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Formáli 
Ég var ekki gamall að árum þegar ég heyrði fyrst minnst á fyrirbærið kennitöluflakk. Það 

vakti strax undrun mína hvernig sömu einstaklingarnir gátu komist upp með það að misnota 

hlutafélagaformið ítrekað með ólögmætri háttsemi sem telst til kennitöluflakks. Þótt 

skilningur minn á fyrirbærinu væri af skornum skammti á þeim tíma, taldi ég það ekki geta 

staðist að sú háttsemi sem felst í kennitöluflakki væri lögmæt. Það var þó ekki nema von að 

ég velti því fyrir mér stöku sinnum hvort sú háttsemi sem telst til kennitöluflakks teldist 

lögmæt, þar sem reglulega heyrðust sögur af því að menn hefðu stundað háttsemi sem telst til 

kennitöluflakks án þess að það hefði neinar lagalegar afleiðingar í för með sér.  

Í dag eru liðin rúm 10 ár síðan ég heyrði fyrst minnst á fyrirbærið kennitöluflakk og lítið 

virðist breytt. Regluverkið sem á að sporna gegn þeirri háttsemi sem telst til kennitöluflakks 

er í grundvallaratriðum hið sama og engin teikn eru á lofti um að umfang kennitöluflakks sé 

að dragast saman í íslensku samfélagi. Það er von mín að efni þessarar ritgerðar geti nýst til 

þess að sporna gegn þeirri ólögmætu og siðferðislega röngu háttsemi sem felst í 

kennitöluflakki.  

Ritgerðin er unnin sem 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi mínu við lagadeild 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Friðrik Ársælsson, héraðsdómslögmaður og 

stundakennari við lagadeild Háskóla Íslands og kann ég honum bestu þakkir fyrir samstarfið 

og hans þátt í ritgerðinni.  

Að sama skapi vil ég þakka öllum þeim sem að verkinu komu með einum eða öðrum 

hætti. Þar vil ég helst nefna Boga Hjálmtýsson héraðsdómara og Guðmund Ragnar 

Guðmundsson sem lásu yfir alla ritgerðina og komu með ýmsar góðar ábendingar. Þá vil ég 

færa Jóhanni G. Frímann sem sá um að prófarkalesa ritgerðina sérstakar þakkir. Að sama 

skapi vil ég þakka þeim starfsmönnum Hagstofu Íslands og ríkisskattstjóra sem veittu mér 

liðsinni með tiltekna þætti verksins. Síðast en ekki síst vil ég þakka öllum þeim sem hafa veitt 

mér innblástur við skrif ritgerðarinnar.  
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1 Inngangur 
Samfélag manna byggir á ákveðnum gildum. Mismunandi getur verið eftir samfélögum og 

tíðaranda á hvaða gildum samfélag er reist. Ákveðin gildi eru þó þess eðlis að þau hafa verið 

talin gilda í nær öllum samfélögum mannkynssögunnar. Dæmi um slík gildi eru bann við því 

að fremja morð og stela. Gildi hvers samfélags endurspeglast með tilteknum hætti í gildandi 

réttarreglum. Í hinu fullkomna samfélagi fara allir samfélagsþegnarnir að gildandi 

réttarreglum, sem geta hvort sem er verið skráðar eða óskráðar. Erfitt er að ímynda sér að slíkt 

samfélag muni nokkurn tímann þrífast, þar sem flest allir ef ekki allir brjóta gildandi 

réttarreglur áður en langt um líður á lífsleiðinni.1 Þolendur slíkra brota geta verið margir, t.d. 

kröfuhafar. Í Brennu-Njáls sögu segir t.d. frá Hrappi Örgumleiðasyni sem sveik kröfuhafa 

sinn, Kolbein Arnljótarson, um fargjald sem hann átti að greiða sem endurgjald vegna 

siglingar frá Íslandi til Noregs.2  

Íslenskt efnahagslíf er, líkt og efnahagslíf flestra vestrænna ríkja, drifið áfram af reglunni 

um takmarkaða ábyrgð hluthafa. Reglan hefur ákveðna kosti og galla eins og gengur og 

gerist. Kostir reglunnar hafa almennt verið taldir vega þyngra á vogarskálunum en gallar 

hennar. Ákveðið mótvægi við regluna er fólgið í því að kröfuhafar geta gert samninga sem 

tryggja þeim betri rétt en þeir hefðu samkvæmt reglunni. Þá hefur löggjafinn einnig sett 

réttarreglur til hagsbóta kröfuhöfum félaga með takmarkaða ábyrgð. Hægt er að misnota 

regluna um takmarkaða ábyrgð hluthafa rétt eins og flestar aðrar reglur. Kennitöluflakk er ein 

birtingarmynd slíkrar misnotkunar.  

Líkindi eru fyrir því að íslenskt samfélag verði árlega af tugum milljarða króna vegna 

háttsemi sem telst til kennitöluflakks. Flestir eru sammála um það að ekki hafi náðst 

viðunandi árangur í því að stemma stigu við þeirri meinsemd sem kennitöluflakk er. Þrátt 

fyrir það hafa ekki átt sér stað neinar meiriháttar breytingar á gildandi rétti á undanförnum 

árum í því skyni að sporna gegn kennitöluflakki. Í þessari ritgerð verður leitað svara við þeirri 

spurningu hvers vegna ekki hafi náðst viðunandi árangur í baráttunni gegn kennitöluflakki. Þá 

verður einnig leitast við að leggja fram tillögur að úrbótum sem geta nýst til þess að stemma 

stigu við kennitöluflakki án þess að komið sé í veg fyrir arðvænlega og heiðarlega 

atvinnustarfsemi því samfara.  

Í því skyni að svara þessum spurningum verður í 2. kafla fyrst fjallað um takmarkaða 

ábyrgð hluthafa. Áður en fjallað er um misnotkun á reglu og leitað er svara við þeirri 

spurningu af hverju ekki hafi náðst viðunandi árangur í baráttunni gegn henni og lagðar eru 
																																																								
1 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar úr Réttarheimspeki, bls. 7. 
2 Brennu-Njáls saga, bls. 130. 
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fram tillögur að úrbótum, er eðlilegt að athyglinni sé fyrst beint að reglunni sem verið er að 

misnota. Aðeins þannig fæst fullnægjandi skilningur á viðfangsefninu. Í þessum kafla verður 

því fjallað um hvað felist í reglunni um takmarkaða ábyrgð hluthafa, uppruna hennar og þróun 

og að lokum um helstu kosti og ókosti sem hún er talin hafa í för með sér. 

Í framhaldi af því verður í 3. kafla fjallað um mótvægi við regluna um takmarkaða ábyrgð 

hluthafa. Slíku mótvægi er hægt að ná annars vegar á grundvelli samninga og hins vegar með 

lagasetningu. Með þessum hætti er kröfuhöfum sköpuð ríkari réttarvernd. Þessar leiðir geta 

nýst, þó misjafnlega vel, til þess að stemma stigu við misnotkun á reglunni um takmarkaða 

ábyrgð hluthafa, m.a. í formi kennitöluflakks. Til þess að svara rannsóknarspurningum 

höfundar er því nauðsynlegt að fjalla um þetta efni. Um ýmsar þeirra mótvægisleiða sem 

höfundur greinir frá í þessum kafla er fjallað í öðrum fræðiritum í mun ítarlegra máli. 

Nýnæmi kaflans er því einkum fólgið í heildarumfjöllun um mótvægi við regluna um 

takmarkaða ábyrgð hluthafa.  

Þá verður í 4. kafla fjallað um kennitöluflakk og umfang vandans. Til þess að unnt sé að 

leggja mat á það hvers vegna viðunandi árangur hafi ekki náðst og leggja fram tillögur að 

úrbótum, er lykilatriði að afmarka vel vandamálið, kennitöluflakk. Í þessum kafla verður því 

fjallað um hugtakið kennitöluflakk og það aðgreint frá annarri lögmætri háttsemi. Í framhaldi 

umfjöllunar um hugtakið kennitöluflakk verður gerð grein fyrir umfangi vandans. Við mat á 

nauðsyn breytinga, hvort sem þær eru í formi lagabreytinga eða einhvers annars, hefur 

umfang vandans vitanlega áhrif. Að sama skapi hefur það áhrif á rannsóknarspurningar 

höfundar hverjir séu þolendur kennitöluflakks og hvernig tjónið skiptist á milli þessara aðila. 

Ekki eru til nákvæmar tölur um umfang kennitöluflakks hér á landi og því varð höfundur að 

reiða sig á innlendar og erlendar upplýsingar sem ættu að gefa sterkar vísbendingar um 

umfang vandamálsins hér á landi.  

Í 5. kafla mun umfjöllunin beinast að því hvernig tekið er á kennitöluflakki í gildandi rétti. 

Löggjafinn hefur að mestu leyti látið samnings- og lögbundnu mótvægisleiðirnar við regluna 

um takmarkaða ábyrgð duga til þess að stemma stigu við kennitöluflakki. Í þessum kafla 

verður lagt mat á það hvernig þessar mótvægisleiðir og ákvæði laga sem hafa ekki beinlínis 

þann tilgang að skapa mótvægi við regluna um takmarkaða ábyrgð geta nýst til þess að 

stemma stigu við kennitöluflakki. Að sama skapi verður fjallað um tvö lagafrumvörp sem eru 

í meðförum Alþingis og hafa beinlínis þann tilgang að stemma stigu við kennitöluflakki. Þá 

verður einnig fjallað um þrjú lagafrumvörp sem lögð voru fram á sínum tíma og höfðu þann 

tilgang að sporna gegn kennitöluflakki en döguðu uppi. 
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Kennitöluflakk er meinsemd sem viðgengst í fleiri ríkjum en því íslenska. Raunar hafa 

mörg ríki haft sérstakar reglur til þess að stemma stigu við þessari meinsemd í nokkra áratugi. 

Við mat á því hvers vegna ekki hafi náðst viðunandi árangur hér á landi, er eðlilegt að 

rannsakaðar séu helstu leiðir sem farnar hafa verið í þessum efnum í erlendum rétti. Slík 

rannsókn kann einnig að vera grundvöllur tillagna að úrbótum sem geta nýst til þess að 

stemma stigu við kennitöluflakki. Í ljósi þessa er í 6. kafla fjallað um helstu leiðir sem farnar 

hafa verið í erlendum rétti til þess að stemma stigu við kennitöluflakki. Þá verður samhliða 

fjallað um reynslu ríkja af reglunum og skrifum fræðimanna eftir því sem við á. Umfjöllunin 

tekur einkum mið af þeim leiðum sem Norðurlandaþjóðirnar og sömuleiðis Bretar og Írar hafa 

farið í þessum efnum.  

Í 7. kafla verður loks fjallað um mögulegar skýringar á því hvers vegna ekki hafi náðst 

viðunandi árangur í baráttunni gegn kennitöluflakki og lagðar fram tillögur að úrbótum sem 

eiga að geta nýst til þess að stemma stigu við þessari meinsemd án þess að komið sé í veg 

fyrir arðvænlega og heiðarlega atvinnustarfsemi því samfara.  

Að lokum verða niðurstöður dregnar saman í 8. kafla.   

 

2 Takmörkuð ábyrgð 
2.1 Almennt 

Takmörkuð ábyrgð hlutafélaga hefur verið lýst sem stærstu einstöku uppfinningu síðari tíma 

og að jafnvel rafmagnið sé langt því frá eins mikilvæg uppfinning.3 Að sama skapi hefur því 

verið haldið fram að takmörkuð ábyrgð sé hornsteinn kapítalismans.4 Þá hefur verið talið að 

reglan sé óhefðbundin regla, sem feli jafnvel í sér fráhvarf frá hefðbundinni skipan mála.5 

Hvort sem framangreindar fullyrðingar eru fyllilega réttar eða ekki, þá er ljóst að reglan um 

takmarkaða ábyrgð gegnir afar mikilvægu hlutverki í viðskiptalífi nú á tímum og er 

grundvallarregla hlutafélagaformsins.6 Flest öll ríki byggja efnahagsskipan sína á þeirri reglu 

og er ekki útlit fyrir að breyting verði á því í náinni framtíð.7 Í kafla 2.2 verður fjallað um 

																																																								
3 Nicholas Murray Butler forseti Columbiu háskólans í Bandaríkjunum lét þessi orð fyrst falla í ræðu sem hann 
hélt árið 1911. Síðan þetta var hefur fjöldinn allur af fræðimönnum vitnað í þessi orð hans. Má þar m.a. nefna 
William M. Fletcher: Cyclopedia of the law of private corporations, bls. 21, Bernard F. Cataldo: „Limited 
Liability with One-Man Companies and Subsidiary Corporations“, bls. 473 og Andrew Hicks & S. H. Goo: 
Cases & Materials on Company Law, bls. 100.  
4 „The key to industrial capitalism: limited liability“, http://www.economist.com og Stephen Griffin: „Limited 
liability: a necessary revolution?“, bls. 1.  
5 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 55. 
6 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir, bls. 2.	
7 Ali Imanalin: „Rethinking limited liability“, bls. 1, Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern 
Company Law, bls. 207 og Marie-Laure Djelic og Joel Bothello:	„Limited liability and its moral hazard 
implications: The systemic inscription of instability in contemporary capitalism“, bls. 607. 
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hvað felist í reglunni um takmarkaða ábyrgð hluthafa. Í framhaldinu af því verður í kafla 2.3. 

fjallað um uppruna og þróun reglunnar og í kafla 2.4 verður svo fjallað um helstu kosti og 

ókosti reglunnar.  

 

2.2 Hvað felst í takmarkaðri ábyrgð? 

Eitt helsta einkenni hlutafélagaformsins er takmörkuð ábyrgð hluthafa.8 Reglan hefur náin 

tengsl við meginreglu félagaréttar um að hlutafélag sé sjálfstæð lögpersóna. Sumir hafa 

gengið svo langt að telja að það leiði af þeirri staðreynd að hlutafélag sé sjálfstæð lögpersóna 

að hluthafar þess séu ekki ábyrgir fyrir skuldum félagsins.9 Aðrir hafa bent á að lögpersóna 

geti vel verið sjálfstæð án þess að ábyrgð hluthafa sé óhjákvæmilega takmörkuð.10  

Í reglunni um að hlutafélag sé sjálfstæð lögpersóna felst að félagið geti borið sín eigin 

réttindi og skyldur. Það er því ekki hægt að samsama hlutafélagið við hluthafa þess, 

stjórnarmenn, kröfuhafa, starfsmenn eða aðra tengda aðila.11 Hlutafélög stunda viðskipti og 

gera samninga í eigin nafni, geta átt eignir og borið skuldir, geta verið aðilar að dómsmáli, 

geta gert samninga við hluthafa sína, t.d. ráðningarsamning, og þau halda áfram tilvist sinni 

þrátt fyrir að allir hluthafar þeirra myndu láta lífið.12 Að sama skapi hefur gjaldþrot hluthafa 

eða fyrirsvarsmanns engin áhrif á tilvist félagsins. Að þessu leyti til eru hlutafélög og önnur 

félög með takmarkaða ábyrgð hluthafa gerólík öðrum félagaformum.  

Önnur félög á borð við sameignarfélög geta vissulega notið stöðu lögaðila fullnægi þau 

vissum kröfum um skipulag.13 Sameignarfélög eru t.a.m. ekki sjálfstæðir lögaðilar með sama 

hætti og hlutafélög. Þau eru þannig ekki sjálfstæðir skattaðilar nema gripið sé til vissra 

ráðstafana, sbr. 5. tl. 2. mgr. 7. gr. sf. og 3. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt 

(tsl.). Skilyrði er að samþykki allra félagsmanna liggi fyrir svo hægt sé að taka meiriháttar 

ákvörðun í félaginu. Þannig þarf skriflegt samþykki allra félagsmanna til þess að framselja 

eignarhlut í félaginu nema kveðið sé á um annað í félagssamningi, sbr. 1. mgr. 30. gr. sf. Þá er 

félagsmanni óheimilt að taka þátt í starfsemi í samkeppnisrekstri nema skriflegt samþykki 

allra félagsmanna liggi fyrir, sbr. 1. mgr. 24. gr. laganna. Að sama skapi getur úrsögn einstaks 

																																																								
8 Sjá m.a. Frederick G. Kempin, Jr.: „Limited Liability in Historical Perspective“, bls. 11.  
9 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 39.  
10 Andrew Hicks & S. H. Goo: Cases and Materials on Company Law, bls. 95.  
11 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 9.  
12	Dereck French, Stephen Mayson og Christopher Ryan: Company Law, bls. 118–121.		
13 Það eru þó ekki allir sammála um það að sameignarfélög geti talist lögaðilar. Sjá t.d. Erik Werlauff: 
Selskabsret, bls. 21.; Hafi verið einhver vafi um það hvort sameignarfélög teldust lögaðilar eða ekki í íslenskum 
rétti var honum eytt í tilviki skráðra sameignarfélaga með lögum nr. 50/2007 um sameignarfélög (sf.) en þar 
segir í 5. gr. laganna að skráð sameignarfélög séu hæf til þess að eiga réttindi og bera skyldur.  
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félagsmanns eða andlát leitt til þess að félagið telst slitið.14 Þá er reginmunur á hlutafélögum 

og sameignarfélögum þegar kemur til gjaldþrotaskipta en skv. 5. gr. laga nr. 21/1991 um 

gjaldþrotaskipti (gþl.) verður aðeins veitt heimild til greiðslustöðvunar eða nauðasamnings ef 

slík heimild er veitt fyrir bú félagsmanna. Þá verður bú sameignarfélags aðeins tekið til 

gjaldþrotaskipta hafi bú allra félagsmanna verið tekin til gjaldþrotaskipta. Ólíkt hlutafélögum, 

sem eru algjörlega sjálfstæðir lögaðilar í öllum tilvikum, má því fremur líta á sameignarfélög 

sem eins konar framlengingu á eigendum sínum sem nýtur sjálfstæðis í ákveðnum tilvikum en 

öðrum ekki.  

Í takmarkaðri ábyrgð felst að hluthafar félagsins bera ekki persónulega ábyrgð á 

skuldbindingum félagsins og því verður einungis gengið að eignum félagsins vegna 

skuldbindinga þess.15 Reglan um takmarkaða ábyrgð hluthafa kemur fram í 2. mgr. 1. gr. laga 

nr. 2/1995 um hlutafélög (hl.) og í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög (ehl.). 

Þar segir að með hlutafélagi16 sé átt við félag þar sem enginn félagsmaður ber persónulega 

ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins.    

Fyrir hluthafa hefur reglan þá þýðingu að ábyrgð þeirra takmarkast við þá fjármuni sem 

þeir hafa lagt inn í félagið. Fari félagið í gjaldþrot er versta mögulega niðurstaðan fyrir flesta 

hluthafa sú að þeir tapi þeim fjármunum sem þeir hafa lagt í fjárfestinguna. Í þessu felst að 

gjaldþrot viðkomandi félags hefur engin áhrif á aðrar eignir hluthafa, hvort sem um er að 

ræða heimili hans, lífeyrisréttindi eða möguleg önnur félög í hans eigu.17  

Með þessu fyrirkomulagi er dregið úr áhættu hluthafans á kostnað kröfuhafans.18 Reglan 

er ekki óumdeilanleg, eins og gerð verður nánari grein fyrir í kafla 2.3. Það lýsir sér vel í því 

að þegar félaginu vegnar vel eru það hluthafarnir sem fá nánast allan skerf af þeirri velgengni 

en ef allt fer á versta veg og félagið fer í gjaldþrot eru það almennt kröfuhafarnir sem verða 

fyrir mesta tjóninu.  

Algengt er að kröfuhafar semji sig undan takmarkaðri ábyrgð að nokkru leyti með 

persónulegri ábyrgð hluthafa eða annarra aðila. Slíkir samningar sæta þó þeim takmörkunum 

sem koma fram í 2. mgr. 1. gr. hl. Af því leiðir að hluthafa væri óheimilt að undirgangast 

																																																								
14 Sjá 31., 32., 37. og 38. gr. sf. og Áslaug Björgvinsdóttir: Félagaréttur, bls. 53.  
15	Sjá Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 34 og Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 10. 
16	Þegar rætt er um hlutafélag hér eftir eða hl. er jafnframt átt við einkahlutafélög eða ehl. nema annað sé tekið 
fram.		
17	Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 207. 	
18 Frank H. Easterbrook: „Limited Liability and the Corporation“, bls. 91 og Paul Davies: Introduction to 
Company Law, bls. 55-56.	
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almenna ábyrgð á öllum skuldbindingum félagsins.19 Heimilt væri þó að semja á þá leið að 

hluthafi bæri persónulega ábyrgð á öllum skuldbindingum félagsins við tiltekinn kröfuhafa.20  

Það eru ekki einungis hluthafar sem njóta góðs af reglunni um takmarkaða ábyrgð. 

Stjórnarmenn, framkvæmdastjóri og aðrir umboðsmenn á vegum félags með takmarkaða 

ábyrgð njóta einnig góðs af reglunni. Fari félagið í gjaldþrot bera þessir aðilar þannig ekki 

persónulega ábyrgð á skuldbindingum félagsins nema þeir hafi sýnt af sér saknæma 

háttsemi.21 Að sama skapi væri persónuleg ábyrgð stjórnarmanna möguleg ef þeir gera 

ráðstafanir fyrir hönd félagsins án þess að gefa það til kynna. Ef stjórnarmaður pantar vöru 

eða þjónustu án þess að taka fram að það sé gert í nafni félagsins verður hann persónulega 

bundinn við pöntunina nema sannað þykir að viðsemjandi hans hafi verið grandvís.22  

Enginn einstaklingur eða lögpersóna getur átt hlutafélag. Aftur á móti geta einstaklingar 

og lögpersónur átt eignarhlut í hlutafélagi og verið hluthafar. Í því felst að félagið á sig sjálft 

sem sjálfstæð lögpersóna.23 Þetta felur í sér að þótt ábyrgð hluthafans sé takmörkuð þá er 

ábyrgð hlutafélagsins sjálfs það ekki. Hlutafélagið ábyrgist allar skuldbindingar sínar með 

öllum eignum sínum án þess að hluthafar beri þar nokkra aðra ábyrgð en með því hlutafé sem 

þeir greiða til félagsins. Ábyrgð hlutafélagsins á skuldbindingum sínum er óháð því hvort 

aðilaskipti eiga sér stað að hlutum í félaginu.24 Í tilviki sameignarfélags bera félagsmenn á 

hinn bóginn beina, óskipta og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins eins og öðrum 

persónulegum eignum sínum.  

Helst reynir á regluna um takmarkaða ábyrgð þegar fjárhagsleg staða hlutafélags stefnir í 

óefni. Stundum næst samkomulag við kröfuhafa undir slíkum kringumstæðum um að lengja í 

skuldum félagsins eða gefa eitthvað eftir af þeim. Ef ekkert slíkt samkomulag næst eða það 

dugar ekki til og skuldari getur ekki staðið í fullum skilum við kröfuhafa sína þegar þær falla í 

gjalddaga og ekki verður talið sennilegt að greiðsluörðugleikar hans muni líða hjá innan 

skamms tíma, er fyrirsvarsmönnum félagsins skylt að gefa það upp til gjaldþrotaskipta skv. 2. 

mgr. 64. gr. gþl.  

Þegar kemur að úthlutun úr þrotabúinu gengur krafa kröfuhafanna fram fyrir kröfu 

hluthafanna sem fá greiðslu við félagsslit þegar kröfum allra kröfuhafa félagsins hefur verið 

fullnægt, sbr. 3. mgr. 114. gr. hl. Hagsmunir kröfuhafanna eru að þessu leyti til teknir fram 
																																																								
19	Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 34. 	
20 Mads Henry Andenæs: Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, bls. 13 og	Stefán Már Stefánsson: 
Hlutafélagaréttur, bls. 34–35.	
21	Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 54 og Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 35. 
22	Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 35.	
23 Christopher J. Cowton: „Putting Creditors in Their Rightful Place: Corporate Governance and Business Ethics 
in the Light of Limited Liability“, bls. 23.  
24 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 34.  
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yfir hagsmuni hluthafanna.25 Allar líkur eru á því að hluthafarnir fái ekkert upp í sínar kröfur 

og í flestum tilvikum verða kröfuhafarnir fyrir miklu tjóni. Að meginstefnu til verða 

kröfuhafarnir að sæta þessari hagsmunaskerðingu bótalaust. Þeir eiga því engan 

endurkröfurétt á hendur hluthöfum félagsins eða fyrirsvarsmönnum ólíkt því sem gildir í 

tilviki félaga með ótakmarkaða ábyrgð. Af þessu er ljóst að talsverð áhætta er fólgin í því að 

eiga í lánsviðskiptum við félag með takmarkaða ábyrgð.  

 

2.3 Uppruni og þróun 

Meginregla rómverks réttar var sú að enginn ætti að bera ábyrgð á öðrum en sjálfum sér. 

Ýmsar undantekningar voru frá framangreindri meginreglu en þær voru allar háðar ákveðnum 

takmörkunum.26 Húsráðandi (l. pater familias) bar takmarkaða ábyrgð á þrælum sínum í þeim 

skilningi að kröfuhafi gat einungis gengið að eignum þrælsins (l. peculium).27 Þá bar eigandi 

fyrirtækis takmarkaða ábyrgð á umboðsmanni sem rak fyrirtæki fyrir sig og skipseigandi á 

skipstjóra. Ábyrgð þessara aðila var takmörkuð með þeim hætti að eigandi fyrirtækisins og 

skipseigandinn báru ábyrgðina en ekki umboðsmaðurinn eða skipstjórinn. Ábyrgðin var því 

ekki takmörkuð við tiltekna fjárhæð.28  

Sumir húsráðendur nýttu sér gildandi reglur og gáfu þrælum sínum fjármuni til þess að 

nota í viðskiptum fyrir sig.29 Með þessum hætti var ábyrgð húsráðandans takmörkuð þar sem í 

versta falli gat hann tapað þeim fjármunum sem hann hafði látið þrælinn fá en ekkert umfram 

það. Með þessu varð til löglegur valkostur sem húsráðendur gátu valið í stað ótakmarkaðrar 

ábyrgðar. Þessi nýi valkostur reyndist vel og fjölgaði mikið þeim félögum sem áttu viðskipti 

með þessu fyrirkomulagi næstu aldirnar.30  

Sjónarmið um ótakmarkaða ábyrgð hafa verið lögð til grundvallar í Evrópu í gegnum 

meginþorra mannkynssögunnar. Snemma á miðöldum þegar umsvif viðskipta jukust mikið 

voru einkum stunduð viðskipti með ótakmarkaða ábyrgð. Þau sjónarmið efldust eftir því sem 

																																																								
25 Christopher J. Cowton: „Putting Creditors in Their Rightful Place: Corporate Governane and Business Ethics 
in the Light of Limited Liability“, bls. 27.  
26 David Johnston: „Limiting Liability: Roman Law and the Civil Law Tradition“, bls. 1515. 
27 David Johnston: „Limiting Liability: Roman Law and the Civil Law Tradition“, bls. 1515–1516.;  Peculium 
voru peningar í eigu þræla sem þeir gátu notað til þess að kaupa frelsi sitt. Verðmætin nutu verndar að lögum og 
gat þrælaeigandinn ekki gengið að þeim í öðrum tilvikum en þeim sem hér er um rætt þótt þrælar gætu tæknilega 
séð ekki notið eignarréttarverndar. Sjá Peter Temin: „The Economy of the Early Roman Empire“, bls. 141. 	
28 David Johnston: „Limiting Liability: Roman Law and the Civil Law Tradition“, bls. 1516–1517. 
29 Marie-Laure Djelic og Joel Bothello: „Limited liability and its moral hazard implications: The systemic 
inscription of instability in contemporary capitalism“, bls. 599–600. 
30 Marie-Laure Djelic og Joel Bothello: „Limited liability and its moral hazard implications: The systemic 
inscription of instability in contemporary capitalism“, bls. 600.	
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viðskipti jukust um miðaldir Evrópu.31 Þeir aðilar sem stóðu að viðskiptunum og jafnvel 

ættingjar þeirra voru látnir bera fulla persónulega ábyrgð á skuldbindingum vegna 

viðskiptanna. Reglan um ótakmarkaða ábyrgð var alls ráðandi umfram aðrar reglur um 

ábyrgðargrundvöll langt fram á 20. öld á meginlandi Evrópu.32  

Miklar breytingar áttu sér stað á þjóðfélagsumgjörð Evrópubúa á 17.–19. öld sem breyttist 

úr strjálbýli í þéttbýli. Af þessum breytingum urðu til ný fyrirtækjaform, þ.e. verslunarfélög, 

iðnfyrirtæki og verksmiðjufyrirtæki.33 Fyrstu hlutafélögin með takmarkaða ábyrgð voru sett á 

laggirnar á 16. og snemma á 17. öld.34 Hlutafélögum fjölgaði mikið á síðari hluta 17. aldar og 

á 18. öld. Hlutafélög í svipuðu formi og nú þekkjast, með aðgangi almennings að þeim og 

dreifðum hlutum, urðu til í upphafi 19. aldar.35  

 Ekki er vitað fyrir víst hvernig reglan um takmarkaða ábyrgð hluthafa þróaðist í ríkjum 

Evrópu. Talið hefur verið að í sumum ríkjum hafi þróunin verið sú að skipt persónuleg ábyrgð 

hafi smám saman þróast út í ábyrgð með hlutafé eða grunnfjármagni einu saman. Þá er talið 

að annars staðar hafi reglan þróast þannig að ábyrgðin væri takmörkuð í samþykktum eða 

reglum félaga.36   

Hart var deilt um það hvort koma ætti á fót félögum með takmarkaða ábyrgð. Sú nauðsyn 

sem leiddi til þess að komið var á fót slíkum félögum var aukið fjármagn sem þurfti til 

mannvirkjagerðar og annarra kostnaðarsamra verkefna í viðskiptalífinu. Með takmarkaða 

ábyrgð var hægt að höfða til stórs hóps af varfærnum fjárfestum. Forsenda fjárfestingar 

þessara aðila var sú að ábyrgð þeirra væri takmörkuð.37 Hugmyndin var að millistéttin gæti 

með þessu móti tekið ríkari þátt í uppbyggingu atvinnulífsins.38 

Sérstakri löggjöf með takmarkaða ábyrgð hluthafa var komið á fót í Bretlandi árið 1855 

(e. Limited Liability Act), en rúmum áratug áður eða árið 1844 höfðu verið samþykkt 

hlutafélagalög í Bretlandi (e. Joint Stock Companies Act) sem gerðu félögum að skrá sig og 

var upphafið að kerfi með birtingu tiltekinna upplýsinga um félög með opinberri skrá.39 Í 

																																																								
31 Marie-Laure Djelic og Joel Bothello:	„Limited liability and its moral hazard implications: The systemic 
inscription of instability in contemporary capitalism“, bls. 600.	
32 Marie-Laure Djelic: „When limited liability was still an issue: mobilization and politics of signification in 
19th-century England“, bls. 5.  
33 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 19.  
34 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir, bls. 1.  
35 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir, bls. 1 og Marie-Laure Djelic: 
„When limited liability was still an issue: mobilization and politics of signification in 19th-century England“, 
bls. 5.  
36 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir, bls. 2.  
37 Andrew Hicks & S. H. Goo: Cases & Materials on Company Law, bls. 101.	
38 Jean J. du Plessis: „Corporate law and the corporate governance lessons from the past: ebbs and flows, but far 
from “the end of history…“: Part 2“, bls. 1. 
39 Andrew Hicks & S. H. Goo: Cases & Materials on Company Law, bls. 101.	
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rúman áratug voru því til staðar hlutafélög þar sem ábyrgð hluthafa var ótakmörkuð. Í upphafi 

gátu ekki öll félög notið þeirra forréttinda sem felast í takmarkaðri ábyrgð heldur var hún 

bundin við vissar tegundir félaga fram til ársins 1862 þegar takmörkuð ábyrgð náði til allra 

tegunda félaga.40  

Þau sjónarmið sem reglan um takmarkaða ábyrgð grundvallaðist á koma ágætlega fram í 

eftirfarandi ummælum breska þingmannsins Robert Lowe, sem sagður hefur verið faðir 

nútíma félagaréttar41, sem hann lét falla þegar hann var að kynna frumvarp til nýrra 

hlutafélagalaga fyrir breska þinginu sem samþykkt var árið 1856: 
 

The principle is the freedom of contract, and the right of unlimited association – the right of 
people to make what contracts they please on behalf of themselves … as long as they do not 
commit fraud, or otherwise act contrary to the general policy of the law.42  

 
Menn áttuðu sig á því að samhliða innleiðingu reglunnar um takmarkaða ábyrgð 

hlutafélaga þyrfti að ná fram ábyrgðargrundvelli á annan hátt. Niðurstaðan varð sú að 

æskilegast væri að stjórnendur og framkvæmdastjórar félaga með takmarkaða ábyrgð myndu 

bera persónulega ábyrgð gagnvart félaginu og út á við undir vissum kringumstæðum. Í 

löggjöfinni frá árinu 1855 var þannig lögð persónuleg ábyrgð á framkvæmdastjóra ef hann 

greiddi út arð í félagi sem hann vissi að væri ógjaldfært eða ef hann veitti lán til félagsmanna 

við sömu aðstæður.43 

Upphaflegur tilgangur reglunnar um takmarkaða ábyrgð var sem fyrr segir sá að auðvelda 

varfærnum fjárfestum að leggja afmarkaða fjárhæð í félag án frekari áhættu. Það var því ekki 

upprunalegur tilgangur reglunnar að starfandi félög með ótakmarkaða ábyrgð rekin af einum 

manni yrðu gerð að hlutafélagi. Það var algengt á síðari hluta 19. aldar í Bretlandi að menn 

sem höfðu rekið félag með persónulegri ábyrgð seldu fyrirtækið til hlutafélags sem var í eigu 

þeirra og sex annarra, eins og reglur bresks hlutafélagaréttar gerðu þá kröfu um.44  

Á álitamál af þessu tagi reyndi í dómi bresku lávarðardeildarinnar frá árinu 1897 í máli 

Salomon gegn Salomon.45 Salomon sem var skósmiður naut mikillar velgengni sem slíkur í 

Austur-Lundúnum. Hann hafði rekið félag sitt lengi sem einyrki. Hann ákvað eitt árið að 

																																																								
40 Jean J. du Plessis: „Corporate law and the corporate governance lessons from the past: ebbs and flows, but far 
from “the end of history…“: Part 2“, bls. 3.	
41 Saleem Sheikh: A Guide to the Companies Act 2006, bls. 2. 
42 Opinber skýrsla með ræðum breska þingsins (Hansard), 1. bindi 1856, bls. 129. Ræðan var flutt 1. febrúar 
1856. Tilvitnað hefur verið í ofangreind ummæli Robert Lowe m.a. í Colin Mackie: From privilege to right – 
themes in the emergence of limited liability, bls. 2 og Roman Tomasic, Stephen Bottomley og Rob McQueen: 
Corporations Law in Australia, bls. 13.   
43	Jean J. du Plessis: „Corporate law and the corporate governance lessons from the past: ebbs and flows, but far 
from “the end of history…“: Part 2“, bls. 4.	
44 Derek French, Stephen Mayson og Christopher Ryan: Company Law, bls. 116–117.	
45 AC. 1897, nr. 22.  
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breyta félagi sínu í hlutafélag. Salomon greip til þess ráðs að eiga sjálfur 20.001 hlut í 

félaginu en konan hans og fimm börn áttu hver um sig einn hlut. Hann seldi hinu nýstofnaða 

félagi reksturinn fyrir 39.000 bresk sterlingspund og fékk í þess stað skuldabréf að verðmæti 

10 þúsund bresk sterlingspund sem var tryggt með veði í öllum eignum hins nýstofnaða 

félags, framangreind hlutabréf sem voru að verðmæti 20.000 bresk sterlingspund og 

afganginn í peningum. Hið nýstofnaða félag lenti fljótlega í greiðsluörðugleikum sem leiddi 

til þess að félagið var að lokum tekið til gjaldþrotaskipta. Eignir félagsins reyndust 

fullnægjandi til þess að greiða upp í skuldabréfið en þá var ekkert eftir fyrir aðra kröfuhafa 

félagsins. Skiptastjóri búsins vildi líta fram hjá þeirri staðreynd að Salomon hefði selt rekstur 

sinn til aðskildrar lögpersónu og ætti því að vera persónulega ábyrgur fyrir skuldbindingum 

félagsins á þeim grundvelli að félagið væri eins konar umboðsmaður fyrir hann. 

Áfrýjunardómstóllinn taldi að gerningurinn hefði verið í andstöðu við tilgang 

hlutafélagalaganna og hlutafélagið hefði einungis verið stofnað til málamynda og að Salomon 

væri enn þá eigandi rekstrarins í reynd. Áfrýjunardómstóllinn féllst því á kröfur skiptastjórans 

og Salomon var dæmdur persónulega ábyrgur fyrir skuldbindingum félagsins. Lávarðadeildin 

komst að gagnstæðri niðurstöðu. Hún byggði sína niðurstöðu á því að félagið hefði verið 

stofnað með lögmætum hætti þar sem lögin gerðu bara kröfu um eignarhald sjö aðila. Engu 

máli skipti hver eignarhlutur hvers og eins væri, hvort viðkomandi aðilar væru sjálfstæðir 

hver frá öðrum eða hvort valdajafnvægi þyrfti að vera með tilteknum hætti í félaginu. Því 

tilheyrðu viðskiptin félaginu en ekki Salomon sem væri umboðsmaður þess en ekki öfugt.  

Þetta var tímamótadómur sem leiddi af sér þá meginreglu að hlutafélag og hluthafi teljist 

vera tveir aðskildir aðilar að lögum, sem ekki skuli leggja að jöfnu nema við sérstakar 

aðstæður.46 Þá leiddi dómurinn einnig af sér þá reglu að félög með takmarkaða ábyrgð megi 

vera stofnuð í því tilviki þegar einstaklingur breytir rekstri sínum með ótakmarkaða ábyrgð í 

félag með takmarkaða ábyrgð og nýti sér þannig kosti reglna um takmarkaða ábyrgð.47 Að 

sama skapi setti dómurinn þá reglu að heimilt sé að stofna hlutafélag þótt eigandi sé í „raun“ 
																																																								
46 Andrew Hicks & S. H. Goo: Cases & Materials on Company Law, bls. 96–100 og Derek French, Stephen 
Mayson og Christopher Ryan: Company Law, bls. 116–118.  
47 Andrew Hicks & S. H. Goo: Cases & Materials on Company Law, bls. 101.; Annar tímamótadómur um 
takmarkaða ábyrgð er dómur sem féll í áfrýjunardómstól New York borgar í máli Walkovszky gegn Carlton (18 
NY2d 414, 1966). Þar voru málavextir þeir að William Carlton rak 10 hlutafélög utan um leigubifreiðarekstur 
sinn í New York, sem var háttað þannig að hvert hlutafélag átti eina til tvær leigubifreiðir. Jafnframt var hann 
með lágmarksábyrgð á hverri leigubifreið fyrir sig. Ein leigubifreiðanna á vegum Carlton ók niður vegfaranda 
fyrir slysni og olli honum miklu líkamstjóni. Hvert félaganna átti mjög takmarkað af eignum og ljóst var að 
fjármunir hvers félags myndu ekki duga til þess að bæta tjónið sem bifreiðin olli. Álitamálið snéri að því hvort 
Carlton gæti verið persónulega ábyrgur vegna þess tjóns sem leigubifreiðin olli tjónþolanum. Meirihluti 
dómaranna komst að þeirri niðurstöðu að Carlton væri ekki persónulega ábyrgur vegna þessa tjóns. Þeir töldu 
þannig að heimilt hefði verið að skipta rekstrinum með þessum hætti upp í fleiri félög með takmarkaða ábyrgð, 
þar sem væri einungis keypt lágmarks trygging. 
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aðeins einn. Enn fremur má draga þá ályktun að dómstólar muni verða tregir við að horfa í 

gegnum stofnun hlutafélags og leggja persónulega ábyrgð á hluthafa.48  

Dómurinn var mjög umdeildur þar sem hann leiddi af sér það fordæmi sem löggjafinn 

hefur ekki horfið frá með lagasetningu að heimilt sé að setja upp lítið einstaklingsfyrirtæki 

með takmarkaða ábyrgð. Hann er þó ekki síður umdeildur fyrir þær sakir að viðskiptaaðili 

getur takmarkað ábyrgð sína enn frekar með því að láta félag með takmarkaða ábyrgð sem 

hann stofnar kaupa rekstur félags sem hann á gegn skuldabréfi tryggðu með veði í eignum 

félagsins.49  

Ríki heimsins fylgdu fordæmi Breta um takmarkaða ábyrgð hvert á fætur öðru og í dag er 

varla til það ríki í vestrænu samfélagi sem ekki býður upp á það sem almennan rétt manna að 

geta stofnað félag með takmarkaða ábyrgð.50 Reglur um hlutafélög voru í upphafi ýmist mjög 

ófullkomnar eða meira og minna ólögfestar meginreglur. Fyrstu hlutafélagalögin voru 

lögtekin hérlendis með lögum nr. 77/1921. Fyrir gildistöku þeirra hafði þegar verið búið að 

stofna tiltölulega mörg hlutafélög sem störfuðu eftir almennum meginreglum laga ásamt því 

sem horft var til erlends réttar eða eftir atvikum fyrirmæla í sérlögum um tiltekin hlutafélög.51 

Lagt var til grundvallar í 1. gr. þeirra laga að með hlutafélagi væri átt við félag þar sem enginn 

félagsmanna ábyrgðist skuldir félagsins persónulega. Með öðrum orðum var lagt til 

grundvallar að með hlutafélagi væri átt við félag þar sem ábyrgð hluthafanna væri 

takmörkuð.52 Reglan um takmarkaða ábyrgð hluthafa hefur verið lögð til grundvallar í 

íslenskri hlutafélagalöggjöf allar götur síðan og er ekki útlit fyrir að breyting verði á því í 

náinni framtíð. Félagaform sem grundvallast á takmarkaðri ábyrgð hluthafa er langalgengasta 

félagaformið á Íslandi en í árslok 2015 voru skráð alls 33.642 einkahlutafélög, 670 hlutafélög, 

2.234 samlagsfélög og samlagshlutafélög á móti 1.575 einstaklingsfyrirtækjum með 

ótakmarkaða ábyrgð hluthafa og 2.300 sameignarfélögum. 53  Heildarfjöldi félaga með 

takmarkaða ábyrgð var því sem nam um 11% af íbúafjölda Íslands í árslok 2015.54  

 

																																																								
48 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 37.	
49 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 38.	
50 Marie-Laure Djelic og Joel Bothello:	„Limited liability and its moral hazard implications: The systemic 
inscription of instability in contemporary capitalism“, bls. 607.	
51 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 20 og Ingólfur Hjartarson: „I. kafli laga um hlutafélag nr. 77 frá 
1929“, bls. 7. 
52 Ingólfur Hjartarson: „I. kafli laga um hlutafélag nr. 77 frá 1929“, bls. 7-8 og 10.  
53 Vefsíða Hagstofu Íslands, http://www.hagstofa.is.  
54 Vefsíða Hagstofu Íslands, http://www.hagstofa.is.  
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2.4 Helstu kostir og ókostir reglunnar um takmarkaða ábyrgð 

Reglan um takmarkaða ábyrgð er ekki óhjákvæmilegur fylgifiskur hlutafélagaformsins þótt 

hún kunni að vera það í tilviki kapítalismans. Það lýsir sér best í því að í um 11 ár eða á 

árunum 1844 til 1855 var réttarástandið slíkt að í gildi var sérstök löggjöf um hlutafélög þar 

sem var skylt að skrá félögin og birta upplýsingar um þau sem væru fjárfestum aðgengilegar 

en ábyrgð hluthafans var eigi að síður ótakmörkuð.55 Miklar deilur áttu sér stað á þessu 

tímabili um það hvort ábyrgð hluthafans ætti að vera takmörkuð eða ekki, eins og áður hefur 

komið fram. Kostir slíks fyrirkomulags voru taldir meiri en ókostir að mati þáverandi löggjafa 

í Bretlandi. Löggjafar nær allra annarra ríkja vestræns samfélags hafa verið sama sinnis og 

grundvallað hlutafélagalöggjöf sína á reglunni um takmarkaða ábyrgð hluthafa, eins og greint 

var frá í kafla 2.3 hér að framan. Verður nú vikið að helstu kostum og ókostum sem taldir 

hafa verið fylgja reglum um takmarkaða ábyrgð hluthafa.  

 

2.4.1 Helstu kostir  

Í fyrsta lagi er reglan um takmarkaða ábyrgð til þess fallin að ýta undir fjárfestingu í 

atvinnulífinu og stuðla að verðmætasköpun. Það var á þessum rökum sem reglan var sett á 

sínum tíma, eins og hér hefur áður verið fjallað um. Það gefur auga leið að fleiri eru tilbúnir 

til þess að taka þátt í fjárfestingu þegar ábyrgð þeirra er takmörkuð við ákveðna fjárhæð en 

þegar ábyrgð þeirra er ótakmörkuð. Reglan er því til þess fallin að höfða til breiðari hóps 

fjárfesta. Að sama skapi eru þeir sem hugsanlega hefðu verið tilbúnir að taka þátt í 

fjárfestingu félags með ótakmarkaða ábyrgð tilbúnir til þess að fara í mun umsvifameiri 

fjárfestingar í tilviki félaga með takmarkaða ábyrgð. Fylgifiskur þessa er sá að framboð af 

fjárfestum er mun meira fyrir vikið sem leiðir til þess að ódýrara verður fyrir félög að 

fjármagna sig með eigin fé.  

Einnig kann það að vera undirliggjandi forsenda fyrir því að viðskiptahugmynd verði að 

veruleika að ábyrgð hluthafans sé takmörkuð. Sé ábyrgðin það ekki kynni fjárfestir því að láta 

kyrrt liggja eða fara aðrar leiðir við ávöxtun fjármuna sinna á borð við það að kjósa fremur að 

veita félagi lán, t.d. í formi skuldabréfs.56  

Reglur um takmarkaða ábyrgð kunna að sama skapi að vera mikilvægur liður í því að 

stuðla að hóflegri áhættu félaga sem er forsenda hagvaxtar samfélagsins. Áhættusöm 

ákvörðunartaka sem gengur upp er ekki eingöngu hluthöfum til hagsbóta. Hún stuðlar að 

																																																								
55 Eilís Ferran: Principles of Corporate Finance Law, bls. 18–19 og Paul Davies: Introduction to Company Law, 
bls. 56.  
56 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 56.  
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bættri greiðslugetu félagsins sem er til hagsbóta fyrir kröfuhafa þess. Jafnframt kann hún að 

leiða til þess að fyrirtækið auki umsvif sín og þurfi vegna þess að ráða til sín fleiri starfsmenn 

og auka viðskipti sín við önnur félög. Félagið kann einnig að láta kyrrt liggja og greiða sér arð 

eða gera það samhliða auknum umsvifum.57  

Hagsmunir ríkisins og þjóðfélagsins standa að því að fyrirtæki vaxi og dafni og ný verði 

til með tilheyrandi störfum og skatttekjum í ríkissjóð. Löggjafar heimsins hafa talið að reglan 

um takmarkaða ábyrgð hluthafa sé best til þess fallin að stuðla að því markmiði.58  

Í öðru lagi hvetur takmörkuð ábyrgð fjárfesta til þess að taka þátt í fjölbreyttri 

atvinnustarfsemi. Oft á tíðum fylgir því töluverð áhætta að eiga eignarhlut í félagi með 

ótakmarkaða ábyrgð. Reglan felur í sér að áhættan getur ekki annað en aukist eftir því sem 

fjárfestir á í fleiri slíkum félögum þar sem hann ber persónulega ábyrgð á skuldbindingum 

hvers og eins þeirra. Hvati fjárfestis er því ekki mikill þar sem gjaldþrot eins félags í eigu 

hans kann hugsanlega að leiða til gjaldþrots hans persónulega. Þessu er öfugt farið í tilviki 

takmarkaðrar ábyrgðar. Þar getur verið skynsamlegt fyrir fjárfesti að nýta sér kosti 

félagaformsins og fjárfesta í fjölbreyttum greinum atvinnulífsins, jafnvel í mismunandi 

löndum með það að markmiði að draga úr áhættu sinni af fjárfestingunni.59 Orðtiltækið um að 

ekki sé gott að setja öll eggin í sömu körfuna á því svo sannarlega við í tilviki félaga með 

takmarkaða ábyrgð.60 Fylgifiskur þessa er ekki einungis sá að ýta undir aukna fjárfestingu, 

heldur jafnframt sá að þetta er til þess fallið að stuðla að dreifðara eignarhaldi í félögum sem 

getur skilað sér í fjölbreyttari stjórnum sem er bæði viðkomandi félagi og samfélaginu til 

góða.61  

Í þriðja lagi er reglan til þess fallin að draga úr eftirlitskostnaði. Almennt er það svo að 

eftir því sem áhætta af tiltekinni fjárfestingu er meiri, því meira tilefni er til eftirlits. Þegar 

hluthafi ber ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félags með öllum sínum eignum er ekki 

ólíklegt að hann vilji taka virkan þátt í félaginu og sinna eftirlitshlutverki sínu meira en svo að 

mæta árlega á hluthafafund. Þetta leiðir til hærri kostnaðar fyrir einstakan hluthafa, hluthafana 

í heild og félagið sem slíkt og er til þess fallið að gera alla ákvörðunartöku í félaginu 

torveldari. Hætta er á því að kostir miðlægrar stjórnar myndu ekki nýtast sem skyldi. 

Afleiðing þessa kynni að vera sú að fengi fjárfestir ekki að taka þátt í stjórnun félagsins í 
																																																								
57 Frank H. Easterbrook: „Limited Liability and the Corporation“, bls. 91	
58	Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 34.	
59 Sjá Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 56-57,  Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles 
of Modern Company Law, bls. 209, Jonathan R. Macey: „The Limited Liability Company: Lessons for Corporate 
Law“, bls. 450 og Frank H. Easterbrook: „Limited Liability and the Corporation“, bls. 96-97. 
60 Orðatiltækið felur í sér að ekki sé skynsamlegt að setja alla fjármuni sína í einn tiltekinn hlut, því ef illa fer 
getur þú tapað öllum fjármunum þínum.  
61 Um mikilvægi fjölbreytileika stjórna, sjá m.a. Lord Davies of Abersoch: Women on boards, bls. 2.  
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tilviki félags með ótakmarkaða ábyrgð, myndi hann síður vilja taka þátt í fjárfestingunni og ef 

hann gerði slíkt væri hann ekki tilbúinn til þess að greiða jafnhátt verð fyrir hvern hlut. Það er 

ekki eingöngu hluthafi í félagi með dreift eignarhald sem nýtur góðs af þessum þætti 

reglunnar um takmarkaða ábyrgð, heldur getur hluthafi sem á alla hluti í félagi jafnframt notið 

góðs af þessu.62  

Í fjórða lagi er reglan um takmarkaða ábyrgð til þess fallin að örva hlutabréfamarkaðinn. 

Fjármögnun félaga í gegnum hlutabréfamarkaðinn gegnir mikilvægu hlutverki í 

viðskiptalífinu. Í viðskiptum með hlutabréf skiptir traust og trúðverðugleiki öllu máli. 

Gagnsæi markaðarins er lykilatriði til þess að ná því markmiði. Markaðsverð bréfa félags með 

takmarkaða ábyrgð ræðst af upplýsingum um viðkomandi félag á markaði. Markaðsvirði 

bréfanna er því gefin stærð sem menn sætta sig við að sé sanngjörn fyrir hvern og einn hlut. Í 

tilviki félags með ótakmarkaða ábyrgð ræðst markaðsvirðið jafnframt af fjárhagslegri stöðu 

félagsmanna. Þar sem félagsmenn bera sameiginlega ábyrgð í félögum með ótakmarkaða 

ábyrgð er hver hlutur í félaginu verðmætari eftir því sem fjárhagsstaða annarra félagsmanna er 

betri og að sama skapi verðminni eftir því sem fjárhagsstaða þeirra er lakari. Hluthafi þyrfti 

að afla upplýsinga um aðra félagsmenn á sinn eigin kostnað væri honum kleift að afla slíkra 

upplýsinga á annað borð. Viðskipti með hlutabréf í tilviki félaga með ótakmarkaða ábyrgð 

væru því svo torveld og háð mikilli óvissu að ólíklegt er að markaður fyrir slík viðskipti gæti 

nokkurn tíma þrifist.63     

Í fimmta lagi ver reglan um takmarkaða ábyrgð ekki aðeins hluthafa fyrir því að 

kröfuhafar gangi að persónulegum eignum hans vegna skuldbindingu félagsins. Reglan ver 

einnig félagið fyrir persónulegum kröfuhöfum hluthafans. Ef hluthafinn verður gjaldþrota 

geta því þeir kröfuhafar sem eiga kröfu á hendur honum einungis gengið að hlut hans í 

félaginu en ekki eignum félagsins. Með þessu móti geta tvær sjálfstæðar lögpersónur, þ.e. 

félagið og hluthafinn, virkað sem trygging gagnvart hvor annarri í því skyni að bæta fjárhag 

hvors annars kröfuhöfum til hagsbóta. Kröfuhafar félagsins eiga því ekki í neinni samkeppni 

við persónulega kröfuhafa hluthafans og öfugt. Kröfuhafar félagsins geta því látið sér nægja 

að fylgjast með félaginu og kröfuhafar hluthafans með hluthafanum. Með þessu móti er hægt 

																																																								
62 Frank H. Easterbrook: „Limited Liability and the Corporation“, bls. 94–95, Jonathan R. Macey: „The Limited 
Liability Company: Lessons for Corporate Law“, bls. 450–451 og Paul Davies: Introduction to Company Law, 
bls. 57.  
63 Sjá Frank H. Easterbrook: „Limited Liability and the Corporation“, bls. 96, Paul Davies: Introduction to 
Company Law, bls. 58–59 og Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 
208–209.; Einstaklingur kann að hafa áhuga á því að kaupa alla hluti í félagi en hefur ekki áhuga, tíma eða 
þekkingu til þess að stýra félaginu. Reglan um takmarkaða ábyrgð gerir það að verkum að undir þessum 
kringumstæðum er það raunhæfur og oft á tíðum skynsamlegur valkostur að fela öðrum stjórnun og daglegan 
rekstur félagsins. 	
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að draga úr eftirlitskostnaði kröfuhafanna. Með sama hætti gerir reglan um takmarkaða 

ábyrgð það að verkum að eftirlitskostnaður kröfuhafa sem á kröfu á hendur tilteknu félagi 

samstæðu minnkar, þar sem hann þarf einungis að fylgjast með því en ekki öðrum félögum 

samstæðunnar. Kröfuhafi dótturfélags ætti því ekki að þurfa að sæta því að kröfuhafi 

móðurfélags sem ætti ekki kröfu á dótturfélagið myndi ganga að dótturfélaginu svo dæmi sé 

tekið.64 

Í sjötta lagi er reglan um takmarkaða ábyrgð til þess fallin að stuðla að samkeppni.65 Væri 

ekki fyrir reglunni um takmarkaða ábyrgð að fara væru færri tilbúnir til þess að fjárfesta í 

atvinnulífinu, líkt og áður hefur komið fram. Afleiðingar þess yrðu að nýjar viðskipta-

hugmyndir myndu síður verða að veruleika og þau félög sem eru starfandi á markaðnum 

myndu síður sjá sér hag í því að vaxa og dafna og einhver þeirra myndu lognast út af vegna 

áhættufælni og skorts á nauðsynlegu hlutafjárframlagi sem erfiðara væri að fá. Þá er 

hugsanlegt að starfandi félög tækju í auknum mæli þátt í margþættari atvinnustarfsemi í því 

skyni að verja félagsmenn fyrir mögulegu gjaldþroti félagsins.66 Óhjákvæmileg afleiðing alls 

þessa væri að öllum líkindum fækkun á félögum í samkeppni á markaðnum.67 

 

2.4.2 Helstu ókostir  

Í takmarkaðri ábyrgð hluthafa felst ekki að áhætta viðskiptanna sé takmörkuð. Einhver þarf að 

bera hugsanlegt tap. Það sem felst í reglunni er að í stað þess að hluthafinn þurfi að bera 

áhættuna ótakmarkað með öllum sínum persónulegu eignum takmarkast áhætta hans við 

hlutafjárframlag sitt. Það er á kostnað kröfuhafa sem kunna að verða fyrir skerðingu á 

réttindum sínum fái þeir ekki fullnustu krafna sinna ef allt fer á versta veg. Þessa skerðingu 

verða þeir að meginstefnu að þola bótalaust.68  

Í fyrsta lagi er takmörkuð ábyrgð hluthafa til þess fallin að ýta undir mjög áhættusöm 

viðskipti. Höfuðmarkmið fyrirtækja með takmarkaða ábyrgð er almennt að skila hluthöfum 

sínum sem bestri ávöxtun. Stjórnendur félaga kunna því að vera undir þrýstingi um að skila 

góðri ávöxtun til hluthafanna. Það er því ákveðin hætta á því að stjórnendur félaga, hvort sem 

þeir eiga eignarhlut í félaginu eða ekki, sjái sér hag í því að fara út í mjög áhættusöm 

																																																								
64 Sjá Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 59–60, Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles 
of Modern Company Law, bls. 210–211og Henry Hansmann og Reinier Kraakman: „The Essential Role of 
Organizational Law“, bls. 5–11.  
65 Hér er átt við regluna sem slíka en ekki misnotkun á reglunni t.d. í formi kennitöluflakks sem síðar verður 
fjallað um og hefur þveröfug áhrif á samkeppni.  
66 William J. Carney: „Limited liability“, bls. 670.  
67 Um af hverju samkeppni sé æskileg fyrir samfélagið, sjá m.a. Richard Whish og David Bailey: Competition 
Law, bls. 3–19.  
68	Frank H. Easterbrook: „Limited Liability and the Corporation“, bls. 91.	
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viðskipti.69 Ef þau ganga upp græða hluthafarnir en ef þau ganga ekki upp eru það almennt 

kröfuhafarnir sem sitja uppi með mesta tjónið, þ.á m. óbeinir kröfuhafar (e. involuntary 

creditors), þ.e. kröfuhafar sem eignast ekki kröfu á hendur félaginu af eigin ásetningi, t.d. í 

tilviki skaðabótakrafna.70  

Tekið skal fræðilegt dæmi til þess að útskýra þetta frekar. Einstaklingur (A) stofnar félag 

með takmarkaða ábyrgð og greiðir 2.000 kr. í stofnfé, eins og skylt er samkvæmt lögum í 

þessu fræðilega dæmi. Félagið fær svo lánaðan pening til þess að kaupa lottómiða sem kostar 

10.000 kr. Félagið greiðir sjálft 1.000 kr. af miðanum en lánveitandi greiðir 9.000 kr. 

Vinningslíkur eru 5%. Ef lántaki er svo heppinn að vinna lottóvinninginn þá fær hann 

100.000 kr. og þarf að endurgreiða lánveitanda 9.000 kr. auk 5% umsamins vaxtaálags eða 

samtals 9.450 kr. Ef hann vinnur ekki vinninginn þá fer félagið í gjaldþrot þar sem það getur 

ekki staðið við skuldbindingu sína gagnvart lánveitandanum. Félagið tapar þá á þessum 

viðskiptum kostnaði sínum af því að kaupa lottómiðann sem er samanlagt 2.000 kr.71 

Kröfuhafinn tapar á móti mestöllum þeim fjármunum sem hann lánaði auk ávöxtunar sinnar. 

A stofnar svo nýtt félag og gerir það sama þangað til eitt félaganna vinnur lottóvinninginn. 

Hvati A er að halda áfram að kaupa lottómiða og fá lán, enda hefur hann samtals greitt 49.450 

kr. þegar áhættan gengur svo upp í 20. skiptið og hann vinnur 100.000 kr. lottóvinninginn.72 

Þolendur þessa brasks A eru 19 lánveitendur sem hafa samtals tapað mun hærri fjárhæð en 

hinum endanlega lottóvinningi nemur.73 

Því hefur einnig verið haldið fram að þar sem hluthafarnir bera ekki persónulega ábyrgð 

verði ákvarðanir í auknum mæli teknar í félaginu í fljótfærni og af kæruleysi. Þetta á einkum 

við þau tilfelli þar sem stjórnendur eiga ekki eignarhlut í félaginu en þá sé aukin hætta á 

vanrækslu og illa grundvölluðum ákvörðunum.74  

Þá er að sama skapi síður hvati til þess að gefa félag með takmarkaða ábyrgð, sem á í 

fjárhagserfiðleikum, upp til gjaldþrotaskipta en félag með ótakmarkaða ábyrgð. Reglan leiðir 

til þess að hagsmunir hluthafans standa alltaf til þess að halda áfram rekstri í félaginu og 

reyna að snúa við fjárhag félagsins í rétta átt m.a. með áhættum sem kunna að borga sig þótt 

																																																								
69 Ali Imanalin: „Rethinking limited liability“, bls. 2.  
70 Jonathan R. Macey: „The Limited Liability Company: Lessons for Corporate Law“, bls. 448. 	
71 Hann notar 1.000 kr. af upphaflega stofnfénu til þess að nota sem eiginframlag við kaup á lottómiðanum.  
72 Útreikningur þessi miðast við að vinningslíkurnar gangi nákvæmlega eftir. Hugsanlegt er því að kostnaður 
hans verði meiri eða minni af þessum viðskiptum en hann þyrfti að vera mjög óheppinn til þess að tapa á 
viðskiptunum.  
73 Samtals hafa þessir 19 lánveitendur lánað þeim einstaklingi sem stofnar félögin 171.000 kr. Í þrotabúunum eru 
samtals eftir 19.000 kr. en þá á eftir að greiða þóknun til skiptastjóra vegna skipta á búunum sem gengur framar 
kröfu lánveitendanna skv. 2. tl. 110 gr. gþl. Allar líkur eru því á því að lánveitendurnir fái ekkert upp í kröfur 
sínar.  
74 Stephen Griffin: „Limited liability: a necessary revolution?“, bls. 2.  
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minni líkur séu oft á því en meiri.75 Ef áhættan gengur ekki upp verður hluthafinn ekki fyrir 

frekara tjóni en geri hún það bætir hann stöðu sína. Kröfuhafarnir verða fyrir frekara tjóni, í 

formi verri innheimta úr þrotabúinu, ef fjárhagsstaða félagsins versnar af áframhaldandi 

rekstri en aftur á móti er ekki víst að staða þeirra batni ef félag heldur áfram rekstri og nær að 

snúa rekstrinum við í betri horfur.76 Reglan leiðir því til þess að enginn hvati er fyrir hluthafa 

til þess að gefa félag sitt upp til gjaldþrotaskipta.77   

Sumir fræðimenn eru þeirrar skoðunar að því sem hefur verið lýst hér að framan sé ekki 

óhjákvæmileg afleiðing reglunnar um takmarkaða ábyrgð heldur séu lögin um hlutafélög hér 

á landi og víða annars staðar gölluð að þessu leyti.78 Þessa galla hafa einstaklingar og 

lögaðilar haft möguleika á að nýta sér og haft af því óeðlilegan hagnað. Þá sé sú staðreynd að 

litlar kröfur séu gerðar til viðskiptaþekkingar og/eða heiðarleika þeirra aðila sem koma að 

félögum með takmarkaða ábyrgð til þess fallið að auka hættuna á misnotkun.79  

Fræðimenn eru almennt sammála um að hættan á misnotkun sé einkum til staðar í þeim 

tilvikum þar sem sömu aðilar fara með stjórn félags og eignarhald.80 Þetta á einkum við 

einkahlutafélög. Í þeim tilvikum er hætta á því að stjórnendurnir freistist til að taka 

tækifærissinnaðar ákvarðanir sér til hagsbóta.81 Þeir gætu t.d. tryggt stöðu sína enn frekar með 

því að veita félaginu lán gegn veði á fyrsta veðrétti í eignum félagsins, líkt og talið var heimilt 

í máli Salomon gegn Salomon sem vikið var að í kafla 2.3. Ef félagið færi í þrot myndi krafa 

hluthafanna að þessu leyti til því vera veðkrafa skv. 111. gr. gþl.82  

Í öðru lagi hafa sumir fræðimenn talið það umdeilt að takmörkuð ábyrgð gildi einnig í 

tilviki félaga sem mynda samstæðu.83 Samstæða merkir það „þegar samband tveggja eða fleiri 

																																																								
75 Stephen Griffin: „Limited liability: a necessary revolution?“, bls. 2.  
76 Staða kröfuhafanna myndi ekki batna í þeim tilvikum sem eignir félagsins hefðu dugað hvort eð er til þess að 
standa við skuldbindingar félagsins.  
77 Paul L. Davies, Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 210.; Löggjafinn hefur reynt að 
takast á við þennan freistnivanda hluthafa m.a. með 1. málsl. 2. mgr. 64. gr. gþl. Þar segir að skuldara sem er 
bókhaldsskyldur sé skylt að gefa bú sitt upp til gjaldþrotaskipta þegar hann getur ekki staðið í fullum skilum við 
kröfuhafa sína þegar kröfur þeirra falla í gjalddaga og ekki verður talið sennilegt að greiðsluörðugleikar hans 
muni líða hjá innan skamms tíma. Í 2. málsl. kemur svo fram að ef þeir sem eru til þess bærir að gefa félagið upp 
til gjaldþrotaskipta við þessar aðstæður vanrækja þá skyldu sína, þá bera þeir persónulega skaðabótaábyrgð 
gagnvart kröfuhöfum skuldarans að því leyti sem þeir fara af þessum sökum á mis við fullnustu krafna sinna, 
enda sýni þeir ekki fram á að sú vanræksla hafi ekki verið þeim saknæm. Fjallað verður nánar um þessa reglu í 
kafla 3.2.4. 
78 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 21. 	
79 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 21.	
80 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 21, Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 61 og Ali 
Imanalin: „Rethinking limited liability“, bls. 3	
81 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 61.	
82 Ali Imanalin: „Rethinking limited liability“, bls. 3.	
83 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 61–62, Stephen Griffin: „Limited liability: a necessary 
revolution?“, bls. 2, Ali Imanalin: „Rethinking limited liability“, bls.  3–4 og Paul L. Davies, Sarah Worthington: 
Principles of Modern Company Law, bls. 210 og Brenda Hannigan: Company Law, bls. 56. 	
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fyrirtækja er þannig varðandi eignauppbyggingu að eitt fyrirtæki á svo stóran hlut í öðru 

fyrirtæki (eða fleiri fyrirtækjum) að það fer með meirihluta atkvæða í því eða ef það af öðrum 

orsökum fer með raunveruleg yfirráð yfir því“.84 Flest stærri félög í dag eru rekin í formi 

samstæðna.85 Hvert og eitt félag samstæðunnar er rekið sem sjálfstæð lögpersóna sem ber 

einungis ábyrgð á sínum skuldbindingum en ekki annarra félaga samstæðunnar nema samið 

sé sérstaklega um slíkt við kröfuhafa.86 Þetta leiðir m.a. til þess að ekki er hægt að krefjast 

fjárnáms eða gjaldþrots á hendur öðru félagi samstæðunnar en krafa kröfuhafans er á hendur. 

Þá verður kröfuhafi sem á kröfu á mörg félög í samstæðu að gera fjárnám eða eftir atvikum 

krefjast gjaldþrots á hendur hverju þeirra um sig.87 Oft er það svo að sömu eigendur eru að 

móðurfélagi og dótturfélagi. Jafnvel eru sömu aðilar í stjórnum beggja félaganna sem gerir 

það að verkum að stjórn dótturfélagsins hefur í raun lítið viðskiptalegt frelsi við 

ákvörðunartöku. Móðurfélagið kann að sjá sér hag í þessum tilvikum til þess að láta 

dótturfélagið fara í mjög áhættusama starfsemi, sem móðurfélagið hefði ólíklega farið í ef það 

bæri ábyrgð á skuldbindingum dótturfélagsins, án þess að leggja því til fullnægjandi eignir.88  

Í þriðja lagi hafa nokkrir fræðimenn bent á að óheppilegt sé að reglan um takmarkaða 

ábyrgð gildi í tilviki óbeinna kröfuhafa, þ.e. þeirra sem eignast kröfur á hendur félagi án 

ásetnings til þess, t.d. í tilviki skaðabótakrafna. Það sé óheppilegt þar sem óbeinir kröfuhafar 

geta ekki samið sig undan reglunni um takmarkaða ábyrgð líkt og aðrir kröfuhafar eða 

ákveðið að eignast frekar kröfu á hendur félagi með ótakmarkaða ábyrgð.89 Fræðimennirnir 

Henry Hansmann og Reinier Kraakman hafa gengið svo langt að telja að sú staðreynd að 

takmörkuð ábyrgð gildi einnig í tilviki tjónþola sem eignast skaðabótakröfu á hendur félagi 

með takmarkaða ábyrgð sé sögulegt slys.90  

Skoðun sumra fræðimanna er því sú að þessi staðreynd leiði til þess að heppilegra sé að 

reglan um ótakmarkaða ábyrgð myndi gilda í tilviki óbeinna kröfuhafa þar sem ekki sé 

eðlilegt að þeir séu í verri stöðu ef krafa þeirra er á hendur félagi með takmarkaða ábyrgð. Þau 

rök sem reglan um takmarkaða ábyrgð er reist á eigi því ekki við í tilviki þessara tegunda 

mála. Einnig sé félagið í mun betri aðstöðu til þess að tryggja sig fyrir hugsanlegu tjóni af 

þessum völdum en kröfuhafinn, enda er reyndin sú að mörg félög gera það jafnvel þótt þeim 

																																																								
84 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 15–16.  
85 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 61. 	
86 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 135–136.  
87 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 135–136.	
88 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 61.	
89 Frank H. Easterbrook: „Limited Liability and the Corporation“, bls. 107–109.	
90 Henry Hansmann og Reinier Kraakman: „The Essential Role of Organizational Law“, bls. 22–23. 	
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sé það ekki skylt.91 Jafnframt hafa verið færð rök fyrir því að vegna þeirrar staðreyndar að 

kröfuhafar sem eignast kröfu á hendur félagi með takmarkaða ábyrgð með eigin vilja semja 

oft um persónulega ábyrgð hluthafans, þá sé eðlilegt að ábyrgðin sé ótakmörkuð í tilviki 

þeirra sem eignast ekki kröfu á hendur félagi að eigin frumkvæði.92 Hvort ábyrgð félagsins sé 

takmörkuð eða ekki í þessum tilvikum getur skipt öllu máli fyrir kröfuhafa þar sem ef félag 

með takmarkaða ábyrgð fer í þrot eru sterkar líkur til þess að ekkert fáist upp í slíkar kröfur.93  

Í fjórða lagi hefur verið bent á það að hugsanleg misnotkun á reglunni um takmarkaða 

ábyrgð sé ekki einungis til staðar vegna annmarka á gildandi regluverki, heldur sé hluti af 

skýringunni sá að eftirlit með því að lög og reglur um hlutafélög séu haldin hafi verið 

ábótavant. Þetta hafi m.a. birst í því að auðvelt sé að stofna hlutafélög án þess að þau 

verðmæti renni inn í þau sem skylt er samkvæmt lögum og stofnsamþykktum og því séu 

reglurnar oft til staðar í orði en ekki á borði.94    

 

3 Mótvægi við regluna um takmarkaða ábyrgð  
Reglan um takmarkaða ábyrgð er ekki lögbundin regla og því geta kröfuhafar sem vilja 

tryggja sér betri rétt en reglan felur í sér gert slíkt á grundvelli samninga. Að því verður vikið 

í kafla 3.1. Þá er einnig að finna í löggjöfinni reglur sem settar eru til hagsbóta kröfuhöfum 

félaga með takmarkaða ábyrgð. Um það verður fjallað í kafla 3.2. 

 

3.1 Heimild kröfuhafa til þess að semja sig í kringum eða frá reglunni  

Meginreglan um samningsfrelsi gildir í viðskiptum nema annað sé sérstaklega ákveðið í 

lögum. Í tilviki reglunnar um takmarkaða ábyrgð er ekki að finna ákvæði í lögum sem mælir 

því í mót að heimilt sé að gera samninga sem veita kröfuhafa betri rétt en hann hefði 

samkvæmt reglunni. Áður hefur verið greint frá því að algengt er að slíkir samningar séu 

gerðir og að þeir verði að sæta þeim takmörkunum sem koma fram í 2. mgr. 1. gr. hl. sem 

felur m.a. í sér að hluthafa er óheimilt að undirgangast almenna ábyrgð á öllum 

skuldbindingum félagsins.  

Að sama skapi getur félag sem er rekið með ótakmarkaða ábyrgð samið við einstaka 

kröfuhafa sína að um viðskipti á milli þeirra gildi reglan um takmarkaða ábyrgð. 

																																																								
91 Sjá Henry Hansmann og Reinier Kraakman: „The Essential Role of Organizational Law“, bls. 22–23, David 
W. Leebron: „Limited Liability, Tort Victims, and Creditors“, bls. 1630–32 og Ali Imanalin: „Rethinking 
limited liability“, bls. 5.	
92 David W. Leebron: „Limited Liability, Tort Victims, and Creditors“, bls. 1630–32.	
93 Ali Imanalin: „Rethinking limited liability“, bls. 4.  
94 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 21.	
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Ákvörðun félags um hvort það ætli að stofna félag með takmarkaða eða ótakmarkaða 

ábyrgð er í reynd ákvörðun félags um hvaða ábyrgðarform muni oftast henta félaginu í 

viðskiptum. Með því að velja það félagaform sem oftast hentar því dregur það úr kostnaði af 

því að eiga viðskipti.95  

Kröfuhafi að undanskyldum óbeinum kröfuhafa hefur alltaf val um það hvort hann gangi 

til viðskipta við félag með takmarkaða ábyrgð. Fjölmargir ganga til viðskipta við slík félög án 

þess að gera neina sérstaka samninga sem veita þeim betri rétt en felast í reglunni um 

takmarkaða ábyrgð. Aðrir eru tilbúnir til þess að eiga í staðgreiðsluviðskiptum við slík félög 

eða gegn hærri vaxtaþóknun en ef ábyrgðin væri ótakmörkuð. Þá eru enn aðrir sem eru 

tilbúnir til þess að eiga viðskipti við félög með takmarkaða ábyrgð gegn sérstökum skilyrðum. 

Um þessi sérstöku skilyrði verður fjallað um í köflum 3.1.2 til 3.1.6 en fyrst verður vikið að 

upplýsingaskyldu félaga með takmarkaða ábyrgð. 

 

3.1.1 Upplýsingaskylda félaga með takmarkaða ábyrgð 

Miklu máli skiptir fyrir kröfuhafa að fá að vita við hvers konar félag hann er að eiga viðskipti. 

Hlutafélagalöggjöfin hefur að geyma reglur sem skylda félög með takmarkaða ábyrgð til þess 

að birta tilteknar upplýsingar kröfuhöfum til hagsbóta.  

Annars vegar er hlutafélögum skylt að hafa orðið hlutafélag í heiti sínu eða 

skammstöfunina hf. og er engum öðrum félögum heimilt að hafa slík auðkenni í nafni sínu 

sbr. 7. mgr. 1. gr. hl. Í ljósi þessa á viðsemjanda alltaf að vera ljóst hvort hann eigi í 

viðskiptum við félag með takmarkaða ábyrgð eða ekki. Í reynd kann það þó að vera svo að 

þrátt fyrir að félagið sé starfrækt sem félag með takmarkaða ábyrgð, má vera að gerðir hafi 

verið samningar öðrum kröfuhöfum til hagsbóta sem víkja frá því. Viðsemjandi getur því 

aldrei tekið því sem gefnu að engir kröfuhafar njóti betri réttinda gagnvart félaginu en skv. 

hlutafélagalögum.  

Hins vegar er félögum með takmarkaða ábyrgð sem uppfylla tvö skilyrði af þremur um 

heildareignir, rekstrartekjur eða fjölda ársverka skylt að semja ársreikning skv. 1. mgr. 3. gr., 

sbr. 2. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga (árl.).96 Þeim félögum sem lögin taka 

																																																								
95 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 63.	
96 Í núverandi lögum er miðað við að eignir nemi a.m.k. 300.000.000 kr., rekstrartekjur 600.000.000 kr. og að 
fjöldi ársverka á reikningsári séu 50. Viðmiðin taka mið af tilskipun Evrópuráðsins nr. 78/660/EB en þó þannig 
að litið er til aðstæðna og markaðarins á Íslandi. Þskj. 1054, 141. lögþ. 2012–13, bls. 8 (óbirt í A-deild Alþt.).; Í 
frumvarpi að breytingu að árl. sem lagt var fyrir Alþingi í janúar og er nú í umsagnarferli er að finna talsverðar 
breytingar á þessum viðmiðunum. Þannig er öllum félögum með takmarkaða ábyrgð skylt að skila ársreikningi 
til ársreikningskrár, burtséð frá því hvort þau teljist vera í atvinnurekstri eða ekki. Aftur á móti geta svokölluð 
örfélög í þess stað skilað rekstraryfirliti og efnahagsyfirliti sem er byggt á skattframtali félagsins, enda gefi þau 
glögga mynd af afkomu og efnahag félagsins. Með örfélögum er átt við félög sem við uppgjörsdag fullnægja 
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til er skylt að skila ársreikningi eigi síðar en mánuði eftir samþykkt ársreiknings, en þó eigi 

síðar en átta mánuðum eftir lok síðastliðins reikningsárs, sbr. 1. tl. 1. mgr. 109. gr. árl. 

Hlutverk ársreiknings er að gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru 

fé, sbr. 1. mgr. 5. gr. laganna. Kröfuhafar geta ekki treyst á upplýsingar úr ársreikningi í 

blindni, þar sem þær upplýsingar sem þar er að finna eru staðreyndir um rekstrarstöðu 

viðkomandi félags í fortíðinni. Fjárhagsstaða félagsins kann að hafa batnað eða versnað á 

þeim mánuðum sem liðið hafa frá lokum rekstrarársins þar til ársreikningurinn er birtur. Í 

flestum tilvikum ættu þessar upplýsingar þó að gefa glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 

en í stærri viðskiptum myndu kröfuhafar í flestum tilvikum vilja fá nýlegri upplýsingar um 

stöðu félagsins.97 Þá eru viðmið laganna varðandi eignir, rekstrartekjur og starfsmannafjölda 

því marki brenndar að meginþorri íslenskra félaga fellur utan þeirra.98    

 

3.1.2 Trygging hjá þriðja manni 

Mörg dæmi eru um það hérlendis að lánveitendur krefjist þess sem forsendu fyrir því að 

samningur komist á við lántaka að þriðji maður taki endurgjaldslaust á sig ábyrgð.99 Algengt 

er í íslensku efnahagslífi að lánveitendur krefjist tryggingar hjá þriðja manni vegna 

skuldbindinga félaga með takmarkaða ábyrgð. Enda var það ein af aðalröksemdum fyrir því 

að sett voru sérstök lög um ábyrgðarmenn nr. 32/2009 að ofnotkun ábyrgða væri hvorki í takt 

við þær hugmyndir sem búa að baki hlutafélagaforminu um takmarkaða ábyrgð hluthafa né 

heldur að aðili samnings, þ.e. kröfuhafi félags með takmarkaða ábyrgð, bæri eðlilega áhættu 

af viðsemjanda sínum.100 Notkun ábyrgða hafði þó farið minnkandi þegar lögin tóku gildi. 

Meginástæðu þess má að öllum líkindum rekja til sérstaks samkomulags á milli tiltekinna 

lánveitenda og Neytendasamtakanna um notkun ábyrgða sem var undirritað árið 1998. 

Samkomulagið hafði það yfirlýsta markmið að draga úr vægi ábyrgða einstaklinga og að 

lánveitingar yrðu miðaðar við greiðslugetu greiðanda og hans eigin tryggingar.101 Lögin 

banna ekki þriðja manni að undirgangast ábyrgð á skuldbindingum annarra, þ.á m. félags með 

takmarkaða ábyrgð, en „skylda lánveitanda til að viðhafa vissa formfestu við undirbúning, 

																																																																																																																																																																													
ekki tveimur af eftirfarandi þremur viðmiðunum: (i) niðurstaða efnahagsreiknings er a.m.k. 20.000.000 kr., (ii) 
hrein velta er a.m.k. 40.000.000 kr. og (iii) meðalfjöldi ársverka á fjárhagsárinu sé a.m.k. þrjú. Yrðu slíkar 
breytingar að veruleika væru þær ótvírætt kröfuhöfum til hagsbóta. Þskj. 730, 145. lögþ. 2015-16, bls. 1, 2, 6, 24 
og 25 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). Sjá frekari umfjöllun um nýmæli frumvarpsins í 5. kafla. 
97 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 65.	
98 Hugsum smátt – lítil og meðalstór fyrirtæki -, bls. 11.  
99 Alþt. 2008–2009, A-deild, bls. 50-51. 
100 Alþt. 2008–2009, A-deild, bls. 51. 
101 Alþt. 2008–2009, A-deild, bls. 51 og Samkomulag um notkun sjálfskuldarábyrgða, bls. 1.	
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stofnun og framkvæmd samninga um ábyrgðir“.102 Trygging í formi ábyrgðar þriðja manns er 

því raunhæft mótvægi við regluna um takmarkaða ábyrgð hluthafa, svo lengi sem farið er eftir 

þeim fyrirmælum sem lög um ábyrgðarmenn kveða á um.   

 

3.1.3 Veð eða ábyrgð frá félaginu, forsvarsmönnum þess eða hluthöfum. 

Stjórnarmenn, hluthafar, framkvæmdastjóri og aðrir forsvarsmenn félags geta gengist í ábyrgð 

á skuldbindingum félags með takmarkaða ábyrgð eins og þriðji maður. Í þessum tilvikum, þ.e. 

þegar ábyrgðin er í þágu atvinnurekstrar ábyrgðarmanns eða í þágu fjárhagslegs ávinnings 

hans, gilda ekki lög um ábyrgðarmenn, sbr. 2. mgr. 2. gr. laganna. Einfaldara er því fyrir 

kröfuhafa að semja við lántaka um persónulega ábyrgð í þessum tilvikum. Í smærri 

einkahlutafélögum þar sem sömu aðilar fara með eignarhald og stjórn félaga er mjög algengt 

að stærri kröfuhafar á borð við fjármálastofnanir setji þann áskilnað fyrir lánveitingu að 

forsvarsmenn félagsins gangist í persónulega ábyrgð fyrir skuldbindingu félagsins.103 Algengt 

er að sú ábyrgð sé í formi sjálfsvörsluveðs í fasteign skv. II. kafla laga um samningsveð nr. 

75/1997 (svl.). 104 Í reynd er því oft lítill munur á þessum félögum og félögum með 

ótakmarkaða ábyrgð félagsmanna. Munurinn er einkum fólginn í því að ábyrgðin er 

takmörkuð gagnvart öllum kröfuhöfum í tilviki félagsins með takmarkaða ábyrgð nema þeim 

sem sérstaklega hafa samið um annað. Þá getur ábyrgðarmaðurinn losnað undan persónulegri 

ábyrgð með efndum félagsins á skuldbindingu sinni gagnvart kröfuhafanum, ólíkt því sem 

gildir í tilviki félags með ótakmarkaða ábyrgð þar sem ábyrgðin er ávallt ótakmörkuð nema 

um annað sé samið.  

Þá er það nokkuð algengt að kröfuhafi geri það að skilyrði fyrir lánveitingu að félagið 

veiti sjálft tryggingu fyrir efndum skuldbindingarinnar. Fyrirtæki eru að þessu leyti til ekkert 

öðruvísi en aðrir lántakar.105 Slík trygging getur verið í formi veðs í fasteign félagsins skv. II. 

kafla svl., lausafé skv. III. kafla, þ.m.t. handveð í bankareikningum, eða viðskiptabréfum, 

innlausnarbréfum og almennum fjárkröfum skv. IV. kafla laganna.106  

 

3.1.4 Breytanleg skuldabréf 

Fjallað er um breytanleg skuldabréf í 47.–49. gr. hl. Með breytanlegu skuldabréfi er átt við 

skuldabréfalán þar sem kröfuhafi hefur rétt til þess að breyta kröfu sinni á hendur félaginu í 

																																																								
102 Alþt. 2008–2009, A-deild, bls. 51.	
103 Stephen Griffin: „Limited liability: a necessary revolution?“, bls. 1.  
104 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 251.  
105 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 1207. 	
106 Sjá frekari umfjöllun um samningsveð í Þorgeir Örlygsson: Veðréttur.  
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hluti í því, sbr. 1. mgr. 47. gr. hl. Ákveði kröfuhafi að nýta heimild sína til þess að breyta 

kröfu sinni í hlut í félaginu telst fara fram hækkun á hlutafé, sbr. 3. mgr. 47. gr. hl. Það er 

skilyrði þess að félag geti tekið breytanlegt skuldabréfalán að hluthafafundur hafi gefið 

félagsstjórn samþykki sitt fyrir því að veita slíkt lán og framkvæma nauðsynlega 

hlutafjárhækkun því samfara skv. 41. gr. hl., sbr. 1. mgr. 48. gr. hl. Kröfuhafi er aldrei 

skyldaður til þess að breyta kröfu sinni á hendur félaginu í hlut í því, heldur hefur hann um 

það val. Af 4. mgr. 47. gr. hl. leiðir að óheimilt er að breyta skuldabréfalánum í hluti nema 

greitt sé fullt nafnverð fyrir þá. Tímamarkið við mat á því hvort um fullt nafnverð sé að ræða 

er þegar til lánsins var stofnað, en ekki þegar eigandi skuldabréfsins tekur ákvörðun um að 

skipta bréfinu í hlutabréf.107 Af þessu leiðir að kröfuhafi myndi fremur óska eftir því að fá 

skuldabréfi skipt í hlutabréf þegar rekstur félagsins gengur vel, en halda sig við upphaflega 

kröfu sína ásamt vöxtum hafi hagur félagsins versnað.108 Til að útskýra þetta nánar skal tekið 

eftirfarandi dæmi. Kröfuhafi veitir hlutafélagi breytanlegt skuldabréfalán á genginu 10. 

Hækki gengi félagsins í 14 mun hann væntanlega nýta sér heimild til þess að gerast hluthafi í 

félaginu en lækki gengi félagsins í 6 mun hann fremur halda sig við stöðu sína sem kröfuhafi 

félagsins. Með þessum hætti hefur kröfuhafinn hag af því að rekstur félagsins gangi vel.  

 

3.1.5 Arðgefandi skuldabréf 

Arðgefandi skuldabréf eru skuldabréf sem hlutafélag getur gefið út þar sem vextir miðast að 

öllu leyti eða hluta við þann arð sem greiddur er hluthöfum eða við árságóða, sbr. 1. mgr. 50. 

gr. hl. Hluthafafundur eða félagsstjórn, að fenginni heimild hluthafafundar, getur tekið 

ákvörðun að taka slíkt lán sem þarf að fullnægja ákvæðum laga og fyrirmælum um 

vaxtaákvarðanir, sbr. 1. mgr. 50. gr. laganna. Einfaldur meirihluti gæti tekið slíka ákvörðun 

og því þyrfti ekki að breyta samþykktum félagsins.109 Með þessum hætti getur kröfuhafi tengt 

ávöxtun sína af láninu við velgengni félagsins.  

 

3.1.6 Sérstakar skuldbindingar lántaka  

Algengt er að lántaki undirgangist margs konar einhliða skuldbindingar sem varða hegðun 

hans eftir að lánið hefur verið greitt út.110 Í stærri lánssamningum er að jafnaði sérkafli, 

sérstakar skuldbindingar, þar sem þess háttar skuldbindingar er að finna. Forsenda 

lánaviðskipta er að lántaki geti staðið skil á afborgunum lánsins. Ákvörðun lánveitanda um að 
																																																								
107 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 184.	
108 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 186. 
109 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 186. 
110 Helgi Sigurðsson: „Lánssamningar“, bls. 346. 
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veita lán miðast við þær upplýsingar sem liggja fyrir við samningsgerðina. Þessar upplýsingar 

eru ekki höggnar í stein heldur kunna þær að breytast. Með sérstökum skuldbindingum 

lántaka getur lánveitandi haft áhrif á það hvernig rekstri lántaka er stýrt. Markmið lánveitanda 

er að tryggja það að lánshæfismat lántaka versni ekki á lánstímanum.111 Megintilgangur 

þessara ákvæða er að tryggja að lántaki geti staðið í skilum á láninu út lánstímann og hindra 

það að hann viðhafi háttsemi sem kann að hafa skaðleg áhrif á hæfni hans til þess.112 Umfang 

ákvæðanna ræðst af aðstæðum í hverju tilviki fyrir sig, t.d. áhættu, eðli starfsemi lántaka og 

tryggingum fyrir láninu.113 Þá er einnig hugsanlegt að umfang ákvæðanna sé meira eftir því 

sem vaxtastig er lægra og öfugt.  

Hægt er að skipta þessum skuldbindingum í tvennt, þ.e. annars vegar í jákvæðar 

skuldbindingar sem eru skuldbindingar þar sem lántaki lofar að gera eitthvað (athafnaskylda) 

og hins vegar í neikvæðar skuldbindingar sem fela í sér loforð lántaka um að aðhafast ekki í 

tilteknu tilviki (athafnaleysi).114  

Jákvæðar skuldbindingar geta falið í sér upplýsingaskyldu lántaka. Algengt er t.d. að gerð 

sé krafa um að lántaki afhendi lánveitanda óumbeðið endurskoðaða ársreikninga og 

árshlutauppgjör félagsins. Þá er oft ákvæði um að lántaka beri að afhenda lánveitanda frekari 

upplýsingar um fjárhagsstöðu sína eða hugsanleg málaferli eða stjórnsýslumál sem varða 

hann með einum eða öðrum hætti, ýmist óumbeðið eða samkvæmt beiðni lánveitanda. Að 

sama skapi er hefðbundið að skylda hvíli á lántaka að upplýsa lánveitanda þegar í stað ef 

vanefnd á sér stað á samningnum eða þegar hún er fyrirsjáanleg. Skuldbindingar lántaka geta 

enn fremur miðað að því að starfsemi lánveitanda sé í samræmi við lög og reglur, aflað sé 

nauðsynlegra leyfa og heimilda eins fljótt og auðið er og staðið sé í fullum skilum við hið 

opinbera og skattframtölum sé skilað á réttum tíma. Einnig er alvanalegt að ákvæði sé um að 

lántaki hafi ávallt fullnægjandi tryggingar á lánstímanum. Aðrar skyldur geta lotið beint að 

fjárhagsstöðu lánveitanda, t.d. að eiginfjárhlutfall eða EBITDA fari ekki niður fyrir tiltekin 

mörk. Skuldbindingarnar geta jafnframt lotið að starfsemi lántaka, t.d. að félagið geri einungis 

samninga á eðlilegum viðskiptakjörum, greiði ekki hærri laun og aðrar greiðslur til 

starfsmanna en almennt gerist í sambærilegum rekstri og að félagið tryggi að hugverkaréttindi 

og viðskiptasambönd haldist innan félagsins. Sé fjárhagsstaða lántaka nokkuð bágborin kann 

einnig að vera samið um að öllu greiðsluflæði í rekstri lántaka sé ráðstafað beint til 

lánveitanda.  
																																																								
111 Eilís Ferran: Principles of Corporate Finance Law, bls. 328. 	
112 Eilís Ferran: Principles of Corporate Finance Law, bls. 328. 	
113 Helgi Sigurðsson: „Lánssamningar“, bls. 346–7. 
114 Eilís Ferran: Principles of Corporate Finance Law, bls. 328.	
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Fjöldi neikvæðra skuldbindingarákvæða kann einnig að vera í lánssamningum. Flest eiga 

ákvæðin það sammerkt að heimilt er að víkja frá þeim með samþykki lánveitanda. Algengt er 

að í lánssamningum sé ákvæði um bann við veðsetningum (e. negative pledge). Í því felst 

skuldbinding lántaka um að stofna ekki til nýrra tryggingaréttinda eða auka við þær 

veðsetningar sem fyrir eru án samþykkis lánveitanda. Þetta hefur verið talið eitt mikilvægasta 

ákvæði lánssamnings.115 Þessu tengt er oft að finna ákvæði í lánssamningi sem banna lántöku 

og arðgreiðslu úr félaginu. Þá er oft ákvæði sem setur bann við því að félagið fari í meiriháttar 

fjárfestingar eða undirgangist skuldbindingar. Að sama skapi eru oft ákvæði sem miða að því 

að halda eignum í félaginu með því að banna allt framsal eigna, þ.e. sölu, leigu og aðra 

ráðstöfun. Hagsmunir lánveitanda standa einnig almennt til þess að ekki verði breyting á 

starfsemi eða tilgangi félagsins, hluthafahópi og jafnvel stjórn og að félagið verði ekki 

sameinað öðrum félögum eða skipt upp nema með samþykki lánveitanda og því er oft að 

finna ákvæði um slíkt í lánssamningum.116  

Af framangreindu má ljóst vera að kröfuhöfum félaga með takmarkaða ábyrgð standa til 

boða ýmsar leiðir til þess að bæta stöðu sína á grundvelli samnings.  

 

3.2 Lögbundnar reglur til hagsbóta kröfuhöfum 

Í framhaldi af umfjöllun um leiðir kröfuhafa til þess að semja sig í kringum eða frá reglunni 

um takmarkaða ábyrgð, er rétt að taka það til athugunar hvort æskilegt sé að veita kröfuhöfum 

samhliða sérstaka vernd í löggjöfinni. Nálgunin í félagarétti hefur almennt verið sú að veita 

samningsaðilum frelsi til þess að semja um þá skilmála sem þeir kjósa fremur en að byggja á 

lögbundnum óundanþægnum reglum.117 Fræðimenn og löggjafar hvarvetna hafa þó verið 

almennt sammála um að nauðsyn sé á sérstökum lagareglum til verndar kröfuhöfum sem 

mótvægi við regluna um takmarkaða ábyrgð.118 Nefndar hafa verið einkum þrjár ástæður fyrir 

því.  

Í fyrsta lagi eru sumir kröfuhafar ekki í heppilegri stöðu til þess að semja við viðsemjanda 

sinn. Gott dæmi um slíka aðila eru þeir sem verða fyrir skaðabótaskyldu tjóni og aðrir óbeinir 

kröfuhafar á borð við hið opinbera. Aðrir geta fræðilega séð tryggt rétt sinn á grundvelli 

einhverra þeirra samningsleiða sem fjallað var um í kafla 3.1. eða annarra. Í framkvæmd hafa 
																																																								
115 Helgi Sigurðsson: „Lánssamningar“, bls. 347.	
116 Sjá frekari dæmi um sérstakar skuldbindingar lántaka: Helgi Sigurðsson: „Lánssamningar“, bls. 346–348 og 
Eilís Ferran: Principles of Corporate Finance Law, bls. 328–339.	
117 John Armour, Henry Hansmann og Ranier Kraakman: The essential elements of corporate law: what is 
corporate law?, bls. 17–18.  
118 Eilís Ferran: Principles of Corporate Finance Law, bls. 179, Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 
70 og Peter O. Mülbert: „A Synthetic View of Different Concepts of Creditor Protection, Or: A High-Level 
Framework for Corporate Creditor Protection“, bls. 375 og 379.  
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þeir þó almennt hvorki þekkingu né samningsstöðu til þess að gera slíka samninga. Undir 

þann flokk falla t.d. starfsmenn.119 Í öðru lagi er það svo að jafnvel þótt möguleiki sé á því 

fyrir kröfuhafa að semja um vissa vernd, þá getur það verið mun ódýrara þegar á heildina er 

litið að kveða á um vissa lágmarksvernd í lögum. Þeir kröfuhafar sem sækjast eftir ríkari 

vernd geta samið um það eftir sem áður.120 Í þriðja lagi getur verið skilvirkt að setja sérstakar 

reglur sem taka á ólögmætri og sviksamlegri háttsemi fyrirtækja og forsvarsmanna þeirra, 

jafnvel þótt í almennu löggjöfinni sé að finna ákvæði sem gætu hugsanlega náð yfir slík tilvik. 

Reglur sem þessar geta verið klæðskerasniðnar að ákveðnu viðfangsefni félagaréttarins, t.d. 

gjaldþrotaferlinu.121  

Við slíka löggjöf verður að huga að markmiðum félagaréttarins. Ekki eru allir sammála 

um hver markmið félagaréttarins eigi að vera. Menn skiptast þar í grundvallaratriðum í tvær 

fylkingar. Annars vegar í þann hóp sem telur að markmið félagaréttarins sé einfaldlega að 

skapa umgjörð fyrir félög til þess að þjóna sem best hagsmunum hluthafa sinna. Þeir sem 

aðhyllast þessa skoðun telja að með því að einblína á hagsmuni hluthafanna sé um leið 

stuðlað að félagslegri velferð, þar sem hagsmunir kröfuhafa, starfsmanna og viðskiptavina 

standi almennt af því að rekstur félaga gangi vel. Hins vegar eru þeir sem telja að markmið 

félagaréttarins sé að þjóna hagsmunum samfélagsins sem heildar. Í því felst að viðfangsefni 

félagaréttarins eigi að vera þau að stuðla að velferð allra þeirra sem félagið hefur áhrif á í 

daglegum rekstri sínum, þ.e. hluthafa, starfsmanna, birgja, viðskiptavina og þriðju aðila á 

borð við nágranna og aðra haghafa.122 Hvort sem menn aðhyllast fyrri kenninguna, þá síðari 

eða einhverja aðra, þá geta flestir verið sammála um að endanlegt markmið félagaréttarins 

eigi að vera að skapa þá umgjörð sem er best til þess fallin að vera samfélaginu til hagsbóta. 

Hvort sem það endanlega markmið náist betur með því að einblína á hagsmuni hluthafanna 

eða ekki.  

Oft getur reynst erfitt fyrir löggjafann að sjá fyrir um það hvaða regla sé best til þess fallin 

að takast á við tiltekið vandamál í samfélaginu.123 Mikilvægt er því að greina nákvæmlega 

hvert vandamálið er og velja þá leið sem þykir heppilegust til þess að takast á við það. Gæta 

þarf að því að sú leið sem valin er komi ekki á sama tíma í veg fyrir háttsemi sem ekki er 

																																																								
119 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 70–71.	
120 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 71 og Peter O. Mülbert: „A Synthetic View of Different 
Concepts of Creditor Protection, Or: A High-Level Framework for Corporate Creditor Protection“, bls. 375–377.	
121 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 71.	
122 John Armour, Henry Hansmann og Ranier Kraakman: The essential elements of corporate law: what is 
corporate law?, bls. 25.; Með haghafa félags (e. stakeholders) er átt við alla þá aðila sem eiga lögmætra 
hagsmuna að gæta af starfsemi þess. Meðal þeirra aðila eru hluthafar, kröfuhafar, neytendur og almenningur. Sjá 
Mathias M. Siems: „Shareholders, Stakeholders and the “Ordoliberalism”“, bls. 149.  
123 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 71.  
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ámælisverð eða leggi ófhóflegar byrðar á ranga aðila. Ókostir við að setja stífar lagareglur til 

þess að takast á við ákveðið vandamál geta því hæglega verið meiri en kostir því samfara.124 

Mikilvægt er því að gæta hófsemdar við reglusetningu á sviði félagaréttar.  

Næst verður fjallað um helstu lagareglur gildandi réttar sem hafa það hlutverk m.a. að 

skapa ákveðið mótvægi við regluna um takmarkaða ábyrgð. Reglur þessar eru 

margbreytilegar en eiga það sammerkt að hafa það markmið að vernda hagsmuni kröfuhafa 

með einum eða öðrum hætti.  

 

3.2.1 Lögbundið hlutafé 

Með hlutafé er átt við lögbundinn sjóð í félagi þar sem fjárhæð verður einungis breytt eftir 

gildandi lagareglum hverju sinni.125 Einnig er hægt að skilgreina hlutafé þannig að með því sé 

átt við þau verðmæti sem hluthafar hafa útvegað félaginu sem endurgjald fyrir hlutdeild í 

því.126 Hlutverk reglna um lögbundið hlutafé á að vera að tryggja að hluthafar leggi til og 

viðhaldi fullnægjandi hlutafé í félagi með takmarkaða ábyrgð. Það á að stuðla að því að 

félagið fari síður í gjaldþrot og geri það slíkt séu a.m.k. auknar líkur á betri heimtum úr 

þrotabúinu kröfuhöfum til hagsbóta.127  

Reglum um lögbundið hlutafé má annars vegar skipta í regluna um lágmarkshlutafé (e. 

minimum capital rule) og hins vegar í reglur um úthlutun (e. distribution rules).  

 

3.2.1.A. Reglan um lágmarkshlutafé 

Reglan um lágmarkshlutafé felur í sér að þeir sem hyggjast stofna félag með takmarkaða 

ábyrgð verða að leggja inn í félagið hlutafé sem nemur að minnsta kosti ákveðinni 

lágmarksfjárhæð sem ákveðin er í lögum á hverjum tíma. Í hlutafélögum skal 

lágmarkshlutaféð a.m.k. vera fjórar milljónir króna, sbr. 3. mgr. 1. gr. hl., en 500.000 kr. í 

einkahlutafélögum, sbr. 2. mgr. 1. gr. ehl. Í tilviki hlutafélaga getur ráðherra breytt 

fjárhæðinni til samræmis við breytingar á gengi evru en fjárhæðin verður þó alltaf að standa á 

heilu hundraði þúsund króna, sbr. 3. mgr. 1. gr. hl. Ekki er að finna sambærilega heimild í 

tilviki einkahlutafélaga, en að sjálfsögðu getur löggjafinn tekið ákvörðun um að hækka, lækka 

eða afnema lágmarkshlutafé í þeim félögum á sama hátt og í hlutafélögum. Ef löggjafinn tæki 

ákvörðun um að hækka lágmarkshlutafé hefði sú ákvörðun ekki áhrif á starfandi félög sem 

																																																								
124 Peter O. Mülbert: „A Synthetic View of Different Concepts of Creditor Protection, Or: A High-Level 
Framework for Corporate Creditor Protection“, bls. 378.  
125 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 35–36.	
126 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 74.	
127 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 272. 	
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væru með lægra lágmarkshlutafé en nýju lögin myndu kveða á um.128 Þá kann að vera í 

löggjöfinni að gerðar séu ríkari kröfur um lágmarkshlutafé til vissra tegunda félaga, t.d. 

fjármálastofnana.129 

Reglan um lágmarkshlutafé hefur litla þýðingu nema tryggt sé að verðmæti sem nemi 

lágmarkshlutafénu renni í raun til félagsins.130 Til þess koma í veg fyrir að hluthafar skrái sig 

fyrir einhverjum hlutum og greiði svo aldrei fyrir þá eða svo seint að greiðslan komi að 

takmörkuðum notum, er gerður áskilnaður um að hlutir sem aðili hefur skráð sig fyrir við 

stofnun hlutafélags skuli vera greiddir að fullu innan árs frá skráningu félagsins. Hafi ekki 

verið tilkynnt um að hlutafé sé að fullu greitt innan þessa tíma ber hlutafélagaskrá að gefa 

félagi hæfilegan frest, að hámarki sex mánuði, til þess að koma þessu í lag. Hafi félagið ekki 

komið þessu í lag innan þess tíma ber ráðherra að höfða mál skv. 18. gr. hl. og krefjast þess að 

félaginu verði slitið. Með þessu er settur ákveðinn þrýstingur á forsvarsmenn félaga um að 

standa skil á greiðslu innan þessa tíma, því ef félaginu er slitið undir þessum kringumstæðum 

bera hluthafarnir persónulega ábyrgð á skuldbindingum félagsins.131 Einnig má nefna að sú 

hætta kann að vera fyrir hendi þegar greitt er fyrir hluti með öðrum verðmætum en reiðufé að 

verðmætin séu ofmetin með þeim afleiðingum að verðmæti sem nemi lágmarkshlutafénu 

renni í reynd ekki til félagsins. Löggjafinn hefur talið að heimilt eigi að vera að greiða fyrir 

hluti með öðrum verðmætum en hlutafé, enda sé heimild fyrir því í stofnsamningi, sbr. 1. tl. 1. 

mgr. 5. gr. hl., og sérfræðiskýrsla unnin af einum eða fleiri óháðum, sérfróðum mönnum fylgi 

með stofnsamningnum, sbr. 1. mgr. 6. gr., sbr. 1. mgr. 7. gr. laganna.  

Óheimilt er að lækka hlutaféð síðar undir lágmarksfjárhæðina en aftur á móti er engin 

krafa gerð um að tryggt sé að eignir séu ávallt fyrir hendi sem samsvari hlutafénu, enda er 

ekki tækt að banna félaginu að tapa.132 Með öðrum orðum verður ekki breyting á hlutafénu 

þrátt fyrir að verðmæti félagsins minnki.133 Ekki er tekið sérstaklega á því í hlutafélaga-

lögunum hvað skuli gera þegar verðmæti félags er minna en lágmarkshlutaféð. Oft væri svo 

ástatt um félag í þessum tilvikum að því væri skylt að gefa bú sitt upp til gjaldþrotaskipta skv. 

1. málslið 2. mgr. 64. gr. gþl.  

Reglan um lágmarkshlutafé er mjög umdeild regla og lýsir það sér best í því að ekki gera 

öll lönd áskilnað um lágmarkshlutafé, t.d. gera Bretar einungis slíka kröfu í tilviki 
																																																								
128 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 37.	
129 Í lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 eru gerðar mun ríkari kröfur um lágmarkshlutafé til þeirra félaga 
sem falla undir lögin. Í tilviki viðskiptabanka og lánafyrirtækja er þessi fjárhæð t.d. fimm milljónir evra, sbr. 2. 
mgr. 14. gr. laganna, og 730 þúsund evra í tilviki verðbréfafyrirtækja, sbr. 5. mgr. sömu greinar. 
130 John Armour: „Legal capital: an outdated concept?“, bls. 10.  
131 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 280–281.	
132 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 36.	
133 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 281.	
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almenningshlutafélaga (e. public companies).134 Reglan hefur verið gagnrýnd fyrir það að fela 

í sér villandi vernd fyrir kröfuhafa og hluthafa þar sem hún kemur ekki í veg fyrir að félagið 

tapi í starfsemi sinni og fari þar með niður fyrir lágmarkshlutaféð. Upplýsingar um skráð 

hlutafé geta því gefið misvísandi upplýsingar um fjárhagsstöðu félagsins og gefið kröfuhöfum 

falska mynd. Þá hefur einnig verið bent á það að nær ómögulegt sé fyrir löggjafann að ákveða 

skynsamlega fjárhæð á lágmarkshlutafénu og því hafi oft verið ákveðin fjárhæð sem sé alltof 

lág og komi þar með kröfuhöfum að litlu gagni eða of há og geti þar með komið í veg fyrir að 

fyrirtæki verði til og ýtt þar með undir fákeppni og einokun á vissum mörkuðum. Talið hefur 

verið að ef markmiðið með lágmarkshlutafénu eigi að nást, þurfi fjárhæðin að taka mið af 

áhættu samfara viðkomandi rekstri hverju sinni. Að sama skapi hefur gagnrýni byggst á því 

að ýmis vandkvæði kunni að vera við greiðslur sem inntar eru af hendi í öðru en peningum. 

Talið hefur verið að löggjafanum hafi ekki tekist að leysa úr þeim vandkvæðum og að lausn á 

því felist ekki í því að gera kröfu um greiðslur í peningum, þar sem slíkt kynni að virka sem 

hindrun á stofnun nýrra fyrirtækja. Að lokum hafa fræðimenn talið að í ljósi þess að félög 

geta valið að skrá sig í því landi evrópska efnahagssvæðisins sem þeim hugnast best, sé til 

staðar samkeppni á milli ríkja. Þau ríki sem gera ekki kröfu um lágmarkshlutafé eru líkleg til 

þess að hafa eftirsóknarvert regluverk fyrir flest félög. Þau ríki sem eru með mest aðlaðandi 

regluverk fyrir félög eru líklegust til þess að koma best út úr slíkri samkeppni.135  

 

3.2.1.B. Reglur um úthlutun 

Hlutverk reglna um úthlutun er að koma í veg fyrir það að félag geti úthlutað fjármunum til 

hluthafa sinna undir þeim kringumstæðum þegar eigið fé félagsins er minna en skráð 

hlutafé.136 Nær öll vestræn ríki hafa félagaréttarreglur sem taka mið af reglum um úthlutun.137 

Í XII. kafla hl. er að finna reglur um úthlutun fjármuna félags til hluthafa sinna sem miða að 

því að ná markmiði reglna um úthlutun. Reglurnar fela í sér að eignir félagsins séu bundnar í 

því og óháðar ráðstöfunarrétti hluthafanna og hlutafélagsins nema heimild sé fyrir öðru í 

																																																								
134 Sjá 2. kafla 20. hluta bresku hlutafélagalaganna (e. Company Act) nr. 46/2006 (bresku hlutafélagalögin), John 
Armour: „Legal capital: an outdated concept?“, bls. 10 og Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of 
Modern Company Law, bls. 280 og Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 76. 
135 Sjá frekari umfjöllun um gagnrýni á regluna um lágmarkshlutafé: Fritz Ewang: An Analysis and Critique of 
the EU´s Minimum Capitalization Requirement, bls. 17–29, Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 76-
78, John Armour: „Legal capital: an outdated concept?“, bls. 16–19,  Paolo Santella og Riccardo Turrini: 
„Capital Maintenance in the EU: Is the 2nd Company Law Directive Really so Restrictive?“, bls. 431–434, Peter 
O. Mülbert: „A Synthetic View of Different Concepts of Creditor Protection, Or: A High-Level Framework for 
Corporate Creditor Protection“, bls. 386–387 og Arnaldur Hjartarson: óbirt grein um lágmarkshlutafé.  
136 John Armour: „Legal capital: an outdated concept?“, bls. 9 og Paul Davies: Introduction to Company Law, 
bls. 78. 
137 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 84.	
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lögunum.138 Í ljósi þessa er hluthöfum óheimilt að knýja fram greiðslur úr sjóðum félagsins 

sjálfum sér til handa nema eftir reglum laganna. Reglurnar banna því ekki félagi að úthluta 

peningum til hluthafanna heldur setja því viss skilyrði. Í þessu felst ekki að félaginu sé 

óheimilt að gera gagnkvæma samninga við hluthafa eins og hvern annan þriðja mann, heldur 

er hlutverk reglnanna að stemma stigu við gjöfum til hluthafanna, hvort sem þær eru að fullu 

endurgjaldslausar eða svo miklu munar á milli greiðslu og endurgjalds að telja verður um gjöf 

að ræða.139 Þessi regla er sett m.a. til þess að stemma stigu við því að félagið geti eftir að hafa 

aflað peninga frá kröfuhöfum, á þeirri forsendu að það eigi eignir á móti að tilteknu verðmæti, 

úthlutað hluthöfum sínum hluta af þessum eignum og minnkað þar með líkur á því að 

kröfuhafar geti innheimt kröfur sínar.140 

Afleiðing þess að greiðsla fer fram andstætt ákvæðum hl. er sú að þeim aðila sem tekur 

við slíkri greiðslu ber að endurgreiða hana ásamt vöxtum sem eru jafnháir hæstu vöxtum á 

almennum sparisjóðsreikningum, enda hafi hluthafinn hvorki vitað eða mátt vita í tilviki 

úthlutunar arðs að greiðslan væri ólögmæt, sbr. 1. mgr. 102. gr. hl. Undantekningareglan á 

einungis við úthlutun í formi arðs og kæmi einkum til skoðunar ef ársreikningur reyndist vera 

ólögmætur.141 Að sama skapi bæri hluthafa að greiða tekjuskatt af ólögmætu úthlutuninni skv. 

4. tölulið A-liðar 7. gr. tsl. Ef ekki reynist unnt að fá féð endurgreitt, t.d. vegna þess að 

framangreind undantekningaregla á við eða hluthafinn sem tók við greiðslunni er gjaldþrota, 

bera þeir sem áttu þátt í því að greiðslan var möguleg skaðabótaábyrgð skv. XV. kafla 

laganna, sbr. 2. mgr. 102. gr. hl.  

Framangreindar reglur hlutafélagalaganna koma ekki í veg fyrir það að félag geti úthlutað 

verðmætum til hluthafa með því að kaupa eigin hluti. Til þess að tryggja það að ekki sé hægt 

að koma sér hjá reglum um úthlutun með þessum hætti eru settar skorður við slíkum 

viðskiptum í VIII. kafla hl. Meginhlutverk þessara reglna er að vernda hagsmuni kröfuhafa 

félagsins með því að takmarka heimildir hlutafélags til að eignast hluti í sjálfum sér, þ.e. eigin 

hluti.142 Í 1. mgr. 55. gr. hl. kemur fram meginreglan um öflun eigin hluta en þar segir að 

hlutafélag megi ekki gegn endurgjaldi eignast eigin hluti með kaupum eða fá þá að veði ef 

nafnverð samanlagðra hluta, sem félagið og dótturfélög þess eiga í félaginu, er meira en eða 

mun verða meira en 10% af hlutafénu. Heimild félags til þess að eignast eigin hluti skv. 1. 

mgr. 55. gr. hl. er í aðalatriðum háð því tvennu að stjórn hafi heimild frá hluthafafundi þar 
																																																								
138 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 478 og	Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 213.	
139 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 213.; Sjá frekari umfjöllun um reglur XII. kafla hl. í Stefán 
Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 212–226.  
140 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 78.	
141 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 226.	
142 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 204.	
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sem komi fram hver sé hámarksfjöldi hluta sem félagið megi eignast og lægstu og hæstu 

fjárhæðir sem félagið megi reiða fram sem endurgjald fyrir hlutina, sbr. 2. mgr. sbr. 1. 

málsliður 3. mgr. 55. gr. hl., og að nægjanlegt fé sé til þess úr frjálsum sjóðum félagsins, sbr. 

4. mgr. 55. gr. hl.143  

Eignist félag hluti í andstöðu við reglur laganna ber því að láta þá af hendi svo fljótt sem 

auðið er og eigi síðar en sex mánuðum eftir að það eignaðist þá. Sama gildir um veð, sbr. 60. 

gr. hl. Ef félagið lætur ekki hlutina af hendi á réttum tíma ber stjórn þess að hlutast til um að 

lækka hlutaféð sem nemur nafnvirði þeirra, sbr. 61. gr. laganna. Ekki er tekið á því í lögunum 

hvaða afleiðingu það hefði ef stjórn myndi ekki hlutast til um að lækka hlutaféð undir þessum 

kringumstæðum. Að öllum líkindum bæru stjórnarmenn skaðabótaábyrgð í þeim tilvikum.144 

Reglur um úthlutun standa því ekki í vegi að félag geti lækkað hlutafé sitt að vissum 

skilyrðum fullnægðum. Skilyrði fyrir slíkri lækkun koma fram í VII. kafla hl. og miða þau að 

því að hagur kröfuhafa skerðist ekki vegna lækkunarinnar.145 Gerð er sú krafa að ákvörðun 

um lækkun hlutafjár sé tekin af hluthafafundi nema um sé að ræða hlutafjárlækkun skv. 54. 

gr. laganna sem fjallar um heimild til lækkunar hlutafjár með innlausn hluta, sbr. 1. mgr. 51. 

gr. hl. Misflóknar reglur gilda um lækkun hlutafjár eftir því hver tilgangur lækkunarinnar er. 

Einfaldastar eru reglunnar í þeim tilvikum sem tilgangur lækkunarinnar er einungis að jafna 

tap. Ástæðan fyrir því er sú að hagsmunir kröfuhafa félagsins standa almennt ekki á móti því, 

þar sem eigið fé félagsins er hvort eð er orðið minna eða jafnt og hlutafé félagsins var í 

upphafi.146 Hluthafafundi ber að tilkynna hlutafélagaskrá ákvörðun um lækkun hlutafjár til 

jöfnunar taps í samræmi við reglur XVII. kafla hl. strax og hlutafjárlækkunin hefur farið fram, 

sbr. 52. gr., sbr. 5. mgr. 51. gr. laganna.  

Sé ætlunin að nýta lækkunarfjárhæðina að hluta til eða öllu leyti til þess að endurgreiða 

hluthöfum hlutaféð með einhverjum hætti skv. 2.–4. tl. 2. mgr. 51. gr. hl., gilda flóknari reglur 

um lækkunina þar sem slíkar ráðstafanir eru almennt varhugaverðar kröfuhöfum. Í fyrsta lagi 

verður stjórn að hafa lagt fram slíka tillögu fyrir hluthafafund eða samþykkt, sbr. 1. málsliður 

3. mgr. 51. gr. laganna. Í öðru lagi verður að fylgja með tilkynningu um lækkun hlutafjár 

																																																								
143 Með frjálsum sjóði er átt við sjóð sem er til frjálsrar ráðstöfunar fyrir félagið. Hann getur myndast vegna 
rekstrarhagnaðar fyrri ára eða í tengslum við lækkun hlutafjár. Með bundnum sjóði er á hinn bóginn átt við sjóð 
sem er háður tilteknum böndum á grundvelli laga eða samþykkta viðkomandi félags. Sjá Stefán Már Stefánsson: 
Hlutafélagaréttur, bls. 216–218.; Sambærilegar reglur gilda í tilviki einkahlutafélaga en þau geta aldrei átt meira 
en 10% af eigin fé lengur en í sex mánuði. Þá er þeim einungis heimilt að fjármagna kaup á eigin hlutum úr 
frjálsum sjóðum félagsins, sbr. 1. mgr. 38. gr. ehl. og mega ekki taka eigin hluti að veði til tryggingar lánum til 
hluthafa, sbr. 3. mgr. 38. gr. sbr. 79. gr. ehl.	
144 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 211.	
145 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 190 og Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 83.	
146 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 192.	
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yfirlýsing undirrituð af öllum aðalmönnum stjórnar félags og endurskoðanda um að skuldir 

við kröfuhafa félags séu því ekki til fyrirstöðu að hlutafjárlækkun geti farið fram, sbr. 3. mgr. 

53. gr. hl. Í þriðja lagi verða að vera fyrir hendi eignir, er svara a.m.k. til hlutafjárins og 

lögmætra varasjóða eftir lækkunina, sbr. 2. málsliður 3. mgr. 51. gr. hl. Þá ber í fjórða lagi að 

birta tvisvar í Lögbirtingablaðinu áskorun til kröfuhafa félagsins um að tilkynna kröfur sínar 

til félagsstjórnar innan tveggja mánaða frá fyrstu birtingu áskorunarinnar, sbr. 1. málsliður 1. 

mgr. 53. gr. hl. Félaginu er óheimilt að framkvæma hlutafjárlækkunina ef það hefur ekki 

greitt tilkynntar gjaldfallnar kröfur og sett fullnægjandi tryggingu fyrir greiðslu ógjaldfallinna 

krafna, sbr. 2. málsliður 1. mgr. 53. gr. laganna. Ráðherra, eða þeir sem hann hefur framselt 

vald sitt, getur þó veitt undanþágu frá innköllunarskyldunni skv. 1. mgr. 53. gr. hl., ef sannað 

þykir að félagið eigi fyrir skuldum og ljóst þykir að kröfuhafar félagsins bíði ekki af því tjón, 

sbr. 2. mgr. 53. gr. laganna.  

Reglur um úthlutun hafa sætt einhverri gagnrýni þótt ekki eins mikilli og reglan um 

lágmarkshlutafé.147 Gagnrýnin hefur til dæmis lotið að því að reglur um úthlutun setji 

einungis skorður við úthlutun fjármuna úr félaginu en geri engar kröfur um að verðmæti að 

baki hlutafénu verði að vera til staðar í félaginu. Engar skorður eru t.d. settar við því að 

félagið nýti verðmæti að baki hlutafénu í áhættusöm viðskipti.148 

 

3.2.2 Bann við fjárhagslegri aðstoð 

Í hlutafélagalögum er að finna strangar reglur sem banna hlutafélögum að veita tilteknum 

aðilum fjárhagslega aðstoð í formi láns eða tryggingar. Reglur um bann við fjárhagslegri 

aðstoð hafa stundum verið sagðar tengjast reglum um lögbundið hlutafé. Að nánar athuguðu 

máli sést að engin nauðsynleg tengsl eru á milli þessara reglna. Reglan um bann við 

fjárhagslegri aðstoð er fortakslaus ólíkt reglunni um lögbundið hlutafé, sem setur ekki bann 

við því að félag geti úthlutað peningum til hluthafanna heldur setur því ákveðin mörk. Reglan 

um bann við fjárhagslegri aðstoð er skýr og afdráttarlaus, jafnvel þótt hagnaðar félags sé mjög 

mikill.149 Reglan hefur aftur á móti náin tengsl við reglu VIII. kafla hl. um öflun hlutafélags á 

eigin hlutum.150 

																																																								
147 Eilís Ferran: Principles of Corporate Finance Law, bls. 181–184 og Paul Davies: Introduction to Company 
Law, bls. 84.	
148 Fritz Ewang: An Analysis and Critique of the EU´s Minimum Capitalization Requirement, bls. 20–22. 	
149 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 86.	
150 Eilís Ferran: Principles of Corporate Finance Law, bls. 270.	
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Ástæða þess að löggjafanum hefur þótt nauðsyn til þess að setja strangar reglur sem banna 

hlutafélögum að veita tilteknum aðilum fjárhagslega aðstoð í formi láns eða tryggingar er sú 

að slíkir gerningar þykja almennt tortryggilegir.151  

1. mgr. 104. gr. hl. setur almennt bann við því að hlutafélag veiti hluthöfum, 

stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum félagsins eða móðurfélags lán eða setji tryggingu 

fyrir þá. Bannið nær jafnframt til þeirra sem eru giftir, í óvígðri sambúð, skyldir að feðgatali 

eða niðja ellegar standa fyrrgreindum aðilum að öðru leyti sérstaklega nærri.  

Í ákvæðinu felst að dótturfélag má ekki veita lán eða setja tryggingu fyrir hluthafa, 

stjórnarmenn eða framkvæmdastjóra móðurfélags eða aðila þeim tengdum, en ekkert er því til 

fyrirstöðu að móðurfélagið veiti sömu aðilum í dótturfélagi lán.   

Bannákvæði 1. mgr. 104. gr. hl. hefur m.a. þann tilgang að vernda hagsmuni kröfuhafa 

félagsins, þar sem gerningar á borð við þessa eru til þess fallnir að geta leitt til óréttmæts 

hagnaðar lántaka á kostnað félagsins og kröfuhafa þess.152  

Bannákvæðið nær ekki til venjulegra viðskiptalána, sbr. 1. mgr. 104. gr. hl. Í sumum 

tilvikum kann að reynast erfitt að greina á milli venjulegra og leyfilegra viðskiptalána og 

ólögmætra lána. Niðurstaðan af því hvort lánið teljist lögmætt ræðst af því hvort lánið sé liður 

í viðskiptum sem eru venjubundin bæði í fyrirtækinu og almennt í slíkum fyrirtækjum.153  

Í 2. mgr. 104. gr. hl. er lagt bann við því að hlutafélag veiti lán eða setji fram tryggingu til 

þess að fjármagna kaup á hlutum í því eða móðurfélagi þess, hvort sem móðurfélagið er 

hlutafélag eða einkahlutafélag. Bannið gildir ekki um kaup starfsmanna félagsins eða tengds 

félags á hlutum eða kaup á hlutum fyrir þá. Í ákvæðinu felst því að hlutafélag geti ekki 

fjármagnað eigin yfirtöku eða móðurfélags þess. 

Tilgangur ákvæðisins er að verja hagsmuni kröfuhafa og félagsins sjálfs gegn því að 

hlutafélag verði nýtt til þess að fjármagna kaup annarra á hlutum í því sjálfu með því að 

leggja sjálft fram fé í því skyni.154 Slíkur gerningur væri varhugaverður fyrir kröfuhafa 

félagsins, þar sem hann myndi leiða til þess að skuldastaða félagsins yrði veikari en 

eignastaðan ekki sterkari að sama skapi.  

Möguleikar kaupanda til þess að láta hið keypta fyrirtæki greiða kaupverðið eða verulegan 

hluta þess eru nokkrir þrátt fyrir framangreinda reglu. Ekkert er því til fyrirstöðu að kaupandi 

geti greitt afborganir af kaupverðinu með launum sínum eða löglega greiddum arði úr 
																																																								
151 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 226.	
152 Eilís Ferran: Principles of Corporate Finance Law, bls. 269 og Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 
228. 	
153 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 228–229.	
154 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 229 og Davíð Þorláksson: „Sjálfsfjármögnunarbann: Um 2. 
mgr. 104. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995“, bls. 626.	
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félaginu eða móðurfélagi þess. Þá er hugsanlegt fyrir hluthafa að komast fram hjá reglunni 

með því að láta hlutafélag veita öðru hlutafélagi lán til kaupa á hlutum í því en sameina síðan 

fyrrnefnda félagið því síðarnefnda. Yfirtekna félaginu er svo slitið við samrunan og við 

þennan gerning ætti yfirtökufélagið ekki að vera bundið af ákvæðum 2. mgr. 104. gr. hl.155   

Ákvæði 1. og 2. mgr. 104. gr. hl. eiga ekki við lán eða tryggingu móðurfélags til 

dótturfélags, sbr. 6. mgr. sama ákvæðis, svo lengi sem lánið eða tryggingin felur ekki í sér 

framlag til að fjármagna kaup á hlutum í því. Þá er ekkert sem stendur því í vegi að 

móðurfélag geti veitt dótturfélagi lán eða önnur framlög.156  

Þeim sem fær í hendur greiðslu í andstöðu við 1. og 2. mgr. 104. gr. hl. ber að endurgreiða 

hana með dráttarvöxtum, sbr. 4. mgr. sama ákvæðis. Þar að auki telst lán til hluthafa og 

stjórnarmanna sem eru óheimil skv. lögum um hl. eða ehl. til skattskyldra gjafa skv. 4. tl. 7. 

gr. A tsl. Í 5. mgr. 104. gr. hl. er að finna hlutlæga ábyrgðarreglu sem felur í sér að ef ekki er 

unnt að endurgreiða féð eða afturkalla tryggingu, þá eru þeir sem gerðu eða framkvæmdu 

ráðstöfun skv. 1. eða 2. mgr. 104. gr. hl. persónulega ábyrgir fyrir tapi félagsins. Lán sem 

veitt er í andstöðu við framangreindar reglur telst ávallt ógilt en trygging er það ekki nema 

viðsemjandi hafi vitað eða mátt vita að tryggingin hafi verið sett andstætt þessum ákvæðum, 

sbr. 3. mgr. 104. gr. hl.  

 

3.2.3 Hæfisskilyrði  

Ein af þeim leiðum sem farnar hafa verið til þess að skapa mótvægi við regluna um 

takmarkaða ábyrgð er að setja hæfisskilyrði sem stofnendur, stjórnarmenn og 

framkvæmdastjórar hlutafélaga verða að uppfylla. 

Þeir aðilar sem geta stofnað hlutafélög eru einstaklingar, íslenska ríkið og stofnanir þess, 

sveitarfélög og stofnanir þeirra, skráð hlutafélög, skráð samvinnufélög, önnur skráð félög með 

takmarkaða ábyrgð, skráð sameignarfélög, skráð samlagsfélög og sjálfseignarstofnanir sem 

eru undir opinberu eftirliti, sbr. 1. málsliður 3. mgr. 3. gr. hl. Miðað er við að lögaðilar geti 

aðeins stofnað hlutafélag hafi þeir fast skipulag og/eða opinbera skráningu.157 Hliðstæð félög 

og stofnanir, sem eru heimilisföst í EES-ríki, aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka 

Evrópu eða í Færeyjum, geta einnig stofnað hlutafélag hér á landi enda sanni þau heimilisfesti 

sitt, sbr. 3. málsliður 3. mgr. 3. gr. hl. Einstaklingar og lögaðilar í öðrum löndum þurfa að fá 

																																																								
155 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 230 og Paul Krüger Andersen: Aktie- og anpartsselskabsret, 
bls. 282–283.	
156 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 231. 	
157 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 51. 
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undanþágu frá ráðherra til þess að geta stofnað félag hér á landi, sbr. 2. málsliður 3. mgr. 3. 

gr. hl.  

Stofnandi má hvorki hafa farið fram á eða vera í greiðslustöðvum né bú hans vera undir 

gjaldþrotaskiptum. Ef stofnandi er einstaklingur þarf hann að vera lögráða, sbr. 4. mgr. 3. gr. 

hl.158 Augljós rök eru fyrir því að stofnandi geti ekki verið aðili sem hefur ekki stjórn á eigin 

búi. Sömu kröfur eru gerðar til þeirra sem undirrita stofnsamning og önnur stofnskjöl fyrir 

hönd lögaðila, sbr. 5. mgr. 3. gr. gþl.  

Af framangreindu má ljóst vera að afar litlar kröfur eru gerðar til hæfis stofnanda 

hlutafélags í gildandi lögum. Enginn áskilnaður er þannig gerður um menntun eða 

starfsreynslu og þá eru engar skorður settar við því hvort stofnandinn hafi áður hlotið dóm 

fyrir refsiverðan verknað eða sé jafnvel að afplána refsiverðan dóm þegar hann ákveður að 

stofna hlutafélag. Það stendur því ekkert því í vegi í gildandi rétti að einstaklingur sem er að 

afplána stórfellt fjármuna- eða efnahagsbrot geti stofnað hlutafélag, enda fullnægi hann 

framangreindum hæfisskilyrðum hl. og öðrum skilyrðum sem lögin setja fyrir stofnun 

hlutafélags á borð við greiðslu lágmarkshlutafjár.159  

Löggjafinn hefur talið að kröfuhöfum standi frekari vernd af því að gerðar séu ríkari 

kröfur til hæfis stjórnarmanna og framkvæmdastjóra hlutafélags en stofnanda þess. Eðlilegt er 

að gerðar séu meiri kröfur til þeirra aðila sem fara með stjórn og daglegan rekstur félags en 

þess sem stofnar það. Stjórnendur og framkvæmdastjórar verða að fullnægja vissum 

almennum og sérstökum hæfisskilyrðum til þess að teljast hæfir til þess að gegna starfi sínu. 

Sérstöku hæfisskilyrðin varða hagsmuni kröfuhafa með mjög takmörkuðum hætti og verður 

því ekki fjallað um þau hér, heldur miðast umfjöllunin við almennu hæfisskilyrðin sem geta 

haft talsverða þýðingu fyrir kröfuhafa.160   

Í 66. gr. hl. er að finna almenn hæfisskilyrði sem stjórnarmenn og framkvæmdastjórar 

verða að fullnægja til þess að geta starfað sem slíkir. Líkt og í tilviki stofnenda gerir ákvæðið 

kröfu um að þeir verði að vera lögráða. Þá verða þeir að vera fjár síns ráðandi. Í því felst að 

bú þeirra má ekki vera undir gjaldþrotaskiptum. Ekki er því gerð sú krafa í lögunum að 

viðkomandi hafi aldrei áður verið sviptur forræði sínu. Enn fremur hefur það ekki áhrif á hæfi 

																																																								
158 Lögráða verða menn 18 ára nema þeir hafi stofnað til hjúskapar fyrir þann aldur, sbr. 1. gr. lögræðislaga nr. 
71/1997. Lögráða maður er sjálfráða og fjárráða, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 1. gr. laganna. Heimilt er að svipta menn 
lögræði að öllu leyti eða að hluta séu viss skilyrði fyrir hendi skv. II. kafla laganna.  
159 Þann 22. febrúar 2016 var lagt fram frumvarp um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um 
einkahlutafélag sem hefur það markmið að takast á við kennitöluflakk. Í frumvarpinu felst m.a. að við 2. málsl. 
4. mgr. 3. gr. hl. bætist við að stofnandi megi ekki hafa á síðustu þremur árum verið í forsvari fyrir tvö félög eða 
fleiri sem hafa orðið gjaldþrota. Um efni þessa frumvarps verður fjallað í 5. kafla. Sjá Þskj. 874, 145. lögþ. 
2015–16, bls. 1 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).  
160 Sjá umfjöllun um sérstök hæfisskilyrði í Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 324–326. 
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framkvæmdastjóra eða stjórnarmanna til þess að gegna starfi sínu ef þeir eru í 

greiðsluaðlögun skv. lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga nr. 101/2010.  

Þar að auki mega stjórnarmenn og framkvæmdastjórar ekki hafa á síðustu þremur árum í 

tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum 

hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot 

eða opinber útgjöld, sbr. 1. mgr. 66. gr. hl. Ákvæðið gerir áskilnað um dóm vegna 

viðkomandi brota en gerir engar kröfur um að brot verði að vera af tilteknu alvarleikastigi. 

Stjórnarmenn og framkvæmdastjórar teljast því vanhæfir ef þeir hafa hlotið skilorðsbundinn 

dóm eða dóm sem felur í sér lága sektargreiðslu á síðustu þremur árum vegna háttsemi sem 

fellur undir einhver þeirra laga sem tilgreind eru í ákvæðinu. Ákvæðið gerir kröfu um að 

brotið verði að vera tengt atvinnurekstri. Ef einstaklingur fremdi stórfellt bankarán í frítíma 

sínum og hlyti fyrir það dóm myndi ákvæðið því ekki útiloka hann frá því að gegna stöðu 

framkvæmdastjóra eða sitja í stjórn hlutafélags næstu þrjú árin. Þá myndi það ekki heldur 

útiloka þátttöku í stjórnun félags ef viðkomandi væri dæmdur fyrir stórfellda líkamsárás skv. 

2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hgl.).161   

Þótt það komi ekki beinlínis fram má ráða af orðum 66. gr. hl. að stjórnarmenn og 

framkvæmdastjórar geti einungis verið einstaklingar. Þeir verða að uppfylla hæfisskilyrðin út 

starfstímann. Því getur það vel gerst að framkvæmdastjóri eða stjórnarmaður sem uppfyllir öll 

almennu hæfisskilyrðin í upphafi geri það ekki á síðari stigum. Missi framkvæmdastjóri 

almennu hæfisskilyrðin ber stjórn að segja honum upp störfum, enda hafi hann ekki látið af 

störfum sjálfviljugur, og ráða nýjan mann í hans stað, sbr. 1. mgr. 65. gr. hl. Í tilviki 

stjórnarmanns bæri varamanni að taka sæti hans en ef engum slíkum væri til að dreifa hvíldi 

skylda á hinum stjórnarmönnunum til þess að efna til kjörs nýs stjórnarmanns fyrir þann tíma 

sem eftir væri af stjórnarkjörinu, sbr. 2. mgr. 64. gr. hl. Með lögum um hlutafélög nr. 32/1978 

var ákveðið að hætta að gera skilyrði um að stjórnarmenn þyrftu að eiga hlut í félaginu þar 

sem það þótti ekki hafa neina hagnýta þýðingu.162 Allar götur síðan hefur ekki verið gerð 

krafa um að framkvæmdastjórar eða stjórnarmenn þurfi að vera hluthafar.  

Engar kröfur eru gerðar til menntunar eða starfsreynslu framkvæmdastjóra eða 

stjórnarmanna hlutafélaga eða um að þeir þurfi að hafa óflekkað mannorð. Hafa ber þó í huga 

að almennu hæfisreglurnar í 66. gr. hl. eru lágmarksreglur og því getur í sérlögum verið að 
																																																								
161 Í fyrrgreindu frumvarpi frá 22. febrúar 2016 um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um 
einkahlutafélag felst m.a. að við 66. gr. hl. bætist við ný málsgrein þess efnis að stjórnarmenn og 
framkvæmdastjórar megi ekki á síðustu þremur árum hafa verið í forsvari fyrir tvö félög eða fleiri sem hafa 
orðið gjaldþrota. Um efni þessa frumvarps verður fjallað í 5. kafla. Þskj. 874, 145. lögþ. 2015–16, bls. 1 
(ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).  
162 Alþt. 1977–1978, A-deild, bls. 457. 
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finna frekari kröfur til stjórnarmanna.163 Að sama skapi geta samþykktir félags haft að geyma 

almenn skilyrði sem stjórnendur og framkvæmdastjórar verða að fullnægja til þess að geta 

starfað sem slíkir fyrir félagið. Allar líkur eru á því að slíkar reglur væru bindandi, jafnvel 

þótt þær myndu þrengja verulega þann hóp sem gæti sinnt stjórnarstarfi fyrir félagið.164 

 

3.2.4 Skylda bókhaldsskyldra aðila til að gefa bú sitt upp til gjaldþrotaskipta 

Möguleiki er á því að misnota félagaformið og regluna um takmarkaða ábyrgð með öðrum 

hætti en með því að úthluta fjármunum úr félaginu. Eigið fé félags er sú fjárhæð sem eftir 

stendur þegar búið er að draga skuldir félags frá eignum þess.165 Það segir sig sjálft að 

hagsmunir kröfuhafa standa að því að þessi fjárhæð sé sem hæst. Til þess að unnt sé að skapa 

fullnægjandi réttarvernd fyrir kröfuhafa þarf réttarumhverfið að vera uppbyggt þannig að 

settar séu skorður við úthlutun fjármuna úr félagi með takmarkaða ábyrgð, eins og fjallað var 

um í köflum 3.2.1. og 3.2.2. Jafnframt er nauðsynlegt að settar séu skorður við heimild félags 

til þess að gangast undir skuldbindingar.  

Hagsmunir kröfuhafa af því að félag gangist undir auknar skuldbindingar eru ekki jafn 

augljósir og hagsmunir þeirra af því að félagið úthluti eignum til hluthafanna. Í kafla 2.4.2 var 

vikið að því að einn af ókostum reglunnar um takmarkaða ábyrgð væri sá að hluthafar hafa 

nánast enga hagsmuni af því að gefa félag upp til gjaldþrotaskipta, sama hversu illa félagið 

stendur fjárhagslega. Kröfuhafarnir bera áhættuna af áframhaldandi rekstri. Ekki er útilokað 

að hluthafarnir geti snúið við rekstri félagsins og efnt skuldbindingar sínar við kröfuhafana 

með því að halda áfram rekstri þótt líkindin fyrir því kunni oft á tíðum að vera lítil. Vegna 

augljósra hagsmuna hluthafanna af áframhaldandi rekstri hefur þótt ástæða til þess að setja 

reglur sem miða að því að stjórnendum félags verði ekki algjörlega í sjálfsvald sett við hvaða 

aðstæður skylt sé að gefa félagið upp til gjaldþrotaskipta.  

Í 2. mgr. 64. gr. gþl. er að finna reglu sem felur það í sér að þar til bærum stjórnendum 

bókhaldsskylds félags beri skylda til þess að gefa félagið upp til gjaldþrotaskipta ef það getur 

ekki staðið í fullum skilum við kröfuhafa sína þegar kröfur þeirra falla í gjalddaga og ekki 

verður talið sennilegt að greiðsluörðugleikar félagsins muni líða hjá innan skamms. 

Félagsstjórn er þar til bær aðili í tilviki hlutafélaga, sbr. 1. mgr. 105. gr. hl.  

																																																								
163 Slíkar kröfur er t.d. að finna í 52. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, 31. gr. laga nr. 129/1997 um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og 54. gr. laga nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi.  
164 Mads Henry Andenæs: Aksjeselskapsrett, bls. 122, Mads Henry Andenæs: Aksjeselskaper og 
allmennaksjeselskaper, bls. 252–253 og Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 323–324. 
165 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 92.  



	 41 

Það hvort félagsstjórn sé skylt að gefa félagið upp til gjaldþrotaskipta ræðst af 

greiðslufærni félagsins en ekki eignastöðu.166 Með öðrum orðum snýst spurningin um það 

hvort félag geti staðið í fullum skilum við kröfuhafa sína en ekki hvort eignir þessu séu meiri 

en skuldir. Ástæðan fyrir þessu er sú að félag getur vel verið greiðslufært þótt eignastaða þess 

sé neikvæð.  

Áskilnað ákvæðisins um að félagið geti ekki staðið í fullum skilum við kröfuhafa sína er 

rétt að skýra svo að þótt kröfuhafi geti efnt skuldbindingar sínar að hluta komi það ekki í veg 

fyrir skyldu hans til þess að gefa félagið upp til gjaldþrotaskipta. Ákvæðið felur þó ekki í sér 

skilyrðislausa skyldu félaga til þess að gefa félag sitt upp til gjaldþrotaskipta í þessum 

tilvikum, þar sem jafnframt er gerð krafa um að ógjaldfærni félagsins muni ekki líða hjá innan 

skamms. Eðlilegar skýringar kunna að vera fyrir því að félag geti ekki ávallt efnt allar 

skuldbindingar sínar að fullu á gjalddaga og því er félögum veitt ákveðið svigrúm til þess að 

bæta greiðslustöðu sína. Ákvæðið sjálft er ekki nákvæmt um það hversu langt slíkt svigrúm 

geti verið en lengd þess ræðst að öllum líkindum af hverju tilviki fyrir sig. Við matið verður 

því að taka mið af mismunandi staðháttum og aðstæðum. Eðlilegt getur verið í vissum 

atvinnugreinum að tekjur í rekstri skiptist mjög ójafnt yfir árið. Í slíkum tilfellum og öðrum 

tilfellum þar sem lægð er í atvinnugrein, er metið hversu langur greiðsludráttur er hjá félögum 

í sömu atvinnugrein við sömu aðstæðu og það borið saman við viðkomandi tilvik. Fresturinn 

getur þó aldrei orðið margir mánuðir eða ár, þar sem ákvæðið leggur til grundvallar að hann 

eigi að vera skammur.167 

Gefi félagsstjórn félagið ekki upp til gjaldþrotaskipta þegar henni er það skylt skv. 2. mgr. 

64. gr. gþl. bera stjórnarmennirnir skaðabótaábyrgð gagnvart kröfuhöfum félagsins að því 

leyti sem kröfuhafarnir fara af þessum sökum á mis við fullnustu krafna sinna, nema 

stjórnarmennirnir geti sýnt fram á að sú vanræksla hafi ekki verið þeim saknæm, sbr. 2. mgr. 

64. gr. gþl. Með lögum nr. 95/2010 var fyrst kveðið á um það hvaða afleiðingar það hefði ef 

félag væri ekki gefið upp til gjaldþrotaskipta í þessum tilvikum. Fram að því hafði þó verið 

litið svo á í framkvæmd og fræðikenningum að sú háttsemi gæti fellt skaðabótaskyldu á 

stjórnarmenn.168 Með lögunum var tekinn af allur vafi um að stjórnendur lögaðila bæru 

bótaábyrgð við þessar aðstæður. Þá fólu lögin í sér þá breytingu að horfið var frá þeirri 

framkvæmd að byggja ábyrgðargrundvöllinn á sakarreglunni og þess í stað var ákveðið að 

																																																								
166 Ása Ólafsdóttir: Handbók, Gjaldþrotaskipti o.fl., bls. 107. 
167 Ása Ólafsdóttir: Handbók, Gjaldþrotaskipti o.fl., bls. 107. 
168 Þskj. 768, 138. lögþ. 2009–2010, A-deild, bls. 13 (óbirt í A-deild Alþt.). 	
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byggja hann á sakarlíkindareglunni.169 Ástæðan var sú að erfitt þótti að sýna fram á það tjón 

sem háttsemi fyrrum stjórnanda átti að hafa valdið í framkvæmd og því var ákveðið að skerpa 

bæri á ábyrgð stjórnenda lögaðila með það að markmiði að þeir sinntu betur skyldu sinni skv. 

2. mgr. 64. gr. gþl.170 Ekki hefur verið talið að vanræksla á því að gefa félag upp til 

gjaldþrotaskipta þegar það er skylt varði eitt og sér refsingu, heldur þurfi eitthvað meira að 

koma til.171  

 

3.2.5 Heimild ráðherra til þess að krefjast félagsslita 

Samkvæmt 1. mgr. 107. gr. hl. skal ráðherra gera kröfu um það fyrir dómi að félag verði tekið 

til félagsslita séu vissar aðstæður fyrir hendi sem taldar eru upp í fimm töluliðum. Ákvæðið 

þjónar m.a. þeim tilgangi að vernda hagsmuni kröfuhafa. Samkvæmt 1. tl. ákvæðisins ber 

ráðherra að krefjast þess að félagi verði slitið þegar hluthafafundur vanrækir lagalega skyldu 

sína í þeim efnum. Dæmi um slíkt tilvik er vanræksla á greiðslu hlutafjárloforðs skv. 18. gr. 

hl. 2. tl. ákvæðisins hefur takmarkaða þýðingu fyrir kröfuhafa en hann kveður á um að skylt 

sé að slíta hlutafélagi þegar hluthafar verða færri en tveir enda sé ekki bætt úr því innan 

tveggja mánaða.172 Í 3. tl. ákvæðisins er lögð skylda á ráðherra að krefjast slita á félagi í þeim 

tilvikum sem félagið vanrækir að tilkynna hlutafélagaskrá um stjórn eða stjórnarmenn, sem 

fullnægja lögákveðnum skilyrðum, innan árs frá lokum lögmælts frests til þess eða hefur ekki 

framkvæmdastjóra. Töluliðurinn á að sporna gegn því að félag geti verið starfrækt með 

stjórnarmenn sem fullnægja ekki hæfisskilyrðum laganna. Þá er ráðherra skylt skv. 4. tl. 

ákvæðisins að krefjast slita á félagi í þeim tilvikum sem endurskoðaðir og samþykktir 

ársreikningar hafa ekki verið sendir ársreikningaskrá fyrir þrjú síðustu reikningsár í samræmi 

við árl. Tilgangur töluliðarins er að slíta óvirkum félögum sem eru raunverulega hætt 

starfsemi.173 Þar sem meginþorra íslenskra félaga er ekki skylt að semja ársreikninga, eins og 

komið var inn á í kafla 3.1.1, á töluliðurinn einungis við lítinn minnihluta félaga. Í 5. tl. 

ákvæðisins er svo lögð skylda á ráðherra að krefjast félagsslita undir þeim kringumstæðum 
																																																								
169 Sakarreglan hefur verið skilgreind þannig að maður beri skaðabótaábyrgð á tjóni sem hann veldur með 
saknæmum og ólögmætum hætti, enda sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar hagsmunum sem 
verndaðir eru með skaðabótareglum. Það er og skilyrði að sérstakar huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um 
tjónvald, svo sem æska eða skortur á andlegu heilbrigði. Sjá Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 58.; 
Sakarlíkindareglan felur í sér að tjónvaldur, eða sá sem ber ábyrgð á honum, hefur sönnunarbyrði fyrir því að sú 
háttsemi sem olli tjóni hafi ekki verið saknæm. Sjá Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 
325. 
170 Þskj. 768, 138. lögþ. 2009–2010, A-deild, bls. 13 (óbirt í A-deild Alþt.) og Ása Ólafsdóttir: Handbók, 
Gjaldþrotaskipti o.fl., bls. 108.	
171 Ása Ólafsdóttir: Handbók, Gjaldþrotaskipti o.fl., bls. 108–109.	
172 Ekki er samsvarandi ákvæði í ehl. enda getur ehl. verið starfrækt með einungis einum hluthafa, sbr. 12. gr. 
laganna.  
173 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 34.	
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sem hlutafélagaskrá neitar um eða fellir úr gildi löggildingu skilanefndar skv. 4.–6. tl. 111. gr. 

hl.  

 

3.2.6 Heimild hlutafélagaskrár til afskráningar  

Ein af þeim leiðum sem löggjafinn hefur farið til þess að skapa mótvægi við regluna um 

takmarkaða ábyrgð er að veita hlutafélagaskrá heimild til þess að afskrá félög að vissum 

skilyrðum uppfylltum. Heimild til þessa er í 108. gr. hl. Þar segir í 1. mgr. að ef 

hlutafélagaskrá telur sig hafa upplýsingar um það, m.a. frá ársreikningaskrá, að hlutafélag hafi 

hætt störfum, sé án starfandi stjórnar, endurskoðenda eða stjórnunarmanns eða sinni ekki 

tilkynningarskyldu sinni til skrárinnar, skuli hlutafélagaskrá senda þeim sem eru eða ætla má 

að séu í fyrirsvari fyrir félagið samkvæmt skráningu þess ellegar síðasta skráðum 

stjórnarformanni eða stjórnarmönnum aðvörun þess efnis að félagið verði afskráð úr 

hlutafélagaskrá komi ekki fram upplýsingar innan þess frests sem skráin setur er veiti líkur 

fyrir því að félagið starfi enn. Í 2. mgr. kemur fram að ef ekkert svar berst eða ófullnægjandi, 

skuli birt í Lögbirtingablaðinu ein aðvörun um afskráningu til fyrirsvarsmanna félagsins og 

annarra sem hagsmuna eiga að gæta. Berist ekki fullnægjandi svar eða athugasemdir innan 

þess frests sem þar er tiltekinn, má fella skráningu hlutafélagsins niður. Hluthafar og 

kröfuhafar geta gert kröfu skv. 3. mgr. um að bú félagsins verði tekið til gjaldþrotaskipta 

innan árs frá afskráningu. Þá er óheimilt að ráðstafa nafni félagsins á þessum tíma. Persónuleg 

ábyrgð sem stjórnar- eða félagsmenn kunna að hafa undirgengist vegna skuldbindinga 

félagsins helst þrátt fyrir afskráningu, sbr. 4. mgr. Á meðan félagið er afskráð er litið á það 

sem óskráð félag samkvæmt 15. gr. hl. sem getur hvorki öðlast réttindi né tekið á sig 

skyldur.174  

Þau tilvik sem talin eru upp í ákvæðinu og geta verið grundvöllur afskráningar eiga það 

sammerkt að geta valdið miklum erfiðleikum fyrir opinbera innheimtumenn og aðra 

kröfuhafa.175 Æskilegt þykir því að hlutafélagaskrá geti gripið inn í við þessar aðstæður og 

komið í veg fyrir frekara tjón kröfuhafa.  

 

3.2.7 Riftunarreglur gjaldþrotaskiptalaga 

Í XX. kafla gþl. er að finna heimild til þess að höfða riftunarmál vegna vissra ráðstafana 

þrotamanns. Heimildin nær til þrotamanns hvort sem hann er maður, félag eða stofnun, sbr. 1. 

mgr. 1. gr. gþl. Riftunarreglurnar hafa sérstaka þýðingu í tilviki hlutafélaga þar sem mikil 

																																																								
174 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 417.	
175 Alþt. 1994–1995, A-deild, bls. 811. 
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freisting getur verið fyrir fyrirsvarsmenn félaga sem eiga við veruleg fjárhagsvandræði að etja 

að framkvæma ráðstafanir sem eru til þess fallnar að gera þeim lífið léttara fari félagið í 

gjaldþrot. Slíkar ráðstafanir geta verið fólgnar í undanskoti eigna eða eftirgjöf krafna til 

nákominna aðila176 eða í formi greiðslna til þeirra kröfuhafa sem hluthafi hins gjaldþrota 

félags vill eiga innhlaup hjá síðar.177  

Riftunarreglur gþl. gegna mikilvægu hlutverki við að tryggja það að jafnræði kröfuhafa 

við úthlutun bús náist með því að veita þrotabúinu kost á því að ónýta með afturvirkum hætti 

vissar ráðstafanir og endurheimta þannig verðmæti við gjaldþrotaskiptin.178 Riftunin er að 

meginstefnu til fólgin í því að þeim sem þarf að þola hana ber að greiða þrotabúinu peninga 

sem samsvara ávinningi viðkomandi af hinni riftanlegu ráðstöfun eða tjóni þrotabúsins. Sá 

sem þola þarf riftun heldur því sinni greiðslu.179 Gerð er undantekning frá þessu í 144. gr. gþl. 

þar sem þrotabúinu og þeim sem riftun beinist að er heimilt að skila fremur greiðslunni að því 

marki sem hún er enn til, enda verði það gert án óhæfilegrar rýrnunar verðmæta en jafna 

verðmætisrýrnun með peningagreiðslum.  

Á meðal þeirra riftunarákvæði gþl. sem gæti reynt á í tilviki hlutafélaga væri 131. gr. gþl. 

sem heimilar riftun gjafagerninga,180 133. gr. gþl. sem heimilar riftun vegna greiðslu launa, 

annars endurgjalds fyrir vinnu eða eftirlaun til nákominna,181 134. gr. gþl. sem heimilar riftun 

á óvenjulegum greiðslum,182 137. gr. gþl. sem felur í sér heimild til að rifta veðrétti eða 

öðrum tryggingarréttindum fyrir skuld sem áður hefur verið stofnað til, 139. gr. gþl. sem 

heimilar riftun á greiðslu skuldar og öðrum ráðstöfunum eftir frestdag183 og 141. gr. gþl.184   

																																																								
176 Hugtakið nákominn er afmarkað í 3. gr. gþl. Það nær m.a. til þeirra sem teljast hagsmunalega nákomnir. 
Maður og félag eða stofnun teljast hagsmunalega nákomin ef maðurinn eða einhver honum nákominn á 
verulegan hluta í félaginu eða stofnuninni, situr í stjórn eða stýrir daglegum rekstri, sbr. 4. tl. 3. gr. gþl. Þá teljast 
tvö félög eða stofnanir vera hagsmunalega nákomin í þeim tilvikum sem annað þeirra á verulegan hluta í hinu 
eða maður nákominn öðru þeirra á slíkan hluta ásamt því að sitja í stjórn eða stýra daglegum rekstri, sbr. 5. tl. 
ákvæðisins.  
177 Viðar Már Matthíasson: Endurheimt verðmæta við gjaldþrot, bls. 65.  
178 Viðar Már Matthíasson: Endurheimt verðmæta við gjaldþrot, bls. 64–65.  
179 Viðar Már Matthíasson: Endurheimt verðmæta við gjaldþrot, bls. 67.	
180 Gjafahugtak gjaldþrotaskiptalaga er skýrt rúmt og nær það m.a. til gagnkvæmra samninga þar sem verulegur 
munur er á endurgjaldi og því sem skuldarinn fær í hendur. Einnig myndi það falla undir gjafahugtak gþl. ef 
skuldari léti kröfu fyrnast af ásetningi. Sjá Viðar Már Matthíasson: Endurheimt verðmæta við gjaldþrot, bls. 78–
81. 
181 Ákvæðið hefur m.a. verið látið ná til þess þegar dótturfyrirtæki selur móðurfyrirtæki ráðgjöf fyrir óeðlilega 
hátt verð. Sjá Mads Henry Andenæs: Konkurs, bls. 234 og Viðar Már Matthíasson: Endurheimt verðmæta við 
gjaldþrot, bls. 97. Að sama skapi myndi líklega falla undir ákvæðið ef móðurfélag leigði dótturfélagi húsnæði 
eða áhöld fyrir óeðlilega hátt verð.  
182 Greiðslurnar geta verið óvenjulegar skv. ákvæðinu. Í fyrsta lagi ef greiðslueyrinn er óvenjulegur, í öðru lagi 
ef greiðslan er innt af hendi fyrr en eðlilegt væri og í þriðja lagi ef greidd var fjárhæð sem skert gat greiðslugetu 
þrotamannsins verulega.  
183 Frestdagur er skv. 1. málslið 1. mgr. 2. gr. gþl. sá dagur sem héraðsdómara berst beiðni um heimild til 
greiðslustöðvunar, til að leita nauðasamnings eða krafa um gjaldþrotaskipti. Fyrsti dagurinn af þessum telst 
frestdagur ef fleiri en einn koma til álita, sbr. 2. málsliður 1. mgr. 2. gr. gþl.  
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Riftunarreglur gjaldþrotaskiptalaga gegna óumdeilanlega mikilvægu hlutverki við að verja 

hagsmuni kröfuhafa gegn mögulegri misnotkun á hlutafélagaforminu.  

 

3.2.8 Svipting réttinda 

Heimild til þess að svipta menn réttindum, tímabundið eða varanlega er víða að finna í 

löggjöfinni. Aðalákvæðið um réttindasviptingu er að finna í 68. gr. hgl. Þar er í 2. mgr. 

ákvæðisins veitt heimild til þess að svipta með dómi í sakamáli, mann sem hefur verið 

dæmdur sekur um brot heimild sem hann hefur öðlast til að stunda starfsemi, sem opinbert 

leyfi, löggildingu, skipun eða próf þarf til að gegna. Sett er það skilyrði fyrir sviptingu í 

ákvæðinu að veruleg hætta sé á því, að sakborningur muni fremja brot í stöðu sinni eða 

starfsemi. Sé brotið stórfellt og viðkomandi telst ekki framar verður til að rækja starfann eða 

njóta réttindanna, veitir ákvæðið heimild til þess að svipta mann framangreindum rétti alfarið, 

sbr. 2. mgr. 68. gr. hgl. Að sömu skilyrðum fullnægðum er heimilt að svipta lögaðila 

réttindum varanlega, sbr. 3. mgr. 68. gr. hgl. Tímabundin svipting réttinda getur verið allt að 

fimm ár, sbr. 3. mgr. 68. gr. hgl.  

Sérákvæði í löggjöfinni um sviptingu réttinda ganga framar ákvæðum hgl., sbr. 4. mgr. 

68. gr. hgl. Sem dæmi um slík ákvæði má nefna 25. gr. laga um endurskoðendur nr. 79/2008, 

14. gr. laga um lögmenn nr. 77/1998, 22. gr. laga um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2015, 15. 

gr. laga um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007 og 11. gr. laga um leigubifreiðar nr. 134/2001. 

Ákvæði þessi eiga það sammerkt að viðkomandi aðilar hafa brotið alvarlega eða ítrekað gegn 

starfsskyldum sínum eða teljast ekki færir til þess að gegna starfi sínu lengur af öðrum 

ástæðum.  

Réttindasvipting hefur einkum verið reist á öryggis- og varúðarsjónarmiðum. Nánar 

tiltekið hefur verið talið að almanna- og einstaklingshagsmunir búi að baki því að heimilt sé 

að svipta rétthafa réttindum vegna brots sem hann hefur framið, þar sem það kann að gefa til 

kynna, að viðkomandi sé ekki hæfur til að fara með réttindin. Að sama skapi hefur 

réttindasvipting verið talin hafa varnaðaráhrif og verið til þess fallin að skapa ákveðið aðhald 

á meðal þeirra aðila sem njóta réttindanna.185 Hagsmunir kröfuhafa geta verið af því að 

heimilt sé að svipta þá rétthafa réttindum sem brotið hafa af sér, þó einkum í þeim tilvikum 

																																																																																																																																																																													
184 141. gr. gþl. er yfirleitt kölluð almenna riftunarreglan þar sem beiting hennar er ekki bundin við tilteknar 
ráðstafanir, eins og almennt í tilviki annarra riftunarreglna. Reglan hefur það hlutverk að vera öðrum 
riftunarreglum gþl. til fyllingar. Sérstaða reglunnar er fólgin í því að hún gerir enga kröfu um að ráðstöfun verði 
að hafa átt sér stað vissan tíma fyrir frestdag. Reglan nær því bæði yfir tilvik sem falla undir aðrar riftunarreglur 
gþl. en falla fyrir utan þær vegna fresta sem eiga við þær reglur, og aðrar ráðstafanir sem ekki er tekið á í 
sérstöku riftunarreglum gþl. Sjá Viðar Már Matthíasson: Endurheimt verðmæta við gjaldþrot, bls. 177.  
185 Alþt. 1957, A-deild, bls. 559–560.  
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sem þeir teljast af þeim sökum ekki færir til þess að sinna áfram því starfi sem réttindunum 

fylgja.   

 

3.2.9 Skaðabótaábyrgð  

Í XV. kafla hl. er að finna bótareglur sem hafa að mestu leyti skírskotun til almennra reglna 

skaðabótaréttarins. 186  Stofnendur, stjórnarmenn, framkvæmdastjórar, endurskoðendur, 

skoðunarmenn, matsmenn og rannsóknarmenn hlutafélags bera skaðabótaábyrgð á tjóni 

kröfuhafa sem má rekja til brots þeirra á ákvæðum hl. eða á samþykktum félagsins, sbr. 1. 

mgr. 134. gr. hl. Ákvæðið gildir hvort sem brot er framið af ásetningi eða gáleysi, sbr. 1. mgr. 

134. gr. hl. Brjóti sömu aðilar gegn öðrum lögum og kröfuhafi verður fyrir tjóni af þeim 

sökum, bera þeir skaðabótaábyrgð gagnvart kröfuhafanum samkvæmt sakarreglunni, líkt og 

hefði gilt um brot gagnvart ákvæðum hl. væri ekki XV. kafla hl. til að dreifa.187 Engu máli 

skiptir hvort félagið hafi verið fullgjaldfært þegar það átti viðskipti við kröfuhafann en vegna 

síðari réttarbrota sinna verði það ógjaldfært og kröfuhafinn verði fyrir tjóni vegna þess. 

Skaðabótaábyrgð er því ótvírætt fyrir hendi í þessum tilvikum.188   

Stjórnarmenn geta orðið skaðabótaskyldir skv. 1. mgr. 134. gr. hl. vegna athafnar- og 

athafnaleysisbrota. Af dómaframkvæmd að ráða virðist nokkuð mikið þurfa að koma til svo 

stjórnarmenn verði látnir bera skaðabótaábyrgð sökum vanrækslu eða athafnar. Það byggist á 

þeim rökum að of strangur bótamælikvarði sé til þess fallinn að skapa óæskilega mikla 

varfærni í stjórnunarstörfum og ógni þannig þeim markmiðum sem reglan um takmarkaða 

ábyrgð er reist á.189 Sú staðreynd að ábyrgð stjórnarmanna gagnvart kröfuhöfum sé bundin 

við þau tilvik þar sem brotið er gegn lögum eða samþykktum félagsins veitir kröfuhöfum ekki 

mikið lakari bótavernd en félaginu sjálfu, þótt bótavernd þess sé ekki bundin við sérstök 

tilvik, sbr. 1. mgr. 134. gr. hl. Ástæðan fyrir því er annars vegar sú að bótaábyrgð einstakra 

stjórnarmanna gagnvart félaginu kemur helst til greina þegar þeir hafa með saknæmum hætti 

brotið gegn lögum eða samþykktum félagsins og hins vegar sú að umræddir aðilar gætu borið 

skaðabótaábyrgð gagnvart kröfuhöfum samkvæmt almennu skaðabótareglunni í öðrum 

tilvikum.190 Í algerum undantekningartilvikum gætu stjórnendur í fyrsta lagi borið ábyrgð 

gagnvart félaginu vegna brots á trúnaðarskyldum enda feli þær ekki í sér sjálfkrafa brot gegn 

lögum eða samþykktum félagsins, í öðru lagi vegna hreinna viðskiptalegra ákvarðana, í þriðja 

																																																								
186 Alþt. 1977-1978, A-deild, bls. 489. 
187 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 373.	
188 Árni Harðarson: „Skaðabótaábyrgð stjórnenda hlutafélaga“, bls. 311–312. 
189 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 374.	
190 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 119. 
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lagi gæti í undantekningartilvikum verið unnt að samsama stjórnarmenn félaginu191 og í fjórða 

lagi væri hugsanlegt að stjórnarmenn bæru skaðabótaábyrgð vegna líkams- eða munatjóns.192  

Auk framangreindra aðila geta hluthafar borið bótaábyrgð gagnvart kröfuhöfum, enda 

valdi þeir þeim tjóni af ásetningi eða stórfelldu gáleysi með brotum á hl. eða samþykktum 

félagsins, sbr. 2. mgr. 134. gr. hl. Bótaskylda hluthafa kæmi einungis til skoðunar í algjörum 

undantekningartilvikum þar sem á þeim hvílir engin sérstök skylda til þess að vinna að 

hagsmunum félagsins eða annarra hluthafa. Dæmi um slíkt tilvik væri þegar hluthafi beitti sér 

fyrir því með atkvæði sínu að úthluta arði úr félagi þegar hann væri meðvitaður um að 

heimild stæði ekki til þess og ákvörðunin því ólögmæt.193 

Að meginstefnu til ber móðurfélag ekki ábyrgð á skuldum dótturfélags og öfugt. Aftur á 

móti geta tengsl á milli félaganna verið slík að rétt þykir að samsama þau.194 Sem dæmi um 

slíkt tilvik má nefna þegar sýnt þykir að móðurfélag fari í reynd með stjórn dótturfélags. Í því 

tilfelli gæti móðurfélag borið skaðabótaábyrgð gagnvart dótturfélagi, hluthöfum eða 

kröfuhöfum, enda sé fullnægt öllum bótaskilyrðum 1. mgr. 134. gr. hl. Bótaskyldan væri í 

þessum tilvikum reist á sambærilegum sjónarmiðum og þegar fyrirtæki eru látin bera ábyrgð á 

starfsmönnum sínum á grundvelli reglunnar um vinnuveitendaábyrgð.195  

Í Hrd. 2004, bls. 1060 (TL-rúllur) reyndi á álitaefni af þessu tagi. Í því máli höfðaði 

þrotabú TL rúllna ehf. (TL) skaðabótamál gegn fyrrum móðurfélagi sínu TV 

fjárfestingarfélagi ehf. (TV) og dótturfélagi þess síðarnefnda, Húsasmiðjunni hf. (H) vegna 

þess að eignir TL voru ekki lengur fyrir hendi þegar félagið var tekið til gjaldþrotaskipta. 

Talið var að TL hefði notið takmarkaðs sjálfstæðis gagnvart TV og H þar sem allir þræðir 

voru í raun í sömu hendi til að taka samræmda ákvörðun fyrir öll félögin í senn. Dómurinn 

lagði því til grundvallar að bæði TV og H hefðu haft raunveruleg yfirráð yfir TL í skilningi 3. 

mgr. 2. gr. hl. og haft stöðu sem móðurfélög þess. Talið var að TV og H bæru sameiginlega 

skaðabótaábyrgð á þeirri háttsemi sinni að stuðla að því að eignir dótturfélags þeirra, TL, 

gengju að verulegu leyti til H án þess að nein heimild stæði til slíkrar úthlutunar í lögum eða 

																																																								
191 Í samsömun felst að háttsemi B hefur sömu réttaráhrif fyrir A og að hinn síðarnefndi hefði viðhaft hana 
sjálfur. Sjá Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 59.; Fallist var á slíka samsömun í Hrd. 
1993, bls. 1653 (Mótorskip hf.). Í þeim dómi var talið að stjórnendur hlutafélagsins væru persónulega ábyrgir 
gagnvart tilteknum kröfuhafa félagsins á þeim grundvelli að félagið hefði ekki verið rekið sem hlutafélag í 
skilningi hl. og ekki starfað í samræmi við tilgang sinn.  
192 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 382–386. 	
193 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 386. 	
194 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 59 og Stefán Már Stefánsson: Samstæður 
hlutafélaga, bls. 116. 
195 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 123–124 og Bernhard Gomard: Aktieselskaber og 
Anpartsselskaber, bls. 90 og 104.  
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formleg ákvörðun lægi því til grundvallar. Skaðabótaábyrgð TV var reist á. 2. mgr. 108. gr. 

ehl. en H á almennum reglum skaðabótaréttarins.  

Á hinn bóginn er fremur ólíklegt að móðurfélag verði látið bera ábyrgð á skuldbindingum 

dótturfélags síns í þeim tilvikum sem dótturfélagið er gagngert stofnað til þess að hafa undir 

höndum áhættusaman atvinnurekstur án þess að hafa eigið fé til þess að geta staðið undir 

mögulegum skakkaföllum nema eitthvað meira komi til.196  

Þá stendur því ekkert í vegi að móðurfélag gangist sérstaklega undir ábyrgð á 

skuldbindingum dótturfélags með samningi eða líta megi svo á að í samningi sem móðurfélag 

geri fyrir hönd dótturfélags felist að hið fyrrnefnda taki á sig ábyrgð vegna skuldbindinga þess 

síðarnefnda þótt það komi ekki beinlínis fram í samningnum sjálfum.197 

 

3.2.10 Þvingunarúrræði og refsingar 

Í 152. gr. hl. er að finna þvingunarúrræði sem þeir aðilar sem bera skyldur skv. hl., 

félagssamþykktum eða ályktunum hluthafafundar geta þurft að sæta vanræki þeir þessar 

skyldur sínar. Áður en hlutafélagaskrá beitir þá viðurlögum í formi ákveðinna dagsekta eða 

vikusekta ber henni að veita þeim kost á því að inna skylduverk sitt af hendi. Ákvörðun 

hlutafélagaskrár um að leggja á dagsektir eða vikusektir með úrskurði er stjórnvaldsákvörðun 

sem hægt er að bera undir dómstóla innan eins mánaðar frá birtingu, sbr. 152. gr. laganna.198 

Ákvörðunin er þvingunarúrræði en ekki refsing.199 Hagsmunir kröfuhafa standa almennt til 

þess að unnt sé að þvinga framangreinda aðila til þess að verða við skyldum sínum.  

Lögð er refsing við tiltekinni háttsemi í XVIII. kafla hl. Samkvæmt 1. tl. 153. gr. hl. 

varðar það sektum eða fangelsi allt að tveimur árum að skýra vísvitandi rangt eða villandi frá 

högum hlutafélags eða öðru er það varðar með tilteknum birtingarmáta. Í 154. gr. hl. eru 

ákvæði sem hafa sambærilegan tilgang. Kröfuhafar hafa ríka hagsmuni af því að þær 

upplýsingar sem þeir fá um hlutafélög séu réttar. Til þess að það markmið náist er mikilvægt 

að heimild sé til þess að refsa þeim sem veita vísvitandi rangar upplýsingar.  

Það varðar sömu refsingu skv. 2. tl. 153. gr. hl. að brjóta vísvitandi gegn tilteknum 

ákvæðum hl. Stór hluti þeirra ákvæða sem refsing er lögð við hafa mikla þýðingu fyrir 

hagsmuni kröfuhafa. Má þar nefna reglur laganna um greiðslu hlutafjár, eigin hluti, úthlutun 

																																																								
196 Bernhard Gomard: Aktieselskaber og Anpartsselskaber, bls. 105 og áfram.; Sé dótturfélag gagngert stofnað 
með þessum hætti og sannað þykir að móðurfélag fari með raunveruleg yfirráð þess væri á hinn bóginn ágætis 
líkur til þess að ábyrgð væri lögð á móðurfélagið.  
197 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 116–117. 	
198 Páll Hreinsson: „Þvingunarúrræði stjórnvalda“, bls. 385 og Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín 
Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 122. 
199 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 409.	
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arðs og fjárhagslega aðstoð. Brot þau sem eiga undir 2. tl. 153. gr. hl. ættu almennt að 

fullnægja kröfum til skýrleika refsiheimilda, sbr. m.a. Hrd. 5. júní 2008 (385/2007) (Baugur) 

þar sem því var hafnað að 2. tl. 153. gr. hl. teldist ekki nægjanlega skýr refsiheimild þótt þar 

væri ekki sérstaklega mælt fyrir um refsiheimild, sem beitt yrði á hendur einstökum manni.200 

Þá varðar það sektum eða fangelsi allt að einu ári að vanrækja tilkynningar til 

hlutafélagaskrár samkvæmt hlutafélagalögum skv. 156. gr. hl.  

Félagið ber ábyrgð á greiðslu sektar ef innheimta hefur orðið árangurslaus hjá sökunaut 

sjálfum sbr. 1. málsl. 157. gr. hl. Sé ekki ákvæði í refsidómi um ábyrgð félagsins verður 

sektin einungis innheimt með aðför hjá því ef dæmt er um skyldu þess í sérstöku sakamáli sbr. 

2. málsl. sama ákvæðis.  

Refsiákvæði annarra laga en hlutafélagalaga skapa ekki síður mótvægi við regluna um 

takmarkaða ábyrgð hluthafa. Ber þar helst að nefna ákvæði almennra hegningarlaga. Það 

ákvæði þeirra laga sem skiptir einna mestu máli í þessu samhengi er skilasvikaákvæði 250. gr. 

laganna. Skilasvikaákvæðið er beinlínis sett til verndar hagsmunum kröfuhafa og þeirra sem 

eiga óbein eignarréttindi.201 Brot gegn skilasvikaákvæðinu varðar allt að sex ára fangelsi, sbr. 

1. mgr. 250. gr. hgl. Í sömu málsgrein er talin upp sú verknaðarlýsing sem telst til skilasvika. 

Verknaðarandlagið er eign hins brotlega sjálfs eða félags sem hann er stjórnandi hjá og er 

annaðhvort háð kröfuréttindum eða óbeinum eignarréttindum þriðja manns.202  

2.–4. tl. 1. mgr. 250. gr. hgl. hafa mesta þýðingu. Í 2. tl. er lögð refsing við því að selja, 

veðsetja, taka undir sig eða ráðstafa á annan hátt fjármunum sínum, sem annar maður hefur 

eignast þau réttindi yfir, enda verði verknaðurinn ekki samrýmdur réttindum hans. Þessi 

töluliður verndar því óbein eignarréttindi kröfuhafa. Í 4. tl. er lögð refsing við því að skerða 

rétt einhvers kröfuhafa til þess að öðlast fullnægju af eignum sínum með því gefa rangar 

upplýsingar, með undanskoti eigna, málamyndagerningum, ótilhlýðilega miklum gjöfum eða 

mikilli eyðslu, sölu eigna fyrir óhæfilega lágt verð, greiðslu eða tryggingu ógjaldkræfra 

krafna, stofnun nýrra skulda, sem að munu rýra efnahag hans, eða með öðrum svipuðum 

hætti. Í 3. tl. 1. mgr. 250. gr. hgl. er lögð refsing við því að viðkomandi hafist eitthvað að, 

eftir að bú hans hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta eða á meðan hann hefur heimild til 

greiðslustöðvunar, sem miðar að því að eigur eða kröfur búsins komi ekki kröfuhöfum þess að 

gagni. Í 4. tl. er fullframningarstigið fært fram og því er nægjanlegt að hafast eitthvað að sem 

																																																								
200 Sjá einnig Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 410.	
201 Jónatan Þórmundsson: „Einkenni auðgunarbrota: tengsl þeirra innbyrðis og við önnur brot“, bls. 414.  
202 Jónatan Þórmundsson: „Einkenni auðgunarbrota: tengsl þeirra innbyrðis og við önnur brot“, bls. 414.; 
Skilasvikaákvæðið hefur einnig verið látið ná til stjórnenda félaga, sbr. m.a. Hrd. 11. júní 2009 (43/2009), Hrd. 
22. nóvember 2012 (93/2012) og Hrd. 4. desember 2014 (146/2014).   
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miðar að því að eigur eða kröfur búsins komi ekki kröfuhöfum þess að gagni. Sé slík háttsemi 

viðhöfð er því brotið fullframið, burtséð frá því hvort raunverulegt tjón hafi orðið. Þá gerir 

hvorki 3. tl. né 4. tl. áskilnað um að sá sem brotið fremur verði að njóta góðs af ráðstöfun 

sinni. Undanskot eigna til óskylds þriðja aðila felur því í sér brot svo dæmi sé tekið. Þá gilda 

tvær sérreglur um 4. tl. Annars vegar er aðeins unnt að refsa þeim kröfuhafa sem kemur 

skuldara til þess að viðhafa háttsemi öðrum kröfuhafa til tjóns, að kröfuhafinn hafi látið 

skuldarann framkvæma ívilnunina á þeim tíma er skuldarinn sá að gjaldþrot eða 

greiðslustöðvun vofði yfir, sbr. 2. mgr. Hins vegar gildir sú regla um 4. tl. að einungis skal 

höfða mál vegna hennar ef sá sem misgert var við krefst þess ef enginn sérstaklega tryggður 

réttur hefur verið skertur eða árangurslaus aðfarargerð, gjaldþrot eða samningsráðstafanir um 

nauðasamninga án gjaldþrotameðferðar hafa á eftir fylgt, sbr. 3. mgr. 

 

4 Kennitöluflakk 
4.1 Hvað er kennitöluflakk? 

Kennitöluflakk 203  er ein birtingarmynd misnotkunar á reglunni um takmarkaða ábyrgð 

hluthafa. Ýmis vandkvæði eru bundin því að skilgreina fyrirbærið kennitöluflakk. Skýringin á 

því er að hluta til fólgin í því að sú háttsemi að skipta um kennitölu ein og sér er ekki í eðli 

sínu ólögmæt.204 Það er ekkert ólögmætt við það út af fyrir sig að fara í gjaldþrot. Að sama 

skapi er ekkert ólögmætt við það að stofna félag eða sitja í stjórn hjá félagi sem hefur 

sambærilegan rekstur með höndum og hið gjaldþrota félag. Þá er ekkert sem bannar það að 

nýja félagið kaupi eignir úr gjaldþrota félaginu.205 Kröfuhafarnir hafa hagsmuni af því að sem 

mest fáist upp í kröfur þeirra og ekki er hægt að útiloka það að mest heimtist úr þrotabúinu 

með því að selja eignir að hluta til eða að öllu leyti til nýja félagsins.    

Löggjafar hérlendis og víðast hvar annars staðar hafa lagt mikla áherslu á að hvati sé fyrir 

einstaklinga að stofna fyrirtæki. Þeir hafa því, eins og áður hefur komið fram, boðið upp á 

þann valkost að stofna félög með takmarkaða ábyrgð hluthafa. Litlar kröfur eru gerðar til 

stofnenda, stjórnarmanna og framkvæmdastjóra slíkra félaga. Reglan um takmarkaða ábyrgð 

er því ekki munaður sem tilteknir aðilar geta notið heldur almenn regla. Það er ekki sjálfgefið 

að ný félög njóti velgengni. Reyndin er sú að stór hluti félaga leggur upp laupana eftir 

																																																								
203 Ástralar, Bretar, Írar og Nýsjálendingar nefna fyrirbærið e. phoenix company, phoenix activity eða phoenix 
syndrome, Danir notast við hugtakið d. konkursrytteri og Norðmenn við n. konkursryttere.  
204 Murray Roach: „Combating the Phoenix Phenomenon: An Analysis of International Approaches“, bls. 91 og 
Phoenix trading, bls. 4.  
205 Murray Roach: „Combating the Phoenix Phenomenon: An Analysis of International Approaches“, bls. 91.	
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skamman tíma í rekstri.206 Fyrir því geta verið ótalmargar ástæður. Margir af frægustu 

viðskiptajöfrum heims hafa farið í gjaldþrot. Má þar nefna bandaríska frumkvöðulinn Walt 

Disney sem stofnaði m.a. samnefnt félag, samlanda hans Henry Ford, sem stofnaði 

bifreiðarframleiðandann Ford, Milton Hershey er stofnaði súkkulaðiframleiðandann Hersey´s 

og H. J. Heinz, sem stofnaði tómatssósuframleiðandann Heinz.207 Gjaldþrot þessara manna 

eru gott dæmi um það að viðskiptahugmyndir manna ganga ekki alltaf upp í fyrstu atrennu. 

Síðar meir geta þær aftur á móti skilað samfélaginu gífurlegum verðmætum. 

Fórnarkostnaðurinn af því er óhjákvæmilega sá að einhverjar viðskiptahugmyndir ganga ekki 

upp með tilheyrandi tjóni fyrir kröfuhafa. Reglan um takmarkaða ábyrgð hluthafa er því ekki 

slæm regla í sjálfum sér.   

Kennitöluflakki er hægt að lýsa þannig að viðkomandi félag „deyr“ en rekstur þess lifir af 

og heldur áfram í gegnum annað félag með nýrri kennitölu. Þá er það skilyrði kennitöluflakks 

að markmiðið með því sé m.a. að komast hjá einhverjum eða öllum lagalegum skyldum 

félagsins. 208  Kennitöluflakki er oft líkt við fuglinn Fönix í enskum rétti, enda dregur 

fyrirbærið heiti sitt af fuglinum.209 Úr ösku fyrra félagsins rís hið nýja félag eins og fuglinn 

Fönix og eftir sitja kröfuhafar fyrra félagsins með sárt ennið. Hið nýja félag getur einnig verið 

félag sem var til töluvert fyrir gjaldþrotið, hvort sem það var þá í rekstri eða ekki.210 Til þess 

að greina kennitöluflakk frá annarri lögmætri háttsemi er lykilatriði að átta sig á því hver 

tilgangurinn sé með gjaldþrotinu. Sé tilgangurinn með gjaldþrotinu sá að komast undan 

einhverjum skuldbindingum félagsins og halda áfram rekstrinum með hreint borð er enginn 

vafi á því að um ólögmætt kennitöluflakk er að ræða.211  

Birtingarmynd kennitöluflakks getur verið með ýmsum hætti. Í grundvallaratriðum er 

hægt að flokka kennitöluflakk í tvo hópa eftir því hvort upprunalegur tilgangur félagsins eigi 

að vera að standa við allar lagalegar skuldbindingar sínar eða ekki. Sú birtingarmynd 

kennitöluflakks sem líklega kemur fyrst upp í huga margra er þegar félag sem sér fram á að 

geta ekki efnt skuldbindingar sínar við kröfuhafa er látið fara í þrot en áður en það er gert er 

																																																								
206 Samkvæmt tölfræðirannsókn bandaríska greiningarfyrirtækisins Statistic Brain er áætlað að 25% fyrirtækja 
lifi ekki af fyrsta árið, 36% ekki annað árið, 44% ekki þriðja árið og 50% fyrirtækja lifa ekki af fjórða 
rekstrarárið. Sjá  „Startup Business Failure Rate By Industry“, http://www.statisticbrain.com.  
207 Ethan Trex: „7 Wildly Successful People Who Survived Bankruptcy“, http://www.mantalfloss.com.	
208 Helen Anderson: „Directors´ liability for fraudulent phoenix activity – a comparison of the Australian and 
UK approaches“, bls. 139.  
209 Fuglinn Fönix er risastór sagnarfugl sem er tákngervingur upprisu og eilífs lífs. Hver og einn Fönix lifði í 500 
ár og þegar hann sá fram á að ævilok sín nálguðust útbjó hann sér hreiður í Egyptalandi sem hann lagði eld í og 
úr öskunni reis upp nýr Fönix. Sjá Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir: Íslenska alfræðiorðabókin, bls. 
473. 
210 Helen Anderson og Linda Haller: „Phoenix Activity and the Liability of the Advisor“, bls. 474.  
211 Phoenix activity – sizing the problem and matching solutions, bls. 9.  
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stofnað nýtt félag af stjórnendum eldra félagsins sem flytur til sín hluta eða allar eignir eldra 

félagsins á undirverði eða án þess að borga neitt fyrir þær. Nýja félagið er oft starfrækt undir 

sama viðskiptanafni og hið eldra og heldur þannig viðskiptavildinni.212 Reksturinn getur því 

haldið áfram í nýja félaginu og skuldir eldra félagsins eru hreinsaðar. Almenningur og aðrir 

sem eru ekki að skoða kennitölur félaga þegar þeir eiga viðskipti við félög verða því oft á 

tíðum ekki varir við þessa breytingu. Nýja félagið rís því úr ösku þess gamla og heldur áfram 

með rekstur eldra félagsins.213  

Sú háttsemi sem að framan var lýst er ámælisverð og ólögmæt. Ásetningur félaga í 

þessum tilvikum er oftast sá í upphafi að standa við lagalegar skuldbindingar sínar. 

Stjórnendur slíkra félaga geta verið í erfiðum aðstæðum. Ástæðan fyrir því að rekstur félags 

hefur ekki gengið gæti legið utan valdsviðs stjórnenda þess. Eina leiðin til þess að bjarga 

rekstri félagsins og þar með störfum starfsmanna gæti verið sú að fara í kennitöluflakk. Það er 

gert á kostnað kröfuhafa félagsins.214   

Enn verri er birtingarmynd kennitöluflakks þegar ásetningur stjórnenda stendur aldrei til 

þess að standa við lagalegar skuldbindingar sínar. Í þessum tilvikum eru oft litlar eignir á 

bakvið félagið og því reynir síður á það að félagið sé að flytja eignir úr eldra félaginu í það 

nýja á undirverði eða án þess að greiða fyrir þær. Sem dæmi um slíkt tilvik er þegar mynduð 

er samstæða félaga þar sem hvert og eitt félag samstæðunnar er sjálfstæður lögaðili sem ber 

bara ábyrgð á eigin skuldbindingum. Eitt félag samstæðunnar væri svokallað 

starfsmannafélag sem hefði það eina hlutverk að útvega hinum félögunum starfsfólk. Félaginu 

tilheyrðu litlar eða engar eignir. Félagið safnaði upp sköttum og öðrum opinberum gjöldum 

þangað til það yrði lýst gjaldþrota án þess að það hefði nein áhrif á önnur félög 

																																																								
212 Með viðskiptavild er átt við fjárhagsleg verðmæti atvinnufyrirtækis sem felast í því að hópur viðskiptamanna 
vill versla við félagið sökum ákveðinna kosta þess. Sjá Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 
489.  
213 Phoenix activity – sizing the problem and matching solutions, bls. 10, Murray Roach: „Combating the 
Phoenix Phenomenon: An Analysis of International Approaches“, bls. 93 og Paul Davies: Introduction to 
company law, bls. 92.   
214 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 238.; Þolendur þessa athæfis 
eru raunar fleiri en eiginlegir kröfuhafar félagsins eins og gerð verður grein fyrir í kafla 4.2.; Bent hefur verið á 
að ekki sé sjálfgefið að kröfuhafar verði fyrir tjóni vegna kennitöluflakks af þessari tegund þegar 
nýsköpunarfyrirtæki eiga í hlut. Gjaldþrotaskipti geta verið mjög kostnaðarsöm og því geta hagsmunir kröfuhafa 
verið þeir að í stað þess að félag fari í þrot geti það haldið áfram rekstri og látið nýja félagið efna lagalegar 
skuldbindingar sínar við kröfuhafa eldra félagsins eftir því sem reksturinn leyfir. Þegar upp er staðið geta því 
kröfuhafar eldra félagsins fengið meira upp í kröfur sínar en ef félagið hefði ekki skipt um kennitölu. Sjá Yaad 
Rotem: „Small business financial distress and the “Phoenix Syndrome” – a re-evaluation“, bls. 7. Gallinn við 
framangreinda skoðun er sú að hætt er við því að stjórnendur nýja félagsins kjósi fremur að greiða sér út arð úr 
nýja félaginu en að greiða fyrir lagalegar skuldbindingar eldra félagsins, ef reksturinn gefur á annað borð 
svigrúm til þess, þar sem engin lagaleg skylda hvílir á nýja félaginu að efna skuldbindingar eldra félagsins. Ef 
svo vildi til að stjórnendur nýja félagsins kysu að nýta svigrúm í rekstri nýja félagsins til þess að efna lagalegar 
skuldbindingar eldri rekstrarins, væri hætt við því að minni kröfuhöfum sem hefðu ekki eins mikla þýðingu í 
rekstri nýja félagsins, yrði mismunað á kostnað stærri kröfuhafa á borð við fjármálastofnanir.  
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samstæðunnar. Stofnað væri nýtt starfsmannafélag og starfsmennirnir fluttir þangað og 

rekstur félagsins héldi áfram eins og ekkert hefði í skorist. Starfsmenn taka oft ekki eftir 

breytingum sem þessum. Sami leikur væri svo endurtekinn ítrekað með tilheyrandi tjóni fyrir 

ríkissjóð og aðra kröfuhafa.215  

Einnig gæti verið um að ræða samstæðu stjórnunarfélags, rekstrarfélags og 

starfsmannafélags. Rekstrarfélagið sæi um að selja vöru eða þjónustu fyrir samstæðuna. 

Stjórnunarfélagið ætti allar verðmætar eignir samstæðunnar og leigði þær rekstrarfélaginu. 

Rekstrarfélagið réði til sín starfsmenn frá starfsmannafélaginu en tæki einungis á sig 

skuldbindingar vegna nettó launa og starfstengdra réttinda. Á starfsmannafélaginu hvíldi því 

skylda til þess að standa skil á sköttum og öðrum greiðslum sem atvinnurekandi á að halda 

eftir af launum. Starfsmannafélagið hefði hvorki ásetning né burði til þess að standa við 

lagalegar skuldbindingar sínar. Rétt áður en starfsmannafélagið væri sett í gjaldþrot væri 

stofnað nýtt starfsmannafélag og starfsmennirnir fluttir yfir í það og leikurinn svo 

endurtekinn, eins og í dæminu að ofan.216  

Tekið skal annað dæmi. Einstaklingur myndi stofna félag með takmarkaða ábyrgð, fengi 

úthlutað virðisaukaskattsnúmeri, færi að selja þjónustu og gæfi út sölureikninga. Félagið fengi 

áætlun skattyfirvalda þar sem ásetningur þess stóð aldrei til þess að standa við lagalegar 

skuldbindingar sínar. Um leið og skattyfirvöld færu að aðhafast í félaginu stofnaði stjórnandi 

félagsins nýtt félag með sama nafni og héldi áfram sama ferli án þess að skila neinu til 

samfélagsins. Þessa háttsemi gæti stjórnandi félagsins endurtekið út í hið óendanlega ef hann 

slyppi við dóm.217 Að sama skapi gæti félagið selt vörur eða þjónustu og átt því einhverjar 

nauðsynlegar eignir. Þá myndi félagið stunda sama ferli að því undanskyldu að það myndi 

flytja eignir á undirverði yfir í nýja félagið áður en eldra félagið færi í þrot.218 

Samandregið er hægt að skilgreina kennitöluflakk sem vísvitandi og oft á tíðum 

kerfisbundið gjaldþrot félaga sem á sér stað með sviksamlegum eða ólögmætum ásetningi til 

þess að (i) komast hjá sköttum og öðrum lagalegum skuldbindingum m.a. gagnvart 

starfsmönnum og (ii) halda áfram starfsemi arðvænlega hluta rekstrarins í gegnum nýtt félag. 

																																																								
215 Phoenix activity – sizing the problem and matching solutions, bls. 10, Helen Anderson: „Directors´ liability 
for fraudulent phoenix activity – a comparison of the Australian and UK approaches“, bls. 142, Grant Darmanin: 
Tenth Annual States´ Taxation Conference. Understanding the need to work collaboratively to address 
fraudulent phoenix behaviour, bls. 3–4 og Murray Roach: „Combating the Phoenix Phenomenon: An Analysis 
of International Approaches“, bls. 96. 	
216 Murray Roach: „Combating the Phoenix Phenomenon: An Analysis of International Approaches“, bls. 97. 	
217 „Kennitöluflakk“, bls. 15 og Grant Darmanin: Tenth Annual States´ Taxation Conference. Understanding the 
need to work collaboratively to address fraudulent phoenix behaviour, bls. 4. 	
218 Phoenix activity – sizing the problem and matching solutions, bls. 10 og Murray Roach: „Combating the 
Phoenix Phenomenon: An Analysis of International Approaches“, bls. 96. 	
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Kennitöluflakk getur einnig falið í sér að (i) starfsemi sé haldið áfram undir sama nafni, (ii) 

stjórnendur nýja félagsins séu þeir sömu og í eldra félaginu eða nákomnir þeim, (iii) 

starfsmenn eldra félagsins haldi áfram að vinna hjá nýja félaginu, og/eða (iv) gjaldþrot á sér 

stað í einu félagi samstæðu, (v) brotið er gegn samningsbundnum- eða lagalegum 

skuldbindingum sem geta sætt einkaréttarlegum- eða refsiverðum afleiðingum.219 

 

4.2 Umfang vandans 

Ekki hafa verið teknar saman tölur hérlendis um umfang kennitölflakks. Starfshópur á vegum 

ríkisskattstjóra áætlaði þó nýverið að skatttekjur væru ríflega 80 milljörðum krónum lægri á 

ársgrundvelli en umsvif þjóðfélagsins gáfu vísbendingu um að þær ættu að vera.220 Í skýrslu 

áströlsku verðbréfanefndarinnar (e. Australian Securities Commission) frá árinu 1996 var 

áætlað að ástralska hagkerfið verði árlega af fjárhæð sem samsvarar 0,13%–0,28% af 

landsframleiðslunni vegna kennitöluflakks.221 Umfang kennitöluflakks hefur aukist talsvert á 

síðastliðnum 20 árum og því má gera ráð fyrir að þetta hlutfall sé umtalsvert hærra í dag.222 

Danska ríkið tapaði 700 milljónum danskra króna eða rúmlega 13 milljörðum íslenskra króna 

í formi tapaðra skatttekna vegna kennitöluflakks sem átti rætur að rekja til 40 einstaklinga á 

tímabilinu 2008–2010. Hver og einn þessara aðila olli því danska ríkinu tjóni að meðaltali upp 

á 17,5 milljóna danskra króna eða um 330 milljónum íslenskra króna.223  

Alþýðusamband Íslands sendi frá sér skýrslu í október 2013, þar sem lagt var mat á 

samfélagslegt tjón af völdum kennitöluflakks og komið með tillögur um aðgerðir gegn 

kennitöluflakki. Þar kemur fram að á tímabilinu 1. mars 2012 til 24. janúar 2013 voru lýstar 

kröfur í þau þrotabú félaga þar sem uppgjöri var lokið tæpir 166 milljarðar króna. Einungis 

innheimtust 5,2 milljarðar króna upp í þessar kröfur eða 3,14%. Heldur voru heimturnar verri 

fyrir tímabilið 1. mars 2011 til 29. febrúar 2012. Lýstar kröfur voru þá að fjárhæð tæplega 236 

milljarðar króna en einungis fengust 2,7 milljarðar króna upp í kröfurnar eða 1,13%.224 Á 

þessu tímabili innheimtust því tæplega 2% upp í lýstar kröfur og rúmlega 394 milljarðar 

króna töpuðust eða að meðaltali rúmlega 217 milljarðar króna á ársgrundvelli. Auk þess er 

																																																								
219 Hér er að meginstefnu til lögð til grundvallar skilgreining sem PwC Í Ástralíu setti fram í skýrslu um 
kennitöluflakk að beiðni Umboðsmanns atvinnulífsins (e. Fair Work Ombudsman) þar í landi. Sjá Phoenix 
activity – sizing the problem and matching solutions, bls. 13. 
220 „Leiðarinn“, bls. 2. 	
221 Darren Barlow: Phoenix Activities and Insolvent Trading, bls. 149.  
222 Phoenix activity – sizing the problem and matching solutions, bls. 25. 
223 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 21 og Johan Christensen: 
„Konkursryttere koster samfundet milliarder“, http//:www.borsen.dk. 
224 Aðgerðir gegn kennitöluflakki og samfélagslegt tjón af þeim völdum – Tillögur Alþýðusambands Íslands 
ásamt greinargerð, bls. 12–13. 
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líklegt að einhverjir kröfuhafar, einkum þeir smærri, hafi ekki lýst kröfum sínum skv. 117. gr. 

gþl. og því ekkert fengið upp í kröfur sínar. Heildarfjárhæð krafna hefur því verið eitthvað 

hærri en fjárhæð lýstra krafna. Á móti þessu er hægt að segja að fjárhæðir þessar gefi ekki 

rétta mynd, þar sem eitthvað af þessum þrotabúum eigi rætur að rekja til efnahagshrunsins og 

afleiðinga þess og þá gæti álagning opinberra aðila einnig hækkað þessar tölur.225 Hvað sem 

því líður má ljóst vera að samfélagslegt tjón Íslands af gjaldþrotum félaga er verulegt.  

Margar ástæður geta verið fyrir því að félög fari í gjaldþrot, eins og áður hefur verið 

fjallað um. Ekki hafa verið teknar saman upplýsingar hérlendis eða áætlað hvert hlutfall 

kennitöluflakks sé af heildarfjölda gjaldþrota. Í Ástralíu hefur verið áætlað að kennitöluflakk 

eigi sér stað í 3,5% til 15% tilvika þar sem félög verða gjaldþrota.226 Það er almennt einkenni 

kennitöluflakks að félagið sem er sett í gjaldþrot á engar eða hverfandi eignir.227 Innheimta úr 

þrotabúi þar sem kennitöluflakk á sér stað er því í langflestum tilvikum lakari en í öðrum 

þrotabúum. Líklegt er því að hærra hlutfall tapist vegna kennitöluflakks en tíðni þess á meðal 

gjaldþrota gefur til kynna. Ef við gefum okkur að kennitöluflakk hafi átt sér stað í 10% þeirra 

félaga sem tekin voru til gjaldþrotaskipta á Íslandi tímabilið 1. mars 2011 til 24. janúar 2013 

og (ef svo ólíklega vildi til að) heimtur úr þeim búum hafi verið þær sömu og í öðrum búum 

og umfang lýstri krafna hafi numið 10% af heildarfjárhæð lýstra krafna á tímabilinu, þá 

töpuðu þeir kröfuhafar sem lýstu kröfum sínum samtals 21,7 milljörðum króna á ársgrundvelli 

vegna háttsemi sem telst til kennitöluflakks.  

Í rannsókn sem gerð var á vegum nemanda við viðskiptafræðideild Háskólans í Reykjavík 

frá árinu 2005 kemur fram að stjórnendur rúmlega 73% fyrirtækja sem voru tekin fyrir í 

rannsókninni telja sig hafa orðið fyrir tjóni af völdum kennitöluflakks. Þar af taldi ríflega 

þriðjungur stjórnendanna fyrirtæki sín hafa orðið fyrir tjóni vegna kennitöluflakks oftar en sex 

sinnum. Könnunin náði til 600 fyrirtækja.228 Niðurstaða þessi gefur sterka vísbendingu um að 

umfang kennitöluflakks sé umtalsvert hérlendis en þó verður að gera þann fyrirvara við 

könnunina að ekki er víst að allir stjórnendurnir átti sig á því hvað felist í kennitöluflakki eða 

hafi haft nægjanlegar upplýsingar um að þeir hafi orðið fórnarlömb þess. Hlutfallið kann því 

að vera eitthvað hærra eða lægra.  

																																																								
225 Aðgerðir gegn kennitöluflakki og samfélagslegt tjón af þeim völdum – Tillögur Alþýðusambands Íslands 
ásamt greinargerð, bls. 14.  
226 Phoenix activity – sizing the problem and matching solutions, bls. 22.  
227 Grant Darmanin: Tenth Annual States´ Taxation Conference. Understanding the need to work collaboratively 
to address fraudulent phoenix behaviour, bls. 3. 	
228 Ingi Þór Arnarson og Sandra Hauksdóttir: Hvert er umfang og skaði af völdum kennitöluflakks í íslensku 
atvinnulífi?, bls. 6.  
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Þegar litið er til tíðni gjaldþrota félaga með takmarkaða ábyrgð tímabilið 2008–2015 

koma áhugaverðar tölur í ljós. Á þessu tímabili fóru 4.310 slík félög í gjaldþrot sem jafngildir 

tæplega 12% af heildarfjölda skráðra félaga með takmarkaða ábyrgð í dag.229 Höfundur fékk 

Hagstofu Íslands til þess að taka saman tölfræðiupplýsingar um tíðni gjaldþrota hjá 

framkvæmdastjórum og stjórnarmönnum félaga með takmarkaða ábyrgð. Upplýsingarnar 

miðast við þá aðila sem voru skráðir sem framkvæmdastjórar eða stjórnarmenn þegar félögin 

voru lýst gjaldþrota. 230  Í þessum tölfræðiupplýsingum kemur fram að ríflega 18% 

framkvæmdastjóra og 22% stjórnarmanna hafa komið við sögu í fleiri en einu gjaldþroti á 

þessu tímabili. Þar af hafa tæplega 5% framkvæmdastjóra stýrt fleiri en þrem félögum og 

rúmlega 7% stjórnarmanna setið í stjórn hjá fleiri en þrem félögum sem hafa farið í gjaldþrot 

á sama tímabili. Samtals hafa því 202 framkvæmdastjórar og 481 stjórnarmenn komið við 

sögu í þrem félögum eða fleiri sem hafa farið í gjaldþrot á þessu tímabili. Þá vekur athygli að 

13 framkvæmdastjórar og 26 stjórnarmenn hafa komið við sögu í að jafnaði einu félagi eða 

fleiri á ársgrundvelli sem hafa farið í gjaldþrot. Þótt gjaldþrot kunni að eiga sér ýmsar 

skýringar gefa þessar tölulegu upplýsingar ótvírætt til kynna að kerfisbundið kennitöluflakk 

eigi sér stað hér á landi í talsverðum mæli.  

 

Tíðni gjaldþrota hjá framkvæmdastjórum félaga með takmarkaða ábyrgð tímabilið 2008–2015 
Gjaldþrot Fjöldi 

1 3521 
2 587 
3 117 
4 43 
5 19 

6–7 10 
8–10 7 
11+ 6 

																																																								
229 Vefsíða Hagstofu Íslands, http://www.hagstofa.is.  
230 Í tilviki kennitöluflakks hér á landi tíðkast það nokkuð að þegar búið er að framkvæma þær aðgerðir sem í því 
felast og félagið er í raun en ekki formlega „dáið“, sé skipt um framkvæmdastjóra eða stjórnarmenn og fengnir 
nýir aðilar í þeirra stað, þ.e. svokallaðir „útfararstjórar“ sem eru formlega skráðir sem framkvæmdastjórar eða 
stjórnarmenn félagsins þegar það fer í gjaldþrot. Tjónvaldarnir gera þetta til þess að vera ekki tengdir við 
gjaldþrotið, t.d. til þess að forðast það að fara í vanskilaskrá eða draga úr líkum á því að höfðað verði dómsmál 
gegn þeim sem gæti t.d. hugsanlega gert þá vanhæfa til þess að koma að nýju félagi með takmarkaða ábyrgð. 
Útfararstjórarnir sem eru oft á tíðum aðilar sem hafa marga dóma á bakinu fá svo greidda smávægilega fjárhæð 
fyrir það að vera formlega skráðir sem framkvæmdastjórar eða stjórnarmenn þegar félagið fer í þrot. Að sama 
skapi er nokkuð um það að útfararstjórarnir nýti kennitölur félagsins, virðisaukaskattnúmer og annað 
nauðsynlegt sem tengist félaginu til þess að gefa út reikninga sem engu er skilað af. Líkindi eru því fyrir því að 
tíðni gjaldþrota sé meiri en þessar tölur gefa til kynna, þar sem aðilar sem stunda kennitöluflakk geta stundað 
kennitöluflakk með nokkur félög í senn og fengið svo fjölda útfararstjóra til þess að vera formlega skráðir þegar 
félagið fer í gjaldþrot. Sjá m.a. Ingvar Haraldsson: „Margdæmdir útfararstjórar: Þrjú félög gjaldþrota á hálfum 
mánuði“, http://www.visir.is,  Atli Ísleifsson: „Brestir: Útfararstjórar í kennitölubraski“, http://www.visir.is, 
Bjarki Ármannsson: „Kennitöluflakk í Brestum: Glæpir borga sig“,  http://www.visir.is og Heimir Már 
Pétursson: „Ríkisskattstjóra skortir vopn í baráttu við kennitöluflakk“, http://www.visir.is. 
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Tíðni gjaldþrota hjá stjórnarmönnum félaga með takmarkaða ábyrgð tímabilið 2008–2015 
Gjaldþrot Fjöldi 

1 5105 
2 993 
3 270 
4 112 
5 43 

6–7 30 
8–10 16 
11+ 10 

 

Ekki hafa verið teknar saman upplýsingar um það hvort kennitöluflakk sé algengara í 

ákveðnum atvinnugreinum en öðrum. Þegar litið er til tíðni gjaldþrota eru það þó tvær 

atvinnugreinar sem skera sig úr. Á tímabilinu 2008 til 2012 fóru að meðaltali 1.066 félög í 

gjaldþrot á ári hverju.231 Þar af fóru að meðaltali árlega 245 fyrirtæki í byggingarstarfsemi og 

mannvirkjagerð og 197 félög sem stunduðu heild- og smásöluverslun eða viðgerð á 

vélknúnum ökutækjum í gjaldþrot.232 Rétt rúmlega 40% allra gjaldþrota voru þannig í þessum 

tveimur atvinnugreinum. Hvort kennitöluflakk sé algengara í þessum atvinnugreinum en 

öðrum er þó ekki hægt að fullyrða, enda hefur ekki farið fram rannsókn á því.  

Allir þeir sem eiga kröfu á hendur félagi sem fer í kennitöluflakk geta orðið fyrir tjóni. 

Undir þann flokk falla fyrirtæki, ríkissjóður, stéttarfélög, lífeyrissjóðir og launamenn.233 Þá 

getur kennitöluflakk einnig haft áhrif á aðra en þá sem eiga kröfu á hendur félagi því sem 

stundar kennitöluflakk. Nánar tiltekið getur kennitöluflakk haft keðjuverkandi áhrif sem felast 

í því að þeir kröfuhafar sem verða fyrir tjóni vegna kennitöluflakks geta hugsanlega ekki 

staðið við skuldbindingar sínar gagnvart öðrum kröfuhöfum. Þann vanda geta þeir hugsanlega 

leyst með því að hagræða í rekstri sínum, t.d. með því að fækka hjá sér starfsfólki og draga úr 

fjárfestingum. Í sumum tilfellum er tjón kröfuhafans slíkt að engar aðgerðir duga til þess að 

leysa fjárhagsvandann. Kröfuhafinn getur því neyðst til þess að fara í gjaldþrot.234 Þá er 

hugsanlegt að kröfuhafar fyrrgreinds aðila verði fyrir það miklu tjóni af gjaldþroti hans að 

																																																								
231 Í Danmörku fara að jafnaði 3.666 félög í gjaldþrot á ári hverju. Þar bjuggu í árslok 2014, 5.627.235 manns. 
Árlega fara því þar að jafnaði tæplega sjö félög í þrot á hverja 10.000 íbúa. Hér á landi bjuggu 330.610 manns í 
árslok 2015. Hér á landi fara því rúmlega 30 félög í þrot á ári á hverja 10.000 íbúa. Gjaldþrot á meðal íslenskra 
félaga eru því rúmlega fjórum sinnum algengari en í Danmörku. Sjá Konkursrådets betænkning om 
konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 18, opinber vefsíða Danmerkur, http://www.denmark.dk og vefsíða 
Hagstofu Íslands, http://www.hagstofa.is.	
232 Aðgerðir gegn kennitöluflakki og samfélagslegt tjón af þeim völdum – Tillögur Alþýðusambands Íslands 
ásamt greinargerð, bls. 12.	
233 „Leiðarinn“, bls. 2. 	
234 Helen Anderson: „Directors´ liability for fraudulent phoenix activity – a comparison of the Australian and 
UK approaches“, bls. 141 og Murray Roach: „Combating the Phoenix Phenomenon: An Analysis of 
International Approaches“, bls. 99. 	
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þeir neyðast einnig til þess að fara í gjaldþrot. Kennitöluflakk eins félags getur því 

óhjákvæmilega leitt til gjaldþrota annarra félaga.  

Að sama skapi hafa fyrirtæki sem stunda kennitöluflakk ósanngjarnt samkeppnisréttarlegt 

forskot.235 Í þeim tilvikum sem þau eru gagngert stofnuð til þess að standa ekki við lagalegar 

skuldbindingar sínar greiða þau enga skatta, stéttarfélagsgjöld eða lífeyrisgreiðslur og geta því 

lækkað verð fyrir útselda þjónustu eða vöru sem því nemur.236 Þá njóta þau ótvírætt 

samkeppnisréttarlegs forskots í þeim tilvikum sem eignir eru fluttar yfir í nýja félagið. Vegna 

þessa geta heiðarleg félög ekki keppt við félög sem stunda kennitöluflakk á 

jafnréttisgrundvelli og möguleg afleiðing þess er að einhver þeirra leggi upp laupana.  

Ekki liggja fyrir tölulegar upplýsingar hér á landi um hvernig tjón af völdum 

kennitöluflakks skiptist niður á kröfuhafa hlutfallslega eða hvernig það sé áætlað. Í Ástralíu 

áætlaði PwC í skýrslu sem þeir gerðu að beiðni Umboðsmanns atvinnulífsins (e. Fair Work 

Ombudsman) árið 2012 að tjón af völdum kennitöluflakks skiptist þannig að starfsmenn báru 

10–20% tjónsins, fyrirtæki 56–60% og ríkissjóður 20–34%.237 Í þessum tölum er ekki greint á 

milli þess tjóns sem starfsmaður raunverulega ber og þess tjóns sem hann fær bætt úr sjóði 

sem samsvarar Ábyrgðarsjóði launa hér á landi.238 Í reynd bera því starfsmenn mun minna 

hlutfallslegt tjón en þessar tölur gefa til kynna. Hér á landi ábyrgist Ábyrgðarsjóður launa 

greiðslu á kröfum um vangoldin laun, bætur vegna slita á ráðningarsamningi, orlof, bætur 

vegna vinnuslysa og lífeyrisiðgjöld í bú vinnuveitanda sem verður gjaldþrota, í ákveðinn tíma 

og upp að vissu hámarki, sbr. II. kafli laga nr. 88/2003 um Ábyrgðarsjóð launa. Sjóðurinn 

ábyrgist ekki hvers konar launatengdar greiðslur heldur einungis þær sem koma fram í 5. gr. 

laganna. Sjóðurinn er fjármagnaður af tryggingargjaldi, sbr. 23. gr. laganna, en það greiðist af 

launagreiðendum, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 113/1990 um tryggingagjald. Í raun bera því 

fyrirtæki hærra hlutfall tjónsins á kostnað launamanna. Hvað sem framangreindu líður er það 

á endanum almenningur sem ber tjónið að völdum kennitöluflakks, hvort sem það er í formi 

skatta, minni þjónustu eða hækkaðs vöruverðs.239 

 

																																																								
235 Helen Anderson: „Directors´ liability for fraudulent phoenix activity – a comparison of the Australian and 
UK approaches“, bls. 141.	
236 Murray Roach: „Combating the Phoenix Phenomenon: An Analysis of International Approaches“, bls. 100– 
101.	
237 Phoenix activity – sizing the problem and matching solutions, bls. 15.  
238 Phoenix activity – sizing the problem and matching solutions, bls. 21.  
239 „Leiðarinn“, bls. 2. 	
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5 Hvernig er tekið á kennitöluflakki í gildandi rétti? 
Það er ekki auðvelt verkefni fyrir löggjafann að takast á við kennitöluflakk þar sem of vægt 

regluverk nær ekki að leysa vandamálið með fullnægjandi hætti en of strangt regluverk getur 

á hinn bóginn komið í veg fyrir arðvænlega og heiðarlega atvinnustarfsemi.240 Í gildandi rétti 

er hvergi minnst á kennitöluflakk. Kennitöluflakk er þannig hvorki skilgreint í löggjöfinni né 

tekið beinlínis fram að það sé ólögmætt. Þar með er ekki sagt að kennitöluflakk sé lögmætt, 

heldur er tekið á þeirri ólögmætu háttsemi sem í því felst með öðrum hætti í löggjöfinni. 

Nánar tiltekið hefur löggjafinn að mestu leyti látið almennu reglurnar sem fjallað var um í 3. 

kafla nægja til þess að takast á við þá háttsemi sem í kennitöluflakki felst. Verður nú í stuttu 

máli vikið að því að hvaða leyti þessar reglur geta nýst til þess að takast á við kennitöluflakk.  

Í kafla 3.1 var fjallað um heimildir kröfuhafa til þess að semja sig í kringum eða frá 

reglunni um takmarkaða ábyrgð. Til þess að auðvelda kröfuhöfum slíkt var í kafla 3.1.1 

fjallað um skyldu sem löggjafinn hefur sett á félög með takmarkaða ábyrgð til þess að birta 

tilteknar upplýsingar. Kröfuhafar, að undanskyldum óbeinum kröfuhöfum, geta þannig 

ákveðið að eiga ekki viðskipti við félög með takmarkaða ábyrgð eða einungis gegn því að 

persónuleg ábyrgð sé veitt fyrir skuldbindingunni. Með þeim hætti getur viðkomandi 

kröfuhafi tryggt sig að vissu marki gegn skaðlegum áhrifum mögulegs kennitölflakks 

viðsemjanda síns. Þótt einstakir kröfuhafar geti varið sig gegn skaðlegum áhrifum 

kennitöluflakks með þessum hætti er engan vegin fullnægjandi vernd fólgin í slíku. Fyrir það 

fyrsta getur stór hluti kröfuhafa, t.d. skattyfirvöld, ekki varið sig með þessum hætti. Þá er ekki 

eðlilegt að það sé hlutverk kröfuhafa að grípa til ráðstafana til þess að koma í veg fyrir að 

viðsemjandi þeirra misnoti aðstöðu sína til þess að hafa af þeim fé með ólögmætum hætti. Það 

á að vera hlutverk löggjafans að sporna gegn slíku.  

Það eru því fyrst og fremst lögbundnu reglurnar sem fjallað var um í kafla 3.2 sem hafa 

það hlutverk að taka á þeirri háttsemi sem í kennitöluflakki felst. Reglur um úthlutun þjóna 

vissu hlutverki við að takast á við kennitöluflakk, þar sem hlutverk þeirra er að koma í veg 

fyrir það að hluthafi geti látið félagið úthluta til sín fjármunum þegar eigið fé þess er minna en 

skráð hlutafé og keyrt það svo í þrot.  

Reglan um lágmarkshlutafé hefur í besta falli mjög takmörkuðu hlutverki að gegna í 

baráttunni gegn kennitöluflakki. Vegur þar einkum þyngst sú staðreynd að reglan tryggir ekki 

að eignir séu ávallt fyrir hendi sem samsvari hlutafénu. Helst gæti reglan komið að notum í 

þessu samhengi þegar hluthafar greiða ekki fyrir hlutaféð innan þeirra tímamarka sem 

																																																								
240 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 238. 	
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tilgreind eru í 18. gr. hl. Ráðherra ber samkvæmt þeirri grein að krefjast slita á félaginu fyrir 

dómi í þeim tilvikum. Fallist dómur á slíkt bera hluthafarnir persónulega ábyrgð á 

skuldbindingum félagsins.241  

Reglan um bann við fjárhagslegri aðstoð hefur ákveðnu hlutverki að gegna í þessu 

sambandi. Samkvæmt henni er hlutafélagi m.a. óheimilt að veita hluthöfum sínum, 

stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum lán eða setja tryggingu fyrir þá. Freisting kann að 

vera fyrir þá aðila sem reglan tekur til að úthluta sér fjármunum úr félaginu en klæða það í 

lánsbúning. Til dæmis gætu þeir látið félagið veita sér vaxtalaust kúlulán skömmu fyrir 

gjaldþrot þess sem ætti einungis að greiða með einni greiðslu eftir mörg ár.242 Það er því 

mikilvægt að reglan komi í veg fyrir slíka háttsemi.243  

Riftunarreglur gjaldþrotaskiptalaga þjóna afar mikilvægu hlutverki til þess að takast á við 

kennitöluflakk.244 Í þeim er m.a. veitt heimild til þess í 131. gr. að rifta gjafagerningum. Á 

þeim grundvelli er hægt að rifta ráðstöfunum sem fela í sér flutning eigna úr eldra félaginu í 

hið nýja á undirverði eða án greiðslu.   

2. mgr. 64. gr. gþl. gegnir þýðingarmiklu hlutverki til þess að takast á við kennitöluflakk, 

en í henni felst skylda stjórnenda bókhaldsskylds félags til þess að gefa félagið upp til 

gjaldþrotaskipta undir þeim kringumstæðum sem félagið getur ekki staðið í fullum skilum við 

kröfuhafa sína þegar kröfur þeirra falla í gjalddaga og ekki verður talið sennilegt að 

greiðsluörðugleikar félagsins muni líða hjá innan skamms. Þýðingin er einkum fólgin í því að 

sinni stjórnendur ekki skyldu sinni í þessum efnum, bera þeir skaðabótaábyrgð gagnvart 

kröfuhöfum sínum nema þeir geti sýnt fram á að háttsemi þeirra hafi ekki verið saknæm, sbr. 

2. mgr. 64. gr. gþl. Á grundvelli þessarar reglu á að vera hægt að leggja skaðabótaábyrgð á 

stjórnendur þeirra félaga sem fara í kennitöluflakk í nær öllum tilvikum.  

1. mgr. 107. gr. hl., sem kveður á um heimild ráðherra til þess að krefjast þess að félag 

verði tekið til gjaldþrotaskipta getur við vissar aðstæður, nýst í baráttunni gegn 

kennitöluflakki. Þar má einkum nefna 3. og 4. tl. 1. mgr. Skylda er lögð á ráðherra að krefjast 

slita á félagi sem tilkynnir ekki hlutafélagaskrá um stjórn eða stjórnarmenn, sem fullnægja 

lögákveðnum skilyrðum, innan árs frá lokum lögmælts frests til þess eða hefur ekki 

framkvæmdastjóra skv. 3. tl. Þá getur 4. tl. spornað gegn kennitöluflakki varðandi þann 

minnihluta félaga sem ákvæðið tekur til. Samkvæmt töluliðnum ber ráðherra að krefjast slita á 
																																																								
241 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 280–281.	
242 Ingvar Haraldsson: „Margdæmdir útfararstjórar: Þrjú félög gjaldþrota á hálfum mánuði“, http://www.visir.is.	
243 Þessi ólögmæta háttsemi telst strangt til tekið ekki til kennitöluflakks samkvæmt skilgreiningu á þeirri 
háttsemi en getur þó hæglega verið stunduð samhliða því.; Með kúluláni er átt við lán sem greitt er í einu lagi í 
lok lánstíma. Sjá Mörður Árnason: Íslensk orðabók, bls. 556.  
244 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 238.	
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félagi í þeim tilvikum sem endurskoðaðir og samþykktir ársreikningar hafa ekki verið sendir 

ársreikningaskrá fyrir þrjú síðustu reikningsár í samræmi við árl. Ótvíræð tengsl eru á milli 

vanskila og þess að skila ekki ársreikningi.245 Að sama skapi eru ótvíræð tengsl á milli 

kennitöluflakks og vanskila. Ákvæðið getur því spornað gegn frekari tjóni kröfuhafa vegna 

kennitöluflakks og að sama skapi komið í veg fyrir að félög sem eru hætt raunverulegri 

starfsemi geti gengið kaupum og sölum í óæskilegum tilgangi.246 Þrátt fyrir það hefur 

ráðherra aldrei nýtt heimild sína til þess að krefjast félagsslita á þessum grundvelli.247 

Með frumvarpi að breytingu á árl. sem lagt var fyrir Alþingi í janúar og er nú í 

umsagnarferli eru lagðar til talsverðar breytingar á skyldu til þess að slíta félögum sem skila 

ekki ársreikningi. Vikið var að einni helstu breytingunni sem lögð var fram með frumvarpinu 

í kafla 3.1.1., þ.e. skylda allra félaga með takmarkaða ábyrgð til þess að skila ársreikningi til 

ársreikningaskrár hvort sem þau stunda atvinnurekstur eða ekki.248 Þá felur frumvarpið í sér 

að styrkt verði sektarheimild ársreikningaskrár þannig að það taki styttri tíma og sé einfaldara 

í framkvæmd að knýja fram skil á ársreikningum.249 Frumvarpið felur þannig í sér að 

ársreikningaskrá ber að leggja stjórnvaldssekt að fjárhæð 600.000 kr. á þau félög sem hafa 

ekki skilað ársreikningi eða samstæðureikningi þegar frestur samkvæmt lögunum er liðinn 

eða þegar ársreikningaskrá hefur komist að þeirri niðurstöðu að skýringar eða upplýsingar 

með ársreikningi eða samstæðureikningi sem lagðar hafa verið fram til opinberrar birtingar 

teljast ekki fullnægjandi. Engu máli skipti hver ástæðan sé fyrir því að ársreikningi eða 

samstæðureikningi hafi ekki verið skilað. Veitt er heimild til þess að lækka sektina umtalsvert 

séu gerðar fullnægjandi úrbætur innan ákveðins tímaramma.250 Þannig er skapaður hvati fyrir 

félög til þess að skila ársreikningi.  

Ein mikilvægasta breyting frumvarpsins er sú að vald til þess að slíta félögum verður fært 

frá ráðherra til ársreikningaskrár. Rökin fyrir því að færa þetta vald yfir til ársreikningaskrár 

byggjast m.a. á því að það sé liður í einföldun málsmeðferðar að fela þeim aðila sem hefur 

eftirlit með skilunum að krefjast skipta á búi félagsins. Hlutverk ársreikningaskrár mun því 

breytast talsvert verði þetta frumvarp að lögum. Ársreikningaskrá verður skrá sem starfrækt er 

í því skyni að taka á móti, varðveita og veita aðgang að skilaskyldum gögnum ásamt því að 

																																																								
245 Aðgerðir gegn kennitöluflakki og samfélagslegt tjón af þeim völdum – Tillögur Alþýðusambands Íslands 
ásamt greinargerð, bls. 12.	
246 Aðgerðir gegn kennitöluflakki og samfélagslegt tjón af þeim völdum – Tillögur Alþýðusambands Íslands 
ásamt greinargerð, bls. 11.	
247 Greinargerð starfshóps til að vinna tillögur að lagabreytingum og aðgerðum til að verjast kennitöluflakki og 
til að ná markmiðum laga um jöfnun kynja í stjórnum fyrirtækja, bls. 1.	
248 Þskj. 730, 145. lögþ. 2015–16, bls. 1, 24 og 25 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).  
249 Þskj. 730, 145. lögþ. 2015–16, bls. 19, 20, 25, 46 og 47 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). 
250 Þskj. 730, 145. lögþ. 2015–16, bls. 19 og 20 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). 
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hafa eftirlit með því að þessi gögn séu í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og settra 

reikningsskilareglna. Þessi breyting felur í sér að 4. tl. 1. mgr. 107. gr. hl. og 3. tl. 1. mgr. 82. 

gr. ehl. verði felldir niður og ný lagagrein þessa efnis verði sett inn í árl. Hún mun fela í sér að 

ef ársreikningi eða samstæðureikningi hafi ekki verið skilað innan átta mánaða frá því að 

frestur til þess að skila ársreikningi eða samstæðureikningi er liðinn eða frá því að 

ársreikningaskrá hefur komist að þeirri niðurstöðu að skýringar eða upplýsingar með 

ársreikningi eða samstæðureikningi sem lagður hefur verið fram til opinberrar birtingar hafi 

ekki verið fullnægjandi, skuli ársreikningaskrá krefjast skipta á búi félagsins. Verði þessi 

breyting að lögum er því hægt að grípa mun fyrr inn í ferlið til þess að slíta félögum sem skila 

ekki ársreikningi en í gildandi lögum, þar sem félög geta vanrækt skyldu sína t.þ.a. skila 

ársreikningi og brotið þannig gegn ákvæðum árl. í þrjú ár áður en gripið er til aðgerða. 

Markmiðið með þessum breytingum árl. er m.a. að sporna gegn kennitöluflakki.251  

Enginn vafi er á því að þessar breytingar munu fela í sér framfaraskref í baráttunni gegn 

kennitöluflakki. Einkum fyrir þær sakir að heimildin til þess að slíta félögum nær nú til allra 

félaga með takmarkaða ábyrgð en náði áður til minnihluta þeirra. Hægt verður að grípa mun 

fyrr inn í ferlið en áður var sem getur gert það að verkum að komið sé í veg fyrir hugsanlegt 

eða frekara tjón af völdum kennitöluflakks. Til þess að raunverulegur árangur náist þarf þó 

ársreikningaskrá að vera vel í stakk búin til þess að sinna þessu hlutverki sínu af festu og 

nákvæmni.  

Verði frumvarp þetta að lögum mun hlutafélagaskrá eftir sem áður hafa heimild til þess að 

afskrá hlutafélög skv. 108. gr. hl. Greinin hefur fyrst og fremst það markmið að afskrá félög 

sem hafa enga raunverulega starfsemi.252 Slík félög geta valdið miklum erfiðleikum fyrir 

opinbera innheimtumenn og aðra kröfuhafa. 253  Til dæmis eru slík félög oft nýtt af 

svokölluðum útfararstjórum, eins og lauslega var vikið að í kafla 4.2. Þeir geta nýtt sér félögin 

til þess að hagnast á þeim á ólögmætan hátt. Mikilvægt er því að hægt sé að grípa inn í við 

þessar aðstæður og slíta félögunum. Sjálfstæð þýðing reglunnar mun þó að öllum líkindum 

minnka talsvert í baráttunni gegn kennitöluflakki, verði framangreindar breytingar gerðar á 

árl. Ástæða þess er sú að í flestum tilvikum sem þau atvik sem 108. gr. hl. tekur til væru fyrir 

hendi, væri ársreikningaskrá skylt að slíta félaginu á þeim grundvelli að það hefði ekki skilað 

ársreikningi skv. árl.  

																																																								
251 Þskj. 730, 145. lögþ. 2015–16, bls. 2, 20, 25, 26, 47 og 49 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). 
252 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 416.  
253 Alþt. 1994–1995, A-deild, bls. 811.	
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Með svipuðum hætti getur útvarpsgjald sem lagt er árlega á lögaðila, hvort sem þeir hafa 

einhverja starfsemi með hendi eða ekki skv. 1. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 23/2013 um 

Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, nýst við að fækka félögum sem hafa enga 

raunverulega starfsemi. Ákvæðið dregur þannig úr hvata aðila til þess að eiga kennitölu sem 

er ekki verið að nýta og getur þannig komið að góðum notum til þess að sporna gegn 

kennitöluflakki þótt upphaflegur tilgangurinn með álagningu gjaldsins hafi ekki verið slíkur.  

Í lögum um virðisaukaskatt nr. 50/1988 (vsl.) eru ákvæði sem geta nýst til þess að stemma 

stigu við kennitöluflakki. Samkvæmt þeim skal aðili sem greiðir ekki virðisaukaskatt á 

tilskildum tíma sæta álagi til viðbótar skatti samkvæmt virðisaukaskattsskýrslu eða til 

viðbótar þeim skatti sem honum bar að standa skil á. Sama gildir ef virðisaukaskattsskýrslu 

hefur ekki verið skilað eða verið ábótavant og virðisaukaskattur því áætlaður eða 

endurgreiðsla verið of há, sbr. 1. mgr. 27. gr. vsl. Álagið getur verið allt að 10% af þeirri 

fjárhæð sem vangreidd er, sbr. 2. mgr. 27. gr. vsl. Þá geta þeir skattskyldu aðilar sem af 

ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi hafa skýrt rangt eða villandi frá einhverju því er máli 

skiptir um virðisaukaskatt sinn eða hafa ekki afhent á lögmæltum tíma virðisaukaskattsskýrslu 

eða virðisaukaskatt sem þeir hafa innheimt eða bar að innheimta þurft að greiða fésekt allt að 

tífaldri þeirri skattfjárhæð sem undan var dregin, vanrækt var að greiða eða endurgjald var um 

of en þó aldrei lægri skattfjárhæð en sem nemur tvöfaldri þessari skattfjárhæð. Frá þessari 

fjárhæð skal draga álag skv. 27. gr. tsl., sbr. 1. mgr. 40. gr. vsl.254 

Með lögum nr. 163/2010 voru gerðar breytingar á lögum um virðisaukaskatt m.a. í því 

skyni að bæta skil og eftirlit með greiðslu virðisaukaskatts.255 Ríkisskattstjóri fékk með 

lögunum heimild til þess að synja aðila um skráningu á virðisaukaskattsskrá í þeim tilvikum 

sem það liggur fyrir að opinber gjöld hans séu áætluð á einhverju ári af næstliðnum þremur 

tekjuárum á undan því ári sem sótt var um skráningu á virðisaukaskattskrá, sbr. 6. mgr. 5. gr. 

vsl. Þá getur ríkisskattstjóri nú fellt skattaðila af virðisaukaskattsskrá hafi hann sætt áætlun 

virðisaukaskatts samfellt í tvö uppgjörstímabil eða lengur, sbr. 1. mgr. 27. gr. A. vsl. Það er 

skilyrði endurskráningar í slíkum tilfellum að skattaðilinn geri fullnægjandi skil á 

virðisaukaskattsskýrslum og virðisaukaskatti. Ríkisskattstjóri getur þó heimilað skattaðila að 

leggja fram tryggingu í formi skilyrðislausrar sjálfskuldarábyrgðar banka fyrir 

																																																								
254 Sambærileg viðurlög eru við brotum á lögum nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda (stl.), sbr. 1. mgr., 
sbr. 2. mgr. 28. gr. laganna og 1. mgr., sbr. 2. mgr. 30. gr. laganna. Í tilviki tryggingargjalds gilda 
viðurlagareglur stl., sbr. 11. gr. laga nr. 113/1990 um tryggingagjald. Þá eru einnig sambærileg viðurlög við 
sams konar brotum á tsl., sbr. 1. mgr., sbr. 2. mgr. 108. gr. og 1. mgr., sbr. 2. mgr. 109 gr. laganna. 
255 Þskj. 227, 138. lögþ. 2010–2011, bls. 4 (óbirt í A-deild Alþt.).  
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endurákvörðuðum virðisaukaskatti, að viðbættu álagi, vöxtum og öðrum innheimtukostnaði í 

stað fullnægjandi skila á virðisaukaskatti, sbr. 2. mgr. 27. gr. A. laganna.  

Tilgangurinn með heimild ráðherra til þess að fella skattaðila af virðisaukaskattskrá í 

þessum tilvikum er að fyrirbyggja frekara tap ríkissjóðs sem hlýst af því að aðilar sem standa 

ekki skil á virðisaukaskattsskýrslu og virðisaukaskatti geti stundað áfram rekstur og gefið út 

reikninga sem viðskiptavinir þeirra leggja til grundvallar innskatti í bókhaldi sínu eða til 

grundvallar endurgreiðslu. 256  Tap ríkissjóðs í þessum tilvikum er fólgið í því að 

virðisaukaskattur á grundvelli reikningsins er ekki greiddur í ríkissjóð og viðskiptavinurinn 

fær greiddan virðisaukaskattinn í formi innskatts.257 Þessi ákvæði geta án nokkurs vafa dregið 

úr tjóni ríkissjóðs af kennitöluflakki sé þeim beitt af festu. Þau koma þó ekki í veg fyrir það 

að aðili sem hefur verið afskráður af grunnskrá virðisaukaskatts stofni nýtt félag þar sem hann 

heldur áfram að valda ríkissjóði og öðrum aðilum tjóni út í hið óendanlega nema hann sleppi 

við dóm.258   

Ein af þeim leiðum sem er tæk í gildandi rétti til þess að takast á við kennitöluflakk er sú 

að höfða skaðabótamál gegn stjórnendum þeirra félaga sem viðhafa slíkt atferli. Í kafla 3.2.9 

var fjallað um bótareglur hlutafélagalaga. Þar var fjallað um að stofnendur, stjórnarmenn, 

framkvæmdastjórar, hluthafar, endurskoðendur, skoðunarmenn, matsmenn og 

rannsóknarmenn hlutafélags geti verið bótaskyldir gagnvart kröfuhöfum vegna athafnar- eða 

athafnaleysisbrota. Bótaábyrgð þessi er ýmist reist á reglum hlutafélagalaganna eða á 

grundvelli almennu skaðabótareglunnar. Þá var fjallað um það að í undantekningartilvikum 

gæti verið rétt að samsama móðurfélag og dótturfélag og láta hið fyrrnefnda bera 

skaðabótaábyrgð gagnvart því síðarnefnda eða kröfuhöfum þess.  

Ekki er víst að kröfuhafar fái nokkuð upp í kröfur sínar þótt dómur fallist á að stjórnendur 

hlutafélags beri skaðabótaábyrgð á því tjóni sem kröfuhafarnir urðu fyrir. Til þess að tryggja 

fullnægjandi varnaðaráhrif er því nauðsynlegt að heimild standi til þess að beita þá aðila 

viðurlögum sem eru uppvísir að kennitöluflakki. Í kafla 3.2.10 var fjallað um viðurlagareglur 

hlutafélagalaganna. Annars vegar getur hlutafélagaskrá beitt þvingunarúrræðum vegna 

tiltekinna athafnaleysisbrota og hins vegar er með dómi hægt að dæma stjórnendur hlutafélags 

til refsingar vegna tiltekinna athafnar- eða athafnaleysisbrota. Vísvitandi brot gegn reglum um 

úthlutun, reglunni um fjárhagslega aðstoð eða sé hlutafé ekki greitt vísvitandi varðar sektum 

eða allt að tveggja ára fangelsi, sbr. 2. tl. 153. gr. hl. Sömu refsingu varðar að skýra vísvitandi 

																																																								
256 Þskj. 227, 138. lögþ. 2010–2011, bls. 10 (óbirt í A-deild Alþt.).  
257 Þskj. 227, 138. lögþ. 2010–2011, bls. 5 (óbirt í A-deild Alþt.).  
258 „Kennitöluflakk“, bls. 15. 
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rangt eða villandi frá högum hlutafélags eða öðru sem það varðar með tilteknum 

birtingarmáta skv. 1. tl. 153. gr. laganna.  

Þá er einnig lögð refsing við háttsemi sem felst í kennitöluflakki í öðrum lögum. Ber þar 

helst að nefna ákvæði almennra hegningarlaga. Sem dæmi má nefna að sú háttsemi að standa 

ekki í skilum á virðisaukaskatti, sem innheimtur er í nafni félags eða opinberum gjöldum sem 

haldið er eftir af launum starfsmanna, af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi, varðar allt að sex 

ára fangelsi, skv. 1. mgr. 262. gr. hgl., enda sé brotið meiriháttar. Þá telst sú háttsemi til 

skilasvika skv. 4. tl. 1. mgr. 250. gr. hgl. að skjóta undan eignum eða selja eignir fyrir 

óhæfilega lágt verð, enda skerði slík ráðstöfun rétt einhvers kröfuhafa til þess að öðlast 

fullnægju af eignum hans. Skilasvik varða allt að sex ára fangelsi, sbr. 1. mgr. 250. gr. hgl.  

Hljóti maður dóm fyrir slíkt eða dóm fyrir annan refsiverðan verknað í tengslum við 

atvinnurekstur samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, 

einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld getur viðkomandi ekki 

verið stjórnandi eða framkvæmdastjóri hlutafélags í þrjú ár, sbr. 1. mgr. 66. gr. hl. Aftur á 

móti stendur ekkert í vegi því að viðkomandi aðili stofni hlutafélag svo lengi sem hann fengi 

aðra til þess að stýra félaginu og sitja í stjórn þess, enda fullnægi hann þeim hæfisskilyrðum 

sem hl. setja. Eðlileg rök eru fyrir þessu ákvæði þar sem hætta er á því að aðili sem hafi verið 

uppvís nýlega að kennitöluflakki eða annarri ólögmætri háttsemi í atvinnurekstri geri slíkt 

aftur. Almannahagsmunir krefjast því þess að viðkomandi aðili geti ekki rekið félag með 

takmarkaða ábyrgð innan viss tímaramma. Þetta hæfisskilyrði felur því ekki í sér viðurlög þar 

sem tilgangur þess er ekki að refsa viðkomandi aðila heldur koma í veg fyrir frekara 

samfélagslegt tjón. Þá er ákveðið meðalhóf fólgið í því þar sem viðkomandi aðili er einungis 

vanhæfur í tiltekinn tíma og þá útilokar ákvæðið ekki að viðkomandi reki félag með 

persónulega og ótakmarkaða ábyrgð.  

Ef markmið 1. mgr. 66. gr. hl. eiga að nást þarf að vera tryggt að enginn geti tekið þátt í 

stjórnun félags í andstöðu við ákvæðið. Embætti ríkisskattstjóra skráir niður alla dóma um 

refsiverða háttsemi í tengslum við atvinnurekstur sem þeir fá vitneskju um og sér til þess að 

viðkomandi aðilar geti ekki verið skráðir sem stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar í þrjú ár 

frá því að dómur gekk. Á hinn bóginn er enginn aðili sem ber ábyrgð á því að tilkynna 

embætti ríkisskattstjóra um refsidóma í tengslum við atvinnurekstur. Ómögulegt er því fyrir 

embætti ríkisskattstjóra að ganga úr skugga um það að enginn aðili sé skráður sem 

stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri hlutafélags í andstöðu við 1. mgr. 66. gr. hl. m.a. í ljósi 
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þess að héraðsdómar eru ekki birtir í öllum tilvikum.259 Til þess að markmið ákvæðisins eigi 

að nást væri æskilegt að skylda myndi hvíla á hlutaðeigandi dómstól að senda ríkisskattstjóra 

afrit af sérhverjum refsidómi samkvæmt þeim lögum sem ákvæði 1. mgr. 66. gr. hl. nær til. 

Ríkisskattstjóri gæti unnið úr þeim gögnum og séð til þess að enginn væri skráður sem 

stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri hlutafélags í bága við ákvæði 1. mgr. 66. gr. hl.  

Til þess að koma í veg fyrir það að menn geti tekið þátt í stjórnun félags í andstöðu við 

ákvæði 1. mgr. 66. gr. hl. með því að fá aðra einstaklinga til þess að vera formlega skráðir 

sem stjórnendur félagsins sem leppir til málamynda en stýri sjálfir félaginu í raun sem 

skuggastjórnendur, væri æskilegt að skýrt kæmi fram í lögunum að ákvæðið ætti einnig við 

skuggastjórnendur. Að sama skapi þarf að tryggja það að virkt eftirlit sé með því að 

einstaklingur taki ekki þátt í stjórnun félags í andstöðu við ákvæði hl. með þessum hætti.  

Nýverið var lagt fram frumvarp af 11 þingmönnum til breytinga á hæfisreglum hl. og ehl. 

Frumvarpið er lagt fram í því skyni að koma í veg fyrir kennitöluflakk.260 Frumvarpið felur 

það í sér að stofnendur, stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar hlutafélaga og einkahlutafélaga 

mega ekki hafa verið í forsvari fyrir tvö eða fleiri félög sem hafa orðið gjaldþrota á síðustu 

þremur árum.261 Frumvarpið sækir fyrirmynd sína í greinargerð Alþýðusambands Íslands um 

aðgerðir gegn kennitöluflakki frá október 2013 og er tilgangur þess að leggja til leiðir til að 

draga úr kennitöluflakki og reyna þannig að sporna við undanskotum í skattkerfinu, 

samfélaginu öllu til hagsbóta. Í frumvarpinu kemur fram að ýmsar lagabreytingar hafi verið 

gerðar á síðustu árum með það að markmiði að sporna við kennitöluflakki sem hafa ekki 

skilað fullnægjandi árangri. Frumvarpshöfundar telja að meðalhófs sé gætt með frumvarpinu 

þar sem einstaklingur getur ekki orðið vanhæfur á grundvelli þess nema þeir hafi verið 

stofnendur eða stjórnendur félaga sem hafa ítrekað farið í gjaldþrot á skömmu tímabili. 

Frumvarpshöfundar telja að í þeim tilfellum megi ætla að eitthvað óeðlilegt sé á seyði sem 

réttlæti það að þeir séu vanhæfir til þess að stofna hlutafélag í tiltekinn tíma.262  

Hæfisskilyrði frumvarpsins ná einnig til þeirra stofnenda og stjórnarmanna sem hafa hætt 

störfum áður en það verður gjaldþrota og fært það undir stjórn útfararstjóra sem er skráður 

fyrir því þegar það fer í þrot.263 Þá felur frumvarpið í sér að í tilkynningu um stofnun 

																																																								
259 Samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkisskattstjóra.  
260 Þskj. 874,  145. lögþ. 2015–16, bls. 2 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).   
261 Þskj. 874,  145. lögþ. 2015–16, bls. 1 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).  	
262 Þskj. 874,  145. lögþ. 2015–16, bls. 2-3 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). 
263 Þskj. 874,  145. lögþ. 2015–16, bls. 3 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). 
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hlutafélags til hlutafélagaskrár verði að fylgja staðfesting á því að stofnendur og stjórnarmenn 

uppfylli hæfisskilyrði hlutafélagalaganna.264  

Markmið flutningsmanna frumvarpsins um að koma í veg fyrir kennitöluflakk er gott.265 

Efni þess er aftur á móti varhugavert þar sem það gerir engan greinarmun á tilefni gjaldþrota. 

Oftast er ekkert ámælisvert við það að félag fari í gjaldþrot, eins og áður hefur verið fjallað 

um. Hætt er við því að frumvarpið gangi of langt og geti komið í veg fyrir arðvænlega og 

heiðarlega atvinnustarfsemi. Þá er frumvarpið til þess fallið að gera félögum erfiðara að fá 

hæfa aðila til þess að stýra félaginu fyrir sig eða sitja í stjórn þess þar sem þeir eiga hættu á 

því að verða vanhæfir fari félagið í þrot. Ekki er óalgengt að einstaklingar sem hafa mikla 

reynslu og þekkingu af atvinnulífinu sitji í stjórnum nokkurra félaga. Þessir einstaklingar geta 

verið ómetanlegir fyrir frumkvöðla sem geta haft góða þekkingu á sínu sviði en vantar oft 

nauðsynlega viðskiptaþekkingu eða sambönd til þess að hámarka virði viðskiptahugmyndar 

sinnar. Fæstir slíkra aðila munu eflaust vera tilbúnir til þess að sitja í stjórn 

frumkvöðlafyrirtækis verði þetta ákvæði að lögum og þá líklega gegn því skilyrði að þeir fái 

talsvert hærri þóknun. Að sama skapi er líkleg afleiðing frumvarpsins sú að erfiðara verði 

fyrir félög að fá fjárfesta, þar sem ekki er óeðlilegt að aðilar sem leggi fjármagn inn í félag 

vilji koma að sínum manni í stjórn. Erfiðara væri fyrir fjárfesti að fá mann sem hann treystir 

til þess að sitja í stjórn félagsins.266 

Frumvarpið gæti því leitt til þess að þeim viðskiptahugmyndum sem verða að veruleika 

fækki og umfang þeirra verði minna. Þá er líklegt að gjaldþrotum á meðal félaga fjölgi, þar 

sem líklegt er að minni þekking verði til staðar í félögunum. Einnig er hugsanlegt að innlendir 

frumkvöðlar láti viðskiptahugmyndir sínar frekar verða að veruleika í öðru landi þar sem 

																																																								
264 Þskj. 874,  145. lögþ. 2015-16, bls. 3 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). 
265 Einn aðalflutningsmanna frumvarpsins hefur lagt mikla áherslu á að stemma stigu við kennitöluflakki og 
segist ætla að leggja fram allt að 10 þingmál í því skyni á næstu mánuðum. Sjá m.a. Eggert Jóhannesson: 
„Frumvörpin gegn kennitöluflakki verða fleiri“, http://www.mbl.is, Haukur Holm: „Ráðist gegn 
kennitöluflakki“, http://www.ruv.is og Haraldur Guðjónsson: „Krossfarinn Karl“, http://www.vb.is.  
266 Þegar hlutafélagalögin voru endurskoðuð, samhliða setningu laga um einkahlutafélög árið 1994, var í 
upphaflega frumvarpinu sambærilegt hæfisskilyrði og hér er lagt til grundvallar. Nánar tiltekið fól það í sér að 
þeir sem höfðu verið stjórnarmenn og framkvæmdastjórar í hlutafélögum eða einkahlutafélögum sex mánuðum 
fyrir frestdag eða síðar í tveimur tilvikum á síðastliðnum þremur árum máttu ekki gegna slíkri stöðu fyrr en 
þremur árum frá því að kveðinn var síðasti gjaldþrotaúrskurðurinn. Ákvæðið gekk þó skemmra en núverandi 
frumvarp að því leyti að hlutafélagaskrá gat veitt undanþágu frá þessu skilyrði þegar sérstaklega stóð á. Alþt. 
1994–95, A-deild, bls. 765. Gerðar voru breytingar á þessu ákvæði frumvarpsins í meðförum þingsins í kjölfar 
tillagna efnahags- og viðskiptanefndar sem taldi ákvæðið vera of íþyngjandi og geta dregið úr vilja hæfra 
einstaklinga til að setjast í stjórnir eða taka að sér framkvæmdastjórn hlutafélaga þegar illa áraði hjá félögum. 
Alþt. 1994–95, A-deild, bls. 2122. Breytingin fól í sér að í stað þessa yrðu stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar 
vanhæfir hefðu þeir á síðustu þremur árum hlotið dóm vegna atvinnurekstrar fyrir refsiverðan verknað 
samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, 
gjaldþrot eða opinber gjöld sbr. núverandi 1. mgr. 66. gr. hl. Alþt. 1994–95, A-deild, bls. 2124. 
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regluverkið er þeim hagstæðara og að sama skapi gæti frumvarpið dregið úr hvata erlendra 

félaga til þess að starfa hér.  

Þá er ekki hægt að útiloka það að aðilar sem hafa einbeittan ásetning til þess að stofna 

félag og standa ekki við lagalegar skuldbindingar sínar í því fái eins konar leppi til þess að 

vera skráðir sem stofnendur eða stjórnarmenn félagsins á blaði gegn hóflegri greiðslu en hinir 

óhæfu stjórnendur stýri félaginu í raun og hirði af þeim arð. Ef þeir sem eru fengnir til þess að 

leppa félagið uppfylla hæfisskilyrði hlutafélagalaganna er ekki skýrt af orðalagi frumvarpsins 

að lagt sé bann við þess háttar háttsemi, þar sem í frumvarpinu er einungis mælt fyrir um að 

lögin eigi einnig að ná til útfararstjóra.267 Hugtakið útfararstjóri hefur áður verið skilgreint en 

til upprifjunar eru það þeir aðilar sem fengnir eru til þess að leppa félag þegar það er í raun en 

þó ekki formlega „dáið“. Hugtakið útfararstjóri er mun þrengra en hugtakið skuggastjórnandi 

sem nær til þeirra aðila sem taka þátt í stjórnun félags án þess að vera formlega skráðir sem 

slíkir. Ef markmið frumvarpsins ættu að nást væri því nauðsynlegt að lögin næðu einnig til 

skuggastjórnanda.  

Frumvarpið spornar því miður ekki gegn kennitöluflakki sé einbeittur brotavilji til staðar 

en á sama tíma getur það komið í veg fyrir arðvænlega og heiðarlega atvinnustarfsemi og 

dregið úr hagvexti.  

Lögð hafa verið fram þrjú frumvörp á undanförnum árum sem hafa haft það markmið að 

sporna gegn kennitöluflakki og eiga þau það sameiginlegt að hafa dagað uppi. Fyrsta 

frumvarpið var lagt fram af fimm þingmönnum í janúar 1990. Það fól í sér að sett yrðu 

sérstök lög um tímabundið bann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrota. Markmið 

laganna var ekki hvað síst að koma í veg fyrir að sömu einstaklingar brytu ítrekað af sér.268 

Lagt var til að þeir sem hefðu gróflega brugðist skyldum sínum í eigin atvinnurekstri eða í 

atvinnurekstri lögaðila sem þeir væru í forsvari fyrir gætu verið dæmdir í atvinnurekstrarbann 

til ákveðins tíma, þriggja ára hið skemmsta og fimm ár hið lengsta. Þætti sannað að brot væri 

framið í atvinnurekstri lögaðila bar að dæma tilgreinda aðila í atvinnurekstrarbann nema þeir 

gætu sýnt fram á að þeir hefðu hvorki vitað né mátt vita af hinni ólögmætu háttsemi. Undir 

þann flokk féllu sameigendur í sameignarfélagi, félagsmenn með ótakmarkaða ábyrgð í 

samlagsfélagi, stjórnarformaður og framkvæmdastjóri hlutafélags, stjórnarformaður og 

forstöðumaður hvers kyns annars konar lögaðila sem væru með fjárhagsleg markmið og þeir 

aðilar sem í raun veittu atvinnurekstri lögaðila forstöðu eða kæmu fram sem slíkir út á við.  

Þessir aðilar báru því ábyrgð á sakarlíkindargrundvelli. Þá bar að dæma aðra forsvarsmenn 

																																																								
267 Þskj. 874, 145. lögþ. 2015–16, bls. 3 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). 
268 Alþt. 1989–90, A-deild, bls. 2434.  
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lögaðila í atvinnurekstrarbann, t.d. meðstjórnendur hlutafélaga, ef sýnt þótti fram á að þeir 

hefðu vitað eða mátt vita af ólögmætri háttsemi án þess að hafast nokkuð að til að koma í veg 

fyrir hana.269 Bannið náði því til stjórnenda fjárhagslegra félaga hvort sem félagið var rekið 

með takmarkaða ábyrgð hluthafa eða ekki.  

Atvinnurekstrarbannið samkvæmt frumvarpinu var mjög víðtækt og fól m.a. í sér að þeir 

aðilar sem hefðu hlotið slíkan dóm mættu ekki stunda sjálfstæðan atvinnurekstur, gangast 

undir ótakmarkaða ábyrgð á rekstri félags með fjárhagsleg markmið eða vera í stjórn, 

varastjórn eða gegna stöðu framkvæmdastjóra slíks félags eða veita því forstöðu í raun. Þar að 

auki átti þessum aðilum að vera óheimilt að starfa í atvinnurekstri hjá skyldmennum sínum 

sem hefðu þau tengsl við atvinnureksturinn sem honum væri bannað að hafa og lýst var að 

framan.270  

Þá var í frumvarpinu heimild til þess að úrskurða mann í atvinnurekstrarbann til 

bráðabirgða ef skilyrði atvinnurekstrarbanns þættu augljóslega fyrir hendi. Bráðabirgðabannið 

gæti staðið í allt að sex mánuði en þó ætti saksóknari að hafa heimild til þess að framlengja 

bannið um þrjá mánuði ef málið væri enn fyrir dómstólum þegar bráðabirgðabannið rynni út. 

Unnt ætti að vera að kæra úrskurð um atvinnurekstrarbann til bráðabirgða til Hæstaréttar. 

Viðurlög við broti á atvinnurekstrarbanni gætu varðað allt að tveggja ára fangelsi. Að sama 

skapi bæri í þeim tilvikum að höfða nýtt mál gegn viðkomandi aðila þar sem kveða skyldi á 

um heildartíma bannsins. Nýi dómurinn ætti að minnsta kosti að fela í sér tvöföldun á þeim 

tíma sem menn hefðu verið dæmdir í atvinnurekstrarbann. Samanlagður tími gæti því farið 

fram úr fimm árum. Um málsmeðferð í þessum málum ætti að fara eftir lögum um meðferð 

opinberra mála nr. 74/1974 (nú lög um meðferð sakamála nr. 88/2008).271  

Af eftirfarandi ræðum flutningsmanna frumvarpsins má ráða að tilgangur þess hafi 

einkum verið að sporna gegn kennitöluflakki. 
 

Á undanförnum árum virðast ýmiss konar afbrot í atvinnurekstri hafa færst í aukana. Hægt væri 
að nefna mörg dæmi af fyrirtækjum og einstaklingum sem gróflega hafa brugðist skyldum 
sínum í atvinnurekstri og þar með brotið gegn almennum hegningarlögum, ýmsum lögum um 
opinber gjöld og bókhaldslög. Rekja má slóð sömu einstaklinganna í gegnum hvert 
gjaldþrotafyrirtækið af öðru þar sem skuldum hefur verið safnað og fyrirtækin síðan gerð 
gjaldþrota. Þannig hafa fjölmargir grandalausir lánardrottnar tapað stórfé. Þannig er hægt að 
rekja langa slóð og oftast nær sömu einstaklinganna sem með skipulögðum hætti hafa svikið 
lánardrottna sína og jafnvel dregið sjálfum sér fé. Sögur af slíkum málum þekkja margir. Í 
íslenskum lögum eru takmarkaðar heimildir til að stöðva þá menn sem stunda þessa iðju með 
skipulögðum hætti. A.m.k. hafa þau úrræði, sem til eru, lítið verið notuð.272  

																																																								
269 Alþt. 1989–90, A-deild, bls. 2431-2432. 	
270 Alþt. 1989–90, A-deild, bls. 2432-2433. 	
271 Alþt. 1989–90, A-deild, bls. 2433-2434.	
272 Alþt. 1989–90, B-deild, bls. 4226.  
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Ég ítreka það að ég sé alls ekki fyrir mér að þessi lög nái til fólks sem lendir í erfiðleikum við 
gjaldþrot nema að það hafi beitt sviksemi í rekstri eða við þann rekstur sem gjaldþrota hefur 
orðið. Ég þekki vel dæmi af rekstri fyrirtækis þar sem eigandinn borgaði engin gjöld, safnaði í 
sjóði og lét fyrirtækið fara til skiptimeðferðar, en hélt eftir þekkingu, hélt eftir tækjum og hélt 
eftir sviksamlega fengnum peningum. Byrjaði síðan á sama grunni með sams konar fyrirtæki og 
gamla fyrirtækið sem sett var í gjaldþrot. Og fjöldinn allur af fólki sat eftir með miklar skuldir 
og sárt ennið. Það eru atburðir af þessu tagi sem við erum að reyna að koma í veg fyrir. A.m.k. 
er minn skilningur á frv. sá að við séum að reyna að koma í veg fyrir að fólk, saklaust og 
grandalaust, bíði tjón og skaða af alls kyns svikastarfsemi sem er rekinn í skjóli leyfa og 
leyfisveitinga í þjóðfélaginu.273 

 
Frumvarpið sætti talsverðri gagnrýni og náði ekki að fara í gegnum 1. umræðu þingsins. 

Gagnrýni þessi beindist m.a. að því hversu víðtækt bannið var og að stór hluti stjórnenda bæri 

ábyrgð skv. sakarlíkindareglunni í stað þess að sönnunarbyrðin hvíldi á ákæruvaldinu að 

sanna saknæma háttsemi viðkomandi aðila.274 Frumvarpið var að nýju lagt fram í október 

1994, þá af sjö þingmönnum.275 Frumvarpið var þá samþykkt eftir 1. umræðu og vísað til 

allsherjarnefndar þar sem það dagaði uppi og varð aldrei að lögum.  

Annað frumvarpið var lagt fram af fjórum þingmönnum í mars 2010. Tilgangur 

frumvarpsins var skýr um að draga ætti úr kennitöluflakki, enda dró nafn frumvarpsins heiti 

sitt af þeim tilgangi. Þá kemur einnig fram í upphafsorðum athugasemda þess að tilgangurinn 

með frumvarpinu sé að slá varnagla við því að helstu eigendur og stjórnendur félaga geti í 

skjóli takmarkaðrar ábyrgðar orðið uppvísir að því að keyra fyrirtæki sín í þrot ítrekað. 

Frumvarpið fól annars vegar í sér þá breytingu á hlutafélagalögum að hlutafélagaskrá ætti að 

vera veitt heimild til þess að synja félagi skráningar eða afskrá það með hliðsjón af 

viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda ef þeir hefðu ítrekað verið þátttakendur í rekstri 

sem farið hefði í þrot. Ráðherra var veitt heimild til þess að setja frekari reglur um þetta efni. 

Hins vegar fól frumvarpið í sér þá breytingu á gjaldþrotaskiptalögum að óheimilt væri að 

ráðstafa eignum og réttindum úr þrotabúi félags til stjórnenda og helstu eigenda félagsins eða 

aðila þeim tengdum ef þeir hefðu ítrekað verið þátttakendur í rekstri sem farið hefði í þrot.276  

Frumvarpið var samþykkt við 1. umræðu og gekk það til viðskiptanefndar. Nefndinni 

bárust nokkrar umsagnir þar sem gerðar voru verulegar athugasemdir við efni frumvarpsins. 

Meðal annars var bent á það í umsögn Fjármálaeftirlitsins að verulega íþyngjandi væri að 

afskrá félög í fullum rekstri og skynsamlegra væri að grípa til aðgerða gagnvart þeim 

stjórnendum og eigendum sem ítrekað hefðu verið þátttakendur í rekstri sem farið hefði í 

																																																								
273 Alþt. 1989–90, B-deild, bls. 4236.  
274 Alþt. 1989–90, B-deild, bls. 4231–4233, 4240–4243 og 4245–4246. 	
275 Alþt. 1994–95, A-deild, bls. 728-730. 	
276 Þskj. 872, 138. lögþ. 2009–10, bls. 1-2 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).	
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þrot.277 Þá var bent á það í umsögn ríkisskattstjóra sjálfs að frumvarpið fæli í sér óvenju mikið 

vald til embættisins til þess að taka matskenndar- og íþyngjandi ákvarðanir.278 Sambærileg 

sjónarmið komu einnig fram í umsögnum Fjármálaeftirlitsins, Tollstjórans í Reykjavík og 

Viðskiptaráðs Íslands.279 Frumvarpið dagaði uppi og fór ekki fyrir 2. umræðu.  

Þriðja frumvarpið var lagt fram af þáverandi atvinnu- og nýsköpunarráðherra í mars 2013. 

Með frumvarpinu var brugðist við hluta af tillögum sem lagðar höfðu verið fram af starfshópi 

sem skipaður hafði verið til þess að vinna tillögur að lagabreytingum og aðgerðum til að 

verjast kennitöluflakki.280 Frumvarpið fól í fyrsta lagi í sér að lágmarkshlutafé í hlutafélögum 

var hækkað úr fjórum milljónum króna í sex milljónir króna og lágmarkshlutafé 

einkahlutafélaga var hækkað úr 500.000 krónum í 750.000 krónur. Í öðru lagi fól frumvarpið í 

sér að heimild ráðherra til þess að slíta félögum skv. 1. mgr. 107. gr. hl. og 1. mgr. 82. gr. ehl. 

var færð yfir til hlutafélagaskrár. Þá fól frumvarpið í þriðja lagi í sér að ársreikningaskrá var 

veitt heimild til þess að leggja sektir óskipt á stjórnarmenn þeirra félaga sem greiddu ekki sekt 

vegna vanrækslu á því að standa skil á ársreikningi eða samstæðureikningi eða lögðu ekki 

fram fullnægjandi upplýsingar eða skýringar með ársreikningi eða samstæðureikningi sem 

lagður hefði verið fram til opinberrar birtingar innan 60 daga frá tilkynningu 

sektarfjárhæðarinnar.281 

Rökin fyrir því að hækka lágmarkshlutaféð byggðust annars vegar á því að eðlilegt væri 

að hækka lágmarkshlutaféð þar sem fjárhæð þess hafði ekki tekið breytingum frá því að lög 

um einkahlutafélög tóku gildi 1. janúar 1995. Fjárhæð þess hefur því rýrnað nokkuð í verði á 

þessum tíma.282  Hins vegar voru þau rök færð fyrir hækkuninni að lágmarkshlutafé í 

Danmörku og Noregi væri þó nokkuð hærra en hér á landi.283 Rök þessi eru góð og gild.  

Við ákvörðun um það hvort hækka beri lágmarkshlutafé þarf að taka fyrst til athugunar 

hver tilgangurinn með lágmarkshlutafé sé. Lágmarkshlutafé felur í sér mjög villandi vernd 

fyrir kröfuhafa þar sem það kemur ekki í veg fyrir það að félög tapi í rekstri sínum og fari þar 

með niður fyrir lágmarkshlutaféð. Mun meiri vernd fyrir kröfuhafa væri fólgin í því að í stað 

þess að gera kröfu um lágmarkshlutafé þyrfti félag að leggja fram tryggingu að ákveðinni 

																																																								
277 Þskj. 872, 138. lögþ. 2009–10, erindi nr. 138/2806, bls. 1 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). 
278 Þskj. 872, 138. lögþ. 2009–10, erindi nr. 138/2767, bls. 2 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). 
279 Þskj. 872, 138. lögþ. 2009–10, erindi nr. 138/2806, bls. 1, erindi nr. 138/2733, bls. 1 og erindi nr. 138/2807, 
bls. 1–2 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).  
280 Þskj. 1226, 141. lögþ. 2012–13, bls. 2–3 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).  
281 Þskj. 1226, 141. lögþ. 2012–13, bls. 1–2 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).  
282 Fjárhæðin umreiknuð upp á verðlag marsmánaðar 2016 er 1.257.411 kr. í tilviki einkahlutafélaga og 
10.059.284 kr. í tilviki hlutafélaga.  
283 Þskj. 1226, 141. lögþ. 2012–13, bls. 6 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).  
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fjárhæð.284 Gallinn við slíka tryggingu er sá að hún kynni að virka sem hindrun á stofnun 

nýrra félaga alveg eins og ef gerð væri krafa um það að einungis mætti greiða lágmarkshlutafé 

með peningum eða ef það væri hækkað. Skynsamleg lausn gæti verið fólgin í því að halda 

lágmarkshlutafénu óbreyttu en gera þess í stað kröfu um að þeir aðilar sem hafa tekið þátt í 

stjórnun gjaldþrota félags og hegðað sér óheiðarlega eða sýnt af sér ábyrgðarleysi geti 

einungis tekið þátt í stjórnun félags með takmarkaða ábyrgð í tiltekinn tíma ef félagið leggi 

fram tryggingu að ákveðinni fjárhæð sem er töluvert hærri en núgildandi reglur um 

lágmarkshlutafé kveða á um. Í því væri fólgið ákveðið meðalhóf þar sem ekki væru lagðar 

óþarflegar byrðar á þá aðila sem hegða sér heiðarlega en almenningi væri veitt ákveðin vernd 

gegn þeim aðilum sem gera það ekki eða hafa sýnt af sér ábyrgðarleysi.  

Í frumvarpinu kemur fram að markmiðið með því að færa heimild til þess að slíta félögum 

skv. 1. mgr. 107. gr. hl. og 1. mgr. 82. gr. ehl. frá ráðherra yfir til hlutafélagaskrár sé að með 

því geti verið hægt að ráðast í kerfisbundna aðgerð sem miðar að því að losa út þau félög sem 

t.d. hafa ekki skilað ársreikningi fyrir þrjú síðustu reikningsár.285 Ráðherra hefur aldrei nýtt 

heimild sína til þess að krefjast slita á félögum skv. 1. mgr. 107. gr. hl. eða 1. mgr. 82. gr. ehl. 

Hlutafélagaskrá hafði á hinn bóginn afskráð 2.492 félög sem ekki höfðu skilað ársreikningi 

fyrir rekstrarárið 2011 í ársbyrjun 2013 skv. heimild sinni í 108. gr. hl. og 83. gr. ehl.286 Sterk 

rök eru því fyrir því að hlutafélagaskrá verði veitt heimild til þess að slíta félögum í þessum 

tilvikum. Verði áðurnefnt frumvarp að breytingu á árl. að lögum myndi heimild 

hlutafélagaskrár til þess að slíta félögum í þessum tilfellum þó ekki ná til þeirra tilvika sem 

vanrækt væri að skila ársreikningi þar sem ársreikningaskrá hefði þá heimild til þess að slíta 

félögum í þeim tilvikum.287  

Afar íþyngjandi er að hafa ákvæði sem heimilar að leggja sektir óskipt á stjórnarmenn 

vegna vanrækslu félags á því að standa ekki skil á ársreikningi eða samstæðureikningi eða 

sem leggur ekki fram fullnægjandi upplýsingar eða skýringar með slíkum gögnum.288 Engri 

slíkri heimild er fyrir að fara í áðurnefndu frumvarpi til breytingu á árl. Slíkt ákvæði myndi þó 

vafalaust geta leitt til betri skila á ársreikningum og samstæðureikningum og spornað þannig 

																																																								
284 Helen Anderson: „The Proposed Deterrence of Phoenix Activity: An Opportunity Lost?“, bls. 424.	
285 Þskj. 1226, 141. lögþ. 2012-13, bls. 5-6 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).	
286 Þskj. 1226, 141. lögþ. 2012-13, bls. 4 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).	
287 Þskj. 730, 145. lögþ. 2015-16, bls. 20 og 22 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).	
288 Í umsögn ríkisskattstjóra við frumvarpið var réttilega bent á ósamræmi milli ákvæðis laganna þar sem 
ársreikningaskrá var veitt „heimild“ til þess að leggja á sektir á stjórnarmenn en í athugasemdum með 
frumvarpinu segir að sektirnar „skuli“ falla óskiptar á stjórnarmenn félagsins. Þá var einnig bent á það í 
umsögninni að óskýrt væri af orðalagi ákvæðisins hvort sektin ætti að deilast jafnt á stjórnarmenn félagsins eða 
hvort leggja bæri heildarfjárhæðina sameiginlega á alla stjórnarmenn félagsins og unnt væri að ganga að hverjum 
þeirra sem er á grundvelli solidarískar ábyrgðar á heildarfjárhæð skuldarinnar. Sjá Þskj. 1226, 141. lögþ. 2012–
13, erindi nr. 141/1968, bls. 1–2 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).	
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að einhverju leyti gegn kennitöluflakki. Verði framangreint frumvarp til breytinga á árl. 

samþykkt verður hægt að slíta þeim félögum sem skila ekki ársreikningi mun fyrr en hægt er í 

gildandi rétti. Áður en gripið verður til svo róttækra aðgerða og þessara er æskilegt að staldra 

við um stund og sjá hvernig þær breytingar sem lagðar eru fram í frumvarpi til breytinga á árl. 

munu skila sér í framkvæmd.  

Frumvarpið var samþykkt eftir 1. umræðu og vísað til efnahags- og viðskiptanefndar þar 

sem það dagaði uppi og varð aldrei að lögum. 

Af framangreindri samantekt má ljóst vera að fjöldi lagaákvæða er til staðar í gildandi rétti 

sem geta nýst til þess að takast á við kennitöluflakk. Þrátt fyrir það hefur ekki viðunandi 

árangur náðst í baráttunni gegn kennitöluflakki.289 Stjórnvöld virðist vera meðvituð um það en 

eitt af markmiðum núverandi ríkisstjórnar var að vinna gegn kennitöluflakki m.a. í því skyni 

að jafna samkeppnisstöðu fyrirtækja.290  

 

6 Helstu leiðir sem önnur ríki hafa farið  
6.1 Almennt 

Kennitöluflakk er ekki séríslenskt fyrirbæri. Mörg ríki hafa leitast við að sporna gegn þeirri 

háttsemi sem í því felst í nokkra áratugi. Við mat á því hvort tilefni sé til þess að endurskoða 

íslenskt regluverk á þessu sviði getur verið gott að kynna sér fyrst hvernig önnur ríki hafa 

reynt að taka á þeirri meinsemd sem kennitöluflakk er. Ekki þarf að leita langt yfir skammt að 

leiðum sem önnur ríki hafa farið í þessu efni. Skoðaðar voru helstu leiðir sem 

Norðurlandaþjóðirnar auk Breta og Íra hafa farið í þessu efni. Þá var einnig litið til 

Eyjaálfuríkjanna Ástralíu og Nýja-Sjálands þar sem umfjöllun um kennitöluflakk hefur verið 

talsvert í kastljósinu á undanförnum árum. Í undirköflum 6.2–6.5 verður fjallað um fjórar 

þýðingarmiklar leiðir sem önnur ríki hafa farið sem geta nýst til þess að stemma stigu við 

kennitöluflakki, enda hafa sumar þeirra beinlínis þann tilgang. Þessar leiðir eiga sér ekki 

hliðstæðu í íslenskum rétti. Samhliða umfjöllun um reglurnar verður fjallað um reynslu ríkja 

af þeim og skrif fræðimanna eftir því sem við á. Þá viðrar höfundur skoðanir sínar á þessum 

reglum eftir því sem hann telur ástæðu til en skoðanir höfundar á þessum leiðum er þó 

einkum að finna í 7. kafla sem fjallar um tillögur að úrbótum.  

 

																																																								
289 Greinargerð starfshóps til að vinna tillögur að lagabreytingum og aðgerðum til að verjast kennitöluflakki og 
til að ná markmiðum laga um jöfnun kynja í stjórnum fyrirtækja, bls. 1 og „Kennitöluflakk“, bls. 14. 	
290 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins, bls. 4.  



	 74 

6.2 Atvinnurekstrarbann 

6.2.1 Almennt  

Í Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð eru í gildi lög um atvinnurekstrarbann. Þá eru slík 

lög einnig í gildi í Bretlandi, Írlandi og Þýskalandi svo eitthvað sé nefnt. Lög þessi eru lík að 

sumu leyti en ólík að öðru leyti og ganga mislangt í því að takmarka atvinnufrelsi þeirra sem 

banninu sæta. Þau eiga það öll sammerkt að hömlur eru settar við þátttöku þeirra aðila sem 

sæta banninu í stjórnun félaga í tiltekinn tíma og þá varðar brot á banninu refsiviðurlögum og 

í sumum tilvikum einnig persónulegri ábyrgð þeirra sem banninu sæta á skuldum og 

skuldbindingum þess félags þar sem þeir taka þátt í stjórnun í andstöðu við lögin. Misjafnt er 

eftir löndum hvort unnt sé að veita undanþágu frá banninu að ákveðnu leyti. Tilgangurinn 

með atvinnurekstrarbanninu er í engu þessara landa að refsa þeim sem því sætir heldur er 

hann almennt að vernda almenning. Upplýsingar um þá sem sæta atvinnurekstrarbanni eru 

skráðar en mismunandi er eftir löndum hvort upplýsingarnar séu aðgengilegar almenningi 

eftir atvikum gegn hóflegu gjaldi. Verður nú í næstu undirköflum fjallað nánar um 

atvinnurekstrarbann í Bretlandi, Danmörku, Noregi og Svíþjóð þar sem heimild stendur til 

þess að dæma menn í slíkt bann séu viss skilyrði fyrir hendi.  

 

6.2.2 Bretland 

Í breskum rétti hefur verið í 30 ár heimild til þess að dæma menn í atvinnurekstrarbann séu 

viss skilyrði fyrir hendi. Bannið felur í sér að viðkomandi er óheimilt að vera stjórnandi 

félags, hafa fjárreiður fyrir félag eða á nokkurn hátt, beint eða óbeint taka þátt í stjórnun 

félags nema að fengnu sérstöku leyfi dómara. Þá er þeim sem sæta atvinnurekstrarbanni 

óheimilt að starfa sem skiptastjórar á meðan á banninu stendur.291 Atvinnurekstrarbannið felur 

ekki í sér bann við því að stunda atvinnurekstur heldur felur það í sér bann við því að gera 

slíkt í gegnum félag með takmarkaða ábyrgð.292 Tilgangurinn með atvinnurekstrarbanninu er 

ekki sá að refsa þeim sem því sætir heldur að verja almenning, svo sem hluthafa, starfsmenn, 

lánveitendur, viðskiptavini og aðra kröfuhafa.293 Að jafnaði fara um 1.400 manns árlega í 

atvinnurekstrarbann en um 2.400.000 félaga eru skráð í Bretlandi.294  

																																																								
291 Sjá gr. 1.1. bresku laganna um atvinnurekstrarbann (e.  Company Directors Disqualification Act) nr. 46/1986 
(CDDA). 
292 Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 91. 
293 Brenda Hannigan: Company Law, bls. 669–670.; Bæði breskir dómstólar og Mannréttindadómstóll Evrópu 
hafa ekki litið svo á að atvinnurekstrarbann feli í sér refsingu eða refsikennd viðurlög. Sjá Paul L. Davies og 
Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 259–260. 
294 Brenda Hannigan: Company Law, bls. 670.	
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Menn geta farið í atvinnurekstrarbann á grundvelli dóms eða á grundvelli samkomulags 

við sérstaka deild gjaldþrotaskiptastofnunarinnar í Bretlandi (e. the Disqualification Unit of 

the Insolvency Service) án þess að atbeina dómstóls þurfi til.295 Slíkt samkomulag er einungis 

hægt að gera í vissum tegundum mála.296 Kostur samkomulagsins er sá að með því er hægt að 

koma atvinnurekstrarbanninu á með fljótvirkari hætti sem getur verið bæði gott fyrir þann 

sem undirgengst það, þar sem hann verður þá fyrr hæfur, og almenning. Þá sparar slíkt 

kostnað og vinnu fyrir ríkissjóð sem fælist í því að fara með málið fyrir dómstóla.297 Þótt það 

sé ekki skylda á stjórnendum að undirgangast slíkan samning er reynsla Breta sú að flest 

atvinnurekstrarbönn þarlendis eða um 80% eru á grundvelli slíks samkomulags.298  

Það er ekki skilyrði þess að atvinnurekstrarbann sé dæmt að viðkomandi aðili hafi gerst 

sekur um refsiverðan verknað heldur geta menn verið dæmdir í atvinnurekstrarbann í 

Bretlandi á grundvelli ýmissa ástæðna.299 Grundvöllur atvinnurekstrarbanns getur m.a. verið 

refsiverður verknaðar í tengslum við atvinnurekstur, 300  viðvarandi brot á 

hlutafélagalöggjöfinni,301 brot á upplýsingareglum hlutafélagalöggjafarinnar,302 brot á reglum 

samkeppnislaga303  og áframhaldandi rekstur félags þegar skylt er að gefa það upp til 

gjaldþrotaskipta.304  

Langalgengast eða í um 90% tilvika fara menn í atvinnurekstrarbann á þeim grundvelli að 

þeir teljist vanhæfir til þess að reka félag vegna gjaldþrotasögu þeirra sem stjórnendur 

félaga.305 Menn geta farið í slíkt bann hvort sem þeir voru skráðir sem stjórnendur félags eða 

stýrðu því á bakvið tjöldin sem skuggastjórnendur.306 Grundvöllur atvinnurekstrarbanns er oft 

mörg gjaldþrot stjórnarmanns á skömmum tíma. Þá er algengt að stjórnandinn hafi viðhaft 

háttsemi sem telst til kennitöluflakks eða annarrar skyldrar háttsemi sem felur í sér misnotkun 

á félagaforminu, sér eða öðrum nákomnum aðilum til hagsbóta á kostnað kröfuhafa 

																																																								
295 Sjá gr. 1A CDDA og Brenda Hannigan: Company Law, bls. 671. 
296 Sjá gr. 1A CDDA. 
297 Brenda Hannigan: Company Law, bls. 671.; Bresku lögin um atvinnurekstrarbann höfðu sætt gagnrýni fyrir 
það hversu langan tíma það gat tekið fyrir dómstólum að fá mann dæmdan í slíkt bann eða í jafnaði um þrjú ár. Í 
millitíðinni var ekkert hægt að gera til þess að stöðva viðkomandi aðila í því að valda kröfuhöfum frekari tjóni 
með kennitöluflakki eða annarri ámælisverðri háttsemi. Með heimild gjaldþrotaskiptastofnunarinnar til þess að 
ljúka slíkum málum á grundvelli samkomulags á fyrri stigum er hægt að koma í veg fyrir slíkt tjón. Sjá David 
Milman: „The “phoenix syndrome”“, bls. 1.  	
298 Brenda Hannigan: Company Law, bls. 671 og Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern 
Company Law, bls. 255.	
299 Sjá gr. 1.4 CDDA.	
300 Sjá 2. gr. CDDA.	
301 Sjá 3. gr. CDDA.	
302 Sjá gr. 5.1 CDDA. 
303 Sjá gr. 9A–9E CDDA.	
304 Sjá 10. gr. CDDA. 
305 Sjá 6. gr. CDDA og Brenda Hannigan: Company Law, bls. 670.  
306 Sjá gr. 6.3.C CDDA.	
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félaganna.307 Þannig er það í um fjórðungi tilvika sem atvinnurekstrarbann er lagt á að um 

háttsemi er að ræða sem telst til kennitöluflakks.308 Atvinnurekstrarbannið er lengra eftir því 

sem alvarleikastig athafna eða athafnaleysis stjórnandans í hinum gjaldþrota félögum gerir 

hann vanhæfari.309 Það er þó ekki skilyrði að sannað sé að stjórnandinn hafi gerst brotlegur 

gegn skyldum sínum eða sýnt af sér óheiðarleika, heldur getur dugað að viðkomandi hafi 

einfaldlega verið stjórnandi í nokkrum gjaldþrota félögum sem hafa valdið miklu tjóni fyrir 

samfélagið á skömmum tíma og telja verður hann af þeim sökum vanhæfan til þess að vera 

stjórnandi í félagi með takmarkaða ábyrgð. Að sama skapi er alls ekki sjálfgefið að stjórnandi 

sé dæmdur í atvinnurekstrarbann á þeim grundvelli einum að hann hafi gerst brotlegur gegn 

skyldum sínum eða sýnt af sér óheiðarleika. Vegna íþyngjandi eðlis atvinnurekstrarbanns 

væri það eingöngu í undantekningartilvikum lagt á þegar ekki þætti sannað að stjórnandi hafi 

brotið gegn skyldum sínum eða sýnt af sér óheiðarleika.310  

Tímalengd atvinnurekstrarbannsins fer eftir því á hvaða grundvelli aðili fer í það. Í 

flestum tilvikum getur það lengst verið ákveðið 15 ár311 en styst tvö ár.312 Dómari getur veitt 

aðila sérstakt leyfi til að sinna stjórnunarstarfi þrátt fyrir atvinnurekstrarbannið, eins og áður 

hefur verið minnst á.313 Slíkt myndi dómari einkum gera í þeim tilvikum sem viðkomandi 

væri stjórnandi í félagi sem gengi vel þegar hann fór í atvinnurekstrarbannið og framtíð þess 

væri háð áframhaldandi þátttöku hans.314 Við slíka ákvörðun þyrfti dómari að gæta ákveðins 

jafnvægis á milli framangreindra hagsmuna og hagsmuna almennings af atvinnurekstrar-

banninu.315 Oft myndi dómari veita leyfi í þessum tilvikum gegn því skilyrði að tilnefndur 

væri óháður aðili í stjórn félagsins.316 

Brot á atvinnurekstrarbanni getur varðað allt að tveggja ára fangelsi.317 Þá hefur brot á 

atvinnurekstrarbanninu í för með sér persónulega ábyrgð þess aðila sem brýtur það á öllum 

skuldum og öðrum skuldbindingum sem falla á félag það tímabil sem hinn dæmdi tók þátt í 

stjórnun þess.318 Að sama skapi bera þeir aðilar persónulega ábyrgð á skuldum og öðrum 

skuldbindingum félags yfir sama tímabil, sem starfa undir fyrirmælum aðila sem er í 

																																																								
307 Brenda Hannigan: Company Law, bls. 674. 	
308 Murray Roach: „Combating the Phoenix Phenomenon: An Analysis of International Approaches“, bls. 111.	
309 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 257.	
310 Brenda Hannigan: Company Law, bls. 675.	
311 Sjá gr. 2.3, 4.3, 6.4, 8 og 10 CDDA.  
312 Sjá gr. 6.4 CDDA. 
313 Sjá gr. 1.1.a og a-liður 1. gr. 1A. CDDA. 
314 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 255.	
315 Brenda Hannigan: Company Law, bls. 672.	
316 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 255.	
317 Sjá 13. gr. CDDA.	
318 Sjá gr. 15.1.a CDDA.	
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atvinnurekstrararbanni, enda séu þeir grandvísir um slíkt.319 Þessir aðilar bera sameiginlega 

ábyrgð með félaginu á þessum tilteknu skuldbindingum þess ásamt öðrum þeim sem kunna að 

bera persónulega ábyrgð.320 

Atvinnurekstrarbannið getur náð til allra þeirra aðila sem geta verið teknir til 

gjaldþrotaskipta á Bretlandi, þ.á m. tiltekin erlend félög sem starfa í Bretlandi.321 Þá getur 

gjaldþrotaskiptastofnunin í Bretlandi ákveðið að fara í atvinnurekstrarbannsmál gegn þeim 

aðilum sem eru í atvinnurekstrarbanni í öðru ríki og hyggjast reka félag með takmarkaða 

ábyrgð í Bretlandi. Stofnunin getur einnig ákveðið að veita aðila heimild til þess að reka slíkt 

félag með sérstöku leyfi eða gegn tilteknum skilyrðum.322 Atvinnurekstrararbann getur verið 

lagt á í þessum tilvikum á grundvelli samkomulags eða dóms. Dómarar eiga einungis að 

dæma stjórnanda í atvinnurekstrarbann ef skilyrði hefðu verið til þess að dæma hann í slíkt 

bann í Bretlandi.323  

 

6.2.3 Danmörk 

Danski löggjafinn hafði verið gagnrýndur í þó nokkurn tíma m.a. í fjölmiðlum fyrir að gera 

ekki nægjanlega mikið til þess að hindra kennitöluflakk.324 Þann 1. janúar 2014 tóku í gildi 

lög um atvinnurekstrarbann í Danmörku. 325  Lögin voru þau fyrstu sinnar tegundar í 

Danmörku og voru m.a. sett þar sem gildandi réttarreglur höfðu ekki nýst sem skyldi til þess 

að stemma stigu við kennitöluflakki og annarri misnotkun á félagaforminu.326 Ástæða þess 

var talin m.a. vandræði við það að færa sönnur á að einstaklingur hefði sýnt af sér refsiverða 

háttsemi í störfum sínum sem stjórnandi félags.327 Þá skipti væntanlega einhverju máli að 

mörg lönd m.a. nágrannalönd Danmerkur, þ.e. Noregur, Svíþjóð og Þýskaland, höfðu verið 

með reglur um atvinnurekstrarbann í fjölda ára.328 Með lögunum var innleiddur nýr kafli í 

																																																								
319 Sjá gr. 15.1.b CDDA.	
320 Sjá gr. 15.2 CDDA.	
321 Sjá gr. 22.2 CDDA og Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 267.	
322 Sjá 1182 gr. bresku hlutafélagalaganna og Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern 
Company Law, bls. 267–268.	
323 Sjá a. lið 3. mgr. 1185. gr. bresku hlutafélagalaganna.  
324 Karsten Engsig Sørensen: „Konkurskarantæne“, bls. 171, „konkursrytteri – ny olympisk disciplin?“, 
http://www.sparskatten.dk og Martin Ejlertsen: „Danmark mister millioner på konkursrytteri“, 
http://www.magisterbladet.dk.  
325 Lov nr. 429 af 1. maj 2013 om ændring of konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven 
(Konkurskarantæne) tóku þá gildi, sbr. tilkynning danska dómsmálaráðuneytisins (d. Justiministeriet) þess efnis 
13. desember 2013. 
326 Karsten Engsig Sørensen: „Konkurskarantæne“, bls. 170.  
327 Sjá Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 83 og Karsten Engsig Sørensen: 
„Konkurskarantæne“, bls. 170.  
328 Karsten Engsig Sørensen: „Konkurskarantæne“, bls. 171–172.  
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gjaldþrotaskiptalögin um atvinnurekstrarbann.329 Við samningu laganna var byggt á skýrslu 

um atvinnurekstrarbann sem gjaldþrotaskiptaráðið (d. Konkursrådet) gerði árið 2011 að 

beiðni dómsmálaráðuneytisins.330  

Þeir aðilar sem hafa verið stjórnendur félaga innan við ári fyrir frestdag geta verið dæmdir 

í atvinnurekstrarbann að kröfu skiptastjóra.331 Menn verða því ekki dæmdir í atvinnurekstrar-

bann nema skiptastjóri krefjist þess. 332  Bannið nær til þeirra sem hafa verið skráðir 

framkvæmdastjórar eða stjórnarmenn og þeirra sem hafa gegnt slíkri stöðu í raun þótt þeir 

hafi ekki verið skráðir sem slíkir og eftir atvikum fengið aðra til þess að leppa félagið fyrir 

sig.333  

Talið var mikilvægt að miða ekki einungis við þá aðila sem voru stjórnarmenn félagsins 

þegar það fór í gjaldþrot, heldur láta ákvæðið ná yfir alla þá sem hafa verið stjórnarmenn ári 

fyrir frestdag. Ástæða þess er sú að annars gæti stjórnarmaður komið sér undan 

atvinnurekstrarbanni með því að segja af sér starfi sínu skömmu fyrir gjaldþrot félagsins.334 

Að sama skapi, í þeim tilvikum sem þeir ættu félagið, hefðu þeir getað komið sér undan 

atvinnurekstrarbanninu með því að selja það til svokallaðra útfararstjóra.  

Ákveðið var að bannið ætti ekki að ná til stofnenda félaga þar sem ekki þótti eðlilegt að 

þeir gætu sætt atvinnurekstrarbanni á þeim grundvelli einum að hafa stofnað félag. Stofnendur 

geta því einungis verið dæmdir í atvinnurekstrarbann ef þeir fara einnig með stjórn félags.335 

Ekki er ljóst af orðalagi laganna eða athugasemdum með þeim hvernig félagaformið á 

rekstrinum þurfi að vera svo atvinnurekstrarbann geti komið til álita. Í ljósi þess virðist mega 

líta svo á að ákvæðið taki hvort tveggja í senn til félaga með takmarkaða- og ótakmarkaða 

ábyrgð hluthafa.336 Atvinnurekstrarbannið getur einungis komið til álita í þeim tilvikum sem 

félagið getur verið tekið til gjaldþrotaskipta í Danmörku. Stjórnendur erlendra félaga geta því 

einungis verið dæmdir í atvinnurekstrarbann í Danmörku að því marki sem félagið sem þeir 

																																																								
329 Sjá III. kafla dönsku gjaldþrotaskiptalaganna (d. konkursloven) nr. 217/2011 (dönsku gjaldþrotaskiptalögin).  
330 Lov nr. 429 af 1. maj 2013 om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven 
(Konkurskarantæne), bls. 51 og Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 7.	
331 Sjá 1. mgr. 157. gr. dönsku gjaldþrotaskiptalaganna. 
332 Lov nr. 429 af 1. maj 2013 om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven 
(Konkurskarantæne), bls. 27.  
333 Lov nr. 429 af 1. maj 2013 om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven 
(Konkurskarantæne), bls. 27 og Karsten Engsig Sørensen: „Konkurskarantæne“, bls. 175–177. 
334 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 89. 	
335 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 99. 	
336 Karsten Engsig Sørensen: „Konkurskarantæne“, bls. 174.	
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starfa hjá getur verið tekið til gjaldþrotaskipta í Danmörku. Skilyrði þess er að höfuðstöðvar 

félagsins séu í Danmörku.337  

Ákveðið var að hafa ekki ákvæði sem kvæði á um sjálfkrafa atvinnurekstrarbann ef viss 

skilyrði væru fyrir hendi, t.d. ákveðin mörg gjaldþrot stjórnarmanna á tilgreindu tímabili, 

heldur hafa fremur heimild til þess að dæma menn í atvinnurekstrarbann að vissum skilyrðum 

uppfylltum. Það studdist m.a. við þau rök að afdráttarlaus og hlutlæg regla sem kvæði á um 

sjálfkrafa atvinnurekstrarbann eða vanhæfi við vissar aðstæður væri líkleg til þess að grafa 

undan þeirri frumkvöðlamenningu sem Danir hafa leitast við að byggja sitt samfélag á.338 

Einungis kemur til greina að dæma þá aðila í atvinnurekstrarbann sem sannað þykir að séu 

vanhæfir til þess að vera stjórnendur félags vegna grófra og óverjandi viðskiptahátta þeirra 

sem stjórnendur í fyrri félögum.339 Ekki er nauðsynlegt skilyrði að viðhöfð hafi verið 

refsiverð háttsemi heldur getur dugað að viðhöfð hafi verið ólögleg eða óforsvaranleg 

háttsemi, sem þarf ekki nauðsynlega að vera refsiverð.340 Ákveðið var að lista ekki upp í 

lögum dæmigerða háttsemi sem telst til grófra og óverjandi viðskiptahátta, heldur játa 

dómstólum frekar vald til þess að leggja heildarmat á aðstæður hverju sinni og meta út frá því 

hvort stjórnandi gjaldþrota félags telst hæfur til þess að starfa áfram sem slíkur.341  

Í skýrslu gjaldþrotaskiptaráðsins um atvinnurekstrarbann frá árinu 2011 og í 

athugasemdum með lögunum eru þó tiltekin viðmið gefin sem dómara ber að líta til við 

ákvörðun um hvort dæma beri mann í atvinnurekstrarbann. Þar kemur fram að sterk rök þurfi 

til þess að dæma mann í atvinnurekstrarbann og að slíkt væri einungis gert þegar hlutlægt- og 

huglægt séð væri um gróft tilvik að ræða. Í skýrslunni kemur fram að við matið sé m.a. litið til 

umfangs gjaldþrotsins, hvort félagið hafi ekki staðið í skilum við skattyfirvöld í langan tíma, 

hvort félagið hafi skilað ársreikningum og haldið bókhald samkvæmt kröfu laga. Þá er litið til 

þess hvort gjaldþrotið sé einungis við stjórnarmennina að sakast eða hvort það sé að einhverju 

leyti að rekja til ytri aðstæðna. Horft er til þess hvort stjórnendur hafi vanrækt skyldu sína til 

þess að gefa félagið upp til gjaldþrotaskipta og þannig aukið á skuldir og aðrar skuldbindingar 

félagsins. Enn fremur er litið til tíðni gjaldþrota en þó er slakað aðeins á kröfum í tilviki 

																																																								
337 Karsten Engsig Sørensen: „Konkurskarantæne“, bls. 174 og Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne 
nr. 1525/2011, bls. 92–93. 	
338 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 13. 	
339 Sjá 1. mgr. 157. gr. dönsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
340 Karsten Engsig Sørensen: „Konkurskarantæne“, bls. 178. 
341 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 96.	
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smárra frumkvöðlafyrirtækja. Jafnframt er litið til þess hvort stjórnendurnir hafi viðhaft 

háttsemi sem telst til misnotkunar á félagaforminu, t.d. kennitöluflakk.342 

Þótt það komi ekki fram í framangreindri skýrslu eða athugasemdum með lögunum er við 

matið líklega horft til þess, eins og í Bretlandi, hvort brot hafi átt sér stað á 

hlutafélagalöggjöfinni þar sem kröfuhafar verða fyrir skaða vegna slíkra brota í mörgum 

tilfellum. Aftur á móti er ósennilegt að tilgangur laganna sé að setja stjórnanda í 

atvinnurekstrarbann í þeim tilvikum sem hann hefur brotið gegn verðbréfaviðskipta-

löggjöfinni, t.d. með því að stunda innherjaviðskipti eða markaðsmisnotkun, eins og breskur 

réttur hefur opnað á.343   

Menn geta einungis verið dæmdir í atvinnurekstrarbann að kröfu skiptastjóra, líkt og áður 

hefur komið fram. Talið var að nærtækast og hagkvæmast væri að skiptastjóri hefði þetta 

hlutverk þar sem hann þekkti best málefni þrotabúsins. Hagkvæmni væri því fólgin í því að 

hann færi með þetta hlutverk í stað einhvers stjórnvalds. Þá var litið til þess að 

atvinnurekstrarbann fæli ekki í sér refsikennd viðurlög og því væri ekki ástæða til að fela 

ákæruvaldinu þetta hlutverk.344 Gagnrýnt hefur verið að skiptastjóri fari með þetta hlutverk 

þar sem hagsmunir kröfuhafanna þurfa ekki nauðsynlega að standa að atvinnurekstrarbanninu 

þar sem atvinnurekstrarbannið er fyrst og fremst til hagsbóta framtíðarkröfuhöfum. Þá getur 

stjórnandinn hafa undirgengist persónulega ábyrgð gagnvart einhverjum kröfuhafa og því geta 

hagsmunir viðkomandi kröfuhafa beinlínis staðið gegn því að viðkomandi verði dæmdur í 

atvinnurekstrarbann. Jafnvel þótt skiptastjóri taki sjálfstæða ákvörðun um það hvort höfða 

beri mál um atvinnurekstrarbann þá er ekki hægt að útiloka það að neikvæð viðhorf einstakra 

kröfuhafa gegn atvinnurekstrarbanni geti latt hann til þess að fara í slíkt mál.345  

Gjaldþrotadómstóllinn í Danmörku (d. Skifteretten) tekur ákvörðun út frá greinargerð 

skiptastjóra um hvort taka beri upp atvinnurekstrarbannsmál. Dómstóllinn getur þó einnig 

farið fram á að skiptastjóri veiti sér frekari upplýsingar áður en ákvörðun um 

atvinnurekstrarbann er tekin. Ákvörðun um að taka upp atvinnurekstrarbannsmál er ekki 

kæranleg.346 Taki dómstóllinn ákvörðun um að taka upp atvinnurekstrarbannsmál ákveður 

hann frest sem skiptastjóri hefur til þess að leggja fram rökstudda kröfu sína fyrir 

atvinnurekstrarbanninu ásamt nauðsynlegum skjölum.347 Að sama skapi ákveður dómari þann 

																																																								
342 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 13, 93–98 og Lov nr. 429 af 1. maj 
2013 om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven (Konkurskarantæne), bls. 28–29.  
343 Karsten Engsig Sørensen: „Konkurskarantæne“, bls. 179.	
344 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 109–110. 
345 Karsten Engsig Sørensen: „Konkurskarantæne“, bls. 182–183. 
346 Sjá 1. mgr. 160. gr. dönsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
347 Sjá 161. gr. dönsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
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frest sem sá sem ákvörðun beinist að hefur til þess að leggja fram skriflega málsvörn og gera 

kröfu um munnlega málsmeðferð.348 Gjaldþrotaskiptadómstólnum ber að tilnefna lögmann 

fyrir þann sem ákvörðun beinist að fari hann fram á slíkt eða telji dómstóllinn þörf á því.349 

Þóknun skiptastjóra í tengslum við atvinnurekstrarbannið greiðist úr ríkissjóði.350  

Þeim sem sæta atvinnurekstrarbanni er óheimilt að taka þátt í stjórnun félags með 

takmarkaða ábyrgð. Þeim er aftur á móti heimilt að gera slíkt í tilviki félags með persónulega 

og ótakmarkaða ábyrgð. 351  Bannið nær hvort tveggja í senn til skráðra stjórnenda og 

skuggastjórnenda.352 Engin heimild er veitt til undanþágu frá banninu í sérstökum tilvikum.  

Aðila sem er dæmdur í atvinnurekstrarbann er því óheimilt að taka þátt í stjórnun hvers kyns 

félags með takmarkaða ábyrgð á meðan á banninu stendur. Ef sá sem fer í atvinnu-

rekstrarbann hefur verið stjórnarmaður í fleiri félögum en því sem fór í gjaldþrot verður að 

kjósa nýja stjórnarmenn í þau félög.353 Ástæða þess að bannið er ekki látið ná til félaga með 

persónulega og ótakmarkaða ábyrgð er sú að megintilgangurinn á bakvið atvinnurekstrarbann 

er að koma í veg fyrir að einstaklingar geti haldið áfram að misnota hlutafélagaformið og haft 

þannig óeðlilegan arð af því á kostnað kröfuhafa félagsins.354  

Atvinnurekstrarbannið stendur yfir í þrjú ár nema sérstakar ástæður réttlæti það að bannið 

sé ákveðið styttra.355 Ef bannið væri ákveðið styttra væri það venjulega í tvö ár en í vægustu 

tilvikunum eitt ár. Talið var að þrjú ár væru hæfilegur tími því ef bannið er of stutt hefur það 

ekki tilætluð áhrif en þar sem bannið felur ekki í sér refsingu má það ekki vera of langt.356 

Áætlað er að í um 10% gjaldþrota þurfi skiptastjóri að skoða nánar hvort tilefni sé til þess að 

dæma mann í atvinnurekstrarbann og um 5% tilvika leiði til dómsmáls um 

atvinnurekstrarbann.357  

Brot á atvinnurekstrarbanninu varðar sekt eða fangelsi í allt að sex mánuði.358 Í skýrslu 

gjaldþrotaskiptaráðsins kemur fram að til þess að skapa nægjanleg varnaðaráhrif sé 

nauðsynlegt að fangelsisrefsing varði við brot á atvinnurekstrarbanninu. Aftur á móti séu brot 

þessi heppileg til þess að vera fullnustuð með samfélagsþjónustu og því sé hámarksrefsing 

ákveðin innan þess ramma sem heimilt er að veita leyfi fyrir því að fullnusta fangelsisrefsingu 

																																																								
348 Sjá 162. gr. dönsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
349 Sjá 163. gr. dönsku gjaldþrotaskiptalaganna.  
350 Sjá 166. gr. dönsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
351 Sjá 159. gr. dönsku gjaldþrotaskiptalaganna.  
352 Karsten Engsig Sørensen: „Konkurskarantæne“, bls. 183. 
353 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 102.	
354 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 101.	
355 Sjá 158. gr. dönsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
356 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 104.	
357 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 19. 
358 Sjá 131. gr. dönsku almennu hegningarlaganna (d. Straffeloven) nr. 871/2014. 
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með samfélagsþjónustu.359 Þá ber sá sem brýtur gegn atvinnurekstrarbanninu persónulega og 

ótakmarkaða ábyrgð á þeim skuldum og skuldbindingum sem ekki fást greiddar úr þrotabúi 

félagsins sem hann stjórnar, enda sé frestdagur innan þess tímaramma sem viðkomandi er í 

atvinnurekstrarbanni. Gjaldþrotaskiptadómstóllinn getur þó lagt persónulega ábyrgð á þann 

sem brýtur gegn atvinnurekstrarbanninu allt að ári eftir að því lauk mæli sérstök rök með því. 

Að sama skapi getur hann ef sterk rök eru fyrir hendi veitt undanþágu frá persónulegri 

ábyrgð.360  

Haldin er skrá á vegum dönsku viðskiptastofnunarinnar (d. Erhvervsstyrelsen) yfir þá 

aðila sem hafa verið dæmdir í atvinnurekstrarbann.361 Markmiðið með reglunum er að hindra 

það að þeir aðilar sem eru í atvinnurekstrarbanni geti skráð sig sem stjórnendur félaga á 

meðan á banninu stendur og að tryggja það að þeir verði afskráðir úr öllum félögum með 

takmarkaða ábyrgð á meðan á banninu stendur.362 Talið var að ekki væri ástæða til þess að 

hafa þessar upplýsingar aðgengilegar almenningi á þeim grundvelli að þær væru persónulegar 

upplýsingar sem ættu ekkert erindi til almennings.363 Skattyfirvöld, lögregla, ákæruvaldið og 

gjaldþrotaskiptadómstóllinn geta fengið aðgang að þessum upplýsingum hjá dönsku 

viðskiptastofnuninni séu viss skilyrði fyrir hendi. Þá getur dönsku viðskiptastofnuninni verið 

skylt að afhenda þessar persónuupplýsingar leiði það af lögum.364 

 

6.2.4 Noregur 

Í Noregi hefur verið ákvæði um atvinnurekstrarbann í 40 ár. Í upphafi var þeim aðilum sem 

höfðu verið stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar í hlutafélagi innan við ári áður en félagið 

fór í þrot sjálfkrafa bannað að stofna eða taka þátt í stjórnun nýs hlutafélags. 

Gjaldþrotaskiptadómstóllinn (n. skifteretten) gat svo tekið ákvörðun um að gjaldþrota 

einstaklingur, stjórnandi eða framkvæmdastjóri hlutafélags þyrftu við sömu aðstæður einnig 

að láta af starfi sínu sem stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri annars félags ef miklar líkur 

voru á því að þeir hefðu framið refsiverðan verknað í tengslum við gjaldþrot eða starfsemi 

																																																								
359 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 106.	
360 167. gr. dönsku gjaldþrotaskiptalaganna.  
361 Sjá 169. gr. dönsku gjaldþrotaskiptalaganna og reglur um skrá yfir atvinnurekstrarbann (d. Bekendtgørelse om 
førelse af et register over pålagte konkurskarantæner) nr. 1510/2013.  
362 Sjá 1. gr. reglna um skrá yfir atvinnurekstrarbann nr. 1510/2013. 
363 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 116.; Gagnrýnt hefur verið að þessar 
upplýsingar séu ekki aðgengilegar almenningi, eins og í Bretlandi, Noregi og Svíþjóð, sem gerir það m.a. að 
verkum að mjög erfitt er fyrir erlend yfirvöld að fá upplýsingar um að aðili hafi verið dæmdur í 
atvinnurekstrarbann. Sjá Karsten Engsig Sørensen: „Konkurskarantæne“, bls. 186 og Niels Stoktoft Overgaard: 
„Konkursryttere skal ikke kunne gemme sig i register“, http://www.fagbladet3f.dk.  
364 Sjá 8.–12. gr. reglna um skrá yfir atvinnurekstrarbann nr. 1510/2013. 
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félagsins.365 Slík lög voru í gildi í Noregi í átta ár eða allt til ársins 1984 þegar horfið var frá 

því að leggja sjálfkrafa atvinnurekstrarbann á stjórnarmenn og framkvæmdastjóra hlutafélaga 

við gjaldþrot félags vegna mikillar gagnrýni sem reglan hafði sætt.366 Gagnrýnin beindist m.a. 

að því hversu erfitt var að fá hæft fólk til þess að taka þátt í stjórnun fyrirtækja, þá einkum 

þeim fyrirtækjum sem stóðu illa fjárhagslega.367 

Í stað þess var ákveðið að hafa heimild til þess að dæma menn í atvinnurekstrarbann væru 

viss skilyrði fyrir hendi. Markmið löggjafans með atvinnurekstrarbanni í Noregi er einkum að 

koma í veg fyrir að aðilar sem fara kerfisbundið í gjaldþrot eða misnota félagaformið geti 

haldið áfram að valda samfélaginu tjóni.368 Markmið löggjafans með atvinnurekstrarbanninu 

er því ekki að refsa þeim sem því sæta.369  

Dómari getur dæmt þann í atvinnurekstrarbann sem rökstuddur grunur leikur á að hafi 

framið refsiverðan verknað, í tengslum við gjaldþrot eða sem hefur leitt þess, eða telst 

vanhæfur vegna óverjandi viðskiptahátta til þess að stofna eða stýra félagi með takmarkaða 

ábyrgð.370 Refsiverði verknaðurinn verður því að vera tengdur við atvinnustarfsemi eða hafa 

verið framinn í tengslum við gjaldþrot. Með rökstuddum grun er átt við sterk og gild rök sem 

styðjast við eitthvað áþreifanlegt.371 Varðandi óverjandi viðskiptahættina þarf dómari að meta 

það hvort þeir eigi að leiða til þess að viðkomandi teljist vanhæfur til þess að stofna eða stýra 

félagi með takmarkaða ábyrgð. Það verða því að vera bein tengsl á milli óverjandi 

viðskiptahátta og hæfni til þess að stofna eða stýra nýju félagi.372 Slíkt telst einungis fyrir 

hendi ef óverjandi viðskiptahættirnir hafa valdið einhverjum tjóni.373  

Við ákvörðun sína ber dómara að leggja einstaklingsbundið mat á það hvort sanngjarnt 

þyki að dæma mann í atvinnurekstrarbann. Slíkt mat byggist á athæfi þess sem bannið beinist 

að og aðstæðum öllum. 374 Við slíkt mat verður að líta til þeirra markmiða sem 

atvinnurekstrarbann er reist á, hvaða hlutverki viðkomandi aðili gegndi sé um félag að ræða 

og hvaða áhrif það muni að öllum líkindum hafa að dæma viðkomandi aðila í 

																																																								
365 13.–20. gr. þáverandi norsku hlutafélagalaganna (n. aksjeloven) nr. 59/1976 og Uttalelse nr. 44 – 
konkurskarantene, bls. 3–4.  
366 Uttalelse nr. 44 – konkurskarantene, bls. 4.  
367 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 8. 	
368 Uttalelse nr. 44 – konkurskarantene, bls. 2 og Konkurskarantene – Info om formal, virkning, varighet med 
mer., bls. 3.	
369 „Konkurskarantene er ikke straff etter EMK“, http://www.konkursradet.no.  
370 1. mgr. 142. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna (n. konkursloven) nr. 58/1984 (norsku gjaldþrotaskiptalögin). 
371 Uttalelse nr. 44 – konkurskarantene, bls. 4.  
372 Konkurskarantene – Info om formal, virkning, varighet med mer., bls. 4. 	
373 Uttalelse nr. 44 – konkurskarantene, bls. 6. 	
374 2. mgr. 142. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
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atvinnurekstrarbann.375 Einnig er litið til þess hvort kröfuhafar hafi orðið fyrir miklu tjóni 

vegna gjaldþrotsins og tíðni gjaldþrota sem viðkomandi er viðriðinn.376 Minna þarf til að 

dæma þann aðila í atvinnurekstrarbann sem hefur verið stjórnandi í nokkrum félögum sem 

hafa farið í gjaldþrot. Þó eru fjölmörg dæmi um það að stjórnendur séu dæmdir í 

atvinnurekstrarbann sem hafa ekki áður stýrt félagi sem hefur farið í gjaldþrot. Af 

réttarframkvæmd að dæma virðist slíkt þó einungis gert í alvarlegri tilvikum.377  

Minna þarf til að dæma mann í atvinnurekstrarbann þegar rökstuddur grunur leikur á að 

hann hafi framið refsiverðan verknað í tengslum við gjaldþrotið eða sem hefur leitt til þess, en 

þegar um óverjandi viðskipahætti er að ræða sem leiða eiga til vanhæfis. Eftir því sem brot er 

alvarlegra eru sterkari rök til þess að dæma mann í atvinnurekstrarbann. Litið er til þess 

hvernig viðkomandi hefur hagað sér á meðan á gjaldþrotaskiptunum stóð. Þá eru minni líkur á 

því að fallist verði á atvinnurekstrarbann eftir því sem lengra er liðið frá því að dómari kveður 

upp úrskurð sinn um að bú skuldarans sé tekið til gjaldþrotaskipta.378  

Að meðaltali er einhver stjórnandi dæmdur í atvinnurekstrarbann í um 10% þrotabúa í 

Noregi og hefur það hlutfall haldist nokkuð svipað undanfarin ár. Aftur á móti hefur tíðni 

atvinnurekstrarbanna í hlutfalli við þrotabú verið nokkuð ójöfn eftir landsvæðum. Til að 

mynda er mun algengara að það sé lagt á í höfuðborginni Osló og þar um kring en annars 

staðar í Noregi.379 Árið 1996 var þannig lagt á atvinnurekstrarbann í 15,4% tilvika í Osló en í 

aðeins 4,1% tilvika í Bergen.380 Gagnrýni hefur komið fram vegna þessa og telja sumir að 

vegna þess hversu opnar og matskenndar reglurnar séu hafi myndast handahófskenndar og 

mismunandi venjur á milli gjaldþrotaskiptadómstóla einstakra svæða.381  

Atvinnurekstrarbannið nær til þeirra sem hafa verið stjórnendur félags, annaðhvort með 

takmarkaða eða ótakmarkaða ábyrgð, og þeirra sem hafa formlega eða í raun gegnt stöðu 

stjórnarmanns, varastjórnarmanns eða framkvæmdastjóra félags með takmarkaða ábyrgð 

innan við einu ári fyrir gjaldþrotið.382 

Þeir aðilar sem eru dæmdir í atvinnurekstrarbann mega ekki í tvö ár frá 

gjaldþrotaskiptunum stofna félag með takmarkaða ábyrgð eða taka sæti í stjórn eða varastjórn 

eða ráða sig sem framkvæmdastjórar slíkra félaga. Dómstóllinn getur þó ákveðið að upphaf 

atvinnurekstrarbannsins miðist við ákvörðun þess efnis í stað þess að miða við 
																																																								
375 Konkurskarantene – Info om formal, virkning, varighet med mer., bls. 6. 	
376 Uttalelse nr. 44 – konkurskarantene, bls. 6. 	
377 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 58.	
378 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 60.	
379 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 60.	
380 Konkurskarantene – Info om formal, virkning, varighet med mer., bls. 37. 	
381 Uttalelse nr. 44 – konkurskarantene, bls. 2.	
382 5. mgr. 142. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
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gjaldþrotaskiptin.383 Í flestum tilvikum nýtir dómstóllinn sér þessa heimild.384 Það fæli einnig 

í sér brot á atvinnurekstrarbanninu að taka þátt í stjórnun nýs félags í raun án þess að vera 

skráður sem slíkur, t.d. með því að fá einhvern til þess að leppa félagið fyrir sig til 

málamynda.385 Þeir sem eru í atvinnurekstrarbanni geta stofnað félag með persónulega og 

ótakmarkaða ábyrgð og keypt sér hlut í félagi með takmarkaða ábyrgð.386 Hafi þeir aftur á 

móti verið stjórnendur eða framkvæmdastjórar í öðrum félögum með takmarkaða ábyrgð 

þegar þeir eru dæmdir í atvinnurekstrarbann verða þeir að láta af starfanum og eru engar 

undantekningar veittar frá því.387 Þá getur dómari ákveðið að þeim sem rökstuddur grunur 

leikur á að hafi framið refsiverðan verknað í tengslum við gjaldþrotið eða sem hefur leitt til 

þess, sé óheimilt að starfa í félagi með takmarkaða ábyrgð á meðan á banninu stendur.388  

Sá gjaldþrotaskiptadómstóll sem þrotabúið heyrir undir getur einn tekið ákvörðun um 

atvinnurekstrarbann.389  Skiptastjóra ber að gefa gjaldþrotaskiptadómstólnum skriflegt og 

rökstutt mat á því hvort tilefni sé til þess að setja mann í atvinnurekstrarbann innan þriggja 

mánaða frá skipun sinni.390 Þótt það komi ekki beinlínis fram í lögum er litið svo á í 

framkvæmd að sá sem atvinnurekstrarbannið beinist að eigi ávallt að hafa tvær vikur til þess 

að koma að málsvörnum áður en tekin er ákvörðun í málinu.391 Í flestum tilvikum er ákvörðun 

gjaldþrotaskiptadómstólsins um að dæma mann í atvinnurekstrarbann reist á skriflegum 

gögnum frá skiptastjóra og málsvörnum þess sem atvinnurekstrarbannið beinist að séu þær 

einhverjar. Dómstóllinn getur þó dæmt mann í atvinnurekstrarbann þótt skiptastjóri telji ekki 

tilefni til þess.392 Hægt er að dæma mann í atvinnurekstrarbann áður en búið er að ljúka 

gjaldþrotaskiptum eða eftir þann tíma.393 Dómi um atvinnurekstrarbann er hægt að áfrýja 

innan mánaðar frá því hann liggur fyrir. Áfrýjun frestar þó ekki réttaráhrifum 

atvinnurekstrarbannsins nema gjaldþrotaskiptadómstóllinn eða dómstóll á áfrýjunarstigi veiti 

																																																								
383 2. mgr. 142. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
384 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 60.	
385 Konkurskarantene – Info om formal, virkning, varighet med mer., bls. 4. 	
386 Konkurskarantene – Info om formal, virkning, varighet med mer., bls. 4.  
387 Konkurskarantene – Info om formal, virkning, varighet med mer., bls. 4.	
388 4. mgr. 142. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
389 1. mgr. 143. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
390 7. tl. 1. mgr. 120. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna. 
391 Konkurskarantene – Info om formal, virkning, varighet med mer., bls. 5 og Uttalelse nr. 44 – 
konkurskarantene, bls. 7. 	
392 Konkurskarantene – Info om formal, virkning, varighet med mer., bls. 5 og Uttalelse nr. 44 – 
konkurskarantene, bls. 6. 	
393 Konkurskarantene – Info om formal, virkning, varighet med mer., bls. 5.	



	 86 

heimild til þess.394 Heimild til áfrýjunar er þó lítið nýtt þar sem að jafnaði áfrýja einungis 6–8 

af þeim 300–400 sem eru dæmdir í atvinnurekstrarbann árlega.395  

Dómi um atvinnurekstrarbann má breyta að hluta eða öllu leyti á grundvelli nýrra 

upplýsinga. Þá fellur atvinnurekstrarbannið niður í þeim tilvikum sem þrotabúinu er afsalað til 

skuldara eða þar sem næst nauðasamningur.396 Dómi um atvinnurekstrarbann getur verið 

breytt á grundvelli nýrra upplýsinga hvort sem er til hagsbóta þeim sem því sætir eða ekki. 

Það er þó skilyrði að nýju upplýsingarnar varpi algjörlega nýju ljósi á málið.397 Að kröfu 

ákæruvaldsins getur dómstóllinn ákveðið að framlengja atvinnurekstrarbannið þar til dómur 

gengur í sakamáli sem ákæruvaldið hefur höfðað eða hyggst höfða vegna meints refsiverðs 

verknaðar við gjaldþrotið eða sem hefur valdið því.  

Skiptastjóri fyrir hönd þrotabúsins og ákæruvaldinu er heimilt en ekki skylt að hafa 

samstarf í tengslum við atvinnurekstrarbannið.398 Þeir geta haft með sér samstarf á síðari 

stigum, t.d. varðandi kröfu um framlengingu atvinnurekstrarbannsins á grundvelli nýrra 

upplýsinga, t.d. vegna fyrirhugaðs atvinnurekstrarbanns, þótt þeir hafi ekki haft með sér 

samstarf þegar atvinnurekstrarbannið var lagt á í upphafi.399 Þótt heimild standi til samstarfs 

þessara aðila er það lítið nýtt í framkvæmd. Ástæða þess kann að vera sú að þar sem engin 

skylda hvílir á gjaldþrotaskiptadómstólnum til þess að tilkynna þessum aðilum um hvort 

fyrirhugað sé að dæma mann í atvinnurekstrarbann er ákvörðun um það oft tekin án þeirra 

vitneskju. Þetta fyrirkomulag hefur verið gagnrýnt.400  

Brjóti aðili gegn atvinnurekstrarbanninu af ásetningi eða af gáleysi varðar það sektum eða 

fangelsi allt að þremur mánuðum.401 

Haldin er sérstök skrá yfir þá aðila sem eru í atvinnurekstrarbanni hverju sinni (n. 

Konkursregisteret). 402 Í henni kemur fram nafn á þeim sem dæmdir hafa verið í 

atvinnurekstrarbann, upplýsingar um hvenær atvinnurekstrarbannið tók gildi og hvenær því 

lýkur. Þá á að koma fram í skránni upplýsingar um hvort atvinnurekstrarbannið feli í sér að 

viðkomandi sé óheimilt að starfa í félagi með takmarkaða ábyrgð auk þess sem samantekt á 

þeim félögum sem þeir verða að víkja í sem stjórnendur vegna atvinnurekstrarbannsins skal 

																																																								
394 Sjá 3. mgr. 143. gr., sbr. 1. mgr. 153. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
395 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 62.	
396 Sjá 4. mgr. 143. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
397 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 61.	
398 Sjá 2. mgr. 143. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
399 Konkurskarantene – Info om formal, virkning, varighet med mer., bls. 6. 	
400 Konkurskarantene – Info om formal, virkning, varighet med mer., bls. 5–6 og Uttalelse nr. 44 – 
konkurskarantene, bls. 7.  	
401 Sjá 143. gr. a. norsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
402 Sjá 3. mgr. 144. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
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koma fram. 403  Framangreindar upplýsingar eru aðgengilegar almenningi. 404  Dómstólar, 

lögregla, ákæruvaldið, skiptastjórar, Fjármálaeftirlitið, skattyfirvöld og hinn skráði geta 

fengið frekari upplýsingar krefjist þeir þess. Þá er heimilt að veita aðgang að frekari 

upplýsingum í rannsóknarskyni. Þeir aðilar sem fá frekari upplýsingar í rannsóknarskyni eru 

bundnir þagnarskyldu samkvæmt reglum stjórnsýslulaga.405 Með frekari upplýsingum er t.d. 

átt við upplýsingar um þá sem hafa verið í atvinnurekstrarbanni.406Þeir aðilar sem eru í 

atvinnurekstrarbanni geta ekki skráð sig sem stofnendur eða stjórnendur félaga með 

takmarkaða ábyrgð á meðan á banninu stendur.407  

 

6.2.5 Svíþjóð 

Reglur um atvinnurekstrarbann hafa verið í Svíþjóð frá árinu 1980.408 Upprunalegur tilgangur 

reglanna var að koma í veg fyrir misnotkun á hlutafélagaforminu sem birtist m.a. í því að 

óheiðarlegir aðilar tæmdu félög af eignum sínum og létu þau fara í gjaldþrot og komust undan 

því að greiða skatta og aðrar skuldbindingar sem hvíldu á félögunum.409 Upprunalegur 

tilgangur reglna um atvinnurekstrarbann í Svíþjóð var því einkum að stemma stigu við 

kennitöluflakki. Sett voru ný lög um atvinnurekstrarbann árið 1986 sem voru í gildi allt til 

ársins 2014 þegar ný lög um atvinnurekstrarbann tóku gildi.410 

Atvinnufrelsi er einn af hornsteinum sænska fjármálakerfisins. Í því felst m.a. rétturinn til 

þess að stofna félag í því félagaformi sem viðkomandi kýs. Atvinnufrelsi má einungis skerða 

til þess að vernda mikilvæga almenningshagsmuni. Ekki er því heimilt að skerða atvinnufrelsi 

vegna einvörðungu fjárhagslegra hagsmuna einstakra einstaklinga eða lögaðila. Í Svíþjóð er 

vegna þessa einungis hægt að dæma þá aðila í atvinnurekstrarbann sem stórkostlega misnota 

sér atvinnufrelsið, enda krefjist mikilvægir almannahagsmunir þess að atvinnufrelsi þeirra sé 

takmarkað.411     

																																																								
403 Sjá 12. tl. 1. mgr. 3. gr. reglna um gjaldþrotaskráningu og yfirlýsingar eftir gjaldþrotaskiptalögunum (n. 
Forskrift om konkursregisteret og om kunngjørninger etter konkursloven) nr. 958/1993 (reglur um 
gjaldþrotaskráningu).; Framangreindar upplýsingar eru aðgengilegar á vefsíðu Brønnøysundregistrene, 
http://www.brreg.no.  
404 Sjá 1. mgr. 10. gr. reglna um gjaldþrotaskráningu.  
405 Sjá 3. mgr. 10. gr. reglna um gjaldþrotaskráningu.  
406 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 61.	
407 Konkurskarantene – Info om formal, virkning, varighet med mer., bls. 11. 	
408 Ny lag om näringsförbud, bls. 37 og Näringsförbud - tillsyn och effektivitet, bls. 73.  
409 Ny lag om näringsförbud, bls. 37.	
410 Ny lag om näringsförbud, bls. 37–38 og 1. tl. 1. gr. bráðabirgðaákvæðis með sænsku lögunum um 
atvinnurekstrarbann (s. lag om näringsförbud) nr. 836/2014 (sænsku lögin um atvinnurekstrarbann).	
411 Ny lag om näringsförbud, bls. 37.	
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Hægt er í fyrsta lagi að dæma þann í atvinnurekstrarbann sem hefur gróflega brotið gegn 

skyldum sínum í atvinnustarfsemi og er vegna þess sekur um glæp sem er ekki minniháttar.412 

Í öðru lagi þann sem hefur sýnt af sér verulega ótilhlýðilega háttsemi gagnvart kröfuhöfum 

eða hefur að öðru leyti gróflega brotið gegn skyldum sínum í atvinnustarfsemi sem hefur farið 

í gjaldþrot.413 Í þriðja lagi þann sem hefur gróflega vanrækt skyldu sína í atvinnurekstri til 

þess að greiða skatta og önnur opinber gjöld.414 Í fjórða og síðasta lagi getur sá verið dæmdur 

í atvinnurekstrarbann sem hefur gróflega brotið gegn samkeppnisreglum.415 Það er skilyrði í 

öllum tilvikum að almannahagsmunir standi að atvinnurekstrarbanninu.416 Við mat á því hvort 

almannahagsmunir krefjist atvinnurekstrarbanns er litið til þess hvort brotið hafi verið 

kerfisbundið. Þá er litið til alvarleika þess og hvort það hafi valdið eða hafi verið líklegt til 

þess að valda miklu tjóni. Þá er litið til þess hvort viðkomandi aðili hafi áður hlotið dóm fyrir 

brot í atvinnustarfsemi.417 Almannahagsmunir standa ávallt til atvinnurekstrarbanns ef aðili 

hefur gerst sekur um glæp í atvinnustarfsemi þar sem lágmarksrefsing við því broti er fangelsi 

í sex mánuði, nema sérstakar ástæður standi til hins gagnstæða.418  

Á undanförnum árum hafa að jafnaði um 250 einstaklingar verið dæmdir í 

atvinnurekstrarbann á hverju ári.419 Í mars 2012 voru 1.047 einstaklingar í atvinnurekstrar-

banni í Svíþjóð.420  

Atvinnurekstrarbannið nær til þeirra sem stunda viðskipti í eigin nafni eða í gegnum 

einkafirma og til tiltekinna einstaklinga sem hafa viss tengsl við lögaðila. 421  Með 

einstaklingum sem hafa viss tengsl við lögaðila er átt við þá aðila sem hafa í raun stjórnað 

lögaðila.422 Meginreglan er því sú að litið er til þess hver fari í raun með stjórnun félags og 

skiptir þá ekki máli hvort hann sé skráður sem stjórnandi eða í hvaða félagaformi reksturinn 

sé í. Í þessu felst að fulltrúi frjálsra félagasamtaka t.d. góðgerðastofnunar getur verið dæmdur 

í atvinnurekstrarbann, enda fari hann í raun með stjórnun atvinnurekstrar. Ekki er óalgengt að 

frjáls félagasamtök hafi með höndum einhvern atvinnurekstur.423 Sem dæmi um slíkt má 

nefna íþróttafélag sem selur drykkja- og matvörur, fatnað og annað álíka. 

																																																								
412 4. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.   
413 1. mgr. 5. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.   
414 6. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.  	
415 7. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.  	
416 Sjá 4. gr., 1. mgr. 5. gr., 6. gr. og 7. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann. 
417 1. mgr. 8. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.  	
418 2. mgr. 8. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.  	
419 Näringsförbud - tillsyn och effektivitet, bls. 73.  
420 Näringsförbud - tillsyn och effektivitet, bls. 75.	
421 2. og 3. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.  	
422 1. mgr. 3. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
423 Ny lag om näringsförbud, bls. 42–45 og Näringsförbud - tillsyn och effektivitet, bls. 14 og 98.	
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Atvinnurekstrarbannið nær þó ávallt til, þess aðila sem ber beina, ótakmarkaða og óskipta 

ábyrgð í samlagsfélagi, félagsmanns í sameignarfélagi og stjórnar- og varastjórnarmanna 

ásamt framkvæmda- og aðstoðarframkvæmdastjóra í félögum með takmarkaða ábyrgð.424  

Þeim sem er í atvinnurekstrarbanni er óheimilt að reka fyrirtæki hvort sem ábyrgð þess er 

takmörkuð eða ekki og taka þátt í stjórnun atvinnurekstrar hjá bókhaldsskyldum lögaðila 

jafnvel þótt hann hafi ekki á höndum neinn atvinnurekstur. Honum er heimilt að eiga 

eignarhlut í félagi með takmarkaða ábyrgð, svo lengi sem hluturinn nær ekki 50%, en ekki í 

félögum þar sem ábyrgðin er ótakmörkuð. Aftur á móti er þeim sem er í atvinnurekstrarbanni 

óheimilt að stofna félag með takmarkaða ábyrgð eða banka. Þeim sem er í 

atvinnurekstrarbanni er einnig óheimilt að starfa sem stjórnar- eða varastjórnarmaður eða 

framkvæmda- eða aðstoðarframkvæmdastjóri í félagi með takmarkaða ábyrgð, stéttafélagi, 

banka, tryggingafélagi, lífeyrissjóði eða í frjálsum félagasamtökum sem hafa undir höndum 

atvinnurekstur. Þá er þeim sem er í atvinnurekstrarbanni óheimilt að hafa rétt til að rita firma 

eða vera staðgengill stjórnenda.  

Þeim sem er í atvinnurekstrarbanni er að sama skapi óheimilt að starfa í fyrirtæki sem 

atvinnurekstrarbannið nær til eða vera ráðgjafi slíks félags ef skyldmenni hans eða ástvinur 

hefðu þar stöðu sem væri tæk til þess að dæma þau í atvinnurekstrarbann væru skilyrði til 

þess fyrir hendi. Að sama skapi er þeim sem er í atvinnurekstrarbanni óheimilt að starfa hjá 

sama fyrirtæki og hann braut af sér eða vera þar ráðgjafi.425 Með skyldmenni og ástvini er átt 

við einstakling sem er giftur viðkomandi, eða er með honum í sambúð, systkini, þann sem 

skyldur er honum eða maka hans í beinan legg eða er giftur systkini viðkomandi.426 Með 

sama fyrirtæki verður að líta til ýmissa ástæðna. Það hvort fyrirtæki breyti um nafn, húsnæði 

eða fari í annað bæjarfélag á ekki að skipta máli við mat á því hvort um sama fyrirtæki sé að 

ræða. Þá á sú staðreynd að fyrirtæki breyti starfsemi sinni að einhverju leyti, eignarhaldi eða 

stjórn ekki að hafa úrslitaáhrif svo lengi sem meginstarfsemi fyrirtækisins er sú sama og 

áður.427 

Hægt er að dæma menn í atvinnurekstrarbann lengst í tíu ár en skemmst í þrjú ár.428 

Algengast er að atvinnurekstrarbannið sé ákveðið fimm ár eða í 52,4% tilvika. Næst algengast 

																																																								
424 Sjá 1.–3. tl. 2. mgr. 3. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.; Í 2. mgr. eru taldir upp fleiri aðilar sem 
atvinnurekstrarbannið nær ávallt til í töluliðum 3.–8. 	
425 Sjá 11. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.; Í framangreindri umfjöllun er vikið að helstu áhrifum 
atvinnurekstrarbannsins og er umfjöllunin því ekki tæmandi.  	
426 Sjá 13. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
427 Ny lag om näringsförbud, bls. 96.	
428 1. mgr. 10. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
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er að það sé ákveðið þrjú ár eða í 27,7% tilvika.429 Upphaf atvinnurekstrarbannsins miðast við 

það þegar endanleg ákvörðun dómara liggur fyrir.430 Við mat á tímalengd atvinnurekstrar-

bannsins ber dómara að líta til þess hvort viðkomandi hafi verið dæmdur í tímabundið 

atvinnurekstrarbann. Hafi einstaklingur verið dæmdur í tímabundið atvinnurekstrarbann er 

hægt að ákveða að tímalengd atvinnurekstrarbannsins sé skemmri en þrjú ár.431 Hafi því verið 

tekin ákvörðun um að dæma mann í þriggja ára atvinnurekstrarbann en viðkomandi hefur 

verið í tímabundnu atvinnurekstrarbanni í sex mánuði ber því dómara í endanlegri ákvörðun 

sinni að dæma hann í atvinnurekstrarbann í tvö og hálft ár.432  

Meginreglan er sú að saksóknari höfði mál um atvinnurekstrarbann. Undantekning er gerð 

frá því í tilviki mála sem höfðuð eru vegna grófra brota á samkeppnisreglum en 

samkeppnisyfirvöld höfða mál vegna atvinnurekstrarbanns í slíkum tilvikum. Þá getur 

innheimtuaðili opinberra gjalda (s. Kronofogdemyndigheten) höfðað mál vegna 

atvinnurekstrarbanns þar sem aðili hefur sýnt af sér verulega ótilhlýðilega háttsemi gagnvart 

kröfuhöfum eða hefur að öðru leyti gróflega brotið gegn skyldum sínum í atvinnustarfsemi 

sem hefur farið í gjaldþrot eða hefur gróflega vanrækt skyldu sína í atvinnurekstri til þess að 

greiða skatta og önnur opinber gjöld, enda hafi saksóknari lýst því yfir að hann ætli ekki að 

höfða atvinnurekstrarbannsmál. Mál vegna atvinnurekstrarbanns ber að höfða í þeim 

héraðsdómi sem sá sem málið beinist að á lögheimili. Ef lögheimili hans er utan Svíþjóðar ber 

að höfða málið fyrir Hæstarétti.433 

Líkt og áður hefur verið minnst á, er hægt að dæma menn í tímabundið 

atvinnurekstrarbann í Svíþjóð. Skilyrði fyrir því er að þar til bær aðili, þ.e. sömu aðilar og 

geta höfðað atvinnurekstrarbannsmál, krefjist þess og dómari telji augljóst að skilyrði séu 

fyrir því að dæma mann í atvinnurekstrarbann. Tímabundið atvinnurekstrarbann tekur þegar 

gildi nema annað sé ákveðið og gildir þar til endanleg ákvörðun dómara um hvort dæma beri 

mann í atvinnurekstrarbann liggur fyrir.434 Rökin fyrir tímabundnu atvinnurekstrarbanni eru 

einkum þau að með því er hægt að grípa mun fyrr inn í og koma í veg fyrir frekara tjón sem 

getur t.d. stafað af því að sá sem bannið beinist að haldi áfram að fremja refsiverðan verknað í 

atvinnurekstri, t.d. að stofna til skulda og skuldbindinga sem hann ætlar sér svo aldrei að 

standa við.435  

																																																								
429 Näringsförbud - tillsyn och effektivitet, bls. 76.	
430 1. mgr. 10. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
431 2. mgr. 10. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
432 Ny lag om näringsförbud, bls. 94.	
433 Sjá 15.–17. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
434 Sjá 21.–25. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
435 Näringsförbud - tillsyn och effektivitet, bls. 247.	
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Unnt er að veita ákveðna undanþágu frá atvinnurekstrarbanninu ef rök standa til þess, 

enda fari undanþágan ekki þvert gegn tilgangi atvinnurekstrarbannsins, þ.e. að koma í veg 

fyrir frekari brot. Einnig er hægt að veita undanþágu frá atvinnurekstrarbanninu í 

takmarkaðan tíma sem getur verið nauðsynlegur til þess að ljúka uppgjöri í tiltekinni 

atvinnustarfsemi eða verkefni, veita nauðsynleg umboð eða til þess að selja sig niður fyrir 

50% hlutdeild í félagi með takmarkaða ábyrgð svo eitthvað sé nefnt. Ekkert er því til 

fyrirstöðu að undanþága verði veitt að ákveðnu leyti varanlega en að öðru leyti tímabundið. 

Undanþága frá atvinnurekstrarbanninu getur verið veitt samhliða því þegar ákvörðun um 

tímabundið eða varanlegt atvinnurekstrarbann er tekin eða eftir þann tíma vegna sérstakrar 

umsóknar frá þeim sem banninu sætir. Unnt er að afturkalla undanþágu frá atvinnurekstrar-

banninu ef viðkomandi brýtur gegn atvinnurekstrarbanninu, tímabundna atvinnurekstrar-

banninu, skilyrðum undanþágunnar eða brýtur af sér að öðru leyti í þeirri starfsemi sem 

undanþágan nær til.436 Ein af röksemdum undanþágunnar er m.a. sú að ef hennar nyti ekki við 

gæti komið upp sú staða að sá sem banninu sætti gæti ekki unnið í sinni atvinnugrein.437 

Undanþágan frá atvinnurekstrarbanninu má aldrei vera svo almenn að hún feli í raun í sér 

undanþágu frá atvinnurekstrarbanninu.438  

Brot gegn atvinnurekstrarbanninu, tímabundna atvinnurekstrarbanninu eða skilyrðum sem 

sett eru fyrir undanþágu frá því varða fangelsi allt að tveimur árum en sektum eða fangelsi allt 

að sex mánuðum ef brotið er óverulegt.439 Þá ber saksóknara í þessum tilvikum að höfða mál 

til framlengingar á atvinnurekstrarbanninu nema sérstakar ástæður mæli því í mót. 

Framlenging á atvinnurekstrarbanninu má ekki vera lengri en fimm ár.440 

Fyrirtækjaskrá (s. Bolagsverket) ber að halda skrá yfir þá aðila sem hafa verið dæmdir í 

atvinnurekstrarbann eða tímabundið atvinnurekstrarbann.441 Í henni skal koma fram nafn, 

fæðingardagur og heimilisfang á þeim sem er í atvinnurekstrarbanni, upplýsingar um hvort 

atvinnurekstrarbannið sé tímabundið, yfir hvaða tímabil það varir, hvort breyting hafi verið 

gerð á því eða það hafi verið ógilt, hvort undantekningar hafi verið veittar frá því og þá gegn 

hvaða skilyrðum og þá eiga einnig að koma þar fram upplýsingar um þann dómstól sem lagði 

á atvinnurekstrarbannið eða tímabundna atvinnurekstrarbannið.442 Upplýsingar þessar ber að 

																																																								
436 Sjá 35.–38. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
437 Ny lag om näringsförbud, bls. 103. 	
438 Ny lag om näringsförbud, bls. 104.	
439 Sjá 47. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
440 Sjá 48. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
441 40. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
442 9. gr. reglugerðar nr. 936/2014 um atvinnurekstrarbann (s. Förordning om näringsförbud) (reglugerð um 
atvinnurekstrarbann).  
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fjarlægja úr fyrirtækjaskrá eins fljótt og kostur er eftir að atvinnurekstrarbanninu lýkur.443 

Upplýsingarnar eru aðgengilegar almenningi á meðan á atvinnurekstrarbanninu eða 

tímabundna atvinnurekstrarbanninu stendur gegn hóflegu gjaldi.444 Þá getur fyrirtækjaskrá 

veitt yfirvöldum beinan aðgang að persónulegum upplýsingum vegna atvinnurekstrarbannsins 

í tengslum við viss lögbrot ef undanþága frá persónuupplýsingalögum hefur verið veitt.445    

Löggjafinn í Svíþjóð hefur talið að til þess að markmiðið með atvinnurekstrarbanni eigi að 

nást sé nauðsynlegt að öflugt eftirlit sé með því að bannið sé virt.446 Þar sem reynsla Svía er 

sú að sjaldan er brotið gegn atvinnurekstrarbanninu hafa þeir þó ekki vilja ganga lengra í slíku 

eftirliti en góðu hófi gegnir.447 Innheimtuaðili opinberra gjalda hefur umsjón með því að fylgt 

sé atvinnurekstrarbanninu og tímabundna atvinnurekstrarbanninu.448 Stofnunin á rétt á því að 

fá liðsinni lögregluyfirvalda til þess að sinna þessu hlutverki sínu.449 Þegar atvinnurekstrar-

bannið liggur fyrir framkvæmir stofnunin rannsókn sem á að varpa mynd á fjárhags- og 

fjölskylduaðstöðu þess sem sætir banninu. Slíkri rannsókn er einnig ætlað að varpa ljósi á það 

hvort viðkomandi eigi önnur félög eða sé stjórnandi í öðrum félögum. Í slíkri rannsókn eru 

m.a. skoðaðar skattskýrslur, upplýsingar úr fyrirtækjaskrá og skrár Tryggingastofnunar 

ríkisins yfir þann mann sem sætir banninu.450  

Þeim sem eru í atvinnurekstrarbanni eða tímabundnu atvinnurekstrarbanni er skylt að 

mæta á fund með fulltrúum innheimtuaðila opinberra gjalda á fyrirfram ákveðnum stað og 

tíma. Ákvörðun um tímasetningu og staðsetningu þessara funda er ákveðin einhliða af 

stofnuninni þegar ákvörðun um bannið liggur fyrir. Ef innheimtuaðili opinberra gjalda telur 

þörf á frekari fundum getur stofnunin ákveðið slíkt á síðari stigum.451 Innheimtustofnun 

opinberra gjalda ber að leggja sekt á þá aðila sem mæta ekki á fundinn nema sérstakar ástæður 

séu til annars.452 Markmið fundarins, sem er almennt haldinn tveimur mánuðum frá því að 

bannið var lagt á, er að útskýra fyrir þeim sem sætir banninu hvað það feli í sér og gefa 

stofnuninni mynd af fjárhagslegri stöðu þess sem sætir banninu og viðhorf hans til bannsins. 

																																																								
443 10. gr. reglugerðar um atvinnurekstrarbann.  
444 Sjá 1. mgr. 15. gr. reglugerðar um atvinnurekstrarbann og reglugerð um gjald fyrir sönnun og nýjar 
upplýsingar í atvinnurekstrarbannskránni (s. Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och underrättelser 
om uppgifter i näringsförbudsregistret).; Näringsförbud - tillsyn och effektivitet, bls. 163.; Framangreindar 
upplýsingar eru aðgengilegar gegn gjaldi á vefsíðu Bolangsverket, http://www.bolangsverket.is.	
445 2. mgr. 16. gr. reglugerðar um atvinnurekstrarbann.	
446 Ny lag om näringsförbud, bls. 62.	
447 Ny lag om näringsförbud, bls. 63.	
448 41. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
449 46. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
450 Ny lag om näringsförbud, bls. 60.	
451 42. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann. 
452 43. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
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Á grundvelli rannsóknar sinnar og fundarins leggur stofnunin mat á það hversu mikil áhætta 

er af því að viðkomandi brjóti gegn banninu.453  

Innheimtuaðili opinberra gjalda getur einnig farið fram á það að sá sem er í 

atvinnurekstrarbanni gefi honum upplýsingar um tekjur sínar, atvinnu og aðrar mikilvægar 

upplýsingar sem nýtist við mat á því hvort farið sé eftir banninu. Þá getur innheimtuaðili 

opinberra gjalda komið í óvænta heimsókn til þess sem er í atvinnurekstrarbanninu, hvort sem 

það er heima hjá honum eða annars staðar þar sem hann fyrir finnst, eða gert aðrar 

rannsóknar- og eftirlitsráðstafanir sem geta gefið vísbendingu um hvort sá sem er í banninu 

virði það.454 Þriðja aðila er skylt að veita innheimtustofnun opinberra gjalda upplýsingar um 

það ef grunur leikur á því að aðili sem er í atvinnurekstrarbanni sé að brjóta gegn banninu. 

Vanræksla á slíkri tilkynningu varðar sektum.455   

 

6.3 Bann við því að nota sama eða mjög sambærilegt nafn  

Áður hefur verið fjallað um að kennitöluflakk geti falið í sér að starfsemi sé haldið áfram í 

nýju félagi með sama eða mjög sambærilegu nafni og hið eldra sem var keyrt í þrot. Nýja 

félagið heldur því viðskiptavild eldra félagsins án þess að borga neitt fyrir hana og út á við er 

eins og engin breyting hafi orðið. Hætt er við því að almenningur og viðskiptavinir haldi að 

þeir séu að versla við sama félagið. Í breskum rétti hafa verið í gildi lög í 30 ár sem eiga að 

koma í veg fyrir að hægt sé að misnota félagaformið með þessum hætti. Samkvæmt þeim 

mega þeir sem voru stjórnendur eða skuggastjórnendur hlutafélags innan við 12 mánuðum 

áður en félagið var tekið til gjaldþrotaskiptameðferðar ekki taka þátt í myndun eða stjórnun 

félags, eða atvinnurekstrar, með sama eða mjög sambærilegu nafni og félagið hét einhvern 

tíman 12 mánuðum áður en það var tekið til gjaldþrotaskiptameðferðar. Bannið gildir í fimm 

ár frá því upprunalega félagið var tekið til gjaldþrotaskiptameðferðar.456 Bannið nær bæði til 

nafns eldra félagsins og nafns sem það notaði í atvinnurekstri sínum og þá tekur bannið bæði 

til firmanafns nýja félagsins og þess nafns sem það notar í viðskiptum.457 Ekki er því hægt að 

koma sér undan banninu og halda viðskiptavild eldra félagsins í nýja félaginu með því að 

breyta bara firmanafninu og halda áfram að nota nafn eldra félagsins í viðskiptum.458 

																																																								
453 Ny lag om näringsförbud, bls. 60.	
454 44. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
455 45. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
456 1.–3. mgr. 216. gr. bresku gjaldþrotaskiptalaganna (e. Insolvency Act) nr. 45/1986 (bresku 
gjaldþrotaskiptalögin).; Rætt verður um félagið sem fer í gjaldþrot sem gjaldþrotafélagið eða eldra félagið.  
457 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 239 og Dereck French, 
Stephen Mayson og Christopher Ryan: Company Law, bls. 684.  
458	Duncan MacKenzie: Abusing the Corporate Form: Limited Liability, Phoenix Companies, and a Misguided 
Response, bls. 29 og Helen Anderson: „The Proposed Deterrence of Phoenix Activity: An Opportunity Lost?“, 
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Megintilgangur laganna er að sporna gegn kennitöluflakki sem var vaxandi vandamál í 

Bretlandi þegar lögin voru sett. Þótt megintilgangur laganna sé að sporna gegn 

kennitöluflakki eru lögin afdráttarlaus og gilda hvort sem viðhöfð hafi verið háttsemi sem 

telst til kennitöluflakks eða ekki. 459  Lögin myndu þannig gilda ef stjórnandi eða 

skuggastjórnandi væri stjórnarmaður í tveimur félögum með mjög sambærileg nöfn og annað 

þeirra færi í gjaldþrot. Stjórnendur eða skuggastjórnendur gjaldþrota félagsins mættu að sama 

skapi ekki taka þátt í stjórnun félags sem hefði verið til þegar félag sem þeir voru stjórnendur 

í fór í gjaldþrot þótt þeir hefðu engin tengsl við það félag fyrr en eftir gjaldþrotið.460  

Brot gegn lögunum varðar allt að tveggja ára fangelsi, sektum eða hvoru tveggja.461 

Einungis þarf að sanna að þeir sem sæta banninu hafi brotið gegn lögunum og huglæg afstaða 

þeirra til brotsins skiptir því engu máli þar sem ábyrgðin er hlutlæg.462 Ekki skiptir heldur 

máli hvort síðara félagið fari í gjaldþrot eða lendi í fjárhagslegum erfiðleikum. 463 

Varnaðaráhrif laganna eru ekki síður fólgin í því að sá sem brýtur gegn þeim ber persónulega, 

sameiginlega og óskipta ábyrgð með nýja félaginu og öðrum þeim sem kunna að bera 

persónulega ábyrgð á skuldum og öðrum skuldbindingum sem félagið undirgengst á meðan 

viðkomandi tók þátt í stjórnun þess.464 Bannið gildir hvort sem félagið noti bannaða nafnið á 

meðan viðkomandi tekur þátt í stjórnun þess eða ekki. 465  Að sama skapi bera þeir 

persónulega, sameiginlega og óskipta ábyrgð sem taka þátt í stjórnun nýja félagsins og starfa 

eða eru tilbúnir til þess að starfa undir fyrirmælum manns sem þeir vita að tekur þátt í 

stjórnun nýja félagsins í andstöðu við lögin.466  

Það sem ræður úrslitum um það hvort bannið eigi við er hvort nafn á nýja félaginu eða 

atvinnustarfseminni sé hið sama eða mjög sambærilegt og á eldra félaginu. Bannið kemur 

ekki í veg fyrir að stjórnendur eða skuggastjórnendur hins gjaldþrota félags geti verið 

stjórnendur annars félags svo lengi sem nafn hins nýja félags fellur ekki undir bannið. 
																																																																																																																																																																													
bls. 424.; Sams konar ákvæði er í gildi í rétti nokkurra annarra ríkja þ.á m. í Nýja-Sjálandi sem lögfesti ákvæði 
að fyrirmynd Bretlands um þetta efni árið 2007, sbr.  gr. 386A–386F nýsjálensku hlutafélagalaganna (e. 
Companies Act) nr. 105/1993. 
459 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 238–240, Dereck French, 
Stephen Mayson og Christopher Ryan: Company Law, bls. 684, Paul Davies: Introduction to Company Law, bls. 
92, Brenda Hannigan: Company Law, bls. 658, Helen Anderson: „Directors´ liability for fraudulent phoenix 
activity – a comparison of the Australian and UK approaches“, bls. 156, Murray Roach: „Combating the Phoenix 
Phenomenon: An Analysis of International Approaches“, bls. 111, Carl Werner: „Phoenixing – avoiding the 
ashes“, bls. 3 og Stephen Griffin: „Extinguishing the Flames of the Phoenix Company“, bls. 379.   
460 Dereck French, Stephen Mayson og Christopher Ryan: Company Law, bls. 684 og Stephen Griffin: 
„Extinguishing the Flames of the Phoenix Company“, bls. 379. 
461 4. mgr. 216. gr. og viðauki 10 bresku gjaldþrotaskiptalaganna.  
462 Dereck French, Stephen Mayson og Christopher Ryan: Company Law, bls. 684.	
463 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 240.	
464 217. gr. bresku gjaldþrotaskiptalaganna.  
465 Carl Werner: „Phoenixing – avoiding the ashes“, bls. 3.  	
466 5. mgr. 217. gr. bresku gjaldþrotaskiptalaganna.	
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Markmiðið með lögunum er að koma í veg fyrir að stjórnendur geti fært viðskiptavild hins 

gjaldþrota félags yfir í nýtt félag en ekki að koma í veg fyrir að einstaklingar geti hafið nýjan 

atvinnurekstur vegna fyrri gjaldþrota. Það er hlutverk atvinnurekstrarbannlaganna að taka á 

slíku. Þá kemur bannið ekki í veg fyrir að annað félag noti nafn sem fellur undir bannið svo 

lengi sem stjórnendur eða skuggastjórnendur hins gjaldþrota félags komi ekki að myndun eða 

stjórnun þess félags.467 Auðvelt er fyrir dómara að leggja mat á það hvort brotið sé gegn 

banninu þegar stjórnendur eða skuggastjórnendur gamla félagsins taka þátt í myndun eða 

stjórnun nýs félags eða atvinnurekstrar sem ber sama nafn og eldra félagið. Heldur flóknara 

getur verið að leggja mat á það hvort nafn nýja félagsins eða atvinnurekstrarins sé mjög 

sambærilegt nafni eldra félagsins.  

Í þeim tilvikum sem nafn nýja félagsins eða atvinnurekstrarins er ekki hið sama þarf 

dómari að bera saman bæði nöfnin. Í mati sínu þarf dómari að líta til allra kringumstæðna sem 

nöfnin voru í raun notuð eða voru líkleg til þess að vera notuð. Dómara ber að líta til tegunda 

vara eða þjónustu sem sýslað er með í starfseminni, staðsetningu atvinnurekstrarins, tegundar 

viðskiptavina starfseminnar og til þeirra sem taka þátt í starfsemi félaganna eða 

atvinnurekstrarins.468 Til þess að bannið eigi við þurfa nöfnin að vera það sambærileg að 

möguleiki sé á því að einhverjir muni rugla nöfnunum saman og halda að um sama félag sé að 

ræða. Nægjanlegt er því að möguleiki sé á að einhver muni rugla nöfnunum saman og því þarf 

ekki að færa sönnur fyrir því að einhver hafi í raun haldið að um sama félag væri að ræða.469  

Oft hefur verið talið nægja að ef nafn eldra félagsins er með fleiri en einu orði sé um mjög 

sambærilegt nafn að ræða ef nýja félagið hefur eitt sama orð í nafni sínu og hið eldra.470 

Þannig væri að öllum líkindum um mjög sambærileg nöfn að ræða ef eldra félagið héti 

Veiðiverslunin Hængurinn ehf. en nýja félagið héti Hængur ehf. Að sama skapi væru um 

mjög sambærileg nöfn að ræða að öllum líkindum ef tvær hárgreiðslustofur væru reknar í 

sama rými hvor á sinni kennitölunni en sami aðili færi með stjórn beggja félaganna og annað 

félagið myndi heita hárgreiðslustofa Vilhjálms ehf. en hitt Vilhjálmur og hárvörurnar ehf.471  

Þrjár undantekningar eru frá banninu. Í fyrsta lagi gildir bannið ekki í þeim tilvikum sem 

rekstur hins gjaldþrota félags er yfirtekinn að öllu leyti eða að langmestu leyti á lögmætan hátt 

með samþykki skiptastjóra. Það er þó skilyrði að stjórnandi nýja félagsins sendi tilkynningu 

til allra kröfuhafa eldra félagsins, sem þeir þekkja eða er eðlilegt að þeir þekki, eigi síðar en 
																																																								
467 Brenda Hannigan: Company Law, bls. 659.	
468 Dereck French, Stephen Mayson og Christopher Ryan: Company Law, bls. 685.	
469 Dereck French, Stephen Mayson og Christopher Ryan: Company Law, bls. 685 og Paul L. Davies og Sarah 
Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 239. 	
470 Dereck French, Stephen Mayson og Christopher Ryan: Company Law, bls. 685.	
471 Dereck French, Stephen Mayson og Christopher Ryan: Company Law, bls. 685.	
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28 dögum eftir að viðskiptin eiga sér stað. Í þeirri tilkynningu skal gera grein fyrir 

gjaldþrotafélaginu og félaginu sem kaupir rekstur þess ásamt því að gera grein fyrir 

stjórnandanum sem félli ellegar undir bannið og taka fram hversu lengi hann gegndi stöðu 

stjórnanda í gjaldþrotafélaginu og hvert hlutverk hans var þar.472 Það er þó skilyrði að 

stjórnendur eða skuggastjórnendur eldra félagsins hafi ekki tekið þátt í stjórnun þess félags 

sem keypti reksturinn þegar viðskiptin fóru fram, því annars væri auðvelt að komast hjá 

lögunum.473 Undantekningin nær því til þess tilviks sem þriðji aðili kaupir rekstur úr þrotabúi 

og fær aðila sem var stjórnandi þar til þess að sitja í stjórn nýja félagsins sem sér um 

reksturinn, t.d. vegna þekkingar hans á rekstrinum. Engin misnotkun á félagaforminu á sér 

stað þegar greitt er fullt verð fyrir atvinnurekstur og því er eðlilegt að undantekning sé frá 

banninu í þeim tilvikum og kröfuhöfum sé tilkynnt um viðskiptin og að ekkert sé athugavert 

við þau.  

Í öðru lagi gildir bannið ekki tímabundið ef stjórnandi eða skuggastjórnandi hins 

gjaldþrota félags sækja um leyfi hjá dómara um undanþágu frá banninu ekki síðar en sjö 

viðskiptadögum frá því að félagið var tekið til gjaldþrotaskipta. Ef sótt er um slíka undanþágu 

tekur bannið ekki gildi fyrr en sex vikum eftir að félagið var tekið til gjaldþrotaskipta nema 

dómari taki ákvörðun um hvort veita beri undanþágu frá banninu fyrir þann tíma.474 

Undanþágan er mikilvæg, t.d. í þeim tilvikum sem aðili er stjórnarmaður í tveimur eða fleiri 

félögum með sambærileg nöfn þegar eitt þeirra fer í gjaldþrot. Jafnvel þótt ólíklegt sé að 

undanþága verði veitt frá banninu getur verið mikilvægt fyrir viðkomandi að sækja um leyfi 

hjá dómara til þess að fá andrúm til þess að koma málum félagsins í gott horf, því ef hann 

héldi áfram að taka þátt í stjórnun félagsins, hvort sem er formlega eða á bakvið tjöldin, án 

þess að sækja um leyfi hjá dómara, væri viðkomandi að fremja lögbrot sem varðar allt að 

tveggja ára fangelsi.475 Þá er það stundum svo að aðilar sækja um leyfi hjá dómara þar sem 

þeir eru ekki öruggir um það hvort aðrar undantekningar laganna eigi við og vilja því ekki 

hætta á það að vera látnir sæta ábyrgð.476  

Í þriðja lagi tekur bannið ekki til þeirra félaga sem hefðu annars fallið undir bannið ef þau 

hafa verið starfrækt með því nafni í a.m.k. 12 mánuði áður en gjaldþrotafélagið var tekið til 

gjaldþrotaskipta, enda hafi félagið ekki verið óstarfhæft í merkingu bresku hlutafélagalaganna 

																																																								
472 4.228 gr. gjaldþrotaskiptareglnanna (e. Insolvency Rules) nr. 1925/1986. 
473 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 241 og Dereck French, 
Stephen Mayson og Christopher Ryan: Company Law, bls. 686.  	
474 4.229 gr. gjaldþrotaskiptareglnanna (e. Insolvency Rules) nr. 1925/1986.	
475 Ian F. Fletcher: „Phoenix companies: exceptions from the restriction on the re-use of company names“, bls. 
1–2. 	
476 Christopher Wilson: „Prohibited names and phoenix companies“, bls. 2.  
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innan sama tímaramma.477 Undanþágan hefur verið túlkuð rúmt í framkvæmd og hefur verið 

talið í lagi ef félagið hefur verið þekkt á framangreindu tímabili undir fleiri nöfnum en hinu 

bannaða nafni.478 Þessi undanþága byggist á þeim forsendum að ef hennar nyti ekki við myndi 

aðili sem væri stjórnarmaður í nokkrum félögum með sambærileg nöfn, t.d. í samstæðu, ekki 

geta tekið þátt í stjórnun í neinu þeirra ef eitt þeirra færi í gjaldþrot eða nauðsyn þætti til að 

breyta nafni í þeim félögum sem hann ætlaði að starfa áfram í sem stjórnarmaður.479 Skilyrðið 

um að félagið verði að hafa verið starfrækt í 12 mánuði er mikilvægt því ellegar væri auðvelt 

að komast hjá banninu með því að stofna nýtt óstarfhæft félag skömmu fyrir gjaldþrot eldra 

félagsins eða eiga annað skúffufélag sem væri ekki notað fyrr en þegar upprunalega félagið 

væri að fara í gjaldþrot.480 

Auk þessa getur sá sem banninu sætir sótt um leyfi hjá dómara um undanþágu frá 

banninu, eins og áður hefur verið minnst á.481 Dómari tekur ákvörðun um hvort veita beri 

undanþágu frá banninu í síðasta lagi sex vikum frá því að félagið var tekið til 

gjaldþrotaskipta.482 Ekki er tekið fram til hvaða sjónarmiða dómara beri að líta til þegar slík 

undanþága er veitt. Löggjafinn hefur því falið dómurum vald til þess að móta réttinn að þessu 

leyti. 483  Dómari getur á hinn bóginn ráðfært sig við skiptastjóra þrotabúsins eða 

gjaldþrotaskiptastofnunina í Bretlandi og kallað eftir gögnum frá þeim áður en hann tekur 

endanlega ákvörðun.484  

Sú staðreynd að fenginn sé sjálfstæður aðili til þess að meta eignir eldra félagsins, þ.á m. 

viðskiptavild, og greidd sé fjárhæð fyrir reksturinn sem samsvarar því mati eða fenginn sé inn 

nýr óháður aðili í stjórn félagsins mælir með því að veitt sé undanþága en ræður þó ekki 

úrslitum.485 Það sem ræður úrslitum um það hvort undanþága er veitt er það hvort dómari telji 

hættu á því að hið gjaldþrota félag hafi verið yfirtekið á undirverði eða hætta sé á því að 

kröfuhafar eldra félagsins telji að engin breyting hafi orðið á félaginu.486 Ástæða þessa er sú 

að þegar hvorugt þessara skilyrða eru fyrir hendi er ekki meiri áhætta fyrir kröfuhafa nýja 
																																																								
477 4.230 gr. gjaldþrotaskiptareglnanna (e. Insolvency Rules) nr. 1925/1986.	
478 Paul L. Davies og Sarah Worthington: Principles of Modern Company Law, bls. 242. 	
479 Brenda Hannigan: Company Law, bls. 660, Ian F. Fletcher: „Phoenix companies: exceptions from the 
restriction on the re-use of company names“, bls. 2 og Duncan MacKenzie: Abusing the Corporate Form: 
Limited Liability, Phoenix Companies, and a Misguided Response, bls. 39. 	
480 Ian F. Fletcher: „Phoenix companies: exceptions from the restriction on the re-use of company names“, bls. 2 
og Duncan MacKenzie: Abusing the Corporate Form: Limited Liability, Phoenix Companies, and a Misguided 
Response, bls. 39. 	
481 3. mgr. 216. gr. bresku gjaldþrotaskiptalaganna.	
482 4.229 gr. gjaldþrotaskiptareglnanna (e. Insolvency Rules) nr. 1925/1986.	
483 Stephen Griffin: „Extinguishing the Flames of the Phoenix Company“, bls. 383. 
484 5. mgr. 216. gr. bresku gjaldþrotaskiptalaganna.	
485 Dereck French, Stephen Mayson og Christopher Ryan: Company Law, bls. 686.  	
486 Duncan MacKenzie: Abusing the Corporate Form: Limited Liability, Phoenix Companies, and a Misguided 
Response, bls. 39.	
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félagsins en gengur og gerist í félögum með takmarkaða ábyrgð og því er ekki verið að 

misnota félagaformið.487 Við mat sitt ber dómara því fyrst og fremst að líta til tilgangs 

laganna sem er að koma í veg fyrir misnotkun á félagaforminu.  

Lögin hafa verið gagnrýnd fyrir það að þau geri ekkert til þess að koma í veg fyrir 

kennitöluflakk í þeim tilvikum sem nafn á nýja rekstrinum er ekki hið sama eða mjög 

sambærilegt nafni gjaldþrota félagsins. Þá hafa lögin einnig verið gagnrýnd fyrir það að þau 

komi ekki í veg fyrir að skyldmenni stjórnenda gjaldþrota félagsins geti tekið þátt í myndun 

eða stjórnun félags, eða atvinnurekstrar, með sama eða mjög sambærilegu nafni og eldra 

félagið.488 Gagnrýni hefur einnig beinst að því að óeðlilegt sé að þeir sem brjóti gegn banninu 

beri persónulega ábyrgð gagnvart kröfuhöfum nýja félagsins þar sem eðlilegra væri að þeir 

bæru persónulega ábyrgð gagnvart kröfuhöfum eldra félagsins sem þeir hafa valdið tjóni.489  

Rétt er það að lögin ein og sér geta ekki útrýmt kennitöluflakki, enda beinast þau 

eingöngu að tiltekinni háttsemi sem fellur þar undir. Þau geta aftur á móti nýst vel við það að 

draga úr kennitöluflakki. Þá útiloka lögin vissulega ekki að skyldmenni stjórnenda, t.d. börn 

hans, maki, systkini eða foreldrar, geti tekið þátt í myndun eða stjórnun nýs félags eða 

atvinnurekstrar með sama eða mjög sambærilegu nafni og eldra félagið. Þau útiloka hins 

vegar að sá sem sætir banninu stjórni félaginu á bakvið tjöldin sem skuggastjórnandi og noti 

t.d. skyldmenni sín til þess að leppa félagið fyrir sig. Ekki á því að vera hægt að komast fram 

hjá banninu með þessu á lögmætan hátt. Þá gæti gagnrýnin um að brot gegn banninu varði 

persónulegri ábyrgð gagnvart kröfuhöfum nýja félagsins í stað þess eldra allt eins beinst að 

brotum gegn atvinnurekstrarbanni þar sem sama regla gildir. 490  Rök eru fyrir því að 

kröfuhafar nýja félagsins njóti ríkrar verndar þar sem þeir eru í meiri áhættu á því að verða 

fyrir tjóni en gengur og gerist í félögum með takmarkaða ábyrgð hluthafa án þess að vita oft 

af því.  

 

6.4 Aukin krafa um lágmarkshlutafé o.fl. takmarkanir í kjölfar gjaldþrots 

Á Írlandi hafa verið í gildi lög í rúmlega 25 ár sem setja ákveðnar hömlur við því að 

stjórnendur gjaldþrota félaga geti tekið þátt í myndun eða stjórnun nýrra félaga skömmu eftir 

																																																								
487 Duncan MacKenzie: Abusing the Corporate Form: Limited Liability, Phoenix Companies, and a Misguided 
Response, bls. 39.	
488 Helen Anderson: „The Proposed Deterrence of Phoenix Activity: An Opportunity Lost?“, bls. 427. 
489 Helen Anderson: „The Proposed Deterrence of Phoenix Activity: An Opportunity Lost?“, bls. 427 og Duncan 
MacKenzie: Abusing the Corporate Form: Limited Liability, Phoenix Companies, and a Misguided Response, 
bls. 51.	
490 Sjá gr. 15.1.a CDDA.	
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gjaldþrotið.491 Meginmarkmið laganna hefur frá upphafi verið að sporna gegn kennitölu-

flakki.492 Lögin banna ekki stjórnendum að taka þátt í myndun eða stjórnun nýrra félaga 

heldur setja því vissar takmarkanir sem byggjast á því að stjórnendur hins gjaldþrota félags 

hafi hegðað sér óheiðarlega eða sýnt af sér ábyrgðarleysi.493 Takmarkanirnar ganga því 

skemur en atvinnurekstrarbann. Tilgangurinn með þessum takmörkunum er fyrst og fremst að 

vernda almenning.494  

Skiptastjóra er skylt að höfða mál gegn öllum þeim aðilum sem voru stjórnendur eða 

skuggastjórnendur í félaginu 12 mánuðum áður en það var tekið til gjaldþrotaskiptameðferðar 

og krefjast þess að þeir sæti takmörkun samkvæmt lögunum. Vanræksla skiptastjóra í þessum 

efnum varðar allt að sex mánaða fangelsisrefsingu, sekt að fjárhæð allt að 5.000 evrur eða 

hvort tveggja.495 Dómstólnum ber að gefa út sérstaka yfirlýsingu telji hann skilyrði fyrir 

takmörkuninni vera fyrir hendi. Með henni er takmörkunin staðfest.496  

Hægt er að undirgangast takmarkanirnar með fljótvirkari og ódýrari hætti. 497  

Forstöðumaður fyrirtækjaráðs (e. Director of Corporate Enforcement) getur, þegar hann eða 

hún telur það hafið yfir skynsamlegan vafa að einstaklingur hafi tekið þátt í stjórnun 

gjaldþrota félags, sent tilkynningu til viðkomandi eða umboðsmanns hans þar sem fram koma 

ástæður þess að forstöðumaður fyrirtækjaráðs telji að takmarkanirnar eiga við, tímabil sem 

þær gilda ef viðkomandi gengst undir þær sjálfviljugur ásamt fresti sem viðkomandi hefur til 

þess að undirgangast takmarkanirnar sem má mest vera 21 dagur frá tilkynningunni. Þá á að 

koma fram í slíkri tilkynningu hver lagaleg áhrif tilkynningarnar séu og að dómstóll geti 

einungis veitt undanþágu frá takmörkunum ásamt upplýsingum um að viðkomandi geti farið 

fram á að fá frekari frest en í þeim tilvikum taka takmarkanirnar síðar gildi. Aðili getur 

gengist undir takmarkanirnar með því að tilkynna forstöðumanni fyrirtækjaráðs um vilja sinn 

til þess ásamt því að skila til hans undirrituðu staðfestingarskjali, sem fylgir með í þeim 

gögnum sem forstöðumaður fyrirtækjaráðs sendir til hans.498  

Takmarkanirnar fela annars vegar í sér að sá sem var stjórnandi eða skuggastjórnandi 

hlutafélags innan við 12 mánuðum áður en félagið var tekið til gjaldþrotaskiptameðferðar, 

																																																								
491 Aaron Sheehan: „Restriction, disqualification and the companies act 2014: a reformatory analysis“, bls. 78.  
492 Aaron Sheehan: „Restriction, disqualification and the companies act 2014: a reformatory analysis“, bls. 81.  
493 Explanatory Memorandum – Companies Act 2014, bls. 265.  
494 Sjá dóm Hæstaréttar Írlands 1998, bls. 345 (La Moselle Clothing Limited gegn Soualhi) og Aaron Sheehan: 
„Restriction, disqualification and the companies act 2014: a reformatory analysis“, bls. 82.	
495 683. gr. og 3. mgr. 871. gr. írsku hlutafélagalaganna. 	
496 1. mgr. 819. gr. írsku hlutafélagalaganna.	
497 Aaron Sheehan: „Restriction, disqualification and the companies act 2014: a reformatory analysis“, bls. 111–
112.	
498 852. gr. írsku hlutafélagalaganna.; Sambærileg regla gildir í tilviki atvinnurekstrarbanns, sbr. 850. gr. laganna.	
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getur ekki tekið þátt í myndun eða stjórnun félags í fimm ár nema lágmarkshlutafé félagsins 

sé ekki minna heldur en 500.000 evrur í tilviki hlutafélaga en 100.000 evrur í tilviki annarra 

félaga. Takmörkunin á ekki við í tilviki fjárfestingarfélaga eða félaga með ótakmarkaða 

ábyrgð. Þá er það skilyrði að fjárhæðin sé greidd að fullu í reiðufé.499 Almenna reglan er sú að 

lágmarkshlutafé í hlutafélögum sé 25.000 evrur á Írlandi. 500  Stjórnandi sem sætir 

takmörkunum getur því einungis tekið þátt í myndun eða stjórnun hlutafélags í fimm ár þar 

sem lágmarkshlutafé félagsins er 20 sinnum hærri en almennt er gerð krafa um.  

Ef lágmarkshlutaféð er ekki greitt að fullu í peningum í félagi þar sem aðili sem sætir 

takmörkunum tekur þátt í myndun eða stjórnun félagsins, bera þeir sem skráðir eru fyrir 

hlutafénu persónulega ábyrgð á þeirri fjárhæð sem ætti að hafa borist félaginu, ásamt 

endurgjaldi hvers konar sem bætast hefði átt ofan á greiðsluna, ásamt hugsanlegu álagi auk 

viðeigandi vaxta.501  

Ásamt auknum kröfum um lágmarkshlutafé fela takmarkanirnar hins vegar í sér að 

félögum er óheimilt að gera samkomulag, við þá aðila sem taka þátt í myndun eða stjórnun 

félagsins í fimm ár, sem felur í sér flutning annarra eigna en peninga til félagsins eða annars 

aðila sem jafngildir a.m.k. einum tíunda af nafnverði hlutafjár félagsins á þeim tíma.502 Þessi 

takmörkun gildir ekki ef eignir þær sem færðar eru inn í félagið eða til annars aðila, aðrar en 

peningar, hafa verið metnar af sjálfstæðum og óháðum aðila, sem er með nauðsynlega 

þekkingu og reynslu, eigi síðar en sex mánuðum fyrir samninginn og greitt er verð sem 

samræmist því mati. Þar að auki verða skilmálar samkomulagsins að vera samþykktir, eftir 

því sem lög og samþykktir félagsins kveða á um, og afrit af samkomulaginu og skýrslu 

matsaðilans verður að hafa verið dreift til hluthafa félagsins og til þess aðila sem afhendir 

félaginu eignirnar ef hann er ekki hluthafi þegar samkomulagið er gert, eigi síðar en samhliða 

tilkynningu um boðun fundarins.503  

Félagi ber að tilkynna hlutafélagaskrá um samkomulagið innan 15 daga frá því að það 

komst á. Með slíkri tilkynningu á að fylgja með afrit af samkomulaginu ásamt skýrslu 

matsaðilans. Sendi félagið ekki tilkynningu innan þess tímaramma ber því og stjórnendum 

þess ef félagið er í vanskilum að greiða sekt allt að fjárhæð 5.000 evrur.504  

																																																								
499 1. og 3. mgr. 819. gr. írsku hlutafélagalaganna (e. Companies Act) nr. 38/2014 (írsku hlutafélagalögin).  
500 A. liður 1. mgr. 1.000 gr. írsku hlutafélagalaganna.  
501 832. gr. og 833. gr. írsku hlutafélagalaganna.	
502 1. og 2. mgr. 828. gr. írsku hlutafélagalaganna. 	
503 3., 5., 6. og 7. mgr. 828. gr. írsku hlutafélagalaganna. 	
504 2. mgr. 829. gr. og 4. mgr. 871. gr. írsku hlutafélagalaganna.		
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Samkomulag sem gert er í bága við þessi skilyrði telst ógilt.505 Feli samkomulagið á hinn 

bóginn í sér eða innihaldi úthlutun hlutabréfa í félaginu er þeim sem fær úthlutað bréfunum 

skylt að greiða félaginu fjárhæð sem svarar til nafnverðs hlutanna, ásamt vöxtum og öðrum 

gjöldum ef félagið krefst þess.506 Hægt er að sækja um að dómstóll veiti viðkomandi 

undanþágu frá því að inna slíkar greiðslur af hendi í heild eða að hluta. Dómstóli er heimilt að 

veita slíka undanþágu ef honum þykja sanngirnisrök mæla með því.507 Brot gegn þessari reglu 

fela í sér refsiábyrgð félagsins og stjórnenda þess ef félagið er í vanskilum. Refsiábyrgðin er í 

formi sektar allt að fjárhæð 5.000 evrur eða fangelsis allt að sex mánuðum eða hvort 

tveggja.508  

Sú skylda hvílir á skiptastjóra að tilkynna dómi eins fljótt og auðið er ef hann telur að aðili 

sem fellur undir hömlur laganna taki þátt í myndun eða stjórnun félags og hagsmunum 

félagsins eða kröfuhafa þess gæti verið teflt í tvísýnu. Dómstóll gefur út fyrirmæli í kjölfar 

slíkrar tilkynningar. Tilkynni skiptastjóri ekki um slíkt getur hann átt yfir höfði sér allt að sex 

mánaða fangelsisrefsingu, sekt að fjárhæð allt að 5.000 evrur eða hvoru tveggja nema 

haldgóðar afsökunarástæður séu fyrir vanrækslu hans.509   

Gjaldþrot geta átt sér eðlilegar skýringar og því gilda takmarkanirnar ekki í þeim tilvikum 

sem dómstóll fellst á að stjórnandi eða skuggastjórnandi hafi hegðað sér heiðarlega og af 

ábyrgð í málefnum félagsins fyrir og eftir gjaldþrot þess, ásamt því að hafa sýnt skiptastjóra 

hins gjaldþrota félags samstarf eftir því sem sanngjarnt var að ætlast til við slit félagsins enda 

sé engin önnur ástæða sem geti réttlætt það að sanngjarnt þyki að viðkomandi verði látinn 

sæta þeim takmörkunum sem felast í reglunni.510 Í framkvæmd er við mat á því hvort aðili 

eigi að sæta takmörkunum litið til þess hvort hann hafi starfað í samræmi við þær skyldur sem 

lagðar eru á hann í hlutafélagalögunum, að hve miklu leyti hegðun hans geti gert hann svo 

óhæfan að réttlætanlegt sé að skilyrði laganna eigi við hann, umfangs ábyrgðar stjórnandans í 

félaginu fyrir gjaldþrot þess, umfangs ábyrgðar stjórnandans á því að eignir félagsins hrökkvi 

ekki fyrir skuldum við gjaldþrotaskiptin og að hve miklu leyti hegðun stjórnandans í félaginu 

gefi tilefni til skorts hans á viðskiptasiðferði eða vilja til þess að starfa heiðarlega.511  

																																																								
505 9. mgr. 828. gr. írsku hlutafélagalaganna.	
506 10. og 11. mgr. 828. gr. írsku hlutafélagalaganna.   
507 830. gr. írsku hlutafélagalaganna.		
508 831. gr. og 3. mgr. 871. gr. írsku hlutafélagalaganna.		
509 821. gr. og 3. mgr. 871. gr. írsku hlutafélagalaganna. 
510 2. mgr. 819. gr. írsku hlutafélagalaganna.  
511 Sjá dóm Hæstaréttar Írlands 1998, bls. 345 (La Moselle Clothing Limited gegn Soualhi), Directors´ Duties 
when a Company is facing Insolvency, bls. 4–5 og Irene Lynch Fannon og Karole Cuddihy: Corporations and 
Partnerships in Ireland, bls. 113–114.  
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Stjórnandinn sjálfur og skiptastjóri þrotabúsins geta sent inn umsókn um að dómari veiti 

undanþágu frá skilyrðinu um aukið lágmarkshlutafé. Dómstóllinn getur farið fram á að 

stjórnandinn sem umsóknin beinist að leggi út fyrir kostnaði við umsóknina ásamt öllum 

kostnaði eða tilgreindum að mati dómstólsins sem fellur til vegna rannsóknar við umsóknina 

og önnur atriði sem hana varða.512  

Eftir að dómari hefur gefið út yfirlýsingu um að aðili skuli sæta takmörkunum samkvæmt 

lögunum getur sá sem sætir slíkum takmörkunum sótt um að undanþága verði veitt að öllu 

leyti eða að hluta frá takmörkunum varðandi aukið lágmarkshlutafé eða fyrirmælum dómstóls 

sem rekja má til tilkynningar skiptastjóra. Hægt er að sækja um slíka undanþágu hvenær sem 

er á því tímabili sem takmarkanirnar gilda. Áður en sótt er um slíka undanþágu þarf 

viðkomandi að gefa skriflega tilkynningu um áætlun sína um að sækja um undanþágu með 

a.m.k. 14 daga fyrirvara. Þessi yfirlýsing er send til skiptastjóra þrotabúsins og forstöðumanns 

fyrirtækjaráðs. Skiptastjóra ber eins fljótt og auðið er í kjölfar slíkrar tilkynningar að tilkynna 

kröfuhöfum og hluthöfum gjaldþrota félagsins um tilkynninguna. Vanræksla skiptastjóra í 

þessum efnum varðar fangelsi allt að sex mánuðum, sekt allt að 5.000 evrur eða hvoru 

tveggja. Forstöðumaður fyrirtækjaráðs, skiptastjóri, kröfuhafi eða hluthafi gjaldþrota félagsins 

geta komið fyrir dóm og gefið skýrslu um hvort veita beri undanþágu. Dómstóli er heimilt að 

veita undanþágu ef hann telur það viðeigandi og getur sett ákveðna skilmála eða skilyrði fyrir 

slíkri undanþágu ef hann telur þörf á því.513  

Fyrirtækjaskrá (e. Companies Registration Office) heldur skrá yfir þá aðila sem sæta 

takmörkunum samkvæmt lögunum. Þá heldur fyrirtækjaskrá einnig skrá yfir þá aðila sem hafa 

fengið undanþágu að hluta en henni ber að afmá þá úr skránni sem hafa fengið undanþágu frá 

takmörkuninni að öllu leyti. Að sama skapi ber fyrirtækjaskrá að afnema aðila úr skránni að 

liðnum fimm árum frá því að yfirlýsing var gefin um að aðili skyldi sæta takmörkunum 

samkvæmt lögunum.514  

Það skilyrði er sett fyrir því að aðili sem sætir takmörkunum geti tekið þátt í myndun eða 

stjórnun félags að hann sendi tilkynningu til skráðra höfuðstöðva félagsins eigi síðar en 14 

dögum áður en viðkomandi samþykkir skipun sína eða tekur þátt í myndun eða stjórnun 

félagsins með einhverjum hætti. Vanræksla í þessu efni varðar allt að sex mánaða fangelsi, 

sekt allt að fjárhæð 5.000 evrur eða hvoru tveggja.515  

																																																								
512 820. gr. írsku hlutafélagalaganna.  
513 822. gr. og 3. mgr. 871. gr. írsku hlutafélagalaganna.  
514 823. gr. írsku hlutafélagalaganna.  
515 825. gr. og  3. mgr. 871. gr. írsku hlutafélagalaganna.	
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Taki aðili sem sætir takmörkunum þátt í myndun eða stjórnun félags í andstöðu við þær 

takmarkanir sem hann sætir, varðar það allt að 12 mánaða fangelsi, sekt allt að fjárhæð 5.000 

evrur eða hvoru tveggja, en fangelsi í allt að fimm ár, sekt allt að fjárhæð 50.000 evrur eða 

hvoru tveggja ef gefin hefur verið út ákæra í málinu. Þá fer sá aðili í atvinnurekstrarbann sem 

fundinn er sekur um að hafa brotið gegn takmörkununum og hefst það á þeim degi sem hann 

er fundinn sekur um að hafa brotið af sér nema hann sé þegar í atvinnurekstrarbanni á þeim 

degi.516 Þá varðar það sömu refsingu að starfa sem stjórnandi í félagi undir fyrirmælum eða 

leiðbeiningum aðila sem sætir takmörkunum, enda viti viðkomandi að sá sem sætir 

takmörkununum sé að brjóta gegn þeim með því að gefa fyrirmælin og leiðbeiningarnar.517 

Þessi regla gildir þar sem ef hennar nyti ekki við væri auðvelt að sniðganga hana með því að 

fá einhvern fulltrúa, t.d. maka eða ættingja, til þess að taka formlega þátt í stjórnun félags 

fyrir sig.518  

Þá geta bæði þeir sem taka þátt í myndun eða stjórnun félags í andstöðu við þær 

takmarkanir sem þeir sæta og þeir sem eru grandvísir um að aðili sæti takmörkun en starfa 

samt undir fyrirmælum eða leiðbeiningum slíks aðila, borið persónulega og ótakmarkaða 

ábyrgð á öllum skuldum eða öðrum skuldbindingum sem verða til hjá félagi á meðan brotið 

var gegn takmörkuninni og félag nær ekki að efna við gjaldþrotaskipti. Það er skilyrði að 

skiptastjóri eða einhver kröfuhafi félagsins geri kröfu um að sá sem sætir takmörkuninni beri 

persónulega og ótakmarkaða ábyrgð á þeim skuldum og skuldbindingum sem félagið nær 

ekki að efna. Þá er það skilyrði að hin ólögmæta háttsemi hafi verið viðhöfð innan við 12 

mánuðum frá því að félagið var tekið til gjaldþrotaskipta. 519  Þeir sem brjóta gegn 

takmörkuninni geta því ekki komið sér undan ábyrgð með því að láta félagið greiða 

lágmarkshlutaféð í peningum skömmu fyrir gjaldþrotið svo dæmi sé tekið. Í tilviki þeirra sem 

starfa grandvísir undir fyrirmælum eða leiðbeiningum aðila sem sætir takmörkun er ekki 

skilyrði að skiptastjóri eða kröfuhafi félagsins fari fram á að þeir beri persónulega og 

ótakmarkaða ábyrgð.520  

Sá sem brýtur gegn takmörkuninni getur einnig verið látinn sæta fjárhagslegri ábyrgð 

gagnvart því félagi sem hann starfar hjá og er grandlaust um takmörkunina. Fjárhæðin nemur 

því endurgjaldi (eða fjárhæð sem nemur verðmæti þess) sem sá sem sætir takmörkuninni fékk 

frá félaginu eða fyrir hönd þess fyrir að taka þátt í myndun eða stjórnun félagsins á meðan 

																																																								
516 855. gr. og 2. mgr. 871. gr. írsku hlutafélagalaganna.   
517 856. gr. og 2. mgr. 871. gr. írsku hlutafélagalaganna.   
518 Explanatory Memorandum – Companies Act 2014, bls. 273.  
519 859. gr. og 860. gr. írsku hlutafélagalaganna.  	
520 860. gr. írsku hlutafélagalaganna.  	
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hann var að brjóta gegn takmörkuninni. Félagið getur höfðað dómsmál þar sem það á lögsögu 

og endurheimt þá fjárhæð sem svarar til skuldarinnar.521  

Dómstóll getur veitt undanþágu frá persónulegu fjárhagslegu ábyrgðinni að öllu leyti eða 

að hluta gegn þeim skilyrðum sem hann telur eiga við ef hann telur það sanngjarnt miðað við 

aðstæður allar.522  

Árið 2013 voru 222 einstaklingar látnir sæta takmörkunum á Írlandi samanborið við 34 

einstaklinga sem fóru í atvinnurekstrarbann.523 Fjöldi þeirra sem eru látnir sæta takmörkunum 

eða atvinnurekstrarbanni á ári hverju hefur verið sambærilegur undanfarin áratug.524 

 

6.5 Heimild til þess að leggja ábyrgð á tengd félög við gjaldþrotaskipti 

Áður hefur verið fjallað um það að alvarlegustu afbrigði kennitöluflakks geta átt sér stað í 

gegnum samstæður. Eitt eða fleiri félög samstæðunnar eru þá gagngert stofnuð með þeim 

ásetningi að standa aldrei við skuldbindingar sínar. Hér á landi og víðast hvar annars staðar 

stendur ekki bein lagaheimild til þess að láta eitt félag samstæðu bera ábyrgð á 

skuldbindingum annarra nema félögin hafi undirgengist sérstakt samkomulag í þá veru. Áður 

hefur þó verið vikið að því að tengsl á milli félaga geta verið slík að rétt getur þótt að 

samsama þau þrátt fyrir það að þau séu rekin sem sjálfstæðir aðilar, eins og gert var í Hrd. 

2004, bls. 1060 (TL-rúllur).  

Á Írlandi og í Nýja-Sjálandi er aftur á móti að finna beina lagaheimild fyrir dómara að 

kröfu skiptastjóra, kröfuhafa eða hluthafa, að taka ákvörðun um að félag sem er eða hefur 

verið tengt hinu gjaldþrota félagi skuli inna af hendi greiðslu til þrotabúsins fjárhæð sem 

jafngildir heildarskuldum gjaldþrota félagsins eða hluta þeirra. Dómari tekur einungis slíka 

kröfu til greina ef hann telur sanngirnis- og réttlætingarrök mæla með þeirri niðurstöðu.525 

Við mat á því hvort rétt og sanngjarnt sé að leggja fjárhagslega ábyrgð á tengt félag er á 

Írlandi í fyrsta lagi litið til þess að hve miklu leyti tengda félagið tók þátt í stjórnun hins 

gjaldþrota félags, í öðru lagi er litið til þess hvernig tengda félagið hefur hegðað sér gagnvart 

kröfuhöfum gjaldþrota félagsins og í þriðja lagi er litið til þess hvaða áhrif það hefði á 

kröfuhafa tengda félagsins ef lögð væri fjárhagsleg ábyrgð á það. Sú staðreynd út af fyrir sig 

að félag sé tengt gjaldþrota félagi eða að kröfuhafar gjaldþrota félagsins hafi reitt sig á að 

skylda félagið myndi bera ábyrgð á hinu gjaldþrota félagi getur aldrei réttlætt það að lögð sé 
																																																								
521 858. gr. írsku hlutafélagalaganna.  	
522 861. gr. írsku hlutafélagalaganna.  	
523 Office of The Director of Corporate Enforcement: Annual Report 2013, bls. 9.  
524 Aaron Sheehan: „Restriction, disqualification and the companies act 2014: a reformatory analysis“, bls. 104. 
525 1. og 2. mgr. 599. gr. írsku hlutafélagalaganna og 1. mgr. 271. gr. nýsjálensku hlutafélagalaganna (e. 
Company Act) nr. 105/1993 (nýsjálensku hlutafélagalögin).  
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fjárhagsleg ábyrgð á það. Þá er það ávallt skilyrði að dómari sé fullviss um að þær aðstæður 

sem gefa tilefni til gjaldþrotaskiptanna megi rekja til athafna eða athafnaleysis viðkomandi 

félags.526  

Væru slík lög innleidd á Íslandi væri mun auðveldara fyrir dómstóla að leggja persónulega 

ábyrgð á tengd félög við gjaldþrotaskipti.527 Þeim sem ætla sér að misnota hlutafélagaformið 

með því að stofna dótturfélög sem eiga aldrei að standa við skuldbindingar sínar væri því gert 

erfiðara um vik. Mikilvægt er að einungis sé litið í gegnum hlutafélagaformið með þessum 

hætti í algjörum undantekningartilvikum, þ.e. fyrst og fremst í þeim tilvikum þegar 

bersýnilega er verið að misnota hlutafélagaformið. Með því að lögfesta reglur í þessa veru er 

því hægt að skapa ákveðinn ramma sem dómstólar hafa til þess að leggja ábyrgð á tengd félög 

og skapa þannig ákveðinn fyrirsjáanleika. Lögfesting þess háttar reglna gæti einnig haft 

ákveðin fælingaráhrif á þá sem ætla sér að misnota hlutafélagaformið.  

 

7 Tillögur að úrbótum 
7.1 Almennt 

Áður hefur verið vikið að því að sterkar líkur eru á því að íslenskt samfélag verði af 

fjárhæðum upp á tugi milljarða á ári hverju vegna háttsemi sem telst til kennitöluflakks. 

Árangur Íslands í baráttunni gegn kennitöluflakki hefur því ekki reynst viðunandi. 

Kennitöluflakk þrífst best í samfélagi sem hefur veika löggjöf til þess að takast á við 

vandamálið og þar sem lítil samskipti eru á milli þeirra stjórnvalda sem bera ábyrgð á því að 

greina kennitöluflakk og taka á þeirri háttsemi sem í því felst með þeim heimildum sem þeim 

standa til boða.528  

Til þess að stemma stigu við kennitöluflakki er því ekki nægjanlegt að hafa góða löggjöf 

heldur þarf að skapa góða umgjörð svo hægt sé að ná markmiðum lagasetningarinnar. 

Mikilvægt er því að þeir aðilar sem gegna hlutverki við að framfylgja og/eða hafa eftirlit með 

háttsemi sem telst til kennitöluflakks eigi með sér gott samstarf. Góð umgjörð skilar þó 

takmörkuðum árangri nema nægjanlegt fjármagn sé sett í eftirfylgni og eftirlit. Reynsla 

Ástrala er sú að hver ástralskur dalur sem settur var í aukna eftirfylgni með kennitöluflakki 

tímabilið 2001–2002 skilaði sér áttfalt til baka.529 Til þess að viðunandi árangur eigi að nást 

																																																								
526 4.–6. mgr. 599. gr. írsku hlutafélagalaganna.; Sambærileg sjónarmið eru lögð til grundvallar í Nýja-Sjálandi 
sbr. 1. og 3. mgr. 272. gr. nýsjálensku hlutafélagalaganna.  
527 Helen Anderson: „The Proposed Deterrence of Phoenix Activity: An Opportunity Lost?“, bls. 435. 
528 Murray Roach: „Combating the Phoenix Phenomenon: An Analysis of International Approaches“, bls. 102. 	
529 Terence Rhoderic Hudson Cole: Final report of the Royal Commission into the Building and Construction 
Industry, bls. 140.  
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þarf því í fyrsta lagi að vera öflug löggjöf til þess að takast á við vandamálið, í öðru lagi þarf 

að skapa góða umgjörð í kringum slíka löggjöf og í þriðja lagi þarf að tryggja það að 

nægjanlegt fjármagn renni til stjórnvalda og annarra aðila sem hafa það hlutverk að 

framfylgja slíkri löggjöf og/eða hafa eftirlit með henni.  

Ísland er með þó nokkuð veikari löggjöf til þess að takast á við kennitöluflakk en 

nágrannalönd okkar.530 Vegur þar þyngst sú staðreynd að enga heimild er að finna í gildandi 

rétti til þess að dæma menn í atvinnurekstrarbann. Þá hefur þeim heimildum sem eru til staðar 

í gildandi rétti til þess að takast á við kennitöluflakk ekki verið beitt sem skyldi. Ráðherra 

hefur t.a.m. aldrei beitt heimild sinni til að slíta félögum skv. 1. mgr. 107. gr. hl. eða 1. mgr. 

82. gr. ehl. Þá hafa afar fá riftunar-, skaðabóta- eða refsimál gengið vegna háttsemi sem telst 

til kennitöluflakks. Sterkar líkur eru á því að í fjölmörgum tilfellum sé viðhöfð ólögmæt 

háttsemi sem telst til kennitöluflakks án þess að það hafi neinar lagalegar afleiðingar fyrir 

hinn brotlega. Það er því ekki nema von að einhverjir ólöglærðir einstaklingar líti hreinlega 

svo á að ekkert sé ólöglegt við þá háttsemi sem felst í kennitöluflakki.531   

Á Íslandi eru þrír aðilar sem gegna lykilhlutverki við að framfylgja og hafa eftirlit með 

þeim lögum sem eru í gildi til þess að taka á þeirri háttsemi sem felst í kennitöluflakki.  

Í fyrsta lagi gegnir embætti ríkisskattstjóra mikilvægu hlutverki í þessum efnum. Sá sem 

hyggst stofna hlutafélag þarf að senda inn tilkynningu til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra um 

stofnun hlutafélags innan sex mánaða frá dagsetningu stofnsamnings, sbr. 1. og 3. mgr. 14. gr. 

hl., ásamt því að skila inn stofngögnum,532 greiða stofnsetningargjald og helming hlutafjár. Þó 

skal aldrei lægri fjárhæð vera greidd en lágmarkshlutafé, sbr. 2. mgr. 14. gr. hl. 533 

Hlutafélagaskrá ríkisskattstjóra tekur svo ákvörðun um það hvort skilyrði séu fyrir hendi að 

veita félagi skráningu, sbr. 3. mgr. 14. gr. hl.  

Þá þurfa þeir sem hyggjast selja eða afhenda vörur eða verðmæti eða inna af hendi 

skattskylda vinnu eða þjónustu í félaginu að tilkynna atvinnurekstur sinn til skráningar hjá 

ríkisskattstjóra innan átta daga frá því að atvinnurekstur hefst, sbr. 1. mgr. 5. gr. vsl. sem 

gefur út staðfestingu til skráningarskyldra aðila um að skráning hafi átt sér stað, sbr. 2. mgr. 5. 

gr. laganna ef skilyrði til þess eru fyrir hendi. Að sama skapi ber þeim innan sama tímaramma 

ef þeir inna af hendi eða reikna launagreiðslur að tilkynna ríkisskattstjóra um starfsemi sína 

																																																								
530 Í fréttablaði ríkisskattstjóra, Tíund, sem kom út nýverið kemur raunar fram að löggjöfin hérlendis sé afar veik 
til þess að takast á við kennitöluflakk, sbr. „Kennitöluflakk“, bls. 14. 
531 Sjá m.a. Atli Þór Fanndal: „Kennitöluflakk er ekki ólöglegt“, http://www.dv.is og Annas Sigmundsson: 
„Kennitöluflakk er ekki einu sinni siðlaust“, http://www.dv.is.  
532 Með stofngögnum er átt við tilkynningareyðublað um stofnun hlutafélags, samþykktir, stofnsamning og 
stofnfundargerð, sbr. „Hlutafélög“, http://www.rsk.is.   
533 „Hlutafélög“, http://www.rsk.is.   



	 107 

og tilgreina nafn, heimili og kennitölu launagreiðandans, sbr. 1. mgr. 19. gr. stl. 

Ríkisskattstjóri heldur utan um launagreiðendaskrá, sbr. 3. mgr. 19. gr. stl.  

Í 5. kafla voru svo rakin ýmis úrræði sem ríkisskattstjóri hefur vanræki skattaðili skyldur 

sínar samkvæmt lögunum. Ef ríkisskattstjóri telur grun um skattsvik eða refsivert brot á 

lögum um bókhald og ársreikninga ber embættinu að tilkynna það til embættis 

skattrannsóknarstjóra ríkisins.534 Hlutafélagaskrá ríkisskattstjóra hefur heimild til þess að 

afskrá óstarfhæf félög skv. 108. gr. hl. og þá mun ársreikningaskrá ríkisskattstjóra gegna 

mikilvægu hlutverki til þess að sporna gegn kennitöluflakki verði frumvarp að breytingum á 

ársreikningalögum samþykkt.535  

Í öðru lagi gegnir skiptastjóri mikilvægu hlutverki. Meginreglan er sú að skiptastjóri tekur 

einhliða ákvörðun um það hvort höfða beri mál vegna riftunar og þarf hann ekki samþykki 

kröfuhafa fyrir því, sbr. 1. mgr. 124. gr. gþl. Þá getur skiptastjóri höfðað skaðabótamál gegn 

stjórnarmönnum hlutafélags í þeim tilvikum sem þeir vanrækja að gefa félagið upp til 

gjaldþrotaskipta þegar félagið gat ekki staðið í fullum skilum við kröfuhafa sína þegar kröfur 

þeirra féllu í gjalddaga og ekki var sennilegt að greiðsluörðugleikar félagsins myndu líða hjá 

innan skamms tíma, sbr. 2. mgr. 64. gr. gþl. Skiptastjóra ber að tilkynna héraðssaksóknara ef 

hann fær vitneskju í starfi sínu um atvik sem hann telur geta gefið tilefni til rökstudds gruns 

um að þrotamaðurinn eða aðrir kunni að hafa gerst sekir um refsivert athæfi, sbr. 84. gr. gþl.  

Í þriðja lagi hefur ákæruvaldið það hlutverk að höfða refsimál vegna háttsemi sem telst til 

kennitöluflakks.  

Af þessum aðilum er ríkisskattstjóri líklega sá aðili sem er með hvað bestu yfirsýnina yfir 

þá háttsemi sem telst til kennitöluflakks. Íslenska ríkið er sá einstaki kröfuhafi sem tapar 

langmest árlega á kennitöluflakki. Skattyfirvöld og þ.á m. embætti ríkisskattstjóra ættu því í 

flestum tilvikum að hafa upplýsingar um háttsemi stjórnenda í eldra félagi þegar þeir senda 

inn gögn til þess að stofna nýtt félag ásamt því að tilkynna atvinnurekstur sinn til þess að 

komast inn á virðisaukaskattsskrá og launagreiðendaskrá.536  

Til þess að hámarksárangur eigi að nást með það regluverk sem er í gildi hverju sinni er 

mikilvægt að gott samstarf sé á milli þessara aðila. Liður í því er að ríkisskattstjóri tilkynni 

skattrannsóknarstjóra án ástæðulauss dráttar um grun um skattsvik eða refsivert brot á lögum 

um bókhald eða ársreikninga og að skiptastjóri geri slíkt hið sama og tilkynni 

héraðssaksóknara án ástæðulauss dráttar um grun um að þrotamaðurinn eða aðrir hafi gerst 

																																																								
534 Sjá 6. mgr. 96. gr. tsl. og 6. mgr. 26. gr. vsl.  
535 Þskj. 730, 145. lögþ. 2015–16, bls. 20 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). 
536 „Kennitöluflakk“, bls. 14.	
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sekir um refsivert brot. Mikilvægt er að ákæruvaldið fylgi eftir þessum málum af fullum 

þunga.  

Þótt þeim heimildum sem til staðar eru í gildandi rétti til þess að takast á við 

kennitöluflakk yrði beitt í ríkari mæli en nú er gert er samt sem áður fullt tilefni til þess að 

bæta gildandi regluverk og umgjörð sem er háð ýmsum takmörkunum. Slíkt á að vera hægt að 

gera án þess að komið sé í veg fyrir heiðarlega og arðvænlega atvinnustarfsemi. Í ljósi þess 

mun ég leggja fram tillögur að úrbótum í næstu undirköflum. Engin ein þessara tillagna getur 

útrýmt kennitöluflakki heldur getur hver og ein þeirra dregið úr umfangi þess og ber því að 

skoða þær í því ljósi. 

     

7.2 Frumvarp til breytinga á ársreikningalögum 

Í kafla 3.1.1 og 5 var vikið að frumvarpi sem lagt var fram í janúar 2016 til breytinga á árl.537 

Þar var vikið að því að verði frumvarp þetta að lögum mun það fela í sér mikið framfaraskref 

í baráttunni gegn kennitöluflakki og verða kröfuhöfum til mikilla hagsbóta. Jákvæð áhrif þess 

hvað varðar kennitöluflakk eru einkum fólgin í því að heimild til þess að slíta félögum sem 

skila ekki ársreikningum mun ná til allra félaga með takmarkaða ábyrgð og unnt verður að 

grípa mun fyrr inn í ferlið til þess að slíta félögum sem skila ekki ársreikningi. Áður hefur 

verið vikið að því að sterk tengsl eru á milli þess að skila ekki ársreikningi og kennitöluflakks. 

Mikilvægt er því að unnt sé að slíta þeim félögum sem vanrækja þá skyldu sína. Enginn 

árangur næst þó nema heimildinni sé beitt af festu og nákvæmni. Ráðherra hefur t.d. aldrei 

beitt heimild sinni til þess að slíta félögum sem skila ekki ársreikningi í 4. tl. 1. mgr. 107. gr. 

hl. eða 3. tl. 1. mgr. 82. gr. ehl. Mikilvægt er því að sköpuð verði góð umgjörð um 

ársreikningaskrá, sem mun fá heimildina til þess að slíta félögum sem vanrækja skyldu sína í 

því efni, svo hún geti sinnt þessu hlutverki sínu sem skyldi.538  

Verði frumvarpið að lögum og beiti ársreikningaskrá heimild sinni til þess að slíta 

félögum sem skila ekki ársreikningi samviskusamlega getur verið unnt að koma í veg fyrir 

tjón af völdum kennitöluflakks. Frumvarpið leysir á hinn bóginn langt því frá öll þau 

vandkvæði sem fylgja kennitöluflakki, enda ekki markmið frumvarpsins í sjálfu sér að koma í 

veg fyrir kennitöluflakk heldur einungis að sporna gegn því.539 Verði frumvarpið að lögum 

má í raun segja að sá tími sem unnt er að valda tjóni styttist. Það mun því ekki koma í veg 

fyrir að hægt sé að valda tjóni í félagi fram að þeim tíma sem félag er tekið til slita og þá 

																																																								
537 Þskj. 730, 145. lögþ. 2015–16, bls. 1–53 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). 	
538 Þskj. 730, 145. lögþ. 2015–16, bls. 20 og 22 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). 	
539 Þskj. 730, 145. lögþ. 2015–16, bls. 25 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.). 	
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útilokar frumvarpið ekki að sömu aðilar og ollu tjóni í fyrra félagi stofni nýtt félag þar sem 

þeir halda áfram að valda kröfuhöfum og öðrum tjóni m.a. í formi kennitöluflakks. Frekari 

úrræða er því þörf.  

 

7.3 Atvinnurekstrarbann 

Öll helstu nágrannaríki Íslendinga hafa séð ástæðu til þess að vera með heimild til þess að 

dæma menn í atvinnurekstrarbann í ákveðinn tíma séu viss skilyrði fyrir hendi. Tilgangurinn 

með atvinnurekstrarbanninu í þeim löndum er ekki sá að refsa þeim sem því sætir heldur 

almennt að vernda almenning. Í gildandi rétti eru afar litlar kröfur gerðar til hæfis stjórnenda. 

Helsta takmörkunin lýtur að því að þeir mega ekki á síðustu þremur árum í tengslum við 

atvinnurekstur hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum 

hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot 

eða opinber gjöld, sbr. 1. mgr. 66. gr. hl. Ýmis vandkvæði eru af því að sýna fram á að 

einstaklingur hafi sýnt af sér refsiverða háttsemi í störfum sínum sem stjórnandi félags.540 Þá 

getur töluverður tími liðið frá því að brot er framið þar til dómur fellur í sakamáli. Á því 

tímabili er hætt við því að hinn brotlegi haldi áfram að brjóta af sér og valda tjóni. Gildandi 

regluverk er því með ýmsar brotalamir hvað þetta varðar. 

Í kafla 3.2.8 var stuttlega vikið að heimildum gildandi réttar til þess að svipta menn 

réttindum, tímabundið eða varanlega. Þar var vikið að þeim sjónarmiðum sem hafa almennt 

verið lögð til grundvallar réttindasviptingu hér á landi. Sjónarmiðin hafa einkum verið reist á 

öryggis- og varúðarsjónarmiðum. Nánar tiltekið hefur verið talið að almanna- og 

einstaklingshagsmunir búi að baki því að heimilt sé að svipta rétthafa réttindum vegna brots 

sem hann hefur framið, þar sem það kann að gefa til kynna að viðkomandi sé ekki hæfur til að 

fara með réttindin. Að sama skapi hefur réttindasvipting verið talin hafa varnaðaráhrif og 

verið til þess fallin að skapa ákveðið aðhald á meðal þeirra aðila sem njóta réttindanna.541 

Markmiðin með atvinnurekstrarbanni og réttindasviptingu eru því byggð á svipuðum grunni. 

Atvinnurekstrarbannið nær í flestum tilvikum einungis til félaga með takmarkaða ábyrgð og 

byggist á því að nauðsynlegt sé að heimild sé til þess í lögum að setja þá aðila í  

atvinnurekstrarbann sem fara kerfisbundið í gjaldþrot eða misnota hlutafélagaformið, t.d. með 

kennitöluflakki, til þess að koma í veg fyrir að þessir aðilar geti haldið áfram að valda 

samfélaginu tjóni.  

																																																								
540 Sjá Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 83 og Karsten Engsig Sørensen: 
„Konkurskarantæne“, bls. 170.	
541 Alþt. 1957, A-deild, bls. 559–560.  
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Nauðsynlegt er að heimild sé til þess í lögum að svipta þann aðila sem misnotar 

hlutafélagaformið eða telst vanhæfur að öðrum ástæðum, heimild sinni til þess að taka þátt í 

stjórnun félags með takmarkaða ábyrgð í ákveðinn tíma. Það er nauðsynlegt alveg eins og 

nauðsynlegt er að unnt sé að svipta leigubílstjóra sem brýtur alvarlega eða ítrekað gegn 

starfsskyldum sínum heimild sinni til þess að stunda leigubifreiðaakstur, sbr. 2. mgr. 11. gr. 

laga um leigubifreiðar. 

Að mörgu er að hyggja við samningu slíkra laga. Lögin þurfa að vera þannig uppbyggð að 

einungis sé unnt að setja þá aðila í atvinnurekstrarbann sem misnota hlutafélagaformið eða 

teljast vanhæfir af öðrum ástæðum, t.d. vegna ítrekaðra gjaldþrota. Gjaldþrot geta átt sér 

ýmsar skýringar, eins og áður hefur margsinnis verið fjallað um, og því verður við samningu 

slíkra laga og túlkun að hafa markmið þeirra að leiðarljósi svo það gerist ekki að komið verði 

í veg fyrir heiðarlega eða arðvænlega atvinnustarfsemi. Þar sem atvinnurekstrarbann er ekki 

hugsað sem refsing þarf að gæta þess að bannið sjálft sé hvorki of víðtækt né langt. Umfang 

atvinnurekstrarbannsins á því ekki að vera meira en nauðsyn er á til þess að ná þeim 

markmiðum sem það er reist á.  

Kennitöluflakk felur í sér misnotkun á reglunni um takmarkaða ábyrgð hluthafa. 

Nægjanlegt er að atvinnurekstrarbannið sé því bundið við félög með takmarkaða ábyrgð til 

þess að ráða bót á þeirri meinsemd sem kennitöluflakk er. Misnotkunin er framkvæmd af 

þeim aðilum sem taka þátt í stjórnun félagsins, hvort sem þeir eru skráðir sem stjórnendur 

félagsins eða stýra því sem skuggastjórnendur. Mikilvægt er því að atvinnurekstrarbannið sé 

ekki bundið við þá aðila sem eru formlega skráðir sem stjórnendur, heldur nái það einnig til 

þeirra aðila sem taka þátt í stjórnun félagsins sem skuggastjórnendur því annars væri auðvelt 

að komast hjá því með því að fá einhvern aðila til þess að leppa félagið fyrir sig. Að sama 

skapi er mikilvægt að atvinnurekstrarbannið sé ekki einungis bundið við þá aðila sem tóku 

þátt í stjórnun félagsins þegar það var tekið til gjaldþrotaskipta, þar sem annars væri auðvelt 

að komast hjá því með því að fá svokallaða útfararstjóra til þess að vera skráðir sem 

stjórnendur félagsins þegar það er tekið til gjaldþrotaskipta. Atvinnurekstrarbannið þarf því að 

vera bundið við þá aðila sem tóku þátt í stjórnun félagsins í ákveðinn tíma fyrir 

gjaldþrotaskiptin. Til dæmis væri hægt að miða við að atvinnurekstrarbannið nái til þeirra 

aðila sem hafa tekið þátt í stjórnun félags með takmarkaða ábyrgð ári fyrir frestdag.542  

Misjafnt er eftir löndum hvert umfang atvinnurekstrarbannsins er. Af þeim löndum sem 

skoðuð voru í köflum 6.2.2–6.2.5 er atvinnurekstrarbannið bundið við félög með takmarkaða 

																																																								
542 Sambærileg leið er farin í Danmörku, sbr. 1. mgr. 157. gr. dönsku gjaldþrotaskiptalaganna. 	
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ábyrgð í öllum tilvikum nema í Svíþjóð þar sem bannið er víðtækara. Til þess að stemma 

stigu við kennitöluflakki er nægjanlegt að bannið nái til félaga með takmarkaða ábyrgð.  

Þá er misjafnt hvort atvinnurekstrarbannið sé einkum bundið við stjórnun félags eða hvort 

það taki einnig til stofnunar þess. Í Bretlandi og Danmörku er atvinnurekstrarbannið einkum 

bundið við þátttöku í stjórnun félags en í Noregi og Svíþjóð nær það einnig til stofnunar 

félags. Gild rök eru bæði með og á móti því að láta atvinnurekstrarbannið ná til stofnunar 

félaga. Engir almannahagsmunir eru að því að setja skorður við því að aðili geti stofnað félag 

með lögmætum hætti og falið öðrum stjórn þess að öllu leyti án þess að taka þátt í stjórnun 

þess með neinum hætti. Ef atvinnurekstrarbannið á ekki að taka til stofnunar félaga þarf að 

hafa sérstaklega mikið eftirlit í þeim tilvikum sem aðili stofnar félag á meðan á 

atvinnurekstrarbanninu stendur, því hætt er við því að ásetningur viðkomandi sé í mörgum 

tilvikum sá að taka einnig þátt í stjórnun félagsins. Ef ásetningur stendur á annað borð til þess 

að brjóta gegn atvinnurekstrarbanninu skiptir litlu máli hvort það nái til stofnunar félags eða 

ekki, þar sem auðvelt væri að komast hjá atvinnurekstrarbanninu einfaldlega með því að láta 

annan aðila stofna félagið fyrir sig og kaupa það svo af honum. Til þess að koma í veg fyrir 

slíkt þyrfti atvinnurekstrarbannið þá einnig að ná til þess að bannað væri að eiga eignarhlut í 

félagi með takmarkaða ábyrgð. Almennt eru ekki settar skorður við því nema í Svíþjóð þar 

sem þeim sem er í atvinnurekstrarbanni er einungis heimilt að eiga undir 50% eignarhlut í 

slíkum félögum.543 

Huga þyrfti að því hvort veita bæri ákveðnar undanþágur frá atvinnurekstrarbanninu í 

sérstökum tilvikum sem næðu til takmarkaðs tíma eða á meðan á atvinnurekstrarbanninu 

stæði ef sterk rök stæðu til þess. Bretar og Svíar hafa slíkar heimildir en ekki Danir og 

Norðmenn. Rök standa til þess að unnt sé að veita slíka undanþágu í sérstökum tilvikum þar 

sem markmiðið með atvinnurekstrarbanni er ekki að refsa þeim sem því sætir, enda fylgi ekki 

aukin hætta á því að brotið sé gegn atvinnurekstrarbanninu verði slík undanþága veitt.  

Við ákvörðun um tímalengd atvinnurekstrarbannsins þyrfti að fara ákveðinn milliveg á 

milli þess að tímalengd bannsins sé nægjanlega löng til þess að það hafi einhver áhrif og þess 

að það sé ekki svo langt að það feli í raun í sér refsingu.544 Huga þarf að því hvort ákveðið sé 

að atvinnurekstrarbannið eigi að vara í ákveðinn tíma í öllum tilvikum sem hægt sé svo að 

ákveða styttri í undantekningartilvikum, eins og í Danmörku og Noregi, eða hvort játa eigi 

þeim sem tekur ákvörðun um atvinnurekstrarbann svigrúm til þess að meta aðstæður hverju 

sinni og taka ákvörðun innan ákveðins tímaramma, t.d. frá tveimur til fimmtán árum eins og í 

																																																								
543 Sjá 11. gr. sænsku laganna um atvinnurekstrarbann.	
544 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 10. 
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Bretlandi, eða þremur til tíu árum eins og í Svíþjóð. Almannahagur stæði sjaldan af því að 

einstaklingur sem hefur virt atvinnurekstrarbann í þrjú ár þyrfti að vera útilokaður frá þátttöku 

í stjórnun félaga með takmarkaða ábyrgð eftir þann tímaramma. Ákveðið meðalhóf og 

skilvirkni eru fólgin í því að atvinnurekstrarbannið væri ávallt t.d. ákveðið þrjú ár og svo væri 

unnt að ákveða það styttra, t.d. í tvö ár, ef sérstakar ástæður réttlættu slíkt.  

Væru lög um atvinnurekstrarbann innleidd á Íslandi þyrfti að taka til skoðunar hvaða aðili 

hefði það hlutverk að höfða slík mál. Þar sem atvinnurekstrarbann felur ekki í sér refsingu er 

ekki þörf á því að ákæruvaldið hafi það hlutverk að höfða slík mál.545 Mismunandi er á hinum 

Norðurlöndunum hver hafi þetta hlutverk. Í Danmörku hefur skiptastjóri þetta hlutverk en í 

Svíþjóð fer saksóknari að meginstefnu til með þetta hlutverk en í undantekningartilvikum 

samkeppnisyfirvöld og innheimtuaðili opinberra gjalda.  

Misjafnt er í gildandi rétti hver hafi heimild til þess að svipta mann réttindum. 

Ákæruvaldið höfðar sakamál til sviptingar leyfis eða réttinda sem maður hefur hlotið til að 

stunda starfsemi, sem opinbert leyfi, löggildingu, skipun eða próf þarf til að gegna, sbr. 2.–3. 

mgr. 68. gr. hgl. Ráðherra getur svipt endurskoðanda réttindum skv. 1. mgr. 25. gr. laga um 

endurskoðendur, sýslumaður getur fellt niður réttindi lögmanns tímabundið eða tekið 

ákvörðun um að svipta hann réttindunum leggi úrskurðarnefnd lögmanna það til, sbr. 14. gr. 

laga um lögmenn. Eftirlitsnefnd fasteignasala getur svipt fasteignasala réttindum tímabundið 

en hægt er að skjóta ákvörðuninni til ráðherra, sbr. 2.–3. mgr. 22. gr., sbr. 2. og 3. mgr. 23. gr. 

laga um sölu fasteigna og skipa. Þá getur landlæknir svipt heilbrigðisstarfsmann starfsleyfi að 

fullu eða tímabundið en unnt er að kæra þá ákvörðun til ráðherra, sbr. 1.–6. mgr. 15. gr. laga 

um landlækni og lýðheilsu, og þá getur Samgöngustofa svipt leigubílstjóra atvinnuleyfi, sbr. 

2. mgr. 11. gr. laga um leigubifreiðar.  

Valið um hver ætti að hafa heimild til þess að höfðu atvinnurekstrarbannsmál stæði 

líklega á milli skiptastjóra, ákæruvaldsins eða annarrar stofnunar ríkisins t.d. ríkisskattstjóra. 

Til þess að markmið atvinnurekstrarbannsins um að vernda almenning fyrir frekara tjóni eiga 

að nást er mikilvægt að unnt sé að koma því á með sem skjótvirkustum hætti.546 Við mat á því 

hvaða aðili eigi að hafa heimild til þess að höfða atvinnurekstrarbannsmál er eðlilegt að litið 

sé til þess hvaða aðili sé best í stakk búinn til þess að komast að upplýstri niðurstöðu um það 

hvort skilyrði atvinnurekstrarbanns séu fyrir hendi á sem skemmstum tíma. Ríkisskattstjóri er 

líklega sá aðili sem er með hvað besta yfirsýn yfir félög með takmarkaða ábyrgð hér á landi. 

Ýmsir vankantar eru við það að fela skiptastjóra þetta hlutverk og var fjallað í kafla 6.2.3 um 

																																																								
545 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 109. 
546 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 10. 
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þá gagnrýni sem kom fram í Danmörku um að skiptastjóri hefði þetta hlutverk. Mun 

auðveldara er fyrir stofnun með sérfræðiþekkingu að móta skýra framkvæmd en lögmann sem 

gegnir stöðu skiptastjóra stöku sinnum. Þar sem niðurstaða um það hvort skilyrði 

atvinnurekstrarbanns séu fyrir hendi er óháð því hvort skilyrði refsingar séu fyrir hendi, er 

ekki ástæða til þess að fela ákæruvaldinu þetta hlutverk.547 Það liggur því beinast við að 

heimildin til þess að höfða atvinnurekstrarbannsmál sé hjá ríkisskattstjóra.   

Þar sem miklu máli skiptir að unnt sé að koma á atvinnurekstrarbanninu sem fyrst séu 

skilyrði fyrir því fyrir hendi, gæti verið skynsamlegt að ríkisskattstjóri tæki ákvörðun um að 

setja á atvinnurekstrarbann sem væri síðan hægt að bera undir dómstóla að kröfu þess sem 

slíku banni sætti. Stjórnvöldum er nú þegar játaðar ríkar heimildir í lögum til þess að svipta 

menn atvinnuréttindum á grundvelli almannahagsmuna, eins og áður hefur verið fjallað um. 

Það er mun meira íþyngjandi fyrir aðila að vera sviptur réttindum til þess að stunda tiltekna 

starfsemi, t.d. leigubifreiðaakstur, en að vera sviptur þeim rétti að taka þátt í stjórnun félags 

með takmarkaða ábyrgð í tiltekinn tíma. Af framangreindu er því ljóst að ekkert stendur því í 

vegi að ríkisskattstjóra verði veitt heimild til þess að taka ákvörðun um atvinnurekstrarbann. 

Fengi ríkisskattstjóri slíka heimild væri sérstaklega mikilvægt að unnt væri að veita ákveðnar 

undanþágur frá banninu í þeim tilvikum sem aðili myndi ekki una niðurstöðu ríkisskattstjóra 

og bera hana undir dómstóla, enda væri ekki hætta á því að viðkomandi myndi brjóta gegn 

banninu.  

Fengi ríkisskattstjóri heimild til þess að setja á atvinnurekstrarbann er mikilvægt að hann 

gæti haft góð samskipti við skiptastjóra þrotabúsins. Eðlilegt er því að skiptastjóra væri skylt 

að tilkynna ríkisskattstjóra ef hann fengi vitneskju í starfi sínu um atvik sem gæfu tilefni til 

rökstudds gruns um að einhver aðili sem hefði tekið þátt í stjórnun hins gjaldþrota félags ári 

fyrir frestdag kynni að uppfylla skilyrði þess að vera dæmdur í atvinnurekstrarbann. 

Sambærileg skylda er lögð á skiptastjóra í dag skv. 84. gr. gþl. vegna rökstudds gruns um 

refsivert athæfi sem honum ber að tilkynna til héraðssaksóknara.  

Atvinnurekstrarbann þjónar litlu hlutverki ef ekki er tryggt að það hafi einhver viðurlög að 

brjóta gegn banninu. Í þeim löndum sem skoðuð voru getur brot gegn atvinnurekstrarbanninu 

varðað fangelsisrefsingu í öllum tilvikum. Styst getur brot gegn atvinnurekstrarbanninu 

varðað allt að þriggja mánaða fangelsi í Noregi en lengst allt að tveggja ára fangelsi í 

Bretlandi og Svíþjóð. Í Bretlandi og Danmörku bera einnig þeir aðilar sem brjóta gegn 

banninu persónulega og ótakmarkaða ábyrgð á skuldum og skuldbindingum félags sem þeir 

																																																								
547 Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525/2011, bls. 109–110. 
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taka þátt í að stýra í bága við bannið. Í Danmörku miðast persónulega ábyrgðin við það að 

frestdagur sé innan þess tímaramma sem viðkomandi er í atvinnurekstrarbanni en þó getur 

dómstóll lagt á persónulega ábyrgð á þann aðila sem brýtur gegn banninu allt að ári eftir að 

atvinnurekstrarbanninu lauk mæli sérstök rök með því.548 Í Bretlandi er persónulega og 

ótakmarkaða ábyrgðin aftur á móti ekki bundin við það að félag fari í gjaldþrot.549 Þá nær 

persónulega og ótakmarkaða ábyrgðin í Bretlandi einnig til þeirra sem starfa undir 

fyrirmælum aðila sem er í atvinnurekstararbanni, enda séu þeir grandvísir um slíkt.550 

Til þess að veita kröfuhöfum fullnægjandi vernd er mikilvægt að brot gegn 

atvinnurekstrarbanninu varði ekki einungis refsiábyrgð heldur einnig persónulegri og 

ótakmarkaðri ábyrgð á skuldum og skuldbindingum í því félagi þar sem brot á sér stað. Þá 

gæti verið skynsamlegt að fara að frumkvæði Breta og láta persónulegu og ótakmörkuðu 

ábyrgðina einnig ná til þeirra sem starfa grandvísir undir fyrirmælum aðila sem er í 

atvinnurekstararbanni. Með því væri þeim sem hygðust brjóta gegn atvinnurekstrarbanninu 

gert erfiðara um vik þar sem skapaður væri hvati til þess að tilkynna um brotin.  

 Til þess að koma í veg fyrir að þeir aðilar sem eru í atvinnurekstrarbanni geti skráð sig 

sem stjórnendur félaga með takmarkaða ábyrgð á meðan á banninu stendur og til þess að 

tryggja það að þeir verði afskráðir sem stjórnendur þeirra félaga á meðan á banninu stendur er 

mikilvægt að haldin sé skrá á vegum ríkisskattstjóra yfir þá aðila sem eru í 

atvinnurekstrarbanni. Haldin er þannig skrá í öllum þeim ríkjum sem skoðuð voru. Í öllum 

tilvikum geta ýmsir opinberir aðilar fengið aðgang að þessum upplýsingum séu viss skilyrði 

fyrir hendi. Upplýsingar um það hverjir séu í atvinnurekstrarbanni eru aðgengilegar 

almenningi í öllum ríkjunum að frátalinni Danmörku. Varðandi það hvort upplýsingar um þá 

sem eru í atvinnurekstrarbanni eigi að vera aðgengilegar almenningi vegast á hagsmunir þess 

sem slíku banni sætir að halda upplýsingunum leyndum við hagsmuni almennings af því að 

hafa upplýsingarnar aðgengilegar. Með því að hafa upplýsingarnar aðgengilegar almenningi 

væri erfiðara fyrir þann sem sætir atvinnurekstrarbanni að brjóta gegn því.  

Mikilvægt er að öflugt eftirlit sé með því að atvinnurekstrarbannið sé virt. Ríkisskattstjóri 

væri heppilegur aðili til þess að fara með þess háttar eftirlit, hvort sem honum væri falið vald 

til þess að setja menn í atvinnurekstrarbann eða ekki. Svíar eru mjög framarlega í slíku eftirliti 

og væri skynsamlegt að líta til þeirra varðandi eftirlit á þessu sviði. Þannig gæti verið æskilegt 

að sá sem væri settur í atvinnurekstrarbann myndi þurfa að mæta á fund hjá ríkisskattstjóra 

																																																								
548 167. gr. dönsku gjaldþrotaskiptalaganna.	
549 Sjá gr. 15.1.a CDDA.	
550 Sjá gr. 15.1.b CDDA.	
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fljótlega eftir að ákvörðun um atvinnurekstrarbann væri tekin. Markmið fundarins væri m.a. 

að útskýra fyrir þeim sem sætir atvinnurekstrarbanninu hvað þýðingu bannið hefur. Ef 

ríkisskattstjóri teldi ástæðu til væri skynsamlegt að hann gæti gripið til frekari aðgerða svo 

sem farið fram á að sá sem er í atvinnurekstrarbanninu veiti tilteknar upplýsingar. Þá gæti 

ríkisskattstjóri einnig farið í óvæntar heimsóknir eða framkvæmt aðrar rannsóknar- og 

eftirlitsráðstafanir sem hafa það markmið að ganga úr skugga um að bannið sé virt.  

 

7.4 Takmarkanir vegna gjaldþrots 

Tiltölulega litlar kröfur eru gerðar til stjórnenda félaga með takmarkaða ábyrgð í gildandi 

rétti. Ákveðin skynsemisrök eru fyrir því að setja ekki of þröng hæfisskilyrði svo ekki sé 

þrengdur um of sá hópur sem getur tekið þátt í stjórnun félaga. Málefnaleg sjónarmið geta þó 

verið fyrir því að stjórnendur sem taka þátt í stjórnun félags sem fer í gjaldþrot verði að sæta 

ákveðnum takmörkunum í vissan tíma sem mega þó ekki vera of íþyngjandi ef þeir hyggjast 

taka þátt í stjórnun félags á ný. Slíkar takmarkanir ganga mun skemur en atvinnurekstrarbann 

en hafa þann tilgang, líkt og atvinnurekstrarbann, að vernda almenning.551 Takmarkanirnar á 

Írlandi eru einungis lagðar á þá stjórnendur sem hafa hegðað sér óheiðarlega eða sýnt af sér 

ábyrgðarleysi.552 Líta má á takmarkanirnar sem eins konar viðvörun í formi gula spjaldsins 

sem stjórnendur verða að sæta þar sem aukin hætta er á því að þeir valdi almenningi tjóni, 

enda er ein af afleiðingum brota gegn takmörkununum atvinnurekstrarbann sem hægt er að 

líta á sem rauða spjaldið við þátttöku í stjórnun félaga með takmarkaða ábyrgð.553   

Í kafla 6.4 var fjallað um þær takmarkanir sem stjórnendur gjaldþrota félaga í Írlandi 

verða að sæta. Ákveðið meðalhóf gæti verið fólgið í því að láta takmarkanirnar ná til þeirra 

sem hafa tekið þátt í stjórnum tveggja félaga með takmarkaða ábyrgð 12 mánuðum fyrir 

frestdag á síðastliðnum þremur eða fjórum árum í stað þess að miða við eitt gjaldþrot, líkt og 

gert er á Írlandi. Takmarkanirnar gilda í fimm ár í Írlandi eða jafn lengi og atvinnurekstrar-

bann að jafnaði.554 Væru takmarkanir sem stjórnendur yrðu að sæta vegna fyrri gjaldþrota 

innleiddar í íslenskan rétt gæti verið skynsamlegt að hafa samræmi á milli tímalengdar þeirra 

og atvinnurekstrarbanns. Að minnsta kosti væri óeðlilegt ef tímalengd takmarkananna væri 

lengra en atvinnurekstrarbannsins.   

																																																								
551 Sjá dóm Hæstaréttar Írlands 1998, bls. 345 (La Moselle Clothing Limited gegn Soualhi) og Aaron Sheehan: 
„Restriction, disqualification and the companies act 2014: a reformatory analysis“, bls. 82.	
552 Explanatory Memorandum – Companies Act 2014, bls. 265.  
553 855. gr. og 2. mgr. 871. gr. írsku hlutafélagalaganna.  	
554 1. mgr. 819. gr., sbr.	2. mgr. 839. gr. írsku hlutafélagalaganna.	
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Á Írlandi er skiptastjóra skylt að höfða slík mál.555 Fengi ríkisskattstjóri heimild til þess að 

setja menn í atvinnurekstrarbann með ákvörðun væri eðlilegt að ríkisskattstjóri hefði einnig 

það hlutverk að taka ákvörðun um takmörkun sem unnt væri svo að bera undir dómstóla. Þar 

sem eðlilegar skýringar geta verið fyrir gjaldþroti er mikilvægt að undanþága sé frá reglunni. 

Við mat á undanþágum frá reglunni er eðlilegt að líta til undanþága frá írska ákvæðinu. 

Samkvæmt þeim myndu takmarkanirnar ekki gilda í þeim tilvikum sem stjórnandi eða 

skuggastjórnandi hafi hegðað sér heiðarlega og af ábyrgð í málefnum félagsins fyrir og eftir 

gjaldþrot þess, ásamt því að hafa sýnt skiptastjóra hins gjaldþrota félags samstarf eftir því sem 

sanngjarnt var að ætlast til við slit félagsins, enda sé engin önnur ástæða sem geti réttlætt það 

að sanngjarnt þyki að viðkomandi verði látinn sæta þeim takmörkunum sem felast í 

reglunni.556  

Í stað þess að miða við að þeir aðilar sem sæta takmörkunum geti einungis tekið þátt í 

stjórnun félags með 20 sinnum hærra lágmarkshlutafé en almennar reglur kveða á um, væri 

mun meiri vernd fyrir kröfuhafa fólgin í því að auk hefðbundins lágmarkshlutafjár þyrfti að 

leggja fram tryggingu.557 Fjárhæð slíkrar tryggingar gæti verið 10.000.000 kr. eða 20 sinnum 

hærri fjárhæð en gildandi reglur ehl. um lágmarkshlutafé, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna.   

Takmörkun írsku laganna um að óheimilt sé að gera samkomulag, við þá aðila sem taka 

þátt í myndun eða stjórnun félags, um flutning annarra eigna en peninga til félagsins eða 

annars aðila sem jafngildir a.m.k. einum tíunda af nafnverði hlutafjár félagsins á þeim tíma 

nema eignirnar séu metnar af þar til bærum aðila, gæti verið ákjósanleg leið til þess að 

stemma stigu við undanskoti eigna.558  

Þá gæti takmörkunin einnig falið í sér hertar reglur um úthlutun arðs í þeim félögum sem 

aðili sem sætir takmörkunum tekur þátt í að stýra.  

Á Írlandi varðar brot gegn takmörkun sömu viðurlögum og brot gegn 

atvinnurekstrarbanni.559 Eðlilegt væri að sömu reglur myndu gilda hér á landi, enda er brot 

gegn takmörkununum ekki í sjálfu sér vægara brot en brot gegn atvinnurekstrarbanni þótt 

atvinnurekstrarbann sé meira íþyngjandi en takmarkanirnar. 

Með sömu rökum og nauðsynlegt er að halda skrá utan um þá sem eru í 

atvinnurekstrarbanni er nauðsynlegt að haldin sé skrá yfir þá sem sæta takmörkunum. Taka 

þyrfti til skoðunar hvort slík skrá ætti að vera aðgengileg almenningi. Á Írlandi getur 

																																																								
555 1. mgr. 819. gr. írsku hlutafélagalaganna.	
556 2. mgr. 819. gr. írsku hlutafélagalaganna.  
557 Helen Anderson: „The Proposed Deterrence of Phoenix Activity: An Opportunity Lost?“, bls. 424. 
558 828. gr. írsku hlutafélagalaganna.	
559 855.–856. gr., 858.–861. gr. og 2. mgr. 871. gr. írsku hlutafélagalaganna.  	
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almenningur flett upp öllum þeim sem eru í atvinnurekstrarbanni eða sæta takmörkunum. Þar 

koma fram upplýsingar um nafn, fæðingardag og heimilisfang þess aðila sem ýmist er í 

atvinnurekstrarbanni eða sætir takmörkunum ásamt upplýsingum um hvenær atvinnurekstrar-

bannið eða takmörkunin hófst og hvenær ástandinu lýkur.560 Eðlilegt er að upplýsingar um þá 

sem sæta takmörkunum séu aðgengilegar ef upplýsingar um þá sem eru í atvinnurekstrarbanni 

eiga að vera það á annað borð, enda væri tilgreint í upplýsingunum hvort einstaklingar væri í 

atvinnurekstrarbanni eða sætti takmörkunum, líkt og Írar gera.  

 

7.5 Bann við því að nota sama eða mjög sambærilegt nafn 

Til þess að koma í veg fyrir það að unnt sé að að stunda kennitöluflakk með því að færa 

viðskiptavild gjaldþrota félags yfir í nýtt félag án þess að greiða neitt fyrir hana, geta nýst vel 

lög sem leggja bann við því að þeir aðilar sem voru stjórnendur eða skuggastjórnendur 

hlutafélags innan við 12 mánuðum áður en félagið var tekið til gjaldþrotaskiptameðferðar geti 

tekið þátt í myndun eða stjórnun félags, eða atvinnurekstrar, með sama eða mjög sambærilegu 

nafni og félagið sem fór í gjaldþrot hét einhvern tíman 12 mánuðum áður en það var tekið til 

gjaldþrotaskiptameðferðar.561  

Með því að setja þess háttar reglur í lög að fyrirmynd Breta ætti að vera hægt að draga úr 

umfangi kennitöluflakks ef virkt eftirlit væri með því að lögunum væri fylgt.  

Eðlilegt er að ákveðnar undantekningar séu frá banninu og að heimilt sé að sækja um 

undanþágu frá banninu, líkt og í Bretlandi. Ef ríkisskattstjóri fengi það hlutverk að taka 

ákvörðun um að setja menn í atvinnurekstrarbann og láta menn sæta takmörkunum væri 

eðlilegt að ríkisskattstjóri hefði einnig það hlutverk að taka ákvörðun um það hvort 

undanþága væri veitt frá lögunum væri þess óskað. Ákvörðun ríkisskattstjóra væri svo unnt að 

bera undir dómstóla. Að sama skapi myndi það liggja beinast við að ríkisskattstjóri hefði 

eftirlit með því að lögunum væri fylgt og myndi hann tilkynna ákæruvaldinu ef grunur léki á 

broti gegn lögunum. 

Brot gegn lögunum hefur sömu áhrif og brot gegn atvinnurekstrarbanni í Bretlandi.562 

Eðlilegt væri því að brot gegn atvinnurekstrarbanni, takmörkununum og banni við því að nota 

sama eða mjög sambærilegt nafn hefði sömu afleiðingar hér á landi.  

Bannið gildir í fimm ár í Bretlandi og miðast upphaf þess við þann tímapunkt þegar 

upprunalega félagið er til gjaldþrotaskiptameðferðar.563 Ekki er samhengi á milli tímalengdar 

																																																								
560 Vefsíða Companies Registration Office: http://www.cro.ie. 	
561 1.–3. mgr. 216. gr. bresku gjaldþrotaskiptalaganna.	
562 4. mgr. 216. gr., sbr. viðauki 10, 217. gr. bresku gjaldþrotaskiptalaganna og 13. gr. og gr. 15.1.a–b CDDA.	
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bannsins við því að nota sama eða mjög sambærilegt nafn og atvinnurekstrarbannsins í 

Bretlandi sem getur lengst verið ákveðið 15 ár564 en styst tvö ár.565 Ekki er því sjálfgefið að 

tímalengd banns við því að nota sama eða mjög sambærilegt nafn sé hin sama og í tilviki 

atvinnurekstrarbanns eða takmörkunar. Þar sem verndarhagsmunirnir eru þeir sömu, þ.e. 

almenningur, væri þó ekki óskynsamlegt að ákveðið samræmi væri þar á milli. 

 

7.6 Heimild til þess að leggja ábyrgð á tengd félög við gjaldþrotaskipti 

Til þess að stemma stigu við kennitöluflakki sem á sér stað í gegnum samstæður er mikilvægt 

að bein heimild sé til þess í lögum að leggja fjárhagslega ábyrgð á tengt félag við 

gjaldþrotaskipti. Slíkri ábyrgð væri einungis komið á í undantekningartilvikum þegar 

bersýnilega væri verið að misnota hlutafélagaformið, þar sem um undantekningu væri að ræða 

frá meginreglu hlutafélagaréttar um að hvert hlutafélag sé sjálfstæð lögpersóna sem beri ekki 

að samsama við önnur félög hvort sem þau eru tengd eða ekki. Við setningu slíkra laga væri 

hægt að hafa fyrirmynd að lagaákvæðum Írlands og Nýja-Sjálands sem heimila dómstólum að 

leggja á slíka ábyrgð við gjaldþrotaskipti.  

 

7.7 Hæfisskilyrði hlutafélagalaga nái til skuggastjórnanda 

Ef hæfisskilyrði hlutafélaga eiga að ná tilgangi sínum er mikilvægt að þau séu ekki bundin við 

þá aðila sem eru formlega skráðir sem stjórnendur félaga heldur nái einnig til þeirra sem stýri 

því í raun án þess að vera skráðir sem slíkir, eða sem skuggastjórnendur. Mikilvægt er að 

skýrt sé í lögum að ekki sé unnt að misnota hlutafélagaformið, t.d. með kennitöluflakki, með 

því að komast fram hjá hæfisskilyrðum hlutafélagalaganna með því að fá einstakling til þess 

að leppa félag fyrir sig og stýra því svo í raun sem skuggastjórandi. Æskilegt væri því að bætt 

væri við nýrri málsgrein í 66. gr. hl. og 42. gr. ehl. þar sem kæmi fram að hæfisskilyrðin næðu 

einnig til skuggastjórnenda.  

Ef ríkisskattstjóra væri falið eftirlit með því að atvinnurekstrarbann og takmarkanirnar 

væru virtar væri eðlilegt að embættið hefði einnig eftirlit með því að einstaklingar tækju ekki 

þátt í stjórnun félags í andstöðu við ákvæði hlutafélagalaga m.a. sem skuggastjórnendur. 

 

																																																																																																																																																																													
563 1.–3. mgr. 216. gr. bresku gjaldþrotaskiptalaganna.  
564 Sjá gr. 2.3, 4.3, 6.4, 8 og 10 CDDA.  
565 Sjá gr. 6.4 CDDA. 
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7.8 Dómstólum skylt að tilkynna hlutafélagaskrá þegar dómur liggur fyrir um 

refsiverða háttsemi 

Í 5. kafla var fjallað um það að enginn aðili beri ábyrgð á því að tilkynna embætti 

ríkisskattstjóra um dóma sem falla vegna refsiverðar háttsemi í tengslum við atvinnurekstur. 

Þar sem héraðsdómar eru ekki birtir í öllum tilvikum er ómögulegt fyrir ríkisskattstjóra að 

ganga úr skugga um það að enginn aðili sé skráður sem stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri 

hlutafélags í andstöðu við 1. mgr. 66. gr. hl. eða 1. mgr. 42. gr. ehl.566 Til þess að markmið 

ákvæðanna eigi að nást væri æskilegt að skylda myndi hvíla á hlutaðeigandi dómstól að senda 

ríkisskattstjóra afrit af sérhverjum dómi vegna refsiverðs verknaðar samkvæmt þeim lögum 

sem 1. mgr. 66. gr. hl. og 1. mgr. 42. gr. ehl. nær til. Ríkisskattstjóri gæti unnið úr þeim 

gögnum og séð til þess að enginn væri skráður sem stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri 

hlutafélags í bága við 1. mgr. 66. gr. hl. og 1. mgr. 42. ehl.  

 

7.9 Heimild ráðherra til þess að slíta félögum færð yfir til hlutafélagaskrár  

Í 5. kafla var fjallað um lagafrumvarp sem lagt var fram árið 2013 í því skyni að bregðast við 

kennitöluflakki.567 Í frumvarpinu var lagt til að heimild ráðherra til þess að slíta félögum skv. 

1. mgr. 107. gr. hl. og 1. mgr. 82. gr. ehl. væri færð yfir til hlutafélagaskrár. Í frumvarpinu 

kemur fram að ráðherra hafi aldrei nýtt heimild sína til þess að krefjast slita á félögum skv. 1. 

mgr. 107. gr. hl. eða 1. mgr. 82. gr. ehl. en hlutafélagaskrá hafi á hinn bóginn afskráð 2.492 

félög sem ekki höfðu skilað ársreikningi fyrir rekstrarárið 2011 í ársbyrjun 2013 skv. heimild 

sinni í 108. gr. hl. og 83. gr. ehl.568 Í ljósi þessa er eðlilegt að hlutafélagaskrá verði fengin 

heimild ráðherra til þess að slíta félögum skv. 1. mgr. 107. gr. hl. og 1. mgr. 82. gr. ehl.  

Yrði þessi breyting að lögum myndi hlutafélagaskrá ríkisskattstjóra hafa heimild til þess 

að slíta þeim félögum þar sem hluthafafundur vanrækir lagalega skyldu sína til þess slíta 

félaginu, þar sem hluthafar yrðu færri en tveir og eigi væri bætt úr því innan þriggja mánaða, 

þar sem félagið tilkynnir ekki hlutafélagaskrá um stjórn eða stjórnarmenn, sem fullnægja 

lögákveðnum skilyrðum, innan árs frá lokum lögmælts frests til þess eða hefur ekki 

framkvæmdastjóra og þar sem hlutafélagaskrá neitar um eða fellir úr gildi löggildingu 

skilanefndar, sbr. 1., 2., 3. og 5. tl. 1. mgr. 107 gr. hl. Ársreikningaskrá ríkisskattstjóra hefði á 

hinn bóginn heimild til þess að slíta þeim félögum sem vanræktu skyldu sína til þess að skila 

ársreikningi, sbr. umfjöllun í kafla 7.2.  

																																																								
566 Samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkisskattstjóra.  
567 Þskj. 1226, 141. lögþ. 2012–13, bls. 2–3 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).  
568 Þskj. 1226, 141. lögþ. 2012–13, bls. 4 (ósamþykkt og óbirt í A-deild Alþt.).	
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7.10 Vefsíða um kennitöluflakk  

Heppilegt gæti verið að halda uppi vefsíðu um kennitöluflakk. Á vefsíðunni gæti verið að 

finna skilgreiningu á kennitöluflakki, upplýsingar um ólögmæta háttsemi sem telst til 

kennitöluflakks ásamt upplýsingum um hvaða afleiðingar það getur haft að framkvæma 

ólögmæta háttsemi sem telst til kennitöluflakks. Hægt væri að hafa tölfræðiupplýsingar á 

síðunni sem snertu kennitöluflakk með einum eða öðrum hætti ásamt öðrum upplýsingum 

sem gæfu vísbendingu um umfang vandans. Sniðugt gæti verið að áætlun um umfang vandans 

kæmi þar fram auk upplýsinga um það hvaða aðilar væru helstu fórnarlömb kennitöluflakks.  

Ef sett væru lög um atvinnurekstrarbann og/eða takmarkanir gæti verið gagnagrunnur á 

vefsíðunni eða tengill yfir á aðra síðu þar sem hægt væri að fletta þeim aðilum upp sem væru í 

þess háttar banni ef slíkar upplýsingar ættu að vera aðgengilegar almenningi á annað borð. 

Auk þessa væri mikilvægt að á síðunni væri hægt að senda nafnlausa ábendingu ef grunur 

vaknaði um að einhver hefði viðhaft háttsemi sem telst til kennitöluflakks eða hafi brotið 

gegn atvinnurekstrarbanni eða takmörkunum.  

Markmið slíkrar vefsíðu væri líkt og þeirra lagabreytinga sem lagðar hafa verið fram í 

fyrri köflum, að ráða bót á þeim vanda sem kennitöluflakk er. Eftirlitsaðilar munu aldrei geta 

séð alla þá háttsemi sem telst til kennitöluflakks. Með því að virkja almenning og ekki síst 

samkeppnisaðila þeirra félaga sem stunda háttsemi sem telst til kennitöluflakks, samhliða því 

að starfrækja öflugt eftirlit, verður þeim aðilum sem hyggjast framkvæma ólögmæta háttsemi 

sem telst til kennitöluflakks á kostnað almennings gert erfiðara um vik.  

Eðlilegast væri að ríkisskattstjóri héldi uppi vefsíðu sem þessari þar sem hann gegnir nú 

þegar lykilhlutverki í eftirliti með þeirri háttsemi sem telst til kennitöluflakks og mun 

mikilvægi hans aukast í þeim efnum verði framangreindar tillögur að lagabreytingum að 

lögum. Æskilegt væri að nafn á slíkri síðu væri lýsandi á þeirri háttsemi sem telst til 

kennitöluflakks. Sennilega væri ekkert lén meira lýsandi fyrir þá háttsemi sem telst til 

kennitöluflakks en http://www.kennitoluflakk.is.   

 

7.11 Fræðsla  

Til þess að stuðla að aukinni fræðslu stjórnenda félaga með takmarkaða ábyrgð væri hægt að 

halda námskeið um helstu skyldur stjórnenda, mögulega ábyrgð þeirra og mögulegar 

afleiðingar misnotkunar á hlutafélagaforminu m.a. vegna kennitöluflakks. Á þannig 

námskeiði væri einnig hægt að fara yfir það hvernig stjórnendum bæri að bera sig að ef þeir 

yrðu uppvísir í starfi sínu um hvers kyns misnotkun á hlutafélagaforminu. Að sama skapi 
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gæfist þeim aðilum sem sætu námskeiðið kostur á því að spyrja þá aðila sem héldu 

námskeiðið. Námskeið sem þessi þyrftu ekki að vera mikil að umfangi, t.d. kvöld- eða 

helgarnámskeið, en gæti samt verið mjög fræðandi og upplýsandi. Ekki er ástæða til þess að 

leggja skyldu á stjórnendur um að sækja námskeiðið heldur hafa það fremur til boða. Þeir 

aðilar sem hafa bersýnilegan ásetning til þess að misnota hlutafélagaformið myndu að öllum 

líkindum ekki hafa áhuga á því að sækja námskeiðið. Á hinn bóginn er ekki ólíklegt að 

tilkynningum vegna misnotkunar á hlutafélagaforminu, t.d. vegna kennitöluflakks, gæti 

fjölgað yrði þannig námskeið að veruleika. Ríkisskattstjóri væri líklega heppilegastur til þess 

að halda námskeiðin.  

 

8 Niðurstöður 
Á Íslandi eru kjöraðstæður fyrir kennitöluflakk. Á grundvelli veikrar löggjafar sem er beitt af 

lítilli festu hafa sumir óprúttnir aðilar séð sér leik á borði með því að hafa af kröfuhöfum fé 

með ólögmætri háttsemi sem telst til kennitöluflakks. Sterkar líkur eru á því að íslenskt 

samfélag verði árlega af tugum milljarða króna vegna kennitöluflakks. Þeir sem verða fyrir 

tjóni vegna þessa eru kröfuhafar viðkomandi félags sem geta einkum verið fyrirtæki, 

ríkissjóður, stéttarfélög, lífeyrissjóðir og launamenn landsins.569 Kennitöluflakk getur einnig 

haft keðjuverkandi áhrif og leitt til tjóns fyrir aðra en þá sem eiga kröfu á hendur félaginu. Þá 

njóta þeir aðilar sem stunda kennitöluflakk ótvíræðs samkeppnisréttarlegs forskots. Að lokum 

lendir tjónið vegna kennitöluflakks á almenningi sem þarf að bera tjónið í formi skatta, minni 

þjónustu eða hækkaðs vöruverðs.570 

Ef Ísland á ekki að vera paradís óprútinna aðila þarf að bregðast við þessum vanda. Það er 

hægt að gera án þess að komið sé í veg fyrir arðvænlega og heiðarlega atvinnustarfsemi. Með 

öðrum orðum er hægt að takast á við vandamálið, kennitöluflakk, án þess að fórnað sé þeim 

sjónarmiðum sem reglan um takmarkaða ábyrgð er reist á. Í þessari ritgerð voru skoðaðar 

leiðir sem ríki sem byggja efnahagslíf sitt upp á reglunni um takmarkaða ábyrgð hluthafa hafa 

farið til þess að sporna gegn kennitöluflakki. Öll þessi ríki eru meðvituð um mikilvægi þess 

að skapa umgjörð í kringum efnahagslíf sitt sem er sem ákjósanlegust fyrir atvinnurekstur því 

ellegar verða þau undir í samkeppni við önnur ríki. Þau eru meðvituð um það að gjaldþrot 

geta átt sér eðlilegar skýringar og hafa því ekki viljað bregðast við þeirri meinsemd sem 

kennitöluflakk er með fortakslausum og óundanþægum reglum. Þess í stað hafa þau ákveðið 

að skilvirkara sé að taka á vandamálinu með því að vera með reglur sem heimilt er að beita 
																																																								
569 „Leiðarinn“, bls. 2. 	
570 „Leiðarinn“, bls. 2. 	
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séu viss skilyrði fyrir hendi eða heimilt sé að veita undanþágu frá reglunum að vissum 

skilyrðum fullnægðum.  

Höfundur lagði fram tillögur að úrbótum í 7. kafla sem tóku m.a. mið af þeim leiðum sem 

farnar hafa verið í þeim löndum sem rannsökuð voru í ritgerð þessari. Þessar tillögur fela fyrst 

og fremst í sér tillögur að lagabreytingum en eru þó ekki bundnar við það. Verði þessar 

tillögur að lögum mun ríkisskattstjóri gegna algjöru lykilhlutverki við eftirlit og framfylgni 

reglna á þessu sviði. Með því að færa einum sérfróðum aðila aukið hlutverk í þessum málum 

er hægt að ná fram meiri skilvirkni. Að sama skapi getur það stuðlað að auknu samræmi og 

þar með jafnræði. Þá eru ákveðin hagræðingarrök á bakvið það að fela einum sérfróðum aðila 

lykilhlutverk í þessum málum.  

Tillögur höfundar munu skila takmörkuðum árangri ef þeim er ekki beitt eða ekki beitt 

sem skyldi. Ef árangur á að nást þarf að tryggja það að þeir aðilar sem gegna hlutverki við að 

stemma stigu við kennitöluflakki geti gegnt hlutverki sínu af festu og nákvæmni. Lykilatriði í 

því efni er að tryggja þeim nauðsynlegt fjármagn. Í því samhengi er ágætt að hafa í huga 

reynslu Ástrala af því hvernig þeir peningar sem settir eru í eftirfylgni með kennitöluflakki 

skila sér til baka til samfélagsins. Reynsla þeirra er sú að hver ástralskur dalur sem settur er í 

eftirfylgni með kennitöluflakki skili sér áttfalt til baka.571 Þótt svo ólíklega vildi til að hver 

króna sem sett væri í eftirfylgni með kennitöluflakki skilaði sér einungis í einni krónu til 

baka, væri peningunum vel varið þar sem með því væri stuðlað að réttlátara samfélagi.  

																																																								
571 Terence Rhoderic Hudson Cole: Final report of the Royal Commission into the Building and Construction 
Industry, bls. 140.  
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