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I. Hvaða bréf eru viðskiptabréf?
Hvarvetna þar sem frjáls viðskipti eru leyfð, hefur vaknað þörf á skjölum, er

gengið geti manna á milli með meira öryggi en réttindi almennt eru fallin til að gera.
Í því skyni hafa réttindi verið gerð traustnæm og viðskiptahæf (negotiable) með því
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að tengja þau sérstökum skjölum, Viðskiptabréfum. Markmiðið er að gera skjöl
þessi þannig úr garði, að unnt sé að nota þau bæði sem gjaldmiðil í viðskiptum og
sem eign, er festa megi }' fé.

A. Hvað er traustnæmi?
Með traustnæmi er átt við, að viðskiptabréf eru næm fyrir trausti manna. Traust

(grandleysi), sem styðst við könnun á skjalinu sjálfu, er grundvöllur þess, að sá sem
tekur við skjalinu, vinni rétt yfir því, og ef um kröfurétt er að ræða, að skuldari sem
greiðir kröfuhafa skuld þá, sem skjalið tilgreinir, leysist undan skuldbindingu sinni.
Reglur um viðskiptabréf víkja frá almennum reglum um framsal réttar. Almennt

fær viðtakandi réttar ekki meiri rétt en framseljandi átti. Þegar hins vegar viðskipta-
bréfer framselt manni, sem er grandlaus (í góðri trú), hlýtur hann iðulega betri rétt
en framseljandi átti;] Hann eignast þá rétt í samræmi við það, sem í skjalinu
stendur, enda þótt t.d. skuldari sá, er skjalið tilgreinir, hafi ekki skuldað neinum
neitt, af því að krafan var ógild eða niður fallin. Í rauninni stofnast þá ný krafa á
hendur skuldara, því að hann getur ekki notað kröfur á hendur framseljanda til
skuldajafnaðar á móti kröfu grandlauss viðtakanda skjalsins. Þær mótbárur skuld—
ara, sem hann gat borið fyrir sig gagnvart framseljanda, en getur ekki borið fyrir
sig gagnvart grandlausum viðtakanda bréfsins, er sagt, að hafi glatast eða slokknað.
Hér skal þó strax minnt á, að ekki glatast allar mótbárur, sem skuldari kann að hafa
uppi gagnvart grandlausum viðtakanda viðskiptabréfs.
Traustnæmi skjals vekur einkum þrjár spurningar: Hvaða skjöl eru traustnæm?

Hvaða mótbárur glatast? Hvenær er viðtakandi skjals grandlaus?H

B. Skilgreining a' hugtakinu „viði'kiþtabref“
Vandkvæðum er bundið að setja fram algilda skilgreiningu á hugtakinu „við—

skiptabréf“. Nærri lagi fer þó væntanlega skilgreining sú, sem 965. gr. svissnesku
kröfuréttarlagannahefur að geyma:

Verðbréf er hvert það skjal, sem þess konar réttur er tengdur, að honum verður ekki
framfylgt án skjalsins, né heldur er unnt án skjalsins að framselja hann öðrum.“

Viðskiptabréf er lögteikn (legitimation) á hendi handhafans, og að lögum skiptir
það máli annars vegar gagnvart skuldara og hins vegar gagnvart þriðja manni.
Handhafi bréfsins hefur annars vegar virk lögteikn (aktiv legitimation) og getur
krafist greiðslu án þess að þurfa að styðja rétt sinn við annað en bréfið. Og hins veg—

ar hefur handhafinn óvirk lögteikn (passiv legitimation) með þeim hætti, að skuld—
arinn leysist undan skuldbindingu sinni með því að greiða honumf"
Allar skriflegar yfirlýsingar eru traustnæmar að einu leyti, þ.e. að sú mótbára

glatast við framsal til grandlauss viðtakanda, að yfirlýsingin hafi verið gefin til
málamynda, sbr. 34. gr. laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr.
7/1936. Með sérstökum fyrirvara (rektaklausul) { skjali má þó girða fyrir traustnæmi
þess, svo sem gert er með orðunum „ekki til framsals“, sbr. 2. mgr., 11. gr. víxillaga
nr. 93/1933 og 104. gr. siglingalaga nr. 34/1985.

C. Helstu tegundir Uiðskiþtabrøfa. Hugtakið „skuldabref“
Helstu viðskiptabréf eru skuldabréf, víxlar, tékkar, sparisjóðsbækur, líftrygging—

arskírteini og farmskírteini. Einnig má nefna hlutabréfen þau hafa ekki að geyma
kröfu.“
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]. Viðskiptabréf verða til samkvæmt reglum einkaréttar. Peningaseðlar eru því
ekki Viðskiptabréf“) Þeir verða til samkvæmt reglum opinbers réttar. Enginn
réttur er þeim tengdur, sem krefjast megi efndar á. Peningaseðlar eru skyldu-
gjaldmiðill lögum samkvæmt — lögeyrir — í allar greiðslur hér á landi með fullu
ákvæðisverði, sbr. 3. gr. laga um gjaldmiðil Íslands nr. 22/1968. Seðlabanki Ís—
lands gefur út peningaseðla eða annan gjaldmiðil er geti gengið manna á milli
í stað peningaseðla eða löglegrar myntar, sbr. 1. mgr., 6. gr. laga nr. 10/1961.

Meginregla er, að kröfuhafa er ekki skylt að taka við verðbréfi sem greiðslu í stað
lögeyris. Um peninga gilda sérstakar réttarreglur.“
2. Eftir tegund þess réttar, sem tengist bréfinu, má skipta viðskiptabréfum }' þrjá
flokka:"n

a. Kröfuréttarbréf eru algengust. Þar má nefna skuldabréf, víxla, tékka,
farmskírteini og sparisjóðsbækur.
b. Hlutaréttarbréf,en til þeirra teljast veðbréf, vaxtabréf, t.d. viss ríkisskulda—
bréf, og afgjaldsbréf, t.d. einingabréf fjárfestingarsjóða. Hlutaréttarbréf eru
iðulega einnig kröfuréttarbréf.
c. Félagsaðildarbréf, en mikilvægust þeirra eru hlutabréf, sem heimila at—

kvæðisrétt á fundum í hlutafélögum.
3. Skuldabréfið er mikilvægast viðskiptabréfa. Það erjafnan skilgreint sem skrif—

leg yfirlýsing, er heimilar einhliða skilorðslausa kröfu um peningafjárhæð. Þau
bréf sem lúta reglum um skuldabréf hafa þrjú einkenni: (a) Skuldari skal hafa
skuldbundið sig skriflega, (b) greiðsluloforðið eða viðurkenningin á því að skulda
peninga skal koma fram á bréfinu að formi til óháð viðskiptum þeim, er að baki
standa, og (c) loforðið skal hljóða upp á tiltekna peningafjárhæð.
Öll skuldabréf eru Viðskiptabréf samkvæmt íslenzkum lögum, nema því að—

eins að sérstakt ákvæði í bréfinu girði fyrir traustnæmi.IH Á hinum Norður—
löndunum eru einungis svokölluð viðskiptaskuldabréf traustnæmf] Hérlendis
eru innlánsskírteini banka og sparisjóða (bankabækur) skuldabréf, nema svo sé
kveðið á í skírteininu, að taka megi út af reikningnum með öðrum hætti, t.d.
með tékka.“
Hins vegar eru ekki öll skjöl skuldabréf, þótt þau heimili einhliða kröfu um

peningafjárhæð. Vátryggingarskírteini er ekki skuldabréf, þótt iðgjaldið sé greitt
í eitt skipti fyrir öll. Þegar skuldbinding er háð forsendum samkvæmt samningi,
sem að baki liggur, er ekki til að dreifa skuldabréfi. Þess vegna eru tryggingar-
bréfm — þ.m.t. svokölluð skaðleysisbréfm— að öðru jöfnu ekki skuldabréf og
ekki traustnæm.Im Það eitt, að nefnd er ástæða þess, að stofnað er til skuld—

bindingar, girðir þó ekki fyrir, að skjal sé skuldabréfm
4. Viðskiptabréf eru mismunandi formbundin. Skjöl sem hlíta ströngu formi,
eins og t.d. víxlar, kunna í víðtækum skilningi að vera skuldabréf. Víxilreglurnar
útrýma þó almennum reglum um skuldabréf, svo fremi skjalið fullnægi skilyrð-
um 1. gr. víxillaga nr. 93/1933. Athugunarefni er svo hverju sinni, hvort t.d. árit—

unin „tryggingarvíxill“ skal hafa í för með sér að skjalið teljist ekki skuldabréf,
sbr. m.a. 19. gr. víxillagadm
5. Ekki hljóða öll Viðskiptabréf upp á peningagreiðslu. Farmskírteini geyma t.d.
kröfu um, að vara verði afhent.

D. Handhafabnýf og nafnbref
Viðskiptabréf eru ýmist handhafabréfeða nafnbréf. Handhafaskuldabréfkveða
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á um greiðslu til handhafa eða tilgreina ekki, til hvers greiðslan skal innt af hendi,
en á nafnskuldabréfi er nafn kröfuhafa eða annars rétthafa tilgreint'“
Sum viðskiptabréf geta lögum samkvæmt aðeins verið handhafabréf. Tékki, sem

hljóðar um greiðslu til handhafa skal greiðast handhafa, þótt framsal sé ritað á

hann, sbr. 20. gr tékkalaga nr 94/1933. Önnur geta aðeins verið nafnbréf, svo sem
verðtryggð skuldabréf, sbr. 1. tl., 39. gr. laga um stjórn efnahagsmála o.fl. nr.
13/1979. Bankabók, sem ber númer, skal skoða sem nafnskuldabréf, er hljóði á það
nafn sem númerið vísar til í bókum bankans. Áritanir um réttindi yfir bankabókum
ber að skrá í bækur bankans.
Samkvæmt íslenskum lögum er nafnskuldabréf að öðru jöfnu traustnæmt, og er

það nú séríslenskt einkenni."
Handhafabréíummá samkvæmt íslenzkum lögum að öðru jöfnu breyta'1 nafn-

bréf með áritun um rétt tiltekins manns og nafnbréfum'1 handhafabréfmeð áritun
framsals á bréfið. Áritun á handhafabréfum rétt tiltekins manns yfir því gerir það
að nafnbréfi, og nafnbréf verður handhafabréf', ef sá, sem tilgreindur er rétthafi
þess, ritar á það framsal til handhafa eða1 vissum tilvikum eyðuframsal (blanko-
endossement); eyðuframsal er það, þegar framseljandi ritar einungis nafn sitt á bréf-
ið og þá venjulega á bakhlið þess. "'

E. Löggjöf um Innar ýmsa tegundzr vz'ð1kíþtabrgfa
Svo merkilegt sem það er, hafa ekki hér'á landi verið sett almenn lög um skulda—

bréf, þótt mikilvægust séu viðskiptabréf'a. Í stað heilsteyptra laga um skuldabréf er
stuðst við tilskipun frá 9. febr. 1798 og ýmis önnur ákvæði {1 stangli1 löggjöfinni.
Meginreglur um viðskiptabréferu með lögskýringu lesnar út úr lagaákvæðum þess-

um og réttarvenju og framkvæmd.
Íslensku reglurnar um skuldabréf eru mun flóknari en reglur norrænu skulda-

bréfalaganna.Sta1arþað einkum af því, að norrænu skuldabréfalögin gera jafnan
vörslur skuldabréfs að skilyrði réttarverkunar, en íslensku reglurnar leggja áritun
á bréfið oft að jöfnu við vörslur.
Ekki þarf sérstaka lagaheimild til þess, að skjal verði talið viðskiptabréf, heldur

verður það ráðið af einkennum þess sjálfs, Skjöl, sem ekki eru samkvæmt almennum

eigindum sínum viðskiptabréf, má gera traustnæm með sérstöku ákvæði í skjal—

" Víðtækt traustnám ogoóbrigðanleika, sbr. t.d 16. gr. víxillaga nr. 93/1933,
getur útgefandi skjals þó ekki kveðið á um; til þess þarf sérstaka lagaheimild
Hérlendis hafa verið sett sérstök lög um víxla nr. 93/1933 og um tékka nr.

94/193 3. Um líftryggingarskírteini eru ákvæði'1 111.—116. gr. laga um vatryggingar-
samninga nr. 20/1954 og um farmskírteini eru ákvæði í 101.—119. gr. siglingalaga
nr. 34/1985. Lagabálkar þessir eru sprottnir af norrænni og/eða alþjóðlegri sam-
vinnu. Á hinum Norðurlöndunum hafa á grundvelli norrænnar samvinnu verið sett
sérstök skuldabréfalögf

II. Sérreglur um traustnæmi viðskiptabréfa
A helstu efnisreglur um viðskiptabréf reynir ekki fyrr en bréfið hefur verið fram—

selt grandlausum viðtakanda. Í skiptum skuldara (útgefanda) og upphaflegs kröfu-
hafa (lánardrottins) horfir málið öðruvísi við.
A. Skipti skuldara og upphaflegs kröfuhafa
Þegar maður vegna viðskipta hans og annars manns gefur út skuldabréf, verður
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almennt ekki álitið, að hann hafi þar með tekist á herðar skyldu óháða þessum við—

skiptum. Útgáfa skuldabréfs hefurjafnan að forsendu viðskipti skuldara og upphaf—

legs kröfuhafa (causa)."' Skuldari getur því t.d. að Öðru jöfnu borið fyrir sig, að

hann hafi ekki tekið við láni, sem átti að endurgreiða með þeirri fjárhæð, sem á bréf—

inu er tilgreind. Skuldari heldur mótbárum sínum, svo lengi, sem skuldabréfið er
ekki framselt grandlausum þriðja manni.!“
Réttarfarsreglur kunna þó að girða fyrir, að mótbárur skuldara komist að í dóms—

máli út af skuldabréfinuff'"
Réttarsamband skuldara (útgefanda) og upphaflegs kröfuhafa (lánardrottins) er

m.ö.o. ekki einhliða og skilorðslaust, heldur oftast nær gagnkvæmt og skilorðsbund-
ið. Einu gildir, þótt skuldabréf sé skilgreint sem skjal, er geymi einhliða og skilorðs-

lausa kröfu um greiðslu peningafjárhæðar.
Réttarsamband skuldara og upphaflegs kröfuhafa samkvæmt skuldabréfi er því

í engu frábrugðið réttarsambandi, þar sem um almenna kröfu er að ræða. Spurning—
in um yfirfærslu eignarréttar skiptir aðeins máli gagnvart þriðja manni. 7'

Þeim tilvikum —— fyrir utan skýlausan samning — kann þó að vera til að dreifa,
þar sem állta verður skuldara samkvæmt skuldabréfi hafa fyrirgert heimild sinni til
að hafa uppi mótbárur vegna viðskipta, sem lágu til grundvallar skuldabréfsútgáf—
unni, Ef t.d. aðilar verða að loknum samingaumleitunum um öll sm viðskiptia eitt
sáttir í öllum greinum nema að því er tekur til þess, hversu hárri fjárhæð lokakrafa
kröfuhafa skal nema og skuldari síðan án þess að gera fyrirvara sendir kröf'uhafan—
um skuldabréf, sem hljóðar upp á þá fjárhæð, sem krafist var við umleitanirnar, get—

ur skuldari að jafnaði ekki færst undan að greiða alla fjárhæð skuldabréfsins með
staðhæfingu um, að krafan hafi1 rauninni numið lægri fjárhæð
Þá hefur útgáfa skuldabréfsins haf't1 för með sér ný lögskipti (novatio), sem leysa

hin fyrri af hólmi.

B. Fjórar aðalreglur, er skaþa viðskzþtabrefum traustnæmi
Sérkenni viðskiptabréfa koma einkanlega og oftast nær til sögunnar, þegar skjal

færist yfira hönd annars manns en upphaflegs rétthafa. Sérkenni þessi styðjast við
fjórar aðalreglur, sem hnýta saman réttindi og skjal á þann veg, að krafan fylgir
skjalinu, sé það framselt grandlausum viðtakanda. Þær skapa skjalinu traustnæmi.
Þessar fjórar reglur eru: (1) Reglan um mótbárumissi skuldara, (2) Reglan um
traustnám og óbrigðanleika, (3) Reglan um kvittunarlögteikn og (4) lnnlausnarregl—
an.“ '

1. Aðalreglan um mótbárumissi skuldara '

Reglan um mótbárumissi skuldara veitir grandlausum viðtakanda viðskipta—
bréfs vernd gegn þeirri staðhæfingu, að krafan sé ekki til. Skuldari getur sam—

kvæmt henni ekki borið fyrir sig aðrar mótbárur en þær, sem ráða má af skjalinu.
Skuldari er skuldbundinn gagnvart viðtakanda, enda þótt hann hafi ekki verið
skuldbundinn gagnvart framseljanda.
Ef X hefur gefið út skuldabréf til Kl, er það regla íslenskra laga, að grandlaus

viðtakandi bréfsins, K2, fær rétt samkvæmt texta þess, enda þótt framseljandi,
Kl, hafi ekki átt þann rétt, t.d. af því að Kl átti aldrei gilda kröfu á hendur X,
eða af því að hann að vísu hafði átt kröfu, en hún féll síðar niður?")

Sá sem gefur út skuldabréf, veitir handhafa bréfsins lögteikn kröfuhafa. "'

Lögteikn þau, sem handhafi viðskiptabréfs hefur á hendi, vekja með þeim,
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sem hann á skipti Við, gjarnan þá hugmynd, að hann eigi þann rétt, sem til—

greindur er í texta bréfsins. Og grandlaus viðtakandi bréfsins fær í flestum
greinum þann rétt, sem tilgreindur er í textanum, svo að skuldara stoðar ekki
að bera fyrir sig að hann hafi greitt skuldina, ef ekkert er um það skráð á bréfið.
Þetta er aðalreglan um mótbárumissi skuldara.m
Ávallt fær viðtakandi samkvæmt almennum reglum a.m.k. þann rétt, sem

framseljandi átti, en samkvæmt sérreglunum um traustnæmi viðskiptabréfa fær
hann stundum meiri rétt en framseljandi átti. Viðskiptabréf er t.d. framselt
mörgum sinnum, þannig að fyrst framselur Kl það til K2, og síðan framselur
K2 það til K3. Ef K2 var grandlaus og útrýmdi því mótbáru skuldara, kemur
það jafnan ekki K3 í koll, að hann var ekki grandlaus. Mótbárur og réttindi yfir
viðskiptabréfum, sem slokknað hafa, kvikna ekki aftur. En ef K3 kom því einmitt
sjálfur í kring, að Kl framseldi bréfið til K2, í því skyni að valda mótbárumissi,
getur K3 bakað sér skaðabótaábyrgð, og ef hann hefur ekki framselt skjalið enn
á nýjan leik, kann hann að verða að sæta því, að mótbáruslokknunin teljist ekki
gild gagnvart honum.

á. Tilskipun 9. febrúar 1798: Alborgunarmótbáran
Hér á landi er aðalreglan um mótbárumissi skuldara studd við 2. gr. til—

skipunar frá 9. febrúar 1798!“ svo sem var einnig í Danmörku og Noregi,
áður en sérstök skuldabréfalög voru sett í þeim löndum 1938 og 1939. Aðal—
lagaboðið er svohljóðandi:

Kvittanir á lausu blaði fyrir afborgunum afhöfuðstól, er skuldabréf er fyrir, skulu,
ef afborganirnar eru eigi einnig ritaðar á skuldabréfið sjálft, aðeins hafa gildi gagn—
vart þeim, sem gaf þar út, en eigi teljast gildar gagnvart öðrum, sem fyrir veðsetn—
ingu, framsal eða á annan löglegan hátt eru orðnir réttmætir handhafar skulda—
bréfsins.
Samkvæmt lagaboði þessu glatast afborgunarmótbáran gagnvart handhafa

þess, ef afborgun af bréfinu er ekki rituð á það. Hún glatast jafnvel þótt greitt
skuli á reglubundnum gjalddögum af bréfinu samkvæmt ákvæði í því. Og
mótbáran glatast einnig, þótt greiðslan hafi verið innheimtmeðmálsókn fyrir
dómstólum. Á sama hátt glatast og sú mótbára, að öll skuldin hafi verið
greidd í einu lagifh
En samkvæmt 3. gr. tilskipunar 1798 eru hins vegar vaxtagreiðslur undan—

þegnar reglunni. Sérstakar kvittanir á lausu blaði fyrir greiðslu vaxta halda
því gildi sínu, gagnvart hverjum þeim, sem kann að fá skuldabréf til eignar
eða að veði. Ákvæði 3. gr. gildir þó aðeins um vaxtagreiðslur í samræmi við
efni skuldabréfsins. Þess vegna glatast mótbára, sem lýtur að því að ógjald—
fallnir vextir hafi verið greiddir. Grandlaus viðtakandi skuldabréfs getur því
krafist allra þeirra vaxta, sem gjaldfalla, eftir að hann tók við bréfinu. Effjár—
hæð sú, sem samkvæmt ákvæði ískuldabréfi er greidd á tilteknum gjalddaga,
er hvorttveggja í senn afborgun og vextir, er álitið rétt, að um hana gildi sama
regla og um vexti.
b. Aðrar mótbárur. Almenn lagarök
Einnig aðrar mótbárur en afborgunarmótbáran geta glatast. Því til stuðn—

ings hefur verið vitnað til þeirra ástæðna, sem getið er í greinargerð fyrir til-
skipun 1798.“
Ef almenn regla um mótbárumissi ætti að styðjast við lögjöfnun frá tilskip.

1798, yrði niðurstaðan væntanlega sú, að mótbára glataðist, ef það með hlið—
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sjón af því, hvers kyns mótbáran er, væri að jafnaði á valdi þess, sem gefur
skuldabréf út, annaðhvort að láta það koma fram1' skuldabréfinu eða að
komast hjá því að láta skuldabréf með slíkri mótbáru verða til. Önnur og fleiri
rök korna þó hér til greina. Vissar mótbárur eru ekki látnar glatast, af þv1 að
grundvallarrök liggja til þess, svo sem er um mótbáruna um lögræðisskort.
Auk þess þykir fyrir sakir viðskiptaöryggis verða að láta vissar mótbárur glat—
ast, enda þótt útgefanda sé að öðru jöfnu ekki innan handar að rita þær á
skuldabréf, svo sem er um mótbárurum svik og misneytingu. Mótbárur, sem
glatast, verða m.6.0. ekki einskorðaðar við tilvik þar sem útgefandi hefur verið
óvarkár. Að hyggju Henry Ussings yrði viðskiptaöryggi ekki borgið, nema
almennar eigindir mótbáru yrðu látnar ráða úrslitum. Ef skuldari fær
aðeins kvittun á falsaðri eftirlíkingu bréfs1 stað frumrits þess, glatast mót-
báran eins fyrir þaðUm allar mótbárur gildira hinn bóginn, að þær glat—
ast ekki, ef það verður ráðið af upphaflegu efni (texta) bréfs eða bréfið hefur
fengið sérstaka áritun um það.
c. Mótbárur um tilurð skuldabréfskröfu
Viðskiptaöryggið krefst þess, að flestar mótbárur um ógildl skuldabréfs getl

glatast. Almennt má segja, að útgefandi glatar mótbáru um ógildi skulda—
bréfs, þegar ógildingarástæðan telst til þeirra, sem einungis er unnt að hafa
uppi gagnvart loforðsmóttakanda, sem ekki er grandlaus.
Að norrænum rétti er skuldabréf útgefið (udstedt), þegar skuldari sam—

kvæmt skjalinu hefur gert þær ráðstafanir, sem að jafnaði hafa í för með sér,
að skuldabréf fær réttarverkanir eftir efni sínu. Skuldabréf er ekki útgefið
með því einu að undirrita það, heldur þarf einnig afhending að koma til eða
póstlagning. ""
Fyrir sakir viðskiptaöryggis sýnist eiga að girða fyrir þær mótbárur, sem

útgefandi mundi hafa misst, ef skuldabréfið hefði verið gefið út til grandlauss
viðtakanda. "" Þess vegna glatast ekki aðeins mótbáran um, að skuldabréf
hafi verið gefið út til málamynda, sbr. 34. gr. laga um samningsgerð, umboð
og ógilda löggerninga nr. 7/1936, heldur og mótbárur um allar þær ógilding—
arástæður, sem getið er í 29.—33. gr. laganna. Auk þess glatast sú mótbára,
að skuldabréf hafi, þegar það var afhent, ekki verið alveg útfyllt og hafi síðan
verið útfyllt andstætt gerðum samningi, sbr. 10. gr. víxillaga nr. 93/1933.
Sama er um þá mótbáru, að til sé að dreifa leyndri yfirtroðslu á lagareglum
um hámarksvexti, svo sem að lántakandi hafi fengið minna greitt en þá fjár—

hæð, sem skuldabréf hljóðar upp á. ""
Á hinn bóginn er ljóst, að maður verður ekki skuldbundinn vegna falsaðs

skuldabréfs, t.d af þv1 að undirskrift hans hafði verið fölsuð. Útgefandi
glatar því ekki heldur þeirri mótbáru, að efni skuldabréfs hafi eftir á verið
breytt með fölsun. “"

Auk þess glatar útgefandi ekki þeirri mótbáru, að skuldabréf sé haldið þeim
ógildisannmarka, sem jafnvel mætti halda til streitu gagnvart grandlausum
viðsemjanda. Utgefandi verður því ekki bundinn af skuldabréfi, ef hann var
ólögráða (ófjárráða) fyrir æsku sakir, þegar hann gaf það út, eða hafði verið
sviptur lögræði (fjárræði), sbr. 1. mgr, 22. gr. lögræðislaga nr. 68/1984.
Fyrir sakir viðskiptaöryggis verður jafnan ekki höfð uppi sú mótbára, að

útgefandi hafi ekki látið skuldabréfið frá sér fara, eða það að hann sleppti af
því hendinni, sé ekki skuldbindandi fyrir hann. jafnan er forsenda, að
skuldabréf ha'fi raunverulega verið undirritað af þeim, er 1' hlut'a, og að gegn
útgáfunni“ verði ekki fram bornarneinar þær mótbárur, sem ekki glatast.
Varðandi skrifleg loforð almennt, stofnast skuldbinding með þeirri úrslita—

athöfn, þegar t.d. loforð er afhent eða því komið til viðtakanda. Ef loforðs—
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yfirlýsing er ekki gefin af meintum útgefanda, verður hann ekki
skuldbundinn, jafnvel þótt viðtakandi sé í góðri trú, sbr. I. kalla laga nr.
7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga.
Astaeða er til að ætla, að allar mótbárurum afhendingu traustnaems skulda—

bréfs geti glatast. Sú regla á sér samsvörun í reglu 35. gr. laga nr. 7/1936, sem
kveður svo á, að hafi kröfuhafi gegn vilja sínum misst kvittun fyrir peninga—
upphæð, sé sá skuldari samt sem áður laus mála, er greiðir í grandleysi, á
gjalddaga eða síðar, gegn afhendingu kvittunarinnar. Veigamestu tilvikin eru,
þegar skuldabréf—i er eftir undirritun þess stolið eða það týnist og þjófurinn
eða linnandinn kemur því út í viðskiptalífið. Væntanlega er sama uppi á
teningnum þegar ólögráða maður afhendir skuldabréf, sem lögráðamaður
hefur undirritað.M Um nafnskuldabréf skiptir reglan þó ekki miklu, því að
viðtakandi útrýmir því aðeins mótbárunni, að sá, sem bréf var gefið út til,
hafi framselt það til hans með árituðu framsali. Ef annar maður kemur
skuldabréfinu í umferð, verður hann í því skyni að útvega sér nauðsynlega
formlega heimild að rita falsað framsal til sín á bréfið. En þá á sérjafnan ekki
stað slokknun réttinda.m Raunha—ft gildi fatr reglan um handhafabréf og
þau viðskiptabréf, þar sem falsað framsal getur orðið grundvöllur traustnáms,
svo sem er um víxla.
d. lVlótbárur um brottfall skuldabrélskröfu
Þafr mótbárur glatast, að skuldabréfskrala hafi fallið niður fyrir samning

(uppgjöf) eða samruna krafna (konfusion). Sömuleiðis glatast væntanlega
mótbárur um, að skuldaskiptum sé lokið eða að þau hafi breyst sakir yfirlýs-
ingar um skuldajöfnuð, fyrir uppsögn eða sakir dóms.

.

Á hinn bóginn'glatast ekki mótbárur um fyrningu og niðurfall kröfu sakir
xf'anlýsingar. Ekki glatast heldur mótbára um, að skuldabréf hafi verið ógilt
með dómi,“ eða að krafa hafi fallið niður sakir lagareglna um greiðslu—

geymslu (deponering)M eða nauðasamninga. Ekki glatast sú mótbára víxil-
skuldara, ,að víxilskuld sé fallin niður, með því að Víxill hafi ekki verið sýndur
eða afsagður.
e. Mótbárur um skilyrði og forsendur og aðrar takmarkanir á skuldbindingu
' Viðskiptaöryggið krefst þess, að útgefandi glati þeirri mótbáru, að skuld—

bindingin sé bundin sérstökum skilyrðum, ellegar hún sé háð sérstökum for—

sendum, sem ekki verða ráðnar af skjalinu.
f. Sérreglur um mótbárumissi gagnvart víxil— og tékkakröfum
Sérstakar reglur gilda um mótbárumissi vegna víxla og tékka, sbr. 17. gr.

víxillaga nr. 93/1933 og 22. gr. tékkalaga nr. 94/1933, sbr. og 7. gr. víxillaga
og 10. gr. tékkalaga. Samkvaemt 17. gr. víxillaga glatar víxilskuldari mótbár—

um, sem spretta af skiptum hans við útgefanda eða þá, sem áður áttu víxil—

inn. %

g. Um líftryggingarskírteini
Um líftryggingarskírteini gildir, að miklu fleiri mótbárur glatast ekki.

flengslin milli skuldbindingar vátryggingarlélags og samningsskipta þeirra,
sem til grundvallar liggja, eru ekki rofin. Af þeim sökum glatar félagið ekki
þeim sérstöku mótbárum, sem spretta af venjulegum forsendum Vátrygg—
ingarsamnings, svo sem móthárunni um, að ranglega hafi verið skýrt frá
áhatttu, um að vátryggði hafi af ásetningi orsakað vátryggingaratburð, um
sjálfsmorð eða um vanskil á iðgjaldi. A hinn bóginn glatast mótbáran um, að
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vátryggingarfjárhæð eða endurkaupsverðmæti hafi verið greitt, eða um að
samið hafi verið um breytingar á samningnum, sbr. 114. gr. laga um Vátrygg—
ingarsamninga nr. 20/1954. Akvæði þetta skýtur naumast loku fyrir, að aðrar
mótbárur glatist eftir almennum grundvallarreglum um traustnaemi, enda
mæli sérstök vátryggingarsjónarmið því ekki í mót. Til mótbára, sem glatast
geta, má þess vegna telja mótbárur samkvæmt 1. mgr., 32. gr. samningalaga
nr. 7/1936, t.d. að Skekkjur hafi verið í útreikningi á vátryggingarljárhæð.
Sama máli gegnir um þá mótbáru, að krafa hins vátryggða hafi verið greidd
með skuldajöfnuði, enda spretti skuldajafnaðarkrafa ekki af vátryggingar—
samningnum. “'
h. Viðskiptabréfskröfur, er hljóða upp á annað en peninga
Um viðskiptabréf, sem heimila kröfu til tegundarákveðinnar greiðslu ann—

arrar en peninga, t.d. vöru ákveðinnar eftir tegund, gilda yfirleitt sömu reglur
og um traustnæm skuldabréf. Ef ókleift reynist að útvega greiðslu af þeirri
tegund, glatast sú mótbára ekki.“
Frábrugðnari eru hins vegar reglur þær, sem telja verður gilda um skjöl,

er heimila kröfu til einstaklega ákveðinna hluta, svo sem er um farmskírteini
og viðtökuvottorð birgðageymslna. Útgefandi varðveitir í þeim tilvikum þá
mótbáru, að varan hafi farist afhendingu eða rýrnað, og almennt heldur hann
einnig þeirri mótbáru, að sá, sem afhenti honum vöruna, hafi engan rétt átt
yfir henni, og því hafi handhafi farmskírteinis ekki heldur eignast neinn rétt
yfir henni.“
í. Áhrif mótbáruslokknunar á réttarstöðu þriðja manns
Mótbárumissir bitnar fyrst og fremst á útgefanda viðskiptabréfs, en getur

þó einnig komið niður á þriðja manni. Efútgefandier lítt gjaldfær eða ógjald—
fær, getur það valdið ábyrgðarmönnum skuldara, sem skráð hafa sig á bréfið,
eða lánardrottnum hans tjóni, af því að skuldir hans vaxa við rnótbárumiss—
inn. Þrotabúið verður jafnan að axla afleiðingar mótbárumissis, enda þótt
mótbára glatist þá fyrst, er tilkynnt hefur verið um gjaldþrot.

2. Aðalreglan um traustnám og óbrigðanleika
Aðalreglan um mótbárumissi skuldara veitir handahafa viðskiptabréfs vernd

gegn þeirri mótbáru, að krafan sé ekki til. Aðalreglan um traustnám og óbrigðan—
leika (indivindikabilitet) viðskiptabréfa á sér hins vegar þá forsendu, að til sé að
dreifa kröfu.“) Af reglunni leiðir, að eigandi viðskiptabréfs getur ekki brigðað
— heimt aftur — bréfið frá grandlausum viðtakanda, sem hefur fengið það í

hendur frá framseljanda. Framseljandi getur samkvæmt reglunni fært eignarrétt
skjals, sem hann á ekki sjálfur, yfir á hönd annars manns.
Skuldarinn X hefur t.d. gefið út skuldabréf til kröfuhafans Kl. Ef Kl selur

fyrst K2 bréfið án þess að skrá réttindi K2 á bréfið eða að afhenda honum það,
og síðan selur það aftur K3, sem fær bréfið afhent, getur K2 ekki brigðað bréfið
frá K3, þótt K2 hafi orðið fyrri til að kaupa það. Regla þessi kveður m.ö.o. svo
á, að réttindi manns yfir viðskiptabréfi geta glatast (slokknað) fyrir traustnám
þess, sem síðar fær bréfið í hendur.
Brigðaréttur eiganda brýnir þann, sem hyggst kaupa hlut, til aðgæslu um rétt

seljanda, en reglur um traustnám brýna hins vegar eiganda til aðgæslu um eignir
sínarf'“)
Á sviði viðskiptabréfa er reglan um traustnám og óbrigðanleika víðtækust að
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því er tekur til handhafabréfa, en þrengst að því er tekur til nafnskuldabréfajm
Aðalreglan um traustnám og óbrigðanleika veitir handhafa viðskiptabréfs eig-

anda-m og yfirfærslulögteiknii'l gagnvart þeim, sem taka við bréfinu. Skilyrði
og réttarverkanir hinna ýmsu lögteikna eru mismunandi, og því verður að greina
skýrt á milli þeirra.
Ef eigandi lausafjár selur fleiri en einum grandlausum manni rétt yfir hlut og

réttindi þessi fá ekki samrýmst, gengur sá fyrir, sem eigandi veitti réttinn fyrr,
svo fremi seljandi hafi ekki látið hlutinn úr vörslum sínum. Ef samningar hvor—

ugs kaupendanna hafa verið efndir, gildir reglan prior tempore potior jure. Ef
á hinn bóginn síðari kaupandinn fær hlutinn afhentan, er ríkjandi kenning í
norrænum rétti, að hann skal halda hlutnum, en fyrri kaupandinn aðeins eiga
kröfurétt. Traustnáms— og óbrigðanleikaregla er álitin gildafm
Um viðskiptabréf gildir og, að sá, sem fyrr keypti bréfið, getur ekki brigðað

það frá síðari kaupanda, hafi sá kaupandi verið grandlaus og fengið bréfið afhent.
Hann eignast bréfið fyrir traustnám. Þar sem lítið fer fyrir viðskiptabréfum, er
mönnum jafnan innan handar að geyma þau í öruggri læstri hirslu. Verðbréf
ganga iðulega aftur og aftur milli fjölda manna. Enn viðurhlutameira væri því
að heimila brigð á viðskiptabréfi en öðru lausafé.""
Í íslenskum rétti styðst traustnáms— og óbrigðanleikareglan m.a. við ákvæði 1.

mgr., 48. gr. laga um aðför nr. 19/18874'3' og 18. gr. laga um kyrrsetningu og
lögbann nr. 18/194-9, sbr. 1. gr. laga nr. 48/1978 um breyting á þeim lögum.“)
Þau kveða svo á, að réttindi yfir viðskiptabréfum, sem stofnað er til með fjárnámi
og kyrrsetningu, skuli skrá á bréfin, ef þau eru ekki tekin úr vörslu eigandans,
svo að gildi hafi gagnvart þeim, sem eigandinn síðar kann að framselja bréfin
til eignar eða að veði.

a. Traustnám er víðtækast á handhafabréfum
Um handhafabréfgildir almennt, að sá, sem í grandleysi tekur—viðdslíku

skjali, verður rétthafi án tillits til þess, hvort framseljandi átti rétt til bréfsins.
Framseljandi (eigandi) getur ekki rift afhendingu, ef bréfið hefur frá upphafi
verið handhafabréf, jafnvel þótt hann hafi verið ólögráða. Um handhafabréf
gildir að þessu leyti sama regla og um peningam'
Ef bréf hefur hins vegar einhvern tíma verið nafnbréf, en síðar framselt til

handhafa, fer um gildi þeirra afhendinga, sem áttu sér stað, á meðan það var
nafnbréf, eftir lagareglum um þau. Ef einhver þeirra afhendinga er véfengjan-
leg, helst brigðaréttur, þótt bréfið síðar verði handhafabréf.“
Um einstakar tegundir handhafabréfa kann að vera lögmælt eða að liggja

í hlutarins eðli, að ekki er unnt að skrá á þau réttindi.
Stundum er lögmælt það fyrirkomulag, að peningastofnun er heimilað að

gefa út skuldabréf, er hljóða á handhafa (bankavaxtabréf), en nafnskrá má
þau íbókum stofnunar, sbr. t.d. 5. gr. laga nr. 1/1900, 2. gr. laga nr. 60/1928,
2. gr. laga nr. 94/1941, 2. gr. laga nr. 73/1965 og 3. gr. laga nr. 34/1979.m')
b. Slokknun óáritaðra réttinda
Með því að öll réttindi eru í eðli sínu þess konar, að þau er unnt að skrá,

má setja fram þá grundvallarreglu, að öll réttindi, sem ekki eru skráð á við—

skiptabréf, glatast gagnvart grandlausum viðtakanda bréfsins. Regla þessi
gildir að meginstefnu um öll viðskiptabréf,“ sbr. m.a. 113. gr. laga um vá—

tryggingarsamninga nr. 20/1954fm)
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Áritun um réttindi á viðskiptabréf getur að meginstefnu komið í stað af-
hendingar á bréfinu.
Og að íslenskum lögum er rétthafa að meginstefnu heimilt að skrá réttindi

manns á handhafabréfán samþykkis skuldara. Áritun á bréfið þarf ekki að
vera undirrituð. Með norrænu skuldabréfalögunum var regla þessi afnumin
annars staðar á Norðurlöndum, enda gildir hún yfirleitt ekki samkvæmt
erlendum rétti.“,l
Ráð Virðist gert fyrir þessu í nefndum lagaboðum 2. mgr., 48. gr. aðfarar—

laga nr. 19/1887 og 18. gr. laga um kyrrsetningu og lögbann nr. 18/1949.
Reglan þessi gildir einnig um önnur handhafabréfen skuldabréf, sbr. nefnda
18. gr. laga nr. 18/1949, 113. gr. laga nr. 20/1954 og 110. gr. siglingalaga nr.
34/1985.“"
Reglan um gildi áritaðra réttinda og slokknun óáritaðra réttinda sætir

veigamiklum undantekningum varðandi nafnbréf.
Hún er þó eina reglan, sem þörf er á um hrein handhafabref Um nafnbréf

er hins vegar annað uppi á teningnum.
c. Nafnbréf. Um slokknun áritaðra réttinda
Arituð réttindi geta annars vegar glatast fyrir lögjöfnun frá 2. gr. tilskip.

9. febr. 1798, og hins vegar samkvæmt sérreglum um víxla, tékka og farm—
skírteini.

(1) Grundvallarregla tilskipunar 9. febr. 1798.
Grundvallarreglu þeirri, sem ráðin verður af 2. gr. tilskipunar 9. febr.

1798 („ . . . eigi teljast gildar gagnvart öðrum, sem fyrir veðsetningu,
framsal eða á annan löglegan hátt eru orðnir réttmætir handhafar skulda—
bréfsins.“) má per analogiam beita um skriflegt framsal á skuldabréfijh
Dæmi: _K1 er t.d. með svikum frá hendi K2 fenginn til að framselja

honum skuldabréf. K2 framselur síðan bréfið til K3, sem ekki veit um
svikin. Ef framsalið til K3 er gilt, getur Kl ekki brigðað bréfið frá honum.
Ef framsalið til K3 er hins vegar ógilt, heldur Kl brigðarétti sínum einnig
gagnvart K3. Aftur á móti ef K2 hefur falsað framsal frá Kl til sín eða
knúið framsal Kl til sín fram með meiriháttar nauðung, sbr. 1. mgr., 28.
gr. samningalaga nr. 7/1936, eða Kl er ólögráða og hefur því ekki heimild
til að framselja skuldabrélið, sbr. 1. mgr., 22. gr. lögræðislaga nr. 68/1984,
getur Kl brigðað bréfið frá K3 þrátt fyrir það, að framsalsgerningur K2
til K3 var sem slíkur ekki haldinn neinum ógildisannmörkum.
Reglan gildir, enda þótt skjal hafi áður á sínum tíma verið handhafa—

bréf. Ef áritun um réttindi, sem gild er að lögum, er skráð á skjal, sem
er stílað til handhafa, geta hin árituðu réttindi að öllum jafnaði aðeins
glatast samkvæmt grundvallarreglu tilskip. 9. febr. 1798. Og hér gildir
einu, þótt skjalið sé síðar aftur framselt til handhafa. Um önnur viðskipta—
bréf en skuldabréf verður og að ætla, að grundvallarreglu tilskip. 1798
verði beitt.
(2) Víðtækari sérreglur um missi áritaðra réttinda.
Um nokkur mikilvæg viðskiptabréf gildir sem almenn regla, að árituð

réttindi yfir þeim glatast, og því ekki eingöngu með stoð í tilskipun 9. febr.
1798.“
Regla þessi gildir um víxla, sbr. 2. mgr., 16. gr. laga nr. 93/1933,“
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tékka, sbr, 21. gr. tékkalaga nr. 94/1933,m og farmskírteini, sbr. 115. gr.
siglingalaga nr. Sif/1985?“
Lagaákvæði þessi heimila, að sá, sem missir skjöl úr vörslum sínum,

glati réttindum yfir þeim. Einkum kann á reglur þessar að reyna, þegar
skjali er stolið eða það hefur týnst, og þjófurinn eða finnandinn kemur því
í umferð.M Ef skjalið er stílað á nafn, er hér gert ráð fyrir, að á það sé
skráð falsað framsal. Sama máli gegnir vitaskuld, ef einhverjum er trúað
fyrir vörslu slíks skjals og vörslumaður ritar falsað framsal á það, eða þá
þegar framsal er fengið með meiriháttar nauðung, sbr. 1. mgr., 28. gr.
samningalaga nr. 7/1936. Loks verður og að álíta sama gilda, þegar fyrri
áritun um rétt er afmáðm

3. Aðalreglan um kvittunarlögteikn
Aðalreglan um kvittunarlögteikn veitir skuldara bréfs vernd gegn kröfugerð

lánardrottins, ef skuldari hefur innt greiðsluna af hendi til handhafa bréfsins,
sem síðan reynist ekki vera réttur kröfuhafi (lánardrottinn).
Sá sem faer viðskiptabréfí hendur, á auðvelt með að færa sönnur á rétt sinn

gagnvart skuldara (virk lögteikn), og skuldari getur á greiðan og öruggan hátt
skorið úr því, hvort álíta ber tiltekinn mann rétthafa (óvirk lögteikn). Handhafi
viðskiptabréfs hefur lögteikn til að leysa skuldara undan skuldbindingu hans
með kvittun sinni. Sérreglur um viðskiptabréf láta vörslur bréfs og útlit ráða
úrslitum.m Dæmi: X hefur gefið út viðskiptabréf til Y. A hefur stolið bréfinu
og skráð á það falsað framsal til sín sjálfs. Hann snýr sér síðan til X, sem greiðir
í góðri trú. X hefur ekki efnt gagnvart réttum kröfuhafa, en til þess, sem er
kröfuhafi samkvæmt orðalagi bréfsins — og hann leysist undan skuldbindingu
sinni. Ekki er til neins fyrir Y að hafa uppi kröfu á hendur honum.
Skjal, sem ekki er unnt að brigða, veitir handhafa þess jafnan einnig kvittun—

arlögteikn. Sá sem hefur óbrigðanlegt viðskiptabréf í höndum, hefur lögteikn
sem eigandi gagnvart öllum. En reglunnar um kvittunarlögteikn er einnig þörf
vegna viðskiptabréfa, sem brigðanleg eru.
Öll viðskiptabréferu í reynd kvittunarlögteikn, enda gætu þau ekki ella gegnt

hlutverki sínu. Ef þau vaeru það ekki, yrði skuldari samkvæmt slíku skjali ávallt
að rannsaka öll framsöl, áður en hann innti greiðslu afhendi. Það væri frágangs—
sök. Reglan tryggir kröfuhafa skjóta greiðslu og sparar skuldara allt of umfangs—
mikla rannsókn. Hún gerir ekki meiri kröfur til skuldara en gerðar eru til grand-
leysis þess, sem tekur við viðskiptabréfifH Skal nú nánar að þessu vikið,

a. Skuldari leysist undan skuldbindingu sinni, ef greiðsluviðtakandi hefur
lögteikn sem kröfuhafi
Skuldara er óhaett að reiða sig á, að sá maður eigi réttinn, sem hefur skjalið

{ hömlum með formlegri heimild, sem sýnist vera í lagi.:m) Um hrein hand—
hafabréf gildir, að handhöfnin ein er nægileg lögteikn. En um nafnbréf gildir
hins vegar, að skuldari leysist undan skuldbindingu sinni með því að inna
greiðslu af hendi í grandleysi til þess, sem hefur skjalið í höndum með heim—
ild, sem styðst við samfellda röð framsala. Um víxla gildir þetta þó aðeins,
að gjalddagi sé kominn, sbr. 2. mgr., 40. gr. víxillaga nr. 93/1933, og sömu
takmörkun er væntanlega rétt að gera um önnur bréf, sem ætlaður er skamm—
ur aldur með líkum hætti og víxlumf'l' Sama regla verður því ef til vill álitin
gilda um önnur viðskiptabréf, en þó naumast sem almenn regla um skulda—
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bréf?“
Af reglunni leiðir, að skuldari leysist undan skuldbindingu sinni með því

að greiða til handhafa, enda þótt aðrir hafi eignast óárituð réttindi yfir skjal—
inu. Ekki einu sinni þær aðstæður, að handhafi skjals er gjaldþrota, girða fyrir
lausn skuldara, sem greiðir þrotamanni. Og skuldari leysist einnig, þótt form—
leg heimild handhafa sé til orðin fyrir fölsun, t.d. vegna falsaðs framsals eða
vegna þess að áritun um rétt þriðja manns er afmáð, eða afþví að framsal til
þess, sem framvísar skjalinu, er ógilt sakir lögræðisskorts. Óhagganlega gildir
þetta einnig um þau skjöl, þar sem falsað framsal getur ekki orðið grundvöllur
traustnáms. Sérstök þörf er á þessari reglu í þeim tilvikum, þar sem skuldari
var skyldugur að greiða, þ.e. eftir gjalddaga og hugsanlega eftir greiðsluáskor—
un. Ella yrði skuldari knúinn til að taka áhættu, sem hann hefði ekki nein
ráð til að sjá við. Reglan gildir jafnvel um greiðslu fyrir gjalddaga.:m
Ef skuldabréf ber við framvísun áritanir um réttindi annarra, sem sýna, að

handhafi hefur ekki rétt til að taka við greiðslu, skortir hann aðjafnaði nægi—
lega heimild til þess. Ekki gildir þetta þó um handhafabréf, sem ekki er unnt
að breyta í nafnbréf með einhliða áritun, sbr. t.d. 20. gr. tékkalaga nr.
94/1933.
Um víxla er slakað á kröfunni um grandleysi, þannig að skuldari leysist

eftir að gjalddagi er kominn, nema um svik eða stórkostlegt gáleysi af hans
hálfu sé að ræða sbr. 3. mgr., 40. gr. víxillaga nr. 93/1933. Um önnur Við—

skiptabréf verður að skilja kröfuna um grandleysi á líkan hátt og gert er gagn—
vart þeim, sem tekur við skuldabréfi. Skuldari leysist því jafnan, nema því
aðeins að hann hafi ekki sýnt þá aðgæslu, sem atvik kröfðust, svo að forðast
mætti, að greiðslan kæmist í rangar hendur.:u'
Ef skjal er ekki hreint handhafabréf, verður skuldari að aðgæta, hvort ekki

er, að því er séð verður, til að dreifa röð framsala, sem í samfelldri röð liggja
til greiðsluvíðtakanda. Hins vegar þarf hann ekki að rannsaka, hvort fram—
sölin eru ófölsuð né hvort þau eru gild, sbr. 40. gr. vixillaga og 35. gr. tékka—
laga. Skuldara er ekki heldur rétt að krefjast neinna skjalfestra sannana um
þessi atriði.
Ef skjal hljóðar á nafn, verður áhættan ekki lögð á skuldara af því, hvort

greiðsluviðtakandi (eða sá sem hefur kvittað á skjalið) er sá hinn sami og sá,
sem skjalið hljóðar á, og ekki heldur afþví, hvort umboð, sem handhafi fram-
vísar hjá skuldara, er ósvikið. Örðugra er þó að segja til um, að hvaða marki
skuldara ber hér að kanna málið til að tryggja grandleysi sittim
Skuldari verður í öllum atriðum að geta reitt sig á, að sá eigi réttinn, sem

hefur skuldabréfið í höndum með samfelldri röð framsala. Þess vegna verður
skuldari — enda er þá gert ráð fyrir grandleysi — m.a. að geta beint uppsögn
til hans og gert samning við hann um breytingu og lok skuldaskiptanna. Um
víxla gildir 2. mgr., 40. gr. á samsvarandi hátt.Hm
Ekki er í neinu vikið frá almennum reglum um réttaráhrifþess, að skuldari

innir greiðslu af hendi eða semur við mann, sem er ólögráða. Handhafabréf
getur skuldari jafnan greitt ólögráða eiganda, svo að hann leysist undan
skuldbindingu sinni, því að hann þarfjafnan ekki að rannsaka, hvort sá, sem
krefur hann um fjárhæðina, mætir á eigin vegum eða sem umboðsmaður
annars manns. Og sama máli gegnir um nafnbréf, þegar hinn ólögráða eig—
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andi hefur ekki fengið rétt sinn áritaðan á skjalið, en hefur fengið fyrrverandi
eiganda til að skrá kvittun á það.“
b. Skuldari leysist ekki, ef greiðsluviðtakandi hefur ekki lögteikn sem kröfu—
hafi
Á hinn bóginn er aðalregla, að skuldari leysist ekki, þegar hann innir

greiðslu af hendi til manns eða gerir samning við hann um skuldina, ef þessi
maður hefur skjalið ekki í höndum eða styður heimild sína ekki við samfellda
röð framsala. Sú er raunin jafnvel þótt skuldari inni greiðsluna af hendi til
upphaflegs kröfuhafa.“
Ef traustnaemi skuldabréfs skal hafa raunhæft gildi, er ljóst, að þeir viðtak—

endur skjals, sem fullnægja skilyrðum mótbáruslokknunar, verða einnig að
vera tryggðir gegn því, að greiðslan sé síðar innt afhendi til framseljanda, sbr.
m.a. 2. gr. tilskipunar 9. febr. 1798. Ef gert er ráð fyrir þessu, er skuldara ekki
til neins gagns í öðrum tilvikum að geta innt greiðsluna af hendi til rétts
kröfuhafa, sem ekki hefur lögteikn. Skuldari getur aldrei vitað vissu sína um,
hvort skuldabréfið hefur verið framselt. Einu gildir með hvaða hætti skulda—
bréf hefur færst úr vörslu upphaflegs kröfuhafa yfir á hönd annars manns,
sbr. m.a. 1. mgr., 48. gr. laga nr. 19/1887.
Fra ofangreindri reglu er vikið varðandi gjaldfallna vexti, enda glatast ekki

mótbaran um gjaldfallna vexti gagnvart þeim, sem skuldabréf er framselt til,
sbr. 2. gr. tilskip. 9. febr. 1798, sbr. þó niðurlag 2. mgr., 18. gr. laga um kyrr—

setningu ug lögbann nr. 18/1949.m'
Gjaldfallna vexti getur skuldari greitt — og þannig verið leystur undan

skuldbindingu sinni — ekki aðeins samkvæmt skuldabréfsreglum, heldur og
umí samræmi við almennar lögteiknareglur um kröfur. Ráð virðist fyrir

þessu gert í greinargerð fyrir tilskipun 9. febr. 1798, þar sem kom fram sú
skoðun. að örðugt væri fyrir kröfuhafa, sem hefði fengið þriðja manni skulda-
bref að veði, að szekja það í hvert sinn til þess að skrá á það vexti. f grandleysi
getur skuldari því leystst undan skuldbindingu sinni með því að greiða vexti
til upphaflegs kröfuhafa, sbr. m.a. niðurlag 18. gr. laga nr. 18/1949.“
('. Skuldari getur neitað að inna greiðslu afhendi til annars en þess, sem hefur
lögteikn sem kröfuhafi
Af ofangreindri reglu um lausn skuldara við greiðslu til þess, sem hefur

skjal { höndum með samfelldri röð framsala, leiðir, að skuldari getur — án
þess að baka sér vanefnd — neitað að inna greiðslu af hendi til hvers þess
manns. sem ekki hefur skjalið í höndum með samfelldri röð framsala, Engu
breytir þótt síðar komi á daginn, að sá maður var rettur kröfuhafi. Og á hinn
bóginn skoðast það sem viðtökudráttur af hálfu kröfuhafa, ef hann fullnægir
ekki þessari kröfu skuldara. Regla þessi er leidd af 1. gr. tilskipunar 9. febr.
1798, sem nú skal nánar að vikið!“

'. Aðalreglan um innlausnariett skuldara
Eðlileg afleiðing aðalreglunnar um mótbárumissi skuldara er, að útgefandi

skuldabréfs getur krafist, þegar hann greiðir, að sér sé skilað skjalinu með árit-
aðri kvittun, sbr. 1. gr. tilskipunar 9. febr. 1798. Skuldari verður að geta verndað
sig fyrir því. að verða krafinn aftur um greiðslu. Það gerir hann með því að fá
skjalið afhent — þ.e. leysa það til sín — þegar hann greiðir. Ef aðeins er um af—

borgun að raða, getur hann þó ekki krafist afhendingar, heldur aðeins að
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greiðsla sé skráð á skjalið. Samsvarandi reglur eru settar í 39. gr. víxillaga nr.
93/1933, 34. gr. tékkalaga nr. 94/1933 og 2. mgr., 108. gr. siglingalaga nr.
34/1985. Innlausnarreglan þarfnast ekki sérstakrar lagaheimildar, og getur
skuldari (útgefandi) kveðið á um hana í skjalinu, þótt ekki njóti lagaákvæðis.
5. Nánar um skilyrði mótbáru- og réttindaslokknunar
Aðalreglur þær um viðskiptabréf, sem hér var lýst, veita réttarvernd með

fernum hætti: Reglan um mótbárumissi skuldara verndar grandlausan viðtak—

anda skjals gegn greiðsluneitun frá hendi skuldara. Reglan um traustnám og
óbrigðanleika verndar hann gegn kröfum frá fyrri handhafa eða framsalshafa.
Reglan um kvittunarlögteikn verndar skuldara gegn kröfum frá réttum kröfu—

hafa, sem ekki hefur bréfið í höndum, og innlausnarreglan verndar hann gegn
því, að krafan vakni á nýjan leik, sakir þess að skjalið lenti í hendur grandlauss
þriðja manns.
Þegar viðskiptabréf hlítir reglum þeim, sem að framan voru raktar, glatast

(slokkna) ýmist mótbárurútgefanda (reglan um mótbárumissi skuldara) eða rétt—

indi kröfuhafa (reglan um traustnám og óbrigðanleika og reglan um kvittunar—

lögteikn). Skilyrði slokknunar réttinda (mótbáru) eru mjög mismunandi, eftir
því hvers konar árekstrar eiga sér stað og um hvers konar bréf er að ræða. Þó

má setja fram nokkrar almennar reglur. Fyrst og fremst er krafist, að framselj—

andi hafi lögteikn og að viðtakandi sé grandlaus. Þessar tvzer kröfur tengjast
raunar órjúfanlega. Þegar lögin vernda eftirvæntingu viðtakanda, verða þau að

skera úr því, hvers skuli krefjast, svo að þessi eftirvænting sé verndar verð. Ann-

ars vegar skal vera til að dreifa aðstæðum, sem eru til þess fallnar að vekja slíka

eftirvæntingu. Það eru reglurnar um lögteikn framseljanda (ytri lögteikn). Í öðru

lagi er þess krafist, að viðtakanda skuli hafa verið rétt að leggja þær ytri aðstafður
til grundvallar eftirvæntingu sinni, eða m.ö.o. reglur um grandleysi viðtak—

anda.“;f

a. Öflunarháttur
Viðtakendur viðskiptabréfa, sem mótbáru— og/eða réttindamissir kemur til

hagsbóta, eru samkvæmt tilskipun 9. febr. 1798 þeir, „sem fyrir veðsetningu,
framsal eða á annan löglegan hátt eru orðnir réttmætir handhafar“ viðskipta-
bréfsins, og samkvæmt 1. mgr., 48. gr. aðfararlaga nr. 19/1887 sá, sem fær
bréfið „til eignar eða að veði, og eigi vissi um fjárnámið“. Skilyrði er m.ö.o.
gerningur í lifanda lífi (inter vivos). Reglurnar um mótbáru- og réttinda—
slokknun gilda m.a. um kaup á nauðungaruppboði. Mótbárur og réttindi
glatast einnig við framsal á takmörkuðum réttindum yfir bréfinu — að því
marki, sem krefjast verður sakir þeirra réttinda.“!
Á hinn bóginn glatast ekki mótbárur og réttindi við framsal, sem einungis

er ætlað að veita framsalshafa vald til að innheimta kröfuna fyrir reikning
framseljanda, sbr. um framsal til umboðsí 18. gr. víxillaga nr. 93/1933 og 23.

gr. tékkalaga nr. 94/1933.
Mótbárur og réttindi glatast ekki heldur, þá er menn fá vörslur viðskipta—

bréfa með öðrum hætti en við framsal. Slokknun á sér því ekki stað í þágu
skuldheimtumanna við gjaldþrot né heldur í þágu skuldheimtumanns, sem
gerir fjarnám í skuldabréfi, og ekki heldur í þágu erfingja eða dánargjafþega.
Reglunum um Slokknun verður ekki heldur beitt um þann, sem eignast
skuldabréfskröfu við innlausn.
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b. Framsal, sem er grundvöllur mótbáru- eða réttindaslokknunar, verður að
fullnægja vissum skilyrðum
(l) Gildur framsalsgerningur
Framsalsgerningur verður í fyrsta lagi að vera gildur, sbr. m.a. orð til-

skip. 9. febr. 1798 „ fyrir . . . eða á annan löglegan hátt . . . eru orðnir
réttmætir handhafar . . .

“ og orð 1. mgr., 48. gr. aðfararlaga nr. 19/1887
„faer þau til eignar eða að veði“. Ógilt framsal hefur ekki í för með sér
slokknun mótbára eða réttinda, sbr. m.a. lög um samninga, umboð og
ógilda löggerninga nr. 7/1936.

Ef síðasta framsal bréfs er ógilt, og framseljandi þess vegna getur brigð-
að bréfið, hefur það hvorki í för með sér, að mótbárur skuldara né réttindi
þriðja manns yfir bréfinu glatist. Enda þótt framseljandi láti hjá líða að
brigða bréfið, getur skuldari þó haldið til streitu mótbáru sinni og þriðji
maður rétti sínum. Rökin eru, að þeir hefðu getað gert það gagnvart fram-
seljanda, ef hann hefði brigðað bréfið.
Þetta skiptir höfuðmálifm
Um mótbárumissi skuldara: Skuldari greiðir Kl án þess að fá kvittun

áritaða. Kl framselur síðan skuldabréfið til K2, en framsalið er ógilt af
annarri ástæðu. Skuldari getur þá haldið til streitu greiðslumótbáru sinni
gagnvart K2.
Um missi mótbáru gegn framsali: Kl er með svikum frá hendi K2 feng—

inn til að framselja honum skuldabréf. K2 framselur það til K3, sem ekki
veit um svikin, en það framsal er ógilt af annarri ástæðu. Kl getur þá
brigðað bréfið frá K3.
Um missi óáritaðra réttinda samkvæmt grundvallarreglu 2. gr. tilskip-

unar frá 9. febr. 1798: Kl framselur skuldabréf til K2, sem hvorki faer rétt
sinn áritaðan né heldur skuldabréfið afhent. Kl framselur síðan bréfið með
ógildum hætti til K3, sem ekki veit, að það hefur verið framselt til K2. K?
getur þá brigðað bréfið frá K3.
Framsalgerningur viðskiptabréfs verður að vera gildur, en gildisskilyrði

eru önnur um nafnbréf en handhafabréf.
(2) Um almenn nafnskuldabréf gilda almennar samningareglur. Mót—

bárur um lögrarðisskort og um meiriháttar nauðunghafa því í för með sér
ógildi framsals, enda þótt viðtakandi sé grandlausfm

Framsals— eða veðsetningaryfirlýsing þarfekki að vera skráð á sjálft nafn-
skuldabréfið, heldur nægir að hún sé skráð á laust blað.
Um almenn nafnskuldabréf gildir að líkindum svohljóðandi regla: Ef

framsal er að vísu skuldbindandi fyrir framseljanda, en skapar ekki þann
rétt, sem það hljóðar upp á, af því að þriðji maður á rétt yfir bréfinu og
þessi réttur hefur verið áritaður, verður viðtakandinn að jafnaði að virða
þaer óarituðu mótbárurog réttindi, sem unnt hefði verið að halda til streitu
gagnvart nefndum þriðja manni. Regla þessi kann að skipta máli: (aa) K2
stelur skuldabréfi frá Kl og framselur það með fölsuðu framsali til K3. Hér
verður K3 að virða þafr mótbárur, sem skuldari hefði getað haft uppi gagn—
vart Kl, enda þótt Kl óski þess ekki að brigða skuldabréfið. (bb) Kl fram-
selur skuldabréftil KZ, en framsalið er ógilt. K? týnir skuldabréfinu, sem
KÍ); finnur og selur K4 með fölsuðu framsali. Hér getur Kl brigðað bréfið
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frá K4. (ce)K1 framselur skuldabréftil K2, en heldur því sjálfur án áritun—
ar um framsalið. Síðar glatar hann skuldabréfum, og K3 finnur það og sel—

ur það með fölsuðu framsali frá Kl til K4. Hér getur K2 brigðað bréfið
frá K4. M.ö.o. óárituð réttindi yfir skuldabre'Íi varðveitast, þegar þau
spretta afárituðum rétti, sem heimilar brigð bréfsins frá grandlausum við—

takanda eða mundi heimila brigð þess þótt hinum óárituðu réttindum
hefði ekki verið tilað dreifa. Af þessari reglu — í tengslum við kröfuna
um formlega heimild — leiðir, að einungis er nauðsynlegt að skrá réttar—
öflun á nafnskuldabréf í því skyni að skapa tryggingu gegn ráðstöfunum
frá hendi hins skráða rétthafa. Ráðstafanir frá öðrum mönnum, er ekki
eiga rétt, hafa ekki íför með sér missi óáritaðra réttinda. Annað hvort veita
þau viðtakanda ekki næga formlega heimild eða hin formlega heimild er

!fölsuð svo að rétt viðtakanda er unnt að véfengja samkva mt ofangreindri
reglu
(3 ) Um handhafabréfgildir sú regla, að framsal verður aldrei ógilt, þegar
viðtakandi er grandlaus. Lögræðisskortur og meiriháttar nauðung valda
því aðeins ógildi, að um vonda trú sé að ræða, svo sem svik, misneýtingu
o.s.frv. Regla þessi minnir á svokallaða peningaregludm Sérreglunni um
handhafabréfverður beitt um öll bréf, sem voru handhafabréfá stundu
framsals, þ.á.m. um skuldabréf, sem höfðu opið rými til að bæta inn nafni
kröfuhafa (blanco—skuldabréf). um)

Um slík „breytileg“ bréf verður að greina skýrt á milli hinna ýmsu
álitamála. Ur spurningunni um, hvort sjálft framsalið er gilt, verður, ef
skjalið hljóðaði á handhafa á stundu framsals, að skera eftir reglum um
handhafabréf, en ef það hljóðaði á nafn, eftir almennum reglum um samn—
inga.
Um peninga er gengið enn lengra en um handhafabréf, því að framselji

ólögráðamaður peninga, fær viðtakandi rétt, þótt hann hafi vitað um lög—

ræðisskortinn, ef hann þó hlaut að halda, að ráðstöfunin vaeri réttmæt. m.,

Reglu þessari verður varla beitt um handhafabréf, heldur einungis um
almennan gjaldmiðil. "“
Um árituð réttindi á handhafabréf (eða nafnbréf) '— að undanteknum

víxlum og sambærilegum bréfum — gildir sú regla, að mótbárur og rétt—
indi varðveitast, enda þótt áritun sé síðar afmáð afmönnum, sem ekki hafa
til þess heimild. Sömuleiðis varðveitast árituð réttindi, enda þótt réttur
kröfuhafl hafi framselt, ef hann var ólögráða eða framseldi vegna meiri—
háttar nauðungar. “)
(4) Sama regla og um handhafabréfgildir að sumra hyggju urn víxla og
þau skjöl, sem sæta reglum sambærilegum við reglu 16. gr. Víxillaga nr.
93/1933, þ.e. tékka og f'armskírteini.mn
Framsal á víxlum og tékkum má skrá á miða, sem er festur við víxilinn

eða tékkann, sbr. 1. mgr., 13. gr. laga nr, 93/1933 og 1. mgr., 16. gr, laga
nr. 94/1933.
(5) Ekki þarf að þinglýsa framsali veðskuldabréfs. Sama er um veðsetn—
ingu veðskuldabréfs, þegar til hennar er stofnað með því að setja bréfið
að handveði, sbr. 30. gr, þinglýsingarlaga nr. 39/1978, Viðtakandi veð—

skuldabréfs þarf því ekki að kanna veðmálabók til að vera grandlaus um
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rétt sinn.
c. Framsalshafi skal hafa fengið bréfið í sínar vörslur
Tilskipun 9. febr. 1798 segir í 2. gr. „réttmætirhandhafar“ og 113. gr. laga

nr. 20/1954 segir „enda hafi hann fengið skírteinið í vörslur sínar“. Ákvæði
1. mgr., 48. gr. aðfararlaga nr. 19/1887 og 18. gr. laga um kyrrsetningu og lög—'

bann nr. 18/1949 nefna ekki þessi skilyrði, en þau ber þó að skoða í samræmi
við tilskip. 9. febr. 1798. Einnig má vísa til 16. gr. víxillaga nr. 93/1933, 21.

gr. tékkalaga nr. 94/1933 og 1. mgr., 106. gr. og 115. gr. siglingalaga nr.
34/1985.
Samkvæmt lagaákvæðum þessum ætti vörslutaka að vera skilyrði slokknun-

ar mótbára og réttinda. Sú var skoðun Henry Ussings á sams konar dönskum
ákvæðum, er giltu fyrir gildistöku skuldabréfalaganna dönsku 1938.'““* Ef
framseljandi heldur skjalinu (constitutum possessorium) þrátt fyrir framsals—
gerninginn, á sér samkvæmt því naumast stað slokknunmm Að jöfnu við
handhöfn framsalshafa áleit Ussing mega leggja, að þriðjimaður tæki skjalið
í vörslur sínar á vegum framsalshafa. Ólafur Lárusson áleit hins vegar í sam—
ræmi við áður ríkjandi kenningu }' dansk-íslenskum rétti (Julius Lassen), að
áritun á skjalið um framsal gæti komið í staðinn fyrir vörslutöku.“m
Í löggjöfinni er áritun aðeins heimiluð berum orðum að því er tekur til líf-

tryggingarskírteina, sbr. 113. gr. laga nr. 20/1954. Um skuldabréf áleit Ussing
þó viss rök til að telja reglu þessa gildandi rétt, því að áritun um réttindi
nægir til að hindra slokknun mótbára og réttinda. Vafasamt væri á hinn bóg-
inn, að áritun teldist nægileg varðandi víxla og önnur skjöl, þar sem áritanir
girða ekki fyrir slokknun réttinda og mótbára, af því að fölsuð nöfn í framsals—
röð geta valdið mótbáru— og réttindaslokknun.
Á skuldabréfum er áritun ekki svo trygg sem handhöfn, því að framseljandi

getur komið fram sem kröfuhafi gagnvart grandlausum skuldara, jafnvel þótt
mn,áritun hafi verið afmáð með ólögmætum hætti.

d. Grandleysi
Mótbárur og réttindi glatast einungis, þegar viðtakandi er grandlaus.

Regla þessi verður ráðin af markmiði reglna um mótbáru— og réttindaslokkn—
un, sbr. m.a. 1. mgr., 48. gr. aðfararlega nr. 19/1887, sem augljóslega gerir ráð
fyrir grandleysi („ . . . og eigi vissi um fjárnámið, eða . . . gagnvart skuldu-
naut sjálfum, er án þess að vita af fjárnáminu . . . “) sem skilyrði réttinda—
missis, sbr. og 2. mgr., 16. gr. víxillaga nr. 93/1933, 21. gr. tékkalaga nr.
94/1933 og 114.—115. gr. siglingalaga nr. 34/1985.
Almennt verður að álíta orðið „grandleysi (góða trú)“ hafa sömu merkingu

hér og orðið hefur í lögum um samninga, umboð og ógilda löggerninga nr.
7/1936. Gáleysi girðir fyrir grandleysi. Grandleysi er því ekki til að dreifa,
þegar framsalshafa var kunnugt um mótbáru eða annmarka á heimild fram-
seljanda, og ekki heldur þegar hann hafði ástæðu til að efast um hana. um

Og á hinn bóginn verður aðeins í sérstökum tilvikum krafist, að viðtakandi
hefjist handa um rannsókn utan sjálfs skjalsins.'""
Jafnan verður grandleysi að vera fyrir hendi á þeirri stundu, þegar framsali

var veitt viðtaka. Þá þurfa Öll skilyrðimótbáru— og réttindaslokknunar að vera
til staðar, þ.e. oftast nær þegar framsalshafi fær skjalið í hendurm) Ef fram-
salshafi notar umboðsmann, þurfa báðir að vera grandlausir.
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(1) Að því er sérstaklega varðar víxla og tékka, hindrar venjulegt gáleysi
ekki mótbáru- og réttindaslokknun, heldur er krafist stórkostlegs gáleysis,
sbr. 2. mgr., 16. gr. víxillaga („ . . . vitað betur, er hann fékk víxilinn, eða
sýnt af sér stórkostlegt gáleysi“), sbr. og 21. gr. tékkalaga. Ogí 17. gr. víxil—
laga er sett enn víðtækari regla um mótbárumissi skuldara, þá er lögsókn
er hafin út af víxilkröfu, því að þá er girt fyrir mótbárur, nema „víxilhafi,
er hann eignaðist víxilinn, hafi af ásettu ráði viljað baka skuldara tjón“.
Orðalag þetta sýnir, að jafnvel vitneskja um mótbáru girðir ekki ávallt fyrir
slokknun. Að öðru jöfnu hlýtur þó vitneskja um mótbáru að hafa í för með
sér, að framsalhafi verður álitinn hafa hafst að af ásetningi skuldara til
tjónsm'
(2) Að jafnaði verður að krefjast þess, að grandleysi viðtakanda styðjist
beinlínis eða óbeinlínis við skjalið sjálfum
Efmaður kaupir skuldabréf, sem er greitt en ekki er rituð á það kvittun,

áleit Henry Ussing greiðslumótbáru skuldara aðjafnaði ekki glatast, nema
því aðeins að framsalshafi hefði fullvissað sig um, annars vegar að skulda—
bréfið væri í vörslum framseljanda, og hins vegar að ekki væri rituð á það
kvittun. „"

Hagræði það, sem í traustnæmi felst, er fyrst og fremst, að framsalshafi
getur að jafnaði reitt sig á útlit skuldabréfs og þarf því ekki að hefjast
handa um rannsókn utan sjálfs bréfsins. Þessu hagræði er ekki fórnað, þótt
gerð sé krafa um, að framsalshafi kanni efni bréfsins, og krafa þessi dregur
einnig úr áhættu þeirri, sem er samfara reglum um mótbáru- og réttinda—
slokknun. Ekki skal eiga sér stað slokknun í þágu þess manns, sem ekki
aflar sér vitneskju um, hvað stendur á skuldabréfinu. Og sá sem sér
skuldabréfið, verður að taka tillit til þess, sem þar er tilgreintm'
Forsenda traustnáms er, að framseljandi (eða sá, í nafni hvers skuldabréf

er framselt) hafi nægileg lögteikn eða m.ö.o. virðist hafa heimild til að ráð-
stafa bréfinu.

(a) Veigamesta stoðin undir rétti framseljanda eru vörslur hans á
skuldabréfínu. Það er því skilyrði mótbáru— og réttindaslokknunar, að
framseljandi hafi skuldabréfið í vörslum sínum. Grunnhugsunin er, að
sá sem hefur gefið út skjal, verði að sætta sig við að verða skuldbundinn
samkvæmt efni þess, ef það kemst í umferð og réttur kröfuhafi verður
að sætta sig við að glata rétti sínum, ef hann sleppir hendi af skjalinu.
Eðlilegt er, að þessir aðilar beri áhættuna, þar sem þeim er jafnan
innan handar að koma í veg fyrir, að skjalið komist í umferð."“'
Augljóst, er að þessu skilyrði verður að fullnægja um handhafabréf.

Ella kynni hverjum sem væri að vera innan handar að svipta eigandann
rétti til að framselja bréfið. Ef t.d. A hefur komið handhafabréfi, sem
hann á ekki, fyrir í banka til geymslu, og B, sem frétt hefur afþví, selur
bankanum bréfið, getur bankinn ekki orðið eigandi bréfsins, enda þótt
B hafi fært sönnur á, að A væri ekki eigandi, og talið bankanum á sann—
færandi hátt trú um, að hann sjálfur ætti bréfið.
Sama skilyrði verður að setja um önnur viðskiptabréf. Með því móti

er sköpuð mikilsverð vernd þeim réttindum, sem til er að dreifa, án
þess að viðskipti verði óörugg af þeim sökum.
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Oftast nær er það svo, að framseljandi hefur sjálfur skuldabréfið í

höndum. Að jöfnu við það má og leggja það, þegar þriðji maður hefur
bréfið í höndum á vegum framseljanda, þannig að framseljandi a.m.k.
óbeinlínis hefur umráð yfir skjalinu.
Varðandi hrein handhafabréf eru Vörslur framseljanda það, sem

úrslitum ræður. Framsalshafi þarf'einungis að fullvissa sig um, að fram—

seljandi hafi bréfið ívörslum sínum. Vörslur eru nægilegur grundvöllur
undir rétti til að ráðstafa bréfinu, þótt vörslumaður tjái viðsemjanda
sínum, að hann eigi ekki bréfið, en hafist að samkvæmt heimild frá
eigandam
(b) Auk handhafnar er texti viðskiptabréfs lögteikn. Ekki má standa á
skjali, að handhafi eigi ekki neinn rétt. Þegar ekki er um hrein hand-
hafabréf að ræða, verður ennfremur að krefjast, að framseljandi geti
stutt rétt sinn við skrifleg lögteikn, þ.e. formlega heimild, sem lítur út
fyrir að vera í lagi, sbr. 2. mgr., 16. gr. víxillaga nr. 93/1933, 21. gr.
tékkalaga nr. 94/1933 og 106. gr. siglingalaga nr. fífl/1985.“ Hið ytra
samhengi milli framsala ræður úrslitum. Einstök framsöl þurfa ekki að
vera gild. Enda þótt þau séu fölsuð, svipta þau ekki handhafa lögteikn—
um.
Lagakröfu þessari er fullnægt, þegar skuldabréf er stílað til fram—

seljanda og þegar það er stílað til þriðja manns og skriflega framselt í
nafni hans til framseljanda eða til annars manns, og frá honum aftur
er framsal til framseljanda — beinlínis eða gegnum Önnur framsölfw
Forsendan er hér, að ekki sé til að dreifa áritunurn á skuldabréfum rétt
annarra manna. Þegar skuldabréf, sem upphaflega hljóðaði á nafn, er
áritað með framsali til handhafa og undanfarandi röð framsala er í lagi,
hefur sérhver handhafi nauðsynlega heimild, nema aftur sé ritað nafn
á skuldabréfið. Ef svo er, þarf fyrsta nýja nafnið ekki að vera í tengslum
við þau nöfn, sem fyrir framan standa, en ef skuldabréfið er framselt
áfram, verður eftirfarandi röð framsala að vera samfelld með reglu-
bundnum hætti allar götur til framseljandam
Ekki skiptir máli, þótt nöfn vanti í röð framsala á skuldabréfi, ef úr

því er bætt með skriflegum framsölum á lausu blaði. Eyða í framsalsröð
skaðar ekki, þegar réttur er yfirfærður með öðrum hætti, svo sem t.d.
arfi, þar sem fyrri röð framsala lýkur, og til þess, þar sem síðari röð
framsala byrjar.
Áritun um kvittun á skuldabréf verður í þessu efni ekki lögð að jöfnu

við framsal til handhafa. Nafnáritun ein á bakhlið skjals getur í mörg-
um tilvikum skoðast sem framsal til handhafa, sbr. t.d. 12.—13. gr.
Víxillaga, eða þá sem heimild til framsals.
Framsalsyfirlýsingar skulu vera skriflegar, en þær þarf þó ekki að skrá

á sjálft skjalið. Traustnám samkvæmt 2. mgr., 16. gr. víxillaga og 21. gr.
tékkalaga gera samkvæmt hljóðan orða sinna ráð fyrir samfelldri röð
framsala. Um þau viðskiptabréf, þar sem falsað framsal getur orðið
grundvöllur traustnáms, skiptir því máli í hvaða mæli framsalshafa er
skylt að rannsaka þá röð framsala, sem á undan er. Um þá röð fram—

sala, sem liggur til grundvallar heimild framseljanda og þess vegna
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lýkur með framsali annaðhvort til framseljanda eða til handhafa, er álit—
ið, að framsalshafi þurfi ekki að krefjast skjalfestra sannana fyrir því,
að einstök framsöl í röðinni séu ósvikin.m
Ef skjal hljóðar á nafn, þegar það er framselt, vaknar ennfremur

spurning um, hvaða máli skiptir, að þann sem undirritar sjálft framsalið
til viðtakanda, skortir umboð eða er ekki sá maður, sem hann tjáir sig
vera. Ekki er álitið unnt að samrýma þá lausn viðskiptaöryggi, að við—

takandi skuldabréfs beri áhættu af slíku misferli. Því er að meginstefnu
talið nægja, að hann sé grandlaus varðandi slík tilvik, sbr. m.a. 2. mgr.,
16. gr. Víxillaga og 21. gr. tékkalagadm

C. Leysirframsal á viðskzþtabreffíjjørrí lágs/fimi aðila af hólmi?
Efmaður framselur öðrum manni Viðskiptabréf, sem framseljandi áður skuldaði

peninga, og viðtakandi greiðir ekki fyrir framsal bréfsins, kann að leika vafi á, hvort
framseljandi leysist fyrir fullt og allt undan skuldbindingu sinni gagnvart viðtak—
anda, eða hvort viðtakandi getur eftir sem áður borið fyrir sig kröfu sína á hendur
framseljanda ef á daginn kemur, að bréfið fæst ekki greitt. Ef framsalið hefur í för
með sér, að framseljandi leysist undan skuldbindingu sinni gagnvart viðtakanda,
má segja, að átt hafi sér stað endurnýjun lögskiptanna (novatio) milli framseljanda
og viðtakanda. Framsalið er þá það, sem kallað er datio in solutum, þar sem fram—

seljandi leysist undan skuldbindingu sinni gagnvart viðtakanda með því að fram—

selja bréfið, enda þótt viðtakandi taki við öðru en því, sem hann átti kröfu til.
Almennt er álitið, að kröfuhafi þurfi ekki að taka við viðskiptabréfi — víxli, tékka

eða skuldabréfi — sem greiðslu, heldur geti krafist peninga. Þar skilur á milli við—

skiptabréfa og peninga. Iðulega er tilgangurinn aðeins sá, að bréfið, sem kröfuhafi
tekur við, skal vera tæki til að fá kröfuna greidda. Er þá tvennt til, að kröfuhafi
freistar þess að innheimta bréfið eða að selja það. Þegar málið er svona vaxið, er
jafnan ekki um novatio að ræða. Ef kröfuhafa mistekst að gera sér peningaur bréf—

inu, getur hann horfið aftur að upphaflegri kröfu sinni. Efa hinn bóginn um e1
að ræða kröfuskjal, sem venjulegt er að nota til fjárfestingar, kunna þó að vera líku1
á, að kröfuhafi hafi gefið upp upphaflega kröfu sínafm
Þá er annars konar skjal er framselt en skuldabréf svo sem Víxill eða tékki, sem

þriðji maður hefur áður gefið út eða framselt til fra111selja11da, er almenn regla, að
framsalið hefur ekki í för með sér novatio né heldur datío in solutum. Viðtaka víxils
eða tékka skoðast ekki sem uppgjöf kröfuhafa á upphaflegri kröfu. Einu gildir þar,
þótt fyrirvaralaus kvittun hafi verið gefin. Kvittun telst bundin þeirri þögulu for—

sendu, að Víxill eða tékki verði greiddur. Framsalshafi verður að freista þess að fá
kröfu sína greidda með því að nota víxilinn eða tékkann. En efí ljós kemur að skuld—
in fæst ekki greidd með þessu móti, getur hann snúið sér að upphaflegri k1öfu M
Á hinn bóginn er vafasamara, hvort framsal skuldabréfs verður her lagt að jöfnu

við framsal víxils eða tékka. Á hinum Norðurlöndunum eru víxlar og tCkka1 algt ng—
ir gjaldmiðlar, en skuldabréf ekki að sama skapi. Viðskiptaskuldabiéf eru þa1
naumast notuð sem gjaldmiðill, heldur er fyrst og fremst fé fest í þeim. lif um
skuldabréfer að tefla, sem venjulega eru notuð til fjársztinga1, má því (1 tla að gi1t
sé fyrir, að kröfuhafi geti horfið aftur að upphafleg1i kröfu. Þaða sé1 þá stað novatio
og framsalið ber einkenni datio in solutum.")
Réttarstaðan er óljósari á Islandi, með því að bæði er, að víxlar eru notaðir sem
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lánsskjöl, og að skuldabréf eru gefin út, þegar stofnað er til skuldar í afborgunar-
viðskiptum.

III. Réttarfarsreglur um viðskiptabréf
Viðskiptabréf hafa hlotið sérstakan sess í íslenskri réttarfarslöggjöf.

A. Víðs/cíþtabref og þinglýsingarlðg
Veðskuldabréf eru geysimikilvæg viðskiptabréf. Veðsetning er oftast nær skráð í

opinbera skrá, þinglesin, sem kallað er, sbr. m.a. 8. gr. þinglýsingarlaga nr. 39/1978.
Þinglýsta eignarheimild hefur sá, er þinglýsingarbók nefnir eiganda á hverjum
tíma, sbr. 25. gr. Sú skráning veitir rétthafa heimild til að ráðstafa eign með afsali,
veðsetningu eða á annan veg. Ella verður afsali fyrir eign eða veðsetningu hennar
ekki þinglýst, en verði aðilaskipti með öðrum hætti, svo sem fyrir arf eða aðfarar—
gerð, má þinglýsa þeirri eignaryfirfærslu, sbr. 24.—25. gr. þinglýsingarlaga. Urn af—

borgun af veðskuldabréfi og aðgerðir út af því fer samkvæmt sérreglum um við-
skiptabréf, sbr. 2. mgr., 34. gr. þinglýsingarlaga. Ekki þarf að þinglýsa framsali veð—
bréfs né heldur veðsetningu veðbréfs, efbréfið er sett að handveði, sbr. 30. gr. þing-
lýsingarlaga.

Sá sem hlýtur réttindi með samningi við þinglýstan eiganda, þarf ekki að sæta
þeirri mótbáru, að heimildarbréf fyrirrennara hans sé ógilt, ef hann er grandlaus
um ógildisatvikið, er hann öðlaðist réttindin, sbr. 1. mgr., 33. gr, þinglýsingarlaga
nr. 39/1978. Sú mótbára, er lýtur að því að skjal sé falsað eða fengið með beitingu
slíkrar nau-ðungar, er 1' 28. gr. laga nr. 7/1936 greinir, glatast þó ekki. Sama er um
þá mótbáru, að skjal sé ógilt vegna lögræðisskorts útgefanda fyrir æsku, sbr. 2. mgr.,
33, gr. þinglýsingarlaga,
Sá sem stendur í samningum við annanmann um réttindi, sem sæta þinglýsingu,

skal geta reitt sig á það, sem þinglýsingarbók segir um rétt heimildarmanns hans.
Með grandleysi { skilningi þinglýsingarlaga er átt við það, að rétthafi samkvæmt

samningi eða löggerningi hvorki þekkti né átti að þekkja hin óþinglýstu réttindi, sbr.
19. gr. þinglýsingarlaga.
Ef eigandi veðskuldabréfs eða tryggingarbréfs gefur eftir veðrétt sinn að nokkru

eða öllu leyti (veðbandsleysing) eða samþykkir nýja veðsetningu eða tilfærslu á veð—
rétti sínum (veðleyfi) eða hann gefur einhverjar áþekkar yfirlýsingar um veðrétt
sinn, skal ekki þinglýsa slíkum yfirlýsingum, nema sjálft veðbréfið sé afhent með
áritun um veðbreytinguna ásamt endurriti af henni, ritaðri á löggiltan skjalapappír,
eða veðbréfið sýnt þinglýsingardómara um leið og slík yfirlýsing er afhent til þing—
lýsingar, svo að hann geti gengið úr skugga um, að hennar sé nægilega getið í veð—
bréfinu sjálfu, sbr. 1. mgr. 12. gr þinglýsingarlaga nr. 39/1978. Undanþegnir
ákvæði þessu eru þó bankar, sparisjóðir og opinberir aðilar, sbr. 2 mgr. 12 gr.
Ákvæði 12. gr. þinglýsingarlaga nr. 39/1978 leysir ekki þann, sem tekur við veð-

skuldabréfi, undan þv1 að rannsaka skjalið sjálft, svo að hann fái notið viðskipta—
bréfsreglna um slokknun mótbára gegn bréfinu og réttinda yfir því. Aftur á móti
á rannsókn viðtakanda veðskuldabréfs á skjalinu að öðru jöfnu að nægja honum til
að verða álitinn grandlaus um þann rétt sem bréfið veitir. 12“

B. Hrðð málsókn út af vz'ðskz'þtabnýfum

Iréttarfarslögumer heimiluð sérstök afbrigðileg meðferð mála, þar sem sækjandi
hefur á hendi vissar tegundir viðskiptabréfa, svo sem víxla, tékka og skuldabréf.
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1. I XVII. kafla laga um meðferð einkamála í héraði nr. 85/1936 eru ákvæði, sem
leyfa aðeins, að fáeinar þar upp taldar varnir komist að í víxilmálurn, málum
út af endurgjaldskröfu tékkaskuldara og málum til innheimtu skuldar samkvæmt
skuldabréfi, enda hafi svo verið um samið og sá samningur verið skráður í texta
skuldabréfsins, sbr. 207. gr. lagannam
Varnir þær, sem komast mega að í málum þessum, eru samkvæmt 1. mgr.,

208. gr. þessar:
a. Að mál sé höfðað af röngum aðilja eða gegn röngum aðilja.
b. Að aðilja hafi að lögum skort hæfileika til að taka á sig skuldbindinguna,
sbr. 1. mgr., 22. gr. lögræðislaga nr. 68/1984.
c Að undirskrift skjals sé fölsuð eða innihald þess.
XVII. kafli einkamálalaga nr. 85/1936 var lögfestur eftir danskri fyrir—

KJH)

mynd. I athugasemdum við 207. gr. í greinargerð fyrir frv. til laganna segir
að ákvæðin miði „til þess að tryggja viðskiptahæfi bréfa“ þessara. Akvæðin
skulu efla viðskiptahæfi skuldabréfa enn frekar en leiðir af reglum um slokkn—
un m'ótbára og réttinda. Þau gilda óháð því hvort verjandi á gagnkröfur á
hendur sækjanda, nema gagnkrafa sé sams konar og aðalkrafa. Svo má og
koma Víxilkröfu eða tékka fram hvorri gegn annarri og gegn skuldabréfskröfu,
sbr. 4. mgr., 208. gr. laganna. Ef verjandi á aðeins almenna kröfu, verður
hann að sæta því, að sækjandi fái dóm á hendur honum fyrir allri fjárhæð
bréfsins. Gildir þar einu, hvort sækjandi vissi urn gagnkröfu verjanda, þegar
hann eignaðist bréfið. M.ö.o. ekki er skilyrði, að sækjandi hafi verið grand—
laus.
Ekki fer á milli mála, að XVII. kafla eml. nr. 85/1936 var, þá er lögin voru

sett, ætlað að koma í veg fyrir, að koma mætti að sem varnarástæðum flestum
þeim mótbárum sem ella teljast fullgildar ógildingarástæður samninga, sbr.
III. kafla laga nr. 7/1936. En þótt hröð málsmeðferð samkvæmt XVII. kafla
eml. nr. 85/1936 girði fyrir aðrar varnir en 208. gr. laga nr. 85/1936 telur upp,
er unnt að höfða almennt dómsmál og koma þeim þar að.
Ákvæði1 dönsku réttarfarslögunum (retsplejeloven) um hraða afbrigðilega

meðferð skuldabréfamála voru afnumin 1938. Það var gert samkvæmt til—

lögu laganefndar þeirrar, sem undirbjó frv. til dönsku skuldabréfalaganna.
Þar sem ekki bæri brýna nauðsyn til, sýndist óheppilegt að hafa réttarfars—
reglur, sem gætu leitt til efnislega rangrar niðurstöðu ídómsmáli, svo að höfða
yrði nýtt mál““

2. Samkvæmt 15. gr. laga nr. 29/1885 um lögtak og fjárnám án undanfarins dóms
eða sáttarmá gera fjárnám, þótt eigi styðjist við dóm eða sátt, á tiltekinni skuld,
sem þinglesið bréfmeð veði í fasteign er fyrir, hafi skuldunautur ritað undir það
nafn sitt eða við það kennst, þá er skuldin er í gjalddaga komin fyrir uppsögn,
eða eftir ákvæði veðbréf'sins eða og fyrir greiðslufall á vöxtum eða afborgunum,
sé svo með berum orðum tilskilið í veðbréfinu, sbr. og 3. gr. laga um aðför nr.
19/1887.
3. Samkvæmt ákvæði { skuldabréfi með veði í fasteign má og krefjast uppboðs
beint án undanfarins dóms eða fjárnáms, ef það er skýlaust heimilað í bréfinu,
sbr. b. lið, 1. tl., 1. gr. laga um nauðungaruppboð nr. 57/1949.
4. I veðskuldabréfum fyrir láni af fé ófjárráða skal m.a. taka fram, að lánið sé
allt þegar afturkræft, ef vanskil verða á greiðslu vaxta eða afborgana, og má þá
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bjóða veðið upp án dóms eða sáttar og aðfarar, sbr. 39. gr. lögræðislaga nr.
68/1984.
Þá er mál sætir meðferð fógetadóms eða uppboðsréttar, er og hætt við, að þær

varnir komist ekki að, sem ekki verða ráðnar af bréfinu sjálfu, nema um varnir
sé að tefla, sem komast mundu að þrátt fyrir grandleysi handhafabréfsins. Þetta
leiðir m.a. af svokölluðu skýrleika—kennimarki (klarhedskriterium), sem gjarnan
er beitt í fógeta- og uppboðsrétti.m'

C. Ógz'lding viðskiptabnýfa
1 I XIX. kafla einkamálalaga nr. 85/1936 eru ákvæði um ógildingu glataðra eða
horfinna skjala, svo sem skuldabréfa víxla og annarra heimildarskjala. Dómhafi
lær við ógildingu skjals jafnan þann rétt, sem skjalið hljóðaði upp á.

'Ef skjal
kemur1 leitir eftir uppkvaðningu héraðsdóms um ógildingu og mati er áfrýjað,
leiðir það jafnan til, að honum er hrundið í Hæstarétti.
Ef þinglýst er skjali sem ógilt hefur verið að lögum, og sá annmarki eyðist

síðar— t.d sakir þess að ógildingardómur er ómerktur1 æðra dómi er ekki þörf
nýrrar þinglýsingar. Forgangsáhrif þinglýsingar teljast þá frá því, að annmakan—

um létti, sbr. 3. mgr., 33. gr. þinglýsingarlaga nr. 39/1978.
2. ýmis önnur lög hafa að geyma heimildir til ógildingar skjala án dóms. Ef
bankavaxtabréf glatast, getur bankastjórnin innkallað handhafa bréfsins með 12

mánaða fyrirvara með auglýsingu, er birt sé þrisvar sinnum í Lögbirtingablaði.
Ef enginn gefur sig fram með bréfið í tæka tíð, getur bankastjórnin útgefið handa
hinum skráða eiganda nýtt bréf með sömu fjárhæð, án þess að nokkur annar,
sem bréfið kann að hafa verið framselt til, geti af því tilefni haft uppi kröfu á
hendur bankanum, sbr. t.d. um útgáfu bankavaxtabréfa í 19. gr. laga nr. 60/1928,
19. gr. laga nr. 122/1935, 18. gr. laga nr. 73/1965, 13. gr. laga nr. 34/1979.
Ef viðtökuskírteini, sem banki hefur gefið út fyrir innláni eða geymslufé eða

handveði, eða viðskiptabók fyrir sparisjóðsinnlagi eða öðrum innlögum, glatast,
getur bankastjórnin stefnt til sín handhafa þessa skírteinis með 6 mánaða fyrir—

vara með stefnu í Lögbirtingarblaði, og ef enginn segir til sín á frestinum, getur
hún greitt þeim manni fjárhæðina, sem viðtökuskírteinið fékk upphaflega út—

gefið, sbr. 19. gr. laga nr. 11/1961, 19. gr. laga nr. 12/1961, 19. gr. laga nr. 28/1976.

Heimildarrit:
(),]. Arnholm: Privatretten, Osló 1964; Per Augdahl: Den Norske Obligationsretts Alm. Del,
()slo 1978; Bernhard Gomard: Civilpiocessen, Kauprnh. 1977; WHE von Eyben: Panterettig—
he,dtr Kaupmh 1984; Knud Illum: Dansk ling51et, Kaupmh. 1976; E. Marks von Wúrtem—

l)erg——F. Sterzel: Lagen om Skuldebrev, Stokkhólmi 1953; Ólafur Lárusson: (I) Eignarrjett—
ur, Rv1k. 1950, og (II) Kallarur kröfurétti, Rvík. 1965; Henry Ussing: (l) Dansk Obligations-
ret, Alm. Del., Kaupmh. 1937, (II) Aftaler, Kaupmh. 1950, og (III) Obligationsretten, Alm.

Del, Kaupmh. 1967; H. Ussing og CC. Dybdal: Gældsbrevlovene, Kaupmh. 1938; Philips
Hult: Ilarobok i Víirdepappers ratt, Stokkhólmi 1957; Sven Clausen: Negotiable papirer,
Kaupmh. 1931; Stub Holmboe: Omsetningspapirer og legitimasjonstegn, 0le 1957; julius
Lassen: Haandbog i ()bligationsretten, Kaupmh. 1920; Preben Lyngsö: (I) Negotiable doku—

menter, Kaupmh. 1972, og (II) Gældsbrevloven, Kaupmh. 1976; Knut Rodhe: Obligations—
rátt, Stokkhólmi 1956; Alf Ross: Ejendomsret og Ejendomsovergang, Kaupinh. 1935; L.
Villars—Dahl: Gjeldsbrevloven og Dcponeringsloven, Oslo-Bergen-Tromsø 1982; Rehfeldt—

Zöllner: Wertpapierreeht, Munchen 1972; Greinargerð með danska frv. til skuldabréfalaga
í Rigsdagstidende 1937.
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Hér á eftir er vísað til höfunda. Efum fleiri en eitt rit getur verið að ræða, er ritið auðkennt
með númeri (I), (II) o.s.frv.

Tilvísanir og neðanmálsgreinar:
1) Á ensku eru bréf þessi nefnd negotiable instruments, og á norðurlandamálum omsaetn-
ingspapirer eða negotiable dokumenter (negotiable papirer).

2) Með orðinu verðbréfer áherslan á því, að í bréfinu felst verðmæti. Réttarskipanin eykur
að öðru jöfnu náttúrulegtverðmæti hluta. Stundum eykur réttarskipanin þó ekki aðeins
verðmæti hlutar, heldur hreinlega skapar allt verðmæti hans, svo sem er um verðbréf.
Þau væru einskis Virði án lagaákvæða þeirra, sem um þau gilda, sbr. m.a. Phillips Hult
á bls. 17.

3) Reglur um Viðskiptabréf gefa tveimur gömlum kennisetningum lögfræðinnar langt nef,
annars vegar að enginn geti framselt meiri rétt en hann átti („nemo plus juris transferre
potest, guam ipse habet“) og hins vegar að grundvöllur skuldbindingar manns sé Vilji
hans til að skuldbindast, sbr. m.a. Sven Clausen bls. 7 og H. Ussing (II) bls. 21.

4) Knut Rodhe bls. 740.
5) Á þýsku: „Wertpapir ist jede Urkunde, mit der ein Reeht derart verknúpft ist, dass es
ohne die Urkundeweder geltend gemaeht, noch auf andere úbertragen werden kann.“
SehweizeriehesObligationreeht var fyrst sett 1881, en lagabálkurinn hefur síðan oft verið
endurskoðaður.

6) Phillips,Hult bls. 42—43. Sbr. grein mína „Lögteikn og lögtrúnaður“, { Úlfljóti 2. tbl.
1965, þar sem freistað er að skilgreina hugtakið „legitimation“.

7) Rehfeldt-Zöllner bls. 12. Hérlendis hefur lítt reynt á traustnæmi hlutabréfa, þar sem
ekki hefur enn náð að dafna opinn víðtækur markaðurmeð hlutabréf. Valda þar skatta—
reglur mestu um.

8) Rehfeldt—Zöllner bls. 12. I köflum úr Kröfurétti bls. 53. Virðist Ól. Lárusson gera ráð
fyrir, að peningaseðlar séu viðskiptabréf.

9) Sjá t.d. Arthur Nussbaum: Das Geld, Tiibingen 1925, og Kai Kruger: Pengekrav,
Bergen—OsloStavanger—Tr0msø 1984.

10) Rehfeldt—Zöllner bls. 6—7.
11) Ól. Lárusson (II) bls. 59—62 og H. Ussing (I) bls. 193—94.
12) Á dönsku omsætningsgældsbrev og á sænsku löpande skuldebrev.
13) 4. kafli dönsku og norsku skuldabréfalaganna afnam traustnaemi innlánsskirteina banka

og sparisjóða.
14) Tryggingarbréf er veðbréf, sem ætlað er að tryggja greiðslu skuldar, t.d. víxilskuldar.
15) Skaðleysisbréf er veðbréf. Með því er veitt trygging fyrir því, sem útgefandi þess kann

að verða veðhafa skuldugur í tilteknum viðskiptum aðila.
16) HRD 1973:231 (Með tryggingarbréfi var veðsett tiltekin fasteign T til tryggingar skuld

allt að fjárhæð kr. 300.000. Skuldin var eigi greind á annan veg en þann, að hún væri
vixilskuld R við nafngreindan þriðja mann, en forráðamaður R, H, undirritaði bréfið
og veðsetti eignarhlut sinn ifasteigninni T. Ekki var vixilskuldinni lýst nánar, fjárhæðar
hennar eigi getið og fjárhæð þeirri, sem veðsetning átti að tryggja, aðeins lýst svo, að
hámarksfjárhæðar var getið. I dómi Hæstaréttar sagði: „Eigi verður litið svo á, að 3.

gr. laga nr. 18/1887, sem ræðir um veðskuldabréf með fasteignartryggingu, veiti heimild
til þess beint eða fyrir lögjöfnun, að 1' framangreindu veðbréfi vaeri ákveðið, svo að gilt
st, að selja megi veðið á nauðungaruppboði án dóms eða sáttar og aðfarar. Styrkja
ákvaeði 15. gr. laga nr. 29/1885 þessa niðurstöðu.“); HRD 19741299 (Uppboðs krafist á
fasteign með heimild í tryggingarbréfi. Uppboðshaldari ákvað, að uppboð skyldi fara
fram. Úrskurði hans var áfrýjað. Við munnlegan flutning málsins {Hæstarétti féll upp-
boðsbeiðandi frá kröfum sínum um framgang uppboðs. Veðbrélið var til tryggingar ótil-
teknutn skuldum að fjárhæð allt að einni milljón króna og því ekki lögleg upplxiðsheiniild
samkvæmt b. lið, 1. gr. laga nr. 57/1949 og 3. gr. veðlaga nr. 18/1887. Daemt, að uppboð
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17)
18)

19)

skyldi ekki fara fram.); HRD 1980:955 (Í héraðsdómi var tekið fram, að tiltekin „veð—

tryggingabréf“ væru „ekki skuldabréfí skilningi 3. tl., 207. gr. laga nr. 85/1936“. Það
álit hlaut staðfestingu Hæstaréttar, þótt héraðsdómur yrði ómerktur.) og HRD 19841709
(Ekki nægilega fram komið í máli, að framlagður Víxill væri tryggður með tilteknu trygg-
ingarbréli. Synjað um uppboð.)
H. Ussing (1) bls. 103—104.
HRD 1976:515 (] gaf út víxil og ritaði á hann orðið „tryggingarvíxill“. Víxillinn var
ekki af þeirri ástæðu talinn ógildur, heldur litið svo á, aðj hefði framselt víxilinn í trygg—
ingarskyni, sbr. 1. og 19. gr. víxillaga nr. 93/1933.) og HRD 1979z628 (Á víxil, sem _]

gaf út persónulega og samþykkti fyrir hönd hótelsins HV, hafði verið ritað orðið „trygg—
ingarvíxill“. Víxillinn ekki metinn ógildur afþeirri ástæðu vegna ákvæða 1. gr. víxillaga
nr. 93/1933.)
Þegar bréfið t.d. einungis segir: „Gegn því, að bréfi þessu sé skilað greiði ég kr. 100000“
eða „ . . . greiði ég hr. . . . kr. 100.000“, eða m.ö.o. óútfyllt rými er fyrir nafn kröfuhafa
(blaneoskuldabrél).

20) Svo var einnig um dönsk og norsk lög, áður en sett voru skuldabréfalög. Samkvæmt 2.

21)

22)
23)

24)

25)

26)
27)

mgr. 11. gr. dönsku (og norsku) skuldabréfalaganna er nafnskuldabréf því aðeins Við—

skiptaskuldabréf (traustnaemt skuldabréf), að það tilgreini ótvírætt, að það skuli vera
viðskiptaskuldabréf.
Ól. Lárusson (ll) bls. 53. Hérlendis gildir ekki regla 12. gr. norrænu skuldabréfalag—
anna, sem hljóðar svo: „Ef handhafabréffær áritun um, að krafan tilheyri ákveðnum
manni, eða að greiðsla skuli innt af hendi til tiltekins manns eða eftir tilvísun, heldur
það áfram að lúta reglum laga þessara um handhafaskuldabréf, nema áritunin sé und—
irrituð af skuldara eða framkvæmd með heimild í skuldabréfinu.“
H. Ussing (1) bls. 197.
Árið 1931 mæltist danska ríkisstjórnin til þess við ríkisstjórnir Finnlands, Íslands,
Noregs og Svíþjóðar, að þær tækju þátt í norrænni samvinnu um skuldabréfogmálefni,
er að þeim lúta. Finnsku, norsku og sænsku stjórnirnar lýstu sig fúsar til þessa, en Ís—

lendingar álitu sig ekki þess umkomna að senda fulltrúa þrátt fyrir mikinn áhuga á mál—

inu. Meðal þeirra lögfræðinga, sem unnu að gerð norrænu skuldabréfalaganna voru
Daninn Henry Ussing, NorðmennirnirRagnar Knoph og L. Villars—Dahl, Svíinn F.

Sterzel og Finninn (')nni Petays, sbr. greinargerð með frv. til skuldabréfalaga í Rigsdags—
titlende 1937 dálk 2719 og H. Ussing og (J.C. Dybdal bls. 1—2. Sænsku skuldabréfa—
lögin eru frá 27. mars 1936, þau dönsku frá 13. apríl 1938, þau norsku frá 17. febrúar
1939 og þau finnsku frá 31. júlí 1947. Veigamiklar breytingar á reglum um skuldabréf,
sem norrænu skuldabréfalögin höfðu í för með sér, voru, að (1) viss skuldabréfurðuekki
lengur traustnæm. Nafnskuldabréf an ákvæðis um traustnaemi teljast aðeins einföld
skuldabréf samkvæmt lögunum. (2) Ekki var lengur unnt að breyta eigindum skulda—

bréfs án samþykkis skuldara, svo sem t.d. handhafabréfl í nafnbréf og öfugt. (3) Brigða—
réttur var þrengdur. (4) Vissar afborganir voru látnar sæta sömu reglum og vextir. (4)
Vörslur voru gerðar að skilyrði þess, að veðsetning skuldabréfs yrði gild gagnvart lánar—
drottnum framseljanda og (5) innlánsskírteini banka voru gerð ótraustnæm.
Preben Lyngsö (I) bls. 37; Henry Ussing (III) bls. 361; Knut Rodhe bls. 639 og E.
Marks von Wurtemberg—Sterzel bls. 23.
M.a. kemur þetta fram í norraenu skuldabréfalögunum 1. gr., sem mæla svo fyrir, að
sá, sem gefur út skuldabréf, glati ekki þar með mótbárum sprottnum af þeim lögskipt—

um, sem gáfu tilefni til útgáfu skuldabréfsins, nema um annað hafi verið samið eða það
leiði af sérstökum atvikum.
Hér á eftir undir III_B.1.
Alf Ross í „Ejendomsret og ejendomsovergang“ á bls. 18—19. Sú dómsforsenda 1' HRD
13. febr. 1986, að tiltekin 20 skuldabréf væru í eigu skuldara fær ekki staðist. Skulda—

bréfm höfðu ekki verið gefin út samkvæmt forsendum HR, og því aldrei orðið gild
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skuldabréf. Óhugsandi er, að gilt skuldabréf geti verið í eigu skuldara (útgefanda), ef
hann hefur ekki gefið það út né ber ábyrgð á útgáfu þess. Ef A gefur út skuldabréf til
B, hlýtur hann að vera kröfuhafi, nema um málamyndagerning sé að ræða eða aðra
ógildingarástæðu.

28) Sjá athugasemdir í Rigsdagstidende 1937 dálkum 2749—51.
29) Stub Holmboe bls. 2—8 og L. Villars—Dahl bls. 60.
30. Um skilyrði mótbárumissis er fjallað hér á eftir undir II.B.5.
31. Handhafi bréfs hefur lögteikn í mörgum greinum, og skilyrði hinna ýmsu lögteikna—

verkana eru ekki hin sömu. Carl j Arnholm hefur hér talað um kröfuhafalögteikn
(,,fordringshaverlegitimasjon“), sbr. Panterett (1962) bls. 318—333. Per Augdahl bls.
334ff og L. Villars—Dahl bls. 60 segja framseljanda hafa réttskapandi lögteikn („kreativ
legitimasjon“), þ.e. hann geti skapað kröfu, sem ekki átti sér áður tilvist. Áður fyrr var
orðið negotiabilitet notað í norrænum rétti í þessari þröngu merkingu, og í samræmi
við það nefna Stub Holmboe bls. 2 og L. Villars-Dahl bls. 60 reglu þessa „negotiabili»
tetsregel“ I norrænu síðari tíma orðfæri táknar orðið negotiabilitet hins vegar yfirleitt
allar sérreglur um viðskiptabréf. Málfræðilega er það rétt, því að orðið merkti upphaf—
lega Viðskiptahæfi.HRD 1975:620. R hrl. höfðaði mál gegn K til greiðslu á 6 víxlum.
K hélt því fram að A aetti víxlana og að þeir væru greiddir. R var handhafi þeirra sam-
kvæmt eyðuframsali til innheimtu, og var rétt að innheimta þá1 eigin nafni.

32) Ólafur Iárusson (II) bls. 47—.)1. Rökfræðilega e1 það þo (:kki allsendis rétt, því að hafi
skuldari raunverulega mótbárur gegn kröfu, er hann1 raun ekki skuldaii að því ma1ki.
Regluna um mótbárumissi skuldara mætti alveg eins kalla „regluna um réttindamissi
skuldara“. Réttarfarslegan þankagang afþessum toga má 1ekja til Róma1éttar.Hefðar—
innar vegna þykir ekki rétt að varpa honum fyr11 10ð(1,þott onakxamm sé.

33) Ólafur Lárusson bls 47
34) Ólafur Lárusson (II) bls. 47—48 og H. Ussing (I) bls. 162—63
35) Ólafur Lárusson (II) bls. 48. Ákvæði 7. gr. laga nr. 18/1887 hefur nú verið numið úi

gildi sbr. 54 gr. þinglýsingarlaga nr. 39/1978
36) H Ussing (I) bls. 164 („Indsigelsens almindelige Karakter“).
37) Ólafur Lárusson bls. 48—49.
38) Preben Lyngsö (II) bls. 29— 30.
39) H. Ussing (I) bls. 166.
40) H. Ussing (I) bls. 166.
41) Sömu reglur gilda um víxla. HRD 19741973 (5 var álitinn hafa ritað nafn sitt á víxil,

og honum var stefnt til greiðslu víxilfjárhæðarinnar. Stefna var birt honum, en hann
sótti ekki þing og var dæmdur til greiðslu skuldarinnar. Eftir uppsögn vfxildómsins kom
fram, að nafnritun 5 var fölsuð á víxilinn. Talið í dómi Hæstaréttar, að 45. gr. laga nr.
75/1973 skyti ekki loku fyrir að þessi vörn kaemist að í málinu, þrátt fyrir andmæli.
Sýkna.) og HRD 197811029 (Sú mótbára höfð uppi, að undirskrift um samþykki víxils
væri fölsuð. Rithandarsérfracðingur lét í ljós þá skoðun, að nafnritunin vaeri ófölsuð.
Stefndur dæmdur til að greiða stefnufjárhæðina.)

42) HRD 19851419 (Breyting á skuldabréfstexta ekki álitin fölsun.)
43) H. Ussing nefnir fyrsta þátt útgáfunnar „udstedelse“, þ.e. undirritun skjalsins, en síðari

þáttinn „udgivelse“, þ.e. þá athöfn að láta skjalið frá sér fara, sbr. H. Ussing (1) bls.
167—68.

44) H. Ussing (I) bls. 167.
45) H. Ussing (II) bls. 38—39 um „löftets afgivelse“.
46) H. Ussing (I) bls. 168, sem bendir á, að regla þessi hafi mikið gildi fyrir viðskiptalilið

og að úr áhættunni, sem henni sé samfara, megi draga með skynsamlegum ráðstöfun-
um. I 35. gr. sænsku samningalaganna frá 1915 er beinlínis kveðið á um regluna.

47) Nánar undir II.B.5.d.
48) HRD 196711009 (Dómur bæjarþings Reykjavíkur um ógildingu á handhafaskuldabréli
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felldur úr gildi í Hæstarétti, eftir að grandlaus kaupandi bréfsins kom fram og áfrýjaði.
Að því leyti sem upphaflegur eigandi bréfsins og handhafi ógildingardómsins í héraði
hafði innheimt afborgun og vexti grandlaus um traustnámsrétt handhafa bréfsins, var
honum ekki skylt að endurgreiða handhafa bréfsins þá fjárhæð) sbr. og HRD 1969:385.

49) HRD 1979:211 (Enginn greiðslustaður tiltekinn a 2 veðskuldabréfum. Handhafi þeirra
tilkynnti um greiðslustað 1 Búnaðarbanka Islands. Skuldari greiddi hinar gjaldföllnu
fjárhæðir 16. janúar 19771nn á geymslureiknmg1 Landsbanka, en lét ekki handhafa vita
um geymslugreiðsluna. Hann kvaðst hafa fengið að vita um greiðslustað bréfanna 10.
júní 1977, en bréfin hefðu ekki verið 1' Búnaðarbanka, þegar hann vildi greiða. Þar sem
bréfin voru ekki í bankanum, var skuldara talin heimil geymslugreiðslan. Greiðslu—
dráttur ekki talinn slíkur, að telja yrði alla fjárhæð bréfsins í gjalddaga fallna. Úrskurður
uppboðsréttar úr gildi felldur.)

50) H. Ussing (1) bls. 164 og Ó Lárusson (11) bls. 49
51) HRD 19751528 (Héraðsdómslögmaður O höfðaði mál til greiðslu á víxli. Ómótmælt

var, að vixillinn hafði orðið til í skiptum samþykkjanda og útgefanda (og ábekings) við
.l' () neitaði að upplýsa, hver ætti víxilinn. Héraðsdómur vísaði málinu frá með vísan
til 116. gr. laga nr. 85/1936. Í dómi Hæstaréttar sagði hins vegar, að 0 hefði formlega
heimild að víxlinum fyrir eyðuframsal og væri því rétt að innheimta hann 1' eigin nafni.
Samþykkjandi og útgefandi þóttu ekki hafa haft uppi neinar varnir, er koma mætti að
1 v1xilmali.) Sja einnig HRD 1975.620.

Ól. Lárusson (11) bls. 51 og H. Ussing (1) bls. 170.
Um 1eglu þessa fjallar Ólafur Lárusson1 (1) á bls 234—36, þar sem hann ræðir um
„"lraustfang“, og 1 (11) á bls. 52—55 undir fyrirsögninni: „Réttindamissir þriðja

)

))) Ól. Lárusson (ll) bls. 51
og H. Ussing (1) bls 170.

)

5)
manns.“

56) Um skilyrði réttindamissis (traustnáms og óbrigðanleika) er fjallað undir H.B.5. hér á
eftir.

57) Á hinum Norðurlöndunum er gildi reglunnar víðtækara. Samkvæmt 2. mgr., 14. gr.
dönsku skuldabréfalaganna þarf viðtakandi skuldabréfs — annars en handhafabréfs —
ekki að kanna, hvort framsöl 1' framsalsröð þeirri, sem framseljandi styður rétt sinn við,
eru ófölsuð, nema aðstæður gefi sérstaka ástæðu til þess. Norrænu skuldabréfalögin gera
og afhendingu á bréfinu að skilyrði traustnáms, sbr. 12.—15. gr. dönsku skuldabréfalag—
anna.

58) Stub Holmboe bls. 4 „eierlegitimasjon“.
59) L. Villars Dahl bls. 60 ,,overföringslegitimasjon““.
60) Ól. Lárusson (1) bls, 218 og 230—31. Hér á landi hefur Ól. Lárusson (1) bls. 218 og

230— 231 haldið því fram, að fyrri kaupandinn geti brigðað hlutinn frá síðari kaupanda
()g v1sað tiljónsbókar,kaupabálks 14. Tvímælis orkar að láta svo gamalt lagaákvæði ráða
hér ú1slitum. Í Danmorku hefur D. L. 5—3—3— 1 ekki raðið afstöðu fræðimanna og dóm—
stola a s1ðari árum, þegar sami hlutur er seldur tveimur mönnum. Afhending hlutar
ræður úrslitum sbr. Knud Illum bls. 349—351. Sama er uppi á teningnum í Noregi, sbr.
Brækhus og Haerem á bls. 434.

61) Alf Ross bls. 105ff.
62) „Efskuldabréferu tekin fjárnámi til sölu við uppboð, skal rita á þau um fjárnámið, ella

hefur það eigi gildi gagnvart þeim er síðar faer þau til eignar eða að veði, og eigi vissi
um fjárnámið“.

63) „Þó vinnur grandlaus þriðji maður . . . yfir viðskiptabréfum, nema athugasemd um
kyrrsetningu hafi veiið á þau skráð. “

()4) Svokölluð peningaregla, sbr. Lyngso (l)a bls. 58 og lllum bls. 359—360. HRD
1972:747 (Maður hafði selt ()lögráða manni bifreið. Lögráðamenn höfðuðu mál til ónýt-
ingar á kaupsamingnum og endurheimtu á greiddu fé. Hinn ólögráða var fullvinnandi,
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er kaupin fóru fram. Að svo vöxnu máli þóttu traustnámsreglur um peninga leiða til
þess, að sýkna bæri seljanda af endurheimtukröfum, enda taldist hann grandlaus um
heimild hins ólögráða til að láta af hendi við hann kr. 40.000 við afhendingu bifreiðar-
innar.)

65) Ól. Lárusson (I) bls. 234 og H. Ussing (l) bls. 176, sbr. nánar hér á eftir undir
II.B.5.b.(2).

66) Nánar undir III.C.2.
67) H. Ussing bls. 173.

68) Ákvæði 113. gr. laga nr. 20/1954 er svohljóðandi: „Löggerningar, er varða réttindi þau
gegn félaginu, sem aflíftryggingarsamningum leiðir, og eigi er neitt skráð um á skírtein-
ið, verða ekki bornir fram gegn þeim manni, er síðar eignast slík réttindi 1' grandleysi
við afsal, enda hafi hann fengið skírteinið i vörslur sinar eða rituð hafi verið á skírteinið
athugasemd um rétt hans.“

69) Ól. Lárusson (II) bls. 53 og H. Ussing (1) bls. 175. Ierlendum rétti gildir yfirleitt sú
regla, að handhafabréfhætta ekki að vera handhafabréf vegna áritunar, sem rétthafi
skráir einhliða — þ.e. án þess að hafa útgefanda bréfsins með í ráðum, sbr. m.a. 12. gr.
dönsku og norsku skuldabréfalaganna. Ákvæði þessu er ætlað að létta þeirri áhættu og
byrði af skuldara (útgefanda) að þurfa að rannsaka áritanir.

70) Um ákvæði 2. gr. tilskipunar 9. febr. 1798 er fjallað nánar hér á eftir undir II.B.5.
71) Ól. Lárusson bls. 53—54 og H. Ussing (I) bls. 176 og 181.

72) Sérreglur þessar fela í sér, að slakað er á þeim kröfum til lögteikna framseljanda og
grandleysis viðtakanda viðskiptabréfs, sem fullnægja verður, svo að traustnám eigi sér
stað. Í norrænu skuldabréfalögunum er kveðið á um missi áritaðra jafnt sem óáritaðra
réttinda (óbrigðanleika) sem almenna reglu, sbr. 14. gr. þeirra.

73) „Nú hefur vixill komist úr vörslu manns með einhverju móti, og er þá handhafa, er
sannar rétt sinn með . . . óslitinni röð á framsölum, sbr. 1. mgr. . . . , eigi skylt að skila
víxlinum, nema hann hafi vitað betur eða sýnt af sér stórkostlegt gáleysi.“

74) „Nú hefur tékki komist úr vörslu manns . . . ekki skylt að skila tékkanum, nema hann
hafi vitað betur, er hann fékk tékkann, eða sýnt af sér stórkostlegt gáleysi.“

75) „Nú hefur maður farmskírteini í höndum með þeirri heimild sem í 106. gr. segir, og
er honum þá ekki skylt að láta það af hendi við þann, sem misst hefur, ef hann hefur
eignast það með framsali og verið þá grandlaus.

76) HRD 1974z141 (Víxli einum án útgáfu— og greiðsludags hafði verið stolið og hafði sá,
er tók, ritað á hann. útgáfudag og greiðsludag. Víxillinn komst síðar í hendur manns,
er stefndi víxilskuldaranum. Héraðsdómari Vísaði málinu frá dómi með þeim rökstuðn—
ingi að skjalið fullnægði ekki skilyrðum 1. gr. víxillaga nr. 93/1933. Hæstiréttur felldi
frávísunardóminn úr gildi og vísaði málinu heim til löglegrar meðferðar, þar sem skjalið
væri Víxill að formi til, og mætti því reka málið skv. 17. kafla laga nr. 85/1936. Sérat-
kvæði.)

77) Regla þessi gildir þrátt fyrir það, að skuldari glatar almennt ekki árituðum mótbárum
þótt áritun hafi verið afmáð, því að rétthafinn er hér yfirleitt álitinn geta varið sig gegn
fölsun með því að geyma bréfið í öruggri hirslu. Iðulega hefur skuldari hins vegar ekki
tök á því að vernda sig á þann hátt. Of mikið umstang yrði að útbúa nýtt skuldabréf
með lægri fjárhæð hverju sinni eftir afborgun.

78) Ólafur Lárusson (II) talar hér um „Viðskiptabréf sem skilríki gegn skuldara“, sbr. bls.
62—63. Réttara hefði verið að tala um „Viðskiptabréf sem skilríki íþa'gu skuldara“, þar
sem hann nýtur góðs af reglunni. Orðalag H. Ussings er „legitimation til fordel for
skyldneren“, sbr. (I) bls. 198. Viðskiptabréf er hins vegar skilríki gegn skuldara, að því
leyti sem skuldara nægir að framvísa bréfinu til að knýja fram innheimtu á því, sbr. m.a.
3. tl., 207. gr. laga nr. 85/1936.

79) Um grandleysi viðtakanda viðskiptabréfs hér á eftir undir B.S.d. Ól, Lárusson (II) bls.
59 og H. Ussing (I) bls. 185ff.
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80) Ól. Lárusson (II) bls. 62—65, sem talar um „formlega löglega heimild“, og H. Ussing
(I) bls. 198—201.

81) Ól. Lárusson (II) bls. 62.
82) H. Ussing (I) bls. 198.
83) H. Ussing (I) bls. 199.

84) Ól. Lárusson (II) bls. 63 og H. Ussing (I) bls. 199, sbr. og 19. gr. norrænu skuldabréfa—

laganna.
85) H. Ussing (I) bls. 200.
86) H. Ussing (I) bls. 200.
87) H. Ussing (I) bls. 200—201. Norrænu skuldabréfalögin kveða svo á, að grandleysi

skuldara dugi honum, jafnvel þótt greiðsluviðtakandi sé ólögráða, sbr. 19. gr.
88) Ól. Lárusson (II) bls. 63—64 og H. Ussing (I) bls. 201.

89) Að framan undir B.1.a.
90) Um almennar kröfur gildir sú regla. að skuldari getur leyst undan skuldbindingu

sinni með því að inna greiðsluna af hendi til upphaflegs kröfuhafa, enda þótt síðar komi
á daginn, að hann sé ekki réttur kröfuhafi, sbr. H. Ussing (I) bls. 205—06.

91) H. Ussing (I) bls. 201.
92) H. Ussing (I) bls. 202.
93) Stub Holmboe bls. 11.

94) H. Ussingr (I) bls. 179.

95) H. Ussing (I) bls. 180.

96) H. Ussing (I) bls. 181.

97) I 14. gr. norrænu skuldabréfalaganna er kveðið svo á, að lögraeðisskortur framseljanda
hindri ekki réttaröflun grandlauss viðsemjanda.

98) H. Ussing (I) bls. 183—84.
99) Lyngsö (I) bls. 58 og Ussing (III) bls. 249.
100) H. Ussing (I) bls. 182.
101) HRD 19721747 sem fjallar um þær sérstöku traustnámsreglur, sem um peninga gilda.

(Maður sem í grandleysi hafði selt ólögráða manni bifreið, ekki skyldur til að skila

honum peningagreiðslu, sem hann hafði tekið við, þá er hann afhenti bifreiðina).

102) H. Ussing á bls. 182 og Ól Lárusson (I) bls. 234.
103) H. Ussing (I) bls. 182—83.
104) Ól. Lárusson er þeirrar skoðunar, að sama regla gildi, sbr. (I) bls. 235. H. Ussing (I)

bls. 183 dró hins vegar í efa, að 16. gr. víxillaga og önnur lagaboð heimiluðu þá reglu,
enda hefði hún hvorki stoð í réttarframkvæmd né væri hún almennt viðurkennd { er—

lendum Víxilrétti.
105) I 14.—15. gr. norrænu skuldabréfalaganna er krafist varslna.
106) H. Ussing (I) bls. 184—185.
107) Ól. Lárusson (II) bls. 57—58 og _]ulius Lassen bls. 625—627.
108) Að framan um kvittunarlögteikn undir B.3.
109) Norrænu skuldabréfalögin láta gáleysi girða fyrir mótbáru— og réttindaslokknun við

allar tegundir viðskiptaskuldabréfa.
110) H. Ussing (I) bls. 187.
111) (")1. Lárusson (11) bls. 58.
112) H. Ussing (I) bls. 186.
113) Ól. Lárusson (II) bls. 58 og H. Ussing (I) bls. 186.
114) Ól. Lárusson (II) bls. 58—59 og H. Ussing (I) bls. 187.

115) H. Ussing (I) bls. 187.

116) Stub Holmboe bls. 12.

117) H. Ussing (I) bls. 188.

118) Þetta er og regla 14. gr. norrænu skuldabréfalaganna.
119) HRI) 2. febr. 1987 (Ákærður dæmdur til refsingar fyrir að hafa „ráðstafað“ 20 skulda—
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bréfum. Dómurinn er rangur, af því m.a. að ákærður hafði ekki ritað nafn sitt í rými
það í texta bréfanna, þar sem nafn kröfuhafa skyldi standa, þegar hann afhenti bréfin,
sbr. og 1. tl., 39 gr. laga nr. 13/1979. Af þeirri ástæðu var viðtakandi bréfanna ekki
heldur grandlaus.

120) H. Ussing (I) bls. 189.
121 H. Ussing (I) bls. 189.
122) H. Ussing (I) bls. 190.

,
123) HRD frá 2. febr. 1987. I máli þessu sagði meirihluti HR, að ákærði hefði ráðstafað

„skuldabréfunum öllum“ til viðskiptafélaga síns „að því er telja verður til greiðslu á
skuldum sínum“ við hann. Í sératkvæði eins dómenda sagði hins vegar, að skipti þeirra
félaga væru „um margt óglögg og lítill vegur að henda reiður á framburði þeirra“. Félag—
inn hefði skilað ákærða bréfunum aftur, eftir að „árangurslaust hafði verið reynt að inn-
heimta þau“. Yrði því ekki séð, að ákærði hefði „með framangreindri ráðstöfun sinni
á bréfunum, auðgast á kostnað“ kæranda. —— Dómur meirihluta HR sýnst rangur m.a.
afþví að engin endurnýjun (novatio) á lögskiptum þeirra félaga átti sér stað með afhend—

V

ingu ákærða á bréfunum.
124) H. Ussing (III) bls. 367 og 371.
125) H. Ussing (III) bls. 369—70.
126) Preben Lvngsö (I) bls. 65—66.
127) Hérmá drepa á úrskurð uppboðsréttar Mýra— og Borgarfjarðarsýslu, sem upp var kveð—

inn 8. júlí 1987. Þar voru málavextir þeir, að V gaf ]. mars 1985 út 10 veðskuldabréf
samtals að fjárhæð kr. 1.000.000 til GF með 8. veðrétti fjörð sinni Miklholti. Bréfin voru
móttekin til þinglýsingar 13. mars 1985 og innfærð daginn eftir. Nokkru síðar, þ.e. 20.
júní 1985, gafV út veðskuldabréf að fjárhæð kr. 246000 til Stofnlánadeildar landbúnað-
arins, og var lánið tryggt með 3. veðrétti einnig fjörð hans Miklliolti. Það var gert með
veðleyfi GF, eiganda áðurnefndra 10 veðbréfa, dagsettu 13. maí 1985 og skráðu á laust
blað. Veðleyfinu og skuldabréfinu með 3. veðrétti íjörðinni Miklholti var síðan þinglýst
án þess að GF skráði veðleyfið á frumrit nefndra 10 skuldabréfa né heldur að þinglýs—
ingardómari gerði áritun að skilyrði þinglýsingar. Síðar framseldi GF 8 af nefndum 10
skuldabréfum til GK með ódagsettu framsali.
jörðin Miklholt var seld á nauðungaruppboði 29. jan. 1987. Hæstbjóðandi varð GK,
sem bauð kr. 2.000.000 og krafðist útlagningar sem ófullnægður veðhafi. Við úthlut—
unargerð var röð veðrétta samkvæmt þinglýsingarbók lögð til grundvallar. GK mót—
mælti því og krafðist að felld yrði niður úthlutun afuppboðsandvirði til Stofnlánadeildar
skv. nefndu veðskuldabréfi, dags. 20. júní 1985, upphaflega að fjárhæð kr. 246000.
Krafa GK var studd þeim rökum, að við þinglýsingu veðskuldabréfs Stofnlánadeildar
hefði ekki verið gætt ákvæða 12. gr. þinglýsingarlaga nr. 39/1978. Ekki hefði mátt þing—
lýsa bréfinu án athugasemda á nefnd 10 veðbréfum betri rétt Stofnlánadeildar. Veðrétt—
ur GK gengi því fyrir veðrétti Stofnlánadeildar, sbr. m.a. 15. gr. þinglýsingarlaga.
Með úrskurði uppboðsréttar 8. júlí 1987 var kröfu GK hafnað með eftirfarandi rökum:
Stofnlánadeildin fékk rétti sínum þinglýst samkvæmt veðleyfi rétts eiganda þeirra 10
veðbréfa, sem upphaflega hvíldu á 8. veðrétti {jörðinni Miklholt. Ekki var álitið, að
Stofnlánadeildin skyldi bera hallann af því, að fyrri eigandi bréfanna lét undir höfuð
leggjast að skrá veðleyfið á frumrit þeirra né heldur af því að þinglýsingardómari gekk
ekki eftir því að sú skráning færi fram, sbr. 12. gr. þinglýsingarlaga.
Málið snerist um, hvort GK skyldi hljóta veðrétt samkvæmt nefndum 8 skuldabréfum
ísamræmi við ákvæði bréfanna á stundu framsals þeirra til hans. En hann var í úrskurði
fógetaréttar ekki álitinn eignast meiri veðrétt en fasteignabók Mýra— og Borgarfjarðar—
sýslu gat um á þeirri stundu, er hann eignaðist bréfin.
Samkvæmt viðskiptabréfsreglum getur eigandi veðskuldabréfs ekki skert rétt samkvæmt
því án þess að skrá þa skerðingu á bréfið, sbr. og 30. gr. þinglýsingarlaga nr. 39/1978.
Það athugast, að GK studdi ekki kröfu sína fyrir uppsréttinum við viðskiptabréfsreglur,
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128)

129)

130)
131)

heldur einungis við 12. gr. þinglýsingarlaga.
HRD 19801951 (I héraðsdómi tekið fram að tiltekin veðtryggingarbréf væru „ekki
skuldabréfí skilningi 3. tl., 207. gr. laga nr. 85/1936“. Málinu Vísað frá þar sem mál á
hendur þinglesnum eigendum veðsins félli ekki innan ramma 207. gr. laga nr. 85/1936.
Hæstiréttur ómerkti dóminn og vísaði heim { hérað til löglegrar meðferðar, þar sem
hann fjallaði ekki um dómkröfur á hendur Víxilskuldara, sem stefnt var ásamt eigendum
veðsins. jafnframt var tekið fram, að tryggingarbréfin heimiluðu ekki málsókn á hendur
eigendum veðsins eftir ákvæðum XVII. kafla laganna og yrði sóknaraðili að hlíta því,
að hafðar yrðu uppi í málinu allar þær varnir, sem koma mætti að í einkamálum
almennt.)
HRD 19851419 (Þegar verðtryggt skuldabréf var gefið út, var notað eyðublað frá Bún—

aðarbanka Íslands. Viðtakanda bréfsins láðist að strika út nafn bankans úr textanum
og setja sitt nafn í staðinn. Lögmaður handhafans, sem fékk bréfið til innheimtu, setti
með samþykki handhafa sviga utan um nafn bankans og lét vélrita nafn handhafans inn
á bréfið. Skuldarinn, sem stefnt var út af skuldinni, bar við þeirri mótbáru, að stefnandi
væri ekki réttur aðili málsins samkvæmt skuldabréf], heldur væri það Búnaðarbankinn.
Stofnandi hefði því ekki fengið bréfið framselt með löglegu framsali og væri ekki réttur
eigandi þess, eins og það lægi fyrir. Vísaði stefndur til XVII. kafla laga nr. 85/1936 máli
sínu til stuðnings. Lagt var fram afhálfu stefnanda vottorð bankans þess efnis, að hann
hefði aldrei verið eigandi bréfsins, heldur hefði bréfið eingöngu verið þar í innheimtu.
Í dómi Borgardóms Reykjavíkur, sem staðfestur var í Hæstarétti, var ekki fallist á þá
skoðun stefnda, að stefnanda væri óheimilt samkvæmt 17. kafla laga nr, 85/1936 að færa
sönnur að eignaraðild sinni að skuldabréfinu, sbr. a. lið, 1. mgr., 208. gr. sömu laga.
I dómnum sagði, að sérákvæði 17. kafla eml. miðuðu að því að auðvelda eigendum til—

tekinna krafna málsókn en ekki öfugt.)
S. Hurwitz og B. Gomard: Tvistemaal, Kauprnh. 1965, bls. 383.
Sbr. Udkast til Lov om Gældsbreve, 1935, í Rigsdagstidende 1937/38, ViðbætirA, dálk-
ur 2848. Í HRD 19861361—63 vék HR ákvæðum XVII. kafla laga nr. 85/1936 til hliðar,
með því að ólíklegt þætti, að „til þess hafi verið ætlast að hin prentuðu ákvæði í skulda—
bréfSeyðublöðunum um málsókn eftir reglutn XVII. kafla laga nr. 85/1936 hafi átt að
taka til málsóknar af hendi gagnáfrýjanda án tillits til þess, hvort hann gerði jafnframt
fulla grein fyrir þeim fjárkröfum á hendur „áfrýjanda“, sem hann taldi eignarétt sinn
yfir bréfunum helgast af“. Þessi dómsforsenda HR sýnist röng. Ákvæðum XVII. kafla
laga nr. 85/1936 er einmitt ætlað að koma í veg fyrir, að skuldari geti borið fyrir forsend—
ur (mótbárur) er spretta af undanfarandi lögskiptum. HR snýr hlutunum við, þegar
hann þrátt fyrir ákvæði XVII. kafla laga nr. 85/1936 leitar stoðar í forsendum aðila til
þess að nema réttarfarsákvæðin úr gildi.

132) Bernhard Gomard: Fogedret, Kaupmh. 1960, á bls. 165—68.
133) 01. Lárussun (II), bls. 64—65.
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