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Útdráttur 

Lög um verðbréfaviðskipti voru m.a. sett til að tryggja að allir þeir sem eiga aðild að 

verðbréfamarkaðnum hafi sömu upplýsingar. Lögin eiga að koma í veg fyrir að einstaka 

fjárfestar hafi aðgang að frekari upplýsingum umfram aðra fjárfestar á markaðnum. Ef að það 

gerist, að sumir hafi meiri upplýsingar en aðrir, þá hræðast fjárfestar að fjárfesta á 

markaðnum vegna þess að þeir eru hræddir um að einhver viti meira en þeir. Þess vegna eru 

þess lög mikilvæg til þess að halda verðbréfamarkaðnum góðum og í jafnvægi. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða XIII. kafla laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti 

og hvernig hefur reynt á þessi lög í atvinnulífinu hér á Íslandi. Þá ætlar rannsakandinn að skoða 

tvo Hæstarréttardóma í þessu sambandi. Í þeim dómum voru tveir einstaklingar dæmdir til 

fangelsisvistar, annar í 24 mánuði og hinn í 9 mánuði. Hjá báðum einstaklingum voru gerðar 

upptækar fjárhæðir sem voru andvirði hagnaðar þeirra á sölunum sem brutu í bága við 

áðurnefnt ákvæði í lögum nr. 108/2007. Niðurstaðan sem að rannsakandinn komst að er sú 

að vel hefur tekist að fylgja eftir ákvæðum þessa kafla í atvinnulífinu hér á Íslandi. Það sem 

rannsakandanum fannst vera hvað mest ábótavant er sá tími sem að leið frá því að umrætt 

brot var framið og þar til að dómur liggur fyrir. Var þó tekið tillit til þess að erfitt og tímafrekt 

getur verið að safna saman öllum þeim gögnum sem að þarf til að dæma í svona málum.  
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1. Inngangur 

Lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti fjalla um leikreglur sem að gilda á mörkuðum með 

fjármálagerninga, t.d. hlutabréf og skuldabréf. Sá kafli laganna sem að rannsakandinn ætlar 

að skoða nánar hér í þessari ritgerð er XIII. kafli laganna sem fjallar um hvernig með höndla 

skuli innherjaupplýsingar og hvernig og hvenær viðskipti innherja fara fram. Einnig skoðar 

rannsakandi reglur um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja sem birtar voru í 

Stjórnartíðindum 14. nóvember 2012. 

Í þessari ritgerð ætlar rannsakandinn að skoða hvort mikið hefur reynt á XIII. kafla laga nr. 

108/2007 í atvinnulífinu hér á landi. Ekki hefur mikið verið dæmt í málum sem að tengjast 

þessum kafla hér á landi og eins og kemur fram síðar í þessari ritgerð að það eru eingöngu tvö 

mál sem að hafa ratað til Hæstaréttar.Einnig eru nokkur mál sem að náðu ekki svo langt, svo 

sem Arion banki fékk á sig sekt í lok árs 2015 sem rannsakandinn fjallar lítillega um síðar.  

Í upphafi verður farið í mikilvæg hugtök sem nauðsynlegt er að kunna skil á aður en haldið 

er áfram. Þá verður farið betur í hvað innherjaviðskipti eru, hvaða upplýsingar teljast vera 

innherjaupplýsingar, hverjir teljast vera innherjar, hvenær innherjaviðskipti verða 

innherjasvik og fjallað um regluvörðinn. Þá verður farið nánar í hvað upplýsingar þurfa að 

uppfylla til þess að vera ekki titlaðar innherjaupplýsingar lengur. Hafa ber í huga að viðskipti 

innherja eru ekki alltaf ólögleg, langt því frá, og oftast nær alveg sjálfsagður hlutur. Þegar slík 

viðskipti eru hins vegar byggð á innherjaupplýsingum, sem gerir þau ólögleg, eru þau þá kölluð 

innherjasvik. Þegar talað er um innherja eru þeir flokkaðir í þrjá flokka: fruminnherji, 

tímabundinn innherji og annar innherji. Í kafla 2.2. verður betur farið í þessa þrjá flokka hér á 

eftir.  Einnig verður farið nánar í hæfniskröfur og hlutverk regluvarðarins sem að á að sjá til 

þess að farið sé eftir lögum, eins og t.d. lögum um verðbréfaviðskipti, hjá félögum sem að hafa 

gefið út fjármálagerninga. 

Því næst verða reifaðir tveir Hæstarréttardómar sem fallið hafa nýlega á þessu sviði. Að 

lokum ætlar rannsakandinn að draga saman þessa tvo dóma og koma með sitt álit.  
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2. Fræðilegur hluti 

Í þessum hluta ætlar rannsakandinn að fara yfir þau hugtök sem að koma fram í XIII. kafla laga 

um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007. Þar er farið ítarlegra í hvaða telst vera 

innherjaupplýsingar og hvernig meðferð með innherjaupplýsingum eigi að vera. Í þessum 

kafla laganna er farið nákvæmlega í það hverjir teljast vera innherjar og hvernig innherjar eru 

flokkaðir í þrjá mismunandi flokka. Þar kemur einnig fram hvernig og jafnframt hvort viðskipti 

innherja megi fara fram. Einnig ætlar rannsakandinn að skoða reglur nr. 1050/2012 um 

meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja, sem er að finna á vef stjórnartíðinda. 

Fjármálagerningar í skilningi laga nr. 108/2007 skiptast í átta flokka. Fyrst eru það verðbréf, 

þá eingöngu þau verðbréf sem er hægt að eiga viðskipti með á fjármagnsmarkaði, 

greiðsluskjöl falla ekki hér undir. Næst í röðinni er það peningamarkaðsskjöl, til dæmis, 

ríkisvíxlar, innlánsskírteini og viðskiptabréf, hlutdeildarskírteini og allar tegundir af 

afleiðusamningum sem að tengjast þeim fjármálagerningum sem að eru nefndir hér að 

framan (2. töluliður 2. gr. laga nr. 108/2007). Eins og stendur í 119. gr. laga nr. 108/2007 þar 

sem tekið er fram til hvaða fjarmálagerninga lögin gilda um er talað um tvær tegundir 

fjármálagerninga:  

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

að teknir verði til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði hér á landi, á Evrópska 

efnahagssvæðinu eða á sambærilegum erlendum mörkuðum og fjármálagerninga 

sem verslað er með á markaðstorgi fjármálagerninga (MTF) hér á landi og 2. 

fjármálagerninga sem tengdir eru einum eða fleiri fjármálagerningum skv. 1. 

tölul.” (119. gr. laga nr. 108/2007) 

Þannig gildir ákvæði XIII. kafla um fjármálagerninga sem verslað er með á MTF og viðskipti 

sem fara fram í kauphöllinni hér á landi og einnig afleiðusamninga sem tengjast þeim. 

Reglurnar í þessum kafla gilda ekki ef eingöngu hefur verið óskað eftir að taka 

fjármálagerningana til viðskipta hjá MTF. Ástæðan er sú að oft er umsókn send til baka eða 

henni hafnað. Ef umsókn er hafnað er litið svo á að engin umsókn hafi verið send. Þannig er 

miðað við að ákvæði þessa kafla taki gildi þegar endanleg umsókn er send til MTF (Aðalsteinn 

E. Jónasson, 2015). 
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Samkvæmt 2. tölulið hérna á undan er átt við afleiðusamninga sem tengjast 

fjármálagerningum samkvæmt 1. töluliðnum. Samkvæmt því má segja að það sé ekki skilyrði 

að þeir afleiðusamningar séu skráðir á markað. Það sem skiptir máli er að afleiðusamningarnir, 

hvort sem þeir séu skráðir eða ekki, séu tengdir fjármálagerningum sem að eru skráðir á 

skipulegan verðbréfamarkað, eða það hefur verið óskað eftir að skrá þá á slíkan markað 

(Aðalsteinn E. Jónasson, 2015). 

2.1. Innherjaupplýsingar 

Innherjaupplýsingar skal birta eins fljótt og auðið er, skv. 122. gr. laga um verðbréfaviðskipti. 

Tilkynningarskylda innherjaupplýsinga verður ekki virk fyrr en það er orðið ljóst að það muni 

verða að upplýsingunum. Þetta er gert svo að ekki sé gefið út upplýsingar um einhvern 

tiltekinn atburð sem verður síðan tekinn til baka og getur þar af leiðandi skaðað fjárfesta 

(Aðalsteinn E. Jónasson, 2015). 

Talað er um að starfsmaður búi yfir innherjaupplýsingum ef hann hefur í höndum 

upplýsingar sem að geta haft bein eða óbein áhrif á útgefendur fjármálagerninga. Þá einkum 

þær tegundir fjármálagerninga sem eru taldar upp í kaflanum hér á undan, sem að hafa ekki 

verið gerðar opinberar á markaði með fjármálagerninga.  

Samkvæmt 120. gr. laga um verðbréfaviðskipti er með hugtakinu innherjaupplýsingar átt 

við „nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem ekki hafa verið gerðar opinberar og varða beint 

eða óbeint útgefendur fjármálagerninga, fjármálagerningana sjálfa eða önnur atriði og eru 

líklegar til að hafa marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar væru“(120. 

gr. laga nr. 108/2007). Þegar talað er um nægjanlega tilgreindar upplýsingar er átt við að 

upplýsingarnar gefa til kynna aðstæður sem að mun verða af eða líklega verða eða atburð 

sem er líklegur til að gerast eða hefur nú þegar gerst.  Þannig þurfa upplýsingarnar að vera 

það nákvæmar að hægt sé að draga ályktun á grundvelli þeirra hvort þær hafi áhrif á verð 

fjármálagerningana eða afleiddra fjármálagerninga sem tengjast þeim (Aðalsteinn E. 

Jónasson, 2015). 

Með hugtakinu marktæk áhrif er átt við að upplýstur fjárfestir noti þær upplýsingar til að 

ákvarða fjárfestingarákvarðanir sínar (Aðalsteinn E. Jónasson, 2015). 

Útgefanda er gert að birta almenningi á Evrópska efnahagssvæðinu þær 

innherjaupplýsingar sem að geta komið honum við. Þetta þarf útgefandi að gera eins fljótt og 

mögulegt er og skal það vera gert á jafnræðisgrundvelli, sem sagt ná á sama tíma til eins 
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margra og mögulegt er í öllum ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins. Einnig skal útgefandinn 

senda upplýsingarnar til fjölmiðla. Það sem að upplýsingarnar þurfa að innihalda er: að skylt 

sé að birta þær opinberlega, hver útgefandinn er, tímasetningu og efni. Útgefandinn skal 

einnig samtímis  senda upplýsingarnar til Fjármálaeftirlitsins og er eftirlitinu frjálst að birta 

þær á sinni heimasíðu, kjósi eftirlitið það (Aðalsteinn E. Jónasson, 2015). Eftir að útgefandinn 

hefur tilkynnt upplýsingarnar með þessum hætti skal hann birta viðkomandi upplýsingar á 

heimasíðu sinni. Útgefandi má fresta birting upplýsinga, en það er á hans eigin ábyrgð og 

eingöngu til að vernda lögmæta hagsmuni útgefandans. Frestunin má hins vegar ekki villa fyrir 

almenningi (122. gr. laga. nr. 108/2007). 

2.2. Innherji 

Innherji er sá aðili sem að býr yfir innherjaupplýsingum eða getur nálgast þær vegna starfs 

síns eða stöðu. Í 121. gr. laga. nr. 108/2007 er talað um þrjár tegundir innherja: fruminnherja, 

tímabundinn innherja og annan innherja.  

Fruminnherji er sá sem að hefur greiðan aðgang að innherjaupplýsingum vegna starfs síns, 

t.d. situr í stjórn viðkomandi fyrirtækis, sér um rekstur eða eftirlit innan fyrirtækisins, eða 

vinnur að útgáfu fjármálagerninga fyrir fyrirtækið (121. gr. laga. nr. 108/2007). Munurinn á 

fruminnherja og hinum tveimur tegundunum af innherja er aðallega sú að fruminnherji telst 

vera innherji alveg sama hvort hann búi yfir innherjaupplýsingum eða ekki. Grundvallaratriðið 

er að fruminnherji getur, ef hann kýs svo, komist yfir innherjaupplýsingar (Aðalsteinn E. 

Jónasson, 2015). 

Tímabundinn innherji er sá aðili sem að fellur ekki undir fruminnherja en býr engu að síður 

yfir innherjaupplýsingum, þá aðallega út af starfi sínu eða eignaraðild að fyrirtækinu (121. gr. 

laga. nr. 108/2007). Þær aðstæður sem gætu komið upp til þess að aðili sem að á eignarhlut í 

fyrirtæki teljist sem tímabundinn innherji eru til dæmis ef að stjórnarformaður, sem að aðilinn 

hefur kosið til stjórnar, hafi deilt með honum, á lögmætan hátt, innherjaupplýsingum. Þannig 

miðlun upplýsinga þyrfti að fara í gegnum regluvörð viðkomandi útgefanda. Þá ætti 

regluvörðurinn að skrá eignaraðilann sem tímabundinn innherja. Einnig er til hlutur sem 

kallast sjálfsprottnar innherjaupplýsingar, það getur komið fyrir ef að eignaraðili, sem á 

tiltölulega stóran hluta hjá útgefanda, ákveður að selja hlut sinn til þriðja aðila. Þær 

upplýsingar geta talist til innherjaupplýsinga vegna þess að þær geta hugsanlega haft marktæk 
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áhrif á markaðsverð fjármálagernings viðkomandi útgefanda. Einnig myndi þriðji aðilinn í 

þessu tilfelli teljast tímabundinn innherji vegna viðskiptanna (Aðalsteinn E. Jónasson, 2015). 

Annar innherji er sá aðili sem að telst ekki vera fruminnherji né tímabundinn innherji en hefur 

á einhvern hátt fengið vitneskju um innherjaupplýsingar. Sá aðili er í þeirri stöðu að hann hafi 

átt að vita eða mátt vita hvers eðlis viðkomandi upplýsingar væru (121. gr. laga. nr. 108/2007). 

Hefur þessi aðili þá komist yfir innherjaupplýsingar án þess að eiga eignarhlut í útgefanda og 

hvorki vegna starfs hans né stöðu. Í bókinni viðskipti með fjármálagerninga eftir lögmanninn 

Aðalstein Jónasson er tekið dæmi þar sem einstaklingur stendur í lyftu og heyrir tvo 

einstaklinga skiptast á orðum um að það sé búið að samþykkja yfirtöku á tilgreindu skráðu 

félagi. Myndi þá viðkomandi einstaklingur teljast vera annar innherji og mætti þar af leiðandi 

ekki eiga viðskipti með hluti í viðkomandi félögum. Þessi einstaklingur myndi þó eingöngu falla 

undir annan innherja ef að hann hefði vitað eða mátt vita hvers eðlis þessar upplýsingar væru 

(Aðalsteinn E. Jónasson, 2015). 

2.3. Innherjaviðskipti 

Innherjaviðskipti eru þau viðskipti sem innherjar, einhver af þeim sem nefnt er í kaflanum hér 

á undan, kaupir eða selur fjármálagerninga útgefanda sem að hann telst vera innherji hjá. 

Innherjaviðskipti eru alls ekki alltaf ólögmæt heldur oftar en ekki sjálfsagður hlutur í flestum 

tilfellum. Ef um ólögmæt viðskipti innherja er að ræða þá er það kallað innherjasvik (U.S. 

Securities and Exchange Commission, 2013).  

Lög um verðbréfaviðskipti er ætlað vernda eftirtalda aðila: „(i) fjárfesta, (ii) trúverðugleika 

verðbréfamarkaðarins og (iii) útgefendur fjármálagerninga.“ (Aðalsteinn E. Jónasson, 2015, 

bls. 411) Eins og gefur að skilja er fjármagn uppistaða atvinnulífs og voru lögin sett til að auka 

skilvirkni á markaði og var það gert með því að gefa fyrirtækjum greiða leið að fjármagni. Til 

þess að gera það þurfti að koma á: „(i) gegnsæi markaðar, (ii) jafnræði fjárfesta og (iii) 

heiðarleiki.“ (Aðalsteinn E. Jónasson, 2015, bls. 411)  

Til að skoða heildarmyndina þá er einungis lítill hluti af öllum innherjaviðskiptum sem að 

teljast vera innherjasvik. Til að mynda hafa dómar sem að snúa að innherjasvikum hér á landi 

einungis verið tveir og  ætlar rannsakandinn að skoða þá seinna í þessari ritgerð, ásamt nýju 

máli þar sem Arion banki var sektaður fyrir innherjasvik. 
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2.4. Innherjasvik 

Í 123. gr. laga um verðbréfaviðskipti kemur fram í hvaða tilfellum innherja er óheimilt að 

stunda viðskipti með fjármálagerninga hjá fyrirtæki sem hann telst innherji hjá. Innherji má 

ekki afla eða ráðstafa fjármálagerningum, hvorki með beinum né óbeinum hætti, á meðan 

hann býr yfir innherjaupplýsingum, hvorki fyrir sinn eigin reikning eða reikning annarra. 

Honum er líka bannað að koma innherjaupplýsingum til þriðja aðila, hins vegar má hann það 

ef það er gert vegna eðlilegs sambands vegna starfs, stöðu eða skyldu þess sem deilir 

upplýsingunum. Innherji má ekki undir neinum kringumstæðum ráðleggja þriðja aðila með 

öflun eða ráðstöfun á fjármálagerningum ef það er gert á grundvelli innherjaupplýsinga 

(Aðalsteinn E. Jónasson, 2015). 

123. gr. nær einnig til þess aðila sem að kemur að ákvörðun um viðskipti með 

fjármálagerning fyrir hönd annars og einnig þann aðila sem að hefur komist yfir 

innherjaupplýsingarnar á grundvelli ólögmæts atferlis (2. mgr. 123. gr. laga nr. 108/2007). 

Í 1. tölul. 3. mgr. 123. gr. kemur fram að ákvæðin hér á undan eiga ekki við ef að innherjinn 

er að fullnægja gjaldfallinni samningsskyldu, þar sem að hann bjó ekki yfir 

innherjaupplýsingunum þegar viðskiptin hófust, heldur eftir að þau komu til. Ef það er staðan, 

þá ræður innherjinn engu um það hvort að það verði af viðskiptunum eða ekki. Af þessum 

sökum hafa upplýsingarnar ekki haft nein áhrif á ákvörðun innherjans. Í 2. tölul. sama 

lagaákvæðis segir að ákvæðin í umræddum 1. tölul. gilda ekki um viðskipti með 

fjármálagerninga þegar farið er eftir beinum fyrirmælum frá viðskiptavini um viðskipti með 

fjármálagerninga (Aðalsteinn E. Jónasson, 2015). 

Ef að viðskipti eru vegna stefnu ríkisins í peningamálum, gengismálum eða lánasýslu þá 

eiga ákvæðin hér á undan ekki við um viðskipti Seðlabankans, ríkisins eða aðilum sem að sjá 

um þeirra viðskipti (4. mgr. 123. gr. laga. nr. 108/2007). 

2.5. Regluvörður 

Útgefendur fjármálagerninga skipa stjórn til þess að stýra og bera ábyrgð á eftirliti með 

fjármálagerningum sínum, stjórnin ræður síðan inn regluvörð sem að sér um að reglum um 

meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja séu framfylgt (Stjórnartíðindi, 14.11.2012). 

Ástæðan fyrir því að einn utanaðkomandi aðili, regluvörðurinn, hefur umsjón með reglunum 

er sú að þá þurfi útgefendur að hugsa vel um framkvæmd sína til þess að auka við traust á 
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markaðnum. Stjórn útgefanda ber að fara yfir skýrslu regluvarðar og taka tillit til þeirra 

athugasemda sem að regluvörðurinn kemur fram með (Halldóra Elín Ólafsdóttir og Unnur 

Gunnarsdóttir, 2012). Stjórnin ber ábyrgð á því að tilkynna tafarlaust um ráðningu regluvarðar 

og einnig ef ráðinn er inn staðgengill í stað hans. Einnig skal tilkynna tafarlaust um uppsögn 

regluvarðar og staðgengils hans og taka fram hverjar ástæðar séu fyrir að hann lætur niður 

störf. Þessar tilkynningar eiga að berast til Fjármálaeftirlitsins (Stjórnartíðindi, 14.11.2012, 3. 

gr.).  

Krafa er gerð um það að regluvörður búi yfir réttri hæfni til að geta gengt starfi sínu. 

Honum ber að þekkja lögin og þær reglur sem að eiga við um meðferð innherjaupplýsinga og 

viðskipti innherja. Honum ber einnig að þekkja starfsvettvang sem að útgefandinn vinnur á og 

þekkja vel þá tegund fjármálagerninga sem útgefandinn er að stunda viðskipti með. Mikilvægt 

er að regluvörður starfi sjálfstætt (Stjórnartíðindi, 14.11.2012, 4. gr.). 

Regluverði ber að hafa fullan aðgang að öllum þeim upplýsingum sem að hann þarf til að 

geta framkvæmt starf sitt, einnig er það hans að meta hvaða upplýsingar það eru 

(Stjórnartíðindi, 14.11.2012, 5. gr.). 

Aðalhlutverk sem að regluvörður þarf að hafa umsjón með eru: 

1. „Veita álit á eðli upplýsinga, m.t.t. skilgreiningar á hugtakinu innherjaupplýsingar, 

2. veita álit á því hvort heimilt er að fresta birtingu innherjaupplýsinga, 

3. hafa yfirsýn yfir meðferð innherjaupplýsinga sem frestað hefur verið birtingu á, 

4. sinna verkefnum tengdum innherjalistum og listum yfir fjárhagslega tengda aðila, 

5. veita fruminnherjum ráðleggingar vegna rannsóknarskyldu, 

6. móttaka tilkynningar um viðskipti fruminnherja, 

7. senda tilkynningar um viðskipti fruminnherja og stjórnenda, 

8. sjá um fræðslu til stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og starfsmanna, 

9. sjá um samskipti f.h. útgefanda við Fjármálaeftirlitið, 

10. hafa umsjón með samskiptaskrá, 

11. sjá um gerð og kynningu á skýrslu til stjórnar.“ (Stjórnartíðindi, 2012, 6. gr.) 

Ef að regluvörður er ekki starfandi tilheyra þessi hlutverk staðgengli hans (Stjórnartíðindi, 

14.11.2012, 6. gr.).  

Regluvörður skal halda úti samskiptaskrá þar sem fram kemur öll þau samskipti sem hann 

á við innherja útgefanda. Þar skráir hann hjá sér þegar upplýsingar eru gerðar opinberar og 
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þegar frestað er að gera upplýsingar opinberar, þá skal einnig koma fram hvers vegna 

opinberunin var frestað. Í skránni á hann líka að halda úti yfirliti yfir færslur vegna 

innherjaviðskipta, þá aðallega áður en viðskiptin fara fram. Þegar að svo innherjaviðskiptin 

hafa átt sér stað skal flétta aftur upp færslunni sem gerð var áður og bera saman 

(Stjórnartíðindi, 14.11.2012, 7. gr.).  

Það er hlutverk regluvarðar að tilkynna samstundis til Fjármálaeftirlitsins ef um hugsanlegt 

brot á lögum um verðbréfaviðskipti eða brot á þessum reglum er að ræða (Stjórnartíðindi, 

14.11.2012, 9. gr.).  

Regluvörður á að gefa álit á því til stjórnar útgefanda hvort að hægt sé að fresta birtingu 

innherjaupplýsinga. Ef regluvörður og framkvæmdarstjóri séu ekki sammála fer það fyrir 

stjórnina. Ef stjórn útgefandans er ekki sammála regluverðinum þá á hann að tilkynna það til 

Fjármálaeftirlitsins. Ábyrgðin á frestuninni liggur öll hjá útgefandanum (Stjórnartíðindi, 

14.11.2012, 11. gr.).  

Innherjalisti er það sem að útgefandinn á að senda Fjármálaeftirlitinu, en sá listi á 

regluvörður að setja saman. Á þessum lista eiga að koma fram upplýsingar um fruminnherja, 

tímabundna innherja og alla þá sem að þeim tengjast fjárhagslega. Þessir listar skulu vera 

mjög ítarlegir og margt sem að þarf að koma fram á þeim, upptalningu er hægt að sjá í reglum 

um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja nr. 1050/2012 (Stjórnartíðindi, 

14.11.2012, 13. gr.).  

Regluverði ber að tilkynna þeim sem að hann setur á innherjalista um að þeir séu á þeim 

lista og tilkynna þeim um réttarstöðu þeirra sem innherja. Kynna þeim fyrir þeim réttarreglum 

sem gilda, hvernig meðferð á að vera með innherjaupplýsingar og hvernig og hvort viðskipti 

innherja megi fara fram. Einnig á að tilkynna innherja ef að hann er tekinn útaf 

innherjalistanum. Þessi listi skal vera sendur til Fjármálaeftirlitsins um leið og útgefandi hyggst 

hefja viðskipti með fjármálagerninga sína á skipulögðum verðbréfamarkaði og er það skylda 

regluvarðar að tilkynna Fjármálaeftirlitinu samstundis allar þær breytingar sem að verða á 

listanum og einnig senda inn uppfærðann lista á að minnsta kosti sex mánaða fresti 

(Stjórnartíðindi, 14.11.2012, 17. og 18. gr.).  
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3. Dæmi úr atvinnulífinu 

Hér á eftir ætla rannsakandinn að skoða tvo dóma sem fallið hafa nýlega hér á landi í málum 

sem tengjast innherjasvikum.  

3.1. Innlend innherjasvik 

Frá því að lög um verðbréfaviðskipti tóku gildi árið 2007 hafa ekki fallið nema tveir dómar í 

Hæstarétti þar sem tekið er á innherjasvikum og eru það mál Baldurs Guðlaugssonar og 

Friðfinns Ragnars Sigurðssonar sem að rannasakandinn ætlar að skoða nánar hér á eftir.  

3.1.1. Hrd. nr. 279/2011 

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-681/2010 var niðurstaðan sú að: 

„Innherjasvik í opinberu starfi sem ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins, með því 
að hafa 17. og 18. september 2008, selt öll hlutabréf sín í Landsbanka Íslands hf., 
alls 9.059.809 hluti fyrir samtals 192.658.716 kr., þrátt fyrir að hafa búið yfir 
innherjaupplýsingum um bankann sem hann varð áskynja um í starfi sínu sem 
ráðuneytisstjóri, einkum í tengslum við setu sína í samráðshópi fulltrúa 
forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, viðskiptaráðuneytis, Fjármálaeftirlits og 
Seðlabanka Íslands um fjármálastöðuleika og viðbúnað.“ (Dómstólar.is, 2011) 

Voru þetta sagðar vera upplýsingar sem að komu fram á sex fundum, í fyrsta lagi 

samráðsfundirnir sem fóru fram frá 22. júlí 2008 til 16. september 2008, öðru lagi fundur sem 

hann sat með bankastjórum Landsbanka Íslands hf. 13. ágúst og í þriðja lagi fund sem hann 

sat með fjármálaráðherra Bretlands 2. september 2008. Voru þessar upplýsingar taldar 

líklegar, ef þær væru gerðar opinberar, að hafa marktæk áhrif á markaðsverð hlutabréfa 

Landsbankans. Krafðist saksóknari þess að Baldur myndi greiða allan sakarkostnað, að það 

yrði gert upptækt 192.658.716 krónur sem Baldur átti á tveimur reikningum og einnig var þess 

krafist að hann sæti fangelsi í 2 ár. (Dómstólar.is, 2011) 

Baldur Guðlaugsson er menntaður lögfræðingur og hefur komið að stofnun og 

formannshlutverkum í mörgum fyrirtækjum og verið virkur í atvinnulífinu hér á Íslandi í tugi 

ára. Baldur fékk starf sem ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu árið 2000, þegar hann tók við 

starfinu hjá fjármálaráðuneytinu átti hann hlutafé í Hf. Eimskipafélagi Íslands. Nokkrum árum 

síðar í gegnum viðskipti með þessi bréf í Eimskipafélaginu áskotnast Baldri hlutafé í 

Landsbanka Íslands hf. En samkvæmt dómnum fannst honum það: „ ...bæði óþægilegt og 
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óheppilegt vegna stöðu sinnar sem ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneyti.“ (Hrd. 279/2011, I. 

kafli, 17.02.2012)  

Snemma árs 2006 var settur á laggirnar samráðshópur forsætisráðuneytis, 

fjármálaráðuneytis, viðskiptaráðuneytis, Fjármálaeftirlits og Seðlabanka Íslands. Í þessum 

samráðshópi átti hann að funda að minnsta kosti tvisvar á ári um fjármálastöðugleika og 

undirbúa viðbúnað skildi einhver áföll eiga sér stað í fjármálakerfinu á komandi árum. 

Hópurinn átti þó að hittast að minnsta kosti tvisvar á ári, og oftar ef ástæða var til. Hópurinn 

átti alltaf að koma saman ef að hann var kallaður til af forstjóra fjármálaeftirlitsins eða 

bankastjórn Seðlabanka Íslands og var það þá sérstaklega vegna slæmrar stöðu hjá 

fjármálafyrirtækjum eða á markaði ef að hópurinn var kallaður saman. Tekið var fram við 

skipun samráðshópsins að hópmeðlimir væru bundnir þagnarskyldu og að hópurinn væri 

einungis ætlaður til ráðgefandi hlutverka, svo sem upplýsingar og skoðanaskipta (Hrd. 

279/2011, 17.02.2012). 

Sökum ástands á fjármálamarkaði var mikið af fundum hjá samráðshópnum árið 2008, t.d. 

voru 25 fundir á dagskrá hjá þeim frá 10. janúar til 16. september. Auk þessara funda sat 

Baldur einnig fund með þáverandi bankastjórum Landsbankans þann 13. ágúst og var sá 

fundur haldinn af frumkvæði bankastjóranna. Einnig sat Baldur fund með fjármálaráðherra 

Bretlands 2. september, þá sem fulltrúi fjármálaráðuneytisins, sá fundur var haldinn að 

frumkvæði íslenskra stjórnvalda. Tilgangur þess fundar var að ræða kröfu breskra stjórnvalda 

um að færa innstæðureikninga, svokallaða Icesave-reikninga, frá útibúi Landsbankans í 

London í annað breskt dótturfélag, og var flutningurinn heimilaður strax af breskum 

stjórnvöldum. Hins vegar var Landsbankanum gefinn eðlilegur frestur til að skipuleggja 

flutning þannig að bankinn raskaðist sem minnst (Hrd. 279/2011, 17.02.2012).  

Síðast fundurinn sem að Baldur sat, á þessu tímabili, var með samráðshópnum 16. 

september 2008 þar sem var rætt gjaldþrotaskipti bandaríska fjárfestingarbankans Lehman 

Brothers. Það helsta sem að kom fram á þeim fundi var það að hópurinn taldi ekki miklar líkur 

á því að gjaldþrot Lehman Brothers myndi hafa stórfelld áhrif á eiginfjárgrunn þriggja stærstu 

bankanna hér á Íslandi (Hrd. 279/2011, 17.02.2012). 

Á næstu tveimur dögum eftir þennan fund átti Baldur eftir að selja alla sína hluti í 

Landsbankanum. Byrjaði það 17. september með sölu á 4.696.791 hlut fyrir 99.533.845 kr. og 

svo 18. september seldi hann 4.363.018 hluti á 93.124.871 kr.  
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Þann 11. nóvember sendi Fjármálaeftirlitið bréf til Baldurs og bað hann um að gefa nánari 

útskýringar á þessum tilteknum viðskiptum sem að Fjármálaeftirlitið var með til rannsóknar. Í 

bréfinu kom einnig fram að 6. október hafi Fjármálaeftirlitið stoppað bæði sölu og kaup á 

öllum fjármálagerningum sem að Landsbankinn hafi gefið út. Var ástæðan fyrir stöðvuninni 

sú að viðskipti með þessa fjármálagerninga væru líkleg til að skaða hagsmuni fjárfesta vegna 

mikillar óvissu á markaði og það kæmi í veg fyrir eðlilega verðmyndun fjármálagerningana á 

markaðnum. Og var það niðurstaða Fjármálaeftirlitsins að ef tryggja ætti jafnræði meðal 

fjárfesta þyrfti að stöðva bæði sölu og kaup á þessum fjármálagerningum, vegna þess að 

verðmótandi upplýsingar voru orðnar of dreifðar á markaðnum til þess að hægt væri að 

tryggja trúnað þeirra. Þann 9. október var Fjármálaeftirlitið búið að taka ákvörðun um hvernig 

ráðstafa eigi eignum og skuldum Landsbanka Íslands hf. til Nýja Landsbanka Íslands hf. Það 

sem kom einnig fram í bréfinu til Baldurs var að mikið ójafnræði væri milli fjárfesta um aðgang 

að upplýsingum sem að hefðu getað haft verðmótandi áhrif á bréfin í Landsbankanum. Í 

framhaldinu af því bað Fjármálaeftirlitið Baldur um að útskýra þessi viðskipti og hvernig eða 

hvort hann hafi haft aðgang að einhverjum innherjaupplýsingum vegna starfs síns sem 

ráðuneytisstjóri hjá fjármálaráðuneytinu (Hrd. 279/2011, 17.02.2012).  

Baldur svaraði bréfinu viku síðar með útskýringum og gögnum sem að studdu hans mál. 

Nokkur bréf fóru síðan á milli Baldurs og Fjármálaeftirlitsins eftir það og lauk bréfaskiptunum 

þann 7. maí 2009. Niðurstaðan var sú að Fjármálaeftirlitið skoðaði þær upplýsingar sem koma 

málinu við og gögnin sem komu fram og taldi það að Baldur hafi ekki búið yfir 

innherjaupplýsingum þegar viðskiptin áttu sér stað. Fjármálaeftirlitið tók einnig fram að það 

taldi ekki ástæðu til að halda rannsókninni áfram en áskildi sér þó réttinn á því að taka málið 

aftur upp ef ný gögn eða upplýsingar mynd koma upp sem að koma að þessu máli.  

Þann 9. júlí 2009, tveimur mánuðum seinna, var Baldri tilkynnt að mál hans er varðaði 

viðskiptin með bréfin í Landsbankanum væri aftur tekinn upp og nýjum gögnum og 

upplýsingum aflað, meðal nýrra ganga voru skýrslur sem að voru teknar af ráðuneytisstjóra í 

viðskiptaráðuneytinu. Eftir að Fjármálaeftirlitið hafði aflað sér þessar upplýsingar komst það 

að þeirri niðurstöðu að Baldur hafi framið brot gegn 1. tölulið 1. mgr. 123. gr. laga nr. 

108/2007, að þessu loknu var málið svo sent til embættis sérstaks saksóknara til meðferðar 

(Hrd. 279/2011, 17.02.2012).  
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Baldur krafðist þess að mál hans yrði fellt niður og óskaði eftir því með bréfi til Héraðsdóms 

Reykjavíkur sem hafnaði þeirri kröfu (Hrd. 279/2011, 17.02.2012). 

3.1.1.2. Niðurstaða hæstaréttar.  

Í dómi Hæstaréttar kom m.a. fram að tilgangur XIII. kafla laga nr. 108/2007 er sá að vernda 

fjárfesta, halda uppi trúverðuleika verðbréfamarkaðar og vernda útgefendur 

fjármálagerninga. Sem verður til þess að ákæruvaldið þarf að geta sýnt fram á það að hinn 

ákærði sé talinn innherji og að hann búi yfir innherjaupplýsingum. Þurfa þær upplýsingar að 

vera nægilega nákvæmar og líklegar til að hafa áhrif á verð á markaði með viðkomandi 

fjármálagerninga (Hrd. 279/2011, 17.02.2012). 

Í 18. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríksins, sem að Baldur féll 

undir þar sem að hann var ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu, segir: „hverjum starfsmanni 

er skylt að gæta þagmælsku um atriði er hann fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara 

samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna eða eðli málsins. Þagnarskyldan helst þótt látið sé 

af starfi.” (18. gr. laga nr. 70/1996) Samkvæmt þessu var Baldur bundinn trúnaði um allt það 

sem kom fram á fundum samráðshópsins, sem þýðir að allar þær upplýsingar sem honum 

áskotnaðist á þeim fundum sem að hann sótti fyrir hönd fjármálaráðuneytisins var hann 

bundinn trúnaði. Eins og var tekið fram á fundi Baldurs og ráðuneytisstjóra 

viðskiptaráðuneytis við bankastjóra Landsbankans að þar ríkti trúnaður, bæði á því sem kom 

fram á fundinum og einnig um þau gögn sem að voru dreifð á þessum fundi. Einnig var eðli 

máls samkvæmt allt það efni sem að kom fram á fundi íslenskra embættismanna við 

fjármálaráðherra Bretlands, um að færa Icesave reikninga yfir á breskt dótturfélag, talið 

trúnaðarmál (Hrd. 279/2011, 17.02.2012).  

Af öllum þessum upplýsingum að dæma bjó Baldur yfir upplýsingum sem að hann hafi 

fengið á þessum fundum, sem að uppfylla það að hann teljist sem tímabundinn innherji 

samkvæmt 2. tölul. 121. gr. laga nr. 108/2007 (121. gr. laga. nr. 108/2007).  

Þá telur ákæruvaldið að Baldur hafi búið yfir innherjaupplýsingum í nokkrum mismunandi 

tilvikum þegar hann seldi hluti sína í Landsbanka Íslands. Eitt tilvikið voru upplýsingar sem að 

Baldur bjó yfir um að stæði til að færa innstæður af Icesave reikningum Landsbankans, í útibúi 

bankans í London, yfir á breskt dótturfélag ásamt hluta af eignum bankans, og þá erfiðleika 

bankans á því að verða við þeirri kröfu sem að breska fjármálaeftirlitið setti fyrir flutninginn. 

Þessar upplýsingar voru taldar hafa marktæk áhrif á markaðsverð bréfa í Landsbankanum. 
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Einnig teljast þær upplýsingar að breska fjármálaeftirlitið setti 5.000.000.000 sterlingspunda 

hámark á samtölu innstæðna á Icesave-reikningum í Bretlandi vera innherjaupplýsingar. Þá 

kom fram á fundum samráðshópsins 22. júlí til 16. september 2008 að ljóst væri að sumarið 

2008 hafi innistæðurnar verið orðnar 4.800.000.000 sterlingspund, því var ljóst að ákvörðun 

um hámark hefði slæm áhrif á fjármögnun bankans og lá fyrir að bankanum taldi sig ekki eiga 

þann kost að geta staðið við þessi mörk. Þessar upplýsingar voru taldar nægilega tilgreindar 

og nákvæmar til að teljast falla undir innherjaupplýsingar og höfðu þær enn fremur ekki verið 

tilgreindar opinberlega (Hrd. 279/2011, 17.02.2012). 

Einnig kom fram á fundi samráðshópsins 4. september 2008 að seðlabanki Hollands ætlaði 

að stoppa frekari innlán á Icesave-reikninga þar í landi, þessar upplýsingar voru kynntar fyrir 

hópnum af forstjóra Fjármálaeftirlitsins. Þessar upplýsingar voru einnig taldar fylla upp í þau 

skilyrði að teljast innherjaupplýsingar vegna þess að þær voru ekki opinberar á markaði. Þegar 

Baldur sat fundinn með fjármálaráðherra Bretlands kom ekki mikið nýtt fram sem þeir í 

samráðshópnum höfðu ekki rætt um áður, en þar kom hins vegar fram hve alvarlega bresk 

stjórnvöld litu á stöðuna. Samþykkti Hæstiréttur forsendur Héraðsdóms um að þessar 

upplýsingar, álit breskra stjórnvalda, væru taldar innherjaupplýsingar (Hrd. 279/2011, 

17.02.2012). 

Samkvæmt öllu því sem fjallað var um hér að ofan taldi Hæstiréttur að Baldur byggi yfir 

innherjaupplýsingum þegar salan á bréfunum hans hjá Landsbankanum fór fram. Við þau 

viðskipti gerðist hann sekur um innherjasvik (Hrd. 279/2011, 17.02.2012). 

Í 2. mgr. 147. gr. laga nr. 108/2007 kemur fram að leyfilegt sé að gera upptækan beinan 

eða óbeinan hagnað sem hlotist hefur af broti gegn ákvæðum laga um verðbréfaviðskipti ef 

að það varðar sektum eða fangelsi (147. gr. laga. nr.108/2007). Þegar kom að því að meta 

hver hagnaðurinn var, þá var skoðað söluandvirði bréfanna að frádregnum söluþóknunar og 

fjármagnstekjuskatti, sem Baldri var gert skylt að greiða við söluna af bréfunum. Samkvæmt 

útreikningum Hæstaréttar var söluverð hlutanna 192.658.716 kr., söluþóknun var 771.234 kr. 

og fjármagnstekjuskattur var 17.123.130 kr.. Hagnaðurinn varð því 174.764.352 kr. og var 

Baldur dæmdur til að sæta upptöku á þeirri upphæð og til að sæta fangelsi í 2 ár (Hrd. 

279/2011, 17.02.2012). 
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3.1.2. Hrd. nr. 193/2013 

Í dómi Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-407/2012 var niðurstaðan sú að ákærði hafi framið 

innherjasvik í fimm mismunandi tilfellum á árinu 2008. Gerði hann það með því að selja 

hlutabréf sem að hann átti í Glitni banka hf. og gerði hann það þrátt fyrir að búa yfir 

innherjaupplýsingum um lausafjárstöðu bankans í öllum tilfellunum, vegna starfs hans sem 

forstöðumaður millibankamarkaðar í fjárstýringu bankans. Krafðist saksóknari þess að hann 

myndi sæta upptöku á 19.200.926 kr., að hann myndi greiða sakarkostnað, þóknun verjanda 

síns og sæta fangelsi í 12 mánuði (dómstólar.is, 2013) 

Þann 18. mars 2013 var máli Friðfinns Ragnars Sigurðssonar skotið til Hæstaréttar af 

ríkissaksóknara og krafist þess að dómur héraðsdóms yrði staðfestur að öllu leyti nema 

refsingin, sem að ríkissaksóknari vildi að yrði þyngd. Friðfinnur var ákærður fyrir það að hafa í 

fimm mismunandi skipti á árinu 2008, 12. mars, 3. apríl, 9. apríl, 17. september og 18. 

september selt hlutabréf sem að hann átti í Glitni hf. og að í öll þessi fimm skipti búið yfir 

innherjaupplýsingum um lausafjárstöðu bankans vegna starfs síns sem forstöðumaður 

millibankamarkaðar í fjárstýringu bankans. Friðfinnur krafðist þess að krafan á hann yrði felld 

niður, eða refsing milduð og upphæð kröfunnar til upptöku lækkuð (Hrd. 193/2013, 

17.02.2012). 

Friðfinnur hóf störf sem forstöðumaður millibankamarkaðar hjá Íslandsbanka, síðar 

Glitnis, 1. janúar 2006 en áður hafði Friðfinnur starfað hjá bankanum síðan árið 1999 við ýmis 

önnur störf innan bankans (Hrd. 193/2013, 17.02.2012). 

Í upphafi árs 2008 átti Friðfinnur 2.057.000 hluti í Glitni, alla þessa hluti hafði hann eignast 

meðan hann starfaði hjá bankanum. Friðfinnur seldi 11. janúar 2008 250.000 hluti fyrir 

samtals 5.050.000 kr. og svo aftur 11. febrúar aðra 250.000 hluti fyrir 4.387.500 kr. og 

eignaðist einnig aðra 3.408 hluti þann sama dag, vegna útborgunar á arði frá bankanum. Sirka 

mánuði síðar, eða 12. mars, seldi Friðfinnur aðra 250.000 hluti fyrir 4.350.000 kr., aðra 

250.000 hluti seldi hann 3. apríl fyrir 4.437.500 kr. og svo 9. apríl aðra 250.000 hluti fyrir 

4.575.000 kr. Þann 14. maí seldi Friðfinnur 300.000 hluti fyrir 5.085.000 kr., 17. september 

seldi hann 250.000 hluti á 3.345.000 kr. og að lokum 18. september seldi hann 260.408 hluti 

fyrir 3.471.239 kr. Af þessu loknu hafði Friðfinnur selt alla sína hluti í bankanum (Hrd. 

193/2013, 17.02.2012).   
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Þann 7. október 2008, innan við mánuði frá síðustu sölu hluta Friðfinns, tók 

Fjármálaeftirlitið yfir stjórn hluthafafundar í Glitni, þáverandi stjórn félagsins lagði þá frá 

störfum og varð valdið fært yfir til skilanefndarinnar. Var það mat Hæstaréttar að hlutir í 

bankanum hafi þar með orðið verðlausir. Fjármálaeftirlitið sendi svo ákæru til sérstaks 

saksóknara og hafði grun um að Friðfinnur hafi gerst sekur um innherjasvik með viðskiptum 

þessum sem talin eru upp hér að framan, að frátöldum viðskiptunum sem að áttu sér stað 14. 

maí með 300.000 hluti, en það var ekki talið að þar hafi hann búið yfir neinum 

innherjaupplýsingum. Í framhaldinu höfðaði sérstakur saksóknari mál gegn Friðfinni, 11. maí 

2012, vegna brota gegn 1. tölulið 1. mgr. 123. gr. laga nr. 108/2007 þegar hann seldi 1.260.408 

hluti í Glitni fyrir 20.178.739 kr., á fimm mismunandi dagsetningum árið 2008, á meðan hann 

bjó yfir innherjaupplýsingum vegna stöðu sinnar sem forstöðumaður millibankamarkaðar hjá 

bankanum og samkvæmt því talinn tímabundinn innherji miðað við 2. tölulið 121. gr. laga nr. 

108/2007. Fyrir þetta brot var Friðfinni gert að sæta refsingu upp á 12 mánuði í fangelsi og 

upptöku hagnaðar af sölu hluta sinna hjá Glitni sem að voru taldir vera 19.200.926 kr. eftir að 

búið var að draga frá kostnað og skatta. Þegar kom að því að ákvarða refsingu var litið til þess 

að brot hans snerust um verulega fjárhæð, trúnaðarbrot og einnig að mikilvægum 

hagsmunum. Hafði Friðfinnur þó ekki áður verið fundinn sekur um refsiverða háttsemi og var 

tekið tillit til þess. Einnig var litið til þess að um 4 ár höfðu liðið frá því að brotin voru 

framkvæmd og fram að ákæru. Varð því niðurstaða hæstarréttar sú að Friðfinnur skildi sæta 

9 mánaða fangelsisdóm og 6 mánuði á skilorði (Hrd. 193/2013, 17.02.2012).  

Eins og var tilfellið í Hæstaréttardómi nr. 279/2011, er leyfilegt að gera upptækan beinan 

eða óbeinan hagnað sem hefur hlotist af broti gegn ákvæðum laga um verðbréfaviðskipti ef 

að það varðar sektum eða fangelsi (147. gr. laga. nr.108/2007). Þegar hagnaðurinn var 

ákvarðaður verður að líta til þess að hann var ekki talinn brotlegur þegar hann seldi sína 

300.000 hluti þann 14. maí 2008. Þess vegna verður að líta á það svo að Friðfinnur hefði getað 

selt þá 750.000 hluti sem að hann seldi ólöglega dagana 12. mars, 3. apríl og 9. apríl 2008. 

Hagnaðurinn verður því aldrei hærri en munurinn á þeirri upphæð sem að hann fékk í raun 

fyrir hlutina og þeirri upphæð sem að hann hefði getað fengið fyrir hlutina 14. maí 2008. Þann 

14. maí 2008 hafði Friðfinnur selt hlutina á genginu 16,95, en þann 12. mars var gengið 17,40, 

þann 3. apríl var gengið 17,75 og 9. apríl var gengið 18,30. Þannig, samkvæmt útreikningum 

Hæstaréttar, var mismunurinn 650.000 kr., svo var dregið af mismuninum 0,5% 
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sölukostnaður, eða 3.250 kr., og 10% fjármagnstekjuskattur, eða 65.000 kr., þannig að 

hagnaðurinn var metinn vera 581.750 kr. af þessum þremur viðskiptum. Einnig seldi Friðfinnur 

510.408 hlut dagana 17. og 18. september fyrir 6.816.239 kr., miðað við útreikninga sérstaks 

saksóknara, sem að hæstiréttur miðað við, er vegið kaupgengi allra hlutana, sem að hann 

Friðfinnur seldi árið 2008, 8,98 og er því stofnverð þessara 510.408 hluta sem hann seldi 17. 

og 18. september 4.584.961 kr. Fjármagnstekjuskattur varð 223.128 kr. og sölukostnaður 

34.081 kr. Samtals varð því hagnaður Friðfinns af þessum tveimur síðustu sölum 6.559.030 kr. 

Því varð heildar hagnaður Friðfinns af öllum fimm sölunum 7.140.780 kr. og var sú fjárhæð 

gerð upptæk (Hrd. 193/2013, 17.02.2012). 

Friðfinnur var dæmdur að sitja 9 mánuði í fangelsi auk 6 mánuða á skilorði. Einnig var hann 

dæmdur að setja upptöku á hagnaði af sölu bréfann, 7.140.780 kr., og var það talið vera 

andvirði eignarhlutar hans í fasteign í Kópavogi. Hann átti að greiða helming 

áfrýjunarkostnaðar málsins, að meðtöldum málsvarnarlaunum skipaðs verjanda síns, samtals 

1.432.086 kr. (Hrd. 193/2013, 17.02.2012). 
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4. Umræða og lokaorð 

Í þessum kafla ætlar rannsakandinn að taka saman báða dómana sem var farið yfir hér á 

undan og bera þá saman við fræðilega hlutann hér að framan.  

Ef að við skoðum Hrd. 279/2011 þá sjáum við að ákærði verður að teljast vera tímabundinn 

innherji vegna allra þeirra upplýsinga sem að hann bjó yfir á þeim tímapunkti sem að viðskipti 

hans fóru fram. Þar sem kom líka fram á fundi sem ákærði sat með ráðuneytisstjóra 

viðskiptaráðuneytissins við bankastjóra Landsbankans að allar þær upplýsingar sem að fram 

kæmu þar væri litið á sem trúnaðarupplýsingar, eða innherjaupplýsingar. Var ákærði líka, 

vegna stöðu hans sem ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu, bundinn þagnarskyldu, 

samkvæmt 18. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, þegar hann 

sat samráðsfundina og ættu allar þær upplýsingar sem að komu þar fram að titlast sem 

innherjaupplýsingar, vegna þess að þær höfðu ekki verið gerðar opinberar á þeim tímapunkti 

sem ákærða áskotnaðist þær. Fleiri dæmi sem að styðja þetta er að einnig hefði, eðli máls 

samkvæmt, ákærði átt að vita að allt sem að fram kom á fundi sem hann sat ásamt íslenskum 

embættismönnum við fjármálaráðherra Bretlands yrði að teljast vera innherjaupplýsingar. 

Þar á meðal umræðuefnið um að færa Icesave reikninga Landsbankans yfir á breskt 

dótturfélag og efiðleika Landsbankans að uppfylla þau skilyrði sem að breska ríkið setti honum 

við sameininguna. Vegna þess að dómurinn taldi að ákærði hafi búið yfir innherjaupplýsingum 

þegar viðskipti hans með bréfin í Landsbankanum áttu sér stað þá töldust þau vera 

innherjasvik. Samkvæmt 2. mgr. 147. gr. laga nr. 108/2007 þá er leyfilegt að gera upptækan 

beinan eða óbeinan hagnað sem hefur myndast vegna brota á lögum um verðbréfaviðskipti 

ef að brotið varðar sektum eða fangelsi. Því dæmdi Hæstiréttur ákærða til að sæta upptöku á 

hagnaðinum sem var í þessu tilfelli 174.764.352 kr. og að hann myndi sitja í fangelsi í 2 ár. 

Ef litið er á síðari dóminn, Hrd. 193/2013, sem að rannsakandinn fór yfir hér á undan þá er 

sá dómur öðruvísi að því leiti að ákærði í því tilfelli var skráður á innherjaskrá bankans þegar 

brotið átti sér stað og var hann skráður sem tímabundinn innherji samkvæmt 2. tölul. 121. gr. 

laga nr. 108/2007. Var ákærði skráður sem tímabundinn innherji vegna starfs síns sem 

forstöðumaður millibankamarkaðar í fjárstýringu Glitnis banka hf. því var mun einfaldara að 

sanna brot hans heldur en hjá ákærða í hrd. 279/2011. Því að samkvæmt 123. gr. laga nr. 

108/2007 þá er innherja bannað að stundi viðskipti með fjármálagerninga hjá fyrirtæki þar 
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sem að hann er á skrá yfir innherja hjá ef innherjinn býr yfir innherjaupplýsingum. Var það 

tilfellið í þessum dómi þar sem að Héraðsdómur og Hæstiréttur töldu upp 6 tilfelli, voru það 

tölvupóstar, minnisblöð og fundargerðir, þar sem að ákærði komst yfir 

innherjaupplýsingarnar. Teljast því viðskiptin sem að hann átti með bréfin sin í Glitni vera 

innherjasvik, vegna þeirra innherjaupplýsinga sem að hann bjó yfir. Eins og með fyrri dóminn 

þá er leyfilegt að gera upptækt hagnað sem að hlýst af þessum brotum og var því gert upptækt 

andvirði hagnaðarins sem að ákærði átti í fasteign í Kópavogi og þurfti ákærði að sitja af sér 9 

mánuði í fangelsi auk 6 mánuði á skilorði.  

Annað mál sem að átti sér stað á meðan að skrif á þessari ritgerð stóð yfir var ákvörðun 

Fjármálaeftirlitsins að sekta Arion banka vegna innherjabrota með sölu á hlut í Högum hf. 

Þannig var mál með vexti að einn hluthafi, sem var fjárhagslega tengdur fruminnherjum hjá 

Högum, óskaði eftir því að fá að selja um 3% - 6% hlut sem hann átti í félaginu. Fór Arion banki 

í það að leita af kaupendum og komst að því að veruleg eftirspurn var eftir hlutunum og 

ákváðu að bjóða öðrum aðilum, þar á meðal Arion banka sjálfum, að selja sína hluti á sama 

gengi (Fjármálaeftirlitið, 4.12.2015). 

Sama dag og Arion banki tilkynntu hinum aðilunum að selja á sama gengi, þá tók Arion 

banki og seldi 1,6% hlut sem að bankinn átti í Högum hf. fyrir 841 miljón króna (Mbl.is, 

4.12.2015). 

Taldi Fjármálaeftirlitið að upplýsingar um sölu fjárhagslega tengds aðila á stórum hlut í 

félaginu myndi teljast sem innherjupplýsingar, því að þær voru taldar líklegar til að hafa áhrif 

á markaðsverð bréfa í Högum hf. Því að almennt hefur brotthvarf kjölfestufjárfestis úr félagi 

neikvæð áhrif á markaðsverð viðkomandi bréfa. Var það niðurstaða Fjármálaeftirlitsins að 

Arion banki hafi brotið gegn 1. tölul. 1. mgr. 123.gr. laga nr. 108/2007. Fjármálaeftirlitið 

sektaði bankann um 30 milljónir kr. vegna þess að brot gegn 123. gr. eru yfirleitt talin alvarleg, 

en var fjárhæðin aðeins lækkuð vegna þess að bankinn hafði gripið til aðgerða til að hindra að 

svona brot geti komið upp aftur og vegna þess að aðeins var um eitt brot að ræða og nokkuð 

langt síðan það var framið (Fjármálaeftirlitið, 4.12.2015). 

Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að vel hefur tekist að fylgja eftir XIII. kafla laga nr. 

108/2007 hér á landi. Það sem var hvað mest áberandi við dómana tvo hér á undan er hversu 

langan tíma tekur að dæma í máli sem að tengjast innherjasvikum. Brotið í fyrri dómnum var 

framið í september 2008 og fór fyrir Hæstarrétt um mitt ár 2011, brotið í seinni dómnum hér 
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á undan var framið á árinu 2008 en fer ekki fyrir Hæstarétt fyrr en í mars árið 2013. Rétt er að 

taka fram að erfitt og tímafrekt getur verið að safna sönnunargögnum í svona málum, en 5 ár 

líða frá broti til dóms í síðari nefnda dómnum og er það talið vera of langur tími. Enda tók 

Hæstiréttur tillit til þess í dómsorði sínu þar sem fangelsisdómurinn var styttur um 3 mánuði, 

úr 12 mánuðum í 9 mánuði.   
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