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Útdráttur  

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á það hvort að notkun innherjaupplýsinga sé 
skilyrði þess að um innherjasvik sé að ræða í skilningi 1. tl. 1. mgr. 123. gr. laga nr. 108/2007 
um verðbréfaviðskipti. Orðalag innherjasvikaákvæðisins hefur tekið þó nokkrum breytingum í 
gegnum tíðina og var skilyrðið um notkun fellt á brott úr íslensku lögunum árið 2002 eftir dóm 
Héraðsdóms Reykjavíkur í málinu S-601/2001. Núgildandi ákvæði um innherjasvik er þar af 
leiðandi ekki í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 2003/6/EB (MAD) sem 
það byggir á. 
 Í upphafi verður fjallað um þýðingu og þróun Evrópureglna á þessu sviði með sérstakri 
áherslu á hugtakið notkun. Verður því næst gerð grein fyrir þróun löggjafar um 
verðbréfaviðskipti hér á landi og þeim breytingum sem hafa orðið á orðalagi 
innherjasvikaákvæðisins í gegnum tíðina. 
 Aðaláhersla ritgerðarinnar lýtur að því að leiða í ljós hvort notkun sé nú þegar forsenda 
innherjasvika á Íslandi þó ekki sé kveðið á um það berum orðum í innherjasvikaákvæði 
verðbréfaviðskiptalaga. Í því samhengi er fjallað ítarlega um hugtakið notkun og hvaða 
háttsemi kemur til með að falla utan innherjasvika við tilkomu MAR þegar að hugtakið notkun 
verður á ný orðað með beinum hætti í texta lagaákvæðisins. 
 Eftir greiningu á viðeigandi lögskýringargögnum og skrifum fræðimanna um málefnið 
var sú ályktun dregin að notkun sé forsenda innherjasvika á Íslandi. Innleiðing MAR mun 
staðfesta þann skilning og draga úr þeirri óvissu sem hefur ríkt um þessi málefni. 
 
  



 ii  

 

Abstract 

The main purpose of this bachelor‘s thesis is to clarify whether the use of inside information is 
the prerequisite for having commited illegal insider trading in understanding of 1. tl. paragraph 
1. Article 123 Act no. 108/2007 on Securities Transactions. The language of the insider trading 
provision has changed over time and the prerequisite of use was removed from the insider 
trading provision in 2002 after a judgment by the District Court of Reykjavík in the case S-
601/2001. The current provision on insider trading is therefore not in accordance with Council 
Directive (EC) 2003/6 of the European Parliament and of the Council of 28. January 2003 on 
insider dealing and market manipulation (MAD), from where it derives its origins.  
 In the beginning of the thesis the meaning and development of the European rules for 
this matter will be reviewed with particular emphasis on the concept use. Following that will 
be the discussion of the development of legislation on securities trading in Iceland and the 
language revisions of the insider trading provision. 
 The main focus of the thesis is the possible consequences of the entry into force of the 
Market abuse regulation of the European Parliament and of the Council nr. 596/2014 (MAR) 
will have on the icelandic provision on insider dealing, when the concept of use will be directly 
stated in the text of the legislative provision. In that context, the concept of use is accounted 
for in detail and discussed which conduct will not fall under the insider trading provision 
anymore. In addition, it will be examined whether use is already a prerequisite for insider fraud 
in Iceland, even though it is not stated in the provision. 
 After analyzing the relevant legal data and published legal literature on the subject, the 
conclusion was drawn that use is, in fact a prerequisite for insider fraud according to icelandic 
legislation. The implementation of MAR will help to substantiate this understanding and 
reduce the uncertainty that has arisen around these issues. 
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1. Inngangur 
Ákvæði laga um viðskipti innherja fara með eitt af aðalhlutverkunum á sviði löggjafar á 

fjármálamarkaði, bæði í innlendu og alþjóðlegu samhengi.1 Markvisst hefur verið unnið að því 

í Evrópu síðustu ár að efla löggjöf um fjármálamarkað. Evrópusambandið (hér eftir ESB) hefur 

á undanförnum misserum verið gefin út fjöldi tilskipana og reglugerða um fjármálamarkaðinn.2 

Í formálum þeirra tilskipana ESB sem hafa verið innleiddar á Íslandi má sjá að mikil áhersla er 

lögð á mikilvægi þess að byggja upp traust og trúverðugleika í kringum fjármálamarkaðinn, sé 

svo til háttað getur það virkað sem hvatning fyrir fjárfesta að setja inn fjármagn á markað. 

Nauðsynlegt þykir því að skýrar leikreglur gildi um viðskipti innherja og virkt eftirlit sé með 

þeim. 

 Í lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti er að finna reglur um meðferð 

innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. Helsta markmið laga þessara er að vernda 

viðsemjanda innherja, útgefanda verðbréfanna og verðbréfamarkaðinn. Mikilvægustu 

verndarhagsmunirnir eru hagsmunir verðbréfamarkaðarins í heild.3 

Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 123. gr. verðbréfaviðskiptalaga er innherja óheimilt að stunda 

viðskipti með fjármálagerninga búi hann yfir innherjaupplýsingum. Ákvæðið hefur hins vegar 

tekið þó nokkrum breytingum, einkum vegna breytinga sem gerðar voru með lögum nr. 

39/2002 til breytinga á lögum nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti. Þau lög voru sett í kjölfar 

dóms Héraðsdóms Reykjavíkur frá 29. október 2001 í máli nr. S-601/2001 (Skeljungsmálið). 

Orðalagið um að innherji þyrfti að hafa nýtt innherjaupplýsingar til öflunar verðbréfa til að 

geta gerst sekur um innherjasvik var fellt út lögum. Núgildandi lög gera því ekki ráð fyrir að 

notkun innherjaupplýsinga sé skilyrði innherjasvika, og er ákvæðið því ekki í samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 2003/6/EB (hér eftir nefnd MAD), né við löggjöf í 

aðildarríkjum ESB þar sem MAR tók gildi 3. júlí 2016. 

Helsta markmið þessarar ritgerðar er að leiða í ljós hvaða breytingar líklegt er að tilkoma MAR 

á Íslandi muni hafa á 1. tl. 1. mgr. 123. gr. verðbréfaviðskiptalaga til að mynda hvort breytt 

orðalag um notkun muni hafa einhverjar breytingar í för með sér varðandi það hvaða háttsemi 

flokkast undir innherjasvik á Íslandi. Jafnframt verður fjallað um það hvort notkun sé nú þegar 

skilyrði fyrir innherjasvikum. 

                                                
1 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 36. 
2 Páll Friðriksson, Nýjar lagareglur um innherja og meðferð innherjaupplýsinga, (2015) 4 (1) Vefrit 
Fjármálaeftirlitsins. 
3 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 581 – 233. mál. 
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 Í fyrsta kafla ritgerðarinnar, nánar tiltekið kafla 2, verður gerð grein fyrir því hvernig 

þróunin hefur verið á Evrópureglum um innherjasvik og hvaða þýðingu Evrópuréttur hefur 

fyrir þær reglur er gilda hér á landi á þessu sviði. Jafnframt verður fjallað um það í 3. kafla 

hvernig reglur um innherjasvik í íslenskum rétti hafa þróast og helstu breytingar sem hafa verið 

gerðar þar á, afleiðingar þeirra breytinga og stöðuna í dag.  

Kjarni ritgerðarinnar er í 4. kafla, í kafla 4.2. er fjallað um það hvort notkun sé nú þegar 

forsenda innherjasvika á Íslandi þó ekki sé kveðið á um það berum orðum í 

innherjasvikaákvæði verðbréfaviðskiptalaga. Umfjöllun í kafla 4.3. er fyrst og fremst almenn 

umfjöllun um það hvernig staðið er að innleiðingu reglugerða ESB í landsrétt í því ljósi að 

MAR er reglugerð en ekki tilskipun og ólík sjónarmiða eiga við um innleiðingu reglugerða en 

gilda um innleiðingu tilskipana. Í kafla 4.4. er fjallað um það að hugtakið notkun verði á ný 

hluti af orðalagi innherjasvikaákvæðisins við innleiðingu MAR. Ítarlega er fjallað um hugtakið 

notkun í kafla 4.5. og hvaða háttsemi fellur þar undir og felur í sér innherjasvik. Í kafla 4.5. er 

auk þess fjallað um þær breytingar á réttarstöðu er varðar innherjasvik sem tilkoma og 

innleiðing MAR í íslenskan rétt mun hafa í för með sér og tekið til skoðunar hvaða háttsemi 

líklegt er að muni ekki lengur teljast innherjasvik á Íslandi.  

Í ritgerðinni er stuðst við innlenda löggjöf um verðbréfaviðskipti, og þær reglur 

Evrópuþingsins og -ráðsins sem innlend löggjöf hefur að mestu leyti mótast af. Jafnframt 

verður stuðst við skriffræðimanna og litið til dómaframkvæmdar eftir því sem við á. 
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2. Þróun Evrópureglna um innherjasvik 

2.1. Þýðing Evrópuréttar 
Þær reglur er gilda hér á landi um innherjasvik hafa mótast að mestu leyti af innleiðingu 

tilskipana Evrópþingsins og ráðsins. Þeir sem hafa hug á því að kynna sér löggjöf um 

verðbréfaviðskipti geta ekki látið við sitja að kynna sér eingöngu íslenska löggjöf og dóma- og 

stjórnsýsluframkvæmd. Vegna bakgrunns reglnanna þykir nauðsynlegt að kynna sér jafnframt 

frumheimildir í löggjöf Evrópusambandsins og þau lögskýringargögn er liggja þeim til 

grundvallar. Auk þess þarf að líta til dóma sem kveðnir hafa verið upp af Evrópudómstólnum, 

þar sem reynt hefur á túlkun reglnanna sem og túlkunarsjónarmið sem sett hafa verið á laggirnar 

innan Evrópusambandsins með það að markmiði að stuðla að samræmdri innleiðingu og 

framkvæmd þeirra. Þessi þörf endurspeglast í þeirri reglu sem staðfest hefur verið í íslenskri 

dómaframkvæmd, að við skýringu landsréttar skuli skýra hann til samræmis við þjóðarétt.4 

Miklar sviptingar urðu á verðbréfamörkuðum í Evrópu vegna einkavæðingarbylgjunnar 

sem átti sér stað á meginlandi þess á árunum 1980-1990. Einkavæðingin á Íslandi hófst upp úr 

1990 og í  tengslum við hana og ýmsar breytingar sem voru gerðar að lögum til að stuðla að 

aukinni þátttöku almennings í atvinnurekstri, fór almenningur að verða mun virkari þátttakandi 

á hlutabréfamarkaði. Því bar nauðsyn til að settar yrðu skýrar reglur á þessu sviði til að stuðla 

að jafnræði fjárfesta og vernda hagsmuni þeirra gegn hvers kyns misnotkun. Þótti þetta 

nauðsynlegt til að stuðla að því að fjárfestar bæru traust til verðbréfamarkaðarins og væru þar 

af leiðandi frekar tilbúnir til að setja sparifé sitt inn á hann. Innan Evrópusambandsins þótti á 

þessum tíma nauðsynlegt að samræma leikreglur milli aðildarríkja. Þessi þörf á samræmdum 

reglum varð uppspretta fjölda tilskipana og reglugerða sem samþykktar hafa verið af hálfu 

Evrópusambandsins á þessu sviði á undanförnum árum og áratugum.5 

Evrópska efnahagssvæðið (EES) var stofnað árið 1994 með samningi milli EFTA-

ríkjanna og Evrópubandalagsins og fengu EFTA/EES ríkin þar með aðild að innri markaði 

Evrópubandalagsins og skuldbundu sig til að innleiða réttarreglur ESB á þeim sviðum sem 

samningurinn nær til.6 Vegna aðildar Íslands að EES-samningnum hefur þurft að innleiða 

fjölda þessara tilskipana Evrópusambandsins í íslenska löggjöf og má í raun segja að frá og 

með árinu 1993 hafi smíði á reglum er gilda á verðbréfamarkaði færst að mestu leyti frá Íslandi. 

                                                
4 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar: kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu laga. 
(Reykjavík 2008) 261 og 329. 
5 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 36. 
6 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins: 
Megindrættir, (Hið íslenska bókmenntafélag 2011) 117.  
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Þær breytingar er hafa verið gerðar á innlendri löggjöf um verðbréfaviðskipti hafa nánast 

eingöngu verið vegna innleiðingar á tilskipunum og reglugerðum sem hafa verið samþykktar 

af hálfu Evrópusambandsins og sameiginlega EES-nefndin hefur samþykkt að verði teknar upp 

í EES-samninginn.7 Þar að auki er kveðið á um það í 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið að skýra skuli ,,lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við 

EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja.’’ 

Liggur því beinast við að gera grein fyrir þeim evrópureglum sem hafa haft hvað mest 

áhrif á íslenskan rétt. Leitast verður við að varpa ljósi á þróun þessara evrópureglna með 

sérstöku tilliti til þess skilyrðis sem kveður á um notkun innherjaupplýsinga. 

2.2. Innherjatilskipunin frá 1989 
Í nóvember 1989 tók gildi Innherjatilskipun Evrópuráðsins8 eftir að umræður höfðu verið uppi 

innan Evrópuþingsins um nauðsyn þess að setja aðildarríkjum Evrópusambandsins samræmdar 

reglur um innherjaviðskipti. Fyrir tilkomu Innherjatilskipunarinnar var í aðildarríkjum 

Evrópusambandsins annað hvort ekki að finna ákvæði um viðskipti innherja, eða að þau voru 

mjög misjöfn milli landa hins vegar.9 Mikil samstaða var því innan Evrópusambandsins á 

þessum tíma um að nauðsynlegt þætti að setja samræmdar reglur á þessu sviði eins og áður 

sagði. Aðildarríkjum Evrópubandalagsins var skylt að laga löggjöf sína að 

Innherjatilskipuninni frá 1989 fyrir 1. júní 1992, sbr. 1. mgr. 14. gr. tilskipunarinnar. 

Af formála Innherjatilskipunarinnar má draga þá ályktun að einungis misnotkun 

innherjaupplýsinga væri óheimil sbr. 1. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar sem kveður á um bann við 

viðskiptum innherja á meðan þeir ráða yfir innherjaupplýsingum.  

Í íslenskri útgáfu á tilskipuninni segir: 

Aðildarríkin skulu banna sérhverjum þeim aðila sem hefur aðgang að innherjaupplýsingum: […] 
að nýta þær til öflunar eða ráðstöfunar sjálfum sér eða þriðja aðila til framdráttar, beint eða 
óbeint, á framseljanlegum verðbréfum útgefanda eða útgefenda sem þessar upplýsingar taka til.10 

                                                
7 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga, (Bókaútgáfan Codex 2009) 37-39. 
8 Council Directive 89/592/EEC of 13. November 1989 coordinating reglulations on insider dealing [1989] OJ 
L 334/30. Hér eftir innherjatilskipunin frá 1989. 
9 Þetta kemur fram í formála Innherjatilskipunarinnar. ,,Whereas in some Member States there are no rules or 
regulations prohibiting insider dealing and whereas the rules or regulations that do exist differ considerably 
from one Member State to another.’’ 
10 Council Directive 89/592/EEC of 13. November 1989 coordinating reglulations on insider dealing [1989] OJ 
L 334/30. 
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Þegar að litið er til ensku útgáfu tilskipunarinnar má sjá að notast er við orðalagið ,,taking 

advantage of that information with full knownledge of the facts’’ í 2. gr. tilskipunarinnar11. 

Túlka má orðalag ensku útgáfunnar sem svo að með því sé átt við að nýta sér  eða nota 

innherjaupplýsingar. Evrópudómstólinn hefur túlkað orðalagið svo að það geti falið í sér 

þann misskilning að ásetningur innherja sé skilyrði þess að um innherjasvik sé að ræða sbr. 

Dómur Evrópudómstólsins dags. 23. desember 2009 í máli C-45/08 (Spector)12.  

Í Spector málinu vísaði dómurinn til þeirra vandamála sem hefðu komið upp í 

framkvæmd aðildarríkjanna við túlkun á Innherjatilskipuninni frá 1989, en eins og áður sagði 

var það skilyrði innherjasvika samkvæmt henni að sá sem byggi yfir innherjaupplýsingum 

og ætti viðskipti hefði nýtt þær með fullri vitneskju um staðreyndir máls (e. by taking 

advantage of that information with full knownledge of the facts). Í forsendum dóms 

Evrópudómstólsins var bent á að þetta hefði í sumum aðildarríkjum haft þær afleiðingar í för 

með sér að gerðar hefðu verið kröfur um tiltekna huglæga afstöðu gerandans, voru því gerðar 

breytingar á ákvæðinu sem vikið verður að hér síðar.13 

2.3. MAD tilskipunin frá 2003 

2.3.1. Almennt 

MAD tilskipun Evrópuþingsins var leidd í íslensk lög með gildistöku laga nr. 31/2005 og leysti 

þar með af hólmi hina gömlu Innherjatilskipun frá 1989.14 Innleiðingin á MAD tilskipuninni 

var fyrsta löggjöfin frá Evrópusambandinu sem byggðist á svokölluðu Lamfalussy-ferli. Þá 

setti Evrópuráðið á fót nefnd um eftirlit með evrópskum verðbréfamarkaði undir forystu Baron 

Alexandre Lamfalussy, var nefndin kölluð nefnd vísdómsmanna á sviði evrópskra reglna á 

verðbréfamarkaði. Lagði nefndin til setningu reglna og fyrirhugaði nýja nálgun með það að 

markmiði að skapa einsleitni og samræmi í starfsemi verðbréfamarkaða og bregðast við mikilli 

framþróun á þessum mörkuðum.15  

                                                
112. gr. Innherjatilskipunarinnar frá 1989 er svohljóðandi: ,,Each Member State shall prohibit any person who: 
[...] posses inside information from taking advantage of that information with full knowledge of the facts by 
acquiring or disposing of for his own acount or for the account of a third party, either directly or indirectly, 
transferable securities of the issuer or issuers to which that information relates.’’ 
12 Hér eftir vísað til sem Spectormálið. 
13 Sjá um þetta nánari umfjöllun í kafla 2.3.1. um Spectormálið. Slíkur misskilningur átti sér stað í dómi 
Héraðsdóms Reykjavíkur frá 29. október 2001 í máli nr. S-601/2001 sem vikið verður að í kafla 3.3.1.  
14 Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28. january 2003 on insider dealing 
and market manipulation (market abuse) [2003] OJ L 096/16. 
15Ækonomi- og Erhvervsministeriet, Betænkning om insiderhandel: Betænkning nr. 1521 (Finanstilsynet júlí 
2010). 
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Lamfalussy ferlið samanstóð af fjórum stigum og á grundvelli Lamfalussy-ferlisins 

hafa verið settar fjórar innleiðingartilskipanir auk MAD tilskipunarinnar og segja má að með 

innleiðingu þeirra í íslenskan rétt hafi grunnurinn verið lagður að núgildandi löggjöf um 

innherjaviðskipti.16  Talið var að samfara framförum á sviði fjármála og tækni yrðu til fleiri 

hvatar og aðferðir til markaðssvika og sá lagarammi Evrópusambandsins sem þá var í gildi hafi 

verið ófullnægjandi til að vernda heildarvirkni markaðarins.17 Lagakröfur aðildarríkjanna voru 

mismunandi milli ríkja sem skapaði óvissu og í sumum aðildarríkjum var ekki að finna neina 

löggjöf þar sem tekið var á málum eins og verðsamráði og miðlun misvísandi upplýsinga.18 

Þótti því sökum breytinga á fjármálamörkuðum og á löggjöf Evrópusambandsins frá því að 

Innherjatilskipunin frá 1989 um samræmingu á reglum um innherjaviðskipti var samþykkt, 

nauðsynlegt að setja nýja tilskipun til að tryggja samræmi löggjafar um markaðssvik. Með því 

væri komið í veg fyrir að smugur væru á löggjöf Evrópusambandsins sem gætu nýst til 

ólögmæts athæfir líkt og innherjasvika og markaðsmisnotkunar sem kæmi í veg fyrir tiltrú 

almennings á markaðnum og raskaði gagnsæi markaðarins.19 

 Í formála MAD tilskipunarinnar er tekið fram að til markaðssvika teljist innherjasvik 

og markaðsmisnotkun og markmið löggjafar um  innherjasvik væri það sama og með löggjöf 

um markaðsmisnotkun, það er að segja að tryggja heildarvirkni fjármálamarkaða 

Evrópusambandsins og auka tiltrú fjárfesta á þessum mörkuðum. Bæri því að setja 

sameiginlegar reglur til að berjast bæði gegn innherjasvikum og markaðsmisnotkun. Var það 

því markmið tilskipunarinnar að tryggja að alls staðar í Evrópusambandinu giltu sömu 

rammareglur um þessi málefni.20  

Með MAD tilskipuninni varð töluverð efnisbreyting á ákvæði 1. mgr. 2. gr. 

tilskipunarinnar um innherjasvik.21 Skilyrðið um (e. taking advantage of) var fellt á brott og í 

                                                
16 Aðalsteinn E. Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti. Einkavæðing, alþjóðavæðing og vöxtur 
fjármálamarkaða“ (2015) 5 (2) Tímarit Lögréttu 111. 
17 Council Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28. january 2003 on insider 
dealing and market manipulation (market abuse) [2003] OJ L096/16, 10. mgr. formála. 
18 Council Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28. january 2003 on insider 
dealing and market manipulation (market abuse) [2003] OJ L096/16, 11. mgr. formála. 
19 Council Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28. january 2003 on insider 
dealing and market manipulation (market abuse) [2003] OJ L096/16, 13. mgr. formála. 
20 Council Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28. january 2003 on insider 
dealing and market manipulation (market abuse) [2003] OJ L096/16, 12. mgr. formála. 
21 2. gr. MAD er svohljóðandi: ,,Member States shall prohibit any person referred to in the second subparagraph 
who posses inside information from using that information by aquiring or disposing of, or by trying to aquire or 
dispose of, for his own account or for the account of a third party, either directly or indirectly, financial 
instruments to which that information relates.’’ Áherslan fór með þessari breytingu yfir í ,,notkun‘‘ 
innherjaupplýsinga í stað ,,nýtingu‘‘ innherjaupplýsinga. 
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stað þess kom orðalagið (e. prohibit…from using that information). Samkvæmt ákvæðinu var 

því aðildarríkjunum gert skylt að banna aðilum sem búa yfir innheraupplýsingum að nota þær 

upplýsingar til að afla eða ráðstafa fjármálagerningum sem upplýsingarnar varða eða reyna að 

afla eða ráðstafa þeim, beint eða óbeint fyrir eigin reikning eða annarra. 

2.3.2 Grundvallardómur Evrópudómstólsins í Spectormálinu 

Þykja hér efni til þess að fjalla ítarlega um dóm Evrópudómstólsins frá 23. desember 2009 í 

máli C-45/08 (Spector). Málið varðaði viðskipti sem Spector og Chris höfðu átt með hlutabréf 

í Spector sem var skráð félag. Belgíska fjármálaeftirlitið komst að þeirri niðurstöðu að Spector 

og Chris hefðu brotið gegn ákvæðum belgískra laga um innherjaviðskipti. Vegna þess að 

félagið og Chris hefðu búið yfir innherjaupplýsingum þegar viðskiptin áttu sér stað. Í kjölfarið 

fóru Spector og Chris í mál við Belgíska fjármálaeftirlitið og ákvað dómstólinn að leita 

forúrskurðar hjá Evrópudómstólnum um túlkun á 1. tl. 2.gr. MAD.  

Leitað var álits á því hvort túlka bæri ákvæðið þannig að þegar aðili byggi yfir 

innherjaupplýsingum á sama tíma og hann aflaði fjármálagerninga eða ráðstafaði þeim, fæli 

það sjálfkrafa í sér að hann hefði notað upplýsingarnar til að eiga umrædd viðskipti. Ef svarið 

við því væri neikvætt, var einnig spurt hvort ákvæðið fæli í sér kröfu um að sannað yrði að 

viðkomandi hafi nýtt sér upplýsingarnar af ásetningi. Fór svo að dómstólinn svaraði báðum 

spurningunum neitandi.  

Dómstólinn komst að þeirri niðurstöðu að löglíkur væru á misnotkun þegar að aðili á 

viðskipti þegar hann býr yfir innherjaupplýsingum. En á hinn bóginn ætti hann alltaf að eiga 

þess kost að koma fram með sönnun fyrir hinu gagnstæða. Rökstuddi dómstólinn það 

sérstaklega að þessi túlkun gengi að mati dómsins ekki gegn 2. mgr. 6. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, um að hver sá sem borinn er sökum um 

refsiverða háttsemi skuli talinn saklaus uns sekt hans er sönnuð.22  

Hvað síðari spurninguna varðaði þá vísaði dómstólinn til þess að ákvæðið gerði enga 

kröfu um huglæga afstöðu gerandans til þess að nota innherjaupplýsingarnar. Ætti því ekki að 

túlka ákvæðið þannig að gerð væri krafa um að sannað væri að gerandinn hafi haft ásetning til 

að nota upplýsingarnar. Heldur yrði við túlkun ákvæðisins að horfa til þess að með því hafi 

staðið til að vinda ofan af vandamálum sem komið hefðu upp í framkvæmd aðildarríkjanna við 

túlkun á Innherjatilskipuninni frá 1989 sem MAD leysti af hólmi.  

                                                
22 Mál C-45/08 Spector Photo Group NV and Chris Van Raemdonck g. Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA) [2009] ECR I-12073, 35, 38-39, 62. mgr. 
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Í 34. tl. forsendna dómsins kemur fram að með hliðsjón af þeim vandamálum sem komu 

upp við framkvæmd Innherjatilskipunarinnar frá 1989 hefði verið ákveðið að taka út orðalagið 

um nýtingu (e. by taking advantage of) og setja í staðinn orðalagið að nota (e. to use). Markmið 

þessarar breytingar fól það helst í sér að fjarlægja allan áskilnað um tilgang eða ásetning sem 

hugtaksskilyrði innherjasvika.  

Það sem má því helst draga út úr þessum dómi Evrópudómstólsins er að litið skuli svo 

á að löglíkur séu á því að sá sem býr yfir innherjaupplýsingum þegar hann á viðskipti með 

fjármálagerninga, hafi notað þær og þar með misnotað þær. Nái innherji að færa fram sönnun 

fyrir því að hann hafi ekki notað upplýsingarnar, sé þó ekki um innherjasvik að ræða.23 

2.4. MAR regluverkið frá 2014 
Í kjölfar fjármálakreppunnar haustið 2008 þótti nauðsynlegt að taka til heildarendurskoðunar 

löggjöf á fjármálamarkaði á vettvangi Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins skipaði nefnd sem kölluð var Larosiére-nefndin, sem hafði það hlutverk 

að leggja fram tillögur að umbótum á regluverkinu. Nefndin skilaði skýrslu sinni 6. júlí 2007 

og var niðustaða hennar í samræmi við skýrslu CESR (nú ESMA) sem birt var skömmu áður. 

Niðurstöður áðurnefndra skýrslna leiddu í ljós ýmis vandamál við stjórnsýslu- og 

viðurlagaframkvæmd aðildarríkja Evrópusambandsins á MAD-regluverkinu sem voru komin 

upp áður en hrun varð á fjármálamarkaði haustið 2008. Þann 20. október 2011 lagði 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fram tillögu að frumvarpi til nýrrar reglugerðar um 

innherjasvik og markaðsmisnotkun (MAR), sem var ætlað að leysa MAD af hólmi. Þann 26. 

júlí 2012 var lögð fram breytt tillaga að reglugerðinni þar sem gildissvið hennar hafði verið 

útvíkkað frá fyrri tillögu.24 Reglugerðin var birt í stjórnartíðindum ESB þann 12. júní 2014 og 

varð bindandi í ríkjum ESB 3. júlí 201625, hefur hún ekki enn verið innleidd í íslensk lög og 

hefur höfundur ekkert fast í hendi um það hvenær hún kemur til með að verða innleidd hér á 

landi. 

Ákvæði MAR um bann við öflun og ráðstöfun fjármálagerninga þegar aðili býr yfir 

innherjaupplýsingum má finna í 1. tl. 8. gr. MAR, sbr. a-lið 14. gr., samkvæmt ákvæðinu er 

það skilyrði innherjasvika  í skilningi ákvæðisins að innherjaupplýsingarnar hafi verið notaðar 

(e. uses that information) til að afla eða ráðstafa fjármálagerningi. Notkun innherjaupplýsinga 

                                                
23 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 390-393. 
24 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 40-42. 
25 Páll Friðriksson, Nýjar lagareglur um innherja og meðferð innherjaupplýsinga, (2015) 4 (1) Vefrit 
Fjármálaeftirlitsins. 
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er því skilyrði innherjasvika samkvæmt MAR. Skilgreining MAR á innherjasvikum er því álík 

því sem MAD skilgreinir sem innherjasvik. Innherjasvik hafa samkvæmt MAR ekki átt sér stað 

ef innherja tekst að færa fram sönnur þess efnis að hann hafi ekki notað innherjaupplýsingar. 

Kemur þetta fram í 24. tl. formála MAR26 

Where a legal or natural person in possession of inside information acquires or disposes 
of, or attempts to acquire or dispose of, for his own account or for the account of a third 
party, directly or indirectly, financial instruments to which that information relates, it 
should be implied that that person has used that information. That presumption is without 
prejudice to the rights of the defence. 
 

Þessi framkvæmd er einnig í samræmi við áðurnefndan dóm Evrópudómstólsins kenndan 

við Spector, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að litið skuli svo á að löglíkur séu á því 

að sá sem býr yfir innherjaupplýsingum þegar hann á viðskipti með viðkomandi 

fjármálagerninga hafi notað þær og þar með misnotað þær.27 Hæstiréttur Danmerkur hefur 

lagt þessi sömu sjónarmið til grundvallar í niðurstöðu sinni í UfR. 2005.984 H (Midtbank), 

sem fjallaði um þrenn viðskipti Midtbank með eigin bréf og það hvort að fyrirsvarsmenn 

Midtbank hefðu búið yfir innherjaupplýsingum þegar viðskiptin fóru fram. Hæstiréttur 

Danmerkur taldi að ekki hefðu legið fyrir innherjaupplýsingar þegar fyrstu og önnur 

viðskiptin fóru fram en svo hefði verið við þau þriðju. Hæstiréttur sýknaði hins vegar ákærðu 

á þeim grundvelli að engin misnotkun hefði átt sér stað þar sem upplýsingarnar hefðu ekki 

verið notaðar.28 Tókst í þessu máli innherja að færa fram sönnur þess efnis að hann hafi ekki 

notað innherjaupplýsingar jafnvel þó óumdeilt hafi verið að hann bjó yfir þeim.  

Færa má rök fyrir því að meiri fyrirsjáanleiki felist í slíkri  framkvæmd fremur en að 

slá því föstu í hálfgerðri blindni að innherjasvik hafi átt sér stað við það eitt að innherji býr 

yfir slíkum upplýsingum og á viðskipti með fjármálagerning. Þannig sé  innherja gefið færi 

á að koma að sínum sjónarmiðum og færa fram sönnur þess efnis að hann hafi ekki notað 

innherjaupplýsingar. Fellur síðan endanlegt mat um hvort slík sönnun hafi tekist í skaut 

dómstóla.  

                                                
26 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market 
abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the 
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC [2014] OJ L 173/1. 
27 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 392-393. 
28 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 237. 



 10  

3. Reglur um innherjasvik í íslenskum rétti 

3.1. Almennt 
Frá því fyrstu lög voru sett um viðskipti með fjármálagerninga hér á landi 1986 hefur átt sér 

stað gríðarlega þróun í löggjöf á sviði verðbréfaviðskipta. Frá árinu 1986 hefur löggjöfin þróast 

úr fremur einfaldri staðbundinni löggjöf yfir í alþjóðlega margslungna löggjöf. Þeir þrír 

grundvallarþættir sem hafa haft hvað mestu áhrifin á þessa þróun eru einkavæðing, 

alþjóðavæðing og vöxtur fjármálamarkaða. Ljóst er að verðbréfamarkaðurinn mun halda áfram 

að breytast, þar sem stöðugt eru að koma upp nýjar afurðir  á fjármálamarkaði sem menn reyna 

að bregðast við með setningu reglna. Löggjöf á þessu sviði er stöðugt að flækjast og mun sú 

þróun vafalaust halda áfram.29   

Í ljósi þessarar hröðu þróunar er hefur átt sér stað á regluverki þessu þykir nauðsynlegt 

að gera hér stuttlega grein fyrir þeim breytingum sem hafa orðið á löggjöf þessari með sérstöku 

tilliti til þess umfjöllunarefnis er hér um ræðir. Í kafla 3.2. verður fjallað almennt um þróun 

löggjafar um verðbréfaviðskipti hér á landi. Í kafla 3.3. verður sjónum aðallega beint að 

umdeildum dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 29. október 2001 í málinu S-601/2001 og þeirri 

lagabreytingu er fylgdi í kjölfar dómsins með gildistöku laga nr. 39/2002. Að endingu verður 

í kafla 3.4. fjallað um núgildandi innherjasvikaákvæði 1. tl. 1. mgr. 123. gr. 

verðbréfaviðskiptalaga nr. 108/2007. 

3.2. Þróun á löggjöf um verðbréfaviðskipti 
Alls hafa sex sinnum verið sett ný heildarlög um viðskipti með fjármálagerninga og voru þau 

fyrstu er vörðuðu verðbréfaviðskipti, lög nr. 27/1986 um verðbréfamiðlun. Ákvæði laganna 

giltu eingöngu um starfsemi verðbréfamiðlara, en höfðu ekki að geyma reglur um innherjasvik 

eða markaðsmisnotkun. Nauðsyn á milligöngu um viðskipti með hlutabréf var lengst af lítil 

eða ekki til staðar og lá sparnaður almennings að mestu leyti inná bankabókum eða í annars 

konar skuldarviðurkenningum.30 En um leið og einstaklingar fóru að taka virkari þátt í 

viðskiptum með fjármálagerninga kallaði það jafnframt eftir því að um það yrðu sett lög til að 

tryggja öryggi og eftirlit með slíkum viðskiptum.  

Lög nr. 20/1989 um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði tóku við af lögum nr. 

27/1986. Með gildistöku þeirra laga má segja að fyrstu skrefin hafi verið tekin að setningu 

                                                
29 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 35-36. 
30 Aðalsteinn E. Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti. Einkavæðing, alþjóðavæðing og vöxtur 
fjármálamarkaða“ (2015) 5 (2) Tímarit Lögréttu 111. 
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almennra efnislegra hegðunarreglna31 er giltu um viðskipti aðila á fjármálamarkaði og leit 

fyrsta lagaákvæðið um innherjaviðskipti dagsins ljós, sbr. 2. mgr. 2. gr. laganna. 

Innherjaviðskipti höfðu verið mikið til umfjöllunar í nágrannaríkjunum og miðaði sú umræða 

að því að setja þyrfti strangari reglur á því sviði. Ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 20/1989 var því 

í samræmi við þróun löggjafar í nágrannalöndunum um að rétt þætti að lögfesta refsiákvæði er 

tækju til innherjaviðskipta.32 Af athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 

20/198933 má ráða að 2. mgr. 2. gr. setji það skilyrði að um misnotkun af hálfu innherjans hafi 

verið að ræða, sbr. það að hann noti innherjaupplýsingarnar í auðgunarskyni eða veiti öðrum 

slíkar upplýsingar í sama tilgangi.34 Ákvæðið sjálft var þó þögult um þetta skilyrði.35 

 Lög nr. 9/1993 leystu síðan lög nr. 20/1989 af hólmi, þar sem talið var að lögin frá 1989 

þörfnuðust endurskoðunar. Nauðsynlegt þótti að aðlaga íslenska löggjöf á þessu sviði að 

löggjöf Evrópusambandsins vegna aðildar Íslands að EES-samningnum, sbr. lög nr. 2/1993 um 

Evrópska efnahagssvæðið.36 Fjallað var um meðferð innherjaupplýsinga í VI. kafla laganna, 

sem byggðist á Innherjatilskipuninni frá 198937. Voru innherjaákvæðin ítarlegri en áður höfðu 

                                                
31 Með almennum efnisreglum er hér átt við reglur sem gilda bæði fyrir þá aðila sem eru leyfisskyldir og aðra 
aðila sem stunda verðbréfaviðskipti í skilningi laganna. 
32 Alþt. 1988, A-deild, þskj. 1 – 1. mál ,,Orðalag 2. gr. er í samræmi við ákvæði í norskum og dönskum lögum 
um verðbréfaviðskipti. Þó nær ákvæðið þar aðeins til verðbréfa sem skráð eru í kauphöll, þ.e. á verðbréfaþingi. 
Ákvæði frumvarpsins nær til allra markaðsverðbréfa hvort sem þau eru skráð á þinginu eða ekki. Til glöggvunar 
þykir rétt að birta hér lagatexta þessara ríkja um bann við innherjaviðskiptum.  
    Í norsku lögunum var textinn á þessa leið: „Kjöb eller salg av börsnoterte verdipapirer maa ikke foretas af 
noen som har fortroligeopplysinger som gjælder forhold vedrörende det foretak som har utstedt verdipapirene, 
og som kan antas at faa vesentlig betydning for kursen paaverdipapirene.“  
    Í dönsku lögunum var textinn svohljóðandi: „Köb eller salg af et börsnoteret værdipapir maa ikke foretages af 
nogen, der har kendskab tilendnu ikke offentliggjorte oplysninger vedrörende den paagældende udsteder, 
saafremt saadanne oplysinger maa antages at faa betydning for kursdannelsen paaværdipapiret.“  
    Samkvæmt framansögðu þykir rétt að lögfesta hér á landi refsiákvæði er taki til innherjaviðskipta.’’ 
33 Alþt. 1988, A-deild, þskj. 1 – 1. mál, athugasemdir við 2. gr. 
34 ,,Verknaðarlýsing ákvæðisins tekur til þeirra aðila, einstaklinga og lögaðila, sem nota í viðskiptum sínum 
trúnaðarupplýsingar er þeir hafa undir höndum varðandi útgefanda að markaðsverðbréfi og þær upplýsingar geti 
haft áhrif á markaðsverð verðbréfanna eða þeir veita öðrum slíkar upplýsingar. Tilgangur þess, sem fremur slíkt 
brot, er að hagnýta sér þær trúnaðarupplýsingar, sem hér um ræðir, í auðgunarskyni eða hann veitir öðrum slíkar 
upplýsingar í sama tilgangi.’’ 
35 Ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 20/1989 var svohljóðandi: ,,Sérhverjum þeim aðila, sem býr yfir 
trúnaðarupplýsingum um útgefanda markaðsverðbréfa eða um önnur atriði sem ekki hafa verið gerð opinber, en 
líklegar eru til þess að hafa veruleg áhrif á markaðsverð bréfanna ef opinberar væru, er óheimilt að kaupa eða 
selja viðkomandi verðbréf fyrir eigin reikning eða reikning vandamanna sinna í þeim tilgangi að hagnast eða 
forðast fjárhagslegt tjón. Hann má heldur ekki veita öðrum aðila vitneskju byggða á trúnaðarupplýsingum sem 
ætla verður látna í té í því skyni að sá aðili hagnist eða forðist fjárhagslegt tjón með kaupum eða sölu 
verðbréfanna. Ákvæði þetta tekur jafnt til einstaklinga sem lögaðila.’’ Samkvæmt þessu var ekki kveðið berum 
orðum á um að notkun innherjaupplýsinga væri skilyrði innherjasvika. 
36 Með samningnum um evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn), sem lögfestur var með lögum nr. 
2/1993, skuldbundu aðildarríkin sig til þess að lögleiða þær reglur Evrópusambandsins, sem EES-samningurinn 
tók til; Sjá Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga, (Bókaútgáfan Codex 2009) 42-43. 
37 Council Directive 89/592/EEC of 13. November 1989 coordinating reglulations on insider dealing [1989] OJ 
L 334/30. 
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verið þó það vantaði enn uppá að kveðið væri á um efnislegar hegðunarreglur fyrir þá aðila 

sem stunduðu viðskipti á fjármálamarkaði, þar sem lög nr. 9/1993 voru um það fáorð. Í 1. tölul. 

1. mgr. 23. gr. laganna var að finna ákvæði sambærilegt því er var í 2. mgr. 2. gr. laga nr. 

20/1989. Þar sem kom meðal annars fram að aðili sem réð yfir eða hafði aðgang að 

innherjaupplýsingum væri óheimilt að ,,nýta sér upplýsingarnar, beint eða óbeint, til öflunar 

eða ráðstöfunar verðbréfanna sjálfum sér eða öðrum til hagsbóta’’. Ekki var þó að finna í 

athugasemdum með frumvarpi laganna neina frekari skýringu á því hvað fælist í því að ,,nýta’’ 

innherjaupplýsingar. Velta má fyrir sér hvort ekki hefði verið nærtækara að útskýra þetta nýja 

orðalag nánar er varðar nýtingu, þar sem orðalagið beint eða óbeint og afla eða ráðstafa var 

útfært nánar í athugasemdum með lagafrumvarpinu.38  

 Við gildistöku laga nr. 13/1996 voru lög nr. 9/1993 felld úr gildi. Með lögunum var 

verið að aðlaga íslenskan rétt að orðalagi Innherjatilskipunarinnar.39 Breytingar urðu á reglum 

um innherjaviðskipti með lögum nr. 163/2000 sem breyttu lögum nr. 13/1996. Hugtakið 

innherji var skilgreint sérstaklega og greint var á milli einstakra flokka innherja sem ekki hafði 

verið gert í lögum fram að þeim tíma.40 Jafnframt var orðalagið um að nýta sér upplýsingarnar 

,,sjálfum sér eða öðrum til hagsbóta’’ fellt á brott. Sú breyting var gerð að tillögu meirihluta 

efnahags- og viðskiptanefndar. Í nefndaráliti þeirra kom fram að markmiðið með 

orðalagsbreytingunni væri að gera ákvæðið skýrara og markvissara í framkvæmd. Þar sem 

innherjaviðskipti geta verið ólögmæt jafnvel þótt enginn hagnaðist á þeim og þótti orðalag 

ákvæðisins að því leyti vera villandi.41 Samkvæmt innherjaákvæðinu var innherjum þó enn 

óheimilt að nýta sér innherjaupplýsingar til öflunar eða ráðstöfunar verðbréfa.42 

 

                                                
38 Alþt. 1992, A-deild, þskj. 11– 11. mál, athugasemdir við 23. gr.  
39 Alþt. 1995, A-deild, þskj. 102 – 97. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. Orðalag Innherjatilskipunarinnar frá 
1989: ,,Aðildarríkin skulu banna sérhverjum þeim aðila sem hefur aðgang að innherjaupplýsingum: […]’’ 
að nýta þær til öflunar eða ráðstöfunar sjálfum sér eða þriðja aðila til framdráttar, beint eða óbeint, á 
framseljanlegum verðbréfum útgefanda eða útgefenda sem þessar upplýsingar taka til.  
Við gildistöku laga nr. 13/1996 varð innherjasvikaákvæði 1. mgr. 23. gr. laga nr. 9/1993 að 1. mgr. 27. gr. laga 
nr.13/1996, og hélst ákvæðið óbreytt. 
40 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga,( Bókaútgáfan Codex 2009) 51.  
Við breytinguna á lögum nr. 13/1996 með lögum nr. 163/2000 varð 1. mgr. 27. gr. laga nr. 13/1996 að 1. mgr. 
31. gr. laganna og var orðalagið ,,sjálfum sér eða öðrum til hagsbóta’’ fellt á brott. 
41 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 581 – 233. mál. 
42 Sjá nánari umfjöllun í, Aðalsteinn Egill Jónasson, „„Nýta...til öflunar...“: misnotkun sem skilyrði 
innherjasvika“ (2007) 57 (3) Tímarit lögfræðinga 267. 
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3.3. Orðalagið um ,,nýtingu’’ innherjaupplýsinga fellt úr lögum 
Með lögum nr. 39/2002 var gerð breyting á þágildandi lögum um verðbréfaviðskipti nr. 

13/1996. Þær breytingar er urðu á innherjasvikaákvæðinu sem fylgdu lögum nr. 39/2002 höfðu 

töluverð áhrif á reglur um innherjaviðskipti. Orðalag innherjasvikaákvæðisins um að innherji 

þyrfti að hafa ,,nýtt’’ sér innherjaupplýsingar til öflunar verðbréfa til að geta talist sekur um 

innherjasvik var fellt úr lögunum.43  

3.3.1. Skeljungsmálið 

Umrædda lagabreytingu má rekja til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur frá 29. október 2001 í 

málinu S-601/200144. Málið fjallaði um meint brot gegn 1. tl. 1. mgr. 31. gr. laga nr. 13/1996, 

eftir breytingar í kjölfar laga nr. 163/2000. Þar sem atvik máls þessa áttu sér stað í gildistíð laga 

nr. 13/1996 en dómurinn féll ekki í málinu fyrr en eftir þær breytingar sem gerðar voru á 

lögunum við gildistöku laga nr. 163/2000.  

Í málinu var G stjórnarformanni í Skeljungi gefið að sök að hafa nýtt sér 

innherjaupplýsingar45, sem hann fékk á stjórnarfundi í Skeljungi sem haldinn var 24. júní 1999. 

Á stjórnarfundinum var rekstraruppgjör hlutafélagsins fyrir maímánuð 1999 kynnt og sýndi 

hún að hagnaður félagsins var talsvert hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir og afkoma fyrir fyrstu 

fimm mánuði ársins því mun betri en búast mátti við og verið hafði á sama tíma árið áður. Voru 

þessar upplýsingar því líklegar til að hafa áhrif til hækkunar á markaðsverð hlutabréfanna þegar 

þær yrðu gerðar opinberar.  

G keypti hlutabréf í Skeljungi samtals að nafnvirði 650.000 krónur þann 7. júlí 1999 en 

upplýsingarnar um afkomu hlutafélagsins voru hins vegar ekki birtar fyrr en 10. ágúst 1999. 

Þegar upplýsingarnar voru birtar hækkuðu bréfin í Skeljungi töluvert og var hækkunin frá því 

gengi sem ákærði keypti á þann 7. júlí til lokagengis þann 10. ágúst 20,21%. G seldi hluta bréfa 

sinna í Skeljungi að nafnvirði 300.000 krónur þann 15. október 1999 og síðar þann 22. október 

1999 seldi hann bréf að nafnvirði 87.000 krónur, en þá hafði gengi bréfanna hækkað um 

32,98% frá lokagengi 7. júlí og því gengi sem ákærði keypti á. 

 Ákæruvaldið krafðist þess að G yrði dæmdur til refsingar fyrir brot gegn 1. tl. 1. mgr. 

31. gr. laga nr. 13/1996 og að honum yrði gert með dómi að þola upptöku ágóða af broti sínu. 

                                                
43 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 385.  
44 Hér eftir nefnt Skeljungsmálið. Sjá umfjöllun um þetta í, Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með 
fjármálagerninga, (Bókaútgáfan Codex 2009) 52. 
45 Á þeim tíma sem dómurinn gekk í málinu var hugtakið trúnaðarupplýsingar notað í stað innherjaupplýsinga. 
Þessu var hins vegar breytt við gildistöku laga nr. 33/2003 og hugtakið innherjaupplýsingar var tekið upp. 
Verður í þessari umfjöllun vísað til innherjaupplýsinga. 
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G neitaði sök og taldi sig ekki hafa brotið á neinn hátt gegn lögum um verðbréfaviðskipti með 

kaupum sínum á bréfunum. Mótmælti hann því að upplýsingarnar um afkomu félagsins fyrir 

fyrstu 5 mánuði ársins hefðu verið innherjaupplýsingar og bar fyrir sig að hann hefði skömmu 

fyrir kaupin fengið greiddar slysabætur frá tryggingafélagi. Hefði hann þá ákveðið að kaupa 

bréf í Skeljungi fyrir hluta af slysabótunum enda hafi hann talið eðlilegt að hann ætti hlut í því 

þar sem hann var þar stjórnarmaður. Greindi hann svo frá því að hann hefði sett hinn hluta 

slysabótanna í fyrirtæki sem sonur hans hefði sett á laggirnar. Það fyrirtæki hafi svo þurft á 

meira fé að halda og hafi hann því ákveðið að selja hlutabréfin aftur til að útvega fé til þess. 

Meðal gagna í málinu var kvittun frá Sjóvá-Almennum þar sem kom fram að hann hafi 

móttekið slysabætur að fjárhæð 9.260.806 krónur þann 15. júní 1999. 

 Héraðsdómur tók málið fyrir og tók fram að verð hlutabréfa velti að miklu leyti á því 

hvaða væntingar kaupendur og seljendur hafa um hagnað af rekstri útgefanda bréfanna. 

Dómurinn taldi ljóst að þær upplýsingar um umtalsverðan og óvæntan hagnað sem komu fram 

á stjórnarfundinum 24. júní 1999 hafi verið líklegar til að hafa áhrif á markaðsverð bréfanna ef 

opinberar yrðu. Hefði því verið um að ræða innherjaupplýsingar í skilningi bæði eldri laga og 

þeirra yngri. Ákvæði 1. tl. 1. mgr. 27. gr. laga nr. 13/199646, fyrir breytingarlög nr. 163/2000, 

var í gildi þegar að meint brot átti sér stað. Leit því dómurinn til lögskýringargagna við túlkun 

1. tl. 1. mgr. 31. gr. laga nr. 13/1996, og taldi að álit efnahags- og viðskiptanefndar alþingis 

gæfi ekki nægilega skýra mynd um það hvað vakti fyrir meirihlutanum  þegar að fellt var á 

brott skilyrðið ,,sjálfum sér eða öðrum til hagsbóta’’. Þó mætti ráða það með vissu að einungis 

annað af huglægu refsiskilyrðunum hafi verið fellt út úr lagagreininni með breytingarlögum nr. 

163/2000. Dómurinn taldi það því enn refsiskilyrði samkvæmt ákvæðinu að 

innherjaupplýsingarnar yrðu að vera ákvörðunarástæða fyrir viðskiptunum, það er að segja að 

þær hafi verið nýttar.  

Leit dómurinn að endingu svo á að samkvæmt ákvæðinu væri áskilinn beinn og 

eindreginn ásetningur til að geta talist brotlegur gegn því. Þó væri sú skýring ekki í samræmi 

við hliðstæð ákvæði í danskri, norskri, sænskri og bandarískri löggjöf, þar sem hin erlendu 

ákvæði virtust ekki gera kröfu um huglæga afstöðu þess sem í hlut á, eða að minnsta kosti væri 

ekki krafist meira en gáleysis.47 Taldi dómurinn skýringu G fyrir kaupum og sölu bréfanna vera 

trúverðuga og taldi það ósannað að ákærði hefði notað innherjaupplýsingarnar til þess að kaupa 

hlutabréfin svo hann eða aðrir högnuðust á því.  

                                                
46 Í ákvæðinu sagði að nánar tilgreindum aðilum væri óheimilt að ,,nýta sér‘‘ trúnaðarupplýsingar, ,,beint eða 
óbeint, til öflunar eða ráðstöfunar verðbréfanna sjálfum sér eða öðrum til hagsbóta.‘‘ 
47 Sjá umfjöllun í undirkafla 2.3.2. 
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Óumdeilt var því í málinu að G hafi stundað viðskipti með fjármálagerning á meðan að 

hann bjó yfir innherjaupplýsingum sem líklegar þóttu til að hafa áhrif á markaðsverð 

hlutabréfanna. Þá féll málið í raun á því að ákæruvaldinu tókst ekki til sönnun um að G hafi 

haft ásetning til innherjasvika og ósannað þótti hvort að innherjaupplýsingarnar hafi verið 

ákvörðunarástæða kaupanna.  

Dóminum var ekki áfrýjað til  Hæstaréttar þó fyrir hendi væru sterk rök fyrir því að 

áfrýja, þykir í raun bagalegt að ekki hafi verið leitast við að fá lokaniðurstöðu í málinu. 

Dómurinn var þá orðinn fordæmi við rannsókn mála er vörðuðu innherjasvik og olli því að 

sakfelling þótti ólíkleg í svipuðum málum og rannsókn í þeim hætt sökum þess. Í þessu 

samhengi má líta til máls er varðaði viðskipti Búnaðarbanka Íslands hf. og Hlutabréfasjóðs 

Búnaðarbankans með hlutabréf Pharmaco hf. á árunum 1999 og 2000, taldi ríkislögreglustjóri 

ólíklegt að sakfelling í málinu næðist sökum fordæmisins í Skeljungsmálinu. Var því rannsókn 

á viðskiptum Búnaðarbankans með bréf Pharmaco látin niður falla. Þó taldist sannað að 

bankinn hefði búið yfir upplýsingum sem gátu haft verðmyndandi áhrif á bréf félagsins þegar 

viðskiptin áttu sér stað. Engu að síður taldi ákæruvaldið sig ekki geta sannað ásetning innherja 

í málinu til að sakfelling á grundvelli ákvæðis verðbréfalaga um meðferð trúnaðarupplýsinga 

næði fram að ganga.48 

Í kjölfar dómsins í Skeljungsmálin hófst umtalsverð umræða um þýðingu hans sem svo 

endaði með setningu laga nr. 39/2002 þar sem skilyrðið um nýtingu innherjaupplýsinga var 

fellt úr lögunum.49 Var þessari ráðstöfun ætlað að eyða óvissunni um að innherjasvik geti átt 

sér stað, óháð því hvort um ásetning eða gáleysi er að ræða. Eftir breytinguna hljóðaði því 

ákvæði 1. tl. 1. mgr. 31. gr. laga nr. 13/1996 svo: ,,óheimilt að afla eða ráðstafa verðbréfum, 

fyrir eigin reikning eða annarra, búi þeir yfir trúnaðarupplýsingum’’. 

  

                                                
48 Morgunblaðið, Ekki líklegt til sakfellis í ljósi nýlegs dóms, (Morgunblaðið 26. febrúar 2002) 
<https://www.mbl.is/greinasafn/grein/654147/> skoðað 4. apríl 2018. 
49 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 235. 
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3.3.2. Afleiðingar í kjölfar niðurstöðu Skeljungsmálsins 

Eftir að dómurinn féll var þessi breyting á innherjasvikaákvæðinu talin nauðsynleg. Voru lögin 

sett beinlínis til að taka út skilyrði eldri laga um ,,nýtingu’’ innherjaupplýsinga sem skilyrði 

innherjasvika með það að leiðarljósi að auðvelda sönnunarfærslu ákæruvaldsins í málum um 

innherjasvik. Jafnframt var það markmið lagabreytingarinnar að taka af tvímæli um að þeim 

sem búa yfir innherjaupplýsingum sé óheimilt að afla verðbréfa eða ráðstafa, óháð því hvort 

um ásetning eða gáleysi er að ræða.  

Í athugasemdum við frumvarp það er varð að lögum nr. 39/2002 er forsaga laganna 

rekin og tekið fram að hvergi sé að finna í lögskýringargögnum eldri laga upplýsingar þess 

efnis að ásetningur hafi átt að vera forsenda refsinæmis ákvæðis um innherjasvik. Í 

athugasemdum við lagafrumvarpið er auk þess tekið fram að  viðskiptaráðherra telji ljóst að 

aldrei hafi verið ætlun löggjafans að mæla fyrir um undantekningu frá þeirri meginreglu að 

gáleysi nægi til refsinæmis vegna brota á sérlögum, sbr. gagnályktun frá 18. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940. Þvert á móti hafi það verið ætlun löggjafans að fylgja norrænum 

rétti í þessu efni. En þar sem komist hafi verið að þeirri niðurstöðu í héraðsdómi að beinn og 

eindreginn ásetningur sé skilyrði innherjasvika og ákveðið að áfrýja ekki þeim dómi væri það 

löggjafans að bregðast við og mæla fyrir um að gáleysi væri nægileg forsenda refsinæmis. 

Einnig er tekið fram í frumvarpinu að dönsk og norsk ákvæði laga um innherjaviðskipti hafi 

haft áhrif á samningu frumvarpsins. Í því ljósi er tekið fram að litið sé svo á að með frumvarpinu 

væru íslensk ákvæði hliðstæð þeim erlendu. Jafnframt er í athugasemdunum vísað sérstaklega 

til Skeljungsmálsins og forsendna dómsins. 50 

Við þessa breytingu á lögunum með tilkomu laga nr. 39/2002 má segja að íslensku 

lögin hafi gengið skrefinu lengra en þær evrópureglur sem þau reistu grunn sinn á, nánar tiltekið 

Innherjatilskipunin frá 1989.51 Innherjatilskipunin gerði þó ráð fyrir því að aðildarríkjunum 

væri heimilt að setja strangari reglur en kveðið væri á um í tilskipuninni, sbr. 6. gr. 

tilskipunarinnar. Aðalsteinn E. Jónasson var þeirrar skoðunar í grein sinni ,,Nýta…til 

öflunar…’’ að í ljósi þess að aðildarríkjunum væri heimilt að setja strangari reglur en voru í 

tilskipuninni hafi umrædd lagabreyting með lögum nr. 39/2002 því ekki gengið gegn 

tilskipuninni, þótt hún hafi ekki verið í samræmi við hana.52 Fallist maður hins vegar á þau 

                                                
50 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 527 – 363. mál, athugasemdir við lagafrumvarp.  
51 Council Directive 89/592/EEC of 13. November 1989 coordinating reglulations on insider dealing [1989] OJ 
L334/30. 
52 Aðalsteinn Egill Jónasson, „„Nýta...til öflunar...“: Misnotkun sem skilyrði innherjasvika“ (2007) 57 (3) 
Tímarit lögfræðinga 267. 
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sjónarmið að kjarni innherjasvika sé notkun, þá má velta fyrir sér hvort þessi lagabreyting og 

túlkun hafi ekki í reynd breytt eðli brotsins. Sé litið svo á, má segja að það hafi leitt til þess að 

íslensk löggjöf hafi með þessari breytingu ekki lengur verið í samræmi við Evrópuregluverkið 

og gengið beinlínis gegn því. 

3.4. Gildandi ákvæði um innherjasvik 
Ný heildarlög nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti leystu af hólmi ákvæði laga nr. 13/1996 og 

tóku gildi 1. júlí 2003. Engar efnislegar breytingar voru gerðar á innherjasvikaákvæðinu við 

gildistöku áðurnefndra laga og stóð það óbreytt þar til lög nr. 31/2005 breyttu lögum nr. 

33/2003. Með þeim breytingarlögum voru efnisákvæði MAD tilskipunarinnar tekin upp í 

íslensk lög og ákvæði þriggja undirtilskipana og reglugerðar sem framkvæmdastjórn ESB gaf 

út á grundvelli tilskipunarinnar. Breytingarlögin fólu þó ekki í sér neina efnisbreytingu á 

innherjasvikaákvæðinu að öðru leyti en því að orðunum ,,með beinum eða óbeinum hætti’’ var 

bætt inn í ákvæðið á eftir orðunum ,,ráðstafa fjármálagerningum’’. Ætlunin með lögum nr. 

31/2005 var eins og fyrr greinir að aðlaga íslensk lög að MAD, þó verður ekki betur séð en að 

innherjasvikaákvæðið í 1. tl. 1. mgr. 60. gr. laga nr. 31/2005 gangi lengra en 

innherjasvikaákvæði MAD.53 Í 2. gr. MAD er gert ráð fyrir að aðildarríkin taki í lög ákvæði 

sem banna innherjum að nota innherjaupplýsingar (,,…prohibit…from using that 

information…’’) sem þeir búa yfir, þrátt fyrir þann áskilnað var ekki kveðið á um að notkun 

væri skilyrði innherjasvika við breytinguna með lögum nr. 31/2005. 54 

Ný heildarlög um verðbréfaviðskipti tóku síðan gildi árið 2007 með lögum nr. 108/2007 

um verðbréfaviðskipti. Ákvæði 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. núgildandi verðbréfaviðskiptalaga55 

stendur enn óbreytt frá 1. tl. 1. mgr. 60. gr. laga nr. 33/2003 að því leytinu til að þar er ekki 

kveðið á um að innherji þurfi að hafa notað innherjaupplýsingar. Kunna viðskipti innherja sem 

býr yfir innherjaupplýsingum þannig samkvæmt orðanna hljóðan að fela í sér innherjasvik í 

skilningi 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. verðbréfaviðskiptalaga jafnvel þó ekki sé sýnt fram á að neitt 

orsakasamband hafi verið á milli ákvörðunar  innherja um að eiga viðskipti með 

                                                
53 Ákvæði 2. gr. MAD var svohljóðandi: ,,Member States shall prohibit any person referred to in the second 
subparagraph who posses inside information from using that information by aquiring or disposing of, or by 
trying to acquire or dispose of, for his own account or for the account of a third party, either directly or 
indirectly, financial instruments to which that information relates.‘‘ 
54 Aðalsteinn E. Jónasson, ,,Nýta…til öflunar…’’: misnotkun sem skilyrði innherjsvika (2007) 57 (3) Tímarit 
lögfræðinga 267.  
55Innherja er óheimilt að:  
1. afla eða ráðstafa fjármálagerningum með beinum eða óbeinum hætti, fyrir eigin reikning eða annarra, búi 
hann yfir innherjaupplýsingum, […]. 
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fjármálagerning og þess að hann bjó yfir innherjaupplýsingum.56 Eins og áður sagði er þessi 

framkvæmd ekki í samræmi við þær evrópureglur sem íslensk löggjöf byggir grunn sinn á. 

Þegar að ákvæði 1. tl. 1. mgr. 123. gr. verðbréfaviðskiptalaga er skoðað er hægt að draga þá 

ályktun að samkvæmt orðanna hljóðan geti aðili gerst sekur um innherjasvik ef hann á viðskipti 

með fjármálagerninga á tímapunkti þegar hann býr yfir innherjaupplýsingum, óháð því hvort 

hann hefur notað upplýsingarnar á nokkurn hátt. Ákvæðið virðist því við fyrstu sýn ekki gera 

ráð fyrir sök, þ.e. að háttsemi sé framin af ásetningi eða gáleysi. Tilgangur innherja með 

viðskiptunum er ekki í kastljósinu,  heldur miklu frekar hvort að hann hefur aflað eða ráðstafað 

fjármálagerningi á þeim tímapunkti er hann býr yfir innherjaupplýsingum.57 Með því er lögð á 

víðtækari refsiábyrgð sem auðveldar ákæruvaldinu mjög sönnun. Það er grundvallarregla í 

íslenskum rétti að refsiheimildir í lögum þurfa að vera skýrar sbr. 1. mgr. 69. gr. 

stjórnarskrárinnar nr. 33/1944. Samkvæmt því þarf maður að geta átt þess kost að kynna sér 

boð og bönn valdhafanna, sem varðað geta refsiviðurlögum.58 Út frá þessari grundvallarreglu 

má færa rök fyrir því að það hefði þurft að koma fram berum orðum í 1. tl. 1. mgr. 123. gr. 

verðbréfaviðskiptalaga ef það ætti að vera hægt að refsa aðila fyrir innherjasvik þó hann hafi 

ekki verið grandsamur um að hann bjó yfir innherjaupplýsingum.  

 Þegar litið er til lögskýringargagna verður þó ekki séð að það hafi verið ætlun 

löggjafans að leggja á svo víðtæka refsiábyrgð að ekki væri gert ráð fyrir sök.59 Má því ganga 

út frá því að innherji þurfi að hafa verið grandsamur um að hann bjó yfir innherjaupplýsingum, 

það er að segja vitað eða mátt vita það. Ákæruvaldið verður að sanna að viðkomandi hafi búið 

yfir innherjaupplýsingum, að hann hafi vitað eða mátt vita að hann bjó yfir þeim og að hann 

hafi aflað eða ráðstafað fjármálagerningi á þeim tímapunki. Takist ákæruvaldinu slík sönnun 

er innherji þá talinn hafa brotið af sér og á yfir höfði sér annaðhvort refsingu í formi sekta eða 

fangelsis í allt að 6 ár samkvæmt 3. tl. 146. gr. verðbréfaviðskiptalaga.60 

  

                                                
56 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 386. 
57 Aðalsteinn E. Jónasson, ,,Nýta…til öflunar…’’: misnotkun sem skilyrði innherjsvika (2007) 57 (3) Tímarit 
lögfræðinga 267. 
58 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, (Háskólaútgáfan 1999) 167. 
59 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 527 – 363. mál. Það kemur skýrt fram í frumvarpi til laga nr. 39/2002 að 
saknæmi sé skilyrði refsiábyrgðar. Ef innherji hvorki veit né má vita hlutlægt séð að viðkomandi upplýsingar 
séu innherjaupplýsingar er ekki hægt að leggja til grundvallar að skilyrðinu um saknæmi sé fullnægt. 
60 Aðalsteinn E. Jónasson, ,,Nýta…til öflunar…’’: Misnotkun sem skilyrði innherjsvika (2007) 57 (3) Tímarit 
lögfræðinga 267. 
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4. Skilyrði um notkun í banni við innherjasvikum - fyrir og eftir 

innleiðingu á MAR 

4.1.  Almennt 

Fyrir liggur að reglugerð Evrópusambandsins um markaðssvik nr. 596/2014 (MAR) verður 

leidd í íslenskan rétt á næstu misserum. MAR birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 

þann 12. júní 2014 og er henni ætlað að leysa af hólmi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

2003/6/EB kennda við MAD. Aðildarríkin fengu aðlögunarfrest til 3. júlí 2016 til að samræma 

reglur landsréttar að reglugerðinni. Þegar að þetta er skrifað hefur MAR ekki enn verið innleidd 

í lög hér á landi og hefur þar af leiðandi ekki mótast nein réttarframkvæmd í kringum hana að 

svo stöddu.  

 Í  kafla 4.2. verður fjallað um það hvort notkun sé nú þegar skilyrði í íslenskum rétti þó 

ekki sé kveðið á um það berum orðum í innherjasvikaákvæði verðbréfaviðskiptalaganna. 

Jafnframt verður fjallað um það í kafla 4.3. hvernig staðið verði að innleiðingu MAR þegar að 

því kemur og þýðingu þess að um reglugerð er að ræða í stað tilskipunar. Ljóst er að tilkoma 

MAR mun hafa í för með sér breytingu á orðalag 1. tl. 1. mgr. 123. gr. verðbréfaviðskiptalaga 

hvað varðar notkun og verður reynt að varpa ljósi á það í kafla 4.4. hvað sú breyting mun hafa 

í för með sér fyrir íslenskan rétt. 

4.2. Er notkun nú þegar forsenda innherjasvika í íslenskum rétti? 

4.2.1. Er hægt að túlka 1. tl. 1. mgr. 123. gr. verðbréfaviðskiptalaga til samræmis við 

MAD? 

Núgildandi innherjasvikaákvæði 1. tl. 1. mgr. 123. gr. verðbréfaviðskiptalaga kveður ekki 

berum orðum á um að notkun sé forsenda innherjasvika og má því velta fyrir sér hvort hægt sé 

að túlka ákvæðið til samræmis við orðalag MAD sem kveður á um notkun. Í 3. gr. laga nr. 

2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið er kveðið á um það að skýra skuli ,,lög og reglur, að svo 

miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja.’’ 

Fjallað hefur verið um þetta í dómi Hæstaréttar dags. 13. maí 2015 í máli nr. 160/2015, 

þar sem Hæstiréttur tók fram að eftir fremsta megni væri reynt að gefa orðum í íslenskum 

lögum þá merkingu er rúmast innan og svarar til sameiginlegra reglna sem gilda á Evrópska 

efnahagssvæðinu. Hæstiréttur sagði á hinn bóginn að það gæti ekki leitt til þess að orðum 

íslenskra laga yrði gefin önnur merking en leidd yrði af hljóðan þeirra. Niðurstaða þessa dóms 

mælir því gegn því að 1. tl. 1. mgr. 123. gr. verðbréfaviðskiptalaga verði túlkuð svo í samræmi 
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við MAD að hún verði talin fela í sér skilyrði um notkun.61 Hefur Aðalsteinn E. Jónasson talið 

að slík túlkun ,,myndi hafa í för með sér aðra og þrengri merkingu en ákvæðið hefur samkvæmt 

skýru orðalagið þess’’.62 Ber þó að líta til þess að framangreint mál fjallaði um einkaréttarlegan 

ágreining og reyndi því ekki á það hvort leggja beri sömu sjónarmið til grundvallar ef upp koma 

álitamál um túlkun ákvæða sem geta varðað refsiábyrgð. Jafnframt var hér um að ræða 

tilskipun ESB sem hafði ekki lagagildi.  

4.2.2. Sjónarmið með því að notkun sé nú þegar forsenda innherjasvika 

Þá má velta fyrir sér hvort að notkun sé í reynd skilyrði í íslenskum rétti, þó það sé hvergi 

orðað. Því erfitt er að sjá fyrir sér aðstæður þar sem um innherjasvik væri að ræða án þess að 

nokkur notkun innherjaupplýsinga hafi átt sér stað, þó að gildandi lög opni vissulega fyrir þann 

möguleika. Í því samhengi verður að líta til þess að bæði MAD og MAR kveða skýrt á um það 

að notkun sé forsenda innherjasvika. Í dómi Evrópudómstólsins í Spectormálinu sem áður 

hefur verið reifað, tók Evrópudómstólinn það mjög skýrt fram að notkun væri skilyrði 

innherjasvika.  

 Jafnframt má líta til þess að bæði í Noregi og Danmörku er það forsenda fyrir því að 

innherjar geti talist hafa framið innherjasvik, að þeir hafi gerst sekir um misnotkun á 

innherjaupplýsingum á einhvern hátt. Samkvæmt því er ekki litið svo á að það eitt að afla eða 

ráðstafa fjármálagerningi á tímapunkti þegar innherjaupplýsingar liggja fyrir, feli í sér 

innherjasvik. Þykir þetta allt renna stoðum undir þá ályktun að notkun sé nú þegar skilyrði 

innherjasvika samkvæmt íslenskum rétti. En eins og áður hefur verið fjallað um í kafla 3.3.2. í 

umfjöllun þessari kemur fram í  athugasemdum við frumvarp það er varð að lögum nr. 39/2002 

að við samningu frumvarpsins hafi verið höfð hliðsjón af dönskum og norskum ákvæðum laga 

um innherjaviðskipti. Einnig er tekið fram í athugasemdum við áðurnefnt lagafrumvarp að vafa 

um hliðstæðu dönsku og norsku ákvæðanna við íslensk ákvæði sama efnis hafi verið eytt með 

frumvarpinu.63  

Í þágildandi 1. mgr. 35. gr. dönsku verðbréfaviðskiptalaganna nr. 168/2001 var ekki 

með berum orðum kveðið á um að notkun væri forsenda innherjasvika. Engu að síður var 

                                                
61 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 386-388; Svipuð niðurstaða var einnig í 
dómi Hæstaréttar nr. 243/2015, þar sem orðalag íslenskra laga var ekkí samræmi við ákvæði tilskipunar ESB 
sem hafði ekki lagagildi hér á landi. 
62 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 389.  
63 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 527 – 363. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. 
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ákvæðið túlkað þannig að notkun eða misnotkun væri forsenda innherjasvika.64 Þannig hafi  

innherji ekki gerst brotlegur við framangreint ákvæði hafi hann átt í viðskiptum á tímapunkti 

þegar hann bjó yfir innherjaupplýsingum, komi hann með sönnur fyrir því að hafa ekki notað 

upplýsingarnar í viðskiptum sínum. Ákvæðið var samhljóða að þessu leyti þegar frumvarp til 

laga nr. 39/2002 var samið. 

Á þetta álitaefni reyndi í dómi Hæstaréttar Danmerkur Ufr. 2005.984 H (Midtbank). Í 

málinu reyndi meðal annars á það hvort misnotkun innherjaupplýsinga væri skilyrði þess að 

unnt væri að sakfella aðila fyrir innherjasvik. Hæstiréttur Danmerkur sýknaði ákærðu í málinu 

á þeim grundvelli að engin misnotkun hefði átt sér stað, þar sem viðskiptin hefðu farið fram á 

lögmætan hátt og í lögmætum tilgangi, hefði því ekki verið um óheiðarlega notkun á 

innherjaupplýsingum að ræða. Rökin fyrir þessari niðurstöðu voru meðal annars þau að 

viðskiptin hefðu ekki farið fram í ágóðaskyni. Þessi niðurstaða ber með sér að 

innherjaupplýsingar þurfi að hafa haft þýðingu fyrir viðskiptin svo unnt sé að leggja til 

grundvallar að um innherjasvik sé að ræða. Málið sýnir einnig mikilvægi þess að sakborningum 

í innherjasvikamálum sé gefinn kostur á að koma fram með varnir og sanna að misnotkun hafi 

ekki átt sér stað. 65 

 Lög í Noregi eru sömuleiðis skýr um það að notkun sé forsenda innherjasvika. Í grein 

2-1 í þágildandi lögum nr. 79/1997 var að finna innherjasvikaákvæði Noregs.66 Í 2. mgr. greinar 

2-1 norsku laganna var kveðið á um það að 1. mgr. gilti aðeins um misnotkun 

innherjaupplýsinga og var samkvæmt því skýr áskilnaður um misnotkun gerður í lögunum. 

 Að framgreindu virtu var það viðurkennt bæði í Danmörku og Noregi á þeim tíma sem 

frumvarp það er varð að lögum nr. 39/2002 var samið að innherji geti átt viðskipti þó hann búi 

yfir innherjaupplýsingum, að því gefnu að þau viðskipti feli ekki í sér misnotkun eða svik.67 

Samkvæmt þessu verður að telja það sérkennilegt ef hegðun sem ekki felur í sér notkun 

innherjaupplýsinga sé flokkuð sem innherjasvik hér á landi en samskonar hegðun teljist ekki 

til innherjasvika í  Damörku. Ekki verður séð af lögskýringargögnum að ætlun löggjafans með 

setningu laga nr. 39/2002 hafi verið að koma í veg fyrir að innherjar geti átt viðskipti þegar 

                                                
64 Ákvæði þágildandi 1. mgr. 35. gr. dönsku verðbréfaviðskiptalaganna var svohljóðandi: ,,Køb, salg og 
tilskyndelse til køb eller salg af et værdipapir må ikke foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af 
betydning for handelen.’’ 
65 Aðalsteinn E. Jónasson, ,,Nýta…til öflunar…’’: Misnotkun sem skilyrði innherjsvika (2007) 57 (3) Tímarit 
lögfræðinga 267. 
66 Norska innherjasvikaákvæðið þágildandi í grein 2-1 í lögum nr. 79/1997 var svohljóðandi: ,,Første ledd 
gjelder bare ved misbruk av opplysninger som nevnt i første ledd. Første ledd er ikke til hinder for normal 
utøvelse av tidligere inngått opsjon- eller terminkontrakt ved kontraktens utløp.’’ 
67 Aðalsteinn E. Jónasson, ,,Nýta…til öflunar…’’: Misnotkun sem skilyrði innherjsvika (2007) 57 (3) Tímarit 
lögfræðinga 267. 
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þeir búa yfir innherjaupplýsingum þótt þeir noti ekki innherjaupplýsingarnar á neinn hátt. Enda 

er verndarhagsmunum reglna um innherjaviðskipti ekki stefnt í voða við það eitt að innherji 

sem býr yfir innherjaupplýsingum á viðskipti án þess að hafa notað þær upplýsingar sér til 

framdráttar.68 

 Í ljósi þess að það var yfirlýst markmið löggjafans að færa íslenska löggjöf til samræmis 

við þágildandi lög í Noregi og Danmörku með setningu laga nr. 39/2002, þá má með tilliti til 

framangreindrar umfjöllunar draga þá ályktun að notkun innherjaupplýsinga sé í reynd 

forsenda innherjasvika samkvæmt íslenskum rétti þó ekki sé kveðið á um það berum orðum. 

4.3. Innleiðing MAR í íslenskan rétt 

4.3.1. Almennt 

MAR fellur undir gildissvið EES-samningsins, sbr. 36-37. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið. Þær evrópureglur sem vikið hefur verið að í umfjöllun þessari og íslenskar 

reglur um innherjasvik sækja grunn sinn í, hafa verið í formi tilskipana. Sú fyrri er 

innherjatilskipunin frá 1989 og sú síðari er MAD-tilskipunin frá 2003. Það sem vekur því strax 

upp álitaefni varðandi tilkomu MAR er sú staðreynd að um reglugerð Evrópusambandsins er 

að ræða og því ólík fyrrgreindum tilskipunum Evrópusambandsins. Nokkuð ólík sjónarmið 

gilda um innleiðingu reglugerða Evrópusambandsins en eiga við um innleiðingu tilskipana. 

Eftirfarandi umfjöllun mun lúta að því að gera grein fyrir því hvernig staðið er að innleiðingu 

reglugerða í íslenskan rétt og það borið saman við innleiðingu tilskipana. Jafnframt verður 

vikið að því hvernig líklegt þykir að staðið verði að innleiðingu MAR hér á landi þegar að því 

kemur. 

4.3.2. Þýðing þess að reglurnar eru í reglugerð en ekki tilskipun 

Innan ESB eru reglugerðir (e.regulations) þýðingarmestar afleiddra gerða, um efni, gildissvið 

og réttaráhrif. Þau atriði sem greina reglugerðir frá tilskipunum eru þá helst að reglugerðir hafa 

í megindráttum sama gildi og almenn lög viðkomandi lands. Þær fela í sér bindandi lagatexta, 

ólíkt því sem gildir um tilskipanir þar sem litið er svo á að tilskipanir séu aðeins bindandi að 

því er varðar markmið þeirra. Auk þess verða reglugerðir sjálfkrafa hluti af lögum 

aðildarríkjanna án sérstakra ráðstafana af hálfu löggjafarstofnana aðildarríkja. Má því segja að 

reglugerðir séu öflugasta lagasetningartækið sem stofnanir ESB hafa yfir að ráða. Þær eru birtar 

                                                
68 Aðalsteinn E. Jónasson, ,,Nýta…til öflunar…’’: Misnotkun sem skilyrði innherjsvika (2007) 57 (3) Tímarit 
lögfræðinga 267. 



 23  

í Stjórnartíðindum sambandsins (e. Official Journal). Framangreint á við um innleiðingu 

reglugerða í aðildarríkjum ESB, en önnur sjónarmið eiga þó við í EFTA-ríkjunum.  

Þar sem Ísland er eins og fyrr greinir eitt af EFTA-ríkjunum þykir nauðsynlegt að skýra 

í stuttu máli hvernig framkvæmdin er frábrugðin er þau varðar. Reglugerðir fá þannig ekki 

beint lagagildi í EFTA-ríkjunum ólíkt því sem gildir um aðildarríki ESB. Falli reglugerðir þó 

undir EES-samninginn eru þær teknar upp í hann með ákvörðun Sameiginlegu EES-

nefndarinnar. Sé reglugerð tekin upp í EES-samninginn þá verða EFTA-ríkin skuldbundin til 

þess að leiða þær í lög, hvort sem er almenn lög eða almenn stjórnsýslufyrirmæli, sbr. 7. gr. 

laga nr. 2/1993.  

EFTA-ríkin voru mótfallin því að reglugerðir ESB fengju bein lagaáhrif, sökum hættu 

á framsali lagasetningarvalds sem færi gegn stjórnarskrám þeirra. Var því farið þá leið að 

reglugerðir væru teknar í heild upp í landsrétt. Er þá texti reglugerða einfaldlega þýddur á 

íslensku og hann lögfestur í heild í landsrétti. Á Íslandi er notast við svokallað tilvísunaraðferð, 

þar sem að reglugerð er lögfest sem fylgiskjal með lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum. Svigrúm 

aðildarríkis til að laga reglugerð efnislega að landrétti er lítið sem ekkert. 69 

En þegar um tilskipanir er að ræða þá er stjórnvöldum í hverju ríki látið eftir ákveðið 

svigrúm til að ákveða í hvaða formi og með hvaða aðferðum tilskipun skuli innleidd. Við 

innleiðingu tilskipana hafa aðildarríkin því mun frjálsari hendur um það hvernig tilskipun er 

innleidd, heldur en á við um innleiðingu reglugerða. Í EFTA-ríkjunum fá tilskipanir ekki bein 

lagaáhrif en falli þær undir svið EES-samningsins þá gilda svipuð sjónarmið og áður hefur 

verið rakið um reglugerðir. Tilskipun er þannig tekin upp í EES-samninginn  með ákvörðun 

Sameiginlegu EES-nefndarinnar og skv. 7. gr. laga nr. 2/1993/EES verða EFTA-ríkin þá 

bundin til að taka þær upp í landsrétt.  

Yfirvöldum er með innleiðingu tilskipana falið val um efni og form, aðildarríkin eru 

einungis skuldbundin til að haga löggjöf sinni þannig að markmiðum tilskipananna verði náð. 

Í sumum tilvikum hefur ný tilskipun ekki í för með sér þörf á því að breyta lögum, en í öðrum 

tilvikum geta tilskipanir orðið til þess að setja þarf ný lög eða almenn stjórnsýslufyrirmæli. 

Algengt er að notast sé við svokallaða umritunaraðferð við innleiðingu tilskipana, eru þá 

ákvæði tilskipunar tekin efnislega upp í sett lög eða stjórnsýslufyrirmæli, án þess að um 

orðrétta tilvísun sé að ræða.70 

                                                
69 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur, (Bókaútgáfan Codex 2006) 87-92. 
70 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur, (Bókaútgáfan Codex 2006) 93-95. 
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Þar sem MAR er reglugerð, gilda samkvæmt framangreindu annarskonar reglur 

varðandi innleiðingu hennar en á við um innleiðingu tilskipana. Innleiða þarf MAR samkvæmt 

orðanna hljóðan og er því deginum ljósara að notkun innherjaupplýsinga mun við 

innleiðinguna verða skilyrði fyrir því að hægt sé að leggja til grundvallar að innherjasvik hafi 

átt sér stað.71 Leiðir þetta af orðalagi 1. tl. 8. gr. MAR sem kveður á um að innherja sem býr 

yfir innherjaupplýsingum sé óheimilt að nota þær upplýsingar til að eiga viðskipti, fyrir eigin 

reikning eða fyrir hagsmuni þriðja aðila með fjármálagerninga sem þessar upplýsingar 

tengjast.72 Að svo stöddu hefur Sameiginlega EES-nefndin ekki samið drög sín að ákvörðun 

en auðséð er að það mun þurfa að gerast fyrr en síðar þar sem MAR fellur undir gildissvið 

EES-samningsins (e. EEA relevance).73 Þegar að sú ákvörðun hefur verið tekin verður MAR 

þá hluti af EES-samningnum og ber Íslandi þá skylda til að taka hana upp í landsrétt sinn. 

Líklega verður hafður sá hátturinn á að MAR verði tekinn upp í almenn lög en aðrar afleiddar 

reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar settar í form almennra stjórnsýslufyrirmæla.74 

4.4. Við innleiðingu MAR í landrétt verður hugtakið notkun á ný hluti af 

orðalagi innherjasvikaákvæðisins 

Eins og áður sagði þá er MAR reglugerð og hefur þar af leiðandi bein réttaráhrif í aðildarríkjum 

Evrópusambandsins án þess að ríkin þurfi að grípa til sérstakrar innleiðingar eins og á við í 

tilviki innleiðingar tilskipana. MAR tók gildi í aðildarríkjum Evrópusambandsins 3. júlí 2016 

og hefur reglugerðin sama gildi og almenn lög í þessum ríkjum.75 Má þar af leiðandi gera ráð 

fyrir því að MAR sé komin til fullra framkvæmda í aðildarríkjum ESB og notkun 

innherjaupplýsinga sé forsenda innherjasvika í þeim ríkjum. Þegar Ísland tekur reglugerðina 

upp í landsrétt mun þurfa að innleiða ákvæði MAR samkvæmt orðanna hljóðan. Verður 

samkvæmt því slegið föstu að notkun sé skilyrði þess að um innherjasvik geti verið að ræða á 

Íslandi líkt og átti við fram að gildistöku laga nr. 39/2002. 

 
 

                                                
71 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 386. 
72 1. tl. 8. gr. MAR er svohljóðandi: ,,For the purposes of this Regulation, insider dealing arises where a person 
possesses inside information and uses that information by acquiring or disposing of, for its own account or for 
the account of a third party, directly or indirectly, financial instruments to which that information relates.’’  
73 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market 
abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the 
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance 
[2014] OJ L 173/1 
74 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 59 
75 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 58-59 
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4.5 Hvað felst í skilyrðinu um notkun? 

4.5.1.  Almennt 

Mikið hefur verið fjallað um hugtakið notkun í umfjöllun þessari og þykir að svo stöddu 

nauðsyn bera til þess að skýra nánar hvað í hugtakinu felst og hvaða háttsemi fellur þar undir. 

Verður í því samhengi litið til tveggja dóma Evrópudómstólsins í köflum 4.5.2. og 4.5.3., þar 

sem ákvæði 2. gr. Innherjatilskipunarinnar frá 1989 og 2. gr. MAD  hafa verið túlkuð og 

ítarlega fjallað um hvað felst í hugtakinu notkun (e. use). 

4.5.2. Túlkun Evrópudómstólsins á 2. gr. Innherjatilskipunarinnar frá 1989 í máli 

Georgakis 

Í dómi Evrópudómstólsins dags. 10. maí 2007 í máli C-391/04 (Georgakis) reyndi á túlkun 2. 

gr.  Innherjatilskipunarinnar frá 1989 og hafa þau sjónarmið sem þar komu fram einnig verið 

talin eiga við um MAD, jafnvel þótt orðalagið í MAD sé ekki það sama.76 Dómurinn lagði til 

grundvallar að þegar tveir innherjar búa yfir sömu upplýsingum sé ekki um innherjaupplýsingar 

að ræða í skilningi tilskipunarinnar.  

Hæstiréttur Grikklands bað um forúrskurð Evrópudómstólsins, þar sem spurt var hvort 

1. og 2. gr. Innherjatilskipunarinnar frá 1989 ætti að vera túlkaðar þannig, að bann þeirra tæki 

til þess þegar stærstu hluthafar og aðilar að stjórn félags samþykktu sín á milli að eiga viðskipti 

með bréf félagsins til þess að hækka gengi þeirra, og myndu þeir því búa yfir 

innherjaupplýsingum sem þeir væru að nýta77 í viðskiptunum. 78  

Dómstólinn komst að því að um innherjaupplýsingar hafi verið að ræða og við túlkun 

á því hvort um misnotkun innherjaupplýsinga hefði verið að ræða leit dómurinn til þeirra 

markmiða er bjuggu að baki Innherjatilskipuninni. Markmiðið með banninu í 2. gr. 

tilskipunarinnar væri að tryggja jafnrétti milli aðila sem ættu viðskipti með fjármálagerninga  

með því að koma í veg fyrir að annar þeirra gæti nýtt sér vitneskju um innherjaupplýsingar og 

hagnast á kostnað þess sem ekki bjó yfir sömu upplýsingum. Þar sem allir aðilar málsins bjuggu 

yfir umræddum upplýsingum var ekki talið að um innherjaupplýsingar væri að ræða í 

viðskiptum þeirra á milli.79 Þar af leiðandi var ekki talið að þeir hafi nýtt sér 

innherjaupplýsingar svo færi gegn 2. gr. Innherjatilskipunarinnar frá 1989. 

                                                
76 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 274. 
77 Orðalag innherjasvikaákvæðis Innherjatilskipunarinnar frá 1989 var ,,by taking advantage of‘‘ og er því vísað 
til nýtingar í þessari umfjöllun í stað notkunar. 
78 Mál C-391/04 Ipourgos Ikonomikon og Proistamenos DOI Amfissas g. Charilaos Georgakis [2007] ECR I-
3741. 22. og 23. mgr. dómsins. 
79 Mál C-391/04 Ipourgos Ikonomikon og Proistamenos DOI Amfissas g. Charilaos Georgakis [2007] ECR I-
3741. 39. mgr. dómsins. 
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4.5.3. Túlkun Evrópudómstólsins á 2. gr. MAD í Spectormálinu 

Áður hefur verið minnst á dóm Evrópudómstólsins dags. 23. desember 2009 í máli C-45/08 í 

Spectormálinu svokallaða.80 Í málinu var beðið um túlkun á 1. mgr. 2. gr. MAD er varðar 

innherjasvik. Komist var að þeirri niðurstöðu að líta beri svo á að fyrra bragði að aðili sem aflar 

eða ráðstafar fjármálagerningi á sama tíma og hann býr yfir innherjaupplýsingum um þá, hafi 

notað upplýsingarnar til að eiga viðskiptin. Á hinn bóginn eigi hann ávallt þess kost að koma 

fram með sönnun fyrir hinu gagnstæða.81 Það kom skýrt fram í Spectormálinu að það nægði 

ekki til sakfellingar að búa yfir innherjaupplýsingum þegar að innherji á viðskipti með 

fjármálagerninga, heldur væri auk þess nauðsynlegt að greina á milli notkunar sem gæti annars 

vegar skaðað fjárfesta og aðra og hins vegar lögmætrar notkunar.  

Tekið var fram í dóminum að kjarni bannsins í 2. gr. MAD væri einkum að koma í veg 

fyrir ósamhverfa dreifingu upplýsinga. Innherji sem býr yfir innherjaupplýsingum er 

samkvæmt þessu í betri aðstöðu heldur en fjárfestir sem ekki hefur vitneskju um sömu 

upplýsingar. Hugsunin með innherjasvikaákvæðinu er því sú að banna þeim aðila sem telja 

verður í yfirburðarstöðu (innherjar) að nota þá yfirburði sína gagnvart þeim aðilum sem ekki 

eru í sömu stöðu (aðrir fjárfestar). Með því er komið í veg fyrir að það halli á þann aðila sem 

ekki býr yfir upplýsingunum.82  

Evrópudómstólinn benti á það að ekki væru nein huglæg skilyrði fyrir því að innherji 

geti talist hafa brotið gegn 2. gr., samkvæmt því skiptir ekki máli hvort innherji hafi notað 

innherjaupplýsingar þegar að hann á viðskipti af ásetningi eða gáleysi.83 Í málinu kom þannig 

skýrt fram að það er forsenda innherjasvika að innherji hafi notað innherjaupplýsingar þegar 

hann á viðskipti með fjármálagerninga. Evrópudómstólinn beinir sjónum sínum samkvæmt 

þessu aðallega að banni við notkun innherjaupplýsinga sem er í samræmi við orðalag 2. gr. 

MAD sjálfrar.84 

 

                                                
80 Um málavexti vísast til umfjöllunar í kafla 2.3.1. í umfjöllun þessari. 
81 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 391. 
82 Jesper Lau Hansen, The Danish Green Paper on Insider Dealing, (2011) 12 (2) European Business 
Organization Law Review 251. 
83 Mál C-45/08 Spector Photo Group NV og  Chris Van Raemdonck g. Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA) [2009] ECR I-12073, 32. mgr. dómsins. 
84 Jesper Lau Hansen, The Danish Green Paper on Insider Dealing, (2011) 12 (2) European Business 
Organization Law Review 251. 
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4.5.4. Hvaða háttsemi mun ekki lengur flokkast undir innherjasvik á Íslandi við 

gildistöku MAR? 

a) Almennt 

Tilkoma og innleiðing MAR í íslenskan rétt mun breyta réttarstöðunni er varðar innherjasvik 

talsvert. Lög nr. 39/2002 höfðu það í för með sér að íslensk löggjöf var ekki lengur í takt við 

Evrópulöggjöf og löggjöf í Danmörku og Noregi og er það því orðið löngu tímabært að tekið 

sé á þeim vanda. Sú breyting sem MAR mun hafa í för með sér mun færa íslensk lög aftur til 

samræmis við Evrópulöggjöf og löggjöf í Danmörku og Noregi. Þar er mesta áherslan lögð á 

að leiða í ljós hvort að misnotkun innherjaupplýsinga af einhverju tagi hafi átt sér stað. 

Innherjum getur verið heimilt að eiga viðskipti þótt þeir búi yfir innherjaupplýsingum, ef þau 

viðskipti fela ekki í sér misnotkun eða svik. Með tilkomu MAR verður því slegið föstu í eitt 

skipti fyrir öll að viðskipti innherja sem ekki fela í sér notkun af neinu tagi, geti ekki lengur átt 

í hættu á að vera talin til innherjasvika.  

 Hægt er að nefna fjölmörg dæmi um aðstæður þar sem eðlilegt væri að innherji geti átt 

viðskipti þó hann búi yfir innherjaupplýsingum. Verða hér nefnd nokkur dæmi til að varpa ljósi 

á áhrif þeirra lagabreytinga sem áttu sér stað við setningu laga nr. 39/2002 og hins vegar 

hvernig réttarstaðan verður hér á landi við innleiðingu MAR. Um er að ræða tilvik þar sem 

verndarhagsmunum reglna um innherjaviðskipti er ekki stofnað í hættu þrátt fyrir viðskipti 

innherja sem búa yfir innherjaupplýsingum. Þannig krefjist almannahagsmunir þess ekki að 

ákært sé fyrir innherjasvik í þessum tilvikum.85 

b) Aðilar búa yfir sömu upplýsingum 

Sú staða getur komið upp að tveir eða fleiri innherjar búi yfir nákvæmlega sömu upplýsingum 

og vilji eiga viðskipti. Séu upplýsingarnar innherjaupplýsingar þá stendur 1. tl. 1. mgr. 123. gr. 

verðbréfaviðskiptalaga því í vegi að innherjar geti í þessum tilvikum átt viðskipti, jafnvel þó 

þeir búi yfir sömu innherjaupplýsingunum. En við þessar aðstæður er þó erfitt að sjá að um 

misnotkun á innherjaupplýsingum sé að ræða, þar sem báðir aðilarnir eru jafn upplýstir og því 

enginn í yfirburðarstöðu. Er því ekki hægt að sjá hvernig viðskipti af þessum toga geta skaðað 

traust eða trúverðugleika fjármálamarkaðarins, að því gefnu að markaðurinn sé upplýstur á 

fullnægjandi hátt um þau.86 Bæði í Danmörku og Noregi er litið svo á að slík viðskipti geti 

farið fram án þess að talið verði að um innherjasvik sé að ræða og má sama segja um 

                                                
85 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 393-394 
86 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 394 
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innherjatilskipunina frá 1989, MAD og nú MAR.87 Evrópudómstólinn hefur tekið þetta 

álitamál til skoðunar í dómi sínum 10. maí 2007 í máli C-391/04 (Georgakis) sem áður hefur 

verið reifað.88 Málið varðaði inntak 2. gr. Innherjatilskipunarinnar frá 1989 og taldi dómurinn 

að ekki gæti verið um misnotkun að ræða í skilningi ákvæðisins þegar að tveir eða fleiri aðilar 

búa yfir sömu innherjaupplýsingum og eiga viðskipti sín á milli.  

Reynt hefur á þessi sömu sjónarmið í sektarmáli Fjármálaeftirlitsins vegna brots Arion 

banka hf. gegn 1. tl. 1. mgr. 123. gr. verðbréfaviðskiptalaga vegna viðskipta með hlutabréf í 

Högum hf. á tímapunkti þegar bankinn bjó yfir innherjaupplýsingum um félagið. Arion banki 

hf. bar fyrir sig í málinu að kaupendur bréfanna hefðu búið yfir sömu upplýsingum og því hefði 

ekki verið um innherjasvik að ræða í skilningi ákvæðisins. Vísaði bankinn til niðurstöðu 

Evrópudómstólsins í Georgakis málinu því til stuðnings. Það reyndi þó ekki á þetta sjónarmið 

með beinum hætti í málinu þar sem Fjármálaeftirlitið lagði til grundvallar að það hefði verið 

ósannað að allir aðilarnir í viðskiptunum hefðu í reynd búið yfir sömu upplýsingunum. 

Fjármálaeftirlitið útilokaði þó ekki þessa túlkun Arion banka hf.89 Við innleiðingu MAR má 

því telja að við þessar aðstæður þegar að innherjar tveir eða fleiri sem búa yfir sömu 

upplýsingum og eiga viðskipti sín á milli, geti ekki verið taldar fela í sér ólögmæta notkun 

innherjaupplýsinga. 

c) Framsal milli lögaðila sem lúta sömu eignaraðild 

Jafnframt gæti 1. tl. 1. mgr. 123. gr. verðbréfaviðskiptalaga komið í veg fyrir að tveir eða fleiri 

lögaðilar sem eru í eigu sömu aðila geti framselt fjármálagerning sín á milli ef 

innherjaupplýsingar liggja fyrir. Sömu sögu er að segja ef einstaklingur vill færa 

fjármálagerning í sinni eigu yfir í eignarhaldsfélag sem hann á. Við slíkar aðstæður er þó ljóst 

að ekkert orsakasamband er á milli vitneskju aðila um innherjaupplýsingar og framsals 

viðkomandi fjármálagernings. Verður því ekki séð að trúverðugleika markaðarins sé með neinu 

móti ógnað við þessar aðstæður, eða hætt sé við blekkingu eða svikum með slíku framsali. 

Óheppilegt er því að núgildandi lög geti komið í veg fyrir slík viðskipti sem telja verður eðlilegt 

                                                
87 Jesper Lau Hansen, Nordic Financial Market Law: The regulation of the financial services in Denmark, 
Finland, Iceland, Norway and Sweden. (Kaupmannahöfn 2003) 112.  
88 Sjá kafla 4.5.2. í umfjöllun þessari.  
89 Fjármálaeftirlitið, Stjórnvaldssekt vegna brots Arion banka hf. gegn 1. tl. 1. mgr. 123. gr. laga nr. 108/2007, 
(4. desember 2015); Sjá nánari umfjöllun í Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 
395-396. 
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að geti farið fram.90 Líkt og á við um þær aðstæður þegar að aðilar búa yfir sömu upplýsingum, 

þá mun tilkoma MAR verða til þess að umrædd viðskipti geti farið fram án vandkvæða. 

d) Kaup- og söluréttur 

Kaupréttarsamningur felur í sér að kaupréttarhafi gerir samning um rétt til að kaupa ákveðinn 

fjölda hluta í útgefanda að liðnum ákveðnum tíma á fyrirfram ákveðnu verði.  

Söluréttarsamningar virka þannig að söluréttarhafi á rétt til að selja hluti sem hann hefur eignast 

á fyrirfram ákveðnu gengi og tíma.91 

Kaup- og söluréttir eru valréttir og teljast til fjármálagerning í skilningi 

verðbréfaviðskiptalaga sbr. d-lið 2. tl. 2. gr. laganna og tekur því innherjasvikaákvæði 1. tl. 1. 

mgr. 123. gr. verðbréfaviðskiptalaga til þeirra. Samkvæmt því er innherja óheimilt að gera slíka 

samninga þegar hann býr yfir innherjaupplýsingum um þá, óháð því hvort hann notar 

upplýsingarnar eða ekki. En sú staða getur hins vegar komið upp að innherji búi ekki yfir 

innherjaupplýsingum þegar hann gerir kaup- eða söluréttarsamning en þegar að kemur að því 

að nýta réttinn þá hefur honum áskotnast slíkar upplýsingar.92  

Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 31/2005, til breytingar á 

lögum nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti, má finna leiðbeiningar um hvernig skuli bregðast 

við slíkum aðstæðum. Samkvæmt því sem þar kemur fram þá skal sá sem ekki hefur val um 

hvort samningurinn skuli efndur, bera skylda til að efna skyldu sína samkvæmt 

valréttarsamningnum kjósi gagnaðili hans að nýta valréttinn. Búi sá sem ekki hefur val um 

hvort samningurinn skuli efndur yfir innherjaupplýsingum á þessum tímapunkti verða slíkar 

efndir þá ekki taldar fela í sér innherjasvik. Öðru máli er talið gegna um þann sem valréttinn á, 

hann þarf að taka ákvörðun um hvort hann nýtir valréttinn eða ekki og búi hann yfir 

innherjaupplýsingum fæli ákvörðun um að nýta valrétt í sér innherjasvik af hans hálfu.93  

Af þessu má ætla að samkvæmt núgildandi lögum sé valréttarhafa óheimilt að nýta 

valrétt ef hann býr yfir innherjaupplýsingum á gjalddaga hans og skiptir þá engu máli þótt 

mótaðili hans búi yfir sömu upplýsingum. Leiða má að því líkum að þessi réttarstaða þjóni ekki 

þeim verndarhagsmunum sem lög um innherjaviðskipti byggjast á. Eðlilegra væri að horfa 

frekar til þess hvort innherjaupplýsingar hafi verið notaðar við nýtingu valréttar þannig að hægt 

                                                
90 Aðalsteinn E. Jónasson, ,,Nýta…til öflunar…’’: Misnotkun sem skilyrði innherjsvika (2007) 57 (3) Tímarit 
lögfræðinga 267; Sjá einnig umfjöllun í Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 396-
397 
91 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 397-398 
92 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 399 
93 Alþt. 2004-2005, þskj. 767 – 503. mál, athugasemdir við 14. gr. 
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sé að segja að um svik eða misnotkun hafi verið að ræða. Líklega verður réttarstaðan sú með 

tilkomu MAR í landsrétt.94 

e) Fjármálagerningar í eignastýringu 

Hér er átt við þau tilvik þegar fjárfestar gera samninga við fjármálafyrirtæki um að setja eignir 

sínar í eignastýringu. Fjármálafyrirtækið tekur þá að sér að stjórna verðbréfasafni viðkomandi 

fjárfestis í samræmi við þá fjárfestingarstefnu hans, sbr. 3. tl. 2. gr. verðbréfaviðskiptalaga. 

Aðili veitir síðan fjármálafyrirtækinu umboð til þess að kaupa og selja fjármálagerninga innan 

þess ramma sem settur hefur verið í fjárfestingarstefnu. Þegar að fjármálafyrirtæki ákveður svo 

að kaupa eða selja, þá er ekki víst að fjárfestir viti af þeim ráðstöfunum. Af því leiðir að sú 

staða getur komið upp að fjármálafyrirtæki ráðstafi eða afli fjármálagerningi fyrir hönd 

innherja á sama tímapunkti og hann býr yfir innherjaupplýsingum, án hans vitneskju.  

Fræðilega séð gæti þetta talist vera brot gegn 1. tl. 1. mgr. 123. gr. 

verðbréfaviðskiptalaga. Hið sama getur verið uppi á teningnum ef innherji gefur fyrirmæli um 

að tiltekin viðskipti fari fram með fjármálagerning á tímapunkti þegar hann býr ekki yfir 

innherjaupplýsingum. En þegar viðskiptin eru framkvæmd hefur honum hins vegar áskotnast 

vitneskja um  innherjaupplýsingar.95  

Í Danmörku er litið svo á að atvik sem þessi brjóti ekki í bága við innherjasvikaákvæði 

danskra laga.96 En eins og réttarstaðan er hér á landi núna, þá væri nærtækast fyrir innherja að 

afturkalla fyrirmæli um viðskipti, búi hann yfir innherjaupplýsingum. Geri hann það ekki getur 

hann átt í hættu að vera talinn hafa brotið gegn innherjasvikaákvæðinu í 1. tl. 1. mgr. 123. gr. 

verðbréfaviðskiptalaga, þar sem hann bjó þá yfir innherjaupplýsingum þegar viðskiptin fóru 

fram, þó hann hafi ekki gert það þegar hann gaf fyrirmælin.97 Þetta mun þó eins og áður hefur 

verið sagt breytast við innleiðingu MAR, þegar að notkun verður aftur orðuð forsenda 

innherjasvika samkvæmt innherjasvikaákvæðinu. 

 
 
 
 

                                                
94 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 400-401 
95 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017, sjá einnig frekari umfjöllun í: Aðalsteinn E. 
Jónasson, ,,Nýta…til öflunar…’’: Misnotkun sem skilyrði innherjsvika (2007) 57 (3) Tímarit lögfræðinga 267; 
Sjá einnig umfjöllun í Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 396-397. 
96 Jesper Lau Hansen, Værdipapirhandelsloven med kommentarer, (Jurist- og økonomforbundets Forlag 2015), 
athugasemd 2 við 34. gr. eldri laga. 
97 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2017) 402-404 
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f) Viðskipti gegn innherjaupplýsingum 
 
Að endingu verður skoðuð sú staða þegar innherji aflar eða ráðstafar fjármálagerning á sama 

tímapunkti og hann býr yfir innherjaupplýsingum, en þau viðskipti eru í andstöðu við 

upplýsingarnar. Sem dæmi um slíkar aðstæður væri ef innherji kaupir hlutabréf á tímapunkti 

þegar hann býr yfir neikvæðum innherjaupplýsingum um þau. Við þessar aðstæður er nokkuð 

ljóst að ekkert orsakasamband er á milli þess að innherji bjó yfir innherjaupplýsingunum og 

þess að hann ákvað að eiga viðskipti.98 Að því sögðu ætti að þykja löglegt að slík viðskipti 

gætu átt sér stað. Fræðilega séð mætti þó ólíklegt sé, ímynda sér að slík tilvik gætu fallið undir 

1. tl. 1. mgr. 123. gr. verðbréfaviðskiptalaga, þar sem innherji er að eiga viðskipti búandi yfir 

innherjaupplýsingum. En með tilkomu MAR mun slík háttsemi sannarlega falla utan bannsins. 

5. Niðurstöður 
Ofangreind umfjöllun sýnir að íslensk löggjöf byggði fram til gildistöku laga nr. 39/2002 á því 

að innherjar hefðu notað innherjaupplýsingar á einhvern hátt til öflunar eða ráðstöfunar 

fjármálagerningi til að geta gerst sekir um innherjasvik.. Hið sama má sjá þegar litið er til 

þeirrar löggjafar Evrópusambandsins sem íslensku lögin byggja á. Lagabreytingin hafði því í 

för með sér þær miður fýsilegu afleiðingar að með henni voru innherjar sem grunaðir voru um 

innherjasvik sviptir þeim möguleika á því að koma fram með sönnun fyrir því að hafa ekki 

notað innherjaupplýsingar og þar með sanna sakleysi sitt.  

Velta má fyrir sér hvort það hafi í raun verið nauðsynleg viðbrögð löggjafans að fella á 

brott skilyrðið um notkun innherjaupplýsinga í kjölfar Skeljungsmálsins með setningu laga nr. 

39/2002. Í fyrsta lagi þykir það mjög undarleg framkvæmd að fara gegn skýru orðalagi þeirrar 

Evrópu tilskipunar er íslenska löggjöfin byggði á, þó að aðildarríkjum hafi verið heimilt að 

setja strangari skilyrði en þar kvað á um. Í öðru lagi má líta til þess að það var skilgreint 

markmið löggjafans með lögum nr. 39/2002 að taka af allan vafa um að heimilt væri að refsa 

aðila fyrir brot gegn ákvæðinu um innherjasvik af gáleysi. Ekki verður séð að þetta markmið 

löggjafans hafi náðst með þessari framkvæmd, heldur virðist þetta fremur hafa ollið ringulreið 

og óvissu um inntak innherjasvikaákvæðisins. Það hefði jafnvel verið skilvirkara að láta nægja 

að kveða á um það í 69. gr. þágildandi laga nr. 13/1996 að brot gegn lögunum vörðuðu refsingu 

hvort sem þau væru framin af ásetningi eða gáleysi. Fókusinn hefði þá getað verið meiri á 

sönnun og sönnunarmat, því það eitt að innherji noti innherjaupplýsingar þarf ekkert endilega 

                                                
98 Jesper Lau Hansen, The Danish Green Paper on Insider Dealing, (2011) 12 (2) European Business 
Organization Law Review 251. 
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að fela í sér að hann hafi haft beinan og eindreginn ásetning til þess að misnota 

innherjaupplýsingarnar.  

Væri það svo í höndum ákæruvaldsins að sanna að innherji hafi búið yfir 

innherjaupplýsingum á þeim tíma þegar að hann átti viðskipti með viðkomandi fjármálagerning 

og verið grandsamur. Í samræmi við niðurstöðuna í Spector málinu væru í þessum aðstæðum 

taldar vera löglíkur fyrir því að innherji hafi notað upplýsingar til að eiga umrædd viðskipti. 

Má vel færa fyrir því rök að við þessar aðstæður sé líklegra en ella að innherji hafi í reynd 

misnotað innherjaupplýsingar og framið innherjasvik. Ber nauðsyn til þess að tekið sé á slíkum 

málum og menn dæmdir til refsingar, þar sem nauðsynlegt er að tryggja á verðbréfamarkaði að 

fjárfestar séu jafn settir og búi yfir sömu upplýsingum og fjármálafyrirtæki. Erfitt getur því 

reynst að réttlæta það að innherja sem almennt er talinn í betri stöðu er varðar aðgang að 

mikilvægum upplýsingum en hinn almenni leikmaður á markaði, sé heimilt að nota slíkar 

innherjaupplýsingar sér eða öðrum til hagsbóta. Á hinn bóginn þykir þó eðlilegt að innherji 

eigi þess allavega kost að koma fram sínum sjónarmiðum og sönnun þess efnis að hafa ekki 

gerst sekur um misnotkun upplýsinganna sé málinu svo til háttað.  

Í umfjöllun þessari eru nefnd nokkur dæmi um tilfelli þar sem aðili býr yfir 

innherjaupplýsingum þegar hann aflar eða ráðstafar fjármálagerningum en aðstæður eru með 

þeim hætti að ekki er hægt að líta svo á að hann hafi notað upplýsingarnar í skilningi MAD og 

MAR. Fræðilega séð gætu umrædd tilvik þó fallið undir 1. tl. 1. mgr. 123. gr. 

verðbréfaviðskiptalaga þar sem ekki er tekið fram berum orðum að notkun sé forsenda 

innherjasvika. Þó ber að líta til þess að í umfjöllun þessari er sú ályktun dregin eftir skoðun  

viðeigandi lögskýringargagna og skrifa fræðimanna um efnið að notkun innherjaupplýsinga sé 

í reynd forsenda innherjasvika samkvæmt íslenskum rétti þó ekki sé kveðið á um það berum 

orðum.  

Skoðun lögskýringargagna leiddi í ljós þann skilning að með setningu laga nr. 39/2002 

hafi löggjafinn haft það að leiðarljósi að samræma íslenska löggjöf um innherjaviðskipti að 

löggjöf Danmerkur og Noregs. Löggjöf í Danmörku og Noregi á þeim tíma gerði ráð fyrir að 

innherji yrði að hafa notað innherjaupplýsingar á ólögmætan hátt til að geta gerst sekur um 

innherjasvik. Jafnframt er það tekið skýrt fram í 2. gr. MAD sem íslensk löggjöf byggir á í dag 

að notkun sé forsenda innherjasvika. Að þessu sögðu þykja ekki efni til þess að horfa svo á 

málin að með lögum 39/2002 hafi íslenski löggjafinn ætlað að breyta eðli innherjasvika að 

þessu leyti. Kjarni innherjasvika er í raun sá að innherji sem hefur vitneskju um 

innherjaupplýsingar notar þá yfirburði sína sjálfum sér til framdráttar á kostnað hagsmuna þess 

aðila sem ekki hefur sama aðgengi að innherjaupplýsingum. Ef innherji notar ekki þá yfirburði 
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sína þá verður ekki séð að sömu rök geti átt við fyrir að banna þá hegðun eins og til dæmis í 

þeim tilvikum þegar að aðilar búa yfir sömu upplýsingum. Verður því ekki séð að 

verndarhagsmunum reglna um innherjaviðskipti sé stefnt í voða við það eitt að innherji sem 

býr yfir innherjaupplýsingum á viðskipti án þess að nota innherjaupplýsingarnar sér til 

framdráttar. Af þeim sökum má með nokkurri vissu ganga út frá því að notkun 

innherjaupplýsinga sé forsenda innherjasvika samkvæmt íslenskum rétti og tilkoma MAR 

muni staðfesta þann skilning og leysa úr þeirri réttaróvissu sem hefur ríkt hér á landi í þessum 

efnum frá setningu laga nr. 39/2002. 
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