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Ágrip 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til ML-gráðu í lögfræði við Háskólann á Bifröst. Í 

ritgerðinni er fjallað um heimildir umboðsmanna hlutafélaga og takmarkanir þeirra. Það er 

markmið þessarar ritgerðar að gera grein fyrir hvaða forsvarsmenn hlutafélaga hafa umboð 

til að skuldbinda þau, hvaða heimildir felist í þessum umboðum, við hvað skuli miða við mat 

á skuldbindingargildi löggerninga gerðra í skjóli þessara umboða og hvort takmarkanir á 

heimildum umboða hafi áhrif á önnur og víðtækari umboð sem einn og sami fyrirsvarsmaður 

hlutafélags kann að hafa. 

 Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað um félagarétt og hlutafélagaformið auk 

megineinkenna félaganna. Stjórnir hlutafélaga og fyrirkomulag þeirra er skoðað til skýringar 

á hvaða stöðum umboðsmenn hlutafélaga gegna og hvernig umboð þeirra tengjast 

fyrirkomulagi stjórnanna. Því næst er farið yfir hverjar heimildir umboða til að skuldbinda 

hlutafélög eru og hvert umboð skoðað til hlítar með hliðsjón af dómaframkvæmd og reynt 

eftir fremsta megni að varpa ljósi á hvar mörk þeirra liggja. Undanþágur frá 

skuldbindingargildi gerninga við hlutafélög eru því næst skoðaðar og hver áhrif birtingar 

tilkynninga um tilgang hlutafélags eru. 

Að lokum er efni ritgerðarinnar dregið saman og ályktanir dregnar út frá umfjöllun 

hennar um heimildir umboðsmanna hlutafélaga, hvar takmörk þessara heimilda liggja og hve 

skýr þau eru auk þess sem höfundur veltir fyrir sér hvort og hvernig megi styrkja réttarstöðu 

viðsemjenda hlutafélaga.  
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1. Inngangur 

Óhætt virðist að fullyrða að á Íslandi ríki opið og fjölbreytt viðskiptaumhverfi þar sem 

samningafrelsi er í hávegum haft. Leiða má að því líkum að stór hluti viðskipta á Íslandi fari í 

gegnum hlutafélög á einhvern máta en hlutafélög eru skipulagsbundin félög þar sem enginn 

félagsmanna ber persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins. Þessi regla um 

takmarkaða persónulega ábyrgð spilar stóran þátt í vinsældum þessa félagaforms og voru 

30.987 einkahluta- og hlutafélaga skráð í árslok 2014.1 Fjölmargir samningar eru gerðir á 

hverjum degi við slík félög enda eru samningar á sviði fjármunaréttar grundvöllur og 

driffjöður viðskiptalífs í nútíma samfélagi. Samningar af þessu tagi, og í raun allir samningar, 

byggja á þeirri fornu meginreglu að samninga skuli halda. Raunar er þessi meginregla svo 

gömul að hún var skýrlega orðuð í Rómarrétti til forna með orðunum „Pacta sunt servanda“.2 

Í þeim orðum felst að geri aðilar með sér samning eigi báðir að geta gengið út frá því að ekki 

verði skuldbindingargildi þess gernings dregið í efa eða jafnvel ógilt. Geri aðili samning við 

hlutafélag er sá samningur byggður að miklu leiti á samskiptum hans við fyrirsvarsmenn 

hlutafélagsins þar sem hlutafélög eru lögpersónur og geta því ekki skuldbundið sig án 

viðkomu einstaklinga, svokölluðum fyrirsvarsmönnum. Þessum fyrirsvarsmönnum er veitt 

vald til að skuldbinda hlutafélagið og gera samninga fyrir þess hönd í formi umboðs. Slík 

umboð fara þá eftir stöðu fyrirsvarsmanna og hlutverkum innan félagsins auk þess sem 

möguleiki er á að veita aðilum slík umboð. Þessi umboð veita fyrirsvarsmönnum hlutafélaga 

mismunandi heimildir til að skuldbinda félögin og gera ráðstafanir fyrir þeirra hönd.  

Eftir efnahagshrunið árið 2008 og fjölda gjaldþrota hlutafélaga í kjölfar þess reyndi 

nokkuð á efni þessara umboða gagnvart viðsemjendum. Kröfuhafar hlutafélaganna lýstu 

kröfum sínum í bú þeirra en slitastjórar þrotabúanna drógu skuldbindingargildi þeirra í efa á 

þeim forsendum að fyrirsvarsmenn félaganna hefðu farið út fyrir heimildir sínar. Nokkur 

óvissa myndaðist í kringum skuldbindingargildi löggerninga fyrirsvarsmanna hlutafélaga og 

nokkur fjöldi mála fór fyrir dómstóla til úrskurðar um hversu víðtækar þessar heimildir væru 

og hvort staða fyrirsvarsmanna innan félaganna gæti haft þau áhrif að heimildir þeirra 

reyndust sértækari.  

Það er markmið þessarar ritgerðar að gera grein fyrir hvaða fyrirsvarsmenn 

hlutafélaga hafa umboð til að skuldbinda þau, hvaða heimildir felist í þessum umboðum, við 

                                                      
1
 Hagstofa Íslands. (e.d.) 

2
 Páll Sigurðsson. (2004). Bls. 24. 
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hvað skuli miða við mat á skuldbindingargildi löggerninga gerðra í skjóli þessara umboða og 

hvort takmarkanir á heimildum umboða hafi áhrif á önnur og víðtækari umboð sem einn og 

sami fyrirsvarsmaður hlutafélags kann að hafa. Megináhersla verður lögð á umfjöllun á 

umboðum þeim sem getið er um í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög og lögum nr. 138/1994 

um einkahlutafélög, þ.e. umboð framkvæmdastjóra hlutafélaga, prókúruumboð og umboð til 

að rita firma hlutafélaga. 

Til að varpa frekara ljósi á þessi atriði verður í ritgerð þessari fjallað um upphaf 

félagaréttarins og hlutafélagaformsins auk megineinkenna félaganna. Þá verður fjallað um 

stjórnir hlutafélaga og fyrirkomulag þeirra til skýringar á hvaða stöðum umboðsmenn 

hlutafélaga gegna og hvernig umboðin tengjast fyrirkomulagi stjórnanna. Heimildir hvers 

umboðs eru þá teknar til skoðunar og dómaframkvæmd skoðuð til hlítar varðandi túlkun á 

þeim. Þeirri umfjöllun til stuðnings er almenn umfjöllun um umboð og tegundir þeirra ásamt 

umfjöllun um merkingu þess að skuldbindingar séu innan heimilda. Því næst eru undanþágur 

frá skuldbindingargildi gerninga við hlutafélög skoðaðar og þá hvenær farið er út fyrir 

takmarkanir á heimildum umboða sem ákveðnar eru í lögum sem og aðrar takmarkanir og 

hver áhrif birtingar tilkynninga um tilgang hlutafélags eru. Að lokum er efni ritgerðarinnar 

dregið saman og ályktanir dregnar út frá umfjöllun hennar um heimildir umboðsmanna 

hlutafélaga, hvar takmörk þessara heimilda liggja og hve skýr þau eru auk þess sem höfundur 

veltir fyrir sér hvort og hvernig megi styrkja réttarstöðu viðsemjenda hlutafélaga.  

Tekið skal fram að hvað umboð fyrirsvarsmanna hlutafélaga varðar eru lögin um 

einkahlutafélög og lögin um hlutafélög efnislega sambærileg. Í ritgerð þessari á því umfjöllun 

um hlutafélög jafnframt við um einkahlutafélög nema annað sé tekið fram. 
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2. Félagaréttur 

Í gegnum árin hafa menn þróað með sér mismunandi samstarfsform. Þróun þessi varð til 

þess að til urðu fjölmargar tegundir félagaforma fyrir mismunandi samstarf. Líkt og orðið ber 

með sér tekur félagaréttur til félaga. Með félögum er átt við einkaréttarleg samtök sem 

stofnuð eru með fúsum og frjálsum vilja þátttakenda. Við stofnun slíkra félaga koma upp 

ýmiss konar álitamál og það eru þessi álitamál sem félagaréttur tekur til. Nokkur dæmi um 

slík álitamál eru hvernig skipulagi félaga skuli háttað, hver réttindi og skyldur félagsmanna 

eru, hver geti komið fram fyrir hönd félags, hver geti skuldbundið félag, hvernig 

ákvarðanatöku sé háttað innan félaga og síðast en ekki síst hver skuli bera ábyrgð á 

skuldbindingum vegna starfsemi félaganna. Þetta eru á meðal þeirra helstu álitaefna sem 

leitað er svara við í félagarétti.3 

Það er þó fjarri lagi að öll form samvinnu, sameignar og sameiningar teljist til félaga. 

Stofnun til hjúskapar við annan einstakling fellur ekki undir skilgreiningu félags og heyrir því 

ekki undir félagarétt heldur sifjarétt. Sérstök sameign heyrir ekki undir félagarétt heldur 

undir eignarrétt. Tengt þessu má nefna lög um fjöleignarhús nr. 26/1994. Húsfélög stofnuð í 

kringum sameignir fjöleignarhúsa geta varla talist til hefðbundinna félaga enda er þar um að 

ræða lögákveðið samstarf en ekki samstarf sem stofnað er til af fúsum og frjálsum vilja.4 

Nú á tímum ríkir almennt frelsi til að stofna félög svo lengi sem þau hafa lögmætan 

tilgang. Má skipta tegundum félaga upp í tvo flokka, annars vegar ófjárhagsleg félög og hins 

vegar fjárhagsleg félög. Ófjárhagsleg félög hafa það einkenni að þau stefna ekki að 

fjárhagslegum ávinningi og má þar nefna t.d. félagsskap einstaklinga um áhugamál sitt án 

þess að settar séu reglur um félagið eða því kosin stjórn. Ekki hefur verið sett heildarlöggjöf 

um slík félög og því þau heyra almennt ekki undir félagarétt.5 Þó eru til almenn ófjárhagsleg 

félög sem stofnað er til með einkaréttarlegum löggerningi með ófjárhagslegan tilgang að 

leiðarljósi. Dæmi um slík varanleg og skipulagsbundin ófjárhagsleg félög eru stjórnmálafélög, 

íþróttafélög og menningarfélög. Tekið skal fram að ófjárhagslegur tilgangur undanskilur þó 

félög ekki endilega frá reglum félagaréttarins. Fjárhagsleg félög eru hins vegar félög sem 

keppa að fjárhagslegum ávinningi og má flokka þau í þrjá flokka, persónuleg félög, 

gagnkvæm félög og fjármagnsfélög.  

                                                      
3
 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Bls. 13. 

4
 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Bls. 14. 

5
 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Bls. 66. 



 
 

4 
 

Persónuleg félög eru þau félög þar sem öll þátttaka er persónulegs eðlis. Þá hvílir t.d. 

vinnuskylda á félagsmönnum. Sameignarfélög, samlagsfélög og samvinnufélög eru allt dæmi 

um persónuleg félög. 6 

Gagnkvæm félög kallast öðru nafni gagnkvæm ábyrgðar- og tryggingarfélög. Í staðinn 

fyrir að semja um einstaka tryggingu fyrir stakan aðila, t.d. við tryggingafélag, þá sameinast 

tiltekinn hópur aðila um einn sameiginlegan sjóð í þeim tilgangi að dreifa áhættu og 

ábyrgjast greiðslur úr sjóðnum við tilteknar aðstæður, t.d. þegar slys verður, andlát eða 

vissum aldri er náð. Hér er því um að ræða samvinnu í formi félags um sameiginlega ábyrgð á 

því tjóni sem félagsmenn kunna að verða fyrir vegna óviðráðanlegra aðstæðna og tryggja sig 

þá með félagsaðild. Dæmi um slík félög eru lífeyrissjóðir sem stofnaðir eru skv. lögum nr. 

129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda.7 

Þriðji og síðasti flokkurinn er svo fjármagnsfélög. Einkenni þeirra er að í þeim inna 

félagsmenn af hendi fjárhæð, svokallað stofnfé, til að standa undir rekstri félagsins. Sú 

upphæð sem hver félagsmaður innir af hendi ræður svo úrslitum um hvaða réttindi og 

skyldur þeir hafa innan félagsins. Öll áhætta félagsmanna er einnig takmörkuð við þá 

upphæð er þeir leggja til félagsins og krefst þátttaka þeirra hvorki sérþekkingar né 

persónulegrar þátttöku í starfi félagsins.8 Hlutafélög og einkahlutafélög teljast til 

fjármagnsfélaga en það eru einmitt heimildir til skuldbindinga þessara tveggja félagaforma 

sem eru til skoðunar í þessu riti. 

3. Form og saga hlutafélaga 

Hlutafélagaformið varð ekki til á stuttum tíma. Það þróaðist samhliða atvinnulífinu og eru 

þekkt dæmi þess að á 16. öld hafi verið starfandi félög sem höfðu bæði framseljanlega hluti 

og takmarkaða ábyrgð. Sem dæmi má nefna að fyrsta hlutafélagið í Danmörku, Austur – 

Indíafélagið, var stofnað árið 1616.9 Það var þó ekki fyrr en á 19. öld sem hlutafélög í svipuðu 

formi og við þekkjum í dag urðu til. Á þeim tíma breyttist pólitískt umhverfi í Evrópu mikið 

með fækkun hindrana hins opinbera, auknu frjálsræði og samningafrelsi almennings. Með 

þessari þróun fór félagaréttur að taka á sig einkaréttarlegri mynd frá því sem áður var. 

Opinber afskipti voru þó ennþá töluverð á fyrrihluta 19. aldar. Hið opinbera gaf almenningi 

                                                      
6
 Stefán Már Stefánsson. (2013). Bls. 23. 

7
 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Bls. 65. 

8
 Stefán Már Stefánsson. (2013). Bls. 23. 

9
 Alþt. 1921, A-deild. Bls. 16. 
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ekki frjálsar hendur þegar kom að hlutafélögum heldur var stofnun þeirra og rekstur háður 

ýmsum leyfisveitingum.10  

Þegar leið á 19. öldina fóru afskipti hins opinbera minnkandi. Kröfur um sérstök leyfi til 

stofnunar eða reksturs hlutafélaga voru felldar niður og opinber skráning varð brátt eina 

skilyrðið fyrir stofnun slíkra félaga. En með auknu frjálsræði þurfti aukið eftirlit. Þar sem 

ábyrgð félagsmanna takmarkaðist með stofnun félaganna þróaðist regluverk í kringum 

opinbera birtingu á ýmsum upplýsingum tengdum félögunum. Þetta upplýsingaflæði varð því 

einskonar vernd fyrir þá sem áttu viðskipti við hlutafélögin en með því gátu viðsemjendur 

frekar kynnt sér stöðu þeirra áður en viðskipti fóru fram.11 

3.1. Lagaþróun 

Allt til ársins 1916 voru reglur um hlutafélög meira og minna ólögfestar á heimsvísu en þá 

lögfestu Frakkar, Þjóðverjar og Svíar heildarlög um hlutafélög. Ári síðar gerðu Danir hið sama 

en hér á landi voru fyrstu hlutafélagalögin lögtekin árið 1921. Þá þegar var búið að stofna 

nokkurn fjölda hlutafélaga hérlendis sem störfuðu þá eftir ólögfestum reglum og 

meginreglum laga auk þess sem erlendur réttur var hafður til hliðsjónar. Ýmsar reglur um 

hlutafélög var þó að finna í íslenskum lögum, t.d. í lögum nr. 7/1888 um síldveiði félaga í 

landhelgi, lögum nr. 35/1901 um fiskveiðar hlutafélaga í landhelgi við Ísland og lögum nr. 

42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð12 (hér eftir skammstöfuð fl.). 

Árið 1969 lauk norrænni samvinnu til undirbúnings samræmdrar hlutafélagalöggjafar. 

Verulegt samræmi náðist með þessu samstarfi og í kjölfarið var ný hlutafélagalöggjöf sett í 

Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Ísland fylgdi svo í kjölfarið með lögum nr. 32/1978. 

Við samningu frumvarps þeirra laga voru hinar samnorrænu tillögur lagðar til grundvallar auk 

þess sem höfð var sérstök hliðsjón af dönsku tillögunum í því samráði sem og dönsku 

lögunum. Með frumvarpinu vildu stjórnvöld breyta því fyrirkomulagi sem virtist einkenna 

íslensk hlutafélög á þessum tíma, þ.e. að hluthafar í íslenskum hlutafélögum væru örfáir og 

að almenningur legði ekki fé sitt í slík félög. Auk þessa vildu stjórnvöld ná fram breytingu á 

því fyrirkomulagi að lánastofnanir krefðust þess að stjórnir hlutafélaga tækju persónulega 

ábyrgð á skuldbindingum félaganna. Með því væri kippt í burtu einni af grunnstoðum 

                                                      
10

 Stefán Már Stefánsson. (2013). Bls. 19. 
11

 Stefán Már Stefánsson. (2013). Bls. 20. 
12

 Alþt. 1921, A-deild, bls. 17-18. 
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hlutafélaganna, þeirri meginreglu að hluthafar bæru ekki persónulega ábyrgð á 

skuldbindingum hlutafélags og því þyrfti að breyta.13 

Með lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið skuldbatt íslenska ríkið sig til að 

laga íslenska hlutafélagalöggjöf að þeim reglum sem giltu á Evrópska efnahagssvæðinu. Til að 

bregðast við þessu lagði þáverandi viðskiptaráðherra fram tillögur til breytinga á íslenskri 

hlutafélagalöggjöf til samræmis við reglur ESB réttar. Þær öðluðust gildi með lögum nr. 

137/1994. Þessar breytingar voru felldar inn í lög nr. 32/1978 og þau svo gefin út með 

samfelldri greinatölu og kaflanúmerum sem lög nr. 2/1995 um hlutafélög. Samhliða þessu 

voru lög nr. 138/1994 um einkahlutafélög sett.14 Enn á ný var stuðst við dönsk lög um 

hlutafélög til hægðarauka.15 

3.2. Megineinkenni hlutafélaga 

Setning laga nr. 2/1995 um hlutafélög rammaði inn hlutafélagaformið en það er sérstakt að 

ýmsu leiti og hafa einka- og hlutafélög nokkur megineinkenni sem skilja þau frá öðrum 

félagaformum. Til skýringar á forminu vegna umfjöllunarefnis rits þessa skal hér fjallað um 

þessi megineinkenni.  

Hlutafélög eru skipulagsbundin félög og eins og fram hefur komið gilda um þau lög nr. 

2/1995 (hér eftir skammstöfuð hfl.). Strax í 2. mgr. 1. gr. hfl. er útskýrt hvað hlutafélög eru og 

hver sérstaða þeirra er. Að hlutafélag merki félag þar sem enginn félagsmanna ber 

persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins, að í því skuli vera hlutafé að lágmarki 

4.000.000 kr. sem skipt sé í tvo eða fleiri hluti og að við þá upphæð sem hver félagsmaður 

leggur til takmarkist ábyrgð hans. Þar kemur fram að lögin gildi um öll hlutafélög nema 

annað sé ákveðið í lögum. Þau taka því til fjármálafyrirtækja sem stunda 

viðskiptabankastarfsemi, verðbréfaviðskipti eða aðra starfsleyfisskylda starfsemi sem og 

annarra hlutafélaga sem sérlöggjöf kann að gilda um að einhverju leyti. Segir í 13. gr. laga nr. 

161/2002 um fjármálafyrirtæki (hér eftir skammstöfuð lff.) að þau skuli starfa sem 

hlutafélög. Af þessu má sjá að lög um hlutafélög gildi því um slíka starfsemi. 

Einkahlutafélög eru, rétt eins og hlutafélögin, skipulagsbundin félög. Í lögum nr. 

138/1994 um einkahlutafélög (hér eftir skammstöfuð ehfl.) er kveðið á sama máta í 1. gr. og í 

                                                      
13

 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 421. 
14

 Stefán Már Stefánsson. (2013). Bls. 25. 
15

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 32 12. maí 1978, 427. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/117/s/0639.html. [Sótt á vefinn 24.09.2014.]  
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hfl. Að einkahlutafélag merki félag þar sem enginn félagsmaður ber persónulega ábyrgð á 

heildarskuldbindingum félagsins. Hins vegar þarf lágmarks hlutafé í einkahlutafélagi einungis 

að vera 500.000 kr. og má það skiptast í einn eða fleiri hluta.  

3.2.1. Ábyrgð 

Það að enginn félagsmaður hlutafélags beri persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum 

félags merkir að aðeins verður gengið að eignum félagsins sjálfs vegna skuldbindinga þess. 

Því er algengt að viðsemjendur hlutafélaga krefjist persónulegra ábyrgða eins eða fleiri 

félagsmanna sem tryggingar fyrir efndum einstakra skuldbindinga og verður ekki svo á litið 

að það gangi gegn lögum. Tækju hins vegar einn eða fleiri félagsmenn almenna ábyrgð á 

öllum skuldbindingum félagsins væri það ekki í samræmi við 2. mgr. 1. gr. hfl. 16 

Það er því hlutafélagið sjálft sem ábyrgist allar skuldbindingar sínar með öllum 

eignum sínum, sem í upphafi eru þá það hlutafé sem stofnendur og félagsmenn hafa lagt í 

það. Hlutaféð er lögbundinn sjóður í félaginu sem skal ávallt vera í samræmi við lög. Það að 

aðilaskipti verði að hlutum í félagi hefur því engin áhrif á ábyrgð eða tilvist hlutafélags. Þrátt 

fyrir þessa takmörkuðu ábyrgð félagsmanna skal þó nefna að hún er því ekki til fyrirstöðu að 

stjórnendur eða félagsmenn hlutafélags geti bakað sér persónulega skaðabótaábyrgð 

gagnvart félaginu sjálfu, einstökum félagsmönnum eða öðrum.17 Ekki verður þó nánar fjallað 

um skaðabótaábyrgð í þessu riti. 

3.2.2. Hlutafé 

Þegar hlutafélag er stofnað þarf það að leggja til þess tiltekið hlutafé sem kallast þá stofnfé.18 

Hlutafélag skal hafa að lágmarki 4.000.000 kr. í stofnfé en ef um einkahlutafélag er að ræða 

þá skal stofnféð vera að minnsta kosti 500.000 kr. Finna má í lögum ákvæði sem gera auknar 

kröfur til vissra tegunda hlutafélaga um hlutafé. Sem dæmi um slíkt er 2. mgr. 14. gr. lff. sem 

segir að lágmarks hlutafé í viðskiptabönkum og lánafyrirtækjum skuli vera 5 milljónir evra. 

Tekið skal fram að eigið fé hlutafélags er ekki það sama og hlutafé. Eigið fé er mismunur 

eigna og skulda hlutafélags, sbr. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga og tekur það 

sífelldum breytingum19 en hlutafé er eins og áður segir stofnfé félagsins. 

                                                      
16

 Stefán Már Stefánsson. (2013). Bls. 35. 
17

 Stefán Már Stefánsson. (2013). Bls. 35. 
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 Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 192.  
19

 Stefán Már Stefánsson. (2013). Bls. 36. 
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Þetta lágmarks stofnfé þarf að haldast inni í félaginu. Rökin fyrir því að hafa nokkuð 

ríflegt lágmarkshlutafé í hlutafélögum eru helst þau að aðilar sem hyggi á smærri rekstur 

notist við önnur félagaform, t.d. einkahlutafélög. Með nokkuð háu hlutafé var reynt að 

tryggja það að hlutafélagaformið yrði ekki misnotað, t.d. við að torvelda skattheimtu eða til 

að gera réttarstöðu viðsemjenda og félagsmanna erfiða. Þó lágmarkshlutafé sé útlistað í 

lögum er ekki kveðið á um neitt hámark. Það verður hins vegar að vera föst krónutala skv. 3. 

mgr. 1. gr. hfl. Þetta veldur því að mörg félög sem að öðru leiti eru lík hlutafélögum falla utan 

hlutafélagaformsins. Hafi félag stofnfé sem er yfir 4.000.000 kr. en þó breytilegt og háð t.d. 

fjölda félagsmanna þá er ekki um hlutafélag að ræða. Hér koma helst til greina félög með 

einkenni samvinnufélaga en með breytilegan höfuðstól og önnur félög án fasts höfuðstóls. 

Þessu til stuðnings segir í c. lið 33. gr. fl. að hvert það félag, er hefur breytilega félagatölu eða 

breytilegan fjárstofn, skal talið félag með takmarkaðri ábyrgð, þótt félagsmenn hafi 

ótakmarkaða ábyrgð. Þetta á augljóslega ekki við um hlutafélög.20 

Skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum fela það meðal annars í sér að 

lágmarksfjárhæð hlutafjár hlutafélaga miðist við gengi evru. Ráðherra er því heimilað, skv. 3. 

málsl. 3. mgr. 1. gr. hfl., að breyta lögboðnu lágmarkshlutafé í samræmi við breytingar á 

gengi evru gagnvart íslensku krónunni. Þó hlutafé félags nái ekki lágmarkinu eftir slíka 

hækkun er félaginu ekki skylt að hækka hlutafé sitt eftir breytinguna heldur á þá nýja hærri 

lágmarksupphæðin aðeins við þegar ný félög eru stofnuð. Markmiðið með hækkun 

lágmarkshlutafé hlýtur að vera það að tryggja að hlutafélög verði ekki stofnuð með 

verðminni krónum en eldri hlutafélög höfðu möguleika á. Þetta er staðfest í 2. mgr. 1. gr. 

ehfl. en þar segir að ef einkahlutafélag uppfyllir kröfu um lágmarkshlutafé þegar það er 

stofnað sé því ekki skylt að hækka hlutafé sitt þrátt fyrir hækkun lágmarksfjárhæðar hlutafjár 

sem þurfi til að einkahlutafélag verði stofnað.21 

3.2.3. Hlutir 

Rétt eins og nafnið gefur til kynna er hlutafélögum skipt upp í hluti. Þessir hlutir eru brot af 

hlutafé félagsins. Hver hlutur hljóðar upp á ákveðið nafnverð. Algengast er að hlutir séu að 

nafnverði 1 kr. en það er þó hvorki skylda né regla. Hlutir í hlutafélagi mega fæstir vera tveir 
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 Stefán Már Stefánsson. (2013). Bls. 36. 
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skv. 3. mgr. 1. gr. hfl. en verði þeir færri en tveir ber, skv. 107. gr. hfl., að slíta félaginu ef ekki 

er bætt úr því innan þriggja mánaða. 

Eins og áður hefur komið fram má hlutafé í hlutafélagi lægst vera 4 milljónir. Því er 

hæglega hægt að hafa tvo hluti í félagi, hvorn að nafnverði 2 milljónir. Þá væri það hlutafélag 

í 50% eigu hvors aðila. Væru hlutirnir hins vegar að nafnverði 1. kr. eins og algengast er gæti 

annar aðilinn átt 3 milljónir hluta og hinn 1 milljón hluta, hver að nafnverði 1 kr. og félagið þá 

í 75% og 25% eigu. Jafnframt getur hluthafi átt lítinn part af hlut, t.d. 0,1 hlut. Af þessu má 

sjá að til að vita hve stóran hlut hver hlutur skipar í hlutafélagi þarf að vita hvert heildar 

hlutaféð í félaginu er, að nafnverði. Samtala nafnverðs allra hluta félagsins endurspeglar svo 

ávallt heildarhlutafé félagsins. Þ.e. ekki gætu verið 100 hlutir í hlutafélagi, hver að nafnverði 

10 kr., í hlutafélagi sem hefur 4 milljónir í hlutafé. Nafnverð endurspeglar hins vegar ekki 

markaðsverð hlutar. Markaðsverð er sú upphæð sem fæst fyrir hvern hlut á hverjum tíma. 

Gengi hlutar er svo reiknað miðað við markaðsverð. Ef hlutur að nafnverði 1 kr. í hlutafélagi 

selst fyrir 5 kr. þá er gengi hvers hlutar 5.  

Hlutur í hlutafélagi veitir eiganda hans viss réttindi. Annars vegar félagsréttindi sem 

tengjast félaginu beint, þ.e. mæting á hlutahafafundi og atkvæðisréttur á slíkum fundum þar 

sem kosið er t.d. um stjórn félagsins. Einnig veitir hann þau félagsréttindi sem eru kannski 

hvað mikilvægust fyrir hlutafélagsformið, að taka á móti arði. Hinn flokkur réttinda, sem 

eignarhald á hlut í hlutafélagi veitir, er heimildir til ráðstöfunar á þeirri eign sem felst í 

hlutnum með löggerningum. Almennt er heimilt að selja og veðsetja hluti, nema annað leiði 

af lögum, eða ákvæði í samþykktum félagsins hamli því, sbr. í 21. gr. hfl. en þar segir að hluti 

megi selja og veðsetja, nema annað leiði af lögum eða sé boðið í samþykktum hlutafélags. 

Sem dæmi um framsalshömlur sem leiddar verða af lögum má nefna 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. 

laga nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri. Þar segir að einungis íslenskir 

aðilar megi stunda fiskveiðar í efnahagslögsögu Íslands eða eiga og reka fyrirtæki til vinnslu 

sjáfarafurða hér á landi. Í ii-lið sama töluliðar segir að íslenskur lögaðili sem stundi slíkar 

veiðar eða rekstur megi ekki vera í eigu erlendra aðila að meira leyti en 25% sé miðað við 

hlutafé. Samkvæmt þessu er félagsmanni í íslensku hlutafélagi sem stundar fiskveiðar innan 

efnahagslögsögu Íslands því hamlað að selja eign sína, hlutinn, til erlends aðila sé 

hlutafélagið í 25% eigu erlendra aðila. Þær viðskiptahömlur sem setja má á viðskipti með 

hluti með ákvæðum í samþykktum félags verða að vera í samræmi við ákvæði 22. og 23. gr. 
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hfl. Það teldist t.d. ekki sem heimil viðskiptahömlun að í samþykktum félags lægi bann við því 

að ráðstafa hlutum félagsins til erlendra manna.22 

Þær viðskiptahömlur sem 22. og 23. gr. hfl. kveða á um eru tvær. Forkaupsréttur er 

heimilaður í 22. gr. hfl. en greinin er aðallega til að sporna við því að slík ákvæði innan 

samþykkta fari út fyrir skynsamleg mörk. Ef svo færi gætu hlutir orðið illseljanlegir og 

meðferð þeirra takmörkuð. Ákvæðið kveður á um að forkaupsréttur sé aðeins heimilaður við 

eigendaskipti nema þau verði við erfð eða búskipti. Honum má hins vegar beita í öllum 

öðrum tilvikum, t.d. við gjafir, skipti eða nauðungarsölu. Ákvæði samþykkta félags geta 

takmarkað til hvaða tilvika forkaupsrétturinn nær. Ekki er nauðsyn að forkaupsréttur nái til 

allra tilvika eigendaskipta. Ákvæði samþykkta geta einnig kveðið á um að veðsetning, sala 

eða annað framsal á hlutum megi einungis fara fram með samþykki félagsins, sbr. 1. mgr. 23. 

hfl. Sé ekki ákvæði um slíka hömlun framsals í samþykktum félags hefur það enga heimild til 

að neita félagsmanni um samþykki. Á það einnig við um gildi forkaupsréttarins. Þegar 

lagareglan um samþykki félags var sett þurfti að vega og meta annars vegar þá hagsmuni 

félagsmanna að geta ráðstafað hlutum sínum að vild og hins vegar þá hagsmuni að 

félagsmenn geti haldið hlutum félags innan tiltekins hóps, eða a.m.k. að geta komið í veg 

fyrir að vissir aðilar, t.d. samkeppnisaðilar, eignist hlut í félaginu. Þó að heimild 22. gr. hfl. um 

setningu forkaupsréttarákvæða tryggi hluthöfum, þ.e. öðrum en þeim sem vilja selja sína 

hluti, nokkuð örugga leið til að koma í veg fyrir að hlutirnir komist í hendur óæskilegra aðila 

geta hæglega komið upp aðstæður þar sem heimildin dugar ekki til. Skorti félagsmann 

fjármagn til þess að neyta forkaupsréttar síns er hann honum ekki til neins. Það er einmitt í 

slíkum tilvikum sem ákvæði um samþykki félags geta verið nauðsynleg.23 

Aðrar takmarkanir má finna á réttindum hluthafa. Innlausnarréttur er réttur sem 

skyldur er forkaupsréttinum en helsti munurinn þar á milli er að sá sem beitir innlausnarrétti 

hefur heimild til að kaupa eign, þ.e. hlut, hluthafa án tillits til þess hvort hluthafinn kæri sig 

um að selja hlutinn sem og að selja hlut til hluthafa, hvort sem hluthafi hafi áhuga á því að 

kaupa hlutinn eður ei.24 Svo hluthafi geti neytt innlausnarréttar, þ.e. að kaupa hlut af 

hluthafa sem hefur ekki endilega í hyggju að selja, þarf kaupandinn að uppfylla skilyrði 24. – 

26. gr. hfl. Í því felst að hann þarf að eiga meira en 90% af hlutafé félagsins og ráða yfir 
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samsvarandi atkvæðamagni. Geri hluthafinn það virkjast réttur hans til að innleysa þá hluti 

sem eftir eru í félaginu. Á sama máta virkjast réttur þeirra sem eiga minna en 10% til að 

krefjast innlausnar. Rétturinn snýr því í báðar áttir. Það hlýtur að teljast nokkur skerðing á 

eignarrétt hluthafa að möguleiki sé á því að svipta þá eignarréttinum á þennan máta. Þessi 

heimild hefur þó verið rökstudd á þann veg að eignarhlutur undir 10% veiti lítil réttindi í 

hlutafélagi almennt séð. En þar sem um skerðingu eignarréttinda er að ræða verður að túlka 

heimildina þröngt. Eins og segir í 24. gr. hfl. er það hluthafi sem verður að eiga 90% 

hlutafjárins. Innlausnarrétturinn getur því ekki virkjast ef margir hluthafar sameinast í því 

skyni að beita réttinum þó þeir kunni að fullnægja skilyrðunum að öðru leiti. Það sama á við 

um einkahlutafélög, þær reglur er að finna í 16. – 18. gr. ehfl.25  

Önnur tegund innlausnarréttar er sú að þegar hluthafi telur brotið á sér, sbr. 26. gr. a. 

hfl., getur hann krafist dóms fyrir því að félagið innleysi hlut hans. Veigamikil rök þurfa að 

standa til þess að hluthafa verði gert mögulegt að losna úr félagi og eru tilvik sem falla þar 

undir talin upp í greininni. Hafi félagsstjórn, framkvæmdastjóri eða aðrir, sem fram koma 

fyrir hönd félags, svo og hluthafar, brotið gegn ákvæðum 76. og 95. gr. hfl. um öflun 

ótilhlýðilegra hagsmuna, annar hluthafi í félaginu misbeitt áhrifum sínum í félaginu eða 

djúpstæður og langvarandi ágreiningur verið á milli hluthafans og annarra hluthafa um 

rekstur félagsins er hluthafanum heimilt að krefjast innlausnar nema innlausnin leiði til 

umtalsverðs tjóns fyrir félagið eða leiði með öðrum hætti til ósanngjarnrar niðurstöðu fyrir 

það, sbr. 2. mgr. 26. gr. a. hfl. Þetta má telja nokkuð ströng skilyrði fyrir beitingu reglunnar 

og má ætla að talsvert þurfi til svo dómstólar fallist á kröfu hluthafa sem krefst innlausnar á 

grundvelli þessa ákvæðis.26 

3.2.4. Hluthafar 

Þeir sem eiga hlut í félagi, sem í þessu riti hafa hingað til verið kallaðir félagsmenn, kallast 

hluthafar. Hvergi í hfl. né ehfl. er þó að finna þessa skilgreiningu en þau byggja greinilega á 

þessu sbr. t.d. 3. tölul. 5. gr. hfl. sem segir að í stofnsamningi skuli vera sérstök ákvæði um 

hvort einhverjir hluthafar eða aðrir skuli njóta sérstakra réttinda í félaginu. Eins og fram 

hefur komið skulu hlutir í hlutafélögum að lágmarki vera tveir og mega þessir hlutir ekki vera 
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á höndum eins og sama aðilans, sbr. 20. gr. hfl., þar sem segir að jafnan skuli vera tveir 

hluthafar hið fæsta í hlutafélagi. 

Áður var gerð sú krafa að hluthafar væru fimm eða fleiri en sú tala var lækkuð í tvo 

með lögum nr. 69/1989 um breytingu á þágildandi hlutafélagalögum. Í athugasemdum með 

þeim lögum kemur fram að hlutafélagsformið geti hentað vel fyrir tvo til þrjá aðila sem ætli 

að stofna til atvinnurekstrar og það að krefjast fimm hluthafa væri óþarfa óhagræði fyrir slíka 

frumkvöðla nýrra hlutafélaga. Að þetta ýtti undir og í raun neyddi stofnendur hlutafélaga til 

að fá til liðs við sig svokallaða „málamyndahluthafa“.27 En hví ekki að fækka þeim þá bara 

niður í einn? Lengi vel var það talið mótsagnakennt að heimila einum hluthafa að takmarka 

ábyrgð sína eins og hfl. heimila. Einnig þótti það auka áhættu á því að ólögmætum 

ráðstöfunum væri beitt á kostnað skuldheimtumanna. Í dag eru þessi sjónarmið á undanhaldi 

þar sem talið er að koma megi í veg fyrir slíkar hættur með öðrum aðgerðum. Þetta má 

meðal annars sjá af tólftu félagaréttartilskipun Evrópubandalagsins en hún fjallar um 

einkahlutafélög eins aðila. Samkvæmt tilskipuninni er aðildarríkjum bandalagsins skylt að 

kveða á um félag eins manns með takmarkaða ábyrgð í lögum. Tilskipunin á helst við um 

einkahlutafélög en heimilt er að láta hana einnig gilda um hlutafélög. Hér á landi var farin sú 

leið að leyfa einkahlutafélag í eigu eins aðila, sbr. 12. gr. ehfl. en t.d. í Danmörku eru bæði 

einkahlutafélög og hlutafélög í eigu eins aðila lögleg.28 

3.2.5. Firma 

Heiti fyrirtækis sem stundar atvinnustarfsemi nefnist firma. Breytir þar engu hvort fyrirtækið 

sé rekið í nafni eins manns eða í nafni félags, t.d. hlutafélags. Firma er því nafn hlutafélags. 

Firma hlutafélags skal getið í samþykktum þess og er það skráð í hlutafélagaskrá 

ríkisskattstjóra. Með þessari skráningu er reynt að tryggja að mikilvægar upplýsingar um 

hvert hlutafélag liggi fyrir og til að merkja hvaða upplýsingar eigi við hvaða félag hlýtur að 

teljast nokkuð mikilvægt að félögin eigi sér fast nafn, eða firmaheiti eins og það er kallað. 

Í 7. mgr. 1. gr. hfl. segir: „Hlutafélögum einum er rétt og skylt að hafa orðið hlutafélag 

í heiti sínu eða skammstöfunina hf. (h/f, h.f.)....“ og er 6. mgr. 1. gr. ehfl. svo gott sem 

samhljóða, sbr. einnig 4. mgr. 9. gr. fl. Einkahlutafélög sem og hlutafélög hafa því einkarétt á 

því að bera þessi orð, eða skammstafanir þeirra, í firmaheitum sínum. Jafnframt er félagi það 
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skylt að nota þessi orð eða skammstafanir þeirra þegar það notar nafn sitt við atvinnu og við 

undirskriftir á vegum félagsins. Skyldu þessari er ætlað að tryggja það að viðsemjendum 

félaganna sé ávallt ljóst hvers konar félag þeir eigi í viðskiptum við. Félögum er ávallt skylt að 

nota nöfn sín við undirritun allra löggerninga sem og þegar þau koma fram í dómsmálum og í 

öllum samskiptum sín við stjórnvöld. Jafnframt segir í 8. mgr. 1. gr. hfl. að félögin skuli greina 

heiti, kennitölu og heimilisfang á bréfsefni og öðrum viðskiptaskjölum sínum.29 

Sjálft firmaheitið þarf að uppfylla nokkur skilyrði, sbr. II. kafla fl. Það verður í fyrsta 

lagi að samrýmast íslensku málkerfi og getur hlutafélagaskrá neitað skráningu á firma sem 

bersýnilega gengur gegn íslensku málkerfi, s.s. stafsetningu, orð- eða setningafræði. Á 

heimasíðu hlutafélagaskrár kemur fram að þar sem ekki eru lengur aðeins skráð íslensk 

firmaheiti hefur dregið úr kröfum að þessu leiti. Í öðru lagi skal firmaheiti vera skilmerkilega 

greint frá öðrum. Firmaheitið má ekki fela í sér ættarnafn, firmanafn eða vörumerki sem ekki 

tilheyrir félaginu eða neitt annað sem getur valdið hættu á ruglingi í þessu sambandi. Í þriðja 

lagi verður félag sem gefur ákveðna starfsemi til kynna í firmaheiti sínu að stunda slíka 

starfsemi. Þannig mætti félag t.d. ekki bera firmaheitið Bílaleiga Bjössa ef starfsemi félagsins 

fellst í smíði á sumarhúsum. Eins ef Bjössi á Bílaleigunni myndi fara að stunda smíði á 

sumarhúsum samhliða leigu á bílum innan sama hlutafélags en síðar myndi hann leggja niður 

bílaleiguna alfarið þá þyrfti hann að breyta firmaheiti félagsins svo það væri lýsandi fyrir 

starfsemi þess og tilgang. Og í fjórða lagi, eins og áður kom fram, verða félög að hafa í 

firmaheitum sínum orð eða skammstöfun sem gefur til kynna um hvers konar lögaðila er að 

ræða.30 

Heimilt er að skrá erlent hjáheiti, eða svokallað aukheiti skv. hfl., hjá félögum. 

Tilgangurinn með slíku heiti er að það sé notað í samskiptum við erlenda aðila, t.d. hjá 

félögum sem hafa mikil alþjóðleg viðskipti. Ætla má að með auknum alþjóðlegum viðskiptum 

fari þörf á slíkum heitum vaxandi.31 

3.2.6. Tilgangur 

Þegar hlutafélag er stofnað þarf að tilgreina tilgang þess. Íslensk hlutafélagalöggjöf heimilar 

að hlutafélög séu stofnuð í hvaða löglega tilgangi sem er. Engin takmörk eru því sett til hvaða 

reksturs hlutafélag tekur og á þetta einnig við um einkahlutafélög. Samkvæmt þessu er það 
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því ekki skilyrði að einkahluta- og hlutafélög séu stofnuð til að standa í einhvers konar 

atvinnurekstri eða til að afla fjárhagslegs ágóða fyrir hluthafa. Það er því ekkert til fyrirstöðu 

að stofna hlutafélag sem hefur t.d. þann tilgang að sinna mannúðarmálum, til stuðnings 

tónlistar eða til að halda utan um rekstur íþróttafélags. Víða erlendis er þó slíkt ekki heimilað 

en rökstuðningur fyrir lögmæti þessa hér á landi er sá að í t.d. velgerðarfélögum er oft að 

finna töluverða fjármuni og því sé ekki óeðlilegt með tilliti til þess að slík félög séu rekin í 

hlutafélagaformi, þ.e. án ábyrgðar félagsmanna.32 

Þegar hlutafélag er stofnað þarf að skila með stofnsamningi tillögum að samþykktum 

félagsins sbr. 1. tölul. 148. gr. hfl. Í 3. tölul. 2. mgr. þeirrar greinar segir að í tillögum þessum 

skuli greint frá tilgangi félagsins. Sá tilgangur sem stofnendur félags ákveða skal vera 

skilmerkilega afmarkaður og er félaginu óheimilt gagnvart hluthöfum að fara út fyrir 

verkahring þann sem felst í uppgefnum tilgangi nema að honum sé breytt. Hluthafar eiga rétt 

á því að gerðir stjórnar félags og ályktanir á hluthafafundum séu í samræmi við þennan 

tilgang á meðan samþykktir félagsins, og þá þau ákvæði er fjalla um tilgang félagsins, eru 

óbreytt. Gerist hluthafafundur brotlegur um slíkt getur það orðið tilefni til ógildingarmáls, 

sbr. 96. gr. hfl. en í þeirri grein segir m.a. að hluthafi geti höfðað mál vegna ákvörðunar 

hluthafafundar sem hefur verið tekin með ólögmætum hætti eða brýtur í bága við hfl. eða 

samþykktir félagsins. Eins getur stjórn félagsins skapað sér bótaskyldu gagnvart félaginu geri 

hún löggerninga f.h. félagsins sem ekki eru í samræmi við tilgang þess og valda félaginu tjóni 

en eins og áður segir verður ekki fjallað nánar um það í þessu riti.33 

Sé tilgangur illa afmarkaður og óskýr ber að synja hlutafélagi um skráningu. Leiða má 

líkur að því að ekki sé nægilegt að afmarka tilgang félags t.d. sem „viðskipti“ eða 

„skemmtun“. Þessa er þó ekki alltaf vel gætt í framkvæmd.34 Þess hefur gætt í 

dómaframkvæmd að deilt sé um hvað falli innan tilgangs félags.  

Hrd. 12. febrúar 2009 (202/2008) (Rektor ehf.): Í máli þessu hélt R ehf., stefnandi, því 

fram að framkvæmdastjóra félagsins, G, sem einnig hafði prókúru hjá félaginu, hefði ekki 

haft heimild til að skuldbinda félagið að 14 afleiðusamningum. Byggði R ehf. meðal 

annars á því að afleiðusamningar gætu ekki rúmast innan tilgangs félagsins en hann var 

„kaup og sala verðbréfa, rekstur og útleiga fasteigna, svo og lánastarfsemi og skyldur 

rekstur“. Í niðurstöðum Hæstaréttar sagði að afleiðuviðskipti með hlutabréf væru 

fjármálagerningar sem falli undir almenna skilgreiningu á „kaup og sala verðbréfa [...] 

svo og lánastarfsemi og skyldur rekstur“ sem sé tilgangur félagsins. Ekki sé ástæða til að 
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líta svo á að það tíðkist að hafa lýsingu á tilgangi verðbréfaviðskipta nákvæmari en var í 

þessu tilviki. Því væri viðsemjendum R ehf. það rétt að líta svo á að afleiðusamningar 

með hlutabréf rúmuðust innan tilgangs félagsins.  

Fyrirsvarsmaður félags hefur ýmsar heimildir til ákvarðanatöku. Þessar ákvarðanir þurfa þó 

að vera í meiri eða minni tengslum við uppgefinn tilgang. Fyrirsvarsmanni bílaleigu væri t.d. 

heimilt að kaupa fasteign undir reksturinn, selja bifreiðar og kaupa auglýsingar. Spurning er 

hins vegar hvort hann hefði heimild til að skuldbinda félagið fyrir töluverðum upphæðum við 

verðbréfakaup. Hluthafar félagsins hafa líka rétt á því að gerðir stjórnar félagsins og ályktanir 

hluthafafunda séu í samræmi við tilgang félagsins, svo lengi sem félagssamþykktir félagsins 

haldist óbreyttar um tilganginn.35 Tilgangur félags getur svo skipt miklu máli þegar metið er 

hvort sá sem gerir löggerninga fyrir hönd félagsins hafi haft heimild til að skuldbinda félagið á 

hvern þann máta. Nánar er fjallað um þetta í 5. kafla.  

3.2.7. Stutt um kosti og galla hlutafélagaformsins 

Þessi megineinkenni og fyrirkomulag hlutafélaga sem fjallað hefur verið hér stuttlega um 

hafa verið ein af undirstöðum efnahagslegrar velsældar og framþróunar. Þar er það reglan 

um takmarkaða persónulega ábyrgð félagsmanna sem spilar hvað stærstan hlut. Sú regla er 

talin hvetja til að sett séu á stofn fyrirtæki og rekstur. Það að vera hluthafi í hlutafélagi ber 

ekki með sér neinar þjakandi skyldur og þarf viðkomandi ekki að búa yfir neinni sérstakri 

þekkingu eða getu. Hluthafinn leggur fé í hlutafélagið og fær í staðinn hlutabréf í félaginu. 

Binditími hluthafa í hlutafélögum er jafnan ekki langur en skv. 29. gr. hfl. gilda reglur 

viðskiptabréfa um framsal og veðsetningu hlutabréfa nema annað sé skýrt tekið fram á 

hlutabréfinu sjálfu. Hlutabréfin eiga því að vera auðframseljanleg. Með þessu fyrirkomulagi 

hlutafélaga er fjármögnun auðveldari en annars væri. Hægt er að sækja til breiðs hóps 

einstaklinga og lögaðila til að fjármagna stofnun fyrirtækja og rekstur án þess að þurfa að 

sækja slíkt t.d. til lánastofnana með tilheyrandi kostnaði. Ástæðan fyrir því að fjármögnun í 

gegnum t.d. lánastofnanir er kostnaðarsamari en útgáfa hlutabréfa er sú að ef lánastofnun 

fjármagnar slíkt verkefni, þ.e. stofnun fyrirtækis og rekstur, þá er áhættan öll hjá þeirri 

lánastofnun. Með útgáfu hlutabréfa er áhættunni deilt niður á marga aðila og getur leitt til 

að það verði auðveldara og ódýrara að fjármagna verkefnið. Auk þessa þarf að hafa í huga að 

áhættutaka af því tagi að fjármagna stofnun reksturs getur verið þess háttar að lánastofnun 

hugnist yfirhöfuð ekki að fjármagna slíkt. Til að stuðla að vexti og framþróun atvinnulífs hefur 

                                                      
35

 Stefán Már Stefánsson. (2013). Bls. 70. 



 
 

16 
 

löggjafinn heimilað mönnum sem hyggja á atvinnurekstur að takmarka ábyrgð sína við 

hlutaféð. Um leið verða þeir sem leggja slíkt fé til stofnunar hlutafélaga að gera sér grein fyrir 

því að hlutafé er í raun áhættufé þar sem brugðið getur til beggja vona með 

rekstrargrundvöll og afkomu.36 

Í athugasemdum frumvarps laga nr. 77/1921 um hlutafélög, þ.e. fyrstu sérstöku 

hlutafélagalögin, segir: 

„Aðalkostur og aðalkjarni hlutafjelags-skipulagsins er, sem kunnugt er, sá, að menn leggja í 

fjelagsskapinn ákveðna fjárhæð og ábyrgjast ekki vegna þeirrar hluttöku skuldi fjelagsins framan en 

hlutur þeirra í því hrökkur til. Þeir eru með öðrum orðum lausir allra mála að því leyti, þegar þeir hafa 

efnt loforð sín um ákveðin fjárframlög (hluti) til fjelagsins. Þetta er auðvitað mjög mikill kostur frá 

sjónarmiði hluttakenda (hluthafa). Og frá sjónarmiði almennings má einnig telja það mikinn kost, því 

að fyrir þetta skipulag verður oft kleift að koma á fót þarflegum fyrirtæjum, einkum stórfyrirtækjum, 

sem illkleift og oft ókleift væri að fá einstaka menn til að ráðast í, ef þeir ættu að ábyrgjast skuldir 

fyrirtækisins með öllum eignum sínum. Ef eigi væri sú leið, að stofna hlutafjelög, mundi því oft eigi 

fást nægilegt fjármagn til stórfyrirtækja.“37 

En hlutafélagaformið hefur að sjálfsögðu orðið fyrir gagnrýni. Hana má t.d. finna í 

áðurnefndum athugsemdum með frumvarpi laga nr. 77/1921 en þar sagði einnig:  

„Hafa stundum stórfeldir fjeglæfrar verið framdir í sambandi við hlutafjelög, menn bæði gintir til að 

leggja fram fje í fjelög og kaupa hlutabrjef í fjelögum, sem þegar hafa verið stofnuð. Ennfremur er oft 

hætta á því að menn sje fengnir til viðskifta við fjelagið á annan veg með villandi eða röngum 

skýrslum um hag þess.“38 

Einnig hefur borið nokkuð á tortryggni gagnvart forminu en hana má kannski meðal 

annars reka til þess að litið hafi verið svo á að ýmsa galla hafi verið að finna á löggjöfinni. 

Þessa galla hafi aðilar nýtt á þann máta að þeir hafi haft óeðlilega mikinn hagnað af því að 

stofna til rekstrar í formi hlutafélaga. Að menn hafi vísvitandi stofnað til skammlífra 

hlutafélaga, og þá einkum einkahlutafélaga, með tilheyrandi áhættu og að lokum kostnaði 

fyrir lánadrottna og aðra þá er áttu í viðskiptum við félögin. Eftirlit með því að farið sé að 

lögum um hlutafélög hefur heldur ekki þótt nógu gott. Að auðvelt hafi verið að fara á sveig 

við reglurnar og stofna t.d. félög sem voru ekkert annað en nafnið tómt og þá án þess að 

lágmarks hlutafé, stofnféð, raunverulega rynni inn í félögin. Lögin sjálf hafa svo þótt heldur 
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viðamikil og flókin. Þessari tortryggni má svara á þann máta að líta verður til þess að 

hlutafélagalöggjöfin þarf að líta til hagsmuna mismunandi aðila í mismunandi aðstöðu og um 

leið að reyna að tryggja að reglurnar séu sem sanngjarnastar og eðlilegastar miðað við það 

frelsi sem ríkir í kringum hlutafélög. Hagsmunir hluthafa innan félags fara ekki alltaf saman 

og hvað þá hagsmunir hlutafanna annars vegar og t.d. lánadrottna og viðsemjenda hins 

vegar. Lánadrottnar þurfa að geta treyst því að fé það sem þeir lána til hlutafélaga fáist til 

baka með skilvísum hætti. Þá má vera að stór hluthafi í félagi sjái í því starfsmöguleika og vilji 

jafnframt hafa einhverja vissa stjórn á rekstrinum á meðan hinn almenni, minni, hluthafi lítur 

á fjárfestingu í hlutafélagi sem örugga og arðbæra langtímafjárfestingu. Þá má leiða líkur að 

því að hinn almenni hluthafi vilji sem minnst koma nálægt rekstri og stjórn félagsins. Félögin 

hafa í flestum tilfellum starfsmenn og það þarf að gæta hagsmuna þeirra, t.d. starfsöryggi og 

launum. Því verður að taka mið af þessum sundurleitu, og stundum andstæðu, hagsmunum 

þegar setja skal lög um hlutafélög. Þegar saga hlutafélagaréttarins er skoðuð má sjá að 

kappkostað hefur verið að reyna að sigrast á þeim vandamálum sem þessu fylgja sem og 

göllum sem tengst hafa þróun hlutafélagaformsins. Það er af þessum ástæðum sem 

hlutafélagarétturinn hefur orðið að nokkuð margbrotnu og oft á tíðum flóknu réttarsviði.39 

4. Stjórnir hlutafélaga 

Í hlutafélögum njóta hluthafarnir ekki beins réttar til að taka ákvarðanir fyrir félagið, ráðstafa 

fjármunum þess né að koma fram fyrir hönd þess. Því er í hfl. að finna ákvæði þess efnis að í 

hlutafélögum skuli vera mismunandi stjórnunareiningar. Þessum stjórnunareiningum er í 

lögunum ákvarðað visst valdsvið en um leið er gert ráð fyrir samvinnu eininganna og að þær 

hafi eftirlit hver með annarri. Hluthafafundur hefur t.d. eftirlit með stjórn félagsins sem æðri 

stjórnunareining en stundum, t.d. við úthlutun arðs, vinna þessar einingar saman. Ekki er 

kveðið á um samvinnu stjórnareininganna með ófrávíkjanlegum lagaákvæðum í hfl. og er því 

ekki eins farið um hana í öllum hlutafélögum. Greina má á milli þeirra verkefna sem snúa að 

stefnumótun, ákvarðanatökum og framkvæmdum og svo þeirra sem snúa að eftirliti. 

Stjórnkerfi hlutafélaga geta verið byggð upp af fjórum mismunandi stjórnunareiningum. 

Skylda er að starfrækja þrjár af þessum stjórnunareiningum skv. hfl., þ.e. hluthafafundi, 

félagsstjórn og framkvæmdastjóra og skulu þær ávallt vera fyrir hendi í hlutafélögum. Þá 
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fjórðu, fulltrúanefnd, er ekki skylt að setja á stofn innan hlutafélags en sé það gert skal það 

ákveðið í samþykktum og er það jafnan hlutahafafundur sem kýs nefndina. Í 

einkahlutafélögum skulu eiga sæti fæst þrír menn nema hluthafar séu fjórir eða færri. Þá er 

heimilt að stjórnina skipi aðeins einn maður, sbr. 1. mgr. 39. gr. ehfl. Ekki er gert ráð fyrir því 

í ehfl. að fulltrúanefnd sé skipuð. Þessu samkvæmt geta stjórnkerfi hlutafélaga verið mjög 

misjöfn innan lagaramma hfl. Stærð félaganna skiptir þar miklu máli og hvort 

framkvæmdastjóri sé einnig stjórnarmaður í félaginu.40 

4.1. Hluthafafundur 

Hluthafafundur er það þegar löglega er boðað til fundar og hluthafar koma saman. Slíkir 

fundir eru haldnir í þeim tilgangi að ræða félagsleg málefni og taka ákvarðanir um þau. Þeir 

fundir sem haldnir eru meðal hluthafa í öðrum tilgangi en þessum eru ekki hluthafafundir 

skv. hfl. Um þessa fundi er fjallað í X. kafla hfl. en þeir eru sá vettvangur þar sem hluthafar 

geta nýtt sér þau félagslegu réttindi sem felast í hlutafjáreign þeirra og er öllum hluthöfum 

heimilt að sækja þessa fundi og taka þar til máls, nálgast upplýsingar um þau málefni sem 

skipta máli varðandi stöðu félagsins, leggja fram tillögur og greiða atkvæði um málefni félags 

sem tekin eru fyrir á slíkum fundi og hafa þannig áhrif á ákvarðanatöku. Hluthafar geta mætt 

sjálfir á fundinn, sem haldinn skal á tilgreindum stað eða sent þangað umboðsmann fyrir sína 

hönd. Einnig er heimilt að halda rafrænan hluthafafund með hjálp rafrænna miðla, t.d. síma 

eða internets.  

Hluthafafundur fer með æðsta vald í málefnum hlutafélags samkvæmt því sem lög og 

samþykktir þess ákveða, sbr. 1. mgr. 80. gr. hfl. Öll félagsleg málefni má leggja fyrir slíkan 

fund. Hluthafafundur getur tekið hvaða málefni sem er varðandi félagið og gert um það 

ályktun og ber öðrum stjórnaraðilum félagsins að fara eftir slíkum ályktunum svo lengi sem 

þau rúmast innan valdsviðs hans samkvæmt lögum eða félagssamþykktum. Hluthafafundur 

verður vissulega að fara eftir lögum og eru honum nokkrar takmarkanir settar. Hlutafélag má 

t.d. ekki eignast eigin hluti að kaupum eða fá þá að veði ef nafnverð samanlagðra hluta 

verður meira en 10% af hlutafé félagsins, sbr. 1. mgr. 55. gr. hfl. Þrátt fyrir að fara með æðsta 

vald hlutafélags þá getur hluthafafundur ekki farið á sveig við þetta ákvæði. Einnig geta 

lagaákvæði kveðið á um að aðrar stjórnareiningar skuli fara með visst ákvörðunarvald innan 

félagsins og þá getur hluthafafundur ekki gefið þeim stjórnareiningum fyrirskipanir um þau 
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málefni sem falla undir það vald. Dæmi um vald sem hluthafafundur hefur ekki skv. lögum er 

3. mgr. 51. gr. hfl. sem kveður á um að stjórn félags verði að samþykkja lækkun hlutafjár sem 

á að nota til frjálsrar rástöfunar. Eins segir í 1. mgr. 101. gr. hfl. að hluthafafundur taki 

ákvörðun um úthlutun arðs en aðeins eftir að félagsstjórn hafi lagt fram tillögur um það efni 

og er tekið skýrt fram að ekki megi ákveða að úthluta meiri arð en félagsstjórn leggur til eða 

samþykkir. Eins er hluthafafundur bundinn af ákvæðum samþykkta félagsins og geta þau 

skert völd hans. En hluthafafundur getur svo breytt slíkum ákvæðum, sbr. 1. mgr. 93. gr. hfl., 

með samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða, svo og samþykki hluthafa sem ráða yfir 

minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundinum. Svo 

temprun valds hluthafafundar er því langt frá því að vera úr höndum hlutahafafundarins 

sjálfs þó hann sé vissulega ávallt bundinn af lögum. 

Í einkahlutafélögum á það sama við, þ.e. hluthafafundur fer með æðsta vald í málefnum 

félagsins nema þegar um einkahlutafélag eins aðila er að ræða sbr. 55. ehfl. Það segir sig 

sjálft að félag í eigu eins aðila getur varla haldið hluthafafund. Slíkur eigandi tekur sjálfur 

ákvarðanir fyrir hönd félagsins og ber honum að skrá þær í gerðabók. 

4.2. Félagsstjórn 

Í félagsstjórn hlutafélags skulu að minnsta kosti sitja þrír menn en engin takmörk eru því sett 

hversu margir megi sitja í stjórnum. Eitt af verkefnum hluthafafundar er að kjósa 

félagsstjórnina. Það er heimilt að veita stjórnvöldum eða öðrum rétt til að tilnefna einn eða 

fleiri stjórnarmenn en meirihluti stjórnarinnar skal alltaf kjörinn af hluthafafundi og skal slík 

kosning fara fram á sama hluthafafundi. Íslenskur hlutafélagaréttur byggir að vissu leyti á 

tveggja þátta félagsstjórnarkerfi, þ.e. félagsstjórn sem hefur yfirumsjón með málum félagsins 

og svo framkvæmdastjórn. Með lögum nr. 13/2010 var gerð breyting á hlutafélagalöggjöfinni 

varðandi skipun í stjórn tiltekinna hlutafélaga. Í almennum hlutafélögum mega stjórnarmenn 

vera af hvoru kyni sem er en sé félagið opinbert eða hafi fleiri en 50 starfsmenn á 

ársgrundvelli skal hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn. Sé stjórn skipuð fleiri en þremur mönnum 

skal gengið úr skugga um að hvort kyn skipi ekki minna en 40% stjórnar. Kjörtímabil stjórnar 

er lengst fjögur ár en það má stytta í samþykktum, sbr. 63. gr. hfl. Í einkahlutafélögum mega 

stjórnarmenn vera einn eða tveir ef hluthafar eru fjórir eða færri. Annars skulu þeir vera þrír, 

rétt eins og í hlutafélögum. Sömu reglur gilda um kynjahlutföll í einkahlutafélögum sem hafa 

fleiri en 50 starfsmenn og um hlutafélög, sbr. 39. ehfl. 
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Félagsstjórn, sem að jafnaði er kosin á hluthafafundi, fer með mikilvæg umboðsstörf 

fyrir félagið. Stjórn félagsins er að megninu til í höndum hennar og skal stjórnin ganga úr 

skugga um að skipulag og starfsemi félagsins sé í réttu og góðu horfi. Það hvernig stjórnin 

framkvæmir þessi störf sín getur skipt miklu máli fyrir starfsemi félagsins sem og afkomu 

þess. Í 1. mgr. 68. gr. hfl. segir að félagsstjórn og framkvæmdastjóri fari með stjórn 

hlutafélags. Sama grein gerir þó ráð fyrir vissri verkaskiptingu því í 2. mgr. hennar segir að 

framkvæmdastjóri skuli sjá um daglegan rekstur. Félagsstjórn er svo ætlað að gefa sérstök 

fyrirmæli og hafa eftirlit með framkvæmdastjóranum.41 Vald það sem félagsstjórn er veitt 

með lögum, t.d. ráðning framkvæmdastjóra, veiting prókúruumboðs og skipting arðs, fer hún 

með sjálf. Félagsstjórn er þó bundin við ályktanir og fyrirmæli hluthafafundar að því er varðar 

stjórnarstörf, svo lengi sem slíkt rúmast innan reglna laga og samþykkta.  

Verkefnum félagsstjórnar má skipta skipta í almenn verkefni og sérstök verkefni. 

Almennu verkefnin eru helst þau að móta stefnu félagsins til lengri tíma í samræmi við 

samþykktir félagsins og fyrirmæli hluthafafunda og að fylgjast með störfum 

framkvæmdastjóra, bókhaldi og öðrum fjárreiðum félagsins. Hún þarf jafnframt að taka 

afstöðu í öllum mikilvægum málum sem eru henni falin. Auk þess skal stjórnin koma fram út 

á við fyrir hönd félagsins og rita firma þess. Þennan ritunarrétt stjórnarinnar er ekki hægt að 

takmarka nema þá með þeim hætti að fleiri en einn fari með hann í sameiningu. Ekki er hægt 

að svipta félagsstjórnina þessum rétti, sbr. 74. gr. hfl.  

Sérstök verkefni félagsstjórnar teljast þau sem kveðið er á um í lögum. Má þar nefna 

daglegan rekstur, eða það sem fellur utan hans öllu heldur því framkvæmdastjóri skal sjá um 

almennan daglegan rekstur. Utan daglegs rekstrar teljast ákvarðanir og ráðstafanir sem 

teljast óvenjulegar eða mikils háttar. Það að breyta framleiðslu fyrirtækis eða óska eftir 

greiðslustöðvun eru sem dæmi ákvarðanir sem teldust að öllum líkindum óvenjulegar eða 

mikils háttar.42 Einnig getur félagsstjórnin gefið framkvæmdastjóra fyrirmæli varðandi 

daglegan rekstur, sbr. 2. mgr. 68. gr. hfl. Félagsstjórn skal, skv. 3. mgr. 68. gr. hfl., tryggja að 

eftirlit með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins sé nægilegt og skv. 4. mgr. þeirrar 

greinar getur einungis félagsstjórn veitt prókúruumboð. Þar sem kveðið er á um þessar 

skyldur í lögum hefur Hæstiréttur komist að þeirri niðurstöðu að stjórn félags geti ekki 
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framselt þetta vald sitt. Deilt var um slíkt framsal í Hrd. 24. september 2009 (678/2008) 

(Soffanías Cecilsson) en fjallað er um hann í kafla 5.3. um heimildir framkvæmdastjóra. 

Þegar samstæða hlutafélaga er mynduð hvílir á félagsstjórn upplýsingaskylda skv. 69. gr. 

hfl. Stjórn móðurfélags samstæðunnar þarf þá að tilkynna stjórn dótturfélags um aðgerðirnar 

og stjórn dótturfélags skal þá gefa móðurfélagi allar nauðsynlegar upplýsingar. Í 87. gr. hfl. 

segir að félagsstjórn skuli annast boðun hluthafafunda en tengt þessu þá hvílir einnig sú 

skylda á stjórninni að sjá til þess að haldinn sé hluthafafundur innan sex mánaða frá því að 

eigið fé samkvæmt bókum félagsins er orðið minna en helmingur af skráðu hlutafé þess, sbr. 

5. mgr. 84. gr. hfl. Þetta eru nokkrar af þeim lögboðnu skyldum sem hvíla á félagsstjórnum og 

teljast sem sérstök verkefni. 

4.3. Framkvæmdastjórn 

Það er á valdi félagsstjórnarinnar að ráða framkvæmdastjórn skv. 1. mgr. 65. gr. hfl. 

Framkvæmdastjórar skulu vera einn til þrír nema að samþykktir félags kveði á um að þeir 

skuli vera fleiri. Framkvæmdastjórar og félagsstjórn fara með stjórn félagsins en þess skal 

getið að framkvæmdastjóri getur aldrei verið stjórnarformaður í hlutafélagi, sbr. 1. mgr. 70. 

gr. hfl. Eins og áður segir er félagsstjórninni meðal annars ætlað að hafa eftirlit með störfum 

framkvæmdastjóra en slíkt eftirlit gæti varla talist virkt ef meirihluti stjórnarinnar eru einmitt 

framkvæmdastjórar eða ef framkvæmdastjóri veitir félagsstjórninni forstöðu. Rétt eins og 

félagsstjórnin ræður framkvæmdastjóra hefur hún heimild til að segja þeim upp. Jafnframt 

ákveður hún laun og starfskjör þeirra og ef fleiri en einn framkvæmdastjóri er ráðinn til starfa 

getur félagsstjórnin skipt upp verkum á milli þeirra. Eins og 63. gr. hfl. var þeirri 65. einnig 

breytt með lögum nr. 13/2010 og skal því gæta að kynjahlutföllum við ráðningu 

framkvæmdastjóra. Tilkynna þarf hlutafélagaskrá um hlutföll kynja meðal 

framkvæmdastjóra. Við stofnun hlutafélags ber að senda inn tilkynningu sem þarf meðal 

annars að innihalda nöfn, kennitölur og heimilisföng framkvæmdastjóra, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 

148. gr. hfl. Jafnframt skal tilkynna breytingar á því sem tilkynnt hefur verið til 

hlutafélagaskrá, þar á meðal ef breytingar verða á framkvæmdastjórn, sbr. 149. gr. hfl. 

Litið hefur verið svo á að aðeins þeir sem hafa verið skráðir framkvæmdastjórar í 

hlutafélagaskrá beri þær lagaskyldur og njóti þeirra réttinda sem kveðið er á um í lögunum. 
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Að þeir óskráðu framkvæmdastjórar sem eru ráðnir til fyrirtækis og gefið það heiti séu ekki 

framkvæmdastjórar skv. hfl. og fari réttindi og skyldur þeirra eftir ráðningasamningi þeirra.43 

Frá þessu hefur þó verið brugðið í dómaframkvæmd: 

Hrd. 2006, bls. 3053 (38/2006) (Skil á staðgreiðslu): H, ásamt fleirum, var ákærður fyrir 

að hafa ekki staðið skil á staðgreiðslu opinberra gjalda Í hf. sem haldið hafði verið eftir af 

launum starfsmanna félagsins á gjaldatímabilunum júní, júlí og ágúst 2002. H bar titilinn 

framkvæmdastjóri en annar aðili einnig, C, og var sá aðili skráður í hlutafélagaskrá sem 

framkvæmdastjóri Í hf. H hafði hins vegar, ólíkt hinum framkvæmdastjóranum, ekki verið 

tilkynntur sem slíkur til hlutafélagaskrá. H hélt því fram að hann hefði einungis verið 

faglegur framkvæmdastjóri sem hefði fyrst og fremst séð um sölumál félagsins. Þetta 

fékk stoð í framburði vitna og meðákærðu. Engu að síður lá það fyrir að H hafði 

undirritað mörg bréf sem framkvæmdastjóri félagsins í ágúst og september til 

Fjármálaeftirlitsins varðandi meðal annars fjármál félagsins og staðgreiðslu skatta. Auk 

þess hafði H setið fundi stjórnar félagsins á sama tímabili sem framkvæmdastjóri þess. 

Með vísan til þessara atriða, þess að hvergi væri minnst á faglegan framkvæmdastjóra í 

samþykktum félagsins og þeirra verkefna sem framkvæmdastjóri skal sinna skv. 2. mgr. 

68. gr. hfl. var H því sakfelldur sem framkvæmdastjóri Í hf.  

Af þessu telur höfundur að sjá megi að þrátt fyrir að framkvæmdastjóri sé ekki tilkynntur til 

hlutafélagaskrár geti hann með hegðun sinni og gjörðum verið skilgreindur sem slíkur skv. 

hfl. og borið þær ábyrgðir sem tilkynntir framkvæmdastjórar bera. Hér ber þó að benda á að 

skv. 3. tölul. 1. mgr. 107. gr. hfl. skal bú félags tekið til skipta samkvæmt kröfu ráðherra ef 

félag hefur ekki framkvæmdastjóra. Hér er að öllum líkindum átt við framkvæmdastjóra sem 

skráður er hjá hlutafélagaskrá.  

Í Hrd. 13. maí 2014 (288/2014) (Baugur Group hf.) var einnig deilt um skuldbindingar 

gerðar af óskráðum framkvæmdastjóra. 

Hrd. 13. maí 2014 (288/2014) (Baugur Group hf.): Í máli þessu var m.a. deilt um hvort B 

hf. væri skuldbundið LBI vegna þriggja ábyrgða sem fjármálastjóri og prókúruhafi B hf., 

SH, hafði gengist við fyrir hönd þess. Ein af þessum skuldbindingum var samkomulag um 

sjálfskuldarábyrgð á láni frá LBI til AH ehf. en 40% hlutafjár þess var í eigu B hf. Þ, 

framkvæmdastjóri fjölmiðla- og tæknisviðs B hf., ritaði undir fyrir hönd B hf. Þ var ekki 

skráð sem framkvæmdastjóri B hf. hjá hlutafélagaskrá. Fyrir lá að stjórn B hf. hafði ekki 

veitt Þ sérstakt umboð til að skuldbinda félagið með þessum samningi. Í öðrum tilvikum 

þegar B hf. hafði gengist í sambærilegar ábyrgðir hafði stjórn þess veitt sérstakt umboð 

til slíkrar samningsgerðar.  

Í niðurstöðu Hæstaréttar er ekki greinilega tekið á því hvort undirritun Þ hafi verið 

skuldbindandi fyrir B hf. en þar segir að þar sem SH, prókúruhafi B hf., hafi undirritað 

skilmálabreytingu vegna skuldbindingarinnar seinna meir hafi ráðstöfunin verið 

skuldbindandi fyrir B hf.  
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Höfundur telur að af þessari niðurstöðu megi draga þá ályktun að ráðstöfunin hefði ekki 

verið skuldbindandi fyrir B hf. ef Þ, sem hvorki var prókúruhafi né skráður framkvæmdastjóri, 

hefði ein komið að undirritun skuldbindingarinnar. 

Í einkahlutafélögum er ekki skylda að hafa framkvæmdastjóra heldur segir í 1. mgr. 

41. gr. ehfl. að stjórn félags geti ráðið einn eða fleiri framkvæmdastjóra. Ákveði stjórn að 

ráða framkvæmdastjóra má meirihluti hennar ekki vera framkvæmdastjórar, sbr. 2. mgr. 41. 

gr. ehfl. Á þessu er þó gerð undanþága þar sem heimilað er að aðeins einn maður sitji í stjórn 

einkahlutafélags og getur hann skv. 3. mgr. greinarinnar jafnframt verið framkvæmdastjóri. 

Sé um tveggja manna stjórn að ræða er einnig heimilað að annar sé framkvæmdastjóri. 

Framkvæmdastjóra má þó ekki kjósa sem stjórnarformann skv. 1. mgr. 46. gr. ehfl. en þetta 

hlýtur þó að þurfa að skýra með hliðsjón af áðurnefndri 3. mgr. 41. gr. ehfl. Ef stjórnarmaður 

er aðeins einn í einkahlutafélagi og skipar sig jafnframt sem framkvæmdastjóra þá er hann 

óhjákvæmilega framkvæmdastjóri og stjórnarformaður. 

4.3.1. Réttindi og skyldur framkvæmdastjórnar 

Framkvæmdastjórn hlutafélags ber ákveðnar skyldur. Ber þar helst að nefna hina almennu 

stjórnunarskyldu sem kemur fram í 1. mgr. 68. gr. hfl. Að félagsstjórn og framkvæmdastjórn 

fari saman með stjórn félags. Í þessu felst aðallega að framkvæmdarstjóri kemur fram út á 

við fyrir hönd félagsins og veitir daglegri starfsemi forstöðu. Honum er jafnframt skylt að 

mæta á stjórnarfundi og gefa þær upplýsingar sem óskað er en sú skylda leiðir af 

starfssamningi hans og lögum. Framkvæmdastjóri skal jafnframt halda trúnaðarskyldu 

gagnvart félaginu. Þar sem meginverkefni hans er að gæta hagsmuna félagsins er honum 

ekki heimilt að gera ráðstafanir sem eru fallnar til þess að afla ákveðnum hluthöfum eða 

öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa eða félagsins og á sama hátt má 

hann ekki framfylgja ákvörðunum hluthafafundar eða annarra stjórnaraðila félagsins ef þær 

brjóta gegn lögum eða samþykktum félagsins, sbr. 76. gr. hfl.44 

Réttindi framkvæmdastjóra gagnvart félagi eru svo nátengd skyldum hans og 

störfum. Má þar nefna rétt hans til aðgangs að gögnum og bókum félagsins og 

möguleikanum til að sitja stjórnarfundi. Helstu réttindi hans eru þó líklega réttur hann til að 

þiggja laun hjá félaginu, sbr. 2. mgr. 79. gr. hfl. 
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4.3.2. Daglegur rekstur 

Framkvæmdastjórn skal annast hinn daglega rekstur félagsins og skal fara eftir stefnu og 

fyrirmælum félagstjórnarinnar í þeim efnum. Ýmislegt getur komið til skoðunar þegar 

ákveðið skal hvað falli undir daglegan rekstur félags. Ber þar að líta til stærðargráðu 

félagsins, umfang þess og venjur á viðkomandi sviði. Hins vegar kemur það skýrt fram í 2. 

mgr. 68. gr. hfl. að hinn daglegi rekstur taki ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils 

háttar. Slíkar ákvarðanir skuli vera í höndum félagsstjórnarinnar. Þetta verður skoðað nánar 

hér á eftir, þ.e. hvenær ráðstafanir teljast óvenjulegar eða mikils háttar. Auk þess skal 

framkvæmdastjórn við daglegan rekstur ávallt fylgja stefnu og einstökum fyrirmælum 

félagsstjórnar enda er hún æðra sett stjórnareining í félagsmálefnum.45 

5. Heimildir til að skuldbinda hlutafélög 

Hlutafélög eru lögpersónur og því þarf einstaklinga til að koma fram fyrir þau. Lögpersónur 

geta ekki tekið sjálfstæðar ákvarðanir um skuldbindingar sínar þó þær geti vissulega borið 

réttindi og skyldur. Á endanum eru það ávallt einstaklingar sem taka ávörðun fyrir hönd 

lögaðilans. Svo að einstaklingur geti tekið ákvörðun fyrir hlutafélag þarf hann að hafa til þess 

umboð frá þeirri lögpersónu sem félagið er. Slík umboð geta falið í sér hinar ýmsu heimildir 

sem lúta mismunandi takmörkunum á því hversu langt sá er umboðið hefur má ganga í því 

að gera ráðstafanir í nafni hlutafélagsins sem og að skuldbinda það.  

Í næstu köflum ritgerðarinnar verður fjallað um hvað felist í umboði, hverjar helstu 

heimildir einstaklinga eru til að skuldbinda félög, á hverju þær heimildir byggja og hverjar 

takmarkanir á mismunandi tegundum umboða eru. Ákvæði hfl. og ehfl. eru að mestu 

samhljóða hvað þetta varðar og því verður einungis vísað í ákvæði hfl. nema annað eigi við. 

5.1. Almennt um umboð og þær tegundir umboða sem tengjast hlutafélögum. 

Áður en lengra er haldið telur höfundur rétt að minnast aftur á eina mikilvægustu 

meginreglu, og kjarna samningaréttar, þ.e. hina óskráðu meginreglu pacta sunt servanda eða 

samningar skulu standa. Þessi regla er ein sú mikilvægasta og jafnframt grundvöllur flestra ef 

ekki allra gerninga þegar kemur að skuldbindingum og samningagerð.46 Það er einmitt þessi 

regla sem svo gott sem allt traust og öll tiltrú í viðskiptalífinu byggist á.47  
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Þegar gera skal samninga í nafni hlutafélags þarf einstakling til að vera milligönguaðili 

fyrir hlutafélagið. Í hfl. og ehfl. er kveðið á um hverjir hafi heimild til að annast slíka 

milligöngu, þ.e. umboð, og að veita slík umboð fyrir hönd félaganna. Um umboð er 

sérstaklega fjallað í II. kafla laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 

(hér eftir skammstöfuð sml.). Umboð nefnist það þegar umboðsmanni, B, er veitt heimild til 

að gera löggerning í nafni félags, A, gagnvart þriðja aðila, C, en í skjóli umboðsins verður B 

ekki sjálfur bundinn við þann löggerning sem myndast á milli félagsins A og aðilans C.48 

Grundvöllur þessa réttarsambands er hinn svonefndi umboðsgerningur frá hendi 

umbjóðandans sem er þá einhvers konar yfirlýsing hans um að ákveðinn einstaklingur hafi 

slíka heimild. Þau umboð sem tengjast rekstri hlutafélaga nefnast sjálfstæð umboð. Slík 

umboð hafa þá „sjálfstæða tilveru“ gagnvart þriðja manni og þarf umboðið sjálft ekki að fara 

saman við heimildina gagnvart umbjóðandanum. Þessi umboð greinast annars vegar í 

tilkynningarumboð og hins vegar stöðuumboð.49  

Sú tegund tilkynningarumboða sem tengist hlutafélögum nefnist prókúruumboð og 

umboð til ritunar firma félags. Þá gefur umbjóðandinn, þ.e. stjórn hlutafélagsins fyrir hönd 

þess, út almenna tilkynningu um það hver hafi slíkt umboð, sbr. 14. gr. sml. en þar er fjallað 

um umboð sem umbjóðandi hefur birt í blöðum eða með öðrum álíka almennum hætti. 

Oftast er sá háttur hafður á að slíkt umboð sé skráð hjá hlutafélagaskrá. Stjórn hlutafélags er 

sú eina sem hefur heimild til að veita slíkt umboð eins og skýrt segir í 4. gr. 68. gr. hfl. Umboð 

til ritunar firma félagsins er veitt skv. 2. mgr. 74. gr. hfl. og er stjórn félags sú eina sem hefur 

heimild fyrir veitingu slíks umboðs. Nánar verður fjallað um hvort umboð fyrir sig hér á eftir. 

Um hina tegundina, stöðuumboð, er fjallað í 2. mgr. 10. gr. sml. 

Sé maður, samkvæmt samningi við annan mann, í stöðu, er eftir lögum eða venju felur í 

sér heimild til þess að reka erindi hins innan vissra takmarka, þá telst hann hafa umboð 

til þess að gera þá löggerninga, sem innan þeirra takmarka eru. 

Með þessu er átt við að viðsemjandanum er óbeint sagt að sá er nýtur stöðuumboðs, þ.e. 

starfsmaður atvinnuveitanda, hafi umboð fyrir hann á vissu sviði. Þessi tegund umboða er að 

öllum líkindum sú algengasta sem almenningur kynnist í daglegu lífi, t.d. í samskiptum sínum 

við starfsfólk í verslunum. 
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Nokkur skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo gerningur umboðsmanns sem nýtur 

stöðuumboðs sé fullgildur. Umboðið þarf að vera bundið við þá stöðu sem umboðsmaðurinn 

gegnir í þjónustu annars aðila, t.d. staða framkvæmdastjóra hjá hlutafélagi. Fullgildur 

starfssamningur verður að vera til staðar milli stöðuumboðsmanns og þess aðila sem hann 

starfar fyrir og verður sá samningur að varða þá stöðu sem umboðið felur í sér auk þess sem 

lagakröfur til stöðuumboðsins þurfa að vera uppfylltar.50 Dæmi um vandamál sem geta 

komið upp vegna þessa eru tengd t.d. framkvæmdastjórum hlutafélaga. Hlutafélög geta haft 

marga starfsmenn sem bera titillinn framkvæmdastjóri en skv. 148. og 149. gr. hfl. skal 

tilkynna þá aðila er gegna slíku hlutverki skv. 68. gr. hfl., þ.e. njóta þess stöðuumboðs sem í 

því fellst að vera framkvæmdastjóri hlutafélags, til hlutafélagaskrár. Séu aðilar sem bera 

titillinn „framkvæmdastjóri“ ekki skráðir sem slíkir hjá hlutafélagaskrá njóta þeir því ekki að 

öllu jöfnu þeirra heimilda eða bera þær ábyrgðir sem felast í stöðuumboði slíkrar stöðu. Þó 

eru til dæmi þess að gjörðir óskráðs framkvæmdastjóra verði til þess að hann teljist bera þær 

ábyrgðir sem skráður framkvæmdastjóri ber eins og sjá má af áður reifuðum Hrd. 2006, bls. 

3053 (38/2006) (Skil á staðgreiðslu) hér að framan. 

Auk þessara ástæðna verður sá aðili er nýtur stöðuumboðs að gegna stöðunni þegar 

hann stofnar til löggerningsins eða skal bera ábyrgð skv. stöðunni.51 Dæmi um þetta má sjá í 

Hrd. 2006, bls. 3053 (38/2006) (Skil á staðgreiðslu) sem reifaður er í kafla 5.3. hér að framan 

en í því máli voru tveir framkvæmdastjórar í félaginu. Annars vegar H, sá er sakfelldur var en 

hann var ekki skráður hjá hlutafélagaskrá heldur titlaður sem „faglegur“ framkvæmdastjóri 

og hins vegar C sem var eiginlegur framkvæmdastjóri, skráður hjá hlutafélagaskrá. Sá 

framkvæmdastjóri, nefndur C í dómsmálinu, hafði hinsvegar sent meðákærða, S, tölvupóst 

þess efnis að hann yrði staðgengill C á meðan C væri að störfum fyrir félagið í Danmörku. 

Höfundi kemur það á óvart að slíkt hafi nægt til að fría C sem framkvæmdastjóra af skyldum 

sínum en svo virðist hafa verið þar sem hann var ekki ákærður í málinu. Vissulega segir í 15. 

gr. sml. að stöðuumboð teljist afturkallað þegar umboðsmaður lætur af starfanum en að 

mati höfundar má hér deila um hvort C hafi sagt starfi sínu lausu með umræddum tölvupósti. 

Stjórnarmenn og framkvæmdastjórar hlutafélaga eru einkum þeir sem koma fram 

fyrir hönd hlutafélaga samkvæmt hfl. Heimildir þær sem þessir aðilar hafa byggja að mestu á 

umboðum sem hfl. kveða á um auk samþykkta félaganna. Þessar heimildir geta verið á ýmsa 
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vegu og eru heimildir til frekara framsals á þeim að finna í hfl. sem flækja fyrirkomulagið enn 

frekar. Um þær gildir þó alltaf ein meginregla en það er regla 1. mgr. 76. gr. hfl. sem segir:  

„Félagsstjórn, framkvæmdastjóri og aðrir þeir er hafa heimild til að koma fram fyrir 

hönd félagsins mega ekki gera neinar þær ráðstafanir sem eru fallnar til þess að afla 

ákveðnum hluthöfum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa 

eða félagsins.“  

Þessir aðilar mega heldur ekki, frekar en nokkur annar, framfylgja ákvörðunum 

stjórnunaraðila félaga sem teldust ólöglegar né þeim sem brjóta í bága við félagssamþykktir 

þess félags er þeir starfa fyrir, sbr. 2. mgr. 76. gr.  

5.2. Innan heimilda 

Þegar umboðsmaður skuldbindur félag með gerning eru tvenn skilyrði fyrir því að sá 

gerningur skapi rétt eða skyldu fyrir félagið. Í fyrsta lagi þarf gerningurinn að vera fullgildur 

skv. almennum reglum samningaréttar og í öðru lagi skal gerningurinn vera innan ramma 

umboðsins. Síðarnefnda atriðið er skýrlega tekið fram í 1. mgr. 10. gr. sml. en þar segir: 

„Geri umboðsmaður löggerning í nafni umbjóðanda og innan takmarka umboðs síns, 

þá skapar sá löggerningur rétt og skyldu fyrir umbjóðanda, án þess, að frekari 

löggerningur, frá umboðsmanni eða umbjóðanda, þurfi til að koma.“ 

Meginreglan er sú að fari umboðsmaður út fyrir heimild sína, t.d. hafi umbjóðandi einungis 

heimilað skuldbindingar innan vissrar fjárhæðar en heldur sig innan ramma umboðsins skipti 

þessi takmörkun, tilmælin um hámarks fjárhæð, ekki máli varðandi réttarsambandið milli 

umbjóðanda og viðsemjanda. Þessi takmörkun er þá ekki venjulegur hluti af umboðinu og því 

ekki sanngjarnt að viðsemjandi tapi rétti sínum hafi hann enga vitneskju um þessar 

takmarkanir.52 Á þessari meginreglu eru þó undanþágur. Þær eru að finna í sml., hfl., og ehfl. 

Í 11. gr. sml. segir varðandi sjálfstæð umboð, þ.e. þau umboð sem eru til umfjöllunar í riti 

þessu, að ef umboðsmaður hafi brotið í bága við fyrirmæli frá umbjóðanda sínum þegar hann 

gerði löggerning og hafi viðsemjandanum verið það ljóst eða mátt vera það ljóst þá bindi 

löggerningurinn ekki umbjóðandann þrátt fyrir að hann sé innan takmarka umboðsins.53 

Svipað ákvæði er að finna í hfl. Í 1. tölul. 77. gr. þeirra laga segir að ef sá sem kemur fram 

fyrir hönd félags skv. 74. og 75. gr. hfl., þ.e. framkvæmdastjóri eða aðili sem hefur rétt til að 
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rita firma félagsins, geri löggerning fyrir hönd þess bindi sá gerningur félagið nema hann hafi 

farið út fyrir þær takmarkanir á heimild sinni sem ákveðnar eru í lögum þessum. Í 2. tölul. 

þessa ákvæðis segir svo að gerningur bindi ekki félag hafi umboðsmaður farið út fyrir 

takmarkanir á heimild sinni á annan hátt enda hafi viðsemjandi vitað eða mátt vita um 

heimildarskortinn og telja verði ósanngjarnt að viðsemjandinn haldi fram rétti sínum. Í 2. 

mgr. ákvæðisins er svo loku fyrir það skotið að skráður tilgangur félags geti talist nægileg 

vitneskja viðsemjanda félags um heimildarskortinn en nánar er fjallað um þetta í 6. kafla 

ritgerðarinnar. 

5.3. Heimildir framkvæmdastjóra 

Eins og hefur komið fram hér að ofan er framkvæmdastjóra ætlað það hlutverk að annast 

daglegan rekstur hlutafélags og skal í þeim efnum fara eftir stefnu og fyrirmælum sem 

félagsstjórn gefur, sbr. 2. mgr. 68. gr. hfl. en ákvæði ehfl. eru samhljóða ákvæðum hfl. Þar 

segir: 

„Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils háttar. 

Slíkar ráðstafanir getur framkvæmdastjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá 

félagsstjórn, nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana félagsstjórnar án verulegs 

óhagræðis fyrir starfsemi félagsins. Í slíkum tilvikum skal félagsstjórn tafarlaust tilkynnt 

um ráðstöfunina“ 

Ekki er tilgreint hvað falli undir daglegan rekstur en við mat á því skal hafa hliðsjón af eðli 

starfsemi félagsins, umfangi og venjum á viðkomandi sviði54 að ógleymdum skráðum tilgangi 

félags. Samkvæmt 75. gr. hfl. getur framkvæmdastjóri ávallt komið fram fyrir hönd félagsins í 

málum sem falla innan þessa. Grein þessi er í beinu framhaldi af 74. gr. sem kveður á um 

ritunarrétt firmans, að félagsstjórn komi fram út á við fyrir hönd félags, riti firma þess og geti 

veitt öðrum heimild til að rita firma félagsins en vikið verður að ritunarrétti firma í kafla 5.5. 

Rétt þótti að taka fram í lögunum að framkvæmdastjóri geti komið fram fyrir hönd félagsins í 

málum innan hans lagalega verksviðs skv. 68. gr. hfl. sama hvernig heimildum til að rita firma 

félagsins er háttað.55 Til frekari skýringa á því í hverju heimildir framkvæmdastjóra felast skal 

vikið að nokkrum dómadæmum. 

Hrd. 1997, bls. 3408 (76/1997) (Ritfell hf.): Í máli þessu var deilt um heimild 

framkvæmdastjóra til að skuldbinda hlutafélag það er hann starfaði fyrir en atvinna þess 
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var útgáfa tímarita. Ágreiningur var um það hvort framkvæmdastjóri útgefandans Ritfells 

hf. (hér eftir R) hafi haft heimild til að skuldbinda félagið til að gefa ekki út bílablað 

sambærilegt öðru bílablaði hjá útgefandanum Þyrnirós ehf. (hér eftir Þ). Þegar stjórn R 

varð kunnugt um samkomulagið sendi hún Þ bréf þar sem hún lýsti sig óskuldbundna af 

samkomulaginu. Það væri í andstöðu við vilja stjórnarinnar og ekki gert með hennar 

samþykki eða vitund. Í málsástæðum R sagði að framkvæmdastjórinn hefði ekki haft 

heimild til að skuldbinda félagið á þennan máta. Vilji stjórnarinnar hafi verið að gefa út 

bílablað og framkvæmdastjórinn hafi farið gegn ákvörðun hennar. Ráðstöfunin hafi verið 

óvenjuleg og mikils háttar og ekki hluti af daglegum rekstri félagsins, sbr. 2. mgr. 68. gr. 

hfl., sbr. einnig 25. gr. fl. og 18. gr. samþykkta R. Þ hafi vitað eða mátt vita um þennan 

heimildarskort en hugðist samt nýta sér hann til framdráttar. Á þetta var fallist í héraði 

og ráðstöfunin talin ógild en Hæstiréttur snéri þeirri niðurstöðu við, ekki af þeim 

ástæðum að framkvæmdastjóri hafi haft heimild til skuldbindingarinnar heldur vegna 

þess að stjórnarformaður var viðstaddur þegar unnið var að samkomulaginu en 

aðhafðist ekki fyrr en þremur vikum síðar. 

Höfundur telur að af þessu megi ráða að þó skuldbindingin hafi tengst daglegum rekstri 

félagsins, þ.e. blaðaútgáfu, þá hafi hún verið svo ólík því sem vanalegt er að hún taldist 

óvenjuleg. Hér var deilt um íþyngjandi skuldbindingu fyrir félag sem hefur atvinnu af 

blaðaútgáfu, þ.e. framkvæmdastjórinn semur af félaginu réttinn til útgáfu bílablaðs. Þessa 

skuldbindingu telur héraðsdómur óvenjulega og mikils háttar. Hæstiréttur víkur hins vegar 

að þeirri staðreynd að stjórnarformaður R var viðstaddur gerð samkomulagsins og hlutaðist 

til um ákveðin atriði þess. Hann hafi því mátt vita um efni þess en aðhafðist ekki fyrr en 

þremur vikum síðar. Þetta hafi verið nægileg aðkoma stjórnarformanns svo samkomulagið 

væri skuldbindandi fyrir félagið. Því má álykta að án aðkomu stjórnarformannsins hefði 

samkomulagið ekki gilt vegna heimildarskorts framkvæmdastjórans þar sem ráðstöfunin 

teldist óvenjuleg og mikils háttar sé tekið mið af atvinnu félagsins. Fyrir Hæstarétti kom fram 

að framkvæmdastjóri R hafði einnig prókúruumboð en hvergi kom fram í niðurstöðum 

Hæstaréttar að það hefði áhrif á málið. Að mati höfundar hefði sú staðreynd þó átt að leiða 

málið til lykta þá þegar þar sem ráðstöfun þessi fellur innan heimilda þess umboðs en nánar 

er fjallað um þær í kafla 5.5.  

Til umfangs félags ber að líta við mat á því hvenær ráðstöfun teljist óvenjuleg eða 

mikils háttar. Byggt var á slíkum sjónarmiðum í Hrd. 2000, bls. 2008 (501/1999): 

Hrd. 2000, bls. 2008 (501/1999) (Gnípa ehf.): Gnípa ehf. stefndi íslenska ríkinu til 

endurgreiðslu ofgreiddra gjalda að upphæð tæplega 73 milljóna króna vegna 

innflutnings á matvörum. Krafan um endurgreiðslu var upphaflega í nafni Garra ehf. en 

framkvæmdastjóri þess félags hafði framselt kröfuna til Gnípu ehf. Taldi Hæstiréttur að 

ekki hefðu verið færðar sönnur á það að framsalið hefði verið framkvæmt í samræmi við 

ákvæði hfl. og ehfl. og að um mikilvægan gerning hefði verið að ræða. Því hefði átt að 
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fjalla um hann með stjórnarsamþykkt innan Garra ehf., sem bókuð hefði verið með 

tilhlýðilegum hætti, sbr. 68 gr. og 3. (nú 4.) mgr. 70. gr. hfl. og 44. gr. og 3. (nú 4.) mgr. 

44. gr. ehfl. Að ráðstöfunin hlyti að teljast bæði óvenjuleg og mikils háttar miðað við 

stöðu félaganna, sbr. 2. mgr. 68. gr. hfl. og 2. mgr. 44. gr. ehfl. Þessu samkvæmt væri 

Gnípa ehf. ekki handhafi kröfunnar og íslenska ríkið því sýknað á grundvelli aðildarskorts 

Gnípu ehf. 

Hér lítur Hæstiréttur til stöðu og umsvifa félagsins við mat á því hvort ráðstöfunin teljist 

óvenjuleg eða mikils háttar án þess að í dómnum sé fjallað um hver umsvif þess hafi verið og 

hvort framsal tæplega 73 milljóna króna kröfu hafi verið mikils háttar ráðstöfun samanborið 

við annan rekstur félagsins. Höfundi þykir þetta nokkuð óskýr framkvæmd og veltir fyrir sér 

hver umsvif félagsins hefðu þurft að vera svo framsal kröfunnar teldist ekki mikils háttar 

ráðstöfun samanborið við annan rekstur félagsins. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir þó að „um 

mikilvægan gerning sé að ræða“ án frekari útskýringa. Annað dæmi um óvenjulega og mikils 

háttar ráðstöfun má sjá í Hrd. 3. febrúar 2011 (708/2010): 

Hrd. 3. febrúar 2011 (708/2010) (Íslensk afþreying hf.): Í máli þessu snéri ágreiningurinn 

m.a. að því hvort hluthafasamningur sem S gerði við D hf. hefði verið gerður með 

lögmætum hætti. D hf. var skipt upp í tvö félög, T hf. og ÍA hf., og við gjaldþrotaskipti ÍA 

hf. lýsti S kröfu í búið á grundvelli hluthafasamningsins. Árið 2006 gerðu S og D hf. með 

sér hluthafasamning þar sem S skuldbatt sig til að kaupa 75.000 hluti í dótturfélagi D hf. 

fyrir 1 DKK. hvern hlut. Í þeim samningi var að finna valréttarákvæði þar sem D hf. 

skuldbatt sig til að kaupa bréfin til baka af S í nokkrum skrefum að þremur árum liðnum 

á genginu 45 DKK ef S kysi að selja þau. Þáverandi framkvæmdastjóri D hf., G, undirritaði 

samninginn. S taldi G hafa haft fullt umboð stjórnar til að koma fram fyrir hönd D hf. og 

að ráðstöfunin hafi verið gerð með vitund stjórnar. Þrotabú ÍA hf., áður D hf., mótmælti 

því að G hefði haft umboð til að gera slíkan samning. Að samkvæmt 1. mgr. 68. gr. hfl. sé 

það hlutverk stjórnar hlutafélags að annast um skipulag þess og beri hún jafnan ábyrgð á 

því að starfsemi félagsins sé að lögum. Framkvæmdastjórar fari með daglegan rekstur í 

umboði stjórnar. Í 2. málslið 2. mgr. 68. gr. segi meðal annars að hinn daglegi rekstur taki 

ekki til óvenjulegra eða mikils háttar ákvarðana.Valréttarákvæði hluthafasamnings sem S 

byggði á varðaði verulegar og íþyngjandi skuldbindingar fyrir ÍA hf. Kaupskylduákvæði á 

45 földu kaupverði kalli á sérstaka heimild stjórnar og rúmist ekki innan almenns 

starfsumboðs framkvæmdastjóra. Stjórn hlutafélags geti ekki framselt vald sitt til að taka 

ákvarðanir um hvers kyns ótilgreindar ráðstafanir án tillits til þess hvort þær séu 

óvenjulegar eða mikils háttar. Hafi eftir á samþykki eða yfirlýsingar einstakra 

stjórnarmanna enga þýðingu að mati þrotabús ÍA hf. 

Í dómi héraðsdóms sagði að ákvæði umrædds hluthafasamkomulags sem skuldbatt D hf. 

til að kaupa 75.000 hluti í félagi af S á 45 földu verði rúmum þremur árum síðar hlyti að 

teljast falla undir það að vera óvenjuleg og mikils háttar ráðstöfun í skilningi 2. mgr. 68. 

gr. hfl. Hins vegar yrði ekki fram hjá því litið að formaður stjórnar D hf., Þ, á þeim tíma 

sem umrætt hluthafasamkomulag var undirritað hafi lýst því yfir bæði skriflega og sem 

vitni fyrir dóminum að framkvæmdastjórinn G, hafi haft fullt umboð stjórnar til að gera 

umræddan samning og hafi hann verið gerður með fullri vitund stjórnar D hf. sem hafi 
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þekkt efni samningsins og samþykkt það. Hafði þessari fullyrðingu ekki verið hnekkt og 

þótti því ljóst að framkvæmdastjórinn hafi haft sérstaka heimild stjórnar D hf. til að gera 

umræddan hluthafasamning. Þótti engu breyta þar um þó bókanir á stjórnarfundum 

félagsins bæru ekki með sér að umræddur samningur hafi verið samþykktur af stjórninni 

en fram kom hjá vitninu Þ að málefni þetta hafi verið margrætt á fundum stjórnarinnar 

og skortur á bókun um að slíkt hafi verið handvömm. Samkvæmt þessu yrði að telja að 

samningurinn hafi verið gerður með samþykki stjórnar D hf. og sé því skuldbindandi 

gagnvart félaginu og þar með þrotabúi ÍA hf. Hæstiréttur sagði hins vegar, rétt eins og 

héraðsdómur, að ráðstöfunin væri óvenjuleg og mikils háttar og til að framkvæmdastjóra 

hlutafélags teldist heimilt að gera slíkan samning yrði að sýna fram á að stjórn félagsins 

hafi á þeim tíma sem um ræðir falið honum umboð til þess. Síðari vitnisburður 

fyrrverandi stjórnarformanns um þetta teljist ekki fullnægjandi. Þegar af þeirri ástæðu 

taldi Hæstiréttur það ósannað að G hefði haft umboð til að gera umræddan samning. Því 

var samningurinn dæmdur óskuldbindandi fyrir þrotabú ÍA hf. 

Í þessum dómi fór Hæstiréttur inn á skilin milli stjórnar félags og framkvæmdastjóra, skv. 68. 

gr. hfl. og að skuldbinding til kaupa á hlutabréfum á 45 földu söluverði aðeins þremur árum 

síðar teljist sem óvenjuleg og mikils háttar ráðstöfun sem stjórn félags beri að taka ákvörðun 

um. Höfundur túlkar þetta á þann máta að svo framkvæmdastjóri teljist hafa heimild til 

slíkrar ráðstöfunar verði hann sannanlega að hafa umboð á þeim tíma sem ráðstöfunin var 

gerð. Þó skal hér bent á 3. málsl. 2. mgr. 68. gr. hfl., að framkvæmdastjóri geti aðeins gert 

óvenjulegar eða mikils háttar ráðstafanir samkvæmt sérstakri heimild frá félagsstjórn, 

„...nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana félagsstjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi 

félagsins. Í slíkum tilfellum skal félagsstjórn tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina“. Í þessu máli 

báru hvorki málavextir né málsástæður aðila það með sér að um slíka ráðstöfun hefði verið 

að ræða og því kom þessi undanþága ekki til álita. Hér var ekki litið til umsvifa félagsins 

heldur hve óvenjulegur samningurinn var almennt. Að það hljóti að teljast óvenjuleg 

ráðstöfun að skuldbinda félagið til að kaupa hlutabréf á 45 földu söluverði þremur árum 

síðar. Hér metur Hæstiréttur vitnisburð þáverandi stjórnarformanns félagsins ekki 

fullnægjandi til sönnunar fyrir tilurð umboðsins en að jafnaði eru engar sérstakar kröfur 

gerðar um form þeirra löggerninga sem til grundvallar umboða liggja.56 Velta má fyrir sér 

hvort hér hefði dugað að allir stjórnarmeðlimir vitnuðu um tilurð umboðsins eða hvort 

Hæstiréttur krefjist þess að skrifleg gögn séu fyrir hendi um tilurð umboða af þessu tagi. Ólíkt 

Hrd. 1997, bls. 3408 (76/1997) (Ritfell hf.) þótti aðkoma og vitund stjórnarformanns um 

skuldbindinguna ekki fullnægjandi.  

                                                      
56

 Páll Sigurðsson. (2004). Bls. 178. 
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Upp hafa komið mál þar sem stjórnir hlutafélaga hafa veitt framkvæmdastjórum sínum 

aukin umboð umfram það sem felst í 2. mgr. 68. gr. og 75. gr. hfl. þar sem hvorki hefur verið 

um umboð til ritunar firma félags né prókúruumboð að ræða. Í Hrd. 24. september 2009 

(678/2008) (Soffanías Cecilsson) var deilt um gildi slíks umboðs. 

Hrd. 24. september 2009 (678/2008) (Soffanías Cecilsson): M, sem var hluthafi í 

félaginu S hf. krafðist þess að ákvörðun stjórnar félagsins um að veita framkvæmdastjóra 

félagsins umboð til að skuldbinda félagið sem og umboðið sjálft, yrði dæmt ógilt. Með 

umboðinu var framkvæmdastjóranum veitt heimild til að skuldbinda félagið með 

kaupum og sölu á viðskiptabréfum og til að taka lán í þeim tilgangi. Samkvæmt 

samþykktum S hf. var tilgangurinn meðal annars kaup og sala verðbréfa. Auk stjórnar S 

hf. hafði verið kosið um veitingu umboðsins á hluthafafundi félagsins og hafði 

hluthafafundur samþykkt veitinguna. Heimildin sem fólst í umboðinu var hins vegar án 

nokkurra takmarkana og framkvæmdastjóranum einungis gert skylt að tilkynna stjórn 

eftir á um ráðstafanir sem gerðar væru samkvæmt henni. Í dómi Hæstaréttar sagði að 

skv. 1. mgr. 68. gr. hfl. væri það hlutverk stjórnar hlutafélags að annast um skipulag þess 

og bæri hún ábyrgð á að starfsemi félagsins væri jafnan í réttu og góðu horfi. Stjórnin 

gæti falið, skv. 2. mgr. sömu greinar, framkvæmdastjóra að annast daglegan rekstur 

félagsins og veitt honum heimild til að rita firma þess, sbr. 2. mgr. 74. gr. sömu laga. Sú 

heimild tæki þó ekki til ráðstafana sem væru „óvenjulegar eða mikils háttar“. Þegar 

metið væri hvað teldist til óvenjulegra eða mikils háttar ráðstafana í skilningi 2. mgr. 68. 

gr. hfl. bæri að taka mið af tilgangi félags, umfangi þess og efnahagsstöðu og yrði það 

mat ekki falið framkvæmdastjóra. Jafnframt segir að stjórn hlutafélags geti ekki framselt 

það vald sem henni er fært í hendur með ófrávíkjanlegum ákvæðum hfl. til að taka 

ákvarðanir um hvers kyns ótilgreindar ráðstafanir án tillits til þess hvort þær væru 

óvenjulegar eða mikils háttar. Það að hluthafafundur hafi samþykkt veitingu umboðsins 

breyti þar engu um.Var af þessum sökum talið að umboðið samræmdist ekki 2.gr. 68. gr. 

hfl. og umboðið því dæmt ógilt. 

Við skoðun á þessum dómi vakna nokkrar spurningar hjá höfundi. Í fyrsta lagi segir í 

niðurstöðu Hæstaréttar að stjórn hlutafélags geti falið framkvæmdastjóra að annast 

daglegan rekstur. Þetta orðalag telur höfundur nokkuð villandi þar sem skv. túlkun höfundar 

á 2. mgr. 68. gr. hfl. er ekki um val að ræða heldur skyldu framkvæmdastjóra sbr. orðalag 2. 

málsl. 1. mgr. og 2. mgr. greinarinnar en þar segir að félagsstjórn og framkvæmdastjóri fari 

með stjórn félags og að framkvæmdastjóri annist daglegan rekstur. 

            Hér er vert að benda á orð Hæstaréttar um að stjórn hlutafélags geti ekki framselt það 

vald sem henni er fært í hendur með ófrávíkjanlegum ákvæðum hfl. til að taka ákvarðanir um 

hvers kyns ótilgreindar ráðstafanir án tillits til þess hvort þær væru óvenjulegar eða mikils 

háttar. Ekki verður annað séð en að það séu einmitt slíkar heimildir sem felast í umboðum til 

ritunar firma félags eða prókúru. Við nánari athugun má þó sjá að hér átti Hæstiréttur við 

innri málefni félagsins, eins og kemur fram í niðurstöðum Hrd. 2. apríl 2012 (142/2012) 
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(Glitnir gegn Fons) sem reifaður er í kafla 5.5. Að mati höfundar virðist Hæstiréttur því 

úrskurða á þann máta að stjórnin geti ekki veitt svo takmarkalaust umboð til 

framkvæmdastjóra utan þess að veita honum þá prókúruumboð eða heimild til ritunar firma 

félagsins. Kemur fram í niðurstöðum Hæstaréttar að félagið hafi reynt að koma því að við 

munnlegan málflutning fyrir Hæstarétti að framkvæmdastjórinn hafi haft heimild til þeirra 

ráðstafana sem umboðið tók til í skjóli prókúruumboðs síns en sú málsástæða hafi verið of 

seint fram komin og fékk því ekki að komast að í málinu. Höfundur veltir því fyrir sér hvort 

þetta hefði haft áhrif á niðurstöðu málsins og þá á gildi hins umdeilda umboðs. Líklegt þykir 

höfundi að umboðið hefði, þó þessi málsástæða hefði fengið að komast að, verið dæmt ógilt 

þar sem heimild fyrir umdeildu umboði er ekki til staðar. Höfundur sér í raun ekki ástæðu 

fyrir hinu umdeilda umboði hafi framkvæmdastjóri haft prókúruumboð þar sem 

prókúruumboð felur í sér nokkuð víðtækar heimildir. Að auki má geta þess varðandi þennan 

dóm að niðurstaða hans hafði töluverð áhrif á niðurstöðu héraðsdóms í Hrd. 2. apríl 2012 

(142/2012) (Glitnir gegn Fons) en umfjöllun um hann er að finna í kafla 5.5. um heimildir 

prókúruhafa. Einnig hafði niðurstaða dómsins svipuð áhrif á niðurstöðu héraðsdóms í Hrd. 

10. júní 2011 (201/2011) (Kaupthing Singer) en umfjöllun um hann er að finna í kafla 5.6. 

um ritun firma félags. 

        Sjái framkvæmdastjóri sér ekki fært að bíða með mikils háttar eða óvenjulegar 

ráðstafanir án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi félagsins getur hann framkvæmt þær með 

því skilyrði að félagsstjórn sé tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina, sbr. 3. málsl. 2. mgr. 68. gr. 

hfl. Ekki hefur komið til margra deilumála varðandi þetta ákvæði í íslenskri dómaframkvæmd. 

Þó kemur fram í niðurstöðum Hæstaréttar í Hrd. 2003, bls. 1758 (550/2002) (Höfin sjö) sem 

nánar er skoðaður í kafla 5.5. að framsal framkvæmdastjóra H hf. á boði félagsins í fasteign 

mætti telja sem mikils háttar ráðstöfun í skilningi 2. mgr. 68. gr. hfl. Fresturinn til að standa 

við boðið var nær liðinn og hefði það hugsanlega getað ollið félaginu fjárútlátum þar sem að 

skv. 4. mgr. 39. gr. laga nr. 90/1991 um nauðungarsölu getur sýslumaður krafið þann sem 

vanefnir boð sitt um mismuninn á boðinu og því sem fæst endanlega fyrir eignina. 

Framkvæmdastjórinn tilkynnti stjórn félagsins um ráðstöfunina daginn eftir á stjórnarfundi 

félagsins. Því taldi Hæstiréttur að framkvæmdastjórinn hefði haft umboð til að skuldbinda 

félagið skv. 3. málsl. 2. mgr. 68. gr. hfl. 
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5.4. Prókúruhafar 

Prókúruumboð gefur víðtækari heimildir til ráðstafana fyrir hönd félags en stöðuumboð 

framkvæmdastjóra. Það hver hafi prókúru félags er algjörlega undir stjórn þess komið en í 4. 

mgr. 68. gr. hfl. segir að einungis félagsstjórn geti veitt prókúruumboð. Taka skal þó fram að í 

2. mgr. 74. gr. hfl. segir að félagsstjórn geti veitt aðilum heimild til að rita firma félagsins en 

munurinn á því á hverju heimildirnar byggja er sá að félagsstjórnin býr alltaf yfir heimild til að 

rita firmað, sbr. 74. gr. hfl., en ekki er þess getið í lögum að ákveðinn aðili eða aðilar hafi 

alltaf prókúruumboð félags. Það verður því ávallt að veita prókúruumboð. Samkvæmt þessu 

er prókúruumboð því tilkynningarumboð, eins og áður hefur komið fram. 

5.4.1. Lög um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð 

Við setningu laga nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð var sá tilgangur 

hafður að leiðarljósi að gera almenningi kunnugt um hag og ástand félaga og umsýslumanna 

varðandi þau atriði er áríðandi þótti að hann hefði vitneskju um. Þá sérstaklega hver bæri 

rétt til að skuldbinda þá er féllu undir lögin, hver hefði heimild til að ráðstafa eignum þeirra 

og hvernig ábyrgð vegna slíkra ráðstafana væri fyrir komið. Auk þessa skyldu lögin miða að 

því að tryggja viðsemjendur gegn því að villandi heiti væri á firmum um starfsvið þeirra eða 

ábyrgðarfyrirkomulag.57 

Í ákvæðum 25. – 32. gr. fl. er fjallað um prókúruumboð. Um umfang prókúruumboðs 

er fjallað í 25. gr. laganna en þar segir að prókúruhafi hafi heimild til að annast allt það fyrir 

umbjóðanda sem snertir rekstur atvinnu hans og að hann hafi heimild til að rita firmað. 

Prókúruumboð má veita fleiri en einum aðila í einu á þann máta að þeir geti aðeins notað 

prókúruna í sameiningu og nefnist slíkt fyrirkomulag sameiginleg prókúra, sbr. 26. gr. fl. 

Prókúruna má heldur ekki binda við ákveðinn tíma eða takmarka á annan máta ef 

löggerningar sem eru gerðir á grundvelli hennar eiga að halda gagnvart grandlausum 

viðsemjanda, sbr. 27. gr. fl. Þegar prókúruhafi undirritar löggerninga í skjóli umboðs ber 

honum skylda til að bæta við orðum eða stöfum til að merkja umboð sitt, t.d. með „p.p.“ eða 

„per prókúra“. Þetta kemur fram í 28. gr. fl. Prókúra skal ávallt bundin við prókúruhafann 

sjálfan og hefur hann ekki heimild til að framselja hana, sbr. 29. gr. fl. en þeim sem veitir 

prókúru er ávallt heimilt að afturkalla hana sbr. 30. gr. fl. 
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Ólíkt ákvæðum um stjórn félaga og framkvæmdastjóra er ekki skylda til að skrá aðila þá 

er hafa prókúruumboð skv. hfl. En í 31. gr. fl. segir að að umbjóðandi geti tilkynnt 

prókúruumboð til verslanaskrár, nú hlutafélagaskrár. Samkvæmt orðanna hljóðan verður 

ekki séð að hér sé um að ræða skyldu og staðfesta athugasemdir við frumvarpið til firmalaga 

þá túlkun.58 Við nánari athugun ber þó að líta til 7. gr. fl.59 Við skoðun á þeirri grein er ekki að 

sjá að skortur á skráningu valdi því að prókúruhafi hafi ekki þær heimildir sem honum eru 

gefnar með umboðinu, líkt og framkvæmdastjóra hlutafélags sem er ekki skráður sem slíkur í 

hlutafélagaskrá. Grein þessi rammar inn hvaða kosti opinber skráning hefur í för með sér og 

2. mgr. hennar felur í sér að hafi birting á slíkri tilkynningu ekki farið fram þá verði sá er beitir 

umboðinu að færa sönnur á réttmæti þess sé þess krafist af viðsemjanda. Þess ber þó að 

geta að í 3. tölul. 148. gr. hfl. segir að í tilkynningu um stofnun hlutafélags skuli greina nöfn, 

kennitölu og heimilisföng stofnenda félagsins, stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og allra 

þeirra er hafa heimild til að rita félagið. Þó hér sé hvergi minnst á prókúruhafa berum orðum 

þá hefur hlutafélagaskrá ríkisskattstjóra krafist þess að prókúruhafar skuli skráðir, rétt eins 

og framkvæmdastjórar og að t.d. þurfi að tilkynna um breytingu á prókúruhöfum.60 

5.5. Heimildir prókúruhafa 

Eins og kom fram hér að ofan kveður 25. gr. fl. á um hvaða heimildir felist í prókúruumboði. 

Þar segir að prókúruhafi hafi umboð til að annast allt það sem snertir rekstur atvinnu 

félagsins og rita firmað en að það nái ekki til ráðstafana með fasteignir félaga. Af þessu má í 

fljótu bragði sjá að um nokkuð opið umboð er að ræða en þó er hér að finna svigrúm til 

túlkunar á umfangi þess. 

Álitaefni kunna að koma upp þegar meta skal hvað falli undir „rekstur atvinnu“ 

hlutafélags. Af orðalagi greinarinnar má sjá að ófáir löggerningar geta fallið undir þá 

skilgreiningu að snerta rekstur atvinnu félags. Ekki er þess getið hvað átt er við með þessu 

orðalagi í frumvarpi því er varð að fl. og ber því að líta til dómaframkvæmdar. Af henni má 

sjá að náskyld viðmið eru notuð við skýringar á heimildum prókúruhafa sem og 

framkvæmdastjóra hlutafélaga, þ.e. við skýringar á orðum 25. gr. fl. „rekstur atvinnu“ og 
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 Alþt. 1903, C-Deild, bls. 167-168. 
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 7. gr. fl. Það, sem skrásett hefir verið samkvæmt lögum þessum og birt í blaði því, sem getur um í 4. gr., skal 
talið kunnugt almenningi, nema atvik séu svo vaxin, að álíta megi, að menn hvorki hafi haft vitneskju um það, 
né til þess verði ætlast af þeim. 
Nú hefir birtingin eigi fram farið, og hefir tilkynningin þá eigi þýðingu gagnvart öðrum, nema sannað verði, að 
þeir hafi haft vitneskju um hana. 
60
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orðum 2. mgr. 68. gr. hfl. að framkvæmdastjóri annist „daglegan rekstur félags“ og er í 

báðum tilfellum litið til skráðs tilgangs félaganna. 

Hrd. 1959, bls. 230 (119/1958) (h/f Skeggi): Málavextir voru þeir að þann 1. mars 1956 

undirritaði Njáll Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri Samvinnufélagsins Björgu (hér eftir 

SB) leigusamning á skipi í eigu stefnanda, h/f Skeggja. Við undirskrift hafði Njáll samþykkt 

þrjá tryggingavíxla í nafni SB með vísan í prókúruumboð það er hann hafði fyrir félagið. 

Voru víxlarnir nú gjaldfallnir og krafðist stefnandi greiðslu þeirra. SB, sem var stefndi í 

málinu, hélt því fram að það væri ekki réttur aðili að málinu þar sem Njáll hefði ekki haft 

heimild til að samþykkja þá víxla sem hann hafði lagt fram til tryggingar fyrir hönd 

félagsins. Hann hefði átt að leita samþykkis stjórnar félagsins auk þess sem ráðstafanir 

þessar gengju í berhöggi við tilgang félagsins. Segir í niðurstöðum héraðsdóms sem 

staðfestur var af Hæstarétti að skv. félagssamþykktum SB sé tilgangur þess að reka 

verslun, iðnað og útgerð í því skyni að efla atvinnu til almennra hagsbóta á 

félagssvæðinu. Einnig hafi komið fram í málinu að SB stundaði útgerðarstarfsemi. Það 

verði því ekki séð að leiga á skipi geti talist til óvenjulegrar ráðstöfunar félagsins. Þar sem 

það sé hluti af rekstri atvinnu félagsins og Njáll hafi haft auglýst prókúruumboð fyrir SB 

verði að telja að hann hafi haft heimild til að samþykkja fyrrgreinda víxla, sbr. 25. gr. fl. 

Þarna vísar Hæstiréttur beint til skráðs tilgangs félagsins og telur ráðstöfunina falla innan 

hans. Ráðstöfunin falli því undir allt sem tengist rekstri atvinnu þess, sbr. 25. gr. fl. Til frekari 

glöggvunar má líta til Hrd. 1995, bls. 1777 (384/1993): 

Hrd. 1995, bls. 1777 (384/1993) (Þorláksvör hf.): K, framkvæmdastjóri og prókúruhafi Þ 

hf., hafði gefið út yfirlýsingu fyrir hönd Þ hf. til tryggingar skilvísrar og skaðlausrar 

greiðslu vegna kröfu sem Í átti á þriðja aðila, H hf. Þ hf. hélt því fram að ráðstöfunin væri 

ekki skuldbindandi fyrir félagið þar sem K hefði farið út fyrir heimildir sínar. Í mótmælti 

þessu á þeim forsendum að K hefði haft fullt umboð til að skuldbinda félagið. Tilgangur Þ 

hf. var skv. hlutafélagaskrá rekstur fasteigna, fiskverkun, útgerð og annar skyldur 

atvinnurekstur. Héraðsdómur taldi ráðstöfunina mikils háttar og óvenjulega og fyrir utan 

tilgang félagsins en þar sem fimm ár hefðu liðið frá því að yfirlýsingin var gerð og þar til 

athugasemd var gerð við hana taldi héraðsdómur að líta bæri á þögnina sem samþykki 

stjórnarmanna Þ hf. fyrir ráðstöfun K. Hæstiréttur úrskurðaði ráðstöfunina skuldbindandi 

fyrir Þ hf. en á þeim forsendum að K hefði ekki farið út fyrir heimild þá er hann hafði skv. 

1. málsl. 25. gr. fl., þ.e. að annast allt það sem snertir rekstur atvinnu Þ hf. 

Höfundur telur að af þessu megi sjá að gildi ráðstafana prókúruhafa ræðst meðal annars af 

því hver skráður tilgangur félagsins er. Hefði K, skráður framkvæmdastjóri félagsins, ekki haft 

prókúruumboð hefði ráðstöfunin að öllum líkindum ekki verið talin innan heimilda hans þar 

sem hún þótti mikils háttar og óvenjuleg og varpar þetta ljósi á mun heimilda skráðra 

framkvæmdastjóra og prókúruhafa. Þó vill höfundur benda á að ekki er augljóst fyrir honum 

hvernig sú ráðstöfun að gangast í ábyrgðir fyrir annan aðila rúmast innan tilgangs félags sem 

skráður er „rekstur fasteigna, fiskverkun, útgerð og annar skyldur atvinnurekstur“ enda var 

það niðurstaða héraðsdóms að svo væri ekki. Hæstiréttur snéri henni þó við án frekari 
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útskýringa. Einungis segir í niðurstöðum Hæstaréttar að ekki verði talið að K hafi farið út fyrir 

heimild þá er hann hafði gagnvart þriðja aðila skv. 1. málsl. 25. gr. fl. til að annast allt það 

sem snertir rekstur atvinnu Þ hf. Höfundur veltir því fyrir sér hvort Hæstiréttur telji að orðin 

„...og annar skyldur atvinnurekstur“ í skráðum tilgangi Þ hf. séu það víðtæk að það að 

gangast í ábyrgð fyrir ótengdan þriðja aðila geti fallið þar undir. Hér er þó einungis um 

getgátur að ræða þar sem ekki er að finna frekari skýringar í dómi Hæstaréttar. 

Hver skráður tilgangur félags er við framkvæmd umdeildrar ráðstöfunar er sá tilgangur 

sem miða skal við þegar metið er hvort hún hafi verið innan umboðsins. Um breyttan tilgang 

félags var að ræða í Hrd. 1996, bls. 4228 (141/1996): 

Hrd. 1996, bls. 4228 (141/1996) (Vélar og þjónusta hf.): Deilt var um í máli þessu hvort 

P hefði haft umboð til að binda V hf. með sjálfskuldarábyrgðaryfirlýsingu á skuldabréf. 

Óumdeilt var að P var framkvæmdastjóri V hf. og hafði prókúruumboð við útgáfu 

skuldabréfsins. Í stofnskjölum V hf. hafði tilgangur þess verið skilgreindur sem 

„innflutningur ásamt umboðssölu á notuðum vélum og tækjum, einnig rekstur vinnuvéla 

og verkstæðisrekstur“. Tíu árum síðar voru nýjar samþykktir gerðar fyrir V hf. og var þá 

bætt við tilganginn „Enn fremur rekstur fasteigna og lánastarfsemi“. V hf. hélt því einnig 

fram að samþykktir þess takmörkuðu prókúruumboð P en í 16. gr. þeirra sagði m.a.: 

„Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna 

þess gagnvart þriðja manni. Undirskrift tveggja stjórnarmanna skuldbindur félagið." og í 

18. gr.: „Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Hún veitir 

og prókúruumboð fyrir félagið. Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum 

rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum, sem varða venjulegan 

rekstur. Hann sér um reikningshald og ræður og rekur starfsmenn. Framkvæmdastjóra 

ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum allar upplýsingar um rekstur 

félagsins, sem þeir kunna að óska."  

Héraðsdómur taldi að skuldabréfið bæri ekki með sér nokkur tengsl við rekstur V hf. og 

því bæri að sýkna V hf. af kröfum stefnda um greiðslu skuldabréfsins. Hæstiréttur snéri 

þessari niðurstöðu við og tók kröfur stefnanda til greina á þeim forsendum að skv. 

breyttum tilgangi félagsins, þ.e. eftir viðbótina, hefði viðtakandi skuldabréfsins mátt 

treysta því að prókúruhafinn P hefði stofnað til sjálfskuldarábyrgðarinnar sem þætti í 

rekstri atvinnu V hf. og ekki gætu ákvæði í samþykktum aðila skert umboð prókúruhafa.  

Að mati höfundar virðist það vera viðbótin um lánastarfsemi við tilgang félagsins sem á 

endanum heimilar ráðstöfunina þar sem sjálfskuldarábyrgð teljist hluti af slíkri starfsemi og 

því falli hún undir „allt það er snertir rekstur“ félagsins, sbr. 25. gr. fl. að mati Hæstaréttar. 

Hér verður höfundur þó að setja spurningarmerki við túlkun Hæstaréttar á orðinu 

„lánastarfsemi“ og að fella töku á sjálfskuldarábyrgð vegna þriðja aðila undir slíka starfsemi. 

Að mati höfundar hefði verið unnt að rökstyðja niðurstöðu Hæstaréttar enn frekar með 

þeirri staðreynd að félag það er V hf. gekk í sjálfskuldarábyrgð fyrir var í 37% eigu V hf. og því 
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um tengsl að ræða sem mætti færa undir „rekstur atvinnu“ V hf. Þó eru tengslin við skráðan 

tilgang V hf. enn nokkuð fjarlæg þrátt fyrir þessa staðreynd að mati höfundar. Einnig les 

höfundur úr niðurstöðum Hæstaréttar að viðsemjandi geti byggt rétt sinn á því hver skráður 

tilgangur félags er. Þá liggur beinast við að telja að viðsemjandi geti einnig tapað rétti sínum 

falli ráðstöfun ekki innan tilgangs félags, sbr. 11. gr. sml. Í niðurstöðum Hæstaréttar segir 

jafnframt að ekki verði fallist á það með stefnda að ákvæði í samþykktum hans skerði umboð 

prókúruhafans, enda hafi ekki verið sýnt fram á að áfrýjanda hafi mátt vera kunnugt um 

neinar takmarkanir á umboðinu. Þetta kann að virka ruglandi að mati höfundar þar sem í 27. 

gr. fl. segir að ekki megi takmarka prókúruumboð á nokkurn máta ef það skuli gilt gagnvart 

öðrum mönnum sem ekki hafa vitneskju um takmörkunina. Auk þess segir í 31. gr. fl. að sé 

prókúruumboð skráð megi ekki takmarka það né binda skilyrðum frekar en heimilað er í 25. 

og 26. gr. fl. en þær kveða á um, eins og áður hefur verið rakið, að prókúruhafi hafi ekki 

heimild til ráðstöfunar fasteignaréttinda og að prókúruumboð geti verið sameiginlegt tveggja 

eða fleiri manna. Engar frekari takmarkanir virðast því heimilar á skráðu prókúruumboði. Við 

nánari skoðun má þó sjá að hér á við undanþága 11. gr. sml.61 auk þess sem þetta er skýrt í 

27. gr. fl. Að ekki megi takmarka prókúruumboð gagnvart öðrum mönnum, þeim er eigi eru 

vitandi um það. Samkvæmt orðanna hljóðan ásamt skoðun á 11. gr. sml. telur höfundur að 

takmarka megi umboðið svo lengi sem viðsemjandi er grandvís um takmörkunina. Við slíka 

takmörkun hvílir sönnunarbyrðin á félaginu, þ.e. að viðsemjandinn hafi haft vitneskju um 

hana.62 Það tókst ekki í þessu tilviki.  

Til frekari umfjöllunar um sjónarmið sem snúa að skráðum tilgangi félaga má líta til 

Hrd. 1996, bls. 3663 (37/1996):  

Hrd. 1996, bls. 3663 (37/1996) (Hilti sf.): Krafist var greiðslu á gjaldföllnum 

fjármögnunarleigusamning. Ó var prókúruhafi fyrir H sf. og hafði undirritað umdeildan 

fjármögnunarleigusamning. Aðrir félagsmenn H sf. töldu Ó hafa farið langt út fyrir 

umboð sitt þar sem samningurinn fæli í raun í sér kaup á ýmsum vélum og teldist því til 

meiri háttar ráðstafana sem samþykki allra félagsmanna þyrfti fyrir skv. félagssamningi H 

sf. Því væru aðrir félagsmenn ekki skuldbundnir að honum. Tilgangur H sf. var skv. 

tilkynningu til firmaskrár „Verslunarrekstur, innflutningur, vélaleiga og lánastarfsemi“. 

Við undirritun samningsins hafði Ó láðst að rita „pr. pr.“ en Hæstiréttur sagði það ekki 

skipta máli um ábyrgð félagsins gagnvart samningnum. Hæstiréttur taldi einnig að 
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 11. gr. sml.: Hafi umboðsmaður, er hann gerði löggerning, brotið í bág við þau fyrirmæli, er umbjóðandi gaf 
honum, og hafi þriðja manni verið þetta ljóst eða mátt vera það ljóst, þá er sá löggerningur ekki skuldbindandi 
fyrir umbjóðanda, enda þótt hann sé innan takmarka umboðsins. 
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samningurinn samræmdist tilgangi H sf. og úrskurðaði því samningin skuldbindandi fyrir 

H sf. og alla eigendur félagsins. 

Í þessu máli var einnig deilt um gildi undirritunar prókúruhafans þar sem honum hafði láðst 

að merkja umboð sitt við undirskrift sína, sbr. 28. gr. fl. Segir í niðurstöðu Hæstaréttar „að 

ekki skipti máli um ábyrgð sameignarfélagsins gagnvart honum, að stafirnir „pr. pr." voru 

ekki notaðir við undirritunina.“ Til þessa dóms hefur verið vitnað í dómaframkvæmd en í Hrd. 

2003, bls. 2548 (178/2003) (Flugskólinn Flugsýn ehf.) bar F ehf. það meðal annars fyrir sig 

að ekki hefði verið vísað til prókúrunnar við undirritun löggernings. 

Hrd. 2003, bls. 2548 (178/2003) (Flugskólinn Flugsýn ehf.): F ehf. krafðist ógildingar 

fjárnámsgerðar sem gerð var að kröfu Ö. Fjárnám þetta kom til vegna kröfu samkvæmt 

gjaldföllnu skuldabréfi. F ehf. hélt því fram að skuldabréfið væri ekki gefið út með réttum 

hætti þar sem það væri einungis undirritað af framkvæmdastjóra F, hér nefndur E, en 

hann hefði ekki haft heimild til að skuldbinda F ehf. einn. Vísaði F ehf. því til stuðnings í 

vottorð hlutafélagaskrár þar sem kom fram að firmað riti tveir stjórnarmenn saman en 

skv. sama vottorði kom fram að E væri framkvæmdastjóri og hefði prókúruumboð. 

Einnig lagði F ehf. fram yfirlýsingu skoðunarmanns síns sem fullyrti að enginn 

starfsmaður hafi verið á launum hjá F ehf. frá stofnun félagsins og að andvirði 

skuldabréfsins hafi aldrei runnið til félagsins skv. bókhaldi þess. Auk þess vísaði F ehf. til 

þess fyrir Hæstarétti að E hefði ekki vísað til prókúrunnar við undirritun skuldabréfsins. Ö 

byggði vörn sína á því að E hefði verið heimil undirritun skuldabréfsins á grundvelli 

prókúruumboðsins. Bréfið hafi verið gefið út til að greiða launakröfu Ö á hendur F ehf. 

Hafi það verið innan verkahrings E sem framkvæmdastjóra að leysa launamál F ehf. 

Hæstiréttur staðfesti fjárnámsgerðina á þeim forsendum að E hefði haft heimild til 

undirritunar skuldabréfsins í skjóli prókúruumboðsins og að ráðstöfunin teldist ekki 

óvenjuleg eða mikilsháttar sbr. 2. mgr. 44. gr. laga nr. 138/1994. Hæstiréttur taldi það 

ekki stoða fyrir F ehf. að bera fyrir sig að E hafði láðst að vísa til prókúrunnar við 

undirritun skuldabréfsins, sbr. Hrd. 1996, bls. 3663 (37/1996). 

Höfundur telur þennan dóm þó ekki einungis áhugaverðan hvað vísun í prókúru varðar 

heldur segir í niðurstöðum Hæstaréttar að E hafi haft prókúruumboð en heldur svo áfram og 

segir að ekki verði fallist á að samþykki tveggja stjórnarmanna F hafi þurft til 

ráðstöfunarinnar þar sem ekki hafi verið sýnt fram á að hún hafi verið óvenjuleg eða mikils 

háttar, sbr. 2. mgr. 44. gr. ehfl., sem er samhljóða 2. mgr. 68. gr. hfl. Með þessu virðist 

Hæstiréttur leiða að því líkur að ef sýnt hefði verið fram á að ráðstöfunin hefði verið 

óvenjuleg eða mikils háttar hefði hún ekki verið skuldbindandi fyrir F þar sem hún hefði ekki 

verið innan stöðuumboðs F sem framkvæmdastjóra. Höfundur getur ekki fallist á að 

takmarkanir á stöðuumboði framkvæmdastjóra skv. 2. mgr. 68. gr. hfl. og 2. mgr. 44. gr. ehfl. 

hafi nokkur áhrif á málið þar sem viðurkennt er að um prókúruhafa er að ræða og ekki verði 

séð að stöðuumboð framkvæmdastjóra takmarki prókúruumboð. Má hér líta til Hrd. 2. apríl 



 
 

40 
 

2012 (142/2012) (Glitnir gegn Fons) sem er til umfjöllunar hér að neðan en í niðurstöðum 

Hæstaréttar segir „...verður ekki dregin sú ályktun að þær takmarkanir á stöðuumboði 

framkvæmdastjóra hlutafélags sem leiða af 68. gr. hfl. takmarki sértækt umboð sem stjórn 

félagsins hefur veitt honum.“ og er hér átt við prókúruumboð sem hið sértæka umboð. Eins 

má vísa til Hrd. 10. júní 2011 (201/2011) (Kaupthing Singer) en í niðurstöðum héraðsdóms 

sagði „Um leið fór hann út fyrir þær heimildir sem fólust í prókúruumboði hans, enda 

takmarkaðist það umboð bæði af fyrirmælum 2. mgr. 68. gr. hfl.....“, en þessari niðurstöðu 

snéri Hæstiréttur við á þeim grundvelli að stöðuumboð framkvæmdastjóra takmarkaði ekki 

rétt til ritunar firma. Nánar er fjallað um þennan dóm í kafla 5.6. Höfundur telur þetta varpa 

ljósi á þá túlkun sína að stöðuumboð framkvæmdastjóra bindur hann ekki innan takmarka 

þess umboðs, sbr. 2. mgr. 68. gr., sé honum veitt víðtækara umboð, t.d. prókúruumboð. Þá 

gilda takmarkanir hins víðtækara umboðs. 

Það hvort ráðstöfun sé innan heimilda veltur einnig mikið á því um hvers konar 

ráðstöfun er að ræða og getur því þurft að skera úr um tegund ráðstöfunar svo víst sé hvort 

hún rúmist innan heimilda umboðshafa. 

Hrd. 2003, bls. 1758 (550/2002) (Höfin sjö): Í máli þessu var deilt um gildi framsals á 

boði félags í fasteign við nauðungarsölu. Krafðist H hf. þess að viðurkennt yrði með dómi 

ógildi framsalsins og að F ehf., þáverandi eigandi eignarinnar, yrði dæmt til að gefa út 

afsal til þess. J, sem var bæði framkvæmdastjóri og stjórnarformaður H hf., hafði fengið 

umboð hjá stjórn H hf. til að bjóða í fasteign við nauðungarsölu auk þess sem hann var 

prókúruhafi. H hf. var skv. boði J hæstbjóðandi og var því veittur viss frestur til að greiða 

hluta söluverðsins til að boðið teldist samþykkt. Framkvæmdastjórinn J sá fram á að 

þessi frestur nægði H hf. ekki til að útvega fjármuni fyrir þeirri greiðslu og ákvað hann því 

að framselja boðið til G. Daginn eftir kom stjórn H hf. saman þar sem 

framkvæmdastjórinn J kynnti þessar ráðstafanir sínar. Stjórn H hf. benti þá 

framkvæmdastjóranum J á að skv. samþykktum H hf. þyrfti atbeina tveggja 

stjórnarmanna til að skuldbinda félagið. Stjórnin hafnaði því þessu framsali og byggði 

ógildingu þess á því að framsalið félli undir löggerning sem aðeins stjórn félagsins hefði 

heimild til að gera þar sem framsalið væri ekkert öðruvísi en framsal á réttindum 

samkvæmt kaupsamningi um fasteign. Að réttindi yfir fasteign væru eitt skýrasta dæmi 

um réttindi sem aðeins stjórn félags gæti ráðstafað. Stjórn H hf. vitnaði í III. kafla 

samningalaga nr. 7/1936, IX. kafla hfl. auk í 16. gr. samþykkta sinna en þar sagði að 

undirskriftir þriggja stjórnarmanna skuldbindi félagið. 

Hæstiréttur taldi að H hf. hefði í raun ekki haft kaupsamning um fasteignina fyrr en eftir 

samþykki boðsins. Samþykki boðsins væri ekki komið á fyrr en greiðsla hefði verið afhent 

en það hafði H hf. aldrei gert. Því yrði framsalið ekki talið ráðstöfun á fasteign í skilningi 

undanþáguákvæðis 25. gr. fl. Var framsalið því úrskurðað gilt. 
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Í þessu máli var það í raun túlkunin á því hvort um ráðstöfun á fasteign hafi verið að ræða 

sem réð úrslitum að mati höfundar. Héraðsdómur túlkaði 2. mgr. 39. gr. laga nr. 90/199163 

um nauðungarsölu á þann hátt að réttindi þau sem felast í nefndri málsgrein jafngildi 

kaupsamningi um eignina og af þeim sökum teldist framsal réttindanna háð takmörkunum 

25. gr. fl. á umboði prókúruhafa. En eins og áður hefur komið fram segir í þeirri grein að 

prókúruhafi megi ekki selja né veðsetja fasteignir umbjóðanda síns nema hann hafi til þess 

beint umboð. Stefndu í málinu vísuðu til þess að framkvæmdastjórinn hefði heimild til slíkra 

ráðstafana byggða á 2. mgr. 68. gr. hfl. en héraðsdómur sagði það umboð, skv. efni sínu, 

þrengra en prókúruumboðið þar sem umboð það er bundið við eðlilegar athafnir í daglegum 

rekstri fyrirtækis. Samkvæmt niðurstöðu héraðsdóms nægði einfalt umboð 

framkvæmdastjóra skv. 2. mgr. 68. gr. hfl. ekki til ráðstafana fasteignaréttinda. Hér má, eins 

og að framan, leiða líkur að því að við mat á því hvort framkvæmdastjóri hefði slíka heimild 

þyrfti að líta til tilgangs og starfsemi félags, t.d. ef tilgangur félags væri skráður kaup og sala 

fasteigna gæti ráðstöfun þeirra, veðsetning og sala talist til daglegs rekstrar félagsins og því 

innan heimilda umboðs skráðs framkvæmdastjóra. En eins og áður segir var niðurstaða 

Hæstaréttar sú að ekki hefði verið um fasteignaréttindi að ræða og snéri Hæstiréttur því 

niðurstöðu héraðsdóms. Hér má benda á athyglisvert atriði varðandi þennan dóm en það er 

sú staðreynd að framkvæmdastjóri H hf. var einnig stjórnarformaður félagsins en í 4. málsl. 

70. gr. hfl. segir „Ekki má kjósa framkvæmdastjóra félags sem stjórnarformann í því.“. 

Ástæðan fyrir þessu ákvæði er sú að félagsstjórn er að verulegu leyti eftirlitsaðili með 

störfum framkvæmdastjóra og því er það talið óeðlilegt að sá sem skal hafa eftirlit með skuli 

stjórna þeim sem sjái um eftirlitið.64 Ekki var þó deilt um þetta atriði í máli þessu.  

Þegar tilgangur félags er skoðaður þarf að ákveða hvað falli þar undir og því kunna að 

koma upp álitamál hve nákvæmlega tilgangur félags skuli vera útlistaður. Einnig geta vaknað 

spurningar vegna orðalags í samþykktum félaga er varðar fyrirkomulag við skuldbindingu 

þeirra. Á bæði þessi atriði reyndi í Hrd. 12. febrúar 2009 (202/2008): 

Hrd. 12. febrúar 2009 (202/2008) (Rektor ehf.): Í máli þessu hélt R ehf., stefnandi, því 

fram að framkvæmdastjóra félagsins, G, sem einnig hafði prókúru hjá félaginu, hefði ekki 

haft heimild til að skuldbinda félagið að 14 afleiðusamningum. Byggði R ehf. á því að skv. 

                                                      
63

 2. mgr. 39. gr. laga nr. 90/1991: Jafnan skal taka því boði sem kom hæst fram ef sýslumaður telur ekki 
sérstaka ástæðu til að draga í efa að það verði efnt, enda hafi þá trygging verið sett fyrir því með fullnægjandi 
hætti, hafi hún verið áskilin. Verði hæsta boði ekki tekið skal það næsta metið með sama hætti. Hafi tvö boð 
eða fleiri verið jöfn skal sýslumaður taka því sem honum þykir líklegra að verði efnt. 
64

 Alþt. 1977 – 1978, A-deild. Bls. 460. 
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16. gr. samþykkta félagsins þyrfti áritun beggja stjórnarmanna, þ.e. Ó, stjórnarformanns 

R ehf., og G, til að rita firma félagsins. Jafnframt að gerð afleiðusamninga gæti ekki 

rúmast innan tilgangs félagsins en hann var „kaup og sala verðbréfa, rekstur og útleiga 

fasteigna, svo og lánastarfsemi og skyldur rekstur“. Skuldbindingar þessar gætu ekki 

rúmast innan hins daglega rekstrar sem framkvæmdastjóri hefði stöðuumboð til að 

annast, þar sem um væri að ræða stórfelldar lántökur samhliða skuldbindingu um kaup 

hlutabréfa á föstu gengi að ákveðnum tíma liðnum. Slíkt gæti ekki talist sem venjubundin 

starfsemi lítils einkahlutafélags og því hefði ekkert gefið stefnda, MPB hf., ástæðu til að 

ætla að G hefði víðtækara umboð til að skuldbinda félagið umfram að „kaupa og selja 

verðbréf“. Stórfelld afleiðuviðskipti falli þar augljóslega utan við. MPB hf., stefndi, reisti 

sýknukröfu sína á því að framkvæmdastjóri R ehf. hefði haft stöðuumboð sem 

framkvæmdastjóri sem og prókúruumboð fyrir félagið. Það að skv. samþykktum R ehf. 

hafi þurft undirskrift stjórnarformanns og framkvæmdastjóra til að skuldabinda félagið, 

þ.e. þá tvo til að rita firmað, skipti hér engu máli þar sem G hafi haft prókúruumboð og í 

því fælist að G hafi haft heimild til að annast allt það er snertir rekstur atvinnu 

umbjóðandans og til að rita firmað. Ekki hafi verið um ráðstöfun að ræða sem snéri að 

veðsetningu fasteigna og að umrætt ákvæði samþykkta R ehf. skerti ekki umboð 

prókúruhafans G, sbr. Hrd. 1996, bls. 4228 (141/1996), sbr. einnig Hrd. 1996, bls. 3663 

(37/1996). 

Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að afleiðuviðskipti með hlutabréf séu fjármálagerningar 

sem falli undir þá almennu skilgreiningu á tilgangi félagsins. Ekki sé ástæða til að líta svo 

á að það tíðkist að hafa lýsingu á tilgangi verðbréfaviðskipta nákvæmari en var í þessu 

tilviki. Því væri viðsemjendum R ehf. það rétt að líta svo á að afleiðusamningar með 

hlutabréf rúmuðust innan tilgangs félagsins. Í 16. gr. samþykkta R ehf. sagði „að 

undirskrift stjórnarformanns og framkvæmdastjóra skuldbindi félagið.“ Sagði 

Hæstiréttur að þetta orðalag segði ekki að hlutverk þetta væri á höndum 

stjórnarformanns og framkvæmdastjóra í sameiningu. Hvað prókúruumboðið varðaði 

voru stjórnarformaðurinn og framkvæmdastjórinn taldir upp hvor í sínu lagi sem 

prókúruhafar og tekið fram að þeir skuldbindi báðir félagið. Þetta orðalag gæfi ekki til 

kynna að þeir færu í sameiningu með prókúru fyrir R ehf. Slíka takmörkun á 

prókúruumboði þyrfti að taka fram með ótvíræðum hætti, enda væri þá um að ræða 

óvenjulegt fyrirkomulag. Því væri ekki um neina takmörkun að ræða á prókúruumboði 

og ráðstafanir G skuldbindandi fyrir R ehf. 

Samkvæmt þessu verður að gæta vel að orðalagi í samþykktum félags þegar takmarka skal 

prókúruumboð á þann máta að um sameiginlega prókúru sé að ræða svo ekki leiki vafi á að 

um slíkt fyrirkomulag sé að ræða. Eins telur höfundur að af þessum dómi megi draga þann 

lærdóm að afmarkaðri tilgangur geti veitt hluthöfum félaga nokkuð öryggi þegar kemur að 

heimildum umboðsmanna félagsins, þ.e. að t.d. prókúruhafar félags hafi ekki of víðtækan 

tilgang til að skýla sér á bakvið þegar slíkur aðili skuldbindur félag. Spurning er þó hvernig 

orða hefði mátt tilgang R ehf. í málinu hér að ofan svo afleiðuviðskipti í nafni félagsins hefðu 

talist utan tilgangsins og löggerningarnir þá dæmdir ógildir. 
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Sé tilgangur almennt orðaður má gera ráð fyrir því að það hafi þær afleiðingar að fleiri 

tegundir gerninga falli þar undir. Falli gerningur innan tilgangsins og deilt er um 

skuldbindingargildi hans verður ekki horft til sömu sjónarmiða og þegar metið er hvort 

gerningur hafi verið innan stöðuumboðs framkvæmdastjóra, þ.e. hvert umfang og mikilvægi 

gerningsins er. Til frekari skýringar má líta til Hrd. 2. apríl 2012 (142/2012) (Glitnir gegn 

Fons): 

Hrd. 2. apríl 2012 (142/2012) (Glitnir gegn Fons): Við slit þrotabús F hf. lýsti G hf. 

kröfum í búið á grundvelli krafna vegna framvirkra hlutabréfaviðskipta. Skiptastjóri 

þrotabúsins hafnaði kröfunum með vísan til þess að P, framkvæmdastjóri F hf., og G, 

fjármálastjóri þess, hefðu ekki haft nægilegt umboð til samningsgerðanna en bæði voru 

þau prókúruhafar fyrir félagið. G hf. reisti mál sitt m.a. á því að bæði P og G hefðu haft 

prókúruumboð fyrir félagið auk þess sem P hafi notið stöðuumboðs sem 

framkvæmdastjóri. Einnig að umræddir löggerningar hefðu snert starfsemi félagsins og 

samrýmst tilgangi þess og því hefði prókúruhöfum F hf. verið heimilt að skuldbinda 

félagið með þeim hætti sem gert var. Tilgangur félagsins var skráður „Lánastarfsemi, 

rekstur fasteigna, verðbréfaviðskipti og fjárfestingar í fyrirtækjum sem félagið telur 

arðvænlegar á hverjum tíma“. F hf. kvaðst hinsvegar byggja á því að skuldbindingarnar 

hefðu verið óvenjulegar og/eða mikils háttar og því ekki rúmast innan umboðs P og G. 

Að um ráðstafanir hafi verið að ræða sem skv. 2. mgr. 68. gr. hfl. hafi þurft samþykki 

stjórnar F hf. þegar tekið væri mið af umfangi ráðstafananna miðað við rekstur og 

efnahagsstöðu F hf. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að skuldbindingar þær sem 

P og G undirrituðu rúmuðust innan tilgangs félagsins. Hins vegar bæri að líta til Hrd. 24. 

september 2009 (678/2008) (Soffanías Cecilsson) við úrlausn þess hvort viðskiptin 

teldust óvenjuleg eða mikils háttar. Að í þeim dómi hefði niðurstaðan verið sú að mat á 

því hvað teldist óvenjuleg eða mikils háttar ráðstöfun í skilningi 2. mgr. 68. gr. hfl. yrði 

ekki falið framkvæmdastjóra og að stjórn félags gæti ekki framselt vald sitt til að taka 

ákvarðanir um hvers kyns ótilgreindar ráðstafanir án tillits til þess hvort þær væru 

óvenjulegar eða mikils háttar. Því yrði héraðsdómur að líta til þess hvort umdeild 

viðskipti teldust mikils háttar miðað við ársreikninga F hf. Taldi héraðsdómur að umfang 

viðskiptanna hefði verið af slíkri stærðargráður að þau hlytu að teljast mikils háttar og 

því hefðu P og G farið út fyrir umboð sitt við skuldbindingu F hf. og var kröfum G hf. því 

hafnað. Hæstiréttur snéri þessari niðurstöðu hins vegar við á þeim grundvelli að 

viðskiptin hafi fallið innan tilgangs félagsins og falli þar af leiðandi undir þær heimildir 

sem prókúruhafi hefur til að annast allt það sem snertir atvinnu umbjóðanda síns, sbr. 

Hrd. 12. febrúar 2009 (202/2008) (Rektor ehf.) Hvað vísun héraðsdóms í Hrd. 24. 

september 2009 (678/2008) (Soffanías Cecilsson) varðaði sagði Hæstiréttur að ekki yrði 

dregin sú ályktun að þær takmarkanir á stöðuumboði framkvæmdastjóra sem leiða af 

68. gr. hfl. takmarki sértækt umboð, í þessu máli prókúruumboð, sem stjórn félags hefur 

veitt honum. Að úrlausnarefni Hrd. 24. september 2009 (678/2008) (Soffanías 

Cecilsson) hafi snúið að því hversu víðtækar heimildir stjórn félags gat veitt 

umboðsmanni þannig að bindandi væri gagnvart einstökum hluthöfum í félaginu en ekki 

gagnvart viðsemjanda hlutafélags, sbr. 74. gr. og 77. gr. hfl., og því ætti niðurstaða þess 
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dóms ekki við. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að þar sem P og G hafi haft prókúruumboð 

og skuldbindingarnar rúmast innan tilgangs F hf. hefðu þau haft fullnægjandi umboð til 

að gera hina umdeildu samninga og á þeim grundvelli var krafa G hf. tekin til greina. 

Höfundi þykir áhugavert að sjá hvernig héraðsdómur beitir hér Hrd. 24. september 2009 

(678/2008) (Soffanías Cecilsson) sem fordæmi í niðurstöðum sínum. Að stöðuumboð 

framkvæmdastjóra takmarki prókúruumboð. Vissulega er umboð framkvæmdastjóra 

takmarkaðra en umboð prókúruhafa, rétt eins og umboð prókúruhafa er takmarkaðra en 

réttur til ritunar firma, en Hæstiréttur hefur ekki fallist á að takmarkanir eins umboðs hafi 

áhrif á annað umboð sem hefur víðtækari heimildir. Við skoðun á Hrd. 24. september 2009 

(678/2008) (Soffanías Cecilsson) þykir höfundi þetta þó eðlilegur misskilningur héraðsdóms 

þar sem í niðurstöðum Hæstaréttar segir: 

„Stjórn hlutafélags hefur það hlutverk samkvæmt 1. mgr. 68. gr. laga nr. 2/1995 um 

hlutafélög að annast um skipulag félags og ber ábyrgð á að „starfsemi sé jafnan í réttu og 

góðu horfi“. Stjórn getur falið framkvæmdastjóra að annast daglegan rekstur, sbr. 2. 

mgr. 68. gr. laganna og veitt honum umboð til að rita firma félagsins, sbr. 2. mgr. 74. gr. 

Þessi heimild nær þó ekki til ráðstafana sem eru „óvenjulegar eða mikils háttar“. Hvað í 

því felst tekur mið af tilgangi félags, umfangi og efnahagsstöðu og verður það mat ekki 

falið framkvæmdastjóra. Getur stjórn hlutafélags samkvæmt ófrávíkjanlegum ákvæðum 

laganna ekki framselt vald sitt til að taka ákvarðanir um hvers kyns ótilgreindar 

ráðstafanir án tillits til þess hvort þær séu óvenjulegar eða mikils háttar og breytir þar 

engu þótt hluthafafundur samþykki slíkt framsal. Af þessum sökum samræmist umboðið 

ekki 2. mgr. 68. gr. laga nr. 2/1995.“ 

Það að Hæstiréttur taki fram að stjórn félags geti veitt framkvæmdastjóra umboð til að 

rita firma félags og segi í beinu framhaldi að slík heimild nái þó ekki til ráðstafana sem 

séu „óvenjulegar eða mikils háttar“ hlýtur að teljast nokkuð ruglandi orðalag. Að mati 

höfundar er hér beinlínis um ranga fullyrðingu að ræða. Veiti félagsstjórn 

framkvæmdastjóra heimild til ritunar firma félagsins er slík heimild ekki bundin af 

ákvæðum 2. mgr. 68. hfl., rétt eins og Hæstiréttur kemur inn á í Hrd. 2. apríl 2012 

(142/2012) (Glitnir gegn Fons) hér að framan sem og í Hrd. 10. júní 2011 (201/2011) 

(Kaupthing Singer) sem reifaður er í kafla 5.6., um ritun firma félags. 

 Til frekari skýringar á víðtæki prókúruumboðs hvað varðar umfang skuldbindinga 

má líta til Hrd. 13. maí 2014 (288/2014) (Baugur Group hf.): 

Hrd. 13. maí 2014 (288/2014) (Baugur Group hf.): Í máli þessu var m.a. deilt um hvort B 

hf. væri skuldbundið LBI vegna þriggja ábyrgða sem fjármálastjóri og prókúruhafi B hf., 

SH, hafði gengist við fyrir hönd þess.  
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Undir eina af þessum þremur skuldbindingum hafði Þ, framkvæmdastjóri fjölmiðla- og 

tæknisviðs B hf., ritað fyrir hönd B hf. en rúmlega ári síðar var skilmálum lánsins breytt 

og ritaði SH undir skilmálabreytinguna. 

Fyrir lá að stjórn B hf. hafði hvorki veitt Þ né SH sérstakt umboð til að skuldbindafélagið 

með þessum samningum. Í öðrum tilvikum þegar B hf. hafði gengist í sambærilegar 

ábyrgðir hafði stjórn þess veitt sérstakt umboð til slíkrar samningsgerðar, þar á meðal til 

SH. Tilgangur B hf. var samkvæmt samþykktum þess verslunarrekstur, eignaumsýsla, 

rekstur fasteigna, fjárfestingar í hlutabréfum og verðbréfum sem og félögum með skylda 

starfsemi, lánastarfsemi, fjármálaþjónusta, s.s. bankastarfsemi og tryggingastarfsemi, 

kaup og sala eigna og annar skyldur rekstur. 

Bú B hf. hafði verið tekið til gjaldþrotaskipta og lýsti LBI kröfum á hendur því, m.a. vegna 

þessara þriggja ábyrgða. B hf. hafnaði kröfum þessum vegna ábyrgðanna á þeim 

grundvelli að sá sem undirritaði skuldbindingarnar fyrir hönd búsins hefði ekki haft 

heimild til þess að skuldbinda félagið með þeim hætti. B hf. hélt því fram að veiting 

þessara ábyrgða félli ekki undir prókúruumboð SH þar sem slíkt umboð takmarkist við 

ráðstafanir sem falla innan skráðs tilgangs hlutafélags. Veiting hárra ábyrgða, án þess að 

endurgjald kæmi fyrir, gæti ekki fallið innan skráðs tilgangs félagsins. Einnig byggði B hf. 

á því að undirritun SH á skilmálabreytinguna vegna annarrar skuldbindingarinnar, þ.e. 

fyrir AH, gæti ekki gert það að verkum að B hf. teldist skuldbundið af hinni upphaflegu 

ábyrgð. Breytingin hafi einungis snúið að innbyrðis réttarsambandi lántaka og 

lánveitanda, þ.e. breytingum á lánstíma, vaxtakjörum og tryggingum. Breytingin hafi því 

verið B hf. sem ábyrgðaraðila í raun óviðkomandi þó undirritun þess hafi þurft á skjalið 

formsins vegna. Sú undirritun geti ekki falið í sér skuldbindingu B hf. á ábyrgð sem ekki 

hafi verið stofnað til með skuldbindandi hætti. 

LBI byggði hins vegar kröfur sínar á því að SH hefði haft bæði prókúruumboð og 

stöðuumboð til að skuldbinda B hf. Engu skipti þar um þó stjórn B hf. hafi stundum veitt 

SH sérstakt umboð til sambærilegra skuldbindinga. Ekki hafi verið sýnt fram á neinar 

takmarkanir á prókúruumboðinu. Hvað undirskrift SH á skilmálabreytingarnar vegna 

annarrar skuldbindingarinnar varðar byggði LBI á því að þar sem sjálfskuldarábyrgð B hf. 

hafi verið staðfest í skilmálabreytingunum skipti ekki máli hvort Þ hafi verið innan 

heimilda þegar hún undirritaði upphaflegu yfirlýsinguna. 

Í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest var af Hæstarétti segir að fyrir liggi að SH hafi haft 

prókúruumboð fyrir B hf. og það hafi verið tilkynnt til hlutafélagaskrár. Að um slík 

umboð sé fjallað í 25. gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð. 

Þar komi fram að prókúruhafi hafi vald fyrir umbjóðanda sinn til að annast allt það, er 

snertir rekstur atvinnu hans, og rita firmað. Þó megi prókúruhafi eigi selja né veðsetja 

fasteignir umbjóðanda síns, nema hann hafi til þess beint umboð. Við mat á því hvers 

konar athafnir falli undir umboð prókúruhafa hlutafélaga og einkahlutafélaga hafi í 

dómaframkvæmd verið litið til tilgangs félagsins, sbr. t.d. dóma Hæstaréttar Íslands 

í málum nr. 119/1958, 141/1996, 202/2008 og 142/2012. Telja verði að það hafi fallið 

innan tilgangs B hf. að gangast í ábyrgðir fyrir tengd félög, enda verði að telja slíka 

starfsemi falla undir lánastarfsemi, fjármálaþjónustu og rekstur því skyldum. Þegar litið 

sé til þess að B hf. stóð ekki sjálft í rekstri heldur hélt utan um hlutabréf verði að fallast á 

það með LBI að það hafi verið B hf. í hag að veita tengdum félögum ábyrgðir þó beint 

endurgjald hafi ekki komið fyrir, enda hafi slíkar ábyrgðir verið til þess fallnar að 
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auðvelda öflun lánsfjár, efla þar með starfsemi viðkomandi félaga og auka þannig 

verðmæti hlutafjár þeirra, hluthöfum til góða. Það að ábyrgðarskuldbindingarnar hafi 

falið í sér mikilvægar ráðstafanir takmarki ekki sjálfkrafa prókúruumboð SH. Umboðið sé 

víðtækt og prókúruhafi hafi heimild til að gera flesta þá löggerninga sem varða starfsemi 

umbjóðandans. Hvað aðra ábyrgðarskuldbindinguna og undirritun skilmála-

breytingarinnar varðaði sagði Hæstiréttur að þótt SH hafi ekki skrifað undir upphaflegu 

yfirlýsinguna hafi hann veitt samþykki sitt fyrir henni með undirskrift sinni á 

skilmálabreytinguna. B hf. var því úrskurðað skuldbundið vegna ábyrgðar-

skuldbindinganna og kröfur LBI hf. teknar til greina. 

Af þessu telur höfundur að sjá megi að umfang og mikilvægi ráðstafana sem prókúruhafi 

ræðst í verður ekki beitt sem ástæðu fyrir ógildingu þeirra svo lengi sem þær rúmast innan 

tilgangsins. Segir í niðurstöðum héraðsdóms að umræddar ábyrgðarskuldbindingar hafi falið í 

sér mikilvægar ráðstafanir en það eitt takmarki ekki sjálfkrafa prókúruumboð. Þar ráði 

hversu víðtækt umboðið sé og að prókúruhafi hafi heimild til að gera flesta löggerninga sem 

varða starfsemi umbjóðandans. 

5.6. Ritun firma félags 

Heiti hlutafélags er nefnt firma. Þess skal getið í samþykktum félagsins og er skráningarskylt í 

hlutafélagaskrá. Til almennrar umfjöllunar um firma vísast í kafla 3.2.5. Ekki er öllum starfs- 

og félagsmönnum fyrirtækja og félaga heimilt að rita firmað heldur eru heimildir fyrir ritun 

þess útlistaðar í lögum. Í 1. mgr. 74. gr. hfl. segir að félagsstjórn hlutafélags komi fram út á 

við fyrir hönd félagsins og riti firma þess. Félagsstjórnin hefur því rétt, sem og henni ber 

skylda, til að rita firma félagsins. Hún getur einnig, skv. 2. mgr. sömu greinar, veitt 

stjórnarmönnum, framkvæmdastjórum eða öðrum heimild til að rita firma félagsins, svo 

framarlega sem öðruvísi er ekki ákveðið í samþykktum þess og eiga þá ákvæði 66. og 72. gr. 

hfl. við um þá er heimild hafa til ritunar firma og ekki eru stjórnarmenn eða 

framkvæmdastjórar. Heimildin til ritunar firma er því ekki bundin við stjórnarmenn félagsins. 

Þar með getur aðili öðlast heimild til ritunar firma bæði með stöðuumboði og 

tilkynningarumboði. Stjórnin nýtur þess stöðuumboðs skv. 74. gr. hfl. en um leið er henni 

veitt heimild til að gefa út tilkynningarumboð fyrir rituninni til hvaða einstaklings sem er, svo 

lengi sem hann uppfyllir ákvæði 66.65 og 72.66 gr. hfl. Sé slíkt umboð veitt skal það skráð í 

hlutafélagaskrá. 

                                                      
65

 66. gr. hfl.: Stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar skulu vera lögráða, fjár síns ráðandi og mega ekki á síðustu 
þremur árum hafa í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum 
hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld. 
     Framkvæmdastjórar og minnst helmingur stjórnarmanna skulu vera búsettir hér á landi nema ráðherra eða 
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Heimildin til að rita firma félags er víðtækasta og æðsta heimildin þegar kemur að því 

að skuldbinda hlutafélög. Þennan rétt má einungis takmarka á þann hátt að fleiri en einn fari 

með hann í sameiningu, þ.e. að undirritun tveggja eða fleiri þurfi til ritunar firma félags en 

önnur takmörkun á réttinum til ritunar firma er ekki heimil, sbr. 3. mgr. 74. gr. hfl. Ekki væri 

mögulegt að takmarka rétt til ritunar firma á þann hátt að hann nái t.d., líkt og 

prókúruumboð, ekki til umsýslu með fasteignir félags. Félagsstjórn getur vissulega gefið út 

fyrirmæli um það að ritunarréttinn skuli ekki nota með tilteknum hætti, t.d. að ekki megi 

skuldbinda félagið umfram vissar fjárhæðir, en slík takmörkun fæst hvorki skráð né getur hún 

talist gild gagnvart grandlausum þriðja manni67, sbr. 77. gr. hfl.68  

Komið hefur til skoðunar í dómaframkvæmd hvort önnur ákvæði hfl. geti takmarkað 

ritunarrétt aðila. 

Hrd. 10. júní 2011 (201/2011) (Kaupthing Singer) Í málinu var deilt um gildi ábyrgðar 

vegna kaupa á fjármálafyrirtæki. K hf. varð gjaldþrota og við slit þess lýsti KS ltd. kröfu í 

þrotabúið á grundvelli ábyrgðar sem forstjóri K hf. undirritaði. Ágreiningur kom upp 

vegna kröfulýsingarinnar og fór málið því fyrir dómstóla. KS ltd. byggði á því að I, 

þáverandi forstjóri K hf., hefði með undirritun sinni skuldbundið K hf. Hann hafi haft 

fullnægjandi heimildir til undirritunar á grundvelli heimildar til ritunar firma K hf. en 

samkvæmt umboðslista sem stjórn K hf. hafði ritað undir hafði I slíka heimild. Að 

samkvæmt 2. mgr. 74. gr. hfl. geti félagsstjórn veitt stjórnarmönnum, 

framkvæmdastjórum eða öðrum heimild til að rita firma félagsins, svo framarlega sem 

annað sé ekki ákveðið í samþykktum þess. Í 3. mgr. sömu greinar komi fram að 

ritunarréttinn megi einungis takmarka á þann hátt að fleiri en einn fari með hann í 

sameiningu. Ekki megi því takmarka ritunarréttinn með öðrum hætti. Í II. kafla 

áðurnefnds umboðslista K hf. hafi I annars vegar verið veitt prókúruumboð og hins vegar 

heimild til að skuldbinda K hf. með lagalega bindandi hætti. Með öðrum orðum hafi 

                                                                                                                                                                      
sá sem hann framselur vald sitt veiti undanþágu frá því.

 
Búsetuskilyrðið gildir þó ekki um ríkisborgara þeirra 

ríkja sem eru aðilar að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evrópu 
eða Færeyinga enda séu hlutaðeigandi búsettir í EES-ríki, aðildarríki stofnsamningsins eða Færeyjum. Sanna 
þarf ríkisborgararétt og búsetu í slíkum tilvikum. 
66

 72. gr. hfl.: Stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri mega ekki taka þátt í meðferð máls um samningsgerð milli 
félagsins og þeirra, um málshöfðun gegn þeim eða um samningsgerð milli félagsins og þriðja manns eða 
málshöfðun gegn þriðja manni ef þeir hafa þar verulegra hagsmuna að gæta sem kunna að fara í bága við 
hagsmuni félagsins. Skylt er stjórnarmanni og framkvæmdastjóra að upplýsa um slík atvik. 
67

 Alþt. 1977-1978, A-deild. Bls. 463. 
68

 77. gr. hfl: Ef sá sem kemur fram fyrir hönd félags samkvæmt ákvæðum 74.–75. gr. gerir löggerning fyrir hönd 
þess bindur sá gerningur félagið nema:  
 1. hann hafi farið út fyrir þær takmarkanir á heimild sinni sem ákveðnar eru í lögum þessum, 
 2. hann hafi farið út fyrir takmarkanir á heimild sinni á annan hátt enda hafi viðsemjandi vitað eða mátt vita um 
heimildarskortinn og telja verði ósanngjarnt að viðsemjandinn haldi fram rétti sínum. 
Birting tilkynningar skv. 1. mgr. 151. gr. um tilgang félagsins samkvæmt samþykktum þess telst ein og sér ekki 
nægileg sönnun þess að viðsemjandi hafi vitað eða mátt vita um heimildarskortinn skv. 2. tölul. 1. mgr. greinar 
þessarar. 
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stjórn K hf. veitt I annars vegar prókúruumboð og hins vegar heimild til að rita firmað. I 

hafi þessu samkvæmt haft heimild til að skuldbinda K hf. 

K hf. sagði það óumdeilt að I hefði haft bæði heimild til að rita firma félagsins sem og 

prókúruumboð. Þessar heimildir hans hafi þó verið bundnar lögum samkvæmt við 

daglegan rekstur og hafi því ekki náð til ráðstafana sem töldust óvenjulegar eða mikils 

háttar. Heimildirnar hafi verið takmarkaðar með ýmsum hætti. K hf. taldi engan vafa um 

það að umdeild ábyrgðaryfirlýsing hefði verið bæði óvenjuleg og mikils háttar, og ekki 

hluti af daglegum rekstri félagsins. Því hafi I ekki haft heimild til undirritunar hennar á 

grundvelli 2. mgr. 74. gr. hfl. Að heimild til að rita firma veiti framkvæmdastjóra félags 

ekki ótakmarkaða heimild til að binda félagið í hverju tilviki þar sem valdsvið 

framkvæmdastjóra sé skýrlega takmarkað við daglegan rekstur skv. 2. mgr. 68. gr. hfl. 

Einnig byggði K hf. á því að stjórn þess hefði verið það óheimilt skv. lögum að framselja 

vald sitt til að taka ákvarðanir um hvers kyns ótilgreindar ráðstafanir og að mat á slíkum 

ráðstöfunum verði ekki falið framkvæmdastjóra einum, heldur verði slíkt mat að liggja 

hjá stjórn viðkomandi félags og vísaði þessu til stuðnings til Hrd. 24. september 2009 

(678/2008) (Soffanías Cecilsson). 

Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að ábyrgðaryfirlýsingin væri bæði óvenjuleg og 

mikils háttar ráðstöfun og að þrátt fyrir að heimildir I væru víðtækar væru þær engu að 

síður bundnar þeim takmörkunum að taka ekki til ráðstafana sem væru óvenjulegar eða 

mikils háttar sbr. 2. mgr. 68. gr. hfl. Það sama ætti við um prókúruumboð I. Að það 

takmarkaðist af 2. mgr. 68. gr. hfl. um framkvæmdastjóra. Að stjórn félagsins gæti hvorki 

framselt vald sitt til að taka ákvarðanir um slíkar ráðstafanir né hefði hún vald til að fela 

framkvæmdastjóra félags mat á því hvort ráðstafanir rúmuðust innan starfssviðs hans. 

Vísaði héraðsdómur til Hrd. 24. september 2009 (678/2008) (Soffanías Cecilsson) sem 

skýrs fordæmis við úrlausn þessa máls. Því væri K hf. ekki skuldbundið af 

ábyrgðaryfirlýsingunni. 

Hæstiréttur snéri þessari niðurstöðu við á þeim grundvelli að skv. 3. mgr. 74. gr. hfl. megi 

einungis takmarka réttinn til ritunar firma á þann hátt að fleiri en einn fari með hann í 

sameiningu. Aðra takmörkun væri ekki unnt að skrá. Ekki sé að finna í lögum takmörkun 

á heimild umboðsmanns til að rita firmað sem miði við eðli eða umfang ráðstafana hans, 

líkt og K hf. bar fyrir sig í málinu. Þessi málsástæða væri því haldlaus. 

Hér vísar héraðsdómur í annað skiptið í Hrd. 24. september 2009 (678/2008) (Soffanías 

Cecilsson) varðandi takmarkandi áhrif stöðuumboðs framkvæmdastjóra á víðtækari umboð 

sem mögulegt er að veita aðila í þeirri stöðu. Eins vísaði K hf. til dómsins og byggði vörn sína 

að miklu leiti á honum. Svipar þetta að miklu leiti til Hrd. 2. apríl 2012 (142/2012) (Glitnir 

gegn Fons). Rétt eins og í því máli snéri Hæstiréttur niðurstöðunni við þar sem enga 

takmörkun á heimildum þess er hefur rétt til ritunar firma er mögulegt að skrá aðra en að 

fleiri en einn fari með þann rétt, skv. 3. mgr. 74. gr. hfl. Þessu skv. hafa takmarkanir á 

stöðuumboði framkvæmdastjóra ekki bein áhrif á víðtækari umboð aðila. Jafnframt segir í 

niðurstöðu Hæstaréttar að í 1. mgr. 77. gr. hfl. sé að finna þá skýru meginreglu að 

löggerningur manns sem komi fram fyrir hönd hlutafélags bindi það. Ekki geti 
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undanþáguákvæði 1. tölul. sömu greinar, að löggerningur bindi ekki félagið hafi sá sem kom 

fram fyrir hönd þess farið út fyrir þær takmarkanir á heimild sinni sem ákveðnar eru í hfl., átt 

við í þessu máli þar sem hfl. hafi ekki að geyma takmörkun á heimild umboðsmanns til að rita 

firma sem miði við eðli eða umfang ráðstöfunar. Þessi orð Hæstaréttar sem og greinarinnar 

sjálfrar, þ.e. 3. mgr. 74. gr. hfl., eru þó villandi að mati höfundar. Þau eru vissulega rétt, það 

er óheimilt að skrá takmarkanir, bæði á heimild til ritunar firma sem og prókúruumboði, hjá 

hlutafélagaskrá. Þó er ekki loku fyrir það skotið að takmarkanir á heimildum þessara tveggja 

umboða geti haft áhrif á skuldbindingargildi gerninga gerðra í skjóli umboðanna gagnvart 

viðsemjanda sem grandvís er um slíkar takmarkanir. Möguleiki er á því að ógilda gerninga á 

grundvelli óskráðra takmarkana og ósanngirni, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 77. gr. hfl. en þar segir að 

löggerningur bindi félagið nema ef sá sem komi fram fyrir hönd þess hafi farið út fyrir 

takmarkanir sínar á annan hátt en ákveðnar eru í hfl. enda hafi viðsemjandi vitað eða mátt 

vita um heimildarskortinn og telja verði ósanngjarnt að hann haldi fram rétti sínum.  

6. Undanþágur frá skuldbindingagildi löggerninga hlutafélaga 

Þegar skoðað er hversu víðtækar heimildir umboðsmanna hlutafélaga eru ber að líta til 77. 

gr. hfl. en hún skýrir réttarstöðu viðsemjenda þessara umboðsmanna. Þar segir að sá sem 

kemur fram fyrir hönd hlutafélags skv. ákvæðum 74. gr. hfl., þ.e. ritar firma, eða ákvæðum 

75. gr. hfl., þ.e. sem framkvæmdastjóri skv. ákvæðum 68. gr. hfl., gerir löggerning fyrir hönd 

félagsins, þá bindi sá gjörningur félagið með tveimur undanþágum þó. Ef umboðsmaður fer 

út fyrir þær takmarkanir á heimild sinni sem kveðið er á um í hfl. og ehfl. hafi það þau 

réttaráhrif að gerningur bindi ekki félagið. Ef umboðsmaður fer út fyrir takmarkanir á heimild 

þeirri sem honum er veitt á annan máta en kveðið er á um í hfl. bindur það heldur ekki 

félagið hafi viðsemjandinn vitað eða mátt vita um heimildarskortinn og telja verði 

ósanngjarnt að viðsemjandinn haldi fram rétti sínum. Áður en lengra er haldið telur höfundur 

rétt að benda á að prókúruumboð fellur ekki undir 77. gr. hfl. heldur gilda um það almennar 

reglur samningaréttar og ákvæði sml. 

6.1. Farið út fyrir takmarkanir á heimild sem ákveðnar eru í hfl. 

Fyrri undanþágan, ef farið er út fyrir takmarkanir á heimild sem ákveðnar eru í lögunum, 

felur það í sér að aðili sem hefur ritunarrétt eða fer með umboð framkvæmdastjóra telst fara 

út fyrir heimild sína skv. lögunum ef hann gerir löggerning sem er ekki innan heimildarinnar 
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skv. ófrávíkjanlegu lagaákvæði. Hér má t.d. líta til títtnefndrar 68. gr. hfl. og þeirra 

takmarkana sem sú grein setur heimildum framkvæmdastjóra, þ.e. að framkvæmdastjóri 

skuli annast hinn daglega rekstur en hann taki ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða 

mikils háttar.  

Hafi aðili hins vegar heimild til ritunar firma er ekki hægt að miða við slíkar takmarkanir 

þar sem sú heimild er mun víðtækari og í raun ekki takmörkuð í hfl. nema hvað varðar 

hlutverk og heimildir vissra stjórnareininga. Samkvæmt þessu hefur stjórnareining því brotið 

á þessari reglu geri hún löggerning í krafti ritunarréttar á sviði annarrar stjórnunareiningar. 

Dæmi um slíkt væri ef félagsstjórn myndi hækka hlutafé en samþykki hluthafafundar er 

nauðsynlegt fyrir slíkri aðgerð. Annað dæmi þar sem brotið væri á ákvæðinu er að ef 

félagsstjórn gerir samninga sem eru beinlínis bannaðir. Jafnframt væri það brot á ákvæðinu 

ef framkvæmdastjóri gengi í stað endurskoðanda og samþykkti ársreikning félagsins. Í 

tilvikum sem þessum ætti viðsemjandi að geta varast heimildarskortinn.69 Til frekari 

skýringar má hér líta til Hrd. 10. júní 2011 (201/2011) (Kaupthing Singer) sem reifaður var í 

kafla 5.6. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að skv. 3. mgr. 74. gr. hfl. megi einungis takmarka 

réttinn til ritunar firma á þann máta að fleiri en einn fari með þann rétt í sameiningu og að 

aðra takmörkun sé ekki unnt að skrá. Að ekki væri að finna í hfl. takmörkun á heimild 

umboðsmanns til að rita firmað sem miði að eðli eða umfangi rástafana hans og því væri 

ráðstöfun umboðsmannsins skuldbindandi fyrir félagið. Höfundur telur að af þessu megi sjá 

að skýr takmörkun þarf að vera í lögum svo henni skuli beitt til ógildingar ráðstöfunar 

umboðsmanns. 

6.2. Farið er út fyrir takmarkanir á heimild á annan hátt 

Seinni undanþága ákvæðisins, að ef farið er út fyrir takmarkanir á heimild á annan hátt, 

byggir á því að takmarkanir á heimild til að rita firmað eða á umboði framkvæmdastjóra 

kunni að vera að finna í samþykktum eða einstökum fyrirmælum æðri stjórnareininga og 

viðsemjandi vitað eða mátt vita um heimildarskortinn og jafnframt sé það talið ósanngjarnt 

að viðsemjandinn haldi fram rétti sínum. Sem dæmi má nefna ef stjórn veitir einum 

stjórnarmanni heimild til ritunar firma félagsins en áskilur það þó að hann leiti samþykkis 

stjórnarinnar sé um mikilvægar ráðstafanir að ræða. Einnig gæti stjórn takmarkað heimildir 

framkvæmdastjóra til ýmissa ráðstafana sem snerta daglegan rekstur. Samkvæmt orðanna 
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hljóðan þurfa bæði skilyrðanna að vera uppfyllt, vitneskja viðsemjandans um 

heimildarskortinn og ósanngirnin. Hrd. 25. maí 2012 (285/2012) (Landic Property) er gott 

dæmi um þetta: 

Hrd. 25. maí 2012 (285/2012) (Landic Property): L hf. var fasteignafélag á Íslandi sem 

átti meðal annars eignir í dótturfélögum í Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi. Sóknaraðili, K 

A/S, var dótturfélag L hf. Þegar bú L hf. var tekið til gjaldþrotaskipta lýsti K A/S kröfum í 

búið reistar á þremur staðfestingarbréfum, eða svokölluðum „comfort letters“ sem S, 

framkvæmdastjóri L hf. skrifaði undir. Í bréfunum, sem voru stíluð á hvern þann er málið 

snertið, segir, á ensku:  

„We will monitor the financial situation of the Subsidiary including all it´s subdsidiaries, 

exercise our influence in the Subsidiary in a manner, that ensures that the Subsidiary is 

able to meet it´s obligations towards it´s creditors and ensure that the Subsidiary have 

sufficient capital to meet their obligations towards their creditors, if neccessary by way of 

cash injection.” 

Í málinu var deilt um efni bréfanna, skuldbindingargildi og heimild framkvæmdastjórans 

S, sem einnig hafði prókúruumboð, til að skuldbinda félagið að þeim. K A/S kvað að árið 

2007 hafi verið farið að halla undan fæti hjá L hf. og mörgum dótturfélögum þess. Til að 

skapa svigrúm og frið við kröfuhafa hafi verið ákveðið að L hf. gæfi út staðfestingarbréf 

og í þeim komi fram að L hf. ábyrgist að dótturfélög þess standi við skuldbindingar sínar 

við kröfuhafa sína. K A/S sagði bréfin ekki aðeins fela í sér loforð um aðstoð við 

dótturfélög L hf. heldur fælu þau í sér ábyrgð á greiðslu skuldbindinga þeirra eða ígildi 

slíkrar ábyrgðar og væri hún skuldbindandi fyrir L hf. Þessu mótmælti L hf. og sagði 

kröfulýsinguna grundvallaða á þessum staðfestingabréfum sem undirritaðar væru af 

þáverandi framkvæmdastjóra L hf. en ekkert lægi fyrir um að honum hafi verið veitt 

sérstakt umboð þáverandi stjórnar L hf. til að undirrita slík bréf. Auk þessa hefði 

málefnið aldrei verið til umfjöllunar á vettvangi stjórnar L hf. Aldrei hafi verið minnst á 

útgáfu staðfestingabréfa af þessu tagi innan stjórnar L hf. og hvað þá að 

framkvæmdastjóranum hafi verið falið að gefa slík bréf út. L hf. benti jafnframt á að í 

samþykktum félagsins, eins og þær voru við útgáfu staðfestingabréfanna, hafi verið 

fjallað um hlutverk framkvæmdastjóra. Þar hafi verið kveðið á um að framkvæmdastjóri 

hafi með höndum stjórn á daglegum rekstri og komi fram fyrir hönd félagsins í öllum 

málum er varði venjulegan rekstur. Þar hafi jafnframt verið sérstaklega áréttað að hinn 

daglegi rekstur taki ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils háttar. L hf. taldi 

engan vafa um það að útgáfa staðfestingabréfa af því tagi sem um var deilt í málinu væri 

bæði óvenjuleg og mikils háttar enda engar takmarkanir á henni að finna hvað varðar 

tíma eða fjárhæðir. Jafnframt sé þess getið í samþykktum varnaraðila að ákvarðanir í 

slíkum málum geti framkvæmdastjóri aðeins tekið samkvæmt sérstakri heimild stjórnar 

en ekkert liggi fyrir um að slík heimild hafi verið veitt. L hf. byggði ennfremur á því að 

samþykktir þess væru opinberlega skráðar hjá hlutafélagaskrá lögum samkvæmt og að K 

A/S gæti ekki haldið fram grandleysi hvað heimildarskort framkvæmdastjórans varðaði 

þar sem K A/S væri náskyldur aðili og því í góðri aðstöðu til að grennslast fyrir um 

heimildir framkvæmdastjóra. Að þar sem undirritun staðfestingabréfanna samrýmdist á 

engan máta heimildum framkvæmdastjóra L hf. samkvæmt samþykktum félagsins hefði 

hverjum þeim sem vildi byggja á þeim rétt borið að ganga úr skugga um að 
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framkvæmdastjóranum hefði verið veitt sérstök heimild til að rita undir þær af hálfu 

stjórnar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 77. gr. hfl. Það að láta slíkt undir höfuð leggjast yrði ekki 

lagt öðrum til lasts en K A/S. 

Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu, sem staðfest var af Hæstarétti, að það lægi 

fyrir að ákveðnar takmarkanir voru á umboði framkvæmdastjóra L hf. til að skuldbinda 

félagið, bæði skv. samþykktum þess, skv. 2. mgr. 68. gr. hfl. og skv. sérstöku umboði 

stjórnar L hf. til framkvæmdastjóra félagsins en í því kom meðal annars fram að að bera 

skyldi allar ákvarðanir sem hafi mikil áhrif á félagið eða ákvarðanir sem eru óvenjulegar 

eða mikils háttar undir stjórn félagsins, ef mögulegt væri og að stjórn félagsins veitti 

framkvæmdastjóra umboð til að ,,framkvæma eftirfarandi sem hluta af daglegri 

starfsemi félagsins: 

Að undirrita einstaka samninga tengda fjárfestingum, eða sölu og kaupum á eignum, 

allt að verðmæti 50.000.000 evra í hverju tilviki. 

Að undirrita einstaka lán og lánasamninga, eða aðrar fjárskuldbindingar, svo sem 

veðsamninga og ábyrgðir, allt að verðmæti 50.000.000 evra, í hverju tilviki. 

Að undirrita alla leigusamninga 

Alla aðra einstaka samninga sem tengjast starfsemi félagsins allt að verðmæti 

50.000.000 evra í hverju tilviki“. 

Að í 2. tölul. 1. mgr. 77. gr. hfl. komi fram að ef sá sem kemur fram fyrir hönd félags skv. 

74. og 75. gr. hfl. geri löggerning fyrir hönd félagsins þá bindi sá gerningur félagið nema 

hann hafi farið út fyrir takmarkanir á heimild sinni, sem ákveðnar séu í hfl., eða hann hafi 

farið út fyrir takmarkanir á heimild sinni á annan hátt enda hafi viðsemjandi vitað eða 

mátt vita um heimildarskortinn og telja verði ósanngjarnt að viðsemjandi haldi fram rétti 

sínum. K A/S sé dótturfélag L hf. og hafi mátt vera það ljóst að framkvæmdastjóri L hf. 

hafði ekki heimild til svo gríðarmikillar, ótímabundinnar og ótakmarkaðrar 

skuldbindingar félagsins sem byggt sé á í málinu og ósanngjarnt sé að K A/S haldi fram 

rétti sínum. Kröfunum sem lýst hafi verið á grundvelli staðfestingabréfanna nemi 

rúmlega 113 milljörðum króna, en sú fjárhæð sé langt umfram hámark þeirrar heimildar 

sem framkvæmdastjórinn hafði til að skuldbinda L hf. skv. sérstöku umboði sem stjórn L 

hf. veitti honum. Þar sem framkvæmdastjóri L hf. hafi skv. þessu farið út fyrir 

takmarkanir á heimild sinni skv. 77. gr. hfl., samþykktum félagsins og sérstöku umboði 

sínu skuldbinda staðfestingabréfin ekki L hf.  

Höfundur telur að af þessu megi sjá að dómaframkvæmd sé í samræmi við orðanna hljóðan, 

að svo löggerningur teljist ekki bindandi fyrir hönd félags verði það skilyrði að vera uppfyllt 

að viðsemjandi hafi vitað eða mátt vita um heimildarskortinn og að það verði talið 

ósanngjarnt að hann haldi fram rétti sínum. Það hvílir svo ávallt á félaginu að sanna það að 

viðsemjandinn hafi vitað eða mátt vita um takmarkanirnar á heimild forsvarsmanns félagsins. 

Takist slík sönnun ekki telst gerningurinn bindandi fyrir félagið en þá auðvitað innan marka 

laganna. Líklegt þykir að sama niðurstaða fengist ef um takmarkanir á prókúruumboði eða 
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stöðuumboði væri að ræða, þ.e. ógilding yrði metin út frá grandsemi viðsemjanda.70 Hér 

væri þá miðað við meginreglur samningaréttar og sml. 

Höfundur veltir því fyrir sér hvers vegna ekkert sé fjallað um prókúruumboð 

framkvæmdastjórans í umræddum dómi en 77. gr. hfl. tekur ekki til slíks umboðs heldur 

reglur samningaréttar og sml. Höfundur er ekki sammála beitingu þeirrar greinar í 

niðurstöðum dómsins. Framkvæmdastjóri L hf. hafði prókúruumboð sem er víðtækara en 

stöðuumboð framkvæmdastjóra. Hér má færa rök fyrir því að takmarkanir á heimildum 

framkvæmdastjórans eigi við öll umboð hans sé það orðað svo í samþykktum félagsins að sá 

aðili, þ.e. framkvæmdastjórinn, hafi aðeins heimild til að skuldbinda félagið upp að vissu 

marki. Að mati höfundar hefði Hæstiréttur átt að beita 11. gr. sml. við ógildingu 

löggerningsins en í henni segir að ef umboðsmaður brjóti í bága við þau fyrirmæli sem 

umbjóðandi hefur gefið honum og hafi þriðja manni verið það ljóst sé sá löggerningur ekki 

skuldbindandi fyrir umbjóðanda þótt hann sé innan takmarka umboðsins. Þetta ákvæði er 

vissulega keimlíkt 77. gr. hfl. en helsti munurinn er sá að það á við um prókúruumboð, ólíkt 

77. gr. hfl. Í málinu þykir sannað að vegna tengsla K A/S við L hf. sem dótturfélag þess hafi K 

A/S sem þriðja aðila mátt vera það ljóst að takmarkanir voru á umboði framkvæmdastjórans. 

Þar af leiðandi félli gerningurinn undir ógildingarákvæði 11. gr. sml. Ógildingunni til frekari 

stuðnings, án beitingar 77. gr. hfl., hefði Hæstiréttur getað komið inn á þá takmörkun 

prókúruumboðs sem er að finna í 25. gr. fl. Að prókúruhafi megi hvorki selja né veðsetja 

fasteignir umbjóðanda síns. Höfundur telur ólíklegt að án sölu og veðsetningarheimildar á 

fasteignum sé prókúruhafa heimilt að gefa út galopna ábyrgðaryfirlýsingu. Enda kom L hf. inn 

á þetta atriði máli sínu til stuðnings.  

Jafnframt segir í niðurstöðum héraðsdóms sem Hæstiréttur staðfestir, að samkvæmt 

hlutafélagaskrá hafi framkvæmdastjórinn haft prókúruumboð en heldur svo áfram og segir 

að ráðstöfunina verði að telja mikils háttar, hún hafi ekki verið borin undir stjórn varnaraðila 

og sé því ekki í samræmi við 2. mgr. 68. gr. hfl. Þessi beiting 2. mgr. 68. gr. hfl. svipar 

óneitanlega til niðurstaðna héraðsdóms í Hrd. 10. júní 2011 (201/2011) (Kaupthing Singer) 

og Hrd. 2. apríl 2012 (142/2012) (Glitnir gegn Fons) sem Hæstiréttur snéri við. Höfundur er 

því sammála niðurstöðu Hæstaréttar um ógildingu ráðstöfunarinnar en ekki þeim lagarökum 

sem hún er byggð á. 
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Undanþágan frá skuldbindingargildi kann að virkar nokkuð óljós að mati höfundar og 

þá sérstaklega þegar litið er t.d. til Hrd. 10. júní 2011 (201/2011) (Kaupthing Singer) er 

varðar heimild til ritunar firma félags en eins og fram kemur í umfjöllun um þann dóm í kafla 

5.6. er skýrt tekið fram í 3. mgr. 74. gr. hfl. að einungis megi takmarka réttinn til ritunar firma 

á þann máta að fleiri en einn fari með hann í sameiningu. Höfundur telur þó að innri málefni 

félaga geti verið með ýmsu móti og að stjórn félags geti sett þeim er hafi rétt til ritunar firma 

félagsins vissar reglur um beitingu heimildarinnar, þar á meðal takmarkanir á heimildinni. 

Það hvort takmörkunin hafi svo áhrif á, eða afleiðingar fyrir, viðsemjanda ræðst þá af 

vitneskju hans og mati á því hvort sanngjarnt þyki að hann haldi fram rétti sínum. 

Hæstiréttur fjallaði lauslega um slíkar takmarkanir í niðurstöðu sinni í Hrd. 10. apríl 2014 

(593/2013) (Kaupthing/ Kristján Arason) og staðfesti þar vangaveltur höfundar. 

Hrd. 10. apríl 2014 (593/2013) (Kaupthing/ Kristján Arason): KA hafði keypt hlutabréf í 

K hf. og fjármagnað þau með láni frá K hf. Á þeim tíma hafði KA verið einn af 

framkvæmdastjórum K hf. K hf. höfðaði mál gegn KA og krafðist meðal annars greiðslu 

lánssamningsins. Þáverandi forstjóri K hf. hafði samþykkt að umrædd hlutabréf yrðu 

færð í félagið 7 hægri ehf. sem var eignarhaldsfélag á vegum KA. Í dómi Hæstaréttar kom 

fram að þáverandi forstjóri K hf. hefði haft rétt til að rita einn firma K hf. sbr. 2. mgr. 74. 

gr. hfl. og að takmörkun á þeim rétti sem fram kom í verklagsreglum K hf. hefði 

einskorðast við að veita framkvæmdastjórum fyrirtækisins lán. Var áðurnefnd ákvörðun 

forstjórans því talin skuldbindandi fyrir K hf. Segir í niðurstöðu Hæstaréttar að sem 

forstjóri K hf. hafi H haft rétt til að rita einn firma félagsins, sbr. 2. mgr. 74. gr. hfl. og að 

með gagnályktun frá 3. mgr. sömu lagagreinar verði rétturinn til að rita firma ekki 

takmarkaður gagnvart grandlausum viðsemjanda á þann hátt að hann taki aðeins til 

sumra löggerninga en ekki annarra, sbr. til hliðsjónar Hrd. 10. júní 2011 (201/2011) 

(Kaupthing Singer). Á hinn bóginn geti stjórn takmarkað ritunarréttinn þannig að 

skuldbindandi sé fyrir viðsemjanda sem veit eða má vita um slíka takmörkun, sbr. 2. 

tölulið 1. mgr. 77. gr. hfl. 

Þessu samkvæmt er því ekki algjörlega loku fyrir það skotið að takmarka ritunarrétt svo 

skuldbindandi sé fyrir viðsemjanda en gildi slíkrar takmörkunar byggist þá á vitneskju 

viðsemjanda en byrði sönnunar á ætlaðri vitneskju hvílir þá á félaginu. 

6.3. Áhrif birtingar tilkynningar um tilgang félags 

Í 2. mgr. 77. gr. segir að birting tilkynningar skv. 1. mgr. 151. gr. hfl. um tilgang félags skv. 

samþykktum þess teljist ekki ein og sér nægileg sönnun þess að viðsemjandi hafi vitað eða 

mátt vita um heimildarskortinn skv. 2. tölul. 1. mgr. 77. gr. hfl., þ.e. að löggerningur bindi 

ekki félagið hafi sá sem kom fram fyrir hönd þess skv. 74. og 75. gr. hfl. farið út fyrir 

takmarkanir á heimild sinni á annan hátt enda hafi viðsemjandi vitað eða mátt vita um 
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heimildarskortinn og telja verði ósanngjarnt að viðsemjandinn haldi fram rétti sínum. Í fyrstu 

kann þetta að virðast andstætt fyrri umfjöllun um heimildir framkvæmdastjóra en við nánari 

skoðun má sjá af þeim dómum sem skoðaðir hafa verið í riti þessu að hafi ráðstöfun 

framkvæmdastjóra félags verið dæmd ógild hafi ekki einungis verið litið til tilgangs félagsins 

heldur einnig hvort ráðstöfunin hafi verið óvenjuleg eða mikils háttar. Þessi undanþága felur 

í sér frávik frá reglu 2. mgr. 151. gr. hfl. sem segir að það sem skráð hafi verið og birt í 

Lögbirtingablaði skuli teljast manni kunnugt, nema hann hafi hvorki vitað né mátt vita um 

atvikin. Það er því félagsins að sanna að viðsemjandi hafi verið í vondri trú þegar metið skal 

hvort umdeildur gerningur geti samrýmst tilgangi félagsins.71 Varðandi prókúruumboð má sjá 

af fyrri umfjöllun að það sama á ekki við. Í dómaframkvæmd hefur ítrekað verið vitnað beint 

til skráðs tilgangs félags þegar deilt er um skuldbindingargildi gerninga prókúruhafa. Enda 

tekur 77. gr. hfl. ekki til þeirra. 

Hvað prókúruumboð varðar má þó geta þess að í Hrd. 1996, bls. 4228 (141/1996) (Vélar 

og þjónusta hf.) sem reifaður er í kafla 5.6. kemur fram í niðurstöðum Hæstaréttar að ekki 

verði fallist á það með stefnda að ákvæði í samþykktum hans skerði umboð prókúruhafans, 

enda hafi ekki verið sýnt fram á að viðsemjandanum hefði mátt vera þessi takmörkun ljós. 

Hér er að mati höfundar verið að vísa til undanþágu sml. sem er að finna í 1. mgr. 11. gr. 

þeirra laga sem segir að hafi viðsemjanda verið það ljóst að umboðsmaður væri að fara út 

fyrir takmarkanir umbjóðandans, í þessu tilviki félagsins, á umboðinu þá sé löggerningurinn 

ekki skuldbindandi fyrir umbjóðandann. Hér tókst þó ekki að sanna að viðsemjandanum 

hefði verið þetta ljóst eða mátt vera þetta ljóst. Það vekur upp spurningar hjá höfundi hvers 

vegna samþykktir sem birtar eru í Lögbirtingarblaðinu og teljast vera mönnum kunnugar og 

innihalda einmitt slíkar takmarkanir sem um er deilt, nægi ekki til að talist geti að 

viðsemjanda hafi verið eða hafi mátt verið það ljóst að um takmarkanir á umboði væri að 

ræða.  

  

                                                      
71

 Stefán Már Stefánsson. (2013). Bls. 321. 
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7. Niðurstöður 

Hlutafélög eru lögpersónur sem þurfa á einstaklingum að halda til að koma fram fyrir hönd 

þeirra, taka ákvarðanir fyrir þau og skuldbinda þau. En ekki er hvaða einstakling sem er 

heimilt að sinna þessum hlutverkum í nafni hlutafélagsins. Sá einstaklingur sem hyggur á slíkt 

skal hafa til þess umboð frá þeirri lögpersónu sem hlutafélagið er. Í hfl. má finna þrjár 

tegundir umboða. Stöðuumboð framkvæmdastjóra, prókúruumboð og umboð til að rita 

firma félagsins. Öll fela þessi umboð í sér mismunandi heimildir sem hafa sínar takmarkanir. 

Fyrir viðsemjendur hlutafélaga er mikilvægt að gera sér grein fyrir þessum takmörkunum 

þegar samið er við fyrirsvarsmenn hlutafélaga.  

Umboð framkvæmdastjóra hlutafélags er það umboð sem veitir hvað sértækustu 

heimildirnar. Eins og segir í 68. gr. hfl. skal framkvæmdastjóri fara eftir stefnu og fyrirmælum 

félagsstjórnar, daglegur rekstur skal vera í hans höndum en mikils háttar og óvenjulegar 

ráðstafanir sé honum ekki heimilt að gera. Ekki er frekari útskýringar að finna varðandi 

takmörk umboðs hans aðra en að við mat á því hvað falli undir daglegan rekstur skuli hafa 

hliðsjón af eðli starfsemi félags, umfangi og venjum á viðkomandi sviði. Því liggur beinast við 

að líta til dómaframkvæmda til frekari skýringa.  

Af þeim dómum sem vikið hefur verið að varðandi umboð framkvæmdastjóra má sjá 

að dómstólar líta til þessara atriða. Þegar meta skuli hvað teljist óvenjuleg ráðstöfun eru 

starfsemi félagsins og venjur á starfssviði þess skoðaðar. Meti dómstólar ráðstöfun 

framkvæmdastjóra mikils háttar eða óvenjulega hefur niðurstaðan verið sú að hún sé 

óskuldbindandi gagnvart þriðja aðila. Ekki telur höfundur þó að skýrt sé við hvað sé miðað 

þegar ráðstöfun er metin. Hvort nægilegt sé að ráðstöfun þyki almennt óvenjuleg og hvort 

rétt sé að fela viðsemjanda hlutafélags það mat. Það er jú hann sem byggir rétt sinn á 

samningi sínum við framkvæmdastjóra og þarf að geta treyst því að samningur sá er hann 

gerir við framkvæmdastjórann sé skuldbindandi fyrir félagið. Þá má velta fyrir sér hvort 

ráðstöfunin geti þótt óvenjuleg á sviði félags en félagið hafi gert slíkar ráðstafanir ítrekað 

með vitneskju viðsemjandans og því teljist hún venjuleg hvað þetta einstaka félag varðar. 

Höfundur telur að það geti ekki talist sanngjarnt að viðsemjandi félags þurfi að leggjast í slíka 

rannsókn til að meta hvort framkvæmdastjóri félags hafi heimild til að slíkra ráðstafana. Ekki 

er að sjá hvernig viðsemjandi ætti að geta gengið úr skugga um slíkt. 

Þegar dómstólar hafa litið til umfangs félaga telur höfundur svipað álitamál koma 

upp, þ.e. við hvað skuli miða. Dómstólar hafa komist að þeirri niðurstöðu að umdeildar 
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ráðstafanir framkvæmdastjóra hljóti að teljast óvenjulegar og mikils háttar miðað við stöðu 

félaganna. Ekki er fjallað nánar um á hverju þetta mat var byggt. Ekki er vísað til hlutafés 

félaganna, veltu þeirra, eiginfjárstöðu né einhverju svipuðu sem gæti gefið viðsemjendum 

viðmið.  

Réttarstaða viðsemjenda hlutafélaga hlýtur því að teljast nokkuð óörugg sem og þær 

kröfur sem eru gerðar til þeirra við samningsgerð komi framkvæmdastjóri félagsins fram fyrir 

hönd þess. Samkvæmt framangreindu þarf viðsemjandi hlutafélags að verða sér úti um 

ítarlegar upplýsingar um félagið svo hann sé öruggur um að samningar við 

framkvæmdastjóra séu innan heimilda hans. Og jafnvel þó hann verði sér úti um hinar ýmsu 

upplýsingar varðandi rekstur félagsins getur hann ekki gengið úr skugga um að mat hans 

samrýmist mati dómstóla á því hvað teljist óvenjuleg eða mikils háttar ráðstöfun þar sem 

engin skýr viðmið er að finna, hvorki í lögum né dómaframkvæmd.  

Hafi aðili hins vegar prókúruumboð frá hlutafélagi er að mati höfundar mun skýrari 

mörk að finna á umboði hans og staða viðsemjanda öruggari og skýrari. Eins og segir í 25. gr. 

fl. hefur prókúruhafi rétt til annast allt það er snertir atvinnu umbjóðanda síns, hlutafélags í 

þessu tilfelli, en má þó ekki selja né veðsetja fasteignir þess. Við mat á því hvort ráðstöfun sé 

innan heimilda prókúruhafa ber því helst að líta til þess hvað falli undir rekstur atvinnu 

félagsins og þá til skráðs tilgangs. Ekki er að finna sambærilegar takmarkanir á 

prókúruumboðinu og á stöðuumboði framkvæmdastjóra, þ.e. varðandi hvort ráðstöfun sé 

mikils háttar eða óvenjuleg. Ráðstöfun prókúruhafa telst skuldbindandi falli hún innan skráðs 

tilgangs félags. Þetta má sjá af íslenskri dómaframkvæmd þar sem ráðstafanir prókúruhafa 

hafa verið úrskurðaðar mikils háttar og óvenjulegar en Hæstiréttur talið þær falla inna skráðs 

tilgangs félags og á þeim forsendum staðfest skuldbindingagildi þeirra. Í þessu felst helsti 

munurinn á stöðuumboði framkvæmdastjóra og prókúruumboði. Að umfang og mikilvægi 

ráðstöfunar hefur ekki áhrif á skuldbindingargildi hennar hafi umboðsaðili prókúruumboð.  

Það er þó ekki á þá leið að allar ráðstafanir sem prókúruhafi gerir í nafni félags teljist 

skuldbindandi og þar við sitji. Oft greinir menn á um hvort ráðstöfun falli innan tilgangs 

félags og veltur það þá á túlkun dómstóla hvort svo sé. Það getur því reynst nokkuð öryggi 

þegar kemur að heimildum umboðsmanna félags að tilgangurinn sé frekar afmarkaðri en 

ekki. Því afmarkaðri sem tilgangurinn er því færri ráðstafanir geta fallið þar undir og þar af 

leiðandi þrengir það annars víðtækt umboð prókúruhafa. Hér verður þó að telja öryggi 
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viðsemjanda mun meira en í samningagerð við aðila sem hefur stöðuumboð 

framkvæmdastjóra. 

Víðtækasta umboð forsvarsmanna hlutafélaga er svo réttur til að rita firma. Þetta 

umboð má ekki takmarka á nokkurn hátt gagnvart grandlausum viðsemjanda nema þeim að 

fleiri en einn aðili geti beitt þeim rétti, þ.e. að til að rita firma félagsins þurfi t.d. tvo aðila til. 

Þá skal þess skýrt getið í samþykktum félags að fyrirkomulagi ritunarrétti firma sé svo háttað. 

Á heimildum þessa umboðs er ekki að finna neinar takmarkanir aðrar en þær hinar almennu 

takmarkanir að gerningar sem gerðir eru í krafti þess skuli fara eftir lögum. Höfundur telur að 

vegna víðtækis umboðsins sé það jafnframt það öruggasta fyrir réttarstöðu viðsemjanda. 

Árið 2009 myndaðist að mati höfundar réttaróvissa eftir að Hrd. 24. september 2009 

(678/2008) (Soffanías Cecilsson) féll. Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði að stjórn gæti falið 

framkvæmdastjóra að annast daglegan rekstur en þessi heimild næði ekki til ráðstafana sem 

væru óvenjulegar eða mikils háttar. Stjórn hlutafélags gæti ekki framselt vald sitt til að taka 

ákvarðanir um ótilgreindar ráðstafanir án tillits til þess hvort þær væru óvenjulegar eða 

mikils háttar. Eftir að þessi dómur féll komst héraðsdómur tvisvar að þeirri niðurstöðu að 

stöðuumboð framkvæmdastjóra og takmarkanir þess, að framkvæmdastjóri megi ekki gera 

óvenjulegar og mikils háttar ráðstafanir, hefði takmarkandi áhrif á víðtækari umboð. Í öðru 

málinu var um að ræða prókúruumboð og rétt til ritunar firma félags í hinu. Hæstiréttur snéri 

niðurstöðu héraðsdóms við í báðum málunum á þeim grundvelli að ágreiningur Hrd. 24. 

september 2009 (678/2008) (Soffanías Cecilsson) hafi lotið að innri málefnum félags og 

takmörkun á heimild stjórnar til að veita framkvæmdastjóra umboð skv. 68. gr. hfl. og 

sérstakt umboð en ekki að takmörkun á prókúruumboði eða rétti til ritunar firma. Því hefðu 

takmarkanir stöðuumboðs framkvæmdastjóra engin áhrif á víðtæki heimilda þessara 

umboða.  

Höfundur metur það svo að heimildir fyrirsvarsmanna hlutafélaga sem hafa annað hvort 

prókúruumboð eða rétt til að rita firma séu skýrlega afmarkaðar í lögum og réttarstaða 

viðsemjenda félaganna sé örugg og skýr við samningsgerð. Hins vegar telur höfundur 

skýrleika takmarkana stöðuumboðs framkvæmdastjóra hlutafélaga nokkuð ábótavant. Hlýtur 

það að teljast nokkuð erfitt fyrir viðsemjanda að meta það hvenær framkvæmdastjóri 

hlutafélags er innan heimilda sinna svo hann sé fullviss um að löggerningar sem hann geri við 

félagið haldi. Það er því mat höfundar að lögfesta þurfi einhvers konar viðmið eða skyldu til 

að setja viðmið. Hér mætti t.d. líta til 95. gr. a. hfl. en þar hefur löggjafinn sett skýrar 
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takmarkanir á umfang samninga milli tengdra aðila innan hlutafélags. Hvort takmörkun sem 

miði við hlutafé félags líkt og í þeirri grein sé sú rétta til að beita varðandi stöðuumboð 

framkvæmdastjóra verður ekki ákvarðað hér en þetta er þó möguleiki að mati höfundar. Eins 

mætti gera stjórnum hlutafélaga það skylt að setja skýrar takmarkanir á stöðuumboð 

framkvæmdastjóra í samþykktir sínar, t.d. hvert hámarks umfang ráðstöfunar mætti vera, 

hvort sem það væri í heilum krónutölum eða miðað við hlutfall af veltu félags. Þá hefðu 

viðsemjendur félagana mun skýrari og öruggari réttarstöðu við samningsgerð þegar aðilar 

sem njóta stöðuumboðs framkvæmdastjóra hlutafélaga koma fram fyrir þeirra hönd.  
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