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Auðgunarbrot
Kalli úr ópremnörí ritgerð. er skrifuð"

var að lokinni samningi. hegningarlaganna
ni. 1931940, en að þcím vann höfundur.
Ríc Gooss og Krabbe voru höIö n'l lilla
sjónar, þau ekki sé vitnað til þeirra um
einstök atriði.

kalli hegningarlaga nr. Lg! l5)f1lll_011 klæðl ham koma i

„, _ ., .. _5. og 26. kalla almennra liegningarlnga trá 1869,
243. gr. í grein þessari segirgyrir lirpeþau, sem l þesxum kalla getur,skal þvi aðeins refsa, að þau hafi ierið framin i auðgunarskyni. * Einkunn

brotin þessara er sú, að“ Irelniandí reynir að“ alla sér eða öðrum févínnings
meðhlný_b1k'l Ör_urp)f_ejljón,zgry anningllllnl nemur. Brin þessi maka þvl
ljár! nindiini þeirra aðilja, er verða fyrir þeim hverju sinni, en jafnirirn;
Cl' gear_brguirn þegsuln ieiirr a löglausan hált að hinni lögskipuðu eigna-
Skíning! i þiózile'laginu, _eg h' „Æji Æla); ipiir miklu. að hal 'ð sé
umii þeirri eignaskígýngggcm l' _þgseýákx'gðallþglr sem hún gr grllndwollur
a_txínnulll'g gg zllknmu fólks. þ í er u'ðtækra relsíákiæða til verndar þess-
um hagsmunum, þar sem fjárhvötin knýr margan mann lil að reyna að afla
sér fjár ólöglega & annarra kostnað. Sýnt er af því sem nú var sagt níþaðcr {kklw ða rþer ur slaer _eign _ mi á hluti annars manns, sem

argur evðileg ur eða llev ír e'maeiyrn .hlut-
um annarra manngbr. 257. gr, Her er ekki traðkað llinm loglegu eigna-
5kl'ptínu. Þ_að__er heldur ek auömlnarbrotLþgggLulmir eru teknir að óvilja
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__ 11??? þá, 1. d. uauðungarkaup, ger-eíganda en fullt gagngiald er ____
. Beningafals oliskjalatals eru oft framin i auðgunars

skyni, en eru samt ekki regluleg auðgunarhrot, hví að með þeim er ráðizt
a aðra hagsmuni en hina lögleg“ eignaskíptingu í þjóðfélaginu. Efnis»

skipun 26. kafla l. 111119'1940 er mj 'Relsizikvæði

um ólögmæta meðferð a tundnu fe. um og fjárkúgun eru t inn i kafl-

ann, Flokkun bl'oiaulgr riiiklu__lujl_koiiin gli aður mr. Ákvæðunuin um
fja k er skipað niður unkmnt eðli þeirra. Reislakxæði um eftirfarandi

frábru ðin efnisskiþun!

hlutdeild :' auðmnarbrotuln nlmenntmgg _seit. Ákvæðin um itrekun eru gerð
einfaldari. Almenn hei Li el“ gefin til að dæma lækkaða refsingu eða láta
hana falla niður fjrir Sm;lLCi_i__d__g_llðgun?inTUl, b_yLmír5n_ran_o_g_gjárkúglm.
sbr. aður 2. mgr. & gr. laga nr. 51/1928 og 258. gr, 1. '69.

Athuga 1584 r. "{n auknu tefsin u f'iir auðgunarbrot, er opinber starfs—Q

maður fremur i sýslan sinni, Siá og ákvæði l82. l. um skyldu þeirra, sem
hafa wel—ið dæmdir oftar en einu sinni f'rir auðounarbrot, lil þess að Við-

lagðri refsingu að hlýða skipun lögreglu um að gefa sig fram um 5 ár frá

þu' þeir ljúka við að taka úr refsingu til að gefa skýrslu um dvalarstað sinn

og af hverju þeir hafi frmnfæii sitt.
Verða nú rakin refsiákx'æði um auðgunarbml.
Ææ“. Ákvzeðin uln þjófnað voru i 25. kalla 1. *59. í 231). g'r. var leigð

refsinu við svo nefndum nlrnennurn þjðinlðj. Matti þyngja refsingu allt að
2 zira betrunarhúsvinml, ei miklar sakir inl'u, einkum ef það, sem stolið var,
var mikils virði, ef innsigli un- hrotið__t_rþp eða liinla brotin eða stungin
upp eða henni var lokið upp með þj'nialikji, el stolið var frii skipbrotsmönn-
urn, i eldsvoða eða þess konar misferluin, eða ef þjófurinn tar ; þjónustu
þess, sem hann stul frá, eða hann að oðru leyti hafði sérlegt færi á að drýgja
þjófnaðinn vegna einhvers þess. sem þeir n'rtu saman að sæma} 231. gr.
1. '69 voru refsirikvæði urn stór )]'i')in11ð,_5_e_m_ varðaði allt að 8 ára hegningars
vinnu i fyrsta skipti. sem hann var framin, Stórþjófnaður var Stuldur hesta,
nautpenings eða sauðfjár uri i viðavangi eða úr liesthusum eða búfjárhu's-
um annarra manna, stuldur tiltekinna verðmæta úr kirkju, stuldur úr pósti.
Enn var það stól'þjólnaður, ei þjófurinn neytti ofbeldis eða stingtóla, þjóialykla
eða stolinna lykla til að komast inn i hús, garð við það, skip eða hann
komst þangað inn með þvi að klifra yfir luis. inur eða girðingu eða með þvi
að fara inn um glugga, reyklia'la eða önnur þesskonar op, Sérstaklega átti að
þyngja refsingu, el' þjófurinn komst á einhvern greindan hátt a naetnrþeli
inn i hibýli manna eða herbergi eða hann læddist þar inn til að geta Stole

ið a nzeturþelí. Loks var það str'irþjofnaður, ef þjófurinn var undir það bn,
inn að taka til vopna eða annarra þess konar háskalegra verkfæra sér til

varnar. Með lögum nr. 51 ' ') erðlirils hattar breytinga þessum akvaeð-

urn thigandi aki/aeðLeÆ_1_gáir; Þjófnaður a fjármunum „eða 0 u
ðar fangelsi allt að 6 árum. Ef 'óinaðarbrot eggg'r _ —

ie11t, sio sem VegilzLxlðmEithsjmgemstolið tar, eða hvernig hinu stolna
eða geymslu þess var háttað, gegna aðfer ' nar, sem höfð xar við þjófn-

4



}

aðinn, eða hættu sem honum var samfara, svo og þegar þjófnaður er framinn
af mörgum i sameiningu eða sami maður hefur gem sekur um marga þjójn—

& þá skal refsing að iaínaði ekki iera lægri en 3 m ða fangelsi. Ákvæði
þessi eru miklu gagnorðari en eldri ákvæði, en um ] þau, sem talin eru
upp l' eldri ákvæðunum, geta oft verið góð til hliðsjónar við ákvörðun refs—

ingar samkvæmi nýju ákvæðunum. Verður nú í mjög stulLu máli gerð grein
fyrir þjófnaðarbrolum.
Skvrgreiniug þ'ófna'ðnr: Taka fermetra hluta eða orku sem er eign ann—

ars manns, úr vörzlum umráðamanus með levud til þess }' auðgunarskvniið
láta témætið renna í eigu fremiauda eðaamia __manus en hins rétta gig-_
andri.

_l_)_ Þ'ólnaður verður einungiigglnlg a_jgmwll._ Hann verður þess
vegna sjaldan lraminn :l veniuleLrum seudlbrélum, sbr. hinsve ar 228._g£ En
taka sk'ala. sem geyma heimild til heimtu l'ár, L. Ll, skuldabréfa, spans]oðs-
bóka, kviuaðm reikninga 0. s. frv., er þjófnaður, þegar tilætlunin er að neyta
skjalsins lil lðglausrar lieimru ljárins i auðgunarskyni.3 Þjóinaður miðar
að þvi að svipta rénun eiganda ei n siluij. El" sameí " er um hlut. getur annar
eða einn sameigendn stolið sameignarhluta hinna sameigendanna. Sameige
andi r. d, lekur og selur sameignarbll og kastar eign sinni á andvirðið. p'ólnaður getur það verið ef annaðMhEna tekur—__lieggilgLar renni
eigu eða I'alnvel ur hjúskanareign liins__ _a,_br. l. 20/1913. Veiði hlvla l
landi og vei ivami annars__rli_annswer ekÆ_þ1'Ófnaður, lielglllruþrgLsc'rstaks
eðlis, sbr. tsk. 20, iúm' 1849 um veiði mdi og 1. " mw um lax- og sil—

ungsveiði. Hinsvegar er beimíldarlaus baka fiska úr net'um veiðieiganda
þjófuaður. Ef veiðidýr eru geymd l girðingum eða fiskar raeklaðir i til þess
gerðum tjörnum, er skilyrði til þjótnaðar fyrir hendi. .il Þ'ófn-
aður er röskun a' ör7lum og varnaði fé __„is, Ef hlutur sá, sem fremjandi
slær eign sinni á, er_i s'illls hans vörzlum eða er vörslulaus telst verknaður-.W _.l_„_.—.._.__.__________,_ _ y „„a. .,' m_ófnaður, en getur verið annað auðgunarhrol. ef hann er löglaus,
sbr. 2 s. og 247. gr. Afýþessu leiðir að hreyfanlegum hluluin einum verð-
ur stolið þar á meðal lilnuun sena skilrli_r_ eru frá fasteign. Það er þvi athuga-
mál, hvenær hlutir eru i vörzlu. Hlutur, sem er á þeim stað, sem varðveizlu—
maður hans ætlar honum eða þar sem hann getur gengið að honum nokk—
urn veginn risum, er i vörzlurn umra'ðamanns eða eiganda l, n, er búfé i
heimahögum og jafniel í aflén l vörzlum, en ef sauðkind fra Suðurlandi
flækist til Nnrðurlanr_ls__glara_r__umraðarnaðungðrzlunibenna;Það er þá
ekki brot á Vörzlum að hirða kindlna ocr eignartaka á henni áður hún væri
hirt af réttum aðilum varðaði viðmaggi maður slær á smaladegi eign
sinni á sauðkind, sem kemur í rétt hans, er verknaðurinn ekki talinn þiófn»
aður, heldur brot á 247. gr. áður 250, gr. 1. '69. Hlutur sem er í húsum um-
ráðamanns er i vörzlum hans þótt hann muni ekki ef'QLhQnum;Sama gild-
ir (. d. um annboð, er hann hefur skilið eftir á engjum sinum. Hlutur, sem
umráðamaður hefur lagt frá sér á stað, þar sem slíkur hlutur er venjulega
ekki skilinn eftir, er ! vörzlum umráðamanns, meðan hann er á staðnur_n_.
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hans a hlutn-
,

lu__u1n1aðan1ann1emma»má,að .

1311 ha lst gl 115111 menn 11'ln1aþar;ekk Hlutur er 1' voulum 1111111ða1112111ns,

þótt hann láti vinnufólk nota hann á heim eða annars staðar undil um-
sjón sinni. Hlutir sem gestir nota__aveitiialh' ',_e1ru 1'_1_'örzluVeiringamanns.
Hlutir, sem menn fá að handleika1 búð, eru 1 1 rzlu kaupmanns. Ei gestirnir
le ia 11111111111 11111111 511 1 auð un111sk1111 111 þess “3139 and111ð1ð, er það
þjófnuðu “1 maður 1eku1 t1l 1111 l1lu1 með sam )ykki eiganda eðaýmnláíawg,
hans, er tukan ekki þjófnaður, en getur ef 111 1111 1e11ð annað auðgunaulmn.
_4_)_Ell1lu1u1 e1 tekinn sam_k_vaemt reglum ne1ðan e1ta1, er það ekki þjóinað'ur.
Maður tekur ;'1 öræfum .mðkind sér til bjargar en helur bæði vilja og getu til
að bæta hana lullum fébötum _Línaðurer {ulllraminn þegar fremjandi hefur
tekið til sin hið síolnzl1 því sk1ni a_ð ha n la xerðmæti þess1 auðgunarskyni,
þótL hann se ekk1 111111111 af staðnum þar sem hann tók það Taka hlutar, f1a111-

kvæmd með þeim l1æ111, sem lýst er 1 252. gr. e1 ekk1 þjólnaðnr heldur rán.

245. gr. :br. 239. gr. l.'69. GriEdeild varðar sömur_e_lsingu sem )"ófnr
aður. & einn munur er á þjólnaði og gripdeild að heinandi leynii að
levna Éólnaðl en dngn Æigdeild 1'11___l_ey_g11,

246. 51, Fyrirsögn 25. kalla 1. '69, 1111: Um Ólogmæra meðferð á fundn-
u1n fjármunum og ýmsar lnisverðír samkvn'a. Samkvaenu 249. gr. Eirra
laga 1111ðað1 það 1—elsinou að 11'sa ekk1 111n1ln111n munum Auk1n111 refsingu
varðaði sa111kt—ae1111 2111. gr. að draga undir 513 111111111111 af 1k1p111u11 eða fara
a' annan 11111 óráðvandlega með þá. Þá var og l' 252. gr. lögð refsing 1Íð því
að 1aena 1111, þegar 11111æ11ð 1111— ekki þjófnaður. Loks var 1 250. gr. ákveðin
1el'51111» a hendur þeim, sem lngðl launnng 11 eða kastaði eign 5111111 fjan
muni annars manns, sem á annan hátt 1oru komnir að hending“ 1' vörzlur
hans Núgildandi ákvæði eru i2—16. gr. | nr. 19 1940: Það varðar sektum, vart -

haldi eða fangelsi allt að 3 árum ci maðln kasiar eign sinni á Inndna muni
eða muni, sem 111 aðgerð hans ru orzlur hans * Munir tákna
hér vitaskuld le'mæta 11111111. Gleln þess .1 við þau 11111k, er fremjandi helu1
ekkert saknæmt aðhafll með þvi að taka hina lundnn Íémuni l' vörzlur sin-
ar eða fc'munirnir eru komnir þar án hans atbeina og því án sakar af hans
hendi. l_>_ _ekki fyrr en hann slae1 eicrn sinni ;; 1e'n1un1 þess ð a_m-1111 halls
ve1ðu1 1e1' ven. En _n11__eL ekki eins og 11ð111, látið 3151 1— nun að" lýsa
ekki fundnum 111unu111£z_s_a_l_eggja launung 1 11111111, :errLkonln1r_er11 11 hend—

inuu 1' iörzlur manns. Hér er Jess þó_g__ð__g_z_gla, að láti maður langan tima liða
án þess að lýsa fundnum lemunum eða leggi launung .1' muni, er án hans 1111,

gerða eru komnir 1 1111111111 hans, geturþá111. a þess, aðgang
búinn að kasta ei rn 1111 ' 1411, Ef maðu1 dregur lindir sig slrandgóz. sem
enginn hefur tekið 1' vunlur :inar, her það“ zltllæli undil ákvæði þessarar
greinar. Sama gildir um brot það, sem lýst var i 252, gl“. 1, “69. Gert er );i
ráð lyrir að líkið sé varðvejglulaugg. Það tilvik fellur llndn' 146. gr., að maður
slær eivn sinni a búft annarra, sem komið hefur í rLtt hans á smaladegi, en
sæki maður l' haga sinn búfé annarra til að gera það að sinni eign, er
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það þjófnaður. Þá varðar__þrtð við 246 gLL'efNrplðthgtgkur i sina eigiwfe—
muni, „s m__ aðrir hafa skilið eftir i vörzlum hans án hans aðgerða, t.
rl. af glevmsku, Ef fremjandi hefur tekið hlut, sem var þá i annarra vörzlum,
i sinar vörzlur, án þess að ætla þá að gera hann að sinni eign, t. d. i mis-
grigum en ákveður siðar að slá eign sinni á hann, varðar það við 247.

gr. Sjá 2. mgr. 254. gr. um hlutdeild i broti samkvæmt 246. gr.
247. g. Ákvæði |. '69 um fjársvik voru flókin, og þar var blandað sam-

an l'efsiókvæðum fyrir sundurleit brot. Skulu nú greind þau ákvæði 1, '69, er
247. gr. 1. nr. 19/19—10 svarni nánast til. í 255. gr., 1. mgr., 1. '69 var ákveðin
refsing á hendur þeim, sem i sviksamlegum tilgangi selur eða veðsetur eða
tekur undir sig á annan sviksamlegan hátt, svo að eignarréttindi hins rétta
eiganda gætu farin fyrir, einhverju þá fjármuni, sem honum hefur verið trúuð
fyrir að láni eða leigu eða geymslu eða umráða eða að veði. Refsiskilyrði war
þvi, að íremjzinda heiði verið trúað fyrir Íe'mununl og hann slegið eign sinni
á þá. Ef trúnaðarhlutir voru peningar og frenljandi hafði ekki brotið upp
lás fyrir þeim eða innsigli og hann bar ekki á móti þu', að hann hefði tekið
við þeim, var það komið undir þeim manni, sem misgert var við. hvort
hann vildi láta höfða opinbert mál, og hann gat lika, þangað til dómur var upp
kveðinn, horfið frá að láta halda málinu lengra áfram og ef fremjandi bætti
það, sem hann hafði eytt, áður dómur var lagður á málið i héraði, þá féll allur
tilverknaður til hegningar niður, 256. gr. I. '69. Þá var i 254, gr. 1. lið I. '69 gerð
refsing á hendur þeim,sern til þess að halda fyrir manni þvi,:"ernhann hafði lög—
legt tilkall til. synjað fyrir að hafa tekið við þvi, sem honum hafði verið trúað
fyrir að láni ..... eða leigu eða að veði eða a annan slikán hátt. Hér var nægi.
legt til refsingar, að fremjándi synjaði fyrir viðtöku trúnaðarhluta i þvi skyni
að draga þá undir sig. Freinjandi naut þá ekki góðs af ákvæðum 256. gr. 1. '69.
Loks var gerð refsing með 260. gr þeim, sem dregur undir sig siiksamlega
nokkuð, sem sent er með pósti og er undir umsjón hans. Í stað allra )eirra
ákvæða, er nú var lvst erl____ikom'h '

__ aðni er eigandi að, án þess þó að )erknaðurinn varði við
246 gr.,þáskal hann szeta fangelsi allt að 6 árum. * Hafi hann notaðgggÍWLLlieimildztrlaust_ i sjálfssinþarfir þá skal honum refsað
fyrir það samkvæmt 1. mgr, hvort sem honum hefur ierið skylt að halda
peningunum aðgreindum frá sínu fe' eða ekki. * Það varðar samkvæmt“
þessu_i_f_y£s_t_a l ign sinni á fémuni, sem_hon—
um hafa“ fengnir)tiLgeymslu, i „eða að láni, þjgaghann agag,
skila afgrLSÉmu hlutumvggAhangÁ—elgk. Þá fellur undir greinina það tilvik,
að maður___f_c_i,r_ga_r hlutum, er hann hefur keypt með áskildum cigngrre'tý
fyrri eiganda, unz kaupverðið er greitt. En ákvæði 247, . eru víðtækari en
hinar eldri reglur, Refsa ber lika eftir 247, gr. manni, sem dregur undir
sig i auðgunarskyni annarra manna fé, sem hann hefur i vörzlum sinum,
þótt rettur aðili hafi ekki trúað honum fyrir þvi, enda falli verknaður hans
ekki undir 246. gr. og heldur ekki undir 254. gr. Maður tekur t. d, hlut úr
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vörrlum annars manns i sinar vörzlur án þess að ætla sér að slá eign sinni
a hann, en hann dregur sér siðar hlutinn. Hann hefur t. d. tekið hlutinn
traustataki eða tekið hann samkvæmt neyðarrétti eða af misgáningi eða
honum verið fenginn hluturinn aI misgáningi. og ekki athugað
fyrr en siðar, að hluturinn var annars eign. Peningar, sem maður
hefur fengið að láni, eru ekki annars manns peningar, og tekur því 246.

gr. ekki til slíkra peninga. Hinsvegar tekur grein þessi t, d. til peninga,
sem manni hefur verið falið að innheimta, fengnir til geymslu og varð-
veizlu eða fengnir til einhverrar ráðstöfunar l' þágu eiganda þeirra Ef
nú vörzluinaður peninganna eyðir þeim með þeim hætti, að hann nizi sjrl,

að hann getur ekki siðar miðið eiganda þeirra skil á jafn hárri fjárhæð,
varðar það hann við 247. gr. Ef vörzlumaður er kominn í fjárþrot og hætt
er við. að lánardrottnar hans gangi að honum, er honum skylt að halda
peningum annarra, er hann hefur 1 Vörzlum sinum, aðgreindum frá te
sinu. Athuga ber, að linkind sú, sem ákveðin var i 256. gr. 1. "69, er nú nið-
ur felld.
243. gr, Ren þykir að rekja þau ákvæði 1. '69, sem 248. gr, 1. nr. 19/

1940 kemur i stað. Með 255. gr. 1. '59 var lögð reising við þvi, ef

nokkur maður hefur af öðrum peninga eða fjármuni með þvi að segjast
vera annar en hann er. eða með þvi að leitast hafa heimild til að reka er-
indi annars manns eða ef nokkur tekur sviksamlega við þvi, sem almar
maður heldur, að hann sé skyldur til að borga eða selja honum í hendur,
af þvi að sá maður hefur ekki rétta vitneskju um, hvernig á stendur eða
ef nokkur taelil' annan mann með rangri sögusögn til þess að kaupa eða
taka við hlut, er hann heldur sé allur annar eða miklu meira Virði en hann
er eða ef nokkur tekur vörur að láni og aetlar sér ekki að borga þær. Sam-
kvæmt 257. gr. sömu laga skyldi sæta liegningu þeirri, er i 253. gr. gat,
hver sá, sem hefur svik í frammi l' spilum, og eins hver sá, sem hefur af
manni peninga eða fjármuni með signingum, þulum, særingum, spáni
eða fyrir önnur slík hindurvitni. Með 261. gr, Wir gerð refsing á hendur
hverjum þeim, sem hefur nokkur svik i frammi, er hann festir sér eða hel-
ur fest sér ábyrgð á tjóni á sjó eða af eldsvoða eða öðru tjóni. Í 254. gr,
20 var ákveðinn refsing manni, sem 1 sviksamlegum tilgangi þraetir fyrir,
að honum hafi verið skilað einhverju aftur eða borgað eitthvað, sem þó
hefur verið gert. 254. gr. 49 lagði refsing við því, ef maður kemur
fram með ósannar kröfur i dánarbú eða l' oðru tilfelli, er vænta ma', að
þzer verði teknar gildar, af því að þeir. er i hlut eiga, vita ekki, hvernig á
stendur, Loks ákveða 254. gr. 5“ refsing manni, sem sviptir manni í
sviksamlegum tilgangi því, sem hann þari til að verjast rangri kröfu með
þvi að ná frá honum skjölum eða eyðileggja þan eða gera þau einskis nyt.

Brot 253, 257. og 261. gr., þau er nú voru raki . voru þess eðlis, að
manni var með svikum komið til hátternis, er olli honum fe'tjóni, en öðrum
ólögmætum fög—(óða. Brot 254. gr., er nefnd voru nú, miðuðu m. a. að því
að koma handhafa opinbers valds með svikum til ákvörðunar, er olli
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aðilja mals Ólðgmætu fétjnni ug uðrum ólögmætum feginða. í stað allra
þessara ákvæða eru nú komin ákvæði 248, gr, 1. nr. 19/1940, er svo hljóða:Ef maður kemur öðrum manni til að hafast eitthvað að eða láta eitthvaðógert með því .i ulögmætan hátt að vekja, styrkja eða hagnýta sér Tangaeða óljósa hugmynd hans um einhver atvik og hefur þannig le al hunumeða úðrum, þil varðar það fangelsi allt að 6 árum. Allt að þvi allar þær athafnir,
sem refsiverðar voru samkvæmt nefndum ákvæðum 253. og 254. gr., varða við248. gr, 1. m. l9,l9.10, en 248. gr. er hinsvegar víðtækari en hin eldri ákvæði,með þvi að 253. gr. setti ýmis skilyrði lyrir refsingu, sem ekki hafaverið tekin upp l' 248. gr., svo sem að sá, er svikinn var, héldi sig veraskyldan til að borga eða selja fe'mætið i hendur tremjanda, Varð þvi reisirákvæði þessu ekki beilt um styrkveitingu, er maður var blekktur til aðinna itl hendi. Þá var það og refsiskilyrði i 253. gr., að kaupandi sá, erblekktur tar, ætlaði keyptan hlut allan annan eða miklu meira virði enhann var. Loks nefndi 253. gr, það tilvik, að maður tók vörur að láni, enætlaði sér ekki að greiða þær, en lagði ekki refsingu við þvi, er maður tældiannan mann til abyrgðar, sem fremjandi hafði hvorki vilja ne' getu til að
gera hinn skaðlausan af. 248. gr. setur enga þessara takmarkana fyrir refsingu._lllfjírsvik þau, er i 248. r. etur, taka til liíerskoýnþarølíérnmta, krafnabæði munnle ra on skriflegra, lausaliár o fasteigna, og eru brot þessi aðþví leyti frábrugðin auð unarbrotunl er áður voru ricrld, að þau verðaframin a fasteignum, Útgáfa al.—.als, setti fengin er með fjkii'svikum, varðarþvi við 248. gr, Aðallega ii greinin við það, að haft er af manni teniæti,sem hann er eigandi að, en talið er, að varðað geti við greinina, ef haft eraf manni fæli til gróða, t, d. ef maður er með svikum tældur til að láta afgi—óðastarfsemi sér til tjuns en öðrum til hags. Fjárhættuspil, þar sem blekk-ingum er beitt til að hafa fé af öðrum, varðar við 248. gr., sbr. 185. gr. Efmanni er með stórfelldum blekkingum komið til að arfleiða mann, þykirmega beita þessari grein,—2LÞað er sérkenni Jessara f'a'rs ka, ð _,blekktur er, framkvæmir athöfn ]) til Ólögmætrar auð unar". Sá,sem blekktur er og svikinn, kann að vera sá sami, sem tjónið biður, en velgetur átt sér stað, að annar biði ljónið en sá, sem blekktur er, svo sem þegarhandhafi opinbers valds er blekktur, t. (1. með rangbeiting skjala, til aðbaka aðilja tjón, sbr. dæmin l zal. gr. 1. rift Dirmi: Lánartlrottinn nær ikvittun. sem hann allienti skuldunaut, er skuldin var greidd, og krefurskuldunaut siðan á ný um skuldina 3 Ráskilvrði er, að á ólögmætannhátthafi verið vakin, stvrkt eða ha nvtt ron eða óljós hug—mynd manns um ei_tt-hvert elni og hann á þann hátt blekktur til framkvæmdar er annar_hlautaf Ólöænaetan fénróða. Markalinan milli refsiverðra athafna og refsilausraer hér ekki alltaf glogg. Gyllingar, sem ekki eru lagaðar til að blekkja mennalmennt, eru ekki refsiverðar. Slíkar gyllingar geta þó verið refsiverðar,ef i hlut eiga börn eða menn andlega miður sin. Annars verður að lita á það,hvort blekking er svo stórfelld eða svo illt sé að varast hana, að nauðsyn-legt sé til eilingar öryggis í viðskiptum að beita refsingu Dmi refsiverðs

9



hátternis: Maður selur vöru, sem haldin er leyndum lesti, er hann þekkir,

en nefnir ekki. Maður selur hest eða ku fyrir mjög hátt Verð og skrökvar

þvi til, að gripurinn sé af afburðakyni. Maður kaupir hlut með greiðslu-

fresti, en hvorki getur né ætlar sér að greiða hann. Maður tekur lán og

leynir lánveitanda þvi, að hann hvorki hefur getu ne' vilja til end-

urgreiðslu Maður tekur við og slær eign sinni á peninga, sem honum eru

sendir, en áttu að sendast manni með sama nafni. Maður brennir t. d. hús

sitt og innanstokksmuni :' því signi að hafa vátrvggingarfe'ð af vatryggjanda.

Va'tryggingarsvik, að þvi er tók til húsa og skipa voru áður tekin inn i refsi-

a'kvzeði fyrir brennu, en 261. gr. tók til annarra vátryggingarsvika. 248. gr.

tekur nú ein yfir öll Vátryggingarsvik.
249, gr. Nvmæli. Ef maður, sem fengið hefur aðstöðu til að gera eitt-

hvað, sem annar maður verður bundinn við, eða hefur fjárreiður fyrir

aðra á hendi, misnotar þessa aðstöðu sina, þá varðar það fangelsi allt að

2 árum, og má þyngja refsinguna, ef mjög miklar sakir eru, allt að 6 ára

fangelsi. Brot þessi heiðu áður stundum verið heimfærð undir 253. eða

259. gr. 1. '69. Dæmi “hælis, er varðar við grein þessa. Kröluhafi fram-

selur traustnamsbre'f, er skuldunautur hafði greitt, en ekki fengið i hend—

ur. A undirritar vixileyðublað og felur B að útfylla, þó svo að fjárhæðin
má ekki vera yfir LOOO kr.. B setur fjárhæðina 5000 krónur. Greinin tekur

og til þess, er Íjárhaldsmenn og menn i fyrirsvari fyrir félög og stofnanir

misnota þessa stöðu sina til fe'tjóns þeim, er þeir eru i fyrirsvari iyrir, en

öðrum til hags.
250. gr. l. liður. Með 250. gr. 1. nr, 19/1940 er lögð refsing við svonefndum

skilasvikum. Athuga ber, að auðgunartilgangur er refsiskilyrði, ef slíkan tilgang

brestur, kann hátternið að varða við 258. gr. ]. nr. 19/1940. Hér verður fyrst 1.

liður greinarinnar tekinn til athugunar. Rétt þykir að rekja fyrst þau ákvæði,

sem 250. gr., 1. 1iður, leysir af hólnli. Í 254. gr., 1. mgr., 1, '69 Var lögð refsing
a' hendur þeim manni, sem til þess að halda fyrir manni þvi, sem hann

hefur löglegt tilkall til, synjar að hafa tekið við þvi, sem honum hefur verið

trúað fyrir að láni, hvort sem það eru peningar eða annað eða á ann-

an slíkan hátt. Ákvæði þetta tók til la'ns til eignar eða löggernings, þar sem

greiða átti hluti sömu tegundar. Með 254. gr. sc 1. '69 var gerð refsing þeim
manni, sem sviptir mann í sviksamlegum tilgangi þvi, sem hann þarf til að

koma fram lögmætri kröfu með þvi að ná frá honum skjölum eða eyði-

leggja þau eða gera þau einskis "t, 250, gr., 1. liður, l. nr. 19/l940 ákveður nú

fangelsi allt að 6 árum a' hendur þeim, sem synjar fyrir að hafa tekið við

peningaláni eða öðru láni til eignar eða greiðslu, sem endurgjald á að

koma fyrir, eða synjar efnda á skyldu með rangri notkun sönnunargagna,
Það hefur ekki verið tekið upp i 1. nr. 19/1940 ákvæði, er svari til 254. gr. 3“
1. '69, er gerði refsingr á hendur þeim, sem dregur dulur á kröfu, sem dán-

arbui ber og hann er skyldur að segja til, Það er ekki fyrr en maður synjar
fyrir viðtöku láns eða greiðslu, að hann vinnur til refsingar samkvæmt 250,

gr. 1. lið. Við samanburð á 247. gr. og 250. gr. 1. lið 1. nr. 19/1940 athugast, að
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247. gr. varðar það tilvik, að maður slær eign sinni á frímuni eða peninga,
sem annar maður á, en fremjandi hefur ivörzlum sinum, en 250, gr., 1. liður,
varðar það tilvik, að maður synjar fyrir viðtöku temuna og peninga, er hann
hefur fengið að láni til eignar, þ e, hann fær fémunina til eignar, en á að skila
aftur fémununl sömu tegundar eða greiða andvirði þeirra, Þó fellur undir
250, gr. 1. lið það tilvik, að kaupandi synjar fyrir viðtöku hluta. sem hann
hefur keypt að ziskildum eignzlrrétti seljanda, unz þeir eru greiddir.
250. gr., 1, liður, varðar tvennskonar brot: _1_L Synjun fremjanda á því,að hann hafi tekið við lani til eignar, hvort heldur peningum eða öðrum
lémunum, eða greiðslu, t. d. fe'munum, vöru eða vinnu, sem endurgjaldá að koma fyrir. Ákvæðið :l þri við það, að fremjandi hefur fengið sam-
kvæmt samningi fémæti til eignar úr hendi lánardrottins og lánardrott—
inn hefur sönnunarbyrði lvrir þvi, hvað hann innti af hendi, Beita mætti
ákvæðinu með lögjöfnun, ef skuldari berði þvi ranglega við, að hann hefði
greitt vöru út í hönd við viðtöku hennar._2LÞað varðar og við nefnt ákvæði.ef maður synjar einda a' skyldu með rangri notkun sönnunargagna. Hér
getur skyldan bæði verið risin af samningi og af öðrum ástæðum, t. d. af
skaðabótaverki. Skuldari nær t, d. frá kröfueiganda kvittun, þar sem hann
viðurkennir viðtöku skaðabótagreiðslu, og síðan ber skuldari kvittunina
fyrir sig sem sönnun þess, að skuldin se' greidd.
250. gr„ 2, liður. Í 255, gr, 1. '69 var refsing gerð á hendur þeim, sem sel-

ur eða Veðsetur eða tekur undir sig á annan sviksamlegan hátt fja'rmuni.
sem annar maður hefur eignazt eitthvert það tilkall til, að réttindi þau,sem reður gerningur hefði átt að veita, ekki verða rýmd saman við það,
svo og hver sá, sem sviksamlega flytur burtu eða felur kyrrsetta fjármuni,
Þ_g_tta refsia'kvæði er aðejni liL'ákíðállKeX“: upp i 250. gr. 2. lið 1, nr. lil/1940

( _gglsi allt að 6 árum við hvi,_ef__maður seluruveðseturugkurun £ D_eð_a_r.i
, n hatt fjármunum sinum,_se_m annar maðurh fur gnagtmþgu r_e;t_tind_i__yfir, að verknaður__ n verður ekki samr'mdur

rerundum han Ákvæði þetta ver hlutaréttindi manns ! eignum annarsmanns. A hefur t. d. fengið sjálfsvörzluveð eða lögveð l' eignum B eða A
hefur kyrrsett eigur B eða A hefur lögvarinn afnotarétt af einhverjumeignum B, Ef nú B framkvæmir einhverjar þær athafnir, sem telja má ósam-
rýmanlegar þessum re'tti A, þa' varðar það B við 250. gr., 2. lið. hvort semA missir hlutare'ttinda sinna eða ekki. Refsa ber og B eftir sama ákvæði,ef hann felur eða eyðir fémunum sinum, er A hefur hlutaréttindi i. Sama
er og, ef hann skrökvzlr þvi að A, að hlutirnir séu ekki i sinum vörzlum,

2_50. r., 3. liður, svarar til hluta 262. gr, 1. “59 og 47, gr. ], nr. 19 '192—1, erleggja refsing við því,
g'aldþrotalýgum eða uglwzm !Lnl , _ g,_l_1_e tjf Édraagningkkuðþað að, er miðar til þess, að lögrnaztar_e_iggreða k_

_inn i það eða komið verði fram með_ gar kr fur við_þ_ ,
Við 265. gr.varðaði, ef þetta var gert til að draga öglega taum sumra lánardrottna
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hinum til tjóns. Samkvæmt 250. gr., 3. lið, 1. nr. 191940 skal nú sæta fangelsi

allt að 6 árum sá sem hefst nokkuð þið að eftir að bú hans heiur verið

tekið til skipa sem þrolbu eða eftir að tilraunir til nauðasainninca án_
gialdþrotameðierðar a' búi hans eru bytiaðar sem miðar að þvi að eigur

a Brot þetta er
fullframið þegar fremiandi helur reyni að ; lota engnum húsins undan til

tjóns lánartlrottnum eða á annan hátt reynt að svipta lánardrottna þa,

sem krolur eiga á buið rétti sinum iil eignanna.
250. gr. 11. liður. Í 262. gr. 1. '69 var nl. a. lögð reising á mann, sem . ..

um þær mundir, er hann hlaut að sjá, að gjaldþrot veiði yfir, hefst HÍ sér-

tlrægni nokkuð það að, er miðar til þess, að lögmætur eigur eða krefur bús—ins

renni ekki inn i það eða komið veiði kram með rangar kröfur rið búið
eða útvegar sér um sama leyti lán i sama tilgangi. Et þetta tar gert a' greind-

um tima til að ixilna sumum lánartlrottnuin hinum til tjóns, án þess að
fremjantli ætlaði sér sjaliur að ábttiasl ai því, var refsað samkvæmt 253.

gr., sem ílkxað mildari refsingu. 262. og 203. gr. vörðuðu brot gegn la'nan
drotnnnn almennl. Brm gegn einstökum lánardrottnum vorðuðu við eftir
taldar greinar. Með 254. gr. 6 mgr. iar gerð refsing á hendur þeim, sem
selur eða icðselur muni sina til lniililnlyndilr til þess að svipta skuldheimttr
menn sina heli a að la það, sem þeim ber og var hér ekki reisiskilyrði, að

gjaltlþrnt eða aðför væri yfirvolandi. Svo ákvað og 38. gr. 1. 1931887 reis:
ingu á hendur manni, sem meðan a' aðför stendur eða um það levti, er hann
hlaut ' „'i iiannwingregst eitthntð það að er eigingirni til að iirra langra

tinn sinn borgun er miðar til þess að kgrna lögmætum eignum sínum
eða kröfum undan ljár-natni., Gat þetta xerið framkvæmt með samning
um. málamindnr gerninguiu eða eyðslu Talið xat, að greiðsla lil annarra
kröiuhata xæri ekki rel'sixert eftir þes ri grein eins og 253. gr.
.Nú ákveður 250. i. 4. Iiður tangelsi allt lið fi mini ii hendur manni,
sem skerðir rett einhvers lánardmttins sins til þess að öðlast fullnægiuuaf
eignum hans með wl að gefa rangar upplýsingar. með undunskoti eigna,
málam nda ernin um ótilhli ile a miklum 'öluni eða mikilli e ð "

eigna tvrir óhæfilega laat verð greiðslu eða tri gin u ógialtlkt'æfra kralna,
sem að mun rýra elnaha hans eða með Öðrum svipuðum hætti. Samkvæmt
þessu er sú meginbreytiug :l orðin, að niður er lellt það skilirði refsingar,
að skuldari hali drx'frt athöfnina, meðan á aðfarargerð stóð. eða á þeim
tima, er skuldari hlaut að sjá fyrir ialdþrnt sin eða aiðfixrreignum sine

Air—núm það getur xitaskultl verið ekiaukandi efvsvo stendur :l. Þrátt fyrir„__—4—ona vzemt orðalag ver 250. gr., 4. "Sur, n hum—drottna almennt, t. (1. við

gjaldþrot, nauðasamninga o. 5. frv., og einstaka lánardrottna, er heimta
kröfur sinar. r kvæðið tekur nú vfir skuldaskil 00 samnin a, sem gerðir
eru án atbeina handhafa r_ikisxíalds msar athatnir, er áður voru refsilaus—

ar, varða nú við ákvæði þeim, t.. d. Greiðsla ia ialtlkræfra krafna eða tiltölu-
lcnra hárra iiiriikraeirii krafna _Lólt hvorki aðlör né Lantan} .

ínn—di Ber dómstólum að meta það hverju sinni, hvort rétt sé að beita reisir
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ákvæðinu. Herer eg að benda á siðustu málsggein 250. gr. þar s_e_m segir
að hafi brot verið framið sem list er i 4. tölulið, án þess að nokkur se'r-
stakle a tr' ður rettur se' skertur EðmhejijfláEÉEÆEÆHHÉfamrEETÖr
gjaldþrot eða samnin sráðstaianir um nauðasamninza án gjaldbrotameð-
ferðar hafi á eftir fvlgt og skal þá því aðeins höfða mál að á krefii t bess,
sem misgert var við.

Loks ber að greina enn eitt nýmæli 2503 Nú hefur verknaður, sem í
4 tölulið getur, verið framinn til að draga taum einhvers lánardrottins
öðrum til tjóns, og skal þá því aðeins refsa lánardrottninum að hann hafi
komið skuldunaut til að framkvæma ivilnunina á þeim timabgrwlanargggæinn sá, að gjaldþrot eða greiðslustöðvun iofðLlÉlÁður var talinn vafi á
þri leika, hxort refsa bæri lánardrottni, þegar skuldari vann til refsingar
með þvi að ivilna honum.
Það athugast, að 1. nr. 19/19/10 hafa ekki ákvæði, er svari til 265. gr. 1. '69.

að þvi leyti, sem grein þessi leggur refsingu við gáleysisbroti.
251. gr., sbr. 247. gr. 1. '69. fangelsi g ]; að 5 árum sæti hver sem__lieiur

le af öðrum með þvi að hóta manni að beita hann eða nána vandamenn
hans líkamlegri ofbeldi, siipta hann eða þá frelsi eða hafa upp rangan sak—
burð um refsiverða eða iansæmandi háttsemi hans eða náinna vandamanna
halls eða annan slikan sakburð, 2ÓLl sannur sé ef nauðungin á ekki nægir
legarl rétt ef sér vegna málefnis þess sem hótunin beinist að eða loks með
ÞQJÖ hóta honum að vald; verulegum skemmdum eða eyðilegginw_
eignum hans. Ákvaeði þetta leggur refsingu við f'arkúgun en hún er fólgin
í beiting hótana til að koma manni til ákvörðunar, sem þeim, er kugaður
er, er til létjóns og öðrum manni til samsvarandi fégróða. Inntak 251. gr.er að þvi þrengra en 247. gr. 1. '69, að auðgunartilgangur er nú refsiskilyrði
samkvæmt 25]. gr., en tar það ekki samkvæmt 247, gr„ refsing er takmörkuðvið tilgreindar hótanir samkvæmt 251. gn, en fjárkúgun með hverskonar
ólögmætum hótunum var talin varða við 247, gr. 1. '69 248 gr og 25 gr1. nr. 19 1940 eiga sammerkt i því að öðrum manni enji m sem hængahefur af brotinu er komið til ákvorðunar, sem hinn meiddi hl.!ÉPLÉé—Éjón
af, en 248. gr. varða þau tilvik, er þetta er gert með blekkin um og svikum.
en 251. 1, tekur yfir bau tilvik þar sem þetta er ert með tilgreindum
hótunum, Hótanir þzer, sem taldar eru i 251. gr., eru þær sömu og 225. gr.nær til, ' ars athafnafrelsið. Ef ekki er haft fé af hin-
um kúgaða, varðar brotið ekki við 251. gr., heldur ef til vill við 225. gr.Fjárkúgun getur tekið til lausafjár og fasteigna. Það er lögmæt hótun, ef A
hótar B málssókn, ef B greiðir honum ekki skaðabætur, er A 21 tilkall tiL
Það er fjárkúoun, sem varðar við 251. gr. ef A kveðst_lj_dls_t_awt_igg_þiófnaði_5
ef B Greiðir honum ekki 500 krónur en ef þetta er fjárhæð, sem A á tilkalltil úr hendi B ve na stuldar B frá A er hótunin lögmæt. Ef B fremur kyn-ferðisbrot gagnvart dóttur A, er A heimilt að hóta honum að ljósta broti
þessu upp, ef B greiðir stúlkunni ekki hæfilegar fébætur. fjárkúg n er full-
lrarnin begar einhver hótun tilgreind i 251. {r. er framsett, Það athugasr loks,
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að sé (e' haft af manni með líkamlegu olbeldi eða hótun um að beita þvi þege

ar i stað, varðar við 252. gr.
252. gr., sbri 245. gr. 1. '69, Hver, sem með líkamlegu ofbeldi eða hótk'll.

um að heita því gegar i stað tekur af manni eða neyðir út úr manni fjár-

muni eða önnur verðmæti, kgmi' undan hlut sem xerið er að stela eða

neyðir mann til að gera eitthvað eða láta eittluað ógert. sem hefur í för með

sér fjárhagstjón fyrir þann mann eða aðra, skal sæta fangelsi ekki skeggi
en 6 mánuði og allt að 10 árum, Hafi injúg mikil hætta verið samfara n-

inu, getur relsingin þó orðið allt að 16 árum, Samkvæmt )essu er lögð þingi
refsinn tíð rani en öðrum auðgunarbrotum _lLTalið er, að hugtakið rán

taki lyrst og fremst yfir það, er maður „_ með ofbeldi eða hótun að

beita því þegar i stað leinaetan hreyfanlegan hlut anað—rum manni í því skyni
að hagnýta hann sér eða öðrum til íe'gróða. Munurinn á rani og É'ófnaði
eða gripdeild er að þessu leyti sá, að rán er framluæmt með likamlegiofv
beldi eða hótun að beita þvi þegar i stað. Með lögiölnun Er þó hægt að

beita ákvæðinu um það tilvik, að maður er svi gtur rænu með inngjöf efla
og hluturinn siðan tekinn.

Það er ekki talið vera likamle 't ofbeldi ef hlutur er gripinn úr hendi
manns eða sleg' n hendi hansuslikt athæfi væri oftast grigsleild. 2 En i

252, gr. eru fleiri ti u talin til rans en nú voru nefnd. Það er samkvæmt

252. gr. ra'u, ef maður neytir líkamlegs ofbeldis eða hg'tana um aðhheita
þri þegar l' stað til þess að koma undan hlut, sem verið er að st__ela._3)_l{a'n

er það og, ef maður nevðir með líkamlegu ofbeldi eða hótun um að beita
___....—

þvi þegar í stað út úr manni fe'muni eða önnur verðmæti. Her er hinn
meiddi kúnaður til að afhenda verðmætið, Loks er það rán, ef maður "„

' itthwð eða hita '_tli_'a_ð

ógert, sem hefur i för með sér
þessi eru að því lik hrotuni samkvæmt 248. gr. % 251. L., að manni þeim,
sem brot kemur niður á, eða saklausum aðilja er komið til þeirrar athafnar,
er hin ólögmæta fjártaka hlyn af eg munurinn er hinsvegar sá, að fremje
andi ráns ne)lir likamslegs ofbeldis eða hótana um að heita því þegar i

stað, en sanikiaeint 248. gr. neytir hann blekkinga og eftir 251. gr. til-

greindu hótana, þó ekki hótana um að beita ofbeldi samstundis. Rán í

þeirri mynd er nú var reinegetut tekið til hverskonar fémuna þar gi

meðal tasteicrlna {. d. ef ninau— er kúgaður til að gefa út afsal. Önnur daemi.

Lánardrottinn neyðir a' greindan hátt skuldara (il að afhenda kvittun fyrir
greiddri skuld til þess að fá færi til að krefja hann aftur um skuldina. Skuld-
ari neyðir lánardrottinn til að gefa kvittun fyrir skuld, sem er ógreidd.
255. gr. Nýmæli. Það Varðar varðhaldi eða fangelsiÆlt að 2 árum hafi

maður notað sér házindi annars manns einfeldni hans fákunnáttu eða það,
að hann var honum háður til þess að afla sér meðø_I_ö gerningi hagsmuna
eða áskilia sér þá þanni að bersýnile ur munur sé á ha smunum__þessum
o endurgLaldi því, sem fvrir þá kom eða skyldi koma eða ha smunir þessir
skvldu veittir án endur 'alrls. Samkvæmt 7. gr. ], ur. 73f1933 er löggerningur
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ógildur, þegar svo er málum háttað, sem hei segli, nema annar maður en
sá, sem gerningurinn var gerður við, eigi sök á misferlinu og samningsmaður
sé grandlaus, Það er einnig ógildur erníngur samkvæmt nefndri 7. grkgf
maður notar ser le'ttúð annars manns til að afla sér hagnaðar en 253 gr.
leggur ekki refsingu V]; þessum verk “ Sá, sem vitandi um misferlið, reynir
að hagnýta se'r samning eða framselur hann, er samningsmaður beitti mis-
ferli því, er getur i 253. gr., verður sekur við 254. gr. 2. mgr. Þeim, sem eignast 1'

grandleysi kröfu, sem stofnað heiur verið andstætt ákvæðum 7. gr. 1. nr, 73/1933
og 255, gr„ er rétt að krefja hana inn og Varðar það hann ekki refsingu.
Með 56. gr. 1. '69 var gerð refsing zi hendur manni, sem eftir að brot er

íulllramið, verður samsekur i því án þess að hafa lofað neinu um það
lyrirlram skýlaust eða þegjandi, með einhverri þeirri uthoin, er miðar til
þess að hjálpa þeim, sem drýgt hefur aibroúð, til ss að eta haldið ábata,
)eirn er hann hefur ailað a' löglegan hátt eða verða sjálfur hlutlak-
andi i :ibatanum eða til þess að halda áfram hinu ólöglega ástandi, sem
glæpurinn er valdandi. Í 240. gr. 1. “69 var sérstakt ákvæði um eftirfarandi
hlutdeild i' þjófnaði og tók 56. gr. þvi ekki til þjófnaðar. 240, gr. ákvað
refsingu þeim. sem varð brotlegur i llyhningu, með þvi að kaupa eða taka
á annan hátt við þjófstolnum munum eða leggja launung á þá, en það
var ekki gert eftir samkomulagi á undan. Samkvæmt 244. gr, var beitt weg-
ar refsingu, ef maður komst rdðvaníllega að þjófstolnum munum, en lagði
launung :; þá, þegar þeim var lýst, að þvi er ætla má vegna uppburð—
arleysis eða hræðslu. Mátti jafnvel fella refsingu niður, ef hann kom af
sjálfs dáðum með hlutinn. Hylming var talin taka yfir það: _1_)_ef maður
til að auðga sig lagði launung gagnvart eiganda á hlut. er annar maður
hafði stoliðLgLer maður leyndi þýfi til þess að tryggja þjófnum verðmæti
þess eða stuðlaði á annan hátt að þvi, að þjófurinn héldi ávinningnum,
en tók sjálfur ekki þátt í ávinningnum, og loks er maður tók þátt i ávinn-
ingnum af þjófnaði, án þess að hann sjálfur hefði hlutinn t' vörzlum sinum
eða leyndi honum. Pessar ve lur, er áður iltu um hylminguksrg_n_u' garn-
kvæmt 254. gr, látnar taka til eftirfarandih eildar i öllum auðguna
brotum. Heirnjlvd gil vægari refsingar er nu b n m þvi eing að sökt &hafi—komið ráðvandlegLÉ m. og hei dv ð fella niður refsingu
gt; semi74,_Æ_í}_._tL og_25 gr. greinir. Takmark 2 .gr. 4.mgr. l. nr, 19 1949
er nú miklu þrengra en 56. gr. 1. '69, þar sem öll auðgunarbmtjllla
undir 254. Æ. en grein þessiýhljg'ðar svo: Ef maður heldur án þess að verkn-
aður hans varði við ákvæði 244. 245. eða 247.—252.__gr„ ólijglgga firir eig-
andanum hlut eða öðru verðmæti sem aflað hefur verið á þann hátt er}
þeim greinum se ir. tekur þátt'i ávinningnum af slíku broti. aðstoða_r
_annan mann til þess að halda SMÉEEL áÉIÆÚSÍJÍSÉ stuðlaráþvl—í
annan hátt að halda við ólöglegum afleiðiunum brotsins _þá skal honum
refsað með allt að 4 ára fangelsi. Refsing má þó vera varðhald eða sektir, ef
sá, er fyrir sök er hafður, hafði í upphafi komizt ráðvandlega að verðmæt-
um þeim, er aflað hafði verið með auðgunarbroti. Nú standa brot þau, er í 1_.
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m r, segir i sambandi við verknað, er varðar við 246. eða 253. r. 0 skal

þá refsað með sektum varðhaldi eða fan elsi allt að 2 árum Það athugasr,
að hafi fremjandi og hlutdeildarmaður komið sér saman, :iður brotið var
framið um meðferð íémuna þeirra, sem ólöglega eru teknir, ber að refsa

hlutdeildarnranni efrir sömu grein og fremjanda ibn—. 23. gr.
255. gr., sbr, 8. gr, 1. nr. 5 ] ',“ l928. Nú hefur maður, sem til refsingar skal dæma

fyrir eitihxert auðgunarbrora þeirra, sem hér að framan greinir a'ður ver-

ið dæmdur firir auðgaarbrot og: má þá hækka refsinguna um allt a_ð__

helminui af þeirri refsingu. sem hann hefði annars hlotið. Hafi hann áð—

ur verið dæmdur oirar en einu sinni fyrir auðgunarbrot, þá má refsingin
vera tvöialt birna 0" þegar sxo lendur á etur reI in fvrir rán orðið
æfílan r ran e1si. Athuga jafnframt 71, gr. Ákvæði 1. '69 um irrekun voru
ekki víðtæk, þar sem oftast rar skilyrði itrekunar, að síðara brotið væri sömu

eða þá stundum skyldrar tegundar, en með 8. gr. 1. m“. 51/1928 vnr aukin ítrek-

unarregla sett. Sjá nánar þau ákvæði.
256. gr. Nú hefur eitthvert brot verið framið, sem varðar við MÁL—255.

gr. eða 254. gr., en einungis er um smáræði að tefla, og má þá, ef sökunaut-

ur hefur ekki áður verið dæmdur fyrir auðgunarbrot faera refsingu niður í

varðhald eða sektir eða jafnvel láta hana falla að öllu leyti niður. Ef tjón
af brotinu nemur ekki yiir 50 krónur“), og engin sérstök atvik auka sak-

næmi þess og sökuniiutru 1ie1ur ekki áður reynzi. sekur um auðgunar-
brot, skal því aðeins opinbert mn'1 höfðað, að sá krefjist þess, sem

misgert var við Nú hefur brot sem í 244.f250. gr, 0 254. gr. etur_
komið niður á nánum vandamanni og má þá láta málssókn falla niðura_ef
vandamaðurinn æskir þess. Þetta síðasta ákvæði er nýtt. Önnur ákvæði þessarar
greinar eru ný, að því er varðar önnur auðgunarbrot en þjófnað. sbr, 237. gr.
1. '69 og 6. gr. 2. mgr. 1. nr. 51 / 1925. Með orðinu tjón er án við fémæti það, sem
stolið var eða svikið 0. s. frv. án tillits til, hvort sa meiddi hefur fengið það
aftur eða ekki.

]) Nu l000 kr., sbr. lög nr. lOl/l950.
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