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Túlkun dómstóla á markaðsmisnotkunarákvæði 117. gr. 

verðbréfaviðskiptalaga nr. 108/2007 

Útdráttur 

Bann við markaðsmisnotkun var fyrst lögfest með lögum um verðbréfaviðskipti árið 1996 en í 
dag er ákvæðið að finna í 117. gr. verðbréfaviðskiptalaga nr. 108/2007 og á það að koma í veg 
fyrir að markaðsaðilar geti haft óeðlileg áhrif á verðmyndun fjármálagerninga. Fram til ársins 
2011 hafði aðeins einu sinni reynt á markaðsmisnotkunarákvæði verðbréfaviðskiptalaga. Í 
kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 urðu straumhvörf í íslenskri dómaframkvæmd hvað varðar 
efnahagsbrot. Síðastliðin ár hafa þó nokkrir dómar fallið fyrir íslenskum dómstólum þar sem 
sakfellt hefur verið fyrir markaðsmisnotkun. Málin eru mörg hver mikil umfangs og myndu 
eflaust falla í flokk með stærri sakamálum sem dæmt hefur verið í á Íslandi. 

Markmið þessarar ritgerðar er varpa ljósi á það hvernig íslenskir dómstólar túlka 
ákvæði 117. gr. verðbréfaviðskiptalaga um markaðsmisnotkun. Samhengisins vegna verður í 
fyrstu fjallað stuttlega um þróun ákvæðisins og hvernig afleidd löggjöf hefur haft áhrif á 
regluverkið. Þar á eftir verður fjallað almennt um hugtakið markaðsmisnotkun, markmið með 
banni við markaðsmisnotkun og mismunandi tegundir markaðsmisnotkunar. Meginþungi 
umfjöllunarinnar snýr að þeim íslensku dómsmálum þar sem 1sakfellt hefur verið fyrir 
markaðsmisnotkun og hvaða forsendur dómstólar leggja til grundvallar við sakfellingu. Í 
síðasta kafla ritgerðarinnar verður farið ofan í saumana á þeim álitaefnum sem höfundi fannst 
ástæða til að fjalla sérstaklega um og eftir atvikum borin saman við danska dómaframkvæmd. 
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Courts interpretation on Article 117 of Act No. 108/2007 on Securities 

Transactions 

Abstract 

Ban on market manipulation was first legislated in Iceland with the Act on Securities 
Transactions in 1996. The ban against market manipulation now appears in Article 117 of Act 
No. 108/2007 on Securities Transactions and is supposed to ensure that players on the stock 
market do not have abnormal effects on the prices of financial instruments. Up until 2011 
Iceland had only one court case where the parties were convicted for market manipulation. 
Following the economy collapse in Iceland in 2008, there was however a turning point 
regarding market manipulation cases. In the past few years quite a few court cases have been 
adjudicated in Iceland. Many of these cases are quite comprehensive and would probably be 
classified as one of the biggest criminal cases in Icelandic history. 

The purpose of this thesis is to examine the Icelandic courts interpretation on the above-
mentioned ban against market manipulation. To gain perspective it is important to discuss the 
development of said article. Furthermore, the concept market manipulation will be observed, 
the purpose of the ban against market manipulation and various kinds of market manipulation. 
The main subject of the thesis is however the Icelandic court cases where parties have been 
convicted for market manipulation. The last chapter of the thesis will examine the issues that 
the author found a reason to consider specifically and compare with Danish case law where 
appropriate. 
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1 Inngangur 

Haustið 2008 er eflaust mörgum minnistætt, en sá tími markaði upphaf efnahagshrunsins á 

Íslandi og víðar. Íslenskt efnahagslíf stóð á brauðfótum og enn þann dag í dag má sjá þess 

merki í samfélaginu. Íslenskur fjármálamarkaður fór ekki varhluta af þeirri þróun sem varð í 

kjölfar efnahagshrunsins. Þrír stærstu viðskiptabankarnir, Kaupþing banki hf., Glitnir hf. og 

Landsbanki Íslands hf. urðu gjaldþrota haustið 2008 en þeir höfðu áður verið stór hluti skráðra 

félaga í Kauphöll1 Íslands. Í lok ársins 2008 nam heildarverðmæti skráðra fyrirtækja einungis 

20% af landsframleiðslu en var 270% um miðbik ársins 2007 þegar hlutabréfavísitalan stóð 

hvað hæst.2 

Fyrir tíma efnahagshrunsins hafði aðeins einu sinni reynt á markaðsmisnotkunarákvæði 

verðbréfaviðskiptalaga3 (hér eftir „vvl.“) fyrir íslenskum dómstólum. Á síðastliðnum árum 

hafa hins vegar fallið nokkrir dómar, þar sem stjórnendur og starfsmenn íslensku bankanna 

voru sakfelldir fyrir hin ýmsu efnahagsbrot. Eru sum þessara dómsmála með umfangsmeiri 

sakamálum sem íslenskir dómstólar hafa þurft að kljást við. 

Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á það á hvernig íslenskir dómstólar 

túlka ákvæði verðbréfaviðskiptalaga um markaðsmisnotkun og hvort túlkunin sé öðruvísi 

samanborið við önnur ríki. Umfjölluninni verður svo háttað að fyrst verður fjallað um 

markaðsmisnotkunarákvæði verðbréfaviðskiptalaga og hvernig það hefur þróast í tímans rás. 

Afleiddri löggjöf verður einnig gerð skil. Fjallað verður um Markaðssvikatilskipunina4 frá 

árinu 2003 (hér eftir „MAD tilskipunin“) og MAR reglugerðina5 sem tók við af fyrrnefndri 

tilskipun. Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður fjallað um hugtakið markaðsmisnotkun og 

markmið með banni við markaðsmisnotkun. Þá verður einnig farið yfir mismunandi tegundir 

markaðsmisnotkunar. Í því samhengi verður einnig fjallað um hvaða háttsemi telst til 

markaðsmisnotkunar með hliðsjón af afleiddri löggjöf. Fjórði kafli ritgerðarinnar hefur að 

geyma umfjöllun um þau íslensku dómsmál þar sem sakfellt hefur verið fyrir 

markaðsmisnotkun og hvernig íslenskir dómstólar hafa túlkað ákvæði verðbréfaviðskiptalaga 

                                                

1 Nú NASDAQ-OMX á Íslandi 
2 Aðalsteinn E. Jónasson, „Hvað er markaðsmisnotkun?“ (2009) 1 Tímarit lögfræðinga 5, 6. 
3 Lög um verðbréfaviðskipti númer 108/2007 
4 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun 
(markaðssvik). 
5 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins númer 596/2014 frá 16. apríl 2014 um markaðssvik. 
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til að komast að niðurstöðu sinni. Að lokum verður skoðað hvort einhver einhver munur er á 

dómaframkvæmd hér á landi samanborið við nágranna okkar í Danmörku. 

2 Ákvæði verðbréfaviðskiptalaga um markaðsmisnotkun 

2.1 Þróun ákvæðisins fram að efnahagshruni 

Heildarlöggjöf um verðbréfaviðskipti var fyrst lögfest hér á landi árið 1986 með lögum nr. 

27/1986 um verðbréfamiðlun, en gildissvið þeirra laga náði einungis til verðbréfamiðlunar.6 Í 

kjölfar einkavæðingar á Íslandi í kringum 1990 var ljóst að gera þurfti ýmsar breytingar á 

regluverkinu til að einfalda og auka þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði. Þótti 

nauðsynlegt að settar yrðu skýrar reglur sem vernda hagsmuni fjárfesta og stuðla að jafnræði 

meðal þeirra. Aðild Íslands að samningnum um hið Evrópska efnahagssvæði7 (hér eftir „EES 

samningurinn“) hafði það í för með sér að innleiða þurfti fjölda tilskipana sem stuðlaði að 

samræmingu leikreglna á verðbréfamarkaði meðal aðildarríkja. Árið 2001 var hin svokallaða 

Lamfalussy skýrsla8, 9 gefin út og var þar leitt í ljós að ekki hefði verið gengið nógu langt í 

samræmingu reglna á þessu réttarsviði.10 Með setningu laga nr. 31/2005 er breyttu lögum nr. 

33/2003 um verðbréfaviðskipti voru ákvæði laganna aðlöguð ákvæðum MAD tilskipunarinnar, 

en hún var fyrsta skrefið í átt að aukinni samræmingu á evrópskum fjármálamörkuðum. Með 

innleiðingu tilskipunarinnar var það ekki lengur skilyrði að sanna þyrfti að ákveðin háttsemi 

hefði farið fram í þeim tilgangi að blekkja markaðinn, heldur dugði að háttsemin ein og sér 

hefði haft eða verið líkleg til að hafa slík áhrif.11 

Bann við markaðsmisnotkun kom fyrst fram á sjónarsviðið sem sérákvæði í lögum hér á landi 

árið 1996, sbr. 30. gr. laga nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti og var ákvæðið svohljóðandi:  

                                                

6 Í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur fram að með verðbréfamiðlun sé átt við þá starfsemi að annast hvers konar 
milligöngu um kaup eða sölu verðbréfa, kaup eða sölu verðbréfa í annarra þágu og ráðgjöf um slík viðskipti gegn 
endurgjaldi. 
7 Sjá 1. mgr. 2. gr. laga númer 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. 
8 Nefnd sérfræðinga sem valin var af ESB ráðinu (e. Council of the European Union) árið 2000 skilaði hinni 
svokölluðu Lamfalussy skýrslu árið 2001. Nefndin var fengin til að meta skilvirkni í lagasetningu á sviði 
verðbréfaviðskipta í Evrópu. Niðurstaða nefndarinnar var í meginatriðum sú að ríkjandi löggjöf hafi ekki náð að 
aðlaga sig nógu vel að þeirri hröðu þróun og breytingum sem voru að eiga sér stað á verðbréfamörkuðum. 
Jafnframt þótti nauðsynlegt að auka einsleitni og samræma starfsemi verðbréfamarkaða innan Evrópu. Alexandre 
Lamfalussy var formaður nefndarinnar og því ber skýrslan þetta heiti. 
9 Committee of Wise Men, „Final report of the committee of wise men on the regulation of European securities 
markets“ (European Commission, 15. febrúar 2001) 7-8 
<http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/lamfalussy/wisemen/final-report-wise-men_en.pdf> skoðað 
17. apríl 2017 (Lamfalussy Report).  
10Aðalsteinn E. Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti“ (2008) 5 Tímarit Lögréttu 111, 113. 
11 Aðalsteinn E. Jónasson, „Hvað er markaðsmisnotkun?“ (2009) 1 Tímarit lögfræðinga 5, 8. 
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Óheimilt er einstaklingum eða lögaðilum að taka þátt í, stuðla að eða hvetja til 
viðskipta með verðbréf eða annarra aðgerða í því skyni að gefa ranga mynd af 
umfangi viðskipta með tiltekin verðbréf eða hafa óeðlileg eða óhæfileg áhrif á 
verðmyndun í verðbréfaviðskiptum. 

Ákvæðið tók nokkrum breytingum á árunum 2003 og 2005 til samræmis við MAD tilskipunina, 

sem fjallar um skilgreiningu á markaðsmisnotkun og birtingu á innherjaupplýsingum. Fyrri 

tilskipanir á þessu sviði höfðu ekki gengið nógu langt í samræmingu þessara reglna þar sem 

aðildarríkin tóku þær á mismunandi hátt upp í sína löggjöf, en töluvert svigrúm var til þess þar 

sem reglurnar voru einungis leiðbeinandi.12 MAD tilskipunin kveður hins vegar á um lágmarks 

kröfur og það er innleiðingarríkjum valfrjálst hvort þau kveði á um strangari kröfur. 

Ákvæði núgildandi verðbréfaviðskiptalaga nr. 108/2007 sem tóku gildi 1. nóvember 

2007, eiga eingöngu við um viðskipti með fjármálagerninga13 og þá þjónustu og starfsemi sem 

þeim tengjast.14 Það er meginforsenda verðbréfaviðskipta að fjárfestar, sérstaklega almennir 

fjárfestar15, beri traust til verðbréfamarkaðarins og séu þar af leiðandi viljugir að nýta sér hann 

sem fjárfestingarleið. Því á sú vernd sem felst í markaðsmisnotkunarákvæði 

verðbréfaviðskiptalaga að auka traust og trúverðugleika verðbréfamarkaðarins sem leiðir til 

þess að fyrirtæki eigi greiðari aðgang að fjármagni. Af ummælum Hæstaréttar má ráða að eitt 

af helstu markmiðum með banni við markaðsmisnotkun samkvæmt lögum um 

verðbréfaviðskipti, sé að stuðla að eðlilegri verðmyndun á markaðstorgi fjármálagerninga eða 

skipulegum verðbréfamarkaði, þar á meðal í kauphöll.16 Í samræmi við markmið laganna eiga 

mörg ákvæði þeirra, ásamt ákvæðum laga nr. 110/2007 um kauphallir, að standa í vegi fyrir 

því að fjárfestar og aðrir hagsmunaaðilar, leitist við að hafa áhrif á þessa verðmyndun með 

ótilhlýðilegum hætti. Jafnframt er lögð áhersla á að þeir aðilar sem brjóta eða hyggjast brjóta 

gegn fyrrgreindum lögum, geri sér grein fyrir því að ströng viðurlög17 liggja við þeim brotum.18 

                                                

12 Aðalsteinn E. Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti“ (2008) 5 Tímarit Lögréttu 111, 131. 
13 Hugtakið fjármálagerningur (e. financial instrument) er skilgreint í 2. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. sem þau 
framseljanlegu verðbréf sem hægt er að eiga viðskipti með á fjármagnsmarkaði, að undanskildum 
greiðsluskjölum. 
14 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Codex 2009) 25. 
15 Almennir fjárfestar er sá flokkur fjárfesta sem nýtur mestrar verndar samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti. 
Í 11. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. eru þeir skilgreindir sem „þeir fjárfestar sem teljast ekki vera fagfjárfestar“ og geta þeir 
ýmist verið einstaklingar eða lögaðilar. 
16 Reglur um þá markaði er einkum að finna í IV. og XII. kafla laganna. 
17 Samkvæmt núgildandi lögum um verðbréfaviðskipti varðar það sektum eða fangelsi allt að sex árum að brjóta 
gegn 1. mgr. 117. gr. vvl. 
18 Sjá ummæli Hæstaréttar í Hrd. þann 4. febrúar 2016 í máli nr. 842/2014. 



 4 

2.2 Þróun ákvæðisins í kjölfar efnahagshrunsins 

Frá því hin alþjóðlega fjármálakreppa skók heimsbyggðina árið 2008 hefur mikil áhersla verið 

lögð á að vinna aftur traust fjárfesta, enda er það aðalforsenda blómstrandi verðbréfaviðskipta 

og efnahagslífs. Unnið var að því að efla löggjöf og styrkja regluverk um fjármálamarkaði í 

þeim tilgangi að sýna fjárfestum að gildandi reglur á fjármálamörkuðum tryggi þeim viðeigandi 

og fullnægjandi vernd. Þar spila markaðsmisnotkunarákvæði laga um verðbréfaviðskipti stórt 

hlutverk en þeim er ætlað að koma í veg fyrir að fjárfestar verði blekktir í viðskiptum á 

skipulegum verðbréfamarkaði19 og markaðstorgi fjármálagerninga20 (MTF).21 Ný reglugerð 

Evrópusambandsins um markaðssvik (Market Abuse Regulation, hér eftir nefnd MAR 

reglugerðin) tók gildi í ríkjum Evrópusambandsins 3. júlí 2016. Fjármálakreppan sýndi að það 

voru ýmsir vankantar á gagnsæi og starfsemi fjármálamarkaða í Evrópu og brýn þörf var á því 

að styrkja það regluverk sem gilti um verðbréfamarkaði.22 MAR reglugerðinni er ætlað að 

koma í stað MAD tilskipunarinnar, en hún varðar innherja, meðferð innherjaupplýsinga og 

markaðssvik.23 Vegna þeirrar hröðu þróunar sem hefur átt sér á sviði verðbréfamarkaða og 

tækni síðan MAD tilskipunin var gefin út, þótti tilefni til að skipta henni út fyrir nýrri reglur. 

Reglugerðin á að stuðla að enn frekari samræmingu á meðal aðildarríkjanna og koma í veg 

fyrir að aðilar hagnist á því að nýta sér göt í regluverkinu. Einnig er lögð áhersla á mikilvægi 

þess að grundvallarhugtök séu skýr og afdráttarlaus.24 Þá á reglugerðin einnig að tryggja frekari 

samræmingu og strangara regluverk til að stuðla að heilindum á verðbréfamarkaði, veita aukið 

réttaröryggi og einfaldari reglur fyrir þátttakendur á markaði.25 Í 12. gr. MAR er kveðið á um 

háttsemi sem heyrir undir markaðsmisnotkun og er það mun ítarlegra en sambærilegt ákvæði 

MAD tilskipunarinnar. Að sama skapi er í 13. gr. reglugerðarinnar ítarleg upptalning á háttsemi 

sem viðurkennd er á markaði. Reglugerðin hefur ekki verið innleidd í íslenska löggjöf enn sem 

                                                

19 Hugtakið er skilgreint í 2. tl. 1. mgr. 2. gr. laga um kauphallir nr. 110/2007 sem marghliða viðskiptakerfi innan 
Evrópska efnahagssvæðisins sem leiðir saman kaupendur og seljendur fjármálagerninga, í samræmi við 
ófrávíkjanlegar reglur þess, þannig að til samninga stofnast um fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta 
í viðskiptakerfinu.  
20 Hugtakið er skilgreint í 6. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. sem marghliða viðskiptakerfi sem starfrækt er af fjármálafyrirtæki 
eða kauphöll sem leiðir saman kaupendur og seljendur fjármálagerninga, í samræmi við ófrávíkjanlegar reglur 
þess, þannig að til samninga stofnast í samræmi við IV. kafla laganna. 
21 Aðalsteinn E. Jónasson, „Hvað er markaðsmisnotkun?“ (2009) 1 Tímarit lögfræðinga 5, 6. 
22 Umfjöllun danska fjármálaeftirlitsins um MAR reglugerðina, 
<https://finanstilsynet.dk/da/Lovgivning/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/MAR/Generelt-om-MAR> 
skoðað 11. apríl 2017. 
23 Páll Friðriksson, „Nýjar lagareglur um innherja og meðferð innherjaupplýsinga“ [2015] Vefrit 
Fjármálaeftirlitsins <https://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal-27-april--2015.pdf> skoðað 25. mars 2017. 
24 OJ 2014, L173, bls. 1. 
25 OJ 2014, L173, bls. 2. 
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komið er, en telja má líklegt að innleiðing hennar muni einfalda dómstólum að komast að 

niðurstöðu um það hvort tiltekin háttsemi telst til markaðsmisnotkunar.  

3 Markaðsmisnotkun 

Í 1. mgr. 117. gr. vvl. er lagt bann við markaðsmisnotkun og segir orðrétt í ákvæðinu: 

„Markaðsmisnotkun er óheimil. Með markaðsmisnotkun er átt við að: 

1. eiga viðskipti eða gera tilboð sem:  

a. gefa eða eru líkleg til að gefa framboð, eftirspurn eða verð 
fjármálagerninga ranglega eða misvísandi til kynna, eða  

b. tryggja óeðlilegt verð eða búa til verð á einum eða fleirum 
fjármálagerningum, nema aðilinn sem átti viðskiptin eða gaf fyrirmæli um 
þau geti sýnt fram á að ástæður að baki þeim séu lögmætar og að 
viðskiptin eða fyrirmælin hafi verið í samræmi við viðurkennda 
markaðsframkvæmd á viðkomandi skipulegum verðbréfamarkaði,  

2. eiga viðskipti eða gera tilboð sem byggð eru á tilbúningi eða þar sem notuð eru 
einhver form blekkingar eða sýndarmennsku,  

3. dreifa upplýsingum, fréttum eða orðrómi sem gefa eða eru líkleg til að gefa rangar 
eða misvísandi upplýsingar eða vísbendingar um fjármálagerninga, enda hafi sá 
sem dreifði upplýsingunum vitað eða mátt vita að upplýsingarnar voru rangar eða 
misvísandi. Þegar fjölmiðlamenn miðla slíkum upplýsingum í krafti starfs síns ber 
að meta upplýsingamiðlunina með hliðsjón af reglum um starfsgrein þeirra, svo 
fremi þessir aðilar hljóti hvorki ávinning né hagnist af miðlun viðkomandi 
upplýsinga með beinum eða óbeinum hætti.“ 

 

Ákvæðið sækir fyrirmynd sína til a. – c. liðar 2. tl. 1. gr. MAD tilskipunarinnar en þar er að 

finna dæmi sem útlista nánar hvaða háttsemi getur talist til markaðsmisnotkunar. Í a – c lið 7. 

gr. reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik er að finna lýsingu á 

háttsemi sem fallið getur undir 1. mgr. 117. gr. vvl.26 Ákvæðið er þó á engan hátt tæmandi. 

3.1 Markmið með banni við markaðsmisnotkun 

Í greinargerð með núgildandi verðbréfaviðskiptalögum er hvergi fjallað um það hvert markmið 

laganna með banni við markaðsmisnotkun er. Í MAD tilskipuninni er hins vegar fjallað um 

markmið löggjafar um innherjasvik og markaðsmisnotkun og ætla má að sömu hugmyndir búi 

að baki banninu í hinum íslensku verðbréfaviðskiptalögum. Í 12. gr. forsendna tilskipunarinnar 

segir að markmið bannsins sé að stuðla að heilindum á fjármálamörkuðum og auka traust 

fjárfesta til þeirra.27 Markaðsmisnotkun getur haft slæm áhrif á heildarvirkni 

                                                

26 Aðalsteinn E. Jónasson, „Hvað er markaðsmisnotkun?“ (2009) 1 Tímarit lögfræðinga 5, 11. 
27 Andri Fannar Bergþórsson, „Markaðsmisnotkun við opnun og lokun markaðar“ (2012) Tímarit lögfræðinga 51, 
53. 
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fjármálamarkaðarins og traust almennings á honum. Af því leiðir að þeir hagsmunir sem bann 

við markaðsmisnotkun er ætlað að vernda felast í heildarvirkni fjármálamarkaðarins, en hún 

byggir að stórum hluta á því að leikmenn á markaði treysti honum og þeim upplýsingum sem 

liggja þar fyrir.28 Þetta sjónarmið byggir á hinni svokölluðu sítrónukenningu Akerlofs, en 

kenningin sýnir að markaður þar sem ósamhverf dreifing upplýsinga er til staðar, virkar ekki 

eins vel og markaður þar sem upplýsingar eru að mestu leyti samhverfar.29 Þegar leikmenn á 

markaði treysta ekki þeim upplýsingum sem til staðar eru, leiðir það til ósamhverfrar dreifingar 

á upplýsingum. Bann við markaðsmisnotkun á meðal annars að koma í veg fyrir þessi 

neikvæðu áhrif og skapa þannig traust á meðal leikmanna og styðja þannig við heildarvirkni 

markaðarins.30  

Markaðsmisnotkunar- og innherjasvikaákvæði31 vvl. hafa ákveðin tengsl hvort við 

annað, en í báðum tilvikum felur háttsemin í sér að villt er um fyrir fjárfestum og þeir blekktir. 

Það sem greinir á milli þessara ákvæða er annars vegar það að þegar aðili býr yfir 

innherjaupplýsingum þá notfærir hann sér það forskot gagnvart mótaðila sínum sem ekki býr 

yfir þeim upplýsingum. Þegar um markaðsmisnotkun er að ræða notfærir aðili sér þá stöðu að 

gagnaðili hans býr yfir röngum upplýsingum. Þegar af þeirri ástæðu verða aðstæður ekki bæði 

felldar undir bæði markaðsmisnotkun og innherjasvik. Einnig eru skýr tengsl eru milli reglna 

um upplýsingaskyldu útgefanda samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti og ákvæða sömu laga 

um markaðsmisnotkun. Þannig gerist útgefandi sem dreifir röngum eða misvísandi 

upplýsingum um útgefanda fjármálagernings sekur um markaðsmisnotkun auk þess sem hann 

brýtur gegn reglum um upplýsingaskyldu útgefanda. Einnig er það brot gegn reglum um 

upplýsingaskyldu útgefanda að greina ekki frá upplýsingum í tengslum við viðskipti sem hafa 

farið fram og hafa almenna þýðingu fyrir fjárfesta.32 Í hinu danska eHuset máli33 voru 

framkvæmdarstjóri, sölustjóri og fjármálastjóri skráða fyrirtækisins eHuset dæmdir fyrir 

markaðsmisnotkun fyrir að hafa látið hjá líða að leiðrétta afkomutilkynningar félagsins sem 

þeir höfðu vitneskju um að væru efnislega rangar. Enginn þeirra hafði samið þær tilkynningar 

                                                

28 Jesper Lau Hansen, Informationsmisbrug: En analyse af de centrale bestemmelser i børsrettens 
informationsregime (1. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2001) 14. 
29 Á dönsku „informationsasymmetrier“. 
30 Jesper Lau Hansen, Informationsmisbrug: En analyse af de centrale bestemmelser i børsrettens 
informationsregime (1. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2001) 15. 
31 Sjá 123. gr. vvl.  
32 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Codex 2009) 518-519. 
33 Dómur bæjarþings Ballerup þann 31. janúar 2006. 
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sem gerðar voru opinberar, en ljóst var af tölvupóstsamskiptum að þeir hefðu búið yfir 

vitneskju um rangfærslurnar.34 

Það liggur í hlutarins eðli að almenningur vill ekki stunda viðskipti á 

fjármálamörkuðum ef ekki er hægt að treysta því að þær upplýsingar sem fyrir liggja á 

markaðnum séu réttar. Þegar lagt er mat á það hvort tiltekin háttsemi teljist markaðsmisnotkun 

þarf óhjákvæmilega að hafa ofangreind markmið til hliðsjónar.  

3.2 Þrjár tegundir markaðsmisnotkunar 

Fræðimenn eru ekki á einu máli um hvernig flokka skuli tegundir markaðsmisnotkunar þó finna 

megi ákveðinn samhljóm í greiningu þeirra.35 Í fyrrnefndu ákvæði MAD tilskipunarinnar og 

117. gr. vvl. má sjá að um þrjár tegundir markaðsmisnotkunar getur verið að ræða. 1) Viðskipti 

eða tilboð geta farið þannig fram eða verið sett þannig fram að þau gefi framboð, eftirspurn 

eða verð fjármálagerninga ranglega eða misvísandi til kynna í þeim tilgangi að tryggja óeðlilegt 

verð eða búa til verð. Kemur þetta fram í a og b lið 1. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl. 2) Um 

sýndarviðskipti getur verið að ræða, en það eru viðskipti sem byggð eru á tilbúningi eða þar 

sem blekkingum eða sýndarmennsku er beitt, en bann við slíkri háttsemi er að finna í 2. tl. 1. 

mgr. 117. gr. vvl. 3) Að dreifa upplýsingum, orðrómi eða fréttum sem gefa eða eru líkleg til að 

gefa rangar eða misvísandi upplýsingar um fjármálagerninga.36 Verður nú hverjum og einum 

flokki gerð stuttlega skil samhengisins vegna. 

3.2.1 Viðskipti eða tilboð sem gefa verð fjármálagerninga ranglega til kynna 

Samkvæmt a og b lið 1. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl. er það markaðsmisnotkun þegar átt eru viðskipti 

eða tilboð sett fram sem gefa eða eru líkleg til að gefa ranga eða villandi mynd af verðmæti 

téðra fjármálagerninga, tryggja óeðlilegt verð á þeim eða búa til verð. Telst brotið fullframið 

þegar viðskipti hafa átt sér stað eða tilboð hefur verið sett fram. Þá er það ekki skilyrði að sá 

aðili sem átti viðskiptin eða setti fram tilboðið hafi hagnast eða haft það að markmiði að 

hagnast. Jafnframt er það ekki skilyrði að einhver fjárfestir hafi orðið fyrir tjóni vegna 

viðskiptanna. Það að eiga viðskipti eða setja fram tilboð á ofangreindum forsendum getur talist 

markaðsmisnotkun í skilningi ákvæðisins. Þá skipti ekki máli hvort brotið hafi verið framið af 

ásetningi eða gáleysi, líkt og fram kemur í 1. mgr. 147. gr. vvl. Á verðbréfamörkuðum gildir 

                                                

34 Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret (4. útg., Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag 2008) 516. 
35 Í þessari ritgerð verður notast við þá flokkun sem verðbréfaviðskiptalögin kveða á um. 
36 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Codex 2009) 519. 
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lögmálið um framboð og eftirspurn líkt og í öðrum viðskiptum. Þegar framboð á tilteknum 

hlutabréfum er meira en eftirspurn lækkar verðið og eins ef eftirspurn er meiri en framboð þá 

leiðir það til verðhækkunar. Það kann að vera ákveðinn freistnivandi til staðar fyrir fjárfesta og 

markaðsaðila að reyna að hafa áhrif á verðmyndun fjármálagerninga.37 Í stað þess að dreifa 

röngum eða misvísandi upplýsingum, fréttum eða orðrómi um viðeigandi fjármálagerning geta 

þeir hulið slóð sína með því eiga viðskipti eða setja fram kaup- eða sölutilboð. Hvatir fjárfesta 

til að hafa áhrif á verð fjármálagerninga geta verið af ýmsu tagi svo sem að reyna að berjast 

gegn lækkunum á hlutabréfamarkaði til að koma í veg fyrir að verðmæti bréfanna lækki. Aðrir 

reyna að hækka gengi hlutabréfa sem þeir hafa fjárfest í með það í huga að selja bréfin með 

hagnaði. Hafa ber þó í huga að í raun eru öll viðskipti og tilboð til þess fallin að hafa áhrif á 

verðmyndun fjármálagerninga. Ef viðskipti eða tilboð eru hins vegar orðin óvenjuleg á þann 

hátt að þau gefa eða eru líkleg til að gefa öðrum fjárfestum ranga eða misvísandi mynd af 

verðmæti fjármálagerninga gæti vaknað grunur um markaðsmisnotkun. Vegna þessa er 

fyrirvari í b-lið 1. tl. 1. mgr. 117. gr. þess eðlis að þó svo að viðskipti eða tilboð kunni að virðast 

óvenjuleg í fyrstu er ekki um að ræða markaðsmisnotkun ef sá sem átti viðskiptin eða gaf 

fyrirmæli um þau getur sannað að lögmætar ástæður liggi þar að baki og að viðskiptin eða 

fyrirmælin hafi verið í takt við viðurkennda markaðsframkvæmd á viðkomandi markaði.38  

3.2.2 Sýndarviðskipti 

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl. fellur það undir markaðsmisnotkun að eiga viðskipti eða 

gera tilboð sem byggð eru á tilbúningi eða þar sem notuð eru einhver form blekkingar eða 

sýndarmennsku. Eini tilgangur viðskiptanna er sá að aðrir haldi að umfang viðskiptanna sé 

meira en raun ber vitni og hefur þetta áhrif á verðmyndun þeirra.39 Ákvæðið sækir fyrirmynd 

sína til b-liðar 2. tl. 1. gr. MAD tilskipunarinnar. Það sem er ólíkt með þessu ákvæði og 1. tl. 

1. mgr. 117. gr. sem fjallað var um hér að framan er að það er ekki skilyrði samkvæmt 1. tl. að 

viðskipti eða tilboð hafi verið uppspuni eða að notuð hafi verið blekking eða sýndarmennska í 

einhverri mynd. Ákvæðið byggir á þeirri hugsun að háttsemin þ.e. blekkingin ein og sér leiði 

til hættu á því að fjárfestar verði fyrir tjóni, óháð því hvort einhver fjárfestir verði í raun fyrir 

tjóni.40 Hér er því um almennt hættubrot að ræða í skilningi refsiréttar.41 

                                                

37 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Codex 2009) 520. 
38 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Codex 2009) 520 - 521. 
39 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson, Verðbréfamarkaðsréttur (Codex 2004) 355. 
40 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Codex 2009) 541. 
41 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 80. 
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Sú háttsemi að halda raunverulegri eignaraðild að viðskiptum leyndri, sem annars væri 

tilkynningarskyld42, getur falið í sér markaðsmisnotkun samkvæmt leiðbeiningum CESR.43 Má 

hér taka sem dæmi viðskipti fruminnherja eða aðila sem er honum fjárhagslega tengdur, en slík 

viðskipti eru tilkynningarskyld sbr. 126.-127. gr. vvl. Til að um markaðsmisnotkun skv. 117. 

gr. vvl. sé um að ræða þurfa aðilar að hafa reynt að halda raunverulegri eignaraðild leyndri á 

einhvern hátt, með því að til dæmis láta viðskiptin fara fram í nafni annars aðila.44  

Algengasta afbrigði sýndarviðskipta eru svokölluð „wash trades“. Felur það í sér að 

viðskipti eiga sér stað en engin breyting verður á raunverulegum eiganda og þar af leiðandi 

verður engin tilfærsla á eignarréttindum. Slík viðskipti falla undir markaðsmisnotkun vegna 

þess að þau gefa villandi upplýsingar um umfang viðskiptanna sem og verð 

fjármálagerninganna.45 

3.2.3 Dreifing rangra eða misvísandi upplýsinga 

Samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl. telst sú háttsemi markaðsmisnotkun að dreifa 

upplýsingum, fréttum eða orðrómi sem gefa eða eru líkleg til að gefa rangar eða misvísandi 

upplýsingar eða vísbendingar um fjármálagerninga, enda hafi sá sem dreifði þeim vitað eða 

mátt vita að upplýsingarnar voru rangar eða misvísandi. Ákvæði þetta byggir á c-lið 2. tl. 1. gr. 

MAD tilskipunarinnar. Brot samkvæmt 3. tl. telst fullframið þegar viðkomandi upplýsingum, 

orðrómi eða fréttum hefur verið dreift en ekki við framkvæmd viðskipta eða þegar tilboð hefur 

verið sett fram, ólíkt 1. og 2. tl. 1. mgr. 117. gr.46 Aðili sem gerist sekur um brot gegn ákvæðinu 

þarf ekki sjálfur að hafa dreift upplýsingunum því vanræksla á eftirlits-, umönnunar- eða 

samningsskyldu getur leitt til sakfellingar. Slíkt getur gerst ef til dæmis stjórn fyrirtækis, 

framkvæmdarstjóri eða aðrir starfsmenn láta líða hjá að leiðrétta upplýsingar sem þeir vita eða 

mega vita að eru rangar eða misvísandi.47 

Í kafla 4.14 í leiðbeiningum CESR er fjallað um miðlun upplýsinga í gegnum fjölmiðla. 

Þar segir að markaðsmisnotkun af þessu tagi feli í sér dreifingu rangra eða misvísandi 

upplýsinga án þess endilega að takast á hendur einhver viðskipti. Þannig getur sú háttsemi ein 

að birta fréttatilkynningu á netinu sem inniheldur rangar eða misvísandi upplýsingar um 

                                                

42 e. concealing ownership 
43 Skýrsla CESR nefndarinnar Level 3 – first set of CESR guidance and information on the common operation of 
the Directive CESR/04/505b. Sjá dæmi í a-lið kafla 4.13 í leiðbeiningum CESR. 
44 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Codex 2009) 542. 
45 CESR/04-505b, 11.  
46 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Codex 2009) 544. 
47 Sjá umfjöllun í lok kafla 3.1 um hið danska eHuset mál.  
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fyrirtæki sem skráð er á skipulegan verðbréfamarkað talist markaðsmisnotkun. Þá er talið 

sérstaklega alvarlegt að dreifa röngum eða misvísandi upplýsingum í gegnum almennt 

viðurkennda upplýsingaveitu48 á skipulögðum verðbréfamarkaði, en það er einstaklega 

mikilvægt að markaðsaðilar geti treyst þeim upplýsingum sem koma fram á slíkum veitum, því 

þar eru oftar en ekki birtar upplýsingar sem hafa áhrif á markaðsverð skráða 

fjármálagerninga.49 

4 Dómaframkvæmd á Íslandi 

Fyrir tíma bankahrunsins hafði einungis einu sinni reynt á markaðsmisnotkunarákvæði 

verðbréfaviðskiptalaga fyrir íslenskum dómstólum, en það var héraðsdómur frá árinu 2003. 

Það var ekki fyrr en árið 2011 að dómur féll fyrir Hæstarétti þar sem sakfellt var fyrir 

markaðsmisnotkun. Hér að neðan verða rakin þau dómsmál þar sem sakfellt hefur verið fyrir 

markaðsmisnotkun. 

4.1 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur þann 3. desember 2003 í máli númer S-1635/2003 

Í þessu dómsmáli (hér eftir „Sjóðsstjóri I“) reyndi í fyrsta skipti á ákvæði 

verðbréfaviðskiptalaga um markaðsmisnotkun fyrir íslenskum dómstólum. Málinu var ekki 

áfrýjað. Málavextir voru þeir að E, sem starfaði sem sjóðsstjóri á eignastýringarsviði hjá 

verðbréfafyrirtækinu Kaupþingi hf., var ákærður fyrir markaðsmisnotkun í nokkrum 

viðskiptum á tveggja mánaða tímabili árið 2001. Í málinu var E einnig ákærður fyrir fleiri brot 

en hér verður aðeins fjallað um þann þátt málsins er snýr að markaðsmisnotkun. Þann 24. 

september 2001 keypti E hlutabréf í Íslenska hugbúnaðarsjóðnum hf. í nafni tveggja 

lífeyrissjóða sem hann hafði fjárvörslur fyrir. Hlutabréfin voru keypt af fjórum einstaklingum 

í sex viðskiptum á genginu 3,00 til 3,5, en meðaltalsgengi í viðskiptunum var 3,1172. Þann 25. 

september 2001 keypti hann hlutabréf Íslenska hugbúnaðarsjóðnum hf. samtals að nafnvirði 

600.000 kr. af Kaupþingi hf. fyrir hönd lífeyrissjóðs sem hann hafði fjárvörslur fyrir. 

Viðskiptin fóru fram í þrennu lagi á meðaltalsgenginu 3,10. E var ákærður fyrir að hafa átt 

framangreind viðskipti í því skyni að hækka gengi hlutabréfanna og hafa óeðlileg áhrif á 

verðmyndun í viðskiptum með hlutabréf í Íslenska hugbúnaðarsjóðnum, þar sem verð það sem 

E bauð og greiddi var hærra en markaðsverð bréfanna. Þá var E einnig ákærður fyrir að hafa 

þann 16. október 2001, keypt hlutabréf að nafnvirði kr. 887.209 í Kögun hf. í sex viðskiptum 

                                                

48 e. officially recognised channel. 
49 Vefsíða Nasdaq OMX Kauphallarinnar á Íslandi myndi teljast sem almennt viðurkennd upplýsingaveita á 
skipulegum verðbréfamarkaði.  
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á genginu 14 og 15 í nafni lífeyrissjóðs sem hann hafði fjárvörslur fyrir. Þá var hann ákærður 

fyrir að hafa þann 17. október 2001 keypt hlutabréf að nafnvirði kr. 500.000 í Kögun hf. í nafni 

SÞ, sem einnig var ákærður í málinu á genginu 13,75 og látið verðbréfamiðlara hjá 

Íslandsbanka hf. setja inn sölutilboð á Verðbréfaþingi Íslands þann sama dag um sölu á 500.000 

kr. að nafnvirði á genginu 15,40. Síðar sama dag tók E sölutilboðinu sjálfur f.h. fjögurra 

lífeyrissjóða sem hann hafði fjárvörslur fyrir. Með þessu taldi ákæruvaldið að E hefði haft 

óeðlileg áhrif á verðmyndun með hlutabréf í Kögun hf. þar sem kaup hans þan 16. október og 

tilboð það sem hann gerði og tók í nafni lífeyrissjóðanna hefði verið gert á hærra gengi en verið 

hafi í viðskiptum með sömu hlutabréf. 

Í dómi héraðsdóms kemur fram að samkvæmt ákæru hafi brot E verið talin varða við 38. 

gr. þágildandi laga nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti, en þeirri grein var breytt með 7. gr. laga 

nr. 163/2000. Samkvæmt tilvitnuðu ákvæði var einstaklingum eða lögaðilum óheimilt að taka 

þátt í, stuðla að eða hvetja til viðskipta með verðbréf eða annarra aðgerða í því skyni að gefa 

ranga mynd af umfangi viðskipta með tiltekin verðbréf eða hafa óeðlileg eða óhæfileg áhrif á 

verðmyndum í verðbréfaviðskiptum. Þegar dómur héraðsdóms var kveðinn upp höfðu lög nr. 

33/2003 um verðbréfaviðskipti tekið gildi. Brot E voru samkvæmt ákæru talin varða við 1. og 

2. tl. 1. mgr. 41. gr. laga nr. 33/2003 en samkvæmt ákvæðinu var markaðsmisnotkun lýst 

óheimil. Í 1. tl. tilvitnaðs ákvæðis kemur fram að með markaðsmisnotkun sé átt við að eiga 

viðskipti eða gera tilboð sem gefa, eða eru líkleg til að gefa framboð, eftirspurn eða verð 

fjármálagerninga ranglega eða misvísandi til kynna. Samkvæmt 2. tl. ákvæðisins telst það 

markaðsmisnotkun að eiga viðskipti eða gera tilboð, sem leiða til óeðlilegs verðs á 

fjármálagerningum eða þar sem notuð eru einhver form blekkingar. 

E neitaði sök og sagði að ráðstafanir sínar væru í samræmi við það sem almennt 

tíðkaðist en að hann hefði jafnframt verið að ,,hífa upp gengið“. Í dómi héraðsdóms segir að 

ekki sé við nákvæmar viðmiðanir að styðjast, heldur sé það háð mati hverju sinni hvort 

háttsemin hafi verið þannig, að hún verði talin fela í sér brot gegn ofangreindum lagaákvæðum. 

Við mat á því hvort ráðstafanir E, hafi verið til þess fallnar að hafa óeðlileg áhrif á verðmyndun 

á hlutabréfum í Íslenska hugbúnaðarsjóðnum hf. og Kögun hf. sé ekki við annað að styðjast en 

mat á atburðarásinni, og samanburð á verði á viðskiptum með umrædd hlutabréf. Þegar þetta 

sé virt í heild og það að E hafi borið að tilgangur hans með þessum ráðstöfunum hefði verið að 

,,hífa upp gengið“, komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að E hefði með þessum 

ráðstöfunum gerst brotlegur við þau lagaákvæði sem lýst var í ákæru. Í dómnum kemur fram 

að þrátt fyrir breytt lög sé ljóst af samanburði þeirra refsiákvæða sem í gildi voru þegar E 
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framdi brot sín og svo hins vegar ákvæða laga nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti sem í gildi 

voru þegar dómur var kveðinn upp, að refsinæmi háttsemi brota E væri óbreytt og var honum 

því gerð refsing samkvæmt lögum nr. 33/2003, sbr. meginregla 2. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940. Refsing E þótti hæfilega ákvörðuð fangelsi í 12 mánuði. Refsing E var 

skilorðsbundin, en samkvæmt dómi héraðsdóms var ástæða skilorðsbindingar sú að liðin væru 

rúm 2 ár frá framningu brotanna þegar dómur var kveðinn upp og að E hefði ekki gerst 

brotlegur við lög síðan þá. Þá var tiltekið að E yrði ekki sakaður um hinn mikla drátt sem orðið 

hefði á málinu. Refsiramminn fyrir brot gegn ákvæðum verðbréfaviðskiptalaga um 

markaðsmisnotkun var 2 ár á þeim tíma sem dómur í málinu var kveðinn upp en hér ber að 

hafa í huga að E var einnig dæmdur fyrir fleiri brot. 

 

4.2 Dómur Hæstaréttar þann 24. mars 2011 í máli númer 52/2010 

Í þessu máli (hér eftir „Sjóðsstjóri II“) var í fyrsta skipti sakfellt fyrir markaðsmisnotkun fyrir 

Hæstarétti. Málsatvik voru þau að D sem starfaði sem sjóðsstjóri peningamarkaðssjóðs hjá 

Rekstrarfélagi Kaupþings banka hf., og S sem starfaði sem miðlari í skuldabréfamiðlun 

Kaupþings banka hf. voru ákærðir fyrir að hafa í sameiningu í sex tilfellum, á tímabilinu frá 

25. janúar til 22. febrúar 2008, sett inn kauptilboð í skuldabréfaflokk Exista 07 2, sem skráður 

var í Kauphöll Íslands. Var þetta gert við lokun markaðar og var fjárhæðin í öllum tilvikum sú 

sama, eða kr. 5.000.000. Vék þetta verulega, til hækkunar, frá þeim kauptilboðum sem fyrir 

lágu í viðskiptakerfinu þegar þau voru sett inn. Talið var að þetta hefði verið gert í þeim tilgangi 

að hafa áhrif á dagslokaverð bréfanna og gefa þannig eftirspurn og verð þeirra misvísandi til 

kynna.  

Ákærði D bar því við að markaður með þessi skuldabréf hafi verið „grunnur og 

óskilvirkur“ og að háttsemi hans væri vegna þessa ekki saknæm. Dómurinn komst hins vegar 

að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið sýnt fram á að ástæður að baki tilboðunum hafi verið 

lögmætar og að þau hafi verið í samræmi við viðurkennda markaðsframkvæmd á þeim 

skipulega verðbréfamarkaði sem um ræddi, sbr. b. liður 1. mgr. 117. gr. vvl. 

Það sem héraðsdómur byggði í fyrsta lagi á í forsendum sínum fyrir niðurstöðu um 

sakfellingu var að kauptilboðin hefðu vikið verulega til hækkunar frá fyrirliggjandi tilboðum. 

Virðist dómurinn líta svo á að þar sem um óvenjuleg tilboð var að ræða sem voru ekki í 

samræmi við önnur fyrirliggjandi tilboð í sömu bréf, þá hafi það bent til þess að viðskiptin hafi 
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verið framkvæmd í öðrum tilgangi en hagnaðarskyni.50 Var talið sannað að umrædd kauptilboð 

hefðu verið sett inn í þeim tilgangi að hafa áhrif á dagslokaverð skuldabréfaflokksins. Við 

skýrslutöku hjá lögreglu kom fram hjá ákærða D, að tilgangur viðskiptanna hefði verið „til þess 

að koma í veg fyrir ákveðna atburði sem voru að gerast með peningamarkaðssjóðinn.“ Skömmu 

áður en umrædd kauptilboð voru sett fram áttu sér stað viðskipti sem urðu til þess að gengi 

bréfanna lækkaði. Af framburði D mátti ráða að verðmæti þessa peningamarkaðssjóðs var því 

háð gengi skuldabréfanna. Tilgangur viðskiptanna var þess vegna ekki sá að eignast meira af 

skuldabréfum í Exista, heldur sá að hækka gengi bréfanna. Ennfremur var talið sannað að 

tilboðin hefðu verið sett inn án þess að raunverulegur vilji hafi verið fyrir hendi til að eiga 

viðskipti eð bréfin. Vísaði dómurinn til lögregluskýrslu ákærðu og tölvupóstsamskipta þeirra í 

milli til að færa rök fyrir niðurstöðu sinni. Við skýrslutöku hjá lögreglu hafði D orð á því að 

hann hafi síður viljað að gengið yrði að kauptilboðunum sem ákærðu settu inn, þar sem hann 

hafði ekki hug á að kaupa meira af skuldabréfum í þessum tiltekna skuldabréfaflokki Exista. Í 

tölvupóstsamskiptum D og meðákærða S kom fram að kauptilboð sem þeir settu inn þann dag 

hafi verið virkt í eina sekúndu, en engu að síður hafi verið gengið að því. Í tölvupóstinum kom 

fram hjá D að þeir skyldu hætta þessu alveg vegna þess að aðrir aðilar á markaðnum væru 

farnir að fylgjast með. Taldi dómurinn að sannað væri að tilgangur kauptilboðanna hafi ekki 

verið sá að eiga viðskipti með skuldabréfin, heldur að gefa markaðnum ranglega og misvísandi 

til kynna að það væri eftirspurn eftir skuldabréfunum á þessu gengi. Var þessi háttsemi talin 

varða við a-lið 1. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl. og voru brotin fullframin þegar kauptilboðin voru sett 

inn þar sem þau höfðu fyrrnefnd áhrif, óháð því hvort gengið hafi verið að þeim eða ekki, enda 

er það ekki skilyrði við mat á því hvort um markaðsmisnotkun sé að ræða, að sá sem 

framkvæmir viðskiptin hagnist á þeim, eða að markaðsaðili hafi í raun verið blekktur. 

Héraðsdómur Reykjavíkur taldi sannað að ákærðu hefðu lagt inn tilboðin í sameiningu, 

þrátt fyrir neitun ákærðu. Var háttsemi þeirra talin varða við a. lið 1. tl 1. mgr. 117. gr. vvl. 

Refsing hvors ákærða var ákveðin átta mánaða fangelsi. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

héraðsdóms en mildaði refsingu ákærðu niður í sex mánaða fangelsi. Ástæðan fyrir því var sú 

að ekki var talið sannað að háttsemin hafi í raun valdið hækkun á gengi hlutdeildarskírteina í 

peningamarkaðssjóðnum.. Var þeim talið til refsiþyngingar að hvor um sig var sérfræðingur á 

sínu starfssviði og var þeim vörnum þeirra hafnað sem sneru að vanþekkingu á réttarreglum á 

                                                

50 Andri Fannar Bergþórsson, „Markaðsmisnotkun við opnun og lokun markaðar“ (2012) Tímarit lögfræðinga 51, 
71. 
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fjármálamarkaði.. Upptökur af símtölum milli ákærðu og tölvupóstsamskipti áttu stóran þátt í 

sakfellingu þeirra, þar sem þeir heyrast meðal annars ræða um áhrif kauptilboðanna og að þau 

væru markaðsmyndandi. 

 

4.3 Dómur Hæstaréttar þann 12. febrúar 2015 í máli númer 145/2014 

Málið var höfðað gegn fjórum fyrrverandi stjórnendum og hluthöfum Kaupþings banka hf. (hér 

eftir ,,Kaupþing“ eða ,,bankinn“), þeim HMS forstjóra, SE starfandi stjórnarformanni, MG 

forstjóra Kaupþings Luxemborg (hér eftir ,,KL“) og ÓÓ einum aðaleiganda Kaupþings. 

Upphaf málsins á rætur að rekja til þess að þann 22. september 2008 sendi Kaupþing frá sér 

fréttatilkynningu þess efnis að Q Iceland Finance ehf., félag í eigu Sjeik Mohammed Al – Thani 

(hér eftir ,,MAT“) hefði keypt hefði keypt 5,01% hlutafjár í Kaupþingi fyrir 25.599.000.000 

kr. að markaðsvirði, en MAT þessi var þekktur kaupsýslumaður frá Mið-Austurlöndum. 

Markaðsmisnotkun samkvæmt a. lið 1. tl. og 2. tl. 1. mgr. 117. gr. laga 108/2007 

Í málinu voru HMS og SE ákærðir fyrir markaðsmisnotkun skv. a. lið 1. tl. og 2. tl. 1. mgr. 

117. gr., sbr. 146. gr. laga nr. 108/2007, í ofangreindum viðskiptum með því að láta ranglega 

líta svo út að þekktur fjárfestir frá Katar, MAT, hefði lagt fé til kaupa á 5,01% hlutafjár í 

Kaupþingi eða 37,1 milljón hluta í bankanum og borið af þeim fulla markaðsáhættu, þegar Q 

Iceland Finance ehf., sem var dótturfélag í eigu eignarhaldsfélags hans Q Iceland Holding ehf., 

keypti umræddan hlut af bankanum, og hafi þannig leynt fullri fjármögnun bankans á 

hlutabréfakaupunum og aðkomu ÓÓ að þeim, en hann átti á þessum tíma 9,88% hlutafjár í 

bankanum í gegnum félög sín.  

Viðskiptunum var flaggað 22. september 2008 í Kauphöll Íslands í samræmi við ákvæði 

78. gr. vvl. Uppgjörsdagur viðskiptanna var 29. september 2008. Viðskiptin voru fólgin í því 

að Kaupþing lánaði helming kaupverðsins, til félagsins Serval Trading Group Corp., en um var 

að ræða eignalaust félag með takmarkaðri ábyrgð, skráð á Bresku Jómfrúareyjum. Félagið var 

í eigu MAT sem gekkst í persónulega ábyrgð fyrir láninu. Þá lánaði Kaupþing hinn helming 

kaupverðsins til félagsins Gerland Assets Ltd., en félagið var eignalaust félag með takmarkaðri 

ábyrgð, skráð á Bresku Jómfrúaeyjum og í eigu ÓÓ, án þess að endurgreiðsla lánsins væri 

tryggð með nokkrum hætti og án samþykkis lánanefnda Kaupþings. Báðar lánsfjárhæðirnar 

voru greiddar á bankareikninga þessara félaga hjá Kaupþingi en þaðan voru þær millifærðar á 

reikning Choice Stay Ltd., í bankanum og loks þaðan yfir á vörslureikning hjá bankanum í eigu 

Q Iceland Finance ehf. Allar millifærslurnar voru framkvæmdar 29. september 2008. Tekið 
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skal fram að einnig var ákært fyrir umboðssvik í málinu en ekki verður fjallað um þann þátt 

málsins hér.  

MG og ÓÓ voru báðir ákærðir fyrir hlutdeild í markaðsmisnotkun HMS og SE. Í ákæru 

kom fram að þeir hefðu haft milligöngu um að koma viðskiptunum á og átt samskipti við MAT 

um þau. Þá hafi MG tekið þátt í undirbúningi og útfærslu viðskiptanna. ÓÓ hafi einnig tekið 

þátt í undirbúningi viðskiptanna og í því að gera hlutabréfaviðskiptin að veruleika með aðkomu 

að fjármögnun þeirra. 

Í dómi Hæstaréttar kom fram að eins og kaup Q Iceland Finance ehf. á 5,01% hlutabréfa 

í Kaupþingi banka hf. hafi verið kynnt út á við hafi þau ekki aðeins gefið til kynna að þekktur 

og auðugur erlendur fjárfestir hafi einn átt þátt í þeim og staðið sjálfur straum af kaupverði 

hlutabréfanna, heldur hafi jafnframt búið þar að baki traust á félaginu sem banka á alþjóðlegum 

fjármálamarkaði og trú á arðsemi kaupanna. Hæstiréttur telur að ef það hefði opinberlega verið 

greint frá því hvernig viðskiptunum var raunverulega háttað sé ótvírætt að þetta traust og sú trú 

hefði fengið á sig allt aðra og lakari mynd. Í þessum ráðstöfunum hafi því falist 

markaðsmisnotkun í skilningi a. liðar 1. töluliðar og 2. töluliðar 1. mgr. 117. gr. laga nr. 

108/2007. 

Markaðsmisnotkun skv. 3. tl. 1. mgr. 117. gr. laga nr. 108/2007 

HMS, SE, MG og ÓÓ voru einnig ákærðir fyrir markaðsmisnotkun skv. 3. tl. 1. mgr. 117. gr., 

sbr. 146. gr. vvl. með því að hafa í september 2008, í fréttatilkynningu sem birt var á vef 

Kauphallar Íslands og viðtölum við fjölmiðla í kjölfar ofangreindra viðskipta, dreift fréttum og 

upplýsingum sem hver fyrir sig og í heild gáfu eða voru líklegar til að gefa misvísandi 

upplýsingar og vísbendingar um þau viðskiptin. Í upplýsingunum hafi verið gefnar 

vísbendingar um að með sölunni á 5,01% hlutafjár Kaupþings til félagsins Q Iceland Finance 

ehf. í september 2008 væri fjármagn að koma inn í bankann frá Katar en því leynt að Kaupþing 

fjármagnaði að fullu umrædd hlutabréfakaup með lánveitingum. Jafnframt hafi verið gefið til 

kynna að MAT stæði einn að viðskiptunum en aðkomu ÓÓ að þeim leynt. Ekki hefði verið 

látið þar við sitja heldur hefði verið bætt við í tilkynningunni að félagið, sem keypti hlutabréfin, 

væri í eigu MAT, sem var tilgreindur með fullu nafni og tign, og tekið var fram að hann væri í 

konungsfjölskyldu sem hefði verið við völd í Qatar frá því á nítjándu öld. Í framhaldi af þessu 

voru höfð ummæli innan tilvitnunarmerkja eftir MAT og síðan SE í tilefni af kaupunum. Í 

tilkynningunni hafi hins vegar ekki verið getið þeirra atriða, sem vörðuðu raunverulegt inntak 

viðskiptanna með hlutabréfin í Kaupþingi. Tilkynningin hafi því gefið rangar og misvísandi 
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upplýsingar um kaupin, sem síðan voru ítrekaðar í viðtölum við SE, HMS og ÓÓ í fjölmiðlum. 

Framangreind háttsemi þeirra hafi því falið í sér brot gegn 3. tölulið 1. mgr. 117. gr. nr. 

108/2007, sem varðar refsingu samkvæmt 1. tölulið 146. gr. sömu laga. Hæstiréttur staðfesti 

dóm héraðsdóms að þessu leyti. 

Ákvörðun refsingar 

Í málinu var einnig ákært og dæmt fyrir umboðssvik og ber að hafa það í huga þegar eftirfarandi 

umfjöllun um ákvörðun refsingar er lesin. Bæði héraðsdómur og Hæstiréttur eru afdráttarlausir 

í afstöðu sinni þegar kemur að ákvörðun refsingar í málinu. Við ákvörðun refsingar lítur 

héraðsdómur til stöðu hinna ákærðu. Þannig hafi HMS og SE á þeim tíma sem brotin voru 

framin verið æðstu stjórnendur stærsta viðskiptabanka á Íslandi, MG hafi verið 

framkvæmdastjóri viðskiptabanka í samstæðu Kaupþings hf. og ÓÓ einn stærsti einstaki 

hluthafi í bankanum í gegnum félög sín. Þá lítur héraðsdómur einnig til þess að hin refsiverðu 

viðskipti hafi varðað verulegum fjárhæðum. Fram kemur að brotin eigi sér ekki hliðstæðu í 

íslenskri réttarframkvæmd. Þá er við ákvörðun refsingar litið til þess að verulegt fjárhagslegt 

tjón hafi hlotist af brotum hinna ákærðu og tekið fram að þeir eigi sér engar málsbætur. Með 

hliðsjón af þessu dæmdi héraðsdómur HMS í fangelsi í 5 ár og sex mánuði, SE var dæmdur í 

fangelsi í 5 ár og ÓÓ hlaut fangelsisdóm í 3 ár og sex mánuði. Loks hlaut MG 3ja ára 

fangelsisdóm.  

Í dómi Hæstaréttar kom fram að háttsemi hinna ákærðu hefði falið í sér alvarlegt 

trúnaðarbrot gagnvart stóru almenningshlutafélagi og leitt til stórfellds fjártjóns. Brotin gegn 

117. gr.vvl. hafi í senn beinst að öllum almenningi og fjármálamarkaðnum hér á landi í heild 

og yrði tjón það, sem leiddi af brotunum beint og óbeint, ekki metið til fjár. Þá tók Hæstiréttur 

fram að brotin væru,,stórum alvarlegri en nokkur dæmi verða fundin um í íslenskri 

dómaframkvæmd varðandi efnahagsbrot.“ Brotin hafi verið framin þaulskipulögð, drýgð af 

einbeittum ásetningi og ,,eindæma ófyrirleitni og skeytingarleysi“. Öll hafi brotin verið framin 

í samverknaði og hafi beinst að mikilvægum hagsmunum. Þá sé einnig til þess að líta að ÓÓ 

hafi átt óbeina fjárhagslega hagsmuni gegnum félag, sem var næst stærsti hluthafinn í 

Kaupþingi banka hf. Hæstiréttur tekur undir með héraðsdómi um að hinir ákærðu eigi sér engar 

málsbætur. Með hliðsjón af framangreindu og að teknu tilliti til þess að þáttur hinna ákærðu í 

þeim brotum, sem þeir voru sakfelldir fyrir, er mismikill var refsing HMS samkvæmt 

héraðsdómi staðfest af Hæstarétti, SE hlaut fjögurra ára fangelsisdóm og ÓÓ og MG voru 

dæmdir til fjögurra ára og sex mánaða fangelsisvistar. 
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4.4 Dómur Hæstaréttar þann 8. október 2015 í máli númer 456/2014 

Málavextir voru þeir að SÁ bankastjóri Landsbanka Íslands hf. (hér eftir „Landsbanki Íslands“ 

eða „bankinn“) og SES framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs bankans voru ákærð fyrir 

umboðssvik með því að hafa í sameiningu veitt félaginu Imon ehf. lán til kaupa á 250.000.000 

hlutum í bankanum á genginu 20,6 kr. á hlut þann 30. september 2008, án fullnægjandi 

trygginga fyrir endurgreiðslu lánsins. Með lánveitingunni voru þau talin hafa farið út fyrir 

heimildir sínar til lánveitinga. Þau voru einnig ákærð fyrir markaðsmisnotkun samkvæmt a. lið 

1. tl. og 2. tl. 1. mgr. 117. gr., sbr. 1. tl. 146. gr.vvl. með því að hafa ranglega látið líta svo út 

að Imon ehf. hefði lagt fé til kaupanna og bæri af þeim fulla markaðsáhættu. Þá voru SÞ og 

SG, forstöðumaður verðbréfamiðlunar hjá bankanum einnig ákærðir fyrir markaðsmisnotkun 

samkvæmt a. lið 1. tl. og 2. tl. 1. mgr. 117. gr., sbr. 1. tl. 146. gr. vvl. vegna sölu eigin viðskipta 

bankans á 200.000.000 hlutum í bankanum til Imon ehf., þann 3. október 2008 og hins vegar 

sölu eigin viðskipta bankans á 199.000.000 hlutum í bankanum til Azalea Resources Ltd., en 

þannig hafi þeir gefið eftirspurn hlutabréfa í bankanum ranglega og misvísandi til kynna. Hér 

verður ekki fjallað um þann þátt málsins sem snýr að umboðssvikum nema að því leyti sem 

nauðsyn ber til, samhengisins vegna. 

Kaup Imon ehf. á hlutum í Landsbankanum þann 30. september 2008 

Með viðskiptunum og tilkynningu þeirra sem utanþingsviðskipta til Kauphallarinnar 1. október 

2008 var ranglega látið líta svo út að fjárfestir hefði lagt fé til kaupa á rúmlega 2,23% útgefins 

hlutafjár í Landsbankanum og borið af þeim fulla markaðsáhættu. Að mati Hæstaréttar var það 

hafið yfir skynsamlegan vafa að markmiðið með sölu hlutabréfa í Landsbanka Íslands hf. í eigu 

bankans til Imon ehf. þann 30. september 2008 og veitingu láns til félagsins í því skyni hafi 

verið að losa bankann við eigin bréf sem hann hafði áður keypt í miklu magni. Þá hafi það 

verið gert með þeim hætti að salan hefði ekki áhrif til lækkunar á gengi hlutabréfa í Landsbanka 

Íslands hf. Þar sem heildarverðmæti þeirra hlutabréfa og stofnfjárbréfa sem sett voru til 

tryggingar láni til félagins var lægra en nam skuld félagsins við bankann þegar lánið var veitt 

taldi Hæstiréttur sannað að markaðsáhættan af viðskiptunum með hlutabréfin hefði, þrátt fyrir 

söluna, haldist áfram hjá bankanum og að bæði SÁ og SES hefði hlotið að vera það ljóst. Af 

þeim sökum gáfu viðskiptin, sem tilkynnt voru til Kauphallar Íslands þann 1. október 2008, 

eftirspurn og þar með verð hlutabréfa í Landsbanka Íslands hf. ranglega til kynna eða voru 

líkleg til að gera það, sbr. a. lið 1. töluliðar 1. mgr. 117. gr. laga nr. 108/2007. 
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Í dómi Hæstaréttar kom fram að bæði fyrirtækjasvið og verðbréfasvið Landsbanka Íslands 

hf. hefðu heyrt undir SÁ sem annan af bankastjórum bankans. Hann hefði því haft yfirsýn yfir 

starfsemi beggja þessara sviða, þar á meðal hin umfangsmiklu kaup bankans á eigin 

hlutabréfum. Í skýrslu SÁ fyrir héraðsdómi sagðist SÁ hafa tekið ákvörðun um að veita Imon 

ehf. lán til kaupa á hlutabréfum í Landsbanka Íslands hf. Af þeim sökum taldi Hæstiréttur SÁ 

hafa gerst sekan um brot á fyrrgreindu ákvæði laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, sbr. 1. 

tölulið 146. gr. þeirra. Í skýrslu sinni fyrir dómi kvaðst SÁ hafa tekið umrædda ákvörðun með 

hagsmuni bankans í huga þar sem tilgangurinn hafi verið að auðvelda sameiningu bankans og 

Byrs sparisjóðs, en Imon ehf. hefði verið stærsti eigandi sparisjóðsins. Að mati Hæstaréttar gátu 

slíkar hvatir að baki broti SÁ ekki geta gert það refsilaust. 

Um þátt SES segir Hæstiréttur að eins og fram hafi komið á ákvörðunarblaði sem SES 

áritaði, hafi hún staðið að ákvörðun um að veita Imon ehf. lán til kaupa á hlutabréfum í 

Landsbanka Íslands hf. Þá hafi hún jafnfram vitað að bréfin kæmu frá deild eigin fjárfestinga 

bankans. Þá segir Hæstiréttur að SES hafi hins vegar hvorki komið að sölu hlutabréfanna né 

tilkynningu um hana til Kauphallar Íslands. Ákvörðun hennar um lánveitinguna hafi þó verið 

forsenda fyrir því að af sölunni gæti orðið og hafi hún þannig átt þátt í því með liðsinni sínu að 

brot það, sem SÁ var sakfelldur fyrir, var framið, enda hafi hún hlotið að gera sér grein fyrir, 

meðal annars með setu sinni í fjármálanefnd bankans, að viðskiptin gæfu ranga mynd af verði 

bréfanna eða væru líkleg til að gera það. Með vísan til þessa dæmdi Hæstiréttur SES fyrir 

hlutdeild í broti gegn a. lið 1. töluliðar 1. mgr. 117. gr. laga nr. 108/2007, sbr. 1. tölulið 146. gr. 

og 3. mgr. 147. gr. þeirra. 

Kaup Imon ehf. á hlutum í Landsbanka Íslands hf. þann 3. október 2008 

Í málinu var SÁ og SG einnig gefin að sök markaðsmisnotkun vegna sölu á 200.000.000 hlutum 

í Landsbanka Íslands til Imon ehf., þann 3. október 2008 fyrir 19,11 kr. á hlut, en bréfin voru í 

eigu verðbréfamiðlunar bankans. Í ákæru kom fram að viðskiptin hafi gefið eftirspurn 

hlutabréfa í bankanum ranglega og misvísandi til kynna eða verið líkleg til að gera það en með 

viðskiptunum og tilkynningu þeirra sem utanþingsviðskipta til Kauphallarinnar hafi ranglega 

verið látið líta svo út að fjárfestir hefði lagt fé til kaupa á tæplega 1,79% hlut í bankanum og 

borið með því fulla markaðsáhættu á viðskiptunum þrátt fyrir að ekki hefði verið gengið frá 

fjármögnun hlutabréfakaupanna. 

Með hliðsjón af vitnisburði ÁM forstöðumanns á fyrirtækjasviði bankans þótti 

héraðsdómi sannað að SÁ hefði tekið ákvörðun um sölu hlutanna til Imon ehf. og lagði 
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Hæstiréttur það til grundvallar úrlausn sinni. Kaupverðið nam kr. 3.822.000.000 en SG var 

miðlari í viðskiptunum og tilkynnti hann þau samdægurs til Kauphallar Íslands. 

Í dómi Hæstaréttar var því slegið föstu að markmið með sölu hlutabréfanna til Imon ehf. 

hefði eins og í fyrra skiptið verið að losa Landsbanka Íslands hf. við eigin hlutabréf, sem hann 

hafði áður keypt í ríkum mæli, án þess að salan hefði áhrif til lækkunar á gengi hlutabréfa í 

bankanum. Því er slegið föstu af Hæstarétti að þann dag sem viðskiptin fóru fram hafi ekki verið 

til staðar veðrými í þeim hlutabréfum og stofnfjárbréfum, sem stóðu til tryggingar skuld 

félagsins gagnvart bankanum vegna þeirra lána er félaginu höfðu verið veitt, síðast 30. 

september það ár, en fyrir lá að ekki yrðu settar frekari tryggingar fyrir fyrirhuguðu láni til 

félagsins en veð í hinum keyptu bréfum. Markaðsáhætta af viðskiptunum með hlutabréfin, hafi 

því verið áfram hjá bankanum og hafi SÁ hlotið að vera það ljóst. Því hafi viðskiptin, gefið 

eftirspurn og þar með verð hlutabréfa í Landsbanka Íslands hf. ranglega til kynna eða verið 

líkleg til að gera það, sbr. a. lið 1. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl. SÁ hafi því með sömu röksemdum og 

greinir hér að framan um sölu hluta í bankanum til Imon ehf. þann 30. september 2008 gerst 

sekur um brot tilvitnuðu ákvæði, sbr. 1. tl. 146. gr. laganna.  

Að því er varðar þátt SG taldi héraðsdómur sannað að ÁM, forstöðumaður á 

fyrirtækjasviði, hefði upplýst SG um hin fyrirhuguðu viðskipti með hlutabréfin að kvöldi 2. 

október 2008 og einnig daginn eftir. Er þar lagt til grundvallar að í símtölunum hafi SG fengið 

upplýsingar um hvernig fjármögnun viðskiptanna væri háttað. Hæstiréttur kemst því að þeirri 

niðurstöðu að þar sem SG hafi staðið í þeirri trú, þegar hann sem miðlari viðskiptanna tilkynnti 

þau til Kauphallar Íslands, að kaup Imon ehf. á hlutabréfunum yrðu fjármögnuð að fullu með 

láni frá Landsbanka Íslands hf. án frekari trygginga fyrir láninu en með veði í bréfunum 

sjálfum, hafi honum hlotið að vera ljóst að markaðsáhættan af viðskiptum með bréfin héldist 

áfram hjá bankanum. SG var því sakfelldur fyrir brot gegn a. lið 1. tl 1. mgr. 117. gr. vvl., sbr. 

1. tl.146. gr. þeirra laga. 

Kaup Azalea Resources Ltd. á hlutum í Landsbanka Íslands hf. þann 3. október 2008 

SÁ og SG voru einnig ákærðir fyrir markaðsmisnotkun vegna kaupa Azalea Resources Ltd. á 

199.000.000 hluta í Landsbanka Íslands af verðbréfamiðlun bankans á genginu 19 krónur á hlut. 

Í ákæru kom fram að viðskiptin hafi gefið eftirspurn hlutabréfa í Landsbankanum ranglega og 

misvísandi til kynna, eða verið líkleg til að gera það, þar sem staðið hafi verið þannig að 

viðskiptunum og tilkynningu þeirra sem utanþingsviðskipta til Kauphallarinnar sama dag að 

ranglega hafi verið látið líta svo út að fjárfestir hefði lagt fé til kaupa á tæplega 1,78% hlut í 
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Landsbankanum og borið fulla markaðsáhættu af viðskiptunum, þrátt fyrir að ekki hefði verið 

gengið frá fjármögnun hlutabréfakaupanna. Kaupverðið nam kr. 3.790.452.500 en SG var 

miðlari í viðskiptunum og tilkynnti þau samdægurs til Kauphallar Íslands. 

Með sama hætti og í viðskiptum Imon ehf. þann 30. september og 3. október 2008 þótti 

ekki leika vafi á því að markmiðið með sölu hlutabréfanna til Azalea Resources Ltd. hafi verið 

að losa Landsbanka Íslands hf. við eigin hlutabréf, sem bankinn hefði áður keypt í miklu magni, 

án þess að salan hefði áhrif til lækkunar á gengi hlutabréfa í bankanum. Þar sem ætlunin var að 

fjármagna hlutabréfakaup erlenda félagsins að öllu leyti með láni frá Landsbanka Íslands hf. án 

nokkurra frekari trygginga en með veði í hlutabréfunum sjálfum þótti sannað að 

markaðsáhættan af viðskiptunum með þau hefði haldist áfram hjá bankanum. Viðskiptin, sem 

tilkynnt voru til Kauphallar Íslands, gáfu því eftirspurn og þar með verð hlutabréfa í Landsbanka 

Íslands hf. ranglega til kynna eða voru líkleg til að gera það, sbr. a. lið 1. töluliðar 1. mgr. 117. 

gr. vvl. 

Héraðsdómi þótti ósannað gegn eindreginni neitun SÁ og framburði vitna sem og öðrum 

málsgögnum að hann hefði tekið ákvörðun um viðskiptin og var hann því sýknaður af 

framangreindum sakargiftum. Hæstiréttur staðfesti þá niðurstöðu héraðsdóms með vísan til 2. 

mgr. 208. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og taldi óvíst hver hefði tekið ákvörðun 

um viðskiptin af hálfu Landsbanka Íslands hf. 

SG var hins vegar sakfelldur fyrir brot gegn a. lið 1. tl 1. mgr. 117. gr. vvl., sbr. 1. tölulið 

146. gr. þeirra laga, en ekki var talinn leika vafi á því að SG hefði verið fullkunnugt um hvernig 

að viðskiptunum var staðið og að til hafi staðið að þau yrðu að fullu fjármögnuð með láni frá 

Landsbanka Íslands hf. án frekari trygginga fyrir láninu en með veði í bréfunum sjálfum. 

Honum hafi því hlotið að vera ljóst að að markaðsáhættan af viðskiptum með bréfin héldist 

áfram hjá bankanum. Hins vegar þótti Hæstarétti ósannað að ákærði hefði vitað, þegar 

viðskiptin voru tilkynnt, að ekkert hafi orðið úr lánveitingunni til Azalea Resources Ltd. eins 

og fyrirhugað var. SG var því sakfelldur fyrir brot gegn a. lið 1. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl., sbr. 1. 

tl. 146. gr. þeirra. 

Ákvörðun refsingar 

Athygli vekur að Hæstiréttur þyngir dóm héraðsdóms, en bæði SÁ og SES voru sýknuð fyrir 

héraðsdómi. SG hlaut 9 mánaða fangelsisdóm fyrir héraðsdómi, en þar af voru 6 mánuðir 

skilorðsbundnir til tveggja ára. Leit héraðsdómur m.a. til þess við ákvörðun refsingar að liðin 

voru hátt í 6 ár frá því brot var framið. Fyrir Hæstarétti hlaut SÁ hins vegar fangelsisdóm í þrjú 
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og hálft ár, en hann var dæmdur fyrir umboðssvik vegna sölunnar til Imon ehf. þann 30. 

september 2008. Þá var hann einnig dæmdur fyrir markaðsmisnotkun vegna sömu viðskipta og 

sölu bankans á hlutabréfum til Imon þann 3. október 2008. SES var dæmd til fangelsis í eitt og 

hálft ár, en hún hlaut dóm fyrir umboðssvik vegna sölu á hlutum í Landsbanka Íslands hf. til 

Imon ehf. þann 30. september 2008. Þá var hún sakfelld fyrir hlutdeild í broti gegn a. lið 1. tl 1. 

mgr. 117. vvl., sbr. 1. tl. 146. gr. og 3. mgr. 147. gr. sömu laga, enda hafi hún hlotið að gera sér 

grein fyrir, meðal annars með setu sinni í fjármálanefnd bankans, að viðskiptin gæfu ranga 

mynd af verði bréfanna eða væru líkleg til að gera það. SG hlaut 9 mánaða óskilorðsbundinn 

fangelsisdóm í Hæstarétti en hann var sakfelldur fyrir brot gegn a. lið 1. tl.1. mgr. 117. gr. vvl., 

sbr. 1. tl. 146. gr. sömu laga vegna sölu bankans á hlutabréfum í bankanum til Imon ehf. og 

Azalea Resources Ltd. þann 3. október 2008. 
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4.5 Dómur Hæstaréttar þann 3. desember 2015 í máli númer 478/2014 

Málavextir eru þeir að JB, framkvæmdastjóri markaðsviðskipta hjá Glitni banka hf. (hér eftir 

,,Glitnir“ eða ,,bankinn“), BK starfsmaður einkabankaþjónustu Glitnis og ES verðbréfamiðlari 

hjá bankanum voru ákærðir fyrir markaðsmisnotkun með því að að hafa í sameiningu komið á 

viðskiptum með hluti í Glitni sem voru í eigu bankans, sem byggðust á blekkingum og 

sýndarmennsku og voru líkleg til að gefa eftirspurn eftir hlutum í bankanum og verð þeirra 

ranglega og misvísandi til kynna, þegar þeir létu ranglega líta svo út að félagið BK-44 ehf. 

hefði 7. nóvember 2007 lagt 3.780 milljónir króna til kaupa á 150.000.000 hlutum í Glitni. 

Einnig er ákært fyrir umboðssvik í málinu og BK var ákærður fyrir brot gegn lögum um 

ársreikninga en ekki verður fjallað um þann hluta málsins hér nema nauðsyn beri til 

samhengisins vegna. 

Hér verður fjallað um þá niðurstöðu dómsins er lýtur að markaðsmisnotkun. Í 

september 2007 var hlutur Glitnis og dótturfélags bankans í eigin bréfum komin yfir 10% en 

samkvæmt 1. mgr. 29. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, eins og ákvæðið hljóðaði á 

þeim tíma, var fjármálafyrirtæki óheimilt án samþykkis Fjármálaeftirlitsins að eiga eða taka að 

veði eigin hlutabréf umfram 10% af nafnverði innborgaðs hlutafjár, sbr. og 55. gr. laga nr. 

2/1995 um hlutafélög. Fjárfestingarfélagið G hafði gert framvirkan samning um kaup á 150 

milljónum hluta í Glitni þann 8. nóvember 2007 á genginu 30,6813. Fjárfestingarfélagið stóð 

höllum fæti og var útséð um að það gæti staðið við kaupin samkvæmt samningnum. Félagið 

BK-44 ehf. var í eigu BK, starfsmanns einkabankaþjónustu Glitnis. Í byrjun nóvember 2007 

komu ES og JB að máli við BK og spurðu hvort einhverjir af viðskiptavinum hans hjá 

einkabankaþjónustu gætu haft hug á að kaupa 150.000.000 hluti í bankanum en kaupin yrðu án 

áhættu því veittur yrði söluréttur51 á bréfunum. BK tókst ekki að finna kaupendur að hlutunum 

og var þess þá óskað að BK-44 ehf. keypti hlutina. Það gekk eftir og var gengið frá kaupum 

félagsins á 150.000.000 hlutum í Glitni banka þann 7. nóvember 2007. Gengi í viðskiptinum 

voru 25,20 kr. á hlut og seljandi var eigin viðskipti bankans. Kaup BK-44 ehf. voru að fullu 

fjármögnuð af bankanum en félagið fékk 4 milljarða kr. peningamarkaðslán til 6 mánaða fyrir 

kaupunum. Engin gögn um lánveitinguna fundust innan bankans önnur en tölvupóstur frá MA 

sem í málinu er ákærður fyrir umboðssvik, þess efnis að heimild hefði fengist til veitingar 

lánsins. Eftir viðskiptin hafði BK-44 ehf. eignast 1,01% hlut í bankanum og var félagið með 

                                                

51 Söluréttarsamningar veita rétt til að selja tiltekið verðmæti á tilgreindu tímamarki í framtíðinni á fyrirfram 
ákveðnu gengi.  
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því orðið einn af 20 stærstu hluthöfum bankans. Þann 13. mars 2008 fékk BK-44 ehf. greidda 

50 milljón króna arðgreiðslu inn á reikning félagsins. Þann 25. apríl 2008 seldi BK-44 ehf. 30 

milljónir hluta í Glitni á genginu 16,85 kr. á hluta til eigin viðskipta Glitnis. Andvirði sölunnar 

að frádreginni þóknun var notað til að greiða inn á peningamarkaðslánið. Þann 22. júlí 2008 

seldi BK-44 ehf. 120 milljónir hluta til eigin viðskipta Glitnis á genginu 14,95 kr. á hlut. 

Viðskiptin voru tilkynnt til kauphallar sem utanþingsviðskipti. Sama dag seldi bankinn BK-44 

aftur 120 milljón hluti á genginu 14,95. Eigin viðskipti bankans kaupa bréfin jafnharðan aftur 

af BK-44 á genginu 31,82 sem er langt yfir markaðsgengi bréfanna. Ekki voru greiddar 

þóknanir af þeim viðskiptum. Þá voru viðskiptin ekki tilkynnt til Kauphallar. 

Héraðsdómur slær því föstu að Glitnir banki hf. hafi fjármagnað að fullu kaup BK-44 

ehf. á 150.000.000 hlutum í bankanum með ólögmætri lánveitingu frá bankanum. Lánveitingin 

hafi farið fram án viðhlítandi trygginga og að hinir ákærðu hafi látið bankann tryggja BK-44 

ehf. algert skaðleysi af hlutabréfaviðskiptunum og lánveitingum vegna þeirra, með munnlegum 

og óskráðum sölurétti. Þannig hafi bankinn borið fulla markaðsáhættu af hlutabréfunum þó svo 

þau hafi verið seld BK-44 ehf. Þá var það einnig rakið hvernig ákærðu létu Glitni banka hf. 

kaupa bréfin til baka 22. júlí 2008 á genginu 14,95, létu síðan bankann selja BK-44 ehf. sama 

fjölda bréfa aftur sama dag og kaupa á ný samdægurs á genginu 31,82, sem var langt umfram 

gengi á markaði. Fyrir dómi héldu ákærðu því fram að þetta hefði verið gert til að efna 

söluréttarsamning við BK-44 ehf. Í dómi héraðsdóms kemur fram að þó að viðskipti með 

hlutabréf í Glitni banka hf. 7. nóvember 2007 hafi verið á markaðsgengi bréfa í bankanum á 

þeim tíma hafi þau ekki getað gefið verð þeirra fjármálagerninga réttilega til kynna þar sem 

kaupandi bréfanna hefði tryggt sér algert skaðleysi af viðskiptunum og hafi þar með ekki borið 

neina áhættu af þróun gengis bréfanna. Þar með hafi staða kaupanda hlutabréfanna verið allt 

önnur en staða annarra eigenda hlutabréfa í bankanum, sem báru venjubundna markaðsáhættu 

vegna eignarhalds á hlutabréfum í bankanum eða þeirra er áformuðu kaup á hlutabréfum í 

bankanum. Með því að tilkynna ekki um fjármögnun og um leið algert skaðleysi kaupanda af 

viðskiptunum hafi verið beitt sýndarmennsku í viðskiptum, en jafnræði í aðgengi að 

upplýsingum er grundvöllur í eðlilegri verðmyndun á verðbréfamarkaði. Í dómi héraðsdóms 

kemur fram að ákærðu hafi allir átt þátt í því að hin ólögmætu viðskipti fóru fram. Þannig hafi 

þeim borið að tryggja að hinn skipulagði verðbréfamarkaður hefði yfir að ráða upplýsingum 

um efni viðskiptanna. Héraðsdómur taldi háttsemi þeirra varða við a. lið 1.tl. og 2.tl. 1. mgr. 

117. gr. vvl., sbr. 146. gr. sömu laga. Ákærðu voru einnig sakfelldir fyrir fyrir brot gegn 2. mgr. 

117. gr. laganna, sbr. 146. gr. 
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Hæstiréttur staðfestir dóm héraðsdóms yfir ES, JB og BK að því er varðar sakfellingu 

vegna markaðsmisnotkunar með vísan til forsendna hans. Hæstiréttur breytir þó dómi 

héraðsdóms að því er varðar heimfærslu brotanna til refsiákvæða vegna ákæru fyrir 

markaðsmisnotkun og telur háttsemi ákærðu varða við a. lið 1. tl. 1. mgr. 117. gr., sbr. 1. tl. 

146. gr., vvl. Hæstiréttur rökstyður ekki þessar breytingar á heimfærslu til refsiákvæða. 

Við ákvörðun refsingar leit Hæstiréttur til þess að JB hefði verið meðal æðstu 

stjórnenda í stórum viðskiptabanka sem jafnframt var almenningshlutafélag. Varðandi ES 

kemur fram að hann hafi verið verðbréfamiðlari en þó í aðstöðu til að hrinda í framkvæmd 

þeim viðskiptum sem málið snerist um. Þá hafi BK verið bæði í senn starfsmaður bankans og 

einkaeigandi BK-44 ehf. og hafi hann notið þeirrar stöðu í viðskiptum félagsins að vera bæði í 

starfslegum og persónulegum tengslum við þá aðila sem komu þar fram af hálfu bankans. Hann 

hafi gengið til viðskiptanna í því skyni að njóta af þeim fjárhagslegs ávinnings svo sem reyndin 

hafi orðið. Í dómnum kemur fram að brot ákærðu ES, JB og BK gegn lögum nr. 108/2007 hafi 

verið stórfelld og hafi þau beinst bæði að þeim sem áttu í viðskiptum á skipulegum 

verðbréfamarkaði og öllum almenningi. Háttsemi þeirra allra hafi varðað háar fjárhæðir og 

Glitnir banki hafi því orðið fyrir stórfelldu tjóni af gerðum þeirra. Að mati Hæstaréttar áttu þeir 

sér engar málsbætur, þó þáttur þeirra í brotunum hafi verið misjafn. Hæstiréttur mildar refsingu 

héraðsdóms og taldi refsingu ES og BK hæfilega ákveðna fangelsi í 4 ár, refsing ákærða JB 

fangelsi í 3 ár og refsing ákærða MA fangelsi í 2 ár. Einn dómari skilaði sératkvæði og taldi 

rétt að vísa máli BK frá héraðsdómi.  
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4.6 Dómur Hæstaréttar þann 4. febrúar 2016 í máli númer 842/2014 

Málsatvik voru þau að SÁ, bankastjóri Landsbanka Íslands hf. (hér eftir „Landsbanki Íslands“), 

ÍG forstöðumaður eigin fjárfestinga bankans og JH og SS starfsmenn í deild eigin fjárfestinga 

hjá bankanum voru ákærðir fyrir markaðsmisnotkun skv. 117. gr. vvl. verðbréfaviðskipti fyrir 

að hafa í sameiningu í störfum sínum með tilboðum og viðskiptum fyrir eigin reikning 

Landsbanka Íslands hf. með hlutabréf útgefin af bankanum sjálfum í sjálfvirkum 

pörunarviðskiptum í viðskiptakerfi kauphallar, tryggt óeðlilegt verð og búið til verð á 

hlutabréfunum sem gáfu eða voru líkleg til að gefa eftirspurn og verð hlutabréfanna ranglega 

og misvísandi til kynna. Ákært var fyrir tímabilið 1. nóvember 2007 til 3. október 2008 eða 

samtals 228 viðskiptadaga. Í ákæru var markaðsmisnotkunin sögð framkvæmd af JH og SS en 

að undirlagi bankastjórans SÁ og ÍG forstöðumanns eigin viðskipta. Samkvæmt áhættureglum 

Landsbanka Íslands hf., sem í gildi voru á umræddu tímabili fólust verkefni deildar eigin 

fjárfestinga bankans í umsjón með veltubókarviðskiptum bankans með hlutabréf og að sjá um 

fjárfestingar í skráðum eða óskráðum bréfum. Einnig sá deild eigin viðskipta um 

sölutryggingar og viðskiptavakt á hlutabréfum. Fjármálaeftirlitið hóf rannsókn málsins í kjölfar 

ábendinga frá Kauphöllinni. 

Hluti af vörn ákærðu var að um óformlega viðskiptavakt hefði verið að ræða og að aðrir 

viðskiptabankar hér á landi hefðu stundað slík viðskipti með eigin bréf. Í dómi Hæstaréttar 

kom fram að Landsbankanum hefði sem fjármálafyrirtæki verið óheimilt samkvæmt lögum nr. 

108/2007 um verðbréfaviðskipti að stunda viðskipti með eigin hluti á skipulegum 

verðbréfamarkaði í þeim tilgangi að mynda markað með hlutina eins og um viðskiptavakt hefði 

verið að ræða. 

Í málinu var SÁ sakfelldur fyrir brot gegn a. lið 1.tl. 1. mgr. 117. gr. laganna vegna 

framangreindra viðskipta þar sem hann hefði, sem annar af bankastjórum Landsbanka Íslands 

hf. og formaður fjármálanefndar bankans, haft yfirsýn yfir hin umfangsmiklu kaup hans á eigin 

hlutabréfum og að hin umfangsmiklu kaup á eigin hlutum í bankanum hefðu ekki getað farið 

fram án vilja hans og vitundar. Þá var talið að ÍG hefði af ásetningi brotið gegn a. lið 1. tl. 1. 

mgr. 117. gr. vvl.en talið var sannað að hann hefði gefið JH og SS fyrirmæli um hvernig þeir 

ættu almennt að standa að viðskiptunum með hluti í Landsbanka Íslands hf. í kauphöll og að 

hann hefði fylgst náið með þeim. JH og SS voru sakfelldir fyrir að hafa af ásetningi brotið 

gegn.a-lið 1.tl. 1. mgr. 117. gr. vvl., sbr. 1. tl. 146. gr.sömu laga, enda yrði háttsemi þeirra ekki 

skýrð með því að lögmætar ástæður hefðu búið að baki henni eða hún verið í samræmi við 

viðurkennda markaðsframkvæmd á skipulegum verðbréfamarkaði. Ekki var talið að vafi léki á 
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því að sá mikli fjöldi tilboða, sem JH og SS hefðu gert, og þau umfangsmiklu viðskipti, sem 

þeir höfðu átt þátt í að koma á, hefðu gefið eða verið í það minnsta líkleg til að hafa gefið 

eftirspurn og verð hlutabréfa í Landsbanka Íslands hf. ranglega eða misvísandi til kynna. Með 

þeirri háttsemi hefðu þeir því af ásetningi og á refsiverðan hátt brotið gegn a. lið 1.tl. 1. mgr. 

117. gr.vvl., sbr. 1. tl. 146. gr. sömu laga, enda yrði slík háttsemi, ekki skýrð með því að 

lögmætar ástæður hefðu búið að baki henni eða hún verið í samræmi við viðurkennda 

markaðsframkvæmd á skipulegum verðbréfamarkaði. SÁ hlaut 12 mánaða fangelsisdóm fyrir 

héraðsdómi en fullnustu 9 mánaða af refsingu var frestað og skyldi sá hluti hennar falla niður 

að liðnum 2 árum frá birtingu dóms, héldi hann almennt skilorð. ÍG og JH voru dæmdir til 9 

mánaða fangelsisvistar í héraði en fullnustu 6 mánaða af refsingu var frestað og skyldi sá hluti 

falla niður að liðnum 2 árum frá birtingu dóms, að því gefnu að almennt skilorð yrði haldið af 

þeirra hálfu. SS var sýknaður fyrir héraðsdómi en fyrir Hæstarétti hlaut hann níu mánaða dóm. 

Fyrir Hæstarétti var refsing SÁ, ÍG og SS þyngd í öllum tilvikum og ekki var um 

skilorðsbindingu dóms að ræða. Þannig hlaut SÁ fangelsisdóm í eitt ár og sex mánuði, ÍG var 

dæmdur til tveggja ára fangelsisvistar og loks hlaut JH eins árs fangelsisdóm. Enginn hinna 

ákærðu hlaut skilorðsbundinn dóm samkvæmt dómi Hæstaréttar. 

 
4.7 Dómur Hæstaréttar þann 6. október 2016 í máli númer 498/2015 

Í málinu (hér eftir „Stóra Kaupþingsmálið“) voru nokkrir starfsmenn og stjórnendur Kaupþings 

banka hf. (hér eftir „Kaupþing“) ákærðir fyrir markaðsmisnotkun með hlutabréf í bankanum 

og umboðssvik í starfsemi hans á tímabilinu 1. nóvember 2007 til 8. október 2008. Ákærðir í 

málinu voru HMS forstjóri Kaupþings, SE starfandi stjórnarformaður bankans, IH forstjóri 

Kaupþings á Íslandi, MG forstjóri Kaupþings í Luxemborg, þrír starfsmenn deildar eigin 

viðskipta bankans, þeir EPS forstöðumaður eigin viðskipta bankans og starfsmenn deildarinnar 

þeir BSB og PKG. HMS, SE, IH og MG voru einnig ákærðir fyrir umboðssvik ásamt tveimur 

starfsmönnum fyrirtækjasviðs bankans, þeim BHD og BÞ. Ekki verður fjallað um 

umboðssvikaþátt málsins í ritgerðinni. Ákæruvaldið skipti málinu upp í kaup- og söluhlið. 

Kauphliðin sneri að sjálfvirkum pörunarviðskiptum sem Kaupþing átti í Kauphöll með eigin 

hlutabréf. Söluhliðin fjallaði um sölu Kaupþings á þeim bréfum sem höfðu safnast upp í 

ofangreindum viðskiptum, vegna lögbundinna takmarkana á eignarhaldi fjármálafyrirtækja í 

eigin bréfum, reglum um flöggunarskyldu og neikvæðra áhrifa á eiginfjárhlutfalli bankans. 

Bankinn losaði sig því við bréfin til að geta haldið áfram að eiga viðskipti með eigin hlutabréf 

í sjálfvirkum pörunarviðskiptum. 
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Fjármálaeftirlitið (hér eftir „FME“) beindi kæru til sérstaks saksóknara vegna ætlaðrar 

markaðsmisnotkunar með hlutabréf í Kaupþingi á tímabilinu júní 2005 til október 2008. Í 

kærunni kom fram að Kauphöll Íslands hefði í október 2008 látið FME vita af grunsamlegum 

viðskiptum í aðdraganda falls viðskiptabankanna þriggja. Þá sendi Kauphöll í janúar 2009 

minnisblað til FME þar sem viðskiptin voru útlistuð enn frekar. Í kjölfarið hóf FME rannsókn 

á málinu og voru þá komnar fram vísbendingar um afmörkuð tilfelli meintrar 

markaðsmisnotkunar sem áttu að hafa átt sér stað í aðdraganda bankahrunsins. Fljótlega 

vaknaði grunur um að deild eigin viðskipta bankans hefði haft m.a. það hlutverk að hækka 

skipulega eða styðja við gengi þeirra hlutabréfa sem gefin voru út af Kaupþingi, ekki aðeins í 

aðdraganda bankahrunsins, heldur yfir margra ára tímabil. Í kæru FME til saksóknara voru tólf 

fyrrverandi starfsmenn Kaupþings sakaðir um brot á lögum um verðbréfaviðskipti. Af þeim 

voru níu ákærðir af sérstökum saksóknara. 

Kauphliðin 

Rannsókn sérstaks saksóknara beindist fljótt að ákveðnu tímabili, þ.e. 1. nóvember 2007 til 8. 

október 2008, en þá varð mikil aukning á hlut Kaupþings á eigin hlutabréfum. Ákæruvaldið 

hélt því fram að á vegum Kaupþings hefði deild eigin viðskipta bankans keypt mikinn fjölda 

hlutabréfa í bankanum í þeim tilgangi að halda uppi verði þeirra. Var ákærðu gefið að sök að 

hafa á fyrrnefndu tímabili stundað í sameiningu markaðsmisnotkun með hlutabréf útgefin af 

bankanum, með því að setja fram tilboð og eiga viðskipti í viðskiptakerfi NASDAQ OMX 

Iceland hf.52 og í viðskiptakerfi NASDAQ OMX Stockholm AB53 sem tryggðu óeðlilegt verð, 

bjuggu til verð og gáfu eða voru líkleg til að gefa eftirspurn og verð hlutabréfanna ranglega og 

misvísandi til kynna.54 Taldi ákæruvaldið að markaðsmisnotkunin hefði verið framkvæmd af 

BSB og PKG að undirlagi HMS, SE, IH og EPS. BSB og PKG hefðu lagt fram fyrir hönd 

Kaupþings í upphafi hvers viðskiptadags, röð stórra tilboða í hlutabréf í Kaupþingi með litlu 

innbyrðis verðbili í tilboðabækur kauphallanna. Á þeim tíma sem framboð á hlutabréfunum 

varð meira en eftirspurn annarra aðila á markaðnum en bankans, hefðu þeir alla jafna mætt 

hinu aukna framboði með því að bæta við nýjum kauptilboðum jafnóðum og fyrri tilboðum 

þeirra var tekið. Þannig drógu þeir úr eða stöðvuðu verðlækkun hlutabréfanna. Einnig var talið 

                                                

52 Hér eftir „íslenska Kauphöllin“ 
53 Hér eftir „sænska Kauphöllin“ 
54 Sjá I. kafla ákæru 
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að ákærðu hafi haft áhrif á dagslokaverð hlutabréfanna með því að hækka hlutfall kaupa í 

sjálfvirkum pörunarviðskiptum55 við lok viðskiptadags og í lokunaruppboðum í kauphöllunum.  

Kaup eigin viðskipta Kaupþings á hlutabréfum í bankanum í sjálfvirkum 

pörunarviðskiptum voru talin af hálfu ákæruvaldsins umfangsmikil og kerfisbundin, enda voru 

þau verulegur hluti af heildarveltu með hlutabréf í Kaupþingi í sjálfvirkum pörunarviðskiptum 

á tímabilinu. Í ákæru segir orðrétt „Með þessum umfangsmiklu kauptilboðum og kaupum, en 

óverulegu magni sölutilboða og sölu í sjálfvirkum pörunarviðskiptum, komu ákærðu ýmist í 

veg fyrir eða hægðu á lækkun á verði hlutabréfa í Kaupþingi og mynduðu þannig gólf56 í 

verðmyndun á hlutabréfunum.“ Sú háttsemi var ólögmætt inngrip í gangverk markaðarins sem 

hafði áhrif á markaðsgengi hlutabréfa í Kaupþingi, tryggði óeðlilegt verð á hlutabréfunum á 

tímabilinu, bjó til verð á hlutabréfunum og gaf eða var líklegt til að gefa eftirspurn og verð 

hlutabréfanna ranglega og misvísandi til kynna. Þeim forsendum og lögmálum sem liggja að 

baki eðlilegri verðmyndun á skipulegum verðbréfamarkaði var raskað með því að auka 

seljanleika hlutabréfa bankans með ólögmætum hætti. Í ákæru var háttsemi ákærðu í þessum 

kafla talin varða við a. og b. liði 1. töluliðar 1. mgr. 117. gr., sbr. 1. tölulið 146. gr. vvl.  

Söluhliðin 

Í II. kafla ákæru voru HMS, SE, IH og MG ákærðir fyrir brot á a. lið 1. töluliðar og 2. tölulið 

1. mgr. 117. gr., sbr. 1. tölulið 146. gr. vvl., fyrir að hafa í sameiningu selt hlutabréf í Kaupþingi 

og látið með rangindum líta svo út að þrjú félög57, sem ýmist voru eignalaus eða með neikvætt 

eigið fé, hefðu hvert og eitt lagt fjármagn til kaupa á tilteknum fjölda hluta í bankanum og að 

þau hefðu borið fulla markaðsáhættu af viðskiptunum. Viðskiptin voru þó í raun fjármögnuð 

að fullu með lánveitingum frá bankanum og bar bankinn því, eðli málsins samkvæmt, áfram 

fulla markaðsáhættu af hlutunum. Jafnframt voru engar tryggingar fyrir hendi nema hinir seldu 

hlutir. Af þeim ástæðum þótti ákæruvaldinu ljóst að ekkert félaganna hefði haft fjárhagslega 

burði til að ráðast í svo umfangsmikil viðskipti. Vegna þeirrar háttsemi sem tiltekin er í 

umfjöllun um kauphlið málsins varð bankinn óhjákvæmilega að losa sig við hlutabréfin, til að 

halda sig innan flöggunarmarka, sbr. 93. gr. vvl.58 Þegar upp kom sú staða í rekstri bankans að 

                                                

55 Sjálfvirk pörun verður til í viðskiptakerfi kauphallar þegar samsvörun verður milli tilboða kaupenda og seljenda 
í tilboðabók. 
56 Sjá dæmi í d-lið kafla 4.12 í leiðbeiningum CESR, bls. 12. 
57 Holt Investment Group Ltd. sem skráð var á Bresku Jómfrúareyjum, Fjárfestingafélagið Mata ehf. og Desulo 
Trading Ltd. sem skráð var á Kýpur. 
58 Ef útgefandi aflar eða ráðstafar eigin hlutum skal hann birta opinberlega hlutfall eigin hluta ef öflunin eða 
ráðstöfunin leiðir til þess að hlutfallið nær, hækkar yfir eða lækkar niður fyrir 5% eða 10% atkvæðisréttar sbr. 1. 
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hann væri að nálgast eða kominn yfir 5% flöggunarmörk seldi bankinn hlutabréfin í stórum 

utanþingsviðskiptum59, en ekki á sama vettvangi og þeir höfðu verið keyptir. Talið var að með 

þessum hætti hefðu hinir ákærðu náð að koma í veg fyrir að þessi stórfelldu kaup bankans á 

eigin hlutum kæmust til vitundar þeirra þúsunda einstaklinga og félaga sem voru hluthafar í 

bankanum. 

Dómur Hæstaréttar 

Í dómi Hæstaréttar er saga bankans rakin, allt frá stofnun Búnaðarbanka Íslands hf. með lögum 

nr. 115/1941 og samruna Búnaðarbankans við Kaupþing hf. árið 2003, til þess þegar 

Fjármálaeftirlitið nýtti sér þann 9. október 2008, heimild samkvæmt 100. gr. a. laga nr. 

161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. 5. gr. laga nr. 125/200860, til að taka yfir vald 

hluthafafundar í Kaupþingi, víkja stjórn hans frá og setja bankann í slitameðferð.  

Við röksemdafærslu sína vísar Hæstiréttur að miklu leyti til umfjöllunar réttarins í 

Landsbankamálinu61 sem fjallað var um hér að ofan. Bæði hvað varðar umfjöllun um markmið 

laga um verðbréfaviðskipti sem og skýringu á ákveðnum ákvæðum laganna. Hæstiréttur skýrir 

1. tölulið. 1. mgr. 117. gr. vvl. á þann veg að það að eiga viðskipti eða gera tilboð, sem gefa 

eða eru líkleg til að gefa framboð, eftirspurn eða verð fjármálagerninga ranglega eða misvísandi 

til kynna, teljist ekki markaðsmisnotkun ef hægt er að sýna fram á að lögmætar ástæður liggi 

að baki viðskiptunum eða fyrirmælunum og að viðskiptin eða fyrirmælin hafi verið í samræmi 

við viðurkennda markaðsframkvæmd á skipulegum verðbréfamarkaði. Var þessi lögskýring 

lögð til grundvallar við úrlausn um sakargiftir á hendur ákærðu. Viðurkennd 

markaðsframkvæmd er samkvæmt 13. tölulið 2. gr. vvl.: „Framkvæmd sem eðlilegt er að gera 

ráð fyrir að sé viðhöfð á einum eða fleiri fjármálamörkuðum og Fjármálaeftirlitið hefur 

viðurkennt með þeim hætti sem kveðið er á um í reglugerð sem sett skal á grundvelli 118. gr.“, 

en ekki var búið að setja slíkt reglugerðarákvæði á þeim tíma sem ákæran málinu tók til. Einnig 

vísar Hæstiréttur til 19. gr. laga um kauphallir, en samkvæmt ákvæðinu skal kauphöll setja 

reglur um aðild að skipulegum verðbréfamarkaði þar sem gerð er grein fyrir þeim skyldum sem 

hvíla á markaðsaðilum. Reglur þessar skulu vera gagnsæjar, hlutlægar og á 

jafnræðisgrundvelli. Í þeim reglum kauphallar sem giltu á þeim tíma sem ákæran tók til, var 

                                                

mgr. Skulu þessar upplýsingar vera birtar eins fljótt og auðið er og eigi síðar en fyrir klukkan 12 næsta 
viðskiptadag eftir öflunina eða ráðstöfunina, sbr. 2. mgr.  
59 Skilgreina hugtakið 
60 Lög um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. 
61 Hrd. 842/2014 
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sjálfvirk pörun tilboða skilgreind þannig að um var að ræða „ferli í tilboðabók þar sem kaup- 

og sölutilboð eru pöruð sjálfkrafa þegar verð, magn og önnur skilyrði í tilteknu tilboði 

samsvara tilboði sem áður hefur verið skráð í tilboðsskrá.“ Þá er vísað til greinar 4.6.1 í 

reglunum, en þar sagði að tilboð sem væru skráð í tilboðaskrá, viðskipti sem parast sjálfkrafa 

og tilkynnt kauphallarviðskipti ættu að endurspegla gildandi markaðsverð verðbréfanna og 

samanstanda af raunverulegum tilboðum og viðskiptum.  

Hæstiréttur fjallar einnig um menntun ákærðu og starfsferil þeirra innan 

fjármálageirans. Má álykta af þeirri umfjöllun að líklega hafi rétturinn verið að rökstyðja það 

að um ásetningsbrot var að ræða, þar sem ákærðu væru öll sérfræðingar og höfðu flest áralanga 

reynslu af störfum innan fjármálageirans.  

Þá er einnig fjallað um það með hvaða hætti sjálfvirk pörunarviðskipti í kauphöll séu 

annars eðlis en viðskipti sem gerð eru annars staðar, til dæmis í utanþingsviðskiptum líkt og í 

þessu máli. Þegar viðskipti í kauphöll eiga sér stað þá geta margir aðilar komið að 

viðskiptunum í einu, án þess að vita hver af öðrum, og viðskiptin komast á við það að kaup- 

og sölutilboð parast sjálfkrafa ef þau samsvara tilboði sem skráð hefur verið í tilboðaskrá. Þessi 

framkvæmd tryggir að viðskiptin séu gerð milli ótengdra aðila og þannig ræðst verð á 

hlutabréfum af raunverulegu framboði og eftirspurn á markaði. Hins vegar er ekki hægt að 

tryggja slíkt þegar viðskipti eiga sér stað utan kauphallar eða skipulegs verðbréfamarkaðar. 

Vegna þessa telur dómurinn réttlætanlegt að gera greinarmun á þessum tvenns konar 

viðskiptum við mat á því hvort markaðsmisnotkun hafi í raun átt sér stað.  

Við mat á því hvort viðskipti deildar eigin viðskipta Kaupþings með eigin bréf hefði 

falið í sér markaðsmisnotkun, var talið að stjórnendur Kaupþings væru ábyrgir fyrir því að 

fyrirkomulag viðskipta bankans með eigin hluti sem bankinn hafði eignast í umfangsmiklum 

kaupum í sjálfvirkum pörunarviðskiptum, hefði verið þess eðlis sem raun bar vitni. Hlutabréfin 

hefði hæglega verið hægt að selja á sama vettvangi og bréfin voru keypt, það er í kauphöll. Sú 

leið sem farin var gerði bankanum hins vegar kleift að losna við hlutina án þess að bjóða þá til 

sölu á skipulegum verðbréfamarkaði. Var þannig hindrað að verð bréfanna réðist af 

raunverulegu framboði og eftirspurn. Ekki var talinn leika vafi á því að sá mikli fjöldi tilboða 

og þau umfangsmiklu viðskipti sem starfsmenn eigin viðskipta Kaupþings áttu þátt í að koma 

á, gáfu eða voru í það minnsta líkleg til að gefa eftirspurn og framboð bréfanna ranglega eða 
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misvísandi til kynna. Voru allir hinir ákærðu sakfelldir fyrir brot gegn a. lið 1. tl. 1. mgr. 117. 

gr., sbr. 1. tl. 146. gr. vvl.62  

Undir þáverandi forstjóra Kaupþings á Íslandi, IH, heyrði meðal annars deild eigin 

viðskipta. Var talið sannað að hann hefði gefið undirmönnum sínum almenn fyrirmæli og hefði 

beinlínis haft afskipti af einstökum viðskiptum sem ákærðir starfsmenn deildarinnar sáu um að 

framkvæma í kauphöllunum á Íslandi og í Svíþjóð og lagt á ráðin um þau. Gerðist hann þar 

með sekur um að hafa brotið af ásetningi gegn a. lið 1. töluliðar 1. mgr. 117. gr., sbr. 1. tölulið 

146. gr. vvl. HMS, forstjóri samstæðu Kaupþings og SE formaður stjórnar bankans voru einnig 

sakfelldir fyrir brot gegn a. lið 1. töluliðar 1. mgr. 117. gr., sbr. 1. tölulið 146. gr. vvl. Var það 

talið hafið yfir skynsamlegan vafa að hin umfangsmiklu viðskipti deildar eigin viðskipta 

Kaupþings hefðu ekki getað farið fram án vitundar þeirra og vilja. 

 

 

  

                                                

62 1. tl. 146. gr. kveður á um að brot gegn 1. mgr. 117. gr. varði sektum eða fangelsi allt að 6 árum. 
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5 Ályktanir af dómaframkvæmd 

Hér að framan hafa verið raktir þeir íslensku dómar þar sem sakfellt hefur verið fyrir 

markaðsmisnotkun samkvæmt 117. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Í þessum kafla 

verður leitast við að draga ályktanir af dómunum og skoða þau atriði sem þeir eiga sameiginleg. 

Það voru nokkur atriði sem virtust vera rauði þráðurinn í þeim dómum sem fjallað hefur verið 

um í ritgerðinni. Flestir dómarnir eiga það sameiginlegt að litið er til þess við ákvörðun 

refsingar hver staða viðkomandi var innan bankanna. Sem dæmi má nefna Al Thani málið63, 

þar sem Hæstiréttur talar um að tveir hinna ákærðu hafi verið æðstu stjórnendur í stærsta 

viðskiptabanka á Íslandi, einn var framkvæmdastjóri viðskiptabanka í samstæðu Kaupþings hf. 

og sá fjórði var einn stærsti einstaki hluthafi í bankanum. Í Sjóðsstjóri II64 var það talið ákærðu 

til refsiþyngingar að þeir voru sérfræðingur á sínu starfssviði og þeim vörnum þeirra hafnað 

sem sneru að vanþekkingu á réttarreglum á fjármálamarkaði. 

Í ljósi dóms Hæstaréttar í Imon málinu65 má velta því upp hvort miðlari sem framkvæmir 

viðskipti og tilkynnir til Kauphallar, sé skylt að afla sér upplýsinga um fjármögnun þeirra. Í 

málinu hélt miðlari uppi þeirri málsvörn að honum hafi ekki borið skylda til að afla sér slíkra 

upplýsinga. Dómurinn féllst ekki á þessar varnir en talið var ljóst að hann hefði vitað hvernig 

fjármögnun viðskiptanna væri háttað. Í því samhengi má velta vöngum yfir því hvernig dæmt 

hefði verið í málinu ef miðlaranum hefði ekki verið kunnugt um fjármögnun viðskiptanna. Ef 

til vill má draga þann lærdóm af þessu að jafnvel þó fjármögnun viðskipta falli utan 

starfsskyldna miðlara þá skiptir máli ef vitneskjan um fjármögnun viðskiptanna er fyrir hendi. 

Við ákvörðun refsingar miðlarans í þessu tiltekna máli var litið til stöðu hans sem 

forstöðumanns verðbréfamiðlunar Landsbanka Íslands. Þá vaknar upp sú spurning hvort 

dómstólar ákvarði vægari refsingu ef í hlut eiga miðlarar sem hafa ekki stöðu forstöðumanns. 

Svo virðist ekki vera ef litið er til dóms Hæstaréttar í BK-44 málinu66. Í því máli var „óbreyttur“ 

miðlari dæmdur fyrir markaðsmisnotkun. Í dómnum var tekið fram að miðlarinn hafi verið í 

aðstöðu til að hrinda viðskiptunum í framkvæmd. Það virðist því duga til eitt og sér að vera í 

aðstöðu til að framkvæma viðskiptin sem miðlari. Í þessu sambandi má einnig nefna Stóra 

Kaupþingsmálið67, en þar voru tveir starfsmenn eigin viðskipta Kaupþings, sem höfðu 

                                                

63 Sjá nánari umfjöllun í kafla 4.3.  
64 Sjá nánari umfjöllun í kafla 4.2. 
65 Sjá nánari umfjöllun í kafla 4.4. 
66 Sjá nánari umfjöllun í kafla 4.5. 
67 Sjá nánari umfjöllun í kafla 4.7. 
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tiltölulega litla starfsreynslu innan fjármálageirans og stuttan starfsaldur innan bankans, 

dæmdir fyrir markaðsmisnotkun. Hæstiréttur virðist í þessu tilfelli ekki taka tillit til þessa við 

mat á því hvort aðili hafi gerst sekur um markaðsmisnotkun, þó svo að færa megi fyrir því rök 

að viðkomandi starfsmaður hafi einungis verið að fylgja fyrirmælum yfirmanna sinna. 

Það er einnig ljóst eftir lestur þeirra dóma sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð að ekki 

þýðir að bera fyrir sig vanþekkingu á gildandi reglum eða að um sé að ræða viðurkennda 

markaðsframkvæmd. Í þessu samhengi má nefna bæði Stóra Landsbankamálið68 og Stóra 

Kaupþingsmálið. Í þeim báru ákærðu við að viðskiptin hafi staðið yfir í langan tíma án 

athugasemda frá eftirlitsaðilum. Má þá velta því upp hvort saknæmisskilyrði hafi verið 

uppfyllt, til dæmis hvað varðar starfsmenn eigin viðskipta Kaupþings.  

Í Imon málinu var það hluti af vörn framkvæmdarstjóra fyrirtækjasviðs Landsbanka Íslands, 

að það væri brot á bankaleynd að tilkynna um lánveitingar til viðskiptavina en dómurinn tók 

ekki á þessu atriði. Dómstólar hafa raunar ekki tekið afstöðu til þessa í sambærilegum málum 

og því má velta upp hvernig hægt sé að halda í bankaleynd á sama tíma og upplýst er um 

hvernig viðskipti eru fjármögnuð. 

Hægt er að bera íslenska Sjóðsstjóri I69 málið saman við hið danska AGF mál70 frá árinu 2001. 

Þar var aðili dæmdur fyrir markaðsmisnotkun, en hann hafði átt viðskipti við sjálfan sig í 

gegnum ýmis félög sem hann ýmist átti sjálfur eða stjórnaði sem framkvæmdastjóri. Hinn 

ákærði játaði háttsemi sína og gaf þá skýringu að hann hefði verið ósáttur við verðmyndun 

hlutabréfanna á markaði.71 Í málunum báru ákærðu við að ástæða viðskiptanna hafi verið að 

„hífa upp gengið“ vegna óánægju með þróun á verðmyndun fjármálagerninganna. Í danska 

málinu var ákærði látinn sæta 30 daga skilorðsbundnu fangelsi og þurfti að greiða fjársekt. 

Þessu var þó hnekkt fyrir Hæstarétti þar í landi með þeirri útskýringu að almennt væri refsing 

fyrir brot af þessu tagi ekki skilorðsbundin.72 Í íslenska málinu var refsing ákærða 12 mánaða 

skilorðsbundið fangelsi en ástæðan fyrir skilorðsbindingu var sú að liðin væru rúm 2 ár frá 

framningu brotanna. Máli þessu var ekki áfrýjað til Hæstaréttar svo ekki er hægt að vita hvort 

Hæstiréttur Íslands hafi farið að fordæmi Hæstaréttar Danmerkur hvað varðar það að 

                                                

68 Sjá umfjöllun í kafla 4.6.  
69 Sjá umfjöllun um dóminn í kafla 4.1. 
70 UfR. 2003, bls. 578 HD 
71 Jesper Lau Hansen, Nordic financial market law: The regluation of the financial markets in Denmark, Finland, 
Iceland, Norway and Sweden (1. útg., DJØF Publishing Copenhagen 2003) 123-124. 
72 Jesper Lau Hansen, Værdipapirhandelsloven med kommentarer: Bind 2 (9. útg., Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag 2013) 448.  



 34 

óskilorðsbinda refsinguna, en íslenski dómurinn er kveðinn upp tveimur árum á eftir hinum 

danska.  

Árið 2007 gekk dómur í hinu svokallaða Day Trader máli.73 Þar var maður sem var 

mjög virkur fjárfestir á verðbréfamarkaði dæmdur fyrir markaðsmisnotkun. Lagði hann fram 

blekkjandi kauptilboð í 200 hluti af tilteknum hlutabréfum í gegnum netbanka og selt nokkrum 

mínútum síðar 900 hluti í sama útgefanda gegnum annað viðskiptakerfi en netbankann. 

Maðurinn afturkallaði kauptilboð sitt í 200 hlutina sem hann lagði fram í netbankanum, 

jafnskjótt og hann hafði selt 900 hluti. Þessi háttsemi fellur vel að d-lið kafla 4.11 í 

leiðbeiningum CESR.74 Ekki er til staðar raunverulegur vilji til að eiga viðskipti heldur er eini 

tilgangurinn með tilboðunum að gefa eftirspurn eða framboð tiltekinna fjármálagerninga 

ranglega til kynna. Tilboðin eru svo dregin til baka áður en þeim er tekið.75 Ekki hefur reynt á 

nákvæmlega þessa tegund markaðsmisnotkunar fyrir íslenskum dómstólum, en svipar þó 

nokkuð til dóms Hæstaréttar í Sjóðsstjóri II sem fjallað var um hér að framan. Í því máli voru 

kauptilboðin í skuldabréf Exista ekki dregin til baka en í staðinn voru þau sett rétt fyrir lokun 

markaðar og ekki gert ráð fyrir að gengið yrði á tilboðin. 

  

                                                

73 Dómur bæjarþings Frederiksberg frá 4. október 2007. 
74 CESR/04-505b, 11. 
75 Í leiðbeiningum CESR kallast þessi háttsemi: „Placing orders with no intention of executing them.“ 
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að fjalla um þau íslensku dómsmál sem lúta að 

markaðsmisnotkunarákvæði 117. gr. vvl. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar var fjallað almennt um fyrrnefnt ákvæði og tekið mið af 

þróun þess fyrir og eftir efnahagshrun. Afleiddri löggjöf var gerð skil þar sem annars vegar var 

fjallað um MAD tilskipunina og hins vegar MAR reglugerðina sem hefur tekið við 

tilskipuninni í aðildarríkjum ESB, en ekki er búið að innleiða ákvæði reglugerðarinnar í 

íslenskan rétt. Fjármálakreppan sýndi að það voru ýmsir vankantar á gagnsæi og starfsemi 

fjármálamarkaða í Evrópu og var unnið að því að styrkja það regluverk sem gilti um 

verðbréfamarkaði. 

Í þriðja kafla er fjallað um hugtakið markaðsmisnotkun og hvernig það birtist í 1. mgr. 

117. gr. vvl., markmið með banni við markaðsmisnotkun og þrjár tegundir 

markaðsmisnotkunar. Markmið með banni við markaðsmisnotkun er meðal annars að stuðla 

að heilindum á fjármálamörkuðum og auka traust fjárfesta til þeirra sbr. 12. gr. forsendna MAD 

tilskipunarinnar og þeir hagsmunir sem bann við markaðsmisnotkun er ætlað að vernda felst í 

heildarvirkni fjármálamarkaðarins. Það liggur í augum uppi að almenningur vill ekki stunda 

viðskipti á fjármálamörkuðum ef hann treystir ekki þeim upplýsingum sem þar er að finna. 

Í fjórða kafla og fimmta kafla er ítarleg umfjöllun um íslensku 

markaðsmisnotkunarmálin. Eftir að hafa lesið þá dóma sem fjallað er um í kafla fjögur, má 

glöggva sig á því að íslenskir dómstólar líta brot gegn 117. gr. vvl. alvarlegum augum og liggja 

þungar refsingar við slíkum brotum.  

Líkt og áður sagði er það meginforsenda verðbréfaviðskipta að fjárfestar beri traust til 

fjármálamarkaða. Íslensku dómarnir eiga það flestir sammerkt að talað er um stórfelld brot og 

að þau hafi beinst bæði að þeim sem áttu í viðskiptum á skipulegum verðbréfamarkaði og öllum 

almenningi. Háttsemi ákærðu í málunum hafi varðað háar fjárhæðir og bankarnir hafi því orðið 

fyrir stórfelldu tjóni af gerðum þeirra, sem og hluthafar.  

  



 36 

7 Heimildaskrá 

Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Codex 2009) 

——, „Hvað er markaðsmisnotkun?“ (2009) 1 Tímarit lögfræðinga 5 

——, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti“ (2008) 5 Tímarit Lögréttu 111 

Andri Fannar Bergþórsson, „Markaðsmisnotkun við opnun og lokun markaðar“ (2012) Tímarit 

lögfræðinga 51 

Committee of Wise Men, „Final report of the committee of wise men on the regulation of 

European securities markets“ (European Commission, 15. febrúar 2001) 

<http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/lamfalussy/wisemen/final-report-wise-

men_en.pdf> (Lamfalussy Report)  

Jesper Lau Hansen, Informationsmisbrug: En analyse af de centrale bestemmelser i børsrettens 

informationsregime (1. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2001) 

——, Nordic financial market law: The regluation of the financial markets in Denmark, 

Finland, Iceland, Norway and Sweden (1. útg., DJØF Publishing Copenhagen 2003)  

——, Værdipapirhandelsloven med kommentarer: Bind 2 (9. útg., Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag 2013) 

Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 

Páll Friðriksson, „Nýjar lagareglur um innherja og meðferð innherjaupplýsinga“ [2015] Vefrit 

Fjármálaeftirlitsins <https://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal-27-april--2015.pdf>  

Schaumburg-Müller P og Werlauff E, Børs- og kapitalmarkedsret (4. útg., Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag 2008) 


