, „Fjárdráttur”. Úlfljótur 2007 (3), bls. 540. 
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Íslandi”. Voru þessi mál rædd á mörgum fundum og var niðurstaðan sú að frumvarp 

til „Almennra hegningarlaga handa Íslandi” var samið og lagt fyrir Alþingi þar sem 

uppástungur framangreindrar nefndar voru stöðugt teknar til greina.13 Varðandi álit 

nefndarinnar um „hvort að ástæða sé yfir höfuð að tala til að lögleiða hegningarlögin 

frá 10. febrúar 1866 á Íslandi” kom fram að lögin væru réttarbót þar sem þau væru 

vel niðurröðuð, auðveld yfirlits og innleiðing laganna yrði mikill ávinningur fyrir Ísland. 

Svo kemur fram í álitinu:14  

„Það er vitaskuld, að vegna þess, hversu sérstaklega er ástatt á Íslandi, eru einstöku 
breytingar á hegningarlögunum í konungsríkinu nauðsynlegar og ýmsar breytingar 
hagfelldar; en að vorri ætlun eru þessar breytingar bæði svo fáar og svo lítils 
varðandi, að þær geta ekki orðið móthverfar grundvallarreglum í lögunum, svo að 
þær geta haldizt óhaggaðar, þegar lögin verða innleidd hér á landi.” 

Niðurstaðan var sú að Ísland fékk sín fyrstu hegningarlög, Almenn hegningarlög 

handa Íslandi frá 25. júní 1869 (hér eftir hgl. 1869) sem tóku gildi 1. ágúst 1870.15 

Lögin voru nánast eftirmynd dönsku laganna með nokkrum smávægilegum 

breytingum. 

Svikaákvæði laganna var að finna undir 26. kafla sem var nefndur „Um svik” og voru 

ákvæðin samsvarandi 41.- 44. gr. tilskipunarinnar frá 11. apríl 1840 (Um svik).16 

Ákvæði 253., 254., 257. og 261. gr. höfðu að geyma sambærileg tilvik og refsiverð 

eru nú skv. 248. gr. hgl.17 Þar sem núgildandi fjársvikaákvæði byggir að stórum hluta 

á framangreindum ákvæðum hgl. 1869 er mikilvægt að líta betur á hvað þau höfðu 

að geyma.  

Samkvæmt 253. gr. hgl. 1869 varðaði það fangelsi við vatn og brauð, ekki skemur en 

5 daga eða betrunarhúsvinnu allt að 2 árum ef að nokkur hefur af öðrum manni 

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 

                                            
13  Alþingistíðindi, A-deild, 1867, bls. 125. 
14  Sama heimild, bls. 126. 
15  Alþingistíðindi, Viðbætir, 1869, bls. 79 og 85. 
16  Jónatan Þórmundsson, „Fjárdráttur”, bls. 540. 
17  Alþingistíðindi, A-deild, 1939, bls. 395.  



 7 

hann heldur að sé allur annar eða miklu meira virði, en hann er, eða ef nokkur kaupir 

vörur í skuld, og ætlar sér ekki að borga þær.18  

Það varðaði sömu hegningu skv. 254. gr. hgl. 1869 að halda fyrir manni, því sem 

hann hefur lögmætt tilkall til, synjar að hafa tekið við því, sem honum hefir verið trúað 

fyrir að láni, hvort sem það eru peningar eða annað, eða til leigu eða geymslu eða að 

veði eða á annan slíkan hátt, sömuleiðis hver sá, sem í sviksamlegum tilgangi þrætir 

fyrir, að honum hafi verið skilað einhverju aftur eða borgað eitthvað, sem á hefur 

verið gert, eins hver, sem dregur undir sig fjármuni dánarbús, eða dregur dulur á 

kröfu, sem því ber, og hann er skyldur að segja til, eða kemur fram með ósannar 

kröfur í dánarbúi eða í öðru því tilfelli, er vænta má að þær verði teknar gildar, af því 

að þeir, sem í hlut eiga, vita ekki hvernig á stendur, eða sviptir mann í sviksamlegum 

tilgangi því, sem hann þarf til að koma fram lögmætri kröfu eða verjast rangri kröfu, 

með því að ná frá honum skjölum eða eyðileggja þau eða gera þau einskis nýt, eða 

selur eða veðsetur muni sína til málamynda til þess að svipta skuldaheimtumenn 

sína færi á að fá það, sem þeim ber.19  

Í 257. gr. hgl. 1869 segir að hegningu þeirri skal sömuleiðis hver sá sæta sem fram 

kemur í 253. gr. sömu laga, sem hefur svik í frammi í spilum, og eins sá, sem hefur 

af manni peninga eða fjármuni með signingum, þulum, særingum, spám eða fyrir 

önnur slík hindurvitni.20  

Það þótti að lokum skv. 261. gr. hgl. 1989, varða við hegningarvinnu allt að 6 árum 

eða fangelsi við vatn og brauð, ekki skemur en tvenna 5 daga fyrir hvern þann, sem 

hefur nokkur svik í frammi, er hann festir sér eða hefur fest sér ábyrgð á tjóni á sjóð 

eða af eldsvoða eða öðru tjóni.21  

Fjársvikaákvæði almennu hegningarlaganna frá árinu 1940, sem eru í gildi í dag, er 

að finna í 248. gr. laganna. 248. gr. hgl. er fyrsta heildstæða fjársvikaákvæðið í 

íslenskri löggjöf. Í greinargerð með þeim lögum var tekið fram að ákvæðið ætti að 

taka við af ákvæði 253. gr. hgl. 1869 auk þess sem það eigi að ná yfir suma háttsemi 

sem var refsiverð skv. 254. gr. hgl. 1869 og ennfremur brota sem refsiverð voru skv. 

257. og 261. gr. sömu laga. Nánast allt sem refsivert var skv. 253. gr. og 254. gr. hgl. 

                                            
18  Alþingistíðindi, A-deild, 1869, bls. 65. 
19  Sama heimild, bls. 66. 
20  Sama heimild, bls. 67. 
21  Sama heimild, bls. 68. 
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1869 er í dag refsivert skv. 248. gr. hgl. en ákvæðið tekur auk þess yfir fleiri athafnir 

en hinar eldri lagagreinar. Ástæðan er m.a. sú að ákvæði 253. gr. hgl. 1869 setti 

fram nokkur skilyrði fyrir refsingu sem ekki eru að finna í 248. gr. hgl. Ákvæði 253. gr. 

hgl. 1869 náði t.d. ekki yfir þau tilvik þegar annar maður var blekktur til að veita styrk 

þar sem fram kom í ákvæðinu: „sem annar maður heldur að hann sé skyldur til að 

borga”.22  

Ákvæði 248. gr. hgl. setur enga takmörkun fyrir refsingu líkt og gert var í 253. gr. hgl. 

1869 heldur er það mjög almennt orðað. Ólíkt fyrri ákvæðum þá tiltelur 

fjársvikaákvæðið ekki upp aðferðir við brot á ákvæðinu heldur afmarkast gildissvið 

þess fremur af afleiðingum en eins og sést þá voru fyrri ákvæði löng og tiltóku 

verknaðaraðferðir. Ákvæði 248. gr. hgl. er því fremur almennt orðað, setur litlar 

skorður við verknaðaraðferð geranda, þ.e. aðferð gerandans við blekkingu, og tekur 

fram hver afleiðing háttseminnar þarf að vera, þ.e. tjónsbrot.  

3 Fjársvik í íslenskum rétti 

3.1 Almennt 
Fjársvik er brotategund sem fellur undir auðgunarbrotakafla almennu 

hegningarlaganna eða XXVI. kafla laganna. Fjársvik teljast því til auðgunarbrota og 

verknaðarlýsingu þeirra er að finna í 248. gr. hgl. sem hljóðar svo: 

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. 

Orðið fjársvik kemur hvorki fram í ákvæðinu né greinargerð með lögunum sjálfum. 

Grundvallareinkenni fjársvika er blekking, þ.e. að til þess að fremja fjársvik þarf að 

blekkja annan mann til að hafast eitthvað að eða láta eitthvað ógert. Blekking 

fjársvika felst í því að gerandi vekur, styrkir eða hagnýtir sér, á ólögmætan hátt, 

ranga eða óljósa hugmynd annars manns um einhver atvik, sbr. 248. gr. hgl.  

Fjársvik er tvíhliða brot, sbr. orðalagið: „maður kemur öðrum manni til að hafast 

eitthvað að eða láta eitthvað ógert.” Það er því gerð krafa um atbeina brotaþola svo 

                                            
22  Gizur Bergsteinsson, „Auðgunarbrot”, Úlfljótur 1955 (2), bls. 9. 
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að athæfi geti fallið undir fjársvik.23  

Ásetningur (eða eftir atvikum gáleysi) til verknaðar er algert skilyrði til að refsað verði 

fyrir brot á hegningarlögunum, sbr. 18. gr. laganna. Einnig þarf ásetningur til 

auðgunar að vera til staðar þegar um er að ræða brot á ákvæðum XXVI. kafla 

laganna, sbr. 243. gr. hgl. Því þarf tvöfaldur ásetningur að vera til staðar ef refsa á 

fyrir auðgunarbrot samkvæmt hegningarlögunum.  

Fjársvik fela því í sér tvíhliða og ólögmæta blekkingu, sem felst í því að koma öðrum 

manni til að aðhafast eitthvað eða láta eitthvað ógert, með því að vekja, styrkja eða 

hagnýta sér ranga eða óljósa hugmynd hans um einhver atvik og hafa þannig fé af 

honum eða öðrum, enda sé verkið unnið af ásetningi og í auðgunarskyni.  

3.2 Lagalegt umhverfi fjársvika 
Fjársvik falla undir þann brotaflokk sem kallaður er auðgunarbrot. Auðgunarbrot falla 

undir rýmri flokk brota sem kallast hagnaðarbrot. Hagnaðarbrot falla svo undir flokk 

fjármunabrota.24  

Til fjármunabrota teljast flest þeirra brota sem „beinast gegn eða snúast um fjármuni 

eða fjárréttindi, þ.e. fjárhagsleg verðmæti”.25  

Hagnaðarbrot í þrengri merkingu eru þau brot sem „fela í sér öflun fjárvinnings, 

sparnað fjárhagslegra útgjalda eða annan fjárhagslegan ávinning, og stendur 

annaðhvort ásetningur eða gáleysi til þessara efnisþátta”.26 Hagnaðarbrot í rýmri 

merkingu eru þau afbrot „sem framin eru af hagnaðarhvöt (ávinningshvöt)”.27 

Hagnaðarbrot í rýmri merkingu teljast ekki til fjármunabrota.28 

Auðgunarbrot eru að finna í XXVI. kafla hegningarlaganna eða auðgunarbrotakafla 

laganna. Auðgunarbrot má formlega skilgreina sem þau brot sem finna má í XXVI. 

kafla hgl.29 en þau eru: þjófnaður (244. gr.), gripdeild (245. gr.), ólögmæt meðferð 

fundins fjár (246. gr.), fjárdráttur (247. gr.), fjársvik (248. gr.), umboðssvik (249. gr.), 

                                            
23 Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota, Tengsl þeirra innbyrgðis og við önnur brot”. 

Tímarit lögfræðinga 2008 (4), bls. 412. 
24  Jónatan Þórmundsson, Þættir um auðgunarbrot, Sérstakur hluti, bls. 206.  
25  Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota”, bls. 406. 
26  Sama heimild, bls. 406. 
27  Sama heimild, bls. 408. 
28  Sama heimild, bls. 406 - 408. 
29  Sama heimild, bls. 408.  
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tölvusvik (249. gr. a.) skilasvik (250. gr.), fjárkúgun (251. gr.), rán (252. gr.), 

misneyting (253. gr.) og hylming (254. gr.).   

Danski fræðimaðurinn Stephan Hurwitz hefur skilgreint auðgunarbrot svo: 

„Berigelsesforbrydelser er som forbrydelser, hvorved uberettiget vinding opnås 

direkte gennem retstridig tilføjelse af et tilsvarende formuetab for den forurettede.”30 

Fjármunayfirfærslan verður að vera milliliðalaus (d. direkte),31 þ.e. hún verður að fara 

beint frá brotaþola yfir til geranda32. Sem dæmi má taka ef verksmiðja hagnast 

fjárhagslega vegna þess að hún framleiðir og selur falsaða vöru, og sá sem á 

höfundaréttinn selur vegna þess minna og verður þar af leiðandi fyrir fjárhagslegu 

tjóni. Slíkt tilfelli myndi ekki falla undir auðgunarbrot þar sem peningarnir fara ekki 

beint frá þeim sem á höfundaréttinn til verksmiðjunnar.33  

Auðgunarbrot hafa öll það sameiginlega einkenni að ekki verður refsað fyrir slíkt brot 

nema það hafi verið framið af auðgunarásetningi, sbr. 243. gr. hgl. Huglæg skilyrði 

auðgunarbrota er m.a. auðgunarásetningur.34 Auðgunarásetningur skilgreinist af 

Hurwitz sem „forsæt til tilvejebringelse af uberettiget vinding gennem materiel 

krænkelse af formuefordelingen”.35 Frekari umfjöllun um auðgunarásetning er að 

finna í kafla 6.2. 

3.3 Hverjir geta framið fjársvik? 
Fjársvikaákvæði hgl. setur í raun engin skilyrði fyrir því hver það er sem framið getur 

fjársvikabrot. Ákvæðið gerir enga kröfu um neina sérstaka stöðu geranda. Verður hér 

þó farið nánar í það hverjir það eru sem geta framið fjársvik.  

3.3.1 Einstaklingar 

Orðalagið „ef maður kemur” er notað yfir geranda fjársvika, sbr. 248. gr. hgl. Af 

orðalagi ákvæðisins er alveg ljóst að allir einstaklingar geta framið fjársvik þar sem 

ákvæðið takmarkar á engan hátt hver getur verið gerandi háttseminnar sem lýst er 

refsiverð. Öðru gegnir hins vegar í fjárdráttarákvæði (247. gr. hgl.) og 

umboðssvikaákvæði (249. gr. hgl.) laganna. Þar er gildissvið ákvæðanna þrengt með 
                                            
30  Hurwitz, Stephan, Den danske kriminalret, Speciel del. Kaupmannahöfn 1955, bls. 366.  
31  Greve, Vagn, og Elholm, Thomas, Forbrydelserne. Kaupmannahöfn 2007, bls. 31. 
32  Eins og áður hefur komið fram þá er ekki gerð krafa um að brotamaður hagnist sjálfur eða 

brotaþoli verði sjálfur fyrir fjártjóni heldur getur verið að þriðji maður hagnist eða verði fyrir fjártjóni.  
33  Greve og Elholm, Forbrydelserne, bls. 31. 
34  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 366.  
35  Sama heimild, bls. 367.  
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því að gera kröfu um vissa aðstöðu gagnvart þeim fjárhagslegu verðmætum sem 

brot beinist að. Annars vegar er að finna orðin „sem hann hefur í vörslum sínum” í 

fjárdráttarákvæði hgl. og hins vegar orðin „fengið hefur aðstöðu” í 

umboðssvikaákvæðinu. Enga slíka takmörkun er að finna í fjársvikaákvæði hgl. og 

því getur hvaða einstaklingur sem er framið fjársvik án tillits til þess hver aðstaða 

hans er gagnvart þeim fjárhagslegu verðmætum sem brotið beinist að. 

3.3.2 Lögaðilar 

Lengi vel var ekki að finna heimild í almennum hegningarlögum til að refsa 

lögaðilum, þ.e. ópersónulegum aðilum sem geta átt réttindi og borið skyldur að 

íslenskum rétti36. Með lögum nr. 140 frá árinu 1998 kom inn nýr kafli í almenn 

hegningarlög, II. kafli A, Refsiábyrgð lögaðila, sem innihélt þrjár greinar sem fjalla um 

refsiábyrgð lögaðila, sbr. 19. gr. a. - 19. gr. c. Ákvæði 19. a. - 19. c hafa þó ekki að 

geyma sjálfstæðar refsiheimildir heldur kveða þau aðeins á um skilyrði refsiábyrgðar 

lögaðila, hverjir geti sætt refsiábyrgð og hvaða viðurlög komi til greina.37 Með lögum 

nr. 74 frá árinu 2006 kom inn nýtt ákvæði í II. kafla A hgl., 19. gr. d. Lög nr. 74/2006 

voru sett með það að markmiði að gera nauðsynlegar lagabreytingar svo að íslenska 

ríkið gæti uppfyllt skuldbindingar sínar á grundvelli samnings Evrópuráðsins um 

tölvubrot38 sem undirritaður var af Íslands hálfu 23. nóvember 2001.39 Ákvæði 19. d. 

hgl. veitir heimild til að leggja refsiábyrgð á lögaðila vegna brota gegn almennum 

hegningarlögum.40 Í greinargerð með lögum nr. 74/2006 kemur fram að „refsiheimild 

19. gr. d. muni almennt eiga við þegar um er að ræða brot í starfsemi lögaðila sem 

falla að efni til undir almenn hegningarlög” og að „meta verði hverju sinni hvort brot, 

sem lýst er í lögunum, sé af því tagi að refsiábyrgð lögaðila komi til greina.” Jafnframt 

var lögð áhersla á það að efnisskilyrði II. kafla A hgl. um refsiábyrgð lögaðila yrðu 

ávallt að vera uppfyllt.41 Í 19. gr. c. hgl. koma helstu skilyrðin fram sem þurfa að vera 

uppfyllt: 

19. gr. c. Refsiábyrgð lögaðila er bundin því skilyrði, nema annað sé tekið fram í 
lögum, að fyrirsvarsmaður lögaðilans, starfsmaður hans eða annar á hans vegum hafi 
með saknæmum hætti unnið refsinæman og ólögmætan verknað í starfsemi 
lögaðilans. Verður lögaðila gerð refsing þó að ekki verði staðreynt hver þessara aðila 

                                            
36  Alþingistíðindi, A-deild, 1998-1999, bls. 818. 
37 Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3737. 
38  Á ensku: Convention on Cybercrime. 
39  Alþingistíðindi, A-deild, 2005-2006, bls. 3731.  
40  Sama heimild, bls. 3740. 
41  Sama heimild, bls. 3740. 
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hafi átt í hlut. Refsiábyrgð stjórnvalda er bundin því skilyrði að unninn hafi verið 
refsinæmur og ólögmætur verknaður í starfsemi sem telst vera sambærileg starfsemi 
einkaaðila. 

Af ofangreindri umfjöllun má sjá að umrædd ákvæði II. kafla A hgl. gilda einnig um 

fjársvik. Þessari heimild hefur þó ekki enn verið beitt í íslenskum rétti varðandi brot á 

248. gr. hgl. 

3.3.3 Hlutdeild – Samverknaður – Hylming 

Hlutdeild í fjársvikum og hylming yfir fjársvikum eru einnig refsiverð athæfi. Því er 

þörf á að skýra nánar hvernig hlutdeild og hylming geta tengst fjársvikabrotinu auk 

þess að skoða hvar mörkin á milli hlutdeildar og samverknaðar liggja. Umfjöllunin 

verður miðuð við fjársvik eins og unnt er.  

Hlutdeildarákvæði hegningarlaganna er að finna í 22. gr. Þar kemur fram að hver sá 

maður, sem með liðsinni í orði eða verki, fortölum, hvatningum eða á annan hátt á 

þátt í því, að brot samkvæmt lögum þessum er framið, skal sæta þeirri refsingu, sem 

við brotinu er lögð. „Með hlutdeild er fyrst og fremst átt við þátttöku í undirbúningi, 

skipulagningu eða afrakstri verknaðar, sem annar maður (aðrir menn) sér um að 

framkvæma (aðalmaður).”42 Hlutdeildarákvæði hegningarlaganna á því við um 248. 

gr. hgl. eða fjársvik.  

Erfitt getur verið að afmarka aðalverknað og hlutdeild. Hvað varðar hlutdeild þá er 

yfirleitt um liðsinni eða þátttöku fyrir eða eftir framkvæmd verknaðarins sjálfs en þó 

getur einnig verið um minni háttar þátttöku að ræða við framkvæmd verknaðarins 

sjálfs. Það verður þó að telja að þátttakan verði að vera á einhvern hátt minni heldur 

en aðalverknaðurinn sjálfur. Yfirleitt er dæmd refsing fyrir hlutdeild í fjársvikum 

vægari en dæmd refsing fyrir aðalverknað, þó svo að refsiramminn sé hinn sami.43  

Hrd. 122/1987: Málavextir voru þeir að J var ákærður fyrir að hafa með 
sviksamlegum hætti náð eignarhaldi á bifreið á þann hátt að láta af hendi við seljanda 
bílsins sem fullt endurgjald fyrir bifreiðina fjóra víxla á mánaðarlegum gjalddögum. 
Víxlarnir voru allir samþykktir af J sjálfum og útgefna af meðákærða P. Ákærði J hafði 
hvorki getu né vilja til að greiða á umsömdum gjalddögum og hafði hann fulla 
vitneskju um að sama gegndi um útgefanda víxlanna, meðákærða P. Ákærði J, 
endurseldi bifreiðina stuttu síðar fyrir 30.000 kr. í reiðufé sem ákærði J hagnýtti sér í 
eigin þarfir án þess að skeyta um greiðsluskyldur sínar samkvæmt víxlunum. 
Niðurstaða dómsins var sú að háttsemi J var talin varða við 248. gr. hgl. en háttsemi 
P við sömu grein sbr. 22. gr. hgl. Refsing J sem framdi aðalverknað brotsins var 

                                            
42  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 145.  
43  Sama heimild, bls. 132. 
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ákveðin 4 mánuðir í fangelsi en refsing P sem framdi hlutdeild í aðalverknaði J var 
ákveðin 2 mánuðir í fangelsi. 

Af ofangreindum dómi Hæstaréttar sést greinilega að þáttur P er mun minni en þáttur 

J í brotinu. Ekki er hægt að lesa annað af orðum dómsins en að J hafi skipulagt 

kaupin ásamt því að endurselja bifreiðina og nýta andvirðið í sína eigin þágu. Hlutur 

J var aðeins að gefa út tiltekna víxla og virðist hann ekki hafa haft neitt um 

verknaðinn sjálfan að segja auk þess að hann fékk ekkert fyrir sinn snúð. Einnig má 

sjá að refsing fyrir hlutdeild í aðalverknaði var vægari heldur en refsing fyrir 

aðalverknaðinn sjálfan.  

Samverknaður er það „þegar tveir menn eða fleiri hafa samvinnu eða samtök um 

framkvæmd refsiverðs verknaðar og standa nokkurn veginn jafnt að vígi um 

ákvarðanir og framkvæmd.”44 Samkvæmt 2. mgr. 70. gr. hgl. skal að jafnaði virða 

samverknað sem refsiþyngingu. Þegar tveir menn fremja fjársvik í samvinnu, sem 

hægt er að skilgreina sem samverknað, yrði að öllum líkindum litið á það til 

refsiþyngingar þegar refsing væri ákveðin. 

Það getur því skipt miklu máli hvað varðar ákvörðun refsingar, hvort háttsemi er 

metin sem hlutdeild í fjársvikum eða þáttur í aðalverknaði, þ.e. samverknaður. En 

eins og áður hefur komið fram er refsing fyrir hlutdeild í flestum tilvikum vægari en 

refsing fyrir aðalverknað en hafi verið um samverknað að ræða þá er slíkt metið til 

refsiþyngingar. 

Ekki eru til neinar algildar reglur varðandi mörk samverknaðar og hlutdeildar. Eins og 

hefur komið fram telst það hlutdeild þegar tekið er þátt í refsiverðum verknaði án 

þess í raun að fremja aðalverknaðinn, t.d. liðsinni eða þáttaka fyrir eða eftir 

aðalverknað. Af því má draga þá ályktun að hafi verknaður verið ákveðinn og 

skipulagður í sameiningu, auki það líkur á að um samverknað hafi verið að ræða. 

Hafi verknaður verið ákveðinn og skipulagður af einum aðila (eða fleirum) sem leitar 

til annars manns til að framkvæma lítinn hluta verknaðarins, auki það líkur á að um 

hlutdeild sé að ræða. Ljóst er að skoða þarf hvert tilvik fyrir sig og meta hvort 

háttsemi hafi verið það lítilsverð að ekki þyki hægt að meta hana sem aðalverknað 

eða að háttsemi hafi verið það stór hluti af verknaðinum að ekki sé annað hægt en 

að meta hana sem aðalverknað. 

                                            
44  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 145.  
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Hylming er einnig refsivert athæfi. Hylming yfir fjársvikum er skv. 254. gr. hgl. sú 

háttsemi að halda ólöglega fyrir eigandanum hlut eða öðru verðmæti sem aflað hefur 

verið á þann hátt sem fjársvikaákvæði laganna segir, tekur þátt í ávinningnum af 

fjársvikabroti, aðstoðar annan mann til þess að halda slíkum ávinningi eða stuðlar að 

því á annan hátt, að halda við ólöglegum afleiðingum fjársvikabrotsins. 

Hylmingarákvæðið er að finna í auðgunarbrotakafla laganna og því þarf ásetningur til 

auðgunar að liggja til grundvallar, sbr. 243. gr. hgl. Hylming er sjálfstætt brot ásamt 

því að vera eftirfarandi hlutdeild í auðgunarbroti, m.a. fjársvikum.45 Þar sem hylming 

er sjálfstætt brot þá er ekki skilyrði refsiábyrgðar að frumbrotið sem verið er að hylma 

yfir teljist sannað í refsimáli heldur skiptir máli að það teljist sannað í refsimáli yfir 

„hylmara” að hann hafi vitað að tiltekið verknaðarandlag hafi stafað frá 

auðgunarbroti, t.d. fjársvikabroti.46 

Dæmi um háttsemi sem myndi falla undir hylmingu á fjársvikabroti eða eftirfarandi 

hlutdeild, er að hýsa andlag fjársvikabrots sem var t.d. svikið af öðrum manni með 

blekkingum eða að taka þátt í ávinningi fjársvikabrotsins, t.d. ef andlag fjársvikanna 

voru miklir fjármunir og aðili nýtur góðs af með því að vera boðið í lúxusreisu erlendis 

þar sem allt er greitt fyrir hann. Hér verður þó ávallt að hafa í huga að ásetningur til 

auðgunar verður að vera til staðar, sbr. 243. gr. hgl.  

Hér er ekki annað hægt en að nefna einnig ákvæði um peningaþvætti, eða 264. gr. 

hgl. Fram kemur í 1. mgr. ákvæðisins að hver sem tekur við, nýtir eða aflar sér eða 

öðrum ávinnings af broti á lögum þessum eða af refsiverðu broti á öðrum lögum, eða 

meðal annars umbreytir slíkum ávinningi, flytur hann, sendir, geymir, aðstoðar við 

afhendingu hans, leynir honum eða upplýsingum um uppruna hans, eðli, 

staðsetningu eða ráðstöfun ávinnings skal sæta fangelsi. Auk þess er heimild til að 

refsa fyrir brot gagnvart 1. mgr. hafi háttsemi verið framin af gáleysi en í 4. mgr. 

kemur fram að hafi brot skv. 1. mgr. verið framið af gáleysi varðar það sektum eða 

fangelsi. 

Ekki er hægt að sjá annað en að ákvæðin taki yfir alla þá sömu háttsemi. 

Hylmingarákvæðið er þó bundið við auðgunarbrot og gerð er krafa um tvöfaldan 

ásetning. Peningaþvættisákvæðið gildir fyrir öll ákvæði laganna og gerir aðeins kröfu 

                                            
45  Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota”, bls. 429. 
46  Sama heimild, bls. 430. 
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um ásetning skv. 18. gr. hgl. auk þess að heimila gáleysisábyrgð í 4. mgr. 

ákvæðisins. Refsihámark 253. gr. hgl. eru 4 ár en hámark refsingar fyrir 

peningaþvætti skv. 264. gr. laganna eru 6 ár. Þetta gefur tilefni til að velta því upp 

hvort að ákvæði 253. gr. hgl. sé í raun óþarft þar sem ákvæði 264. gr. laganna virðist 

taka yfir öll, og fleiri tilvik sem falla undir 253. gr. hgl. 

3.4 Fullframning fjársvika 
Fullframningarstig afbrota er misjafnt eftir tegund brota. Þegar talað er um 

fullframningarstig er átt við á hvaða stigi atburðarásar afbrot telst fullframið, þ.e. 

hvenær allir efnisþættir ákvæðisins eru fram komnir og afbrot telst vera fullframið.47   

Ekki er að finna í gildandi rétti neina almenna reglu um hvenær afbrot telst fullframið 

heldur er það skýringaratriði í hverju tilviki fyrir sig, þ.e. við hvert refsiákvæði.48 

Almenna skilgreiningu á fullframningu brota var þó að finna í 45. gr. hgl. 1869 sem 

hljóðaði svo:49 

Ekki ber að álíta neitt afbrot fullframið fyrr en allt það er framkvæmt, sem til þess 
afbrots heyrir að lögum, þó maður sá, sem verkið vann, hafi gjört allt það sem hann 
ætlaði sér að gjöra til þess að koma fram þeim ásetningi sínum að drýgja afbrotið. 

Öll auðgunarbrot hgl. sem finna má í XXVI. kafla laganna eru tjónsbrot, þ.m.t. 

fjársvikaákvæðið.50 Tjónsbrot eru afbrot „sem refsiákvæði lýsa fullfrömdum á því 

tímamarki, er verknaður hefur haft í för með sér tiltekna afleiðingu, svo sem líkamlegt 

tjón, tjón á munum eða fullnun tiltekins markmiðs, sem stefnt er að með verknaði”.51 

Fullframningarstig tjónsbrota og ásetningur verða að falla saman, þ.e. að ásetningur 

(og eftir atvikum gáleysi52) verður að ná yfir alla efnisþætti verknaðar eins og þeim er 

lýst fullfrömdum í ákvæði og einnig til afleiðingar verknaðarins.53  

Meginregla um fullframningarstig tjónsbrota er að afleiðing verknaðar þarf að vera 

komin fram svo þau teljist fullframin. Frá þessari meginreglu er þó sú undantekning 

að í vissum tilvikum er fullframningarstig þeirra fært fram, þ.e. fullframningarstigið er 

fært framar í atburðarásinni og því telst afbrot fullframið þó svo að afleiðing 

                                            
47  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 73. 
48  Sama heimild, bls. 74. 
49  Alþingistíðindi, A-deild, 1869, bls. 18. 
50  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 75.  
51  Sama heimild, bls. 74.  
52  Ákvæði fjársvika heimilar ekki gáleysisábyrgð, þ.e. aðeins verður refsað fyrir fjársvik þegar þau 

hafa verið framin af ásetningi. 
53  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 75.  
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verknaðar sé ekki komin fram.54 Danski fræðimaðurinn Stephan Hurwitz telur að slík 

undantekning geti átt við um fjársvik í vissum tilvikum þegar um verulega 

fjártjónshættu er að ræða.55 Þá er slakað á hlutlægum skilyrðum auðgunarásetnings 

skv. 243. gr. hgl. Um þá umfjöllun vísast til kafla 6.2.2. 

Um fullframningu fjársvika segir Hurwitz, að fjársvik séu fullframin þegar fjárhagslegt 

tap hefur raunverulega orðið, eða í þeim tilvikum þar sem fullframning fjársvika er 

fært fram, þegar háttsemi veldur raunverulegri fjártjónshættu, og blekking hefur verið 

framin eða villa hagnýtt með þeim hætti að þau séu til þess fallin að valda brotaþola 

fjárhagslegu tapi.56  

Því er hægt að segja að fjársvik séu fullframin þegar blekkingu hefur verið beitt til að 

ná fram fjárhagslegum ávinningi sem leiðir til fjárhagslegs taps mótaðila, eða eftir 

atvikum fjártjónshættu (hlutlæg skilyrði), auk þess að verknaður hafi verið framin af 

ásetningi og í auðgunarskyni (huglæg skilyrði). 

4 Samanburður við Danmörk 
Það hefur löngum tíðkast í íslenskum rétti að líta til Norðurlanda, og ekki síst til 

Danmerkur, til að túlka og skýra nánar íslenskan rétt. Hegningarlög okkar Íslendinga 

eiga rætur sínar að rekja til dansks réttar og eru lögin nánast eftirmynd dönsku 

hegningarlaganna nr. 126 frá árinu 193057 (hér eftir dhl.) með nokkrum 

undantekningum. Danska fjársvikaákvæðið er þannig nánast samhljóða íslenska 

fjársvikaákvæðinu. Þegar svo stendur á geta erlend lög, greinargerðir og framkvæmd 

þeirra skipt miklu máli við lögskýringu íslensku laganna.58 Því er það við hæfi að líta 

á hvernig fjársvikaákvæði dönsku hegningarlaganna er háttað. 

Fjársvikaákvæði dönsku hegningarlaganna er að finna í 279. gr. og hljóðar svo:  

279. gr. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre 
uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse 
bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne 
eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab. 

                                            
54  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 76.  
55  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 454.   
56  Sama heimild, bls. 460. 
57  Almindelig borgerlig Straffelov. 
58  Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar. Reykjavík 1996, bls. 52. 
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Ákvæði 279. dhl. leysti af hólmi ákvæði 251., 252., 255 – 257. eldri laga frá árinu 

1966 en þau byggðu á ákvæðum enn eldri laga frá 11. apríl 1840, nánar tiltekið 

ákvæði 41., 42., 26., 50. – 53. Fyrir lögin frá 11. apríl árið 1840 var ekki að finna 

sérstök fjársvikaákvæði í dönskum lögum.59  

Auðgunarbrot dönsku hegningarlaganna eru að finna öll saman í kafla 28 

(Formueforbrydelser). Framsetning dönsku laganna hvað varðar auðgunarbrot og 

auðgunarásetning er með svipuðum hætti og finna má í íslensku hegningarlögunum, 

þó með þeirri undantekningu að í dönsku lögunum er ekki að finna sérstakt ákvæði 

um auðgunarásetning líkt og í íslensku hegningarlögunum. Sú leið var farin að 

áskilnaður um auðgunarásetning er tekinn fram í hverju og einu ákvæði. Í 279. gr. 

dhl. kemur fram „for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding” og er sú 

krafa sambærileg kröfunni um auðgunarásetning eftir íslensku lögunum.  

Hugtakið auðgunarásetningur var skilgreint á sambærilegan máta í nefndaráliti við 

undirbúning dönsku hegningarlaganna og gert er í greinargerð með íslensku 

lögunum.60 Þar kom fram: „Herved forstaas forbrydelser, ved hvilke uberettiget 

vinding opnaas eller søges opnaaet direkte gennem retstridig tilføjelse af tilsvarende 

formuetab for den forurettede”.61 

Í danska fjársvikaákvæðinu er tekið fram að framkalla, styrkja eða hagnýta sér villu 

(d. vildfarelse). Í íslenska fjársvikaákvæðinu er ekki notað orðið villa heldur er 

orðalagið „ranga eða óljósa hugmynd” notað. Verður þó að telja að inntak 

villuhugtaksins sé það sama. Um nánari umfjöllun um villuhugtak fjársvika vísast í 

kafla 5.3. 

Munur er einnig þar á, að danska fjársvikaákvæðið tiltekur ekki sjálft hver refsing 

ákvæðisins er líkt og gert er í því íslenska. Refsingin er tiltekin í 286. og 287. gr. 

laganna þar sem tekið er fram að það varði allt frá sekt, ef sakir eru litlar, upp í 

fangelsi í 8 ár. Refsihámark dönsku laganna er því hærra en samkvæmt íslenska 

ákvæðinu, en það varðar fangelsi allt að 6 árum að fremja brot skv. 248. gr. hgl.62  

                                            
59  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 444.  
60  Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota”, bls. 410. 
61  Betækning afgiven af Straffelovskommissionen af 9. November 1917, Kaupmannahöfn 1923, 

dálkur 366. Aðgengilegt á www.krim.dk. 
62  Heimild í 2. mgr. 77. gr. hgl. að þyngja refsingu um helming ef málavextir standa svo á. Einnig er 

heimild í 255. gr. hgl. að þyngja refsingu ef gerandi hefur áður gerst brotlegur fyrir auðgunarbrot en 
hafi hann verið dæmdur oftar en einu sinni fyrir auðgunarbrot má refsingin vera tvöfalt þyngri.  
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Íslenska fjársvikaákvæðið hefur verið túlkað á svipaðan máta og það danska. 

Ákvæðin eru því sambærileg fyrir utan það sem tekið hefur verið fram hér að ofan. 

Verður því ekki farið í það að skýra nánar hið danska fjársvikaákvæði. 

5 Hlutlæg skilyrði fjársvika 
Hlutlæg skilyrði beinast að þeirri háttsemi sem lagaákvæði lýsir sem refsiverðu 

athæfi, þ.e. verknaðarlýsing brotsins. Hér verður fjallað um þau hlutlægu skilyrði sem 

verða að vera fyrir hendi svo að hægt sé að fella háttsemi undir 248. gr. hgl. eða 

fjársvik. Hægt er að segja að hlutlæg skilyrði fjársvika séu; tvíhliða brot, ólögmæti, 

blekking, orsakatengsl og að brot beinist að fjárhagslegum verðmætum, og er þessi 

nálgun í samræmi við lagatexta ákvæðisins. Reynt verður að skýra nánar eins og 

kostur gefst hvert og eitt skilyrði með vísan til dóma og fræðirita bæði úr íslenskum 

og dönskum rétti63.   

5.1 Fyrsta skilyrði: Tvíhliða brot 
Eitt af skilyrðum fjársvika er að um sé að ræða tvíhliða brot,64 þ.e. að maður komi 

öðrum manni til að hafast eitthvað að eða láta eitthvað ógert, sbr. 248. gr. hgl. Af 

orðalagi ákvæðisins er hægt að sjá að gerð er krafa um atbeina brotaþola svo að 

verknaður geti fallið undir fjársvikaákvæði laganna. Af því má leiða að hafi ekki verið 

um atbeina brotaþola að ræða, eða hann ekki nauðsynlegur, fellur háttsemin ekki 

undir fjársvik. 

Verknaður fjársvikabrotsins er ekki takmarkaður með tilliti til framkvæmdar, þ.e. með 

hvaða hætti gerandi vekur, styrkir eða hagnýtir sér ranga eða óljósa hugmynd 

annars manns. Hér verður leitast við að skoða nánar með hvaða hætti fjársvik er 

framið, þ.e. hvert blekkingarferli hins brotlega er auk þess að skoða þátt 

blekkingarþola í fjársvikabrotinu.  

5.1.1 Blekkingarferli hins brotlega 

Blekking er óhjákvæmilegt skilyrði þess að um fjársvik teljist að ræða.65 Gerandi 

blekkir gagnaðila sinn með því að skýra vísvitandi rangt frá eða eftir atvikum að 

                                            
63  Fjársvikaákvæði 248. gr. hgl. er komið úr dönskum rétti og nánast samhljóða fjársvikaákvæði 

dönsku hegningarlaganna sem er að finna í 279. gr. Því telur höfundur að vert sé að líta á dönsk 
fræðirit um fjársvikaákvæðið og nýta þau til að túlka íslenska fjársvikaákvæðið.  

64  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 50.  
65  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 446.  
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sleppa því að leiðrétta gagnaðila sinn sem er í villu og með þeirri háttsemi er hann 

að vekja villu, styrkja villu eða hagnýta sér villu gagnaðilans. Háttsemi gerandans 

verður svo að leiða til þess að mótaðilinn geri einhverja ráðstöfun eða eftir atvikum 

láti hjá líða að gera ráðstöfun sem í framhaldinu leiðir til þess að mótaðilinn verður 

fyrir fjártjóni og gerandi, eða þriðji maður, auðgast sem því nemur.  

Yfirleitt liggur einhvers konar samningur til grundvallar fjársvikabrotinu.66 Fjársvik eru 

því oftast framin við samningsgerð eða í framhaldi af samningsgerð. Slíkir samningar 

geta þó verið óformlegir og einfaldir, jafnvel munnlegir.  

Blekkingarferli geranda getur verið með ýmsum hætti en það skilyrði er sett að 

blekkingin verði að felast í því að vekja, styrkja eða hagnýta sér villu annars manns. 

Engar takmarkanir eru settar fyrir því hvernig gerandi fer að því að gera svo. 

Blekkingin verður að valda því að blekkingarþoli aðhafist eitthvað.  

Fræðimaðurinn Stephan Hurwitz telur að fjársvikaákvæðið nái ekki einungis yfir 

athafnir brotaþola heldur taki einnig yfir athafnaleysi brotaþola.67 Orðalag 

ákvæðisins; „eða láta eitthvað ógert”, bendir einnig til þess að ákvæðið taki til 

blekkinga sem leiða til þess að brotaþoli hættir við að framkvæma eitthvað, að öðrum 

skilyrðum uppfylltum.  

Hurwitz gerir ráð fyrir, með tilliti til aðgerðaleysis brotaþola, að um geti verið að ræða 

efnahagslega skaðleg áhrif sem hægt er að leggja að jöfnu við jákvæða ráðstöfun, 

þ.e. athöfn. Í öllum tilvikum þarf þó að hafa verið stuðlað að aðgerðarleysi með 

blekkingum, þar á meðal með skorti á þekkingu um staðreyndir, aðstæður og 

athæfi.68  

Það getur því einnig fallið undir 248. gr. hgl. að fá mann til þess að láta af háttsemi, 

ef það er gert með því að vekja, styrkja eða eftir atvikum að hagnýta sér að brotaþoli 

er í villu. Það gæti t.d. verið gert með því að brotamaður fær annan mann til þess að 

hætta við að fara út í rekstur af því að slíkur rekstur myndi vera í samkeppni við 

rekstur brotamanns. Sé það gert með blekkingum, t.d. að vekja villu hjá brotaþola 

með því að segja honum að þú sjáir fram á mjög erfiða tíma í þessum „geira” og 

mælir alls ekki með því að hann fari út í svo áhættusaman rekstur en í raun gangi 

                                            
66  Jónatan Þórmundsson, „Fjárdráttur”, bls. 547. 
67  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 453. 
68  Sama heimild, bls. 453. 
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reksturinn mjög vel og þú sérð fram á mjög bjarta tíma. Ef mótaðilinn trúir þessu þá 

hafa ummælin vakið villu hjá honum, eða eftir atvikum styrkt villu, og ef sú villa leiðir 

til þess að hann hættir við að fara í reksturinn og verður þar af leiðandi af fjármunum, 

þá gæti háttsemin fallið undir fjársvikaákvæði 248. gr. hgl., að öðrum skilyrðum 

uppfylltum. 

Hér vaknar þó sú spurning, hvernig unnt er að sanna eða leiða líkur að því að 

reksturinn hefði gengið vel en telja verður að það sé fremur erfitt. En í fræðilegri 

umfjöllun þá fellur umrædd háttsemi undir fjársvik. Það er mjög erfitt að segja til um 

hvað hefði orðið ef einstaklingur hefði ekki látið blekkjast og framkvæmt þá athöfn 

sem hann hafði hugsað sér því margir óvissuþættir geta komið upp, t.d. varðandi 

rekstur.  

Hvað ef einstaklingur hefði vakið villu hjá öðrum manni og hann látið af því að fara út 

í rekstur fyrir efnahagshrunið 2008 og auðgunarásetningur legið að baki? Hann hefði 

blekkt mótaðila sinn og sagt erfiða tíma framundan en haldið í raun að mjög góðir 

tímar væru framundan og mikil hagnaðarvon í fyrirtækinu hans. En svo varð nú 

raunin ekki. Slík háttsemi yrði að öllum líkindum heimfærð undir pútatív brot.69 

Hafi engin blekking, þ.e. villa, hvatt ráðstöfun í formi verknaðar eða eftir atvikum 

aðgerðarleysi, hefur hlutaðeigandi ekki gerst sekur um fjársvik.70 Það er því algert 

lykilatriði að gerandi hafi á einhvern hátt orðið sekur um blekkingu gagnvart mótaðila 

sínum til að unnt sé að færa háttsemi hans undir fjársvik eða 248. gr. hgl.  

5.1.1.1 Tilraun til fjársvika 

Tilraunaákvæði almennu hegningarlaganna gildir um öll refsiákvæði laganna, þar 

með talin fjársvik, sbr. 20. gr. hgl. Þar kemur fram að hver sá sem tekið hefur 

ákvörðun um að vinna verk sem refsing er lögð við og hefur ótvírætt sýnt þann 

ásetning í verki sem miðar eða er ætlað að miða að framkvæmd brotsins, hefur, 

þegar brotið er ekki fullkomnað, gerst sekur um tilraun til þess. Í eftirfarandi dómum 

Hæstaréttar var háttsemi ákærðu heimfærð undir tilraun til fjársvika.  

Hrd. 372/2002: Málavextir voru m.a. þeir að ákærði fékk starfsmenn banka í London 
með blekkingum til að millifæra GBP 8500 eða um 1.243.000 kr. af reikningi í eigu Y 
Ltd. inn á reikning í eigu Z í Íslandsbanka. Millifærslan var afturkölluð að beiðni 
bankans í London þremur dögum seinna eftir að í ljós kom að um svik var að ræða 

                                            
69  Nánari umfjöllun um pútatív brot er að finna í kafla 5.1.1.1. 
70  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 453 
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og áður en Íslandsbanki lagði peningana inn á reikning Z. Var háttsemin talin varða 
við 248. gr., sbr. 20. gr. hgl. eða tilraun til fjársvika.  
 
Hrd. 663/2007: Málavextir voru m.a. þeir að ákærði reyndi að svíkja út vörur í 
bensínafgreiðslu Olís með því að framvísa eldsneytiskorti Knattspyrnufélags ÍA og 
þannig reynt að skuldfæra andvirði varanna á viðskiptareikning félagsins. Taldi 
háttsemi ákærða varða við 248. gr., sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl. eða tilraun til fjársvika.  

Þegar svo stendur á, að blekkingaraðili heldur að hann sé að fremja fjársvik, þ.e. 

ásetningur til auðgunar er til staðar og hann heldur að mótaðili sinn sé í villu sem 

hann ætlar að hagnýta sér, en svo er raunin ekki, er óhjákvæmilegt að virða 

háttsemina sem tilraun til fjársvika og heimfæra brot undir 248. gr., sbr. 20. gr. hgl. 

Tilraunaverk af þessu tagi eru oft nefnd pútatív brot. Pútatív brot eru m.a. ónothæfar 

tilraunir til afbrota.71 Hér er það því hin huglæga afstaða brotamanns sem áhersla er 

lögð á.  

5.1.2 Blekkingarþoli 

Fjársvikaákvæði hgl. takmarkar ekki heldur hver getur verið blekkingarþoli fjársvika, 

sbr. 248. gr. hgl. Blekkingarþoli getur því verið hver sem er. Það sem skiptir máli er 

að hann hafi verið blekktur til þess að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert, sem olli 

því að hann, eða eftir atvikum þriðji maður, hafi orðið fyrir fjártjóni.  

Það er ekki skilyrði að sá sem verður fyrir fjártjóni sé sá hinn sami og er blekktur,72 

sbr. Hrd. 152/195473 þar sem hinn blekkti var afgreiðslustúlka en sá sem bar fjártjón 

var eigandi farangursins sem afgreiðslustúlkan hafði afhent ákærða. 

Hér vaknar þó upp spurning þegar brotaþoli hefur látið blekkjast og hægt er að segja 

að hann hafi sýnt kæruleysi, léttúð eða trúgirni, hvort að slík háttsemi brotaþola geti 

haft áhrif við mat á refsinæmi verknaðarins? Fræðimenn eru ekki sammála um hvort 

að sakfella eigi fyrir fjársvik þegar hægt er að segja að blekkingarþoli hefði átt að 

hafa varann á og láta ekki blekkjast.74 Þó eru til nokkrir dómar þar sem sakfellt er 

fyrir fjársvik og verður að telja að blekkingarþoli hafi sýnt töluvert kæruleysi, léttúð 

eða trúgirni.  

                                            
71  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 122.  
72  Waaben, Knud, Strafferettens specielle del. 5. útgáfa, Kaupmannahöfn 1999, bls. 84. 
73  Reifaður í kafla 5.3.1. 
74  Danskir fræðimenn höfðu þá skoðun að fjársvikaákvæðið ætti ekki að ná yfir fjársvik þegar svo 

stæði á en sænskir fræðimenn voru á öndverðri skoðun. Sjá Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið 
ólögmæta atferli hins brotlega”, bls. 19. 
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Hrd. 36/1963: Hér var um nokkur fjársvikabrot að ræða. Málavextir voru m.a. þeir að 
ákærði fór inn í gleraugnaverslun og kvaðst vera stýrimaður á skipi einu og þurfa að 
kaupa sjónauka áður en hann færi út á sjó um kvöldið. Hann óskaði því eftir sjónauka 
og kvað móður sína mundu greiða hann um miðjan mánuðinn. Þetta var allt uppspuni 
einn. Afgreiðslumaðurinn trúði orðum ákærða og lét hann hafa sjónaukann. Sama 
kvöld seldi ákærði sjónaukann og eyddi andvirði hans í eigin þágu. Háttsemi ákærða 
var heimfærð undir 248. gr. hgl. eða fjársvik.  
 
Einnig voru málavextir þeir að ákærði knúði dyra hjá hjónum nokkrum. Ákærði kvaðst 
heita Gunnar og vera flugmaður hjá Loftleiðum. Hann bað hjónin að lána sér 500 kr. 
sem hann skyldi endurgreiða kl. 18.00 sama dag. Líkt og í fyrra tilvikinu var þetta allt 
uppspuni einn. Hjónin trúðu ákærða og létu hann hafa fyrrgreinda upphæð sem 
ákærði eyddi m.a. í áfengiskaup. Háttsemin var talin falla undir 248. gr. hgl. eða 
fjársvik.  

Hvað varðar fyrra tilvikið verður að telja að afgreiðslumaðurinn hafi sýnt nokkuð 

kæruleysi að afhenda ákærða sjónaukann án þess að fá nokkuð því til tryggingar að 

greiðsla kæmi fyrir vöruna. Taka verður þó mið af þeim tíðaranda sem var á þeim 

tíma sem fjársvikin voru framin, en hér áður fyrr fékk fólk oft á tíðum að fá vöruna 

lánaða heim og því treyst að henni yrði skilað eða greiðsla bærist. Þessi háttur 

tíðkast enn í dag í litlum bæjarfélögum. Hvað varðar þó seinna tilvikið verður að telja 

að hjónin hafi sýnt mikið kæruleysi með því að afhenda ókunnugum manni peninga 

án þess að vita með vissu hver hann væri.  

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 93/1999 var léttúð brotaþola tekin til skoðunar en ekki 

talin eiga að leiða til sýknu, en í niðurstöðu héraðsdóms kom eftirfarandi fram:  

Fram er komið að ákærði seldir allar bifreiðarnar skömmu eftir að hann keypti þær 
með gjaldfresti af Ingvari Helgasyni hf. Þrátt fyrir að fyrirtækið hafi vanrækt að kanna 
tryggingar þær er stóðu að baki viðskiptunum og sýnt þá léttúð að taka á móti tékkum 
sem gefnir voru út með gjalddaga allt að 6 mánuði fram í tímann, þykir ekki verða hjá 
því komist að sakfella ákærða fyrir fjársvik, því eins og fjárhagsstöðu hans var háttað 
gat honum ekki dulist að hann gæti ekki staðið við skuldbindingar sínar, enda er 
ekkert komið fram sem bendir til þess að hann hafi gert neinar ráðstafanir í þá 
átt. Þegar ofangreint er virt er að mati dómsins ekki varhugavert að telja sannað, þrátt 
fyrir neitun ákærða, að hann hafi gerst sekur um þá háttsemi, sem honum er gefin að 
sök í ákæru, […]. Er háttsemi ákærða réttilega heimfærð í ákæru til 248. gr. almennra 
hegningarlaga. 

Það þótti alveg ljóst að fyrirtækið vanrækti að kanna þær tryggingar sem stóðu að 

baki viðskiptanna auk þess að dómurinn taldi að með því að taka á móti tékkum sem 

voru með gjalddaga svo langt fram í tímann hefði fyrirtækið sýnt léttúð. Þrátt fyrir að 

fyrirtækið hefði bæði sýnt vanrækslu og léttúð var háttsemi brotamanns látin vega 

þyngra. 

Í eftirfarandi dómi héraðsdóms Reykjaness frá 28. apríl 2006 í máli S-496/2006 

verður að segja að brotaþolar hafi sýnt mikla trúgirni.  
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Málið var höfðað á hendur tveimur nígerískum ríkisborgurum fyrir fjársvik með því að 
hafa með blekkingum fengið S til að afhenda sér 100.000 evrur í reiðufé í eigu S og 
F. Blekkingarnar voru í því fólgnar að ákærðu hagnýttu sér þá röngu hugmynd S og F 
um að ákærðu gætu umbreytt pappírsörkum í seðlastærð í alvöru peninga. S kom 
fyrir dóminn sem vitni og sagði að „mennirnir hefðu boðið þeim viðskipti sem fælust í 
því að þau aðstoðuðu þá við flutning á svokölluðum flutningspeningum, sem vantaði 
litinn á, en til að ganga frá þeim þyrfti ,,orginal“ seðla þau hefðu átt að leggja fram því 
ekki væri hægt að fara með flutningspeningana í banka.” Ákærðu sögðust geta 
umbreytt pappírsörkunum í alvöru peninga með því að setja þær í þar til gert umslag 
ásamt alvöru peningum og sérstökum efnum. Með því hafi féð átt að tvö- til 
þrefaldast. Eftir að reiðuféð ásamt pappírsörkunum hafði verið sett í þar til gert 
umslag skiptu ákærðu á því og umslagi sem einungis innihélt svartar pappírsarkir í 
seðlastærð. Afhentu þeir S það í stað umslagsins með reiðufénu sem þeir komu 
undan og hugðust fara með af landi brott er þeir voru stöðvaðir af tollgæslunni á 
Keflavíkurflugvelli. Háttsemin þótti varða við 248. gr. hgl. eða fjársvik.  

Þessi tegund fjársvika gengur undir nafninu „Svartir peningar” eða „Black Money 

Fraud.“75 Tegundin flokkast með fjársvikaleiðum sem kenndar eru við Nígeríumenn 

undir samheitinu „419” sem er nígerísk lagagrein sem fjallar um fjársvikabrot.76 Í 

málinu verður að segja að brotaþolar hafi sýnt mikla trúgirni með því að falla fyrir 

þeim blekkingum sem fyrir þá voru lagðar, þ.e. að hægt væri að breyta pappírsörkum 

í peninga með því að setja þær í umslag ásamt peningum og töfraefni. Þrátt fyrir 

þessa trúgirni brotaþola voru ákærðu sakfelldir fyrir fjársvik.  

Eftirfarandi dómur sýnir að lokum að ekki virðist það skipta máli þó svo að brotaþoli 

gangi ekki hart á brotamann að greiða fyrir þjónustu sem veitt er. 

Hrd. 1931. 508: Ákærði flutti inn á herbergi á Hótel Borg og bjó þar í tvo mánuði án 
þess að greiða fyrir uppihald. Ákærði heldur því fram að hann hafi ætlað að greiða 
kostnaðinn við uppihald sitt en sér hafi brugðist peningar. Ákærði hélt því fram sér til 
stuðnings að skrifstofustjóri hótelsins hafi ekki gengið ríkt eftir því að reikningurinn 
yrði borgaður fyrr en eftir á. Í niðurstöðu dómsins kom fram: „Á hvern hátt 
skrifstofustjóri hótelsins hefur farið að því að ná hjá kærðum þeirri skuld, sem hann 
var kominn í við hótelið, hvort hann hefir farið að því með meiri eða minni lempni 
skiftir ekki máli í þessu sambandi. Aðalatriði málsins er það, að ákærður flutti þarna 
inn á hótelið eins og venjulegur hótelgestur án þess að nokkrir sérsamningar ættu sér 
stað um veru hans og því vitanlega gengið út frá, að hann greiddi vikulega uppihald 
sitt á hótelinu eins og aðrir hótelgestir þar og virðast annars staðar gera. En ákærður 
var atvinnulaus maður og hafði hvorki von um atvinnu né peninga til að greiða 
uppihald sitt á svo dýrum stað. Þetta athæfi ákærðs ber að áliti dómarans að 
heimfæra undir 259. gr. hgl. 1869.” 

Þegar fjársvik eru framin gagnvart eldri borgurum hefur það verið metið til 

refsiþyngingar. Í Hrd. 131/1998 háttaði atvikum svo að brotamaður framdi fjársvik 

gagnvart hjónum sem komin voru á áttræðisaldur. Við ákvörðun refsingar virðist sem 

                                            
75  Fjársvik með Nígeríubréfum. Skýrsla greiningardeildar ríkislögreglustjóra, 17. desember 2007. 

Aðgengileg á www.logreglan.is. 
76  Sjá ummæli lögreglu í dómi héraðsdóms Reykjaness S-496/2006. 
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svo að Hæstiréttur hafi tekið mið af því að hverjum brotið beindist. Í niðurstöðu 

dómsins segir orðrétt: 

Við refsingu hans ber annars vegar að hafa það í huga, […] 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, sem eru eftirlaunaþegar, orðið fyrir miklu fjárhagstjóni og mátt 
þola mikla vanlíðan.  

Ef tekið er mið af niðurstöðu dómsins verður að telja að sama eigi við, þegar fjársvik 

eru framin gagnvart börnum og þeim sem haldnir eru andlegum annmörkum. 

Af ofangreindum dómum má því draga þá ályktun varðandi brotaþola í 

fjársvikamálum, að það sem skiptir máli sé að ásetningur geranda hafi staðið til að 

blekkja brotaþola og að blekkingarþoli hafi látið blekkjast. Það sem virðist því ráða 

úrslitum er huglæg afstaða geranda og blekkingarþola sem er í samræmi við 

ákvæðið sjálft en það setur engan varnagla við það að villan verði að vera á ákveðnu 

stigi ef svo má að orði komast heldur verður hún að vera ólögmæt.  

Ákvæði 248. gr. nær yfir þá villu sem lögð er fram eða hagnýtt, sem veldur því að 

blekkingarþoli gerir eitthvað eða lætur eitthvað ógert sem leiðir til fjártjóns fyrir hann 

sjálfan eða annan, sama hversu „fáránleg” villan er.77 Þetta leiðir af því að atferli 

geranda er hið sama hvernig sem villan er og því ætti ekki að „umbuna” gerandanum 

vegna þess að honum tókst ekki að vekja eða styrkja „eðlilegra” villu.  

Spyrja má hvaða áhrif það hefur ef brotaþoli hefur sýnt af sér verulegt kæruleysi t.d. 

verið undir áhrifum vímuefna. Hafi ásetningur geranda staðið til þess að blekkja 

brotaþola, sem hann jafnvel valdi vegna ástands hans og talið vera auðvelda „bráð”, 

og hann hafi látið blekkjast, verður samkvæmt framangreindu að telja að háttsemin 

yrði virt sem fjársvik, að uppfylltum öðrum skilyrðum ákvæðisins.  

Af framansögðu má því draga þá ályktun að blekkingarþoli getur verið hver sem er. 

Það sem skiptir máli er huglæg afstaða geranda og blekkingarþola, þ.e. að það hafi 

verið ætlunin að blekkja annan mann, blekkingarþola, og að slíkt hafi tekist.  

                                            
77  Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega”, bls. 22.  
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5.2 Annað skilyrði: Ólögmæti 
Í refsirétti hefur það skilyrði verið sett að refsinæmur verknaður verði einnig að vera 

ólögmætur til þess að refsað verði fyrir athæfið.78 Sérstakar ástæður kunna þó að 

réttlæta annars refsinæma háttsemi sem fellur undir refsiákvæði með þeim 

afleiðingum að háttsemi telst lögmæt og refsilaus. Slíkar ástæður eru m.a. 

svokallaðar hlutrænar refsileysisástæður.79 

Fjársvikaákvæði 248. gr. hgl. kveður á um að brotamaður vekji, styrki eða hagnýti 

sér ranga eða óljósa hugmynd annars manns með ólögmætum hætti. Það er því 

fortakslaust skilyrði þess að háttsemi teljist brjóta gegn ákvæðinu að athæfi eða 

háttsemi teljist einnig vera ólögmæt. Þessi forsenda er í eðli sínu óljós.  

Yfirleitt er ólögmætisfyrirvari ekki tekinn sérstaklega fram í lagaákvæðum. 

Ólögmætisfyrirvari 248. gr. er því m.a. settur með það að markmiði að þrengja 

gildissvið ákvæðisins og hvetja til varfærni við notkun þess. Refsiábyrgð á aðeins að 

koma til greina í hinum grófari tilvikum.80 

Ólögmætisfyrirvarinn gerir það að verkum að háttsemi sem virðist uppfylla öll skilyrði 

fjársvika getur í raun verið refsilaus.81 Minni háttar svik falla til að mynda utan við 

efnissvið ákvæðisins.82 Ef ólögmætisfyrirvarinn væri ekki til staðar myndi háttsemi 

sem almennt yrði ekki talin refsiverð (að jafnaði) falla innan ákvæðisins. Einnig er 

takmörkun á refsiábyrgð nauðsynleg út af tæknilegum möguleikum til að framfylgja 

lögunum.83  

Ekki er tekið fram hvaða háttsemi telst vera ólögmæt og hver ekki, né hvernig meta 

skuli hvort háttsemi teljist vera ólögmæt. Ákvæðið er því matskennt og meta verður 

hvert tilvik um sig.  

Ómögulegt er að setja niður nákvæmar reglur sem segja til um hvað sé ólögmætt og 

hvað ekki. Almenn sjónarmið geta þó verið til leiðbeiningar um mat á 

ólögmætishugtakinu. Í fyrsta lagi aukast líkur á sekt eftir því sem blekkingin er 

grófari, þ.e. minnstu líkur á sekt eru þegar villa er hagnýtt en mestu þegar villa er 

                                            
78  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 38. 
79  Sama heimild, bls. 38.  
80  Sama heimild, bls. 39. 
81  Waaben, Strafferettens specielle del, bls. 125. 
82  Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega”, bls. 39.  
83  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 445. 
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vakin. Í öðru lagi skiptir máli hvort blekkingarþoli hafi hegðað sér léttúðlega þegar 

hann lét blekkjast, þ.e. skoða þarf háttsemi blekkingarþola84. Einnig skiptir máli hvort 

blekkingarþoli sé haldinn andlegum annmörkum, sé mjög ungur að aldri eða gamall. 

Í þriðja lagi þarf að skoða efni og markmið samnings en það getur gefið vísbendingu 

um hvort hegðun hafi verið ólögmæt eða ekki. Neyðaraðstaða getur t.a.m. leitt til 

þess að háttsemi sem annars myndi teljast ólögmæt verður það ekki. Í fjórða og 

síðasta lagi þarf blekking að vera nokkuð nákvæm til þess að teljast ólögmæt og því 

grundvöllur fjársvika.85 

Verður nú leitast við að skýra nánar hvenær athæfi teljist ólögmætt í skilningi 248. gr. 

hgl. og því refsivert með því að skoða dóma og fræðiskrif.  

Eins og fram hefur komið er ólögmætisfyrirvarinn settur til að þrengja efnissvið 

ákvæðisins og veita svigrúm fyrir mat á háttsemi sem um ræðir. Það athæfi sem í 

flestum tilvikum fellur utan ákvæðisins sökum ólögmætisfyrirvarans, þ.e. minni háttar 

svik er t.d. þegar sölumaður auglýsir vörur sínar með það ýktum hætti að 

viðskiptavinur myndi í flestum tilvikum ekki taka slíkar staðhæfingar bókstaflega og 

sölumaður gerir jafnframt ekki ráð fyrir því að þeir muni gera svo. Erfitt er þó að setja 

nákvæm viðmið um í hvaða tilvikum oflof á vöru fellur undir að vera ólögmætt og 

hvenær ekki.  

Samkvæmt dönskum rétti myndi það að öllum líkindum ekki falla undir fjársvik þegar 

slíkar staðhæfingar eru notaðar til að auglýsa vöru, t.d. þvottaefni sem nær hvaða 

bletti og óhreinindum sem er úr flík, vinnugalla sem er algerlega óslítandi eða að 

neytandanum muni aldrei bjóðast svona hagstætt tilboð aftur.86 Þó svo að 

viðskiptavinur láti blekkjast við þessar aðstæður er háttsemi seljandans samt sem 

áður refsilaus.87 Slíkar gyllingar eru innan þeirra marka sem talið er heimilt í 

almennum viðskiptum. Blekkist viðskiptavinurinn þegar um slíkar gyllingar er að 

ræða er frekar hægt að segja að hann hafi sýnt léttúð að trúa seljandanum og hafi 

gert slæm kaup. 

                                            
84  Í kafla 5.1.2. var þó komist að þeirri niðurstöðu að það sem virðist skipta mestu máli er huglæg 

afstaða blekkingarmanns og blekkingarþola. Þó er ekki hægt að útiloka að háttsemi brotaþola geti 
skipt máli þegar lagt er mat á hvort um fjársvik sé að ræða.  

85  Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega”, bls. 41.  
86  Waaben, Strafferettens specielle del, bls. 125. 
87  Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega”, bls. 42.  
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Seljendur mega þó ekki ganga of langt í lofum á vörum sínum en hversu langt þeir 

mega fara markast m.a. við rangar upplýsingar um mikilvæga og sérstaklega 

tilgreinda eiginleika vörunnar.88 Hér má nefna sænskan dóm frá árinu 1941 þessu til 

stuðnings.89 

NJA 1941 bls. 528: Ákærðu framleiddu og seldu efni sem var kallað „Rapid”. Héldu 
þeir því fram að það innihéldi gólfgljákvoðu af bestu tegund og sápu. Efnið átti að 
nota á parket og korkgólf. Brúsinn var seldur á 12 kr. og báru merkingar hans þess til 
kynna að framleiðendur efnisins hefðu mikla reynslu í framleiðslu hreinsiefna og að 
það væri mjög vinsælt. Rannsókn á efninu leiddi í ljós að aðeins var um að ræða vatn 
með um 5% af sápu og 5% af leysiefni. Efnið hafði því enga þá eiginleika sem haldið 
var fram og í raun ónothæft auk þess að verðmæti þess var metið á um 59 aura. 
Ákærðu voru dæmdir fyrir fjársvik þar sem upplýsingarnar sem þeir gáfu um efnið 
voru uppspuni einn.  

Niðurstaða dómsins var sú að háttsemi ákærðu heyrði undir fjársvik en munurinn á 

þeim gyllingum sem hér um ræðir og þeim sem talið er að falli utan ákvæðisins er 

m.a. sá að hér var um mikilvæga eiginleika vörunnar að ræða. Efnið var í raun 

ónothæft til þess nota sem auglýsingar þess gáfu til kynna. Þessi niðurstaða er í 

samræmi við orðalag 253. gr. hgl. 1869 þar sem tekið er fram að það varði við 

refsingu ef nokkur tælir annan mann með rangri sögusögn til þess að kaupa hlut sem 

hann heldur að sé allur annar. Eins og áður hefur komið fram, þá var tekið fram í 

greinargerð með 248. gr. hgl. að það ákvæði ætti m.a. að ná yfir það sem áður féll 

undir 253. gr. hgl. 1869. 

Þegar upplýsingar um vöru eru mjög villandi og með öllu rangar hefur lof á ágæti 

hennar gengið allt of langt og er því ólögmætt. Dæmi um slíkt lof er þegar hlutur er 

sagður vera „alveg eins og nýr” eða „lítið notaður og í góðu ásigkomulagi” en raunin 

er hins vegar allt önnur. Slík háttsemi fellur undir fjársvik skv. 248. gr. hgl. að öðrum 

skilyrðum uppfylltum.  

Hrd. 239/1984: Málavextir voru þeir að ákærði blekkti mótaðila sinn til að kaupa af 
sér jarðbor sem hann sagði að væri í góðu lagi en svo kom í ljós að hann var nánast 
ónýtur. Í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest var af Hæstarétti kom fram að það 
þætti sannað að ákærði hefði beitt blekkingum við sölu borsins, m.a. með því að 
segja rangt frá ástandi og notagildi hans. Háttsemi ákærða var talið falla undir 248. 
gr. hgl. eða fjársvik.  

                                            
88  Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega”, bls. 42.  
89  Reifun fengin úr: Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega”, bls. 42.   
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Í ofangreindum dómi voru upplýsingar um jarðborinn rangar með öllu. Hér var því 

ekki um að ræða saklausar gyllingar sem viðskiptamaður tekur ekki bókstaflega 

heldur var í raun um ólögmæta blekkingu að ræða.  

Í sumum tilvikum veit mótaðili þó að hann þarf að bera áhættuna á því að um réttar 

upplýsingar sé að ræða. Dæmi um slíkt tilvik er að gefa götubetlara pening.90 Það er 

því á ábyrgð vegfaranda sem gefur betlandi manni pening úti á götu sem segist ætla 

að nota peninginn til að kaupa sér heita máltíð eða ný föt að þær upplýsingar séu 

réttar. Þó svo að betlarinn noti peninginn ekki til þess sem hann segist ætla að gera 

yrði það ekki talið ólögmætt af hans hálfu í skilningi 248. gr. hgl. Annað gegnir hins 

vegar um svikapeningasöfnun. Þegar peningasöfnun er haldin, t.d. með því að 

ganga í hús eða standa fyrir utan verslanir undir því yfirskyni að safna fjármunum til 

góðgerðarmála en sá sem heldur peningasöfnunina nýtir peninginn til eigin nota, þó 

svo að upphæðin sé ekki há, yrði háttsemin virt sem fjársvik.91 Þessu til stuðnings 

má nefna dóm Sakadóms Reykjavíkur í máli nr. 272/1967:92  

Þar háttaði svo til að ákærða hringdi í nokkur fyrirtæki á höfuðborgasvæðinu og 
kynnti sig sem Kristínu Jónsdóttur og sagðist vera læknir. Ákærða bað um fjárframlag 
til styrktar því að ung stúlka kæmist erlendis til læknismeðferðar. Ákærða sagði að 
systir stúlkunnar myndi koma og sækja fjárframlagið. Þetta var allt uppspuni einn og 
fór ákærða sjálf og sótti fjárframlagið og nýtti það í eigin þágu. Háttsemin var talin 
varða við 248. gr. hgl. eða fjársvik. 

Í báðum þessum tilvikum, þ.e. að gefa götubetlara pening og að gefa pening í söfnun 

til góðgerðarmála, er um að ræða frjáls fjárframlög sem gefin eru í þeirri trú að það 

muni bæta stöðu einhvers örlítið. Munur er þó á afstöðu þess sem gefur peninginn. 

Þegar maður gefur betlara pening tekur hann því að öllum líkindum ekki bókstaflega 

hvað hann ætlar að gera við peninginn, hann hugsar jafnvel að það séu meiri líkur á 

því að peningurinn fari í eina bjórdós heldur en heita máltíð og það skiptir hann í 

raun ekki máli. Gæfi sá hinn sami hins vegar pening til góðgerðarmála þá trúir hann 

því að peningurinn muni skila sér á réttan stað og það skiptir hann meira máli. Þá eru 

upphæðir framlaganna oft hærri þegar gefið til góðgerðamála heldur en þegar fólk 

gefur betlara pening en þá er oftast um smápening að ræða sem myndi í mörgum 

tilvikum ekki falla undir andlag fjársvika.  

                                            
90  Færch, Morten, Kompendium til strafferettens, Specielle del. 4 útgáfa, Kaupmannahöfn 2002, bls. 

103. 
91  Waaben, Strafferettens specielle del, bls. 125.  
92  Reifun fengin úr: Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega”, bls. 46. 
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Rangar upplýsingar á milli jafningja falla í vissum tilvikum utan ákvæðisins.93 Slík 

tilvik væru t.d. viðskipti á viðskiptamarkaði. Viðmiðunarregla um ólögmæti í slíkum 

tilvikum er t.d. þegar háttsemi fellur utan þess sem telst eðlilegt í hefðbundnum 

viðskiptum og það telst réttlætanlegt að háttsemin teljist vera refsiverð.94 

Þegar um er að ræða viðskipti með fornminjar og list, telst það í flestum tilvikum vera 

refsilaust að nýta sér betri þekkingu. Þegar verðmæti og uppruni hlutar er ekki 

fullkomlega ljós er mjög erfitt að segja til um hvar ólögmætismörkin liggja.95  

Í þessu tilliti má velta því fyrir sér hvort að álagning vöru í verslun geti fallið undir 

fjársvik ef hún er það mikil að hún sé í raun til þess fallin að vekja villu neytenda? Við 

setningu 248. gr. hgl. kom fram að ákvæðið ætti að ná yfir þá háttsemi sem hafði 

verið refsiverð m.a. skv. 253. gr. hgl. 1869. Þar kom m.a. fram að ef nokkur tælir 

annan mann með rangri sögusögn til þess að kaupa hlut sem hann heldur að sé 

miklu meira virði þá varði það refsingu að uppfylltum öðrum skilyrðum. Líklega yrði 

tekið mið af því hvað telst vera eðlileg álagning. Dæmi sem hægt er að hugsa sér er 

ef verslun væri með þrjár tegundir af pottasettum til sölu, tvær tegundir væru vönduð 

pottasett og á þeim væri 100% álagning en ein tegundin væri ódýr í innkaupum og 

ekki vandað pottasett en álagning á það væri 600%. Það gæti bent til þess að verið 

væri, með ólögmætum hætti, að vekja þá villu viðskiptavinarins að öll pottasettin 

væru sambærileg hvað varðar gæði.  

Í Hrd. 239/1984 var ákærði talinn hafa fengið annan mann til að kaupa af sér leikföng 

á mun hærra verði heldur en virði þeirra var í raun og var háttsemi hans talin falla 

undir fjársvik eða 248. gr. hgl. Í niðurstöðu dómsins kom fram:  

Hinn 10. maí 1980 töldu ákærðu [Á] frá Ísafirði á að kaupa af sér leikföng og greiða 
fyrir þau í víxlum 27.400.000 gkr., þótt kaupverðið væri talið í kaupsamningi 
7.500.000 gkr. Ber að fallast á þá niðurstöðu héraðsdóms að raunvirði vöru þeirrar 
sem [Á] fékk hafi ekki verið í neinu samræmi við fjárhæð víxla þeirra sem hann galt 
fyrir vöruna. Þykir hafa verið sýnt fram á að varan hafi verið lítils eða einskis virði. Við 
samningagerðina kvaðst ákærði [E] heita Benedikt Kristjánsson. Þykja ákærðu hafa 
komið viðskiptum þessum til leiðar með því að vekja rangar hugmyndir [Á] um 
raunverulegt verðgildi vara þeirra er hann var að kaupa svo og um nafn ákærða [E]. 
Ber að refsa ákærðu báðum fyrir þetta atferli samkvæmt 248. gr. hegningarlaga. 

Af framansögðu er ljóst að ólögmætisfyrirvari fjársvikaákvæðis hegningarlaganna er 

nokkuð óljós og þarfnast túlkunar. Ómögulegt er að telja upp öll möguleg tilvik sem 
                                            
93  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 445. 
94  Sama heimild, bls. 445. 
95  Waaben, Strafferettens specielle del, bls. 125.  
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upp geta komið í lagatextann og því þarf að meta hvert tilvik fyrir sig með hliðsjón af 

því sem almennt telst vera eðlilegt og sanngjarnt. Hér hefur verið leitast við að skýra 

hvað felst í ólögmætishugtaki 248. gr. hgl. Einnig hefur verið fjallað um nokkur dæmi 

sem upp geta komið og gefa nokkra leiðbeiningu á því hvernig meta skuli 

ólögmætisfyrirvara fjársvikaákvæðisins, þ.e. hvort háttsemi teljist ólögmæt í skilningi 

248. gr. hgl. eða teljist eðlileg undir þeim kringumstæðum sem hún er framkvæmd í 

og fellur þar af leiðandi utan ólögmætishugtaks fjársvika skv. 248. gr. hgl. Yfirleitt 

telst það ekki ólögmætt að fegra þá fjármuni sem um ræðir svo lengi sem huglæg 

afstaða er ekki að blekkja mótaðilann, þ.e. þegar ekki er gert ráð fyrir því að mótaðili 

taki þeim gyllingum bókstaflega. Annað gildir þó um það þegar rangar upplýsingar 

eru gefnar um mikilvæga eiginleika vörunnar eða upplýsingar með öllu rangar en sú 

háttsemi yrði að öllum líkindum talin ólögmæt.  

5.3 Þriðja skilyrði: Blekking 
Grundvöllur fjársvikabrotsins er blekking, þ.e. blekking er eitt aðaleinkenni og einn 

aðalþáttur fjársvika. Blekkingarþáttur fjársvikabrotsins greinir það frá öðrum 

auðgunarbrotum og er í raun þungamiðja brotsins. Með blekkingunum leitast 

brotaþoli við að ná fram fjárhagslegum ávinningi.96 Brotamaður blekkir mótaðila sinn 

með því að vekja, styrkja eða hagnýta sér villu mótaðilans. Villan verður því að vera 

ástæða þess að blekkingarþoli aðhafist eitthvað eða eftir atvikum aðhafist ekki.97  

Í 248. gr. hgl. eða fjársvikaákvæði hegningarlaganna kemur orðið villa ekki fram en 

orðalagið „að vekja, styrkja eða hagnýta sér ranga eða óljósa hugmynd” er notað yfir 

villuna.98  

Í fjársvikaákvæði dönsku hegningarlaganna er hins vegar notað orðalagið 

„fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse” en það er að finna í 279. gr. 

laganna. Eins og áður hefur komið fram voru íslensku hegningarlögin samin eftir 

dönsku hegningarlögunum og eru fjársvikaákvæði laganna nánast samhljóða.  

Hugtakið villa er því þýðingamikið hugtak þegar kemur að fjársvikabrotinu. Danskir  

fræðimenn hafa leitast við að skýra villuhugtak fjársvikabrotsins og telur Stephan 

Hurwits að hugtakið villa í þröngum skilningi sé rangur skilningur á lagaatriðum, þ.e. 
                                            
96  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 446 og Waaben, Strafferettens speciel del, bls. 120. 
97  Færch, Kompendium til strafferettens, bls. 103. 
98  Jón H. B. Snorrason, Fjársvik. Handrit lagt fram í Auðgunar- og efnahagsbrotum vorið 2010 í 

Háskólanum í Reykjavík, bls. 7.  
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lögvilla (error iuris), eða raunverulegum staðreyndum, þ.e. staðreyndavilla (error 

facti). Undir víðari skilnings hugtaksins fellur einnig vanþekking á hlutaðeigandi 

aðstæðum. Hurwitz telur það þó umdeilt hvort hinn víðari skilningur geti verið lagður 

til grundvallar við túlkun á villuhugtaki fjársvika. Hann telur þó að flestir hallist að því, 

að hinn víðari skilningur sé lagður til grundvallar.99 Knud Waaben hefur einnig fjallað 

um villuhugtakið og telur að villa sé rangt álit um aðstæður sem geta skipt sköpum 

þegar mótaðili tekur ákvörðun.100  

Röng eða óljós hugmynd og vanþekking skarast þó nokkuð á og eru mörkin óljós. 

Fræðimenn telja, m.a. af þeim sökum, að vanþekking geti fallið undir villuhugtak 

fjársvikaákvæðisins í víðari merkingu. Dæmi um þetta er ef A kaupir hlut af B í góðri 

trú um að B hafi ráðstöfunarrétt yfir hlutnum. Hins vegar kemur svo í ljós að hluturinn 

er þýfi. Það var því vanþekking af hálfu A að B hafi haft ráðstöfunarrétt hlutarins.101  

Um ofangreint dæmi er hægt að segja að það hafi verið vanþekking A um 

ráðstöfunarrétt hlutarins, þ.e. A vissi ekki að um þýfi var að ræða. Einnig væri hægt 

að segja um sama dæmi að A hefði haft ranga hugmynd um ráðstöfunarrétt 

hlutarins, þ.e. að A hafi talið að B hefði ráðstöfunarréttinn. Eins og sést af þessu 

dæmi eru mörk rangra eða ójósra hugmynda og vanþekkingu mjög óljós og því 

eðlilegt að vanþekking falli einnig undir villuhugtak fjársvikaákvæðisins.   

Orðalag íslenska ákvæðisins um blekkingarþátt fjársvikanna, þ.e. „ranga eða óljósa 

hugmynd” er í raun sambærilegt við skilgreiningar hinna dönsku fræðimanna á 

hugtakinu villa. Hægt er að segja að orðalagið „ranga eða óljósa hugmynd” nái m.a. 

yfir lögvillu, staðreyndarvillu, vanþekkingu og rangt álit um aðstæður enda er um 

mjög vítt orðalag að ræða. Af þessu má ef til vill leiða að ákvæði 248. skilgreini í raun 

villuhugtakið sjálft, þ.e. að villa sé röng eða óljós hugmynd og því rökrétt að segja að 

það sé nokkurn veginn innihald villuhugtaksins skv. 248. gr. hgl.  

Af ofangreindu má leiða, að ef blekking er ekki til staðar, þ.e. engin villa er hjá 

mótaðila, þá er ekki um fjársvik að ræða. Einnig má benda á eftirfarandi dóma 

Hæstaréttar þessu til stuðnings. 

Hrd. 127/1983: Málavextir voru þeir að vegna mistaka hjá banka ákærða var millifært 
inn á ávísanareikning hans of há upphæð sem hann hagnýtti sér. Háttsemin var talin 

                                            
99  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 447.  
100  Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega”, bls. 11.  
101  Sama heimild, bls. 13. 
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varða við 246. gr. hgl. í ákæru, eða ólögmæt meðferð fundins fjár. Í dómi Hæstaréttar 
kom fram að „eigi verður talið, að 246. gr. eigi við þetta atferli ákærða, en í greininni 
er m.a. lögð refsing við því að slá eign sinni á muni, sem eru án aðgerða manns 
komnir í vörslur hans. Innstæða á bankareikningi er ekki brotaandlag samkvæmt 
grein þessari. Ef maður notar sér innstæðu, sem færð hefur verið á bankareikning 
hans af mistökum, kemur til greina að virða það sem fjársvik, þ.e. hagnýtingu á rangri 
hugmynd bankastarfsmanns um rétta innstæðu. Eigi kemur þó til greina að refsa 
ákærða samkvæmt 248. gr. hegningarlaga eins og ákæru er háttað, og að auki er 
þess að geta, að þegar að því kom, að ákærði tók að ávísa á reikning sinn umfram 
rétta innstæðu […] virðist það hafa verið ljóst orðið í bankanum, að mistök höfðu 
orðið. Tékkar ákærða voru þó innleystir eigi að síður.” Hæstiréttur staðfesti dóm 
héraðsdóms um sýknu ákærða. 

Í ofangreindum dómi kom reyndar aldrei til greina að ákærði yrði dæmdur fyrir 

fjársvik þar sem það var ekki tekið fram í ákæru. Hins vegar er hægt að draga þá 

ályktun af orðum dómsins að ekki komi til álita að dæma mann fyrir fjársvik ef villa er 

ekki til staðar á því tímamarki sem meint fjársvik eru framin.  

Hrd. 143/1966: Málavextir voru þeir að Ó, sem var framkvæmdarstjóri skipafélagsins 
E, bað S, starfsmann vörugeymslu skipafélagsins, að afhenda sér bifreiðar sem ekki 
höfðu verið greiddir af tollar o.fl. gjöld. Bifreiðarnar voru í eigu fyrirtækis sem Ó stýrði 
og átti hlut í. Sagði Ó að hann myndi greiða umrædd gjöld síðar. S afhenti honum 
bifreiðarnar. Var háttsemin m.a. talin varða við 248. gr. hgl. auk annarra 
auðgunarbrota. Í niðurstöðu héraðsdóms kom fram að veknaðurinn hafi verið fyrst og 
fremst verið í þágu fyrirtækis Ó og að Ó hafi hvatt S til verknaðarins með fullyrðingum 
sem ætla verður að S hafi hlotið að sjá fyrir að ekki mundu standast. Auk þess var 
tekið fram að S hafi hlotið að vera ljóst að verknaðurinn gat haft í för með sér 
réttarspjöll og fjártjón fyrir skipafélagið. Því var m.a. sýknað af ákæru um brot 
gagnvart 248. gr. hgl.  

Í ofangreindum dómi var ekki fallist á að um fjársvik hefði verið að ræða. Dómurinn 

taldi að S hefði ekki verið í villu þegar hann afhenti Ó umrædda bíla þar sem honum 

hlaut að vera ljóst að Ó myndi ekki greiða þau gjöld sem hann kvaðst ætla að gera 

auk þess að honum hafi hlotið að vera ljóst að verknaðurinn gat haft í för með sér 

fjártjón fyrir skipafélagið. Voru skilyrði fjársvika því ekki til staðar. 

Eins og sjá má af ofangreindum dómum er algert lykilatriði að villa hafi verið til staðar 

svo að unnt sé að heimfæra háttsemi undir fjársvik. Verður því næst leitast við að 

útskýra nánar inntak villuhugtaksins skv. 248. gr. hgl. með því að skoða dóma og 

fræðirit. 

Villan getur varðað eitthvað í fortíð (t.d. að segja rangt frá hvað hafi eyðilagst í bruna, 

s.s. vátryggingasvik) nútíð (t.d. um eiginleika vöru) eða framtíð (t.d. um getu 

fyrirtækis til að lifa af).102 Villan getur einnig varðað persónu gerandans (error in 

                                            
102  Waaben, Strafferettens specielle del, bls. 120.  
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persona)103 en sem dæmi má nefna ef maður gengur í hús og segist vera vera frá 

ákveðnu félagi að selja vöru því til styrktar en er það í raun ekki og hefur ekki í 

hyggju að láta ágóðann renna til þess. 

Villan getur einnig lotið að hugrænni afstöðu geranda, t.d. ef samningsaðili hefur 

rangar hugmyndir um að mótaðili ætli sér að efna samning. Algengt dæmi varðandi 

það er taka á leigubifreið án þess að ætla sér að greiða fargjaldið. Leigubílstjóri er í 

þeirri trú þegar aðili sest inn í bifreiðina að hann ætli sér að greiða fyrir farið en 

annað kemur á daginn þegar greiða á fargjaldið.104 

Það er því ljóst að villan getur lotið að fortíð, nútíð og framtíð, hún getur bæði lotið að 

staðreyndavillum og lagavillum, hún getur lotið að persónu eða huglægri afstöðu 

geranda og vanþekkingu blekkingarþola. Villan getur því varðað nánast hvað sem er 

svo lengi sem hún hefur þau áhrif að blekkja mótaðilann.  

Eins og fram kom í kafla 5.1.2. skiptir ekki máli hvernig villan er, hvort hún sé 

„fáránleg” eða væg, svo lengi sem ásetningur er til staðar til að blekkja annan mann 

og það hafi tekist. Huglæg afstaða geranda og blekkingarþola ræður því úrslitum. 

Verður því næst farið nánar í að skoða hvað felst í orðalaginu sem fram kemur í 

fjársvikaákvæðinu „að vekja, styrkja eða hagnýta sér ranga eða óljósa hugmynd”.  

5.3.1 Villa vakin 

Með orðalaginu að vekja ranga eða óljósa hugmynd er átt við að vekja villu. Villan á 

uppruna sinn hjá hinum brotlega, sbr. Hrd. 152/1954 þar sem ákærði vakti villu hjá 

afgreiðslustúlku með blekkingum. 

Hrd. 152/1954: Málavextir voru þeir að ákærði og H komu samtímis frá 
Vestmannaeyjum til Reykjavíkur. Við komuna fengu þeir að geyma farangur sinn hjá 
Ferðaskrifstofu ríkisins og til staðfestingar um það fengu þeir geymslukvittun. Daginn 
eftir fór ákærði á Ferðaskrifstofuna til að sækja farangurinn sinn og er hann var þar 
staddur sá hann að H hafði ekki enn komið að sækja farangurinn sinn. Hann blekkti 
afgreiðslustúlkuna og sagði að hann ætti einnig að sækja farangurinn fyrir H og þóttist 
vera búinn að glata geymslukvittuninni. Stúlkan afhenti ákærða farangur H sem sló 
eign sinni á farangurinn. Var þessi háttsemi talin varða við 248. gr. hgl. eða fjársvik.  

Það var uppspuni einn að ákærði hafi einnig átt að taka farangurinn fyrir H og með 

því að segja svo, vakti hann ranga hugmynd mótaðila síns eða vakti villu hjá 

afgreiðslustúlkunni.  

                                            
103  Jón H. B. Snorrason, Fjársvik, bls. 7.  
104  Sama heimild, bls. 7.  
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Fjársvikaákvæðið segir ekkert til um hvernig röng hugmynd er vakin og takmarkar 

því ekki hvernig að því er staðið. Fræðimenn hafa verið sammála um að hægt er að 

vekja villu með athöfn og athafnarleysi, með orðum eða hegðun. Það skipti ekki máli 

hvaða aðferð er notuð svo lengi sem hún er til þess fallin að vekja villu sem veldur 

því að brotaþoli aðhafist eitthvað (eða eftir atvikum aðhafist ekki) sem leiðir til 

fjártjóns fyrir brotaþola og fjárvinnings fyrir geranda (eða eftir atvikum fyrir þriðja 

mann).105 

Algengasta aðferðin við að vekja villu eru munnleg eða skrifleg samskipti. Aðrar 

aðferðir geta þó einnig haft sömu áhrif, t.d. framsetning á villandi teikningum eða 

vörusýni106 og að mála yfir galla á hlut.107 Sem dæmi um villu sem er vakin, er að 

segja við tryggingafélagið sitt að verðmæti hafi farist í eldsvoða án þess að slíkt hafi 

gerst, eða jafnvel að segja að meira hafi farist í eldsvoðanum heldur en raun var.108 

Einnig er hægt að nefna fjársvik þar sem verknaðaraðferðin er sú að senda 

ókunnugu fólki bréf, yfirleitt í tölvupósti, þar sem reynt er að fá einstaklinginn til þess 

að senda geranda pening af frjálsum vilja. Þessi bréf hafa gengið undir nafninu 

Nígeríubréf.109 Nígeríubréf eru orðin algeng og það eru alltaf einhverjir sem falla fyrir 

þeim gyllingum sem bjóðast í þeim. Sem dæmi má nefna þegar móttakandi er beiðin 

um lán og eigi að fá að launum mun hærri fjárhæð. Móttakandanum er greint frá arfi 

en til þess að fá hann greiddan þurfi hann að borga vissa fjárhæð til að losa 

peninginn. Sama gildir um loforð um lottóvinning.110  

Auk þess má nefna fjársvik þar sem villa er vakin með því að segja rangt frá ástandi 

hlutar, t.d. að segja að hlutur sé í „toppstandi” eða „eins og nýr” þegar hann er í raun 

mikið notaður og jafnvel gallaður. Í Hrd. 239/1984 var ákært fyrir fjársvik vegna sölu 

á jarðbor en upplýsingar um ástand hans voru rangar.  

Hrd. 239/1984: Málavextir voru þeir að ákærði var talinn hafa blekkt mótaðila sinn til 
að kaupa jarðbor fyrir margfalt verð umfram raunvirði með því að gefa rangar 
upplýsingar um verðgildi hans og notagildi. Ákærði hafði sagt jarðborinn vera í góðu 
lagi en svo kom í ljós að borinn væri ónýtur eða allt að því og því lítils eða einskis 
virði. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom fram: „Ákærði seldi [S] jarðbor fyrir 16.800.000 
gkr. er [S] galt með víxlum. Svo sem lýst er í héraðsdómi var bor þessi gamall og 
lélegur og næsta lítils virði og verð það sem borinn var seldur á fjarri öllu lagi. Þykir 

                                            
105  Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega”, bls. 28. 
106  Sjá danskan dóm, HRT 1942.572. 
107  Waaben, Strafferettens specielle del, bls. 122. 
108  Sama heimild, bls. 121.  
109  Fjársvik með Nígeríubréfum, bls. 2 og 3.  
110 Sama heimild, bls. 5 og 6.  
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[ákærði] hafa komið kaupum þessum til leiðar með því að vekja hjá [S] ranga 
hugmynd um verðmæti borsins. Hefur hann þannig brotið gegn 248. gr. 
hegningarlaga.” 

Af ofangreindu er ljóst að hægt er að vekja villu á ýmsan hátt og skiptir í raun ekki 

máli hvernig það er gert svo lengi sem villan er vakin og á rætur sínar að rekja til 

gerandans.  

5.3.2 Villa styrkt 

Með orðalaginu að styrkja ranga eða óljósa hugmynd er átt við að villa, sem þegar er 

til staðar í einhverri mynd, sé styrkt. Þegar svo háttar til er gerandi að styrkja þá villu 

sem viðsemjandi hans er þegar í þegar brotaþoli kemur að málinu. Villan á því rætur 

sínar að rekja til brotaþolans en ekki gerandans líkt og þegar villa er vakin.111  

Algengasta aðferðin við að styrkja villu eru, líkt og þegar villa er vakin, munnleg eða 

skrifleg samskipti. Eins getur villandi framsetning á teikningum og vörusýni haft sömu 

áhrif auk þess að hylja galla á hlut.112  

Þegar villa er styrkt er villan ekki alfarið komin frá brotaþola líkt og þegar villa er 

vakin en háttsemi brotaþola þarf að vera þannig að hún styrki villuna. Villan getur því 

t.d. verið til komin vegna misskilnings þess sem ráðstafar. Hægt er að búa til dæmi 

þar sem villa er styrkt sem skýrir nánar hvar mörkin liggja gagnvart hagnýtingu villu 

sem fjallað er um í næsta kafla. A vill selja gamlan mun sem er í hans eigu en gerir 

sér ekki grein fyrir verðmæti hans. A segir við B, mótaðila sinn, t.d. fornminjasala, að 

þetta sé nánast verðlaust og hann geti fengið muninn á góðu verði og B samsinnir 

því gegn betri vitund, þ.e. hann veit að um mikil verðmæti er að ræða. Með því að 

samsinna, er B að styrkja þá villu sem A, seljandi munarins, er í.113 Munurinn á því 

að styrkja villu og hagnýta sér villu er að þegar verið er að styrkja villu þarf gerandi 

að hafa átt einhvern þátt í villunni. Í þessu dæmi sammæltist B, gerandinn, um að 

hluturinn væri nánast verðlaus gegn betri vitund og með því styrkti hann þá villu sem 

A, brotaþoli, var í. Hefði A boðið B að kaupa sama hlut, en í þetta skiptið aðeins 

tiltekið þá upphæð sem hann vildi fá fyrir hann en ekkert sagt um að hann væri 

nánast verðlaus og B, hefði tekið því boði, þá væri B að hagnýta sér villu A, 

brotaþola. 

                                            
111  Jón H. B. Snorrason, Fjársvik, bls. 4.  
112  Waaben, Strafferettens specielle del, bls. 122. 
113  Jón H. B. Snorrason, Fjársvik, bls. 4.  
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Af ofansögðu er það ljóst, líkt og þegar villa er vakin, að hægt er að styrkja villu á 

ýmsan hátt en það sem skiptir máli er að villan eigi uppruna sinn að rekja til 

brotaþola og að gerandi aðhafist eitthvað til að styrkja þá villu sem brotaþoli var 

þegar í.  

5.3.3 Villa hagnýtt 

Með orðalaginu að hagnýta sér ranga eða óljósa hugmynd er átt við að hagnýta sér 

villu. Einstaklingur hagnýtir sér því villu sem þegar er fyrir hendi hjá viðsemjanda, t.d. 

með því að vera fljótur að samþykkja tilboð eða taka á móti pakka eða peningum. 

Villan á rætur sínar að rekja til brotaþola og það má í raun segja að fjársvikin felist í 

aðgerðarleysi gerandans að leiðrétta villu mótaðilans. Afmörkun á því hvort um 

fjársvik er að ræða þegar villa er hagnýtt veltur á því hvort hægt er að krefjast þess 

af hinum brotlega að hann komi fram með upplýsingar, þ.e. leiðrétti mótaðilann sem 

er í villu. Þetta er því spurning um hvort athafnaleysi geti verið grundvöllur 

refsiábyrgðar. Ekki er sama skylda til að veita réttar upplýsingar til að koma í veg fyrir 

villu eins og þegar rangar upplýsingar eru gefnar sem vekja eða styrkja villu. Engu 

að síður er í mörgum tilvikum hægt að segja að það séu strangar kröfur um 

upplýsingagjöf þegar einstaklingur gerir sér grein fyrir því að um er að ræða villu sem 

er afgerandi fyrir ákvörðun mótaðilans. Mörk upplýsingaskyldunnar hanga m.a. 

saman með kröfunni um ólögmæti. Af sanngirnisástæðum getur verið ástæða til að 

samþykkja (d. akceptere) vissa hagnýtingu sem tilkomin er vegna meiri þekkingar á 

því sviði, t.d. horfur á viðskiptamarkaði o.þ.h.114 Það er því ekki alltaf gerð krafa um 

að viðsemjendur þurfi að setja allar upplýsingar á borðið. 

Þessi hluti fjársvikanna, þ.e. hagnýting villu, er erfiðastur þar sem brotaþoli á engan 

þátt í villunni, hann hagnýtir sér hana aðeins. Gerðir hans eru hvorki til þess fallnar 

að vekja né styrkja villuna. Villan er fyrir hendi hjá aðila sem leiðir til ráðstöfunar og 

hinn brotlegi kemur þar að og hagnýtir sér villuna án neinnar aðkomu að villunni 

sjálfri. Ásetningur um hagnýtingu villu verður að vera til staðar um leið og ráðstöfun á 

sér stað og því getur oft verið erfitt að sanna að um fjársvik sé að ræða.115 Hægt er 

að segja að þessi tegund fjársvika séu frekar tilviljunarkennd brot, þ.e. einstaklingur 

                                            
114  Waaben, Strafferettens specielle del, bls. 122.  
115  Jón H. B. Snorrason, Fjársvik, bls. 4. 
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hefur ekki skipulagt fyrirfram að fremja fjársvikin þar sem hann kemur ekki að villunni 

sjálfri. 

Í Hrd. 47/2008 var ákært fyrir umboðssvik skv. 249. gr. hgl. en velta má því fyrir sér 

hvort háttsemi ákærða falli ekki heldur undir fjársvik með því að hafa hagnýtt sér villu 

í gjaldeyrisviðskiptakerfi í netbanka Glitnisbanka. 

Hrd. 47/2008: X var ákærður fyrir umboðssvik með því að hafa misnotað aðgang sinn 
að gjaldeyrisviðskiptakerfi í netbanka Glitnis með því að hafa nýtt sér með 
kerfisbundnum og sviksamlegum hætti villu í kerfinu, sem leitt hafði til þess að kaup 
og sölugengi hafði víxlast og þannig aflað sér tiltekins ávinnings með færslum á milli 
gjaldeyrisreikninga sinna. Í dómi Hæstaréttar kom fram að X hefði keypt 
bandaríkjadali fyrir evrur, sem hann síðan seldi og keypti á ný fyrir þær dali. Við 
kaupin fékk hann eins og aðrir viðskiptavinir, sem fengust við gjaldeyriskaup í 
netbankanum, tilboð Glitnis um tiltekið verð á gjaldeyrinum, sem hann samþykkti. Var 
ekki talið að X hefði með þessu misnotað einhliða aðgang sinn að netbankanum við 
gjaldeyrisviðskiptin og var háttsemi hans því ekki heimfærð undir 249. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940. Var X því sýknaður af ákæru um umboðssvik, en hann 
var ekki borinn sökum um fjársvik samkvæmt 248. gr. laganna. 

Ákærði var sýknaður af ákæru um umboðssvik en Hæstiréttur gefur það í skyn að ef 

til vill hefði verið hægt að færa brotið undir 248. gr. hgl. Dómurinn segir að 

misnotkunin hefði ekki verið einhliða heldur var í raun um tvíhliða brot að ræða þar 

sem villan var tilkomin vegna mistaka við forritun af hálfu bankans.116 Svipað háttaði 

til í Hrd. 48/2008, Hrd. 653/2008 og Hrd. 654/2008. Eins og sést af þessum dómum 

þá getur hagnýting villu, í vissum tilvikum, litið út sem einhliða brot en við nánari 

skoðun kemur í ljós að svo er ekki.  

Tilvik geta komið upp þar sem erfitt getur verið að greina á milli hvort um fjársvik hafi 

verið að ræða eða venjuleg og lögleg viðskipti. Það fellur t.a.m. ekki undir fjársvik 

þegar báðir aðilar eru í villu um atvik, t.d. verðmæti hlutar. Ef báðir aðilar telja að 

verðmæti hlutar sé lítið sem ekkert hefur enginn gerst sekur um fjársvik þar sem öll 

skilyrði fjársvika vantar. Það getur því reynst erfitt að færa sönnur fyrir því að 

viðsemjandi hafi vitað betur, þ.e. að kaupandi hafi vitað að um verðmætan hlut væri 

að ræða og að seljandinn hafi verið í villu um verðmæti hans.  

Með tilliti til þess sem að ofan hefur komið fram, er það ljóst að hægt er að hagnýta 

sér villu á ýmsan hátt en það sem skiptir máli er að villan eigi rætur sínar að rekja til 

brotaþola og að gerandi eigi engan þátt í villunni sjálfri heldur hagnýti sér hana 

einungis. Það má því segja að villa mótaðila hafi verið hagnýtt í skilningi 248. gr. hgl. 

                                            
116  Jónatan Þórmundsson, Þættir um auðgunarbrot, Almennur hluti, bls. 20.  
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þegar hægt er að sanna að ótvíræðar upplýsingar hafi legið fyrir hjá geranda um að 

viðsemjandinn hafi verið í villu um grundvallaratriði og hann hagnýtir sér það. Telst 

slík háttsemi varða við 248. gr. hgl., eða fjársvik, að uppfylltum öðrum skilyrðum 

ákvæðisins.  

5.4 Fjórða skilyrði: Orsakatengsl 
Engum manni verður refsað fyrir refsivert og ólögmætt athæfi frá hlutrænu sjónarmiði 

séð, nema að réttarröskun verði rakin til þess manns samkvæmt orsakalögmálum. 

Reglan um orsakatengsl er ein af grundvallareglum refsiréttar.117 Hegningarlögin 

byggja á þeirri reglu að orsakatengsl verði að vera á milli athæfis og refsiverðrar 

réttarröskunar auk þess að ábyrgð verði takmörkuð við fyrirsjáanlegar eða sennilegar 

afleiðingar, eða eftir atvikum afleiðingar sem að mati dómara telst eðlilegt og 

sanngjarnt að gera mann ábyrgan fyrir. Þessi regla gildir bæði í refsirétti og bótarétti í 

norrænum og þýskum rétti og er þekkt undir nafninu adekvans.118 

Af orðalagi margra refsiákvæða má sjá áskilnað um orsakatengsl, þ.e. að sú 

réttarröskun sem lýst er refsiverð í ákvæðinu verði rakin til háttsemi manns eftir 

rökleiðum.119 Þó svo að það komi ekki fram í ákvæðinu sjálfu þá má leiða af 

takmörkunarreglunni (adekvans) að krafan um orsakatengsl gildi samt sem áður. 

Slíka kröfu er að finna í orðalagi 248. gr. hgl. en með orðalaginu „kemur öðrum 

manni til” er verið að vísa til þess að athöfn, eða eftir atvikum athafnaleysi, brotaþola 

verður að vera rakin til annars manns, þ.e. geranda. 

Krafa er því gerð um orsakatengsl milli villunnar og athafna brotaþola til að unnt sé 

að refsa fyrir brot gegn 248. gr. hgl. Það fellur því ekki undir fjársvik þegar athöfn, 

eða eftir atvikum athafnaleysi, er ekki til komin vegna villu sem er vakin, styrkt eða 

hagnýtt af mótaðila.120 

Þegar meta þarf hvort að háttsemi hafi orsakað tiltekin atburð er oft byggt á kenningu 

sem kallast skilyrðiskenning (l. conditio sine qua non). Ármann Snævarr lýsir 

skilyrðiskenningunni svo:121  

                                            
117  Ármann Snævarr, „Orsakatengsl og skaðvæni atferlis, Takmörkun refsiábyrgðar við fyrirsjáanlegar 

eða sennilegar afleiðingar háttsemi”. Úlfljótur 1976 (4), bls. 229. 
118  Sama heimild, bls. 231-232. 
119  Sama heimild, bls. 230. 
120  Færch, Kompendium til strafferettens, bls. 103. 
121  Ármann Snævarr, „Orsakatengsl og skaðvæni atferlis”, bls. 230. 
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Samkvæmt [skilyrðiskenningunni] er atvik a orsök tiltekins atburðar b, ef atburðurinn 
hefði eigi orðið samkvæmt vitneskju okkar um náttúrulögmál, nema atvik a hefði átt 
sér stað og á undan b farið. M.ö.o. hér er kannaður ferill að baki viðburðarins b og 
gengið úr skugga um, hvort sá viðburður hefði orðið með þeim hætti, á þeim tíma og 
stað, sem raun er á, ef a væri numið úr atburðarásinni, þ.e. úrlausnarefnið er hvort að 
a sé rökbundið skilyrði - conditio sine qua non – fyrir því, að b hefir gerzt.  

Þegar ljóst er að réttarröskun er afleiðing af tiltekinni háttsemi og meta þarf hvort sú 

háttsemi sé þess eðlis að hún valdi refsiábyrgð þarf að meta hvort að sá maður sem 

stóð að háttseminni hafi séð, eða átt að sjá, þær afleiðingar sem um ræðir fyrir. Eins 

og áður hefur komið fram þá takmarkast refsiábyrgð við fyrirsjáanlegar eða 

sennilegar afleiðingar eða afleiðingar sem eðlilegt og sanngjarnt er að gera mann 

ábyrgan fyrir. Um mat á því vísast hér aftur í Ármann Snævar en um þetta tiltekna 

mat segir hann:122  

Mat á því, hvort réttarröskun, sem er afleiðing af háttsemi, baki manni refsiábyrgð, 
hlítir úrlausn dómstóla, og er mat viðkomandi manns þar hvergi nærri einhlítt. Dómara 
ber að setja sig í spor þessa tiltekna manns, og nota það sígilda greinimark, hvort 
góður og gegn maður (bonus pater familias) hafi séð eða átt að sjá fyrir þá afleiðingu 
háttsemi, sem falið hefur í sér réttarröskun, við þær aðstæður, sem um er að ræða, 
þ.á.m. skaðvæni eða hættusemi háttseminnar. Ef maður sá, sem í hlut á, býr yfir 
sérþekkingu eða óvenjulegri starfsreynslu á því sviði, sem máli skiptir, ber að taka 
það til greina við mat þetta […]. 

Af framansögðu er því ljóst að ekki verður refsað fyrir brot á 248. gr. hgl. nema ljóst 

þyki að athöfn, eða athafnaleysi, brotaþola verði rakin til háttsemi geranda eftir 

viðurkenndum rökleiðum og að uppfylltum öðrum skilyrðum ákvæðisins. 

Orsakatengsl verða því að vera á milli villunnar og athafna brotaþola og réttarröskun 

verður að hafa verið fyrirsjáanleg eða sennileg, sbr. adekvans. 

5.5 Fimmta skilyrði: Andlag fjársvika 
Hugtakið verknaðarandlag er notað yfir þann hlut eða það verðmæti sem brot beinist 

gegn.123 Í athugasemdum við einstaka greinar í greinargerð með hgl. um 248. gr. 

kemur fram að „með orðinu fé er átt við hvers kyns fjárverðmæti, þar á meðal 

fasteignir, munnlegar fjárkröfur o.s.frv. Hins vegar nær greinin ekki til annarra svika 

en þeirra, er að fjárverðmætum lúta.”124 Það er því alveg ljóst að andlag fjársvika 

verður að hafa fjárhagslegt gildi og ákvæðið verndar ekki svik sem lúta ekki að 

fjárverðmætum. Andlag fjársvikabrotsins er því þó nokkuð rúmt en það tekur yfir 

                                            
122  Ármann Snævarr, „Orsakatengsl og skaðvæni atferlis”, bls. 233. 
123  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 37.  
124  Alþingistíðindi, A-deild, 1939, bls. 395. 
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hvers kyns fjárverðmæti og sem dæmi er tekið fram að undir fjárverðmæti falla einnig 

fasteignir og munnlegar fjárkröfur. Ekki er um tæmandi upptalningu að ræða heldur 

er verið að leggja áherslu á að ákvæðið verndar hvaða fjárverðmæti sem er. Af því 

má draga þá ályktun að ef hægt er að meta hlut eða kröfu til fjár þá telst það gilt 

verknaðarandlag fjársvika.  

Fjárhagsleg verðmæti í þrengri skilningi eru skilgreind sem þau verðmæti sem hafa 

almennt viðskiptagildi og geta því gengið kaupum og sölum. Munir sem hafa mjög 

lítið verðmæti teljast ekki gilt verknaðarandlag tökubrota (tökubrot er t.d. þjófnaður og 

gripdeild).125 Verður að telja að það sama gildi um andlag fjársvika, þ.e. að ef 

verðmætin eru mjög lítil fellur það ekki undir fjárverðmæti í skilningi ákvæðisins.  

Andlag fjársvika takmarkast því aðeins við hluti eða kröfur sem hafa lítið sem ekkert 

fjárgildi, sbr. orðalag ákvæðisins að ákvæðið nái ekki til annarra svika en þeirra sem 

að fjárverðmætum lúta. Af ofangreindu má því leiða að beinist blekking gagnvart hlut 

sem telst ekki hafa fjárverðmæti, t.d. að hlut sem hefur minjagildi s.s. ljósmynd eða 

bréf í einkasafni óþekkts einstaklings, eru skilyrði fjársvika ekki uppfyllt. 

Andlag fjársvikanna, þ.e. fjárverðmætin, eru yfirleitt í eigu annars en brotamanns 

sjálfs en þó er ekki útilokað að það sé í eigu sjálfs brotamannsins. Sem dæmi má 

nefna þegar brotamaður eyðileggur verðmæti sín í þeim tilgangi að fá greitt út úr 

tryggingum.126 

Fjársvikaákvæðið nær einnig til þeirra athafna þegar gerandi veldur því með 

blekkingum, að brotaþoli láti eitthvað ógert, og brotaþoli verður af þeim sökum af 

fjárverðmætum. Af því má leiða að fjársvikaákvæðið verndi ekki aðeins þau 

verðmæti sem eru fyrir hendi á verknaðarstundu heldur einnig verðmæti sem geta 

orðið til í framtíðinni.  

Hér að neðan verða nefnd nokkur dæmi um hvað getur fallið undir andlag fjársvika 

og reifaðir dómar því til stuðnings.  

Mjög algengt er að fjársvikabrot sé framið með því að nota greiðslukort í 

heimildarleysi og oftar en ekki er kortið stolið, sbr. Hrd. 620/2008 og Hrd. 511/2007. Í 

þeim tilvikum þar sem greiðslukort er notað í heimildarleysi til að svíkja út vörur, telst 

                                            
125  Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota”, bls. 404. 
126  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 37. 
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andlag fjársvikabrotsins vera sú vara eða það fjárverðmæti sem svikið er út með 

notkun greiðslukortsins. Greiðslukortið sjálft er í raun verðlaust og því telst það eitt 

og sér ekki gilt verknaðarandlag fjársvikanna.  

Vinna og þjónusta fellur undir andlag fjársvika,127 t.d. að taka leigubifreið án þess að 

ætla sér að greiða fyrir farið sbr. Hrd. 27/1969 eða að leigja hótelherbergi og fara án 

þess að greiða, sbr. Hrd. 43/2007. Einnig fellur það undir fjársvik þegar aðili ræður 

sig til vinnu, fær greitt fyrirfram en mætir svo aldrei í vinnuna, þ.e. loforð um vinnu í 

framtíðinni, sbr. Hrd. 8/1948. 

Hrd. 27/1969: Málavextir voru þeir að ákærði tók sér far með leigubifreið án þess að 
eiga peninga til að greiða fargjaldið. Brotið var heimfært undir 248. gr. hgl. eða 
fjársvik. 
   
Hrd. 43/2007: Málavextir voru þeir að ákærði var m.a. ákærður fyrir fjársvik fyrir að 
hafa tekið á leigu herbergi á gistiheimili í tvær nætur en horfið þaðan án þess að 
greiða reikninginn. Háttsemi ákærða var heimfærð undir 248. gr. hgl eða fjársvik í 
dómi héraðsdóms sem staðfestur var af Hæstarétti.  
 
Hrd. 8/1948: Málavextir voru þeir að ákærði fékk vinnu á bifreiðaverkstæði en áður 
en hann byrjaði að vinna fékk hann kr. 200 í fyrirframgreidd laun sem hann notaði til 
greiða upp skuld. Hann varð svo í framhaldi veikur og lá í rúminu í þrjá daga og þegar 
hann fór á fætur taldi hann að vinnan á bifreiðaverkstæðinu væri of erfið fyrir sig. 
Hann tók þá ákvörðun að mæta ekki til vinnu á bifreiðaverkstæðinu en lét tilvonandi 
vinnuveitanda sinn ekki vita og endurgreiddi honum ekki fyrirframgreiddu launin. 
Háttsemi ákærða var heimfærð undir 248. gr. hgl. eða fjársvik.  

Það að fara á veitingarstað og panta veitingar án þess að ætla sér að greiða fyrir 

þær fellur einnig undir fjársvik, sbr. Hrd. 673/2006 en þar var ákærði sakfelldur fyrir 

brot gegn 248. gr. hgl. með því að hafa í 15 tilvikum pantað og neytt veitinga á 

veitingastöðum án þess að geta greitt fyrir þær.  

Það er því ljós að andlag fjársvikabrotsins er þó nokkuð rúmt og rúmar nánast öll 

fjárverðmæti. Fjársvikaákvæðið verndar því nánast öll þau verðmæti sem fengin eru 

með ólögmætri yfirfærslu eftir að beitt hefur verið blekkingum, að uppfylltum öðrum 

skilyrðum ákvæðisins.  

6 Huglæg skilyrði fjársvika 
Þegar lokið hefur verið að skoða hin hlutlægu skilyrði fjársvika og ljóst er að þau eru 

uppfyllt, þarf að huga að því hvort hin huglægu skilyrði séu einnig til staðar, þ.e. 

ásetningur brotamanns til þess að fremja það brot sem hin hlutlægu skilyrði kveða á 

                                            
127  Jón H. B. Snorrason, Fjársvik, bls. 3.  
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um. Þegar talað er um hin huglægu skilyrði fjársvika er átt við ásetning brotamanns 

til að fremja fjársvik.  

Til að sakfellt verði fyrir fjársvik (eða annað auðgunarbrot) þarf bæði ásetningur til 

verknaðar skv. 18. gr. hgl. að liggja fyrir auk þess að ásetningur til auðgunar skv. 

243. gr. hgl. þarf að hafa verið til staðar. 

Hin huglægu skilyrði fjársvika eru því annars vegar saknæmisskilyrði 18. gr. hgl. sem 

kveður á um að háttsemi þurfi að hafa verið framin af ásetningi eða gáleysi. 

Saknæmisskilyrði 18. gr. laganna gildir undantekningarlaust um öll ákvæði þeirra, 

þ.e. að ekki verður refsað fyrir brot á hegningarlögunum nema að brotið hafi verið 

framið af ásetningi eða gáleysi. Aðeins verður þó refsað fyrir brot framið af gáleysi ef 

það er tekið fram í ákvæðinu sjálfu.128 Ekki er að finna heimild í auðgunarbrotakafla 

laganna um að refsað verði fyrir gáleysisbrot og því kemur aðeins til álita að refsa 

fyrir fjársvik, skv. 248. gr. hgl., hafi verknaður verið framinn af ásetningi. 

Auk almenna saknæmisskilyrðisins í 18. gr. hgl. er einnig gerð sú krafa að 

ásetningur til auðgunar skv. 243. gr. hgl. hafi legið fyrir á verknaðarstundu. Það 

skilyrði á aðeins við um XXVI. kafla laganna eða auðgunarbrot. Það er því ljóst að 

mikilvægt er að skoða bæði ásetning skv. 18. gr. og 243. gr. hgl. þegar fjársvik eru 

annars vegar.  

Verður því næst fjallað nánar um inntak ásetnings til verknaðar skv. 18. gr. hgl. og að 

því loknu verður skoðað hver skilyrði þess eru að ásetningur til auðgunar skv. 243. 

gr. hgl. teljist vera til staðar. Umfjöllunin verður miðuð við fjársvik skv. 248. gr. hgl. 

eins og kostur er.  

6.1 Ásetningur til verknaðar samkvæmt 18. gr. almennra hegningarlaga 
Fjársvik skv. 248. gr. hgl. flokkast sem tjónsbrot en öll auðgunarbrot eru í eðli sínu 

tjónsbrot.129 Um saknæmisskilyrði tjónsbrota gildir sú mikilvæga regla, að ásetningur 

eða gáleysi verður að taka til allra efnisþátta verknaðar eins og honum er lýst 

fullfrömdum í verknaðarlýsingu refsiákvæðis, þar á meðal til afleiðinga hans.130  

                                            
128  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 58. 
129  Sama heimild, bls. 74.  
130  Sama heimild, bls. 75.  



 43 

Ásetningur er refsiskilyrði hvað varðar brot skv. XXVI. kafla hegningarlaganna og 

þarf ásetningur að ná til allra efnisþátta verknaðar til að refsað verði fyrir brotið, sbr. 

18. gr. hgl. sem hljóðar svo:  

18. gr. Verknaður, sem refsing er lögð við í lögum þessum, er ekki saknæmur, nema 
hann sé unninn af ásetningi eða gáleysi. Fyrir gáleysisbrot skal því aðeins refsa, að 
sérstök heimild sé til þess í lögunum. 

Fram kemur í 18. gr. hgl. að aðeins verði refsað fyrir gáleysisbrot ef sérstök heimild 

er fyrir því. Slíka heimild er ekki að finna í XXVI. kafla hgl. og því kemur ásetningur 

aðeins til greina hvað varðar auðgunarbrot.  

Ásetningur til verknaðar skv. 18. gr. hgl. þarf að ná til allra efnisþátta afbrots á 

verknaðarstundu, þ.e. ásetningur verður að hafa kviknað áður eða um leið og villa er 

vakin, styrkt eða hagnýtt í þeim tilgangi að fremja fjársvik skv. 248. gr. hgl.131 Þessi 

regla hefur verið kölluð samsvörunarreglan.132  

Öll stig ásetnings koma til greina skv. 18. gr. hgl., þ.e. beinn ásetningur, 

líkindaásetningur og dolus eventualis.133 Jónatan Þórmundsson hefur skilgreint 

ásetning sem miðaður er við tjónsbrot.134  

Það er ásetningur, ef hinn brotlegi vill koma því til vegar, sem refsiákvæði lýsir afbrot 
(tilgangur), ef hann álítur það óhjákvæmilega afleiðingu verknaðar síns 
(óhjákvæmileg afleiðing), eða hann álítur yfirgnæfandi líkur á því, að afleiðingin komi 
fram (líkindaásetningur), og loks ef hann álítur, að afleiðing kunni að koma fram, en 
hann hefði engu að síður framið verknaðinn, þótt hann hefði talið víst, að afleiðingin 
kæmi fram (dolus eventualis: skilyrt afbrigði), eða þá hinn brotlegi lætur sér í léttu 
rúmi liggja, hvort að afleiðingin kemur fram (dolus eventualis: jákvæð afstaða til 
afbrots) 

Ásetningsstigin „tilgangur” og „óhjákvæmileg afleiðing” eru oftar en ekki nefnd einu 

nafni „beinn ásetningur”.135  

Það er því alveg ljóst að ásetningur til verknaðar skv. 18. gr. hgl. er áskilinn þegar 

um fjársvik er að ræða, þ.e. ásetningur til að fremja verknað eins og honum er lýst í 

                                            
131  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 63. 
132  Jónatan Þórmundsson skilgreinir samsvörunarregluna sem reglu sem er „fólgin í því að huglæg 

afstaða geranda, hvort sem er í formi ásetnings eða gáleysis, taki til allra efnisþátta afbrots á 
verknaðarstundu, þ.á.m. til ókominna afleiðinga.” Sjá: Jónatan Þórmundsson, Afbrot og 
refsiábyrgð II, bls. 63. 

133  Vagn Greve o.fl., Kommenteret straffelov speciel del, bls. 469 og Jónatan Þórmundsson, Þættir 
um auðgunarbrot, Sérstakur hluti, bls. 226. 

134  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 60.  
135 Sama heimild, bls. 60.  
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ákvæði 248. gr. hgl. og er ásetningur ekki takmarkaður við ákveðið stig heldur duga 

öll stig ásetnings.  

6.2 Ásetningur til auðgunar samkvæmt 243. gr. almennra hegningarlaga 
Auðgunarbrot XXVI. kafla hgl. hafa það sameiginlega einkenni að ekki verður refsað 

fyrir slíkt brot nema sannað þykir að það hafi verið framið í auðgunarskyni, þ.e. að 

ásetningur til auðgunar hafi legið fyrir á brotastundu sbr. 243. gr. hgl.   

Ákvæði 243. gr. hgl. hljóðar svo:  

243. gr. Fyrir brot þau, er í þessum kafla getur, skal því aðeins refsa, að þau hafi 
verið framin í auðgunarskyni. 

Ákvæði 243. gr. hgl. er í raun viðbót við verknaðarlýsingu allra auðgunarbrota XXVI. 

kafla hgl. sem verður að vera uppfyllt svo að hægt sé að sakfella fyrir auðgunarbrot. 

Ákvæðið er að finna fremst í auðgunarbrotakaflanum og á við allar greinar þess 

kafla. Í dönsku hegningarlögunum hefur sú leið verið farin að í hverju ákvæði 

auðgunarbrota er tekið fram það skilyrði að verknaður hafi verið framinn í 

auðgunarskyni.136 Í athugasemdum við einstaka greinar í greinargerð með 243. gr. 

hgl. segir:137   

Hér er tekið fram í upphafi kaflans, að verknaður geti því aðeins varðað við ákvæði 
hans, að hann hafi verið framinn í auðgunarskyni. Er þá átt við, að ásetningur 
brotamanns hafi verið sá að afla sér eða öðrum fjárvinnings á þann hátt, að annar 
maður biði ólöglega fjártjón að sama skapi. 

Huglæg skilyrði fjársvika skv. 243. gr. hgl. eru einnig mikilvæg við rekstur dómsmála. 

Í Hrd. 420/2005 gerði dómurinn athugasemd við að ekki hafi verið tekið fram í ákæru, 

með hvaða hætti ólögmæt auðgun og fjártjón hafi hlotist af háttseminni (hlutrænir 

efnisþættir auðgunar) og verður að telja að það hafi átt einhvern þátt í því að 

ákæruliðum var vísað frá dómi. Hér má nefna sem dæmi umfjöllun um 1. lið, I. kafla 

ákæru: „Verður því ekki ráðið af verknaðarlýsingu í ákærunni hvernig talið sé að 

varnaraðilarnir hafi auðgast af þessari háttsemi, svo að heimfæra mætti hana til 247. 

gr. almennra hegningarlaga, sbr. 243. gr. sömu laga”. Umfjöllun um 6. lið, I. kafla 

ákæru: „Ógerlegt er að álykta af þessu hvernig umræddir varnaraðilar séu taldir hafa 

auðgast af þessari háttsemi, bakað [B] tjón eða valdið hættu á því”. Um 7. lið, I kafla 

ákærunnar: „verður ekkert ráðið af ákærunni um hvernig varnaraðilarnir eru taldir 
                                            
136  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 366.  
137  Alþingistíðindi A-deild, 1939, bls. 394. 
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hafa auðgast með þessu, bakað [B] tjón eða valdið hættu á slíku tjóni”.  

Það er því ljóst að það hefur mikla þýðingu að skoða einnig hin huglægu skilyrði 

fjársvikabrotsins. Hinu huglæga ásetningsskilyrði skv. 243. gr. hgl. er hægt að skipta 

upp í hlutræna efnisþætti auðgunar annars vegar og huglæg skilyrði hins vegar.  

6.2.1 Hlutrænir efnisþættir auðgunar 

Skilyrði um ásetning til auðgunar er að finna í 243. gr. hgl. eins og áður hefur komið 

fram og er það viðbótarverknaðarlýsing allra auðgunarbrota XXVI. kafla hgl. Í 

greinargerð með 243. gr. hgl. kemur fram að við það sé átt, að ásetningur 

brotamanns hafi verið sá að afla sér eða öðrum fjárvinnings á þann hátt, að annar 

maður bíði ólöglega fjártjón að sama skapi.138 Er þá átt við að fjártjónið sé 

samsvarandi fjárvinningnum, þ.e. samhverf eða samsvarandi verðmæti.139 Yfirfærsla 

verðmætanna verður að vera ólögmæt, þ.e. um er að ræða ólögmæta yfirfærslu 

verðmæta þegar auðgunarbrot á í hlut.140 

Danski fræðimaðurinn Knud Waaben telur það ekki vera skilyrði að brotamaður njóti 

sjálfur fjárvinningsins heldur getur verið að þriðji maður njóti hans,141 t.d. gæti það 

verið lögaðili sem brotamaður starfar hjá. Einnig er ekki skilyrði að fjártjónið beinist 

að þeim sem blekktur er, þ.e. brotaþola, heldur getur það beinst að þriðja manni eða 

jafnvel lögaðila, sbr. einnig orðalag fjársvikaákvæðisins „eða öðrum”. Sem dæmi má 

nefna er ef starfsmaður fyrirtækis er blekktur við vinnu sína fyrir fyrirtækið,142 sbr. 

Hrd. 152/1954143 og Hrd. 93/1999. Þessir dómar eru góð dæmi um að hinn blekkti 

þarf ekki að vera hinn sami og sá sem bíður fjártjóns.  

Hrd. 93/1999: Málavextir voru m.a. þeir að maður var ákærður fyrir fjársvik með því 
að hafa blekkt gjaldkera til að kaupa tvo innistæðulausa tékka sem ákærði gaf út á 
tékkareikninga sína með því að telja honum trú um að innistæðan yrði fyrir hendi 
innan skamms tíma þrátt fyrir að vera ljóst að svo yrði ekki. Háttsemin var færð undir 
248. gr. hgl. eða fjársvik.  

Brotamaður blekkir hér starfsmann bankans sem verður við það brotaþoli en 

starfsmaðurinn verður ekki fyrir fjártjóni heldur fyrirtækið sem hann vinnur hjá, þ.e. 

bankinn. 

                                            
138  Alþingistíðindi A-deild, 1939, bls. 394.  
139  Jónatan Þórmundsson, „Auðgunarásetningur“, bls. 339-340. 
140  Sama heimild, bls. 340. 
141  Waaben, Strafferettens specielle del, bls. 84. 
142  Jónatan Þórmundsson, „Auðgunarásetningur“, bls. 340. 
143  Dómur er reifaður í kafla 5.3.1. 
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Danski fræðimaðurinn Stephan Hurwitz skilgreinir auðgunarbrot eins og áður hefur 

komið fram sem: „forbrydelser, hvorved uberettiget vinding opnås direkte gennem 

retstridig tilføjelse af et tilsvarende formuetab for den forurettede” sem er í efnislegu 

samræmi við það sem kemur fram í greinargerð með 243. gr. hgl. Hurwitz telur að 

auðgunarbrot feli í sér óréttmæta atlögu að efnislegri fjármunaskiptingu (d. materielle 

formuefordeling).144 Ennfremur telur hann að þrjú skilyrði verða að vera uppfyllt svo 

að um auðgun teljist vera að ræða en þau skilyrði eru í samræmi við þau skilyrði sem 

fræðimaðurinn Jónatan Þórmundsson telur að verði að vera uppfyllt til að hlutrænir 

efnisþættir auðgunar séu til staðar skv. 243. gr. hgl. Þau skilyrði sem hér um ræðir 

eru í fyrsta lagi efnisleg skerðing, þ.e. krafa um tjónsbrot. Í öðru lagi er það röskun á 

fjárskiptagrundvellinum og því taka auðgunarbrot ekki yfir athafnir þar sem engin 

röskun á sér stað á fjárskiptagrundvellinum, t.d. athæfi sem fellur undir nytjastuldur 

eða tileinkun á hlut sem er verðlaus (res non pretii). Þriðja skilyrðið er svo ólögmæt 

fjármunayfirfærsla, þ.e. fjármunir færast frá einum aðila yfir til annars. Það er því ekki 

hægt að tala um auðgunarbrot þegar háttsemi leiðir af sér eyðileggingu eða tjón þar 

sem ekki er um fjárvinning að ræða.145  

Ofangreind skilyrði hafa í raun að geyma hlutlæga efnisþætti, þ.e. hlutlæg skilyrði 

(hlutrænir efnisþættir auðgunar) en þau teljast samt sem áður felast í skilyrðinu um 

auðgunarásetning, þ.e. ásetningur þarf að ná yfir þessi skilyrði, og því verður fjallað 

um þau skilyrði hér.  

Hafi ásetningur ekki legið til grundvallar hinna hlutrænu efnisþátta auðgunar, eða 

eftir atvikum að ásetningur telst ekki sannaður, er ekki um auðgunarbrot að ræða.146 

Því er mikilvægt að fjalla nánar um hverjir hinu hlutrænu efnisþættir auðgunar eru og 

hvenær þeir teljast vera fram komnir.  

6.2.1.1 Efnisleg skerðing 

Háttsemin sem um ræðir verður að leiða af sér fjártjón eða aðra efnislega 

réttarröskun á verðmætum, þ.e. tjónsbrot.147 Fram kemur í greinargerð með 243. gr. 

hgl. að verknaður geti aðeins varðað við ákvæði auðgunarbrotakafla hgl. hafi 

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

                                            
144  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 366. 
145  Sama heimild, bls. 366 og Jónatan Þórmundsson, „Auðgunarásetningur“, bls. 340. 
146  Jónatan Þórmundsson, „Fjárdráttur”, bls. 584. 
147  Jónatan Þórmundsson, „Auðgunarásetningur“, bls. 340. 
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annar maður bíði ólöglega fjártjón að sama skapi.148 Fjártjón hefur verið skilgreint 

samkvæmt íslenskri lögfræðiorðabók sem tjón sem meta má til peningaverðs skv. 

almennum mælikvarða.149 Hafi háttsemi ekki leitt af sér fjártjón, eða eftir atvikum 

verulega fjártjónshættu, þá fellur hún tæpast undir auðgunarbrot en önnur ákvæði 

eiga ef til vill við.150 Þessu til stuðnings er hægt að nefna danskan dóm þar sem ekki 

var fallist á að fella háttsemi undir fjársvik þar sem athæfi þótti ekki fela í sér fjártjón. 

JD 1940.130 U: Málavextir voru þeir að maður pantaði sér viskí á veitingastað en í 
ljós kom að innihald flöskunnar var ekki það sama og merkingar hennar gáfu til 
kynna, þ.e. það var búið að fylla flöskuna með öðru viskí en flaskan sagði til um. 
Niðurstaðan var hins vegar sú að ekki hefði verið um fjársvik að ræða þar sem viskíið 
sem viðskiptavinurinn fékk var ekki talið ódýrara heldur en það sem pantaði. Athæfið 
fól því ekki í sér fjárvinning og fjártap.  

Deilur hafa verið uppi um það í refsirétti hvort nota eigi hlutrænan eða hugrænan 

mælikvarða til að meta fjártjón.151 Í dönskum rétti er ekki hægt að sjá að dómstólar 

hafi tekið ótvíræða afstöðu um hvorn mælikvarðann skuli nota.152 Hlutræni 

mælikvarðinn felur í sér að fjártjón verður að vera eiginlegt, þ.e. að sýna þarf fram á 

beint tap á fjármunum. Hugræni mælikvarðinn er meira matskennt tap og ekki þarf 

að sýna fram á beint tap á fjármunum heldur þarf að skoða hver hin hugræna 

afstaða brotaþola er, þ.e. hvort honum finnist hann hafa verið hlunnfarinn.153 

Hvorugum þessara mælikvarða er alfarið beitt þegar meta þarf hvort fjártjón hafi 

orðið heldur þarf að meta hvert tilvik fyrir sig.154 

Gott dæmi til að skýra þetta nánar er ef A fer til fornminjasala og sér þar málverk 

sem hann telur vera af afa sínum. Fornminjasalinn jánkar því gegn betri vitund, þ.e. 

hann veit að myndin er ekki af afa A þar sem myndin er af afa hans sjálfs, og með 

því styrkir hann þá villu sem A er í. A kaupir myndina á 10.000 kr. sem samsvarar 

verðmæti rammans. Hér kemur því upp sú spurning hvort A hafi orðið fyrir fjártjóni 

eða ekki?155 Ef notast er við hlutrænan mælikvarða fjártjóns hefur A ekki orðið fyrir 

beinu tapi á peningum þar sem hann getur alltaf selt myndina aftur fyrir sama pening. 

                                            
148  Alþingistíðindi, A-deild, 1939, bls. 394. 
149  Páll Sigurðsson, Lögfræðiorðabók með skýringum. Reykjavík 2008, bls. 129. 
150  Jónatan Þórmundsson, „Auðgunarásetningur“, bls. 340. 
151  Jón H. B. Snorrason, Fjársvik, bls. 9. 
152  Rørdam, Peter, „Fra bedrageriets grænseområde”. U.1963B.41, bls. 42 
153  Sama heimild, bls. 41. 
154  Jón H. B. Snorrason, Fjársvik, bls. 10. 
155  Dæmi byggt á umfjöllun í kennslustund í Auðgunar- og efnahagsbrotum þann 11. janúar 2010. 

Fyrirlesari: Jón H. B. Snorrason. 
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Ef hinum hugræna mælikvarða fjártjóns er hins vegar beitt, þ.e. miðað við hugræna 

afstöðu hins meinta brotaþola, þá er um fjártjón að ræða.  

Ljóst er að A hefði mjög líklega ekki keypt málverkið ef hann hefði ekki verið í þeirri 

villu að málverkið væri af afa hans. Fræðimenn eru sammála um að í svona tilvikum 

sé um fjársvik að ræða þó svo að ekki hafi orðið beint tap á peningum, þ.e. hann 

getur komið málverkinu aftur í verð.156 Einnig taldi hann sig vera að fá annað en 

hann fékk en eins og áður hefur komið fram, þá var tekið fram í greinargerð með 

248. gr. hgl. að það ákvæði ætti m.a. að ná yfir það sem áður féll undir 253. gr. hgl. 

1869. Í ákvæði 253. hgl. 1869 kom fram að það varði við refsingu ef nokkur tælir 

annan mann með rangri sögusögn til þess að kaupa hlut sem hann heldur að sé allur 

annar.  

Í ofangreindum dómi, JD 1940.130 U, virðist svo vera að hinum hlutlæga mælikvarða 

hafi verið beitt, þ.e. maður bað um ákveðna viskítegund en fékk aðra undir því 

yfirskyni að hann væri að fá þá tegund sem hann bað um. Ekki var talið að um 

fjártjón hefði verið að ræða og því hafi skilyrðum fjársvika ekki verið fullnægt. Hér 

skiptir ef til vill máli að maðurinn fékk viskí eins og hann bað um, þó svo að hann 

hefði ekki fengið nákvæmlega þá tegund sem hann bað um, þ.e. að um náskylda 

vöru var að ræða í sama verðflokki. 

Nokkuð athyglisvert er að skoða Hrd. 187/1982 sem varðaði þó 244. gr. hgl. eða 

þjófnað en ekki fjársvik. Sömu skilyrði eru þó fyrir ásetningi til auðgunar hvað varðar 

þjófnað og fjárdrátt og því gagnlegt að skoða hvað dómurinn hafði að segja.  

Málavextir voru þeir að fjórum starfsmönnum Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli var 

gefið að sök að hafa stolið áfengi úr birgðageymslu Fríhafnarinnar. Ákærðu sögðust 

hafa greitt fyrir áfengið sama dag eða daginn eftir. Ákærðu voru sýknaðir fyrir 

sakadómi þar sem ósannað hafði verið að ákærðu hefðu stolið áfenginu þar sem 

óhrakið stendur að þeir hefðu greitt fyrir áfengið fullt verð og því hefði Fríhöfnin ekki 

borið tjón af háttseminni. Ákærðu voru samt sem áður sakfelldir fyrir brot á 

tollalögum.  

                                            
156  Jón H. B. Snorrason, Fjársvik, bls. 10. 
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Meirihluti Hæstaréttar var hins vegar ekki á sömu skoðun en þeir sakfelldu ákærðu 

fyrir þjófnað og var 244. gr. hgl. talin tæma sök gagnvart tollalagabrotinu. Í 

niðurstöðu dómsins segir svo orðrétt:  

En þótt miðað sé við það, að ákærðu hafi ætlað sér að greiða og síðar greitt í sjóð 
Fríhafnarinnar fjárhæð, sem svarar til verðs þess, sem áfengi er selt á til ferðamanna 
og áhafna flugvéla samkvæmt sérstökum reglum, er eigi giltu gagnvart ákærðu, 
verður engu að síður að líta svo á, að þeir hafi tekið áfengið úr birgðageymslu 
Fríhafnarinnar í auðgunarskyni. Hafa þeir því gerst sekir um þjófnað, og ber að refsa 
þeim samkvæmt 244. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.  

Einn dómari skilaði sératkvæði og var ósammála meirihluta Hæstaréttar að fella 

háttsemi ákærðu undir þjófnað þar sem hann gæti ekki séð að Fríhöfnin hefði beðið 

fjártjón af verknaðinum og það sé skilyrði auðgunarbrota að um sé að ræða „ólöglegt 

fjártjón að sama skapi”, sbr. skýringar við 243. gr. hgl.157  

Eins og áður hefur komið fram er það skilyrði auðgunarbrota að ásetningur 

brotamanns hafi verið sá að afla sér eða öðrum fjárvinnings á þann hátt, að annar 

maður bíði ólöglega fjártjón að sama skapi.158 Ekki verður séð af ofangreindum dómi 

að Fríhöfnin hafi orðið fyrir nokkru fjártjóni þó svo að ljóst sé að ákærðu fengu 

vöruna á mun betra verði en þeir áttu kost á alla jafna. Af þessum dómi virðist svo 

vera að meira sé litið á hvort brotaþoli hafi auðgast en hvert raunverulegt fjártjón hafi 

verið. Verður að telja að taka verði niðurstöðu meirihluta dómsins varlega þar sem 

hún virðist ekki samræmast ákvæðum laganna. Niðurstaða sératkvæðisins og 

sakadóms er því í meira samræmi við ákvæði 243. gr. hgl.  

Þegar auðgunarbrot eiga í hlut er krafan um raunverulega efnisskerðingu ekki í öllum 

tilvikum nauðsynleg heldur nægir að sýna fram á verulega fjártjónshættu.159 

Fræðimaðurinn Jónatan Þórmundsson telur að þessi tilslökun eigi við um fjársvik, 

fjárdrátt, umboðssvik og skilasvik.160 Sem dæmi má taka um fjársvik, þá geta fjársvik 

talist fullframin þegar skrifað hefur verið undir samning, vegna saknæmrar 

blekkingar, um að afhenda verðmæti en afhending hefur ekki átt sér stað og fjártjón 

því ekki orðið.  

Af ofangreindu er því ljóst að fjársvik verða að leiða af sér fjártjón eða aðra efnislega 

réttarröskun á verðmætum. Leiði fjársvikin ekki af sér fjártjón, eða eftir atvikum 
                                            
157  Alþingistíðindi, A-deild, 1939, bls. 394. 
158  Sama heimild, bls. 394.  
159  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 367. 
160  Jónatan Þórmundsson, „Auðgunarásetningur“, bls. 342. 
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verulega fjártjónshættu, er ekki um fjársvik að ræða.  

6.2.1.2 Röskun á fjárskiptagrundvellinum 

Ráðstöfun eða athæfi geranda þarf að leiða til fjárvinnings og fjártjóns, þ.e. röskun á 

fjárskiptagrundvellinum.161 Ákvæði auðgunarbrotakafla hgl. vernda hvorki muni sem 

eru verðlausir eða verðlitlir og hafa því lítið sem ekkert fjárgildi (res non pretii) né 

verðmæti sem ekki lúta eignarétti (res communes, res derelivtae).162 Skilyrði 

auðgunarbrota er að um sé að ræða fjárvinning og hafi verknaðarandlagið ekki 

fjárgildi er ekki um fjárvinning að ræða. Leiði háttsemi hvorki til fjárvinnings né 

fjártjóns felur sú háttsemi ekki í sér röskun á fjárskiptagrundvellinum.  

Sem dæmi um atvik sem raska ekki fjárskiptagrundvellinum, þ.e. hafa ekki í för með 

sér fjárvinning og fjártjón, má nefna heimildarlausa notkun á hlut sem gæti fallið undir 

nytjastuld, sbr. 259. gr. hgl.,163 t.d. þegar maður tekur hjól í heimildarleysi og hjólar á 

því heim til sín án þess að hafa þann ásetning að kasta eign sinni á það. Hjólið 

verður ekki fyrir neinu tjóni og ratar aftur í hendur eiganda síns. 

Annað dæmi sem má nefna er þegar verðmæti hlutar er of lítið til að geta talist vera 

andlag auðgunarbrota, t.d. tékkahefti. Það að stela tékkahefti fellur ekki undir þjófnað 

þar sem tékkaheftið telst ekki hæft andlag þjófnaðar þar sem það er of verðlítið. Ef 

hins vegar sá sami notar blað út heftinu í viðskiptum hefur hann gerst sekur um 

skjalafals. Í Hrd. 177/1985 er maður ákærður fyrir þjófnað og skjalafals en hann stal 

tékkahefti og notaði út því þrjá tékka. Segir orðrétt í niðurstöðu dómsins: 

Ekkert liggur fyrir um verðmæti tékkaheftisins, og hefur ekki verið sýnt fram á, að það 
geti talist andlag þjófnaðar. Verður ákærði sýknaður af ákæru um brot gegn 244. gr. 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940, en með því að nota í lögskiptum þrjá tékka með 
fölsuðum nafnritunum hefur hann brotið gegn 1. mgr. 155. gr. sömu laga. 

Loks skal það tekið fram að þegar refsiverð háttsemi beinist að verðmætum sem 

komin eru í vörslu einstaklings með ólögmætum hætti, t.d. stolin verðmæti, getur 

háttsemin fallið undir auðgunarbrot.164 Það kemur því ekki í veg fyrir að um 

auðgunarbrot teljist vera að ræða að gagnaðilinn hafi fengið verðmætin með 

ólögmætum hætti.  

                                            
161  Jónatan Þórmundsson, „Auðgunarásetningur“, bls. 342 - 343. 
162  Sama heimild, bls. 343. 
163  Sama heimild, bls. 343. 
164  Sama heimild, bls. 343. 
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Af ofansögðu er ljóst að ráðstöfun eða athæfi þarf að leiða til fjárvinnings og fjártjóns. 

Andlag brotsins þarf að hafa fjárhagslegt gildi sem annar maður á eignarétt yfir. Hafi 

andlag brotsins lítið sem ekkert fjárgildi er ekki um að ræða röskun á 

fjárskiptagrundvellinum og því ekki auðgunarbrot.  

6.2.1.3 Ólögmæt fjármunayfirfærsla 

Ólögmæt fjármunayfirfærsla er svo þriðja einkenni auðgunar. Er átt við að fjármunir 

færist frá eiganda, eða vörslumanni, yfir til hins brotlega, eða eftir atvikum þriðja 

manns, með ólögmætum hætti. Þegar talað er um yfirfærslu er ekki ætíð átt við að 

fjármunir skipti um hendur heldur er átt við að yfirfærslan feli í sér röskun á 

eignaskiptingunni. Sem dæmi má nefna tileinkunarbrot, t.d. fjárdráttur, þar sem 

brotamaður hefur vörslur hlutarins og til þeirra hefur stofnast á lögmætan hátt en þá 

er hægt að segja að yfirfærslan sé fremur huglæg, þ.e. verðmætin skipta ekki um 

hendur en brotamaður hefur þó eignað sér hlutinn, t.d. með hagnýtingu hans í eigin 

þágu. Þegar fjársvik eiga í hlut lýtur yfirfærslan ekki að sömu verðmætum heldur 

felast verðmætin yfirleitt í endurgjaldi, t.d. fyrir vöru, vinnu eða þjónustu og því skipta 

verðmætin í flestum tilvikum raunverulega um hendur í fjársvikamálum.165  

6.2.2 Huglæg skilyrði 
Huglægu skilyrði 243. gr. hgl. eru í raun afstaða geranda til auðgunar. Ákvæðið er 

viðbótarlýsing við 18. gr. hgl. sem bætir því við sem skilyrði að ásetningurinn nái ekki 

aðeins til verknaðarins sjálfs heldur hafi einnig verið ásetningur að auðgast við 

verknaðinn.  

Huglæg afstaða brotamanns til auðgunar skv. 243. gr. hgl., þ.e. ásetningur, þarf að 

ná til allra hlutrænu efnisþátta auðgunar sem eru: efnisleg skerðing, röskun á 

fjárskiptagrundvellinum og ólögmæt fjármunayfirfærsla. Ásetningur til auðgunar er 

ekki takmarkaður við beinan ásetning heldur er talið að öll stig ásetnings nægi, þ.e. 

beinn ásetningur, líkindaásetningur og dolus eventualis, líkt og hvað varðar ásetning 

til verknaðar, skv. 18. gr. hgl.166  

Háttsemi brotamanns hefur verið heimfærð undir fjársvik skv. 248. gr. hgl. án þess 

að um beinan ásetning hafi verið ræða heldur í raun veruleg hætta á því að háttsemi 

valdi tjóni.  
                                            
165 Jónatan Þórmundsson, „Auðgunarásetningur“, bls. 343. 
166  Sama heimild, bls. 344. 
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Hrd. 161/1949: Ákærði tók á leigu herbergi á Hótel Borg. Hann gat staðið lengi vel í 
skilum með greiðslurnar en þó kom að því að ákærði gat ekki greitt en flutti þó ekki 
sjálfviljugur út úr herberginu. Í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest var af Hæstarétti 
kemur fram að af gögnum málsins hafi verið ljóst, að ákærði lifði um efni fram með 
því að búa á Hótelinu og að honum átti að vera ljóst sjálfum, að hann hafði ekki 
möguleika til að greiða fyrir dvöl sína þar. Háttsemi ákærða var heimfærð undir 248. 
gr. hgl. eða fjársvik.  
 
Ákærði tók sér gistingu að Hótel Garði. Ákærði fór af hótelinu án þess að greiða 
reikninginn. Fram kom í niðurstöðum héraðsdóms sem staðfest var af Hæstarétti að 
tekjur hans um þetta leyti voru ekki svo miklar, að hann gæti búist við að geta staðið 
straum af svo hárri greiðslu fyrir svefnstað sinn, sem hér var um að ræða. Háttsemi 
ákærða var heimfærð undir 248. gr. hgl. eða fjársvik.  
 
Hrd. 93/1999: Málavextir voru þeir að ákærði keypti bifreiðar með gjaldfresti sem 
hann seldi skömmu síðar. Í niðurstöðu héraðsdóms kom fram: „[…] þykir ekki verða 
hjá því komist að sakfella ákærða fyrir fjársvik, því eins og fjárhagsstöðu hans var 
háttað gat honum ekki dulist að hann gæti ekki staðið við skuldbindingar sínar, enda 
er ekkert komið fram sem bendir til þess að hann hafi gert neinar ráðstafanir í þá 
átt. Þegar ofangreint er virt er að mati dómsins ekki varhugavert að telja sannað, þrátt 
fyrir neitun ákærða, að hann hafi gerst sekur um þá háttsemi, sem honum er gefin að 
sök í ákæru […]. Er háttsemi ákærða réttilega heimfærð í ákæru til 248. gr. almennra 
hegningarlaga.” 

Af ofangreindum dómum Hæstaréttar er ljóst að lægsta stig ásetnings nægir til að 

háttsemi verði heimfærð undir 248. gr. hgl. eða fjársvik. Um nánari umfjöllun um 

ásetning vísast í kafla 6.1. 

Í sumum tilvikum þykir rétt að slaka á fullum ásetningskröfum167 varðandi hlutræna 

þætti auðgunar skv. 243. gr. hgl. sem leiðir til þess að veruleg fjártjónshætta nægir til 

sakfellingar. Slík tilslökun getur átt við um fjársvik, fjárdrátt, umboðssvik og skilasvik. 

Þessi tilslökun á ekki við um ásetning til verknaðar skv. 18. gr. hgl. Tilslökun á fullum 

ásetningskröfum er fólgin í því, að geri brotamaður sér grein fyrir því að veruleg 

fjártjónshætta fylgi háttsemi hans getur það nægt til sakfellingar.168 Hann verður því 

að hafa skapað verulega hættu á fjártapi og hann verður að skilja áhættuna. Hve 

mikil áhætta þarf að vera til staðar er breytilegt, þ.e. meta þarf hvert tilvik fyrir sig 

hvort að háttsemi hafi haft í för með sér verulega fjártjónshættu.169  

Fræðimaðurinn Jónatan Þórmundsson telur að hægt sé að miða við að jafnmiklar 

líkur séu á því að athöfn valdi fjártjóni og farsælli niðurstöðu. Í þeim tilvikum sem 

                                            
167  Á dönsku: Modificeret forsætskrav. 
168  Jónatan Þórmundsson, „Auðgunarásetningur“, bls. 347. 
169  Færch, Kompendium til strafferettens, bls. 84. 
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meiri líkur eru á því að háttsemi leiði af sér fjártjón er hægt að segja að háttsemi 

valdi verulegri fjártjónshættu.170  

6.2.3 261. gr. hgl. 

Skilyrði þess að sakfellt verði fyrir fjársvik, eða eftir atvikum annað auðgunarbrot, er 

að ásetningur til auðgunar hafi legið fyrir á brotastundu, sbr. 243. gr. hgl. Hafi 

auðgunarásetningur ekki verið til staðar, eða eftir atvikum, að ásetningur til auðgunar 

þykir ekki sannaður þá kemur ákvæði 261. hgl. til skoðunar en það hljóðar svo:  

261. gr. Hafi maður drýgt athafnir sams konar þeim, sem í 248.–250. gr. getur, án 
þess að auðgunartilgangur þyki sannaður, þá varðar það sektum eða fangelsi allt að 
1 ári. 

Ákvæði 261. gr. hgl. er lögfest í XXVII. kafla laganna og flokkast því ekki undir 

auðgunarbrot. Athöfn sem er hlutrænt séð sambærileg og athöfn, sem bann er lagt 

við með 248. gr. hgl. en uppfyllir ekki skilyrði 243. gr. hgl. getur varðað við 261. gr. 

hgl. Ákvæðið tekur einnig til athafna sem eru sambærilegar og ákvæði 249. og 250. 

gr. hgl. ef hlutlæg skilyrði þeirra eru uppfyllt en ekki skilyrðið um 

auðgunarásetning.171 Rétt er þó að geta að krafan um ásetning til verknaðar skv. 18. 

gr. verður ávallt að vera til staðar, þ.e. almennar ásetningskröfur.  

Í Hrd. 131/1992 var sýknað af broti gagnvart 248. gr. hgl. eða fjársvikum þar sem 

ekki þótti sannað að ásetningur til auðgunar hafi legið fyrir á brotastundu en brot í 

stað þess heimfært undir 261. gr. hgl. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom fram:  

Þegar atvik málsins 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 
áfrýjaða 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. Ber að sakfella þá eftir þeirri lagagrein 
samkvæmt heimild í 3. mgr. 118. gr. laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála, 
enda gafst kostur á því við munnlegan málflutning fyrir Hæstarétti að reifa málið og 
koma að vörn með hliðsjón af 261. gr. 

Hægt er því að segja að ákvæði 261. gr. hgl. sé varaskeifa fyrir ákvæði 248. – 250. 

gr. sömu laga, þ.e. að ákvæðið nái til þeirra athafna sem 248. – 250. gr. hgl. tiltekur 

sem refsiverða háttsemi en ekki tekst að sýna fram á að ásetningur til auðgunar skv. 

243. gr. hgl. hafi legið fyrir.  

                                            
170  Jónatan Þórmundsson, Þættir um auðgunarbrot, Sérstakur hluti, bls. 228. 
171  Sama heimild, bls. 208. 
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7 Mörk fjársvikaákvæðis hgl. gagnvart öðrum ákvæðum laganna 
Að framan hefur verið farið ítarlega í þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi til að 

unnt sé að refsa fyrir brot sem heyrir undir 248. gr. hgl. eða fjársvik. Því næst verður 

farið nánar í hvað fellur undir fjársvik og hvað ekki, með öðrum orðum hver jaðartilvik 

fjársvika eru. Skoðuð verða nokkur tilvik sem upp geta komið og verður með því 

leitast við að skýra ákvæði fjársvika enn nánar. Ekki er um að ræða tæmandi 

talningu af tilvikum sem upp geta komið enda slíkt ómögulegt, þ.e. að sjá fyrir öll 

möguleg tilvik, m.a. vegna þess að fjársvikaákvæðið setur litlar sem engar skorður 

við það hvernig villa er vakin, styrkt eða hagnýtt.   

Í ákæru þarf að lýsa því broti sem ákært er fyrir og þarf sú lýsing í raun að spegla 

það ákvæði sem vitnað er til, sbr. c. liður 152. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála, en slíkt er vandasamt verk. Í Hrd. 420/2005, umfjöllun um 18. – 20. lið 

ákærunnar, kemur fram orðrétt: „Þessi háttsemi varnaraðilans [J] er í ákæru talin 

varða aðallega við 247. gr. almennra hegningarlaga, en til vara 249. gr. þeirra, […]. 

Þessi heimfærsla er ekki í samræmi við þann verknað, sem lýst er í ákæru, en þar er 

í engu greint frá háttsemi, sem gæti fallið undir verknaðarlýsingu 247. gr. almennra 

hegningarlaga.” Því getur verið erfitt að ákæra fyrir tvö ákvæði, t.d. fjársvik en 

umboðssvik til vara, því þá þarf að lýsa broti þannig að það spegli bæði ákvæði 

fjársvika og umboðssvika.   

Mjög mikilvægt er að heimfæra háttsemi undir rétt lagaákvæði þegar ákæra er gefin 

út. Í Hrd. 47/2008172 var ákært fyrir umboðssvik en Hæstiréttur sýknaði ákærða af 

þeim sakargiftum en bendir samt sem áður á að ekki hafi verið ákært fyrir fjársvik. 

Fjársvikaákvæði hgl. skarast í sumum tilvikum á við önnur ákvæði og því geta komið 

upp tilvik þar sem vafi leikur á um undir hvaða ákvæði háttsemi fellur. Því er 

gagnlegt, og í raun nauðsynlegt, að skoða hvar mörk fjársvikaákvæðisins liggja, þ.e. 

hver jaðartilvik fjársvika eru.  

Eftirfarandi umfjöllun miðast út frá fjársvikaákvæðinu, þ.e. þegar háttsemi er komin út 

á jaðar fjársvikaákvæðisins og mögulegt er að háttsemin falli undir annað ákvæði. 

Umfjöllunin verður því í eins litlum mæli og unnt er um einkenni og skilyrði hinna 

ákvæðanna. Þau auðgunarbrot sem skarast einna helst við fjársvik eru fjárdráttur, 

umboðssvik og þjófnaður en einnig getur fjársvikabrotið skarast við skjalafals. Verður 
                                            
172  Dómur reifaður í kafla 5.3.3. 
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því næst vikið að umfjöllun um mörk fjársvika gagnvart þessum auðgunarbrotum auk 

þess sem fjallað verður um í hvaða tilvikum blekking fellur undir skjalafals en ekki 

fjársvik.  

7.1 Mörk fjársvika og umboðssvika 
Umboðssvik er auðgunarbrot sem er refsivert samkvæmt auðgunarbrotakafla hgl. 

Ákvæði umboðssvika er lögfest í 249. gr. laganna og hljóðar svo: 

249. gr. Ef maður, sem fengið hefur aðstöðu til þess að gera eitthvað, sem annar 
maður verður bundinn við, eða hefur fjárreiður fyrir aðra á hendi, misnotar þessa 
aðstöðu sína, þá varðar það fangelsi allt að 2 árum, og má þyngja refsinguna, ef mjög 
miklar sakir eru, allt að 6 ára fangelsi. 

Umboðssvik er dæmigert trúnaðarbrot og eitt helsta sérkenni umboðssvika er 

misnotkun á aðstöðu eða trúnaði og í krafti þeirrar aðstöðu aflar einstaklingur sér, 

eftir atvikum öðrum, fjárvinnings sem fenginn er á kostnað annarra. Ekki er gerð 

krafa um að fjárverðmætin séu áþreifanleg og sérgreind í vörslu geranda.173 

Umboðssvik felast því í „ólöglegri ráðstöfun fjárhagslegra verðmæta í skjóli einhvers 

konar aðstöðu, sem getur verið til komin með ýmsum hætti, oftast löglegum.”174 

Fjársvik eru hins vegar ólögmæt fjáröflun.175  

Þungamiðja umboðssvika er misnotkun á aðstöðu sem annar maður er bundinn við. 

Aðstaðan er í flestum tilvikum tilkomin í kjölfar einhvers konar samnings eða 

samkomulags.176 Þungamiðja fjársvika er hins vegar blekking, þ.e. að annar maður 

er blekktur til að aðhafast eitthvað eða eftir atvikum að aðhafast ekki. 

Verknaðarandlag umboðssvika er rúmt líkt og hvað varðar andlag fjársvika.177 

Andlag umboðssvika getur verið „hvers konar áþreifanleg eða óáþreifanleg 

fjárverðmæti, sem hafa viðskiptagildi, svo sem lausafjármunir, peningar, fasteignir, 

óbein eignarréttindi eða kröfuréttindi.”178 Andlag umboðssvika og fjársvika nær því 

nokkurn veginn yfir sömu fjárverðmæti. Það er því ólíklegt að verknaðarandlag geti 

skorið úr um hvort að tiltekin háttsemi falli undir fjársvik eða umboðssvik.  

                                            
173  Jónatan Þórmundsson, Þættir um auðgunarbrot, Sérstakur hluti, bls. 209.  
174  Sama heimild, bls. 214.  
175  Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota”, bls. 427. 
176  Jónatan Þórmundsson, Þættir um auðgunarbrot, Sérstakur hluti, bls. 216.  
177  Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota”, bls. 427. 
178  Jónatan Þórmundsson, Þættir um auðgunarbrot, Sérstakur hluti, bls. 215. 
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Umboðssvik falla undir flokk einhliða brota en fjársvik falla undir flokk tvíhliða brota. 

Þegar umboðssvik eru framin er því ekki gerð krafa um atbeina brotaþola, þ.e. þess 

sem misgert er við.179 Hins vegar er gerð krafa um atbeina brotaþola þegar fjársvik 

eiga í hlut.  

Þrátt fyrir þennan greinamun, þ.e. einhliða og tvíhliða brot, eru þau ekki eins ólík í 

framkvæmd og verknaðarlýsing ákvæðanna gefur til kynna. Þau eru oft á tíðum 

samtvinnuð og skarast með ýmsum hætti.180 Í þeim tilvikum sem fjársvik eru framin 

með því að hagnýta sér óljósa eða ranga hugmynd annars manns geta komið upp 

tilvik þar sem erfitt er að greina á milli hvort um sé að ræða fjársvik eða umboðssvik.  

Dæmi um tilvik þar sem háttsemi virðist í raun hafa verið tvíhliða sem fólst í 

hagnýtingu villu er Hrd. 47/2008181 en þar var ákært fyrir umboðssvik, skv. 249. gr. 

hgl. Í fljótu bragði virtist vera um einhliða aðgerð að ræða, þ.e. að ákærði var einn 

fyrir framan tölvu þar sem hann keypti og seldi ítrekað án þess að hafa samskipti við 

annan aðila. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom hins vegar fram:  

Við kaupin fékk hann eins og aðrir viðskiptavinir, sem fengust við gjaldeyrisviðskipti í 
netbankanum, tilboð Glitnis […] um tiltekið verð á gjaldeyrinum, sem hann samþykkti 
[…] Með þessu misnotaði ákærði sér ekki einhliða aðgang sinn að netbankanum við 
gjaldeyrisviðskiptin og verður háttsemi hans því ekki heimfærð undir 249. gr. 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Verður ákærði því sýknaður af þeim 
sakargiftum, en hann hefur ekki í máli þessu verið borinn sökum um fjársvik 
samkvæmt 248. gr. laganna. 

Hæstiréttur virðist vísa til þess að háttsemin hafi verið tvíhliða, þ.e. að ákærði hafi 

hagnýtt sér villu kerfisfræðings bankans. Eins og áður hefur komið fram falla 

umboðssvik undir flokk einhliða brota og því er ekki gerð krafa um atbeina brotaþola 

við framningu brotsins. Í niðurstöðu málsins kemur einnig fram: „en hann hefur ekki í 

máli þessu verið borinn sökum um fjársvik”. Með þessu orðalagi virðist dómurinn 

gefa það í skyn að háttsemin hafi átt undir 248. gr. hgl. eða fjársvik. Er þetta gott 

dæmi sem sýnir hvað mörk ákvæðanna geta verið óljós og oft á tíðum erfitt að sjá 

hvort háttsemi hafi verið einhliða eða tvíhliða.  

Hér vaknar þó sú spurning hvort að rétt sé að sýkna með þeim rökum að háttsemi 

hafi ekki verið einhliða? Í ákvæði umboðssvika kemur ekki fram að háttsemi geti ekki 

verið tvíhliða þó að ljóst sé að ekki er gerð krafa um tvíhliða brot. Þegar ofangreint 
                                            
179  Jónatan Þórmundsson, Þættir um auðgunarbrot, Sérstakur hluti, bls. 213. 
180  Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota”, bls. 427. 
181  Dómur reifaður í kafla 5.3.3.  
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mál er skoðað er þó hægt að fallast á það að háttsemin virðist uppfylla öll skilyrði 

fjársvika og því á sú grein ef til vill betur við. Ekki er þó útilokað að tvö ákvæði geti 

náð yfir sömu háttsemi í undantekningartilvikum, þ.e. að ákvæðin skarist með 

örlitlum hætti. Verður að telja að það sé í raun heppilegra heldur en að „bil” myndist á 

milli ákvæða þannig að viss háttsemi falli ekki undir neitt ákvæði þó svo að augljóst 

sé að um ólögmæta háttsemi er að ræða. 

Blekking einkennir flestar einhliða ráðstafanir brotamanns umboðssvika og þá einna 

helst launung en hún er þó ekki nauðsynlegur þáttur í brotinu líkt og þegar um 

fjársvik er að ræða.182 Blekkingin felst oft í því að fela þá háttsemi sem þegar hefur 

verið viðhöfð, t.d. ef starfsmaður fyrirtækis veitir lán með þeim hætti að lánsveitingin 

fellur undir umboðssvik. Blekkingin felst þá t.d. í því að leyna fyrir fyrirtækinu að 

lánsveiting hafi verið veitt með saknæmum hætti. Blekkingin beinist ekki að þeim 

sem tekur við láninu. Háttsemi brotamannsins er því einhliða þó svo að annar maður 

taki við verðmætum, þ.e. brotið beinist að fyrirtækinu en ekki þeim sem tekur við 

verðmætunum.  

Munurinn liggur hér í því að blekking er ekki fólgin í verknaðaraðferð umboðssvika 

heldur er hún notuð til að leyna því broti sem þegar hefur verið framkvæmt en í 

fjársvikamálum er blekkingin í raun hinn refsiverði verknaður. 

Þegar greina þarf á milli fjársvika og umboðssvika þá skiptir einna mestu máli 

hvenær ásetningur til auðgunar telst hafa vaknað. Oftast liggur einhvers konar 

samningur til grundvallar þegar fjársvik og umboðssvik eru framin og skiptir þá miklu 

máli hvort að ásetningur til auðgunar hafi kviknað áður eða þegar við samningsgerð 

eða síðar. Afmörkun þessara brota felst því oft í því hvenær það telst sannað að 

ásetningur til auðgunar hafa kviknað. Hafi blekkingum verið beitt til að koma 

samningi á eru allar líkur á að háttsemi falli undir fjársvik að öðrum skilyrðum 

uppfylltum.183 Afmörkun ákvæðanna felst því oft í sönnun og getur sú sönnun oft á 

tíðum verið erfið.  

Til að skýra þessa aðgreiningu nánar er hægt að skoða dóma Hæstaréttar í máli nr. 

5/1974 og 297/1997 þar sem ekki þótti sannað að ásetningur til auðgunar hafi legið 

fyrir áður eða um leið og samningur komst á.  

                                            
182  Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota”, bls. 427. 
183  Sama heimild, bls. 427. 



 58 

Í fyrra málinu var ákært fyrir brot gegn 248. hgl. og til vara brot gegn 249. gr. hgl. en 

svo háttaði til að ákærði notaði veðleyfi með öðrum hætti en samið hafði verið um. Í 

niðurstöðu dómsins sagði Hæstiréttur orðrétt: 

Ákærði J hefur gengist við því fyrir dómi, að sér hafi verið ljóst, að skjal það, er þau 
hjónin […] undirrituðu varðandi veðsetningu eignarinnar […] væri bundið við það, að 
yfirlýsingin yrði notuð til þess að stuðla að bankatryggingu vegna tilboðs hans í 
ákveðið verk. Fær framburður ákærða stoð í því, sem í ljós er leitt um aðdraganda að 
útgáfu skjalsins. Veðbréf það, sem ákærði J undirritaði […] var gefið út til tryggingar 
vegna viðskipta hans við Útvegsbanka Íslands, þ. á m. til að afla honum aukinna 
yfirdráttarheimilda hjá bankanum. Notaði ákærði J því framangreint veðleyfi 
gagnstætt því, sem til var ætlast, með saknæmum hætti. […] Eigi þykir sannað, að 
ásetningur ákærða J hafi staðið til þess í öndverðu að nota skjalið í því skyni, sem 
raun varð á. Þykir háttsemi hans varða hann refsingu samkvæmt […] 249. gr. 
almennra hegningarlaga. 

Niðurstaðan var sú að ekki var talið að ásetningur til auðgunar skv. 243. gr. hgl. hafi 

kviknað áður eða um leið og skjalið var undirritað heldur hafi ásetningur til auðgunar 

kviknað síðar, sumsé eftir undirritun.  

Í seinna málinu, Hrd. 297/1997, var m.a. ákært fyrir brot gegn 248. gr. en til vara fyrir 

brot gegn 249. gr. hgl. en þar háttaði svo til að ákærði var talinn hafa misnotað 

ábyrgðaryfirlýsingu. Í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest var af Hæstarétti kemur 

fram orðrétt:  

Dómari telur óvíst, að ásetningur ákærða til auðgunar hafi verið vakinn við útgáfu 
ábyrgðaryfirlýsingar hreppsins. Háttsemi ákærða geti því ekki fallið undir 248. gr. 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Ákærði hafi hins vegar nýtt 
ábyrgðaryfirlýsingarnar tvær andstætt því, sem um var samið og honum var trúað til, 
þannig að varði við 249. gr. sömu laga. 

Í ofangreindum dómum Hæstaréttar var niðurstaðan sú að háttsemi yrði ekki 

heimfærð undir fjársvik eða brot gegn 248. gr. hgl. þar sem ekki var talið sannað að 

ásetningur til auðgunar skv. 243. gr. hgl. hafi legið fyrir hjá ákærða áður eða þegar 

við samningsgerðina. Voru skilyrði fjársvika því ekki uppfyllt en brot ákærðu 

heimfærð undir 249. gr. hgl. eða umboðssvik. Hér var það því tímamark ásetnings til 

auðgunar skv. 243. gr. hgl. sem skar úr um hvort háttsemin yrði heimfærð undir 

fjársvik eða umboðssvik hgl.  

7.2 Mörk fjársvika og fjárdráttar 
Fjárdráttur er auðgunarbrot líkt og fjársvik og fellur fjárdráttur því einnig undir 

auðgunarbrotakafla hgl. Fjárdráttur fellur undir flokk einhliða brota, þ.e. að gerandi 
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framkvæmir einhliða aðgerð, auðgunarbrot, sem felur í sér að hlut annars manns er 

ráðstafað ólöglega.184 Kjarni fjárdráttarbrotsins er ólögmæt tileinkun á hlut eða 

pening sem er í vörslum geranda en í eigu annars manns sem hefur trúað honum 

fyrir hlut eða pening.185 

Um fjárdrátt er kveðið á um í 247. gr. hgl. og hljóðar ákvæðið svo:  

247. gr. Dragi maður sér fjármuni eða önnur verðmæti, sem hann hefur í vörslum 
sínum, en annar maður er eigandi að, án þess þó að verknaðurinn varði við 246. gr., 
þá skal hann sæta fangelsi allt að 6 árum. 
 
Hafi maður notað peninga annars manns heimildarlaust í sjálfs sín þarfir, þá skal 
honum refsað fyrir það samkvæmt 1. mgr., hvort sem honum hefur verið skylt að 
halda peningunum aðgreindum frá sínu fé eða ekki. 

Fjársvik og fjárdráttur eru nokkuð ólík brot þegar verknaðarlýsing þeirra er borin 

saman en í framkvæmd geta mörk þeirra í sumum tilvikum verið heldur óljós. Það er 

þó í raun ýmislegt sem skilur á milli þessara brota. Þau tilvik sem reyna einna helst á 

mörk milli fjársvika og fjárdráttar eru m.a. þegar einstaklingur hagnýtir sér ranga eða 

óljósa hugmynd mótaðila síns og þegar verknaður beinist að andlagi sem er í 

vörslum gerandans. 

Eins og áður hefur komið fram er andlag fjársvika nokkuð rúmt og nánast allt sem 

hægt er að meta til fjár getur fallið þar undir. Andlag fjárdráttar er hins vegar mun 

þrengra, en það eru „líkamlegir, hreyfanlegir hlutir með fjárgildi og í eigu annars 

manns en geranda, en í vörslum geranda sjálfs.”186 Því er ekki útilokað að sú staða 

gæti komið upp, þegar óljóst þykir hvort að tiltekin háttsemi eigi undir fjársvik eða 

fjárdrátt að skera megi úr mörkum þeirra með því að skoða andlag brotsins.  

Fjársvik falla undir flokk tvíhliða brota eins og áður hefur komið fram en fjárdráttur 

einhliða. Fjárdráttur felst því í einhliða aðgerð geranda og er atbeina brotaþola því 

ekki nauðsynlegur líkt og hvað varðar fjársvik.187 Þó svo að mörk einhliða og tvíhliða 

brota virðast skýr við fræðilega umfjöllun þá geta komið upp tilvik þar sem erfitt er að 

greina þar á milli. Munurinn liggur í því hvort atbeina mótaðila sé nauðsynlegur til að 

framkvæma þá athöfn sem lagaákvæði kveður á um eða ekki. Ef háttsemi lítur út 

fyrir að hafa verið tvíhliða brot þá þarf að skoða hvort að atbeina mótaðila hafi verið 

                                            
184  Hurwitz, Den danske kriminalret, bls. 407. 
185  Sama heimild, bls. 408. 
186  Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota”, bls. 428. 
187  Jónatan Þórmundsson, „Fjárdráttur”, bls. 546. 
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nauðsynleg. Ef atbeina mótaðili telst ekki hafa verið nauðsynleg eru allar líkur á því 

að háttsemin hafi í raun verið einhliða og því ekki fjársvik. 

Þegar fjársvik eru framin með því að vekja eða styrkja villu eru minni líkur á því að 

mörk fjársvika og fjárdráttar skarist heldur en þegar fjársvik eru framin með því að 

hagnýta sér villu mótaðila síns. Ástæðan fyrir því er sú, að þegar villa er vakin eða 

styrkt þá þarf gerandi að beita blekkingum við framkvæmd brotsins. Þegar villa er 

hins vegar hagnýtt þá er hún til staðar hjá brotaþola án þess að gerandi hafi haft 

nokkur áhrif á tilvist hennar. Gerandi hagnýtir sér villuna sem veldur því að háttsemin 

getur litið út fyrir að vera einhliða. Þegar svo stendur á getur verið gagnlegt að skoða 

hvenær ásetningur til auðgunar telst hafa kviknað til að skera úr um hvort athæfi falli 

undir fjársvik eða fjárdrátt. 

Líkt og áður hefur komið fram þá þarf ásetningur til auðgunar skv. 243. gr. hgl. að 

vera til staðar svo unnt sé að refsa fyrir brot á XXVI. kafla hgl., þ.e. auðgunarbrot. 

Ásetningur til auðgunar þarf að hafa kviknað áður eða um leið og refsinæmur 

verknaður er framinn.188 Afmörkun milli fjársvika og fjárdráttar getur því legið í því að 

skoða hvenær ásetningur til auðgunar hafi kviknað. Í þessu sambandi getur einnig 

skipt máli hvernig vörslum fjármunanna háttar, hvort gerandi eða einhver annar fari 

með vörslur þegar ásetningur til auðgunar vaknar. 

Dæmi um þegar reynir á mörk fjársvika og fjárdráttar er þegar einstaklingur fer í 

verslun og afgreiðslumaðurinn greiðir honum of mikið til baka. Ef hann sér, áður eða 

um leið og afgreiðslumaðurinn réttir honum afganginn, að hún hefur gert mistök en 

leiðréttir þau ekki, þá hefur hann hagnýtt sér villu afgreiðslumannsins og yrði sú 

háttsemi heimfærð undir fjársvik. Hér er hægt að segja að ásetningur til auðgunar 

hafi kviknað áður eða um leið og hann fékk verðmætin í hendurnar. Ef hann gerði sér 

ekki grein fyrir mistökunum, þ.e. villu afgreiðslumannsins, fyrr en eftir að hann fékk 

fjármunina í hendurnar, t.d. eftir að hann gekk út úr versluninni og ákveður að skila 

þeim ekki þá yrði sú háttsemi heimfærð undir fjárdrátt. Munurinn liggur í því, að í 

fyrra dæminu kviknar ásetningur til auðgunar áður eða um leið og hann fær 

fjármunina í hendurnar auk þess að afgreiðslumaðurinn telst enn vera með vörslur 

fjármunanna. Því er um tvíhliða brot að ræða þar sem að gerandinn hagnýtir sér 

umrædda villu afgreiðslumannsins. Í seinna dæminu hafa vörslur fjármunanna færst 

                                            
188  Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota”, bls. 412. 
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yfir til gerandans (það er eitt skilyrði fjárdráttar að gerandi hafi vörslur verðmætanna) 

þegar hann áttar sig á mistökunum og í framhaldi af því kviknar ásetningur um 

auðgun. Þar er því um einhliða brot að ræða með því að tileinka sér hlutinn eða 

verðmætin sem eru í hans vörslum. 

Erfitt getur verið í mörgum tilvikum að sýna fram á og sanna hvenær ásetningur til 

auðgunar hafi kviknað. Niðurstaða um það undir hvort ákvæðið fellur ræðst því oft af 

sönnun. Teljist ásetningur ekki sannaður frá upphafi, áður en vörslur hafa færst yfir til 

brotamanns, þá er sú háttsemi í flestum tilvikum heimfærð undir fjárdrátt. Í 

eftirfarandi dómum Hæstaréttar hefur reynt á einmitt þetta atriði, þ.e. hvenær 

ásetningur til auðgunar telst hafa kviknað.  

Hrd. 493/1998: H og B voru ákærðir fyrir fjárdrátt með því að hafa slegið eign sinni á 
vinnupall sem þeir höfðu haft í vörslum sínum. Málavextir voru þeir að B gerði 
samning við pallaleigu um leigu á vinnupöllum til stutts tíma og greiddi jafnframt leigu 
fyrir einn dag. Pöllunum var ekki skilað. Skýrsla var lögð fram fyrir dóminn, sem 
staðfest var af ákærðu, þar sem fram kom að H hefði ákveðið að taka á leigu 
umræddan vinnupall í því skyni að kasta eign sinni á hann. Skyldi B leigja pallinn en 
síðan myndi H stela honum og átti B að fá 350.000 kr. fyrir sinn þátt. Í niðurstöðu 
héraðsdóms, sem staðfest var síðar af Hæstarétti, sagði dómurinn að „þegar litið er til 
[…] reikula framburðar ákærða þykir ljóst að ákærði hafði ekki hreint mjöl í 
pokahorninu eftir að hann tók pallana á leigu.” „Að mati dómsins telst það sannað 
samkvæmt framansögðu að B og H hafi í sameiningu dregið sér pallana í 
auðgunarskyni. Hafa þeir með því gerst brotlegir við 247. gr. almennra 
hegningarlaga.” 

Athæfi ákærðu var heimfært undir fjárdrátt í samræmi við ákæru. Rétt er að benda á 

orðalag í niðurstöðu dómsins en þar kemur fram „eftir að hann tók vinnupallana á 

leigu” sem vísast til þess að ásetningur til auðgunar hafi kviknað eftir að hann fékk 

umrædda vinnupalla í sínar vörslur og í samræmi við það er háttsemin heimfærð 

undir fjárdrátt.  

Þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi komist að þessari niðurstöðu verður að velta þeirri 

spurningu upp hvort réttara hefði verið að heimfæra umrædda háttsemi undir fjársvik. 

Rökin fyrir því eru þau, að ef tekið er mið af ummælum ákærðu í skýrslu sem lögð 

var fyrir dóminn þar sem fram kom að ákærðu hefðu tekið vinnupallana á leigu með 

það að markmiði að kasta eign sinni á þá, verður að telja að ásetningur hafi staðið til 

auðgunar allt frá því að vinnupallarnir voru teknir á leigu. Með þeirri háttsemi var villa 

vakin eða styrkt, þ.e. að ákærðu hefðu ætlað sér að skila umræddum vinnupöllum. 

Einnig er áhugavert að skoða eftirfarandi dóm.  
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Hrd. 8/1948: Málavextir voru þeir að ákærði sagðist geta hjálpað R til að kaupa 
rafmagnseldavél. R lét hann hafa 900 kr. til þess að verða sér út um eldavélina. 
Ákærði kvaðst hafa reynt að fá eldavél en það hafi ekki tekist. Um mánuði síðar 
kvaðst hann hafa orðið fjárþurfi og notað peninginn í eigin þarfir. Hann lét R hvorki 
vita af eyðslu peninganna né að hann gæti ekki útvegað eldavélina. R reyndi að 
innheimta fjárhæðina en ákærði sagðist ekki geta endurgreitt sökum fjárskorts. 
Héraðsdómur heimfærði háttsemi ákærða undir 247. gr. hgl. eða fjárdrátt en 
Hæstiréttur var ekki sammála og heimfærði brotið undir 248. gr. hgl. eða fjársvik með 
þeim rökum að telja yrði að ákærði hafi frá upphafi ætlað að nota fjárhæðina í eigin 
þarfir. 

Hæstiréttur breytti niðurstöðu héraðsdóms þar sem hann taldi það sannað að 

ásetningur til auðgunar hafi legið fyrir hjá ákærða frá upphafi, þ.e. áður eða um leið 

og hann fékk umrædda fjárhæð í hendurnar. Af málavaxtalýsingu verður þó ekki 

annað séð en að ákærði hafi ætlað að verða R úti um rafmagnseldavélina en fram 

kom að hann hefði reynt að fá eldavél en það hafi ekki tekist. Ef þau ummæli ákærða 

eru lögð til grundvallar verður ekki betur séð en að ásetningur til auðgunar hafi 

kviknað eftir að fjármunirnir voru komnir í hans vörslur og því um einhliða tökubrot að 

ræða sem heyrir undir fjárdrátt.  

Hrd. 95/1981: Málavextir voru þeir að ákærði var sakaður fyrir að hafa tekið við 
700.000 kr. sem fyrirframgreiðslu til efniskaupa og vinnu en stóð skil á hvorugu. 
Ákærði notaði peningana í þágu fyrirtækis síns. Var háttsemin í ákæru talin varða 
aðallega við 248. gr. hgl. en til vara við 247. gr. hgl. Ákærði gaf þá skýringu að hann 
hefði verið settur í afplánun refsingar og því hafi verkið lent í undandrætti. Í 
niðurstöðu héraðsdóms, sem staðfest var síðar af Hæstarétti, segir að ekki þyki 
sannað að ákærði hafi haft í huga að nota peninginn sem hann fékk í 
fyrirframgreiðslu án þess að vinna verkið. Hins vegar sé það ljóst að ákærða hafi 
verið óheimilt að ráðstafa peningunum nema í þágu verksins. Með því að eyða 
peningunum til annars hafi hann gerst sekur um fjárdrátt sem varði við 247. gr. hgl.  

Í ofangreindum dómi var ekki talið sannað að ásetningur til auðgunar hafi legið fyrir á 

þeirri stundu sem ákærði fékk fyrirframgreiðslu til efniskaupa í hendurnar heldur hafi 

hann kviknað síðar, þ.e. eftir að vörslur fjármunanna höfðu flust yfir til ákærða. Því 

var um einhliða tileinkunarbrot að ræða og háttsemin heimfærð undir fjárdrátt. 

Ofangreindir dómar Hæstaréttar sýna að oft getur verið erfitt að greina hvar mörk 

þessara brota liggja og oft á tíðum erfitt að sanna og sýna fram á hvenær ásetningur 

til auðgunar hafi kviknað. Því veltur það oft á sönnun um hvenær ásetningur telst 

hafa kviknað undir hvaða ákvæði háttsemi fellur.  
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7.3 Mörk fjársvika og þjófnaðar 
Þjófnaður er auðgunarbrot sem lögfest er í auðgunarbrotakafla hgl. undir ákvæði 

244. gr. sem hljóðar svo:  

244. gr. Þjófnaður á fjármunum eða orkuforða varðar fangelsi allt að 6 árum. 
 
Ef þjófnaðarbrot er sérstaklega stórfellt, svo sem vegna verðmætis þess, sem stolið 
var, eða hvernig hinu stolna eða geymslu þess var háttað, vegna aðferðarinnar, sem 
höfð var við þjófnaðinn, eða hættu, sem honum var samfara, svo og þegar þjófnaður 
er framinn af mörgum í sameiningu eða sami maður hefur gerst sekur um marga 
þjófnaði, þá skal refsing að jafnaði ekki vera lægri en 3 mánaða fangelsi. 

Verknaðarandlag þjófnaðar eru fjármunir eða orkuforði sbr. 244. gr. hgl. Með 

fjármunum er átt við líkamlega, hreyfanlega hluti sem hægt er að meta til fjár.189 

Andlag þjófnaðar miðast við að hægt sé að taka hlut sem hefur fjárverðmæti og fara 

með hann.190 Andlag þjófnaðar er því þrengra en andlag fjársvika. 

Þjófnaður flokkast sem einhliða tökubrot en fjársvik fellur undir flokk tvíhliða brota. 

Hægt er að búa til dæmi sem sýnir nokkuð vel hvernig hægt er, í vissum tilvikum, að 

aðgreina þessi brot með því að skoða hvort athæfi hafi verið einhliða eða tvíhliða. 

Einstaklingur stelur greiðslukorti og fer annars vegar með það í hraðbanka, slær inn 

öryggisnúmer (pin-númer) og tekur út pening og hins vegar í verslun og notar kortið 

til að greiða fyrir vörur. Í fyrra dæminu fellur brotið undir þjófnað, einhliða brot, en í 

seinna dæminu fellur það undir fjársvik, þ.e. að nota kortið í verslun þar sem 

afgreiðslumaður tekur við kortinu og rennir því í gegnum posa. Þar erum við komin 

með aðila á móti gerandanum og því fellur sú háttsemi undir tvíhliða brot. 

Brotamaður er að blekkja afgreiðslumanninn með því að vekja þá villu, eða styrkja 

villu, að brotamaður sé eigandi greiðslukortsins og hafi heimild til að greiða með því í 

viðskiptum.  

Blekking getur verið til staðar þegar þjófnaður er framinn líkt og þegar fjársvik eru 

framin. Blekkingin beinist gagnvart öðrum manni og er hægt að segja að hún sé til 

þess fallin að skapa geranda brotatækifæri án þess þó að teljast óhjákvæmileg og 

nauðsynleg. Þegar svo stendur á getur þjófnaðarbrotið litið út fyrir að vera tvíhliða 

brot þó svo að það sé það í raun ekki. Það sem greinir á milli þjófnaðar og fjársvika 

þegar svo stendur á er að blekking er óhjákvæmilegt og nauðsynlegt skilyrði fjársvika 

                                            
189  Jónatan Þórmundsson, Þættir um auðgunarbrot, Sérstakur hluti, bls. 67.  
190 Sama heimild, bls. 69. 
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en öðru máli gegnir um þjófnað.191 Eftirfarandi dómur Hæstaréttar útskýrir þetta 

nánar. 

Hrd. 180/1976: Tveir menn voru ákærðir fyrir þjófnað. Málsatvik voru m.a. þau að 
ákærðu keyrðu út í sveit í þeim tilgangi að stela hestum. Þegar þeir voru að reyna að 
ná hestunum kom að þeim ungur piltur. Ákærðu blekktu piltinn til þess að aðstoða sig 
við að ná hestunum með því að segjast vera eigendur þeirra. Háttsemin var heimfærð 
undir 244. gr. hgl. eða þjófnað.  

Af ofangreindum dómi Hæstaréttar má sjá að blekkingum var beitt við framkvæmd 

hins refsinæma verknaðar, þ.e. þjófnaðarins. Auðveldlega er hægt að sjá fyrir að 

sama niðurstaða hefði að öllum líkindum orðið þó svo að blekkingaþátturinn væri 

tekinn út úr atburðarásinni, þ.e. þeir hefðu t.a.m. getað farið og komið aftur eftir að 

pilturinn var horfinn á braut. Blekkingarþátturinn var því ekki óhjákvæmilegur og 

nauðsynlegur til þess að fremja brotið. Hefði hins vegar komið að þeim 

umsjónarmaður sem hefði getað stoppað þá í því að taka hestana og þeir hefðu 

blekkt hann með sama hætti og unga piltinn, þ.e. vakið þá villu að þeir ættu hestana, 

þá hefði háttsemin að öllum líkindum fallið undir 248. gr. hgl. eða fjársvik, sbr. Hrd. 

152/1954. 

7.4 Mörk fjársvika og skjalafals 
Skjalafals er refsivert athæfi sem lögfest er í 155. gr. hgl. og hljóðar svo:  

155. gr. Hver, sem notar falsað skjal til þess að blekkja með því í lögskiptum, skal 
sæta fangelsi allt að 8 árum. Skal það einkum metið refsingu til þyngingar, ef skjalið 
er notað sem opinbert skjal, viðskiptabréf eða erfðaskrá. 
 
Sömu refsingu varðar að nota fölsuð gögn, sem geymd eru á tölvutæku formi, til að 
blekkja með þeim í lögskiptum. 
 
Hafi aðeins verið um lítilræði að tefla, eða miklar málsbætur eru að öðru leyti, einkum 
ef fremjandi hefur ekki ætlað að baka öðrum tjón, má beita fangelsi allt að 1 ári eða 
sektum. 

Ákvæði 155. gr. hgl. er að finna í XVII. kafla laganna og fellur skjalafals því ekki undir 

auðgunarbrot. Þar sem skjalafals fellur ekki undir auðgunarbrot er ekki gerð krafa um 

ásetning til auðgunar skv. 243. gr. hgl. en ásetningur til verknaðar skv. 18. gr. verður 

að sjálfsögðu að vera til staðar. 

Skjalafals tæmir í flestum tilvikum sök gagnvart fjársvikum og öðrum 

                                            
191  Jónatan Þórmundsson, „Fjárdráttur”, bls. 547. 
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auðgunarbrotum hgl.192 Refsimörk 155. gr. hgl. eru hærri heldur en refsimörk 

auðgunarbrota sem gefur þá vísbendingu að þeim hafi verið ætlað að tæma sök 

gagnvart auðgunarbrotum þegar auðgunarásetningur er til staðar.193 Sem dæmi um 

slíka sakartæmingu má sjá í dómi Hæstaréttar í máli 372/2002. Í niðurstöðu dómsins 

kom fram: 

Í I., II. og V. kafla ákæru eru brot hans talin varða við 248. gr., 248. gr., sbr. 20. gr., og 
1. mgr. 155. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Síðastgreinda ákvæðið tæmir 
sök gagnvart því fyrstnefnda og verða þessi brot því einvörðungu heimfærð til 1. mgr. 
155. gr. laganna. 

Í ákvæðinu kemur fram það skilyrði að blekking sé höfð uppi með því að nota falsað 

skjal. Falsað skjal er skjal, „með því efni, sem það hefur, stafar ekki frá þeim manni, 

sem það gefur sjálft til kynna, að það sé frá, eða vitað er um, að það á að stafa 

frá.”194  

Skjalafals fellur því undir flokk tvíhliða brota líkt og fjársvik og felst í því að blekkja 

annan mann með. Munurinn liggur þó í því að þegar um skjalafals er að ræða er 

gerð sú krafa að falsað skjal sé notað við blekkinguna. Ef skjal er notað til að blekkja 

annan mann án þess að það sé falsað þá varðar háttsemin ekki við skjalafals skv. 

155. gr. hgl. en gæti fallið undir fjársvik skv. 248. gr. hgl. að öðrum skilyrðum 

uppfylltum. Þessu til nánari skýringar er hægt að nefna dóm Héraðsdóms 

Reykjavíkur (S-2078/2006).  

S-2078/2006: Málsatvik voru þau að ákærða fór í verslun og greiddi fyrir vörur með 
því að framvísa stolnu greiðslukorti og falsa nafn eiganda kortsins á nótuna. 
Háttsemin var heimfærð undir 155. gr. hgl. eða skjalafals.  
 
Ákærða hringdi í þjónustuver símafyrirtækis og greiddi fyrir símainneign með því að 
gefa heimildarlaust upp númer á greiðslukorti sem hún hafði stolið. Háttsemin var 
heimfærð undir 248. gr. hgl. eða fjársvik.  

Af ofangreindum dómi héraðsdóms sést hvar mörk brotanna liggja en í báðum 

tilvikum var um blekkingu að ræða. Munurinn liggur þó í því, að í fyrra tilvikinu falsar 

ákærða undirskrift eiganda greiðslukortsins en í seinna tilvikinu er ekki um fölsun að 

ræða heldur einungis blekkingu og því féll sú háttsemi undir fjársvik. Ef notað er 

stolið greiðslukort í viðskiptum og nafn eigandans er falsað á nótuna, en undirskrift er 

ólæsileg, fellur háttsemi undir fjársvik en ekki skjalafals, sbr. dómur Héraðsdóms 

                                            
192  Gunnar Guðmundsson, „Um skjalafals”. Úlfljótur 1977 (3-4), bls. 168.  
193  Sama heimild, bls. 168-169.  
194  Alþingistíðindi, A-deild, 1939, bls. 382. 
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Norðurlands eystra í máli S-55/2008. Af því má daga þá ályktun að ef maður notar 

stolið greiðslukort til að greiða með í viðskiptum og ritar nafn sitt undir nótuna yrði 

slík háttsemi metin sem fjársvik en ekki skjalafals þar sem ekki er um fölsun að 

ræða.   

Hér vaknar sú spurning hvort háttsemi eigi undir fjársvik eða skjalafals ef skjal er 

falsað en samþykki liggur fyrir þeirri fölsun og sama skjal er notað til þess að blekkja 

annan mann? Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 461/1996 var ákært fyrir skjalafals en 

niðurstaðan var sú að háttsemin ætti ekki undir skjalafals þar sem samþykki lá fyrir 

meintri fölsun, þ.e. ákærða hafði fengið leyfi til að rita nafn annars manns á tiltekið 

skjal. Af þessu má draga þá ályktun að ef slíkt skjal yrði í framhaldinu notað til að 

blekkja annan mann til að aðhafast eitthvað eða láta eitthvað ógert að slík háttsemi 

gæti fallið undir fjársvik, að öðrum skilyrðum fjársvika uppfylltum.  

7.5 Samantekt 
Ljóst er að mörk fjársvika skarast þó nokkuð á við umrædd brot hegningarlaganna. 

Þegar sannað þykir að ásetningur hafi verið til staðar, bæði skv. 18. og 243. gr. hgl. 

og háttsemi hefur leitt af sér fjárvinning og fjártjón en nokkur vafi leikur á því hvort að 

háttsemi eigi undir 248. gr. hgl. eða annað auðgunarbrot eru nokkur atriði sem vert 

er að líta á sem geta hjálpað til að skera úr um heimfærslu brotsins. Hér að ofan 

hefur verið leitast við að aðgreina fjársvik frá tilteknum brotum hegningarlaganna og 

verður nú dregið saman það sem áður hefur komið fram.  

Það sem mestu máli skiptir þegar skoðað er hvort að háttsemi falli undir fjársvik eru 

eftirfarandi atriði. Til að byrja með þarf að skoða hvort athæfi falli undir flokk tvíhliða 

brota. Ef athæfi lítur út fyrir að vera tvíhliða brot þarf að ganga úr skugga um að 

atbeina annars manns hafi í raun verið nauðsynlegur, þ.e. hefði verið hægt að taka 

mótaðilann út úr atburðarrásinni en sama niðurstaða orðið? Eins og áður hefur 

komið fram er það skilyrði svo að unnt sé að færa háttsemi undir 248. gr. hgl. að um 

atbeina blekkingarþola hafi verið að ræða. Einnig skiptir miklu máli að skoða hvort að 

blekkingu hafi verið beitt við framkvæmd brotsins en blekking er óhjákvæmilegt 

skilyrði fjársvika. Ef niðurstaðan er sú að blekkingu hafi verið beitt þarf að skoða 

hvort blekkingin hafi verið nauðsynleg. Blekkingu getur í sumum tilvikum verið beitt til 

að fremja önnur brot en fjársvik, t.d. þjófnað en þá er blekkingu m.a. beitt til að skapa 

brotafæri. Hafi blekkingu þó verið beitt með fölsuðu skjali fellur háttsemin að öllum 
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líkindum undir skjalafals. Þar sem skjalafals tæmir sök gagnvart fjársvikum er refsað 

fyrir skjalafals um leið og falsað skjal er á einhvern hátt notað til að blekkja 

mótaðilann. Hafi nafn annars manns verið ritað á skjal með leyfi þess manns er ekki 

um fölsun að ræða. Ef slíkt skjal er notað til þess að blekkja annan mann til að 

aðhafast eitthvað, eða eftir atvikum að aðhafast ekki, getur sú háttsemi fallið undir 

fjársvik að öðrum skilyrðum uppfylltum. Það sem skiptir mjög miklu máli þegar 

aðgreina þarf fjársvik frá öðrum brotum er að skoða hvenær ásetningur til auðgunar 

telst hafa kviknað. Ásetningur til auðgunar þarf að ná yfir alla verknaðarþætti brotsins 

eins og því er lýst fullfrömdu í ákvæði og því skiptir miklu máli við aðgreiningu frá t.d. 

fjárdrætti og umboðssvikum að skoða hvenær í atburðarásinni ásetningur telst hafa 

kviknað. Loks þarf að gæta að andlagi brotsins en í sumum tilvikum er mögulega 

hægt að aðgreina háttsemi með því að skoða að hverju brot beinist.  

Það eru því mörg atriði sem að þarf að gæta þegar háttsemi er heimfærð undir 

lagaákvæði. Hér hefur þó verið leitast við að gefa nokkra leiðbeiningu á því hvaða 

atriði það eru sem skilja á milli ofangreindra brota.  

8 Lokaorð 
Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að svara þeirri spurningu hver séu skilyrði 

fjársvika, þ.e. hvað þarf að vera uppfyllt svo að unnt sé að refsa fyrir fjársvik og hver 

séu mörk fjársvika gagnvart öðrum ákvæðum laganna. Fjallað hefur verið ítarlega 

um hvert og eitt skilyrði og útskýrt nánar hvernig þau eru túlkuð með vísan til dóma 

og fræðirita.  

Farin var sú leið að skipta umfjölluninni um skilyrði fjársvika upp í annars vegar 

hlutlæg skilyrði fjársvika og hins vegar huglæg skilyrði fjársvika. Til að hægt sé að 

refsa fyrir brot sem varðar 248. gr. hgl. þurfa bæði hin hlutlægu og hin huglægu 

skilyrði fjársvika að vera uppfyllt.  

Niðurstaðan var sú að hægt er að skipta hlutlægum skilyrðum fjársvika gróflega upp í 

fimm skilyrði. Til að byrja með þá falla fjársvik undir flokk tvíhliða brota eins og sést 

af orðum ákvæðisins: „koma öðrum manni til að”. Það er því fyrsta skilyrði fjársvika 

að um atbeina annars manns hafi verið að ræða. Í flestum tilvikum er þetta skilyrði 

nokkuð skýrt og lítill vafi á því að háttsemin hafi verið tvíhliða. Þó getur komið upp 

vafi þegar villa (röng eða óljós hugmynd) er hagnýtt þar sem hagnýting villu getur í 
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fljótu bragði litið út sem einhliða háttsemi. Mikilvægt er því að skoða mjög vel hvernig 

atvikum er háttað og hvort að um atbeina annars manns hafi verið að ræða og að 

hann hafi verið nauðsynlegur. Annað skilyrði fjársvika er að háttsemin sem um ræðir 

hafi verið ólögmæt. Oftar en ekki er ólögmætisfyrirvarinn ekki tekinn sérstaklega fram 

í lagaákvæðum en svo er þó gert í fjársvikaákvæði laganna. Ólögmætisfyrirvarinn í 

fjársvikaákvæðinu er til þess fallinn að þrengja gildissvið ákvæðisins en án hans 

myndi háttsemi sem almennt er talin refsilaus falla undir ákvæðið, þ.e. minni háttar 

blekkingar falla utan ákvæðisins. Hvað telst ólögmætt og hvað ekki þarfnast túlkunar 

í hverju og einu tilviki með hliðsjón af því hvað telst vera eðlilegt og sanngjarnt. 

Almennar gyllingar til að fegra verðmæti eru í flestum tilvikum taldar það minniháttar 

að þær falla utan gildissviðs ákvæðisins. Annað gildir þó þegar upplýsingar eru 

rangar með öllu eða varða mikilvæga eiginleika vörunnar. Slíkar upplýsingar myndu í 

flestum tilvikum teljast ólögmætar og yrði sú háttsemi virt sem fjársvik, að uppfylltum 

öðrum skilyrðum ákvæðisins. Þriðja og í raun aðalskilyrði fjársvika er að gerandi beiti 

blekkingu þegar hann fremur brotið. Blekkingin felst í því að hann vekur, styrkir eða 

hagnýtir sér ranga eða óljósa hugmynd annars manns, þ.e. villu. Hafi villa ekki verið 

til staðar fellur háttsemi ekki undir fjársvik. Engar skorður eru settar varðandi villuna í 

fjársvikaákvæðinu. Hún getur því varðað nánast hvað sem er. Einnig skiptir ekki máli 

hvort villan sé stórvægileg eða minniháttar. Það sem skiptir máli er að villa hafi verið 

til staðar og það hafi verið huglæg afstaða geranda að vekja, styrkja eða hagnýta sér 

þá villu. Fjórða skilyrði fjársvika er orsakatengsl, þ.e. að athöfn, eða eftir atvikum 

athafnaleysi, blekkingarþola þarf að vera tilkomin vegna þeirra blekkinga sem 

gerandi beitir. Háttsemi blekkingarþola þarf að vera hægt að rekja til geranda eftir 

viðurkenndum rökleiðum. Orsakatengsl verða því að vera á milli villunnar og athafna 

brotaþola og réttarröskun verður að hafa verið fyrirsjáanleg eða sennileg. Loks er 

það fimmta skilyrði fjársvika en það varðar andlag fjársvikabrotsins. Það er algert 

skilyrði að brot hafi beinst að verðmætum í eigu annars manns. Því er því alveg ljóst 

að hafi háttsemi verið viðhöfð sem lítur út fyrir að uppfylla skilyrði fjársvika að því 

undanskildu að brot beinist ekki að verðmætum, t.d. að verðlausum hlut sem hefur 

þó minjagildi fyrir eigandanum , þá er ekki um fjársvik að ræða.  

Huglæg skilyrði fjársvika eru, líkt og varðandi öll auðgunarbrot sem finna má í XXVI. 

kafla hgl., að verk hafi verið framið af ásetningi, skv. 18. gr. hgl. og í auðgunarskyni, 
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skv. 243. gr. hgl. Það er því gerð krafa um tvöfalt ásetningsstig ef refsa á fyrir 

fjársvik.  

Einnig var komist að þeirri niðurstöðu að mörk fjársvika skarast talsvert á við önnur 

ákvæði hegningarlaganna. Það sem skiptir einna helst máli við aðgreiningu fjársvika 

gagnvart öðrum brotum laganna er að skoða hvenær ásetningur til auðgunar skv. 

243. gr. hgl. hafi kviknað, að verknaður hafi verið tvíhliða og að gerandi hafi vakið, 

styrkt eða hagnýtt sér ranga eða óljósa hugmynd brotaþola.  
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