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Umsögn um dóma
Hæstaréttar í málaferlum
jóhanns Þóris jónssonar
ritstjóra Tímaritsins Skák
og jóhönnu Heiðdal
stórkaupmanns

Ritstjóri Úlfljóts hefur farið þess áleit við mig, að ég láti { té umsögn um dóma
Hæstaréttar í málaferlum jóhanns Þóris jónssonar, ritstjóra tímaritsins Skák, og
jóhönnu Heiðdal, stórkaupmanns. Hér er um tvö mál að ræða, annars vegar einka—
mál jóhanns Þóris á hendur jóhönnu til innheimtu á 20 skuldabréfum að fjárhæð
ein milljón króna, en dómur Hæstaréttar í því var kveðinn upp 13. febrúar 1986,
og hins vegar mál ákæruvaldsins á hendur jóhanni Þóri, þar sem hann var m.a.
ákærður og dæmdur fyrir að hafa beitt jóhönnu fjárdrætti með því að ráðstafa
nefndum 20 bréfum „í eigin þarfir“ til greiðslu á skuld hans við þriðja aðila. HR
kvað upp dóm { því máli 2. febrúar 1987. Um málavexti vísast til þess, sem segir
í dómunum.
Sagt hefur verið, að til þess að meiriháttar flugslys verði, þurfi runa atburða að

eiga sér stað, þar sem hlutir fara úrskeiðis, annaðhvort vegna bilunar { tækjum eða
vegna mannlegra mistaka. Eins sýnist mér, að dómar Hæstaréttar hefðu ekki getað
fallið á þann veg, sem raunin varð, nema vegna þess að hér átti sér stað löng runa
mistaka fyrst við rannsókn málsins og síðan dómsmeðferð. Dómarnir eru slys í ís—

lenskri réttarsögu. ,Dómendum er umfram allt mikilvægt að sjá skóginn fyrir trjánum. l málum
þeim, sem hér er um að ræða, skuldaði jóhanna Heiðdal (hér eftir skammstafað
deal) jóhanni Þóri (hér eftir skammstafað jÞj) gjaldfallna skuld að fjárhæð um
ein og hálf milljón króna miðað við að höfuðstóll sé reiknaður til núvirðis. Þótt hún
væri {vanskilum með skuld þessa viðjÞj og hefði ekki enn greitt honum eina krónu
af skuldinni, þegar dómur var upp kveðinn, dæmdi Hæstiréttur jÞj samt fyrir að
hafa beitthdal fjárdrætti. Eðlilega spyr ólöglærður maður á götunni, hvernig unnt
sé þá að dæma kröfuhafann fyrir að beita. skuldarann fjárdrætti við þessar aðstæður.
Þetta er og kjarni málsins. la'igfræðing, sem hefur heildarsýn yfir málavexti, ætti
einnig að reka { rogastans. Hvernig getur það gerst, að maður sem á gjaldfallna
kröfu að fjárhæð ein og hálf milljón króna (núvirði höfuðstólsins) hjá öðrum manni,
er samt sem áður dæmdur fyrir að hafa beitt þann sama mann fjárdrætti? Eru lög
og réttur svo flókið fyrirbæri og lífi fólksins fjarlægt?

En jafnvel þótt trén séu skoðuð, og kannaðar lögskýringar, sem beitt er í dóms—
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forsendum um einstaka þætti málsins, verður sama uppi á teningnum. Dómarnir
eru ein löng runa af missögnum og mótsögnum, sem ógerningur er að koma heim
og saman.

Dómur Hæstaréttar ]3. febr. 1986
1. JHdal undirritaðiog afhentiJÞJ 20 verðtryggð skuldabréf að nafnverði samtals

ein milljón króna. Um það sagði hún í kæru sinni til Ríkissaksóknara: „Bréf þessi
gaf ég út í því skyni að fá nefndan jóhann Þóri til að annast sölu þeirra í þeim til—

gangi að greiða honum skuldir mínar við hann og skyldi hann afhenda mér skulda—
skil, þ.e. víxla samþ. af mér o.fl. og afhenda eftirstöðvar söluverðs bréfanna til mín“.
ÞóttJHdal segðist þannig hafa gefið bréfin út, lagði HR til grundvallar forsend—

um sínum síðari „staðhæfingu hennar að við afhendingu hafi bréfin hvorki verið
gefin út á nafn né til handhafa“. Skuldabréf verður jafnan til með þeim hætti, að
skuldari gefur bréfið út til annars manns. Ekki með neinum öðrum hætti getur
skuldabréf orðið til. HR gekk út frá, að aldrei hefði stofnast nein krafa til handa
JÞJ á hendur _]Hdal, er tengdist bréfunum 20. Með öðrum orðum HR gerði ráð

fyrir, að aldrei hefðu orðið til nein fullgild skuldabréf. Bréfin 20 voru því aðeins eft—

irlíkingar skuldabréfa.
_]Hdal undirritaði bréfin og afhenti þau JÞJ, en þær athafnir eru lögfræðileg

kennimörk (criteria) skuldabréfsútgáfu. Erfitt er að komast hjá því að draga að því
þá ályktun, að _]ÞJ hafi samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1936 um samningsgerð, um—
boð og ógilda löggerninga orðið kröfuhafi samkvæmt bréfunum og því eigandi
krafnanna. Annað mál er, að honum var ekki skylt að taka við bréfunum sem
greiðslu til efndar á skuldbindingum deal. Forsenda af hans hálfu hlaut að vera,
að bréfin seldust eða fengjust greidd. Ella gat hann væntanlega horfið aftur að fyrri
kröfum sínum á hendur henni.

2. Með einhverjum dularfullum og óskýranlegum hætti urðu bréfin 20 þó að full—

gildum skuldabréfum í dómsforsendum HR, þótt hvorki hefðu að hyggju dómstóls—
ins verið gefin út né heldur ættu þau sér kröfuhafa. Skuldabréf án útgefanda og
kröfuhafa er lagalegur og rökfræðilegur ómöguleiki. Ekki er skýrt í dómsforsend—
um, hvernig skuldabréfslíkin urðu að fullgildum skuldabréfum. Ekki finnst laga»
heimild til löggildingar HR á skuldabréfunum.

3. HR gerði ráð fyrir, að nefnd 20 skuldabréf væru í eigu JHdal („Að öðru leyti
var Jóhanna eigandi skuldabréfanna“). Eignarréttur JHdal á bréfunum virðist
studdur við þá dómsforsendu, að bréfin hafi ekki verið gefin út til JÞJ Óútgefin
skuldabréf án kröfuhafa :' eigu skuldara (útgefanda) eru lögfræðilegt furðuverk!
HR kvað hins vegar _]Þj hafa „verið heimilt að skrá sig eiganda að skuldabréfun—

um að því marki, sem hann greiddi skuldir jóhönnu“. Ekki er í dómsforsendum
gerð grein fyrir, hvert HR sækirJÞj heimild til að „skrá sig eiganda“ að skuldabréf—
um, sem aldrei hafa verið gefin út til hans. Slík eignarnámsheimild er ekki í lögum
nr. 7/1936 né heldur í öðrum reglum íslensks réttar.
Hvernig áttiJÞJ að geta með einhliða athöfn bundið þriðju aðila, þ.e. tvær konur,

sem höfðu skráð nöfn sín í rými fyrir sjálfskuldarábyrgðarmenn á skuldabréfseyðu—
blöðunum? Engin íslensk lagaákvæði veita heimild til þess,
jÞj skráði ekki nafn sitt á bréfin, svo sem Hæstiréttur virðist þó ganga út frá.

Ljósrit af skuldabréfunum, sem birt eru í ágripi því, sem hæstaréttardómararfengu
af málinu, sýna, að jÞJ hafði ekki skrifað nafn sitt í eyðu þá á skuldabréfunum, sem
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er ætluð nafni kröfuhafa, þegar hann afhenti jóni Hjaltasyni bréfin vorið 1983.
Löngu síðar eftir að RIR hafði skilað honum bréfunum — líklega'1 nóvember 1983
áður en hann höfðaði mál til innheimtua bréfunum — ritaði hann hins vegar nafn
sitt 1' nefnda eyðu á bréfunum

4. HR vék ákvæðum XVII. kafla laga um meðferð einkamála í héraði nr. 85/1936
til hliðar með því að „ólíklegt“ þætti, að „til þess hafi verið ætlast, að hin prentuðu
ákvæði í skuldabréfseyðublöðunum um málsókn eftir reglum XVII. kafla laga nr.
85/1936 hafi átt að taka til málsóknar afhendi gagnáfrýjanda án tillits til þess, hvort
hann gerði jafnframt fulla grein fyrir þeim fjárkröfum á hendur,]óhönnu sem hann
taldi eignarrétt sinn yfir bréfunum helgast af“. Síðan vísaði HR málinu frá dóm—
stólum ex offieio sakir vanreifunar.
lif skuldabréfin höfðu ekki verið gefin út, svo sem áður sagði }' dóminum, hefði

átt að vísa málinu frá á þeirri forsendu, að fullgild skuldabréf þyrfti til þess, að mál
sætti ákvæðum XVII kafla laga nr. 85/1936 og að öðru leyti vaeri málið vanreifað.
Ákvæði1 skuldabréfstexta er formleg lögteikn'an tillits til, hvaða viðskipti standa að
baki skuldabréfsútgáfu. Þegar réttarfarshömlum laga nr. 85/1936 sleppir, halda út—

gefandi skuldabréfs og upphaflegur kröfuhafi öllum mótbárum sín á milli, er spretta
af undanfarandi viðskiptum, nema sérstaklega hafi verið girt fyrir þær með samn—
ingi. Þeirra á milli er réttarsambandið hreint kröfuréttarsamband. „Eignarréttur“
kröfuhafa á skuldabréfinu er háður forsendum þess, unz bréfið hefur verið framselt
til grandlauss þriðja manns.

Do'mur Hæstaréttar 2. febrúar 1987
Með dómi meirihluta HR 2. febrúar 1987 var JÞJ dæmdur'1 4 mánaða fangelsi,

þar hf 2 mánuði óskilorðsbundið fyrir m.a. að hafa beitt Jóhönnu Heiðdal flár—
drætti. Það kvað HR ]Þj hafa gert, þegar hann hefði ráðstafað skuldabréfunum og
notað „1 eigin þarfir“ með því að afhenda ]óni Hjaltasyni þau, „að þv1 er telja verð-
ur til g1eiðslu ('1 skuldum smum við Jón“.
Einn dómenda, Magnús Thoroddsen, vildi sýknajþj af ákæru þessari með svo—

felldum rökstuðningi:
„Bréfþessi voru ekki tryggð með fasteignarveði, en voru með skjálfskuldarábyrgð

tveggja kvenna. Ekkert mat liggur fyrir á raunvirði skuldabréfanna á þessum tíma
og telja verður afar ósennilegt að unnt hefði verið að fá fyrir þau { peningum 8070
af nafnvirði.
Bréfin lentu og í vanskilum við fyrstu afbo1gun enda þótt akerði hefði hvatt

_]óhönnu til þess að greiða af þeim þá afborgun til þe ss að geta þau útgengilein.Ákamðihhafði heimild til að raðstafa b1éfunum. Skipti ('1k(e1ða og Jons Hjaltasona1
eru um m(ugt óglogg og litill xegin að henda 1eiðuI ('1 fiamburði þei11a þar um. _]ón
skilaði áka'rða bréfunum aftur eftir að árangurslaust hafði verið reynt að innheimta
þau. Verður ekki séð, að ákærði hafi með framangreindri ráðstöfun sinni á bréfun—
um auðgast á kostnað _]óhönnu Heiðdal. Þykir mér því varhugavert að sakfella
ákærða fyrir meðferð og ráðstöfun á skuldabréfum þessum samkvæmt 1. mgr., 247.
gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 108. gr., laga nr. 74/1974.“
Ég er sammála þessum rökstuðningi Magnúar Thoroddsen. Vil ég þó víkja

nokkrum orðum að dómi meirihluta HR.
l. Dómur meirihluta HR 1' saka111álinu er reistur á þeirri forsendu, sem orðuð

var 1'einkam('111nu, að bréfin 20 væru „eign“ _]Hdal. Grundvöllur dóms 111eirihlutans
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var þannig sú lokleysa, að óútgefin skuldabréf án kröfuhafa og veðs geti verið verð—

mæti í eigu skuldara (útgefanda). Ella hefði ekki verið unnt að heimfæra atferlijlá]
undir 1. mgr., 247. gr. alm. hegnl. nr. 19/1940 („fjármuni eða önnur verðmæti, sem
hann hefur í vörslum sínum, en annar maður er eigandi að“).
Þessi forsenda refsidómsins varð til í áðurnefndu einkamálijþj á hendur_] Hdal,

án þess að málið hefði sætt málflutningi um þá spurningu í héraði eða Hæstarétti.
2. Ef bréfin höfðu ekki verið gefin út til jÞj né neins annars manns, voru þau

einskis virði í höndum hans. Eftirlíkingar skuldabréfa eru verðlausir pappírar.
3. jÞj gat ekki ráðstafað bréfunum með afföllum án þess að þau væru gefin út

til hansvog að hann yrði kröfuhafi þeirra, sbr. annars vegar 1. tl. 39. gr. laga nr.
13/1979 og hins vegar lög nr. 58/1960 um okur, misneyting o.fl. Lagaákvæði þessi
girtu fyrir, að jÞj gæti selt bréfin með afföllum sem umboðsmaður deal. Hann
hlaut að verða kröfuhafi allra bréfanna til að geta framkvæmt það markmið _]Hdal,
að bréfin yrðu öll seld með afföllum, enda hlaut hann að taka á sig afföllin. Hann
var því ekki með eign JHdal í höndum, heldur sína eigin eign og gat því ráðstafað
henni „í eigin þarfir“. Atferli hans féll því ekki undir nefnt fjárdráttarákvæði alm.
hegnl. nr. 19/1940.

4. Meirihluti HR mat skuldabréfin á nafnverði þótt ]Hdal væri í vanskilum með
þau, og í reynd ógjaldfær. Ekkert veð stóða bak við bréfin og um gjaldgetu sjálf—

skuldarábyrgðarmanna var ekkert skjalfest1 málinu. Í ljósi þess var verðmæti bréf—

anna líklega aðeins brot af nafnverðijafnvel þótt svo væri á litið, að þau hefðu verið
gefin út til _]Þj og því fullgild. EfJHdal átti bréfin 20, svo sem meirihluti HR gekk
út frá, var rangt að leggja nafnverð bréfanna til grundvallar dóminum.
Ekki höfðu sérfróðir menn verið fengnir til að meta bréfin til peningaverðs. Verð—

bréf eru ekki peningar. Og svo sem fordæmi HR bera með sér, skal jafnan meta
verðbréfeftirraunvirði en ekki nafnverði (HRD 1967z544 og 19592394), nema þegar
ákvæði um hámarksvexti í lögum nr. 58/1967, sbr. nú lög nr. 25/1987, leggja skyldu
á þann, sem lánar öðrum manni fé, að taka við kröfu þeirri á nafnverði, sem lánþegi
stofnar á hendur sjálfum sér.
Meirihluti HR meðhöndlaði skuldabréfin sem kröfur í eigu _]ÞJ með því að leggja

nafnverð þeirra til grundvallar, en hins vegar sem eign JHdal, þegar hann heim—

færði meinta ráðstöfun _]Þj á bréfunum undir 1. mgr., 246. gr. alm. hegnl. nr.
19/1940. Ekkert réttlætir þá ósamkvæmni í dómsforsendum.

5. Meirihluti HR gekk út frá því í sakamálinu, að deal skuldaði jÞJ tiltekna
fjárhæð talsvert lægri en nam nafnverði bréfanna, þótt HR hefði einmitt vísað
einkamálinu ex offieio frá dómi með þeim rökstuðningi að ekkert lægi skýrt fyrir
um, hversu mikiðdeal skuldaðijþj. Engin ný gögn voru lögð fyrir í sakamálinu
til að eyða þeim óskýrleika.

6. Meirihluti HR dæmdi jÞj fyrir að hafa „ráðstafað“ bréfunum 20 þegar hann
afhenti _]óni Hjaltasyni þau. Verðtryggðum skuldabréfum verður ekki ráðstafað
nema með nafnritun á slík bréf, sbr. 1. tl., 39. gr. laga nr. 13/1979. Hvorki ritaði
JÞJ nafn sitt á bréfin sem kröfuhafi, áður en hann afhenti þau _]óni Hjaltasyni, né
heldur framseldi hann bréfin til Jóns Hjaltasonarmeð nafnritun á þau. Ut frá því

hlýtur HR þó að hafa gengið.
7. Ekki gat Jón Hjaltason, viðskiptafélagiJÞJ, eignast neinn rétt yfir bréfunum.

Grandleysi hans sem viðtakanda hlaut að styðjast við rannsókn á bréfunum um
heimild JÞJ yfir þeim, en á þeim stóð ekkert um rétt _]Þ].
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8. _]Þj afhenti_]óni Hjaltasyni nefnd 20 bréf, en Jón hafði fallist á að kaupa bréfin,
ef af þeim yrði greitt. Þar sem ekki hefur enn verið greitt af bréfunum, verður ekki
heldur séð, að sala á þeim hafi farið fram. Þar fyrir utan hefur HR svipt bréfin eig—

indum skuldabréfa með dómi uppkveðnum 13. febr. 1986.
f hnotskurn má lýsa greindum tveimur dómum HR frá 13. febr. 1986 og 2. febr.

1987 á svofelldan hátt: Í fyrri dóminum er fjárkrafajþj á hendurJHdal ekki tekin
til greina, af því að bréfin 20 eru ekki álitin vera skuldabréf. Í síðari dóminum er
_]Þ] dæmdur í fangelsi fyrir að hafa ráðstafað nefndum 20 bréfum. af því að bréfin
20 eru álitin vera skuldabréf.

Að athuguðu því sem hér hefur verið rakið. fae ég ekki betur séð en að meirihluti
HR hafi dæmt IP] { fangelsi fyrir að hafa alhentjóni Hjaltasyni, félaga sínum, 20
eftirlíkingar skuldabréfa. Það er nánast eins og að dæma mann fyrir morð. þegar
hann hefur aðeins veifað leikfangabvssu og fórnarlambið hefur ekki kennt sér neins
meins.
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