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Ágrip  

 

Í lokaverkefni þessu verður rannsakað mat dómstóla á refsiábyrgð skráðra stjórnenda 

hlutafélaga vegna athafnaleysisbrota sbr. 1. mgr. 40. gr. virðisaukaskattslaga nr. 

50/1987 og 2. mgr. 30. gr. laga nr. 40/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda. Fjallað 

verður stuttlega um fræðilega nálgun viðeigandi lagaákvæða og refsiheimilda sem og 

önnur sjónarmið sem dómstólar byggja á við matið. Meginmarkmið ritgerðarinnar er 

rannsaka dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands. Í því felst að skoða hvaða sjónarmið 

eru lögð til grundvallar í niðurstöðum dómsúrlausna og hvort að þróunar sé að gæta í 

framkvæmd málanna hjá Hæstarétti.  Niðurstöðum yfirgripsmikillar dómarannsóknar 

sem tekur yfir 20 ára tímabil verður gerð skil. Sjá má ákveðna þróun í 

dómaframkvæmd viðeigandi mála hjá Hæstarétti. Á fyrri hluta rannsóknartímabils var 

algengara  að horft væri til formsatriða, á borð við skráningu og formlega stöðu 

stjórnenda. Þegar á leið fór dómstóllinn að gefa virkni þeirra meiri gaum og 

raunverulegri stöðu innan félagsins þ.e. hverjir sjá um fjármál og skattskil félagsins. 

Við lok rannsóknartímabils kom í ljóst að dómstólar fóru í mun meiri mæli að 

aðhyllast þessari nálgun og sýknumálum þar sem reyndi á verkaskiptingu fjölgaði 

umtalsvert.  
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1. Inngangur  

Refsiábyrgð stjórnarmanna hlutafélaga hefur ósjaldan verið fréttamatur íslenskra 

fjölmiðla á síðustu árum og hefur dómstóll götunnar vægðarlaust tekið afstöðu þegar 

dómar hafa fallið í málum þar sem á ábyrgðina reynir. Er það m.a. vegna eðlis 

hlutafélagaformsins en það er til þess fallið, að sá möguleiki er fyrir hendi að sýsla 

með talsverðar fjárhæðir án persónulegar ábyrgðar.1 Því eru oft miklir fjármunir undir 

þegar að félög verða ógjaldfær og standa ekki skil á lögbundnum vörslusköttum. Þá 

býður það einnig upp á þá tilhögun að skráðir stjórnendur þurfa ekki endilega að vera 

þeir sömu og fara raunverulega með daglega stjórn og rekstur félags. Ýmist hefur 

komið fram það sjónarmið, að fólki finnst dómar eftir atvikum of vægir og að 

stjórnendur fái ekki makleg málagjöld vegna óvarfærni í rekstri eða að tekið sé mjög 

harðlega á formlega skráðum stjórnendum, þó að ljóst er að þeir komu lítið að rekstri 

félagsins.  

Var það meðal annars ofangreint sem að kveikti áhuga höfundar á rannsóknarefninu 

og löngun til að kafa dýpra ofan í þau skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt, til að 

einstaklingur sé fundinn refsiábyrgur vegna athafnaleysis í störfum sínum sem 

stjórnandi félags. Þá eru ákveðin tákn á lofti að breytinga sé að gæta í framkvæmd 

dómstóla um þetta atriði sem að höfundur hafði áhuga á því að skoða frekar.  

1.1 Efni ritgerðar og efnistök  

Í ritgerð þessari verður túlkun dómstóla á refsiábyrgð stjórnenda vegna 

athafnaleysisbrota sbr. 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt og 2. mgr. 

30. gr. nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda rannsökuð. Leitast er við að 

kortleggja helstu sjónarmið sem búa að baki ákvörðun refsiábyrgðar og hvort að 

þróunar sé að gæta í framkvæmd dómstólanna. Við vinnslu ritgerðarinnar er aðallega 

stuðst við hina lögfræðilegu aðferð þ.e. rannsökuð  viðeigandi lagaákvæði, aðrar 

réttarheimildir, lögskýringargögn, töluleg gögn og skrif fræðimanna. Meginefni 

ritgerðarinnar er svo yfirgripsmikil dómarannsókn sem nær yfir 20 ára tímabil.  

Mikilvægt var að afmarka efni ritgerðarinnar vel þar sem efni þarð er mjög 

umfangsmikið en rannsóknarefnið spannar yfir þrjú réttarsvið, þ.e. refsirétt, skattarétt, 

                                                

1 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Félagaréttur. bls 64 
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og félagarétt. Farið er lauslega fyrir fræðilega nálgun lagarammans sem dómstólar eru 

bundnir af við mat á ákvörðun á refsiábyrgðar stjórnenda. Er þetta gert til að varpa 

ljósi á þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar, til þess að einstaklingur verði fundinn 

persónulega refsiábyrgur. Þá afmarkaði höfundur rannsóknina við dómaframkvæmd 

þar sem einnig var ákært fyrir meiri háttar brot í skilningi 1. mgr. 262. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/19402 til þess að auka einsleitni og velja þannig úr alvarlegustu 

málin.   

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig háttað að fyrsti hluti stendur saman af 

inngagnsköflum. Fyrst eiginlegur inngangur ritgerðar, svo er aðeins fjallað um upphaf 

skattarefsimála og tíðni þeirra. Að því loknu er farið stuttlega yfir réttarheimildir og 

lögskýringar í refsirétti, til að sýna fram á að miklar kröfur eru gerðar til 

refsiheimilda, svo unnt verði að byggja á þeim í refsimálum. Í 2. kafla er farið yfir 

viðeigandi refsiheimildir skattaréttar þar sem um eitt aðalviðfangsefni ritgerðarinnar 

er að ræða. Fyrst er farið, stuttlega yfir almennu refsiheimildina sem varðar meiri 

háttar skattalagabrot og er að finna í 262. gr. hgl. Nauðsynlegt er að gera henni skil 

vegna afmörkunar efnisins og kemur hún því til skoðunar samhliða ákvæðum 

sérrefsilaga. Að því loknu er fjallað um sérrefsiheimildirnar í 1. mgr. 40. gr. laga nr. 

50/1988, um virðisaukaskatt3 og 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1978, um staðgreiðslu 

opinberra gjalda 4  og um skilyrði refsiábyrgðar vegna athafnaleysisbrota skv. 

ofangreindum ákvæðum þ.e. hvað flokkast undir stórfellt hirðuleysi í skilningi 

laganna. Þá er farið yfir hvernig samspili reglna refsiheimilda skattalaganna og 

hátternisreglna laga nr. 2/1995 um hlutafélög5 og nr. 138/1994 um einkahlutafélög6 er 

háttað við mat skilyrðum refsiábyrgðar. Að lokum er í kafla 2.4 fjallað um meiri 

háttar brot gegn skattalögum til þess að tengja saman í umfjöllun, skilyrði hinnar 

almennu refsiheimildar og sérrefsiheimilda.  

Þar sem hlutafélög og stjórnun þeirra eru hluti af aðalumfjöllunarefni ritgerðarinnar er 

3. kafli hennar tileinkaður þeim efnisþætti. Þá er fyrst í stað stuttlega reifuð helstu 

atriði varðandi hlutafélagaformið, stjórnkerfi félaganna og lagaramma um starfssemi 

þeirra.  Að því loknu eru helstu lagalegum þáttum um skyldur stjórnarmanna, 

                                                

2 hér eftir hgl.  
3 hér eftir vskl. 
4 hér eftir stgrl. 
5 hér eftir hl.  
6 hér eftir ehl.  
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stjórnarformanns og framkvæmdarstjóra gerð skil. Er það nauðsynlegt svo hægt sé að 

átta sig fyllilega á hvenær er einnig um að ræða brot á hlutafélagalögunum en þau eru 

notuð til fyllingar við ákvörðun refsiábyrgðar í viðeigandi málum. Vegna 

lengdarannmarka er umfjöllun um þetta atriði ekki tæmandi heldur er hún þrengd að 

efnistökum ritgerðarinnar. Að síðustu er fjallað stuttlega um skráningu félaga í 

hlutafélagaskrá og hvaða þýðingu slík skráning hefur.  

Í 4. kafla er fjallað um refsiábyrgð stjórnarmanna, helstu atriði sem hafa áhrif á 

ákvörðun hennar og lykilhugtökum gerð skil. Fyrst er fjallað um skilyrði 

hefðbundinnar refsiábyrgðar þ.e. refsinæmi, saknæmi og ólögmæti7 og sú umfjöllun 

tengd við athöfn og athafnaleysi. Þá er fjallað um meginreglurnar um lögbundnar og 

skýrar refsheimildir sem eru mikilvægar á sviði refsiréttar og reynir oft á samhliða 

öðrum málsástæðum í refsimálum. Einnig er farið yfir skilyrði þess að refsa megi 

fyrir gáleysisbrot og stuttlega kynnt undantekningarregla frá meginreglunni um 

saknæmisskilyrði,  varðandi hlutlæga refsiábyrgð. Hugtakið afbrot er skýrt og 

hvernig því er lýst í verknaðarlýsingum refsiákvæða til að tengja það við athöfn og 

athafnaleysi. Að lokum er fjallað nánar um hugtakið, athöfn en það er mikilvægt að 

leggja sameiginlegan skilning í það hugtak svo hægt sé að nálgast hugtakið, 

athafnaleysi en það er eitt af aðalefnistökum ritgerðarinnar. Þá er fjallað um beint og 

óbeint athafnarleysi og að lokum er umfjöllun í 3. og 4. kafla tengd saman í kafla 4.6 

þar sem fjallað er um saknæman eftirlitsskort stjórnarmanna. Að því loknu er fjallað 

örstutt um refsingar og viðurlög við brotum á sviði skattarefsiréttar en mikilvægt er að 

hafa í huga hversu þung viðurlög geta legið við brotum af þessum toga.   

Í 5. kafla er aðalefni ritgerðarinnar en þar er fjallað um niðurstöður dómarannsóknar. 

Dómarannsóknin lýtur beint að umfjöllunarefni ritgerðar en til skoðunar komu 

dómsúrlausnir varðandi mat dómstóla á refsiábyrgð stjórnenda hlutafélaga í málum 

þar sem reynir á athafnaleysisbrot á framangreindum ákvæðum vskl. og stgjrl. Leitast 

er við að kortleggja hvernig dómarar komast að niðurstöðu, á hvaða forsendum þeir 

byggja í dómsúrlausnum og hvort einhverrar þróunar er að gæta í dómaframkvæmd á 

þessu 20 ára tímabili. Dómarannsókn var skipt upp í tvö tímabil  þ.e. dómsúrlausnir 

sem falla á árnum 1997 til 2007 og á árunum 2008 til 2017 og er hverjum hluta skipt í 

nokkra undirkafla eftir aldri úrlausnanna. Aðferðarfræði sem notuð var við vinnslu 

                                                

7 Róbert R. Spanó. (1999). Um vansvefta skipstjóra og afladrjúga stýrimenn. bls 18  
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rannsóknar og öflunar gagna er lýst með ítarlegum hætti. Að lokum eru teknar saman 

helstu niðurstöðu dómarannsóknar, fyrst tölulegar og svo efnislegar. Að síðustu er 

fjallað stuttlega um fordæmisgildi dóma Hæstaréttar og skipun dómstólsins í tengslum 

við niðurstöðurnar.  

Í kafla 6 eru reifaðar helstu niðurstöður ritgerðarinnar sjálfrar og er 7. kafli helgaður 

lokaorðum rannsakanda. Kafli 8 hefur að geyma heimildaskrá, kafli 9 lagaskrá og 

kafli 10 dómaskrá.  

Gert er ráð fyrir að lesandinn hafi grundvallar þekkingu á lögfræði og helstu 

hugtökum er falla undir fræðasviðið. Þó leitast höfundur við að setja efnið fram með 

skýrum hætti svo sem flestir geti notið góðs af lestri hennar.  

1.2 Uppruni skattarefsimála og meðferð á stjórnsýslustigi  

Vagga skattarefsimála er hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins en hlutverk hans er að 

rannsaka skattsvik og önnur lögbrot á lögum um skatta og gjöld sem ríkisskattstjóri 

leggur á. Hann fer einnig með rannsóknir á brotum er varða lög um bókhald og 

ársreikninga. Þá sér skattrannsóknarstjóri um að koma málum í refsimeðferð, þ.e. 

krefjast sekta fyrir yfirskattanefnd, koma máli í opinbera meðferð eða ljúka málum 

með stjórnsýslusekt, allt eftir því hvað á við að hverju sinni. Embætti 

skattrannsóknarstjóra berast mál frá t.d. ríkisskattstjóra, innheimtumönnum ríkissjóðs, 

lögreglu og fl. Sæta málin sem bent er á, rannsókn og í kjölfarið er ákvarðað um 

framhald máls. Flest mál sem sæta rannsókn hjá embættinu varða skil á skatti 

einkahlutafélaga eða annarra lögaðila.8  

Hjá Skattrannsóknarstjóra eru refsiverð skattlagabrot flokkuð í tvo flokka, þ.e.  

skattsvikamál og vanskilamál. Skattsvikamál eru stærsti málaflokkurinn en til hans 

teljast í raun öll brot, önnur en vanskilamál og formbrotamál. Vanskilamál eru þau 

mál þar sem ekki eru staðin skil á vörslusköttum. Formbrot lúta að brotum á lögum 

um ársreikninga og þar með vanrækslu á skilum ársreikninga en einnig brot á 

skattalögum vegna vanrækslu á skilum skattskilagagna.9  

Upphaf rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra er miðað við þau tímamót þegar 

skoðunaraðila er gert kunnugt skriflega um að formleg rannsókna á skatt- eða 

framtalsskilum sé hafin. Eru skattrannsóknarstjóra tryggðar víðtækar heimildir til 

                                                

8 Ársskýrsla Skattrannsóknarstjóra. (2015). bls 2, 5 og 7  
9 Ársskýrsla Skattrannsóknarstjóra. (2015). bls 8 og 9 
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gagnaöflunar og getur því gengið nokkuð örugglega til verks. Markmið með 

rannsókninni er að viða saman öllum gögnum til að upplýsa um málsatvik með 

tryggilegum hætti og koma máli í viðeigandi farveg. Við lok rannsóknar hjá 

skattrannsóknarstjóra er tekin saman viðamikil skýrsla þar sem gerð er grein fyrir 

niðurstöðum rannsóknar. Efni skýrslunnar tekur m.a. til sönnunargagna í málinu, 

upplýsingar um skýrslugjafir, hver er áætlaður undandregin skattur eða skattstofn og 

þegar við á hvort og hvenær gjald- eða skilaskyldum skatti var skilað. Áður en 

skattrannsóknarstjóri ákvarðar er  þeim sem rannsókn beinist gegn gefinn kostur á að 

koma að andmælum.  Rannsókn málsins lýkur með lokaskýrslu um málið sem er send 

til allra viðkomandi aðila svo þeir geti komið sínum sjónarmiðum að.10 Nánast öll mál 

hjá skattrannsóknarstjóra enda með refsimeðferð sem tekur ýmist til sektarmeðferðar 

hjá skattarannsóknarstjóra, sektarmeðferðar hjá yfirskattanefnd eða refsimeðferðar hjá 

dómstólum eftir opinbera rannsókn hjá embætti sérstaks saksóknara.11  

Umfang mála sem rata inn á borð skattrannsóknarstjóra eru allmörg en árið 2016 voru 

102 mál tekin til rannsóknar og meðferðar hjá skattrannsóknarstjóra. Þar af voru 50 

mál send til héraðssaksóknara, 37 mál send til yfirskattanefndar, 14 málum lokið með 

sektargerð og eitt mál  fellt niður.12 Hér verður áfram fjallað um brot sem sætt hafa 

opinberri rannsókn og endað í meðförum dómstóla. 

1.3. Réttarheimildir og lögskýringar í íslenskum refsirétti 

1.3.1 Réttarheimildir  

Réttarheimildir eru þau viðmið, gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir og annað sem 

almennt er viðurkennt að vera stuðst við til rökstuðnings þegar réttarregla er staðfest 

eða hún mótuð. 13  Í norrænum rétti hefur verið litið svo á að flokka megi 

réttarheimildir í höfuðflokka, fyrst ber að nefna sett lög þ.e. stjórnskipunarlög, almenn 

lög, reglugerðir, og önnur stjórnvaldsfyrirmæli en hinir flokkarnir eru réttarvenja, eðli 

máls, meginreglur laga og fordæmi. 14  Í 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Ísland nr.33/194415, kemur fram að engum verði gert að sæta refsingu nema með 

                                                

10 Skattrannsóknarstjóri. (e.d) málsmeðferð-refsimeðferð. sótt 3. febrúar 2017 af 

http://www.srs.is/malsmedferd/refsimedferd/  
11 Skattrannsóknarstjóri. (e.d) málsmeðferð-refsimeðferð. sótt 3. febrúar 2017 af 

http://www.srs.is/malsmedferd/refsimedferd/  
12 Ólafur Guðmundsson. Munnleg heimild. 16. mars 2017 
13 Sigurður Líndal. (2002). Um lög og lögfræði. bls. 75-76 
14 Ingibjörg Þorsteinsdóttir. (2011). Lögfræði. bls 21 
15 Hér eftir stjskr. 

http://www.srs.is/malsmedferd/refsimedferd/
http://www.srs.is/malsmedferd/refsimedferd/


 

 

    

6 

lögum.  Sama sjónarmið kemur einnig fram með skýrum hætti í 1. mgr. 1. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 en þar segir:  

,,Eigi skal refsa manni nema hann hafi gerst sekur um háttsemi, sem refsing er lögð 

við í lögum, eða má öldungis jafna til hegðunar, sem þar er afbrot talin”. 

Eðli máls samkvæmt er þar með, val réttarheimilda á sviði refsiréttar, mun þrengra en 

á flestum öðrum sviðum og skilyrt að refsiheimildir séu lögbundnar með beinum 

hætti. Af þessu leiðir að helstu réttarmildir refsiréttarins eru sett lög, þ.e. þau lög sem 

hafa verið sett af Alþingi og staðfest af forseta. Undir þetta falla einnig 

stjórnvaldsfyrirmæli sem sett eru með beinni stoð í lögum. Þá er í einstaka tilfellum 

heimilt að refsa manni samkvæmt fullkominni lögjöfnun, þ.e. ef að háttsemina er 

hægt að fella fullkomlega undir þá háttsemi, sem refsing er ákvörðuð við í lögum. 

Aðrar réttarheimildir geta samt sem áður skipt miklu máli, þó ekki sé um að ræða 

beina refsiheimild og kemur það í hlut dómstóla að skýra línurnar. 16  Fullkomin 

lögjöfnun getur orðið sjálfstæð réttarheimild en þá er tilteknu lagaákvæði beitt yfir 

ólögkveðið atriði. Í þeim tilfellum helgast hún af löngum dómvenjum og 

viðurkenndum fræðaskoðunum. í áðurnefndri 1. gr. hgl. kemur fram ,,að öldungis 

megi jafna til” en þar með er vísað til lögjöfnunar, sem undantekningar frá reglunni 

sem ákvæðið hefur að geyma.17 

1.3.2 Lögskýringar  

Með orðinu lögskýring er átt við þann gjörning að skýra sett lög. Er það fyrst og 

fremst í höndum dómstóla og leggja þeir línurnar um það hvað telst til viðurkenndra 

aðferða og sjónarmiða í þessum efnum.18 

Lögskýringagögn eru öll þau gögn sem dómstólar styðjast við til að komast að 

niðurstöðu og hvernig skýra bera lög og lagaákvæði. Til hagræðis hefur hugtakinu 

verið tvískipt, þ.e. fjallað er um lögskýringargögn í þrengri merkingu, sem eru þá 

undirbúningsgögn löggjafans og í rýmri merkingu en þá er einnig átt við önnur gögn 

sem standa utan lagatextans og dómarar hafa í reynd vísað til við lögskýringar.19 

Lögskýringarsjónarmið gegna mikilvægu hlutverki við lögskýringu. Leggja þau 

línurnar varðandi hefðbundin viðhorf á vinnubrögð við lögskýringu t.a.m. hvaða 

                                                

16 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 14 
17 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 195 
18 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. bls 13-14 
19 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. bls 49  
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lögskýringargögn skipta mestu máli, hvaða upplýsingum er unnið út frá og hvaða 

vægi þau hafa. Flest mikilvægustu lögskýringasjónarmiðin eru staðreynanleg, ýmist í 

lagatextum eða undirbúningsgögnum en önnur í öðrum lögskýringargögnum, t.d. 

meginreglum laga eða dómvenju. Að síðustu eru ákveðin lögskýringarsjónarmið sem 

vísa til þess hvað þykir eðlilegt, hallkvæmt, skynsamlegt og sanngjarnt, eðli máls 

samkvæmt. 20 Þá þarf sá sem lögskýrir að setja fram mögulegar túlkunar- eða 

skýringarleiðir sem textinn býður upp á, velja á milli þeirra sem er byggt á þeim 

réttarheimildum sem stuðst er við og velja sjónarmið sem almennt séð er talið að geti 

haft þýðingu í lögfræðilegu samhengi við skýringu þeirra.21  

Almennt er talað um lögskýringarleiðirnar séu þrjár, þ.e. almenn lögskýring, 

þrengjandi lögskýring og rúm lögskýring. 22 Meginreglan er sú að stuðst er við 

almenna lögskýringu nema að gild rök leiði til annars. 23Að meginstefnu til gilda 

sambærilegar reglur og sjónarmið um skýringu refsilaga og annarra laga og réttlægri 

reglna. Tilhneiging er þó til þess að beita þröngri lögskýringu í refsimálum vegna 

eðlis réttarsviðsins.24 Með því er átt við að skýr refsiheimild sé fyrir hendi og telja 

megi víst að háttsemin falli undir verknaðarlýsingu ákvæðis.25 

Að ákvarða refsinæmi verknaðar er hið almenna markmið við skýringu refsiákvæða.26 

Tvö skilyrði verða að vera til staðar ef  finna á mann sekan um refsiverða háttsemi, 

þ.e. að til staðar sé gild refsiheimild að lögum og umræddur verknaður þarf að falla 

undir verknaðalýsingu sem er að finna í lagaákvæði.27 Með því er átt við að heimfæra 

þurfi verknað undir viðkomandi refsiákvæði en heimfærslan er sú niðurstaða sem fæst 

eftir lögskýringu á ákvæðinu.28 Þá verður almennt að gera þá kröfu til háttseminnar að 

hún falli undir verknaðarlýsinu í lagaákvæði ef hún á að vera refsiverð, eða að jafna 

megi henni við þá hegðun sem lýst er í ákvæðinu. Því er það meginviðhorf að skýra 

beri refsiákvæði sakborningi í hag eða hann eigi að njóta vafans.29  

 

                                                

20 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 224 
21 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. bls 20 
22 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. bls 159 
23 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. bls 161 
24 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 210 
25 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. bls 167 
26 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 211 
27 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. bls 167 
28 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 211 
29 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. bls 168 
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2.  Yfirlit yfir helstu refsiheimildir  

2.1 Tilurð og markmið 262. gr. almennra hegningarlaga 

Með almennum hegningarlögum nr. 19/1940, hefur löggjafinn leitast við að skipa 

öllum alvarlegustu afbrotum í íslensku samfélagi í einn lagabálk. Þar er einnig að 

finna helstu meginreglur á sviði refsiréttar t.d. um almenn refsiskilyrði, refsiábyrgð 

lögaðila, skilorðsbundna dóma, tilraunar- og hlutdeildarreglur,  öryggisráðstafanir, 

upptöku eigna, aðrar aðstæður sem hafa áhrif á refsihæðina að hverju sinni og fl.30 Í 

kafla XXVII er að finna ýmis ákvæði er lúta að brotum sem öll eiga það sameiginlegt 

að varða fjárréttindi. Sérstaklega alvarlegum og meiriháttar brotum á sviði skattaréttar 

eru gerð skil í 1. mgr. 262. hgl. og hljómar hún svo:  

,Hver sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi gerist sekur um meiriháttar brot gegn 

1., 2. eða 5. mgr. [109. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt] 1) sbr. og 2. mgr. 22. gr. 

laga um tekjustofna sveitarfélaga, 1., 2. eða 7. mgr. 30. gr. laga um staðgreiðslu 

opinberra gjalda, sbr. 11. gr. laga um tryggingagjald, og gegn 1. eða 6. mgr. 40. gr. 

laga um virðisaukaskatt skal sæta… 2) fangelsi allt að 6 árum. Heimilt er að dæma 

fésekt að auki samkvæmt þeim ákvæðum skattalaga er fyrr greinir.  

Stórfelldar breytingar voru gerðar á 262. gr. hgl. með breytingarlögum nr. 39/1995, en 

þar með var gildissvið ákvæðisins betur skýrt. Eldra ákvæðið fjallaði aðeins um 

bókhaldsbrot og var talið að ýmsu leyti gallað og ófullnægjandi. Hafði það að geyma 

óljósa verknaðarlýsingu, of takmarkað við ákveðnar brotaeindir og refsimörkin voru 

of væg. Efnisatriði breytinganna voru í samræmi við skýrslur frá árunum 1986 og 

1993 sem unnar voru á vegum fjármálaráðuneytisins og vörðuðu umfang skattsvika 

og tillögur um aðgerðir gegn þeim.  Breytingarnar voru liður í heildarendurskoðun 

viðurlagaákvæða í skattalögum og bókhaldslögum. Tilgangur breytinganna var 

tvíþættur. Í fyrsta lagi til þess að auka varnaðaráhrif refsiákvæðanna með því að 

leggja refsingu í almennu hegningarlögin við alvarlegum skattsvika- og 

bókhaldsbrotum. Í öðru lagi að þyngja refsiviðurlög í framkvæmd með því að skorða 

niður neðra refsimarkið þegar tilteknar aðstæður eru uppi. Þá er gengið út frá því að 

dómur fyrir hegningarlagabrot hafi meiri varnaðaráhrif en dómur fyrir brot á 

sérrefsilögum. Danir ákváðu að fara þess leið þar árið 1971 og lögfestu  dönsku 

hegningarlögin ákvæði um meiriháttar brot á skatta- og tollalögum en var talið að 

                                                

30 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 17-18 
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vel hefði tekist til. Sú aðferð sem lýtur að því að lögfesta eyðuákvæði um alvarleg 

brot gegn reglum sem sækja stoð efnislega í önnur lög. Ekki þótti fært að færa öll 

refsiákvæði skattalaga inn í hegningarlögin í heild sinni því ekki þótti æskilegt að slíta 

þau úr samhengi við efnisreglur á viðkomandi málasviði.31  

Í þeim málum sem fjallað er um í ritgerðinni er efnið afmarkað við brot sem eru talin 

varða við 262. gr. hgl. og teljast því meiri háttar brot á lögum um virðisaukaskatt og 

um staðgreiðslu opinberra gjalda. Því kemur ofangreint ákvæði til skoðunar samhliða 

ákvæðunum sem hafa að geyma sérrefsiheimildirnar við skoðun á því hvort skilyrði 

fyrir refsiábyrgð sé uppfyllt.  

2.2 Sérrefsilög  

Sérrefsilög hafa að geyma sérstök refsiákvæði á tilteknum réttarsviðum. Þar er einnig 

að finna samansafn refsiákvæða vegna smærri afbrota og nánari útfærslur á 

sérhæfðum brotum innan viðkomandi réttarsviðs. 32  Algengasta framsetningin á 

lagaákvæðum í sérrefsilögum er að lýsing þeirrar háttsemi (hátternisregla) komi fram 

í meginmáli laganna og þá  aðskilin frá refsiákvæðinu sjálfu sem kveður á um hina 

eiginlegu heimild til beitingu refsingar. Einnig eru sett refsimörk en þau ákvæði koma 

yfirleitt fram í lok laganna. Með hugtakinu verknaðarlýsing í samhengi við 

refsiákvæði er átt við þann hluta laganna sem lýsir hinni refsiverðu háttsemi, athöfn 

eða eftir atvikum athafnaleysi. 33 

2.2.1 Lög nr. 50/1988, um virðisaukaskatt 

Lög nr. 50/1988, um virðisaukaskatt taka til greiðslu virðisaukaskatts af viðskiptum 

innanlands en einnig af innflutningi og þjónustu. Lögin komu til í kjölfar 

margvíslegra athugana sem teknar voru saman í tveimur skýrslum á vegum 

fjármálaráðuneytisins á árunum 1971 og 1975. Fór sú vinna í gang því að tekinn hafði 

verið upp virðisaukaskattur í flestum löndum Vestur- Evrópu og var Ísland því orðinn 

eftirbátur þeirra. Við setningu laganna voru virðisaukaskattslög Danmerkur höfð til 

                                                

31 Frumvarp til laga um breytinga á almennum hegningarlögum, 480. þskj. 118. 318. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð http://www.althingi.is/altext/118/s/0480.html [sótt 7. janúar 2017] 
32 Róbert Spanó. (2009). Um lög og rétt. bls 345 
33 Róbert Spanó. (2009). Um lög og rétt. bls 351 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0480.html
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hliðsjónar en eðli máls samkvæmt eru því að gæta mikilla áhrifa danskra lagaákvæða í 

íslensku löggjöfinni.34 

2.2.2 Ákvæði 1. mgr. 40. gr. vskl.  

Refsiheimild laganna varðandi brot á vangreiðslu skatta eða skilum 

virðisaukaskattsskýrslna, innan lögmæltra tímamarka, er að finna í 1. mgr. 40. gr. 

vskl. Ákvæðið sjálft er í kafla XII, um eftirlit, upplýsingaskyldu og refsiákvæði 

laganna. Tók ákvæðið breytingum með breytingarlögum nr. 42/1995, um breytingu á 

refsiákvæðum nokkurra skattalaga, til samræmis breytingum á 262. gr. hgl.35 

Verknaðalýsing ákvæðisins hélt sér nær óbreytt en sektarlágmark var fest við tvöfalda 

upphæð skattfjárhæðarinnar sem undan var dregin. Að nokkru var bakkað með 

fésektarlágmarkið, en með breytingarlögum nr. 134/2005, um breytingu á lögum um 

staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987 og fleiri lögum,  var bætt inn ml. í 1. mgr. 

40. gr. þar sem kemur fram að fésektarlágmarkið taki ekki til brota þar sem eingöngu 

um ræðir vanskil á réttilega tilgreindum virðisaukaskatti samkvæmt 

virðisaukaskattskýrslu, enda hafi verið staðin skil á verulegum hluta 

skattfjárhæðarinnar eða um sé að ræða miklar málsbætur. Með þessu er dómara veitt 

ákveðið svigrúm til þess að ákvarða refsingu að teknu tilliti til alls sem máli getur 

skipt við ákvörðun refsingar hverju sinni.36  

Í dag orðast ákvæðið svo:  

,Skýri skattskyldur maður af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt eða 

villandi frá einhverju því er máli skiptir um virðisaukaskatt sinn eða afhendi hann 

eigi á lögmæltum tíma virðisaukaskattskýrslu eða virðisaukaskatt sem hann hefur 

innheimt eða honum bar að innheimta skal hann greiða fésekt allt að tífaldri þeirri 

skattfjárhæð sem undan var dregin, vanrækt var greiðsla á eða endurgreidd var um 

of og aldrei lægri fésekt en nemur  tvöfaldri þeirri skattfjárhæð. Álag skv. 27. gr. 

dregst frá sektarfjárhæð. Stórfellt brot gegn ákvæði þessu varðar við 262. gr. 

almennra hegningarlaga. 

                                                

34 Frumvarp til laga um virðisaukskatt . 110. þskj. 781, 431. mál. Bls 17 og 18, Vefútgáfa 

Alþingistíðinda. Slóð: http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [Sótt 2. febrúar 2017] 
35 Frumvarp til breytinga á refsiákvæðum nokkurra skattalaga. 484. þskj. 118. 319. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda. Slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0484.html    [Sótt á vefinn 2. febrúar 2017] 
36 Frumvarp til breytinga á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda og fleiri lögum. 607. þskj. 132. 18. 

mál., Vegfútgáfa Alþingistíðinda. slóð: http://www.althingi.is/altext/132/s/0018.html [Sótt á vefinn 3. 

febrúar 2017] 

 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
http://www.althingi.is/altext/118/s/0484.html
http://www.althingi.is/altext/132/s/0018.html
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Sjá má af orðalagi ákvæðisins að til þess að einstaklingur verði fundinn brotlegur 

samkvæmt ákvæðinu þá verði hann annað hvort af ásetningi eða stórkostlegu 

hirðuleysi að greina rangt eða villandi frá högum virðisaukaskattsskila sinna, eða með 

því að skila ekki inn virðisaukaskattskýrslu eða innheimtum virðisaukaskatti á 

lögmæltum tíma.  

Lögmæltur tími skila á virðisaukaskattskýrslu og á virðisaukaskatti er festur í 2. mgr. 

24. gr. vskl. Þar kemur fram að skil skulu fara fram eigi síður en á fimmta degi annars 

mánaðar eftir lok uppgjörstímabils vegna viðskipta á viðkomandi viðskiptatímabili. 

Sé svo ekki gert þá er um brot að ræða á ákvæðinu. Þá þarf að síðustu að taka afstöðu 

til þess hvort að brotið teljist meiri háttar í skilningi laganna og varði  þá einnig 1. 

mgr. 262. gr. hgl.  

2.2.3 Lög nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda 

Lög nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda taka til bráðabirgðagreiðslna 

tekjuskatts, útsvars launamanna á tekjuári og tryggingargjalds laungreiðenda á 

viðkomandi ári sbr. 1. gr. stgrl. Við setningu laganna kom inn í löggjöfina sú 

grundvallarbreyting á skattkerfinu hérlendis að innheimta tekjuskatts og útsvars 

manna yrði á formi staðgreiðslu. Meginmarkmiðið með þessum breytingum var að 

gera skattlagningu einfaldari, skilvirkari og auðskiljanlegri almenningi. 37 

2.2.4 Ákvæði 2. mgr. 30. gr. stgrl.  

Refsiákvæði staðgreiðslulaga tók einnig viðamiklum breytingu, með breytingarlögum 

nr. 42/1995, um breytingu á refsiákvæðum nokkurra skattalaga. Að sama skapi og 

ákvæði virðisaukaskattslaganna var refsimörkum breytt til samræmis við áðurgreindar 

breytingar á ákvæði 262. gr. hgl.  

Ákvæði  2. mgr. 30. gr. stgrl. er að finna í VI. kafla um viðurlög og málsmeðferð en 

varðar það refsingu við brotum á lögunum. Fjallar ákvæðið m.a. um að sú háttsemi að 

vanrækja lögbundnar skyldur, þ.e. að draga af fé af laungreiðslum, afhenda 

skilagreinar og greiðslu gjaldanna innan tilskilins tíma sé refisverð. Gerð er krafa um 

ásetning eða stórfellt hirðuleysi í þessu samhengi.  

                                                

37 Frumvarp til laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. 594. þskj. 109. 340. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda. Bls 14-15, Slóð: 

http://www.althingi.is/altext/132/s/0018.html  [Sótt af vefinn 3. febrúar 2017] 

 

http://www.althingi.is/altext/132/s/0018.html
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Í athugasemdum með frumvarpinu varðandi þetta atriði kemur fram að 

saknæmisskilyrði þurfi að ná til ákveðinna afleiðinga, en þó sé ekki skilyrði um að 

þær séu komnar fram.38 Ákvæðið  hefur að geyma sektarlágmark, þ.e. að aldrei skuli 

greiða lægri fésekt en sem nemur tvöfaldri skattfjárhæð nema að þyngri refsing liggi 

við skv. 247. gr. hgl. og varða stórfelld brot við 1. mgr. 262. gr. almennra 

hegningarlaga. Með breytingarlögum 134/1995 var bætt inn í 2. mgr. 30. gr. stgrl. 

nýjum málslið, á eftir 1. ml. ákvæðisins. Þar er tiltekið að fésektarlágmark samkvæmt 

málsgreininni eigi ekki við, hafi brot einskorðast við að standa ekki skil á réttilega 

tilgreindri staðgreiðslu skv. skilagrein, enda hafi verið staðið skil á verulegum hluta 

fjárhæðarinnar eða um sé að ræða miklar málsbætur. Var þessi breyting gerð til þess 

að girða fyrir það að þungar refsingar taki einnig til brota þar sem augljóst er að ekki 

sé um að ræða tilraun til undanskots og vanskil hafi verið gerð upp áður en til 

ákvörðunar kemur. Þannig er búið að taka út fésektarlágmarkið í umræddum brotum 

og er það mat dómara hvort að sú undanþága eigi við. Tilgangurinn með þessari 

breytingu var fyrst og fremst sá að gefa dómstólum meira svigrúm til að ákvarða 

refsingu eftir að búið er að taka mið af heildstæðum málavöxtum og málsbótum. Þá 

var tekið fram í frumvarpi að breytingum þeim, sem voru lögfestar árið 1995 hafi 

fyrst og fremst verið ætlað að taka til stórfelldra skattlagabrota en ekki til vanskila 

vörslufjár vegna greiðsluerfiðleika sem oftar en ekki enduðu með gjaldþroti. Þau mál 

eru frábrugðin öðrum skattlagabrotum og hafa sjaldnast þau einkenni sem önnur 

skattlagabrot eiga sameiginlegt, t.d. vanhöld á færslu bókhalds sem ákveðin leynd 

hvílir yfir. Vanskil falla ekki undir alvarleg skattlagabrot skv. 262. gr. nema að þau 

nái yfir langt tímabil, um verulegar fjárhæðir sé að ræða eða ítrekuð brot eða aðstæður 

auki á saknæmi verknaðarins.39 

Í dag orðast 2. mgr. 30 gr. stgrl. með eftirfarandi hætti:  

Hver sá laungreiðandi sem af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi skýrir rangt eða 

villandi frá einhverju sem því er máli skiptir um staðgreiðsluskil sín, hefur ekki 

haldið eftir fé af launagreiðslum eins og honum bar, hefur ekki afhent skilagreinar 

á lögmæltum tíma eða ekki innt af hendi þær greiðslur vegna launamanna sem 

hann hefur haldið eftir eða honum bar að halda eftir skal greiða fésekt allt að 

                                                

38 Frumvarp til breytinga á refsiákvæðum nokkurra skattalaga. 484. þskj. 118. 319. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda. Slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0484.html  [Sótt á vefinn 20. febrúar 2017] 
39 Frumvarp til breytinga á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda og fleiri lögum. 607. þskj. 132. 18. 

mál., Vegfútgáfa Alþingistíðinda. slóð: http://www.althingi.is/altext/132/s/0018.html [Sótt á vefinn 3. 

febrúar 2017] 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0484.html
http://www.althingi.is/altext/132/s/0018.html
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tífaldri þeirri skattfjárhæð sem hann vanrækti að halda eftir eða standa skil á og 

aldrei lægri fésekt en nemur tvöfaldri skattfjárhæðinni nema þyngri refsing liggi 

við brotinu eftir 247. gr. almennra hegningarlaga. [Fésektarlágmark samkvæmt 

þessari málsgrein á ekki við hafi brot einskorðast við að skattfjárhæðar eða 

málsbætur eru miklar.]1) Álag skv. 1. tölul. 2.mgr. 28. gr. dregst frá sektarfjárhæð. 

Stórfellt brot gegn ákvæði þessu varðar 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga. 

Ljóst er samkvæmt orðalagi ákvæðisins, að sá maður hefur gerst brotlegur við 

ákvæðið, ef hann af ásetningi eða af stórfelldu hirðuleysi vanrækir að halda eftir fé af 

laungreiðslum, hefur eigi afhent skilagreinar á lögmæltum tíma eða þeim greiðslum 

sem honum bar að greiða vegna launamanna. Lögmæltur tími í þessu samhengi skal 

vera fyrsta hvers mánaðar, sbr. 3. mgr. 20. gr. stgrl. Að lokum þarf að taka afstöðu til 

þess hvort að brotið teljist meiri háttar  og varði þá einnig við 1. mgr. 262. gr. hgl.  

2.3 Skilyrði refsiábyrgðar samkvæmt vskl. og stgrl.  

Áður hefur verið dregið fram að til þess að uppfylla skilyrði refsiábyrgðar samkvæmt 

1. mgr. 40. gr. vskl. og 2 mgr. 30. gr. stgrl. er gerð krafa um að háttsemin uppfylli 

ákveðin huglæg skilyrði þ.e. ásetning eða gáleysi. Sækir þessi afstaða stoð sína til 1. 

mgr. 18. gr. hgl. en þar kemur fram að verknaður sé ekki saknæmur, nema að hann sé 

unninn af ásetningi, eða gáleysi. Þá má sjá að refsing fyrir gáleysisbrot er skilyrt við 

sérstaka lagaheimild. Stundum eru notuð önnur heiti um þessi tvö skilyrði í 

mismunandi lagabálkum. 40  Í báðum ofangreindum ákvæðum er vísað til þessara 

skilyrða með orðunum ,,ásetningur” eða ,,stórkostlegt hirðuleysi”, en það síðara tekur 

þá til gáleysis í skilningi 18. gr. hgl. en einnig  má álykta af ákvæðinu að um verði að 

ræða stórfellt gáleysi, en með því eru skilyrði fyrir saknæmi þrengd, miðað við 

áðurnefnda 1. mgr. 18. gr. hgl. Leggja þarf mat á þessi hugtök, til þess að ákvarða það 

hvort að skilyrði saknæmis séu fyrir hendi og er þá m.a. horft til orðskýringar 

ákvæðisins og þeirra reglna sem festar eru í verknaðalýsingu ákvæðanna.  

Mjög sambærilega nálgun er í verknaðalýsingu ákvæða vskl. og strgl. Af orðskýringu 

á 1. mgr. 40. gr. vskl. má álykta að sú skylda er sett á herðar einstaklingnum, að  

afhenda virðisaukaskatt og virðisaukaskattskýrslu á réttum tíma en ef hann, af 

ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi, lætur það hjá líða, þá hefur hann fullnægt 

skilyrðum saknæmis samkvæmt ákvæðinu.  

                                                

40 Jónatan Þórmundsson. (2002). Afbrot og refsiábyrgð II. bls 12 
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Við skoðun á orðalagi 2. mgr. 30. gr. stgrl. er ljóst að ef laungreiðandi hefur ekki 

haldið eftir fé af laungreiðslum, afhent skilgreinar á lögmæltum tíma eða innt af hendi 

viðeigandi greiðslur vegna launamanna sem að honum bar  að halda eftir og geri hann 

svo af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi, fullnægir hann skilyrðum saknæmis 

samkvæmt ákvæðinu.  

Saknæmi er skilyrt við ,,ásetning” eða ,,stórkostlegt hirðuleysi” í báðum 

ofangreindum ákvæðum og kemur það fram í verknaðarlýsingu þeirra. Í ljósi þess er 

nauðsynlegt að gera þeim hugtökum frekari skil áður en lengra er haldið. Ákveðið 

hefur verið að þrengja umfjöllunina við stórkostlegt hirðuleysi þar sem að umfjöllun 

lýtur að athafnaleysisbrotum.  

2.3.1 Stórkostlegt hirðuleysi  

Annað þeirra huglægu skilyrða sem horft er til við saknæmismat er stórkostlegt 

hirðuleysi í skilningi laganna en það hefur verið skýrt með þeim hætti í lögfræði að 

því er jafnað að fullu við gáleysi.41 Er því verið að skýrskota til gáleysis þegar að 

orðalag er með þessum hætti í lögunum. Í 1. mgr. 18. gr. hgl. er svokölluð almenn 

gáleysisheimild, sem að hefur ekki sérstætt gildi, heldur vísar til sérstakra heimilda 

annarra laga. Í 1. mgr. 40. gr. vskl og 2. mgr. 30. gr. stgrl. er skilyrði gáleysis 

takmarkað við stórfellt gáleysi og því þarf það til svo skilyrði saknæmis ákvæðanna 

séu uppfyllt.42 Gáleysi er flokkað, byggt á stigsmun, í venjulegt (einfalt) gáleysi og 

stórfellt (stórkostlegt) gáleysi. Hefur þessi stigsskipting þýðingu við ákvörðun 

refsingar og þar með refsiábyrgðar. Ekkert eitt atriði sker úr um það hvenær athöfn 

eða athafnarleysi uppfyllir skilyrðin heldur byggir sú athugun á sértæku mati. Til að 

ákvarða hvað flokkast undir venjulegt eða stórfellt gáleysi þarf að horfa heildstætt á 

málavöxtu, út frá bæði hlutlægum- og huglægum þáttum. 43  Þá eru grundvallar 

einkenni gáleysis huglæg afstaða einstaklings til verknaðarins hverju sinni. 44Ekki 

kemur fram í nefndum lagaákvæðum nákvæmlega hvað fellur undir stórfellt 

hirðuleysi en þó má af ákvæðunum álykta að ákveðinna athafna er krafist en ef þær 

eru vanræktar hefur sá sem bundinn er af lögunum gerst brotlegur við ákvæðin. 

Vegna kröfunnar um stórfellt hirðuleysi þá þarf auk þess að vera um að ræða 

gáleysisbrot sem framið er af meðvituðu gáleysi, hugboði, grun eða skoðun sem hægt 

                                                

41 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls 190 
42 Jónatan Þórmundsson. (2002). Afbrot og refsiábyrgð II. bls 125 
43 Jónatan Þórmundsson. (2002). Afbrot og refsiábyrgð II. bls 127 
44 Jónatan Þórmundsson. (2002). Afbrot og refsiábyrgð II. bls 132 
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að færa sönnur fyrir. Í þeim tilfellum er það líklegra til að háttsemin falli undir 

stórfellt hirðuleysi. 45 Ef ljóst þykir að framangreind skilyrði eru fyrir hendi og 

viðkomandi uppfyllir skilyrði refsiábyrgðar þá þarf að taka afstöðu til þess hvort að 

brotin teljist meiri háttar í skilningi laganna og varði þá 262. gr. hgl.  

2.4 Meiri háttar brot á skattalögum 

Ákvæði 1. mgr. 262. gr. hgl. tekur yfir meiri háttar brot einstaklinga á skattalögum. Í 

frumvarpi með breytingarlögum nr. 39/1995, um breytingar á almennum 

hegningarlögum kemur fram einskonar almennur  mælikvarði á það hvað teljist meiri-

háttar brot í skilningi ákvæðisins. En í 3. mgr. 262. gr. hgl. kemur fram að það eigi við 

ef að brotið lýtur að verulegum fjárhæðum, ef verknaðurinn er framinn með 

sérstaklega vítaverðum hætti t.d. eyðilegging á gögnum, framhaldsbrot eða brot í 

samstarfi við aðra. Þá skiptir einnig máli í þessu samhengi hvort að ákærði í málinu 

hafi áður verið dæmdur sekur fyrir önnur brot er undir þau ákvæði falla sem talin eru 

upp í ákvæðinu. Einnig er ákveðinna ítrekunaráhrifa að gæta sem leiða af sér þyngri 

dóma.  Hvert þessara atriða fyrir sig nægja til þess að byggja megi  sakfellingu á 1. 

mgr. ákvæðisins.46  

Þar sem ljóst er að um sé að ræða brot á 1. mgr. 40. gr. vskl og 2. mgr. 30. gr. stgrl. 

kemur til skoðunar hvort að brotið uppfylli einnig skilyrði 1. mgr. 262. gr. hgl. Af 

dómaframkvæmd má sjá að ákveðnar málsbætur geta haft áhrif við mat á því hvort að 

brotin falla undir áðurnefnt hegningarlagaákvæði eður ei. Þá verður að líta svo á að 

færa verður sönnur fyrir þeim málsbótum sem gera það að verkum að viðeigandi 

skilyrði 3. mgr. 262. gr. hgl. eigi ekki við, t.d. ef að verulegur hluti vangoldinna gjalda 

hefur verið greiddur. Sjá má þessu til stuðnings niðurstöðu í hrd. 14. október 2010 

(659/2008), þar sem ákært var fyrir brot gegn 1. mgr. 40. gr. vskl og 1. mgr. 262. gr. 

hgl. Voru brot ákærða ekki felld undir 1. mgr. 262. gr. þar sem ákærði hafði greitt 

skattinn sem var í vanskilum og hafði skilað inn vangoldnum skýrslum þegar  ákæran 

var gefin út. Einnig má horfa til niðurstöðu Hrd. 30. mars 2006 (428/2005), sem 

reifaður er með ítarlegri hætti í kafla 6. Þar var ákært fyrir brot gegn 1. mgr. 40. gr. 

vskl. og 2. mgr. 30. gr. stgrl. og ágreiningur var um það hvort að brotið félli einnig 

undir 262. gr. almennra hegningarlaga. Fram kemur um þetta atriði í dómnum: 

                                                

45 Jónatan Þórmundsson. (2002). Afbrot og refsiábyrgð II. bls 126 
46 Frumvarp til laga um breytinga á almennum hegningarlögum, 480. þskj. 118. 318. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð http://www.althingi.is/altext/118/s/0480.html [sótt 4. apríl 2017] 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0480.html


 

 

    

16 

Vegna þeirrar fjárhæðar á vanskilum virðisaukaskatts og staðgreiðslu opinberra 

gjalda starfsmanna Merkingar ehf., sem ekki hafði greiðst fyrir útgáfu ákæru, er 

óhjákvæmilegt að líta svo á að brot ákærðu hafi verið meiri háttar í skilningi 262. 

gr. almennra hegningarlaga.  

Voru brotin s.s. felld undir 1. mgr. 262. gr. vegna þeirrar fjárhæðar sem var í 

vanskilum vegna vangoldins virðisaukaskatts og staðgreiðslu opinberra gjalda á þeim 

tíma sem gefin var út ákæra en er þetta í samræmi við 3. mgr. 262. gr. hgl. Þó greidd 

hafi verið niður veruleg fjárhæð vanskilanna, þá dugir það ekki til ef önnur skilyrði 

ákvæðisins eru uppfyllt. Í Hrd. 21. júní 2010 (751/2009)  var ákært fyrir brot gegn 1. 

mgr. 40. gr. vskl og 2. mgr. 30. gr. stgrl. og ágreiningur var um það hvort að brotið 

félli einnig undir 262. gr. almennra hegningarlaga. Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur 

fram:  

Vanskil ákærðu námu í heild háum fjárhæðum en teljast hafa verið greidd að 

verulegu leyti fyrir útgáfu ákæru utan framangreind tvö tímabil. Einnig verður að 

líta til þess að með fyrrgreindum dómi Hæstaréttar 30. mars. 2006 voru ákærðu 

dæmdir fyrir samskonar brot sem metin voru meiriháttar. Var þeim hvorum um 

sig gert að sæta fangelsi í fjóra mánuði, sem var skilorðsbundið í tvö ár frá 

uppsögu dómsins, auk þess að greiða háar fésekt. Þegar allt þetta er virt og 

einkum það að um ítrekað brot er að ræða, verður ekki hjá því komist að telja brot 

þeirra falla undir 262. gr. almennra hegningarlaga. 

Hérna má sjá að vanskilin höfðu verið greidd að verulegu leyti fyrir útgáfu ákæru en 

dómurinn fellir brotin samt sem áður undir 1. mgr. 262. gr. hgl. og vísar til 

áðurnefndrar ítrekunarreglu ákvæðisins.   

2.5 Hátternisreglur hlutafélagalaga og samspil við refsiákvæði  

Með verknaðarlýsingu refsiákvæðis er átt við þann hluta ákvæðisins sem lýsir athöfn 

eða athafnaleysi er varðar refsingu að lögum. Við mat á því hvort að 

saknæmisskilyrðin um ásetning eða stórfellt hirðuleysi eru uppfyllt þá þarf oft að leita 

í hátternisreglur annarra laga til fyllingar.47 Í málum þar sem reynir á refsiábyrgð 

stjórnenda hlutafélaga vegna brota á 1. mgr. 40. gr. vskl, 2. mgr. 30. gr. stgrl. og 262. 

gr. hgl. er stuðst við lög nr. 2/1995, um hlutafélög og lög nr. 138/1994, um 

einkahlutafélög eftir því sem við á í hverju máli fyrir sig.  

                                                

47 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 168 
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Í framkvæmd má sjá að vísað er til laganna til rökstuðnings við túlkun á því t.d. hvað 

fellur undir stórkostlegt hirðuleysi hverju sinni eftir því hvaða aðili á í hlut. Í 

niðurstöðu hrd. 12. desember 2013 (354/2013) sést aðferðarfræðin með greinargóðum 

hætti. Málavextir voru þeir að Y og X gegndu störfum stjórnarformanns og 

meðstjórnanda og voru ákærðir vegna brota á 1. mgr. 40. gr. vskl. og 2. mgr. 30. gr. 

stgrl. Í forsendum dómsins er tekið fram: 

Samkvæmt 1. mgr. 44. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög hvíldu á ákærða 

X og Y ríkar skyldur stöðu þeirra vegna. Í téðu lagaákvæði er mælt fyrir um að 

félagsstjórn fari með málefni félagsins og að hún skal annast um skipulag félags og 

starfsemi þess sé jafnan í réttu og góðu horfi. Ákærðu Y og X, bar því að afla sér 

vitneskju um rekstur félagsins, m.a. um það hvort að félagið stæði í skilum með 

greiðslu virðisaukaskatts og staðgreiðslu opinberra gjalda. 

Einnig kom fram að Y og X hafi verið kunnugt um að félagið stæði í 

greiðsluerfiðleikum en fram kom í framburðum fyrir dómi að viðskipti félagsins 

höfðu dregist saman um 90% við bankahrunið 2008. Það hefði því verið sérstök 

ástæða fyrir Y og X að fylgjast með rekstri félagsins. Síðan segir:  

Með þessu aðgerðarleysi sínu vanræktu þau að af stórkostlegu hirðuleysi skyldur 

sem á þeim hvíldi samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt 

og 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987.  

Eins og má ráða af heimfærslu dómsins í ofangreindu máli þá er lagt mat á 

verknaðalýsingu ákvæðis og hugtakið stórkostlegt hirðuleysi skýrt í samhengi við þær 

skyldur sem eru lagðar á stjórnarmenn með viðeigandi lögum um hlutafélög.  
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3. Hlutafélög og stjórnkerfi þeirra 

Félög eru skipulagsbundin heild manna eða eftir atvikum lögaðila til að starfa að 

sameiginlegu markmiði.48 Hérlendis ríkir frelsi til þess að stofna félög í hvaða tilgangi 

sem er svo lengi sem hann er lögmætur og er sá réttur varinn í 1. ml. 1. mgr. 74. gr. 

stjskr.  

Félögum má skipta upp í fjárhagsleg- og ófjárhagsleg félög. Fjárhagsleg félög eru þau 

sem keppa að fjárhagslegum ávinningi en þau má flokka í persónuleg félög, 

fjármagnsfélög og gagnkvæm félög. 49  Einkenni fjármagnsfélaga er að í þeim er 

myndað stofnfé sem ætlað er að standa undir rekstri félagsins en félagsmenn þess inna 

aðeins af hendi tiltekna fjárhæð og eru réttindi þeirra, skyldur og áhætta ákveðin í 

hlutfalli við hana. Þá krefst félagsaðildin hvorki persónubundinnar þátttöku eða 

sérþekkingar að neinu leyti. Hlutafélög og einkahlutafélög teljast því til 

fjármagnsfélaga.50 Hlutafélög eru skráningarskyld sbr. 1. mgr. 14. gr. hl. en þau öðlast 

rétthæfi við skráningu í hlutafélagaskrá sbr. 1. mgr. 15. gr. hl og teljast því lögaðili í 

skilningi laganna.51  

Með lögaðila er átt við félag eða annan ópersónulegan aðila sem viðurkennt er að geti 

borið skyldur, átt réttindi eða gert löggerninga með svipuðum hætti og 

menn.52Lögaðilinn getur þó aldrei borið skyldur eða öðlast réttindi sem geta aðeins átt 

um menn t.d. skv. sifjarétti. Félög sem einnig eru lögaðilar eiga þannig réttindi og 

bera skyldur sem verða til við rekstur þess en félögin er eðli máls samkvæmt ekki fær 

um að ráðstafa réttindum sínum sjálf. Því er nauðsynlegt að velja menn til að koma 

fram fyrir hönd lögaðilans, taka viðhlítandi ákvarðanir og haga málefnum hans í 

samkvæmt gildandi reglum um stafsemi hans.53     

Um hlutafélög eiga við lög nr. 2/1995, um hlutafélög og lög nr. 138/1994, um 

einkahlutafélög. í 1. ml. 2. mgr. 1. gr. hl. kemur fram að:,,Hlutafélag merkir í lögum 

þessum félag þar sem enginn félagsmanna ber persónulega ábyrgð á 

heildarskuldbindingum félagsins.”  

                                                

48 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. bls 4 
49 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Hlutafélagaréttur. bls 49 
50 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. bls 5 
51 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Hlutafélagaréttur. bls 63 
52 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls 267 
53 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Hlutafélagaréttur. bls 30 
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Hlutafélag er þannig fyrirtæki í félagaformi sem er í eigu nokkurra aðila þ.e. hluthafa 

og hver þeirra á hlut í félaginu sem að hann getur ráðstafað. Enginn félagsmanna ber 

persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins.54 Með orðinu fyrirtæki er átt 

við réttareind sem rekin er um fjárhagslega starfssemi í hagnaðarskyni.55 Hlutafélög 

henta sérstaklega rekstri stærri atvinnufyrirtækja og einkahlutafélög henta frekar 

minni starfsemi eða samstarfi fárra aðila.56 Hin takmarkaða ábyrgð félagsmanna og 

möguleikinn til að eiga í viðskiptum með hluti gerir það að verkum að menn geta átt í 

umfangsmikilli fjársöfnun til áhættusams atvinnurekstrar.57 

3.1 Lög nr. 2/1995, um hlutafélög   

Hugmyndina um hlutafélagaformið má rekja allt aftur til 16. aldar og þróaðist það á 

löngum tíma, aðallega í takt við þarfir atvinnulífsins. Í upphafi voru afskipti hins 

opinbera mjög mikil af þessum félögum og þess vegna voru þau ýmsum 

takmörkunum háð. Hægt er að fullyrða um það, að til voru hlutafélög í svipuðu formi 

og tíðkast í dag á 19. öld, þ.e. með aðgangi almennings og dreifðum hlutum. Vegna 

pólitískra áherslna var samkeppnislegum hindrunum rutt úr vegi í ríkari mæli og 

frjálsræði til þess að stofna félög í hvers konar tilgangi aukið í kjölfarið. Meginreglan 

um samningafrelsið ruddi sér rúms og hafði í för með sér þá þróun að félagaréttur fór 

að taka á sig einkaréttarlega mynd.58 Á seinni hluta 19. aldur minnkuðu hin opinberu 

afskipti og einungis var skilyrði fyrir stofnun félags ef um opinbera skráningu væri að 

ræða. Leiddi það og hin takmarkaða ábyrgð til þess, að margir voru fúsir til þess að 

reiða fram fé til stofnunar hlutafélaga. Þá varð opinber birting og aðgangur að  

upplýsingum einskonar vernd fyrir viðskiptamenn félaganna og hefur það 

fyrirkomulag fests í sessi. Í dag hefur félagaforminu verið settur viðamikill lagarammi 

með þarfir viðskiptalífsins að leiðarljósi.59  

Í greinargerð með frumvarpi er varð að lögum um hlutafélög árið 1978, kom fram að 

fyrstu lögin um hlutafélög voru lög nr. 77/1921 og voru þau lög í flestum atriðum í 

samræmi við dönsku hlutafélagalögin frá árinu 1917. Lögin tóku þó nokkrum 

breytingum á árunum eftir setningu þeirra og virtist löggjafinn að fullu meðvitaður 

                                                

54 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls 193   
55 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Hlutafélagaréttur. bls 32 
56 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Félagaréttur. bls 63-64 
57 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Félagaréttur. bls 63-64 
58 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. bls 19 
59 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. bls 20 



 

 

    

20 

um að þörf væri á því að samræma og aðlaga lögin íslensku umhverfi. Árið 1977, 

tóku gildi í Danmörku ný hlutafélagalög. Íslenski löggjafinn leitaði enn á ný til 

dönsku laganna eftir fyrirmynd við endurskoðun íslenskra hlutafélagalaga en um leið 

voru lagðar til grundvallar samnorrænar reglur, sérkenni íslenska fjárhagskerfisins og 

þjóðfélagshættir. Í kjölfarið varð til frumvarp að lögum nr. 32/1978, um hlutafélög 

sem núgildandi hlutafélagalög byggja að miklu leyti á.60  

Gerðar voru miklar breytingar á lögum nr. 32/1978, með lögum nr. 137/1994, sem 

síðan voru gefin út sem lög nr. 2/1995, eða núgildandi hlutafélagalög. Flestar 

breytingar sem komu til með lögum nr. 137/1994, lutu að aðlögun á lögunum, með 

tilliti þjóðréttarlegra skuldbindinga Íslands samkvæmt EES samningum, sem búið var 

að fullgilda með lögum nr. 2/1993, um Evrópska efnahagssvæðið. Á sama tíma voru 

gefin út lög nr. 138/1994,  um einkahlutafélög en þau voru nýnæmi hér á landi. 

61Lögin um hlutafélög eru að mörgu leiti fyrirmynd ákvæða þeirra laga.62  Flestar 

breytingar sem að lög nr. 2/1995 hafa tekið síðan þá, varða skuldbindingar Íslands 

vegna EES en þær eru ekki stórvægilegar. 63 

3.2. Stjórnkerfi hlutafélaga  

Stjórnkerfi hlutafélags skal vera samansett af ákveðnum einingum, hluthafafundi, 

félagsstjórn, framkvæmdarstjóra og fulltrúanefnd. Ekki er skylt að skipa fulltrúanefnd 

en fyrstu þrjár stjórnunareiningarnar eru lögbundnar. Hafa þær ákveðið 

eftirlitshlutverk hver með annarri og verkaskiptingar gætir þeirra á meðal. 

Hluthafafundur fer með æðstu völd félagsins, tekur meiriháttar ákvarðanir er varða 

félagið, sér m.a. um að velja stjórn og hafa eftirlit með henni.64 Stjórn félagsins er 

ákveðinn tengiliður við hluthafafund, hefur einnig mikil völd og heyrir 

framkvæmdarstjóri undir hana. Framkvæmdarstjóri fer síðan með daglega rekstur 

félagsins eftir fyrirmælum stjórnar. Verkaskiptingunni er oft nánar útlistað í 

samþykktum félagsins.65 

                                                

60 Frumvarp til laga um hlutafélög. 51. þskj. 99. 49. mál. Bls 38-39.Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð 

http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf [Sótt á vefinn 4. nóvember 2016] 
61 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. formáli 
62 Frumvarp til laga um einkahlutafélög. 100. þskj. 118. 97. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda. Slóð: 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0100.html [Sótt 5. nóvember 2016] 
63 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. formáli 
64 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. bls 239 
65 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. bls 236 

http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf
http://www.althingi.is/altext/118/s/0100.html
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Umfjöllun er takmörkuð við félagsstjórn þ.e. stjórnarmenn og framkvæmdarstjóra. 

Með hugtakinu stjórnandi eða stjórnendur í umfjöllun er átt hvoru tveggja við 

stjórnarmeðlimi og framkvæmdarstjóra. Gerður er greinarmunur á þeim stjórnendum 

sem gegna sérstökum störfum með þeim hætti, að hefðbundnir stjórnarmeðlimir eru 

stjórnarmenn og svo stjórnarformaður og að síðustu framkvæmdarstjóri.  Þegar fjallað 

er um félagsstjórn er átt við bæði stjórnarformann og meðstjórnendur. Athugið að 

skyldur stjórnenda og framkvæmdarstjóra eru einungis reifaðar út frá þeim atriðum 

sem varða efnistök ritgerðar og er því ekki um tæmandi umfjöllun að ræða.  

3.2.1 Stjórn hlutafélaga  

Félagsstjórn hefur fyrst og fremst það hlutverk að hafa yfirsýn yfir starfssemi 

félagsins og setja stefnu fyrir félagið. Hún fer með málefni félagsins og annast um að 

skipulag og starfsemi þess sé haldið í réttu og góðu horfi. Þá fara framkvæmdarstjóri 

og félagsstjórn sameiginlega með stjórn félagsins sbr. 1. mgr. 68. gr. hl. Félagsstjórn 

er æðra vald yfir framkvæmdarstjóra, setur honum fyrirmæli og hefur með störfum 

hans eftirlit sbr. 2. mgr. 68. gr. hl. Einnig ber félagsstjórn ábyrgð á því að fylgjast með 

því að nægilegt eftirlit sé með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins sbr. 3. mgr. 68. 

gr. hl. og einungis stjórn félags getur veitt prókúruumboð sbr. 4. mgr. 68. gr. hl.  

Félagsstjórn skal setja sér starfsreglur þar sem nánar eru skilgreind störf stjórnarinnar 

sbr. 5. mgr. 70. gr. hl. Ekki er hægt að ætlast til þess að stjórn hafi eftirlit með öllu 

sem fram fer innan félagsins og á hún að geta gengið út frá því að stjórnendur sinni 

störfum sínum af trúmennsku og gefi réttar og greinargóðar upplýsingar um 

starfssemina.66Stjórnarmaður hlutafélags er sá sem á sæti í stjórn félagsins 67og er 

hann kjörinn á hluthafafundi en þó getur í samþykktum félags verið heimild fyrir m.a. 

stjórnvöld eða aðra til að tilnefna stjórnarmann fyrir sína hönd sbr. 2. mgr. 63. gr. hl. 

Meirihluti stjórnar skal þó ávallt kjörinn af hlutahafafundi sbr. 2. mgr. 63. gr. hl. og 

skal vera skipaður mönnum sem ekki gegna jafnframt stöðu framkvæmdarstjóra sbr. 

2. mgr. 65. gr. hl. Stjórnunareiningum ber að öllu jöfnu að fara eftir og sinna 

lögbundnum skyldum sínum og er framsal á völdum stjórnenda ekki heimilt nema 

með sérstakri stoð í  lögum eða samþykktum félagsins.68 

                                                

66 Erik Werlauff. (2006). Selskabsrett. bls 544 
67 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls 415   
68 Paul Davies. (2002) Introduction to company law. bls 167 
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3.2.2 Stjórnarmenn  einkahlutafélags  

Í 1. mgr. 39. gr. ehl. kemur fram að í stjórn einkahlutafélags skulu eiga sæti fæst þrír 

menn að því undanskyldu að hluthafar séu færri en fjórir en þá dugir að hafa í stjórn 

einn til tvo menn. Þá kemur fram í 1. mgr. 41. gr. ehl. að stjórn félagsins geti ráðið sér 

framkvæmdarstjóra, einn eða fleiri eftir því sem þurfa þykir. Ef aðeins er um einn 

stjórnarmann að ræða má hann jafnframt vera framkvæmdastjóri og ef að 

stjórnarmenn eru tveir, þá má annar þeirra gegna stöðu framkvæmdarstjóra sbr. 3. 

mgr. 41. gr. ehl. Stjórnarmenn bera ábyrgð á skipulagi félagsins og að starfsemi sé 

jafnan í réttu og góðu horfi sbr. 1. og 3. mgr. 44. gr. ehl. Einnig að nægilegt eftirlit sé 

haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins. 

3.2.3 Stjórnarformaður  

Stjórn hlutafélaga er ekki starfhæf nema að fyrir henni fari stjórnarformaður. Á 

honum hvíla lögbundnar starfsskyldur m.a. að kveða til stjórnarfund, stýra 

stjórnarfundum, vera tengiliður framkvæmdarstjóra og fl. sbr. 2. mgr. 70. gr. hl.69 

Félagsstjórn skal kjósa sér formann sbr. 1. mgr. 70. gr. hl. og má framkvæmdarstjóri 

ekki gegna stöðu stjórnarformanns á sama tíma og framkvæmdastjóra, þar sem 

framkvæmdarstjóri heyrir undir félagsstjórn. Einnig er tekið fram í ákvæðinu að 

stjórnarformaður skuli ekki taka að sér önnur störf fyrir félagið en þau sem teljast 

eðlilegur hluti starfa hans sem stjórnarformanns þó að þeim einstöku verkum 

undanskildum sem að félagsstjórn felur honum að vinna fyrir sig.  

3.2.4 Framkvæmdarstjóri  

Framkvæmdarstjóri hlutafélags er sá maður, sem félagsstjórn ræður til þess að annast 

allan daglegan rekstur félagsins.70í 1. mgr. 65. gr. hl. Þar kemur fram að stjórn skuli 

ráða einn til þrjá framkvæmdarstjóra og heimilt er að kveða á um fleiri 

framkvæmdarstjóra í samþykktum félagsins. Framkvæmdarstjóri fer með daglegan 

rekstur félagsins eftir stefnu og fyrirmælum félagsstjórnar sbr. 2. mgr. 68. gr. hl. Við 

skilgreiningu á hugtakinu ,,daglegur rekstur” verður að hafa í huga umfang og eðli 

starfssemi félagsins, sem og venjur á tilteknu sviði. Horfa má til fjögurra þátta til 

frekari skýringar á heimildum framkvæmdarstjóra í störfum sínum. Fyrst í stað fellur 

ekki undir daglegan rekstur ráðstafanir, sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar t.d. 

                                                

69 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. bls 252 
70 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls 142 
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meiriháttar fjárfestingar, beiðni um nauðungarsölu, sala á fasteignum og fl. Í annan 

stað getur framkvæmdarstjóri tekið óvenjulegar og mikilsháttar ákvarðanir ef að ekki 

hefur verið til staðar svigrúm til að bíða með ákvarðanatöku og þær fela ekki í sér 

verulegt óhagræði fyrir félagið. Ef sú staða kemur upp þá verður framkvæmdarstjóri 

að upplýsa félagsstjórn eins fljótt og auðið er. Framkvæmdarstjóri skal ávallt starfa 

eftir þeirri stefnu og starfsreglum sem stjórn hefur sett honum. Að síðustu eru 

framkvæmdastjóra falin ýmis sérgreind störf í hlutafélagalögunum, eins og t.d. að 

bókhald þess sé fært í samræmi við lög og venjur og að eigna félagsins sé gætt með 

tryggilegum hætti sbr. 3. mgr. 68. gr. hl. og fl. Stjórn getur ráðið sér fleiri 

framkvæmdarstjóra ef að þörf þykir sbr. 1. mgr. 41. gr. hl.  

Sambærileg ákvæði er að finna um framkvæmdarstjóra einkahlutafélags þ.e. að hann 

skuli annast daglegan rekstur og sjá um að bókhald sé fært í samræmi við lög og 

venjur og meðferð eigna félags sé með tryggilegum hætti sbr. 1. mgr. 44. gr. ehl. og 

að eftirlit sé með bókhaldi sbr. 3. mgr. 44. gr. ehl.  

3.3 Skráning hlutafélaga  

Í XVII. kafla hl. og XVII. kafla ehl. er kveðið á um að hlutafélög séu skráningarskyld. 

Það þýðir að halda eigi sérstaka opinbera hlutafélagaskrá og er tilgangur ákvæðanna 

að skrá og halda utan um almennar upplýsingar er varða hlutafélög.71Tilgangur með 

opinberri skráningu ýmissa upplýsinga, er fyrst og fremst sá að veita upplýsingar til 

þriðja aðila, um þau atriði sem geta haft áhrif í viðskiptum við félagið. Það hver er í 

fyrirsvari fyrir félagið og ber ábyrgð á reikningshaldi þess getur skipt miklu máli fyrir 

viðskiptamenn félagsins, svo hægt sé að taka upplýstar ákvarðanir varðandi 

viðskiptin.72Stjórnarmenn og framkvæmdarstjórar gagnast undir skuldbindingar sínar 

sem slíkir, með því að undirrita tilkynningu til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra.73Þetta 

formskilyrði er lögbundið sbr. 2. mgr. 122. gr. hl.  

 

  

                                                

71 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. bls 98 
72 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. bls 98 
73 Ríkisskattstjóri. (á.d.). Hlutafélög. Sótt 20 febrúar 2017 af https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/stofnun-

felaga/hlutafelog/nr/177 

https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/stofnun-felaga/hlutafelog/nr/177
https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/stofnun-felaga/hlutafelog/nr/177
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4. Refsiábyrgð Stjórnarmanna  

Til þess að átta sig á því hvort að meint háttsemi stjórnarmanns uppfylli skilyrði 

saknæmis og þeir geti verið fundnir persónulega refsiábyrgir í kjölfarið verður að kafa 

dýpra ofan í ákveðna efnisþætti. Í þessum kafla verður refsiábyrgð gerð almenn skil, 

fjallað stuttlega um hlutlæga ábyrgð, einnig um hugtakið afbrot í víðri merkingu og 

hvernig það tengist athöfn og athafnaleysi, með áherslu á athafnaleysisbrot. Í kjölfarið 

verður fjallað um beint og óbeint athafnaleysi og að lokum saknæman eftirlitsskort 

stjórnarmanna og hvernig þeir verða látnir sæta refsiábyrgð á þeim grundvelli.  

4.1 Refsiábyrgð almennt  

Í 1. mgr. 69. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, kemur fram sú 

meginregla að engum verði gert að sæta refsiábyrgð nema með lögum. Sambærilega 

reglur er að finna í 7. gr. laga nr. 62/1994, um Mannréttindasáttmála Evrópu74 og 

vísað er til hennar m.a. í 1. mgr. gr. hgl. Hljóðar stjórnarskrárákvæði með eftirfarandi 

hætti:   

Engum verði gert að sæta refsingu nema að hann hafi gerst sekur um háttsemi 

sem varðar refsingu samkvæmt lögum á þeim tíma sem hún átti sér stað eða má 

fullkomlega jafna til slíkrar háttsemi. Viðurlög mega ekki vera þyngri en 

heimiluð voru í lögum þá er háttsemin átti sér stað. 

Af þessu er því ljóst að stjórnarmaður verður ekki fundinn refsiábyrgur nema með 

beinni lagastoð. Orðalag ákvæðisins ber með sér að engum verði gert að sæta refsingu 

nema að hann hafi gerst sekur um refsiverða háttsemi að lögum og að viðurlög megi 

ekki vera þyngri en mælt var fyrir um í lögunum, á þeim tíma þegar háttsemin átti sér 

stað. Veitir ákvæðið þannig í eðli sínu einnig vernd fyrir afturvirkni refsilaga. 

Fyrrnefnda reglan hefur tvíþættan tilgang en það er annars vegar, að engum refsað 

eftir geðþóttaákvörðunum stjórnvalda, heldur á hlutlægum grunni. Einnig að 

refsiheimild í stjórnvaldsfyrirmælum dugi ekki til heldur verður slík refsiheimild að 

eiga sér beina stoð í lögum. Þá hefur reglan það markmið að geyma, að engum manni 

verði refsað fyrir afbrot, nema að hann hefði átt kost á því að vita að viðkomandi 

háttsemi hafi verið brotleg við lög og refsiverð á umræddum tíma, því ella hefði hann 

mögulega hagað sér með öðrum hætti.75 Lýtur þetta atriði að sjálfsákvörðunarrétti 

                                                

74 Hér eftir MSE 
75 Gunnar G. Schram. (1999). Stjórnskipunarréttur. bls 512 – 513 
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einstaklingsins og að fullorðinn, heilbrigður einstaklingur ráði því sjálfur, hvað hann 

gerir eða lætur ógert. Þarf viðkomandi að geta kynnt sér boð og bönn valdhafanna og 

lagað sig að kröfum þeirra. Skýr og vel skilgreind verknaðarlýsing dregur þannig m.a. 

úr hættu á mismunun og geðþóttaákvörðunum í refsivörslukerfinu. Viðurlög við 

brotunum þurfa einnig að vera skýr og framkvæmd þeirra í refsivörslukerfinu 

fyrirsjáanleg.76  Eðlilegt jafnvægi þarf að vera til staðar, á milli tilgangs refsiheimilda 

og réttaröryggis borgaranna, í samskiptum þeirra við stjórnvöld.77 

Af ákvæðinu eru dregnar meginreglurnar um lögbundnar refsiheimildir og skýrleika 

refsiheimilda. Saman mynda þessar réttarreglur náskylda efnisþætti sem falla innan 

lögmætisreglu refsiréttarins. 78  Ákvæðið gerir ákveðnar form- og efniskröfur til 

löggjafans við setningu ákvæða er kveða á um refsiheimildir og hvernig dómstólar 

beita þeim í framkvæmd. Eðli sínu samkvæmt, á ákvæðið við um allar refsiheimildir 

og felur í sér almenna lagaáskilnaðarreglu.79 

Refsiábyrgð er ábyrgð manns á refsiverðu athæfi, þannig að hann geti hlotið refsingu 

fyrir, að lögum. 80  Er það meginregla í íslenskum rétti að skilyrði hefðbundinnar 

refsiábyrgðar séu þrjú, þ.e. skilyrðið um refsinæmi, saknæmi og ólögmæti. 81 Með 

refsinæmi er átt við þá háttsemi sem fellur undir verknaðarlýsingu refsiákvæðis eða 

má til fulls jafna við hana.82 Þá er verknaður þ.e. athöfn eða athafnaleysi refsinæmur 

ef að hann fellur undir hátternisreglu lagaákvæðis og löggjafinn hefur ákvarðað að 

varði refsingu. 83  Með skilyrðinu um ólögmæti er áskilið að verknaðurinn sé 

andstæður lögum og ef engum sérstökum ástæðum er til að dreifa t.d. neyðarvörn eða 

annað, sem gætu réttlætt hann84. Þá uppfyllir hinn refsinæmi og ólögmæti verknaður 

saknæmisskilyrðið, ef einstaklingur hefur framið hann, eða eftir aðstæðum vanrækt 

skyldur sínar, af ásetningi eða stórfelldu gáleysi sbr. 1. ml. 18. gr. hgl. Er það 

óhjákvæmilegt skilyrði hefðbundinnar refsiábyrgðar er að saknæmiskröfur 

                                                

76 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 167-168 
77 Knud Waaben. ( 1994). ,,Lovkravet i strafferetten”. bls 133 
78 Róbert R. Spanó. (2012). Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar. 

bls 207-209 
79 Róbert R. Spanó. (2005) Stjórnarskráin og Refsiábyrgð-síðari hluti-Meginreglan um skýrleika 

refsiheimilda-. bls 10 
80 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls 337 
81 Róbert R. Spanó. (1999). Um vansvefta skipstjóra og afladrjúga stýrimenn. bls 18 
82 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls 338 

83 Róbert R. Spanó. (1999). Um vansvefta skipstjóra og afladrjúga stýrimenn. bls 18 
84 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls 317 
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refsiákvæðisins séu uppfylltar.85 Í 2. ml. 18. gr. hgl. er kveðið á um að aðeins megi 

refsa fyrir gáleysisbrot ef að sérstaklega er kveðið á um það í lögum. Ekki eru gerðar 

eins miklar kröfur til huglægrar afstöðu einstaklingsins í sérrefsilögum og annað hvort 

áskilinn ásetningur eða gáleysi. Þau skilyrði eru lögð að jöfnu, nema að sérstaklega sé 

kveðið á um annað í lögunum.  Þá er í öllu falli heimilt að refsa fyrir gáleysisbrot 

byggt á hátternisreglum sérrefsilaga, nema að það komi fram með skýrum hætti í 

ákvæðinu skilyrði um ásetning.86 Algengt er að saknæmisskilyrði séu takmörkuð en í 

flestum tilfellum á það við um gáleysisábyrgð. Gáleysi kann að vera bundið við 

stórfellt gáleysi eða hirðuleysi eins og venja er í lagasetningu t.d. um skattamál.87   

4.1.1 Grundvallarreglurnar um lögbundnar refsiheimildir og skýrleika 

refsiheimilda 

Tvær réttarreglur má leiða af 69. gr. stjskr. Þar ber fyrst að nefna meginregluna um 

skýrleika refsiheimilda en er réttargrundvöllurinn fyrir henni að finna í 1. mgr. 69. gr. 

stjskr., sbr. 7. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995. Einnig er hún leidd af 7. gr. MSE, 

sbr. 1. mgr. laga nr. 62/1994, um Mannréttindasáttmála Evrópu og 1. gr. hgl. 88  

Reglan er reist á þeim sjónarmiðum að á ljósu eigi að liggja gagnvart borgurunum, 

mörkin á milli lögmætrar og ólögmætrar háttsemi. Fékk reglan aukið vægi með 

lögfestingu mannréttindasáttmálans í almennum lögum hérlendis. 

Mannréttindadómstóllinn hefur m.a. gert þær kröfur að refsireglur séu aðgengilegar 

og skýrar.89 Er það nokkuð algengt í sérrefsilöggjöfinni, að lögð sé refsing við brotum 

á lögum, án þess að um sjálfstæðar brotalýsingar sé að ræða. Refsiábyrgðin byggir þá 

oft á hátternisreglum annarra laga og er skyldum manna oft lýst með mjög almennum 

hætti. Ef að orðalag hátternisreglnanna er með svo almennum eða óljósum hætti, 

veður ekki talið að það geti flokkast undir fullnægjandi refsiheimild. Sem dæmi um 

þetta má nefna 1. mgr. 12. gr. laga nr. 34/1944, um þjóðfána Íslendinga. Þar er kveðið 

á um að ekki megi óvirða þjóðfánann, hvorki í orði né verki en viðurlögin við brotum 

á ákvæðinu varða fjársektir eða fangelsi allt að einu ári sbr. 1. mgr. 14. gr. laganna.90 

Þá kemur það fyrir að löggjafinn framselji vald sitt til framkvæmdavaldshafa varðandi 

lýsingu á hinni refsiverðu háttsemi. Sér framkvæmdarvaldið þannig um að móta og 

                                                

85 Róbert R. Spanó. (1999). Um vansvefta skipstjóra og afladrjúga stýrimenn. bls 18-19 
86 Róbert R. Spanó. (1999). Um vansvefta skipstjóra og afladrjúga stýrimenn. bls. 19 
87 Jónatan Þórmundsson. (2002). Afbrot og refsiábyrgð II. bls 26 
88 Róbert R. Spanó. (2005) Stjórnarskráin og Refsiábyrgð-síðari hluti-Meginreglan um skýrleika 
refsiheimilda-. bls 6 
89 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 155 
90 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 168 
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skilgreina inntak hátternisreglnanna en í þeim tilfellum er í raun sáralítið á lögunum 

sjálfum að græða varðandi refsinæmi verknaðar. Hægt er að ganga svo langt í þessum 

efnum að það brjóti í bága við grunnregluna um lögbundnar refsiheimildir sem er 

önnur meginregla sem draga má af 1. mgr. 69. gr. stjskr. Hefur sú regla einnig verið 

lögfest í 1. gr. hgl. Ef uppi eru ofangreindar aðstæður, þá þarf að gæta þess að 

verknaðarlýsingin (boð- eða bannreglan) sem sett er með  reglugerðarákvæðinu, sæki 

í raun stoð í heimildarlögin. Ef að of langt er seilst í þessum efnum verður 

reglugerðarákvæðið ekki talið hafa næga lagastoð til að geta talist sem fullnægjandi 

refsiheimild.91Því verður mikilvægi þess að lagaákvæði séu skýrt orðuð seint ofmetið 

en orð og hugtök í texta eru eðli sínu vegna fremur ófullkominn miðill merkingar. 

Með þessu er átt við að erfitt er að miðla nákvæmlega sömu merkingu orða til tveggja 

eða fleiri heilbrigðra og skynsamra einstaklinga í öllum tilvikum.92  

Byggja almennar reglur refsiréttarins á þeim grunni að um sé að ræða persónulega 

ábyrgð og persónubundin viðurlög. Í sérrefsilögum er að finna margskonar 

undantekningar frá saknæmisreglunni, en þó með þeim fyrirvara að það er 

nauðsynlegt að greina á milli saknæmis og refsiábyrgðarinnar sem slíkrar. Vikið er frá 

saknæmisreglunni að formi til þegar tekin er afstaða til refsiábyrgðar lögaðila og 

hlutrænnar93 ábyrgðar fyrirsvarsmanna lögaðila. Þó er í ríkum mæli tekin afstaða til 

saknæmis við beitingu þessara undantekninga. Þá lítur undantekningin frá 

ofangreindum reglum að heimild til þess að leggja refsiábyrgð á tiltekna 

fyrirsvarsmenn eða ábyrgðarmenn, þó svo að skilyrði saknæmis séu ekki uppfyllt, 

hlutrænt ábyrga (stöðuábyrgð), ýmist vegna verka sem þeir vinna sjálfir eða sem aðrir 

inna af hendi. 94  

4.2 Hlutlæg refsiábyrgð  

Mikilvæg undantekning frá meginreglunni um saknæmisskilyrði refsiábyrgðar hefur 

lengi verið við lýði en hún lýtur að því að heimilt er að sakfella og refsa einstakling 

fyrir refsinæman og ólögmætan verknað, þó að skilyrði um ásetning eða gáleysi hafi 

ekki verið uppfyllt. Þá er um afbrigðilega refsiábyrgð að ræða þar sem hún er alfarið 

                                                

91 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 187-188 
92 Róbert R. Spanó. (2012). Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar. 

bls 205  
93 Atriði sem ekki eru háð persónulegu mati: Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með 
skýringum. bls 195 
94 Jónatan Þórmundsson. (1988). Refsiábyrgð á efnahagsbrotum og í atvinnustarfsemi lögaðila. bls 190 

og 222 
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byggð á hlutlægum grunni. 95  Vikið er frá saknæmisreglunni að formi til með 

hlutrænni stöðuábyrgð fyrirsvarsmanna lögaðila en hefur saknæmi þó mikið að segja 

um það hvernig þessum frávikum er beitt.96 Fjallað verður um þessa tegund af ábyrgð 

sem hlutlæga ábyrgð hér eftir í ritgerðinni. 

4.3 Afbrot   

Hugtakið afbrot hefur almennt verið skýrt með þeim hætti að það sé hver sú háttsemi, 

athöfn eða athafnaleysi, sem refsing liggur við samkvæmt þeim refsiheimildum sem 

gildandi eru taldar á hverjum tíma.97 Er um að ræða frekar afstætt hugtak, sem tekur 

breytingum eftir stað og tíma og þá hvaða háttsemi telst afbrot hverju sinni.98Háttsemi 

getur í raun aðeins talist afbrot ef löggjafinn hefur ákveðið með almennum lögum að 

svo sé og það er því Alþingi sem ákveður að hverju sinni hvað felst raunverulega í 

hugtakinu afbrot.99Afbrotum er í lögum lýst með mjög mismunandi hætti þ.e. þá er 

sumum afbrotum lýst sem athafnabrotum og önnur heyra til svokallaðra 

athafnaleysisbrota. Iðulega kemur fram í efnislýsingu refsiákvæða sú háttsemi sem 

flokkast undir athafnabrot en það skýtur þó ekki loku fyrir það, að athafnaleysisbrot 

geti verið lagt þar við að jöfnu.100  

4.4 Athöfn og Athafnaleysi  

Í refsirétti er gerður skýr greinarmunur á athöfn og athafnaleysi. Þessi tvískipting er til 

hagræðis og skilningsauka í fræðilegri framsetningu.101 Hugtakinu athöfn hefur verið 

lýst með þeim hætti að um sé að ræða ytri líkamlega hreyfingu, sem er manni sjálfráð. 

Öfugt við athafnaleysi, sem hefur verið skýrt þannig, þegar maður hefur engin tengsl 

haft við þá atburðarrás sem leiðir til tjóns. 102 Það er því ljóst að í lögfræðilegu 

samhengi er ekki átt við athafnaleysi í svo víðri merkingu að við geti átt algert 

athafnaleysi eða hreyfingarleysi. Því er alltaf átt við athafnaleysi í þrengri merkingu 

orðsins.103 Þau refsiákvæði sem mæla fyrir um brot á bannreglum, lýsa verknaði með 

þeim hætti að þau feli í sér athöfn. Þeirri lýsingu má þó ekki taka bókstaflega því að 

                                                

95 Róbert R. Spanó. (1999). Um vansvefta skipstjóra og afladrjúga stýrimenn. bls. 19 
96 Jónatan Þórmundsson. (1988). Refsiábyrgð á efnahagsbrotum og í atvinnustarfsemi lögaðila, bls 222 
97 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls 7 
98 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 24 
99 Róbert Spanó. (2009). Um lög og rétt. bls 356 
100 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 32 
101 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 81 
102 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls 31 
103 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 82 
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þau ákvæði verður að skýra með þeim  hætti, að lagt að verði mat á það hvort að 

afbrot hafi verið framið með athafnaleysi sem leggja má að jöfnu við athöfn.104 

Í frumvarpi með hegningarlögum kemur fram:  

Með orðunum háttsemi og hegðun er gefið til kynna, að ákvæði greinarinnar eigi 

við bæði um refsiverðan verknað og refsivert athafnaleysi. Til varúðar skal það þó 

tekið fram, að þar sem annarsstaðar í lögunum kann að vera talað um refsiverðan 

verknað, er einnig átt við refsivert athafnaleysi, nema að annað sé berum orðum 

ákveðið.105 

Í refsirétti er eðlilegast að gera þá kröfu til hugtaksins ,,athafnaleysi”, að viðkomandi 

hafi verið kleift að inna tiltekna athöfn af hendi, sem hann hefur vanrækt eða látið 

undir höfuð leggjast. Skilin á milli athafnar og athafnaleysis geta oft verið óljós.106 Í 

Hæstaréttardómi frá hrd.  1947, bls. 469 (47/1947) sést það glöggt: 

Hinn ákærði, sem var ölvaður settist upp í vörubifreið og varð það til þess að 

vörubifreiðin rann af stað niður brekku. Stökk ákærði út úr henni en bifreiðin 

rann áfram og lenti á tveimur gangandi vegfarendum, er hlutu áverka vegna 

þessa og stöðvaðist síðan á húsi neðar í götunni. Var hinn ákærði sakfelldur 

fyrir brot gegn 167. gr., sbr. 165. gr. hgl., og ákvæðum bifreiða- og áfengislaga. 

Þarna virðist aðallega hafa verið horft til hinnar upphaflegu athafnar ákærða, frekar en 

eftirfaranandi athafnaleysis hans. Ekki verður fjallað frekar um athafnabrot 

sérstaklega, heldur verður meginþungi ritgerðar á athafnaleysisbrot í skilningi 

ofangreinds. 

4.4.1 Beint og óbeint athafnaleysi.  

Hugtakið athafnaleysi er í refsirétti mjög breytilegt að inntaki og réttaráhrifum eftir 

því hvort það er beint eða óbeint. 107  Eðlilegast er að skýra hugtakið óbeint 

athafnaleysi, út frá beinu athafnaleysi og brotum af þeim meiðum. Bein 

athafnarleysisbrot eru það ef að einstaklingur vanrækir að vinna verk, sem honum bar, 

án utanaðkomandi tálmana.108 Það er í raun einungis hið beina athafnaleysi, sem  hægt 

er að lýsa sem andstæðu athafnar en þá er refsiábyrgð lögð við sjálfu athafnarleysinu 

                                                

104 Róbert Spanó. (2009). Um lög og rétt. bls 353 
105 Alþt. 1939, A-deild, bls 354 
106 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 83 
107 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 83 - 84 
108 Jónatan Þórmundsson. (2002). Afbrot og refsiábyrgð II. bls 13 
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t.d. vanrækslu um að hlýða beinum boðreglum laganna. 109 Með óbeinum 

athafnaleysisbrotum er átt við þegar hinn brotlegi þarf að sæta refsiábyrgð með 

aðgerðarleysi t.d. vanrækir nauðsynlegar björgunar- eða varúðarráðstafanir vegna 

hættuástands sem að hann skapaði í hugsunarleysi.110  

Algengast er að refsiákvæði mæli fyrir um refsiábyrgð vegna brota á bannreglum. 

Yfirleitt hafa ákvæðin að geyma verknaðarlýsingu og  skýra verður þau út frá því 

hvort afbrot verði framið með athafnaleysi, sem leggja má að jöfnu við athöfn.111 

Hugtakið verknaður í rýmri merkingu tekur yfir efnislýsingu eða verknaðarlýsingu 

ákvæðis í heild. Þá ræður efnislýsing verknaðar og krafa um fullframningarstig því 

hvort tiltekin skilyrði fyrir refsiábyrgð séu fullnægt. Athafnaleysi fellur undir 

verknaðarhugtakið þegar á einstaklingnum hvílir ákveðin lögbundin athafnaskylda.112  

4.5 Saknæmur eftirlitsskortur stjórnarmanna 

Leiðir það af viðteknum stjórnunarvenjum og skráðum hátternisreglum laganna, að 

stjórnarmönnum félaga ber að fylgjast með rekstri t.d. fyrirtækja eða annarra lögaðila. 

Undir þetta fellur að fylgjast með því að rekstrinum sé haldið í réttu og góðu horfi og 

að farið sé eftir því regluverki sem um starfsemina gildir eins og fjallað var um m.a í 

3. kafla. Hafi stjórnarmaður félags vanrækt lögbundnar skyldur sínar, hvort sem um 

ræðir eftirlits- eða leiðbeiningarskyldu, kann hann að hafa bakað sér refsiábyrgð. 

Slíkur eftirlitsskortur er saknæmur og flokkast undir, sjálfstætt, óbeint 

athafnaleysisbrot.113 

Vanrækslan sem slík þarf að styðjast við sérstök áþreifanleg atriði, er varðar eðlilegar 

skyldur stjórnarmanns en getur eðli sínu samkvæmt ekki tekið til t.d. ófyrirsjáanlegs 

tjóns eða atvika sem ekki var hægt að afstýra.  Refsiábyrgð byggð á saknæmum 

eftirlitsskorti stjórnarmanna byggist s.s. á skráðum réttarheimildum um 

eftirlitsskyldur,  lögum og stjórnsýslufyrirmælum enda er ábyrgðargrundvöllurinn 

settur fram með skýrum hætti í hlutafélagalögunum, þar sem skyldur stjórnarmanna er 

upptaldar.114 Stjórnarmaður sem brýtur gegn hátternisreglum laganna, og sinnir þar 

                                                

109 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 83 - 84 
110 Jónatan Þórmundsson. (2002). Afbrot og refsiábyrgð II. bls 98 
111 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 83 - 84 
112 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I. bls 32 
113 Jónatan Þórmundsson. (2002). Afbrot og refsiábyrgð II. bls 38 
114 Jónatan Þórmundsson. (1988). Refsiábyrgð á efnahagsbrotum og í atvinnustarfsemi lögaðila, bls 

222-223 
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með ekki lögbundnum skyldum sínum sem slíkur getur þurft að sæta refsiábyrgð á 

grundvelli athafnaleysis.  

4.6 Refsingar og viðurlög í málum þar sem reynir á refsiábyrgð stjórnenda  

Samkvæmt formi, er refsing skilgreind í tengslum við hugtakið afbrot, út frá 

formkönnun hugtaksins. Refsing felur í sér vanþóknun eða fordæmingu og er til þess 

fallin að valda dómþola þjáningu eða óþægindum.115 Hugtakið refsing er sem slíkt 

hvergi skilgreint með beinum hætti í lögum.116 Refsing er ein tegund viðurlaga sem 

ríkisvaldið beitir þann sem hefur gerst sekur um refsivert brot. 117Er um að ræða 

þyngstu viðurlög sem ríkisvaldið beitir en refsingu felst að sá sem brýtur af sér fái 

makleg málagjöld. Með því er átt við, endurgjald fyrir afbrot og þar með ákveðin 

fráfæling og betrun. Er hún því til þess fallinn að minnka líkurnar á því að hinn 

brotlegi endurtaki leikinn.118  

Undir viðurlagakerfið teljast þær viðurlagategundir, sem heimilt er að dæma, úrskurða 

eða ákveða í refsimálum, ýmist á grunni opinberra sakamála eða einkarefsimálum.119 

Mikilvægasta flokkun viðurlagakerfisins byggir á tvískiptingu á milli refsitegunda og 

annarra viðurlagategunda. Þá eru til viðurlagategundir eða afbrigði þeirra, sem eru á 

mörkum þess að geta flokkast undir refsingar t.d. réttarfarssektir, þvingunarviðurlög 

stjórnvalda eða dómstóla, agaviðurlög og fl.120 Í 1. mgr. 31. gr. hgl. kemur fram að 

þær refsitegundir sem eru heimilar að íslenskum rétti eru fangelsi og fésekt. Þá kemur 

fram í 1. mgr. 34. gr. hgl. að dæma má menn í ævilangt fangelsi eða um tiltekinn tíma, 

en þó ekki skemur en 30 daga og ekki lengur en 16 ár. Dæma má fésekt samhliða 

fangelsisvist, þegar ákærði hefur aflað sér eða öðrum fjárvinnings með brotinu eða 

það hefur vakað fyrir honum. Í 1. mgr. 51. gr. hgl er kveðið á um það að þegar 

fjárhæð sektar er ákveðin, skal leitast við að hafa til hliðsjónar eignir og tekjur 

sakbornings, afkomu, framfærsluskyldu og önnur atriði er varða greiðslugetu hans og 

af þeim fjárhagslega ávinningi eða eftir atvikum sparnaði, sem leiddi af brotinu eða 

stefnt var að með því. Í 53. gr. hgl. kemur fram heimild til vararefsingar, sem er þá í 

formi fangelsisvistar, sem kemur til, ef að sekt fæst ekki greidd. Hefur þróunin að 

                                                

115 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls 337-338 
116 Róbert Spanó. (2009). Um lög og rétt. bls 358 
117 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls 337 
118 Ragnheiður Bragadóttir. (2003). Markmið refsinga. bls 97 
119 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. bls 61  
120 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. bls 83-84 
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íslenskum rétti gengið á þá leið að auka hlut fésekta á kostnað fangelsisvistar, einkum 

þegar um fjármuna- eða auðgunarbrot er um að ræða og tjón er ekki stórfellt.121  

Það fellur undir verkefni löggjafans sbr. 1. mgr. 69. gr. stjskr. að ramma inn leyfilega 

lágmarks- og hámarksrefsingu. Með þessu er átt við að löggjafinn ákveður að hverju 

sinni, hvað telst eðlileg hámarks- eða eftir atvikum lágmarks refsing við tilteknum 

tegundum brota. Dómstólar hafa síðan svigrúm til þess að ákvarðar refsingu innan 

þessara lögmæltu refsimarka, almennra og sérstakra eftir því sem við á að hverju 

sinni. Í VIII. kafla hgl. eru tekin saman ákvæði sem dómstólar hafa til hliðsjónar, 

þegar ákveðin er refsing í tilteknum máli. Hafa dómarar fengið nokkuð ríkt svigrúm 

af hálfu löggjafans til að skoða mál heildstætt og taka tillit til allra atvika sem skipta 

geta máli, ýmist til refsiþyngingar eða mildunar, eftir því sem við á.122  

Viðurlög við brotum á skattalögum geta verið fésektir eða fangelsi, allt að 6 árum. Þá 

er fjárhæð fésekta lögbundin en í 1. mgr. 40. gr. vskl. kemur fram að vegna brota á 

ákvæðinu skal hinn brotlegi greiða allt fésekt allt að tífaldri þeirri skattfjárhæð sem 

undan var dregin, endurgreidd var um of eða vanrækt var að greiða. Þá skal fjárhæð 

sektar aldrei vera lægri en tvöföld umrædd skattfjárhæð. Efnislega sambærilegt 

ákvæði er að finna í 2. mgr. 30. gr. stgrl. vegna brota á þeim lögum. Þó er til staðar 

fésektarlágmark sem að brot geta verið undir ef að þau varða aðeins vanskil á réttilega 

tilgreindum virðisaukaskatti samkvæmt skýrslu eða réttilega tilgreindri staðgreiðslu 

opinberra gjalda skv. skilagrein. Þessi undanþága er þó skilyrt við það að staðið hafi 

verið skil á þriðjungi umræddrar skattfjárhæðar eða málsbætur séu miklar í málinu. 

Að síðustu geta viðurlög verið í formi sviptingar starfsréttinda í ákveðnum 

tilfellum.123 

  

                                                

121 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. bls 40 
122 Róbert R. Spanó. (2009). Um lög og rétt. bls 365-366 
123 Skattrannsóknarstjóri ríkisins. (á.d) málsmeðferð-viðurlög. sótt 25. apríl 2017 af: 

http://www.srs.is/malsmedferd/vidurlog/  
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5. Úrlausnir dómstóla á árunum 1997 – 2017   

5.1 Um rannsóknina   

Tilgangurinn með þessari rannsókn er skoða mat dómstóla á refsiábyrgð stjórnenda 

hlutafélaga í málum þar sem um ræðir athafnaleysisbrot  í skilningi 1. mgr. 40. gr. 

vskl. og 2. mgr. 30. gr. stgrl., með vísan til 262. gr. hgl. Með hugtakinu vörsluskattar 

í umfjöllun er átt við hvoru tveggja virðisaukaskatt og staðgreiðslu opinberra gjalda. Í 

umfjöllun er vísað til ákæru viðeigandi mála með þeim hætti að ,,ákært hafi verið fyrir 

meiri háttar skattalagabrot” en með því er átt við, brot á ofangreindum lagaákvæðum, 

þar sem einnig reynir á refsiákvæði 1. mgr. 262. gr. hgl. Aðeins er greint á milli 

ákvæða stgrl. og vskl. ef að það er talið skipta máli fyrir efnisumfjöllun  hverju sinni. 

Öll málin sem fjallað er um eiga það sameiginlegt að skýrslum og eða vörslusköttum 

var ekki verið skilað á lögmæltum tíma.   

Rannsóknin tók til efnislegra úrlausna Hæstaréttar Íslands á 20 ára tímabili, frá árinu 

1997 – 2017. Einnig voru skoðaðar úrlausnir viðkomandi mála fyrir viðkomandi 

héraðsdómstóli og hvort að sú niðurstaða hafi verið staðfest, eða tekin önnur afstaða í 

fyrir Hæstarétti. Vegna fjölda dóma var umfjölluninni skipt upp í tvo kafla þ.e. 

dómsúrlausnir sem kveðnar eru upp á árunum 1997 – 2006 og  á árunum 2007 – 2017. 

Hverjum kafla er svo skipt gróflega niður eftir árum og reynt að kortleggja hvaða 

málsástæður reynir á í hverju máli, hver niðurstaðan var varðandi mat á refsiábyrgð í 

tilvikinu og hvort að einhverrar þróunar er að gæta. Þó er settur sá fyrirvari að 

einstaka dómsúrlausnir kann að vanta inn í yfirlitið en er það ekki talið hafa áhrif á 

umfjöllun eða niðurstöður rannsóknarinnar.   

Rannsóknin var unnin með þeim hætti að leitað var inni á síðum Hæstaréttar og Fons 

juris.is. Vegna fjölda mála var leitin eftir árið 1999 einskorðuð við niðurstöður 

Hæstaréttar en leitað var á fons juris.is að eldri dómsniðurstöðum. Sömu lykilorð var 

notast við inni á báðum leitarsíðum, til að reyna að hafa sem mesta einsleitni við 

nálgun á efninu. Leitað var eftir lagaákvæðum sem við áttu og ákveðnum lykilorðum 

sem lutu að rannsóknarefninu þ.e. virðisaukaskattur, staðgreiðsla opinberra gjalda, 

meiri háttar skattabrot, skattsvik og fl. Þá voru skoðuð þau fordæmi sem að vísað var 

til í niðurstöðum einstaka dóma og forsendur þeirra skoðaðar sérstaklega. Allir dómar 

sem komu upp við leitina og uppfylltu ofangreind leitarskilyrði voru 67 talsins. Voru 

þeir lesnir og greindir niður eftir efni þeirra. Fyrst  í stað voru flokkuð í sundur 
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játningarmál, mál sem lauk með heimvísun og mál þar sem ákærðu tóku til varna. 

Ljóst var að efnislega reyndi oftast á skráningu stjórnenda og verkaskiptingu á millum 

þeirra innbyrðis og við utan að komandi aðila. Því fá þau mál mikið rými í umfjöllun.  

Játningamál reyndust vera 20 talsins, heimvísunarmál voru 3 en mál þar sem ákærðu 

tóku til varna voru 44. Ekki verður fjallað frekar um játningarmálin sem slík, en vera 

má að skoðaðar séu málsástæður eða málsatvik, sem koma fram í þeim málum, í 

tengslum við efnisumfjöllun.  

5.2 Dómaframkvæmd frá 1997-2007  

5.2.1 Dómaframkvæmd árin 1997 -1999 

Í hrd. 1997, bls. 789 (344/1996) sem féll 27. febrúar 1997, var gefin út ákæra fyrir 

meiri háttar skattalagabrot á hendur J, sem framkvæmdarstjóra hlutafélags. Ákærði 

bar fyrir sig mikil fjárhagsvandræði félagsins og benti á, að honum hafi verið ókleift 

að skila virðisaukaskattskýrslu og skattinum sjálfum hluta tímabilsins. þ.e. fyrirtækið 

var innsiglað 4. október en skiladagur skýrslna var 5. október. Bendir ákærði einnig á 

meginreglu íslenskrar réttarskipunar þess efnis að kröfuréttindi njóti ekki refsiverndar 

og að fái að viðgangast svona strangar reglur sem ákæruvaldið byggi á þá sé hægt að 

líta svo á að í fyrsta lagi sé verið sé að dæma þegna til frelsissviptingar fyrir fátækt. Í 

öðru lagi fyrir að skila ekki skatti sem ómögulegt er að innheimta og að síðustu að 

skyndileg áföll stórfyrirtækja gætu valdið því að forsvarsmenn þeirra yrðu dæmdir til 

refsvistar eða hárra sekta. Einnig byggði ákærði á því að huglægu skilyrðin um 

ásetning eða gáleysi væru ekki uppfyllt.  

Dómurinn lét þessar athugsemdir ákærða sem vind um eyru þjóta og leiddi það fram í 

niðurstöðum sínum að ákærði hafi viðurkennt að hafa tekið ákvörðun sem 

framkvæmdarstjóri félagsins og borið á því ábyrgð, að vörslusköttunum var ekki 

skilað. Var hann því sakfelldur fyrir þau tímabil sem ákæra laut að en sýknaður vegna 

þeirra gjaldaga sem féllu til eftir að félagið var innsiglað með þessum orðum:  

Sýkna ber ákærða af þeirri háttsemi að hafa ekki staðið ríkissjóði skil á 

virðisaukaskatti á gjalddaga 5. október 1994, 6.120.007 kr., enda var ákærða það 

ókleift, þar sem fyrirtækið var innsiglað daginn áður og það lýst gjaldþrota 6. 

október s. á. 

Af niðurstöðunni má álykta að það sjónarmið virðist hafa vægi, að ómöguleiki hafi 

áhrif á mat varðandi huglæg skilyrði refsiábyrgðar ákærða.  Hann er sýknaður af þeim 
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tímabilum þar sem ytri atvik gera það að verkum að hann getur staðið við skil á 

lögmæltum skýrslum eða skatti.  

Í júní þetta sama ár féll dómur í Hæstarétti  hrd. 1997, bls. 1931(83/1997) en þar 

reyndi á þá málsástæðu hvort grandsemi um fjárhagsstöðu félags skráðs stjórnanda í 

aðdraganda vanskila á vörslusköttum, dugi til þess að huglæg skilyrði séu uppfyllt. 

Voru J og M ákærðir fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum, M sem 

stjórnarformaður og J sem framkvæmdarstjóri. Sannað var að M hafði látið af störfum 

fyrir félagið 15. júlí 1992 og hafði engin afskipti af daglegum rekstri félagsins eftir 

þann tíma og krafðist sýknu m.a. vegna þess að honum hefðu ekki verið ljós vanskilin 

þegar að hann lét af störfum. Það hafi verið í verkahring J sjá um innheimtu og skil á 

virðisaukaskatti og afdreginni staðgreiðslu á því tímabili sem ákæra tók til. Byggt á 

framburði vitna, var ekki hægt staðfesta að J hafi upplýst stjórnina um vanskil 

félagsins eða rætt þau málefni á stjórnarfundum.  Var J sakfelldur í héraðsdómi en M 

sýknaður með þessum orðum: ,,Er þannig ósannað gegn neitun ákærða M, að hann 

hafi vitað eða mátt vita um þau vanskil félagsins. Ber samkvæmt því að sýkna hann af 

ákæru í málinu.” Það sem virðist hafa áhrif í ofangreindu máli er sú staðreynd að M 

var skráður stjórnarformaður til 15. júlí 1992, en þau tímabil sem ákæra tekur til, 

koma að mestu  til eftir júlí 1992, þegar að M hafði þegar látið af störfum. Dómurinn 

leggur síðan mat á huglæg skilyrði refsiábyrgðar, út frá því hvort að M hafi verið 

grandsamur um þá stöðu sem félagið var komið í, þegar hann lét af störfum en 

ósannað þótti að svo hafði verið er vafinn túlkaður ákærða í hag og hann sýknaður. 

Hlut M var ekki áfrýjað til Hæstaréttar.  

Þá var einnig í nokkrum málum á  tímabilinu byggt á af hálfu ákærðu, verkaskiptingu 

innan félaganna, ýmist út frá skráðri stöðu aðila eða almenns fyrirkomulags 

rekstursins. Í máli Hrd. 1997, bls. 2446 (136/1997), sem féll í Hæstarétti 25. 

september 1997, var ákært fyrir meiri háttar skattlagabrot. D sem stjórnarformaður og 

X sem framkvæmdarstjóri á árinu 1994 í störfum hlutafélags. D bar því við sem 

málsástæðu að hana bæri að sýkna því að skráður framkvæmdarstjóri hafi verið 

starfandi í félaginu og firri það hana því refsiábyrgð þar sem greiðsla vörsluskatta hafi 

verið á ábyrgð framkvæmdarstjórans. Taldi hún því engu breyta þó hún hafi starfað 

innan félagsins allan tímann m.a við gerð virðisaukaskattskýrslna. Héraðsdómur 

hafnaði þessari ástæðu D og sagði hana hafa borið ábyrgð á rekstri fyrirtækisins, bæði 
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sem stjórnarformaður og starfsmaður, grandsöm um fjárhagsvandræði félagsins. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar er D sakfelld með eftirfarandi orðum:  

Sem stjórnarmanni í félaginu bar henni að afla sér vitneskju um rekstur þess, þar 

á meðal um, hvort félagið stæði í skilum með greiðslu virðisaukaskatts og 

staðgreiðslu opinberra gjalda starfsmanna, svo og annast að starfsemi félagsins 

væri jafnan í réttu og góðu horfi, sbr. 52. gr. laga nr. 32/1978 [felld á brott með 

lögum nr. 2/1995] og 68. gr. laga nr. 2/1995. Getur ákærða því ekki reist kröfu 

um sýknu á því, að ekki hafi verið í hennar verkahring að annast greiðslur fyrir 

félagið, en að auki verður ráðið af gögnum málsins, að hún hafi verið í aðstöðu til 

að fylgjast gjörla með fjárhag þess og vitað um þau vanskil á gjöldum, sem ákæra 

lýtur að. Verður því staðfest niðurstaða héraðsdóms um, að ákærða hafi unnið til 

refsingar  samkvæmt þeim ákvæðum laga um staðgreiðslu opinberra gjalda og 

virðisaukaskatt, sem vísað er til í ákæru, en sem fyrirsvarsmaður lögaðila bar hún 

ábyrgð samkvæmt áður tilvitnuðum greinum laga um hlutafélög vegna brota, sem 

ákært er fyrir og framin voru í starfssemi lögaðilans.  

Einnig bætti Hæstiréttur því við að ekki væri á því byggjandi að leggja ábyrgð vegna 

brota, sem framin voru á árunum 1994 – 1995 á framkvæmdarstjórann einan, en eftir 

að framkvæmdarstjórinn lét af störfum bar félagsstjórnin ein ábyrgð á daglegri stjórn 

félagsins. D var því sakfelld fyrir öll brot sem ákært var fyrir á hendur henni með 

vísun í eftirlitsskyldur hennar sem skráður stjórnarformaður. X var hins vegar aðeins 

sakfelld í héraði fyrir þau brot sem að féllu til það ár sem að hún var skráð 

framkvæmdarstjóri og var í því samhengi, miðað við formlega skráningu hennar. X 

áfrýjaði ekki málinu.   

Byggt var á því í hrd. 1999, bls. 3633 (242/1999) að skráning framkvæmdarstjóra og 

stjórnarformanns hafi aðeins verið til málamynda en málavextir voru með  þeim hætti 

að O sem framkvæmdarstjóri og stjórnarformaður og R sem stjórnarmaður í 

hlutafélaginu Vökva, voru ákærð fyrir meiriháttar skattalagabrot. O hélt uppi vörnum 

og krafðist sýknu á þeim grundvelli að hann hefði aðeins verið skráður 

framkvæmdarstjóri og stjórnarformaður til málamynda. Að hann hafi verið blekktur 

til þess að skrá sig sem fyrirsvarsmaður félagsins og að raunverulegir eigendur og 

rekstraraðilar, hafi verið ákærða R og eiginmaður hennar. Sannað þótti m.a. með stoð 

í framburði R, að O hafði aldrei starfað sem framkvæmdarstjóri, ekki tekið neinar 

ákvarðanir er lutu að greiðslum reikninga og gjalda, eða komið að daglegum rekstri. 

Þótti það því engum vafa undirorpið að R var hinn eiginlegi stjórnandi Vökva hf.  og 
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þeirri staðreynd var ekki hnekkt fyrir dómi. O var talinn uppfylla skilyrði 

refsiábyrgðar, með athafnaleysi sínu og var sakfelldur.  Í niðurstöðu héraðsdóms sem 

staðfestur var í Hæstarétti kemur fram:  

Af framburði ákærðu Ragnhildar er ljóst að hún hafi á því tímabili sem ákæra 

tekur til verið hinn eiginlega stjórnandi Vökva hf., haft með í höndum bókhald og 

skattskil félagsins og annast daglega fjármálastjórn og ákvarðanatöku varðandi 

rekstur veitingarstaðarins ,,Tveir fiskar og annar í fríi”. Meðákærði Orri var á 

sama tíma stjórnarformaður og skráður framkvæmdarstjóri félagsins og hafði með 

höndum prókúruumboð. Bar ákærði því samkvæmt stöðu sinni einnig ábyrgð á 

stjórn og rekstri félagsins og bar að fylgjast með að bókhald yrði fært, 

ársreikningar væru gerðir og staðin væru lögmælt skil á innheimtum 

skilaskyldum virðisaukaskatti. Breyti engu í þeim efnum þótt kjör ákærða sem 

stjórnarformanns og ráðning í stöðu framkvæmdarstjóra hafi verið til málamynda, 

eins og ákærði heldur fram, en þeim framburði hefur ekki verið hnekkt fyrir 

dómi. Þá leysir það ákærða ekki undan refsingu þó að hann hafi látið af störfum 

hjá félaginu um áramót 1993/1994 eins og lagt hefur verið til grundvallar í 

málinu, enda gegndi hann störfum stjórnarformanns fram yfir næstu áramót þar á 

eftir. Eigi stoðar heldur að bera fyrir fákunnáttu og reynsluleysi í 

fyrirtækjarekstri, enda bar ákærða sem stjórnarformanni í félaginu að afla sér 

vitneskju um reksturinn og kynna sér ákvæði hlutafélagalaga um félagsstjórn og 

framkvæmdarstjóra, sbr. einkum 52. gr. þágildandi laga nr. 32/1978, sbr. nú 68. 

gr. laga nr. 2/1995. Ber því einnig að sakfella ákærða Orra fyrir þau brot, sem lýst 

er í I. og II. kafla ákæru. 

Ekki var fallist á þau málarök að skráning geti aðeins verið til málamynda og var það 

atriði staðfest í Hæstarétti, að því við bættu að framfylgja eigi þeirri lögbundnu 

eftirlitsskyldu sem lögð er á herðar stjórnarmanna hlutafélaga. Hæstiréttur greinir frá í 

niðurstöðu sinni að  O hafi verið skráður framkvæmdarstjóri allan þann tíma sem 

ákæra tekur til. Hann hafi í lögskiptum sínum við aðra verið fyrirsvarsmaður félagsins 

og þannig borið lögbundnar skyldur sem slíkur. Dómurinn tiltekur sérstaklega að það 

sé með öllu haldlaust að bera fyrir sig fákunnáttu eða reynsluleysi í fyrirtækjarekstri 

og beri stjórnarmönnum sem slíkum að afla sér vitneskju um stöðu rekstursins og 

regluverk að baki félaganna lögum samkvæmt. Var hann því sakfelldur fyrir brot sín  

og taldi Hæstiréttur að hann hafði með aðgerðarleysi sínu vanrækt af stórkostlegu 

hirðuleysi og þar með brotið gegn skyldum sínum skv. 1. mgr. 40. gr. vskl.   
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5.2.2 Dómaframkvæmd árin 2000 - 2003 

Í þremur málum sem fóru fyrir Hæstarétt á árinu 2000, var byggt á því að þó um 

skráða stjórnendur væri að ræða, væru ekki uppfyllt huglæg skilyrði refsiábyrgðar, þar 

sem eina ástæða vanskilanna hafi verið fjárleysi vegna erfiðleika í rekstri. Brotin hafi 

því hvorki verið framin af ásetningi eða gáleysi eins og skilyrt er fyrir refsiábyrgð í 

viðkomandi lagaákvæðum. Í hrd. 2000, bls. 3387 (149/2000) sem féll í Hæstarétti 26. 

október, 2000, var ákært fyrir stórfellt skattalagabrot þar sem ákærður var X sem 

framkvæmdarstjóri og stjórnarformaður hlutafélags og J sem stjórnarformaður og 

framkvæmdarstjóri. Ákærði X byggði á því að hann hafi verið hættur sem 

framkvæmdarstjóri áður en skuldin féll í gjalddaga 5. apríl, 2005 og hann hafði því 

hvorki verið skráður framkvæmdarstjóri né stjórnarmaður. J hafi tekið við keflinu sem 

framkvæmda- og fjármálastjóri 5. janúar sama ár en um þessi áramót hafi verið orðið 

ljóst að bregðast þyrfti við fjárhagsvanda félagsins. X vann áfram hjá fyrirtækinu við 

þjónustustörf og markaðsmál en J sá um daglegan rekstur. Var X sýknaður af ákæru 

með þessum orðum héraðsdóms: 

Þykir verða að byggja á þeim framburði ákærða að hann hafi í reynd verið hættur 

öllum afskiptum af stjórn fyrirtækisins 31. mars 1995 og skiptir þá ekki máli 

hvort að nýr maður hafi verið kosin í stjórnina í hans stað fyrr en 1. maí þetta ár. 

Brot það sem ákærði er saksóttur fyrir var ekki framið fyrr en með gjalddaganum 

5. apríl þetta sama ár, en hann var þá ekki í aðstöðu til þess að afstýra því. Ber því 

að sýkna hann af ákærunni. 

J var sakfelldur þar sem hann var skráður framkvæmdarstjóri og stjórnarformaður 

fyrirtækisins á þeim tíma sem ákæran tekur til. J áfrýjaði niðurstöðunni til Hæstaréttar 

og byggði á þeim málsástæðum að eina ástæða vanskilanna hafi verið vegna 

fjárhagserfiðleikar félagsins og því hafi brotin hvorki verið framin af ásetningi eða 

gáleysi. Það hljóti almennt að vera skilyrði þess að refsað verði fyrir þá háttsemi sem 

um ræðir. Varðandi þessa málsástæðu kom eftirfarandi fram í niðurstöðu dómsins:  

Ákærði var bær til þess sem framkvæmdarstjóri félagsins að taka ákvörðun um 

hvaða kröfur á hendur því skyldu greiddar og hverjar ekki. Samkvæmt 1. mgr. 40. 

gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995, er refsivert ef 

skattskyldur maður afhendir ekki á lögmæltum tíma virðisaukaskatt, sem hann 

hefur innheimt. Með samsvarandi hætti er í 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987, lýst 

refsivert ef gjaldskyldur maður afhendir ekki á lögmæltum tíma staðgreiðslu 

opinberra gjalda launamanns. Verður refsiákvæðum þessu beitt gagnvart 
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fyrirsvarsmanni lögaðila vegna brota, sem drýgð eru í starfsemi lögaðilans. Í fyrri 

dómum Hæstaréttar vegna brota á þeim lagaákvæðum, sem hér um ræðir, hefur 

verið komist að þeirri niðurstöðu að unnið sé til refsingar með því einu að  láta 

ógert að skila umræddum gjöldum í ríkissjóð á tilskyldum tíma, sbr. meðal annars 

dóm í dómasafni réttarins 1997, bls. 789. Verður samkvæmt því ekki fallist á 

framangreinda málsvörn ákærða og á það einnig við um þann virðisaukaskatt, 

sem var á gjalddaga 5. júní 1995. 

Virðist af niðurstöðu dómsins að unnið sé til refsingar með því einu að láta ógert að 

skila umræddum gjöldum á lögmæltum tíma og brotin því fullframin. Þá virðist 

dómurinn einnig hafna þeirri niðurstöðu að féleysi vegna erfiðleika í rekstri sé 

ábyrgðarleysisástæða sem getur leitt til þess að ekki sé um stórfellt hirðuleysi að ræða 

hjá forsvarmanni félagsins. Hann var því talinn uppfylla huglæg skilyrði refsiábyrgðar 

með því að standa ekki skil á viðeigandi skýrslum og umræddum vörslusköttum.  

Á þetta atriði reyndi í tveimur öðrum dómsúrlausnum sem féllu árið 2000. Í  máli 

Hrd. 2000, bls. 2387(49/2000) var m.a. byggt á því að um fjárhagsvandræði hafi verið 

að ræða hjá félaginu. Í niðurstöðu dómsins er vísað til hátternisreglna 1. mgr. 40. gr. 

vskl sbr., 3. gr. laga nr. 42/1995.  Þar kemur einnig fram að það sé refsivert ef 

skattskyldur maður afhendir ekki á lögmæltum tíma virðisaukaskattskýrslu, eða 

virðisaukaskatt sem hann hefur innheimt eða borið að innheimta. Þá er vísað til þess 

að sambærilegt ákvæði er að finna í 2. mgr. 30. gr. stgrl., sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995 

en þar er því lýst refsiverðu ef að laungreiðandi innir ekki af hendi þær greiðslur 

vegna launamanna sem að hann hefur haldið eftir, eða bar að halda eftir á lögmæltum 

tíma. Þá segir orðrétt:  

Af þessum ákvæðum tilvitnaðra laga leiðir  að unnið verður til refsingar með því 

einu að láta ógert að standa skil á umræddum gjöldum, enda sé huglægum 

refsiskilyrðum fullnægt. Styðst þessi niðurstaða við dómaframkvæmd 

Hæstaréttar. 

Hérna virðist aftur vísað til þess brotið sé fullframið ef að látið er hjá líða að skila 

viðeigandi skýrslum eða greiðslu vörsluskatta. Þarna kemur einnig fram skilyrði fyrir 

refsiábyrgð þ.e. ,,enda sé huglægum refsiskilyrðum fullnægt”. Virðist með þessu 

orðlagi vísað til skilyrðisins um stórfellt hirðuleysi ef að þessi skil eru látin hjá líða og 

fjárskortur teljist ekki nægileg ástæða til þess að hnekkja þessu atriði. Vísar dómurinn 

til dómvenju um þetta atriði í niðurstöðunni.  
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Þá er a.m.k. ljóst að dómstólar virðast hafa sýnt samræmi í niðurstöðum sínum um 

þetta efnisatriði um aldamótin en sama tón kveður við í  hrd. 2000, bls. 1422 

(36/2000). Þar var ákært fyrir meiri háttar skattalagabrot á hendur G sem 

framkvæmdarstjóra og stjórnarmanni í fyrirtækinu Gifspússning ehf. á þeim tíma sem 

ákæran tekur til. Ákærði sá um alla daglega stjórn fyrirtækisins en auk hans voru í 

stjórn þess eiginkona hans, sonur og tvær dætur. Byggt var á því að ekki væru uppfyllt 

huglæg skilyrði refsiábyrgðar þar sem ómögulegt var að standa skil af umræddum 

gjöldum. Ákærði kvaðst bera ábyrgð á skilum virðisaukaskatts og staðgreiðslufjár. Þá 

var sérstaklega tekið fram í málsástæðum varðandi staðgreiðslu opinberra gjalda að 

gjöldin voru í reynd aldrei dregin af launum því fé til þess hafi ekki verið til staðar. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar er lýtur að þessu atriði, kemur fram:  

Um þessa röksemd verður að líta til þess að í fyrri dómum Hæstaréttar, þar sem 

ákært var fyrir brot sömu lögum og um ræði í þessum máli, hefur ítrekað verið 

komist að þeirri niðurstöðu að unnið sé til refsingar með því einu að láta ógert að 

skila umræddum gjöldum í ríkissjóð á réttum tíma. 

Ekki er í raun tekin afstaða til þessarar málsástæðu ákærða því að hún hefur í raun 

ekkert að segja þar sem brotið er framið um leið og umræddar skýrslur og gjöld skila 

sér ekki á lögmæltum tíma. Dómurinn greinir frá því í niðurstöðu sinni að ítrekað hafi 

verið komist að þeirri niðurstöðu að sá gjörningur að skila ekki sköttum á lögmæltum 

tíma baki stjórnendum refsiábyrgð og ýjar þannig einnig að því að dómvenja sé til 

staðar um þetta atriði.  

Af ofangreindu virðist ljóst að dómstólar hafna því að fjárskortur firri stjórnarmann 

lögbundinni ábyrgð á vanskilum vörsluskatta. Með því athafnaleysi sem 

stjórnarmaður sýnir af sér þegar hann greiðir ekki vörsluskatta innan lögmælts tíma, 

hefur hann í raun fullframið brotið og uppfyllir háttsemin þar með. Þá ýmist af 

ásetningi eða stórfelldu hirðuleysi. Þá má einnig horfa til áður reifaðrar dómúrlausnar 

hrd. 1997, bls. 789 (344/1996) og  Hrd. 1999, bls. 3326 í máli(193/1999) sem féll í 

lok árs 1999 og reyndi á sama atriði. Þar var ákærði skráður stjórnarformaður og 

framkvæmdarstjóri. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom fram ef skattskyldur aðili afhendir 

ekki á lögmæltum tíma virðisaukaskatt sé það refsivert.  Sjá má í niðurstöðu 

héraðsdóms í þessu máli sem staðfest var í Hæstarétti með nokkuð skýrum hætti 

túlkun á þessu atriði en þar segir:  
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Samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt er því lýst 

refsivert að skattskyldur aðili afhendi ekki á lögmæltum tíma virðisaukaskatt sem 

hann hefur innheimt. Er með  þessu unnið til refsingar með því einu að láta ógert 

að skila skattinum til ríkissjóðs á réttum tíma. Að því virtu telst fullnægt þeim 

huglægu refsiskilyrðum sem leidd verða af upphafsorðum tilvitnaðrar lagagreinar. 

Upplýst er í málinu að ákærði var ekki stjórnarformaður Raf-Óss hf., heldur 

einungis framkvæmdarstjóri. Hann var hins vegar stjórnarformaður og 

framkvæmdarstjóri Raf-Óss ehf. allt þar til félagið var tekið til gjaldþrotaskipta. 

Verður ekki annað ráðið af gögnum málsins en ákærði hafi allan þann tíma sem 

ákæra tekur til haft á hendi fjármálastjórn og tekið fjármálalegar ákvarðanir f.h. 

félagsins. Ber hann því samkvæmt því ábyrgð á því að eigi voru staðin skil á 

virðisaukaskattinum. 

Þá kemur einnig fram í dómnum að ef viðkomandi er formlega skráður stjórnandi og í 

þeirri stöðu að hafa á hendi fjármálastjórn og sér um að taka fjármálalegar ákvarðanir 

uppfyllir hann skilyrðin.  

Ekki er hægt að firra stjórnendur refsiábyrgð vegna þess að aðrir aðilar hafa 

prókúruumboð þó svo að það hafi verið í verkahring þeirra óskráðu að greiða gjöld, 

sjá um fjármál og skattskil. Þeir bera ekki refsiábyrgð samkvæmt lögum og verður því 

að sýkna þá sbr. áðurreifaður dómur hrd. 2000, bls. 2387 í máli nr. (49/2000). 

Í lok ársins 2000 féll  Hrd. 2000, bls. 3915 (277/2000) en þar voru ákærðir fyrir meiri 

háttar skattalagabrot, J sem stjórnarformaður, A og B sem stjórnarmenn og allir 

framangreindir sem daglegir stjórnendur einkahlutafélags. Í því máli byggðu ákærðu 

að stærstum hluta á verkaskiptingu milli stjórnenda félagsins en aðallega sneri 

ágreiningurinn að því, hver sá um fjármál og skattskil. Óumdeilt var að allir ákærðu 

voru stjórnarmenn á þeim tíma sem fjallað var um í ákæru og ljóst var að A og B 

rituðu stundum undir skilagreinar, en enginn vildi gangast við því að hafa séð um 

daglega fjármálastjórn og bentu þeir því hver á annan. Töldu bæði B og J að A hafi í 

raun gegnt stöðu framkvæmdarstjóra og tekið ákvarðanir um fjármál félagsins, að þeir 

bæru ekki ábyrgð á vanskilunum og að þeir kvöddust hafa trúað því að allt væri í 

skilum. A mótmælti þessu og greindi frá því að B hefði séð um skattskil félagsins og 

að J hefði m.a. ritað undir ársreikninga.  
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Í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest var í Hæstarétti kemur fram að sannað var að 

þeir hefðu allir verið í stjórn félagsins á þeim tíma sem brotin voru framin samkvæmt 

ákæru. Dómurinn sakfellir þá alla og tekur afgerandi afstöðu í málinu:  

Ákærðu bar að afla sér vitneskju um skuldastöðu félagsins og fylgjast með 

rekstrinum á þeim tíma sem þeir voru í stjórn þess, þar á meðal um hvort félagið 

stæði í skilum með greiðslu virðisaukaskatts og staðgreiðslu opinberra gjalda 

starfsmanna. Þeim bar einnig að sjá um að nægilegt eftirlit væri haft með 

fjármunum félagsins og búa svo um hnútana að starfsemin væri í réttu og góðu 

horfi, sbr. 44. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög, sem tóku gildi 1. janúar 

1995. 

Hérna vísar dómurinn til þess að ábyrgð á rekstri félagsins hvílir á herðum allra 

skráðra stjórnarmanna og ber þeim að uppfylla ákveðna eftirlitsskyldu varðandi 

málefni félagsins, m.a. varðandi skuldastöðu, meðferð fjármuna og að halda rekstri 

félagsins í réttu og góðu horfi. Þá kemur fram í niðurstöðunni varðandi 

verkaskiptinguna sem slíka að það sé með öllu haldlaust að bera fyrir sig að það hafi 

ekki verið í þeirra verkahring að sjá um að sköttunum væri skilað í samræmi við lög. 

Þeirr málsástæðu var hafnað að það hafi áhrif á refsiábyrgð þeirra sem slíka, að ekki 

hafi verið ráðinn framkvæmdarstjóri eða fjármálastjóri hjá félaginu og sú staðreynd að 

ekki lá fyrir sönnun þess efnis, að A hefði einn átt að sjá um þessa hlið rekstursins. J 

hafi m.a. skrifað undir ársskýrslur, B margsinnis undir virðisaukaskattskýrslur og 

skilagreinar staðgreiðslu opinberra gjalda. Þeir höfðu allir aðgang að bókhaldi 

félagsins, voru eigendur þess og  hlaut að vera ljós bágborinn staða félagsins en 

skylda þeirra var talin ríkari en ella. Voru þeir allir taldir uppfylla skilyrði 

refsiábyrgðar og sakfelldir fyrir brot sín. J áfrýjaði málinu til Hæstaréttar og byggði 

þar á því að sakfelling á hendur honum bryti í bága við 2 mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 8. 

gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, þar sem sakarmatið er byggt á löglíkum vegna 

þátttöku hans í félaginu og að hann gæti í raun ekki hnekkt því en með því er verið að 

gera honum að bera hlutlæga refsiábyrgð. Hæstiréttur féllst ekki á þessa málsástæðu J 

og kom neðangreint fram í niðurstöðu hans:  

Þar sem telja verður að ákærða hafa átt beinan hlut að því með stórfelldri 

vanrækslu, að starfssemi félagsins var vísvitandi haldið upp um tiltölulega langan 

tíma án þess að skilaskyldu vegna hinna mikilvægu vörsluskatta, sem hér var um 

að tefla, væri gegnt með nauðsynlegum greiðslum. 
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Hérna virðist dómurinn skilgreina með örlítið ítarlegri hætti hvernig umrætt mat fer 

fram á huglægum skilyrðum refsiábyrgðarinnar. Álykta má að verið sé að vísa til 

stórfellds hirðuleysis og viðkomandi stjórnarmaður líklegri til að vera fundinn 

refsiábyrgur ef hann heldur vísvitandi úti rekstri félagsins um hríð og stendur ekki í 

skilum  með skýrslur og vörsluskatta.  

Þá virðist dómurinn hafa sýnt staðfestu í dómum sínum þegar byggt var á 

verkaskiptingu á þessu tímabili en  til samanburðar má skoða áður reifaðan dóm hrd. 

2000, bls. 2387 (49/2000). Þar tekur dómurinn afgerandi þá afstöðu að haldlaust sé að 

bera það fyrir sig að það sé ekki í verkahring stjórnenda að annast greiðslur á 

virðisaukaskatti og staðgreiðslu opinberra gjalda ef sannað er að þeir voru skráðir 

stjórnendur og  í aðstöðu til að fylgjast með fjárhag félagsins.  

5.2.3 Dómaframkvæmd árin 2003- 2005 

Í hrd. 2005, bls. 487 (336/2004) sem féll í febrúar 2005 var látið á það reyna að 

hnekkja formlegri skráningu framkvæmdarstjóra en byggt var á því að skráningin  

hefði ekki verið gild og aðeins til málamynda. Voru málvextir með þeim hætti, að A 

og Þ voru ákærð fyrir meiri háttar skattalagabrot, sem framin voru í rekstri 

einkahlutafélags á árunum 2001 og 2002. Þau bæði sem framkvæmdarstjórar og A 

einnig sem stjórnarmaður. Ákærða A sagðist ekki hafa gegnt starfi 

framkvæmdarstjóra nema eftir að hún hafði sagt Þ upp sem slíkum. Þó svo hún hafi 

verið skráð sem framkvæmdarstjóri frá 29. febrúar 2000 þegar hún keypti félagið af 

dánarbúi. Hefði hún verið skráð til málamynda þegar félagið var keypt og því í 

upphafi verið skráð stjórnarformaður og framkvæmdarstjóri en Þ skráður varamaður í 

stjórn. Á viðkomandi tilkynningu til hlutafélagaskrár hafði verið bætt við 

handskrifaðri athugasemd fyrir aftan skráningu A, að Þ væri skráður 

framkvæmdarstjóri með prókúru. Þ hafnaði því að hafa verið framkvæmdarstjóri, 

hann hafi aðeins haft almenna umsjón og prókúruumboð. Kvað Þ að þessa skráningu 

hefði ekki átt að skilja þannig, að hann væri einnig með stöðu framkvæmdarstjóra. 

Vitni kváðu Þ vera framkvæmdarstjóra en að hlutverk A hefði verið að sjá um 

bókhald og fjármál félagsins. 

Voru þau bæði talin uppfylla skilyrði refsiábyrgðar og í niðurstöðu dómsins kemur 

fram að Þ hafði undir málarekstrinum á fyrri stigum, gengist við því að hafa verið 

titlaður framkvæmdarstjóri. Breyttist framburður hans varðandi þetta atriði frá 
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skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra og ríkislögreglustjóra. Einnig skrifaði hann 

undir tilkynningar um breytingar á heimilisfangi félagsins til hlutafélagaskrár og taldi 

sig hafa heimild til þess að gefa tollstjóraembættinu greiðsluloforð vegna 

skattaskulda. Eru þau bæði sakfelld og kemur eftirfarandi fram í niðurstöðunni 

varðandi mat á skráningu Þ sem slíkri og refsiábyrgð hans: 

Áritun hans til hlutafélagaskrár, 29. febrúar 2000, er ekki ótvíræð um það hvort 

að hann sé þar tilgreindur framkvæmdarstjóri eða einungis prókúruhafi. Aftur á 

móti bendir það, að hann breytti texta tilkynningarinnar, til þess að hann hafi 

verið annað og meira en prókúruhafi og varamaður í stjórn félagsins. hann hefur 

gengist við því að hafa verið titlaður framkvæmdastjóri og segir það hins vegar 

aðeins hafa verið að nafninu til. Í skýrslum sínum hjá skattrannsóknarstjóra og 

ríkislögreglustjóra kannaðist hann við að hafa verið framkvæmdarstjóri og gerði 

þá enga slíka fyrirvara. Er skýring hans á þessu nú ekki trúverðug. 

Dómurinn tekur afgerandi afstöðu og telur það engum vafa undiropið að Þ hafi verið 

skráður framkvæmdarstjóri Pandíons ehf. ásamt meðákærðu þann tíma sem tiltekinn 

er í ákærunni og beri refsiábyrgð á sama hátt og hún. Þarna virðist dómurinn leggja 

mat á hegðun og virkni ákærða til að færa sönnur fyrir því hvort að skráningin hefði í 

raun verið gild og átt að veita Þ stöðu sem framkvæmdarstjóra félagsins. Hæstiréttur 

staðfestir dóminn.  

Þá var látið á það reyna í nokkrum málum á þessu tímabili að viðkomandi stjórnandi 

hefði ekkert komið að fjármálastjórn félagsins. Í hrd. 2006, bls. 1499 (469/2005), var 

byggt á því að skráður framkvæmdarstjóri væri ekki ábyrgur fyrir fjármálum félagsins 

og hefði ekki haft nein afskipti af þeim, heldur hefðu þau mál verið höndum 

fjármálastjóra. Hann hefði aðeins gegn stöðu verklegs framkvæmdarstjóra og átt að 

hafa yfirumsjón með búum fyrirtækisins. Dómurinn hafnaði þessari málsástæðu og 

sagði framkvæmdarstjórann hafa verið yfirmann fjármálastjórans  en fram kom undir 

rekstri málsins að fjármálastjórinn hefði upplýst ákærða um að ekki væru til nægilegir 

fjármunir til að greiða vörsluskatta. Fram kom í niðurstöðu dómsins:  

Framkvæmdarstjóri ber ábyrgð á meðferð fjármuna félagsins og að skattskil þess 

séu með löglegum hætti og verður ákærði að bera á því refsiábyrgð ef ekki eru 

staðin lögmælt skil á gjöldum, hvort sem fyrirmæli um að gjöldin skyldu greidd 

komu frá ákærða eða einhverjum öðrum í stjórn félagsins. Ákærði hefur því, með 
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þeirri háttsemi sem í ákæru er lýst, gerst sekur um þá háttsemi sem ákært er fyrir 

og með því brotið gegn þeim lagaákvæðum sem tilgreind eru í ákæru. 

Sambærileg sjónarmið má sjá í Hrd. 2006, bls. 1957(338/2005).  

5.2.4 Dómaframkvæmd árin 2006 og 2007 

Í upphafi árs 2006 var byggt á því fyrir dómi í hrd. 2006, bls. 1539 (428/2005), að 

sýkna ætti skráðan framkvæmdastjóra þar sem hann væri grandlaus um bága 

fjárhagsstöðu félags. Málvextir voru með þeim hætti að starfandi voru tveir skráðir 

framkvæmdarstjórar en sannað var að annar þeirra sá um daglega stjórn og  fjármál 

félagsins. Þrátt fyrir það var hinn framkvæmdarstjórinn einnig talinn uppfylla skilyrði 

refsiábyrgðar.  Dómurinn áréttaði í niðurstöðu sinni þær ríku skyldur sem lagðar eru á 

herðar stjórnenda einkahlutafélaga: 

Í 44. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög er mælt fyrir um þær ríku skyldur 

sem ákærðu sem framkvæmdarstjóra og stjórnarmanns einkahlutafélagsins 

Merkingar í skjóli stöðu sinnar að afla sér glöggrar vitneskju um rekstur félagins, 

þar á meðal um hvort félagið stæði í skilum með greiðslu virðisaukaskatts og 

staðgreiðslu opinberra gjalda starfsmanna svo og að annast um að starfsemi 

félagsins væri jafnan í réttu og góðu horfi. Getur ákærði Sigþór því ekki reist kröfu 

sína um sýknu á því að hann hafi ekki haft vitneskju um hversu slæm fjárhagsstaða 

félagsins hafi verið á þeim tíma sem hér skiptir máli. 

Fram kom jafnframt í niðurstöðu dómsins að virki framkvæmdarstjórinn var talinn 

hafa vanrækt af ásetningi þær skyldur sem hvíldu á honum sem stjórnarmaður 

einkahlutafélags, þ.e. að sjá m.a. til þess að lögbundin skil virðisaukaskatts og 

staðgreiðslu opinberra gjalda yrðu framkvæmd og óvirki framkvæmdarstjórinn af 

stórkostlegu hirðuleysi. Í niðurstöðu dómsins eru þessi brot lögð að jöfnu.  

Einnig var áhugavert við þessa niðurstöðu að sá framkvæmdarstjóri sem skráður var 

sem slíkur til málamynda hjá félaginu breytti framburði sínum við aðalmeðferð 

málsins á þá leið að til skráningar hans hefðu komið til vegna mistaka eða 

misskilnings en endurskoðandinn sem kom að skráningunni kannaðist ekki við þau 

mistök. Hugsanlegt er að niðurstaða hefði farið með öðrum hætti ef að óvirki 

framkvæmdarstjórinn hefði getað sýnt fram á með óyggjandi hætti að skráningin hafði 

í raun verið til komin vegna mistaka.  
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Í hrd. 2006, bls. 3053 (38/2006), sem féll 15. júní 2006 reyndi á verkaskiptingu 

stjórnarmanna þar sem ekki lá á ljósu hver færi í raun daglega með stjórnun. Í því 

máli voru A sem formaður stjórnar, S sem stjórnarmaður og H sem 

framkvæmdarstjóri félags ákærðir fyrir meiri háttar skattalagabrot. Enginn þeirra 

ákærðu vildu viðurkenna ábyrgð á daglegri stjórn viðkomandi félags nema A. Þá 

kvaðst H hafa verið sérstakur faglegur framkvæmdarstjóri og hafa gengt störfum sem 

slíkur.  Enginn þeirra viðurkenndi að hafa haft prókúruumboð fyrir félagið eða taldi 

það í sínum verkahring að annast skil á afdreginni staðgreiðslu. Í niðurstöðu dómsins 

segir um þessar málsástæður:  

Ákærðu voru allir í stjórn félagsins á þeim tíma sem ákæruefnið tekur til og komu 

allir á einn eða annað hátt fram fyrir hönd fyrirtækisins á þeim tíma, eins og sjá 

má af gögnum málsins. Sem stjórnarmönnum bar þeim að fylgjast með 

rekstrinum og búa svo um hnútana að starfssemi félagsins væri í réttu og góðu 

horfi. Þeir áttu að sjá um að nægilegt eftirlit væri haft með bókhaldi og meðferð 

fjármuna félagsins og átti framkvæmdarstjóri að sjá til þess að bókhald félagsins 

væri fært í samræmi við lög og venjur, samkvæmt ofangreindri 68. gr. laga um 

hlutafélög. Ákærðu geta ekki firrt sig þeirri skyldu sinni, með því að benda á 

ábyrgð hvers annars. 

H og S áfrýjuðu báðir niðurstöðunni og staðfesti Hæstiréttur hana. Fjallaði Hæstiréttur 

sérstaklega um stöðu H, sem faglegur framkvæmdastjóri hjá félaginu. Lagður var 

fram starfssamningur og fékk þessi framburður H stoð í framburði meðákærðu og 

vitna. Fram kom í niðurstöðu dómsins að H hafi sem framkvæmdarstjóri m.a. 

undirritað bréf til fjármálaeftirlitsins og að engin sérákvæði væri að finna um verksvið 

faglegs framkvæmdarstjóra í samþykktum félagsins. Voru þeir báðir taldir uppfylla 

skilyrði refsiábyrgðar.  

Þá virðast stjórnendur ekki  geta komið sér undan þeirri ábyrgð sem fylgir formlegri 

stöðu skráðs stjórnanda með því að fela öðru félagi að annast þau störf sem lögum 

samkvæmt falla undir þeirra skyldur sbr. hrd. 19. október 2006 (77/2006) en þar var 

fjallað um stjórnendur samsteypu félaga sem ákærðir höfðu verið fyrir meiri háttar 

skattalagabrot. Á, K, R og S höfðu allir starfaði hjá einu eða fleirum af þeim fimm 

félögum sem áttu í hlut. Ákærði Á sem skráður var framkvæmdarstjóri með 

prókúruumboð og stjórnarmaður félagsins Ísafoldarhússins ehf., bar við þeim rökum 

að hann hefði aðeins verið skráður framkvæmdarstjóri félagsins að nafninu til. Hann 
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bar því við að hann hefði ekkert komið að rekstri félagsins og hann í raun verið á 

ábyrgð og stjórnað af forsvarsmönnum Lífstíls ehf. Það hafði sérstaklega verið 

stofnað sem eins konar móðurfélag eða regnhlífarfélag um þetta og önnur félög á 

könnu sömu aðila.  Héraðsdómur taldi Á uppfylla skilyrði refsiábyrgðar og var það 

mat staðfest í Hæstarétti með þessum forsendum:  

Ákærði Árni Þór var skráður framkvæmdarstjóri Ísafoldarhússins ehf. með 

prókúru ásamt því að vera stjórnarmaður félagsins frá stofnun þess þann 20. mars 

2002 til 3. júní 2003. Bar hann því samkvæmt stöðu sinni ábyrgð á stjórnun og 

rekstri félagsins og þar á meðal skattskilum þess og daglegri fjármálastjórn. 

Verður ekki á það fallist, með vísan til 44. gr. laga um einkahlutafélög nr. 

138/1994, að hann verði leystur undan slíkri ábyrgð, jafnvel þó fjármálastjórn 

Ísafoldarhússins ehf. hafi að einhverju leyti verið færð yfir til annars félags í eigu 

sömu aðila. Liggja engar upplýsingar fyrir um það í máli þessu að slíkur 

tilflutningur verkefna og þá ábyrgðar á milli félaganna hafi byggst á slíkum 

grunni að réttlætt gæti meint afskiptaleysi ákærða sem formlegs stjórnanda 

félagsins af skattskilum þess. 

Þó ber að athuga, að líklega hefur haft áhrif á niðurstöðuna í þessu mál, að engar 

formlegar upplýsingar lágu fyrir um þessa tilfærslu verkefna. Því er hugsanlegt að 

niðurstaðan hefði getað farið með öðrum hætti ef að legið hefði fyrir einhverskonar 

formbundinn samningur á millum aðila. Í hrd. 2. apríl 2007 (192/2006), reyndi aftur á 

það hvort að hægt væri að varpa ábyrgðinni yfir á  annan óskráðan aðila sem hefði 

það hlutverk að sjá um gerð skilgreina staðgreiðslu og virðisaukaskattsskýrslna. Þar 

var skráður stjórnarformaður Íslenska fjölmiðlafélagsins ehf, ákærður fyrir meiri 

háttar skattalaga brot en hann byggði á því að hann hafði ekki sjálfur annast gerð 

skilagreina eða unnið virðisaukaskattskýrslur. Í forsendum héraðsdóms sem staðfestur 

var í Hæstarétti kom fram um þetta atriði að: ,,Það að ákærði hafi ekki sjálfur annast 

gerð skilagreina eða unnið virðisaukaskattskýrslur firrir hann ekki ábyrgð”. Af 

þessum dómsniðurstöðum má álykta að hvorki stjórnarformenn eða 

framkvæmdarstjórar félaga geti firrt sig ábyrgð á skyldum sínum vegna þess að aðrir 

sáu um eða áttu að sjá um skil vörsluskattanna 

Snemma árs 2007 féll svo hrd. 2. apríl 2007 (421/2006) en þar var því aftur hafnað af 

dómnum að hægt væri að víkjast undan lögbundnum skyldum framkvæmdarstjóra  

sbr.  44. gr. ehl., með því að bera fyrir sig vanþekkingu á skyldum og ábyrgð 

framkvæmdarstjóra. Í þessum dómi voru ákærðir fyrir meiri háttar skattalagabrot, J 
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sem framkvæmdarstjóri og X sem stjórnarmaður. Byggði J á því að hann hafði skrifað 

undir tilkynningu til hlutafélagaskrár í hugsunarleysi. Hann vissi í raun ekkert hvað 

fælist í því að vera framkvæmdarstjóri félags og að X hefði séð um fjármál og annað 

sem félli undir hefðbundin störf framkvæmdarstjóra. Af því hafi vísvitandi verið 

haldið frá honum,hversu illa statt félagið var í raun og veru. Dómurinn lagði í þessu 

tilfelli mat á störf J fyrir félagið og taldi sannað að í verkahring ákærða hefðu m.a. 

verið störf sem almennt eru falin framkvæmdarstjórum félaga. Í niðurstöðu 

héraðsdóms sem staðfestur var í Hæstarétti kom fram um háttsemi ákærða:  

Þegar litið er til framangreinds framburðar ákærða sjálfs um verksvið hans í 

félaginu og framburðar meðákærða, X og A [vitnis] um það að þeir hafi staðið 

saman að töku ákvarðana um hvaða skuldir átti að greiða að hverju sinni, er að 

mati dómsins fram komið að í verkahring ákærða voru störf sem almennt eru falin 

framkvæmdastjórum félaga. Ákærði bar sem framkvæmdarstjóri ábyrgð á því að 

starfsemi og skipulag félagsins væri í réttu og góðu horfi, sbr. 1. mgr. 44. gr. laga 

nr. 138/1994. Þar undir fellur ábyrgð á því að staðin séu skil á afdreginni 

staðgreiðslu en samkvæmt 1. málslið 3. mgr. sömu greinar skal félagsstjórn 

annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins 

og framkvæmdarstjóri skal sjá um að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög 

og venjur. Undan þessari ábyrgð getur ákærði ekki vikist með því að bera fyrir 

vanþekkingu á skyldum og ábyrgð framkvæmdarstjóra. 

Ekki var fallist á að hægt sé að firra skráðan stjórnenda sem ákærður var fyrir meiri 

háttar brot á skattalögum, vegna athafna eða eftir atvikum athafnaleysis skiptastjóra 

þrotabús viðkomandi félags.  Í hrd. 24. maí  2007 (217/2006)var krafist sýknu að 

hluta til vegna virðisaukaskatts af ógreiddum, útistandandi reikningum. Því var borið 

við að skiptastjóri þrotabús félagsins hefði borið ábyrgð á því að innheimta margra 

milljóna króna skuldir fyrir unnin verk en hann hefði látið það hjá líða og því hefði 

umtalsvert fé farið forgörðum. Í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfestur var fyrir 

Hæstarétti kom fram að ekki væri fallist á að lagaskilyrði væru til staðar til að sýkna 

ákærða fyrir vegna ógreidds virðisaukaskatts. Enda voru staðhæfingar hans ekki 

sannaðar. Þá skiptu athafnir eða eftir atvikum athafnaleysi þrotabússtjóra engu 

varðandi refsiábyrgð ákærða, enda voru brotin fullframin áður en skiptastjóri tók við 

stjórn búsins.  

Af öðrum dómi sem féll í maí 2007, virðist ljóst að ekki stoði heldur að byggja 

sýknukröfu á veikindum nema að hægt sé að sýna fram á eðli og tímalengd 
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veikindanna. Einnig að þau séu svo alvarlega að þau hafi bein áhrif á getu 

stjórnarmanns til að sinna störfum sínum. Í  hrd. 10. maí 2007 (545/2006), var ákært 

fyrir  meiri háttar skattalagabrot, S var ákærður sem stjórnarmaður og 

framkvæmdarstjóri, Y sem stjórnarmaður og X sem stjórnarformaður á sitt hvoru 

tímabilinu. Voru þau öll með prókúruumboð samhliða.  Bar S því við að hann hafi 

ekkert haft með ákvarðanatöku og fjármálastjórn einkahlutafélagsins að gera frá því í 

nóvember 2001 vegna erfiðra veikinda, m.a. vegna streitu og of hás blóðþrýstings en 

hann hafi verið meira og minna rúmfastur frá og með nóvember þetta ár. Var ákveðið 

að aðrir starfsmenn myndu leggjast á eitt til að reyna að bjarga rekstrinum. Ákærða X 

byggði á því að hún hafði komið að daglegum rekstri félagsins eftir að S veiktist, en 

jafnframt reynt að finna nýja rekstraraðila að félaginu. S hefði samt sem áður verið 

framkvæmdarstjóri og borið óskipta ábyrgð á gerð skilagreina og staðgreiðslu skilum 

frá október 2001 til og með janúar 2002.  

Í niðurstöðu héraðsdóms kom m.a. fram að þar sem S lagði ekki fram nein gögn um 

eðli og tímalengd veikindanna og að hann hafi verið missaga um um upphaf þeirra. 

Væri lítið hald í framburði S varðandi bæði upphafstíma og alvarleika veikindanna. 

Ekkert hafði komið fram í málinu sem benti til þess að ákærði hafi verið óhæfur til 

ákvarðanatöku eða eftirlits með fjármálastjórn félagsins fram til áramóta 2001-2002 

eða að hann gæti ekki sinnt skyldum sínum sem stjórnarmanns, að tryggja meðferð að 

fjármuna og starfssemi félagsins væri í réttu og góðu horfi. Þá var hann í aðstöðu til 

þess að fylgjast með fjárhag félagsins  og vissi eða mátti vita af vanskilum á 

opinberum gjöldum. Hefði hann með vanrækslu á þessari eftirlitsskyldu sýnt af sér 

stórfellt hirðuleysi í skilningi laga 2. mgr. 30. gr. stgrl., sbr. 2. gr. laga nr. 42/1995. 

Sambærilega niðurstöðu má sjá í áður reifuðum dómum hrd. 1997, bls. 2446 

(136/1997), hrd. 1999, bls. 3633 (242/1999) og hrd. 3915, bls. 3633 (277/2000). 

Varðandi þátt ákærðu X þá bar hún því við að hafa hætt stjórnarformennsku 26. 

september 2001 og ekki komið að rekstrinum aftur fyrr en desember sama ár og þá 

aðeins til þess að bjarga rekstrinum en þó alveg án allrar ábyrgðar á fjármálastjórn 

félagsins. Var þessari málsástæðu hafnað í héraðsdómi með þessum orðum:  

Rök ákærðu eru hláleg. Sem stjórnarformaður gat hún ekki leyst sig undan þeirri 

ábyrgð, sem kveðið er á um í 44. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög, nema 

með því að segja þeim starfa lausum og tilkynna það formlega til stjórnar 

félagsins sbr. 1. mgr. 40. gr. sömu laga. 
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Þá kemur einnig fram að áform ákærðu um að hætta í stjórn 26. september 2001 

breyttu engu þar sem hvorki tilkynningu var fyrir að fara eða kjörinn annar 

stjórnarmaður í hennar stað. X var ljóst að fjárhagsstaða félagsins var mjög slæm á 

því tímabili sem að hún kom að rekstri þess með beinum hætti og því var sú skylda 

sem hvíldi á herðum hennar sem stjórnarmanns að standa skil á vörslusköttum enn 

ríkari en ella. Var hún í góðri aðstöðu til að fylgjast með rekstrinum m.a skilum á 

greiðslu opinberra gjalda. Var talið að X hafi sýnt af sér stórfellt hirðuleysi og bar því 

að sakfella hana. Y hafði játað ábyrgð sína á þeim vanskilum sem til féllu á þeim tíma 

sem til hans tók. Voru þau því öll talin uppfylla skilyrði refsiábyrgðar. 

Í niðurstöðum Hæstaréttar fyrri parts árs 2007 tók að kveða við nýjan tón en í hrd. 31. 

maí 2007 (392/2006) voru málavextir með þeim hætti að E, M, Ó, X og Z, sem allir 

höfðu starfað hjá einu eða fleirum af átta félögum voru ákærðir fyrir meiri háttar 

skattalagabrot. E, M og Ó voru allir sakfelldir en ákærulið vegna Z var vísað frá dómi. 

X  var ákærður vegna brota er framin voru í þremur félögum þar sem hann gegndi 

stöðu stjórnarmanns og stjórnarformanns. X byggði fyrst og fremst á því að hann hafi 

ekkert komið að rekstri félaganna þrátt fyrir að vera skráður í stjórn þess. X var 

sakfelldur í héraðsdómi vegna brota sem framin voru í öllum þremur félögunum á  

grundvelli stöðuábyrgðar sinnar skv. 44. gr. ehl. og þeirrar staðreyndar að hann var 

grandsamur um fjárhagsvandræði félaganna og hafði sýnt af sér stórkostleg hirðuleysi 

í skilningi vskl. og stgrl.   

Hæstiréttur snéri niðurstöðu héraðsdóms í öllum þremur tilfellum, varðandi brot er 

lutu að X. Varðandi fyrsta félagið Dagsprent ehf. kom fram í niðurstöðu dómsins.  

Af gögnum málsins verður ráðið að nokkur óvissa hafi ríkt  um hverjir sætu í 

stjórn félagsins eftir þann fund  og að ákærði X hafi lítið sem ekkert komið að 

málefnum þess eftir það. Þannig liggur m.a. fyrir að frumvarp að nauðasamningi 

fyrir félagið var undirritað af hinni nýkjörnu stjórn, en ekki ákærða X. Verður 

hann því sýknaður af þessum ákærulið. 

Varðandi brot framin í rekstri annars félagsins, Fréttablaðinu ehf, var E 

stjórnarformaður og X skráður meðstjórnandi og gegndi stöðu stjórnarformanns frá 

19. september 2011 til 2. mars 2001. Hæstiréttur taldi sannað að X hafði lítið komið 

að rekstri félagsins og sýknaði hann með vísan til þeirra forsendna að ,,Af framburði 

vitna verður ráðið að ákærði X hafi lítið sem ekkert komið að málefnum félagsins og 

ekkert að ráðstöfun fjármuna. Verður hann því sýknaður af þessum lið ákæru.” 
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Hæstiréttur sýknar X einnig vegna vanskila á vörslusköttum sem komu til í rekstri 

þriðja félagsins, ÍP-prentþjónustu þó svo að hann hafi verið skráður stjórnarformaður 

félagsins og afskipti hans hefðu verið að hans sögn töluverð. Haldnir höfðu verið 

reglulegir stjórnarfundir en X kvaðst þó aldrei hafa tekið ákvörðun um að greiða ekki 

vörsluskatta. Ráðinn hefði verið sérstakur framkvæmdarstjóri við félagið.  

Hæstiréttur snýr einnig þessum ákærulið er lýtur að X með þessum orðum:  

Ákærði X var sem áður segir formaður stjórnar félagsins  til 8. maí 2002. Af 

gögnum málsins sést að honum voru ljósir erfiðleikar  í rekstri þess og leitaðist 

við að leysa úr þeim. Félagið laut á hinn bóginn daglegri stjórn 

framkvæmdarstjóra  og ekki liggja fyrir gögn um að ákærði X hafi komið að 

daglegum rekstri og stýrt því hvað skyldi greitt. Verður hann því sýknaður af 

þessum lið ákæru. 

X var sýknaður af öllum ákæruliðum á þeirri forsendu að hann hefði þrátt fyrir að 

vera formlega skráður framkvæmdarstjóri, ekkert komið að daglegum rekstri eða stýrt 

því hverju skyldi greitt af. Hann var því ekki talinn uppfylla skilyrði refsiábyrgðar í 

skilning sérrefsilaga né á grundvelli 262. gr. hgl.  

Þá þykir áhugavert að horfa til þess að dómurinn virðist sýkna X vegna brota sem 

framin voru í rekstri þriðja félagsins, þó svo hann hafi verið virkur að einhverju leyti 

því að starfandi var framkvæmdarstjóri sem bar ábyrgð á fjármálum félagsins. Þá 

virðist dómurinn í þessum máli leggja heildstætt mat á virkni og stöðu X í stað 

hlutlægra þátta eins og t.d. skráningar eða starfsheiti X við mat á refsiábyrgð.  

Til samanburðar má skoða Hrd. 7. júní 2007 (419/2006), sem fellur um mánuði á eftir 

ofangreindum dómi. Þar er X skráður framkvæmdarstjóri en H og Ó skráðir 

stjórnarmenn einkahlutafélags. X lýsti yfir fullri ábyrgð á öllum vanskilum  og kvaðst 

hafa tekið allar ákvarðanir um það hvernig yrði staðið að skilum á afdreginn 

staðgreiðslu og innheimtum virðisaukaskatti. H og Ó byggðu á því að ráðinn hefði 

verið framkvæmdarstjóri sem bæri ábyrgð á fjármálum og skattskilum félagsins.  

Vitni renndu einnig stoðum undir þessa framburði og X sagðist jafnframt að hann 

hefði frekar gegnt stöðu verkefnastjóra en eiginlegs framkvæmdarstjóra og  því hvorki 

komið að bókhaldi né fjármálum félagsins. Það hefði verið í verkahring B samkvæmt 

þjónustusamningi. Stjórnarfundir voru tíðir og aðilum greindi á um það hverjir hefðu 

tekið allar ákvarðanir um skil vörsluskattanna. Voru þeir allir taldir uppfylla skilyrði 

refsiábyrgðar í héraðsdómi,með vísan til þessara forsendna:  
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,Ákærðu H og Ó sátu í aðalstjórn A ehf. á því tímabili, sem ákæra á hendur þeim 

lýtur að. Samkvæmt þeirri stöðu báru ákærðu báðir ábyrgð í samræmi við 

ofangreindar skyldur félagsstjórnar. Ákærði X gegndi stöðu framkvæmdarstjóra 

hjá félaginu frá 26. júlí 2001 til 2. apríl 2002. Lögum samkvæmt bar hann því 

ábyrgð á daglegum rekstri félagsins á sama tímabili, þar á meðal fjármálastjórn. 

Enginn ákærðu getur skorast undan framangreindri ábyrgð, sem 44. gr. nefndra 

laga leggur þeim á herðar. Undir öllum venjulegum kringumstæðum er sú ábyrgð 

óundanþæg. Þar við bætist að opinber staða ákærðu, ekki síst X, gaf til kynna að í 

lögskiptum við alla aðra en eigendur félagsins væru ákærðu í fyrirsvari fyrir 

félagið út á við og bæru þær skyldur gagnvart þriðja aðila, sem 44. gr. téðra laga 

kveður á um. 

Þá taldi héraðsdómur þá alla uppfylla skilyrði sérrefsilaga um stórfellt hirðuleysi sbr. 

1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995 og 2. 

mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. 2. gr. laga nr. 

42/1995. Voru þeir því allir sakfelldir. Stjórnarmennirnir H og Ó áfrýjuðu 

niðurstöðunni en var hún staðfest í Hæstarétti með þessum orðum : 

Ljóst er af gögnum málsins að félagið átti í fjárhagsvandræðum frá upphafi og 

ákærðu var það kunnugt. Ákærðu sinntu ekki eftirlitsskyldu sinni og geta greind 

fjárframlög og ætlað grandleysi um stöðu félagsins og störf framkvæmdastjóra 

ekki orðið þeim til varnar. 

Í ofangreindum dómi virðist Hæstiréttur komast að öndverðri niðurstöðu miðað við 

dómsúrlausn hrd. 31. maí 2007 (392/2006) sem féll aðeins örfáum vikum áður, 

varðandi það hvort að það hafi áhrif á ábyrgð stjórnarmanna ef að skráður 

framkvæmdarstjóri er starfandi sem slíkur innan félagsins. Þetta misræmi í 

framkvæmd dómstólsins virðist ekki hafa ákveðna skýringu en í báðum málum voru 

allir ákærðu skráðir stjórnendur, en þó misvirkir í störfum sínum. Hugsanlegt er að sú 

staðreynd að mismunandi dómarar tóku málið til meðferðar fyrir Hæstarétti sé 

skýring. En í fyrra málinu var dómurinn skipaður fimm hæstaréttardómurum, þeim 

Gunnlaugi Claessen, Árna Kolbeinssyni, Garðari Gíslasyni, Hrafni Bragasyni og 

Markúsi Sigurbjörnssyni. Í seinna málinu var hins vegar um þriggja manna dóm að 

ræða og voru aðrir dómarar sem tóku það mál til efnisúrlausnar þ.e. Ingibjörg 

Benediktsdóttir, Hjördís Hákonardóttir og Jón Steinar Gunnlaugsson. Því er um 

merkilega niðurstöðu að ræða í fyrra málinu þar sem fimm manna dómur setur 

fordæmi fyrir nýrri nálgun við ákvörðun refsiábyrgðar stjórnenda er varðar 
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verkaskiptingu meðal starfandi stjórnenda félaga en þrátt fyrir það fylgir þriggja 

manna dómurinn ekki fordæminu í seinni úrlausn sinni.  

5.3. Samantekt á dómum frá 2008 – 2017  

5.3.1 Dómaframkvæmd árin 2008 – 2010 

Í hrd. 11. júní 2009 (43/2009) reyndi á verkaskiptingu á milli skráðra stjórnenda 

félagsins Ferskra afurða ehf. Voru H sem framkvæmdarstjóri og A sem 

stjórnarmaður, ákærðir fyrir meiri háttar skattalaga brot og kröfðust báðir sýknu í 

málinu. A byggði á því að hann hefði komið að félaginu sem stofnandi og fjárfestir en 

síðar hefði hann gengt stöðu hluthafa og eiganda að helmingshlut félagsins. Hann 

hefði aðeins gegnt stöðu meðstjórnanda og  aldrei komið nálægt daglegum rekstri. Þá 

hefði hann hvorki komið að  bókhaldi eða skattskilum félagsins. H byggði á því að 

hann hefði ekki komið að skilum skilum skýrslna eða skilagreina, greiðslu 

vörsluskatta og opinberra gjalda enda taldi hann það ekki hafa verið sitt hlutverk. Í 

niðurstöðu héraðsdóms er fjallað ítarlega um ríka ábyrgð stjórnenda einkahlutafélaga 

sem lýtur að eftirliti með málefnum félaga þ.e. rekstri, fjármálum og skattgreiðslum. 

H er sakfelldur vegna atriða er lúta að vanskilum vörsluskatta en A sýknaður með 

vísan til neðangreindra forsendna:  

Af nýlegri dómaframkvæmd má ráða, að ríkari kröfur séu nú gerðar um bein áhrif 

stjórnarmanna að rekstri félags,  svo þeir verði taldir bera ábyrgð á vangoldnum 

virðisaukaskatti og vangoldinni staðgreiðslu opinberra gjalda. Má þetta m.a. ráða 

af dómi Hæstaréttar Íslands í máli nr. 392/2006, uppkveðnum hinn 31. maí 2007, 

og vísað var til í vörn ákærða fyrir dómi. Í  þeim dómi var meðstjórnandi í 

einkahlutafélagsi sýknaður af sambærilegum brotum og ákært er fyrir í þessu 

máli, en í málinu þótti sannað, að ákærði í málinu hefði lítið komið að málefnum 

félagsins og ekki haft ákvörðunarvald um ráðstöfun fjármuna  

Fjallar dómurinn síðan um stöðu A hjá félaginu en sannað þótti m.a. með framburði 

meðákærða, að hann hafði ekkert komið nálægt daglegum rekstri félagsins, bókhaldi 

eða skattskilum og vísar til þess að ákæruvaldinu hafi ekki tekist að hnekkja þessari 

staðreynd. Fram kom í niðurstöðunni:  

Verður því lagt til grundvallar í málinu að A hafi verið óvirkur meðstjórnandi í 

málinu, sem ekki hafi haft vitneskju um hvað fram fór í félaginu og daglegum 

rekstri þess eða tekið ákvarðanir um ráðstöfun fjármuna félagsins í daglegum 

rekstri þess, þ.á m. um greiðslu á virðisaukaskatti. Að þessu virtu og með hliðsjón 
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af áðurnefndum dómi Hæstaréttar Íslands í máli nr. 392/2006 verður ákærði A 

sýknaður af kröfum ákæruvaldsins, hvað þennan ákærulið varðar. 

Hlut A var ekki áfrýjað til Hæstaréttar. Af niðurstöðu þessa dóms má glögglega sjá að 

dómurinn vísar til fordæmis í niðurstöðu hrd. 31. maí 2007 (392/2006) sem fjallað var 

um með ítarlegum hætti framar í ritgerðinni. Með þessu staðfestir dómurinn að ríkari 

kröfur en áður, séu nú gerðar til virkni stjórnenda og beinnar aðkomu þeirra að rekstri 

félaganna. Ef sannað þykir, að meðstjórnandi hafi lítið komið að rekstrinum og 

ákæruvaldinu tekst ekki að hnekkja þeirri staðreynd, þá virðist það hafa áhrif á 

ákvörðun refsiábyrgðar viðkomandi stjórnarmanns skv. dómnum. Ef að stjórnarmaður 

kom lítið að rekstrinum, tók ekki þátt daglegri stjórnun og hafði ekki ákvörðunarvald 

um meðferð fjármuna félagsins eða greiðslu vörsluskatta þá flokkast hann til óvirks 

meðstjórnanda og ber því að sýkna viðkomandi. H áfrýjaði sínum hluta til 

Hæstaréttar og var dómurinn yfir honum staðfestur þar.  

Um ári síðar fellur hrd. 21. júní 2010 (751/2009). Þar voru Ó sem varamaður í stjórn 

og S sem stjórnarmaður  ákærðir fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum. Áttu þeir 

félagið saman og sá Ó um daglegan rekstur, bókhald og skattskil félagsins. S byggði á 

því að hann hefði ekki komið nálægt fjármálum félagsins eða skattskilum en í hans 

verkahring  hefði verið að sjá um framleiðslu og sölumál. Voru þeir báðir taldir bera 

refsiábyrgð í héraðsdómi, sem staðfestur var í Hæstarétti. Ó sem skráður varamaður 

og sá sem sá raunverulega um daglega stjórnun og S með vísan til skyldna stöðu 

sinnar vegna sbr. 44. gr. ehl.  

Ef að niðurstaða þessa máls er borin saman við dóm hrd. 11. júní 2009 (43/2009), þá 

virðist í seinna málinu það ekki hafa miklu skipt þó svo að sannað þótti að S hafi ekki 

komið mikið að ákvarðanatöku varðandi fjármál og skattskil félagsins. Er þetta í 

andstöðu við nefndan héraðsdóms hrd. 11. júní 2009 (atriðinu var ekki áfrýjað til 

Hæstaréttar) sem féll árinu áður. En þar virðist koma fram einhverskonar 

lágmarkskrafa varðandi virkni stjórnarmanns er lýtur að daglegum rekstri, 

ákvarðanatöku um meðferð fjármuna félagsins og skattskil. Þó virðist sem svo í hrd. 

11. júní 2009 (43/2009) að lögmælt eftirlitsskylda hans sem skráðs stjórnarmanns 

vegur þyngra. Getur það hafa skipta máli að sá stjórnarmaður sem sá um áðurnefnd 

verkefni var skráður varamaður stjórn en ekki eiginlegur stjórnarmaður í því tilfelli. 
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5.3.2 Dómaframkvæmd 2010 - 2012 

Í upphafi árs 2010 varð ljóst það viðhorf Hæstaréttar að ekki stoðaði að bera fyrir sig 

skráningu sem stjórnanda til málamynda. Í hrd. 14. janúar 2010 (447/2009), reyndi á 

þetta atriði en um var að ræða framkvæmdarstjóra sem hafði ..lánað” nafn sitt í 

greiðvikni. Í málinu voru A sem stjórnarmaður með prókúruumboð, B sem starfandi 

fjármálastjóri og S sem framkvæmdarstjóri með prókúruumboð allir ákærðir fyrir 

meiri háttar brot gegn skattalögum. A og B játuðu skýlaust brotin samkvæmt ákæru 

en  S krafðist sýknu og byggði á því að þó hann hafi verið skráður framkvæmdarstjóri 

á umræddu tímabili, þá hafi skráning hans aðeins verið til málamynda. Hans aðalstarf 

hefði verið að standa fyrir húsbyggingum á Akranesi. Hann hefði ekki komið nálægt 

bókhaldi og ekki haft neina hugmynd um stöðu staðgreiðslumála. Hefði hann aldrei 

rætt fjármál við meðákærðu en  þó verið grandsamur um fjárhagserfiðleikana og tekið 

að sér stöðuna án þess að vita í raun hvaða ábyrgð fylgdi henni. Í niðurstöðu 

héraðsdóms, sem staðfest var í Hæstarétti, kom fram að engin ástæða væri til þess að 

draga í efa aðdraganda ráðningar S en lögmælt skylda hans sem skráður 

framkvæmdarstjóri vóg þyngra. Kom fram í niðurstöðu dómsins: 

Er ekki hægt að líta fram hjá því að lögum samkvæmt hvíla tilteknar skyldur á 

framkvæmdarstjóra einkahlutafélags, sbr. 2. mgr. 44. gr. laga nr. 148/1994 um 

einkahlutafélög. Ákærða mátti því vera ljóst að með því að láta skrá sig sem 

framkvæmdarstjóra tók hann á sig tilteknar skyldur, eins og hann hefur reyndar 

kannast við fyrir dómi og að framan er rakið. Þar á meðal að annast daglegan 

rekstur félagsins eins og segir í tilvitnaðri lagagrein. Í því felst meðal annars að 

sjá til þess að staðin séu skil á afdreginni staðgreiðslu. Það er því ekki hægt að 

fallast á það með ákærða að sýkna beri hann vegna þess að staða hans hjá 

félaginu hafi eingöngu verið til málamynda. 

Um tveimur mánuðum síðar reyndi aftur á verkaskiptingu stjórnenda fyrir Hæstarétti 

en í hrd. 3. mars 2010 (71/2010) voru tveir ákærðir fyrir meiri háttar skattalagabrot, 

S, sem skráður var framkvæmdarstjóri frá 30. október 2005 til 20. nóvember 2007 og 

starfandi framkvæmdarstjóri frá 20. nóvember 2007. Einnig A, sem skráður 

framkvæmdarstjóri frá 20. nóvember 2007. Ákærði S krafðist sýknu vegna ákveðins 

tímabils þ.e. frá nóvember  árið 2007 til febrúar 2008 og A krafðist þess aðallega að 

verða sýknaður af öllum kröfum ákæruvaldsins í málinu.  
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S byggði á því, að A hefði átt að taka alfarið við framkvæmdarstjórninni 20. 

nóvember 2007 en ekki getað unnið þær skýrslur og séð um þær greiðslur, sem 

honum bar að ganga frá. Því hefði S þurft að hlaupa undir bagga. S sá þannig um 

þessi mál samfellt, bæði fyrir og eftir 20. nóvember 2007 og hafði verið í sambandi 

við endurskoðanda félagsins vegna þess. Hann sagðist að öðru leyti ekki hafa komið 

að rekstri félagsins á þessu tímabili. Ákærði A byggði hins vegar á því að hann hafi 

ekkert komið að stjórnun félagsins eftir 30. nóvember 2007 þrátt fyrir að hafa ritað 

undir yfirlýsingu þar um í fundargerð og kenndi hann hugsunarleysi um að hafa ekki 

tilkynnt þetta til fyrirtækjaskrárinnar. Fyrir héraðsdómi eru þeir báðir taldir uppfylla 

skilyrði refsiábyrgðar. Fram kom í niðurstöðu dómsins:  

Ákærði S var eins og fyrr segir, formlegur framkvæmdarstjóri X, auk þess að vera 

stjórnarmaður, allt til 20. nóvember 2007. Hefur hann viðurkennt að hafa annast 

framkvæmdarstjórn félagsins, og þar með fjármálastjórn, allt til þess dags, en þá 

hafi meðákærði tekið við sem framkvæmdarstjóri. Liggi sú breyting fyrir með 

ritun þeirra beggja undir fundarðgerð félagsins. Hafi A þá tekið einn sæti í stjórn 

þess og jafnframt sem framkvæmdarstjóri með prókúru, enda þótt ákærði S byggi 

málsvörn sína á því að hann hafi ekkert komið að fjármálum félagsins eftir 

framangreint tímamark telur dómurinn sannað, með framburði ákærða sjálfs, 

vitnisins B viðskiptafræðings og ákærða A að ákærði S hafi, þrátt fyrir ofangreint, 

einnig séð einn um fjármál félagsins á þeim tíma. Þegar til þessa er litið, og 

einnig þess að hann var annar tveggja eigenda félagsins, verður hann talinn bera 

refsiábyrgð vegna þeirra brota sem ákært er fyrir og framin voru í starfssemi 

félagsins bæði fyrir og eftir 20. nóvember 2007.  

A var einnig sakfelldur með vísan til skyldna sinna sem stjórnandi félagsins sbr. 2. 

mgr. 44. gr. ehl. en var það álit dómsins, að þó svo að ekki lægju frammi sannanir 

þess efnis að hann hafi komið að fjármálum félagsins, þá gæti hann ekki skorast 

undan þessum skyldum sínum. Hann var talinn hafa vanrækt skyldur sínar er lutu að 

því að staðin yrðu skil á skilagreinum staðgreiðslu og tilheyrandi afdreginni 

staðgreiðslu og með þeirri háttsemi sýndi hann af sér stórkostleg hirðuleysi í skilningi 

laganna. S áfrýjaði niðurstöðunni til Hæstaréttar. Hæstiréttur snéri niðurstöðu 

héraðsdóms og sýknaði S vegna brota framinna eftir 20. nóvember 2007 með vísan til 

eftirfarandi forsendna: 

Ákæruvaldið hefur ekki sýnt fram á að ákærði hafi, eftir að hann hætti sem 

framkvæmdarstjóri félagsins þann dag, borið skylda að lögum til að annast 
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skýrslugerð og skil á staðgreiðslu opinberra gjalda. Verður ákærði því sýknaður 

af ákærunni vegna tímabilanna nóvember og desember 2007 og janúar og febrúar 

2008. 

Af þessu má álykta að það dugi ekki til að uppfylla skilyrði refsiábyrgðar, að starfa 

sem framkvæmdarstjóri við færslu bókhalds og greiðslu gjalda. Verður viðkomandi 

einnig að uppfylla skilyrðið um skráningu. Var hann hins vegar talinn uppfylla 

skilyrði refsiábyrgðar fyrir þau tímabil þar sem hann var sannarlega skráður 

framkvæmdarstjóri.  

Til samanburðar má skoða hrd. 1. júní 2011 (724/2009) en þar voru ákærðir 

stjórnendur fyrir meiri háttar skattalagbrot í rekstri þriggja félaga. Kom ákærði E að 

stjórnun þeirra allra. Eitt af umræddum félögum var félagið J en var X ákærður sem 

framkvæmdarstjóri og E sem daglegur stjórnandi, eigandi og fyrirsvarmaður í rekstri 

þess. Kröfðust þeir  þess aðallega að vera sýknaðir af öllum ákæruatriðum. 

Samkvæmt vottorði fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra var stjórn J þann 31. desember árið 

2002 skipuð E sem varamanni og X sem var skráðum framkvæmdarstjóra. Var ákærði 

E annar tveggja stofnenda félagsins árið 2000 og hafði starfað við félagið síðan þá. 

Sat hann í stjórn frá stofnun félagsins til 11. janúar árið 2001 og var skráður 

framkvæmdastjóri þar til X tók við, þann 19. janúar árið 2001. Samkvæmt vottorði 

fyrirtækjaskrár sem dagsett var 31. desember árið 2002 var stjórn félagsins skipuð E 

sem varamanni í stjórn og X sem framkvæmdastjóra.  X bar því við fyrir dómi, að E 

og L (sem áður hafði setið í stjórn og átti hlutafé) hafi verið raunverulegir stjórnendur 

félagsins en E vísaði aftur á móti á L, sem vísaði svo á X.  

Í niðurstöðu héraðsdóms kom fram að E viðurkenndi í skýrslutöku hjá lögreglu, 15. 

desember 2001, vegna annars máls, að hann hafi verið eigandi og stjórnandi félagsins 

og að hann hafi séð um daglegan rekstur þess en hann hafði síðar breytt þessum 

framburði sínum. Framburður X um stöðu E hefði aftur á móti verið staðfastur og 

þætti trúverðugur. Þá var litið til þess við matið á framburði aðila, að vitnið L var 

náinn viðskiptafélagi E og þótti dóminum sýnt fram á, að hún hafi reynt að gera lítið 

úr stöðu þeirra E hjá félaginu og ábyrgð þeirra. Svo segir í dómnum:  

Þykir því ótvírætt sannað að ákærði Eysteinn Gunnar hafið verið raunverulegur 

stjórnandi og fyrirsvarsmaður félagsins á þeim tíma er um ræðir, auk þess að vera 

eigandi þess hluta tímabilsins. Bar ákærði sem slíkur ábyrgð á starfssemi 

félagsins, sbr. 44. gr. laga um einkahlutafélög. 
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Af niðurstöðu í þessu máli virðist E, sem er skráður varamaður í stjórn og annar 

eigenda félagsins, uppfylla skilyrði refsiábyrgðar sem raunverulegur stjórnandi og 

fyrirsvarsmaður félagsins. M.a. var horft til þess í forsendum dómsins, hvernig hans 

raunverulegu tengslum við félagið var háttað, hvernig hann kom fram út á við fyrir 

hönd félagsins og vitnisburð vitna í tengslum við þá þætti. X var einnig talinn 

uppfylla skilyrði refsiábyrgðar og var ítrekað að engu breyti þar um, þó að ráðning 

ákærða í stöðu framkvæmdastjóra hafi eingöngu verið til málamynda. E áfrýjaði 

málinu til Hæstaréttar og byggði m.a. á því að hann væri ákærður fyrir brot í starfi 

framkvæmdarstjóra þótt hann hefði aldrei gegnt þeirri stöðu. Var hann sakfelldur 

vegna skyldu sinnar sem stjórnarmaður í félaginu með vísun í lögbundnar skyldur 

hans sem slíkur.  

Í hrd. 26 janúar 2011 (418/2011) var G ákærður fyrir meiri háttar skattalagabrot, sem 

stjórnarformaður og framkvæmdarstjóri. Y var ákærður sem eigandi og daglegur 

stjórnandi en sá síðarnefndi játaði brot sín og var hans þáttur klofinn frá málinu. 

Sannað var að ráðning G í stöðu framkvæmdarstjóra hefði verið til málamynda og að 

allar ákvarðanir um fjárhag hefðu verið teknar af öðrum en honum. Í niðurstöðu 

héraðsdóms, sem staðfest var í Hæstarétti, var hann talinn uppfylla skilyrði 

refsiábyrgðar  en fram komi í dóminum:  

Eins og áður greinir var ákærði skráður stjórnarformaður og framkvæmdarstjóri S 

ehf. frá 4. ágúst 2003. Þó tilkynning um stöðu hans hjá félaginu hafi verið til 

málamynda, breytir það því ekki að hann var í lögskiptum við aðra en 

raunverulegan eiganda félagsins, fyrirsvarsmaður þess og bar samkvæmt stöðu 

sinni ábyrgð á að skipulag og starfssemi félagsins væri í réttu og góðu horfi. 

Að því loknu áréttar dómurinn skyldur hans sbr. 1. og 3. mgr. 44. gr. ehl. og beri hann 

refsiábyrgð vegna brotanna. Sömu niðurstöðu má sjá í og hrd. 13. desember 2012 

(284/2012).Áhugavert er að í ofangreindum málum viðurkennir dómurinn ýmist, eða 

ýjar að því, að líklega sé um skráningu til málamynda að ræða. Tekur dómurinn samt 

afstöðu með skýrum hætti á þá leið að eftirlitsskylda skráðra stjórnenda og 

stöðuábyrgð samkvæmt henni, verði ekki hnekkt þó að skráningin hafi verið til 

málamynda eða virkni þeirra lítil. Ekki er tekin afstaða til þess beint í niðurstöðu 

dómanna hvort um sé að ræða óvirkan stjórnanda með því að skoða með beinum hætti 

raunverulegra virkni stjórnenda eins og gert var í sýknudómum hrd. 11. júní 2009 

(43/2009)og hrd. 31. maí 2007 (392/2006) 
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Snemma árs 2011 reyndi aftur á þá málsástæðu að það firri stjórnarmann 

eftirlitsskyldu sinni ef um er að ræða veikindi sbr. 2011 féll hrd. 31. mars 2011 

(226/2010). Þar voru ákærðir fyrir meiri háttar skattalagabrot, V sem stjórnarformaður 

og K sem meðstjórnandi og framkvæmdarstjóri. Brotin voru framin frá mars – 

nóvember árið 2007 en K lagðist inn á sjúkrahús 15. desember 2007 og gekkst undir 

hjartaaðgerð í kjölfarið. Þeir vildu hvorugir kannast við að hafa komið að eiginlegri 

stjórnun félagsins og gætu því ekki borið refsiábyrgð vegna brotanna. Voru þeir báðir 

sakfelldir fyrir brotin með vísan til eftirlitsskyldna þeirra sbr. 44. gr. ehl. Ekki tekur 

dómurinn beint afstöðu til veikinda K en álykta má út frá orðlagi niðurstöðunnar að 

honum hafi borið að sjá til þess að málefnum félags væri haldið í réttu og góðu horfi 

og hann þurfi því að gera ráðstafanir sem skráður stjórnandi til þess að svo verði gert 

ef hann hefur ekki getu til þess sjálfur. Þá hafnar dómurinn því að hægt sé að bera 

fyrir sig vanþekkingu á skyldum skráðs framkvæmdarstjóra eða varpa ábyrgð á aðra 

fjölskyldumeðlimi sbr. hrd. 3.mars 2011 (78/2010) eða að það firri skráðan 

framkvæmdastjóra ábyrgð því að hann hafi treyst öðrum til að færa bókhald fyrir 

félagið sbr. hrd. 2. febrúar 2012 (362/2011) Ekki var heldur talið að háttsemi 

stjórnvalda eins og t.d. skattarannsóknarstjóra ríkisins eða annarra rannsóknaraðila 

sem koma að málinu á stjórnsýslustigi, geti firrað skráðan stjórnanda ábyrgð sbr. Hrd. 

1. júní 2011 (724/2009) og hrd. 10. febrúar 2011 (77/2010). 

5.3.3 Dómaframkvæmd árin 2013 – 2014  

Í lok árs 2013 mátti sjá að dómstólarnir fara aftur að horfa til þeirrar stefnubreytingar 

sem átti sér fyrst stað árið 2006 en sjá má af eftirfarandi dómsniðurstöðum að 

dómurinn fer í mun meiri mæli að leggja til grundvallar raunverulega virkni 

stjórnenda við mat á refsiábyrgð skráðra stjórnenda. Í hrd. 12. desember 2013 

(354/2013) var gefin út ákæra á hendur Z sem framkvæmdarstjóra og stjórnarmanni, 

Y sem stjórnarformanni og X sem stjórnarmanns einkahlutafélagsins B ehf, fyrir 

meiri háttar brot gegn skattalögum. Ákærðu Y og X kröfðust bæði sýknu vegna 

brotanna en Z gekkst við sínum þætti málsins. Byggðu þau Y og X  sýknu kröfu sína 

á því að þau hafi ekkert að komið að daglegum rekstri félagsins eða fjármálum og þau 

hafi einungis verið skráð í stjórn þess að nafninu til. Z staðfesti þessa málástæðu 

þeirra. Hann hefði skráð þau vegna misskilnings því að hann taldi nauðsynlegt, 

formsins vegna að þrír einstaklingar skipuðu stjórn félagsins. Því hefðu sonur hans, Y 

og kona hans, X verið skráð í stjórn. Voru þau öll sakfelld í héraðsdómi og kemur 
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fram í niðurstöðu dómsins um þátt X og Y í málinu að stöðu þeirra vegna hvíldu á 

þeim skyldur stjórnenda sbr. 1. mgr. 44. gr. ehl. og einnig:  

Það leysir þau ekki undan skyldum sínum að ákærði Z hafi annast daglegan 

rekstur félagsins og verið framkvæmdarstjóri þess. Ákærðu Y og X greindu frá 

því fyrir dómi að þeim hafi verið kunnugt um erfiðleika hjá félaginu, en eins og 

ákærði Z bar um fyrir dómi drógust viðskiptin saman um 90% við bankahrunið 

haustið 2008. Var því sérstök ástæða fyrir ákærða X og Y til að fylgjast með 

rekstri félagsins, en það gerðu þau ekki. Með aðgerðarleysinu vanræktu þau af 

stórkostlegu hirðuleysi skyldur sem á þeim hvíldi samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga 

nr. 50/1988 um virðisaukaskatt og 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987. Samkvæmt 

öllu framansögðu bera ákærðu sameiginlega ábyrgð á þeim brotum sem lýst er í 

ákæru og verða þau sakfelld fyrir þá háttsemi sem í ákæru greinir. 

Y og X áfrýjuðu málinu til Hæstaréttar og varð niðurstaðan þar önnur. Lagt var mat á 

virkni X og Y sem stjórnarmanna félagsins en tekið var mið af tilurð skráningarinnar, 

að þau hefði ekkert komið að rekstrinum,  Y hefði aðeins starfað hluta tímabilsins sem 

óbreyttur starfsmaður á lager hjá félaginu og X hefði ekkert komið að rekstri eða 

skattskilum félagsins. Ekki voru haldnir stjórnarfundir en ákærðu voru þó grandsöm 

um erfiðleika í rekstri undir það síðasta. Ákæruvaldið  lýsti því yfir við munnlegan 

málflutning fyrir Hæstarétti að ekki væri dregið í efa að atvik hefðu verið með þeim 

hætti sem fram hefur komið. Voru þau hvorugt talið uppfylla skilyrði refsiábyrgðar og 

sýknuð með þessum orðum:  

Þótt ákærðu hafi samkvæmt framansögðu tekið sæti í stjórn félagsins á árinu 2003 

liggur fyrir í málinu að hvorugt þeirra kom að fjármálum þess eða skattskilum og 

hvorugt þeirra stýrði hvað skyldi greiða af skuldum félagsins. Þá var ákærði Y 

óbreyttur starfsmaður og ákærða X mun aldrei hafa starfað hjá félaginu. Félagið 

laut á hinn bóginn daglegri stjórn framkvæmdarstjóra sem einn annaðist öll 

fjármál þess og skattskil. Þegar til þessa er litið og það haft í huga hvernig 

atvikum er að öðru leyti hagað verða ákærðu sýknuð af brotum sem þeim eru 

gefin sök.  

Af þessari niðurstöðu má álykta að dómurinn leggur mat á virkni þeirra sem  

stjórnenda. Einnig hversu mikið þau hafi raunverulega komið að daglegum rekstri 

félagsins. Kemst hann að þeirri niðurstöðu að þau séu óvirkir stjórnendur og beri því 

ekki refsiábyrgð þrátt fyrir að hafa verið skráð sem stjórnarformaður og stjórnarmaður 

félagsins. Þó var ekki gengið svo langt í dómi sem féll nokkrum dögum síðar í hrd. 
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17. desember 2013 (379/2013) að dómurinn liti svo á að það firri skráðan 

stjórnarmann og framkvæmdarstjóra ábyrgð vegna þess að ráðinn hafði verið 

fjármálastjóri hjá félaginu.  

Tæpu ári eftir að framangreindum héraðsdómi hrd. 12. desember 2013 (354/2013) var 

snúið í Hæstarétti féll dómur í máli hrd. 23. janúar 2014 (388/2013). Þar var ákært 

fyrir meiriháttar brot á skattalögum, Y sem framkvæmdastjóri og stjórnarmaður og X 

sem stjórnarmaður með prókúruumboð. Y játaði skýlaust brot sín og var mál hans 

klofið frá.  X tók til varna og byggði m.a. á því að verkaskipting milli hans og 

framkvæmdastjórans hefði verið þannig háttað, að framkvæmdastjórinn og bókhaldari 

félagsins sáu alfarið um skil á skýrslum og greiðslu vörsluskatta en hans hlutverk 

snéri að daglegri stjórn á verkstað. Í ljósi þessa væri saknæmisskilyrðum ákvæða sem 

ákært var fyrir ekki fullnægt en samkvæmt þeim þyrftu brotin a.m.k. að vera  framin 

af stórfelldu gáleysi eða stórkostlegu hirðuleysi. Var X talinn uppfylla skilyrði 

refsiábyrgðar í héraðsdómi með vísan til eftirfarandi forsendna:  

Framburður ákærða um þessa verkaskiptingu fékk fyrir dómi stoð í framburði Y, 

framkvæmdarstjóra og stjórnarmanns félagsins. Þótt ekki verði af framburði 

framkvæmdarstjórans ráðið að ákærði hafi beinlínis átt þátt í þeirri ákvörðun að 

láta skattgreiðslur mæta afgangi til þess að halda rekstri gangandi getur ákærði 

ekki skýlt sér á bak við það hvernig verkaskiptingu milli hans og 

framkvæmdarstjóra var háttað í reynd, enda gat það ekki leyst hann undan þeim 

skyldum sem hvíldu á honum sem stjórnarformanni og prókúruhafa í félaginu, 

sbr. 44. gr. laga nr. 138/1994 

X áfrýjaði málinu til Hæstaréttar en þar var komist að annarri niðurstöðu  og  X ekki 

talinn uppfylla skilyrði refsiábyrgðar, með þessum orðum:  

Fyrir héraðsdómi lýsti ákærði því að hann hafi átt helmingshlut í A ehf. á móti 

áðurgreindum manni, sem gegndi stöðu framkvæmdarstjóra félagsins. Þeir hafi báðir 

starfað hjá félaginu, en ákærði hafi stýrt daglegum rekstri við verklegar framkvæmdir á 

vegum þess, einkum varðandi starfsmenn og öflun aðfanga. Ákærði kvaðst hvorki hafa 

haft á hendi skil á skýrslum vegna virðisaukaskatts og staðgreiðslu opinberra gjalda né 

greiðslu á slíku, en sér hafi þó verið kunnugt um að vanskil hafi orðið á þeim. Fyrir 

héraðsdómi lýsti framkvæmdarstjórinn verkaskiptingu milli sín og ákærða efnislega á 

sama hátt. Að því virtu getur ákærði ekki borið refsiábyrgð á því að vanhöld hafi orðið á 

skilum skýrslna vegna áðurgreindra gjalda eða vanskil á greiðslu þeirra, sbr. einkum dóm 

Hæstaréttar 31. maí 2007 í máli 392/2006. Samkvæmt þessu verður ákærði sýknaður af 

kröfum ákæruvaldsins.  
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Hérna má sjá að dómurinn leggur aftur mat á virkni stjórnandans sem og, bæði 

formlega og raunverulega verkaskiptingu aðila innan félagsins. Hérna er það 

framkvæmdarstjórinn Y sem að átti að sjá um skýrslugerð og greiðslu vörsluskatta og 

er það í samræmi við lögbundnar skyldur hans sem framkvæmdarstjóra félags. Féll 

það ekki undir verkahring stjórnarmannsins X og þótti sannað að verkaskiptingin hafi 

sannarlega verið með þeim hætti sem sem ákærðu létu uppi. Þá er áhugvert orðalag 

dómsins í ofangreindu textabroti en dómurinn gengur svo langt að X hefði ekki getað 

borið refsiábyrgð í ljósi framangreinds. Vísað er til fordæmis í áðurreifuðu máli hrd. 

31. maí 2007 (392/2006). 

Seinna þetta sama ár fellur hrd. 30. október 2014 (295/2014). Þar voru Þ, sem 

framkvæmdarstjóri, X1, X2 og Z, sem stjórnarmenn til 21. desember árið 2009, og Y 

sem stjórnarmaður frá þeim frá 21. desember árið 2009, ákærðir fyrir meiriháttar brot 

gegn skattalögum. Felld var niður ákæra á hendur X1 og Z með vísan til niðurstöðu 

hæstaréttar í máli 354/2013   

Ákærði X2 byggði á því að hann hafi gengið úr stjórn í desember 2009. Hann sagði 

sitt hlutverk hafa verið að stýra verklegum framkvæmdum og tæknideild en 

fjármálstjórn hefði verið í höndum forstjóra. Hann hefði ekkert komið að rekstri 

fyrirtækisins að öðru leyti en að starfa sem framkvæmdarstjóri við 

byggingarframkvæmdir. Fram kom í málavaxtalýsingu dómsins að Þ var skráður 

framkvæmdastjóri frá 17. ágúst 2007 með prókúru ásamt Y en nokkrar breytingar 

urðu á stjórn á árunum 2007 til 2010 en ákæran tók til brota framin árin 2009 – 2010. 

Ákærði Þ byggði á því að hann hefði gegnt stöðu forstjóra en ekki framkvæmastjóra 

og að það hafi ekki verið hans sök hvernig hann hefði verið skráður hjá 

Fyrirtækjaskrá. Hann sé ákærður sem framkvæmdastjóri en hafi ekki starfað sem 

slíkur, það hafði ekki ráðinn framkvæmdastjóri til félagsins. Ákærði Y kvaðst mest 

megins hafa unnið við öflun verkefna út í bæ og kvað meðákærða Þ hafa borið ábyrgð 

á fjármálastjórn félagsins. Sátu þeir allir framkvæmdarstjórafundi félagsins.   

Voru þeir allir taldir uppfylla skilyrði refsiábyrgðar í héraðsdómi. Þ þar sem hann var 

í raun formlega skráður framkvæmdarstjóri og hafði hagað sér sem slíkur í forsvari 

fyrir félagið og breytti engu þar um þó að á ráðningarsamningi hans stæði forstjóri. 

Báru þeir allir ábyrgð stöðu sinnar vegna sbr. 44. gr. ehl. Í niðurstöðu héraðsdóms 

kom m.a. fram:  
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Þykir dóminum með ólíkindum að ákærðu hafi ekki látið vanskil á vörslusköttum, 

sem rædd voru á framkvæmdarstjórafundum, til sín taka og haft skoðun á því 

hvort þessi gjöld yrðu látin hafa forgang eða ekki við  ákvörðun um að láta 

fyrirtækið ganga áfram eða ekki. Í ljósi þess að ákærðu allir sátu á 

framkvæmdarstjórafundi vikulega, breytir það engu um að stjórnarfundir hafi 

verið haldnir slitrótt þar sem allir stjórnarmenn félagsins sátu umrædda 

framkvæmdarstjórafundi og fengu sömu upplýsingar á þeim fundum og þeir 

hefðu fengið á stjórnarfundum. 

Telur dómurinn því sannað að ákærðu hafi allir komið að daglegum rekstri 

félagsins og stjórnun þess sem hafi verið með þeim hætti að þeir hafi borðið 

ábyrgð, hvort sem var á öflun verkefna, farmvindu verka eða stjórnun fjármála, 

enda um fyrirtæki að ræða sem var eitt það stærsta á landinu í byggingariðnaði. 

Verður að krefjast þess af stjórnarmönnum að þeir axli ábyrgð eins og kveðið er á 

um í lögum nr. 138/1994 um einkahlutafélög auk þess sem slík ákvörðun um að 

láta vörsluskatta mæta afgangi við  við greiðslu skulda af þeirri fjárhæð sem 

ákært er fyrir hlýtur að teljast til meiri háttar ákvarðana sem félagsstjórn sé ein 

bær um að taka ákvörðun um. 

Taldi dómurinn sannað að allir ákærðu hefðu komið að rekstri félagsins með einum 

eða öðrum hætti og að stjórnun þess en því yrðu þeir að axla ábyrgð á lögbundnum 

skyldum, stöðu sinnar vegna. Þá er áhugavert við orðlag dómsins að hann vísar til 

þess að vegna þess hversu há vangoldin skattfjárhæð í umræddu tilfelli, hljóti sú  

ákvörðun að greiða ekki vörsluskatta að teljast til meiri háttar ákvarðana en 

félagsstjórn er ein fær um að taka slíkar ákvarðanir.  

X og Y áfrýjuðu málinu til Hæstaréttar og komst hann að annarri niðurstöðu um 

þeirra þátt með vísun til eftirfarnandi forsendna:  

Í málinu liggur fyrir að hvorugur þeirra hafði á hendi skil á skýrslum vegna 

virðisaukaskatts og staðgreiðslu opinberra gjalda eða önnuðust skil á slíkum 

gjöldum. Aftur á móti var framkvæmdarstjóri starfandi hjá fyrirtækinu sem fór 

með daglegan rekstur þess í samræmi við 2. mgr. 44. gr. laga nr. 138/1994 um 

einkahlutafélög og undir hann heyrðu fjármálastjóri og bókari sem fóru með 

verkefni á þessu sviði. Með hinum áfrýjaða dómi var framkvæmdarstjórinn 

sakfelldur fyrir þau brot sem ákærðu eru gefin að sök og unir hann þeim dómi. 

Dómurinn taldi í ljósi ofangreinds að ákærðu bæru ekki refsiábyrgð á því að vanhöld 

hafi orðið á skilum skýrslna eða vanskila á vörslusköttum, voru þeir því sýknaðir og 
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vísað dómurinn þar með í fordæmi áðurreifaðra dóma hrd. 31. maí 2007 (392/2006), 

hrd. 12. desember 2013 (354/2013) og hrd. 23. janúar 2014 (388/2013). 

5.3.4 Dómaframkvæmd árin 2015 - 2017 

Í þeim málum sem eru til umfjöllunar fyrir þetta tímabil virðist dómurinn sýna nokkra 

festu í nálgun sinni  við ákvörðun refsiábyrgðar í viðkomandi málum en í hrd. 15. 

október 2015 (780/2014) voru málavextir með þeim hætti að J og S voru ákærðir fyrir 

meiri háttar brot gegn skattalögum  framin í rekstri tveggja félaga. J var ákærður sem 

framkvæmdarstjóri og stjórnarmaður og S sem daglegur stjórnandi með prókúru í 

einkahlutafélaginu ,,Jóni og Salvari fasteignafélagi”. Byggði J á því að hann hafi ekki 

komið að daglegri fjármálastjórnun félaganna en sá þáttur hafi verið á herðum S. S 

sagðist aðeins hafa verið gjaldkeri félaganna og hann væri einungis skráður 

varamaður í stjórn í félaginu ,, Jón og Salvar”. Voru þeir báðir sakfelldir fyrir brotin 

og virtist þar engu máli skipta þó svo að S hafi aðeins verið skráður sem varamaður í 

stjórn með prókúru. Fram kemur í forsendum dómsins að hann auk þess að vera 

skráður varamaður í stjórn, átt hlut í félaginu, verið prókúruhafi og gjaldkeri. Hafi 

verið í hans verkahring að greiða reikninga og gjöld. Var það niðurstaða dómsins að  

þeir hafi báðir haft með höndum daglega stjórn félagsins og tekið ákvarðanir um 

fjárhagsmálefni þess. Glögglega má sjá að í niðurstöðu þessa dóms að horft var til  

stjórnenda og raunverulega stöðu þeirra umfram skráningu. 

Í lok árs 2016 kveður við alveg nýjan tón í héraðsdómi þar sem skráður 

framkvæmdarstjóri var sýknaður. Í hrd. 27. október 2016 (321/2015) reyndi á 

verkaskiptingu innan félags. Voru Y og X ákærð fyrir meiri háttar brot gegn 

skattalögum. X sem framkvæmdarstjóri og Y sem stjórnarmaður. Seldi X Y félagið 

sem um ræddi og hafði X verið skráð sem framkvæmdarstjóri í því félagi frá fornu 

fari en þeirri skráningu hafði ekki verið breytt við kaupin.  

Í forsendum héraðsdóms kemur fram að bæði ákærðu voru sammála um, að eftir 

kaupin á félaginu 2010 hefði Y séð um allan rekstur og borið ábyrgð á honum og X 

aðeins gegnt starfi starfsmannastjóra. Þar af leiðandi hefði Y einnig borið ábyrgð á 

skattaskilum félagsins, skilum á skilagreinum og afdreginni staðgreiðslu. Var þetta í 

samræmi við framburð vitna. Í niðurstöðu héraðsdóms segir:  

Þegar þessi atriði eru virt er sannað að ákærða, X, hefur ekki, á þeim tíma sem 

ákæra tekur til, haft það hlutverk að koma að skilum á skilagreinum eða standa 



 

 

    

65 

skil á afdreginni staðgreiðslu starfsmanna einkahlutafélagsins heldur hafi ákærði, 

Y, haft það verk með höndum. 

Þá fjallar héraðsdómur um nýlega dómaframkvæmd :  

Dómstólar hafa á liðnum árum skýrt ákvæða laga um skyldur stjórnarmanna og 

framkvæmdarstjóra í einkahlutafélögum, tengt skilum á staðgreiðsluskilagreinum 

og afdreginni staðgreiðslu starfsmanna. Verður að telja að með nýlegum dómum 

hafi Hæstiréttur varðað þá leið að úrslitum ráði hver hafi haft með höndum skil á 

skýrslum staðgreiðslu opinberra gjalda og virðisaukaskatts eða annast skil á 

slíkum gjöldum. Ákærða, X, var ekki starfandi sem eiginlegur framkvæmdarstjóri, 

sbr. 2. mgr. 44. gr. laga nr. 138/1994, þó svo hún hafi verið skráð sem slík. 

Ákærði,Y, kvaðst hins vegar hafa starfað sem framkvæmdarstjóri og 

stjórnarmaður og þannig borið ábyrgð á rekstrinum. Þegar virt er að ákærði, Y, 

var á sama tíma skráður stjórnarmaður í félaginu, verður ákærða X, sýknuð af 

ákæru í málinu .  

Y var sakfelldur en X sýknuð af ákæru. Ákæruvaldið áfrýjaði dóminum og var hann 

staðfestur í Hæstarétti. Dómurinn vísar til fordæma í hrd. 31. maí 2007 (392/2006) 

hrd. 12. desember 2013 (354/2013),hrd. 23. janúar 2014 (388/2013)og hrd. 30. 

október 2014 (295/2014). Dómurinn ítrekar að búið sé að dæma stjórnarformann 

félagsins, með hinum áfrýjaða dómi og að sannað sé að hann hafi verið ábyrgur fyrir 

rekstri félagsins og þ.m.t. skattskilum, skilum á skilgreinum og afdreginni 

staðgreiðslu. Einnig að ákærða hafi aðeins gegnt starfi starfsmannastjóra þó svo hún 

hafi verið skráð sem framkvæmdarstjóri. Að því sögðu gæti hún ekki borið 

refsiábyrgð á grundvelli 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Að lokum bætir 

dómurinn við að ,,Við þessar aðstæður er ekki efni til þess að gera greinarmun á 

stöðu stjórnarmanns og framkvæmdarstjóra”.  

Héraðsdómur tekur aðra afstöðu í máli hrd. 16. febrúar 2017 (777/2015) þar sem 

reyndi á verkaskiptinu meðal stjórnenda einkahlutafélags. Í því máli voru ákærð fyrir 

meiri háttar skattalagabrot, Y sem daglegur stjórnandi, skráður framkvæmdarstjóri og 

stjórnarmaður frá 11. mars 2013. Einnig var ákærð X sem skráður framkvæmdarstjóri 

og stjórnarmaður fram að sömu dagsetningu. Um var að ræða brot framin á 

tímabilinu, frá seinni hluta ársins 2011 og fram í apríl 2013.   

Y játaði en X byggði á því að hún hefði engin afskipti af rekstri félagsins eða 

skattskilum, heldur hafi hún einungis verið skráð sem framkvæmdastjóri og 
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stjórnarmaður að nafninu til og hafi þannig verið óvirkur stjórnarmaður. Samkvæmt 

dómafordæmum Hæstaréttar sé ekki nóg að vera skráður stjórnarmaður, til að bera 

refsiábyrgð á skattskilum félags. Þannig geti ekki verið um hlutlæga ábyrgð að ræða 

heldur ráðist niðurstaða af málsatvikum og raunverulegu hlutverki stjórnarmanna 

innan félaganna.  

Héraðsdómur féllst ekki á þessi rök ákærðu X og segir hana hafa verið skráðan 

framkvæmdarstjóra mestan hluta þess tíma sem ákæra tók til og að hún bæri ábyrgð 

stöðu sinnar vegna sbr. 1. og 3. mgr. 44. gr. ehl. Dómurinn taldi þó ekki ástæðu til að 

draga framburð X varðandi meinta stöðu sína í efa, enda fengi framburðurinn stoð í 

framburði meðákærða. Taldi dómurinn að ekki vera hægt að líta fram hjá þeim 

skyldum sem hvíldu á X stöðu hennar vegna og vísaði til hrd. 19. janúar 2012 

(413/2011) og hrd. 13. desember 2012(284/2012) 

Ákærða X áfrýjaði til Hæstaréttar, sem komst að annarri niðurstöðu. Vísaði 

Hæstiréttur til þess að það komi fram í forsendum hins áfrýjaða dóms að sannað þyki 

að X hafi ekki komið að rekstri einkahlutafélagsins á umræddu tímabili og að 

reksturinn hafi alfarið verið í höndum eiginmanns hennar, sem dæmdur var til 

refsingar með hinum áfrýjaða dómi. Einnig að þessu atriði hafði ekki verið andmælt 

af hálfu ákæruvaldsins. Þá kemur fram í niðurstöðu Hæstaréttar:  

Byggja verður á framangreindri forsendu hins áfrýjaða dóms og leggja þannig til 

grundvallar að sannað sé að maður sem hvorki var skráður framkvæmdastjóri né í 

stjórnarmaður í A ehf. hafi í raun borið fulla ábyrgð á skattskilum félagsins og 

starfssemi þess að öðru leyti. Úr því að svo stóð á verður ekki litið svo á að 

ákærða hafi, þrátt fyrir skráða stöðu sína, sýnt af sér stórkostlegt hirðuleysi í 

skilningi 1. mgr. 40. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt og 2. mgr. 30. gr. laga 

nr. 45/1978 um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

Að því loknu vísar dómurinn í hrd. 31. maí 2007 (392/2006), hrd. 12. desember 2013 

(354/2013), hrd. 12. desember 2013 (354/2013), hrd. 30. október 2014 (295/2014) og 

hrd. 27. október 2016 (321/2015).   

5.4 Önnur áhugaverð atriði  

Við dómarannsókn voru teknar saman áhugaverðar málsástæður sem reyndi á fyrir 

dómstólum í þeim málum sem til komu. Í hrd. 2000, bls. 4141 (331/2000) er m.a. 

byggt á því að virðisaukaskattur sé í raun  ekki vörsluskattur, þar sem seljandi vöru og 
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þjónustu sé hinn raunverulega skattskyldi aðili. Að hann sjái um að innheimta 

virðisaukaskatt af kaupanda og þar til hann skili skattinum í ríkissjóð hafi hann ekki 

vörslur fjármunanna fyrir neinn annan en sjálfan sig. Þá sé sá sem skuldar 

virðisaukaskatt og fær refsidóm vegna þessa í lakari stöðu en aðrir skuldarar og brjóti 

það í bága við 65. gr. stjskr. og 5. og 14. gr. MSE. Í niðurstöðu dómsins sagði um 

þessi atriði:  

Vörsluskattar eru engu frábrugðnir öðru vörslufé. Vanskil á þeim líkjast því 

fjárdrætti. Refsing við fjárdráttarbrotum stríðir ekki gegn þeim 

mannréttindaákvæðum sem ákærður vísaði til. Sýknukrafa hans er því ekki tekin 

til greina. 

Einnig var byggt á því m.a. í hrd. 1999, bls. 3326 (193/1999) að einstaklingur sé ekki 

skattskyldur aðili í skilningi 1. mgr. 40. gr. vskl. og ákvæðið taki aðeins til lögaðila en 

ekki forsvarsmanna þeirra sbr. 3. mgr. laga nr. 50/1988. Hæstiréttur sagði þessi 

andmæli ákærða haldlaus og skerpti línurnar varðandi þessa málsástæðu með þessum 

orðum:  

Fordæmi Hæstaréttar um skýringu á 40. gr. laga nr. 50/1988 eru á þá leið, að 

refsiákvæðum lagagreinarinnar verði beitt gagnvart fyrirsvarsmanni lögaðila 

vegna brota, sem drýgð eru í starfssemi lögaðilans 

Þá hefur það verið túlkað ákærðu í óhag ef að misræmi er í framburði þeirra á 

rannsóknarstigi og við aðalmeðferð málsins en í hrd. 2000, bls. 2387 (49/2000) var 

framburður ákærðu í málinu, sá að þeir höfðu allir komið að rekstri félagsins og 

sameiginlega borið ábyrgð á málefnum þess, þegar teknar voru af honum skýrslur á 

rannsóknarstigi. Þegar við meðferð málsins kom, þá þóttust ákærðu ýmist ekki 

kannast þessa ábyrgð sína eða aðeins að takmörkuðu leyti. Í ljósi þess taldi dómurinn 

framburð þeirra ótrúverðugan og var honum hafnað. Einnig  má sjá sambærilega 

nálgun í hrd. 2005, bls. 487 (336/2004), hrd. 2006, bls. 1499 (469/2005), hrd. 2006, 

bls. 1539 (428/2005) og Hrd. 10. maí 2007 (545/2006). 

Ekki hefur verið fallist á það með ákærðu að refsiábyrgð stjórnenda verði við 

ákveðnar aðstæður jafnað við hlutlæga ábyrgð eða skuldafangelsi. Í hrd. 2000, bls. 

3915 (277/2000) krafðist J sýknu fyrir Hæstarétti á þeim grundvelli að sakfelling á 

hendur honum vegna vanskila umrædds félags, bryti í bága við reglur 2. mgr. 70. gr. 

stjskr., sbr. 8. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995. Byggði hann á því að sakarmatið 

hafi verið reist á löglíkum vegna þátttöku hans í félaginu og ógjörningur sé fyrir hann 
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að hnekkja því. Þannig sé honum í raun gert að sæta hlutlægri refsiábyrgð. Ekki var 

fallist á þessi málarök. Sambærilega nálgun má sjá í dómsúrlausn hrd. 2000, bls. 3387 

(149/2000) 

Einnig var m.a. byggt á því í hrd. 2000, bls. 4141 (331/2000) og hrd. 2000, bls. 3915 

(277/2000) að ákvörðun eins hárrar sektar og vararefsingar  og raun ber vitni í málum 

af þessari tegund, varði brot á 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar sbr. 3. gr. 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, þar sem efnahag áfrýjanda sé svo bágur að það leiði af 

sér mismunun sem jafna megi til skuldafangelsis og brýtur einnig í bága við 14. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu og 1. og 4. gr. samningsviðauka við hann, sbr. 1. gr. 

laga nr. 62/1994. Var þessum rökum ákærðu einnig hafnað.  Sömu vörnum var haldið 

uppi í máli hrd. 2000, bls. 4141 (331/2000). 

Þá eru fordæmi fyrir því að haldið hafi verið uppi vörnum að hluta, á grundvelli þess 

að skráðum framkvæmdastjóra hafi verið synjað um heimild til þess að leggja 

afdregna staðgreiðslu og innheimtan virðisaukaskatt inn á höfuðstól þeirrar fjárhæðar 

sem fallin var í gjalddaga hverju sinni sbr. hrd. 2006, bls. 1539 (428/2005). Í 

niðurstöðu dómsins er vísað til dómafordæma þess efnis að  innheimtumanni sé 

óheimilt annað en að ráðstafa innborgunum með þeim hætti að  þær ganga upp í elstu 

skattskuldir að á hverjum tíma, þar með talið álag og dráttarvextir og sé sú tilhögun 

lögbundin. Sjá einnig Hrd. 2000, bls. 2387 (49/2000)og hrd. 19. október 2006 

(77/2006) og hrd. 2003, bls. 3178 (27/2003). 

Ekki stoðaði að byggja á því, til stuðnings frávísunarkröfu að brotin væri 

jafnræðisregla stjórnarskrár því annar fyrrum meðstjórnandi bæri hugsanlega 

meðábyrgð á brotunum en var ekki ákærður sbr. hrd. 7. júní 2007 (419/2006). En 

aftur á móti var fallist var á það í hrd. 3.mars 2011 (78/2010) að það sé skylda 

lögreglu að athugað ábyrgð allra sem koma að stjórnun hlutafélaga en það getur haft 

þýðingu við ákvörðun refsinga. Það breytir þó ekki þeirri staðreynd að stjórnarmenn 

bera almennt ábyrgð  og það gera framkvæmdastjórar líka. Ætluð vanhöld á því að 

stjórnarmenn sinni eftirlitsskyldu sinni, firrir  t.d. ekki framkvæmdarstjóra ábyrgð á 

skattskilum félagsins.   

Önnur sjónarmið sem mátti sjá við dómaskoðun er að gerð er krafa um ríkari 

eftirlitsskyldu stjórnenda, ef að félagið er mjög illa statt fjárhagslega og ef aðilum er 

það ljóst sbr. hrd. 23. janúar 2014 (388/2013). Þá er það á ábyrgð stjórnarmann að  
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tilkynna hlutafélagaskrá um breytta stjórnarsetu sbr. hrd. 31. maí 2007 (392/2006). 

Einnig er ljóst að hlutahafafundur sem sér um að ákveða breytingar á stjórn félaga, 

verður að vera að vera löglegur til þess að virkja lögbundnar skyldur stjórnenda sbr. 

hrd. 1. júní 2011 (724/2009) en ef skráningin fer ekki fram með lögmætum hætti er 

hún ekki bindandi. Hrun krónunnar og samskiptaerfiðleikar við viðskiptabanka voru 

heldur ekki talin nægileg málarök fyrir sýknu sbr. í hrd. 19. febrúar 2015 (192/2014). 

Í hrd. 10. febrúar 2011 (77/2010) Reyndi á þær málsástæður að rannsókn á 

stjórnvaldsstigi hafi verið áfátt en í dómnum var m.a. byggt á því að 

skattrannsóknarstjóra og lögreglu hafi borið að leysa út bókhald viðkomandi félags frá 

bókhaldsstofu.  Í málinu var látið var undir höfuð leggjast að rannsaka sérstaklega 

viðeigandi bókhald, þar sem bókhaldsþjónustan sem færði bókhaldið, vildi ekki 

afhenda það öðruvísi en að fá greitt fyrir vinnu sína. Vildi ákærði meina að ekki hafi 

verið leitast við að upplýsa þau atriði sem væru honum hagfelld, aðeins óhagfelld og 

væri það brot á reglunni um réttláta málsmeðferð sbr. lög nr. 88/2008, um meðferð 

sakamála, 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE og að auki ,,meginreglunni um vandaða 

stjórnsýsluhætti”.  Hæstiréttur vísaði varðandi þetta atriði til skyldna ákærða sem 

framkvæmdastjóri og stjórnarmaður, m.a. að halda málefnum félagsins í réttu og góðu 

horfi sbr. 1. mgr. 44. gr. ehl. og að hann geti ekki velt þessum skyldum yfir á 

skattrannsóknarstjóra ríkisins eða aðra rannsóknaraðila.  

5.5 Helstu tölulegu niðurstöður dómarannsóknar 

Alls voru skoðuð 67 mál sem reyndu á mat refsiábyrgðar skv. 1. mgr. 40. gr. vskl. og 

2. mgr. 30. gr. stgrl. Þar af voru játningarmál 20 talsins, málum sem vísað var heim í 

hérað voru 3. Þau sem uppfylltu ýtrustu skilyrði rannsóknarefnis voru 44 talsins. Þá 

voru það 23 mál sem að stóðu eftir á fyrra tímabili þ.e. frá árinu 1997 – 2007 og 21 

mál á seinna tímabili þ.e. frá árinu 2008 – 2017.  

 

Mál tekin fyrir á tímabilinu 1997 -2017 

Játning  20 

Heimvísun  3 

Tekið til varna 44 

Samtals 67 

Tafla 1: Fjöldi mála tekin fyrir á tímabili 1997 - 2017 
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Málunum var síðan skipt upp eftir áðurnefndum tímabilum og þeirri dagsetningu sem 

að dómurinn var upp kveðinn. Var það gert til þess að leitast við að greina einhvers 

konar þróun eða sérstök einkenni fyrir ákveðin tímabil.  

 

Tímabil 1997-2007 

Efnisatriði dómsúrlausnar Fjöldi Nánar 

  

Verkaskipting/skráning 18 Sakfellt í 16 - sýkna 2 

Önnur mál 5 Sakfellt í öllum tilfellum  

Fyrra tímabil  23   

Tafla 2: Tímabil 1997-2007 

 

Á fyrra tímabilinu reyndi í 18 málum af þessum 23 á verkaskiptingu eða skráningu, 

skráðra stjórnenda,  með einum eða öðrum hætti.  Önnur mál voru 5 talsins en undir 

skilgreiningunni önnur mál, féllu þau mál sem reyndu á sömu lagaákvæði en ekki var 

byggt á verkaskiptingu eða skráningu, heldur öðrum málsástæðum.  

Af þeim 18 málum þar sem reyndi á verkaskiptingu, var sakfellt í 16 en sýknað í 2 og 

voru skilyrði refsiábyrgðar þannig talin uppfyllt í 91% málanna á þessu tímabili.  

 

 

 

 

Tímabil 2008-2017 

Efnisatriði dómsúrlausnar Fjöldi Nánar 

  

Verkaskipting/skráning 20 Sakfellt í 12 - sýkna 8  

Önnur mál 1 Sakfellt í öllum tilfellum  

Seinna tímabil  21   

Tafla 3: Tímabil 2008-2017 
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Á seinna tímabili voru 21 mál sem uppfylltu skilyrði rannsóknarefnis, af þeim reyndi 

á verkaskiptingu eða skráningu í 20 málum en önnur mál voru aðeins 1.  Voru 

stjórnarmenn ekki taldir uppfylla skilyrði refsiábyrgðar og sýknaðir í 8 málum. Voru 

skilyrði refsiábyrgðar þannig talin uppfyllt í 62% málanna. 

Ef að betur er að gáð sést bersýnilega að töluverður munur er á tíðni dóma sem enda 

með sýknu á milli tímabila. Á fyrra tímabilinu eru dómar sem enda með sýknu 

skráðra stjórnenda í málum þar sem reyndi á 1. mgr. 40. gr. vskl. og 2. mgr. 30. gr. 

stgrl. 9%. 

 

 

Mynd 1: Kökurit af hlutfalli sýknudóma 1997-2007 

 

Á seinna tímabili voru dómar sem enduðu með sýknu skráðra stjórnenda í málum þar 

sem reyndi á 1. mgr. 40. gr. vskl. og 2. mgr. 30. gr. stgrl. í 36% tilfella sem er 27% 

hærri tíðni sýknudóma en á fyrra tímabili dómarannsóknar.  
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Mynd 2: Kökurit af hlutfalli sýknudóma 2008-2017 

 

Könnun þessi á dómum Hæstaréttar fyrir síðustu 20 ár varðandi mat dómstóla á 

refsiábyrgð stjórnenda gefur sterklega til kynna að ákveðinna breytinga sé að gæta við 

mat á refsiábyrgð stjórnenda hlutafélaga sbr. 1. mgr. 40. gr. vskl og 2. mgr. 30. gr. 

stgrl. Þar sem tíðni mála sem enda með sýknu er umtalsvert hærri en á fyrra 

tímabilinu. Verður þessum niðurstöðum gerð nákvæmari skil í næstu köflum og leitast 

við að kortleggja þá þróun sem hefur átt sér stað og ástæður hennar.  

5.6 Samantekt á dómaframkvæmd árin 1997-2007 

Í upphafi rannsóknartímabils var áberandi að látið væri reyna á huglægu skilyrðin 

fyrir refsiábyrgð þ.e. ásetning eða gáleysi og að þau væru ekki uppfyllt af ýmsum 

ástæðum. Í hrd. 1997, bls. 789 (344/1996) byggði ákærði m.a. á þessu og sagði einu 

ástæðu vanskilanna féleysi og því væri þessum skilyrðum ekki fullnægt. Hæstiréttur 

hafnaði því að slæm fjárhagsstaða væri ábyrgðarleysisástæða í skilning ofangreinds 

en sýknaði ákærða vegna hluta brotanna með vísun til ómöguleika, þar sem að hluta 

vanskilanna féllu til eftir að félagið var innsiglað vegna gjaldþrots. Reyndi aftur á 

huglæg skilyrði refsiábyrgðar í hrd. 1997, bls. 193 (83/1997) og hvort að grandsemi 

um bága fjárhagsstöðu félags skráð stjórnanda í aðdraganda vanskila nægi til þess að 

fella á stjórnandann refsiábyrgð. Var stjórnarformaður sýknaður vegna þess að ekki 

hefði verið hægt að sanna það að hann hefði verið grandsamur um þá slæmu stöðu 

sem félagið var komið í og vanskilin féllu að mestu til eftir að hann lét af störfum.  

Einnig var nokkuð um að ákærðu byggðu á verkaskiptingu innan félaganna, ýmist út 

frá formlegra skráðri stöðu eða almenns fyrirkomulags. Í hrd. 1997, bls. 2446 

(136/1997) var fjallað um hvort að tilurð skráðs framkvæmdarstjóra, sem ber ábyrgð á 

36%

64%

Tímabil 2008-2017
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greiðslu vörsluskatta firri skráðan stjórnarformann ábyrgð. Dómurinn hafnaði þessari 

málsástæðu og hnekkti á því að ákærða hafi verið í aðstöðu til að fylgjast með fjárhag 

félagsins og hún hafi verið grandsöm um vanskilin. Þá hafi henni borið lögum 

samkvæmt að fylgjast með því að rekstri félagsins væri haldið í réttu og góðu horfi. 

Framkvæmdarstjórinn var aðeins talinn refsiábyrgur fyrir þau brot sem féllu til á 

meðan að hann var formlega skráður sem slíkur.  

Í hrd. 1999, bls. 3633 (242/1999) var um að ræða skráningu framkvæmdarstjóra og 

stjórnarformanns til málamynda  en  ákærði hélt því fram að hann hafði verið beittur 

blekkingum til að,,lánað” nafn sitt og hafði aldrei starfað í samræmi við skráningar 

sínar. Þessu var ekki hnekkt fyrir dómi og renndi framburður vitna og meðákærða 

stoðum undir hann. Var O talinn hafa með athafnaleysi sínu uppfyllt skilyrði 

refsiábyrgðar en ekki var fallist á að skráning gæti einungis verið til málamynda. Í 

lögskiptum við aðra var hann fyrirsvarsmaður félagsins. Ekki er heldur hægt að bera 

fyrir sig  reynsluleysi eða fákunnáttu í rekstri fyrirtækja.  

Þá reyndi í nokkrum tilfellum á huglæg skilyrði refsiábyrgðar á tímabilinu 2000-2003 

en í máli hrd. 2000, bls. 3387 (149/2000), reyndi bæði á framangreinda málsástæðu 

og verkaskiptingu. Þar var annar ákærðu sýknaður þar sem að hann hafði verið hættur 

sem framkvæmdastjóri þegar skuldin féll í gjalddaga. Meðákærði sem skráður var 

framkvæmdarstjóri og stjórnarformaður, bar því við fyrir Hæstarétti að huglægum 

skilyrðum væru ekki fullnægt þar sem hluti af skattinum var óinnheimtanlegur. Var 

hann var talinn refsiábyrgur, bæði í héraði og fyrir Hæstarétti þar sem dómurinn 

ítrekaði það sjónarmið að refsivert sé að afhenda skattinn ekki á réttum tíma. Á þetta 

atriði reyndi í fleiri dómsúrlausnum sem féllu árið 2000 m.a. í máli hrd. 2000, bls. 

2387 (49/2000) en í niðurstöðu þess dóms er vísað til dómvenju um þetta atriði í 

úrlausnum dómstóla. Sambærilega staðhæfingu má sjá í hrd. 2000, bls. 1422 

(36/2000) en þar kemur fram í niðurstöðu dómsins að dómstólar hafa ítrekað komist 

að þeirri niðurstöðu að unnið sé til refsingar með því einu að standa ekki skil á 

vörslusköttum á lögmæltum tíma. Firrir það ekki skráða stjórnendur ábyrgð þó svo að 

þeir byggi á því að það sé í verkahring annarra óskráðra aðila, með prókúruumboð að 

greiða vörsluskatta sbr. hrd. 2000, bls. 2387 (49/2000). Í Hrd. 2000, bls. 3915 

(277/2000) sem féll í lok árs 2000 reyndi aðallega á verkaskiptingu milli skráðra 

stjórnenda einkahlutafélags. Ekki var um skráðan framkvæmdarstjóra að ræða og 

bentu þeir allir hvor á annan sem daglegan stjórnanda. Voru þeir allir sakfelldir með 
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vísan til lögmæltrar eftirlitsskyldu sem skráðir stjórnarmenn einkahlutafélags. Einn 

ákærðu áfrýjaði til Hæstaréttar og byggði m.a. á því að honum væri gerð refsiábyrgð 

með löglíkum og væri þar með gert að sæta hlutlægri refsiábyrgð. Hæstiréttur hafnaði 

þessu og sakfelldi stjórnarmanninn en af þeirri niðurstöðu má álykta að stjórnendur 

eru líklegri til að uppfylla skilyrðið um stórfellt hirðuleysi ef að vanskilin ná yfir langt 

tímabil.  

Í upphafi árs 2005 reyndi aftur á skráningu til málamynda en í hrd. 2005, bls. 487 

(336/2004) var skráður stjórnarmaður og framkvæmdarstjóri talin refsiábyrg sem slík, 

þrátt fyrir að bera því við að hafa aldrei gegnt raunverulegri stöðu 

framkvæmdarstjóra. Áhugavert er við stöðu meðákærða í málinu, að hann hafði bætt 

við upphaflegu skráninguna til hlutafélagaskrár með handskrifuð letri, að hann ætti 

einnig að njóta stöðu framkvæmdarstjóra. Var það þó gert með það óskýrum hætti að 

dómurinn lagði sérstakt mat á skráninguna og horfði þá m.a. á hana sem slíka, hegðun 

meðákærða og misræmi í vitnisburði hans varðandi þetta atvik. Var það túlkað með 

þeim hætti að skráningin hefði í raun átt að veita honum sterkari stöðu innan félagsins 

og var hann því talinn uppfylla skilyrði refsiábyrgðar. Í máli hrd. 2006, bls. 1499 

(469/2005) var byggt á því að skráður framkvæmdastjóri hefði ekkert komið að 

fjármálum félagsins og bæri ekki ábyrgð á þeim, heldur væru þau í höndum 

fjármálastjóra. Dómurinn hafnaði þessu og sagði framkvæmdastjórann yfirmann 

fjármálastjórans. Sambærileg sjónarmið mátti sjá í hrd. 2006, bls. 1957 (338/2005) 

Í upphafi árs 2006 var byggt á því í hrd. 2006, bls. 1539 (428/2005), að sýkna ætti 

skráðan framkvæmdastjóra, þar sem hann var grandlaus um bága fjárhagsstöðu félags. 

Voru skráðir tveir framkvæmdarstjórar en aðeins annar þeirra sá um daglegan rekstur. 

Voru þeir báðir taldir uppfylla skilyrði refsiábyrgðar, sá virki af ásetningi en sá óvirki 

af stórfelldu hirðuleysi og voru brotin lögð að jöfnu. Í hrd. 2006, bls. 3053 (38/2006) 

 sem féll í júní 2006 reyndi á verkaskiptingu en ekki lág á ljósu hver fór með daglega 

stjórnun en ákærðu voru allir skráðir stjórnendur. Voru þeir allir taldir uppfylla 

skilyrði refsiábyrgðar en sem skráðir stjórnarmenn þyrftu þeir að uppfylla lögmælta 

eftirlitsskyldu sína á rekstri félagsins. Ekki var fallist að framkvæmdarstjórinn hafi 

gegnt stöðu faglegs framkvæmdarstjóra en ekki var kveðið á um það starfsheiti í 

samþykktum félagsins. Firrir það ekki stjórnendur lögbundinni ábyrgð sinni þó svo 

falið sé öðru félagi að sjá um skattskil sbr. hrd. 19. október 2006 (77/2006). 
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Snemma árs 2007 féll svo hrd. 2. apríl 2007 (421/2006) en þar var ítrekað að skráður 

stjórnandi geti ekki borið fyrir sig vanþekkingu á skyldum og ábyrgð stjórnenda. Ekki 

heldur á því að upplýsingum um fjárhagsstöðu hafi viljandi verið haldið frá honum og  

þessi mál hafi ekki verið í hans verkahring. Bar honum stöðu sinnar vegna að fylgjast 

með því að rekstur félagsins væri í réttu og góðu horfi. Sambærilega nálgun um þetta 

atriði má sjá í hrd. 29. nóvember 2007 (391/2007). Dómurinn hafnaði því að lagarök 

væru til staðar til stuðnings sýknukröfu skráðs stjórnanda, byggt á vanrækslu 

þrotabússtjóra við að innheimta skuldir fyrir hönd búsins sbr. hrd. 24. maí  2007 

(217/2006). Þá virðist Hæstiréttur hafna þeirri málsástæðu að skráður stjórnandi hafi 

verið veikur og ekki geta sinnt skyldu sinni vegna þess. Þó kemur fram í niðurstöðu 

dómsins að viðkomandi lagði ekki fram nein haldbær gögn varðandi tímalengd og 

eðli veikindanna og því er hugsanlegt að niðurstaðan hefði geta farið með öðrum hætti 

ef að svo hefði verið gert.  

Fyrri part ársins 2007 fór að kveða við nýjan tón í Hæstarétti varðandi mál þar sem 

fjallað er um verkaskiptingu en hrd. 31. maí 2007 (392/2006) er skráður 

stjórnarmaður sýknaður vegna þess að talið var sannað að hann hafi lítið eða ekkert 

komið að rekstri eða fjármálum þriggja félaga, þar sem að hann var skráður stjórn 

fyrir. Til samanburðar er áhugavert að skoða niðurstöðu í Hrd. 7. júní 2007 

(419/2006) sem féll um mánuði á eftir ofangreindum dómi. Þar reyndi einnig á 

verkaskiptingu en dómurinn leit ekki við þeim málsástæðum og ítrekaði að lögmælt 

ábyrgð skráðra stjórnenda sé að öllu jöfnu óundanþæg.  

5.7 Samantekt á dómaframkvæmd árin 2008-2017 

Í júní 2009 reyndi á verkaskiptingu milli skráðra stjórnenda félags í hrd. 11. júní 2009 

(43/2009) en þar var skráður stjórnarmaður ákærður sem slíkur en byggði á því að 

hafa ekkert komið nálægt daglegum rekstri eða fjármálum. Var framkvæmdarstjórinn 

sakfelldur í héraðsdómi en stjórnarmaðurinn sýknaður á þeim grundvelli að í 

samræmi við nýlega dómaframkvæmd eru gerðar meiri kröfur til skráðra 

stjórnarmanna um áhrif þeirra við rekstur félagsins. Sannað þótti að stjórnarmaðurinn 

hafði ekkert komið að fjármálum eða ákvarðanatöku þar að lútandi í rekstri félagsins 

og að sönnunarbyrðin  um hið gagnstæða sé á könnu ákæruvaldsins. Um ári síðar 

reyndi aftur á verkaskiptingu stjórnenda í hrd. 21. júní 2010 (751/2009). Áhugavert er 

að í hrd. 21. júní 2010 (751/2009) sem fellur um ári seinna eru málavextir með 

svipuðum hætti þ.e. sannað þykir að fjármál og greiðsla gjalda hafi verið höndum 
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annars tveggja skráðra stjórnenda en báðir eru taldir refsiábyrgðir. Þó getur hugsast að 

sú staðreynd að sá stjórnarmaður sem sá um áðurnefnd verkefni var skráður 

varamaður stjórn en ekki eiginlegur stjórnarmaður hefði hér skipta máli.   

Í upphafi árs 2010, féll hrd. 14. janúar 2010 (447/2009) hafði starfsmaður félags 

verið skráður framkvæmdastjóri og sannað þótti að svo hefði verið til málamynda. 

Var hann sakfelldur með vísun til lögmæltra skylda sinna sem skráður stjórnandi 

einkahlutfélags. Tveimur mánuðum síðar reyndi einnig á verkaskiptingu stjórnenda en 

í hrd. 3. mars 2010 (71/2010) en þar voru allir stjórnendur taldir refsiábyrgir í 

héraðsdómi. Einn ákærðu áfrýjaði niðurstöðunni en byggði hann m.a. á því fyrir að 

hann hafi ekki verið skráður framkvæmdarstjóri hluta tímabilsins þó að hann hafi í 

raun enn þá séð um að greiða skatta og gjöld. Var hann sýknaður fyrir Hæstarétti af 

viðkomandi tímabilum en í niðurstöðu dómsins kom fram að hann bæri ekki ábyrgð 

að lögum ef að hann er ekki formlega skráður framkvæmdarstjóri. En af þessari 

niðurstöðu má álykta að það dugi ekki til að fella refsiábyrgð á viðkomandi stjórnanda 

ef að hann sér aðeins um afmarkaða þætti starfs framkvæmdarstjóra. Í hrd. 1. júní 

2011 (724/2009) var deilt um hverjir væru raunverulegir stjórnendur í 

einkahlutafélagi en áhugavert er við þá niðurstöðu að sjá má með glöggum hætti 

hvernig dómurinn leggur mat á raunverulega stöðu eins ákærða. Þá var sú afstaða 

ítrekuð í héraðsdómi að ákærðu bæru refsiábyrgð þó að skráning hafi eingöngu verið 

til málamynda. Dómurinn var staðfestur í Hæstarétti.  

Í dómum hrd. 19. janúar 2012 (413/2011) og hrd. 13. desember 2012(284/2012). 

Ekki er tekin afstaða til þess beint í niðurstöðu dómanna, hvort um sé að ræða óvirkan 

stjórnanda með því að skoða með beinum hætti raunverulegra virkni stjórnenda eins 

og gert var í sýknudómum Hrd. 11. júní 2009(43/2009) og  hrd. 31. maí 2007 

(392/2006) 

Í mars 2011 reyndi aftur á það hvort að veikindi leysi skráðan stjórnanda undan 

skyldum sínum sem slíkur en í hrd. 31. mars 2011 (226/2010) var talið að hinum 

veika hafi borið að sjá til þess að málefnum félags yrði haldið í réttu og góðu horfi og 

var hann því talinn refsiábyrgur. Þá hafnar dómurinn því að hægt sé að bera fyrir sig 

vanþekkingu á skyldum skráðs framkvæmdarstjóra eða varpa ábyrgð á aðra 

fjölskyldumeðlimi í Hrd. 3. mars 2011 (78/2010). Eða að háttsemi stjórnvalda eins og 

t.d. skattarannsóknarstjóra ríkisins eða annarra rannsóknaraðila sem koma að málinu á 
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stjórnsýslustigi geti firrað skráðan stjórnanda ábyrgð sbr. m.a. hrd. 1. júní 2011 

(724/2009)  

Í lok árs 2013 mátti sjá að dómstólarnir fara aftur að horfa til þeirrar stefnubreytingar 

sem átti sér fyrst stað árið 2006 en í hrd. 12. desember 2013 (354/2013) voru tveir 

stjórnarmenn sýknaðir í Hæstarétti þar sem sannað var að hvorugt þeirra kom að 

fjármálum félagsins eða skattskilum. Um ári síðar fellur annar dómur hrd. 12. 

desember 2013 (354/2013) þar sem annar skráður stjórnarmaður var sýknaður í 

Hæstarétti vegna þess að hann hafið ekki á höndum skil skýrslna og vörsluskatta. 

Horfði dómurinn á raunverulega virkni stjórnarmannsins og hvernig verkaskiptingu 

milli hans og skráðs framkvæmdarstjóra væri háttað. Sambærilega niðurstöðu má sjá í 

hrd. 30. október 2014 (295/2014) en áhugavert þykir einnig að í niðurstöðu 

héraðsdóms, telur dómurinn þá ákvörðun að greiða ekki vörsluskatta flokkast undir 

,,meiri háttar” ákvörðun sem aðeins stjórn getur tekið. Þá hafði þegar komið fram í 

dómnum að um var að ræða umfangsmikið byggingarfyrirtæki og námu vanskilin 

háum fjárhæðum.  

Á árinu 2015 virtist dómurinn vera farinn að sýna nokkra festu við nálgun í málum 

þar sem reyndi á verkaskiptingu skráðra stjórnenda hlutafélaga en í hrd. 15. október 

2015 (780/2014) voru framkvæmdarstjóri og varamaður í stjórn taldir uppfylla 

skilyrði refsiábyrgðar. Glögglega má sjá af niðurstöðunni að dómurinn leggur mat á 

raunverulega virkni varamannsins og byggir mat sitt á atriðum er lutu að henni. Í hrd. 

27. október 2016  (321/2015) var í fyrsta sinn sýknaður skráður framkvæmdarstjóri 

byggt á því að það hafi ekki verið í hans verkahring að annast gerð skýrslna og 

skattskil félagsins. Fjallar dómurinn um nýlega dómaframkvæmd þar sem ráði 

úrslitum hver eigi að sjá um skil skýrslna, staðgreiðslu opinberra gjalda og greiðslu 

virðisaukaskatts. Ákæruvaldið áfrýjaði dómnum en hann var staðfestur í Hæstarétti 

með vísan til nýlegrar dómaframkvæmdar. Einnig var sérstaklega tekið fram að 

stjórnarformaðurinn var dæmdur í héraðsdómi og undi þeim dómi. Héraðsdómur 

hverfur þó aftur í eldra farið í hrd. 16. febrúar 2017 (777/2015) en í því máli reyndi 

aftur á verkaskiptingu stjórnenda. Þar var önnur ákærðu skráð sem framkvæmdastjóri 

og stjórnarmaður að nafninu til og byggði m.a. á því að hún hafi verið óvirkur 

stjórnarmaður. Þótti þetta sannað fyrir héraðsdómi en var ákærða samt sem áður talin 

bera refsiábyrgð sem skráður stjórnandi með vísan í lögmæltar skyldna sinna og til 

fordæma Hæstaréttar í málum hrd. 19. janúar 2012 (413/2011) og hrd. 13. desember 
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2012 (284/2012). Hæstiréttur komst að annarri niðurstöðu og taldi það sanna að 

ákærða var aðeins skráð til málamynda og að meðákærði var talinn raunverulegur 

stjórnandi. Hann var þrátt fyrir það ekki verið skráður sem slíkur á þeim tíma er 

ákærða tók til. Var hann dæmdur refsiábyrgur í héraði og undi hann þeim dómi. 

Dómurinn sýknaði ákærðu með þeim orðum að  hún hafi ekki, þrátt fyrir formlega 

skráða stöðu sína, sýnt af sér stórkostlegt hirðuleysi í skilningi 1. mgr. 40. gr. vskl og 

2. mgr. 30. gr. stgrl. Að því loknu vísaði dómurinn í fordæmi hrd. 31. maí 2007  

(392/2006), hrd. 12. desember 2013 (354/2013), hrd. 23. janúar 2014 (388/2013), 

hrd. 30. október (295/2014) og hrd. 27. október 2016 (321/2015).   

5.8 Fordæmisgildi hæstaréttardóma og skipan Hæstaréttar  

Rannsakanda fannst áhugavert að kafa dýpra ofan í þau fordæmi og gildi þeirra, sem 

að Hæstiréttur studdist við í sýknudómum sínum á síðustu árum rannsóknartímabils. 

Er það gert til þess að reyna að fá enn betri mynd af þeirri stefnumótun sem 

raunverulega átti sér stað á tímabilinu. Þetta eru hrd. 31. maí 2007  (392/2006), hrd. 

12. desember 2013 (354/2013), hrd. 23. janúar 2014 (388/2013), hrd. 30. október 

(295/2014) og hrd. 27. október 2016 (321/2015)  og var síðast vísað til allra 

framangreindra dóma í hrd. 16. febrúar 2017 (777/2015). Áhugavert er að ekki er 

vísað til Hrd. 11. júní 2009(43/2009) í þeim málum þar sem byggt var á fordæmunum 

en það mál fellur þó fyrr en ofangreind mál og er í raun fyrsta málið sem féll til í 

rannsóknarvinnunni þar sem notast var við fordæmi í hæstaréttardómnum í máli hrd. 

31. maí 2007  (392/2006).  

Um er að ræða fordæmi ef efnisúrlausn hefur gengið um réttaratriði og sú niðurstaða 

lögð til grundvallar í öðru dómsmáli.124 Með efnisúrlausn Hæstaréttar er um að ræða 

bindandi úrslit sakarefnis um þær kröfur sem fyrir dóminn eru lagðar. Ljóst er að 

ekkert er í settum lögum sem að skyldar dómendur eða aðra handhafa úrlausnarvalds 

við að fara eftir fordæmum125.  Til þess að verði til fordæmi verður dómurinn að 

leggja til einhverja sjálfstæða  viðbót  við þær réttarheimildir sem venju samkvæmt 

eru lagðar til grundvallar við niðurstöðu í sambærilegu  málum og innihalda atriði 

sem gefa ber gaum við seinni dómsúrlausnir. 126  Við mat á fordæmisgildi dóma 

almennt er mikilvægt að átta sig á því hvað það er í forsendum dómsins sem að hefur 

                                                

124 Ingibjörg Þorsteinsdóttir. (2011). Lögfræði – Réttarheimildir og aðferðir lögfræðinnar. bls 72 
125 Sigurður Líndal. (2002). Um lög og lögfræði. bls 193  
126 Sigurður Líndal. (2002). Um lög og lögfræði. bls 194 



 

 

    

79 

slíkt gildi.127 Hæstiréttur beitir fordæmum með þeim hætti að í forsendum dómsins er 

yfirleitt að finna einhverskonar rökstuðning þ.e. hugleiðingar eða skilning sem 

dómarinn leggur í réttarreglur og hvernig skuli beita þeim. Sker sá þáttur úr um gildi 

fordæmisins.128Við mat á fordæminu sem slíku er m.a. horft til vægis fordæmis, 

hvaðan fordæmið stafar og aldurs þess.129 Þá hafa einstök fordæmi minna gildi en því 

fleiri dómar sem hafa fallið og vísað hefur verið til efnisatriði fordæmis og því 

víðtækari áhrif sem að fordæmin hafa, þeim mun meiri líkur eru á því að þorri dómara 

fallist á röksemdirnar gefur það þeim aukið vægi. Þá gefur það fordæminu einnig 

aukið vægi ef að dómurinn, hvort sem um ræðir niðurstöðu héraðsdóms eða 

Hæstaréttar er fjölskipaður.130 Þegar Hæstiréttur hverfur frá fyrri fordæmum sínum 

liggur þar oft að baki ýmist hömlur á eðlilegri þróun réttarins þ.e. að réttarvitund og 

almenn viðhorf í samfélaginu hafi tekið breytingum í áranna rás en í þeim tilfellum 

getur Alþingi orðið eftirbátur í þeirri þróun. Þá kemur það í hlut dómstóla að þróa 

nýjar reglur sem að falla betur að nýjum samfélagsháttum. 131 Ef að fordæmi eru 

ítrekuð um ákveðin atriði í meðförum dómstóla, má vera að um þau efnisatriði móti 

með tímanum dómvenju.132 Ofangreind fordæmi sem féllu með málum um mat á 

refsiábyrgð skráðra stjórnenda hlutafélaga vegna athafnaleysisbrota sbr. 1. mgr. 40. 

gr. vskl. og 2. mgr. 30. gr. stgrl.  féllu í Hæstarétti á árunum 2007 til 2017. Hérna má 

sjá yfirlit yfir fordæmin og þá dómara sem komuð að dómsúrlausnum, bæði í héraði 

og fyrir Hæstarétti.  

 

 

                                                

127 Jón Steinar Gunnlaugsson. (2003). Um fordæmi og valdmörk dómstóla. bls 55 og 56   
128 Sigurður Líndal. (2002). Um lög og lögfræði. bls 246 
129 Sigurður Líndal. (2002). Um lög og lögfræði. bls 280 
130 Sigurður Líndal. (2002). Um lög og lögfræði. bls 283-285 
131 Ingibjörg Þorsteinsdóttir. (2011). Lögfræði – Réttarheimildir og aðferðir lögfræðinnar. bls 73 
132 Sigurður Líndal. (2002). Um lög og lögfræði. bls 166 
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Mynd 3: Dómarar bakvið fordæmin 

 

Mál hrd. 31. maí 2007 (392/2006) var fyrsta málið sem féll þar sem sýknað var byggt 

á verkaskiptingu. Af fiskiritinu má sjá að það mál sker sig úr, þar sem að um var að 

ræða fjölskipaðan dóm í Hæstarétti og þeir dómarar komu ekki að neinum þeirra mála 

sem síðar féllu. Hin Hæstaréttarmálin eiga það sammerkt að þrír dómarar komust að 

niðurstöðunni. Áhugavert er að aðeins í einu máli er sýknað í héraðsdómi í málunum 

og er það héraðsdómarinn Símon Sigvaldason sem kemst að  þeirri niðurstöðu.  

 

 

Mynd 4: Tíðni sýknudóma á hvern hæstaréttadómara 

 

Sjá má af súluritinu að alls 12 dómurum fellur þessi túlkun sem kemur fram í 

dómunum, að sýkna skráða stjórnendur hlutafélaga ef að þeir hafa ekkert komið að 
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daglegum rekstri, haft með fjármálstjórn félags að gera eða tekið ákvarðanir þar um. 

Með því er búið að skerpa línurnar þannig, að gera verði lágmarks kröfu um virkni á 

þessu sviði í rekstrinum til að skilyrðum um refsiábyrgð sé fullnægt. Þá eru það þrír 

hæstaréttardómarar sem hafa tekið þessa afstöðu í þrígang, þeir Markús 

Sigurbjörnsson, Helgi I. Jónsson og Benedikt Bogason. Tveir dómarar hafa tekið 

þessa afstöðu í tvígang, þeir Þorgeir Örlygsson og Karl Axelsson. Aðrir dómarar eru 

Árni Kolbeinsson, Davíð Þór Björgvinsson, Eiríkur Tómasson, Garðar Gíslason, 

Gréta Baldursdóttir, Gunnlaugur Claessen og Hrafn Bragason.  

Fordæmið lítur að mjög afmörkuðu atriði sem reynir á ef sérstakar aðstæður eru uppi,  

í tiltekinni tegund mála. Þ.e. hvernig mati skuli vera háttað um refsiábyrgð skráðra 

stjórnenda á athafnaleysisbrotum sbr. 1. mgr. 40. gr. vskl og 2. mgr. 30. gr. stgrl. Þ.e. 

að horfa skuli til ákveðinni þátta við matið og byggja niðurstöðuna á þeim. Fordæmið 

stafar frá Hæstarétti og er í upphafi sett með niðurstöðu máls, þar sem fjölskipaður 

dómur var að störfum. Alls eru um 12 dómarar sem hafa viðurkennt það sjónarmið 

sem lagt var til grundvallar í fyrsta fordæminu, ýmist þegar að fyrsti dómurinn féll og 

svo með því að ítreka niðurstöðu hans og vísa til fyrri fordæma um atriði. Fyrst var 

vísað í fordæmið í niðurstöðu hrd. 11. júní 2009 (43/2009) og viðurkennir þannig að 

gerðar séu ríkari kröfur en áður virkni stjórnarmanna. Næst var vísað til fordæmisins í 

dómsniðurstöðu hrd. 12. desember 2013 (354/2013) en þá var fordæmið um 6 ára 

gamalt. Það var því vísað til þess, tvisvar á 6 ára tímabili. Var stuðst við það tíðar eftir 

það eða 5 sinnum yfir c.a. 3  og hálfs árs tímabil og einnig vísað til nýrri fordæmanna 

um efnisatriðið. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að nokkurt samræmi er að 

skapast um mat dómstóla á refsiábyrgð skráðra stjórnenda vegna athafnaleysisbrota 

og hvaða atriði skuli lögð á vogarskálarnar við það mat. Vegna eðlis fordæmanna og 

tíðni þeirra yfir frekar stutt tímabili allra síðustu ár, má leiða að því líkum að ný 

dómvenja um þetta atriði sé í mótun. 
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6. Niðurstöður  

Í þessari ritgerð var leitast við að varpa ljósi á mat dómstóla á refsiábyrgð stjórnenda 

hlutafélaga, með áherslu á athafnaleysisbrot sbr. 1. mgr. 40. gr. vskl. og 2. mg. 30. gr. 

stgrl. Markmiðið var að kortleggja forsendur dómstóla við matið og rannsaka hvort að 

einhverrar þróunar er að gæta varðandi ákvörðun refsingar í viðeigandi málum.  

Í þeim málum þar sem reynir á refsiábyrgð stjórnenda spanna fræðin yfir þrjú 

réttarsvið þ.e. skattarétt, félagarétt og refsirétt. Ljóst er að réttarheimildir í refsirétti 

eru nokkuð þrengri en almennt gerist vegna 1. mgr. 69. gr. stjskr. og 1. mgr. 1. gr. hgl. 

en í skjóli þeirra ákvæða verður engum gert að sæta refsingu nema með lögum og því 

er gerð krafa um beina lagastoð eða fullkomna lögjöfnun. Því er val réttarheimilda 

nokkuð þrengra en almennt gerist. Tilhneiging er til að beita þröngri lögskýringu í 

refsimálum, vegna eðlis réttarsviðsins. Hið almenna markmið með skýringu 

refsiákvæða er að ákvarða refsinæmi verknaðar en til þess að einstaklingur verði 

fundinn sekur um refsivert athæfi, verða tvö skilyrði að vera uppfyllt. Þau eru annars 

vegar að til staðar sé gild refsiheimild að lögum og að verknaðurinn falli undir 

verknaðarlýsingu  ákvæðanna að baki viðeigandi refsiheimilda.  

Þær refsiheimildir sem reynir á ofangreindum málum eru almenna refsiheimildin í 1. 

mgr. 262. gr. hgl kveður á um meiri háttar brot og sérrefsiheimildirnar í 1. mgr. 40. gr. 

vskl. og 2. mgr. 30. gr. stgrl. Eru tvö seinni ákvæðin eðlislík og eiga það sameiginlegt 

að meta þarf hvort að sú háttsemi sem leiðir af sér athafnaleysisbrot, falli undir 

hugtakið stórkostlegt hirðuleysi. Til hliðsjónar við ákvörðun á því hvort að brotið hafi 

verið á áðurnefndum ákvæðum þarf að horfa til 2. mgr. 24. gr. vskl. og 3. mgr. 20. gr. 

stgrl. þar sem lögmæltur skilafrestur er ákveðinn.   

Til að uppfylla skilyrði refsiábyrgðar skv. ákvæðunum, er gerð krafa um að háttsemin 

uppfylli ákveðin huglæg skilyrði þ.e. ásetning eða gáleysi. Saknæmi samkvæmt 

ákvæðunum er  skilyrt við stórkostlegt hirðuleysi en það hugtak er lagt að jöfnu við 

stórfellt gáleysi. Til þess að athafnarleysisbrot verði talið uppfylla saknæmisskilyrði 

ákvæðanna þarf að vera um brot að ræða á boðreglum laganna og til þess að brotið 

falli undir stórkostlegt hirðuleysi, þarf sá brotlegi að hafa framið brotin af meðvituðu 

gáleysi, hugboði, grun eða skoðun, sem hægt að færa sönnur fyrir. Að lokum er tekin 

afstaða til þess hvort að brotin teljist meiri háttar í skilningi 1.mgr. 262. hgl. en það á 
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við ef t.d. brotin lúta að verulegum fjárhæðum, eru framin með sérstaklega 

vítaverðum hætti eða vegna ítrekunaráhrifa vegna endurtekinna samskonar brota.  

Stjórnkerfi hlutafélaga samanstendur yfirleitt af þremur stjórnunareiningum þ.e. 

hluthafafundi, félagsstjórn og framkvæmdarstjórn. Á milli stjórnarmanna og 

framkvæmdarstjóra er að gæta ákveðinnar verkaskiptingar og hvílir á þeim stöðu 

þeirra vegna ákveðin lögbundin skylda. T.a.m. fer félagsstjórn með málefni félagsins 

og annast um að skipulag og starfsemi þess sé haldið í réttu og góðu horfi sbr. 1. og 3. 

mgr. 68. gr. hl. og 1. og 3. mgr. 44. gr. ehl. Framkvæmdarstjóri fer með daglegan 

rekstur félagsins eftir stefnu og fyrirmælum félagsstjórnar sbr. 2. og 3. mgr. 68. gr. hl. 

og 1. og 3. mgr. 44. gr. ehl. Hlutverk hátternisreglna hlutafélagalaganna er að koma til 

fyllingar sérrefsiheimildanna við mat á því hvort skilyrðum refsiábyrgðar séu uppfyllt.  

Almenn refsiábyrgð er ábyrgð manns á refsiverðu athæfi, þannig að hann geti hlotið 

refsingu fyrir, að lögum. Til staðar verða að vera þrjú skilyrði þ.e. refsinæmi, 

saknæmi og ólögmæti. Með refsinæmi er átt við að háttsemin fellur undir 

verknaðarlýsingu viðkomandi refsiákvæðis eða jafna má til fulls við hana. Með 

ólögmæti er átt við að verknaður sé andstæður lögum og saknæmisskilyrðið lýtur að 

því hvort að viðkomandi einstaklingur hafi sýnt af sér ásetning eða gáleysi í skilningi 

laganna. Vikið er frá saknæmisskilyrðinu að formi til þegar heimilt er að leggja 

refsiábyrgð á tiltekna fyrirsvarsmenn eða ábyrgðarmenn án sakar en þeir bera þá 

hlutrænt stöðuábyrgð á brotunum, ýmist vegna verka sem þeir vinna sjálfir eða sem 

aðrir inna af hendi. 

Hugtökin athöfn og athafnaleysi falla bæði undir hugtakið afbrot, ef umrædd háttsemi 

hefur verið skilgreind sem refsiverð í gildandi lögum á þeim tíma. Brot eru flokkuð í 

athafnabrot og athafnaleysisbrot og geta þau verið lögð að jöfnu. Með hugtakinu bein 

athafnarleysisbrot er átt við þær aðstæður, ef að einstaklingur vanrækir að inna af 

hendi lögmælt athöfn, án utanaðkomandi tálmana. 

Af niðurstöðum dómarannsóknar er ljóst að við ákvörðun refsiábyrgðar stjórnenda 

hlutafélaga horfa dómstólar bæði til hlutlægra og huglægra þátta. Áberandi var við 

upphaf skoðunartímabils að hinir hlutlægu þættir refsiábyrgðarinnar vógu þungt. Með 

þessu er átt við t.a.m. skráningu stjórnenda hlutafélaga á þeim tíma er ákæra tók til 

eða stöðu þeirra gagnvart öðrum aðilum út á við, fyrir hönd félagsins.  
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Alveg fram til ársins 2002 var nokkuð áberandi að látið væri reyna á huglæg skilyrði 

refsiábyrgðar þ.e. ásetning eða gáleysi og byggt á því að þau væru ekki uppfyllt af 

ýmsum ástæðum. Afstaða Hæstaréttar virtist vera með þeim hætti að brot voru talin 

fullframin ef að stjórnendur afhentu ekki á lögmæltum tíma virðisaukaskatt og 

staðgreiðslu opinberra gjalda. Þar með þótti huglægum skilyrðum fullnægt og litið 

svo á að stjórnendur hefðu unnið sér til refsingar. Virtist dómurinn sýna um þetta 

atriði töluverða festu en horfa má m.a. til hrd. 1997, bls. 789. (344/1996), hrd. 1999, 

bls. 3326 (193/1999) og hrd. 2000, bls. 2387 (49/2000) en í því máli er vísað í 

niðurstöðum dómsins til dómvenju um atriðið. Þá er í raun aðeins hægt að líta svo á 

að huglæg skilyrði séu ekki uppfyllt ef að um er að ræða ómöguleika sbr. hrd. 1997, 

bls. 789 (344/1996) eða búið er að afskrá viðkomandi formlega þegar til vanskilanna 

kemur og hægt að færa sönnun fyrir því að hann hafi vitað um vanskilin áður en hann 

hætti sbr. hrd. 1997, bls. 1931 (83/1997). Var í nokkrum tilfellum byggt á 

verkaskiptingu milli stjórnenda á tímabilinu en dómurinn hafnar í raun þeirri  

málsástæðu og vísar til stöðuábyrgðar skráðra stjórnenda. Sem stjórnarmanni ber 

viðkomandi að afla sér vitneskju um reksturinn og halda honum í réttu og góðu horfi. 

Breyti þar engu um þó að það sé verkahring annarra að annast greiðslur fyrir félagið 

eða skráning hafi verið til málamynda. Dómurinn sýndi samræmi í niðurstöðum 

sínum um þetta atriði en það má sjá m.a. í hrd. 1997, bls. 2446  (136/1999). hrd. 

1999, bls. 3633 (242/1999) og hrd. 2000, bls. 3915 (277/2000). 

Á árunum 2004 til 2007 virtist í upphafi tímabils áherslan vera áfram á formsskilyrði 

eins og skráningu. Einnig reyndi á verkaskiptingu í auknum mæli en dómurinn 

hafnaði því m.a. að það firri skráðan framkvæmdarstjóra ábyrgð ef að ráðinn hefur 

verið fjármálastjóri sbr. hrd. 2006, bls. 1499 (469/2005) og hrd. 2006, bls. 1957 

(338/2005). Í þeim málum deildu stjórnendur aðallega um hver bæri ábyrgð á 

fjármálum og skattskilum félags og hver fór með daglegan rekstur. Dómurinn komst 

ítrekað að þeirri niðurstöðu að stjórnendur bæru ábyrgð stöðu sinnar vegna ef þeir 

voru á annað borð skráðir stjórnendur sbr. m.a. hrd. 2006, bls. 3053 (38/2006) og 

breytti  virkni þeirra engu þar um sbr. hrd. 2006, bls. 1539 (428/2005). Virtust mjög 

fáar málsbætur komast að. Þá féllst dómurinn m.a. ekki á það sjónarmið að skráður 

stjórnandi yrði sýknaður því að falið hefð verið öðru félagi að sjá um skattskilin sbr. 

hrd. frá 19. október 2006 (77/2006) eða öðrum óskráðum aðila hrd. 2. apríl 2007 

(192/2006). Þá var það með öllu þýðingarlaust fyrir framkvæmdastjóra að byggja á 
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því að hann væri ekki meðvitaður um lögbundnar skyldur sínar eða að 

framkvæmdarstjórinn væri einn refsiábyrgur vegna brota sbr. hrd. 2. apríl 2007 

(421/2006). Lögbundin eftirlitskylda skráðra stjórnendanna virtist vega á þessu 

tímabili þyngra en flestar þær málsástæður sem ákærðu báru við í málunum. Var 

eftirlitsskyldan talin enn ríkari en ella ef að stjórnandinn var grandsamur um slæma 

fjárhagsstöðu félagsins hrd. 10. maí 2007 (545/2006) og gekk héraðsdómur svo langt 

að segja rök ákærðu  fyrir sýknukröfu hláleg.  

Í maí árið 2007 kveður svo við alveg nýjum tón í Hæstarétti en þá féll dómur hrd. 31. 

maí 2007 (392/2006)  sem lagði línurnar að því að dómstólar fóru að veita virkni og 

verkaskiptingu stjórnenda mun meiri gaum en áður hafði tíðkast. Í málinu var skráður 

stjórnarmaður sýknaður í Hæstarétti byggt á því að hafa lítið sem ekkert komið að 

málefnum félags og ekkert af ráðstöfun fjármuna. Dómurinn dvaldi þó ekki lengi við 

þetta sjónarmið því hrd. 7. júní 2007 (419/2006) sem féll aðeins nokkrum vikum 

síðar, reyndi á sambærilega verkaskiptingu en þar er þessari málsástæðu hafnað og 

segir dómurinn ábyrgðina að öllu jöfnu óundanþæga.   

Á árunum 2008 til 2012 var breytinga að gæta en þá reyndi yfirleitt að einhverju leyti 

á verkaskiptingu í málunum.  Um mitt ár 2009 eða um tveimur árum eftir að dómur 

hrd. 31. maí 2007 (392/2006) féll í Hæstarétti var stjórnarmaður aftur sýknaður byggt 

á verkaskiptingu í máli hrd. 11. júní 2009 (43/2009). Þar var vísað til fyrra málsins 

sem fordæmis fyrir niðurstöðunni í málinu. 

Á árunum 2010 til 2012 kom tímabil þar sem dómurinn virðist hverfa frá því viðhorfi 

sem leitt hafið verið fram með áðurnefndum fordæmum. Þá féllu nokkrir dómar sem 

einnig reyndu á verkaskiptingu en niðurstöður þeirra voru flestar á þá leið að 

dómurinn hafnaði þeim málarökum er lutu að verkaskiptingu og virkni og vísaði til 

lögbundinna skyldna skráðra stjórnenda. Þetta má sjá í nokkrum dómum á þessum 

tímabili m.a. í hrd. 21. júní 2010 (751/2009), hrd. 14. janúar 2010 (447/2009). Þó 

virtist dómurinn gefa raunverulegri stöðu stjórnenda meiri gaum eins og sjá má í máli 

hrd. 1. júní 2011 (724/2009) en þar var varamaður í stjórn talinn refsiábyrgur þar sem 

hann hefði verið raunverulegur stjórnandi félagsins.  Nokkuð var um að byggt væri á, 

auk verkaskiptingar, að stjórnendur hafi verið skráðir til málmynda en þeim 

málsástæðum var að sama skapi hafnað í Hæstarétti sbr. t.d. hrd. 26 janúar 

(418/2011). 
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Á árunum 2013 til 2017 var í öllum tilfellum byggt á verkaskiptingu á milli 

stjórnenda eða almennri verkaskiptingu í rekstrinum. Þá mátti sjá á ný stefnubreytingu 

í Hæstarétti en í málum hrd. 12. desember 2013 (354/2013), hrd. 23. janúar 2014 

(388/2013) og hrd. 30. október (295/2014) voru stjórnarmenn sýknaðir vegna þess að 

það var ekki í þeirra verkahring að sjá um fjármál og greiðslur skatta hjá félaginu. 

Þetta tímabil virtist einkennast af því að Hæstiréttur horfir til þess hver raunveruleg 

staða skráðra stjórnenda innan félagsins var, við mat á því hvort að skilyrðum 

refsiábyrgðar sé fullnægt. Þeirra áhrifa var ekki að gæta í héraðsdómi fyrr en með 

máli hrd. 27. október 2016 (321/2015). Þar var framkvæmdarstjóri sýknaður í fyrsta 

skipti byggt á því að hann hafi ekkert komið að fjármálum eða greiðslum vörsluskatta 

fyrir héraðsdómi. Var dómurinn staðfestur í Hæstarétti þar sem dómurinn ítrekar að 

ekki séu tilefni til að gera greinarmun á því hvort um ræðir framkvæmdarstjóra eða 

stjórnarmann í þessu samhengi. Í nýlegum dómi hrd. 16. febrúar 2017 (777/2015) var 

skráður framkvæmdarstjóri og stjórnarmaður sýknaður í Hæstirétti, á þeim grundvelli 

að hún hafi ekkert komið að rekstri félagsins á því tímabili sem ákæra tók til og að 

annar óskráður aðili hafi í raun borið fulla ábyrgð á skattskilum og starfssemi 

félagsins. Að því loknu vísar dómurinn til fordæma í hrd. 31. maí 2007 (392/2006), 

hrd. 12. desember 2013 (354/2013), hrd. 23. janúar 2014 (388/2013), hrd. 30. 

október 2014 (295/2014) og hrd. 27. október 2016  (321/2015).  

Tekin voru saman önnur áhugaverð atriði sem byggt var á í málum sem til skoðunar 

komu og dómstólar tóku efnislega afstöðu til. Þar ber helst að nefna að ekki var fallist 

á það að virðisaukaskattur væri í raun ekki vörsluskattur og gekk dómurinn svo langt 

að líkja vanskilum á honum við fjárdrátt sbr. hrd. 2000, bls. 4141 (331/2000). Þá var 

ekki heldur fallist á það með ákærða að firri hann ekki ábyrgð þó að hann sé ekki 

skattskyldur aðili skilningi laganna heldur félagið sbr. hrd. 2000, bls. 2387 (49/2000) 

eða að refsiábyrgð stjórnenda stöðu þeirra vegna, megi jafna við hlutlæga ábyrgð eða 

skuldafangelsi sbr. hrd. 2000, bls. 3915 (277/2000). Dómstóllinn samþykkti ekki að 

þær háu sektarákvarðanir og vararefsingar sem dæmdar eru á stjórnendur í málunum 

geti varðað brot á jafnræðisreglu stjórnarskrár sbr. m.a. hrd. 2000, bls. 3915 

(277/2000). Þá samþykkti dómstóllinn ekki þá málsástæðu að annar stjórnandi beri 

hugsanlega meðábyrgð sbr. hrd. 7. júní 2007 (419/2006). Þó er það viðurkennt að  

það falli undir skyldu lögreglu að athuga ábyrgð allra sem koma að stjórnun félags við 

rannsókn mála, þar sem það getur haft áhrif á refsingu sbr.  hrd. 3. mars 2011 
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(78/2010). Ekki var heldur fallist á það að hrun krónunnar eða samskiptavandræði við 

viðskiptabanka væru ástæða til að firra stjórnarmann ábyrgð sbr. hrd. 19. febrúar 

2015 (192/2014).  

Þeirrar þróunar sem var að gæta í efnislegum úrlausnum Hæstaréttar er einnig að gæta 

í tölulegum niðurstöðum rannsóknar sem teknar eru saman í kafla 5.5. Sjá má að á 

fyrra tímabili sem að rannsókn tók til, var aðeins um sýknudóma að ræða í 9% tilfella 

en á því seinna var tíðni þeirra komin upp í 36%. Þá voru fleiri dómar sem féllu eftir 

því sem leið á seinna tímabilið, þar sem að stjórnendur voru ekki taldir uppfylla 

skilyrði refsiábyrgðar en í flestum tilfellum var byggt á verkaskiptingu.  

Fordæmin sem sett voru með málum hrd. 31. maí 2007 (392/2006), hrd. 12. desember 

2013 (354/2013), hrd. 23. janúar 2014 (388/2013), hrd. 30. október 2014 (295/2014) 

og hrd. 27. október 2016 (321/2015) verða að teljast hafa nokkuð sterkt gildi. Þau 

eiga upptök sín í Hæstarétti og lúta að afmörkuðu atriði í tiltekinni tegund af málum. 

Fyrsta niðurstaðan sem setur fordæmið með áðurnefndum dómi  hrd. 31. maí 2007 

(392/2006) er fengin í fjölskipuðum dómi Hæstaréttar og eru alls 12 dómarar sem 

hafa viðurkennt þetta sjónarmið við matið. Á síðust þremur og hálfu ári hefur verið 

stuðst við fordæmið og nýrri mál sem fallið hafa á sama veg síðar, alls 5 sinnum.  

Í ljósi alls ofangreinds má leiða að því líkum, að mat dómstóla á refsiábyrgð skráðra 

stjórnenda vegna athafnaleysisbrota sé að breytast. Jafnvel má halda því fram að í 

mótun sé ný dómvenja, varðandi það atriði að horfa frekar til virkni og raunverulegrar 

stöðu stjórnenda fremur en skráða stöðu þeirra innan félagsins við mat á refsiábyrgð.  
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7. Lokaorð  

Áhugvert er að velta upp mögulegum ástæðum þeirrar þróunar sem kemur fram í 

niðurstöðum ritgerðarinnar. Margt getur haft áhrif á breytta afstöðu Hæstaréttar í 

ákveðnum málum t.d. tíðarandinn, mannabreytingar í Hæstarétti og fl. Ljóst er að sú 

nálgun að sakfella án frekari athugunar, byggt á skráningu, skráðan stjórnanda vegna 

athafnaleysisbrota sem framin eru í rekstri hlutafélaga geti þótt harðneskjulegt. Sér í 

lagi þegar að sannað þyki að hinn skráði var það aðeins til málamynda og kom í raun 

lítið eða ekkert að rekstri félagsins. Þetta sjónarmið má álykta m.a. af fréttaflutningi 

Morgunblaðsins frá 27. október 2015, en þar eru hjón dæmd til greiðslu 75 milljónar 

króna sektar vegna þess konar brota133. Umrætt mál er til umfjöllunar í ritgerðinni en 

það hefur nú verið tekið fyrir í Hæstarétti og var niðurstöðu þess gagnvart konunni 

snúið þar og hún sýknuð.  

Þó er þetta að nokkru varhugaverð þróun en ef niðurstaðan er á þá leið það sé með 

öllu refsilaust að skrá sig til málamynda sem stjórnanda félags, þá bíður sú tilhögun 

upp á annars konar vandkvæði. Skráðir stjórnendur koma fram fyrir félagið út á við, 

gagnvart viðskiptavinum, fjárfestum, lánveitendum og öðrum. Geta þeir verið komnir 

í þá stöðu kaupa köttinn í sekknum ef þeir gera meiriháttar fjármálalegar 

skuldbindingar við félög sem rekin eru nafni eins manns en annar stýrir því undir 

fölsku flaggi. Því telur rannsakandi að æskilegt sé að löggjafinn bregðist við þessum 

breyttu aðstæðum og setji sérstakar lagareglur og refsiheimildir sem lúta að skráningu 

stjórnenda til málamynda í stjórn félaga.  

  

                                                

133 Kjartan Þorbjörnsson. (2015). Hjón dæmd til að greiða 75 milljónir. mbl.is. sótt 24. apríl 2017 af 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/10/27/hjon_daemd_til_ad_greida_75_milljonir/   

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/10/27/hjon_daemd_til_ad_greida_75_milljonir/
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