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Inngangur 

 

Hlutafélög í því formi sem við þekkjum það í dag rekja upptök sín til 19. aldar. Þá hófst 

aðkoma almennings að félögum og ríkisafskipti minnkuðu samhliða þeirri þróun. (Stefán 

Már Stefánsson, 2003, bls. 1). Megineinkenni hlutafélagsformsins er hin takmarkaða 

ábyrgð hluthafanna sem bera ekki persónulega ábyrgð á skuldbindingum félagsins 

umfram það fé sem þeir leggja til þess (Áslaug Björgvinsdóttir, 1999, bls 63-72). Þessi 

grunnregla hefur skýra stoð í hlutafélagalögum hérlendis í 2. mgr. 1 gr. laga nr. 2/1995 

(Lög um hlutafélög nr. 2/1995). 

 Í hlutafélagaforminu bera stjórnendur félagsins, bæði félagsstjórn og 

framkvæmdastjóri, ábyrgð gagnvart hluthöfum og öðrum hagsmunaaðilum. Hluthafar 

þurfa að geta treyst því að stjórnendur vinni að hagsmunum þeirra. Ef stjórnendur 

hneigjast til þess að vinna fremur að sínum eigin hag þá myndast hin svokallaði 

umboðsvandi.  

 Í hlutafélögum vilja hluthafar að hlutabréfaverð þeirra hækki og arðgreiðslur 

verði sem hæstar. Stjórnendur gætu haft meiri hag af því að auka umfang fyrirtækisins 

og stækka það svo að þeir geti réttmætt hærri launagreiðslu sínar en slík stækkun þarf 

ekki að fara samhliða bættri arðsemi og gengishækkunnar hlutabréfa. En hverjar eru 

nákvæmlega skyldur stjórnenda og hvernig skilgreinir löggjafinn ábyrgð þeirra? Er 

reglum um ábyrgð stjórnenda í hlutafélagaforminu ábótavant? Gera stjórnendur sér 

grein fyrir þeirri ábyrgð sem hvílir á herðum þeirra? 

 Í þessari grein verður farið yfir þá ábyrgð sem stjórnendur hlutafélaga bera. Litið 

verður yfir þær starfsreglur sem stjórnendum ber að temja sér og skýrt frá hvernig 

störfum þeirra er háttað. Greint verður frá þeim helstu skyldum sem þeir bera og 

gagnvart hverjum þeir bera ábyrgð. Að lokum verður farið yfir þær afleiðingar sem brot 

á skyldum og ábyrgðarleysi stjórnenda getur haft í för með sér. Við umfjöllun 

greinarinnar verður stuðst við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og þær réttarreglur tilteknar 

sem koma við sögu hverju sinni og reynt að færa fram rökin að baki þeim. 
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1 Um regluverk hlutafélagaformsins 

 

Hlutafélagaformið er lögbundið félagaform (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 17). Um 

það gilda ýmsar ófrávíkjanlegar reglur til að mynda um stofnun þess, fjárhagslegan 

grundvöll, stjórnkerfi, réttarstöðu hluthafa og félagsslit. Vegna hinnar takmörkuðu 

ábyrgðar hluthafanna hafa hlutafélagalög nr. 2/1995 að geyma ítarlegar reglur með hag 

viðsemjanda félaga að leiðarljósi. 

 Eitt af aðalmarkmiðum hlutafélagalaganna er að koma í veg fyrir óeðlilega mikið 

fjárstreymi úr sjóðum félagsins, hluthöfum eða öðrum til hagsbóta á kostnað félagsins 

sjálfs, annarra hluthafa eða kröfuhafa. Það er skýr aðskilnaður milli hluthafa og félagsins 

sjálfs sem lögpersónu. Hluthafar hafa ekki vegna félagsaðildar sinnar rétt til þess að 

ráðstafa fjármunum félagsins, taka ákvarðanir um málefni þess eða skuldbinda félagið. 

Því kveða hlutafélagalögin á um stjórnareiningar sem hafa stefnumótun, ákvarðanatöku 

og forsvar félagsins á sínum höndum (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 18). 

 Þannig má segja að stjórnkerfi hlutafélaga sé lögbundið og í lögunum er 

stjórnareiningunum mörkuð valdsvið og verkaskipting og eftirlit hver með annarri 

ákveðið. Í ummælum í frumvarpi til breytinga á hlutafélagalögum frá 2005 er þeirri 

stefnu lýst sem fyrrnefndum reglum er ætlað að marka: Reglum um stjórnarhætti er til 

dæmis ætlað að veita hluthöfum vernd gegn því að stjórnendur og ráðandi hluthafar 

stingi undan fjármunum fyrirtækisins, selji tengdum aðilum framleiðslu, þjónustu, eignir 

eða fjármálagerninga á undirverði eða kaupi þá af þeim á yfirverði, nýti sjálfir 

viðskiptatækifæri fyrirtækisins, skipi í stjórnunarstöður á öðrum forsendum en 

viðskiptalegum eða útdeili sjálfum sér og tengdum aðilum óeðlilega háum launum eða 

hlunnindum.  
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2 Félagsstjórn 

2.1 Almennt um félagsstjórn 

 

Hlutafélagalögin kveða á um að stjórnkerfi hlutafélags skuli samsett af hluthafafundi, 

félagsstjórn og framkvæmdastjóra. Ákveðin valdskipting og jafnvægi gildir milli þessara 

eininga. Hluthafafundur fer með æðsta vald félagsins, tekur meiriháttar ákvarðanir og 

velur stjórn og hefur eftirlit með henni. Félagsstjórnin hefur eftirlit með aðalatriðum í 

starfsemi félagsins og ræður framkvæmdastjóra (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls 235). 

 Stjórnarmenn þurfa að uppfylla ákveðin hæfisskilyrði til að vera gjaldgengir í 

stjórn félags. Er bæði um almenn og sérstök hæfisskilyrði að ræða. Hin almennu 

hæfisskilyrði koma fram í 66. gr. hlutafélagalaganna. Stjórnarmenn skulu hafa náð 18. 

ára aldri og vera lögráða, þeir þurfa að vera fjár síns ráðandi og mega ekki hafa hlotið 

dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða öðrum lögum 

sem tilgreind eru í ákvæðinu í tengslum við atvinnurekstur. Þetta ákvæði var nýmæli í 

lögum nr. 137/1994 og gerði skilyrðin um setu í stjórn hlutafélags strangari en þau 

höfðu áður verið (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls 247). Þá þarf að lágmarki helmingur 

stjórnarmanna að uppfylla skilyrðið um búsetu á Íslandi. Ríkisfang skiptir hins vegar ekki 

máli. Ef eitthvað kemur upp á sem veldur því að stjórnarmaður stenst ekki lengur hin 

almennu hæfisskilyrði þá skal varamaður hans taka sæti hans eða kjósa nýjan 

stjórnarmann sem situr þá út tímabil þess fráfarandi ef engum varamanni er til að dreifa 

(Stefán Már Stefánsson, 2003, bls 248). Loks má geta þess að í samþykktum félags getur 

verið kveðið á um önnur skilyrði sem fullnægja þurfi til stjórnarstarfa svo sem fagleg 

þekking eða ákveðnar menntunarkröfur. 

 Um hin sérstöku hæfisskilyrði stjórnarmanna segir í 72. gr. hlutafélagalaganna að 

stjórnarmanni beri að víkja í meðferð mála sem varða samningsgerð milli félagsins og 

hans sjálfs eða um málshöfðun á hendur honum. Einnig ber honum að víkja ef 

samningaviðræður standa milli félagsins og þriðja manns og varða verulega hagsmuni 

hans og kunna að fara gegn hagsmunum félagsins. Þykir þessi regla sjálfsögð í ljósi þess 

að í þeim tilvikum er hætt á að stjórnarmaður láti stjórnast af ástæðum sem skekkt geta 

mat hans sem stjórnarmanns.  
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 Reglan um hin sérstöku hæfisskilyrði var látin takmarkast við meðferð þeirra 

mála sem hvað mestu máli skipta. Ef slíkar reglur hefðu verið of víðtækar þá gæti það 

valdið ónauðsynlegum vandbúnaði í störfum stjórnar (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 

249). Samningsgerð sem nefnd er í 72. gr. á við um allar ákvarðanir sem leiða eða geta 

leitt til samnings. Brottvikning starfsmanns telst undanskilin hugtakinu enda er slík 

ákvörðun ekki samningur. Ákvæðið tekur til ákvarðana um að höfða dómsmál fyrir 

héraðsdómstólum landsins. Tekur það einnig til aðfaragerða, gjaldþrots eða 

nauðungasölu ef þær aðgerðir koma fyrir dómstóla. Greinin tekur hins vegar aðeins til 

málshöfðunar af hálfu félagsins en ekki málsókna á hendur því (Stefán Már Stefánsson, 

2003, bls. 249).   

 Greinarmunur er gerður á hæfi stjórnarmanns, til þáttöku við samningsgerð eða 

málsóknar félags, hvort um sé að ræða hugsanlegt vanhæfi sem varði hann sjálfan eða 

varði þriðja mann. Í fyrra tilvikinu skal stjórnarmaðurinn aldrei hafa aðkomu að málinu 

en í því síðara er honum heimilt að taka þátt ef hann hefur ekki verulegra hagsmuna að 

gæta sem gætu brotið í bága við hagsmuni félagsins (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 

250). Ef stjórnarmaður telur tilefni til ber honum skylda til þess að upplýsa um ástæður 

þess að hann gæti talist vanhæfur. Stjórnin tekur svo ákvörðun um hvort réttast sé að 

hann víki og tekur umræddur stjórnarmaður ekki þátt í þeirri kosningu (Stefán Már 

Stefánsson, 2003, bls. 251). 

 Stjórnarmaður á að sinna starfi sínu með hagsmuni félagsins að leiðarljósi . Það 

gerir hann með því að mæta á stjórnarfundi, taka þátt í umræðum og beita 

atkvæðisrétti sínum eftir sinni eigin sannfæringu (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 

256).  Við ákvörðunartöku á stjórnarmaður að haga sér eins og gegn og skynsamur 

maður myndi gera í hans stöðu. Félagsstjórnin mótar stefnu félagsins til langframa og 

sinnir eftirliti með bókhaldi, rekstri og fjárreiðum félagsins. Hún ber einnig ábyrgð á því 

að ársreikningur sé gerður og er hann undirritaður af stjórnarmönnum. Allar veigamiklar 

eða óvenjulegar ráðstafanir félagsins sem ekki eru hluti af daglegum rekstri velta á 

ákvörðun stjórnarinnar. Þetta eru til að mynda meiri háttar fjárfestingar, breytingar á 

starfsemi og veðsetning eigna. 

 Í 63. gr. hlutafélagalaganna kemur fram að meirihluti félagsstjórnar skal 

ákveðinn af hluthafafundi og í IX. kafla laganna er  að finna helstu lagareglur um skyldur 
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og ábyrgð félagsstjórnar og framkvæmdastjóra í hlutafélögum. Í eftirfarandi köflum 

verður þessum reglum gerð góð skil og færð rök fyrir þeim ásamt því að líta á 

raunveruleg dæmi um notkun þeirra úr okkar samfélagi. Þessar reglur IX. kafla haldast í 

hendur við XV. kafla laganna um skaðabótaábyrgð  og XVIII. kafla laganna um 

refsiábyrgð og mynda lagaramma um störf félagsstjórnar (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, 

bls. 18). 
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3 Yfirlit yfir helstu starfsreglur félagsstjórnar 

 

Hlutafélög eru lögaðilar og koma stjórnarmenn fram sem forsvarsmenn þess. Forsvar 

þeirra fær lagastoð í 74. gr. hlutafélagalaganna og þar kemur fram að félagstjórnin komi 

fram út á við fyrir hönd félagsins og riti firma þess. Þó getur hún falið þetta 

framkvæmdastjóra. Með réttinum til þess að rita firma er átt við heimild til þess að 

skrifa undir samninga í nafni félagsins og skuldbinda það innan þeirra marka sem 

valdsvið stjórnarinnar nær. (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 18). Því hefur hún til 

dæmis ekki heimild til hækkunar hlutafjár enda er sú aðgerð í verkahring 

hluthafafundar.  

 Í 70. gr. hlutafélagalaganna er yfirlit um þær starfsreglur sem félagsstjórn er skylt 

að setja. Eru þær útfærslur á því hvernig framkvæmd starfa hennar skuli háttað. Þessar 

reglur þjóna þeim tilgangi að stjórnarmenn fái séð hverjar skyldur þeirra og ábyrgðir eru 

og eru verkefni þeirra útlistuð en eðli verkefna sem og aðkoma stjórnar að þeim er 

misjöfn eftir því um hvers konar starfsemi er að ræða. Þær starfsreglur sem hér geta 

verið um að ræða eru af ýmsum toga svo sem með hvaða millibili stjórnarfundi skal 

halda, hvort heimilt sé að halda símafundi, færslu gerðarbókar, ákvörðunarhæfi 

stjórnarmanna og verkaskiptingu þeirra og hvernig eftirliti með framkvæmdastjóra og 

fjármálum skal háttað (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 19). 

 Stjórnarformanni félagsstjórnar eru ýmis verkefni falin með 70. gr. 

hlutafélagalaganna. Meðal þeirra er boðun stjórnarfunda, stjórnun fundanna og 

undirbúningur þeirra. Þá sér hann til þess að færð verði gerðarbók um efni funda og um 

úthlutun starfsreglna stjórnar til meðlima hennar (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 19). 

Gerðarbók er mikilvægt atriði í starfsemi félags og skal hún gerð lögum samkvæmt enda 

er hún sönnunargagn um starfsemi félagsins (Páll Skúlason, 1994, bls. 93). Félagastjórn 

kýs sér formann nema kveðið sé á um aðkomu hluthafafundar í samþykktum félagsins. 

Þó líta beri á stjórnarformann sem fremstan meðal jafningja ber hann sömu skyldur og 

hefur sömu ábyrgð á herðum sér og aðrir stjórnarmenn. Atkvæðisréttur stjórnarmanna 

er jafn og ef möguleiki er á þá skal ekki taka veigamikla ákvörðun án þess að allir 

stjórnarmenn hafi fengið tækifæri til þess að leggja orð í belg. Þetta kemur skýrt fram í 

71. gr. hlutafélagalaganna. Við skýringu á því hvað telst veigamikil ákvörðun í þessu 
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samhengi hefur verið farið eftir þeim sjónarmiðum sem komu fram í reglugerð um 

Evrópuhlutafélög 6. apríl 1991. Þar er viðmiðið að samningar sem eru um hærri 

upphæðir en 5-25% af hlutafé og veltu síðasta árs sem bornir eru fyrir stjórn (Páll 

Skúlason, 1994, bls. 94). Eitt mikilvægt hlutverk stjórnarformanns er jafnframt að stjórna 

störfum stjórnar og koma stefnu stjórnar áleiðis til framkvæmdastjóra utan 

stjórnarfunda (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 19). 

 Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er í fleiri tilvikum en einu velt upp þeirri 

spurningu hvort stjórnarmenn þriggja stóru bankanna hafi tamið sér vandaða 

stjórnarhætti sem lög um hlutafélög gera ráð fyrir. Af ýmsu er að taka og dæmi um að 

lögin hafi verið gróflega brotin. Má sem dæmi nefna ráðningasamninga ýmissa 

starfsmanna bankann sem þykja illa ígrundaðir eftir á að hyggja. Kemur fram í skýrslu 

rannsóknarnefndarinnar að ráðning Lárusar Welding og samningar um kjör hans tók 

stjórn Glitnis banka 35 mínútur og af fundargerð að dæma gafst stjórnarmönnum ekki 

tækifæri til þess að kynna sér efnis samningsins eða koma fram sínum athugasemdum 

við smáatriði hans (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, kafli 10.3.8). 
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4 Yfirstjórn og eftirlit 

4.1 Eftirlit með framkvæmdarstjórum 

 

Félagsstjórn fer með yfirstjórn í hlutafélagi og hefur eins og áður kom fram ákveðið 

eftirlit með starfsemi þess. Brot á eftirlitsskyldu getur orðið þess valdandi að refsi- og 

skaðabóta ábyrgð verði felld á stjórnarmenn og verður komið að því síðar (Páll Skúlason, 

1994, bls. 90). Stjórnin ræður framkvæmdastjóra, mótar þá stefnu sem hún vill að 

félagið miði að og gefa framkvæmdastjóra þau fyrirmæli sem hann þarf til að vera 

samstíga stjórninni. Auk þess tekur stjórnin eins og áður segir veigamiklar ákvarðanir í 

rekstrinum og hefur eftirlit með bókhaldi og fjármunum (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, 

bls. 20). 

 Félagsstjórninni ber þó að gæta að því að íhlutast ekki um of og ganga inn á svið 

framkvæmdastjóra í störfum sínum. Honum ber að sjá um daglegan rekstur. Ef 

afskiptasemi stjórnarinnar verður of mikil þá er eftirlitshlutverk hennar með 

framkvæmdastjórum farið fyrir lítið (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 20). Þessi 

verkaskipting stjórnenda hlutafélaga er lögskipuð í 68. grein hlutafélagalaganna. 

Þrátt fyrir að vera lögskipuð þá er í framkvæmd nokkuð misjafnt hvernig nánari 

útfærsla verkaskiptingarinnar er milli hlutafélaga. Fer hún að miklu leyti eftir starfsemi 

þeirra og hvernig eignarhaldi þeirra er háttað (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 20). Þá 

hlýtur verkaskipanin alltaf að vera einstaklingsbundin.  

Þessi mismunandi útfærsla á verkaskiptingu milli félagsstjórnar og 

framkvæmdastjóra er þó takmörkunum háð vegna ófrávíkjanlegra lagareglna sem miða 

að því að verkaskiptingin sé raunveruleg. Í 2. mgr. 65. gr. hlutafélagalaganna er áskilið 

að meiri hluta stjórnar skuli skipa menn sem ekki eru framkvæmdarstjórar í félaginu. Þá 

kemur fram í 1. mgr. 70 gr. laganna að ekki megi kjósa framkvæmdastjóra sem 

stjórnarformann í því (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 17). Þessar reglur viðhalda 

ákveðnum aðskilnaði stjórnar og framkvæmdastjóra og gerir verkaskiptinguna 

raunverulega. 

 



 

14 

4.2 Eftirlit með bókhaldi og fjármunum félags 

 

Í eftirlitsskyldu félagsstjórnar felst ennfremur eins og fram kemur í 3. mgr. 68. gr. 

hlutafélagalaga að hafa auga með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins. Þessi skylda 

er ítrekuð í 4. mgr. 84 gr. laganna og þegar fjárhagur félagsins er kominn í slæmt horf 

eða eins og segir í ákvæðinu þegar eigið fé samkvæmt bókum félagsins er orðið minna 

en helmingur af skráðu hlutafé þess þá skal félagsstjórn boða til hluthafafundar innan 

sex mánaða. Á þessum hluthafafundi gerir stjórnin grein fyrir stöðu fjármála og leggur 

fram tillögu um nauðsynlegar ráðstafanir til að mynda slit félagsins ef þess reynist þörf 

(Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 17). 

 Þetta ákvæði var nýjung í lögunum við breytingar á þeim árið 1994 og á rætur 

sínar að rekja til 2. félagréttartilskipunar Evrópusambandsins. Telja verður að með 

ákvæðinu sé verið að undirstrika ennþá frekar eftirlitshlutverk félagstjórnar og þá 

ábyrgð sem því fylgir. Við félagsslit ber stjórn að afhenda bú félagsins til gjaldþrotaskipta 

samkvæmt 1. mgr. 105 gr. hlutafélagalaganna og eru nánari reglur um það að finna í 

gjaldþrotaskiptalögum. Samkvæmt þeim skal afhenda bú þegar félagið er ógjaldfært 

(Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 21). 

 Þau ákvæði hlutafélagalaganna sem hér hafa verið talin upp miða að virku 

eftirliti stjórnarmanna með fjárreiðum félags. Þeir eiga að sjá þegar í krappan sækir og 

grípa til aðgerða sem nauðsynlegar eru til að koma í veg fyrir tap. Það getur varðað 

stjórnarmenn ábyrgð ef eftirliti þeirra og aðgerða er ábótavant auk þess að ef seint er í 

taumana gripið þá getur það haft mikil áhrif á afkomu félags (Áslaug Björgvinsdóttir, 

2003, bls. 22). 

Í Hrd 1947, bls 81 var sakarefnið verðlagsbrot. Voru þrír stjórnarmenn sóttir til 

sakar vegna þess. Einn þeirra var sýknaður en hún var maki annars þeirra sem sakfelldir 

voru. Bar hún fyrir sig að hún hafði litla aðkomu haft að störfum félagsins og hafði ekki 

verið með í ráðum við þær verðlagsákvarðanir sem dómurinn snerist um. Hæstiréttur 

sakfelldi konuna með þeim rökum að þær lágmarkskröfur yrði að gera til hennar að hún 

kynnti sér aðalatriðin í rekstri félagsins og hefði átt að vera kunnugt um verðlagsbrot 

sem staðið hafði yfir í langan tíma.  
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Í fyrrnefndri skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis koma fram þó nokkur dæmi 

þess að háar fjárhæðir hafi verið lánaðar til starfsmanna stóru bankanna og 

eignarhaldsfélaga í þeirra eigu sem þykja óeðlilegar miðað við eiginfjárgrunn bankanna. 

Kaupþing lánaði til að mynda völdum starfsmönnum 43 milljarða króna án veða í 

gegnum fjárfestingasjóðinn Kaupthing Capital Partners II Fund. Alls fengu starfsmenn 

Kaupþings um 100 milljarða króna lánaða án veða til að fjárfesta í bankanum sjálfum og 

sjóðum sem stjórnað var af honum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, kafli 10.5.2). Þá 

hafði Glitnir lánað samsvarandi tengdum aðilum alls um 55 milljarða í september 2008. 

Sú upphæð nam 17% af eigin fé bankans.(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, kafli 10.3.7). 

Erfitt er að sjá hvernig það samræmist ákvæðum hlutafélagalaganna um ábyrgð 

stjórnarmanna á fjárreiðum félags. 

Að lokum má nefna þá ábyrgð sem stjórnarmenn bera á ársreikningum félags 

eins og tekið er fram í 3. gr. ársreikningalaga nr. 3/2006. Ársreikningnum fylgir meðal 

annars skýrsla stjórnar og er hann undirritaður af öllum stjórnarmönnum (Lög um 

ársreikninga nr. 3/2006). Mikilvægt er að rétt sé staðið að ársreikningi en hann 

inniheldur opinberar upplýsingar um fjárhagslega stöðu félags sem ýmsir 

hagsmunaaðilar reiða sig á eins og fjárfestar og lánadrottnar og því er mikilvægt að hann 

sýni rétta mynd af stöðunni. Mikið þrætuepli hefur verið í gegnum tíðina um hver beri 

ábyrgðina á ársreikningi félags, stjórnarmenn eða endurskoðendur sem ráðnir hafa verið 

til að kanna ársreikning. Reynt hefur á þetta álitaefni fyrir dómstólum. Í dómi 

Hæstaréttar frá árinu 1999 í máli Nathan og Olsen kemst dómurinn svo að orði að rík 

skylda hvíli á stjórnendum að hafa umsjón og eftirlit með bókhaldi félags. Hins vegar 

áritaði endurskoðandinn ársreikninga athugasemdalaust í fjögur ár án þess að hafa 

fengið afstemmingu allra bókhaldsreikninga eða kannað fylgigögn óafstemmdra 

reikninga og var því dæmdur skaðabótaskyldur (Hrd. 10. júní 2009 (272/2009)). Könnun 

endurskoðanda beinist að því hvort ársreikningur félags gefi glögga heildarmynd af 

afkomu þess og efnahag. (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 322-323). Ekki verður 

komist að niðurstöðu hér hvar mörk ábyrgðar endurskoðenda og stjórnarmanna liggja 

en ljóst er að stjórnarmenn geta ekki firrað sig ábyrgð vegna mistaka í gerð ársreiknings 

og varpað sökinni á störf endurskoðenda. 
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5 Trúnaðarskyldur 

 

Það hefur þótt meginregla í íslenskum félagarétti að stjórnarmenn beri trúnaðarskyldu 

gagnvart félaginu. Gæsla hagsmuna félagsins á að vera stjórnarmönnum að leiðarljósi og 

verður það meðal annars ráðið af 68. gr. hlutafélagalaga. Þeim ber að gæta þess að 

engar hættur skapist sem ógna markmiðum félags sem taka mark sitt af lögum og 

reglum sem gilda um hlutafélög (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 256-257). Þegar 

teknar eru ákvarðanir um málefni félags eins og þegar gerðir eru samningar, 

viðskiptatækifæri nýtt og upplýsingar birtar skal bera hag félagsins fyrir brjósti sér og 

allra hluthafanna (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 18).  Öllum stjórnarmönnum ber að 

sjá til þess að eigið fé hlutafélags færist ekki til annarra með beinum eða óbeinum hætti 

án þess að áreiðanlegar viðskiptalegar ástæður séu fyrir því. Hagsmunir félagsins eiga að 

ganga fyrir eigin hagsmunum stjórnarmanna, hluthafa eða hluthafahópa ef árekstur 

verður (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 257). Fram kemur í 76. gr. hlutafélagalaga að 

,,félagstjórn og aðrir þeir sem hafa heimild til að koma fram fyrir hönd félagsins mega 

ekki gera neinar þær ráðstafanir eru fallnar til að færa ákveðnum hluthöfum eða öðrum 

ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa eða félagsins.“ Þeir bera því 

sjálfstæða ábyrgð á störfum sínum fyrir félagið (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 22).  Í 

2. mgr. sömu greinar segir ennfremur að stjórn megi ekki framfylgja þeim ákvörðunum 

hluthafafundar eða annarra stjórnaraðila félagsins ef þær eru ógildar sökum þess að 

þær brjóta í bága við lög eða félagssamþykktir. Í samræmi við 2. mgr. greinarinnar má 

ráða að stjórnarmenn mega ekki láta stjórnast af hagsmunum einstakra hluthafa ef þeir 

eru í andstöðu við sanna hagsmuni félagsins og breytir því ekki þó að þessir tilteknir 

hluthafar hafi valið þá til stjórnarstarfa á sínum tíma (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 

22). 

 Nokkrir dómar hafa fallið í gegnum tíðina þar sem talið var að brotin hafi verið 

76. gr. hlutafélagalaganna. Ber hér að nefna dóm Hæstaréttar frá árinu 2009. Málið 

höfðaði V hluthafi í Glitni gegn stjórn félagsins og krafðist skaðabóta vegna ákvörðunar 

stjórnarinnar að kaupa hvern hlut einkahlutafélaga í eigu B fráfarandi forstjóra bankans 

á 29 krónur þegar meðalgengi í viðskiptum í kauphöll hafði verið 26,66 krónur á hlut. 

Taldi V að um brot á 76. gr. laganna hefði verið að ræða. Hæstiréttur sýknaði stjórn 
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bankans og taldi ákvörðunina markast innan svigrúms stjórnenda til að taka 

viðskiptalegar ákvarðanir (Hrd. 29. október 2009 (228/2009)). Því verður alltaf að vega 

og meta þær ákvarðanir sem teknar eru hverju sinni. 

 Þó að ekki sé kveðið skýrt á um það í lögum hefur verið talið að í trúnaðarskyldu 

stjórnenda felist líka ákveðin þagnarskylda og bann við nýtingu viðskiptatækifæra 

félagsins (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 22).  Í þagnarskyldunni felst til að mynda að 

stjórnarmanni er óheimilt að greina óviðkomandi frá því sem fram fer á stjórnarfundum. 

Leiðir það óhjákvæmilega af skyldum stjórnarmanna að hafa hagsmuni félagsins að 

leiðarljósi. Það getur verið andstætt hagsmunum félags að segja frá því sem fram fer á 

stjórnarfundum enda getur slík frásögn staðið í vegi fyrir opinskáum umræðum á 

stjórnarfundum sem teljast oft nauðsynlegar. Þannig geta einnig viðskiptaleyndarmál 

sem rædd eru á stjórnarfundum farið fyrir lítið ef þeim er ljóstrað utan fundar. Það 

getur borgað sig fyrir félagsstjórn að venja sig á að mæla fyrir um hvaða málefni eigi að 

fara leynt (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 258). 

Þá má nefna að trúnaðarupplýsingar sem stjórnarmaður kemst yfir í störfum 

sínum geta haft verðmyndandi áhrif á hlutabréf í félaginu. Getur þá verið um að ræða 

innherjaupplýsingar og ef aðili sem býr yfir slíkum upplýsingum á viðskipti þá getur verið 

um innherjasvik að ræða en við þeim er lagt blátt bann í lögum um verðbréfaviðskipti 

nr. 108/2007 (Aðalsteinn E. Jónasson, 2009, bls. 225). Með innherjaupplýsingum 

samkvæmt lögunum er átt við nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem ekki hafa verið 

gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur fjármálagerninga, 

fjármálagerninga sjálfa eða önnur atriði og eru líklegar til að hafa marktæk áhrif á 

markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar væru. Nýlega féll dómur yfir Baldri 

Guðlaugssyni fyrrverandi ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytinu. Hann var ekki 

stjórnarmaður en dómurinn er áhugaverður þar sem um innherjasvik var að ræða.  

Baldur hafði fengið innherjaupplýsingar um Landsbankann í starfi sínu og seldi hlutabréf 

sín í honum skömmu seinna. Hann var því fundinn sekur um innherjasvik (Hrd. 17. 

febrúar 2012 (279/2011)). 

 Gildissvið laganna um verðbréfaviðskipti takmarkast þó við skráða 

fjármálagerninga á skiðulögðum verðbréfamarkaði og ákveðnum öðrum 

fjármálagerningum þeim tengdum. Ákvæði laganna veita betra eftirlit með 
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innherjaviðskiptum og auka aðhald. Þær stuðla að gegnsæi og skilvirkni 

verðbréfamarkaða og skapa traust og trúverðugleika almennra fjárfesta á 

verðbréfamarkaði (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 259). 

 Í 2. mgr. 67. gr. hlutafélagalaganna segir ennfremur að stjórnarmenn megi ekki 

misnota aðstöðu sína í viðskiptum með hluti í félaginu eða félögum innan sömu 

samstæðu. Merking þessa ákvæðis er að stjórnarmönnum er óheimilt að færa sér í not 

þá þekkingu sem þeim hefur áskotnast í störfum sínum til þess að stunda viðskipti með 

hluti í þeim tilgangi að hafa áhrif á eftirspurnina með það fyrir augunum að hagnast á 

því. Markmiðið er að hindra óeðlileg viðskipti stjórnarmanna og framkvæmdastjóra 

hlutafélaga með hluti í félaginu eða félögum innan  sömu samstæðu. Reglan er sett með 

hliðsjón af hagsmunum hluthafanna en hefur einnig almenn áhrif á eðlileg kaup og sölu 

hlutabréfa. Hlutafélögin sjálf sjá einnig hag sinn af ákvæðinu. Vitneskja stjórnenda og 

endurskoðenda  um að einstaklingur, sem hugsanlega á að ráða sem framkvæmdastjóra 

félags, hafi fjárfest í hlutabréfum í félaginu er mikilvæg og eykur eftir atvikum eftirlit 

þeirra ef þeir telja möguleika fyrir hendi að hann misnoti aðstöðu sína (Stefán Már 

Stefánsson, 2003, bls. 259). 
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6 Ábyrgð stjórnarmanna 

 

Stjórnarmenn ábyrgjast að starfsemi hlutafélags sé í samræmi við hlutafélagalögin og 

aðrar reglur sem um hlutafélög gilda. Sú ábyrgð vegur þungt á þeirra herðum og ef þeir 

vanrækja skyldur sínar getur komið til skaðabótaábyrgðar eða refsiábyrgðar ef skilyrði 

þeirra eru uppfyllt (Áslaug Björgvinsdóttir, 2003, bls. 23). Reynt hefur á 

skaðabótaábyrgð og refsiábyrgð í dómaframkvæmd og verður nokkrum dómum gerð 

skil í eftirfarandi köflum ásamt því sem forsendur skaðabótaábyrgðar og refsiábyrgðar 

verða skýrðar.  

6.1 Skaðabótaábyrgð 

6.1.1 Skaðabótaábyrgð stjórnarmeðlima gagnvart félaginu sjálfu 

 

Í 134. gr. hlutafélagalaganna má finna regluna um skaðabótaábyrgð stjórnenda félags. 

Ákvæðið samræmist hinni almennu skaðabótareglu sem er grundvöllur bótaábyrgðar í 

flestum skaðabótamálum (Páll Skúlason, 1994, bls. 195). Hún hljóðar þannig að sá ber 

skaðabótaábyrgð á tjóni sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum hætti, enda 

sé tjónið sennileg afleiðing hegðunar hans og raskar hagsmunum sem verndaðir eru af 

skaðabótareglum (Viðar Már Matthíasson, 2005, bls. 138). Mælt er fyrir um lækkun bóta 

í 3. mgr 134. greinarinnar og á hún hliðstæðu í 24. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Allir 

sem starfa fyrir hönd hlutafélags geta orðið skaðabótaskyldir ef þeir brjóta gegn 

skyldum sínum gagnvart félaginu sjálfu og valdið því tjóni. Í þessari grein verður þó 

aðeins fjallað um stjórnarmenn enda eru þeir helsta viðfangsefni greinarinnar.  

Bótagrundvöllur ákvæðisins um skaðabótaábyrgð er sá að verknaður sem fer í 

bága við hagsmuni félags og veldur því tjóni sé framinn af ásetningi eða gáleysi (Stefán 

Már Stefánsson, 2003, bls. 412). Ýmsir hafa talið að um stórfellt gáleysi þurfi að hafa 

verið að ræða svo grundvöllur sé fyrir bótaábyrgðinni. Telja þeir að að þó teknar hafi 

verið ákvarðanir sem síðar hafi reynst félaginu til tjóns þá verði það ekki grudvöllur 

bótaábyrgðar nema ákvörðunin hafi verið bersýnilega röng (Páll Skúlason, 1994, bls. 

196). Ekki verður tekið undir þetta sjónarmið þar sem að í 2. gr. 134. gr. um ábyrgð 

hluthafa er áskilningur um stórfellt gáleysi fyrir skaðabótaskyldu og því hlýtur einfalt 
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gáleysi að vera nægur grundvöllur samkvæmt 1. mgr um ábyrgð stjórnenda ella væri 

bersýnilega annað tekið fram.  

Þar sem um ásetning eða gáleysi þá leiðir það af 134. gr. að stjórnarmenn bera 

ekki óskipta ábyrgð á misgjörðum meðstjórnenda sinna. Þvert á móti þarf að færa 

sönnur á bótagrundvöll gagnvart hverjum og einum. Hins vegar getur verið um 

sameiginlegan bótagrundvöll að ræða þegar stjórnin hefur einróma tekið ákvörðun sem 

bótaskyldan er byggð á. Ef einn stjórnarmaður eða fleiri eru andvígir þeirri ákvörðun þá 

firra þeir sig ábyrgð með því að láta bóka andmæli sín í gerðabók(Páll Skúlason, 1994, 

bls. 196). Því hefur verið haldið fram að ef um augljóst lögbrot sé að ræða með 

ákvörðun stjórnar þá sé bókun um andmæli ekki nægileg til að firra sig ábyrgð heldur 

verði að koma til tilkynningar til yfirvalda. Verður tekið undir þá túlkun hér. Burtséð frá 

þessu þá myndi stjórnarmaður sem segir starfi sínu lausu í kjölfarið af mótmælum sínum 

firra sig ábyrgð. Framkvæmdastjóri leysir sig undan ábyrgð með því að ráðfæra sig við 

stjórnina og vísa málefnum til hennar (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 412). 

Forsendur fyrir skaðabótaábyrgð eru því ásetningur eða gáleysi hvort sem 

umræðir athafnaleysisbrot svo sem vanrækslubrot eða athafnabrot. Þeir dómar sem 

fallið hafa um þetta álitaefni gefa til kynna að mikið þarf að koma til svo að vanræksla 

eða athöfn verði metin stjórnarmanni til vítis. Ástæður þessa eru nokkrar. Í fyrsta lagi 

verður að gefa stjórnarmönnum það að yfirleitt eru líkur á því að stjórnarmenn taki 

ákvarðanir sínar með sinni bestu vitund og með hagsmuni félagsins í huga. Í öðru lagi 

ber að minnast á það að í mörgum tilfellum er stjórnarstarfið ólaunað eða lítt launað 

aukastarf og því verður að takmarka væntingar sem gerðar eru til vinnuframlags þeirra 

sem sinna slíkum störfum upp að vissu marki. Það þarf að finna jafnvægi milli þeirra 

krafna sem gerðar eru til þeirra og því sem sanngjarnt þykir að þeir eyði tíma sínu í 

stjórnarstörfin enda yfirleitt ekki þeirra aðalstarf. Í þriðja lagi yrði mjög strangur 

bótamælikvarði til þess fallandi að varkárni stjórnarmanna hefði hamlandi áhrif á 

fjármálastjórn félagsins. Að lokum er vert að minnast á megineinkenni 

hlutafélagaformsins, hina takmörkuðu ábyrgð (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 413). 

Ýmis gagnrök hafa verið nefnd gegn þessum sem upp hafa verið talin. Ekki þykir 

eðlilegt ástand að starfandi hlutafélög séu það illa í stakk búin fjárhagslega að þau geti 

ekki greitt bótakröfur sem á þau falla. Svo virðist vera að færast í aukana að stór hluti 
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skaðabótakrafna á hendur gjaldþrota fyrirtækja komist ekki að við gjaldþrotaskipti á 

meðan fyrrum stjórnarmenn þeirra standa að stofnun nýrra hlutafélaga. Þetta eru 

vísbendingar um að ábyrgð stjórnenda sé ekki nægilega víðtæk. 

Í dómi Hrd 1999, bls 3633 var ekki tekin gild afsökun að kjör O sem 

stjórnarmanns væru til málamynda. Var O talið til sakar stórkostlegt gáleysi í störfum 

sínum sem stjórnarformaður fyrir brot á lögum um virðisaukaskatt og um bókhald en 

virðisaukaskatti hafði ekki verið skilað og bókhald félagsins var í ólestri.  

Svo getur verið ástatt að stjórnarmenn hafi ólíkar skyldur sín á milli. Þeir geta 

skipt með sér störfum og þá eru skyldur þeirra mismunandi. Ábyrgð stjórnar getur 

ennfremur verið mismunandi eftir virkni stjórnar. Í sumum tilvikum koma stjórnir oft 

saman og láta til sín taka í flest öllum málefnum. Í öðrum félögum hittist stjórnin í 

aðeins örfá skipti á stjórnartíma sínum. Þegar þannig stendur eru meiri kröfur gerðar til 

stjórna sem hittast reglulega og eru virkar í sínum störfum. Ábyrgðin er víðtækari. Rétt 

er að benda á að menntun og reynsla af stjórnarstörfum hefur ekki áhrif á ábyrgð þeirra 

að undanskildum þeim tilvikum þegar sérfræðingur sem situr í stjórn fæst við málefni af 

sínu sérsviði (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 414).  

Eins og áður var greint frá gilda ríkar eftirlitsskyldur félagsstjórnar með starfsemi 

og fjárreiðum félags. Lágmarkskröfur eru gerðar til þeirra að hafa eftirlit með ákveðnum 

þáttum í starfseminni. Þeim ber að kynna sér þau málefni sem varða mikla hagsmuni 

félagsins og vera í stakk búnir að taka tímanlegar og yfirvegaðar ákvarðanir í þeim 

efnum. Þessar skyldur hafa komið fram í öðrum köflum þessarar greinar og verða ekki 

endurteknar hér. Stjórnarmenn geta orðið bótaábyrgir vegna vanræktrar eftirlitskyldu 

eins og í dómi Hrd.1947, bls. 81 sem áður var reifaður (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 

415). 

 Sérstök sjónarmið gilda um bótaábyrgð þegar stjórnendur fara gegn lögum og 

samþykktum félagsins. Er þá mælikvarðinn strangari enda er þeim skylt gagnvart 

félaginu að fara að lögum og samþykktum þess. Dæmi um tilvik þar sem farið væri gegn 

samþykktum félags er þegar stjórnarmenn afveigaleiða félagið inn á svið sem fer gegn 

stefnu félagsins samkvæmt samþykktum. Annað dæmi er greiðsla hlutafjár til hluthafa 

án þess að gætt sé að reglum um lækkun hlutafjár(Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 

418). 
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Dómur Hrd. 1991, bls. 1974 fjallaði um þetta álitaefni. Mistök urðu þegar hlutafé 

félags var hækkað þá vantaði 3 milljónir upp á að tilskilið hlutafé safnaðist. Samt sem 

áður tilkynnti félagsstjórnin um hækkunina eins og áætlað hafði verið til 

hlutafélagaskrár. Þetta var þeim metið til gáleysis en talið var að ekki hefði verið staðið 

óeðlilega að innheimtu hlutafjáraukans og var ekki sannað að félagið eða viðskiptamenn 

þess hefðu orðið fyrir tjóni. Því voru stjórnarmenn sýknaðir af kröfum um persónulega 

greiðslu fjárhæðarinnar sem upp á vantaði. 

Trúnaðarsamband það sem er á milli stjórnunarmanna og félagsins sjálfs er í 

hávegum haft og leiðir það af trúnaðar- og þagnarskyldum þeim sem gilda lögum 

samkvæmt.  Af þeim sökum eru strangar kröfur um að heiðra skuli það samband. 

Notfæri stjórnarmaður sér til að mynda fjármuni eða viðskiptasambönd félags til eigin 

ágóða er um brot á trúnaðarsambandinu að ræða (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 

419). 

6.1.2 Skaðabótaábyrgð stjórnarmeðlima gagnvart hluthöfum og öðrum 
hagsmunaaðilum 

 

6.1.2.1 Skaðabótaskylda innan samninga 

 

Þeir sömu aðilar og bótaskyldir verða gagnvart félaginu geta orðið bótaskyldir gagnvart 

hluthöfum. Samkvæmt ákvæðinu í 134. gr. hlutafélagalaganna sem áður var greint frá 

verða þeir aðeins þá bótaskyldir ef brotið varðar ákvæði hlutafélagalaganna eða 

samþykktir hlutafélags. Þeir verða samt sem áður skaðabótaskyldir í samræmi við hina 

almennu skaðabótareglu ef brotið varðar önnur lög. Eins og áður segir er sök, þ.e. 

ásetningur eða gáleysi, grundvöllur persónulegrar skaðabótaábyrgðar stjórnarmanna. 

Stofnast getur skaðabótaskylda vegna atburða við samningagerð eða brot samnings án 

þess að um sök sé að ræða hjá einhverjum stjórnarmanni. Sú bótaskylda stofnast þá að 

hendur félagsins og stjórnendur ekki persónulega ábyrgir. Annað er upp á teningnum 

þegar um sök stjórnarmanns er að ræða. Getur þá verið um persónulega bótaskyldu 

stjórnenda gagnvart hluthafa eða öðrum hagsmunaaðila. Sömu sjónarmið og greint var 

frá í kaflanum um persónulega ábyrgð stjórnarmanna gagnvart félaginu gilda í þessum 
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tilvikum það er að slíkri ábyrgð skal haldið innan þröngra marka (Stefán Már Stefánsson, 

2003, bls. 420). 

 Sem dæmi um atvik þar sem bótaábyrgð stjórnarmanna gagnvart þriðja aðila 

getur stofnast er þegar stjórnarmenn sinna ekki tilkynningarskyldu sinni um stofnun 

hlutafélags á réttum tíma eða ef þeir greina rangt frá um hlutafjárloforð og greiðslur 

þeirra. Eins má nefna lán sem stjórnarmaður tekur fyrir hönd félagsins vitandi að lánið 

verði líklega ekki endurgreitt vegna stöðu félagsins á þeim tíma svo sem þegar félagið 

átti að gefa upp til gjaldþrotaskipta. Annað álitamál er hvort slíkt myndi varða refsingu 

samkvæmt almennum hegningalögum. Þá getur það valdið hluthöfum miklu tjóni ef 

ársreikningi félagsins er ábótavant og afleiðingarnar þær að þeir selji bréf sín á lægra 

verði en ella eða þá að nýir hluthafar kaupi bréf sín á hærra verði (Stefán Már 

Stefánsson, 2003, bls. 424). Þetta eru aðeins fáein dæmi um aðstæður sem skapa 

skaðabótaábyrgð gagnvart þriðja manni. 

 

6.1.2.2 Skaðabótaskylda stjórnarmanna utan samninga 

 

Að lokum beinist umfjöllun skaðabótaábyrgðar stjórnarmanna að þeim reglum sem 

gilda um bótaskylduna utan samninga. Þegar þannig stendur á er meginreglan sú að 

stjórnarmenn bera skaðabótaábyrgð samhliða félaginu sjálfu(Stefán Már Stefánsson, 

2003, bls. 424). Vert er að minnast á dóm sem féll í bæjarþingi Hafnarfjarðar 24. júní 

1976 varðandi þetta viðfangsefni. 

Málsatvik voru þau að tíu ára gamall drengur braust inn í skúr í eigu tveggja 

hlutafélaga þar sem sprengiefni var geymt. Sprakk hluti þess og fékk drengurinn 

einhvern skaða af. Hlutafélögin voru í eigu sömu aðila og þeir mynduðu stjórn í þeim 

báðum. Voru þau bæði í gjaldþrotaferli þegar slysið varð. Sótti drengurinn bæði félögin 

og stjórnarmenn þeirra þrjá talsins til sakar fyrir aðgæsluleysis. Tveir þeirra voru taldir 

vita af sprengiefninu og felld á þá ábyrgð. Þriðji var talinn eiga að sæta ábyrgð vegna 

stjórnunarstarfs síns og þótti eiga að vera ljóst hver starfsemi félagsins væri og að í 

henni fælist notkun sprengiefnis. Vegna þessarar hættulegu starfsemi taldi dómurinn að 

stjórnendurnir hefðu átt að búa svo um hlutina að sem minnst hætta skapaðist. Voru 

þeir því allir bótaskyldir. 
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Ekki er það algilt að stjórnarmenn verði persónulega ábyrgir þegar félagið er það. 

Það á einkum við þegar um ræðir bótaskyldu félags vegna reglna um hættulegan 

atvinnurekstur eða reglum um hlutlæga ábyrgð. Þá er ekki um sjálfstæðan 

bótagrundvöll að ræða gagnvart stjórnarmanni. Þess má samt geta að lokum að 

stjórnarmenn geta ekki firrað sig ábyrgð með þeim rökum að þeir hafi verið að fara eftir 

skipun æðri stjórnaraðila í félaginu. Stjórnarmenn verða að sinna störfum sínum eins og 

gegn og skynsamur maður myndi sinna þeim. Hann þarf að hugsa sjálfstætt og fara eftir 

eigin sannfæringu við mat á því hvort ákvarðanir séu lögmætar eða ekki (Stefán Már 

Stefánsson, 2003, bls. 425). 
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7 Refsiábyrgð 

 

XVIII. kafli hlutafélagalaganna fjallar um refsiábyrgð og þvingunarúrræði. Með 152. gr. er 

stjórnendum og öðrum sem vanrækt hafa skyldur sínar samkvæmt lögunum gert að 

rétta það af sem misfarist hefur að viðlögðum dagsektum. Er aðeins um 

heimildarákvæði að ræða og því ekki skylt að veita stjórnendum þennan möguleika. Það 

er hlutafélagaskrá sem hefur þessa heimild og hefur hún verið talin fela í sér ákveðna 

minnihlutavernd fyrir þá sem telja sig hlunnfarna og fá leiðréttingu mála sinna. Í 

framkvæmd eru þessar dagsektir virkastar þegar um brest á tilkynningaskyldu til 

hlutafélagaskrár er að ræða. Úrræðið er síður notað þegar hlutafélagaskrá íhlutast til um 

innri málefni hlutafélags (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 467). Almennt er þessum 

sektum lítið beitt (Páll Skúlason, 1994, bls. 212). 

 Refsiákvæði í 1. tölulið. 1. mgr. 153. gr. hlutafélagalaganna segir að ,,það varði 

sektum eða fangelsi allt að tveimur árum að skýra visvítandi rangt eða villandi frá 

högum hlutafélags eða öðru er það varðar í opinberri auglýsingu eða tilkynningu, í 

opinberu boði í þáttöku í stofnun félags eða í útboði hluta, í skýrslum, ársreikningum 

eða yfirlýsingum til hluthafafundar eða forráðamanna félagsins eða í tilkynningum til 

hlutafélagaskrár.“ Þá leggur 1. mgr. 154. gr. laganna refsingu við gefa gegn betri vitund 

rangar frásagnir eða vekja rangar hugmyndir um stöðu hlutafélags. Hér er átt við 

aðgerðir sem miða að því að hafa áhrif á söluverð hlutabréfa í félaginu.  

 Markmið 155. gr. laganna miðar að því að koma í veg fyrir að kosningar og 

atkvæðisgreiðslur fari fram samkvæmt lögum enda er um að ræða mikilvægar aðferðir 

við ákvörðunartöku í veigamiklum málum í félögum. Viðurlög við að eiga við slíkar 

kosningar eru sektir og fangelsi allt að tveimur árum og eru helstu tilvik upptalin í 

töluliðum 1-5. Í 156. gr. Eru lagðar sektir eða fangelsi við vanrækslu tilkynningar til 

hlutafélagaskrár sem áður var nefnd. Hefur hlutafélagaskrá val um hvora leiðina þeir 

telja æskilegri til að ná fram markmiði hlutafélagalaganna, dagsektir eða refsing. Að 

lokum skal nefna 157. gr. sem leggur sektir á félagið sjálft ef stjórnarmaður sem 

brotlegur og ábyrgur hefur verið í starfi sínu hefur ekki verið borgunarmaður fyrir kröfu 

á hendur honum vegna brotsins. 



 

26 

8 Lokaorð 

 

Í þessari grein hefur verið reynt að gera skil á þeim reglum sem gilda um ábyrgð 

stjórnunarmanna. Af greininni má ráða að stjórnarmenn þurfa að vera kunnugir þeirri 

starfsemi sem fer fram í félagi þeirra og vera með puttann á púlsinum í rekstri þess. 

Þeim ber að hafa hagsmuni félagsins að leiðarljósi við alla ákvörðunartöku og aðgerðum 

sínum. Stjórnarmanni er ekki unnt að bera fyrir sig vankunnáttu enda ber honum að vita 

hvað fram fer í félaginu. Það er sú ábyrgð sem hann gengst undir þegar hann sækist eftir 

stjórnunarstöðu. 

 Á síðastliðnum árum hefur umræða verið hávær um hvort stjórnunarmenn séu 

almennt hæfir til starfa sinna og taki hlutverki sínu af alvöru. Hvort sem um 

viðskiptabanka eða lífeyrissjóði er að ræða þá virðist víða pottur brotinn. Mörgum þykir 

vera skortur á gagnsæi í störfum þessara félaga og að hinn almenni hagsmunaaðili sé í 

skugganum af öllu sem fram fer bakvið tjöldin. Tíminn verður að leiða í ljós hvort 

nauðsynlegt verði að herða reglur um stjórnendaábyrgð í hlutafélagalögum. 

 Þangað til verður að treysta því að þeir sem ráðast til stjórnunarstarfa vinni eftir 

sinni bestu sannfæringu og hafi hagsmuni hluthafa og félagsins fyrir brjósti sér. 

Rannsóknarnefnd Alþingis telur viðskiptasiðferði svo samofið góðum starfsháttum að 

ekki verði í sundur skilið. Það styrkir tiltrú fjárfesta og annarra sem hagsmuna eiga að 

gæta á félagi ef það leggur skýrar línur um framferði stjórnarmanna, framkvæmdastjóra, 

stjórnenda og starfsmanna.    
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