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1 Inngangur 

Í ritgerðinni verður fjallað um afbrigðilega refsiábyrgð, með sérstöku tilliti til refsiábyrgðar 

lögaðila og mikilvægi þess í okkar samfélagi. Í almennum hegningarlögum nr. 19/19401 er að 

finna kafla II A sem hefur að geyma ákvæði um refsiábyrgð lögaðila. Refsiréttur hefur ávallt 

verið felldur undir opinberan rétt eða allsherjarrétt í fræðikerfi lögfræðinnar. Það er m.a. vegna 

efni réttarreglna, aðili að vörslu þess og framkvæmd og hvaða hagsmunir er verið að vernda. 

Þrátt fyrir það hefur refsiréttur ýmis konar tengsl við greinar einkaréttarins, sem dæmi má nefna 

skaðabótarétt og fjármunarétt.2   

Refsiábyrgð skiptist að meginstefnu til í hefðbundna refsiábyrgð og afbrigðilega 

refsiábyrgð. Vegna þess að samfélagið er orðið flóknara er mikilvægt að gera frávik í lögum til 

þess að styrkja refsivörslukerfið. Öll þau frávik frá meginreglunni teljast óhefðbundin 

refsiábyrgð. Mannréttindarsjónarmið hafa gert það að verkum að öll þau frávik sem er að finna 

frá hefðbundinni refsiábyrgð verða að koma fram í lögum með skýrum og ótvíræðum hætti 

Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir nauðsyn refsiábyrgðar lögaðila í 

refsikerfinu og helstu skilyrðin sem þurfa að vera uppfyllt svo lögaðila verði gert að sæta 

refsiábyrgð. Kafli 2 fjallar um meginregluna um hefðbundna refsiábyrgð og þeim tveimur 

helstu undantekningum sem beittar eru í íslenskum rétti. Í 3. kafla verður fjallað nánar um fyrri 

undantekninguna, þ.e.a.s. hlutlæga refsiábyrgð einstaklinga. Kaflinn þar á eftir fjallar almennt 

um refsiábyrgð lögaðila og viðurlög sem leggja má á lögaðila. Að lokum verður farið yfir helstu 

skilyrði refsiábyrgðarinnar í síðasta kaflanum. Þar verður vikið að hugtakinu lögaðili, hinum 

persónulega geranda, saknæmisskilyrðið og hagnaðarskilyrðið. Einnig verður fjallað um þau 

ákvæði sem hafa að geyma valkvæða refsiábyrgð. 

 

2 Hefðbundin tilhögun refsiábyrgðar og helstu frávik  

Refsiábyrgð má kalla hefðbundna, þegar sakhæfur einstaklingur ber persónulega ábyrgð á 

ámælisverðum verkum sínum.3 Í því felst að grundvöllur fyrir að mönnum sé gerð refsing, er 

annars vegar að verk sé refsinæmt og ólögmætt og hins vegar varðar hinar hlutlægu 

refsiforsendur. Með öðrum orðum ber einstaklingur, sem hefur framið refsiverða háttsemi sem 

telst refsinæm, persónulega ábyrgð á þeim verknaði sem hann hefur framið. Ákæruvaldinu ber 

að sanna að verk sé manni saknæmt, nema þar sem lagaheimild er til að refsa án tillits til sakar.4 

                                                 
1 Hér eftir skammstöfuð hgl. 
2 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 19-20 
3 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 11.  
4 Eiríkur Tómasson: Um sönnun í sakamálum, bls. 25.  
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Það merkir að grundvöllurinn fyrir því að mönnum sé gerð refsing, er annars vegar að verk sé 

refsinæmt og ólögmætt og hins vegar varðar hinar hlutlægu refsiforsendur. Að lágmarki verða 

þrjú skilyrði að vera fyrir hendi svo unnt sé að refsa fyrir afbrot. Í fyrsta lagi þarf að vera um 

refsinæman verknað að ræða. Í öðru lagi þarf verknaðurinn að vera ólögmætur og í þriðja lagi 

þarf verknaðurinn að vera saknæmur.  

Í lögum er að finna margs konar frávik frá ofangreindri meginreglu.5 Reglur um frávik þessi 

má í heild flokka undir afbrigðilega refsiábyrgð.6 Lögaðilar hafa öðlast stærra hlutverk innan 

samfélagsins, síðustu árin, og eðlilegt að hægt sé að refsa þeim ef að þeir gerast sekir um 

refsiverða háttsemi. Þar sem að einstaklingur framkvæmir verknaðinn, en ekki lögaðili, þá er 

mikilvægt að hugsa um þetta sem eina heild. Gerð verður grein fyrir helstu frávikum frá 

meginreglunni hér á eftir.  

 

3 Hlutlæg refsiábyrgð einstaklinga 

Það er verulegt frávik frá grundvallarreglunni um að sakfella megi einstakling á hlutlægum 

grundvelli, þ.e. án þess að hann hafi haft þá huglægu afstöðu til verknaðar, er felst í ásetningi 

eða gáleysi.7 Ekki fer á milli mála að slíkt frávik frá meginreglunni þurfi að vera ítarlega 

rökstutt. Rökin sem liggja að baki slíku fráviki eru m.a. varnaðarástæður, siðareglur, sanngirnis- 

og réttlætisrök og réttaröryggissjónarmið.8 

Víðtækari refsiábyrgð, án tillits til saknæmis, hlýtur þar af leiðandi að ýta undir varfærni 

manna, en á sama tíma eykur það líkur á sakfellingu í málum, þar sem erfitt er að sanna ásetning 

eða gáleysi (dulin sök).9 Mannréttindareglur og stjórnarskráin útiloka ekki slík ákvæði í 

íslenskri löggjöf eins og má sjá á Hrd. 2000, bls. 280 (442/1999). Lagaheimildir sem mæla fyrir 

um að mönnum verði gerð refsing, vegna saknæmrar háttsemi annarra, þurfa að vera skýrar og 

afdráttarlausar í samræmi við grundvallarreglur um lögbundnar refsiheimildir, ella hljóta 

dómstólar að sýkna.10 

Hrd. 2000, bls. 280 (442/1999). J var ákærður fyrir tollalagabrot með því að hafa sem skipstjóri 

ábyrgð á ólögmætum innflutningi á áfengi með skipinu, sem eigandi hafði ekki fundist að. Ekkert 

var fram komið um að J hafi verið kunnugt um áfengið, er skipið kom til landsins, og var eingöngu 

á því byggt af hálfu ákæruvaldsins, að J bæri hlutlæga refsiábyrgð samkvæmt 3. mgr. 123. gr. 

                                                 
5 Ragna Björk Ragnarsdóttir: „Viðurlög við samkeppnisbrotum“, bls. 67  
6 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 11.  
7 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 33.  
8 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 33-34, sbr. Jónatan Þórmundsson: „Grundvallarreglur um 

saknæmi“, bls. 316-319. 
9 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 16. Sjá nánar um þetta atriði  Stephan Hurwitz: Den danske 

Kriminalret, Alm. del, bls. 218-219. 
10 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 34. 
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þágildandi tollalaga nr. 55/1987, sbr. 124. gr. sömu laga. Hæstiréttur vísaði til 1. mgr. 69. gr. 

stjskr. og 1. mgr. 7. gr. MSE, og  tók fram að undantekningar frá þeirri meginreglu refsiréttar, að 

refsiábyrgð yrði aðeins byggð á sök brotamanns, yrðu að vera skýrt orðaðar í lögum. Talið var, 

að ekki kæmi skýrlega fram í tollalögum að skipstjóri bæri ábyrgð á hlutlægum grunni, og J því 

sýknaður. Í forsendum Hæstaréttar var einnig berum orðum tekið fram, að krafan um skýrleika 

refsiheimilda, sé henni fullnægt, útiloki ekki hlutlæga refsiábyrgð einstaklinga. 

 

Dæmi eru um að hlutlæg refsiábyrgð þeirra sé lögfest í lögum, svo ekki þurfi að sanna 

ásetning eða gáleysi.11 Nefna má nokkra dóma til skýringar. 

Hrd. 3. febrúar 2005 (336/2004). Þ var, ásamt fleirum, ákærður fyrir að hafa ekki staðið skil á 

virðisaukaskatti sem innheimtur hafði verið í nafni P ehf. og staðgreiðslu opinberra gjalda, sem 

haldið var eftir af launum starfsmanna félagsins. Hélt Þ því fram að hann bæri ekki ábyrgð á 

þessum greiðslum þar sem hann hefði ekki verið framkvæmdastjóri félagsins. Með vísan til 

ýmissa gagna sem lágu fyrir í málinu sem Þ hafði undirritað í nafni félagsins og skuldbundið það 

auk framburði vitna þótti sannað að Þ hefði verið framkvæmdastjóri félagsins ásamt meðákærðu 

í héraði. Var staðfest niðurstaða héraðsdóms um sakfellingu og refsingu Þ og honum gert að sæta 

fangelsi í 4 mánuði og til greiðslu 5.100.000 króna í sekt. 

Hrd. 23. janúar 2014 (388/2013). X var ákærður fyrir brot gegn 1. mgr. 262. gr. hgl., sbr. 1. mgr. 

40. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt og nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda, með 

því að hafa í starfi sínu sem stjórnarformaður A ehf. látið hjá líða að skila skýrslum vegna 

virðisaukaskatts og staðgreiðslu opinberra gjalda á tilteknum tímabilum og standa skil á slíkum 

gjöldum. X bar fyrir sig að hann væri ekki raunverulegi ábyrgðaraðilinn. Hæstiréttur tók fram að 

ef upplýsingar liggja fyrir um ákveðna verkaskiptingu milli aðila þá getur það haft áhrif á 

niðurstöðuna með þeim hætti að viðkomandi beri ekki refsiábyrgð þrátt fyrir að hafa verið í 

tiltekinni stöðu. Hæstiréttur taldi að X gæti ekki borið refsiábyrgð á því að vanhöld hefðu orðið á 

skilum skýrslna vegna fyrrgreindra gjalda eða vanskil á greiðslu þeirra að virtu því sem upplýst 

var í málinu um verkaskiptingu milli X og framkvæmdastjóra A ehf. í starfsemi félagsins. Var X 

því sýknaður af kröfum ákæruvaldsins.12 

Hrein hlutlæg refsiábyrgð fyrirsvarsmanna lögaðila hefur það í för með sér, að 

fyrirsvarsmaður getur orðið refsiábyrgur vegna refsiverðrar háttsemi starfsmanna sinni, ef hún 

kemur til í starfsemi lögaðilans. Hlutlæg ábyrgð verður ekki leidd af almennu orðalagi 

lagaákvæðis eða af ákvæði um refsiábyrgð lögaðila, þar sem að gerðar eru strangari kröfur til 

löggjafarvaldsins um skýrar refsiheimildir.13  

Meginreglan um saknæman eftirlitsskort14, einkum í rekstri fyrirtækja, að stjórnunartengsl 

í fyrirtækjum og stofnunum geta bakað fyrirsvarsmönnum þeirra refsiábyrgð vegna saknæms 

skorts á eftirliti með verkum starsmanna í starfi. Ef að fyrirsvarsmenn lögaðila láta undir höfuð 

leggjast að sinna starfsemi þeirra eins og vera ber getur það varðað refsiábyrgð sem og 

vanrækslu leiðbeiningarskyldu við starfsmenn.  

                                                 
11 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 35. 
12 Lögin gera ráð fyrir vissri verkskiptingu milli framkvæmdarstjóra og stjórnar, en unnt er að kveða á annan hátt 

um þessa verkskiptinu í samþykktum félagsins eða starfsreglum stjórnar. 
13 Jónatan: Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 35. 
14 Það merkir að einstaklingur er í ákveðinni stöðu og á honum hvílir ákveðin athafnarskylda. 
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Í  68. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 44. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög, er 

að finna ákvæði um lögmæltar athafnaskyldur fyrirsvarsmanna í hlutafélögum og 

einkahlutafélögum. Þar er meginreglan sú að félagsstjórnin, ástamt framkvæmdarstjóra15, 

stjórnar félaginu, í því felst að annast um skiplag félagsins og stafsemi sé jafnan í réttu og góðu 

horfi. Sjá til hliðsjónar Hrd. 1947, bls. 81, Hrd. 1963, bls. 474, Hrd. 1988, bls. 286, Hrd. 1999 

og bls. 3633 (242/1999).16   

Hrd. 1947, bls. 81. Verðlagsreglur brotnar og ólöglegum hagnaði heildsölufyrirtækis skotið undan 

skatti. Kona sem sat í stjórn félagsins en hafði nánast ekkert komið nálægt stjórn þess í raun var 

sýknuð í héraðsdómi. En Hæstiréttur snéri þeirri niðurstöðu við og sakfelldi, þar sem hún sat í 

stjórn og því hægt að gera þær kröfur til hennar að hún aflaði sér vitneskju um rekstur þess. 

Hrd. 1963, bls. 474. Seljanda fasteignar var stefnt vegna verulegra galla á eigninni, sem hann 

hafði byggt sjálfur. Meðal annar hafði verið notað byggingarefni sem stóðst ekki kröfur 

byggingarreglugerðar. Húsið var í smáíbúðahverfi sem hafði verið skipulagt með það fyrir augum 

að fólk gæti byggt sjálft. Ýmsar tilslakanir og undanþágur frá reglum höfðu viðgengist og eftirlit 

stórlega ábótavant. Deilt var um hvort húsbyggjandinn bæri sjálfur ábyrgð á gallanum eða hvort 

hefði átt að beina kröfu að Reykjavíkurborg. Múrarameistara sem hafði eftirlit með múrsmíð 

hússins var einnig stefnt. Samkvæmt ákvæðum byggingarsamþykktar Reykjavíkur tók hann með 

því á sig ábyrgð á, að múrsmíði hússins yrði vel af hendi leyst og í samræmi við kröfur 

byggingarsamþykktarinnar. Talið var að þótt eftirlitsmaður byggingarfulltrúa hefði samþykkt 

þetta ólöglega byggingarefni gæti það ekki firrt seljandann og múrarameistarann ábyrgð og var 

sameiginleg og óskipt (solidarisk) refsibótaábyrgð lögð á þá.  

Hrd. 1988, bls. 286. G, framkvæmdarstjóri P hf., og S, stjórnarformaður P hf., voru ákærðir fyrir 

fjárdrátt. Fyrirtækið hafði haldið eftir hluta af launum starfsmanna til skila á opinberrum gjöldum 

en ekki skilað þeim. S krafðist sýknu á þeirri forsendu að hann hefði ekki vitað um svikin þar sem 

G hefði séð alfarið um daglega stjórnun og samskipti við Gjaldheimtuna. G hætti störfum fyrir P 

hf. 14. ágúst 1984. Eftir þann tíma var ákærði S helsti forsvarsmaður félagsins, allt þar til það var 

lýst gjaldþrota 1. mars 1985. Í ársreikningum 1983 lá fyrir að ógreidd voru opinber gjöld. Talið 

var, að S hefði verið rétt sem stjórnarformanni að ganga úr skugga um hvaða gjöld þetta voru, 

sbr. 3. mgr. 52. gr. laga nr. 32/1978. Eftir 14. ágúst 1984 bar félagsstjórnin ein ábyrgð á daglegri 

stjórn félagsins. S átti því að hafa eftirlit með innheimtu og skilum opinberra gjalda starfsmanna 

félagsins. Þar sem S vanrækti þetta þótti hann sannur að sök samkvæmt ákæru. 

Hrd. 1999, bls. 3633 (242/1999). O var barþjónn á veitingahúsinu, V ehf., en til málamynda 

skráður stjórnarformaður og framkvæmdastjóri. V hf. skilaði ekki virðisaukaskatti. Nokkru eftir 

að O lét af störfum á veitingahúsinu var bú V hf. tekið til gjaldþrotaskipta. O var ákærður fyrir 

brot gegn lögum um virðisaukaskatt, lögum um bókhald og lögum um ársreikninga. Sannað þótti 

að staða O sem stjórnarmanns og framkvæmdastjóra hefði verið til málamynda og verulegur hluti 

brotanna verið framinn eftir að hann lét af raunverulegum störfum sínum hjá V. Talið var að O 

hefði af stórkostlegu gáleysi brotið gegn þeim skyldum sem hann hefði tekist á hendur með því 

að taka við stjórnarformennsku og framkvæmdastjórn fyrir V. Talið var að O bæri refsiábyrgð á 

fyrrgreindum brotum, þótt við ákvörðun refsingar mætti taka tillit til þess að brotin voru framin 

af gáleysi frekar en ásetningi. Var O dæmdur til greiðslu sektar. 

                                                 
15 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir, bls. 259-260. 
16 Einnig má nefna Hrd. 10. maí 2007 (545/2006) og Hrd. 7. júní 2007 (419/2006).  
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Í 53. gr. hgl. er ákvæði sem kveður á um að óheimilt sé að ákvarða vararefsingu í formi 

fangelsis, þegar einstaklingi er gerð fésekt fyrir ósaknæma háttsemi, sbr. Hrd. 1957, bls. 511.17 

 

3.1 Öfug sönnunarbyrði 

Refsiábyrgð byggð á sakarlíkindareglum er sérstakt álitaefni sem vert er að huga að áður en 

lengra er haldið.18 Með sakarlíkindareglunni er gengið út frá því að aðili sé sekur uns sakleysi 

hans er sannað.  

Langmikilvægasta ákvæðið af þessu tagi er 45. gr. umferðarlaga nr. 50/198719, sbr. 1. gr. 

laga nr. 48/1997.20 Í 5. mgr. 45. gr. umfl. er að finna undantekningu frá þessari venjulegu 

meginreglu sem tekur á því að ef viðkomandi er í villu um vínandamagn í blóðinu þá losnar 

hann ekki undan sökinni. Þessi regla er talin vera nauðsynlegt til að tryggja frekara 

umferðaröryggi. Sakarlíkindaregla þessi, sem viðurkennd er víða um lönd, hefur verið talin 

óhjákvæmileg regla, ekki einungis til þess að tryggja sönnun og auka virkni refsiákvæðanna, 

heldur miklu fremur til þess geta haldið uppi bráðnauðsynlegu umferðaröryggi á vegum.21 Þessi 

regla í umferðarlögunum gildir einnig þegar um akstur undri áhrifum ávana- og fíkninefna er 

að ræða, sbr. Hérd. Norðeyst 22. október 2009 (S-249/2009).  

Reglur um öfuga sönnunarbyrði er ekki í andstöðu við Mannréttindasáttmála Evrópu22, en 

Mannréttindadómstóll Evrópu23 hefur sett fyrir þeim ákveðin skilyrði. Þannig að ef þessi 

skilyrði eru til staðar þá er ekki talið að öfug sönnunarbyrði fara í andstöðu við MSE. Þetta 

ábyrgðarform var mjög algengt hér á landi áður fyrr, en hefur minnkað talsvert. Til að átta sig 

betur á þessu má benda á nokkra dóma. Fyrst má nefna MDE, Salabiaku gegn Frakklandi, 7. 

október 1998 (10519/83), sem er oft notaður sem grundvallar dómur þegar kemur að þessu mati 

enda er það eitt mikilvægasta grundvallaratriði réttarríkis að hver einstaklingur sé talinn saklaus 

uns sekt hans er sönnuð. Í framangreindum dómi reyndi á ákvæði tollalaga í Frakklandi sem 

kvað á um það að einstaklingar væru ábyrgir fyrir því sem fyndist í ferðatöskum þeirra á 

flugvöllum.24  

                                                 
17 Áfengi fannst í skipi en ekki vitað hver átti það. Skipstjórinn var sektaður, en ekki var fallist á vararefsingu þar 

sem ekki var leitt í ljós að hann hefði átt nokkurn þátt í brotinu né að það hefði verið framið með vitund hans.  
18 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 31. 
19 Hér eftir skammstöfuð umfl.  
20 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 31. 
21 Jónatan Þórmundssin: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 31.  
22 Hér eftir skammstafað MSE.  
23 Hér eftir skammstað MDE. 
24 Sbr. MDE, Pham Hoang gegn Frakklandi, 25. september 1992 (13191/87), en þar er einnig um að ræða 

fíkniefnasmygl. Pham Hoang var sakfelldur fyrir hlutdeild í fíkniefnabroti í Frakklandi. Hann hafði ekið þekktum 

einstaklingi í fíkniefnabransanum í sinni eigin bifreið milli staða til að kaupa íblöndunarefni og síðar skutlað öðrum 

sem tengdust málinu yfir landamærin til þess að sækja heróín og vopn sem stóð til að flytja til Frakklands. 

Smyglarnir náðust áður en fíkniefni komust inn í bílinn og var það mat dómstóla að tilviljun ein hafi ráðið því að 
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MDE, Salabiaku gegn Frakklandi, 7. október 1998 (10519/83). Salabiaku hafði flutt inn í landið 

kistu með ólögmætum varningi án þess að vita um innihald kistunnar. Refsiákvæði tollalaganna 

byggði á hlutlægum grunni, og var því nægjanlegt  að sanna vörslur ákærða á ólögmætum varningi 

við innflutninginn. Hér var um að ræða öfuga sönnunarbyrði. Salabiaku hélt því fram fyrir MDE 

að með þessu væri sönnunarbyrðinni snúið við og væri það brot á 2. mgr. 6. gr. MSE. MDE vísaði 

til þeirra almennra reglna að allan vafa skal skýra sakborningi í hag o.s.frv., en komst að þeirri 

niðurstöðu að ákvæði 2. mgr. 6. gr. MSE bannaði ekki í öllum tilvikum líkindareglur við sönnun 

á refsiverðri háttsemi. Sérstaklega var tekið fram að aðildarríkjunum væri heimilt í ákveðnum 

tilvikum að fella á menn hlutlæga refsiábyrgð.  

Samkvæmt þessu felst ekki bann við hlutlægri refsiábyrgð einstaklinga í 2. mgr. 6. gr. MSE. 

Virðist niðurstaðan þannig fela í sér að aðildarríkjunum sé að meginstefnu til heimilt að setja 

hlutlægar refsireglur, án þess að slíkt feli í sér brot á MSE. Það verður að fara fram heildarmat 

í hverju máli. Í fyrst lagi þarf að vera ákveðið jafnvægi milli aðila, þannig að sönnunarkröfur 

dómstóla mega ekki vera óraunhæfar, með öðrum orðum þarf að gæta meðalhófs og því verða 

kröfurnar um sönnun að vera vægari en gerðar eru til ákæruvalds. Í öðru lagi verða að vera 

skynsamleg mörk, þá það þarf að skoða hversu alvarlegt þetta brot er, hver sé refsingin fyrir 

brotinu o.s.frv. Að lokum þarf að hafa í huga að viðkomandi verði að geta haldið uppi eðlilegum 

vörnum í málinu. Þess vegna hafa dómstólar aðildarríkjanna verið að beita slíkum ákvæðum af 

varkárni. 

 

4 Refsiábyrgð lögaðila 

Það hefur lengi verið verkefni löggjafans að aðlaga lögaðila að réttarkerfinu. Reglurnar um 

refsiábyrgð lögaðila eru veigamestu undantekningarnar frá venjulegri og hefðbundinni 

refsiábyrgð einstaklinga, og hafa verið að þróast að mestu leyti.  

Lengi var tregast við að viðurkenna refsiábyrgð lögaðila meðal fræðimanna 

Norðurlandanna. Þannig töldu þeir merku fræðimenn Carl Goos25 og Carl Torp, að lögaðili gæti 

ekki framið brot sjálfur, þar sem hann hefði ekki sjálfstæðan vilja, heldur væru það alltaf 

einstaklingarnir.26  

Það er ekki fyrr en í byrjun 20. aldar að fræðimenn í refsirétti fara að fallast á réttmæti 

refsiábyrgðar lögaðila, sem átti sér þá rætur í breyttri samfélagsmynd og 

nytjastefnusjónarmiðum. Fyrirtæki voru farin að auka umsvif sín verulega og stjórnkerfi þeirra 

orðið flóknara fyrir vikið. Í dag lifir þessi refsiábyrgð lögaðila góðu lífi og það eru ýmis 

                                                 
efnin komust aldrei í vörslu Pham Hoang. Pham taldi ýmsar reglur MSE hafa verið brotnar við meðferð málsins 

m.a. 2. mgr. 6. gr. MDE hafnaði þeirri vörn, og taldi að ekki hafi verið brotið gegn því ákvæði, þar sem dómstólar 

í Frakklandi hefðu lagt mat á sönnunargögn og talið sekt hans sannaða. Vísað var til Salabiaku málsins sem 

fordæmis við túlkun samningsins. 
25 Carl Goos: Den Nordikse strafferets almindelige del, bls. 20. 
26 Carl Torp: Den Danske strafferets almindelige del, bls. 216. 
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réttarsvið þar sem að hún er virkari en annars staðar, t.d. á mengunarlöggjöfinni, 

skattalöggjöfinni, samkeppnislöggjöfinni og síðan að því er varðar viðskiptalöggjöfina, m.a. 

verðbréfviðskipti. Það er almennt talið að þessi ákvæði sem gilda um refsiábyrgð lögaðila séu 

orðin nauðsynlegur þáttur í refsiábyrgð.  

 

4.1 Ákvæði almennra hegningarlaga um refsiskilyrði og viðurlög 

Almenn hegningarlög byggðust að verulegu leyti á persónulegri refsiábyrgð og þar af leiðandi 

persónubundnum viðurlögum, og ekkert ákvæði gerði í raun og veru ráð fyrir sérstakri 

refsiábyrgð lögaðila.27  Lög nr. 140/1998 fólu í sér réttarbót í refsiréttarkerfinu, þ.e. í fyrsta 

skipti voru lögfestar almennar lagareglur um refsiábyrgð lögaðila, sem áður voru taldar 

óskráðar.28 Ætlunin með lögum nr. 140/1998 var samt sem áður ekki að refsiábyrgð lögaðila 

yrði lögð að jöfnu við refsiábyrgð einstaklinga.29 Litið var sérstaklega til norrænna 

hegningarlaga um refsiábyrgð lögaðila, við samningu frumvarpsins sem varð að lögum nr. 

140/1998.30  

Lengi vel voru engin ákvæði um refsiábyrgð lögaðila í lögum. Refsiákvæði sem kváðu á 

um refsiábyrgð lögaðila voru fyrst leidd í lög á síðustu öld og þá í formi sérrefsilagaákvæða, en 

fyrsta lagaákvæðið sem kvað skýrlega á um refsiábyrgð lögaðila var 183. gr. laga nr. 34/1964 

um loftferðir.31 Telja má þó að eldri refsiákvæði hafi verið talin fela slíka refsiábyrgð í sér, þótt 

orðalag þeirra hafi ekki verið eins skýrt að þessu leyti, sbr. m.a. 65. gr. laga nr. 80/1938 um 

stéttarfélög og vinnudeilur, en í því ákvæði er einvörðungu fjallað um ,,aðilja” en það hugtak 

var skýrt svo, að það gæti náð til lögaðila. Þessi ákvæði sem talin voru upp eru annars eðlis og 

óskýrari en reglur sem við þekkjum í dag.  

Ákvæði hegningarlaga fela ekki í sér sjálfstæða refsiheimild, heldur setja það sem eitt af 

almennum skilyrðum fyrir refsiábyrgð lögaðila, að í viðkomandi sérrefsilögum sé skýr heimild 

til þess að refsa lögaðilum.32 Með öðrum orðum þá þarf að vera sérstök heimild í lögum til að 

hægt væri að refsa lögaðila, þar sem ekki nægir að vísa aðeins til 19. gr. d. hgl. Því má segja að 

ákvæði 19. gr. a. – 19. gr. d. hgl. eru aðeins viðmiðunarreglur, en ekki hinar eiginlegu 

                                                 
27 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 818.  
28 Í Danmörku var refsiábyrgð lögaðila lögfest árið 1996.  
29 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 41 og Alþt. 1998-99, A-deild 818. 
30 Svíar voru fyrsta norræna þjóðin til að lögfesta refsiábyrgð lögaðila árið 1986.  
31 „Nú hefur maður, sem er í fyrirsvari félags, stofnunar, samtaka eða annars lögaðilja, framið athæfi, sem refsivert 

er samkvæmt kafla þessum, og er rétt að dæma nefndum lögaðilja féksekt og missi starfsréttinda, enda sé brotið 

drýgt til hagsbóta lögaðiljanum eða hann hafi haft ágóða til muna af brotinu.“ 
32 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 41.  
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refsiheimildir. Eina þekkta dæmið þar reynt hefur á 19. gr. b er Hérd. Rvk. 9. desember 2015 

(S-514/2014).33 

Með lögum nr. 140/1998 og 74/2006 var fjórum nýjum greinum bætt við II. kafla A 

almennra hegningarlaga.34 Í fyrsta lagi vísar 19. gr. a beint til þess að lögaðila verður aðeins og 

einvörðungu gerð fésekt, þar sem mögulegt er að setja lögaðila í fangelsi. Í greininni er 

áskilnaður um sérstaka lagaheimild á hverju réttarsviði til að lögaðila verði gerð refsiábyrgð, 

sbr. orðalagið „þegar lög mæla fyrir“.35 Víðtæka skilgreiningu á lögaðilum er að finna í 19. gr. 

b. hgl., en þar er að finna opna skilgreiningu og sérstök upptalning á félagaformum sem geta 

fallið þar undir. Almennar reglur um refsinæmi, ólögmæti og saknæmi verknaðar eru að finna 

í 19. gr. c. hgl. Allt fram til ársins 2006 voru lagaheimildir fyrir refsiábyrgð lögaðila eingöngu 

að finna í sérrefsilögum. Með lögum nr. 74/2006 var lögfest slík refsiheimild í almennum 

hegningarlögum, sbr. 19. gr. d. hgl.  

Með lögum nr. 140/1998 var í 4. gr. bætt nýjum málslið við 53. gr. hgl., og loks lögfest sú 

óskráða regla að vararefsing verður ekki ákveðin, ef lögaðila er gerð fésekt.36 

Algengt er að brot innan fyrirtækja séu uppgötvuð frekar seint og því er mikilvægt að vera 

með lengri fyrningarfrest. Sú regla gildir í 4. mgr. 82. gr. hgl. að ef fyrningarfrestur rofnar 

gagnvart broti fyrirsvarsmanni lögaðilans þá rofnar einnig frestur gagnvart lögaðilanum 

sjálfum. Ef fyrningarfrestur lögaðila rofnar þá rofnar ekki fyrningarfrestur gagnvart 

fyrirsvarsmanni. Áður fyrr var fyrningarfrestur hvað varðar lögaðila miklu skemmri, eða 2 ár, 

en nú er komin í 81. gr., sérregla um fyrningarfrest vegna refiábyrgð lögaðila, sem er 5 ár.  

 

4.2 Viðurlög 

Refsingar eru þau viðurlög réttarins sem liggja við afbrotum. Refsingum eru ætluð tvíþætt 

áhrif, annars vegar sérstök varnaðaráhrif og hins vegar almenn varnaðaráhrif. Viðurlagakerfið 

á Íslandi er í grunninn tvískipt, annars vegar fangelsi og hins vegar fésektir. Auk þess eru önnur 

viðurlög við afbrotum, þ.á m. réttarsvipting. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að 

lögum nr. 19/1940, er meginmarkmiði refsinga lýst í hnotskurn, en þar segir m.a. svo: 

Refsing er ein þeirra aðferða, sem þjóðfélagið hefur til þess að verjast réttarbrotum. Markmið 

refsingar er fyrst og fremst verndun almenns réttaröryggis og viðhald lögbundins þjóðskipulags. 

                                                 
33 Þar var hjúkrunarfræðingur ákærður fyrir brot í starfi, nánar tiltekið manndráp af gáleysi, sbr. 215. gr. almennra 

hegningarlaga. Einnig var krafist að Landspítalinn yrði látinn sæta refsiábyrgð, skv. 215. gr., sbr. 19. gr. d., 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Hjúkrunarfræðingurinn var sýknaður af öllum kröfum ákæruvalds vegna þess 

að ekki tókst að sýna fram á sekt hennar. Þessi niðurstaða leiddi til þess að Landspítalinn var einnig sýknaður. 

Málinu var ekki áfrýjað til Hæstaréttar, en það hefði verið áhugavert að fylgjast með hvernig Hæstiréttur myndi 

leysa úr framangreindu álitaefni. 
34 Samanber 5. kafla dönsku hegningarlaga og 4. kafla norsku hegningarlaga.  
35 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 42.   
36 Alþt. 1998-99, A- deild, bls. 820. 
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En auk þess fullnægir refsing réttlætistilfinningu almennings er ekki sættir sig við það, að menn 

skerði órefsað mikilvæg réttindi annarra. Það mun ekki dregið í efa, að refsing eigi rétt á sér vegna 

þess tilgangs, þar eð víst má telja, að aðrar vægari aðferðir mundu ekki verða að gagni. En nú er 

refsing böl, bæði þeim, er henni sætir, og ýmsum öðrum einstaklingum, einkum vandamönnum 

afbrotamannsins, og loks þjóðfélaginu í heild, þó að hún sé því nauðsynlegt böl. Af því leiðir að 

refsingu ber ekki að beita nema nauðsyn krefji og ætla megi að hún nái tilgangi sínum.37 

Eðli málsins samkvæmt verður ekki komið við jafn fjölbreyttum viðurlögum gagnvart 

lögaðila eins og einstaklingum, þar sem að lögaðili getur t.d. aldrei farið í fangelsi. Því eru 

helstu viðurlögin sem almennt er miðað við, ef lögaðilar gerast brotlegir við lög, fésektir, 

svipting starfsréttinda og upptaka ávinnings.38 Þegar um er að ræða veiðilagabrot, er algengt að 

annars vegar er dæmd fésekt og hins vegar er aflinn og veiðifæri gerð upptæk og lögaðilinn er 

sviptur réttindum í ákveðinn tíma. Sem dæmi má nefna dóm þar sem Hæstiréttur taldi að ákærði 

ætti að sæta upptöku ávinnings er Hrd. 19. september 2013 (755/2012). 

Hrd. 19. september 2013 (755/2012). X var sakfelldur fyrir fjársvik með því að hafa sem 

stjórnarmaður A ehf. blekkt banka til þess að aflétta veðum af fasteign með því að hafa kynnt 

fyrir þeim kauptilboð þótt væri þegar búið að samþykkja tilboð frá fyrirtæki sem hann og faðir 

hans keyptu síðan. Auk þess sem X var refsað var fyrirtækinu gert að sæta upptöku á tiltekinni 

fjárhæð sem var ávinningur af broti X. 

Ekkert sektarhámark er að finna í núgildandi hegningarlögum, en áður fyrr var ákvæði að 

finna í 50. gr. þess efnis. Sú grein var afnumin með 2. gr. laga nr. 39/2000, um breytingar á 

almennum hegningarlögum. Þannig að sektarákvörðun á hendur lögaðila er óbundin að 

lögum.39 Í 1. mgr. 51. gr. hgl. er leiðbeiningarregla sem höfð er til hliðsjónar þegar fjárhæð 

sektar er ákveðin. Vert er að taka fram að sú regla gildir hvort sem mönnum eða lögaðilum er 

gerð fésekt.40  

 

  

                                                 
37 Alþt. A-deild, 1939, bls. 352-353. 
38 Sambærileg ákvæði eru í 25. gr. danskra hegningarlaga og 2. mgr. 27. gr. norsku hegningarlaga.  
39 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 57.  
40 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 820. 
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5 Skilyrði refsiábyrgðar 

Hvergi í lögum koma fram berum orðum skilyrði refsiábyrgðar, en af 19. gr. a. – 19. gr. d. hgl. 

er hægt að draga þá ályktun að skilyrðin séu í grófum dráttum fjögur.41  

Fyrsta skilyrðið er eðli málsins samkvæmt að um sé að ræða lögaðila, sbr. 19. gr. b hgl. 

Annað skilyrðið lýtur að hinum persónulega geranda og tengsl hans við lögaðilann sjálfan. 

Þriðja skilyrðið er að um saknæma háttsemi sé að ræða. Fjórða og síðasta skilyrðið snýst um 

hagnað lögaðilans á brotinu. Í næstu köflum verður fjallað nánar um framangreind skilyrði og 

þau borin saman við norsku og dönsku hegningarlög.   

 

5.1 Hugtakið lögaðili  

Lengi vel var hugtakið „lögaðili“ ekki skilgreint í lögum. Í fræðiritum hefur það verið skilgreint 

mjög rúmt, þannig að það taki til allra ópersónulegra aðila, jafnframt einkaðila (félaga, samtaka, 

fyrirtækja, stofnana, sjóða) sem og opinberra aðila (ríkis, sveitarfélaga, stofnana, sjóða) og jafnt 

til atvinnufyrirtækja sem almennra félaga, nema annað sé tekið fram.42 Hugtakið var skilgreint 

í 19. gr. b. laga nr. 140/1998 um breytingar á almennum hegningarlögum nr. 19 frá 12. febrúar 

1940, með síðari breytingum (refsiábyrgð lögaðila), og þar með lögfest víðtæk skilgreining á 

hugtakinu lögaðili.43 En ákvæðið hljóðar svo:  

Ákvæði í lögum um refsiábyrgð lögaðila gilda nema annað sé þar tekið fram, um sérhvern 

ópersónulegan aðila sem getur átt réttindi og borið skyldur að íslenskum rétti, þar með talin 

hlutafélög, einkahlutafélög, samlagshlutafélög, evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög, 

sameignarfélög, samvinnufélög, almenn félög, sjálfseignarstofnanir, stjórnvöld, stofnanir og 

sveitarfélög.44 

Refsiábyrgð lögaðila á með öðrum orðum að gilda um „sérhvern ópersónulegan aðila sem 

getur átt réttindi og borið skyldur að íslenskum rétti“, en vert er að taka fram að ekki er um 

tæmandi talningu að ræða í ákvæðinu þar sem að algengustu form lögaðila sem falla undir 

ákvæðið eru talin upp.45  

Hugtakið lögaðili ber að skýra í samræmi við skilgreiningu þess í félagarétti, þ.e. að 

hugtakið lögaðili er látið ná til hvers þess aðila sem réttarskipunin viðurkennir að geti átt réttindi 

og borið skyldur og gert löggerning með svipuðum hætti og menn.46 Þetta ákvæði á að gilda 

                                                 
41 Til samanburðar má nefna að í norsku hegningarlögum er að finna upptalningu í sjö liðum atriði sem horfa má 

til við ákvörðun refsiábyrgð lögaðila. 
42 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 51 og Jónatan Þórmundsson: Refsiábyrgð á efnahagsbrotum 

í atvinnustarsemi lögaðila. Tímarit lögfr. 1988, bls. 228-229.  
43 Í Danmörku er farið sömu leið  
44 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 819.  
45 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 819. 
46 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 819 og Stefán Már Stefánsson: Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir, 

bls. 7. 
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almennt nema annað sé tekið fram í lögum. Í langflestum sérrefsilögum, sem hafa að geyma 

lagaheimildir um refsiábyrgð lögaðila, er hugtakið lögaðili ekki skilgreint sérstaklega.47 

Í dönsku hegningarlögunum er hugtakið lögaðili skilgreint í 1. mgr. 26. gr. laganna. Talin 

eru upp helstu félagaform sem geta fallið undir hugtakið lögaðili, þ.á m. hlutafélög, 

einkahlutafélög, samvinnufélög, sameignarfélög, samtök og bú.48  

Í 27. gr.  norsku hegningarlaga frá 2005 er hugtakið lögaðili skilgreint. Lögaðili getur skv. 

þeirri grein verið fyrirtæki, samvinnufélag, félag eða félagasamtök, einkahlutafélag, sveitafélag 

eða ríkisaðili/ríkisfyrirtæki.49  

Í athugasemdum með frumvarpi til breytingarlaganna nr. 140/1998 er gert ráð fyrir því að 

stjórnvöld, stofnanir og sveitafélög geti sætt refsiábyrð, þrátt fyrir að það komi ekki beinlínis 

fram í 19. gr. b hgl.50 Það er hins vegar tiltekið sérstaklega í dönsku og norsku hegningarlögum 

eins og áður hefur komið fram, að stjórnvöld, stofnanir og sveitafélög geti sætt refsiábyrgð.51  

 

5.2 Hinn persónulegi gerandi 

Refsiábyrgð er bundin þeim skilyrðum nema annað sé tekið fram í lögum, að fyrirsvarsmaður 

lögaðilans, starfsmaður hans eða annar einstaklingur á hans vegum hafi með saknæmum hætti 

unnið refsinæman og ólögmætan verknað í starfsemi lögaðilans. Reglan var lögfest í 19. gr. c 

hgl. með lögum nr. 140/1998.  

Skilyrðin um refsiverðan og ólögmætan verknað í starfsemi lögaðilans hljóta að vera 

ófrávíkjanleg. Aftur á móti er dregið úr sönnunarkröfum í 19. gr. c, með því að ekki þarf að 

staðreyna, hver tilgreindra einstaklinga á vegum lögaðilans framdi verknaðinn, heldur aðeins 

að einhver þeirra hafi átt þar hlut að máli.52 Sambærilegt ákvæði er að finna í síðari málslið 1. 

mgr. 27. gr. norsku hegningarlaga.53  

Mikilvægt er að taka fram að verknaður þarf að vera unninn í eðlilegum og rökrænum 

tengslum við starfsemi lögaðilans. Enda þótt afbrot hafi verið sannað, sem rekja má til 

                                                 
47 Sem dæmi má nefna 2. mgr. 24. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs,  43. gr. raforkulaga nr. 65/2003, 

26. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda, 3. mgr. 14. gr. laga nr. 38/2013 um búfjárhald, 4. 

mgr. 90. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd og 4. mgr. 27. gr. laga um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002, 

en þar er að finna refsiákvæði í 4. mgr. 27. gr. laganna. 
48 Í ákvæðinu segir: „Bestemmelser om strafansvar for selskaber m.v. omfatter, medmindre andet er bestemt, 

enhver juridisk person, herunder aktie-, anparts- og andelsselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde, , boer, 

kommuner og statslige myndigheder.“ 
49 Henry John Mæland: Norsk alminnelig strafferett, bls. 217. 
50 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 819.  
51 Vagn Greve o.fl.: Kommenteret straffelov Almingdelig del, bls. 240. 
52 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 52, sbr. Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 820. 
53 Ákvæðið hljóðar svo: „Det gjelder selv om ingen enkeltperson har utvist skyld eller oppfylt vilkåret om 

tilregnelighet, jf. § 20.“ 
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saknæmrar háttsemi lögaðila er ekki víst, að unnt sé að gera lögaðilanum refsingu vegna 

háttseminnar í öllum tilvikum.54  

En þá kemur uppi sú spurning hvaða einstaklingar geta orðið gerendur, þannig að 

refsiábyrgð stofnist fyrir lögaðila. Mikilvægt er að afmarka gerandahópinn vel, en almennt séð 

er litið svo á að allir þeir sem stjórni lögaðila, starfa hjá honum reglubundið eða sinni einstökum 

verkefnum í þágu hans, geti orðið gerendur. Svipuð skilgreining er lögð til grundvallar í 19. gr. 

c. hgl.: „fyrirsvarsmaður lögaðilans, starfsmaður hans eða annar á hans vegum.“55 

 

5.3 Saknæmisskilyrði 

Þegar brot eru framin í starfsemi lögaðila er oft erfitt að benda á einn tiltekinn einstakling og 

sýna fram á sök hans. Því er algengt í erlendum rétti, að refsiábyrgð lögaðila sé látin ná yfir 

svokölluð nafnlaus mistök og mistök hópa. Erfitt getur reynst við rannsókn máls, að finna 

nákvæmlega þann einstakling sem framdi brotið með refsinæmri háttsemi sinni, þótt sannað sé 

að slík háttsemi hafi átt sér stað í starfsemi lögaðilans. Það getur verið vegna flókinnar 

uppbyggingu lögaðilans og er það ein af aðalröksemdum fyrir refsiábyrgð lögaðila.56  

Þetta er frávik frá aðalreglunni, vegna þess að með 19. gr. c hgl. er verið að draga úr 

sönnunarkröfum, með því að það þurfi ekki að staðreyna hver það var sem raunverulega framdi 

verknaðinn. Reglan um saknæmiskilyrði 19. gr. c. hgl. gildir um alla sérrefsilöggjöf, sama hvort 

það komi fram í einstökum lagaheimildum eða ekki. Þetta var ólögfest grundvallarregla sem 

beitt var áður en lög nr. 140/1998 gengu í gildi.57 Brot fyrirsvarsmanns þarf eðli málsins 

samkvæmt að vera unnið í eðlilegum tengslum við starfsemi lögaðilans og að eiga sér stað innan 

þess.  

Í norskum rétti er talið að aðalatriði til að gera lögaðila refsiábyrgð, sé að lagaákvæði er 

brotið. Meginreglan er sú að lögaðili getur borið refsiábyrgð fyrir hvers konar lagabrot, en 

aðallega reynir á sviði viðskipta.58 Einnig er litið til þess hvort hægt hafi verið með 

viðmiðunarreglum, ákvörðunum eða þjálfun, að koma í veg fyrir brot, sbr. c-lið 28. gr. norsku 

hegningarlaga. Á það reyndi í Rt. 2015 bls. 1217, en í því máli hafði hjúkrunarfræðingur frá 

Filipseyjum verið misnotuð af tveimur aðilum sem hún hafði verið í tengslum við en þeir hinir 

sömu voru í fastri vinnu á stóru norsku sjúkrahúsi. Hæstiréttur sagði m.a.: „Grunnurinn að baki 

                                                 
54 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 820. 
55 Jótanta Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 53, sbr. Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 820. 
56 Svein Slettan og Toril Marie Øie: Forbrytelse og straff, bls. 128. 
57 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 55, sbr. Knud Waaben: Det objektive bødeansvar. 

Ugenskrift for Retsvæsen 1986 B, bls. 297. 
58 Svein Slettan og Toril Marie Øie: Forbrytelse og straff, bls. 129. 

http://www.bilgalleri.dk/forum/generel-diskussion/1133804-fartboede_uden_billede
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ákvörðun um refsingu er að vernda erlenda ríkisborgara gegn því að hann sé notfærður með 

óréttumætum hætti. Í þessu tilviki fyrirlét sjúkrahúsið að viðhafast nokkuð vegna þeirrar 

augljósrar hættu sem það sjálft hafði skapað vegna lögbrota gegn eigin starfsmanni. Í skjóli þess 

er nauðsynlegt að bregðast við með refsingu lögaðila til að leggja áherslu á mikilvægi þess að 

atvinnurekandinn beri ábyrgð á að veita erlendum ríkisborgara í slíkum aðstæðum þá vernd sem 

hann á kröfu til.“ Var sjúkrahúsið því dæmt til að greiða fésekt.  

 

5.4 Hagnaðarskilyrði 

Refsiábyrgð lögaðila er ekki þrengd með neins konar hagnaðarskilyrði í II. kafla A hgl.59  Í 

nokkrum lagaheimildum60 eru sett ákveðin hagnaðarskilyrði sem setja refsiábyrgðinni mörk. 

Hér verða rakin þrjú meginafbrigði hagnaðarskilyrða sem sjást oftast í lagaákvæðum. Fyrsta 

hagnaðarskilyrðið lýtur að því að refsiverða brotið sé drýgt til hagsbóta fyrir lögaðilann eða 

hann hafi notið hagnaðar af því.61 Annað hagnaðarskilyrðið er að hið refsiverða brot hafi orðið 

eða getað orðið til hagsbóta fyrir lögaðilann.62 Þriðja afbrigðið er sett með fyrirvara, en það 

lýtur að því að brotið sé framið í þágu lögaðila.63  

Þetta hefur ekki valdið neinum vafa í framkvæmd en rétt þykir að nefna nokkur lagaákvæði 

og dóma til skýringar. Tökum sem dæmi lög nr. 57/1996 um umgengni við nytjastofna sjávar. 

Í 1. mgr. 24. gr. laganna segir svo:  

Sektir má jafnt gera lögaðila sem einstaklingi. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 23. gr. má ákvarða 

lögaðila sekt þótt sök verði ekki sönnuð á fyrirsvarsmenn eða starfsmenn hans eða aðra þá 

einstaklinga sem í þágu hans starfa, enda hafi brotið orðið eða getað orðið til hagsbóta fyrir 

lögaðilann. Með sama skilorði má einnig gera lögaðila sekt ef fyrirsvarsmenn eða starfsmenn hans 

eða aðrir einstaklingar sem í þágu hans starfa hafa gerst sekir um brot. 

Það er þekkt vandamál að menn keyri afla framhjá vigt, til þess að auka við hagnaðinn. Hér 

er um að ræða valkvæða refsiábyrgð, að sekt má jafnt gera lögaðila sem og einstaklingi. Eins 

og kemur fram í ákvæðinu þarf ekki að sýna fram á nákvæmlega hvaða vörubílstjóri keyrði 

aflann framhjá vigt. Nóg er að sýna fram á að hagnaðurinn af þessum afla hafi eða geti hafa 

orðið til hagsbóta fyrir lögaðilann sjálfan.  

Hrd. 10. maí 2012 (359/2011). X og A ehf. var gefið að sök að hafa gefið rangar upplýsingar um 

nettóvigt afla. Þar sem það var gert félaginu til hagsbóta var fésekt lögð á útgerðina. Málinu var 

vísað frá hvað X varðaði þar sem hann hafði þegar fengið stjórnvaldssekt og ekki leyfilegt að 

beita bæði stjórnvaldssekt og draga hann til refsiábyrgðar. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

                                                 
59 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II,  bls. 56 og Alþt. 1998-99, A- deild, bls. 820.  
60 Sem dæmi má nefna lög nr. 57/1996 um umgengni við nytjastofna Íslands, lög nr. 11/2006 um stjórn 

fiskveiða, lög nr. 3/2006 um ársreikninga og lög nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.  
61 Þetta skilyrði er til að mynda að finna í skattalöggjöfinni.  
62 Tíðkast gjarnan í fiskveiðilöggjöfinni.  
63 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 56-57.  
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héraðsdóms, þ.e. að endurvigtanirnar hefðu verið rangar í því skyni að auka við hagnað, og þau 

brot hafi verið félaginu til hagsbóta.  

Í 125. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga segir svo:  

Gera má lögaðila fésekt fyrir brot gegn lögum þessum óháð því hvort brotið megi rekja til 

saknæms verknaðar fyrirsvarsmanns eða starfsmanns lögaðilans. Hafi fyrirsvarsmaður hans eða 

starfsmaður gerst sekur um brot á lögum þessum má auk þeirrar refsingar, sem hann sætir, gera 

lögaðilanum sekt og sviptingu starfsréttinda, enda sé brotið drýgt til hagsbóta fyrir lögaðilann eða 

hann hafi notið hagnaðar af brotinu. 

Tökum sem dæmi áhugaverðan dóm þar sem Hæstiréttur leysir úr því álitaefni hvort brot sé til 

hagsbóta fyrir lögaðila eða ekki. 

Hrd. 21.  nóvember 2013 (265/2013). BB ehf. og BE, framkvæmdarstjóri og stjórnarformaður BB 

ehf., voru ákærð fyrir meiriháttar brot gegn ákvæðum laga um skil ársreikninga nr. 3/2006. BE 

var dæmdur til greiðslu sektar. Um ábyrgð BB sagði Hæstiréttur m.a. að þegar fyrirsvarsmaður 

lögaðila hefur gerst sekur um brot á lögum nr. 3/2006 má, auk þeirrar refsingar sem hann sætir, 

gera lögaðilanum fésekt enda sé brotið drýgt til hagsbóta fyrir hann, sbr. 125. gr. laganna. Ákærði 

BE hefur sjálfur lýst því fyrir dómi að samkeppnishagsmunir ákærða BB ehf. hafi valdið því að 

ársreikningum þess var ekki skilað til ársreikningaskrár innan lögboðins frests. Að því gættu 

verður lagt til grundvallar að brotið hafi verið framið til hagsbóta fyrir hið ákærða félag og verður 

félaginu því gert að greiða sektina óskipt með ákærða BE. 

Í norskum rétti er litið til þess hvort brotið sé framið til að tryggja hagsmuni lögaðila, sbr. d-lið. 

28. gr. Nefna má til skýringar Rt. 1982, bls. 878, en þar var maður dæmdur til að greiða sekt 

fyrir að hafa dreng sem hafði ekki náð 18 ára aldri í vinnu. Meirihluti Hæstaréttar komst að 

þeirri niðurstöðu að byggingarfyrirtækið ætti einnig að sæta refsiábyrgð, m.a. vegna þess að 

brotið var drýgt til hagsbóta fyrir það.64 Væntanlega yrði ekki fallist á þau rök lögaðilans, að 

hann hafi ekki auðgast við gjörninginn.65  

 

5.5 Valkvæð refsiábyrgð 

Mikilvægt er að taka fram að refsiábyrgð lögaðila leysir ekki gerandann undan ábyrgð.66 Þá er 

mikilvægt að til staðar sé skýr lagaheimild sem kveður á um hvort refsa eigi lögaðila og/eða 

einstaklingi, eins og má sjá í eftirfarandi dómi, Hrd. 5. júní 2008 (385/2007). Í þeim dómi var 

JÁ m.a. ákærður fyrir brot gegn 1. og 2. mgr. 104. gr., sbr. 153. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög 

með því að hafa látið almenningshlutafélagið B, sem hann var forstjóri fyrir, veita hluthöfum í 

félaginu lán eða veita lán til kaupa á hlutum í félaginu. JÁ hélt því fram að í þeim lagaákvæðum 

sem vísað var til í ákæru, væri ekki mælt fyrir um refsiheimild, sem beitt yrði á hendur 

                                                 
64 Þetta skilyrði kemur fram með öðrum orðum í e-lið 28. gr. norsku hegningarlaga.  
65 Það var staðfest í Rt. 2002, bls. 1312, en í því máli var talið nægilegt að brot á svokölluðum 

„flöggunarreglum“ um hlutabréf voru líkleg til að hafa áhrif á hlutabréfaviðskipi og veita fyrirtækinu betri stöðu. 

Félagið var sektað.  
66 Svein Slettan og Toril Marie Øie: Forbrytelse og straff, bls. 129. 
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einstökum manni, eða að minnsta kosti væri það ekki nægilega skýrt.67 Hæstaréttur hafnaði 

þessari málsvörn með svofelldum rökum:  

[…] Vegna reynslu sinnar af atvinnurekstri átti hann, á sama hátt og sérhver annar maður í 

samsvarandi aðstöðu, að geta séð fyrir að hann gæti bakað sér refsingu með ráðstöfunum í 

starfsemi félagsins, sem stönguðust á við 1. eða 2. mgr. 104. gr. laga nr. 2/1995, en jafnvel þótt 

hann teldi þetta orka tvímælis hefði mátt ætlast til að hann gengi þá úr skugga um það með því að 

leita leiðsagnar sérfræðings. Að þessu athuguðu getur ákærði [JÁ] ekki með réttu borið því við 

að ákvæði 1. og 2. mgr. 104. gr. og 2. töluliðar 153. gr. laga nr. 2/1995 hafi ekki að geyma 

nægilega skýra refsiheimild, sem beita megi gagnvart honum verði þær sakir taldar sannaðar, sem 

hann er borinn í 2. til 10. lið ákæru, sbr. 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar. 

  

 Ákvæðin í II. kafla A almennra hegningarlaga, þ.e. 19. gr. a.- 19. gr. d., víkja ekki að því 

álitaefni, hvort refsiábyrgð lögaðila stofnist jafnhliða refsiábyrgð geranda fyrir sama verknað, 

útiloki með einhverjum hætti ábyrgð geranda eða hvort lögaðili ber aðeins refsiábyrgð til vara, 

ef einstaklingsábyrgð verður ekki við komið. Í sumum tilvikum er um valkvæða refsiábyrgð að 

ræða, þ.e. ef öll refsiskilyrði eru til staðar og sönnuð, er unnt að leggja refsiábyrgðina 

annaðhvort á gerandann einan eða á lögaðilan einan. Gildandi lagaheimildir gera yfirleitt ráð 

fyrir að refsiábyrgð stofnist á hendur lögaðila og geranda samtímis, þannig að sakfella megi 

lögaðila og persónulegan geranda jafngætis og samtímis ef öll refsiskilyrðin er uppfyllt.68 Hér 

verða teknir nokkrir dómar til skýringar.  

Hrd. 2002, bls. 3968 (315/2002). E var ákærður fyrir brot gegn lögum nr. 133/1994 um 

atvinnuréttindi útlendinga með því að hafa ráðið níu erlenda menn í vinnu án atvinnuréttinda á 

Íslandi. Talið var sannað að E hefði komið fram sem fyrirsvarsmaður E ehf. við umrædda 

útlendinga. Var E sem fyrirsvarsmaður E ehf. talinn hafa staðið að ráðningu þessara manna og 

þar með gerst brotlegur við 4. gr. laga nr. 133/1994. Var honum gerð sekt fyrir þá háttsemi.  

Hrd. 2002, bls. 1100 (91/2002).  Héraðsdómur vísaði frá máli ákæruvaldsins gegn 

fyrirsvarsmanni E ehf. fyrir brot á 1. mgr. 4. gr., sbr. 15. gr. laga nr. 33/1994 um atvinnuréttindi 

útlendinga, á þeim grundvelli að málið hefði átt að höfða á hendur félaginu en ekki 

fyrirsvarsmanninum. Hæstiréttur felldi úrskurð héraðsdóms úr gildi með vísan til þess að 15. gr. 

áðurnefndra laga hefðu ekki að geyma heimild til að gera lögaðila fésekt, sbr. 19. gr. a. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 1. gr. laga nr. 140/1998, en jafnvel þótt hún væri fyrir hendi myndi 

það ekki breyta því að sækja mætti fyrirsvarsmanninn til saka.  

Hrd. 2003, bls. 899 (408/2002). H og heildverslun hans, A ehf., voru dæmd til greiðslu sektar 

fyrir brot á samkeppnislögum og lögum um vörumerki með því að hafa selt eftirlíkingu af 

framleiðsluvörum erlends fyrirtækis. A ehf. var dæmt til að greiða sekt og H var dæmdur 

persónulega til greiðslu sektar og fangelsisrefsing var til vara.69  

                                                 
67 Róbert Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar, bls. 257 
68 Jónantan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 55- 56, sbr. Jónatan Þórmundsson: Refsiábyrgð á 

efnahagsbrotum í atvinnustarfsemi lögaðila. Tímarit lögfr. 1988, bls. 230 og Jónatan Þórmundsson: „Afbrigðileg 

refsiábyrgð“, bls. 270. 
69 Þarna hafði ákæruvaldið val um hvort það ákærði gerandann og/eða lögaðilann. 
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Hrd. 20. mars 2003 (473/2002). Útgerðarfélag og fyrirsvarsmenn þess voru sakfelld fyrir 

fiskveiðibrot. Útgerðin var dæmd til að greiða sekt. Fyrirsvarsmennirnir voru dæmdir til að greiða 

sektir og fangelsi sem vararefsing. Allur aflinn og veiðarfæri voru gerð upptæk. 

Hrd. 2. febrúar 2012 (362/2011). M og E voru sakfelldir fyrir brot gegn lögum um virðisaukaskatt 

sem framin vour í rekstri S ehf. Ekki var talið sýnt fram á að brot þeirra væru stórfelld í skilningi 

1. mgr. 268. gr. hgl, þó að brotin hefðu verið umfangsmikil, og var þeim því ekki gert að sæta 

fangelsisrefsingu. En þar sem S ehf. hafði notið hagnaðar af brotum M og E var lögaðilunum gert 

að greiða sektarfjárhæð óskipt með þeim, sbr. 8. mgr. 40. gr. virðisaukaskatt. 
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6 Lokaorð  

Segja má að reglurnar um refsiábyrgð lögaðila séu, ásamt reglum um hlutalæga refsiábyrgð 

einstaklinga, ein af mikilvægustu frávikunum frá hefðbundinni refsiábyrgð. Lagarökin fyrir því 

að gera lögaðilum refsingu er hægt að skipta í þrennt. Í fyrsta lagi má nefna varnaðarsjónarmið. 

Ætla má að lögbrot sem framin eru í starfsemi lögaðila séu að jafnaði nokkuð úthugsuð, þ.e. að 

menn beri saman annars vegar það sem afbrot veitir þeim og hins vegar þyngd refsingar ef 

kemst upp um þá. Þörf er á sveigjanlegu refsivörslukerfi, þannig að unnt sé að refsa þeim 

einstaklingi er framdi afbrotið sem og þeim aðila sem hagnaðist eða var ætlað að hagnast á 

brotinu. Ef eingöngu er heimilt að gera einstaklingnum refsingu, er hætt við því að sú refsing 

hafi ekki sömu áhrif á atferli í starfsemi lögaðilans og refsiábyrgð lögaðilans sjálfs. Í öðru lagi 

má nefna hagkvæmnissjónarmið. Oft er erfitt að sanna þátttöku háttsettra stjórnenda við 

afbrotið, en það er vegna þess að tilhneiging er í þá átt að starfsmenn byggja oft einskona 

„múra“ í kringum stjórnina. Í þriðja lagi má nefna samfélagsnauðsyn. Að einhverju leyti kann 

það að falla betur að gildum samfélagsins að í mörgum tilvikum sé það sanngjarnara að gera 

lögaðila refsingu fyrir brot framið í hans þágu, heldur en að skella allri skuldinni á einstaka 

starfsmenn. Auk þess er verið að auðvelda það að bregðast við afbrotum. Allt er þetta háð því 

að refsivörslukerfið virki og málshraðinn sé nægur. Það var oft vandamál að koma refsiábyrgð 

á yfirstjórn. Litið er svo á að nauðsynlegt sé að heimila refsiábyrgð lögaðila vegna þess að í 

stærri fyrirtækjum getur oft verið erfitt að finna einstakling eða einstaklinga sem hafa brotið lög 

(nafnlaus villa), eða ef brotið er afleiðing af fleiri smærri brotum sem framin er af mörgum 

einstaklingum (uppsöfnuð villa). Refsiábyrgð  getur einnig haft fyrirbyggjandi áhrif70, þ.e. 

hvetja stjórnendur félagsins til að koma í veg fyrir brot.71 En refsivörslukerfið hefur og þarf að 

vera sveiganlegt til að hægt sé að taka á slíkum brotum. Refsiábyrgð lögaðila er því 

nauðsynlegur þáttur í íslensku kerfinu. 

Einnig er talið að ábyrgðin er líkleg til að auka fyrirbyggjandi áhrif á sérstökum 

lagaákvæðum sem getur leitt til viðeigandi ábyrgðarstöðu og að það að leyfa mat á sektum sem 

eru í hlutfalli við stærð fyrirtækisins og hagkvæmni og reynslu eða ætlaðs hagnaðar af brotinu.72  

Þegar á heildina er litið þarf að fara fram heildstætt mat á aðstæðum öllum í hverju tilviki 

fyrir sig. Dómaframkvæmd á Íslandi er í samræmi við framkvæmdina í Danmörku og Noregi 

að vissu marki, en telja verður að aðeins vægari sé farið í sakir hér á landi.  

                                                 
70 Sbr. a-lið 28. gr. norsku hegningarlaga og Rt. 2008, bls. 996.  
71 Svein Slettan og Toril Marie Øie: Forbrytelse og straff, bls. 128. 
72 Vagn Greve o.fl.: Kommenteret straffelov Almingdelig del, bls. 234. 
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Umræðan í fjölmiðlum getur einnig skipt gríðarlega miklu máli, þ.e. félög geta dæmt sig úr 

leik vegna ýmis konar lögbrota og ólögmætra tengsla. Varnaðaráhrifin geta verið mikil, það að 

félagið hafi orðið upplýst af broti getur haft neikvæð áhrif á ímynd félagsins út á við og valdið 

tjóni, t.d. að færri hafa viðskipti við það. Nýlegt dæmi um þetta er mál Brúneggja hf., en í því 

máli var starfsemi fyrirtækisins ekki í samræmi við lög. Fjallað var um málið í fjölmiðlum, en 

enginn dómur hefur enn fallið. Þrátt fyrir það hefur fyrirtækið átt í miklum erfiðleikum með að 

selja vörurnar sínar eftir þessa umfjöllun.  

Reglur um refsiábyrgð lögaðila eru því hluti af almennri aðlögun lögaðila að réttarkerfinu í 

heild sinni og er sú aðlögun í sífelldri þróun. 
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