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Föstudaginn 27. febrúar lg47.
N,.,43/1946. RéttvísÍn og valdstjórnin
(Hrl. Guttormur Erlendsson)

.;

'

9egn

Páli Melsted,
EIínu Guörrinu Vigfúsínu Melsted
(Hr]. Einar B. Guðmundsson)

og Pétri Eggerz-Stefánssyni
(Hrl. Magnús Thorlacius).
:

Brot gegn verðlags-

"

:ii; ï:å. ï1.": " ;'#J_ï;,

og gjalcteyrislöggjöf.

"'

"

"';uJ:

Dómur hæstaréttar.
Meö

skÍrskotun

til

forsendna héraðsdóms ber aö staöfeqta

åkvæöi hans um syknu
innar Í máli þssu.

hinna ákærðu

af åkæru réttvis-

samkvæmt rökum þeim, er i héraðsdómi greinir, h4fa
ákæröu Páil Melsted qg Pétur Eggerz-Stefánson ger:zt sekir.
við þau ákvæöi verðla.gslaga og verölagsreglna svo og gjaldeyrisl4ga, ser-n gpeind eru Í hinum áfrfjaða dórqi.
.A'kprða Blín Grlörirn vigfúsína Melsi"d lr"* ein'af st¡órnarmönnum h/f G. Helgason & Melsted. verður að gera
þT. kröfur til hennar, að hún aflaöi sér vitneskju um
rekstur félagsins i höfuödráttum. Á.tti henni
vera
þv.Í
kunnugt um verðlagsbrot félagsins, sem frar¡ið hafði
"u veriö
aö staöaldri um lqpgan
tíma. Verður þess vegna aö telja,
6
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að hún

hafi gerzt brotleg viö sömu lagaárkvaeði og hinir

samåkærðu Pált lVIelsted og Pétur Eggerz-Stefånsson.
Það ber aö meta hinum ákærðù til refsilækkunar, aö
verðlagsyfirvöld, er f,engu vitneskju um annmarka á verðlagningu vara af hálfu h/f G. Helgason & Melsted síösumr", rgas, viröast ekki hafa látiö måtið á neinn hått til sín taka
gagnyart fyrirsvarsmönnum félagsins fyrr en í årslok tg{/'
er opinberrar rannsóknar var kraf.izt.
Refsing ákaeröa Páls Melsteds þykir hæfilega ákveðin kr'
450t0.00 sekt til ríkissjóös, og komi 5 mánaða varðhatd í

''.: ,.,". i '
'; '.'

staö sektarinnar, ef hún greiðist ekki innan 4 vikna frå
birtingu dóms þessa.
Refsing ákærða Péturs Bggerz-Stefárnssonar þykir hæfilega akveCIin kr. 15000.0Û sekt í ríkissjóð, og komi 75 daga
varðhald í stað sektarinnar' ef hún greiðist ekki innan 4
vikna frá birtingu dóms þessa.
Refsing ákærðu Elínar Guðrúnar vigfúsínu Melsted þykir
hæfilega ákveðin kr. 5o00.00 sekt í ríkissjóð, og komi 30
daga vãrðhald í staö sektarinnar, ef hún greiðist ekki innan
4 vihna frå birtingu dórns þessa.
Ákvæði héraösdóms um upptöku ólögtegs ágóða og
greiðslu saharkostnaðar í héraði eiga að vera óröskuð'
Áhærði Páll Melsted og Elín Gu"ðrún Vigfúsína Melsted
greiöi in solidum målflutningslaun skipaðs verjanda síns
i hæstarétti, kr. 2500.00. Átrærði Pétur Eggerz-Stefánsson
greiöi målflutningslaun skipaðs verjanda .ltt í hæstarétti'
kr. 10O0.00. Allan annan af44unarkostnað sakarinnar, þæ
með talin málflutningslaun ,t ipu$t sæ,kjanda í hæstarétti
kr. 3O00.0O, greiði öll hin åkærðu in solidum'

Dómsorð:
ríkisÁ.kærði Páll Melsted greiði kr. 45000.00 sgkt til
sjóös, og komi 5 mánaða varðhatd í staö sektarinnar'
dóms
ef hún greiðist ekki innan 4 vikna frá birtingu

þessa.

pétur Eggerzt-Stefånsson greiöi kr. 15000'00
sekþ
sekt í ríkissjóð, og komi 75 daga o"i6tt"td í stað
^Ákærði
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innar, ef hún veröur ekki greidd innan 4 vikna
frá
dóms
birtingu
þessa.
Á,kæröa Elín Guðrún VigfússÍna Melsted greiði
kr.
i 5000.00 sekt til rikissjóðs, og komi
B0 daga varðhald
í stað sektarinnar, ef hún veröur ekki greidd innan 4
vikna frá birtingu dóms þessa.
Á,kvæöi héraðsdórns um upptöku ólö.glegs
ágóða
og greiðslu sakarkostnaðar i héraði eiga að vera óröskuð.

Átærðu páIr Melsted og Brín Guðrún vigfúsína N{eI_
sted greiði in solidum márflutningslaun skipaös
verjanda sÍns Í hæstarétti, Einars B. Guömundssonar
hæstaréttarlögmanns, kr.. 2b00.00. Ákæröi pétur Eggertz_stef_
ánsson greiði márfrutningslaun skipaðs verjanda
sÍns

Í hæstarétti, Magnúsar Thorlacius hæstaréttarrögmanns,
kr. 10o0-00. Ailan annan áfr¡irjunarkostnaö sakarinnar,

þar með talin márflutningsraun skipaðs sækjanda í
hæstarétti, Guttorms Errendssonar hæstarJttarlögmanns, kr. 8000.00, greiði öil hin åkærðu
in soridum.
Dóminum ber að fullnægja meö aðför að rögum.

Dómur aukaréttar Reykjavíkur 4. febrúar 1946.
Ár 1946, mánudaginn 4. febrúar, var í aukarritti Reyhjavikur,
sem haldinn vâr í skrifstofu réttarins
af g""gi Jónssyni sakadóm_
ara, uppkveðinn dómur i málinu nr.
310-_812/1g46: Réttvísin og
valdstjórnin gegn páIi Melsted, pétri Eggerz
stefánssyni og EIínu
vigfússinu
Melsted,
sem tekið var til dóms hinn 2g. nóvem_
$uðrúnu
ber 1945.
Mål þetta er af réttvísinnar og vardstjórnarinnar
hárfu höföað
PáIi Mersted stórkaupmanni, Freyjusb ta 42, pétri
Eggerz stefánssyni stórkaupmanni, Flókagötu
5, o.g Erínu Guðrúnu Vigfúsínu
l{elsted, frú, Freyjugötu 42, eijinkonu
ákærða párs, fyrir brot geg*
xv. kafla almennra_ hegninga"lãs"
nr. 1g 12. febrúar 1g40, verörags,
Iöggjöfinni og gjaldeyrislössjöfiãni.
Akærði PálI Mersted er kãminn yfir
rögaldur sakamanna, fæddur
28' október 18g4. Hinn
28. maí 1gB5 var h"*r, meö réttarsátt sekt_
aður um kr. 20.00 fvrir
ósætit;sa"
25. nóvember 1986
gegn

t
s

)
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vari hann vegna firmans G. Helgason & Melsted kærðun fyrir meint
brot gegn lögum um gjaldeyri og innflutning. Mál þetta var sent
dómsmålaráðuneytinu hinn 16. ja'úar 1g87, og mun það eigi hafa
fvrirskipað frekari aðgerðif í því. Hinn é. mai 1940 var ákærði
sektaður með réttarsátt um kr. 20.00 fyrir brot gegn umfer'ðarreglum. Að öðru teyti en nú hefur veriö rakið, hefur ákærði hvorki sætt
ákæru eöa refsìDgu¡:,sVo kunnugt sé.
Ákærði Pétur trggerz stefánsson er kominn yfir lögaldur sakamanna' fæddur 10. ásúst 1900. Hihn 10. október 19,44 var hann sektaöur um kr. 25.00 fyrir að sinna ekki umferðarbendingu lögreglunnar' en aö öðru leyti hefur hann ekki, svo kurrnugt sé, sætt ákæru né refsingg,
Akærða Elín Guðrún Vigfúsína Melsted er kornin yfir lögaldur
sakamanna, fædd 14. marz 1BgB, og hefur hún hvorki sætt ákæru

né refsingu, svo kunnugt sé.
HlutaféIagi'ð G. Helgason & Melsted er skrá'ð í htutafélagaskrá
Reykjavíkur 26. september 1930. Frá 12. október 7942 og fram á áriö
1945 var stjórn hlutaféIagsins þannig shipuð, að ákærði páIl var
fonnaður, en hin ákærðu Pétur Eggerz og EIín Guðrun Vigfúsína
tneðstjórnendur. Voru þau því í stjórn féIagsins þeim tíma, er
hinir kærðu atburðir gerðust. Hinn 7. júlÍ 1945 gekk
^ ákærði pétur
Fìggerz úr stjórn féfagsins, en í hans stað var kosinn Einar Farestveit, Hringbraut 205. Samkvæmt vottorði úr hlutafélagaskrá Reykjavíkur, dagsettu 6. septernber 1g45, var stjórn hlutafélagsins þá skipuð þannig: Ákærði Pál,l formaöur og meöstjórnendur Margeir Sigurjónsson, Framnesvegi 24, og Einar Farestveit. Hringbraat 205.
Á peim tíma, er hér skiptir máli, var ákærði peit a"ðalùuthafi fëlagsins, átti hlutafé að upphæð kr. 55000.00, en allt hlutafé félagiiss
var á sama tíma kr. 60000.00. Ál<ærði pétur Eggerz átti á sama ttna
hlutafé í félaginu, að upphæð kr. 2000.00, og ákærð Elín GuöÉ'n
Vigfúsína og tveir menn aðrir sinn 1000 hróna hlutinn hvert f¡ii
Í síðastliðin 10 ár hefur ákæröi páll verið framli
og stjórnarformaöur félagsins. ,{.kærða pétri Eggerz var veif!
Itúruumboð fvrir félagið hinn 18. september 1940. Með
félagsins, dagsettu 1. júní s. I., óskar ákærði pétur E¡ggerz aö,,
leystur frá stjórnarstörfum í félaginu, þar eð hann sé
störfum í þásu þess. Einnig óskar hann afturköilunar
boðs síns, og loks bj'ður hann féla$inu til kaups hlutabréfi
félaginu. ÏIinn 9. júní s. l. var prókúruumboð hans afturk
Félagið hefur frá upphafi rekið heildverzlun hér í
hefur það verið aðalstarfsemi þess. Auk þess hefur félagt$:
allmihla útflutningsverzlun með skinnvöru,'dún og lj.si o1,
1936 hefur félagiö haft utibú Í Færeyjum. Þegar áhærði.
i New York seint á árinu 1940, kynntist hann þar íslen
unarmanni, Edvard FrÍma¡.rnssyni, nú til heimilis á Hri
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sarndist þá svo meö þeim, að Edvard yrði fyrst um sinn
iéki G. Helgasonar & Melsted h/f i New york. ,4. stjórnarfundi
ns x1. desember 7942 var samþykkt aö veita Edvard prókúrufyrir félagið, og því hélt hann fram í nóvember !g44. Ã
ånaffundi 6. þess mánaðar var samþykkt að afturkalla prókúruibö hans, og hinn 10. s. rn. kveðst Edvard hafa fengið tilkynningrr
fetia. var hann frarn á þenna tíma umboðsmaður fétassins í
:York og annaðist vörukaup fyrir lrað og heirnsendingu varanna.
rniðjan ianúar xg44 kom ákæröi páll til Neu'york, og var hann
i þâsu félagsins fram í ársbyrjun 7945. Meðan ákærði páll
annaðist ákærði pétur Eggerz framkvæmdarstjórn fé_
irat$t vestan-hafs,_
i?i#ins hér í bae.
';:if verðlagningarreglum, útgefnum af verðlagsstjóra í umboði við_
siifptaráðs hinn tr7. marz 7943, birtum í Lögbirtingablaði hinn 18.
sífra manaðar, segir svo í 2. töluliö: ,,Hafi verzlun umboðsmann
eða rltbú erlendis til þess að annast þar vöruinnkaup fyrir sig; má
veÌzlunin bæta allt að 5% af innkaupsverði vörunnar við verð
hênnar, eftir a"ð álagningu hefur verið baett við hostnðarverð, ef
sklrlt'íki eru sjrnd fyrir því, að umboðsmaðurinn eða ¡itbúi"ð hali
annazt innkaup vörunnar." Þessar verðlagningarreglur voru úr gildi
nuindar 6. október 1943, en þá jafnframt setiar nj,jar verðlagningarrcglur, sem höfðu að geyma samskonar ákvæði um álag:ningu
veg,na umboðsmanns eða útbús erlendis.
Hinn 31- marz tg44 var gefinn út svohljóðandi viðauki við þessar
reglur: ,,Verðlagningin skal jafnan bysgð â vörureikningi frá erlendum seljanda." Áður en þessi regla kom til framkvæmda, hafði
tiökazt, að umboðsrnenn íslenzkra innflytjenda vestanhafs sendu
1fu,æ.

vörur hingatt til lands með vörureikningum, sem þeir gáfu ú{,
sjálfir. Til að ganga ur skugga um, hvort nefndum ákvæöum frá
77, marz og 6. október 1g4B hefði verið hlitt, og
þá hve mikil
brögð hefðu verið að brotum gegn þeim, voru hlutaðeigandi f5rrir*
tækjum gefin fyrirmæIi um þaö í apríl lg44 aö skila ver'ðlagsstjóra
frumvörureikningum um þær vörusendingar, sem senclar höfðu verið hingað með vörureikningum íslenzkra borgara í Bandaríkjununr.
fið samanburð frumreikninga¡ er G. Helgason & Melste¿ rrfr smtaði verðlagsstjóra samkværnt
samkvæmt hefndum fvrirmæ'lrrmfyrirmælum, os
og eisin
eigin r¡örrrvörureikningum umboðsmanns féIagsins í .New york kom í ljós, a"ð
umboðsmaðurinn. hafði ekki farið eftir nefndri reglu urn 5% Ítlagningu. Meö bréfi, dagsettu 27. deserrdber 1944, kærði verðlagsstióri félagið fyrir þetta. Af þeim frumreikningurn, sem verðIagsstjóra höfðu þá _borizt, sem voru um 85 vörusendingar, að innkaupsverði kr. 718823.88, taldi hann hafa komið í ljós, að ólöglegur
hagnaður félagsins næmi af þeim sendingurn hr. g0182.85, og er sir
tala út af fyrir sig óvéfengd af ákæröu. vantaði
þá frumreikninga
fyrir 70 vörusendingum, að innkaupsverði kr. 6g1170.00.
Hinn 3.

.
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janúar 7945 var hrl. Ragnar ÓlAfsson, löggiltur endurskoðandi, skipaöur til að framkvæma endurskoðun hiá félaginu til upplj'singar
máls þessa. Samkvæmt skyrslu hans, sem nær yfir tímabilið 11.
matz 1943 til l. marz 7945, en hún er tölulega óvéfengd af åkæröu,
eftir að félagiö hafði látiö athuga hana af sinni hálfu, nemur álagning umboösmanns félagsins í New York, um fram hin heimiluðu
f>/o, â, vörur þær, er hann sendi hingað til lands á eigin vörureikningum, sem frumreikningum hefur veriö skilað üffi, og afsláttur
hinna erlendu seljenda, sem eigi er getið í vörureikningum, hvort
tveggja að viöbættri heildsöluálagningu, kr. 114886.43. Upphæðin
skiptist þannig, aö umframálagning umboösmanns, aö viðbættri
heildsöluátagningrr á hana, nemur kr. 99364.19, en afslátturinn, aö
viðbættri heildsöluálagningu, nemur kr. 75522.24. Allar þær vörur,
sem hér er um aö ræða, eru toll- og verðreiknaðar hér eftir útgáfu nefndra verðlagningarreglna frá !7. marz 1943. Umframálagning sú, er getið hefur verið, er allmisiöfn á hinar ymsu vörusendingar, og á fjölmörgum vörusendingum er hún engin. Frá afslætti
þeim, sem nefndur hefur verið, hefur ákærði Páll sjálfur skyrt.
Félagið hefur eigi skilað verðlagseftirlitinu frumvörureikning'
um fyrir innfluttar vörur á umræddu timabili, aö upphæð $ 111536.48
samkvæmt vörureikningum umboðsmanns félagsins. Fullnægiandi
sk¡iring á vanraekslu um skil þessara frumvörureikninga hefur eigi
fengizt af félagsins hálfu. Hin ákærðu Pétur Eggerz og Blín Guörún Vigfúsína hafa enga skyringu getað á þessu gefiö. Ákærði Páll
hveður frumreihningana hafa verið í vörzlum umboðsmannsins Edvards Frímannsonar í New York, og kveðst hann hafa $ert það'
sem í sínu valdi stóð, til að fá hann til að koma þeim áleiöis til
¡¡erðlagseftirlitsins, en veit ekki um árangur þess. Þrjá e'ða fjóra
frumreikninga kveðst ákærði Páll þó hafa flutt með sér áleiðis
tringaö til lands 7945, en þeir hafi fañzt ásamt ötlum hans farâng;i með e/s Dettifossi, sem skotinn var niöur 21. febrúar 1945'
Edvard Frímannsson telur sig hafa komið öllum frumreikningUnum til íslenzka ræðismannsins i New York, eñ getur þó eigi fullyrt, að svo hafi verið.
Vegna vöntunar þessara frumreikninga er ógerlegt að finna raunverulegt innkaupsverö félagsins á vömm þessum. Undir rannsókn
málsins féllst ákærði Páll á það viö verðlagsstióra og hefur staðfest það samkomulag fyrir lögregluréttinum, að ólögtegur \^g:
aður reiknist af þeim vörukaupum, sem frumreikninga vantar fyrtr'
í sama hlutfalli og ólöglegqr hagnaður reyndist ,n""" af þeim vöru'
kaupum, sem frumreikningum hefur veriö rLii"u-ìvrir. sumkvæíÛ¡
ha9.fJ'
þessari reglu, sem rétt þykir að fara eftir, nemui ólöglegur frufnaður samkvæmt skfrslu endurskoðandans af þeim vörum, sem
sarnreikninga vantar fyrir, kr. 43797.27. Samlcvæmt þessu nernur
anlagður ólöglegur hagnaður félagsins ,"-Loærit skj'rslu endur-
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Hér á landi var aldrei lagt á innfluttar
*ä; félagsins vegna umboðsmannsins í New York. .4.kærði Pâll
vafningalaust viðurkennt og aldrei sagzt hafa farið dult með,
ilior
'"Å,
ala1ning umboðsmannsins vestra á vörur, keyptar frá Ameríku,
iäii vrrið hærri en 5%. Kveður hann það hafa veriö reglu, aö
legði á vöruna 10-15%, stundum lægra, allt niður
'rboðr*rðurinn
i g/", en stundum hærra, allt upp í 20-25%, ef um smásendingar
o^n að ræða. Umboðsrnaðurinn sendi vörurnar hingað â. vörugaf siálfur út, og var vöruveröið þar óreikningum, sem hann
greint í frumverð og álagningu. Hefur svo
sundurliðaö, en ekki
verið í öllum þeim tilfellum, þar sem um ólöglega álagningu er að
ræöa. Umboðsmaðurinn, Edvard Frímannsson, telur álagninguna
vestra yfirleitt hafa verið 15 Vo. Telur hann þetta hafa verið reglu,
sem hann man þó eigi, hvernig shapaðist, og hafi eigi verið breytt
.kÁöa'.dans

kr.

158684.27.

eftir sérstökum fyrirmaelum frá aðalskrifstofu féendurskoðandans kemur ftam, að þessi regla
skfrslu
lagsins. Í
shðfestist við samanburð frumreikninganna og reihninga umboðsmannsins, en þess jafnframt getið, að frá þessari reglu sé þó oft
frá henni, nema

vikiö.
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Fyrirsagnir verðlagningarreglanna frâ 17, maîz og 6. október
1943 eru â þâ lund, að ætla tnætti, að rnargnefnd íTo-regla næði
einungis tit vara |reirra, setn sérstök verðlagsákvæði giltu urn.
Þetta er þó eigi svo, þegar nánar er að gaett, því að samkveemt 1.
gr. verðlagslaganna nr. 3/1943 er verö allra vara háð valdi Viðskiptaráðs, og þaö hafði raunverulega afskipti af verölagi annarra
vara en þeirra, sem sérstök verðlagsál<væði giltu üffi, sbr. reglur
Viðskiptaráðs frá 26. febrúar 1943, aðra regluna frâ 71. marz s. á.
og 7. gr. verðlagslaganna. Var framkvæmdin sú, að hver verðreikningur um vörur, sem sérstök verðlagsákvæði voru eigi urn, var athugaður, álagning innflytjandans eftir atvikum samþykkt eða lækliuö og sú ákvörðun talin jafngilda sérstökum verðlagsákvæðum,
enda kveður Viðskiptaráð undantekningarlaust hafa verið farið eftir þessu af innflytjenda hálfu. Þó að sumar þeirra vara, er G.
Helgason & Melsted t /t flutti inn og meira var lagt å vegna Amerikuumboösins en íc/o, hafi eigi verið háðar sérstökum verðlagsákvæðum, þykir í/o-reglan samt sem áður ná til þeirra, enda er
það i fullu samræmi við framkvæmdir \riðskiptaráðs í þessum efnum. Ákærði Páll viröist hafa ráðið mestu um rekstur félagsins â
því tímabili, er hér skiptir máli, og hann kveðst hafa að mestu
ráðið álagningu umboðsmannsins vestra. Var honum þó frå upphafi
kunn margnefnd 5o/o-á,lagningarregla frá l!. marz og 6. október 1943.
Ákærði Pétur Eggerz skirir svo frá, að þegar hann gekk inn
i félagið. 7942, hafi ákærði Páll skj'rt sér svo frá, að ákveðið heföi
verið, að umboösmaöurinn vestanhafs mætti í engum tilfellum leggja
meira á vörur þær, er hann sendi félaginu, en l5%. tr(veðst hann
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èkki hafa vitað til þess, meðan hann starfaði í félaginu, âð
þessari
reglu vær'i breytt. Kveöst hann þvi trafa buizt viö, atÍ álagning unrboðsmannsins á greindu tímabili væri Í fmsum tirettum"hærri
en
os
allt
upp
i
75%.
Bkkert
aðhafðist
hann
til,
að
?%
þó
þessu yrði
brevtt, þar sem hann taldi það ekki í ti;;* verkahring. virðist
åkærði Pétur Eggerz að þessu leyti frekar hafa litið á sig sem
Starfsmann félagsins en stjórnanda og ekki hafa viljað hrófla við
ákvörðunum ákæröa páIs um áIagninguna.
Ákæröi Pétur Bggerz hafði, meðan hann starf¿röi i félaginu, aðgang a"ð bréfaskipturn þess og bókum og fylgdist með starfsháttum
þess yfirleitt.
Eins og sést af sk-úrslu endurskoðandans og áður er á minnzt,
nemur afsláttur hinna erlendu seljenda, að viðbeettri heildsöluálagningu á hann, kr. 15522.24, Afslátt þen'a fékk félagið af verði
vara hjá hinum amerÍsku seljendum þeirra, en hans var eigi geti.ð
i vörureikningunum, heldur var verð r,örunnar. þar talið að fullu,
eins og enginn afsláttur hefði verið gefinn. var varan siðan greidd
þessu verði seljendunum, sern svo enclurgreiddu félaginu afsláttinn.
Heilclsöluálagning hér hom bæði â hið raunverulega vöruverð og
afsláttinn. Eigi verður séð, aö félaginu hafi veritl treimilt að telja
afsláttinn með í vöruverðinu, enda er cigi i verðlagningarreglunum
frá lx. marz og 6. október 1g4B leyft að tetja afslátt sem þenna með
í innkaupsverði vöru.
Eins og atvikurn um umframálagninguna hefur nú veriö list,
þykia ákærðu Páll og Pétur Eggerz hafa gerzt hrotlegir við z.rtl.
verðxagningarreglanna frá 77. marz 1g4B og r. lið 2 sams koúáf
reglna frá 6. október s. á., og með því að reikna afsláttinn í irinkaupsverðinu teljast þeir hafa gerzt brotlegir við sömu verðlagningar'
reglur. Enn fremur hafa þeir gerzt brotlegir við reglurnar fuâ 81.
marz 1'944. ött þessi brot varða þá refsiirgu samkvæmt g. gr,,),2.
:'
mgr. verðlagslaganna nr. B/1g48.
Vegna umframålagningar þeirrar, er að framan gteinir, safqàö'
ist félaginu nokkur erlendur gjaldeyrir vestanhafs, þar sem 'állff
vörur félagsins, keyptar þaðan, voru með leyfi íslen"tra sjaldeyiüsyfirvalda greiddar í erlendum gjaldeyri. Verulegur hluti þess-a.,
ryun hafa farið í kostnað við starfsemi féIagsins vestanhaf'sl'
það, sem eliki eyddist þannig, kveður ákaerði páll vera í New
annaðhvort í vörum eða peningum, eða sem inneign hjá ury{
manni félagsins. umboðsmaðurinn hefur haldið því fram, qölri
fé félagsins, sem til hans kom og ekhi fór í kostnað, hafi
varið til vöruhaupa. Af þessum skyrslum má telja, að i
álagningunni hafi, að svo miklu leyti, sem hún fór eigi í'fii
verið varið til vörukaupa eða lagzt fyrir vestanhafs. Með þvi'i'å
nokkuð af gialdeyri þessum til vörukaupa án leyfis gjalddïd#ffij
valdanna hér og með því að skila eigi sölubanka gjalrlef¡ri'llil
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eigi þurfti að nóta til greiðslu andviröis
hafa ákærðu gerzt brotlegir við 5. gr. 1. og
l""u keyptu vara,
ln4r. sbr. 17. gr. reglugerðar nr.77/1943 og 4. sbr. 6. gr.laga nr.
gerzt brotlegur við þessi
tr-ng+9. Lfóst er, a'ð ákærði Páll hefur
.l,Loæti, og þar sem ákæröi Pétur Bggerz vissi nm umframálagnemta gjaldeyrisins, sem

.

'./

þykir rétt að sykna llana af kærum valdstjórnarinnar í máli
þessu.

Vörureikningar þeir, sem félagiö lago*i fyrir verðIagsyfirvöldin,
greindu ekki, svo sem lyst hefur verið, verð það, sern félagiö greidrJi
seljendum varanna í Ameriku, heldur var þar talið í einu lagi verð
varanna, er seljendum var greitt, og álagning umboðsmanns félagsins á það. Reikningar þessir voru því ófullkornnir, þar sem þeir
báru ehki meö sér, hvaða verð félagið greiddi fyrir vöruna, og
veittu reikningarnir verðlagsyfirvöldunum tilefni til að krefja félagiö sagna um álagningu þess. Þykja reiliningar þessir ckki ha.fa
haft aö geyma yfirlj.singu um, aö félagið hefði ekki lagt á vöruna
vestanhafs meira en 5%. Þykja hin ákærðu því eigi hafa gerzt
brotleg við XV. kafla hegningarlaganna að þessu leyti, og eigi verður heldur séð, að þau hafi með notkun frumvörureikninganna
gerzt brotleg við nefndan hegnTngarlagakafla. Verða hin ákærðu
því sj'knuð af ákæru réttvísinnar i máli þessu.
Refsingar hinna ákaerðu Fáls og Péturs Bggerz ber að ákveð¿r
með hliðsjón af 77. gr. hegningarlaganna. Þykir refsing Páls hæfilega ákveöin 60000.00 króna sekt til rikissjóðs, og komi varðhalcl
í 7 mánuði í stað sektarinnar, veröi hún eigi greidd innan 4 vikna
frå birtingu dóms þessa.
Vegna allrar afstöðu ákærða Péturs Eggerz, bæði til félagsins
og ákærða Påls, sbr. einkum, hversu lág hlutafjáreign hans var, svÐ
og hins refsiverða verhnaðar sjálfs, þykir saknæmi brots hans rnun
minna heldur en ákeerða Páls. Þykir refsing hans eftir atvikum hæfilega ákveðin 25000 hróna sekt til ríkissjóðs, og komi varöhald i B
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**nr og að hún greiddist umboðsmanninum í erlendum gjaldeyri,
îí nu", aðhafðist ekkert til að ákvæðum gialdeyrislöggjafarinnar
um skil hans væri hlitt, telst hann einnig hafa gerzt brotlegur við

nefnd ákvæði
Þó að ákærða Elín Guðrún \¡igfússína væri í stjórn félagsins, tók
hún mÍög títinn þátt í störfum þess og kveðst að heita má hafa
haldið sér alveg utan viö þau. Segir húrn sér vera algerlega ókunnu# um saharefni, enda hafi hún eigi verið í ráöum urn verölagningp hinna innfluttu vara. Akærði Páll, eiginmaður hinnar ákærðu,
segir hana elckert hafa fylgzt með rekstri félagsins og hafi henni
urrið g.rramlega ókunnugt um sakarefni. Ák¿erði Pétur Eggerz telur fráleitt, að henni hafi verið kunnugt um sakarefni. Et<kert hefur
fram komið, er bendir til nokkurrar þátttöku ákærðu i framangreindum brotum gegn verðlags- og gjaldeyrislöggjöfinni. Samkvæmt þessu
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stað sektarinnar, verði hún eigi greidd innan 4 vikna frå
birtingu dóms þessa.
Ágóði sá, er félagið hefur haft af verðlagsbrotum ákærðu. nemur
samkvæmt framansögöu kr. 158684.27. Samkvæmt 69. gr. 3. tl. hegningarlaganna ber að gera hann upptækan rikissjóöi til handa, og
ber að dæma hin ákærðu fyrir félagsins hönd til að greiða hann
innan 15 sólarhringa frá birtingu dóms þessa. Hefur núverandi
stjórn félagsins lfst því yfir, að dómur um upptöku ólögtegs ágóða
irr hendi félagsins í máli þessu sé jafngildur gagnvart félaginu og
rrúverandi stjórn þess hefði verið stefnt.
Skipaður verjandi ákærða Páls og ákaerðu Elínar Guðrúnar Vigfúsínu var hrl. Einar B. Guðmundsson. Þar sem vörn hans fjallar
nær eingöngu um rnál þetta almennt og ákærða PáI, þykir rétt að
dæma ákærða Pál til að greiða öll málsvarnarlaun verjandans, er
þykja hæfilega ákveðin kr. 2000.00. Akærða Pétur Eggerz ber aö
d¿ema til aö greiða málsvarnarlaun skipaðs verjanda sins, hrl.
Magnúsar Thorlacius, er þykja hæfilega ákveðin kr. 1500.00. Allan
annan kostnað sakarinnar ber að dæma hina ákærðu til að greiða
in solidum.
Dráttur sá, sem orðið hefur á uppkvaðningu dóms þessa, stafar
af því, að beöið var dóms hæstaréttar í hliðstæðu máli. Hefur rekstur
málsins verið vítalaus.

mánuði

Dórnsorö:
Ákærða Elín Guðrún Vigfússína Melsted shal vera sjrkn af
ákærum réttvísinnar og valdstjórnarinnar í máli þessu.
Ákærði Páll Melsted greiði 60000.00 króna sekt til ríkissjóðs'
og komi varðhald í 7 mánuði i stað sehtarinnar, ver'ði hún ei¡ii
greidd innan 4 vikna frá birtingu dóms þessa.
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rikissjóös, og komi varðhald í 3 mánuði í stað sektarin
verði hún eigi greidd innan 4 vikna frá birtingu dóms

upptækan ólöglegan ágóða, kr. 158684.27, innan 15 sólar
frâ birtingu dóms þessa.
¡
Ákærði Páll Melsted greiði mátsvarnarlaun skipaðs verj
síns, hrl. Einars B. Guðmundssonar, kr. 2000.00.
Ákærði Pétur Eggerz Stefánsson greiði málsvarnarlaun.,
aðs verjanda síns, hrl. Magnúsar Thorlacius, kr; 1500.00. I
annan sakarkostnað greiði hinir ákærðu in solidum.
Dómi þessum skal fullnægja að viðlagðri aðför að I
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