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1 Inngangur 

Verðbréfamarkaður leiðir saman kaupendur og seljendur fjármálagerninga. Seljendur 

fjármálagerninga eru félög sem gefa til dæmis út verðbréf, s.s. hlutabréf og skuldabréf, til þess 

að fjármagna sig. Kaupendur fjármálagerninga geta verið almennir fjárfestar og markmið 

þeirra er að ávaxta fjármuni sína. Verðbréfamarkaður er því mikilvægur þáttur í þróun og 

vexti félaga í atvinnurekstri og er nauðsynlegt að hann sé skilvirkur. Í því samhengi þá er 

mikilvægt að fjárfestar beri traust til markaðarins. Felur það í sér að þeir njóti verndar gegn 

innherjasvikum, það er misnotkun á innherjaupplýsingum þegar viðskipti með 

fjármálagerninga eiga sér stað. Misnotkun á innherjaupplýsingum getur komið upp þegar til 

dæmis stjórnarmenn félags, sem skilgreindir væru innherjar, réðu yfir upplýsingum um óbirt 

uppgjör félags. Í lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti eru reglur um meðferð 

innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. Er þeim meðal annars ætlað að gæta hagsmuna 

fjárfesta og sporna við innherjasvikum. Þannig er reynt að tryggja að fjárfestar standi jafnir í 

viðskiptum með fjármálagerninga. 

Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti þá er 

innherja óheimilt að stunda viðskipti með fjármálagerninga, ráði hann yfir 

innherjaupplýsingum. Fyrir breytingu sem gerð var á þágildandi lögum nr. 13/1996 um 

verðbréfaviðskipti, með lögum nr. 39/2002, þá þurfti innherji að hafa nýtt sér 

innherjaupplýsingar til öflunar fjármálagerninga. Lög nr. 39/2002 voru sett í kjölfar dóms 

Héraðsdóms Reykjavíkur frá 29. október 2001 í máli nr. S-601/2001 (Skeljungsmálið). Var 

þar talið að orðalagið nýta ... til öflunar fæli í sér að innherjaupplýsingar þyrftu að vera 

forsenda innherjaviðskipta og að þörf væri á að sýna beinan og eindreginn ásetning innherja 

ef sakfella ætti fyrir innherjasvik. Í núgildandi lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti er 

innherja óheimilt að stunda viðskipti á meðan hann ræður yfir innherjaupplýsingum, hvort 

sem hann nýtir sér þær upplýsingar eða ekki. Undanþáguákvæði má finna í 3. mgr. 123. gr. 

Þar segir að innherja er heimilt að stunda viðskipti til að fullnægja gjaldfallinni 

samningsskyldu sem stofnað var til áður en hann komst yfir innherjaupplýsingar, vegna 

beinna fyrirmæla viðskiptavinar um ráðstöfun fjármálagerninga eða vegna 

samningsbundinnar skyldu um viðskiptavaka. Því er ljóst að ekki er um að ræða mörg tilvik 

þar sem innherjaviðskipti eru lögleg á meðan innherji ræður yfir innherjaupplýsingum.  

Innherjasvikaákvæðið er byggt á lögum nágrannaríkja sem og tveimur tilskipum 

Evrópusambandsins sem settar voru til að stuðla að samræmingu laga varðandi 
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innherjaviðskipti á Evrópska efnahagssvæðinu. Markmið ritgerðarinnar er því að svara 

hvernig 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti er túlkaður í 

íslenskum rétti með hliðsjón af túlkun Evrópudómstólsins á innherjasvikaákvæðinu. Ritgerðin 

hefst á því að gert verður grein fyrir hugtökunum innherjaupplýsingar og innherji til að hægt 

verði að átta sig á því hvað fellur undir innherjasvik. Þá verður þróun laga um innherjasvik 

greind í íslenskum rétti sem og gert grein fyrir framkvæmd. Innherjasvik hafa lítið komið til 

kasta íslenskra dómstóla en í dómi Hæstaréttar frá 17. febrúar 2012 í máli nr. 279/2011 

(Ráðuneytisstjórinn) var fyrst sakfellt fyrir innherjasvik. Í þeim dómi var Baldur 

Guðlaugsson, ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu, sakfelldur fyrir innherjasvik þar sem 

hann stundaði viðskipti með hlutabréf á meðan hann réð yfir innherjaupplýsingum. Ljóst er að 

vegna fárra dómafordæma þá er takmarkað gagn af því að skoða dómaframkvæmd íslensks 

réttar. Þar sem ákvæði innherjasvika er byggt á tveimur tilskipunum Evrópusambandsins 

verða tilskipanir Evrópusambandsins sérstaklega greindar sem og túlkun Evrópudómstólsins. 

Reifaðir verða tveir forúrskurðir Evrópudómstólsins þar sem reyndi á túlkun 

Evrópudómstólsins á því hvað felst í að nýta innherjaupplýsingar til öflunar fjármálagerninga. 

Rannsóknin verður takmörkuð við samanburð á Evrópurétt og ekki gerður samanburður við 

löggjöf sérstakra nágrannaríkja. Að lokum verður gert grein fyrir því hvernig túlka skuli 1. 

tölul. 1. mgr. 123. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og hvort sú túlkun sé í 

samræmi við Evrópuréttar.   
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2 Hugtök 

Þannig að hægt sé að beita innherjasvikaákvæði 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. vvl. þá verður 

innherji að ráða yfir innherjaupplýsingum. Því eru hugtökin innherji og innherjaupplýsingar 

órjúfanlegur þáttur ákvæðisins. Til að svara því hvað felst í innherjasvikum og hvernig 

ákvæðið er túlkað, er því mikilvægt að greina vel hvað felst í hugtökunum innherji og 

innherjaupplýsingar. Um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja má finna í XIII. 

kafla laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (hér eftir vvl.). Ákvæði um innherjaupplýsingar 

má finna í 120. gr. vvl. og um innherja í 121. gr. laganna. 

2.1 Innherji 

Aðili getur orðið innherji með mismunandi hætti og er hugtakið skilgreint í 121. gr. vvl., þar 

segir: 

 
Með innherja er átt við:  

1. fruminnherja, þ.e. aðila sem hefur að jafnaði aðgang að innherjaupplýsingum vegna 

aðildar að stjórn, rekstri eða eftirliti eða vegna annarra starfa á vegum útgefanda 

fjármálagerninga, 

2. tímabundinn innherja, þ.e. aðila sem telst ekki fruminnherji en býr yfir 

innherjaupplýsingum vegna eignaraðildar, starfs síns, stöðu eða skyldna, og 

3. annan innherja, þ.e. aðila sem hvorki telst fruminnherji né tímabundinn innherji en 

hefur fengið vitneskju um innherjaupplýsingar, enda hafi viðkomandi vitað eða mátt vita 

hvers eðlis upplýsingarnar voru. 

 

Innherjum er því skipt niður í þrjá flokka, það er fruminnherja, tímabundinn innherja og 

annan innherja.  

2.1.1 Fruminnherji 

Til að aðili teljist fruminnherji þá þarf hann ekki að ráða yfir innherjaupplýsingum til að 

teljast innherji, sbr. 1. tölul. 121. gr. vvl. Hann verður það vegna starfs síns, óháð því hvort 

hann ráði yfir innherjaupplýsingum, nægjanlegt er að hann hafði aðgang að þeim.
1
 Í frumvarpi 

til laga nr. 163/2000, um breytingu á lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, með síðari 

breytingum, má finna frekari skýringu á fruminnherja og þegar talið er að hann hafi aðgang að 

innherjaupplýsingum. Þar er tekið fram að einstaklingar eins og stjórnarmenn, 

framkvæmdarstjórar, endurskoðendur o.fl. teljast undantekningarlaust til fruminnherja.
2
 

                                                 
1
 Aðalsteinn E. Jónasson: Viðskipti með fjármálagerninga, bls. 413. 

2
 Aðalsteinn E. Jónasson setur fyrirvara við þetta á bls. 414 í bók sinni Viðskipti með fjármálagerninga. Hann 

nefnir að í lagatextanum segir að aðilarnir verði að hafa reglubundinn aðgang að innherjaupplýsingum. Ef svo er 

ekki, einhverra hluta vegna, þá ættu þeir ekki að falla undir fruminnherja en hefðu sönnunarbyrði að svo sé ekki. 

Ef að þessir aðilar ættu alltaf að vera fruminnherjar þá hefði verið réttast að segja svo í skilgreiningunni. Þó væri 
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Vegna stöðu þeirra þá er talið að þeir búi alltaf yfir eða hafi alltaf aðgang að 

innherjaupplýsingum.
3
 Í Héraðsdómi Reykjavíkur frá 29. október 2001 í máli nr. S-601/2001 

(Skeljungsmálið) kom þetta sjónarmið fram. Dómurinn taldi að samkvæmt skilgreiningu 

laganna að þá tók ákvæðið til ákærða þar sem hann var stjórnarmaður í útgefandanum, 

Skeljungi hf. Það skiptir því máli við flokkun á fruminnherja, hvaða aðgang viðkomandi hefur 

að innherjaupplýsingum. Ef starfsmaður útgefanda eða aðilar sem eru í viðvarandi 

samningssambandi við hann, eins og endurskoðendur og lögmenn, og hafa að jafnaði aðgang 

að innherjaupplýsingum þá væri litið á þá sem fruminnherja. Ef aftur á móti aðili hefur 

einungis tímabundinn aðgang að innherjaupplýsingunum, til að mynda vegna einstakra 

verkefna, þá væri hinn sami ekki fruminnherji.
4
 

2.1.2 Tímabundinn innherji 

Ólíkt fruminnherja þá verður tímabundinn innherji að ráða yfir innherjaupplýsingum til að 

geta talist innherji, sbr. 2. tölul. 121. gr. vvl. Hér getur í raun einnig verið um að ræða 

endurskoðendur og lögmenn útgefanda en þá einungis ef um tímabundinn ráðningarsamning 

er að ræða eins og vegna einstakra tilfallandi verkefna.
5
 Til að flokkast sem tímabundinn 

innherji þá þarf aðili að hafa fengið vitneskju um innherjaupplýsingar vegna starfs síns, stöðu 

eða skyldna.
6
 Stjórnarmaður sem aðili hefur tilnefnt eða kosið getur til dæmis miðlað 

innherjaupplýsingum til aðilans á lögmætan hátt, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 123. gr. vvl.
7
 Þannig 

getur aðili því orðið tímabundinn innherji vegna eignaraðildar. Einnig getur aðili orðið 

tímabundinn innherji ef hann á verulegan eignarhlut í útgefanda og selur hann til þriðja aðila, 

þar sem að slík viðskipti geta hugsanlega haft marktæk áhrif á markaðsverð. Þá er um 

svokallaðar sjálfsprottnar innherjaupplýsingar að ræða sem hindra aðila ekki að eiga viðskipti 

en leggur á hann skyldur að varðveita þær sem innherjaupplýsingar. Þannig má hann til dæmis 

                                                                                                                                                         
óeðlilegt að þeir hefðu ekki reglubundinn aðgang því þá gætu þeir ekki fullnægt samningsbundnum og 

lögbundnum starfsskyldum sínum, sbr. 3. mgr. 68. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. 
3
 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, með síðari breytingum, þskj. 251, 

233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/126/s/0251.html. [Sótt á vefinn 

08.06.2012]. – Um 2. gr. 
4
 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, með síðari breytingum, þskj. 251, 

233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/126/s/0251.html. [Sótt á vefinn 

08.06.2012]. – Um 2. gr. 
5
 Aðalsteinn E. Jónasson: Viðskipti með fjármálagerninga, bls. 415. 

6
 Aðalsteinn E. Jónasson: Viðskipti með fjármálagerninga, bls. 423. 

7
 Það verður þó að gera í gegnum regluvörð viðkomandi útgefanda. 

http://www.althingi.is/altext/126/s/0251.html
http://www.althingi.is/altext/126/s/0251.html
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ekki miðla upplýsingum um sölu sína til þriðja aðila, það sama gildir um kaupanda og yrði 

hann flokkaður sem tímabundinn innherji.
8
 

2.1.3 Annar innherji 

Samkvæmt 3. tölul. 121. gr. vvl. þá er annar innherji aðili „sem hvorki telst fruminnherji né 

tímabundinn innherji en hefur fengið vitneskju um innherjaupplýsingar, enda hafi viðkomandi 

vitað eða mátt vita hvers eðlis upplýsingarnar voru“. Annar innherji, sem og tímabundinn 

innherji, verður því að ráða yfir innherjaupplýsingum til að geta talist innherji. Hann verður 

einnig að hafa komist yfir innherjaupplýsingar án þess að það hafi verið vegna eignarhlutar 

hans, starfs, stöðu eða skyldna.
9
 Staðfesti Hæstiréttur þetta sjónarmið í dómi Hæstaréttar frá 

17. febrúar 2012 í máli nr. 279/2011 (Ráðuneytisstjórinn): 

 
Baldur Guðlaugsson, ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins, sat í samráðshópi stjórnvalda 

um fjármálastöðugleika og viðbúnað. Vegna ástandsins sem ríkti á fjármálamörkuðum á 

þessum tíma, voru haldnir árið 2008, 25 fundir á tímabilinu 10. janúar til 16. september. 

Átti Baldur á þessum tíma hlutabréf í Landsbanka Íslands hf. Á samráðsfundunum komu 

meðal annars fram upplýsingar um erfiðleika íslensku bankanna sem og áætlanir til að 

bregðast við ástandinu. Baldur seldi hlutafé sitt í Landsbanka Íslands hf. í tvennum 

viðskiptum þann 17. og 18. september árið 2008. Var Baldur því ákærður fyrir 

innherjasvik á grundvelli 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. vvl. þar sem hann hafði selt hluti sína í 

Landsbanka Íslands hf. á meðan hann réði yfir innherjaupplýsingum, sbr. 120. gr. Í 

héraðsdómi kom fram að ótvírætt væri að ákærði hefði réttarstöðu annars innherja, sbr. 3. 

tölul. 121. gr. vvl. Hann hafði vegna starf síns sem ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins 

yfir að ráða innherjaupplýsingum, sbr. 120. gr. vvl. Var tekið fram að réttarstaða annars 

innherja væri ekki háð formlegri skráningu eða tilkynningu, heldur efnislegri vitneskju 

um innherjaupplýsingar. Litið var til þess að upplýstur fjárfestir hefði byggt ákvörðun um 

viðskipti á upplýsingunum ef hann hefði yfir þeim að ráða. Jafnframt var tekið fram að 

sérþekking ákærða var þess eðlis að hann vissi eða mátti vita hvers eðlis upplýsingarnar 

voru. Héraðsdómur taldi því að ákærði væri annar innherji þar sem hann réði yfir 

innherjaupplýsingum. Hæstiréttur aftur á móti taldi ákærða vera tímabundinn innherja, 

sbr. 2. tölul. 121. gr. vvl. þar sem hann réði yfir upplýsingunum og var bundinn trúnaði 

vegna starfs síns og eðlis upplýsinganna. Var hann því sakfelldur fyrir innherjasvik á 

grundvelli 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. vvl. 

 

Eins og fram kemur hér að framan var niðurstaða Hæstaréttar að annar innherji er sá sem 

kemst yfir innherjaupplýsingar, án þess að það tengist eignaraðild, starfi, stöðu eða skyldum. 

Var það einnig staðfest að þegar aðili ræður yfir innherjaupplýsingum sökum starfs síns, þá er 

ekki um annan innherja að ræða heldur tímabundinn innherja. Þá má nefna dæmi þar sem að 

utanaðkomandi aðili heyrði til tveggja manna, ræða um yfirtöku sem búið væri að samþykkja 

                                                 
8
 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum, þskj. 767, 

503. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/131/s/0767.html. [Sótt á vefinn 

10.06.2012]. – Um 12. gr. 
9
 Aðalsteinn E. Jónasson: Viðskipti með fjármálagerninga, bls. 423. 

http://www.althingi.is/altext/131/s/0767.html
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á tilgreindu skráðu félagi. Yrði sá aðili þannig flokkaður sem annar innherji en einungis ef 

hann hefur „vitað eða mátt vita hvers eðlis upplýsingarnar voru“, sbr. 3. tölul. 121. gr. vvl. 

Því skiptir ekki máli hvernig aðili kemst yfir innherjaupplýsingar. Innherji verður þó að 

vita eða mátt vita að um innherjaupplýsingar sé að ræða. Við mat á því er litið til þess hvað 

upplýstur fjárfestir myndi nota til að byggja fjárfestingarákvarðanir sínar á, sbr. 3. mgr. 2. gr. 

reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik. Ekki er litið á gáleysi eins 

og vanþekkingu á lögum og reglum sem afsökunarástæðu ef aðili gerist sekur um 

innherjasvik.
10

 Það sem er sameiginlegt flokkum innherja er því að refsinæmi innherjasvika á 

grundvelli 123. gr. vvl. byggist á því að innherji hafi vitað eða mátt vita að hann hafi búið yfir 

innherjaupplýsingum.
11

 Aðili verður því innherji og getur orðið sekur um innherjasvik, óháð 

stöðu sinni, þar sem hann er alltaf innherji ef hann ræður yfir innherjaupplýsingum.  

2.2 Innherjaupplýsingar 

Til þess að um innherjasvik sé að ræða og að aðili teljist innherji, þá verða að vera til staðar 

innherjaupplýsingar. Skilgreining á þeim er í 120. gr. vvl., þar segir:  

 
Með innherjaupplýsingum er átt við nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem ekki hafa 

verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur fjármálagerninga, 

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

markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar væru, eins og nánar er kveðið á um í 

reglugerð sem sett er skv. 131. gr. [Upplýsingar teljast opinberar þegar útgefandi 

fjármálagerninga hefur birt almenningi á Evrópska efnahagssvæðinu þær, sbr. 122. og 

127. gr.] 

 

Það eru því fjögur atriði sem upplýsingarnar verða að uppfylla til að teljast 

innherjaupplýsingar. Þær verða að vera nægjanlega tilgreindar, ekki verið gerðar opinberar, 

varða útgefendur fjármálagerninga beint eða óbeint og vera líklegar til að hafa marktæk áhrif.  

2.2.1 Nægjanlega tilgreindar 

Með nægjanlega tilgreindum upplýsingum er átt við að þær þurfa ekki einungis að gefa til 

kynna aðstæður sem eru fyrir hendi, heldur er nægjanlegt að það megi ætla að aðstæðurnar 

verði fyrir hendi eða ef atburður hefur átt sér stað eða ætla megi að eigi sér stað. Það verður 

þó að vera hægt að draga ályktun um möguleg áhrif aðstæðnanna eða atburðarins á verð 

fjármálagerninga sem þeim tengjast, sbr. 2. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 630/2005 um 

                                                 
10

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, með síðari breytingum, þskj. 251, 

233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/126/s/0251.html. [Sótt á vefinn 

08.06.2012]. Um 2. gr. 
11

 Aðalsteinn E. Jónasson: Viðskipti með fjármálagerninga, bls. 424. 

http://www.althingi.is/altext/126/s/0251.html
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innherjaupplýsingar og markaðssvik. Þannig má ætla að óljósar upplýsingar geta fallið undir 

hugtakið. Aftur á móti myndu hugleiðingar og orðrómar ekki falla undir hugtakið.
12

 

Innherjaupplýsingar eru bundnar trúnaði á meðan ekki er búið að gera þær opinberar. Þess má 

þó geta að ekki eru allar upplýsingar sem eru bundnar trúnaði, innherjaupplýsingar. Ef kæmi 

upp sú staða að ræddar væru í félagi hugmyndir um samruna án þess að eiginlegar 

samningarviðræður ættu sér stað, þá væri almennt talið að starfsmenn væru bundnir trúnaði 

um málið, án þess að það félli undir innherjaupplýsingar. Ef að formlegar viðræður myndu 

hefjast, þá væri almennt talið að um innherjaupplýsingar væri um að ræða.
13

 Hinn skynsami 

fjárfestir myndi því byggja fjárfestingarákvörðun sína á upplýsingum um formlegar viðræður 

en ekki á óstaðfestum umræðum innan félagsins. Þær þurfa því að vera nægjanlega 

tilgreindar. Að sama skapi myndi áhugi aðila á því að yfirtaka fyrirtæki ekki teljast 

nægjanlega tilgreindar upplýsingar, jafnvel þótt að hann setti sig í samband við fyrirtækið og 

fundaði með því. Því getur þriðji aðili í raun ekki búið til innherjaupplýsingar sem kemur í 

veg fyrir að hinn sami geti heft athafnafrelsi innherja.
14

 

2.2.2 Ekki verið gerðar opinberar 

Nauðsynlegt er að upplýsingarnar hafi ekki verið gerðar opinberar. Teljast þær opinberar 

þegar útgefandi fjármálagerninga hefur birt þær almenningi á Evrópska efnahagssvæðinu, sbr. 

120. gr. vvl. Skal útgefandinn þá fara eftir 122. og 127. gr. laganna. Samkvæmt 1. mgr. 122. 

gr. þá skal útgefandi birta innherjaupplýsingar „eins fljótt og auðið er og á 

jafnræðisgrundvelli“. Kemur þá fram í 1. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 707/2008 um 

upplýsingagjöf og tilkynningarskyldu skv. vvl., að þeim skuli dreift þannig að birtingin nái til 

eins margra og kostur er, samtímis, í ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins. Að auki kemur 

fram í 2. mgr. 11. gr. reglugerðarinnar að upplýsingarnar skulu sendar fjölmiðlum sem og 

Fjármálaeftirlitinu (hér eftir FME), sbr. 13. gr. reglugerðarinnar.
15

 Varðandi mat á því hvort 

upplýsingar séu opinberar má sjá í Hrd. nr. 279/2001 (Ráðuneytisstjórinn): 

 
Sannað þótti að Baldur Guðlaugsson, ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins, hafði nýtt sér 

innherjaupplýsingar þegar hann seldi hlutabréf sín í Landsbanka Íslands hf. Taldi Baldur 

að vegna mikillar opinberar umræðu um stöðu bankanna, áður en hann seldi hlutabréfin, 

hafi fjárfestar haft óvenjumikinn aðgang að opinberum upplýsingum til að leggja til 

grundvallar fjárfestingarákvarðanna. Hann hafi þó ákveðið að bíða með að selja 

hlutabréfin þangað til hann væri fullviss um að hann byggi ekki yfir upplýsingum sem 

                                                 
12

 Aðalsteinn E. Jónasson: Viðskipti með fjármálagerninga, bls. 445. 
13

 Frumvarp til laga um verðbréfaviðskipti, þskj. 383, 347. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0383.html. [Sótt á vefinn 06.06.2012]. – Um 43. gr. 
14

 Aðalsteinn E. Jónasson: Viðskipti með fjármálagerninga, bls. 447. 
15

 Skylda birtingar til almennings og FME kemur jafnframt fram í 1. og 2. mgr. 122. gr. vvl. 
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markaðurinn vissi ekki af. Var það meðal annars vegna ástands Icesave reikninganna og 

vegna umtalsverða útlánatapa. Ákæruvaldið taldi að innherjaupplýsingar hefðu komið 

fram á sex fundum sem Baldur sat. Staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms um að 

efnið á einum fundinum væri ekki innherjaupplýsingar þar sem vitneskjan sem kom þar 

fram var talin opinber. Um var að ræða stöðu Tryggingarsjóðs innistæðueigenda. Talið 

var að hægt væri að gera sér grein fyrir veikri stöðu sjóðsins, út frá opinberum gögnum. 

 

Af þessum dómi má ráða að ef innherjar félags ræða um opinberar upplýsingar félagsins, þá 

er umræðan ein og sér ekki innherjaupplýsingar svo framarlega sem ekkert annað kemur fram 

en það sem er opinbert. 

Heimilt er að fresta birtingu innherjaupplýsinga, sbr. 3. mgr. 122. gr. vvl. Er hér um 

undanþáguákvæði frá meginreglu 1. mgr. 122. gr. vvl. sem ber að skýra þröngt.
 16

 Gerir 

útgefandinn það á eigin ábyrgð og þarf frestunin að uppfylla þrjú megin skilyrði, það er til að 

vernda lögmæta hagsmuni útgefandans, að frestunin villi ekki fyrir um almenningi og að 

útgefandinn geti tryggt trúnað um upplýsingarnar skv. 2. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 630/2005 

um innherjaupplýsingar og markaðssvik.
17

 Lögmætir hagsmunir útgefandans geta til dæmis 

verið yfirstandandi samningarviðræður, sbr. a-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar. Til þess að 

útgefandinn uppfylli skilyrðið um trúnað þá verður hann að geta tryggt að upplýsingunum sé 

haldið innan þröngs hóps sem og að vera tilbúinn að gera viðeigandi ráðstafanir ef að leki á 

sér stað, sbr. a. til c-lið 6. gr. reglugerðarinnar. Í ákvörðun FME 12. mars 2009, í máli 

Eimskipafélags Íslands hf. lagði FME stjórnvaldssekt á Eimskip vegna brota á 122. gr. vvl. 

Þar kom meðal annars fram það sjónarmið að ekki er öll frestun birtingar talin villa fyrir um 

almenningi þar sem að tilgangur undanþágunnar á birtingu yrði þá lítill
18

: 

 
Eimskip hélt því fram að það hefði nýtt sér undanþáguákvæði 3. mgr. 122. gr. vvl. um 

frestun birtingar innherjaupplýsinga. Rannsókn FME leiddi í ljós að Eimskip hafði frestað 

að birta innherjaupplýsingar, sem varðaði slæma fjárhagsstöðu félagsins, um tæpa fjóra 

mánuði. Kom fram í niðurstöðu FME meðal annars að frestun geti ekki átt við um langt 

tímabil, einungis nokkra daga, þar sem því lengri tími sem markaðurinn er leyndur 

upplýsingum, þeim mun meiri líkur eru á að frestunin villi um fyrir almenningi. 

 

Frestun birtingar innherjaupplýsinga er því ekki alltaf til þess fallin að villa um fyrir 

almenningi. Hún má þó ekki standa lengur yfir en í nokkra daga, ef um lengri tíma er að ræða 

má draga þá ályktun að líklegt sé að slíkt geti villt um fyrir almenningi. 

                                                 
16

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 179. 
17

 Að auki má finna reglur um meðferð innherjaupplýsinga í IV. kafla reglna 987/2006 um meðferð 

innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. 
18

 Leiðbeiningarreglur CESR/06-562b, liður 2.11. Fjallar um frekari framkvæmd á tilskipun Evrópuþings og 

Ráðsins nr. 2003/6/EB en hún hefur að geyma innherjasvikaákvæðið. 
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2.2.3 Beint eða óbeint 

Það skiptir í raun ekki máli hvert eðli eða uppruni upplýsinga er, svo framarlega að þær hafa 

marktæk áhrif á verð fjármálagerninga.
19

 Í 2. kafla reglna NASDAQ-OMX á Íslandi fyrir 

útgefendur fjármálagerninga frá 1. desember 2009,
20

 má finna almennar reglur um birtingu 

upplýsinga. Í kafla 2.1. reglnanna kemur fram að félag skuli birta upplýsingar varðandi 

ákvarðanir eða aðrar forsendur og aðstæður sem geta talist verðmótandi. Jafnframt kemur 

fram að verðmótandi upplýsingar eru upplýsingar sem ætla má að geti haft marktæk áhrif á 

markaðsverð verðbréfa félags. Hægt er að nefna dæmi þar sem upplýsingaskylda getur 

myndast, eins og við samstarfssamninga eða aðra mikilvæga samninga, fjárhagslega 

erfiðleika, niðurstöður rannsókna og ákvarðanir stjórnvalda. Þá eru fjárhagslegir erfiðleikar 

dæmi um upplýsingar sem varða útgefanda beint. Upplýsingar sem varða útgefanda óbeint 

geta verið ákvörðun stjórnvalds um að takmarka eða koma í veg fyrir starfsemi útgefandans 

án þess að ákvörðunin í raun beinist að honum.
21

 Viðbrögð stjórnvalda við fjármálahruni voru 

talin innherjaupplýsingar í Hrd. nr. 279/2001 (Ráðuneytisstjórinn) og má segja að 

upplýsingarnar hafi þar varðað útgefandann óbeint.  

2.2.4 Marktæk áhrif 

Við mat á því hvort upplýsingar hafi marktæk áhrif á verð fjármálagerninga ef opinberar 

væru, er litið til þess hvort líkur séu á að upplýstur fjárfestir myndi nota þær til að taka 

fjárfestingarákvörðun, sbr. 2. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og 

markaðssvik. Ef upplýsingar eru ekki líklegar til að hafa áhrif á markaðsverð þá myndu þær 

ekki teljast innherjaupplýsingar. Oft er það svo að mat á því hvaða upplýsingar teljast 

innherjaupplýsingar, fer ekki fram fyrr en þær hafa verið gerðar opinberar, til dæmis þegar 

viðskiptin koma til kasta dómstóla. Talið er að ekki eigi að skipta máli hvort upplýsingarnar 

hafi í raun haft áhrif á markaðsverð. Það sem skiptir máli er hvort skynsamur fjárfestir hefði 

lagt upplýsingarnar til grundvallar fjárfestingarákvörðunar.
22

 Það er því í raun byggt á 

samtímamati þegar brotið á sér stað en ekki raunverulegum afleiðingum sem birting 

upplýsinganna hefur haft í för með sér, þó ekki sé hægt að útiloka að það skipti máli. 

Varðandi túlkun á því hvaða upplýsingar geta talist marktækar má skoða Hrd. nr. 279/2001 

(Ráðuneytisstjórinn): 

                                                 
19

 Aðalsteinn E. Jónasson: Viðskipti með fjármálagerninga, bls. 459. 
20

 NASDAQ-OMX Iceland hf.: Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga. Vefútgáfa, slóð: 

http://nasdaqomx.com/digitalAssets/71/71526_rules_for_issuers_dec_2009_isk.pdf. [Sótt á vefinn 02.07.2012]. 
21

 Aðalsteinn E. Jónasson: Viðskipti með fjármálagerninga, bls. 462. 
22

 Frumvarp til laga um verðbréfaviðskipti, þskj. 383, 347. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0383.html. [Sótt á vefinn 06.06.2012]. – Um 43. gr. 

http://nasdaqomx.com/digitalAssets/71/71526_rules_for_issuers_dec_2009_isk.pdf
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Hæstiréttur vísaði til tilgangs laganna, það er gegnsæi fjármálamarkaðar, jafnræði 

fjárfesta og heiðarleika í verðbréfaviðskiptum. Var talið að skýra þyrfti reglur um 

innherjaupplýsingar í ljósi tilgangs laganna og að ákæruvaldið ætti að sýna fram á að 

innherji ráði yfir upplýsingum sem telja megi að séu innherjaupplýsingar. Taldi 

Hæstiréttur nægilegt að upplýsingarnar væru þess eðlis að þær, ásamt öðrum opinberum 

upplýsingum, hefðu þau áhrif að vera líklegar til að hafa áhrif á markaðsverð. Voru þetta 

því innherjaupplýsingar, sbr. 120. gr. vvl. Þær höfðu verið nægjanlega tilgreindar og 

nákvæmar, áhrif þeirra á verðmæti hluta í Landsbanka Íslands hf. hafði verið marktækt og 

þær voru ekki opinberar. Um var að ræða upplýsingar um kröfu breska fjármálaeftirlitins 

að flytja innistæður á Icesave reikningum útibús Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi í 

breskt dótturfélag; ákvörðun breska fjármálaeftirlitsins að setja hámark á samtölu 

innistæðna á Icesave-reikningum í Bretlandi; áætlun seðlabanka Hollands að stöðva 

innlán á Icesave reikninga í Hollandi; afstaða breskra stjórnvalda um alvarleika stöðu 

Landsbanka Íslands hf.; og líkleg viðbrögð íslenskra stjórnvalda við fjármálahruni. 

 

Út frá þessum dómi má sjá að kröfur, ákvarðanir og áætlanir þriðja aðila sem hafa áhrif á 

útgefanda, geta talist til innherjaupplýsinga. Að auki getur afstaða þriðja aðila sem og 

viðbrögð stjórnvalda talist til innherjaupplýsinga ef upplýsingarnar snerta útgefandann 

verulega og eru líklegar til að hafa marktæk áhrif. Það virðist vera að því meiri líkur á að 

upplýsingarnar séu marktækar, því meiri líkur eru á að þær séu nægjanlega tilgreindar. Þær 

þurfa líka ekki að standa einar til þess að vera nægjanlega tilgreindar og marktækar. Frekari 

túlkun varðandi marktæk áhrif innherjaupplýsinga má finna í Héraðsdómi Reykjavíkur nr. S-

601/2001 (Skeljungsmálið). Þar var talið að óbirt uppgjör útgefandans Skeljungur hf. myndi 

hafa marktæk áhrif á markaðsverð hlutabréfa útgefandans þar sem um var að ræða betri 

rekstrarafkomu en áætlað var: 

 
Upplýsingarnar sem komu fram á stjórnarfundinum sýndu fram á verulegan og óvæntan 

hagnað. Hagnaðurinn var meiri en stjórnendur gerðu ráð fyrir í fjárhagsáætlun sínum sem 

og fyrirheitum í opinberum tilkynningum. Upplýsingarnar voru því líklegar til að hafa 

áhrif á markaðsverð bréfanna ef þær yrðu birtar opinberlega. Taldi því héraðsdómur að 

um innherjaupplýsingar væri að ræða, sbr. skilgreiningu 2. mgr. 26. gr. þágildandi laga 

nr. 13/1996.
23

 

 

Af þessu má sjá að ekki skiptir máli hver uppruni upplýsinga er til að þær teljist 

innherjaupplýsingar. Það sem er í raun mikilvægast er að þær séu ekki opinberar og líklegt sé 

að fjárfestir myndi byggja fjárfestingarákvörðun sína á þeim. Hættan á innherjasvikum er því 

til staðar þegar að innherjaupplýsingar eru til staðar og þeim haldið leyndum, annað hvort 

ólöglega eða löglega, eins og með frestun birtingu á innherjaupplýsingum. Aðilar sem ráða 

yfir innherjaupplýsingum eru síðan alltaf skilgreindir innherjar.  

                                                 
23

 Þótt að í þágildandi lögum nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti væri orðalagið áhrif á markaðsverð að þá kom 

fram í frumvarpi til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum, að 

ekki væri verið að gera efnislegar breytingar með orðalaginu marktæk áhrif. 
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3 Innherjasvikaákvæði laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti 

Hugtakið innherjaviðskipti var skilgreint í frumvarpi til laga nr. 163/2000, um breytingu á 

lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, með síðari breytingum, og er þá átt við aðila er 

flokkast sem innherjar sem stunda viðskipti með verðbréf á meðan þeir ráða yfir 

innherjaupplýsingum
24

 um útgefanda verðbréfa eða verðbréf hans. Hugtakið nær yfir lögleg 

sem og ólögleg innherjaviðskipti. Þegar um ólögleg innherjaviðskipti er að ræða, kallast það 

innherjasvik.
25

 Segja má að meginástæðan fyrir ákvæði um innherjasvik sé að vernda 

trúverðugleika markaðarins.
26

 Innherjasvikum eru gerð skil í 123. gr. XIII. kafla vvl. og geta 

þau falið í sér viðskipti með fjármálagerninga, miðlun innherjaupplýsinga og ráðleggingar á 

grundvelli innherjaupplýsinga. Hvað varðar innherjasvik þegar um er að ræða viðskipti 

innherja sem ræður yfir innherjaupplýsingum segir í 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. vvl.: 

 
Innherja er óheimilt að:  

1. afla eða ráðstafa fjármálagerningum með beinum eða óbeinum hætti, fyrir eigin 

reikning eða annarra, búi hann yfir innherjaupplýsingum 

 

Í 1. tölul. 2. mgr. 123. gr. vvl. kemur fram að ákvæðið nær einnig til lögaðila og aðila sem 

hafa tekið þátt í ákvörðun um innherjaviðskipti sem og aðila sem ráða yfir 

innherjaupplýsingum á grundvelli ólögmæts atferlis, sbr. 2. tölul. 2. mgr. 123. gr. laganna. Í 4. 

mgr. 123. gr. laganna kemur síðan fram að ákvæðið á ekki við um viðskipti ríkisins, 

Seðlabanka Íslands eða aðila sem stunda viðskipti fyrir þeirra hönd, ef viðskiptin eru „liður í 

stefnu ríkisins í peningamálum, gengismálum eða lánasýslu“. Ekki er gerður greinamunur á 

fruminnherja, tímabundnum innherja eða öðrum innherja hvað varðar refsiheimild. 

3.1 Gildissvið 

Um gildissvið XIII. kafla segir í 1. tölul. 1. mgr. 119. gr. vvl. að ákvæðin taka til 

fjármálagerninga „sem teknir hafa verið til viðskipta eða óskað hefur verið eftir að teknir 

verði til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði hér á landi, á Evrópska efnahagssvæðinu 

eða á sambærilegum erlendum mörkuðum og fjármálagerninga sem verslað er með á 

markaðstorgi fjármálagerninga (MTF) hér á landi“ sem og fjármálagerninga sem tengjast 

                                                 
24

 Fyrir lög nr. 33/2003 þá var notað hugtakið trúnaðarupplýsingar. Var talið að hugtakið trúnaðarupplýsingar 

gæti verið villandi því það gæfi til kynna að um væri að ræða allar upplýsingar sem þagnarskylda ríkti yfir, án 

þess að tekið væri tillit til hvort þær hefðu líkleg áhrif á markaðsverð fjármálagerninga. Hér verður einungis 

notast við hugtakið innherjaupplýsingar nema þegar um beina tilvísun er að ræða. 
25

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, með síðari breytingum, þskj. 251, 

233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/126/s/0251.html. [Sótt á vefinn 

08.06.2012]. – Athugasemdir við lagafrumvarp. 
26

 Aðalsteinn E. Jónasson: Viðskipti með fjármálagerninga, bls. 424. 

http://www.althingi.is/altext/126/s/0251.html
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fjármálagerningum skv. 1. tölul., sbr. 2. tölul. 1. mgr. 119. gr. vvl. Skipulagður 

verðbréfamarkaður er viðskiptakerfi innan Evrópska efnahagssvæðisins sem hefur það að 

markmiði að leiða saman kaupendur og seljendur fjármálagerninga þannig að til samninga 

stofnast sem hafa verið teknir til viðskipta á verðbréfamarkaðnum, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. 

laga nr. 110/2007 um kauphallir. Markaðstorg fjármálagerninga er aftur á móti viðskiptakerfi, 

starfrækt af fjármálafyrirtæki eða kauphöll, sem leiðir saman kaupendur og seljendur 

fjármálagerninga þannig að til samninga stofnast, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 2. gr. vvl. Ákvæði 123. 

gr. um innherjasvik eiga síðan ekki við þegar um er að ræða viðskipti með eigin hluti í 

endurkaupaáætlun eða við verðjöfnun fjármálagerninga, sbr. 2. mgr. 119. gr. vvl.  

3.2 Þróun ákvæðis innherjasvika 

Verðbréfamarkaðurinn á Íslandi er tiltölulega nýr og hefur hann stækkað og breyst hratt í 

kjölfar tækniþróunar sem og aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu. Lög um 

verðbréfaviðskipti hafa því verið í mikilli þróun á Íslandi síðustu ár. Við túlkun á 1. tölul. 1. 

mgr. 123. gr. vvl. getur verið gagnlegt að skoða lögskýringargögn, greina dóma, markmið og 

tilgang lagasetningar. Ein viðamesta breytingin sem hefur haft áhrif á innherjaviðskipti eru 

lög nr. 39/2002 um breytingu á lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, með síðari 

breytingum. Því verður gert grein fyrir ákvæði laga um innherjasvik fyrir og eftir þessa 

breytingu. 

3.2.1 Innherjasvik fyrir gildistöku laga nr. 39/2002 

Fyrstu lög um verðbréfaviðskipti voru nr. 27/1986 um verðbréfamiðlun. Var talin ástæða að 

gera starfsemi verðbréfamiðlara háð leyfi viðskiptaráðherra og setja ákveðnar 

grundvallarreglur sem starfsemin ætti að fylgja. Var ætlunin að tryggja öryggi þeirra sem ættu 

í viðskiptum við verðbréfamiðlara og að tryggja eftirlit. Þó var ekkert ákvæði um innherjasvik 

að finna í lögunum.
27

  

Lög nr. 20/1989 um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði tóku síðan gildi. Vegna aukins 

umsvifs verðbréfaviðskipta og verðbréfasjóða var talin þörf á að setja reglur til að tryggja 

öryggi og eftirlit með viðskiptunum. Var ætlunin að koma í veg fyrir innherjaviðskipti, það er 

að menn notfærðu sér, vandamönnum sínum eða þriðja aðila innherjaupplýsingar til að 

hagnast eða forðast tjón.
28

 Var að finna í þeim ákvæði er varðaði innherjaviðskipti, sbr. 2. 

                                                 
27

 Frumvarp til laga um verðbréfamiðlun, þskj. 380, 202. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0380.pdf. [Sótt á vefinn 20.06.2012]. – Um 2. gr. 
28

 Frumvarp til laga um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði, þskj. 1, 1. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/111/s/0001.html. [Sótt á vefinn 20.06.2012]. 
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mgr. 2. gr. laganna. Þar sagði að aðili sem réð yfir innherjaupplýsingum er varðaði útgefanda 

mætti ekki stunda viðskipti fyrir eigin reikning eða reikning annarra til að hagnast eða forðast 

fjárhagslegt tjón. Ekkert kom fram í frumvarpinu um hvaða raunverulegu hagsmuna ákvæðinu 

var ætlað að vernda. 

Þar á eftir komu lög nr. 9/1993 um verðbréfaviðskipti, í kjölfar lögfestingar EES-

samningsins á Íslandi með lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Lög um 

verðbréfaviðskipti voru þá löguð að tilskipun Evrópuráðsins nr. 89/592 um samræmingu á 

reglum um innherjaviðskipti. Í VI. kafla laganna var fjallað um meðferð innherjaupplýsinga. Í 

1. tölul. 1. mgr. 23. gr. laganna kom meðal annars fram að aðili sem réð yfir eða hafði aðgang 

að innherjaupplýsingum væri óheimilt að „nýta sér upplýsingarnar, beint eða óbeint, til 

öflunar eða ráðstöfunar verðbréfanna sjálfum sér eða öðrum til hagsbóta“. Ekki var gerð 

frekari skýring á því hvað fólst í því að nýta innherjaupplýsingar. Í frumvarpi til laga nr. 

9/1993 um verðbréfaviðskipti kom þó fram að með orðalaginu beint eða óbeint væri átt við að 

viðkomandi eða þriðji aðili fyrir hans hönd, nýtti sér upplýsingarnar, sjálfum sér eða 

einhverjum öðrum til hagsbóta. Með orðalaginu afla eða ráðstafa var átt við kaup og sölu og 

hvers konar aðrar athafnir til að nýta sjálfum sér eða öðrum til hagsbóta. Til þess að um 

hagsbætur væri að ræða þá var átt við viðskipti til að nýta sér til hagnaðar eða til að forðast 

fjárhagslegt tjón.
29

 Jafnframt var þess getið að ákvæðið ætti að vernda misnotkun á 

innherjaupplýsingum sem gæti annars sett í hættu starfsemi eðlilegs og heilbrigðs 

verðbréfamarkaðar sem og því trausti sem nauðsynlegt er að þar ríki.
30

 

Ákvæði laga um innherjasvik og meðferð innherjaupplýsinga héldust að mestu óbreytt 

með lögum nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti. Innherjasvikaákvæði 1. mgr. 23. gr. laga nr. 

9/1993 varð 1. mgr. 27. gr. laga nr. 13/1996. Það var í raun ekki beint fjallað um neina 

verndarhagsmuni sem innherjasvikaákvæðið átti að ná til. Þá kom í fyrsta skipti ákvæði um 

markaðsmisnotkun, sbr. 30. gr. laganna. Þar kom fram að aðilar og lögaðilar máttu ekki stuðla 

að því að gefa ranga mynd af umfangi viðskipta með verðbréf eða hafa óeðlileg áhrif á 

verðmyndun. Með lögunum var verið að aðlaga íslenskan rétt að ákvæðum samningsins um 

Evrópska efnahagssvæðið með innleiðingu tilskipana Evrópusambandsins.
31

 

                                                 
29

 Frumvarp til laga um verðbréfaviðskipti, þskj. 11, 11. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0011.html. [Sótt á vefinn 20.06.2012]. – Um 23. gr. 
30

 Frumvarp til laga um verðbréfaviðskipti, þskj. 11, 11. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0011.html. [Sótt á vefinn 20.06.2012]. – Um 40. gr. 
31

 Frumvarp til laga um verðbréfaviðskipti, þskj. 102, 97. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/111/s/0001.html. [Sótt á vefinn 20.06.2012]. – Athugasemdir við lagafrumvarp. 
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Með lögum nr. 163/2000 um breytingu á lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, með 

síðari breytingu voru gerðar breytingar á ákvæði innherjaviðskipta og innherji skilgreindur 

sérstaklega, sem og greint á milli flokka innherja. 1. mgr. 27. gr. laga 13/1996 varð að 1. mgr. 

31. gr. laganna og sagði að „innherjum er óheimilt að: 1. nýta trúnaðarupplýsingar, beint eða 

óbeint, til öflunar eða ráðstöfunar verðbréfa [...]“. Þannig að orðalagið um að nýta sér 

upplýsingarnar sjálfum sér eða öðrum til hagsbótar var fjarlægt. Bann við innherjaviðskiptum 

á grundvelli innherjaupplýsinga átti að gilda, óháð því hvort verð bréfanna breyttist. 

Verðbreytingar geta þó gefið vísbendingu um hvort um sé að ræða verðmótandi upplýsingar.
32

 

Í nefndaráliti meirihlutar efnahags- og viðskiptanefndar kom fram að markmiðið með 

breytingu orðalagsins var að gera ákvæðið skýrara og markvissara í framkvæmd. Þar sem að 

innherjaviðskipti geta verið ólögmæt þótt enginn hagnist á þeim, þá var talið villandi að hafa 

orðalagið til hagsbóta í ákvæðinu. Var einnig nefnt að það ætti eftir að koma í ljós hvort 

ákvæðið reyndist fullnægjandi í dómsmálum er varða innherjaviðskipti.
33

 Minnt var á það í 

frumvarpi til laga nr. 163/2000 að ákvæðum um innherjaviðskipti væri ætlað að vernda 

fjárfesta á skipulegum verðbréfamarkaði og skapa markaðnum traust og gagnsæi í 

viðskiptum. Misnotkun innherjaupplýsinga beinist að fjárfestum almennt og því skipulegum 

verðbréfamarkaði í heild. Því voru það hagsmunir markaðarins í heild sem ætlunin var að 

vernda.
34

 

3.2.2 Innherjasvik eftir gildistöku laga nr. 39/2002 

Með lögum nr. 39/2002 um breytingu á lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, með síðari 

breytingu var orðalagið nýta ... til öflunar fellt úr lögunum. Það var eftir niðurstöðu 

Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-601/2001 (Skeljungsmálið) sem þessi breyting var talin 

nauðsynleg:
35

 

 
Málavextir voru þeir að Gunnar Scheving Thorsteinsson, stjórnarmaður í Skeljungi hf., 

var ákærður fyrir að hafa nýtt sér innherjaupplýsingar vegna viðskipta með hlutabréf í 

Skeljungi hf., sbr. 1. tölul. 31. gr. laga nr. 13/1996. Hafði hann fengið vitneskju um 

                                                 
32

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, með síðari breytingum, þskj. 251, 

233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/126/s/0251.html. [Sótt á vefinn 

08.06.2012]. – Fylgiskjal III, kafli 4. 
33

 Nefndarálit um frv. til l. um breyt. á l. nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, með síðari breytingum, þskj. 581, 

233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/126/s/0581.html. [Sótt á vefinn 

02.07.2012]. 
34

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, með síðari breytingum, þskj. 251, 

233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/126/s/0251.html. [Sótt á vefinn 

08.06.2012]. – Um 7. gr. 
35

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, með síðari breytingum, þskj. 527, 

363. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/127/s/0527.html. [Sótt á vefinn 

20.06.2012]. – Um 1. gr. 

http://www.althingi.is/altext/126/s/0251.html
http://www.althingi.is/altext/126/s/0251.html
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óvenju góða rekstrarafkomu á stjórnarfundi þann 24. júní árið 1999 og var sannað að um 

innherjaupplýsingar væri að ræða, sbr. 2. mgr. 26. gr. laga 13/1996. Ákærði gaf þá 

skýringu að þann 15. júní árið 1999 hefði hann fengið greiddar slysabætur frá 

tryggingarfélagi. Hafði hann notað hluta þeirra peninga til að kaupa hlutabréf í félaginu, 

sem honum þótti eðlilegt þar sem hann væri stjórnarmaður í félaginu. Afgangur bótanna 

fór síðan í fyrirtæki sonar hans en þegar það hefði þurft á meira fjármagni að halda hafði 

hann selt hlutabréfin aftur til að láta meira fé í fyrirtækið. Ákvæði 1. tölul. 1. mgr. 27. gr. 

laga 13/1996, fyrir breytingarlög nr. 163/2000, var í gildi þegar brotið átti sér stað. 

Dómur leit til lögskýringarganga til túlkunar ákvæðisins. Taldi dómurinn ekki nægjanlega 

skýrt hvað vakti fyrir meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar þegar huglæga skilyrðið 

til hagsbóta var fellt úr ákvæðinu. Því yrðu trúnaðarupplýsingarnar að vera 

ákvörðunarástæða fyrir viðskiptunum, sbr. orðalagið nýta ... til öflunar. Taldi hann einnig 

að refsiákvæðið til hagsbóta væri forsenda þess að nýta upplýsingarnar. Byggði hann 

niðurstöðu sína sérstaklega á huglæga skilyrðinu nýta ... til öflunar. Taldi dómurinn að 

þar sem nýta ... til öflunar væri ennþá í lögunum þá hefði það ekki verið vilji löggjafans 

að fella það huglæga skilyrði út. Leit dómurinn svo á að ákvæðið gerði að skilyrði að 

beinn og eindreginn ásetningur þyrfti að vera til staðar. Taldi því dómurinn að skýring 

ákærða á kaupum bréfanna væri trúverðug og hann hefði ekki notað 

innherjaupplýsingarnar til þess að kaupa hlutabréfin til þess að hann eða aðrir myndu 

hagnast á þeim.  

 

Í dómi þessum var sannað að innherjinn hafði stundað viðskipti með hlutabréf á meðan hann 

réð yfir innherjaupplýsingum sem væru líklegar til að hafa marktæk áhrif á verð 

hlutabréfanna. Ákæruvaldið þurfti þó að sanna að ásetningur væri til staðar og ósannað þótti 

að innherjaupplýsingarnar væru ákvörðunarástæða fyrir kaupunum. Innherjinn var talinn geta 

sannað að ekki hafi verið um ásetning að ræða með áðurnefndum aðferðum. Dómnum var 

ekki áfrýjað til Hæstaréttar. Var orðalagið nýta ... til öflunar því fellt úr ákvæðinu til að eyða 

óvissunni um að innherjasvik geta átt sér stað, óháð því hvort um sé að ræða ásetning eða 

gáleysi. Eftir breytingu var því innherjum óheimilt „að: 1. afla eða ráðstafa verðbréfum, fyrir 

eigin reikning eða annarra, búi þeir yfir trúnaðarupplýsingum“, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 31. gr. 

laga nr. 13/1996.  

Lög nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti felldu síðan lög nr. 13/1996 úr gildi en ákvæðið 

um innherjasvik hélst að mestu óbreytt. Það voru ekki gerðar neinar efnislegar breytingar en 

skipt var út orðalaginu verðbréf fyrir fjármálagerning.
36

 

Það var síðan með lögum nr. 31/2005 um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 

33/2003, með síðari breytingum, sem efnisákvæði meðal annars tilskipunar Evrópuráðsins nr. 

2003/6/EB um innherjaviðskipti og markaðsmisnotkun var lögfest á Íslandi. Var tilskipuninni 

ætlað að fylla í glufur tilskipunar nr. 89/592 um samræmingu á reglum um innherjaviðskipti. 

Breytingar þessar fólu ekki í sér neina efnisbreytingu á innherjasvikaákvæðinu. Ákvæðið 

                                                 
36

 Nefndarálit um frv. til l. um verðbréfaviðskipti, þskj. 1108, 347. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/1108.html. [Sótt á vefinn 04.07.2012]. 
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hljóðaði svo eftir breytingu að innherja væri óheimilt að „afla eða ráðstafa fjármálagerningum 

með beinum eða óbeinum hætti fyrir eigin reikning eða annarra, búi hann yfir 

innherjaupplýsingum.“ Var því bætt við orðalaginu með beinum eða óbeinum hætti til að 

skýra betur hvað felst í innherjasvikum og taka allan vafa af um að ráðstafanir geti með 

óbeinum hætti talist ráðstöfun á viðkomandi hlutum og fallið undir innherjasvik.
37

 Er ákvæðið 

óbreytt í núgildandi lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 

Í Hrd. nr. 279/2011 (Ráðuneytisstjórinn) reyndi á innherjasvikaákvæðið eins og það er 

orðað í núgildandi vvl. Varðandi ástæður innherjans fyrir viðskiptunum kom meðal annars 

fram: 

 
Baldur Guðlaugsson, ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins, gerði grein fyrir að ástæða 

sölu hluta sinna í Landsbanka Íslands hf. hefði verið tvíþætt. Í fyrsta lagi að óheppilegt 

væri sökum stöðu sinnar að eiga hluti í bankanum vegna hversu mikið íslensku bankarnir 

voru til umfjöllunar. Í öðru lagi var það vegna ástandsins sem ríkti í alþjóðlegum og 

innlendum efnahagsmálum, sem væri almenn vitneskja. Voru þessar afsökunarástæður 

ekki taldar nægjanlegar og var Baldur sakfelldur fyrir innherjasvik á grundvelli 1. tölul. 1. 

mgr. 123. gr. vvl. 

 

Sjá má að innherjinn vísaði til þess að hann taldi ekki eðlilegt að hann ætti hlutabréf vegna 

stöðu sinnar. Að auki nefndi hann að ástæða viðskiptanna væri byggð á opinberum 

upplýsingum. Í Héraðsdómi Reykjavíkur nr. S-601/2001 (Skeljungsmálið) þá vísaði innherjinn 

einnig til stöðu sinnar sem ástæðu viðskiptanna og að auki persónulegs fjárhags. Í þessum 

tveimur málum var því um að ræða svipaðar afsökunarástæður, að undanskyldu því að í Hrd. 

nr. 279/2011 (Ráðuneytisstjórinn) var einnig vísað til opinberra upplýsinga sem hugsanlegt 

væri að almennur fjárfestir hefði notað til að byggja fjárfestingarákvörðun sína á. Því má ætla 

að þetta sýni að brottfelling orðalagsins nýta ... til öflunar hafi skilað settu markmiði að ekki 

þurfi lengur að sýna fram á beinan og eindreginn ásetning og ekki sé lengur litið til huglægrar 

afstöðu innherjans þegar hann ræður yfir innherjaupplýsingum. Viðskipti innherja á meðan 

þeir ráða yfir innherjaupplýsingum eru því líklega alltaf bönnuð í dag, nema annað komi 

sérstaklega fram í lögum. Það er því mjög líklegt að niðurstaða í Héraðsdómi Reykjavíkur nr. 

S-601/2001 (Skeljungsmálið) hefði orðið önnur í dag miðað við þessar breytingar. 

                                                 
37

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum, þskj. 767, 

503. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/131/s/0767.html. [Sótt á vefinn 

10.06.2012]. – Um 14. gr. 
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3.3 Undanþágur frá banni við innherjaviðskiptum. 

Til að átta sig á því hversu rúmt ákvæði 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. vvl. virðist vera orðið er gott 

að skoða þær undanþágur sem gilda frá banni við innherjaviðskiptum. Í 3. mgr. 123. gr. vvl. 

er að finna undanþáguákvæði frá 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. laganna. Þar segir að: 

 
Ákvæði 1. tölul. 1. mgr. á ekki við um:  

1. viðskipti innherja þar sem fullnægt er gjaldfallinni samningsskyldu til að afla eða 

ráðstafa fjármálagerningum sem stofnað var til áður en innherjinn komst yfir 

innherjaupplýsingarnar, 

2. viðskipti þar sem fylgt er beinum fyrirmælum viðskiptavinar um ráðstöfun, pöntun eða 

miðlun fjármálagerninga eða þar sem framfylgt er með venjubundnum hætti 

samningsbundinni skyldu um viðskiptavaka í samræmi við ákvæði XII. kafla. 

 

Ákvæði þetta var innleitt með lögum nr. 31/2005 um breytingu á lögum um 

verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum. Er hér um að ræða innherjaviðskipti 

sem teljast lögleg þar sem ákvörðun viðskipta hefur verið tekin fyrir tilurð innherjaupplýsinga 

eða að annað hvort kaupandi eða seljandi hafi ekki vitneskju um innherjaupplýsingar. 

3.3.1 Gjaldfallin samningsskylda 

Varðandi gjaldfallna samningsskyldu þá þarf innherji að sýna fram á að hann sé að efna 

skyldu samkvæmt samningi sem gerður hefur verið áður en hann réð yfir 

innherjaupplýsingum, til dæmis framvirkur samningur um hlutabréf. Því heimilar 

undanþáguákvæðið að aðili geti fullnægt samningsbundinni skyldu sinni þegar að gjalddaga 

samningsins kemur.
38

 Valréttarsamningur aftur á móti veitir samningsaðila rétt en ekki skyldu 

til að kaupa eða selja andlag samningsins á fyrir fram ákveðnu verði, innan ákveðins tíma, 

sbr. 23. tölul. 2. gr. laga nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti. Því er ekki um gjaldfallna 

samningsskyldu að ræða hjá þeim sem á valrétti, heldur ákvörðun um að nýta hann. Ef aðili 

nýtir því valrétti og ræður yfir innherjaupplýsingum myndi það teljast til innherjasvika, þrátt 

fyrir að valréttarsamningur hafi verið gerður fyrir tilurð innherjaupplýsinga. Aftur á móti ef sá 

sem á að efna valréttarsamning ræður yfir innherjaupplýsingum, en ekki sá sem á valrétt, þá 

myndi það ekki teljast til innherjasvika.
39

 Því hefur verið haldið fram að undantekningarlaust 

bann við nýtingu valréttar þegar innherjaupplýsingar eru til staðar, sé órökrétt og þjóni ekki 

                                                 
38

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum, þskj. 767, 

503. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/131/s/0767.html. [Sótt á vefinn 

10.06.2012]. – Um 14. gr. 
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 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum, þskj. 767, 

503. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/131/s/0767.html. [Sótt á vefinn 

10.06.2012]. – Um 14. gr. 
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verndarhagsmunum sem innherjaviðskipti byggja á.
40

 Það að nýta heldur ekki 

valréttarsamning sem er til dæmis í hagnaði gæti verið miðlun útaf fyrir sig að einhverjar 

innherjaupplýsingar liggi fyrir sem hafa áhrif á markaðsverð og fer því gegn hagsmunum 

innherjasvikaákvæðisins.
41

 

3.3.2 Fyrirmæli viðskiptavinar 

Það geta komið upp tilvik þar sem fjármálafyrirtæki ræður yfir innherjaupplýsingum en 

viðskiptavinir þeirra ekki. Hér þarf að vera um að ræða nákvæma afmarkaða pöntun, með 

sannanlegum hætti, sem viðskiptavinur beinir til fjármálafyrirtækis um kaup eða sölu á 

ákveðnum fjármálagerningi. Óskilgreind ósk um kaup eða sölu er því ekki nægjanleg, til 

dæmis samningur um eignastýringu. Fjármálafyrirtækið er í raun ekki að afla eða ráðstafa 

fjármálagerningi þegar það framkvæmir viðskipti fyrir viðskiptavin eftir beinum fyrirmælum 

hans. Þannig stuðlar ákvæðið að því að fjármálafyrirtæki geti sinnt þjónustu sinni við 

viðskiptamenn sína, þótt þau ráði yfir innherjaupplýsingum. Sé viðskiptavinur á einhvern hátt 

tengdur fjármálafyrirtæki, til dæmis deild innan þess, þá getur það aftur á móti orðið til þess 

að um innherjasvik sé um að ræða.
42

 Ef tekið er dæmi um eignastýringu sem fer þannig fram 

að notuð er fyrirfram ákveðin fjárfestingarstefna þá veit fjárfestirinn ekki endilega af 

viðskiptunum fyrr en hann fær viðskiptayfirlit í hendurnar. Ef fjármálafyrirtækið myndi 

stunda viðskipti fyrir hönd fjárfesta þegar hann réði yfir innherjaupplýsingum tengdum 

viðskiptunum þá væri hann fræðilega séð búinn að brjóta gegn 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. vvl. 

Því ætti gegn og skynsamur fjárfestir að fara til fjármálafyrirtækisins og segja því að ekki 

mætti stunda ákveðin viðskipti.
43

 

3.3.3 Samningsbundin skylda um viðskiptavaka 

Hægt er að stunda innherjaviðskipti þegar um er að ræða formlegan samning um 

viðskiptavaka
44

, sem hefur verið birtur. Viðskiptin verða að vera venjubundin, í samræmi við 

samningsbundna skyldu samkvæmt ákvæðum XII. kafla vvl. Það geta verið eðlilegar og 

lögmætar ástæður fyrir því að breyta frá venjubundnum viðskiptum fjármálafyrirtækis um 

                                                 
40

 Aðalsteinn E. Jónasson: „Nýta...til öflunar...“, bls. 295. 
41

 Aðalsteinn E. Jónasson: „Nýta...til öflunar...“, bls. 297. 
42

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum, þskj. 767, 

503. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/131/s/0767.html. [Sótt á vefinn 

10.06.2012]. – Um 14. gr. 
43

 Aðalsteinn E. Jónasson: „Nýta...til öflunar...“, bls. 299. 
44

 Um viðskiptavaka segir í 1. mgr. 116. gr. „Fjármálafyrirtæki sem hefur heimild til verðbréfaviðskipta getur 

með samningi við útgefanda fjármálagerninga skuldbundið sig til að vera viðskiptavaki, þ.e. kaupa og selja fyrir 

eigin reikning eða reikning útgefanda tiltekna fjármálagerninga, í því skyni að greiða fyrir að markaðsverð 

skapist á þeim.“ 
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viðskiptavakt, þegar innherjaupplýsingar liggja fyrir. Það þætti því óeðlilegt að fyrirskipað 

væri í lögum að innherjasvikareglur ættu ekki við, við þessar aðstæður, og því þarf að fara 

mat á virkni kínamúra í hverju tilviki fyrir sig.
45

 Kínamúrar eiga að koma í veg fyrir 

hagsmunaárekstra í verðbréfaviðskiptum, sbr. 8. gr. vvl. 

Það má því sjá að undanþágur frá banni við innherjaviðskiptum eru mjög takmarkaðar. 

Gera þær ráð fyrir að aðila sé í raun ávalt óheimilt að stunda viðskipti með fjármálagerninga 

ef hann ræður yfir innherjaupplýsingum. Einu skiptin þar sem innherja er í raun heimilt að 

stunda viðskipti er þegar hann á ekki kost á öðru þar sem hann er að uppfylla samningsbundna 

skyldu.  

                                                 
45

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum, þskj. 767, 
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4 Evrópuréttur 

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir EES samningurinn) var lögfestur á 

Íslandi með lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Markmið EES samningsins er 

samkvæmt 1. gr. samningsins „að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og 

efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum“, til að 

mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði í gegnum fjórfrelsið
46

. Um innleiðingu tilskipana 

Evrópusambandsins í landsrétt segir, sbr. b-lið 7. gr. EES samningsins, að stjórnvöld hafi val 

um form og aðferð innleiðingar tilskipana, að því leiti að inntak þeirra náist. 123. gr. vvl. um 

innherjasvik er byggð á tilskipun Ráðsins frá 13. nóvember 1989 um samræmingu á reglum 

um innherjaviðskipti nr. 89/592/EBE (hér eftir innherjatilskipunin) og tilskipun Evrópuþings 

og Ráðsins frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun (markaðssvik) nr. 

2003/6/EB (hér eftir MAD tilskipunin). Markmið Evrópska efnahagssvæðisins er meðal 

annars að leitast eftir sambærilegri túlkun innherjasvikaákvæðisins innan efnahagssvæðisins. 

Gott getur því verið að skoða markmið og tilgang tilskipana sem eiga við í hvert sinn, greina 

hvernig þær eru túlkaðar í Evrópurétt og bera saman við landsrétt. 

4.1 Innherjatilskipunin 

Eins og fram hefur komið er innherjasvikaákvæðið meðal annars byggt á 

innherjatilskipuninni. 1. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar kveður á um bann við viðskiptum 

innherja á meðan þeir ráða yfir innherjaupplýsingum. Í íslenskri útgáfu á tilskipuninni segir:  

 
aðildarríkin skulu banna sérhverjum þeim aðila sem hefur aðgang að 

innherjaupplýsingum: [...] 

að nýta sér þær til öflunar eða ráðstöfunar sjálfum sér eða þriðja aðila til framdráttar, 

beint eða óbeint, á framseljanlegum verðbréfum útgefanda eða útgefenda sem þessar 

upplýsingar taka til. 

 

Í enskri útgáfu á innherjatilskipuninni
47

 virðist orðalagið taking advantage of that information 

with full knowledge of the facts verða að nýta í íslenskri útgáfu tilskipunarinnar. Íslensk 

þýðing gæti einnig verið að notfæra sér upplýsingarnar með fullri vitneskju um 

staðreyndirnar. Þá er átt við þær staðreyndir að aðilinn viti að hann sé að notfæra sér 

innherjaupplýsingar. Evrópudómstóllinn hefur túlkað orðalagið sem svo að það gat falið í sér 

                                                 
46

 Fjórfrelsið er frjálsir vöruflutningar, frjálsir fólksflutningar, frjáls þjónustustarfsemi og frjálsir 

fjármagnsflutningar, sbr. a. til d-lið 2. mgr. 1. gr. EES samningsins. 
47

 „Each Member State shall prohibit any person who [...] possesses inside information from taking advantage of 

that information with full knowledge of the facts by acquiring or disposing of for his own account or for the 

account of a third party, either directly or indirectly, transferable securities of the issuer or issuers to which that 

information relates.“ 
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misskilning um skilyrði ásetnings af hálfu innherja til að um innherjasvik væri að ræða, sbr. 

forúrskurður Evrópudómstólsins í máli Spector Photo Group NV og Chris Van Raemdonck 

gegn Fjármálaeftirliti Belgíu frá 23. desember, mál nr. C-45/08 (Spector) sem reifaður verður 

síðar. Eins og áður hefur komið fram var innherjatilskipunin innleidd með lögum nr. 9/1993 

um verðbréfaviðskipti. Þar kom fram að innherji verður að hafa nýtt sér 

innherjaupplýsingarnar til öflunar á verðbréfum sér eða öðrum til hagsbóta. Má álykta að við 

innleiðingu laga nr. 9/1993 um verðbréfaviðskipti hafi þessi misskilningur sem 

Evrópudómstóllinn talaði um komið fram í Héraðsdómi Reykjavíkur nr. S-601/2001 

(Skeljungsdómurinn). 

Í formála innherjatilskipunarinnar kemur fram að tilgangur hennar var að samræma 

ákvæði laga og stjórnsýslufyrirmæli í aðildarríkjunum til að greiða fyrir starfsemi innri 

markaðarins. Markaður með framseljanleg verðbréf er mikilvægur þáttur í fjármögnun aðila í 

atvinnulífinu og því var talið nauðsynlegt að hann gæti starfað eðlilega og gengt sínu 

hlutverki á sem árangursríkan hátt. Var það talið háð því trausti sem fjárfestar höfðu á honum 

og því nauðsynlegt að tryggja að þeir höfðu allir sömu réttindi og veitt vernd fyrir því að 

innherjaupplýsingar væru misnotaðar. Því þurfti að koma í veg fyrir að ákveðnum fjárfestum 

væri mismunað á kostnað annarra. Það yrði gert með því að koma í veg fyrir innherjasvik, það 

er að aðilar notfæri sér innherjaupplýsingar.
48

 Að lokum má þess geta að í 

innherjatilskipuninni kom fram að aðildarríkin mættu taka upp strangari ákvæði en kom fyrir í 

tilskipuninni, ef þau giltu almennt jafnt um alla, sbr. 6. gr. innherjatilskipunarinnar. 

4.2 MAD tilskipunin 

Það má segja að MAD tilskipunin setji lágmarksreglur um heilindi sem allir meðlimir 

markaðarins verða að virða og innihaldi viðeigandi ákvæði fyrir óviðunandi hegðun.
49

 

Innherjasvikaákvæði 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. vvl. er byggt á 1. mgr. 2. gr. MAD 

tilskipunarinnar. Markmið MAD tilskipunarinnar er að gera einn heilan og óskiptan markað 

fyrir fjármálaþjónustu.
50

 Lagarammi Bandalagsins var talinn ófullnægjandi til að vernda 

heildarvirkni markaðarins. Reglur aðildarríkjanna voru mismunandi sem skapaði óvissu hjá 

rekstaraðilunum um hugtök, skilgreiningar og framfylgd og enga löggjöf um verðsamráð eða 

miðlun misvísandi upplýsinga var að finna í sumum aðildarríkjunum.
51

 Markaðssvik er 

samheiti yfir innherjasvik og markaðsmisnotkun. Markmiðið með löggjöf um innherjasvik og 

                                                 
48

 Heimild er formáli innherjatilskipunarinnar sem er ekki merktur með málsgreinanúmerum. 
49

 Grundmann: European Company Law, bls. 455. 
50

 1. mgr. formála MAD tilskipunarinnar. 
51

 11. mgr. formála MAD tilskipunarinnar. 
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markaðsmisnotkun er það sama, það er að stuðla að heildarvirkni fjármálamarkaða 

Bandalagsins og traust fjárfesta á þessum mörkuðum. Var talið nauðsynlegt að setja 

sameiginlegar reglur innan Bandalagsins til að koma í veg fyrir bæði innherjasvik og 

markaðsmisnotkun.
52

 Breytingar höfðu verið á fjármálamörkuðum sem og löggjöf 

Bandalagsins frá samþykkt innherjatilskipunarinnar. Því var talið nauðsynlegt að skipta um 

tilskipun til að tryggja samræmi við löggjöf um markaðssvik
53

. Átti MAD tilskipunin að loka 

fyrir smugur á löggjöf Bandalagsins sem aðilar gætu nýtt sér til ólögmæts athæfis.
54

 Varðandi 

notkun á innherjaupplýsingum segir að það geti „falist í því að kaupa eða afhenda 

fjármálagerninga þegar sá sem það gerir veit eða ætti að vita að um innherjaupplýsingar er að 

ræða. Í þessu sambandi skulu lögbær yfirvöld taka afstöðu til þess sem eðlilegur og sanngjarn 

aðili myndi vita eða ætti að vita við tilteknar aðstæður.“
55

 Þegar aðili hefur ákveðið að afla 

eða ráðstafa fjármálagerningi áður en hann komst yfir innherjaupplýsingar skal það í sjálfu sér 

ekki falla undir nýtingu á innherjaupplýsingum.
56

 

Í enskri útgáfu MAD tilskipunarinnar varð töluverð efnisbreyting á 1. mgr. 2. gr.
 57

 

tilskipunarinnar, er varðar innherjasvik. Fellt var út skilyrðið with full knowledge of the facts 

og kom í staðinn nota (e. using). Íslensk útgáfa hafði þó engar efnisbreytingar að geyma. 

Frekari grein verður gerð fyrir efnisbreytingu tilskipunarinnar í forúrskurði 

Evrópudómstólsins í máli nr. C-45/08 (Spector). Varðandi heimild aðildarríkja til að setja 

strangari ákvæði en tilskipunin kveður á um, þá kom það upp í áliti lögsögumanns
58

 

Evrópudómstólsins í máli nr. C-45/08 (Spector). Þar kom fram að aðildarríkin skyldu leitast 

eftir fullri samræmingu í landslög þegar kom að 1. mgr. 2. gr. MAD tilskipunarinnar.
59

 

4.3 Framkvæmd í Evrópurétt 

Evrópudómstóllinn hefur heimild til að kveða upp forúrskurði, sbr. 267. gr. Sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins
60

. Þar segir að dómstólar aðildarríkjanna geti óskað úrskurðar 
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 12. mgr. formála MAD tilskipunarinnar. 
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 Í enskri útgáfu MAD tilskipunarinnar er talað um markaðsmisnotkun (e. market manipulation) og því hægt að 

gera ráð fyrir að það hafi verið að tryggja samræma löggjöf um markaðsmisnotkun en innherjatilskipunin náði 

ekki til markaðsmisnotkunar. 
54

 13. mgr. formála MAD tilskipunarinnar. 
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 18. mgr. formála MAD tilskipunarinnar. 
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 30. mgr. formála MAD tilskipunarinnar. 
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 „Member States shall prohibit any person [...] who possesses inside information from using that information 

by acquirin or disposing of, or by trying to acquire or dispose of, for his own account or for the account of a third 

party, either directly or indirectly, financial instruments to which that information relates.“ 
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 e. Advocate General. Lögsögumenn eru sérfróðir menn á sviði lögfræðinnar sem skila sérfræðiálitum, sbr. 

252. gr. Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (e. The Treaty on the Function of the European Union). 
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 81. mgr. álits lögsögumanns Evrópudómstólsins í máli nr. C-45/08 (Spector).  
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 e. The Treaty on the Function of the European Union. 
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Evrópudómstólsins um hvernig túlka eigi tiltekin atriði Evrópuréttar í samræmi við þær 

spurningar sem dómstóll aðildarríkis leggur fram. Úrskurðir þessir eru dómstólum 

aðildarríkjanna aðeins til leiðbeiningar á því hvernig túlka eigi gildandi Evrópurétt og er 

endanleg niðurstaða í höndum dómstóla aðildarríkjanna. Evrópudómstóllinn á aðeins að svara 

spurningum sem tengjast úrlausn málsins. Aðildarríkin eiga síðan að leitast eftir samræmingu 

á túlkun landsréttar og Evrópuréttar. Evrópudómstóllinn úrskurðaði í máli Ipourgos 

Ikonomikon og Proistamenos DOI Amfissas gegn Charilaos Georgakis frá 10 maí 2007, mál 

nr. C-391/04 (Georgakis) hvernig ætti að túlka 1. mgr. 2. gr. innherjatilskipunarinnar og í 

máli nr. C-45/08 (Spector) hvernig ætti að túlka 1. mgr. 2. gr. MAD tilskipunarinnar. Í báðum 

þessum úrskurðum var litið til þess hvenær aðilar teljast hafa nýtt sér innherjaupplýsingar til 

öflunar fjármálagernings sem og markmið og tilgangs tilskipananna. Þótt innherjatilskipunin 

hafi verið í gildi í máli nr. C-391/04 (Georgakis) þá voru markmið tilskipunarinnar þau sömu 

og MAD tilskipunarinnar, það er að tryggja að aðilar standi jafnir í viðskiptum sín á milli og 

til að koma í veg fyrir misnotkun á innherjaupplýsingum. Getur því verið gagnlegt að skoða 

túlkun dómstólsins í málum þessum og varpað ljósi á túlkun innherjasvikaákvæðisins. 

4.3.1 Forúrskurður í Georgakis málinu 

Í máli nr. C-391/04 (Georgakis) voru málavextir þeir að Georgakis og ákveðnir meðlimir 

fjölskyldu hans (hér eftir Georgakis hópurinn) voru aðal eigendur og stjórnarmenn félagsins 

Parnassos. Hlutabréf í Parnassos fóru lækkandi og þá ákvað hópurinn, eftir ráðleggingu 

ráðgjafa þeirra, að kaupa og selja bréf sín á milli til þess að hækka verð hlutabréfanna. 

Fjármálaeftirlitið í Grikklandi
61

 ákvað í kjölfarið að sekta Georgakis fyrir notkun á 

innherjaupplýsingum. Dómstóllinn í Grikklandi ákvað að leita forúrskurðar 

Evrópudómstólsins um meðal annars hvort það teldist að nýta
62

 sér innherjaupplýsingar þegar 

aðaleigendur og meðlimir stjórnar ákveða að eiga viðskipti sín á milli til þess að hafa áhrif á 

verð hlutabréfa.
63

 

Evrópudómstóllinn taldi að upplýsingarnar sem að hópurinn réði yfir, væru 

innherjaupplýsingar í skilningi 1. mgr. 1. gr. innherjatilskipunarinnar.
64

 Taldi dómstóllinn að 

skoða þyrfti hvort að upplýsingarnar hefðu verið nýttar í skilningi 1. mgr. 2. gr. 

innherjatilskipunarinnar.
65

 Vísaði hann til tilgangs tilskipunarinnar sem væri að tryggja að 
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 e. The Capital Markets Commission. 
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 eða að notfæra sér upplýsingarnar með fullri vitneskju um staðreyndirnar. 
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 23. mgr. í máli nr. C-391/04 (Georgakis). 
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 34. mgr. í máli nr. C-391/04 (Georgakis). 
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 36. mgr. í máli nr. C-391/04 (Georgakis). 
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aðilar sem eiga viðskipti sín á milli, standi jafnfætis og að koma í veg fyrir misnotkun á 

upplýsingum.
66

 Því taldi hann að þar sem að aðilarnir sem áttu viðskipti sín á milli, réðu allir 

yfir sömu upplýsingum, þá félli þetta ekki undir 1. mgr. 2. gr. innherjatilskipunarinnar um að 

nýta sér upplýsingarnar.
67

 

4.3.2 Forúrskurður í Spector málinu 

Í máli nr. C-45/08 (Spector) voru málavextir á þá leið að útgefandinn Spector Photo Group 

NV (hér eftir Spector), belgískt fyrirtæki sem skráð var á hlutabréfamarkað, sem og Chris Van 

Raemdonck, einn af framkvæmdarstjórum Spectors, keyptu bréf á meðan þeir réðu yfir 

innherjaupplýsingum. Eftir að Spector og Van Raemdonck höfðu keypt bréf í fyrirtækinu, 

tilkynnti Spector viðskiptastefnu sína sem og rekstrarafkomu. Við það hækkuðu bréfin 

töluvert. Í framhaldinu lagði fjármálaeftirlitið í Belgíu
68

 sekt á Spector og Van Raemdonck 

vegna innherjasvika. Áfrýjuðu aðilar máls til æðra dómstigs sem leitaði forúrskurðar 

Evrópudómstóls. Spurt var um hvort að aðildarríki þyrftu að samræma ákvæði MAD 

tilskipunarinnar og landslög að fullu eða hvort lágmarkssamræming væri nægjanleg.
69

 Að 

auki var spurt um hvort það væri nægjanleg sönnun varðandi nýtingu innherja á 

innherjaupplýsingum, það að hann hafi ráðið yfir upplýsingunum þegar hann stundaði 

viðskipti með fjármálagerninga,
70

 en ef svarið yrði neikvætt ætti þá að gefa sér að beiting 2. 

gr. MAD tilskipunarinnar geri fyrirfram ráð fyrir að ásetningur hafi verið til staðar að nýta 

innherjaupplýsingarnar.
71

  

Varðandi samræmingu landsréttar og MAD tilskipunarinnar þá taldi Evrópudómstóllinn 

ekki sitt hlutverk að svara henni þar sem að hún tengdist ekki úrlausn málsins.
 72

 Þegar 

viðskipti aðilanna áttu sér stað þá voru í gildi belgísku lögin frá 2. ágúst 2002. 1. mgr. 25. gr. 

sem kváðu á um að: 

 
Aðili sem ræður yfir innherjaupplýsingum er bannað að: 

(a) að nýta sér upplýsingarnar til öflunar eða ráðstöfunar, eða reyna að afla eða ráðstafa, 

fyrir eigin reikning eða reikning þriðja aðila, með beinum eða óbeinum hætti, 

fjármálagerningum sem upplýsingarnar tengjast eða tengdum fjármálagerningum.
73
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Þannig að þegar brotið átti sér stað þá kvað ákvæðið ekki á um strangara eða vægara bann en 

MAD tilskipunin. Breytingar belgísku laganna 22. desember 2003 höfðu í för með sér að ekki 

þarf lengur að nýta sér innherjaupplýsingar til að um innherjasvik sé um að ræða.
74

 Er því um 

að ræða strangara bann innherjasvika en MAD tilskipunin kveður á um. Tengdist því ákvæði 

núgildandi laganna ekki úrlausn málsins. 

Varðandi skilgreiningu á orðalaginu nýta þá benti Evrópudómstóllinn á að 1. mgr. 2. gr. 

MAD tilskipunarinnar greinir frá tveimur þáttum sem þarf að uppfylla þannig að aðilar falli 

undir ákvæðið. Það er, aðilarnir sem líklegir eru til þess að teljast innherjar og efnislegu 

aðgerðirnar sem mynda viðskiptin.
75

 Í tengslum við þetta þá kveður ákvæðið ekki berum 

orðum á um huglæg skilyrði í sambandi við áform þessara efnislegu aðgerðar. Ákvæðið 

kveður ekki á um hvort að innherji þurfi að vera knúinn áfram af spákaupmennsku, 

óheiðarleika, ásetningi eða gáleysi. Heldur er ekki að finna hvort nauðsynlegt sé að staðfesta 

að innherjaupplýsingar hefðu haft afgerandi áhrif á fjárfestingarákvörðunina eða hvort að 

innherji hefði sjálfur þurft að vita að um innherjaupplýsingar hefði verið að ræða.
76

 Þar sem 

að orðalagið with full knowledge of the facts er ekki lengur í ákvæðinu er innherjum núna 

bannað að nýta upplýsingarnar í viðskiptum. Í tengslum við þetta, þá var markmið MAD 

tilskipunarinnar meðal annars að fylla inn í glufur sem voru í innherjatilskipuninni. Taldi 

Evrópudómstóllinn að innherjatilskipunin fæli í sér hættu á ósamræmi á túlkun 

aðildarríkjanna en í sumum aðildarríkjum hafði löggjafinn talið andlegan þátt nauðsynlegan 

við mat á beitingu ákvæðisins.
77

 Að auki var orðalaginu notfæra sér breytt í að nýta. 

Breytingarnar áttu að útiloka þætti eins og ásetning og tilgang í skilgreiningunni á 

innherjasvikum.
78

 Taldi Evrópudómstóllinn að MAD tilskipunin skilgreini því innherjasvik 

hlutlægt, án þarfar að vísa til ásetnings. Var þetta gert til að ná heildar samræmingu laganna í 

aðildarríkjunum.
79

 Ákvörðun að eiga viðskipti með fjármálagerninga er byggð á mörgum 

breytum og þegar aðilinn ræður yfir innherjaupplýsingum þá hljóta upplýsingarnar að eiga 

sinn þátt í ákvarðanatökunni.
80

 Það að refsiaðgerðir gagnvart innherjasvikum væru byggðar á 

huglægu mati aðila, myndi því veikja virkni laganna. Skilvirk framkvæmd banns við 
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innherjasvikum er því byggð á takmörkunum að halda uppi vörnum byggðum á huglægum 

rökum. Það væri gert til að gera kleift að leggja hömlur á brot sem og að koma í veg fyrir 

áhrifarík brot á ákvæðinu.
81

 

Mannréttindasáttmáli Evrópu
82

 (hér eftir MSE) kveður á um í 2. mgr. 6. gr. MSE að hver 

sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus uns sekt hans er sönnuð 

með lögum. Hefur Mannréttindadómstóllinn túlkað það sem svo að 2. mgr. 6. gr. MSE útiloki 

ekki að álykta megi um staðreyndir. Þó þurfa ríki að einskorða sig innan skynsamlegra marka 

og taka til greina mikilvægi þess sem er í húfi og viðhalda rétti aðila til varnar.
83

 

Evrópudómstóllinn taldi að 2. mgr. 6. gr. MSE útilokaði því ekki ályktun 1. mgr. 2. gr. MAD 

tilskipunarinnar að ásetningur aðila innherjasvika geti verið ályktaður skilyrðislaust af 

efnisþætti lagabrotsins, að því gefnu að ályktunin sé opin afsönnun og réttur að taka til varnar 

sé tryggður.
84

 Með markmiðum MAD tilskipunarinnar að leiðarljósi hefur því löggjafi 

Evrópusambandsins tileinkað sér hlutlæga skilgreiningu við mat á innherjasvikum. Það þýðir 

þó ekki að hver sem er, sem ræður yfir innherjaupplýsingum og stundar viðskipti með 

fjármálagerninga, verði talinn sekur um innherjasvik í hvert skipti.
85

 Ef svo væri, myndi það 

þýða að hætta væri á að ákvæðið yrði of rúmt og færi út fyrir það sem væri viðeigandi og 

nauðsynlegt til að mæta markmiðum MAD tilskipunarinnar. Því yrði hætta á að viss viðskipti 

með fjármálagerninga yrðu bönnuð sem ekki endilega brjóta í bága við hagsmuni sem 

tilskipuninni er ætlað að vernda. Því sé nauðsynlegt að greina á milli nýtingu á 

innherjaupplýsingum sem brýtur í bága við hagsmunina og nýtingu sem gerir það ekki.
86

  

Að lokum nefndi Evrópudómstóllinn að formáli MAD tilskipunarinnar nefnir nokkur 

dæmi um hvað felur ekki í sér nýtingu á innherjaupplýsingum þegar innherji sem ræður yfir 

innherjaupplýsingum, stundar viðskipti með fjármálagerninga.
87

 Má þar nefna 29. mgr. 

formála tilskipunarinnar sem segir að aðgangur að innherjaupplýsingum annars fyrirtækis sem 

eru nýttar í almennu yfirtökutilboði eða tilboði til sameiningar, er ekki eitt og sér innherjasvik. 

Ástæðan fyrir því er að hlutabréfin eru síðan keypt á hærra verði og stangast það ekki á við 

hagsmuni tilskipunarinnar.
88

 Jafnframt segir í 30. mgr. formálans að þar sem að öflun og 
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ráðstöfun fjármálagerninga hefur í för með sér fyrri ákvörðun aðilans sem framkvæmir 

viðskiptin, að framkvæmd viðskiptana er ekki nýting innherjaupplýsinga. Ef þessi 

skilgreining væri ekki þá myndi ákvörðun aðila um að hefja almenna yfirtöku teljast til 

innherjaupplýsinga. Slíkt myndi því fara út fyrir hvað væri viðeigandi og nauðsynlegt til að ná 

markmiðum MAD tilskipunarinnar. Auk þess gæti það komið í veg fyrir yfirtökur sem myndi 

hafa óhagstæð áhrif á skilvirka starfsemi fjármálamarkaða.
89

 

Því taldi Evrópudómstóllinn að túlkun á 1. mgr. 2. gr. MAD tilskipunarinnar sé að ef 

innherji sem ræður yfir innherjaupplýsingum, „aflar eða ráðstafar, reynir að afla eða ráðstafa, 

fyrir eigin reikning eða reikning þriðja aðila, beint eða óbeint, fjármálgerningum sem tengjast 

upplýsingunum“
90

 að þá hafi innherjinn nýtt sér upplýsingarnar innan merkingar ákvæðisins. 

Aftur á móti skal það vera án þess að spilla fyrir rétti á vörn og aðilinn skal eiga rétt á að vísa 

ályktuninni á bug. Til að ákvarða hvort innherji sem ræður yfir innherjaupplýsingum hafi 

brotið gegn ákvæðinu þarf að skoða tilgang MAD tilskipunarinnar sem er að verja heilindi 

fjármálamarkaðanna og auka traust fjárfesta. Traustið felur í sér að tryggja að allir standi 

jafnir og að þeir séu verndaðir gegn misnotkun á innherjaupplýsingum.
91
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5 Niðurstöður 

Markmið ritgerðarinnar var að greina hvernig 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. laga nr. 108/2007 um 

verðbréfaviðskipti er túlkaður í íslenskum rétti, með hliðsjón af túlkun Evrópudómstólsins á 

ákvæðinu.  Meginmarkmið ákvæðisins virðist vera að koma í veg fyrir misnotkun 

innherjaupplýsinga. Einungis innherjar geta fallið undir innherjasvikaákvæðið. Í raun getur 

hver sem er orðið innherji, svo framarlega sem hann ræður yfir innherjaupplýsingum sem 

snerta fjármálagerning útgefanda. Við mat á því hvort að upplýsingar séu innherjaupplýsingar 

skiptir mestu máli hvort hinn gegni og skynsami fjárfestir geti byggt fjárfestingarákvörðun 

sína á upplýsingunum. Því ætti innherji ávallt að geta gert sér grein fyrir því hvort hann ráði 

yfir innherjaupplýsingum. Þær þurfa ekki að eiga uppruna sinn hjá útgefandanum eða 

starfsmönnum hans en um leið og þær eru orðnar opinberar þá er ekki lengur um 

innherjaupplýsingar að ræða. Útgefandinn hefur síðan möguleika á að fresta birtingu 

innherjaupplýsinga en þá er það á hans ábyrgð að sanna lögmæti frestunarinnar. Innherjasvik 

geta því átt sér stað þegar innherjaupplýsingar hafa ekki verið gerðar opinberar og snerta 

fjármálagerning útgefanda.  

Þegar Skeljungsdómurinn svokallaði féll, þá þurfti innherji að hafa nýtt sér upplýsingarnar 

til öflunar sér til hagsbóta. Taldi dómurinn að beinn og eindreginn ásetningur þyrfti að vera til 

staðar. Orðalagið nýta ... til öflunar virðist hafa sett skyldu á ákæruvaldið að sanna ásetning 

innherja. Ekki var talið nægjanlegt að sanna að innherjinn hafi ráðið yfir innherjaupplýsingum 

er hann átti viðskipti með fjármálagerninga, ef innherjinn gat komið með einhverjar huglægar 

afsökunarástæður. Breytingarlög nr. 39/2002 áttu síðan að eyða óvissunni, þannig að 

innherjasvik geti átt sér stað óháð því hvort um sé að ræða ásetning eða gáleysi. Þannig að til 

að innherji geti orðið sekur um innherjasvik, þá þarf hann í kjölfar laganna einungis að ráða 

yfir innherjaupplýsingum. Það er hægt að nefna dæmi þar sem innherji ræður yfir 

innherjaupplýsingum um verulega góða afkomu útgefanda og ákveður að selja hlutabréf í 

útgefandanum áður en áhrif upplýsinganna koma fram. Slíkt tilvik gæti því talist til 

innherjasvika í dag, þótt hann eigi viðskipti gegn líklegum áhrifum upplýsinganna. Að sama 

skapi ætti innherji ekki að geta nýtt sér valréttarsamning þegar hann er í hagnaði, ef hann 

ræður yfir innherjaupplýsingum. Jafnframt ættu tveir aðilar sem ráða yfir sömu 

innherjaupplýsingunum ekki að getað stundað viðskipti. Ákvæðið í íslenskum rétti lítur því 

ekki til þess hvort að aðili hafi stundað viðskipti sér til hagsbóta eða hvort hann hafi nýtt sér 

eða misnotað upplýsingarnar. Evrópudómstóllinn túlkaði sem svo í Georgakis málinu að 

markmið banns við innherjaviðskiptum hafi verið til að tryggja að aðilar standi jafnir í 
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viðskiptum sín á milli og að koma í veg fyrir misnotkun á innherjaupplýsingum. Því virðist 

samkvæmt túlkun Evrópudómstólsins að innherjasvikaákvæðið eigi ekki að koma í veg fyrir 

að aðilar sem ráða yfir sömu upplýsingum eigi viðskipti sín á milli. 

Leiða má líkur að því að Evrópudómstóllinn myndi líta á sem svo að 1. mgr. 2. gr. MAD 

tilskipunarinnar eigi að samræma að fullu í landsrétt aðildarríkjanna. Evrópudómstóllinn 

túlkaði sem svo í Spector málinu að innherjaupplýsingar eiga alltaf þátt í 

fjárfestingarákvörðun. Því þurfi ekki að sýna fram á ásetning til að brotið sé gegn ákvæðinu, 

þótt að notast sé við í MAD tilskipuninni orðalagið nýta ... til öflunar. Dómstóllinn telur þó 

mikilvægt að innherjinn fái tækifæri að taka til varnar og afsanna ásetninginn. Leggur hann 

mikið vægi á markmið tilskipunarinnar þegar ákvæðið er túlkað sem og mikilvægi orðalagsins 

nýta ... til öflunar. Telur hann nauðsynlegt að greina á milli nýtingar sem brýtur í bága við 

hagsmuni tilskipunarinnar og nýtingar sem gerir það ekki. Ef það væri ekki gert þá væri hætta 

á að ákvæðið yrði túlkað of rúmt og ekki lengur gætt hagsmunanna sem MAD tilskipuninni er 

ætlað að vernda. Gæti það meðal annars leitt til þess að aðilar gætu ekki framkvæmt yfirtöku, 

þar sem þeir réðu yfir innherjaupplýsingum. Myndi það leiða til óhagstæðra áhrifa á skilvirka 

starfsemi fjármálamarkaða. Aftur á móti er erfitt að segja hvort að almennar yfirtökur séu í 

raun bannaðar í íslenskum rétti. Túlkunin á innherjaupplýsingum er að sjálfsprottnar 

upplýsingar eiga ekki að koma í veg fyrir viðskipti. Væri því líklegt að hvers kyns viðskipti 

með sjálfsprottnar innherjaupplýsingar yrðu ekki talin til innherjasvika. 

Í íslenskum rétti er ekki lengur skilyrði að innherjaupplýsingar séu nýttar ... til öflunar, 

sbr. 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. vvl. Þá má segja að ákvæðið sé mun rýmra en MAD tilskipunin 

gerir ráð fyrir. Það rúmt að segja má að það gangi óþarflega langt til að ná markmiði 

ákvæðisins varðandi vernd fjárfesta gegn misnotkun á innherjaupplýsingum. Liggur munurinn 

einna helst í því að ekki er gerður neinn greinamunur á að eiga innherjaviðskipti sem brjóta í 

bága við hagsmuni innherjasvikaákvæðisins og viðskipti sem gera það ekki. Innherji hefur því 

aldrei möguleika á að afsanna ásetning sinn varðandi misnotkun á innherjaupplýsingum þegar 

hann fellur undir 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. vvl., þar sem ekki virðist vera tekið tillit til þess í 

ákvæðinu hvort um misnotkun sé um að ræða eða ekki. Því er ljóst að 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. 

vvl. nær til allra viðskipta innherja, á meðan þeir ráða yfir innherjaupplýsingum, sem ekki eru 

sérstaklega undanskilin í lögum en slíkar undanþágur eru mjög takmarkaðar. Skiptir þá ekki í 

raun hver ástæða viðskiptanna er. Það má segja að þetta sé í andstöðu við túlkun 

Evrópudómstólsins á hlutverki og markmiði innherjasvikaákvæðisins.  
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6 Lokaorð 

Fróðlegt er að lesa Skeljungsdóminn eftir að hafa greint forúrskurð Evrópudómstólsins í 

máli Spectors. Það virðist eðlileg ályktun að þegar innherji stundar viðskipti á meðan hann 

ræður yfir innherjaupplýsingum að þá hafi hann sennilega nýtt sér þær innherjaupplýsingar og 

sýnt af sér ásetning. Erfitt er að sjá hvaða frekari sönnun er hægt að krefjast af hálfu 

ákæruvaldsins. Hvenær er ásetningur í raun ekki til staðar þegar innherji á til dæmis viðskipti 

með fjármálagerninga þegar innherjaupplýsingar gera ráð fyrir hækkun á verði þeirra. Þó er 

mikilvægt við slíkar aðstæður að innherjinn hafi möguleika á að vísa ásökunum á bug. Það að 

innherji telji sig geta stundað viðskipti þar sem eðlilegt sé að hann eigi hlutabréf í félaginu 

vegna stöðu sinnar eða að hann hafi óvænt fengið fjármagn, eru vafasamar afsökunarástæður. 

Um fruminnherja var að ræða í Skeljungsdómnum og ætla mætti að innherjasvikaákvæðið 

væri einna helst ætlað að ná til fruminnherja, til að gæta að hagsmunum fjárfesta. Aðilar verða 

fruminnherjar vegna stöðu sinnar og því verður að teljast óeðlilegt að gild afsökunarástæða 

hafi verið starf fruminnherja. Síðan er hægt að spyrja sig hvað hefði gerst ef tveir aðilar hefðu 

verið ákærðir í Skeljungsdómnum. Báðir aðilar hefðu kannski sýnt af sér sömu hegðun en 

annar mögulega sakfelldur þar sem hann hefði ekki getað gefið upp afsökunarástæðurnar sem 

komu fram. Beiting ákvæðisins hefði þá verið mjög einstaklingsbundin, ekki til þess að efla 

traust fjárfesta á markaðnum og ekki gilt jafnt um alla. Leiða má líkur að því að 

Evrópudómstóllinn hefði litið á það sem svo að í Skeljungsdómnum hefði átt að gera ráð fyrir 

að ásetningur væri til staðar og innherjinn hefði átt að afsanna ásetninginn. Huglæg vörn væri 

þá takmörkuð og ólíklegt að ástæðurnar sem komu fram væru nægjanlegar til sýknunar. 

Skilvirk framkvæmd bannsins byggist, að mati Evrópudómstólsins, á takmörkunum á því að 

halda uppi vörnum byggðum á huglægum rökum.  

Ljóst er að bann við innherjaviðskiptum er í dag mun víðtækara á Íslandi heldur en gert er 

ráð fyrir í MAD tilskipuninni. Sýnt hefur verið fram á að ákvæðið um innherjasvik er það 

rúmt að það er jafnvel farið að vinna á móti þeim hagsmunum sem ákvæðinu er ætlað að 

vernda. Nauðsynlegt er að markaður með fjármálagerninga hafi sanngjarnt og skilvirkt 

regluverk. Fjárfestar verða að geta treyst regluverkinu sem í kringum þá er, þannig að það 

verði ekki fráhrindandi. Íslenska ákvæðið er of rúmt og greinileg þörf á breytingum til að ná 

að fylgja eftir þeim markmiðum sem lagt var af stað með og til að ná fullri samræmingu á 1. 

mgr. 2. gr. MAD tilskipunarinnar.  
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