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Útdráttur 

Endurheimt verðmæta þrotabús með öðrum lagaúrræðum en riftun samkvæmt lögum 

nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. 

Um langt árabil hafa riftunarreglur XX. kafla laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. og áður 

samsvarandi reglur eldri laga verið helsta tæki skiptastjóra til þess að endurheimta verðmæti 

við gjaldþrotaskipti. Önnur lagaúrræði kunna þó að koma til greina í þessum sama tilgangi. 

Lítið sem ekkert hefur verið fjallað um önnur lagaúrræði í skrifum fræðimanna á 

Norðurlöndum. Markmið ritgerðarinnar er að ráða bót á því og varpa ljósi á þau lagaúrræði, 

önnur en riftun, sem skiptastjóri getur beitt í því skyni að endurheimta verðmæti við 

gjaldþrotaskipti og með því hámarka verðmæti þrotabús. Við rannsóknina er stuðst við hina 

fræðilegu lagalegu aðferð (e. doctrinal method) og eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative 

approaches to empirical legal research) en aðferðinni er beitt í vaxandi mæli í 

lögfræðirannsóknum.  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að unnt sé að beita reglum skaðabótaréttar, 

skaðabótaákvæðum laga um hlutafélög nr. 2/1995 og laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 og 

ákvæðum þeirra laga um rétt til endurgreiðslu fjármuna sem hefur verið úthlutað með 

ólögmætum hætti eða ráðstafað á grundvelli samnings við tengda aðila sem reynist ógildur. 

Kostir þess að beita þessum lagaúrræðum í stað þess að beita riftunarreglum gjaldþrotaréttar 

felast m.a. í því að þrotabú er ekki bundið af málshöfðunarfresti 148. gr. laga nr. 21/1991 né 

tímaskilyrðum riftunarreglnanna. Varðandi skaðabótarétt þrotabús þá er ekki útilokað að þó 

svo ráðstöfun sé riftanleg, að hlutaðeigandi aðili sem riftunarkrafa beinist gegn, verði talinn 

bótaskyldur og dæmdur til að greiða skaðabætur í sérstöku skaðabótamáli, þrátt fyrir að hann 

hafi ekki verið dæmdur samkvæmt reglum laga nr. 21/1991. Jafnframt kann að vera mögulegt 

að hafa uppi skaðabótakröfu samhliða kröfu um riftun og beina henni að öðrum en riftunarþola. 

Sé um að ræða ólögmæta úthlutun fjármuna úr félagi getur þrotabú haft uppi kröfu um 

endurgreiðslu og dráttarvexti úr hendi þess er naut óheimillar úthlutunar eða tók þátt í 

framkvæmd hennar fyrir hönd félags og eftir atvikum krafist skaðabóta. Að lokum er bent á að 

sé ekki gætt að ófrávíkjanlegum formreglum laga nr. 2/1995 og laga nr. 138/1994 varðandi 

samninga félags við tengda aðila, hluthafa, móðurfélag hluthafa, stjórnarmenn eða 

framkvæmdastjóra félags, sem nema að raunvirði 1/10 hlutafjár, binda slíkir samningar ekki 

félagið. Í ljósi þess að þrotabú tekur við öllum fjárhagslegum réttindum og skyldum við 

uppkvaðningu dómsúrskurðar um gjaldþrotaskipti sem annars hefðu fallið til félagsins má 

leggja til grundvallar að því sé mögulegt að hafa uppi kröfu um ógildingu samnings eða fara í 

skaðabótamál gangi greiðsla ekki til baka. Af niðurstöðum ritgerðarinnar er ljóst að skiptastjóra 

eru önnur lagaúrræði tæk en riftunarreglur laga nr. 21/1991. Leggja má áherslu á að skiptastjóri 

verði að meta hvaða lagaúrræði séu líklegust til að leiða til hámörkunar verðmæta hverju sinni. 
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Abstract 

Recovery of value during bankruptcy proceedings using other legal resources than 

rescission under Act no. 21/1991 on Bankruptcy etc. 

The rescission rules of Chapter XX of Act no. 21/1991 on Bankruptcy etc., and the 

corresponding rules of older law, have for many years been the principal instrument of a 

liquidator to recover value during bankruptcy proceedings. However, other legal resources may 

be available to achieve this same aim. Little has been said about other legal resources in the 

writings of scholars in the Nordic countries. The aim of the thesis is to remedy this and shed 

light on the legal resources other than rescission that a liquidator can apply to recover value 

during bankruptcy proceedings and thereby maximise the value of the bankruptcy estate. The 

study is based on the doctrinal method and qualitative approaches to empirical legal research, 

the latter method being increasingly used in legal research. 

The main conclusions are that it is possible to apply the rules of tort law, the liability 

provisions of the Public Limited Companies Act no. 2/1995 and the Private Limited Companies 

Act no. 138/1994 and the provisions of these laws on the right to repayment of funds which 

have been unlawfully allocated or disposed of based on an agreement with related parties which 

proves to be invalid. The advantages of applying these legal resources instead of the rescission 

rules of bankruptcy law include, inter alia, that the estate is not bound by the deadline to bring 

a rescission claim stated in Article 148 of Act no. 21/1991 or the time limits of the rescission 

rules. With respect to the estate’s claims for damages, it cannot be ruled out that, even though 

the relevant measure is rescindable, the party to whom the rescission claim is directed will be 

held liable for damages in a separate case, even if the party has not been held liable under the 

rules of Act no. 21/1991. Similarly, it may be possible to claim damages alongside a claim for 

rescission, directed at a party other than the primary defendant in the rescission claim. In case 

of unlawful allocation of funds from a company, a bankruptcy estate may have a claim for 

repayment and penalty interest from the party who received the unauthorised allocation or 

participated in its implementation on behalf of a company and, in some cases, a claim for 

damages. Finally, if the mandatory procedural rules of Act no. 2/1995 and Act no. 138/1994 

regarding agreements between a company and related parties, shareholders, shareholders’ 

parent companies, directors or managing director of a company, which, in actual value amount 

to 1/10 of the share capital, do not bind the company. In light of the fact that a bankruptcy 

estate takes over all financial rights and obligations following a court order for opening of 

bankruptcy proceedings which otherwise would have fallen to the company, it can be assumed 

that it is possible to claim annulment of such a contract or to claim damages if payments are 

not reversed. The thesis concludes that other legal resources than the rescission rules of Act no. 

21/1991 are available to a liquidator. It should be emphasised that a liquidator must assess 

which measures are most likely to lead to maximisation of value at any given time. 
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Formáli 

Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði út frá áhuga mínum á reglum um endurheimt verðmæta 

við gjaldþrotaskipti og hvernig er unnt að hámarka verðmæti þrotabús. Við rannsókn á þessu 

viðfangsefni kom í ljós að ekki er um auðugan garð að gresja hvað heimildir og umfjöllun 

snertir. Í riti Viðars Más Matthíassonar hæstaréttardómara um endurheimt verðmæta við 

gjaldþrot er fjallað um riftunarreglur XX. kafla laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. en á 

Norðurlöndunum hefur lítið sem ekkert verið skrifað um önnur lagaúrræði sem geta komið til 

skoðunar til að endurheimta verðmæti við gjaldþrotaskipti. Markmið mitt með þessari ritgerð 

er að bæta úr því og varpa ljósi á þau lagaúrræði sem kunna að standa skiptastjóra til boða til 
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en reynsla hans og sérþekking á viðfangsefninu hefur reynst ómetanleg. Þá færi ég 

sambýlismanni mínum Snæbirni Vali Ólafssyni og foreldrum Helga Birgissyni og Unu Maríu 

Óskarsdóttur bestu þakkir fyrir þolinmæði og hvatningu við skrifin. 

  



 iv 

Efnisyfirlit 

Myndaskrá................................................................................................................................. vi 

Lagaskrá .................................................................................................................................. vii 

Dómaskrá .................................................................................................................................. ix 

1. Inngangur ............................................................................................................................... 1 

1.1 Efnisafmörkun.................................................................................................................. 1 

1.2 Aðferðafræði .................................................................................................................... 2 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar ............................................................................................... 3 

2. Skiptastjóri ............................................................................................................................. 5 

2.1 Almennt............................................................................................................................ 5 

2.2 Fyrirsvar fyrir þrotabú...................................................................................................... 5 

2.3 Athugun á ráðstöfunum fyrir úrskurðardag ..................................................................... 7 

2.3.1 Upplýsinga- og gagnaöflun ....................................................................................... 7 

2.3.2 Athugun á ráðstöfunum fyrir úrskurðardag .............................................................. 9 

2.3.3 Hugtakið ógjaldfærni í tengslum við athugun á ráðstöfunum fyrir úrskurðardag .... 9 

2.3.4 Möguleg ráðning löggilts endurskoðanda ............................................................... 11 

3. Riftun- og endurgreiðslureglur XX. kafla gþl...................................................................... 13 

3.1 Almennt.......................................................................................................................... 13 

3.2 Hlutverk riftunarreglna og þýðing frestdags .................................................................. 13 

3.3 Efni og eðli riftunar ........................................................................................................ 14 

3.3.1 Réttarfarsleg atriði og flokkun riftunarreglna ......................................................... 14 

3.3.2 Hlutlægar riftunarreglur .......................................................................................... 15 

3.3.3 Huglægar riftunarreglur .......................................................................................... 15 

3.4 Endurgreiðsla riftanlegrar ráðstöfunar ........................................................................... 16 

3.5 Málshöfðunarfrestir........................................................................................................ 18 

4. Skaðabótaréttur þrotabús ..................................................................................................... 20 

4.1 Almennt.......................................................................................................................... 20 

4.2 Grundvöllur skaðabótakröfu þrotabús ........................................................................... 21 

4.2.1 Sakarreglan ............................................................................................................. 21 

4.2.2 Skaðabótaábyrgð stjórnenda ................................................................................... 23 

4.2.3 Skaðabótaábyrgð hluthafa og tengdra aðila vegna eignatengsla ............................ 24 

4.2.4 Skaðabótaábyrgð endurskoðenda............................................................................ 29 

4.2.5 Skaðabótaábyrgð starfsmanna ................................................................................ 31 

4.3 Mat á saknæmi stjórnenda ............................................................................................. 33 

4.3.1 Afmörkun sakarmatsins .......................................................................................... 33 

4.3.2 Brot á sérstaklega tilgreindum skyldum stjórnenda ................................................ 34 

4.3.3 Skyldan til að gefa bú upp til gjaldþrotaskipta ....................................................... 37 

4.3.3.1 Almennt um skylduna til að gefa bú upp til gjaldþrotaskipta .......................... 37 

4.3.3.2 Lögfesting skaðabótaskyldu stjórnenda ........................................................... 38 

4.3.3.3 Á hverjum hvílir skyldan að gefa bú félags upp til gjaldþrotaskipta? ............. 38 

4.3.3.4 Hvenær er skyldan fyrir hendi? ........................................................................ 40 

4.3.3.5 Sönnun á ógreiðslufærni .................................................................................. 40 

4.3.3.6 Aðild ................................................................................................................ 43 

4.3.4 Trúnaðarskylda stjórnenda ...................................................................................... 44 

4.3.4.1 Almennt um trúnaðarskylduna ......................................................................... 44 

4.3.4.2 Eftirlitsskylda stjórnenda ................................................................................. 45 

4.3.4.3 Hæfisregla stjórnenda ...................................................................................... 47 



 v 

4.3.4.4 Bann við öflun ótilhlýðilegra hagsmuna .......................................................... 48 

4.4 Hlutahafafundur tekur ákvörðun um að beita ekki skaðabótaábyrgð fyrir gjaldþrot ..... 50 

4.5 Stjórnendatryggingar...................................................................................................... 51 

4.6 Samantekt ....................................................................................................................... 51 

5. Óheimil úthlutun fjármuna úr félagi .................................................................................... 54 

5.1 Almennt.......................................................................................................................... 54 

5.2 Lán og tryggingar ........................................................................................................... 54 

5.2.1 Almenna bannreglan ............................................................................................... 54 

5.2.2 Nánar um ólögmætar lánveitingar .......................................................................... 56 

5.2.3 Afleiðingar ólögmætra lánveitinga og tryggingagerninga ...................................... 60 

5.2.4 Mögulegar varnir .................................................................................................... 61 

5.3 Arðgreiðslur ................................................................................................................... 62 

5.3.1 Almenn skilyrði og ákvörðun um arðsúthlutun ...................................................... 62 

5.3.2 Ólögmætar arðgreiðslur .......................................................................................... 63 

5.4 Skattalegar afleiðingar ................................................................................................... 63 

6. Samningar félags við tengda aðila ....................................................................................... 65 

6.1 Almennt.......................................................................................................................... 65 

6.2 Tilgangur og gildissvið 95. gr. a. hfl. ............................................................................. 65 

6.3 Málsmeðferð .................................................................................................................. 66 

6.4 Brot á 95. gr. a. hfl. ........................................................................................................ 67 

7. Lokaorð ................................................................................................................................ 69 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 72 

 

  



 vi 

Myndaskrá 

 

 

Mynd 1: TV ehf. var móðurfélag TL ehf. og H hf. TL ehf. var því systurfélag H hf. 

 

 

Mynd 2: Á ehf. var móðurfélag B ehf. H var eini eigandi Á ehf. og B Ltd. 

 

 
Mynd 3: L ehf. var eigandi E ehf. og S ehf. SGS var eini eigandi L ehf. 

  



 vii 

Lagaskrá 

Íslensk lög: 

Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

Lög um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991 

Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991 

Skaðabótalög nr. 50/1993 

Lög um einkahlutafélög nr. 138/1994  

Lög um bókhald nr. 145/1994 

Lög um hlutafélög nr. 2/1995  

Lög nr. 35/1997 um breytingu á lögum nr. 2/1995, um hlutafélög 

Lög um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001 

Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 

Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 

Lög um ársreikninga nr. 3/2006  

Lög nr. 89/2006 um breytingu á lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, með síðari breytingum 

Lög um endurskoðendur nr. 79/2008 

Lög um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007 

Lög nr. 68/2010 um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um 

ársreikninga (minnihlutavernd o.fl.) 

Lög nr. 95/2010 um breytingu á lögum um aðför nr. 90/1989, og lögum um gjaldþrotaskipti 

o.fl., nr. 21/1991, með síðari breytingum 

 

Brottfallin íslensk lög: 

Lög um hlutafélög nr. 32/1978  

Lög um endurskoðendur nr. 18/1997  

 

Reglugerðir: 

Reglugerð nr. 696/1996 um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga 

Reglugerð nr. 483/1994 um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi 

 

Lögskýringargögn: 

Alþt. 1977-1978, A-deild, þskj. 51 – 49. mál 

Alþt. 1990, A-deild, þskj. 113 – 97. mál 



 viii 

Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 116 – 326. mál 

Alþt. 1994, A-deild, þskj. 118 – 96. mál 

Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 100 – 97. mál 

Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 666 – 444. mál 

Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 827 – 526. mál 

Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 768 – 447. mál 

Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 960 – 569. mál 

 

Dönsk lög: 

Selskabsloven nr. 1089 af 14.09.2015 

Konkursloven nr. 11 af 06.01.2014 

 

Norsk lög: 

Lov om aksjelskaper 13. júní 1997 nr. 14 

 

Evrópureglur: 

Tilskipun nr. 2006/43/ESB um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikninga 

 

  



 ix 

Dómaskrá 

Dómar Hæstaréttar Íslands: 

Hrd. 8. júní 1925 í máli nr. 62/1924 

Hrd. 22. október 1986 í máli nr. 87/1985 

Hrd. 11. júní 1987 í máli nr. 134/1986 

Hrd. 5. desember 1991 í máli nr. 140/1989 

Hrd. 24. mars 1992 í máli nr. 345/1991 

Hrd. 30. júní 1992 í máli nr. 257/1992 

Hrd. 11. apríl 1995 í máli nr. 266/1992 

Hrd. 3. nóvember 1995 í máli nr. 357/1995 

Hrd. 12. júní 1997 í máli nr. 372/1996  

Hrd. 11. september 1997 í máli nr. 298/1996 

Hrd. 30. apríl 1998 í máli nr. 309/1997 

Hrd. 10. desember 1998 í máli nr. 109/1998 

Hrd. 18. nóvember 1999 í máli nr. 206/1999 

Hrd. 9. desember 1999 í máli nr. 272/1999 

Hrd. 6. desember 2001 í máli nr. 210/2001 

Hrd. 30. apríl 2002 í máli nr. 187/2002 

Hrd. 1. september 2003 í máli nr. 257/2003 

Hrd. 2. október 2003 í máli nr. 40/2003 

Hrd. 23. janúar 2004 í máli nr. 489/2003 

Hrd. 4. mars 2004 í máli nr. 292/2003 

Hrd. 27. maí 2004 í máli nr. 482/2003 

Hrd. 10. júní 2004 í máli nr. 60/2004 

Hrd. 18. júní 2004 í máli nr. 7/2004 

Hrd. 7. október 2004 í máli nr. 97/2004 

Hrd. 17. nóvember 2005 í máli nr. 132/2005 

Hrd. 30. mars 2006 í máli nr. 155/2006 

Hrd. 5. október 2006 í máli nr. 81/2006 

Hrd. 7. júní 2007 í máli nr. 419/2006 

Hrd. 20. desember 2007 í máli nr. 212/2007 

Hrd. 5. júní 2008 í máli nr. 385/2007 

Hrd. 22. september 2008 í máli nr. 469/2008 



 x 

Hrd. 26. mars 2009 í máli nr. 393/2008 

Hrd. 29. október 2009 í máli nr. 228/2009 

Hrd. 14. janúar 2010 í máli nr. 350/2009 

Hrd. 30. mars 2010 í máli nr. 427/2009 

Hrd. 11. nóvember 2010 í máli nr. 72/2010 

Hrd. 24. febrúar 2011 í máli nr. 328/2010 

Hrd. 8. desember 2011 í máli nr. 134/2011 

Hrd. 10. maí 2012 í máli nr. 518/2011 

Hrd. 29. nóvember 2012 í máli nr. 208/2012 

Hrd. 6. desember 2012 í máli nr. 153/2012 

Hrd. 19. desember 2012 í máli nr. 320/2012 

Hrd. 7. febrúar 2013 í máli nr. 457/2012 

Hrd. 14. febrúar 2013 í máli nr. 537/2012 

Hrd. 23. apríl 2013 í máli nr. 245/2013 

Hrd. 13. júní 2013 í máli nr. 705/2012 

Hrd. 19. nóvember 2013 í máli nr. 703/2013 

Hrd. 12. desember 2013 í máli nr. 354/2013 

Hrd. 23. janúar 2014 í máli nr. 388/2013 

Hrd. 13. febrúar 2014 í máli nr. 481/2013 

Hrd. 27. febrúar 2014 í máli nr. 664/2013 

Hrd. 5. júní 2014 í máli nr. 785/2013 

Hrd. 4. desember 2014 í máli nr. 786/2013 

Hrd. 4. desember 2014 í máli nr. 376/2014 

Hrd. 8. desember 2014 í máli nr. 757/2014 

Hrd. 19. febrúar 2015 í máli nr. 483/2014 

Hrd. 12. mars 2015 í máli nr. 216/2014 

Hrd. 27. ágúst 2015 í máli nr. 495/2015 

Hrd. 10. september 2015 í máli nr. 3/2015 

Hrd. 20. janúar 2016 í máli nr. 807/2015 

Hrd. 28. apríl 2016 í máli nr. 578/2015 

Hrd. 28. apríl 2016 í máli nr. 579/2015 

Hrd. 12. maí 2016 í máli nr. 565/2015 

Hrd. 22. september 2016 í máli nr. 641/2015 

Hrd. 16. mars 2017 í máli nr. 302/2016 



 xi 

Hrd. 23. mars 2017 í máli nr. 187/2016 

Hrd. 11. maí 2017 í máli nr. 452/2016 

Hrd. 8. júní 2017 í máli nr. 584/2016 

Hrd. 15. júní 2017 í máli nr. 527/2016 

Hrd. 1. febrúar 2018 í máli nr. 720/2016 

Hrd. 17. maí 2018 í máli nr. 325/2017 

Hrd. 1. nóvember 2018 í máli nr. 373/2017 

 

Dómar Landsréttar:  

Landsréttur 9. nóvember 2018 í máli nr. 181/2018 

Landsréttur 14. desember 2018 í máli nr. 155/2018 

Landsréttur 14. desember 2018 í máli nr. 362/2018 

Landsréttur 1. febrúar 2019 í máli nr. 215/2018 

Landsréttur 1. febrúar 2019 í máli nr. 216/2018 

 

Dómar héraðsdómstóla: 

Héraðsdómur Reykjavíkur 18. maí 2007 í máli nr. E-3120/2006 

Héraðsdómur Reykjaness 7. maí 2013 í máli nr. E-598/2012 

Héraðsdómur Reykjavíkur 25. apríl 2016 í máli nr. E-2942/2014 

Héraðsdómur Reykjavíkur 24. mars 2017 í máli nr. E-3511/2014 

Héraðsdómur Reykjaness 28. nóvember 2017 í máli nr. E-1051/2016 

Héraðsdómur Reykjavíkur 28. desember 2018 í máli nr. E-3827/2011 

Héraðsdómur Reykjavíkur 10. maí 2019 í máli nr. E-2377/2018 

 

Ákvarðanir Hæstaréttar Íslands: 

Ákvörðun Hæstaréttar 22. janúar 2019 nr. 2019-12 

 

Úrskurðir yfirskattanefndar: 

Úrskurður yfirskattanefndar í máli nr. 176/2012 

Úrskurður yfirskattanefndar í máli nr. 88/2014 

Úrskurður yfirskattanefndar í máli nr. 307/2014 

 

Danskir dómar: 

UFR 1956.990S 



 xii 

UFR 1977.274H 

UFR 1979.777H 

UFR 1997.444H 

UFR 1998.1137H 

UFR 2003.317H 

UFR 2006.243H 

UFR 2007.497H 

 

 





 1 

1. Inngangur 

1.1 Efnisafmörkun 

Um langt árabil hafa riftunarreglur XX. kafla laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. (hér 

eftir skammstöfuð „gþl.“) og áður samsvarandi reglur eldri laga verið helsta vopn skiptastjóra 

við endurheimt verðmæta við gjaldþrotaskipti. Á grundvelli reglna gþl. um riftun ráðstafana 

þrotamanns1 getur skiptastjóri krafist þess að vissum ráðstöfunum hans, sem farið hafa fram 

áður en bú þrotamanns var tekið til gjaldþrotaskipta, verði hnekkt. Hér getur verið um að ræða 

ráðstafanir sem leitt hafa til þess að einstakir kröfuhafar standi betur að vígi en aðrir og öðlast 

betri stöðu en þeir hefðu að öðrum kosti notið við gjaldþrotaskiptin. 2  Ástæða þess að 

skiptastjóri þrotabús, eftir atvikum með fulltingi kröfuhafa þess, kann að telja æskilegt að 

freista þess að rifta ráðstöfun þrotamanns og krefjast endurgreiðslu frá þeim sem hafði hag af 

ráðstöfuninni er að skiptastjóra ber að leitast við að hámarka verðmæti þrotabús. 

Sú aðstaða kann þó að vera fyrir hendi að ekki er unnt að hnekkja ráðstöfun þrotamanns á 

grundvelli riftunarreglna gþl. eða að skiptastjóra standa til boða önnur lagaúrræði til að 

endurheimta verðmæti sem kunna að leiða til hagfelldari niðurstöðu fyrir þrotabúið. Við 

fyrrnefndar aðstæður, þegar tiltekin ráðstöfun þrotamanns reynist ekki riftanleg, kann að vera 

að þrotabúið geti eigi að síður fengið bætt það tjón sem það kann að hafa orðið fyrir vegna 

hennar, eftir öðrum leiðum. 3  Við síðarnefndar aðstæður, þegar önnur lagaúrræði standa 

skiptastjóra til boða þrátt fyrir að ráðstöfun kunni að vera riftanleg, þarf skiptastjóri að leggja 

mat á hvort hagkvæmara sé að fara í riftunarmál og krefjast endurgreiðslu samkvæmt ákvæðum 

gþl. eða beita öðrum lagaúrræðum á hendur þriðja manni. Markmið ritgerðarinnar er að freista 

þess að varpa ljósi á þau lagaúrræði önnur en riftun sem skiptastjóri getur beitt í því skyni að 

hámarka verðmæti þrotabús. 

Þau önnur lagaúrræði sem einblínt er á í þessari ritgerð eru í fyrsta lagi mögulegar 

skaðabótakröfur þrotabús. Hugsanlegt er að þrotabú geti beint skaðabótakröfu að þriðja manni 

og fengið þannig tjón sitt bætt. Meginskilyrðið fyrir því að unnt sé að hafa uppi skaðabótakröfu 

er að viðhlítandi bótagrundvöllur sé fyrir hendi. Koma í því sambandi einkum til greina 

almennar reglur skaðabótaréttarins auk skaðabótareglna laga um hlutafélög nr. 2/1995 (hér eftir 

                                                 
1 Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. gþl. getur hugtakið þrotamaður átt bæði við um mann þegar bú hans var tekið til 

gjaldþrotaskipta og verið notað um félög og stofnanir þegar bú þeirra hafa verið tekin til gjaldþrotaskipta. 
2  Einar Arnórsson, Íslenzkur skiftaréttur (Handrit) (Útgefanda ekki getið, Reykjavík 1924) 75; Viðar Már 

Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfan Codex 2011) 15. 
3 Viðar Már Matthíasson (n. 2) 75. 

 



 2 

skammstöfuð „hfl.“)4 og laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 (hér eftir skammstöfuð „ehfl.“). 

Samkvæmt reglum félagaréttar um takmarkaða ábyrgð ber enginn félagsmanna persónulega 

ábyrgð á heildarskuldbindingum félags, sbr. 2. mgr. 1. gr. hfl. og 1. mgr. 1. gr. ehfl. Frá reglunni 

eru ákveðnar undantekningar og geta hluthafar og stjórnendur 5  hlutafélaga bakað sér 

persónulega skaðabótaábyrgð gagnvart félaginu, einstökum hluthöfum þess og öðrum aðilum 

við vissar aðstæður.6  

Í öðru lagi kann að vera að skiptastjóri geti krafist endurgreiðslu fjármuna sem hefur verið 

úthlutað með óheimilum hætti. Afar strangar reglur gilda um úthlutanir fjármuna úr hluta- og 

einkahlutafélögum. Óheimilt er að úthluta arði nema að uppfylltum lögákveðnum skilyrðum. 

Hluta- og einkahlutafélögum er einnig óheimilt að veita hluthöfum, stjórnarmönnum eða 

framkvæmdastjórum félags eða móðurfélags lán eða setja tryggingu fyrir þá. Í framkvæmd 

virðist nokkuð hafa borið á slíkum lántökum án þess að endurgreiðsla hafi farið fram eða verið 

ráðgerð. 

Í þriðja lagi kann að vera að samningar kunni að vera ógildir á grundvelli sérákvæða hfl. 

eða ehfl. og eru því ekki bindandi fyrir félagið. Sé ekki gætt að ófrávíkjanlegum formskilyrðum 

framangreindra laga er hugsanlegt að þrotabú geti haft uppi kröfu um ógildingu samnings og 

endurgreiðslu verðmæta. Ef ekki er mögulegt að láta greiðslur ganga til baka kemur til greina 

að krefjast þess í stað skaðabóta.  

 

1.2 Aðferðafræði 

Í því skyni að ná markmiði ritgerðarinnar um að varpa ljósi á hvaða leiðir séu tækar, aðrar en 

riftunarreglur gþl., til að endurheimta verðmæti við gjaldþrotaskipti og hámarka verðmæti 

þrotabús er stuðst við hina fræðilegu lagalegu aðferð (e. doctrinal method).7 Því hafa sett lög 

og aðrar réttarheimildir, dómafordæmi og fræðiskrif verið rannsökuð. 8  Hvað varðar 

lagarammann voru athuguð sjónarmið sem lágu til grundvallar lagasetningu um endurheimt 

verðmæta þrotabús og skyldu til þess að gefa bú upp til gjaldþrotaskipta. Þá voru ákvæði laga 

um hlutafélög og einkahlutafélög, skyldur stjórnenda þeirra, skaðabótaábyrgð aðila gagnvart 

þrotabúi og óheimila úthlutun fjármuna úr slíkum félögum rannsökuð með hliðsjón af sömu 

                                                 
4 Þegar vísað er til hfl. er einnig vísað til ehfl., nema annað sé tekið fram. 
5 Sé vísað til stjórnenda er átt við framkvæmdastjóra og stjórnarmenn í félagi, nema annað sé tekið fram. 
6 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 34-35 
7 Rannsókn sem byggir á hinni fræðilegu lagalegu aðferð á að veita „samfellda mynd af gildandi lögum“ auk þess 

að fela í sér nýnæmi og vera hæf til birtingar á ritrýndum vettvangi, sjá t.d. Aleksander Peczenik, „A Theory of 

Legal Doctrine“ (2010) 14 (1) Ratio Juris 79 og Terry Hutchinson og Nigel Dunchan, „Defining and Describing 

What We Do: Doctrinal Legal Research“ (2012) 17 (1) Deakin Law Review online. 
8 Jan M. Smits, „What is legal doctrine? On the aims and methods of legal-dogmatic research“ [2015] Maastricht 

University Faculty of Law - Maastricht European Private Law Institute, 14-15. 
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sjónarmiðum. Rýnt var í dómaframkvæmd þar sem leitað var svara við því við hvaða aðstæður 

þrotabú getur beint skaðabótakröfu að þriðja manni. Jafnframt var dómaframkvæmd könnuð 

varðandi möguleika þrotabús að krefjast endurgreiðslu og eftir atvikum skaðabóta úr hendi 

þeirra sem notið hafa óheimilla úthlutana úr félagi eða ef um er að ræða ógildan samning við 

tengdan aðila. Þá var litið framkvæmdar í Danmörku og Noregi eftir því sem talið var eiga við.  

Að auki var leitað til sérfræðinga sem hafa reynslu af framkvæmd gjaldþrotaskipta og óskað 

eftir viðhorfum þeirra um þau önnur lagaúrræði sem koma til skoðunar en riftunarreglur gþl. 

Sú rannsóknaraðferð sem hér er beitt kallast eigindleg rannsóknaraðferð í lögfræði (e. 

qualitative approaches to empirical legal research) en aðferðinni er beitt í vaxandi mæli í 

lögfræðirannsóknum. 9  Átti höfundur fundi með lögmönnunum, Erlendi Gíslasyni, Geir 

Gestssyni, Grími Sigurðssyni, Heiðari Ásberg Atlasyni og Hróbjarti Jónatanssyni. Jafnframt 

ræddi höfundur við tvo löggilta endurskoðendur, Alfreð Atlason og Þorstein Guðjónsson. 

 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Með efnistökum ritgerðarinnar verður leitast við að svara því með hvaða hætti er unnt að 

endurheimta verðmæti við gjaldþrotaskipti, í því skyni að hámarka verðmæti þrotabús, með 

öðrum lagaúrræðum en riftunarreglum XX. kafla gþl. Í samræmi við það verður uppbyggingu 

ritgerðarinnar hagað þannig að í öðrum kafla hennar verður þeim réttarreglum sem gilda um 

skiptastjóra lýst. Ástæða þess er að ritgerðin hverfist um lagaúrræði skiptastjóra til að gegna 

því hlutverki sínu að hámarka verðmæti þrotabús. 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður fjallað um riftunarreglur gþl. sem snúa að möguleikum 

þrotabús til þess að hnekkja ráðstöfunum sem þrotamaður hefur framkvæmt fyrir upphaf 

gjaldþrotaskipta. Greint verður frá hlutverki þeirra auk efni og eðli riftunar. Jafnframt verður 

vikið að endurgreiðslureglum gþl. og þýðingu málshöfðunarfrests í riftunarmálum.  

Meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar er að finna í fjórða, fimmta og sjötta kafla. Í fjórða 

kafla verður gerð grein fyrir möguleikum þrotabús til að krefjast skaðabóta. Leitast verður við 

að draga saman með heildstæðum hætti hver grundvöllur slíkra bótakrafna kann að vera og 

hvaða aðilar geti borið skaðabótaábyrgð gagnvart þrotabúi. Tilgangurinn er að leiða í ljós við 

                                                 
9 Sjá t.d. Lisa Webley, „Qualitative Approaches to Empirical Legal Research“ í Peter Cane og Herbert M. Kritzer 

(ritstj.) The Oxford handbook of empirical legal research (Oxford University Express 2012) 1-28; Urszula 

Jaremba og Elaine Dr. Mak, „Interviewing Judges in the Transnational Context“ [2014] Law and Method, 1-15; 

Í grein Jan M. Smits (n. 8), er því haldið fram að beiting legal dogmatic eða hinnar fræðilegu lagalegu aðferðar 

sé að mörgu leyti nauðsynlegur undanfari þess að unnt sé að beita öðrum rannsóknaraðferðum í 

lögfræðirannsóknum. Þannig sé nauðsynlegt að byrja á því að lýsa gildandi rétti og svo sé unnt að beita öðrum 

rannsóknaraðferðum, t.d. eigindlegum rannsóknaraðferðum. Höfundur tekur hér undir með Jan M. Smits. 
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hvaða aðstæður þrotabú getur beint skaðabótakröfu á hendur þriðja manni og þannig fengið 

bætt það tjón sem viðkomandi hefur valdið búinu.  

Í fimmta kafla verður fjallað um lagaúrræði sem standa þrotabúi til boða við endurheimt 

fjármuna sem hefur verið úthlutað án heimildar úr félagi fyrir upphaf gjaldþrotaskipta. Sjónum 

verður beint að rétti þrotabús til þess að krefjast endurgreiðslu á þeim fjármunum sem hefur 

verið úthlutað úr félagi með óheimilum hætti með dráttarvöxtum eða eftir atvikum skaðabóta.  

Í sjötta kafla verður skoðað í hvaða tilvikum samningar félags við tengda aðila geti talist 

ógildir samkvæmt 95. gr. a. hfl. Vikið verður að lagaúrræðum skiptastjóra í því samhengi og 

hvaða afleiðingar ógildir samningar félags við tengda aðila geta haft í för með sér.  

Að því leyti sem í ritgerðinni verða dregnar ályktanir eða komist að niðurstöðu um tiltekin 

efnisatriði mun slíkt vera gert jafnóðum og/eða stuttlega í lok hvers kafla samhengisins vegna. 

Það er því ekki aðeins í lokaorðum ritgerðarinnar sem er að finna ályktanir og helstu 

niðurstöður, heldur koma þær einnig fram í meginmáli. 
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2. Skiptastjóri 

2.1 Almennt 

Gjaldþrotaskipti fela í sér sameiginlega fullnustugerð allra kröfuhafa þrotamanns sem hefst við 

uppkvaðningu dómsúrskurðar um skiptin.10 Við uppkvaðningu þessa dómsúrskurðar verður til 

sjálfstæð lögpersóna, þrotabú, sem tekur við öllum fjárhagslegum réttindum og skyldum sem 

skuldari átti eða naut við uppkvaðningu úrskurðarins. 11  Samhliða skipar héraðsdómari 

skiptastjóra með bókun í þingbók. Þrotamaður er því sviptur forræði á búi sínu sem í staðinn 

er falið skiptastjóra, sem á eigin spýtur og eftir atvikum í samræmi við vilja kröfuhafa tekur 

þær ákvarðanir sem nauðsynlegar eru við meðferð þess. Því hefur verið haldið fram að hlutverk 

skiptastjóra sé í meginatriðum tvíþætt. Annars vegar felist hlutverk skiptastjóra í því að ná 

eignum búsins saman og koma þeim í verð, og eftir atvikum endurheimta verðmæti á grundvelli 

riftunar- og endurgreiðslureglna og á grundvelli annarra lagaúrræða, sbr. 1. mgr. 124. gr. gþl. 

Hins vegar beri skiptastjóra að taka afstöðu til réttinda annarra á hendur búi, grípa til varna ef 

nauðsyn krefur og taka ákvörðun um úthlutun verðmæta til þeirra sem eiga tilkall til greiðslu. 

Enda sé það markmið gjaldþrotaskipta að slíta tilvist þrotabúsins með því að greiða kröfuhöfum 

með eignum þess að því marki sem þær duga til greiðslu krafnanna.12 Að þessu sögðu ber að 

hafa í huga að það kann að vera þýðingarmikið fyrir hagsmuni kröfuhafa, að skiptastjóri hafi 

góða þekkingu á þeim reglum sem lúta að endurheimt verðmæta til þess að auka þær eignir 

sem koma til skiptanna. 

Í þessum kafla mun höfundur tæpa á nokkrum atriðum sem falla undir hlutverk skiptastjóra, 

einkum í tengslum við upplýsinga- og gagnaöflun og athugun á riftanlegum ráðstöfunum. Hér 

er ekki um tæmandi talningu að ræða heldur er henni eingöngu ætlað að vera til hægðarauka. 

 

2.2 Fyrirsvar fyrir þrotabú 

Á meðan á gjaldþrotaskiptum stendur fer skiptastjóri með forræði búsins og er einn bær um að 

ráðstafa hagsmunum og svara fyrir skyldur þess, sbr. 1. mgr. 122. gr. gþl. Þá gerir skiptastjóri 

samninga og aðra löggerninga fyrir hönd þrotabús og veitir því fyrirsvar fyrir dómstólum. 

Undantekningu frá fyrirsvari skiptastjóra er að finna í 130. gr. gþl. Samkvæmt ákvæðinu geta 

kröfuhafar eða þrotamaður sem er einstaklingur höfðað mál í eigin nafni á eigin kostnað til 

hagsbóta búinu, sbr. einnig Hrd. 17. nóvember 2005 í máli nr. 132/2005. Í tilvikum þar sem 

                                                 
10  Markús Sigurbjörnsson, Aðfarargerðir (Námssjóður lögmannafélags Íslands 1995) 24; Ása Ólafsdóttir, 

Handbók: Gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 17. 
11 Alþt. 1990, A-deild, þskj. 113 – 97. mál, um 72. – 74. gr.  
12 Ólafur Jóhannesson, Skiptaréttur (Hlaðbúð 1954) 89; Ása Ólafsdóttir (n. 10) 106; Viðar Már Matthíasson (n. 

2) 46. 
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skiptastjóri kýs að halda ekki tilteknum hagsmunum uppi er kröfuhöfum tækt að höfða mál. 

Nauðsynlegt er að slíkt mál sé höfðað í eigin nafni kröfuhafa og á eigin áhættu, sbr. Hrd. 23. 

janúar 2004 í máli nr. 489/2003, ella verður því vísað frá. Þá ber að hafa í huga að ákvæði 130 

gr. gþl. einskorðast við lánardrottna í tilviki gjaldþrota félaga og njóta því hvorki fyrrum 

stjórnarmenn né framkvæmdarstjórar félags slíkrar heimildar, sbr. t.d. Hrd. 30. apríl 2002 í 

máli nr. 187/2002. 

Að öðru leyti kemur skiptastjóri fram af hálfu búsins fyrir dómi og gerir samninga og aðra 

löggerninga í nafni þess. Þessu til viðbótar ber að hafa í huga ákvæði 2. mgr. 122. gr. gþl. sem 

felur í sér almenn fyrirmæli um starfsskyldur skiptastjóra. Ákvæðið vísar til atriða sem 

skiptastjóra ber að gæta við störf sín og er því ætlað að leggja grunn að viðmiði um það hvernig 

góður og gegn skiptastjóri eigi að bera sig að í starfi án þess að baka sér bótaábyrgð.13 Ætla 

verður að í hlutverki skiptastjóri felist því m.a. ákvarðanataka um málshöfðun. Skiptastjóri er 

því bær til þess að taka ákvörðun um höfðun riftunarmáls eða beitingu annarra lagaúrræða sem 

þrotabúinu kunna að vera tæk að lögum, svo sem höfðun skaðabótamáls samkvæmt ákvæðum 

hfl. og ehfl. þrátt fyrir að ákvæði þeirra kunni að gera ráð fyrir því að ákvörðunarvald sé í 

höndum hluthafafundar, sbr. 135. gr. hfl. og 109. gr. ehfl. Þetta var m.a. staðfest í Hrd. 20. 

desember 2007 í máli nr. 212/2007. Þar sagði í forsendum héraðsdóms sem staðfestar voru af 

Hæstarétti: 

 

Við gjaldþrotaskiptin eignaðist stefnandi [þrotabú V & Þ hf.] bótakröfur V & Þ hf. 

á hendur stjórnarmönnum félagsins, sbr. XII. kafla laga nr. 21/1991. Við úrskurð 

um gjaldþrotaskipti færðist forræði á félaginu yfir til skiptastjóra samkvæmt XIII. 

kafla laga nr. 21/1991 og var hann bær til ákvörðunartöku um málshöfðun í stað 

hluthafafundar samkvæmt 1. mgr. 135. gr. laga nr. 2/1995.  

 

Af þessu er ljóst að ákvæði á borð við 135. gr. hfl. koma ekki í veg fyrir að skiptastjóri geti 

haft uppi skaðabótakröfu á hendur stjórnendum, hluthöfum eða öðrum þeim sem tilgreindir eru 

í 134. gr. hfl. og kunna að hafa valdið þrotabúinu tjóni. Þrátt fyrir að ákvörðunarvaldið sé í 

höndum skiptastjóra getur hann þurft, beint eða óbeint, á fjárhagslegum stuðningi kröfuhafa að 

halda og þar með er ákvörðunarvaldið í raun oft hjá kröfuhöfum. 

 

                                                 
13 Ása Ólafsdóttir (n. 10) 151. 
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2.3 Athugun á ráðstöfunum fyrir úrskurðardag 

2.3.1 Upplýsinga- og gagnaöflun 

Áður er rakið að í hlutverki skiptastjóra felist m.a. að endurheimta verðmæti á grundvelli 

riftunarreglna og annarra lagaúrræða. Til að sinna því hlutverki er nauðsynlegt að hann afli 

upplýsinga og gagna um ráðstafanir þrotabús fyrir úrskurðardag. Samkvæmt 1. mgr. 80 gr. gþl. 

skal skiptastjóri taka við og varðveita skjöl sem hafa þýðingu fyrir gjaldþrotaskiptin. 

Í 1. mgr. 87. gr. gþl. er mælt fyrir um skyldu skiptastjóra til þess að afla upplýsinga um 

eignir og réttindi sem tilheyra þrotabúinu. Samkvæmt 3. mgr. ákvæðisins skal hann jafnframt 

grípa til ráðstafana sem tryggja að hann fái bókhaldsgögn þrotamanns í hendur. Skiptastjóri 

hefur ýmis úrræði samkvæmt gþl. til þess að afla upplýsinga og gagna um eignir og skuldir 

þrotabús. Í 1. mgr. 81. gr. laganna er mælt fyrir um skyldu þrotamanns og annarra sem honum 

tengjast til að veita skiptastjóra munnlegar upplýsingar. Forráðamenn félags falla einnig undir 

ákvæðið sem og þeir sem nákomnir eru þrotamanni í skilningi 3. gr. gþl.14 Samkvæmt 2. mgr. 

81. gr. getur skiptastjóri fært upplýsingar í skriflega skýrslu og krafist þess að viðkomandi 

staðfesti með undirritun sinni að efni hennar sé samkvæmt því sem hann viti sannast og réttast, 

að viðlögðum drengskap. Þá er í 82. gr. gþl. mælt fyrir um upplýsingaskyldu þeirra sem hafa 

eignir þrotabús í umráðum sínum. Sama skylda hvílir á opinberum stofnunum og öðrum 

stjórnvöldum og sýslunarmönnum, viðskiptabönkum, sparisjóðum og verðbréfamiðstöðvum, 

svo og öðrum sem haft geta vitneskju um eignir og skuldir þrotabús vegna viðskiptatengsla við 

þrotamann eða af öðrum sambærilegum ástæðum.15 Framangreindum aðilum ber að verða við 

kröfu skiptastjóra um upplýsingar eða gögn um málefni búsins. Verði þeir ekki við kröfu 

skiptastjóra getur hann farið þess á leit við héraðsdómara að hlutaðeigandi verði kvaddur fyrir 

dóm til að gefa skýrslu um málefnið, sbr. 2. mgr. 82. gr. og 3. mgr. 81. gr. gþl. Skiptastjóri 

hefur sömu heimild til að leita aðstoðar héraðsdómara varðandi umráðasviptingu eigna, sbr. 3. 

mgr. 82. gr. gþl.  

                                                 
14 Í 3. gr. gþl. er hugtakið nákomnir afmarkað að nokkru leyti. Ákvæðið er svohljóðandi: Orðið nákomnir er í 

lögum þessum notað um þá sem eftirfarandi tengsl standa milli: 1. hjón og þá sem búa í óvígðri sambúð, 2. þá 

sem eru skyldir í beinan legg eða fyrsta lið til hliðar, en með skyldleika er í þessu sambandi einnig átt við tengsl 

sem skapast við ættleiðingu eða fóstur, 3. þá sem tengjast með hjúskap eða óvígðri sambúð með sama hætti og 

um ræðir í 2. tölul., 4. mann og félag eða stofnun sem hann eða maður honum nákominn á verulegan hluta í [eða 

þar sem hann eða maður honum nákominn situr í stjórn eða stýrir daglegum rekstri], 5. [tvö félög eða stofnanir ef 

annað þeirra á verulegan hluta í hinu eða maður nákominn öðru þeirra á slíkan hluta í hinu, situr þar í stjórn eða 

stýrir daglegum rekstri], 6. menn, félög og stofnanir sem eru í sambærilegum tengslum og um ræðir í 1.–5. tölul.; 

Sjá einnig umfjöllun í Benedikt Bogason, „Um hugtakið nákomnir í gjaldþrotarétti“ (2016) 69 (2) Úlfljótur 105, 

114-121. 
15 Meðal félaga sem helst falla undir 82. gr. en eru ekki talin þar beinlínis upp eru tryggingafélög. 
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Varðandi eignakönnun er ennfremur mikilvægt að skiptastjóri skoði vel fasteigna-, 

ökutækja- og vinnuvélaskrá sem eru aðgengilegar í Creditinfo Lánstrausti hf. sem er eitt 

mikilvægasta tól skiptastjóra til þess að afla upplýsinga um eignir og réttindi þrotabús. Er þar 

hægt að nálgast upplýsingar um skráðar eignir, afsöl, veðbandayfirlit og skýrslu um tengda 

aðila. Slíkt þarfnast gjarnan frekari skoðunar ef eignum hefur verið ráðstafað nálægt frestdegi.16  

Samkvæmt 1. mgr. 87. gr. gþl. skal skiptastjóri tafarlaust eftir að úrskurður um 

gjaldþrotaskipti hefur verið kveðinn upp gera ráðstafanir til þess að svipta þrotamann umráðum 

eigna eða koma í veg fyrir að hann fari með þær á óheimilaðan hátt. Skal skiptastjóri eftir 

þörfum taka sjálfur við umráðum eigna þrotabúsins eða umsjón með þeim en þó er honum 

heimilt að láta þær vera áfram í vörslum annarra sem eru fúsir til þess að gæta þeirra á eigin 

áhættu. Þessar aðgerðir skiptastjóra eru nauðsynlegar til að fyrirbyggja grandleysi viðsemjanda 

þrotamanns eða annars sem hefur eignir búsins í sínum vörslum og koma í veg fyrir að þriðji 

maður geti eignast rétt á kostnað þrotabúsins. Við upphafsaðgerðir getur einnig verið gagnlegt 

að skoða vanskilaskrá, óska eftir uppflettingum úr Creditinfo Lánstrausti hf. og kanna hvort 

fyrir liggi fullnustugerðir líkt og árangurslaust fjárnám. Þessi atriði kunna að gefa vísbendingu 

um grandsemi þriðja manns. 

Það kann að hafa verulega þýðingu ef skiptastjóri ræðst ekki í framangreindar aðgerðir þegar 

í stað einkum með hliðsjón af málshöfðunarfrestinum til að höfða riftunarmál samkvæmt 148. 

gr. gþl. en höfða þarf dómsmál til að koma fram riftun áður en sex mánuðir eru liðnir frá því 

skiptastjóri átti þess kost að gera riftunarkröfuna. Til hliðsjónar vísast til Hrd. 8. desember 2014 

í máli nr. 757/2014 þar sem endurskoðandi var óþarflega lengi að afhenda bókhaldsgögn þar 

sem þau voru vistuð í gamalli tölvu með úreltu stýrikerfi. Við úrlausn á því hvenær skiptastjóri 

hefði fyrst átt þess kost að gera riftunarkröfu varð ekki litið framhjá því að í júní 2012 lá fyrir 

útprentaður listi yfir hreyfingar á bankareikningum félagsins. Hæstiréttur lagði því til 

grundvallar að skiptastjóra hefði verið í lófa lagið að afla sjálfur upplýsinga frá 

fjármálafyrirtækjum samkvæmt 1. mgr. 82. gr. gþl. í tengslum við riftanlegar greiðslur. 

Málshöfðunarfresturinn var því talinn liðinn þegar þrotabúið höfðaði málið í júlí 2013. Þá leiðir 

framangreindur dómur jafnframt í ljós að undantekningarreglan um frekari málshöfðunarfresti 

hefur verið túlkuð þröngt í dómaframkvæmd. Þess vegna er mikilvægt að skiptastjóri geri 

ráðstafanir til að tryggja að hann fái bókhaldsgögn í hendur strax eftir skipun sína, sbr. 3. mgr. 

87. gr. gþl. Um málshöfðunarfrestinn verður nánar fjallað um í kafla 3.5. 

                                                 
16 Meginreglan um frestdag kemur fram í 1. mgr. 2. gr. gþl. en hún er sú að frestdagur samkvæmt gþl. er sá dagur 

sem héraðsdómara berst beiðni um heimild til greiðslustöðvunar eða til að leita nauðasamnings eða krafa um 

gjaldþrotaskipti svo og dánardagur manns ef farið er með dánarbú hans eftir reglum gþl. 
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Af þessu er ljóst hvaða afleiðingar það hefur ef skiptastjóri sinnir ekki upplýsinga- og 

gagnaöflun innan ákveðins tíma varðandi athuganir á riftanlegum ráðstöfunum fyrir 

úrskurðardag. Skiptastjóri kann einnig að baka sér skaðabótaskyldu ef hann sinnir ekki þessum 

skyldum sínum með eðlilegum hætti og það veldur kröfuhöfum þrotabús tjóni, sbr. 4. mgr. 77. 

gr. gþl. 

 

2.3.2 Athugun á ráðstöfunum fyrir úrskurðardag 

Upplýsinga- og gagnaöflun skiptastjóra felst ekki aðeins í öflun upplýsinga um eignir búsins 

og kröfur á hendur því heldur verður skiptastjóri einnig að rannsaka hvort ráðstafanir og 

aðgerðir þrotamanns, sem farið hafa fram fyrir úrskurðardag, hafi verið eðlilegar eða hvort 

einhverjar þeirra kunni að hafa verið óvenjulegar og til þess fallnar að rýra verðmæti búsins. 

Hér getur t.d. verið um að ræða veðsetningu, greiðslu, ábyrgðaryfirlýsingu, eftirgjöf skulda og 

ábyrgðar o.s.frv. Hafi slíkar aðgerðir eða ráðstafanir verið framkvæmdar verður skiptastjóri að 

taka afstöðu til þess hvort unnt sé að hnekkja þeim, annaðhvort á grundvelli riftunarreglna XX. 

kafla gþl. eða með öðrum lagaúrræðum sem kunna að vera tæk. Í því sambandi getur verið 

mikilvægt að staðreyna hvort þrotamaður hafi verið ógjaldfær þegar aðgerðir eða ráðstafanir 

fóru fram, einkum við mat á því hvort honum hafi þá borið skylda til þess að gefa bú sitt upp 

til gjaldþrotaskipta, við mat á riftanleika ráðstafana og mögulegri bótaábyrgð. 

 

2.3.3 Hugtakið ógjaldfærni í tengslum við athugun á ráðstöfunum fyrir úrskurðardag 

Þegar félag hefur verið úrskurðað gjaldþrota getur skiptastjóri þurft að meta hvenær það hafi 

orðið ógjaldfært í tengslum við tímaskilyrði riftunarreglna XX. kafla gþl. og vegna mögulegra 

skaðabótakrafna. Þær aðstæður kunna að vera fyrir hendi að stjórnendur félags framkvæmi 

ráðstafanir þegar félag var ógjaldfært og þannig hafi þeir rýrt eignir þrotabúsins sem ella kæmu 

til sameiginlegrar fullnustu. Eins og nánar er rakið í kafla 4.3 kunna stjórnendur félags að baka 

sér skaðabótaskyldu hafi þeir vanrækt að gefa bú þess upp til gjaldþrotaskipta. Einnig getur sú 

staðreynd að félag hafi verið ógjaldfært á tilteknu tímamarki haft þýðingu við mat á 

skaðabótaskyldu stjórnenda vegna tiltekinna ráðstafanna. 

Hugtakið ógjaldfærni er samheiti yfir tvenns konar aðstöðu. Annars vegar felst í ógjaldfærni 

að skuldari getur ekki staðið í fullum skilum við lánardrottna sína þegar kröfur þeirra falla í 

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

skamms, sbr. 1. mgr. 64. gr. og 2. mgr. 65. gr. gþl. Þetta felur í sér ógreiðslufærni skuldara, þ.e. 

að hann skortir handbært fé til að standa skil á skuldbindingum sínum. Þrátt fyrir að skuldari 

eigi nægar eignir fyrir skuldum þá yrði hann talinn ógreiðslufær. Hann kann að eiga eignir sem 
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ekki er auðvelt að selja, jafnvel að þær verði ekki seldar öðruvísi en að reksturinn verði seldur 

í heilu lagi. 17 Hins vegar merkir ógjaldfærni þá aðstöðu þegar skuldir viðkomandi eru meiri en 

eignir hans. Það hefur einnig verið kallað neikvæð eignarstaða.18 

Í riti sínu skilgreinir Ása Ólafsdóttir prófessor hugtakið ógjaldfærni á þann veg að 

ógjaldfærni sé fyrir hendi ef skuldari er annaðhvort ógreiðslufær eða ef um er að ræða neikvæða 

eignastöðu.19 Í þessu felst að einungis annað þurfi að vera fyrir hendi. Deila má um hvort sú 

skilgreining sé í samræmi við dómaframkvæmd Hæstaréttar. Í þessu sambandi vísast til Hrd. 

28. apríl 2016 í máli nr. 578/2015 en við mat á hugtakinu ógjaldfærni sagði m.a.: 

 

Jafnvel þótt fyrir liggi samkvæmt ofangreindu að miklar blikur hafi verið á lofti varðandi 

greiðsluhæfi Milestone ehf. á fyrstu mánuðum ársins 2008 og að skuldir félagsins hafi 

verið orðnar hærri en markaðsverðmæti eigna undir lok fyrsta ársfjórðungs eða í byrjun 

annars ársfjórðungs 2008 verður við mat á hugtakinu gjaldfærni í skilningi XX. kafla laga 

nr. 21/1991 lagður til grundvallar sá mælikvarði sem stuðst er við í 64. gr. og 

upphafsorðum 2. mgr. 65. gr. laganna. Tekur þetta mið af því að ekki skiptir máli þótt 

andvirði eigna sé á tímabili lægra en nemur skuldum ef skuldari getur til framtíðar litið 

staðið í skilum með skuldir sínar. (áherslubr. höf.) 

 

Af þessu er ljóst að neikvæð eignastaða skuldara nægir ekki ein og sér, svo að skuldari verði 

talinn ógjaldfær. Sambærilega nálgun er að finna í Hrd. 5. júní 2014 í máli nr. 785/2013. Við 

mat á því hvort félag hafi verið greiðslufært á tilteknu tímabili, var litið til þess, að reikningsskil 

þess báru með sér að eignir þess á tímabilinu hefðu verið mun meiri en skuldir. Félagið naut 

einnig lánstrausts banka sem jafnframt hafði fallist á að fresta gjalddögum á lánum félagsins. 

Var félagið því talið greiðslufært þar sem það var talið geta staðið skil á skuldbindingum sínum. 

Ógjaldfærni var því ekki fyrir hendi. 

Hafa ber hugfast að þrátt fyrir að eignir séu meiri en skuldir þá kunna þær að vera 

illseljanlegar, svo sem sérhæfður tækjabúnaður. Óseljanlegar eignir geta því valdið 

greiðsluvanda eða gjaldþroti, þar sem eignir sem ekki er hægt að selja, skila skuldara engum 

fjármunum og getur hann þá ekki greitt niður skuldir sínar. 

Að þessu sögðu verður að telja að skuldari sé ekki ógjaldfær ef hann glímir einungis við 

tímabundna greiðsluerfiðleika eða ef eignastaða hans er neikvæð. Því til rökstuðnings hefur 

verið bent á að afar óheppilegt sé að líta eingöngu til stöðu eigna og skulda. Eðlilegra sé að 

                                                 
17  Réttarfarsnefnd, „Skýrsla réttarfarsnefndar um breytingu á gjaldþrotaskiptalögum í tengslum við áætlun 

AGS“ (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, september 2009) 10 

<https://www.government.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/Rettarfarsnefnd-AGS.pdf> 

skoðað 10. febrúar 2019. 
18 Ólafur Jóhannesson (n. 12) 89; Viðar Már Matthíasson (n. 2) 22. 
19 Ása Ólafsdóttir (n. 10) 13. 
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miða einnig við hvort skuldari geti greitt skuldir sínar þegar þær falla í gjalddaga og að 

erfiðleikar hans séu ekki tímabundnir.20 

 

2.3.4 Möguleg ráðning löggilts endurskoðanda 

Bókhald og reikningar þrotabús kunna að veita mikilvægar upplýsingar um aðgerðir og 

ráðstafanir sem gripið hefur verið til áður en til gjaldþrots kom. Þar sem bókhald og reikningar 

þrotabús kunna að vera í ólestri getur reynst afar erfitt fyrir skiptastjóra að fá heildaryfirsýn um 

stöðu þrotabúsins af þeim. Eins getur verið að bókhald og reikningar þrotabúsins gefi ranga 

mynd af stöðu þess. Ef eignir þrotabús eru verulegar eða málefni þess flókin getur skiptastjóri 

ráðið löggiltan endurskoðanda á kostnað búsins til aðstoðar, sbr. 1. mgr. 77. gr. gþl. Hefur slíkt 

raunar tíðkast hér á landi og er í samræmi við framkvæmd sem lengi hefur tíðkast í 

Danmörku.21 Til að forðast síðari gagnrýni kröfuhafa, verður að telja ráðlegt að skiptastjóri 

tilkynni kröfuhöfum um fyrirhugaða ráðningu endurskoðanda, þó honum sé það ekki beinlínis 

skylt að lögum.  

Ætla verður að síður séu forsendur til þess að ráða endurskoðanda ef þrotabú er nærri 

eignalaust nema kröfuhafar þess fari sérstaklega fram á það við skiptastjóra og ábyrgist um leið 

þann kostnað sem af því kann að hljótast. Má í þessu sambandi hafa hliðsjón af 1. mgr. 155. 

gr. gþl. Við ákveðnar aðstæður væri mögulega forsvaranlegt að skiptastjóri noti hluta af eignum 

búsins til að ráða endurskoðanda. Svo sem þar sem kröfuhafi lýsir sig reiðubúinn til að bera 

kostnað af frekari aðgerðum eða skiptastjóri telur að þrotabúið geti unnið til frekari réttinda 

með málshöfðun eða öðrum aðgerðum sem kunna að auka eignir búsins. 

Hlutverk endurskoðanda beinist alla jafna að því hvort bókhald og fjárrekstur þrotamanns 

hafi verið í samræmi við ákvæði laga um bókhald nr. 145/1994 (hér eftir skammstöfuð „bhl.“) 

og ákvæði hfl. eða eftir atvikum ehfl. Við slíka athugun gætu komið fram ábendingar um að 

bókhaldsskyldur aðili hafi ekki fært lögboðið bókhald en vanræki bókhaldsskyldur aðili að 

halda bókhald er um refsivert brot að ræða, sbr. 38. gr. bhl. Eins getur verið að skiptastjóri feli 

endurskoðanda að rannsaka hvort ráðstafanir eða aðgerðir þrotamanns fyrir skiptin hafi verið 

óvenjulegar og í ósamræmi við daglegan rekstur hans. Jafnframt getur verið að skiptastjóri óski 

eftir því að endurskoðandi kanni hvort færslur í bókhaldi þrotamanns bendi til undanskots á 

eignum eða fjármunum á ákveðnu tímabili fyrir frestdag, oft er miðað við tvö til þrjú ár. Þá 

                                                 
20 Viðar Már Matthíasson (n. 2) 189-190. 
21 Kjeldsen Henning og Lars Poulsen, „Konkursregnskaber“ í Niels Örgaard (ritsj.) Artikler om konkurs og 

tvangsakkord (FSRs Forlag 1984) 198; Sjá 12. gr. dönsku gjaldþrotalaganna (d. Konkursloven nr. 11 af 

06.01.2014). 
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getur skiptastjóri óskað eftir því að endurskoðandi leggi mat á hvort þrotamaður hafi verið 

ógjaldfær á tilteknu tímabili, hvort færslur í bókhaldinu gefi til kynna að á ferðinni séu 

gerningar sem kunna að vera riftanlegir á grundvelli XX. kafla gþl., geti leitt af sér mögulega 

skaðabótaskyldu eða feli í sér óheimila úthlutun fjármuna samkvæmt ákvæðum hfl. og ehfl. 

Hér getur t.d. verið um að ræða (a) mögulega gjafagerninga, (b) óeðlilegar færslur þar sem 

tilteknum kröfuhöfum búsins eða aðilum tengdum hinu gjaldþrota félagi hefur verið gert hærra 

undir höfði en eðlilegt er, (c) skuldajöfnuð, (d) veðsetningar og (e) greiðslur með óvenjulegum 

greiðslueyri.22 Skiptastjóri leggur í framhaldinu mat á það hvort unnt sé að rifta ráðstöfunum 

eftir reglum XX. kafla gþl. eða hvort beita þurfi öðrum tiltækum lagaúrræðum. 

  

                                                 
22 Við vinnslu ritgerðarinnar hafði höfundur undir höndum málsgögn í máli Hrd. 17. maí 2018 í máli nr. 325/2017. 

Þar var m.a. að finna skýrsluna „Milestone ehf. Rannsókn á bókhaldi og fjárrekstri Milestone ehf. á tímabilinu 22. 

júní 2007 – 18. september 2009“ sem endurskoðendafyrirtækið Ernst & Young ehf. hafði unnið fyrir skiptastjóra. 
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3. Riftun- og endurgreiðslureglur XX. kafla gþl. 

3.1 Almennt 

Í XX. kafla gþl. er sem fyrr segir að finna heimildir til riftunar tiltekinna ráðstafana þrotamanns 

og er um að ræða tæmandi talningu. Áður en til gjaldþrots kemur hefur skuldara oftast verið 

kunnugt um slæma fjárhagsstöðu sína í nokkurn tíma og ósennilegt er að honum takist að greiða 

skuldir eða standa skil á samningum við kröfuhafa. Við slíkar kringumstæður kann að vera að 

skuldari standi fremur skil á skuldum við kröfuhafa sem hann á í persónulegum tengslum við 

eða eru honum nákomnir. Slíkir aðilar kunna jafnframt að þrýsta á um greiðslu eða fara fram á 

betri tryggingu en þeir höfðu áður. Við þessar aðstæður kann einnig að vera hætta á að skuldari 

grípi til þess ráðs að skjóta eignum undan með það að markmiði að geta nýtt þær seinna. 

Framangreindar ráðstafanir sem skuldari grípur til í þessu skyni hafa verið taldar sérstaklega 

varhugaverðar23 enda kunna þær að rýra eignir búsins og um leið raska jafnræði kröfuhafa og 

rýra möguleika þeirra til fullnustu krafna sinna. 24  Skiptastjóri getur því að skilyrðum 

riftunarreglna gþl. fullnægðum rift þeim ráðstöfunum sem þrotamaður hefur framkvæmt 

skömmu fyrir upphaf skipta. Þá eru lögbundin skilyrði riftunar rýmri gagnvart aðilum sem eru 

nákomnir skuldara.  

Þó umfjöllunarefni ritgerðarinnar sé afmarkað við önnur lagaúrræði en riftun samkvæmt gþl. 

er samhengisins vegna nauðsynlegt að gera grein fyrir hlutverki riftunarreglnanna og þýðingu 

frestdags. Heimild til riftunar er jafnan háð því að ráðstöfun hafi verið framkvæmd á ákveðnu 

tímabili fyrir frestdag. Einnig verður vikið að reglum um endurgreiðslu riftanlegrar ráðstöfunar. 

Loks verður fjallað um málshöfðunarfresti í riftunarmálum.  

 

3.2 Hlutverk riftunarreglna og þýðing frestdags 

Það að kröfuhafar í þrotabúi njóti jafnræðis við úthlutun er grundvallarregla við 

gjaldþrotaskipti. Í þessu felst sú grundvallarhugsun gþl. að kröfuhafar njóti jafns réttar til 

greiðslna við úthlutun úr búinu.25 Frá meginreglunni er vikið með reglunum um skuldaröð, þó 

þær raski ekki því grundvallarsjónarmiði gþl. að gæta jafnræðis kröfuhafa. Til frekari skýringar 

á hlutverki riftunarreglna má segja að riftunarreglur geri þrotabúi kleift að ónýta með 

afturvirkum hætti ráðstafanir í þeim tilgangi að koma í veg fyrir mismunun kröfuhafa og draga 

fleiri eignir undir skiptin. Í þessu felst það markmið riftunarreglnanna að tryggja kröfuhöfum 

                                                 
23 Stefán Már Stefánsson, Íslenskur gjaldþrotaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 1982) 152-153; Viðar Már 

Matthíasson (n. 2) 65. 
24 Ása Ólafsdóttir, „Almenn skilyrði riftunar við gjaldþrotaskipti“ í Valtýr Sigurðsson (ritstj.), Stefánsbók Rit til 

heiðurs Stefáni Má Stefánssyni (Fons Juris 2018) 3. 
25 Viðar Már Matthíasson (n. 2) 64. 
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jafnan rétt til fullnustu, hvort sem að þau verðmæti sem endurheimt eru dugi til fullnustu krafna 

í heild eða að hluta. 

Almennt er heimild til riftunar háð því að ráðstöfun hafi farið fram á tilteknu tímabili, þ.e. 

6 til 24 mánuðum fyrir frestdag.26 Ekki er óraunhæft að langur tími geti liðið frá frestdegi til 

úrskurðardags gjaldþrotaskipta, hafi skuldari t.d. farið í greiðslustöðvun eða 

nauðsamningsumleitanir áður en krafist var gjaldþrotaskipta27 eða ef upphaflegri kröfu um 

gjaldþrotaskipti hefur verið hafnað og nauðsynlegt hefur verið að gera nýja kröfu um 

gjaldþrotaskipti. Verður því að telja að það auki mjög áhrif riftunarreglna að miða við tiltekið 

tímabil fyrir frestdag fremur en úrskurðardag. 

 

3.3 Efni og eðli riftunar 

3.3.1 Réttarfarsleg atriði og flokkun riftunarreglna 

Riftunarreglur gþl. gegna lykilhlutverki við endurheimt verðmæta í þrotabú. Eðli riftunar 

samkvæmt gþl. felur í sér að kröfugerð í dómsmáli um riftun ráðstafana getur ekki lotið að því 

að hnekkja þeim löggerningi, sem notaður hefur verið til þess að framkvæma hina riftanlegu 

ráðstöfun, heldur verður kröfugerðin að takmarkast við riftun þeirrar ráðstöfunar, sem beinlíns 

er riftanleg samkvæmt ákvæðum gþl. Í þessu felst til að mynda hafi skuld verið greidd með 

þeim hætti að skuldari og kröfuhafi geri með sér kaupsamning þar sem skuldarinn skuldbatt 

sig til að selja og kröfuhafinn til að kaupa bifreið og að kaupverð hennar sé greitt með því að 

kröfuhafinn gefi kvittun um greiðslu skuldarans á kröfu hans, þá myndi riftunarkrafan ekki 

beinast að fyrrnefndum kaupsamningi. Riftunarkrafan beinist einungis að hinni riftanlegu 

ráðstöfun, þ.e. greiðslu á skuld með þeim hætti sem gert var.28 Riftunarreglur gþl. eiga því fátt 

sameiginlegt með ógildingarreglum samningaréttar og riftunarreglum kröfuréttar og er 

framkvæmdin afar ólík.29 

Skiptastjóri hefur forræði á því hvort krafist er riftunar. Samkvæmt dómvenju hefur tíðkast 

að kröfugerð í riftunarmálum sé tvíþætt. Annars vegar að krafist sé riftunar á tiltekinni 

ráðstöfun eftir riftunarreglum gþl., og hins vegar er sett fram fjárkrafa um endurgreiðslu þeirra 

                                                 
26 Frá þessu eru þó undantekningar. Ákvæði 139. gr. gþl. tekur til ráðstafana eftir frestdag og 141. gr. felur ekki í 

sér tímanlegar viðmiðanir. 
27 Viðar Már Matthíasson (n. 2) 20, 65. 
28 sama heimild 68. 
29 sama heimild 70-71; Sjá þó athyglisverð ummæli Hæstaréttar í Hrd. 1. febrúar 2018 í máli nr. 720/2016. Þar 

sagði að því leyti, sem ákvæði riftunarreglna XX. kafla gþl. fela ekki annað í sér, verða almennar reglur kröfuréttar 

að gilda um riftun á grundvelli þeirra, þar á meðal um áhrif yfirlýsingar um hana. 
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fjármuna sem um ræðir eftir reglum 142. gr. gþl., eða eftir atvikum skila samkvæmt ákvæðum 

144. gr. gþl.30 

Þá hefur verið talið rökrétt að flokka riftunarreglurnar með tvennum hætti. Annars vegar í 

hlutlægar riftunarreglur og huglægar riftunarreglur. Hins vegar eftir því hvort þær beinast að 

ráðstöfunum sem hafa falið í sér skerðingu á eignum skuldara, aukningu á skuldum hans, eða 

mismunun milli kröfuhafa þannig að fullnusta á kröfum þeirra hefur reynst önnur en vera átti 

samkvæmt reglum gþl.31 Verður hér í framhaldinu vikið að fyrrnefndu flokkuninni. 

 

3.3.2 Hlutlægar riftunarreglur 

Hlutlægu riftunarreglurnar er að finna í 131. gr. – 138. gr. gþl. og fela í sér að sá sem ráðstöfunar 

nýtur kann að vera grandlaus um að gjaldþrot skuldara sé yfirvofandi. Reglurnar byggja að 

meginstefnu á því viðhorfi að líkur standi til að ráðstafanir, sem framkvæmdar eru á því 

tímamarki sem riftunarreglur taka til, séu gerðar vegna vitneskju eða gruns skuldara og þess er 

ráðstöfunar nýtur, um fjárhagserfiðleika skuldarans.32 Sem dæmi um ráðstafanir sem unnt er 

að rifta á grundvelli hinna hlutlæga riftunarreglna eru gjafagerningar (131. gr.),33 arfsafsal og 

afsal á rétti við fjárslit (132. gr.), greiðslur launa o.fl. til nákominna (133. gr.) og greiðslur á 

skuld með óvenjulegum greiðslueyri (134. gr.). Við beitingu hlutlægu riftunarreglnanna er 

rýmri tímafrestur þegar um er að ræða ráðstafanir til nákominna. Í tilviki gjafagerninga er 

fresturinn t.d. 24 mánuðir ef í hlut á aðili nákominn skuldara, sbr. 2. mgr. 131. gr. gþl. Ástæðan 

fyrir þessu er sú að talið hefur verið að meiri líkur séu á að um sé að ræða gjafagerning þegar 

ráðstöfun er til nákominna, sbr. t.d. Hrd. 27. febrúar 2014 í máli nr. 664/2013 og Hrd. 29. 

nóvember 2012 í máli nr. 208/2012. 

 

3.3.3 Huglægar riftunarreglur 

Huglægu riftunarreglurnar eru í 139. gr. og 141. gr. gþl. Þær eru huglægar að því leyti að 

skilyrði er að sá sem hafði hag af ráðstöfuninni hafi verið grandsamur. Í 139. gr. er gerð krafa 

um grandsemi þess er fékk greiðslu um að fram hafi komið beiðni um heimild til 

greiðslustöðvunar, til að leita nauðasamnings eða krafa um gjaldþrotaskipti. Samkvæmt 141. 

                                                 
30 Í Hrd. 24. febrúar 2011 í máli nr. 328/2010 var staðfest að þrotabú hefði lögvarða hagsmuni af því að fá leyst 

úr kröfu um riftun, þótt henni fylgdi ekki krafa um greiðslu úr hendi riftunarþola og vísaði þar til Hrd. 30. apríl 

1998 í máli nr. 309/1997. 
31 Viðar Már Matthíasson (n. 2) 74. 
32 sama heimild 193. 
33 Sala á yfirverði kann að vera gjafagerningur, sbr. t.d. Hrd. 29. nóvember 2012 í máli nr. 208/2012, Hrd. 7. 

febrúar 2013 í máli nr. 457/2012 og Hrd. 10. september 2015 í máli nr. 3/2015. Sala á undirverði kann einnig að 

vera gjafagerningur, sbr. t.d. Hrd. 6. desember 2001 í máli nr. 210/2001 auk niðurfelling ábyrgða, sbr. t.d. Hrd. 

10. maí 2012 í máli nr. 518/2011. 
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gr. þarf sá sem hag hafði af ráðstöfun að hafa verið grandsamur um tilvist þeirra skilyrða sem 

lýst er í ákvæðinu. Skilyrði um grandsemi lýtur samkvæmt þessu að þeim sem hag hafði af 

ráðstöfun en á hinn bóginn skiptir ekki máli hvort skuldaranum sjálfum var eða mátti vera 

kunnugt um að skilyrði ákvæðisins hafi verið til staðar á þeim tíma sem ráðstöfun fór fram. 

Meginreglan samkvæmt 1. mgr. 139. gr. gþl. er að greiðsla skuldar eftir frestdag sé riftanleg 

nema þær undantekningarreglur sem koma fram í ákvæðinu eigi við um greiðslu hennar. 

Ákvæði 141. gr. gþl. felur í sér að krefjast má riftunar ráðstafana sem eru ótilhlýðilegar með 

þeim hætti sem lýst er í ákvæðinu og hins vegar að sá sem naut ráðstöfunarinnar hafi verið 

grandsamur. Með hliðsjón af dómaframkvæmd má draga þá ályktun að ráðstafanir gagnvart 

nákomnum verði fremur taldar ótilhlýðilegar en gagnvart öðrum ótengdum aðilum, sbr. Hrd. 

30. mars 2010 í máli nr. 427/2009. Hvað varðar seinna skilyrðið má einnig leggja til 

grundvallar að nákomnir verði frekar taldir grandsamir um fjárhag skuldara en einhverjir sem 

ekki standa í slíkum slíkum tengslum við þrotamann. 34  Þá felur 141. gr. gþl. ekki í sér 

tímanlegar viðmiðanir, sbr. t.d. dóm Landsréttar 9. nóvember 2018 í máli nr. 181/2018 þar sem 

unnt var að rifta ráðstöfunum á grundvelli 141. gr. gþl. sem áttu sér stað rúmum 43 mánuðum 

fyrir frestdag.  

 

3.4 Endurgreiðsla riftanlegrar ráðstöfunar 

Af endurgreiðslureglum XX. kafla gþl. leiðir að sá sem þarf að þola riftun, skal endurgreiða 

þrotabúi fé sem svarar til þeirra verðmæta er hann hlaut, en þó aldrei meira en sem nemur tjóni 

búsins. Þegar stuðst er við endurgreiðslureglur 142. gr. gþl. um óréttmæta auðgun er litið til 

hagsmuna riftunarþola, og krafan færð til fjárhæðar sem auðgun hans hefur numið.35 Ef riftun 

fer fram með stoð í 131. gr. – 138. gr. gþl. á riftunarþoli að greiða þrotabúinu fé sem svarar til 

þess sem greiðsla þrotamannsins hefur orðið honum að notum, en þó ekki hærri fjárhæð en 

nemur tjóni búsins. Þetta getur þó leitt til þess að fallist sé á riftun en sýknað af fjárkröfu, hafi 

riftunarþoli ekki auðgast á hinni riftanlegu ráðstöfun. Einnig hefur verið talið að draga verði 

frá endurgreiðslukröfu verðmæti þeirra hagsbóta sem þrotamaður hefur notið úr hendi 

riftunarþola eftir ráðstöfun, sbr. t.d. Hrd. 19. febrúar 2015 í máli nr. 483/2014 og Hrd. 5. 

október 2006 í máli nr. 81/2006. Verður því að líta til þess hvort um hafi verið að ræða 

áframhaldandi viðskipti við þrotamann þar sem riftunarþoli hefur afhent þrotamanni verðmæti 

eftir hina riftanlegu ráðstöfun en ekki fengið andvirði þeirra greitt við gjaldþrot. Framangreind 

                                                 
34 Benedikt Bogason (n. 14) 105, 111. 
35 Ása Ólafsdóttir (n. 24) 7. 
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auðgunarregla á ekki við ef krafa um riftun er byggð á 139. eða 141. gr. gþl., eða ef um er að 

ræða grandsemi eða saknæma háttsemi þá skipta afdrif verðmæta ekki máli vegna fjárkröfunnar. 

Gæti þrotabúið þá átt rétt á skaðabótum þrátt fyrir að enginn auðgun hafi átt sér stað. 

Skaðabótakröfur eru almennt hærri þar sem þær miða við það tjón sem búið hefur orðið fyrir 

og þannig stöðu þrotabúsins en ekki auðgun riftunarþola.36 

Í 1. og 3. mgr. 142. gr. gþl. eru reglur sem kveða á um að ef sá, sem ráðstöfunar hefur notið, 

sé grandsamur um riftanleika hennar, þó svo að riftun fari fram á grundvelli hlutlægra 

riftunarreglna, þá eigi hann að greiða þrotabúinu skaðabætur, svo og ef riftun fer fram á 

grundvelli 139. gr. eða 141. gr. gþl. Séu skilyrði fyrir því að krefjast endurgreiðslu auðgunar 

eða skaðabóta, þá hefur þrotabú val um það hvors það krefst. Gengið hefur verið út frá því að 

ekki eigi að skipta máli fyrir bótakröfu þrotabús, ef hlutur hefur skemmst eða farist af tilviljun 

eða verið stolið. Slíkt á að vera á ábyrgð riftunarþolans.37 Er því hægt að krefjast skaðabóta úr 

hendi riftunarþolans að því gefnu að háttsemi hans sé saknæm. Yrði því slík krafa byggð á 

reglum skaðabótaréttarins. 

Gæta þarf að því að samkvæmt 142. gr. gþl. skal kröfu um endurgreiðslu vera beint að þeim 

aðila sem var ívilnað með ráðstöfuninni. Við vissar aðstæður er unnt að krefjast endurgreiðslu 

úr hendi þriðja manns sem fengið hefur verðmæti framseld, sbr. 146. gr. gþl. Kröfugerðin er 

því með þeim hætti að krafist er riftunar á tiltekinni ráðstöfun og síðan sett fram fjárkrafa sem 

miðast annað hvort við (a) endurgreiðslu auðgunar þess sem þarf að þola riftun ellegar (b) 

skaðabætur vegna tjóns búsins. Reglan kemur skýrt fram í Hrd. 20. desember 2007 í máli nr. 

212/2007 þar sem kröfugerðin var byggð upp á sama grundvelli og hér er lýst, sbr. 142. gr. gþl. 

Auk þess beindi þrotabú VÞ ehf. skaðabótakröfu að fyrrum framkvæmdastjóra félagsins og var 

vísað til almennra reglna skaðabótaréttar. Í málinu var ekki fallist á að beina fjárkröfunni, er 

laut að endurgreiðslu auðgunar vegna riftunar, að öðrum en félaginu T ehf. sem hafði hag af 

ráðstöfuninni. Allt að einu taldi dómurinn að fyrrum framkvæmdastjóri VÞ ehf. skyldi bera 

ábyrgð in solidum með félaginu á greiðslu hinnar óréttmætu auðgunar á grundvelli almennu 

skaðabótareglunnar og 1. mgr. 134. gr. hfl. Við sakarmatið lagði dómurinn áherslu á stöðu 

framkvæmdastjórans í viðskiptunum og taldi að ekki yrðu leiddir í ljós hagsmunir af 

umræddum viðskiptum aðrir en framkvæmdastjórans persónulega.  

Framangreint leiðir í ljós að kröfu um endurgreiðslu verður eingöngu beint að riftunarþola. 

Á hinn bóginn er unnt að beina skaðabótakröfu að þriðja manni, sem ekki naut góðs af hinni 

                                                 
36 Viðar Már Matthíasson (n. 2) 196. 
37 sama heimild 204. 
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riftanlegu ráðstöfun, svo sem framkvæmdastjóra í félagi, sbr. Hrd. 20. desember 2007 í máli 

nr. 212/2007. Hið sama hefur verið talið eiga við um hluthafa í félagi, sbr. t.d. dóm Landsréttar 

14. desember 2018 í máli nr. 155/2018. Fjallað verður um skaðabótakröfur þrotabús í 4. kafla 

ritgerðarinnar. 

 

3.5 Málshöfðunarfrestir 

Líkt og áður hefur komið fram ná flestar riftunarreglur XX. kafla gþl. eingöngu til ráðstafana 

sem framkvæmdar hafa verið innan nánar tilgreinds tímabils fyrir eða eftir frestdag. 38 

Heimildir þrotabús til riftunar eru jafnframt háðar þeim takmörkunum að höfða verður 

dómsmál innan málshöfðunarfrests 148. gr. gþl. Segir í 1. mgr. ákvæðisins að ef höfða þurfi 

dómsmál til að koma fram riftun skuli það gert áður en sex mánuðir eru liðnir frá því að 

skiptastjóri átti þess kost að gera riftunarkröfuna. Frestur þessi byrjar þó aldrei að líða fyrr en 

við lok kröfulýsingarfrests. Rökin fyrir því að stuðst er við þetta tímamark eru fyrst og fremst 

þau að það er fyrst þá sem skiptastjóra verður ljóst hverjir hafi hagsmuna að gæta í þrotabúinu 

og hverjir kunni að ábyrgjast greiðslu kostnaðar af dómsmáli.39 Í dómaframkvæmd hefur síðan 

þróast sú regla að málshöfðunarfrestur byrji ekki að líða fyrr en á fyrsta skiptafundi ef þrotabú 

hefur ekkert handbært fé til að standa að málsókn. Ástæðan fyrir þessu er sú að á fyrsta 

skiptafundi getur skiptastjóri borið undir kröfuhafa hvort þeir vilji ábyrgjast kostnað af málsókn, 

sbr. Hrd. 19. nóvember 2013 í máli nr. 703/2013 og Hrd. 27. ágúst 2015 í máli nr. 495/2015.40 

Að baki málshöfðunarfresti 148. gr. gþl. búa þau rök að nauðsynlegt sé að koma í veg fyrir 

óvissu viðsemjanda þrotamanns um hvort þrotabú muni una ráðstöfun hans sem fram fór fyrir 

upphaf gjaldþrotaskipta. Með málshöfðun til riftunar á ráðstöfun þrotamanns lýsir þrotabú 

skýrri afstöðu sinni til slíkrar ráðstöfunar, þótt máli sé síðan vísað frá dómi eða það fellt niður. 

Líta verður svo á að við frávísun eða niðurfellingu máls, sem þrotabú hefur höfðað til riftunar 

á ráðstöfun þrotamanns hefjist aftur sex mánaða frestur handa því til að höfða nýtt mál í sama 

skyni, sbr. Hrd. 1. september 2003 í máli nr. 257/2003. Málshöfðunarfrestur telst rofinn þegar 

mál hefur verið höfðað, þ.e. með birtingu stefnu, sbr. 93. gr. laga um meðferð einkamála nr. 

91/1991 (hér eftir skammstöfuð „eml.“). 

                                                 
38 Hafa ber í huga að 141. gr. gþl. fellur utan hér en ákvæðið gerir engan áskilnað um að ráðstöfun hafi átt sér stað 

á tilteknum tíma fyrir frestdag. 
39 Viðar Már Matthíasson (n. 2) 221. 
40 Sambærilega niðurstöðu er að finna í Hrd. 30. júní 1992 í máli nr. 257/1992 og Hrd. 3. nóvember 1995 í máli 

nr. 357/1995. 
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Ef mál til riftunar tiltekinnar ráðstöfunar er ekki höfðað innan málshöfðunarfrests 148. gr. 

gþl. verður riftun ekki fram komið, hvorki gegn þeim er ráðstöfun naut né þriðja manni.41 Sé 

mál höfðað eftir að málshöfðunarfrestur er liðinn hefur í dómaframkvæmd verið lagt til 

grundvallar að það skuli sæta frávísun, sbr. t.d. sbr. Hrd. 30. mars 2006 í máli nr. 155/2006. Á 

hinn bóginn má benda á Hrd. 22. september 2008 í máli nr. 469/2008 þar sem var staðfest að 

máli verður ekki vísað frá ex officio sé þing sótt af hálfu þess sem nýtur ráðstöfunarinnar og ef 

sá aðili hefur ekki uppi málsástæður sem lúta að málshöfðunarfresti.  

Aðstæður kunna að vera með þeim hætti að ekki sé hægt að krefjast riftunar samkvæmt XX. 

kafla gþl. og endurgreiðslu auðgunar eða skaðabóta við endurheimt verðmæta við 

gjaldþrotaskipti á grundvelli ákvæða kaflans. Einnig getur verið að önnur lagaúrræði kunni að 

leiða til betri niðurstöðu fyrir þrotabúið eða að unnt sé að beina málsókn að fleirum en einungis 

riftunarþola. Kemur þá til skoðunar hvaða lagaúrræðum unnt sé að beita við slíkar aðstæður. 

Þar ber einkum að nefna almennar reglur skaðabótaréttar, skaðabótaákvæði hfl. og ehfl. og 

ákvæði þeirra laga um rétt til endurgreiðslu fjármuna sem hefur verið úthlutað með ólögmætum 

hætti eða ráðstafað á grundvelli samnings við tengda aðila sem reynist ógildur. Leitast verður 

við að gera grein fyrir umræddum lagaúrræðum í næstu köflum sem eru meginumfjöllunarefni 

ritgerðar þessar. 

  

                                                 
41 Viðar Már Matthíasson (n. 2) 224. 
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4. Skaðabótaréttur þrotabús 

4.1 Almennt 

Áður er rakið, að ráðstafanir sem þrotamaður hefur framkvæmt fyrir gjaldþrot kunni að rýra 

eignir búsins sem annars hefðu komið til sameiginlegrar fullnustu. Við endurheimt verðmæta 

er hugsanlegt að þrotabú geti beint skaðabótakröfu að þriðja manni og þannig fengið tjón sitt 

bætt.42 Grundvöllur skaðabótakröfu felst í því að fullnægt sé þeim skilyrðum sem eiga við 

samkvæmt þeirri reglu sem gildir um bótagrundvöllinn í hverju tilviki. Um er að ræða fjóra 

kosti sem geta verið til staðar til að byggja skaðabótakröfu á vegna háttsemi tjónvalds, þ.e. 

sakarregluna, reglur um hlutlæga ábyrgð, regluna um vinnuveitendaábyrgð og 

sakarlíkindaregluna.43 Bótagrundvöllurinn við þær aðstæður sem koma hér til skoðunar getur 

byggst á almennum reglum skaðabótaréttarins eða á 134. gr. hfl., sbr. 108. gr. ehfl. eða eftir 

atvikum á ákvæðum skaðabótalaga nr. 50/1993 (hér eftir skammstöfuð „skbl.“). Helsti kostur 

skaðabótakrafna umfram beitingu riftunarreglna gjaldþrotaréttar er sá að ólíkt riftunarreglum 

gþl. er beiting skaðabótakröfu ekki háð sérstökum málshöfðunarfresti, sbr. Hrd. 11. júní 1987 

í máli nr. 134/1986 né tímaskilyrðum öðrum en þeim er leiða af ákvæðum laga um fyrningu 

kröfuréttinda nr. 150/2007 og eftir atvikum reglum um tómlæti. Sem dæmi um þetta má nefna 

Hrd. 17. maí 2018 í máli nr. 325/2017. Þar krafðist þrotabú M ehf. skaðabóta úr hendi K, S, G 

og I vegna greiðslna M ehf. til I á árunum 2006 og 2007 en málið var höfðað í nóvember 2010.  

Af dómaframkvæmd má ráða að ekki er útilokað, þrátt fyrir að ráðstöfun kunni að vera 

riftanleg, að hlutaðeigandi aðili sem riftunarkrafa kynni að beinast gegn, verði talinn 

bótaskyldur og dæmdur til að greiða skaðabætur í sérstöku skaðabótamáli, þrátt fyrir að hann 

hafi ekki verið dæmdur samkvæmt reglum gþl.44 Einnig getur komið til greina, þrátt fyrir að 

ráðstöfun kunni að vera riftanleg, að þrotabú geti höfðað skaðabótamál á hendur öðrum en 

mögulegum riftunarþola, sbr. t.d. dóm Landsréttar 14. desember 2018 í máli nr. 155/2018. Þá 

kann að vera að unnt sé að hafa uppi skaðabótakröfu samhliða kröfu um riftun, sbr. Hrd. 20. 

desember 2007 í máli nr. 212/2007. Í málinu krafðist þrotabú VÞ hf. riftunar á gjafagerningi 

félagsins í tengslum við sölu á vörubirgðum þess til VB ehf. Var þess jafnframt krafist að VB 

ehf. yrði gert að endurgreiða þrotabúinu upphæð sem svaraði til mismunar sem var á kaupverði 

og mati dómkvaddra matsmanna. Þrotabú VÞ hf. beindi einnig skaðabótakröfu sömu fjárhæðar 

að G, sem gegnt hafði stöðu stjórnarmanns og framkvæmdastjóra VÞ hf. Var sú krafa reist á 

almennu skaðabótareglunni og 1. mgr. 134. gr. hfl. 

                                                 
42 Viðar Már Matthíasson (n. 2) 75. 
43 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur 1 (Bókaútgáfan Codex 2015) 93. 
44 Viðar Már Matthíasson (n. 2) 75. 
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Ekki er um auðugan garð að gresja varðandi þetta lagaúrræði í fræðiskrifum. Ástæða þess 

kann að vera tilvist hinna sérstöku riftunarreglna gþl. sem hafa þann tilgang að gera þrotabúi 

kleift að endurheimta verðmæti við gjaldþrotaskipti. Þá eru riftunarreglurnar, eins og áður var 

rakið, að mestu leyti hlutlægar þar sem ekki þarf að sýna fram á huglæga afstöðu og grandsemi. 

Af þeirri ástæðu þarf ekki að sanna sök hlutaðeigandi aðila.  

Hér í framhaldinu verður fjallað um almennar skaðabótareglur í tengslum við skaðabótarétt 

þrotabús. Fyrst verður sjónum beint að grundvelli mögulegrar skaðabótakröfu og hvaða aðilar 

geti borið skaðabótaábyrgð gagnvart þrotabúi. Lagt hefur verið til grundvallar að stjórnendur 

hlutafélaga og einkahlutafélaga, starfsmenn, endurskoðendur, hluthafar og móðurfélag geti 

verið skaðabótaskyldir gagnvart því við vissar aðstæður. Einblínt verður á sakarmatið og því 

ekki vikið sérstaklega að öðrum skilyrðum skaðabótaréttarins. Við mat á saknæmi stjórnenda, 

þ.e. stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, verður áhersla lögð á trúnaðarskylduna og skyldu 

félagsstjórnar til þess að afhenda bú félags til gjaldþrotaskipta. Jafnframt verður fjallað um 

áhrif þess hafi hluthafafundur tekið ákvörðun um að beita ekki skaðabótaábyrgð fyrir gjaldþrot. 

Auk þess verður í stuttu máli vikið að tilvist stjórnendatryggingar. Loks verður í niðurlagi 

kaflans að finna samantekt á viðfangsefni hans. 

 

4.2 Grundvöllur skaðabótakröfu þrotabús 

4.2.1 Sakarreglan 

Sakarreglan er meginreglan um bótagrundvöll í þeim skilningi að algengast er að 

skaðabótaábyrgð sé reist á henni og gildir hún um bótagrundvöllinn nema kveðið sé á um annað 

í lögum.45 Þótt reglan sjálf sé ekki lögfest þá er vísað til hennar í fjölda ákvæða íslenskra laga, 

sbr. t.d. 1. mgr. 134. gr. hfl. og 1. mgr. 108. gr. ehfl. þar sem lagt er til grundvallar að ásetningur 

eða gáleysi sé skilyrði skaðabótaábyrgðar. Skilgreining fræðimanna á sakarreglunni er 

svohljóðandi: 

 

Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum (þ.e. af 

ásetningi eða gáleysi) og ólögmætum hætti, enda sé tjónið sennileg afleiðing af 

hegðun hans og raskar hagsmunum sem verndaðir eru með skaðabótareglum. Það 

er og skilyrði að sérstakar huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um tjónvald, 

svo sem æska eða skortur á andlegu heilbrigði.46 

 

                                                 
45 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson (n. 43) 93. 
46 sama heimild 50. 
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Af framangreindri skilgreiningu leiðir að eftirfarandi skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo 

skaðabótaábyrgð verði talin vera fyrir hendi. Í fyrsta lagi þarf háttsemi, athöfn eða athafnaleysi, 

að vera ólögmæt. Í öðru lagi þarf háttsemi að vera saknæm. Jafnframt þarf tjón að vera til staðar 

sem á rætur sínar að rekja til hinnar saknæmu háttsemi og að vera sennileg afleiðing hennar. 

Þá er það einnig skilyrði að orsakatengsl séu fyrir hendi, að hagsmunir séu verndaðir og að 

sérstakar huglægar afsökunarástæður eigi ekki við. 

Mat á því hvort háttsemi sem tjóni hefur valdið sé saknæm, snýr að því að staðreyna hvort 

sá sem olli háttseminni, tjónvaldur, hefði átt að hegða sér á annan veg í aðdraganda tjónsins 

eða á því andartaki þegar tjónið varð.47 Mælikvarðinn bonus pater familias, hefur lengi verið 

lagður til grundvallar í skaðabótarétti við mat á því hvort tjónvaldur hafi sýnt af sér saknæmi. 

Er háttsemi tjónvalds þá borin saman við þá háttsemi sem gegn og skynsamur maður hefði 

viðhaft við tilteknar aðstæður. Ef tjónvaldur hegðaði sér á annan hátt og tjónið verður rakið til 

þess fráviks, yrði hann bótaskyldur.48 Bonus pater familias mælikvarðinn hefur sætt gagnrýni 

á undanförnum áratugum vegna takmarkana sem á honum eru. Góður og gegn maður getur gert 

mistök sem ekki er gert ráð fyrir að hann geri samkvæmt mælikvarðanum. Hefur bonus pater 

familias mælikvarðinn af þessum sökum verið útvíkkaður að svokölluðum vir optimus. Er þá 

miðað við þann fullorðna mann sem best hefði hagnýtt sér þá þekkingu sem til var á 

viðkomandi sviði.49  

Aukin regluvæðing í íslenskum rétti hefur leitt til þess að fleiri og fleiri skráðar 

hátternisreglur liggja fyrir um það hvernig menn eigi að hegða sér á tilteknum sviðum. Hefur 

þessi aukna regluvæðing skapað forsendur fyrir því að hverfa frá bonus pater familias 

mælikvarðanum í vaxandi mæli.50 Til þess að staðreyna hvaða háttsemi tjónvaldur hefði átt að 

viðhafa er einfaldlega unnt að horfa til þeirrar skráðu hátternisreglu er á við um hlutaðeigandi 

aðstæður. Þegar ekki eru til staðar skráðar hátternisreglur er unnt að líta til fordæma dómstóla 

og annarra úrlausnaraðila um það hvaða háttsemi sé viðurkennd á viðkomandi sviði. Hefur 

þessi aðferðarfræði verið nefnd reglufest saknæmi.  

Hér í framhaldinu verður fjallað um grundvöll skaðabótaábyrgðar samkvæmt 1. mgr. 134. 

gr. hfl. en ákvæðið miðar við að sök sé grundvöllur skaðabótaábyrgðar. Rétt er að árétta að á 

grundvelli almennra reglna skaðabótaréttar geti almennt hver sem er bakað sér 

skaðabótaskyldu gagnvart þrotabúi.  

                                                 
47 Jan Hellner, Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt (Norstedts Juridik 2014) 122. 
48 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson (n. 43) 104. 
49 sama heimild 105-106. 
50 sama heimild 106-107; Jan Hellner, Marcus Radetzki (n. 47) 123. 
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4.2.2 Skaðabótaábyrgð stjórnenda 

Í 1. mgr. 134. gr. hfl. er fjallað um skaðabótaábyrgð stjórnenda gagnvart hlutafélagi. 

Samkvæmt ákvæðinu getur hlutafélag öðlast skaðabótakröfu á hendur stofnendum, 

stjórnarmönnum, framkvæmdastjórum, endurskoðendum, skoðunarmönnum, matsmönnum og 

rannsóknarmönnum, vegna þess tjóns sem þeir valda félaginu eða þrotabúi þess í störfum 

sínum, hvort sem er af ásetningi eða gáleysi.51 Sambærilegt ákvæði er að finna í 1. mgr. 108. 

gr. ehfl. en það tekur þó ekki til matsmanna.  

Af orðalagi 1. mgr. 134. gr. hfl. verður ráðið að ásetningur eða gáleysi er forsenda þess að 

til skaðabótaskyldu stofnist hvort sem um athafna- eða vanrækslubrot er að ræða. Í 

athugasemdum frumvarps er varð að lögum nr. 32/1978 kemur fram að einungis sé um að ræða 

skírskotun til almennra skaðabótareglna.52 Af þessu er ljóst að bótaskylda samkvæmt ákvæðinu 

byggir á sakarreglu skaðabótaréttarins.53 Tilgangurinn með því að lögfesta sérstaka reglu um 

skaðabótaábyrgð á sviði félagaréttar var einkum sá að gera réttarstöðu stjórnenda skýrari sem 

og að hafa fyrirbyggjandi áhrif í tengslum við skaðabótaábyrgð þeirra.54 Vissulega felur reglan 

í sér áréttingu til stjórnenda um að gæta þess við störf sín að valda hvorki félaginu né öðrum 

tjóni.55  

Ákvæði 134. gr. hfl. á rætur að rekja til dansks réttar en sambærilega reglu um 

skaðabótaskyldu stjórnenda er að finna í 361. gr. dönsku hlutafélagalaganna (d. Selskabsloven 

nr. 1089 af 14.09.2015). Ákvæðið tekur einnig til þess þegar hluthafi, kröfuhafi eða þriðji 

maður verður fyrir tjóni vegna brots á reglum félagaréttarins eða samþykktum félagsins. Þá 

kemur fram í 363. gr. dönsku hlutafélagalaganna að lækka megi skaðabætur samkvæmt 361. 

gr. ef það yrði talið sanngjarnt með hliðsjón af sök, umfangi tjónsins og aðstæðum almennt. 

Slíkt er í samræmi við 3. mgr. 134. gr. hfl. en þar segir að færa megi bótafjárhæð niður með 

hæfilegu tilliti til þess hve mikil sökin var og tjónið, til efnahags tjónvalds og annarra atvika. Í 

2. mgr. 362. gr. dönsku hlutafélagalaganna er jafnframt kveðið á um solidaríska ábyrgð ef 

nokkrir aðilar eru sameiginlega dæmdir skaðabótaskyldir, sbr. t.d. UFR 2007.497H þar sem 

stjórn gjaldþrota félags var dæmd skaðabótaskyld gagnvart lánardrottnum þess.  

Fjallað verður um sakarmat stjórnenda í kafla 4.3. Hér í framhaldinu verður vikið að því í 

hvaða tilvikum þrotabú getur átt skaðabótakröfu á hendur öðrum en stjórnendum samkvæmt 

                                                 
51 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 373. 
52 Alþt. 1977-1978, A-deild, þskj. 51 – 49. mál, Um VX. kafla. 
53 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 373. 
54 Bernhard Gomard, „Board Members’ Liability for Damages“ (1984) 28 Scandinavian Studies in Law 45, 49-

50. 
55 Birgir Örn Guðmundsson, „Skaðabótaábyrgð stjórnenda hlutafélaga gagnvart félaginu sjálfu – með hliðsjón af 

drögum að 5. félagaréttartilskipun ESB“ (2001) 54 (4) Úlfljótur 535.  
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134. gr. hfl. Auk þess verður fjallað um skaðabótaábyrgð starfsmanna hlutafélags samkvæmt 

ákvæðum skbl. 

 

4.2.3 Skaðabótaábyrgð hluthafa og tengdra aðila vegna eignatengsla 

Fjallað er um skaðabótaskyldu hluthafa gagnvart félagi í 2. mgr. 134. gr. hfl. og 2. mgr. 108. 

gr. ehfl. Þar kemur fram að hluthafi sé skyldur til að bæta tjón sem hann hefur valdið félagi, 

öðrum hluthöfum eða þriðja aðila af ásetningi eða stórfelldu gáleysi með broti á lögum eða 

samþykktum félagsins. Af orðalagi ákvæðanna má ráða að einfalt gáleysi nægir ekki til þess 

að baka hluthafa skaðabótaskyldu. Því er ljóst að hér er ekki um að ræða jafn stranga útfærslu 

bótaábyrgðar og í tilviki stjórnenda og annarra þeirra sem eru taldir upp í 1. mgr. 134. gr. hfl. 

og 1. mgr. 108. gr. ehfl. Ástæðan fyrir þessu er sú að ólíkt stjórnendum hlutafélags gegna 

hluthafar ekki sérstöku hlutverki þegar kemur að hagsmunum félagsins eða annarra hluthafa. 

Þeir eru sjálfráðir um það hvort þeir taki þátt í stefnumótun félagsins sem fer fram á 

hluthafafundum eða hvort þeir sitji aðgerðarlausir. Á hinn bóginn hvíla strangari skyldur á 

stjórnendum félaga sem skylt er að sinna starfi sínu með hagsmuni félagsins að leiðarljósi. Þrátt 

fyrir þetta ber hluthöfum þó alltaf að taka mið af jafnræðisreglu hfl. og grunnreglu 95. gr. hfl.56 

Til þess að um skaðabótaskylda háttsemi geti verið að ræða þurfa bæði hlutlæg og huglæg 

skilyrði sakareglunnar að vera uppfyllt. Sé um að ræða brot gegn ákvæðum hfl. eða 

samþykktum félagsins þá er hlutlægum skilyrðum fullnægt. Varðandi það hvort huglæg 

skilyrði sakareglunnar séu uppfyllt þá fer slíkt eftir hverjum og einum hluthafa sem valdið 

hefur tjóni.57 Varðandi huglæga matið kemur staða hluthafans til skoðunar. Sé um að ræða 

ráðandi hluthafa má jafnvel ætla að hann hefði mátt átta sig á aðstæðum sem kynnu að fela í 

sér misnotkun.58 

Þegar hlutafélag eða einkahlutafélag á svo stóran hluta hlutafjárins í öðru hlutafélagi eða 

einkahlutafélagi að hið fyrrnefnda fer með meirihluta atkvæða í því síðarnefnda telst fyrrnefnda 

félagið móðurfélag en hið síðarnefnda dótturfélag, sbr. 2. gr. hfl. og 2. gr. ehfl.59 Hugsanlegt 

er að dótturfélag verði gjaldþrota vegna ákvarðana sem teknar hafa verið af móðurfélagi þess. 

Eins er hugsanlegt að áður en til gjaldþrots dótturfélags kemur grípi móðurfélag til ráðstafana 

                                                 
56 Lagastofnun Háskóla Íslands, „Skýrsla lagastofnunar um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum 

30. september 2009“ (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 30. september 2009) <https://www.stjornarradid.is/ 

media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/acrobat/skyrsla_lagastofnunar.pdf> skoðað 3. apríl 2019; Grímur 

Sigurðsson „Skaðabótaábyrgð hluthafa“ í Helgi Birgisson (ritsj.), Afmælisrit Viðar Már Matthíasson sextugur 16. 

ágúst 2014 (Bókaútgáfan Codex 2014). 
57 sama heimild. 
58 Filip Truyen, Aksjonærenes myndighetsmisbruk : en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper 

(Cappelen 2005) 371. 
59 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 387. 



 25 

sem eru til þess fallnar að skerða þær eignir sem annars rynnu til þrotabús dótturfélagsins. 

Þannig kann móðurfélag að grípa til þess ráðs að færa eignir úr dótturfélagi til sín eða annarra 

tengdra félaga eða aðila gegn óeðlilegu endurgjaldi. Af áðurnefndu eðli sambands móðurfélags 

og dótturfélags leiðir að líkur standa til þess að móðurfélag hafi verið ráðandi hluthafi 

dótturfélags. Getur uppbygging samstæðu móður- og dótturfélags verið með þeim hætti að 

móðurfélagið hreinlega stjórni dótturfélaginu og gefi því fyrirmæli um það hvernig það skuli 

haga rekstri sínum. Ef sú staða er fyrir hendi þá kemur til greina að móðurfélagið geti orðið 

skaðabótaskylt gagnvart dótturfélaginu með sama hætti og hver annar hluthafi.60 

Sú staða getur einnig verið uppi að formleg samstæðutengsl séu ekki fyrir hendi en tengsl 

félaga séu engu að síður afar náin. Það getur til að mynda komið upp þegar hlutafélag eða 

einkahlutafélag er stór hluthafi í öðru hlutafélagi eða einkahlutafélagi án þess að teljast 

móðurfélag. Einnig getur verið að náin stjórnunar- eða fjárhagstengsl séu á milli tveggja félaga. 

Við þessar aðstæður getur verið að annað félagið stjórni hinu í raun.61 

Erfitt er að svara því með almennum hætti hvenær félag fer raunverulega með stjórn annars 

félags. Er hér fremur um að ræða atriði sem færa þarf sönnur fyrir í hverju einstöku máli með 

tilliti til aðstæðna hverju sinni.62 Má í þessu sambandi benda á Hrd. 4. mars 2004 í máli nr. 

292/2003. Í málinu krafðist þrotabú TL ehf. skaðabóta úr hendi TV ehf. og H hf. á grundvelli 

134. gr. hfl., sbr. 108. gr. ehfl. vegna þess að eignir TL ehf. voru ekki lengur fyrir hendi þegar 

bú félagsins var tekið til gjaldþrotaskipta. Á þeim tíma sem atvik málsins áttu sér stað voru TL 

ehf. og H hf. í eigu TV ehf. Var TV ehf. samkvæmt þessu móðurfélag TL ehf. og H hf., sbr. 1. 

mgr. 2. gr. ehfl.  

 

Mynd 1: TV ehf. var móðurfélag TL ehf. og H hf. TL ehf. var því systurfélag H hf. 

 

                                                 
60 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 391-392. 
61 sama heimild. 
62 sama heimild 392-393. 
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Í málinu var talið að eignum TL ehf. hafi verið ráðstafað til hagsbóta fyrir TV ehf. en þó 

einkum í þágu H hf. Um skaðabótaskyldu TV ehf. sagði m.a. í forsendum Hæstaréttar: 

 

Breytir þá engu að ráðstöfun eignanna var ekki gerð móðurfélaginu sjálfu til 

hagsbóta heldur öðru dótturfélagi þess, stefnda Húsasmiðjunni hf. Voru engin 

skilyrði til þess að eigandi Teppalands hf. gæti tekið verðmætin út úr félaginu á 

grundvelli VII. eða XII. kafla laga nr. 2/1995 eða sambærilegra ákvæða í lögum 

nr. 138/1994 og engin formleg ákvörðun var heldur tekin í þá veru. Er niðurstaðan 

af því, sem að framan greinir sú, að þessi stefndi er skaðabótaskyldur gagnvart 

áfrýjanda samkvæmt 2. mgr. 108. gr. laga nr. 138/1994. Almennar skaðabótareglur 

leiða til sömu niðurstöðu. (áherslubr. höf.) 

  

Ljóst er að engin lagaskilyrði voru til þess að TV ehf. gæti tekið umdeild verðmæti út úr TL 

ehf., hvorki á grundvelli lækkunar hlutafjár né reglna hfl. um arðsúthlutun. Var TV ehf. dæmt 

skaðabótaskylt með vísan til 2. mgr. 108. gr. ehfl. H hf. var einnig dæmt skaðabótaskylt. 

Bótaskylda H hf. var byggð á því að stjórnarmaður TL ehf. nyti takmarkaðs sjálfstæðis 

gagnvart H hf. um töku ákvarðana með jafnræði kröfuhafa að leiðarljósi þegar sýnt mátti vera 

að í erfiðleika stefndi. Annar stjórnarmaður sem einnig var framkvæmdastjóri TL ehf. átti 

jafnframt sæti í stjórnum bæði TV ehf. og H hf. Um þetta sagði Hæstiréttur:  

 

Voru allir þræðir þannig í sömu hendi til að taka samræmda ákvörðun fyrir öll 

félögin í senn. Er ekki varhugavert að leggja til grundvallar niðurstöðu að báðir 

stefndu [TV fjárfestingarfélag ehf. og Húsasmiðjan hf.] hafi haft raunveruleg 

yfirráð yfir Teppalandi hf. og að ákvæði 3. mgr. 2. gr. laga nr. 2/1995 taki til stefnda 

Húsasmiðjunnar hf. sem móðurfélags Teppalands hf. [...] Stuðluðu stefndu [TV 

fjárfestingarfélag ehf. og Húsasmiðjan hf.] að því í sameiningu að eignir 

dótturfélags þeirra gengju að verulegu leyti til Húsasmiðjunnar hf. og báru um leið 

fyrir borð hagsmuni annarra kröfuhafa. (áherslubr. höf.) 

 

Af þessum sökum var H hf. talið bótaskylt samkvæmt almennum skaðabótareglum og 2. 

mgr. 108. gr. ehfl. Var því um að ræða bótaábyrgð hluthafa gagnvart þrotabúi. Slíkt er 

athyglisvert fyrir þær sakir að í málinu var um að ræða ólögmætar tilfærslur á fjármunum til 

aðila, sem ekki var hluthafi í hinu gjaldþrota félagi. Var því sérstaklega litið til þess, eins og 

segir í forsendum Hæstaréttar, að allir þræðir hafi verið í sömu hendi til að taka samræmda 

ákvörðun fyrir öll félögin í senn. 

Hér vísast einnig til dóms Landsréttar 14. desember 2018 í máli nr. 362/2018. Í málinu 

krafðist þrotabú B ehf. skaðabóta óskipt úr hendi H, Á ehf. og B Ltd. vegna sölu á þyrlu sem 

hafði verið í eigu B ehf. til félagsins B Ltd. Í Hrd. 11. maí 2017 í máli nr. 452/2016 var H 

sakfelldur fyrir umboðssvik vegna sölu B ehf. á þyrlu til B Ltd. H hafði verið eini eigandi B 
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Ltd., kaupanda þyrlunnar, og sömuleiðis eini eigandi Á ehf., móðurfélags B ehf., seljanda 

þyrlunnar.  

 

Mynd 2: Á ehf. var móðurfélag B ehf. H var eini eigandi Á ehf. og B Ltd. 

 

Í dómi Landsréttar var talið að þessi ráðstöfun sem H hafði komið til leiðar, persónulega og 

í gegnum einkahlutafélög sín, hefði valdið B ehf. tjóni enda hefði ekkert endurgjald komið fyrir 

þyrluna. Um yfirráð H yfir félögunum og aðkomu hans að ráðstöfuninni sagði eftirfarandi í 

dómi héraðsdóms: 

 

Samkvæmt því, sem rakið hefur verið, var stefndi Hermann Eyjólfsson eini eigandi 

stefnda Árnýjar ehf.,en það félag átti allt hlutafé í B 230 hf. þegar þyrlunni var 

ráðstafað með afsalinu 3. nóvember 2009. Stefndi Hermann var eini eigandi Birken 

Ltd., sem keypti þyrluna. Samkvæmt því er ljóst að ótvíræð eignatengsl voru milli 

stefnda Árnýjar ehf. og stefnda Birken Ltd. Stefndi Hermann átti aðkomu að 

samningagerð beggja megin borðsins og nýtti til þess eignarráð sín og yfirráð yfir 

stefnda Árnýju ehf. og gaf fyrirmæli um viðskiptin, sbr. framburð A hjá skiptastjóra, 

sem hann staðfesti í vitnaskýrslu sinni við aðalmeðferð máls þessa. Með vísan til 

þessa verður að telja að stefndi Hermann Eyjólfsson hafi verið í raunverulegri 

aðstöðu til að taka ákvörðun um viðskiptin þótt hann gegndi engri formlegri stöðu 

hjá B 230 hf. (áherslubr. höf.) 

 

Skaðabótaábyrgð H var byggð á sakarreglunni og var H talinn hafa valdið B ehf. tjóni með 

saknæmum, ólögmætum og refsiverðum hætti. Varðandi grundvöll skaðabótakröfu á hendur Á 

ehf. þá byggði þrotabúið á sakarreglunni, 2. mgr. 134. gr. hfl. og 2. mgr. 108. gr. ehfl. Á ehf. 

var móðurfélag B ehf. og félögin mynduðu þannig samstæðu í skilningi 1. mgr. 2. gr. hfl. og 1. 

mgr. 2. gr. ehfl. Talið var að í gegnum eignarhald sitt á Á ehf. hafi H komið því til leiðar í krafti 

hlutafjáreignar sinnar í Á ehf. að þyrlunni hefði verið ráðstafað til B Ltd. Þannig hefði Á ehf. 

verið óslítandi hlekkur í því að þessi ráðstöfun var með þeim hætti sem raun varð á. Með 
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hliðsjón af þessu var talið að Á ehf. bæri skaðabótaábyrgð á tjóni B ehf. með vísan til 

sakarreglunnar og 2. mgr. 134. gr. hfl. og 2. mgr. 108. gr. ehfl.  

Varðandi kröfur B ehf. á hendur B Ltd. lá fyrir að félagið hafi verið í eigu H og hafi með 

skaðabótaskyldum hætti valdið B ehf. tjóni. Grundvöllur skaðabótaábyrgðar B Ltd. var 

sakarreglan þar sem félaginu var með saknæmum og ólögmætum hætti aflað fjárhagslegra 

hagsmuna á kostnað B ehf. og kröfuhafa félagsins.  

Af framangreindu leiðir að þrotabú getur átt skaðabótakröfu á hendur móðurfélagi á 

grundvelli almennra reglna skaðabótaréttarins og 2. mgr. 134. gr. hfl. og 2. mgr. 108. gr. ehfl. 

vegna þess tjóns sem það kann að hafa valdið búinu sem ráðandi hluthafi félagsins63 eða 

eigandi allra hluta sé um einkahlutafélag að ræða.64 Getur þrotabú einnig átt skaðabótakröfu á 

hendur endanlegum eigenda á grundvelli sakarreglunnar séu skilyrði fyrir skaðabótaskyldu 

uppfyllt. Þá kann þrotabú að eiga skaðabótakröfu á hendur systurfélagi hafi það verið 

órjúfanlegur hlekkur í ráðstöfuninni og notið fjárhagslegs ávinnings af henni. 

Í dómi Landsréttar 14. desember 2018 í máli nr. 155/2018 krafði þrotabú E ehf. SGS, sem 

hafði verið endanlegur eigandi E ehf., um skaðabætur vegna tjóns sem þrotabúið hefði orðið 

fyrir vegna greiðslu E ehf. á skuld við E Ltd. Byggði þrotabúið kröfu sína á því að SGS hafi 

sem endanlegur eigandi E ehf. gefið fyrirmæli um greiðslu skuldar við E Ltd. þrátt fyrir að hafa 

þá verið grandsamur um ógjaldfærni félagsins. Af þeim sökum bæri hann skaðabótaábyrgð á 

því tjóni sem þrotabúið hafi orðið fyrir vegna greiðslu skuldarinnar. Fyrir lá að SGS var eigandi 

allra hluta í E ehf. og S ehf. í gegnum L ehf. E ehf. hafði annast innflutning og dreifingu hráefnis 

til S ehf., m.a. frá E Ltd.  

 
Mynd 3: L ehf. var eigandi E ehf. og S ehf. SGS var eini eigandi L ehf. 

                                                 
63 Í hlutafélagi er hlutafénu skipt í tvo eða fleiri hluti, sbr. 1. málsl. 3. mgr. 1. gr. hfl. Hlutir í hlutafélagi verða því 

ekki færri en tveir. 
64 Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. ehfl. skiptist hlutafé í einkahlutafélagi í einn eða fleiri hluti, sbr. einnig 12. gr. ehfl. 

Þetta felur í sér að um hlutafélag eins manns geti verið um að ræða. Um það fer þá eftir ehfl.  
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Í málinu lágu fyrir milliliðalaus samskipti SGS við FF sem hafði milligöngu um greiðslu 

skuldarinnar, þar sem hann lagði áherslu á að umrædd skuld yrði greidd. FF starfaði sem 

rekstrarráðgjafi fyrir félagið en gegndi hvorki stöðu framkvæmdastjóra né stjórnarmanns. 

Hafði SGS augljósa viðskipta hagsmuni af því uppgjöri í ljósi eignarhalds síns á S ehf. í 

gegnum L eignarhaldsfélag ehf. Í forsendum Landsréttar sagði m.a.: 

 

[...] verður lagt til grundvallar að stefndi [SGS] hafi í skjóli eignarhalds síns í EK 

1923 ehf. í gegnum Leiti eignarhaldsfélag ehf. með beinum eða óbeinum hætti gefið 

fyrirmæli í ágúst 2016 um að skuldin við Evron Foods Ltd. yrði greidd. Þótt stefndi 

[SGS] hafi ekki verið stjórnarmaður í EK 1923 ehf. þegar fyrirmæli voru gefin 

liggur fyrir að stjórnarmaður félagsins sótti umboð sitt til hans sem eina eiganda 

félagsins. Samkvæmt því var hann í aðstöðu í skjóli eignarhalds síns til að hafa 

fyrrgreind áhrif á ákvarðanatöku innan félagsins. (áherslubr. höf.) 

 

Þrátt fyrir að SGS hafi hvorki verið stjórnarmaður né prókúruhafi í E ehf. var talið að hann 

hefði í krafti eignarhalds síns komið umræddri ráðstöfun til leiðar. Var því fallist á að SGS 

bæri skaðabótaábyrgð á því tjóni sem af hlaust. Skaðabótaskylda SGS var byggð á 

sakarreglunni en ekki 2. mgr. 108. gr. ehfl, sbr. 2. mgr. 134. gr. hfl. enda var SGS sem fyrr 

segir endanlegur eigandi E ehf. Sótt var um áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar en ekki var á það 

fallist, sbr. Ákvörðun Hæstaréttar 22. janúar 2019 nr. 2019-12. 

 

4.2.4 Skaðabótaábyrgð endurskoðenda  

Í kjölfar gjaldþrots bandaríska orkufyrirtækisins Enron Corporation árið 2001 jókst umfjöllun 

um ábyrgð endurskoðenda á alþjóðlegum vettvangi.65 Innleiðing 8. félagaréttartilskipunarinnar 

nr. 2006/43/ESB í íslenskan rétt kallaði á umfangsmikla endurskoðun á þágildandi lögum um 

endurskoðendur nr. 18/199766 og leiddi til setningar gildandi laga um endurskoðendur nr. 

79/2008 (hér eftir skammstöfuð „esl.“). Ekki verður rýnt með ítarlegum hætti í þær lögbundnu 

skyldur sem hvíla á endurskoðendum heldur verður farin sú leið að fjalla um viðeigandi 

lagaákvæði í tengslum við skaðabótaábyrgð endurskoðenda.67 

Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. esl. skulu endurskoðendur rækja störf sín af kostgæfni og 

samviskusemi í hvívetna og fylgja ákvæðum þeirra laga og reglna sem gilda um störf þeirra. Í 

                                                 
65 Sjá nánar í: Malcolm S. Salter, Innovation Corrupted: The Origins and Legacy of Enron's Collapse (Harvard 

University Press 2008) 15-19. 
66 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 827 – 526. mál, Athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 
67 Sjá nánar í: Jóhannes Sigurðsson, „Ábyrgð á endurskoðun og könnun reikningsskila“ í Helgi Birgisson (ritsj.), 

Afmælisrit Viðar Már Matthíasson sextugur 16. ágúst 2014 (Bókaútgáfan Codex 2014) 297-333. 
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dönskum rétti hefur hið sama verið lagt til grundvallar.68 Hvað varðar ábyrgð endurskoðenda 

ber að hafa í huga að endurskoðun felur í sér óháða og mótaða gagnaöflun og ber 

endurskoðendum við mat sitt að hafa það að markmiði að láta í ljós rökstutt og faglegt álit um 

áreiðanleika reikningsskila við endurskoðun og framsetningu í samræmi við lög, settar 

reikningsskilareglur eða önnur skilyrði sem fram koma í álitsgerð þeirra á reikningsskilunum, 

sbr. 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. esl. Þá skulu endurskoðendur samkvæmt 1. mgr. 102. gr. laga nr. 

3/2006 um ársreikninga endurskoða ársreikning í samræmi við ákvæði esl. en réttir 

ársreikningar eru skilyrði þess að hluthafafundur geti tekið upplýstar ákvarðanir um málefni 

félagsins og að lánardrottnar og viðskiptamenn geti áttað sig á fjárhagsafkomu þess.69 Að 

lokinni endurskoðun skulu endurskoðendur árita ársreikninginn, sbr. 1. mgr. 104. gr. laga nr. 

3/2006. Hafi áritun verið athugasemdalaus má þriðji maður ætla að ársreikningurinn gefi 

glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins.70 Gefi áritunin ranglega til kynna að reikningshaldið 

sé rétt kann endurskoðandi að baka sér bótaábyrgð gagnvart þeim sem verða fyrir tjóni.  

Jafnframt má velta upp mögulegri skaðabótaábyrgð endurskoðenda þegar um er að ræða 

hlutafjárhækkun og hlutafé er greitt með öðrum verðmætum en reiðufé og er lagt viðhlítandi 

mat á þau verðmæti, sbr. 37. gr. hfl. Við slíkar aðstæður skal sérfræðiskýrsla unnin af einum 

eða fleiri óháðum, sérfróðum mönnum, annaðhvort löggiltum endurskoðendum eða 

lögmönnum ellegar öðrum sérfróðum mönnum sem dómkvaddir eru á heimilisvarnarþingi 

félagsins, sbr. 7. gr. hfl.71  

Við athugun skiptastjóra á reikningsskilum félags kann að koma í ljós að þrotabú geti sótt 

fjárkröfur á hendur þeim sem báru ábyrgð á reikningsskilunum hafi þau ekki verið í samræmi 

við lög eða ekki hafi verið gætt að reglum um mat á greiðslu sem innt var að hendi með öðru 

en reiðufé í tengslum við hlutafjárhækkun.72 Í því sambandi má velta upp hvort félagið sjálft 

                                                 
68  Søren Halling-Overgaard, Revisors erstatnings-og disiplinæransvar (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

2001) 77. 
69 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 337. 
70  „Endurskoðandinn: Umhverfi, hlutverk, ábyrgð“ (Félag löggilta endurskoðenda, janúar 2011) 

<https://www.fle.is/static/files/2013/lokaeintak_f.pdf> skoðað 26. febrúar 2019. 
71 Það sama á við í aðstæðum þar sem kemur til skoðunar að greiða út arð með öðrum verðmætum en peningum. 

Sjá nánar í: Stefán Már Stefánsson, ,,Sjóðir hlutafélaga, færsla þeirra og upplausn“ (2016) 66 Tímarit lögfræðinga 

663, 667; Slíkt kom t.d. til skoðunar þegar kom til að ráðstafa hlutum í Valitor hf. með arðgreiðslu úr Arion Banka 

hf: „Hótaði Arion lögbanni á arðgreiðslu“ visir.is (Reykjavík, 3. október 2018) 

<https://www.visir.is/g/2018181009686> skoðað 15. apríl 2019.  
72  Sjá einnig: „Kunni að hafa bakað Primera Air tjón“ visir.is (Reykjavík, 20. febrúar 2019) 

<http://www.visir.is/g/2019190229998/kunni-ad-hafa-bakad-primera-air-tjon-?fbclid=IwAR0BLrg-

7hBzL3UmNphHXek4121bUvBc-wxJGIHL4vGPzRjHbz71Lse76wo> skoðað 25. febrúar 2019; „Frekari 

skoðun á mögulegri bótaábyrgð“ mbl.is (Reykjavík, 1. febrúar 2019) 

<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/02/01/botaabyrgd_verkfraedistofa_til_skodunar/> skoðað 23. mars 

2019. 
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getur talist hafa orðið fyrir tjóni eða hvort það séu einstakir hluthafar. Í 27. gr. esl. er fjallað 

um grundvöll skaðabótaábyrgðar endurskoðenda en þar kemur fram að endurskoðandi beri 

ábyrgð á tjóni sem hann eða starfsmenn hans valda í störfum sínum, af ásetningi eða gáleysi. 

Um sakarmat og sönnun gilda reglur skaðabótaréttar. Skaðabótaábyrgð endurskoðenda er 

svokölluð sérfræðiábyrgð, þ.e. skaðabótaábyrgð sjálfstætt starfandi sérfræðinga sem felur í sér 

strangt sakarmat.73 Því þarf að sýna fram fram á að skilyrði skaðabótaréttarins séu til staðar og 

að um vanrækslu af hálfu endurskoðandans sé að ræða með því að gera ekki fyrirvara við 

reikningsskilin. Þá kemur jafnframt fram í 134. gr. hfl. að endurskoðendum er skylt að bæta 

hlutafélagi það tjón, er þeir hafa valdið félaginu í störfum sínum, hvort sem er af ásetningi eða 

gáleysi. Fáir dómar hafa fallið þar sem reynir á meinta skaðabótaskyldu endurskoðenda,74 sbr. 

þó Hrd. 1. nóvember 2018 í máli nr. 373/2017.75 Í málinu var m.a. fallist á skaðabótaskyldu 

endurskoðanda sem og vinnuveitenda hans vegna rangrar ráðgjafar auk þess sem ranglega hafði 

verið staðið að skattskilum. Ekki verður á hinn bóginn séð af dómaframkvæmd að fallið hafi 

dómur þar sem fallist hafi verið á skaðabótaskyldu endurskoðenda gagnvart þrotabúi en 

höfundi er kunnugt um að slík mál séu nú til meðferðar fyrir dómstólum.76 

Af þessu er ljóst að bótagrundvöllurinn er sakarreglan eða eftir atvikum reglan um 

vinnuveitendaábyrgð. Þá verður að telja að ákvæði 27. gr. esl. hafi lítið gildi eitt og sér, þar 

sem í því felst ekki annað en leiðir af hinum ólögfestu reglum skaðabótaréttarins. Einnig telur 

höfundur að frekari árétting á skaðabótaábyrgð endurskoðenda komi skýrt fram í 134. gr. hfl.  

 

4.2.5 Skaðabótaábyrgð starfsmanna 

Skaðabótaábyrgð samkvæmt gildandi rétti takmarkast ekki við stjórnendur, hluthafa og 

endurskoðendur hlutafélags samkvæmt 134. gr. hfl. Vert er að benda á að vinnuveitandi getur 

öðlast bótakröfu á hendur starfsmanni félags, sbr. 1. og 3. mgr. 23. gr. skbl. Það felur í sér að 

þrotabú kann að eiga kröfu á hendur starfsmanni vegna tjóns sem hann olli búinu áður en það 

var tekið til gjaldþrotaskipta. Skaðabótaábyrgð starfsmanns yrði einkum reist á hinni almennu 

skaðabótareglu.77 Í þessu sambandi ber að hafa í huga að skilyrði þess að 23. gr. skbl. eigi við 

                                                 
73 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson (n. 43) 42. 
74 Höfundi er kunnugt um að samið hafi verið í málum er varða skaðabótaábyrgð endurskoðenda: „PwC og slitabú 

Landsbankans ná sátt og dómsmál fellt niður“ (Kjarninn, 13. mars 2017) <https://kjarninn.is/frettir/2017-03-13-

pwc-og-slitabu-landsbankans-na-satt-og-domsmal-fellt-nidur/ skoðað 1. maí 2019. 
75 Sjá einnig Hrd. 10. desember 1998 í máli nr. 109/1998 og Hrd. 9. desember 1999 í máli nr. 272/1999. 
76 Geir Gestsson, lögmaður, viðtal við höfund (Reykjavík 26. mars 2019); Ingvar Haraldsson, „United Silicion 

stefnir Ernst & Young“ (Viðskiptablaðið, 14. október 2018) <https://www.vb.is/frettir/united-silicon-stefnir-

ernst-young/150284/> skoðað 1. maí 2019. 
77 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 116 – 326. mál, Um 23. gr.  
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er að um réttarsamband vinnuveitanda og starfsmanns sé að ræða.78 Ákvæðið á aftur á móti 

ekki við hafi verið um verktakasamband að ræða, sbr. t.d. Hrd. 8. desember 2011 í máli nr. 

134/2011. Hafi starfsmaður valdið tjóni sem munatrygging, rekstrarstöðvunartrygging eða 

ábyrgðartrygging vinnuveitanda hans tekur til er starfsmaðurinn ekki skaðabótaskyldur nema 

tjónið verði rakið til ásetnings eða stórfellds gáleysis, sbr. 3. mgr. 19. gr. skbl. 

Samkvæmt 1. mgr. 23. gr. skbl. getur vinnuveitandi endurkrafið starfsmann um bætur sem 

hann hefur þurft að greiða vegna saknæmrar hegðunar hans, að því marki sem telja má 

sanngjarnt þegar litið er til sakar og stöðu starfsmannsins og atvika að öðru leyti. Í 3. mgr. 23. 

gr. er síðan að finna almenna reglu um bótaábyrgð starfsmanns vegna tjóns sem hann hefur 

valdið vinnuveitanda í starfi sínu. Segir þar að ákvæði 1. mgr. 23. gr. eigi einnig við um kröfu 

vinnuveitanda á hendur starfsmanni vegna tjóns sem starfsmaður hefur valdið vinnuveitanda í 

starfi sínu. Ákvæðið felur einnig í sér að ef vinnuveitandi gerir kröfu á hendur starfsmanni 

vegna tjóns sem starfsmaður hefur valdið á óvátryggðum hagsmunum vinnuveitanda, má 

skerða eða fella niður ábyrgð starfsmannsins að því marki sem telja má sanngjarnt sé litið til 

sakar og stöðu starfsmannsins og atvika að öðru leyti.79 Ákvæðinu hefur einnig verið beitt við 

mat á því hvort lækka eigi skaðabætur, sbr. Hrd. 27. maí 2004 í máli nr. 482/2003. Í málinu 

var það metið framkvæmdastjóra lífeyrissjóðs til gáleysis að hafa ekki borið ákveðna ráðstöfun 

undir stjórn sjóðsins. Hann var þó ekki gerður ábyrgur fyrir tjóni félagsins með vísan til 23. gr. 

skbl. Um var að ræða framkvæmdastjóra lífeyrissjóðs sem ekki yrði talinn eiginlegur 

framkvæmdastjóri í skilningi hfl. Verður því að telja að dómurinn renni stoðum undir það að 

einfalt gáleysi nægi almennt ekki þegar um er að ræða bótaábyrgð starfsmanns.80 Þá er það 

ályktun höfundar að 23. gr. skbl. eigi ekki við um framkvæmdastjóra samkvæmt ákvæðum hfl. 

enda yrði slíkt beinlínis í andstöðu við 134. gr. hfl. þar sem kveðið er á um að tjón skuli vera 

rakið til einfalds gáleysis eða ásetnings, sbr. til hliðsjónar Hrd. 22. september 2016 í máli nr. 

641/2015. 

Ennfremur má slá föstu að 3. mgr. 23. gr. skbl. feli í sér vægari bótareglu en gildir um ábyrgð 

starfsmanna eftir almennum bótareglum.81 Á þetta reyndi í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 28. 

desember 2018 í máli nr. E-3827/2011, þar sem slitastjórn LBI ehf. krafðist m.a. skaðabóta úr 

hendi S sem var yfirmaður fyrirtækjasviðs bankans. Af gögnum málsins var ljóst að S gegndi 

hvorki stöðu framkvæmdastjóra né stjórnarmanns í skilningi hfl. Við sakarmatið var lagt til 

                                                 
78 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson (n. 43) 316. 
79 sama heimild 319. 
80 Sjá einnig til hliðsjónar: Hrd. 5. desember 1991 í máli nr. 140/1989. 
81 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 116 – 326. mál, Um 23. gr. 
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grundvallar að meira þyrfti að koma til svo að starfsmaður, sem hvorki væri stjórnarmaður né 

framkvæmdastjóri, gæti borið skaðabótaábyrgð gagnvart vinnuveitanda sínum en í tilviki 

framkvæmdastjóra eða stjórnarmanns samkvæmt 134. gr. hfl. Með hliðsjón af atvikum málsins 

taldi dómurinn að ósanngjarnt væri ef S yrði látin bera skaðabótaábyrgð gagnvart slitastjórn 

LBI ehf., sbr. 1. og 3. mgr. 23. gr. skbl. og var hún því sýknuð af kröfu um skaðabætur.  

 Samkvæmt framangreindum héraðsdómi má leggja til grundvallar að þrotabú geti átt 

skaðabótakröfu á hendur fyrrum starfsmanni þess á grundvelli almennra skaðabótareglna og 3. 

mgr. 23. gr. skbl. Athuga verður þó að um er að ræða dóm héraðsdóms sem að auki hefur verið 

áfrýjað til Landsréttar.82 Því verður að setja fyrirvara við gildi hans. 

 

4.3 Mat á saknæmi stjórnenda 

4.3.1 Afmörkun sakarmatsins 

Sem fyrr greinir er að við mat á saknæmi stuðst við bonus pater familias mælikvarðann, vir 

optimius og síðan reglufest saknæmi. Í þessum kafla verður vikið frekar að sakarmati gagnvart 

stjórnendum. Ber í því sambandi að skoða bæði lögfestar og ólögfestar skyldur stjórnarmanna 

samkvæmt starfsreglum þeirra, hfl. og ehfl. Síðan kann að vera nauðsynlegt að huga að hvernig 

gegnir og skynsamir stjórnarmenn hefðu hegðað sér við þær aðstæður er tjón varð og í 

aðdraganda þess. Í hlutverki stjórnarmanna felst m.a. að þeim ber að taka þátt í að skipuleggja 

rekstur félags, stefnu þess og velja framkvæmdastjóra þess.83 Framkvæmdastjóri annast síðan 

daglegan rekstur félagsins í samræmi við stefnu og fyrirmæli stjórnar, sbr. 2. mgr. 68. gr. hfl. 

Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils háttar. 

Framkvæmdastjóri skal m.a. sjá til þess að stjórnarmenn fái reglulega nákvæmar upplýsingar 

um fjármál, uppbyggingu og rekstur félagsins svo þeir geti sinnt störfum sínum.84 Í hlutverki 

bæði framkvæmdastjóra og stjórnarmanna felst ennfremur að hafa hagsmuni félagsins ávallt 

að leiðarljósi.85 

Sakarmatið er að mestu lagt í hendur dómstóla en ekki liggja fyrir nákvæmar skráðar reglur 

um það hversu strangt það skuli vera.86 Af dómaframkvæmd verður þó ráðið að nokkuð mikið 

                                                 
82 Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Landsréttar var dómi héraðsdóms áfrýjað til Landsréttar þann 23. janúar 

2019; „Áfrýjuð mál“ (Landsréttur, 23. janúar 2019) <https://www.landsrettur.is/afryjud-ma/> skoðað 1. febrúar 

2019. 
83 Bernhard Gomard (n. 54) 45, 62. 
84  „Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja“ (Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq, SA 2018) 

<http://leidbeiningar.is/Leidbeiningar/framkvaemdastjori> skoðað 27. apríl 2019. 
85 Árni Harðarson, „Skaðabótaábyrgð stjórnenda hlutafélaga“ (1994) 47 (3) Úlfljótur 273, 290; Lagastofnun 

Háskóla Íslands (n. 56). 
86 Steen Langebæk, Bestyrelsens idégrundlag og funktion (Gads Forlag 1991). 
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þurfi að koma til svo athafnaleysi eða athöfn verði metin stjórnanda til sakar. Fræðimenn hafa 

haldið því fram að sú tilhneiging dómstóla byggist á félagaréttarlegum rökum. Mjög strangur 

bótamælikvarði í garð stjórnenda væri til þess fallinn að auka um of varfærni stjórnenda og 

koma í veg fyrir áhættutöku af þeirra hálfu. Þar sem löggjafinn hafi sjálfur ákveðið að 

hlutafélög og einkahlutafélög séu félagaform með takmarkaðri ábyrgð myndu víðtækar 

bótareglur vera ósamrýmanlegar viðhorfum um eðlilega stjórnun félaga og hina takmörkuðu 

ábyrgð.87  

Verður nú vikið nánar að þeim atriðum sem koma til skoðunar við mat á því hvort 

stjórnendur hafi bakað sér skaðabótaskyldu með athafnaleysi eða athöfnum. Leitast verður við 

að greina einstök atriði sem haft geta áhrif við sakarmatið. Í því skyni verður fjallað um hluta 

af þeim margvíslegu skyldum sem hvíla á stjórnendum félaga. Er hér bæði um að ræða skyldur 

sem kveðið er á um í hfl., og samkvæmt nánari reglum sem félögum ber að setja um starfsemi 

sína, svo sem í samþykktum88 eða starfsreglum stjórnar.89 

 

4.3.2 Brot á sérstaklega tilgreindum skyldum stjórnenda 

Við sakarmatið verður að meta háttsemi hvers og eins stjórnanda sjálfstætt og taka afstöðu til 

þess hvort hann hafi hagað sér með saknæmum hætti eða ekki. Hin saknæma háttsemi getur 

hvort sem er verið í formi athafna eða athafnaleysis stjórnenda. Athafnaleysi getur t.d. verið að 

rekja til vanrækslu stjórnanda á þeim skyldum sem á honum hvíla samkvæmt lögum eða 

samþykktum félags. Kann athafnaleysi jafnframt að felast í því að viðkomandi stjórnandi er 

skráður stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri félags að forminu til en tekur með engu móti þátt 

í rekstri félagsins. Einnig kann að vera um vanrækslu að ræða í tengslum við ákvarðanatökur 

fyrir félagið sem varða almenna aðgæslu og eftirlit,90 sbr. t.d. Hrd. 18. nóvember 1999 í máli 

nr. 206/1999. Það kann að vera erfitt að meta hvort stjórnendur hefðu átt að hegða sér með 

öðrum hætti en þeir gerðu, og við slíkt mat ber einkum að líta til aðstæðna þegar ákvörðunin 

var tekin.  

Sakarmat stjórnenda hlutafélaga kann að vera strangara hirði þeir ekki um eða brjóti þeir 

gegn sérstaklega tilgreindum skyldum samkvæmt hfl., öðrum settum lögum, starfsreglum eða 

samþykktum félags. Ákvæði 68. gr. hfl. hefur að geyma meginreglu um það í hverju starf 

stjórnar annars vegar og framkvæmdastjóra hins vegar felst. Þar segir m.a. að félagsstjórn og 

                                                 
87 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 337. 
88 Stofnendur hlutafélags skulu gera tillögur að samþykktum félags, sbr. 1. mgr. 9. gr. hfl. 
89 Félagsstjórn skal setja sér starfsreglur, sbr. 5. mgr. 70. gr. hfl. 
90  Erik Werlauff, Bestyrelsens arbejde og ansvar: håndbog for selskabs-, forenings-, a.m.b.a-, fonds- og 

institutionsbestyrelser og menighedsråd (Gjellerup 2006) 32. 
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framkvæmdastjóri fari saman með stjórn félagsins. Sambærilegt ákvæði er að finna í 44. gr. 

ehfl. Fjölmörg ákvæði hfl. renna stoðum undir þá niðurstöðu að yfirstjórn félagsins sé fremur 

í höndum félagsstjórnar en framkvæmdastjóra, sbr. 1. og 2. mgr. 68. gr. hfl. Til nánari 

rökstuðnings má benda á að félagsstjórn ræður framkvæmdastjóra, sbr. 1. mgr. 65. gr. hfl. og 

ákveður laun og önnur starfskjör hans, sbr. 2. mgr. 79. gr. hfl. 

Samkvæmt 68. gr. hfl. er einnig lagt til grundvallar að félagsstjórn annist málefni félags og 

að skipulag og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Draga má þá ályktun af ákvæðinu að 

stjórnarmanni beri að sjá til þess að sérstakar hættur skapist ekki í rekstri félags sem geti farið 

í bága við lög og þar með stefnt markmiðum og reglum þeim sem gilda um félagið í hættu. Er 

þetta nátengt trúnaðarskyldum stjórnarmanna gagnvart félaginu sem vikið er að í kafla 4.3.4.  

Í athugasemdum við frumvarp er varð að lögum nr. 89/2006 um breytingu á hfl. er fjallað 

um reglur um stjórnarhætti í félögum og þær skyldur sem stjórnarmönnum er ætlað að gegna. 

Segir þar m.a. að reglunum sé ætlað að draga úr hættu á því að stjórnendur taki eigin hagsmuni 

framar hagsmunum félagsins.91 Reglunum er ætlað að veita hluthöfum vernd gegn því að 

stjórnendur og ráðandi hluthafar stingi fjármunum félagsins undan, selji tengdum aðilum 

framleiðslu, þjónustu, eignir eða fjármálagerninga á undirverði eða kaupi af þeim á yfirverði, 

nýti sjálfir viðskiptatækifæri fyrirtækisins, skipi í stjórnunarstöður á öðrum forsendum en 

viðskiptalegum eða útdeili sjálfum sér og tengdum aðilum óeðlilega háum launum eða 

hlunnindum.92  Slíkar ráðstafanir kunna, eðli málsins samkvæmt, að leiða til skerðingar á 

eignum félags sem og möguleikum kröfuhafa til fullnustu krafna sinna á hendur því.  

Stjórnendur hlutafélaga geta haft mjög misjafnan bakgrunn og þekkingu á rekstri hlutafélaga. 

Sumir kunna að vera sérfróðir um rekstur hlutafélaga á meðan aðra kann að skorta ákjósanlega 

þekkingu.93 Það er álitaefni hvort sérfræðiþekking stjórnenda kunni að hafa áhrif á sakarmatið. 

Í íslenskum rétti hefur að meginreglu verið lagður jafn strangur mælikvarði á bótaábyrgð 

stjórnenda burtséð frá menntun þeirra og reynslu. Ekki er þó útilokað að stjórnarmaður eða 

framkvæmdastjóri sem jafnframt er sérfræðingur á tilteknu sviði, svo sem endurskoðandi eða 

lögfræðingur, yrði látinn bera ríkari bótaábyrgð en aðrir stjórnendur á sviði sérþekkingar 

hans.94 Danskir fræðimenn eru þessu sammála og hafa haldið því fram að sérþekking einstakra 

stjórnarmanna gerir það að verkum að strangari kröfur séu gerðar þegar stjórnarmenn taka 

                                                 
91 Sjá einnig umfjöllun um stjórnarhætti í félögum í: Stefán Már Stefánsson (n. 6) 331-334. 
92 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 666 – 444. mál, Stjórnarhættir. 
93 Bernhard Gomard (n. 54) 45, 81; Sjá einnig: Arnljótur Björnsson, „Rýmkuð sakarregla“ (1992) 42 (4) Úlfljótur 

237-239. 
94 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 377. 
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ákvarðanir á þeim sviðum sem þeir hafa sérþekkingu á.95 Höfundi er ekki kunnugt um að 

þessum kenningum hafi verið beitt í dómaframkvæmd, þ.e. að gerðar hafi verið strangari kröfur 

til stjórnarmanns sem hafi haft sérþekkingu á tilteknu sviði heldur en annarra stjórnarmanna.96 

Á hinn bóginn, einkum með hliðsjón af dönskum rétti, verður ekki talið útilokað að hafi hið 

skaðabótaskylda tilvik gerst á sviði sérþekkingar tiltekins stjórnarmanns kunni slíkt að vera 

lagt til grundvallar við sakarmatið og strangari kröfur gerðar til hans. Að mati höfundar er 

hugsanlegt að lækkunarreglu 3. mgr. 134. gr. hfl. verði beitt í tilvikum þar sem ekki er um 

sérfróða aðila er að ræða en sambærilega heimild er að finna í 24. gr. skbl. Slíkt hefur í það 

minnsta verið gert í dönskum rétti, sbr. UFR 1979.777H og UFR 1998.1137H. 

Staða stjórnenda kann jafnframt að vera mismunandi m.t.t. vitneskju um einstök mál. Getur 

sú aðstaða verið fyrir hendi að tiltekinn stjórnandi búi, stöðu sinnar vegna, yfir upplýsingum 

sem aðrir stjórnendur hafa ekki. Að mati höfundar er mögulegt að gera megi strangari kröfur 

til viðkomandi stjórnanda en annarra vegna þeirrar vitneskju er hann bjó yfir. 

Til viðbótar við framangreint verður við mat á saknæmi að hafa hliðsjón af reglunni um 

svigrúm stjórnenda til töku viðskiptaákvarðana (e. business judgement rule). Samkvæmt henni 

hafa stjórnendur ákveðið svigrúm til þess að taka viðskiptaákvarðanir svo lengi sem þær eru 

teknar í góðri trú.97 Reglan kann að koma til álita í almennum skaðabótamálum og stuðlar bæði 

að skyldurækni stjórnenda og tryggir að þeir starfi með hagsmuni félagsins að leiðarljósi. Telja 

verður að reglan eigi sér tilvist í íslenskum rétti, sbr. t.d. Hrd. 2. október 2003 í máli nr. 40/2003 

og Hrd. 14. janúar 2010 í máli nr. 350/2009. Taki stjórnandi viðskiptaákvörðun með hagsmuni 

félagsins að leiðarljósi og í góðri trú þá verður að telja að sú ákvörðun geti ekki bakað honum 

skaðabótaskyldu þótt hún kunni að valda félaginu tjóni.  

Í tengslum við sakarmatið verður nú vikið að þeim skyldum sem hvíla á stjórnarmönnum 

og framkvæmdastjórum samkvæmt hfl. Vert er að benda á að umfjöllunin er ekki tæmandi og 

verður einkum vikið að þeim skyldum sem telja má að hafi mesta þýðingu í tengslum við 

                                                 
95 Søren Halling-Overgaard, Advokaters erstatningsansvar (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005) 149-150; 

Paul Krüger Andersen, Aktie- og anpartsselskabsret (11. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010) 489; 

Knut Bøhn, Bedriftslederansvaret: styremedlemmers og bedriftslederes straff- og erstatningsansvar (Norske 

advokatforening 1983) 159. 
96 Má í þessu sambandi hafa hliðsjón af Hrd. 29. október 2009 í máli nr. 228/2009. Í stjórn Glitnis banka hf. á 

þeim tíma sat m.a. einn lögmaður. Ekki verður séð að strangari kröfur hafi verið gerðar til hans vegna menntunar 

eða reynslu við sakarmatið. 
97 Thorbjørn Sofsrud, Bestyrelsens beslutning og ansvar: spørgsmål til bedømmelse af bestyrelsesmedlemmers 

erstatningsansvar (GreensJura 1999) 135; Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber (2. útg., Thomson 2006) 689-

690. 
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sakarmatið, einkum í tilvikum er varða skaðabótaábyrgð stjórnenda vegna ákvarðana fyrir 

gjaldþrot.  

 

4.3.3 Skyldan til að gefa bú upp til gjaldþrotaskipta 

4.3.3.1 Almennt um skylduna til að gefa bú upp til gjaldþrotaskipta 

Í 2. mgr. 64. gr. gþl. er mælt fyrir um skyldu bókhaldsskylds98 skuldara til þess að gefa bú sitt 

upp til gjaldþrotaskipta ef hann getur ekki staðið í fullum skilum við lánardrottna sína þegar 

kröfur þeirra falla í gjalddaga og ekki verður talið sennilegt að greiðsluörðugleikar hans muni 

líða hjá innan skamms tíma, sbr. 1. mgr. sama ákvæðis.99 Af orðalagi ákvæðisins má ráða að 

fjárhagslegt skilyrði þess miðast við ógreiðslufærni skuldara. Verður skuldari því að sýna fram 

á að greiðsluörðugleikar hans séu ekki aðeins tímabundnir.100 Þessu til samræmis þarf beiðni 

skuldara um gjaldþrotaskipti að innihalda sundurliðaðar upplýsingar um eignir hans og skuldir, 

sbr. 2. mgr. 7. gr. gþl.  

Af 2. málsl. 2. mgr. 64. gr. gþl. leiðir að vanræki þeir sem bærir eru um að taka ákvörðun 

um að gefa bú skuldara, sem ekki er einstaklingur, upp til gjaldþrotaskipta þá skyldu sína þá 

bera þeir skaðabótaábyrgð gagnvart lánardrottnum skuldarans sem fer af þeim sökum á mis við 

fullnustu krafna sinna, enda sýni þeir ekki fram á að sú vanræksla hafi ekki verið þeim saknæm. 

Þar sem sú vanræksla kann jafnframt að hafa í för með sér skerðingu á þeim eignum sem annars 

myndu renna til þrotabús viðkomandi félags vaknar sú spurning hvort þrotabúi sé unnt að hafa 

uppi skaðabótakröfu á grundvelli ákvæðisins eða hvort það sé bundið við lánardrottna félags. 

Af orðalagi ákvæðisins er ekki fyllilega ljóst hverjir það eru sem bærir eru til þess að gefa bú 

félags upp til gjaldþrotaskipta. Með hliðjón af 1. mgr. 105. gr. hfl. og 1. mgr. 80. gr. ehfl. er 

ljóst að það eru í það minnsta stjórnarmenn félaga en mögulegt er að aðrir kunni einnig að vera 

til þess bærir og geti því borið skaðabótaábyrgð samkvæmt 2. mgr. 64. gr. gþl. Verður hér í 

framhaldinu vikið nánar að ákvæði 2. mgr. 64. gr. gþl. og þeim sjónarmiðum er búa því að baki. 

Markmið umfjöllunarinnar er að greina þau atriði sem dómstólar hafa litið til við mat á því 

hvort skilyrði skaðabótaskyldu samkvæmt 2. mgr. 64. gr. gþl. séu uppfyllt og hvort þrotabúum 

sé mögulegt að byggja á ákvæðinu.  

 

                                                 
98 Bókhaldsskyldir aðilar eru taldir upp í 2. gr. bhl. 
99 Í dönskum rétti koma skilyrði gjaldþrotaskipta fram í 17-21. gr. dönsku gjaldþrotalaganna ekki er þar að finna 

ákvæði sambærilegt 2. mgr. 64. gr. gþl. Þó kemur fram í 119. gr. dönsku hlutafélagalaganna að á aðalfundi félags 

skal stjórnarformaður taka tillit til fjárhagsstöðu félagsins og ef nauðsyn krefur, leggja til ráðstafanir til bóta þ.á 

m. um slit félagsins: Jen Paulsen, Insolvensret – Konkurs (Thomson Reuters Professional A/S 2010) 183. 
100 Ása Ólafsdóttir (n. 10) 107. 
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4.3.3.2 Lögfesting skaðabótaskyldu stjórnenda  

Skaðabótaskylda stjórnenda félaga samkvæmt 2. mgr. 64. gr. gþl. var lögfest með lögum nr. 

95/2010. Til samræmis við ákvæðið geta lánardrottnar öðlast bótarétt á hendur stjórnendum 

félags að því marki sem þeir fara á mis við fullnustu krafna sinna vegna vanrækslu stjórnenda 

á því að gefa bú þess upp til gjaldþotaskipta. Bótagrundvöllurinn samkvæmt ákvæðinu er 

sakarlíkindareglan.101 Því þarf sá sem er bær um að taka ákvörðun um að gefa bú félags upp til 

gjaldþrotaskipta að sýna fram á að vanræksla hans á þeirri skyldu hafi ekki verið honum 

saknæm. Markmiðið með lagabreytingunni var að skerpa á ábyrgð stjórnenda að þessu leyti og 

stuðla um leið að því að þeir sinni þeirri skyldu sem hvílir á þeim samkvæmt gildandi rétti í 

þessum efnum.102 

Af Hrd. 12. júní 1997 í máli nr. 372/1996 má álykta að sambærileg regla hafi gilt um 

skaðabótaábyrgð stjórnenda fyrir gildistöku laga nr. 95/2010. Í málinu voru stjórnarmenn 

félags dæmdir skaðabótaskyldir gagnvart kröfuhafa félagsins þar sem þeir höfðu vanrækt að 

gefa félagið upp til gjaldþrotaskipta áður en nær allar eignir þess voru seldar. Hæstiréttur taldi 

að með kaupsamningnum hefðu stjórnarmenn félagsins með saknæmum og ólögmætum hætti 

stofnað hagsmunum kröfuhafans, og eftir atvikum annarra kröfuhafa, í hættu. Af forsendum 

Hæstaréttar verður ráðið að sönnunarbyrði hafi verið lögð á stjórnendur félagsins um að 

verðmæti hinna seldu eigna hefði ekki nægt til fullnustu á kröfum kröfuhafans.  

Þrátt fyrir að sambærileg regla um skaðabótaábyrgð stjórnenda og nú er að finna í 2. mgr. 

64. gr. gþl. hafi gilt fyrir gildistöku laga nr. 95/2010 verður að mati höfundar að ætla að 

ákvæðið skýri nánar hvaða afleiðingar það kunni að hafa í för með sér ef stjórnendur vanrækja 

að gefa bú félags upp til gjaldþrotaskipta. Telur höfundur ennfremur að lögfesting ákvæðisins 

kunni að leiða til þess að skuldari sjái sig fremur knúinn til þess að gefa bú sitt upp til 

gjaldþrotaskipta í stað þess að aðhafast ekkert fyrr en í óefni er komið.  

 

4.3.3.3 Á hverjum hvílir skyldan að gefa bú félags upp til gjaldþrotaskipta? 

Við mat á því hver kunni að bera skaðabótaskyldu á grundvelli 2. mgr. 64. gr. gþl. verður að 

taka afstöðu til þess hver hafi verið bær til þess að taka ákvörðun um að leita gjaldþrotaskipta 

á búi bókhaldsskylds skuldara. Ekki er tekið af skarið um þetta í 2. mgr. 64. gr. en þar segir 

aðeins að bókhaldsskyldum skuldara sé skylt að gefa bú sitt upp til gjaldþrotaskipta við þær 

                                                 
101 Í skaðabótarétti er hugtakið sakarlíkindaregla er notað um tiltekið afbrigði af sakarreglunni: Eiríkur Jónsson, 

Viðar Már Matthíasson (n. 43) 51. 
102 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 768 – 447. mál, Um 16. gr. 
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aðstæður sem tilgreindar eru í 1. mgr. sama ákvæðis. Athugasemdir frumvarps er varð að gþl. 

veita ekki frekari vísbendingar í þessum efnum.103 Af athugasemdum frumvarps er varð að 

lögum nr. 95/2010 má ráða að ákvæðinu hafi verið ætlað að ná til stjórnenda lögaðila sem ekki 

sinna skyldu sinni til að gefa bú félags upp til gjaldþrotaskipta. Í 1. mgr. 105. gr. hfl. og 1. mgr. 

80. gr. ehfl. er síðan mælt fyrir um skyldu stjórnar til að gefa bú félags upp til gjaldþrotaskipta 

eftir því sem mælt er fyrir um í ákvæðum gþl. Á hinn bóginn er ekki ljóst hvort skyldan kunni 

einnig að hvíla á öðrum, svo sem framkvæmdastjóra félags.  

Sem fyrr greinir kemur fram í 2. mgr. 68. gr. hfl. að framkvæmdastjóri skuli annast daglegan 

rekstur félags. Færa má rök fyrir því að ákvörðun um að gefa bú félags upp til gjaldþrotaskipta 

teljist mikils háttar ákvörðun í skilningi ákvæðisins og falli þar af leiðandi utan hlutverks 

framkvæmdastjóra. Eins verður að líta til þess að í 1. mgr. 105. gr. hfl. er sérstaklega mælt fyrir 

um að stjórn skuli afhenda bú félags til gjaldþrotaskipta. Má í þessu sambandi hafa hliðsjón af 

Hrd. 23. mars 2017 í máli nr. 187/2016. Í málinu krafðist kröfuhafi skaðabóta úr hendi 

stjórnarmanns og framkvæmdastjóra félags vegna vanrækslu þeirra á því að gefa bú þess upp 

til gjaldþrotaskipta og hafa þannig valdið honum tjóni. Áður en bú félagsins var tekið til 

gjaldþrotaskipta hafði rekstrarfjármunum þess verið ráðstafað með afsals- og kaupsamningi. 

Fallist var á skaðabótaskyldu stjórnarmannsins m.a. með vísan til 2. mgr. 64. gr. gþl. og 1. mgr. 

80. gr. ehfl. Hæstiréttur taldi aftur á móti að skyldan til að gefa bú félagsins upp til 

gjaldþrotaskipta hefði ekki falist í hlutverki framkvæmdastjórans og því ætti 2. mgr. 64. gr. gþl. 

ekki við um hann. Honum hefði aftur á móti mátt vera kunnugt um fjárhagserfiðleika félagsins 

og því hefði þátttaka hans í ráðstöfunum verið í andstöðu við 1. mgr. 51. gr. ehfl. og var því 

fallist á bótaskyldu hans.  

Höfundur telur þó að dómaframkvæmd sé óskýr að þessu leyti. Finna má dæmi úr 

dómaframkvæmd þar sem ekki hafa verið gerðar athugasemdir við að höfð sé uppi krafa um 

skaðabætur úr hendi framkvæmdastjóra vegna vanrækslu á því að gefa bú félags upp til 

gjaldþrotaskipta, sbr. t.d. Hrd. 18. júní 2004 í máli nr. 60/2004. Málinu var vísað frá þar sem 

ekki voru talin liggja fyrir næg gögn svo unnt væri að meta hvort stjórnarmanninum og 

framkvæmdastjóranum hafi verið orðið skylt að gefa bú félagsins upp til gjaldþrotaskipta fyrr 

en raun bar vitni. Telur höfundur af þeim sökum rétt að setja fyrirvara við ályktanir af dómnum. 

Með hliðsjón af Hrd. 23. mars 2017 í máli nr. 187/2016 verður því að telja að skylda til að 

gefa bú félags upp til gjaldþrota hvíli ekki á framkvæmdastjóra. 

                                                 
103 Alþt. 1990, A-deild, þskj. 113 – 97. mál. 
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Af dómaframkvæmd verður ráðið að einstakir hluthafar geta ekki lagt fram 

gjaldþrotaskiptabeiðni fyrir hönd félags, sbr. Hrd. 8. júní 1925 í máli nr. 62/1924. Með hliðsjón 

af reglum hfl. verður þó að telja að hluthafafundur geti samþykkt ályktun um að bú félags verði 

gefið upp til gjaldþrotaskipta, sé málefnið ekki undanskilið valdi hluthafafundar samkvæmt 

samþykktum félags. Kæmi það síðan í hlut stjórnar að framfylgja þeirri ályktun.  

Í dómaframkvæmd Hæstaréttar hefur verið staðfest að það sé ekki innan verkahrings móður- 

eða systurfélaga að afhenda bú til gjaldþrotaskipta, sbr. Hrd. 4. mars 2004 í máli nr. 292/2003. 

Þá njóta fjármálafyrirtæki sérstöðu að því leyti að 2. mgr. 64. gr. gþl. fellir ekki þá skyldu á 

stjórnendur fjármálafyrirtækja til að bregðast við ógreiðslufærni með sama hætti og 

forráðamönnum félaga endranær, því samkvæmt 1. mgr. 101. gr. laga nr. 161/2002 um 

fjármálafyrirtæki og XII. kafla laganna sæta fjármálafyrirtæki annarri meðferð, sbr. Hrd. 12. 

mars 2015 í máli nr. 216/2014. 

 

4.3.3.4 Hvenær er skyldan fyrir hendi? 

Af orðalagi 64. gr. gþl. „innan skamms“ verður ekki ráðið hve langan tíma skuldari hafi til að 

greiða úr fjárhagserfiðleikum sínum. Í athugasemdum við frumvarp er varð að gþl. er ekki 

heldur leyst úr slíku. Í fræðiskrifum hefur því verið haldið fram að skuldari geti að hámarki 

haft nokkra mánuði til þess að leysa úr hinum tímabundnu greiðsluörðugleikum áður en honum 

er skylt að gefa bú sitt upp til gjaldþrotaskipta.104 Má í þessu sambandi hafa hliðsjón af UFR 

2006.243H. Í málinu var fallist á skaðabótaskyldu stjórnarmanns þar sem hann hafði ekki 

stöðvað starfsemi félags fyrr en raun bar vitni. Lagt var til grundvallar að stjórnarmaðurinn 

hefði verið grandsamur um greiðsluörðugleika félagsins í mars 1996 en úrskurður um 

gjaldþrotaskipti þess var kveðinn upp í nóvember sama ár.105 Er því ekki hægt að miða við 

marga mánuði eða ár. Þó verður að ætla að svigrúm skuldara ráðist af atvikum hverju sinni og 

taka verði tillit til venjulegra eða tímabundinna sveiflna í einstökum atvinnugreinum.  

 

4.3.3.5 Sönnun á ógreiðslufærni 

Af dómaframkvæmd Hæstaréttar í tengslum við skaðabótaábyrgð stjórnenda samkvæmt 2. mgr. 

64. gr. gþl., sbr. 1. mgr. 105. gr. hfl. má ráða að tjónþola ber að sýna fram á að félag sé 

ógreiðslufært og að stjórnendum þess hafi átt að vera ljóst að ekki væri unnt að bæta úr 

greiðsluörðugleikum félagsins innan skamms tímafrests. Þar sem 2. mgr. 64. gr. gþl. felur í sér 

                                                 
104 Viðar Már Matthíasson (n. 2) 29; Ása Ólafsdóttir (n. 10) 107. 
105 Stubkjær Andersen, Ledelsesansvar og ledelsesansvarsforsikring (1. útg., Karnov Group Denmark A/S 2011) 

103. 
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sakarlíkindareglu þá þarf tjónþoli að sýna fram á tjónið og ógreiðslufærnina, ef honum tekst 

það þá er sönnunarbyrðinni velt yfir á stjórnendur sem þurfa að sannreyna að tjónið verði ekki 

rakið til vanrækslu þeirra, sbr. t.d. Hrd. 12. júní 1997 í máli nr. 372/1996 og Hrd. 23. mars 

2017 í máli nr. 187/2016.  

Það kann að vera erfitt að sýna fram á að félag hafi verið ógreiðslufært á tilteknu tímamarki. 

Hæstiréttur hefur talið að ekki sé nægjanlegt að leggja eingöngu fram upplýsingar um skuldir 

við tiltekinn kröfuhafa heldur þurfi að leggja fram nákvæm gögn sem gefa heildarmynd af 

fjárhagsstöðu félagsins, sbr. Hrd. 10. júní 2004 í máli nr. 60/2004 og Hrd. 18. júní 2004 í máli 

nr. 7/2004. Var málunum vísað frá dómi þar sem fullnægjandi gögn lágu ekki fyrir um 

ógreiðslufærni félaganna. Í Hrd. 18. júní 2004 í máli nr. 7/2004 krafðist kröfuhafinn A 

skaðabóta úr hendi T, sem hafði verið eigandi, framkvæmdastjóri og eini stjórnarmaður B ehf. 

þar sem T hefði mátt vera ljóst að B ehf. yrði ófært um að greiða fyrir vörur sem pantaðar voru 

eftir 15. desember 1998 og að honum hefði borið skylda til þess að gefa bú félagsins upp til 

gjaldþrotaskipta. Í dómi Hæstaréttar var lagt til grundvallar að engum rekstri hefði verið til að 

dreifa eftir 16. mars 1999. Hvað varðar þau gögn sem hefðu þurft að liggja fyrir svo unnt hefði 

að leggja mat á hvort T hefði verið skylt að krefjast gjaldþrotaskipta fyrr en 16. mars 1999 

sagði í forsendum Hæstaréttar: 

 

Engin gögn liggja fyrir um skuldbindingar félagsins við aðra á tímabilinu frá 15. 

desember 1998 til 16. mars 1999, hvenær gjalddagi þeirra var og um hvaða 

fjárhæðir var að tefla. Hinu sama gegnir um samanburð við tekjuöflun félagsins þá 

og fyrr á starfstíma þess, stöðu á bankareikningum þess, heimild til yfirdráttar á 

þeim, hvort það hafi átt aðrar eignir sem fyrir 16. mars 1999 var ráðstafað með 

öðrum hætti eða hvort félagið hafi annars átt kost á lánsfé. (áherslubr. höf.) 

 

Taldi Hæstiréttur að ekki væri útilokað að sú skylda hefði stofnast fyrr en ekki væri unnt að 

staðreyna það þar sem fullnægjandi gögn hefðu ekki verið lögð fram í málinu. Af þeim sökum 

væri málið svo vanreifað að óhjákvæmilegt væri að vísa því frá dómi. 

Af framangreindu má leggja til grundvallar að með því að vísa málunum frá, í stað þess að 

sýkna, hafi Hæstiréttur ekki talið fært að taka efnislega afstöðu til málsins á grundvelli þeirra 

gagna sem lágu fyrir, þrátt fyrir að afleiðing þess hafi verið að kröfuhöfum gafst þar með kostur 

á að bæta úr. Bæta má úr slíkri sönnunarfærslu m.a. með þeim hætti að óska eftir mati 

dómkvaddra matsmanna og með aukinni gagnaöflun. Í kjölfar Hrd. 10. júní 2004 í máli nr. 

60/2004 reyndi kröfuhafi að bæta úr þeim annmörkum sem verið höfðu á sönnunarfærslu af 

hans hálfu og aflaði í því skyni upplýsinga frá skiptastjóra þrotabúsins sem lagði til 

sérfræðiskýrslu frá endurskoðanda. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 18. maí 2007 í máli nr. E-
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3120/2006 var talið að þau gögn gæfu til kynna að félagið hefði verið greiðsluhæft þegar það 

stofnaði til skuldbindinga við kröfuhafann. Voru fyrrum stjórnarmenn því sýknaðir af 

skaðabótakröfu hans. Fari svo að dómstólar sýkni, eins og í framangreindu máli, á tjónþoli ekki 

þann kost að leggja málið aftur fyrir dómstóla vegna reglunnar um bindandi réttaráhrif dóms 

(res judicta), sbr. 116. gr. eml. Sambærilega niðurstöðu er að finna í Hrd. 11. apríl 1995 í máli 

nr. 266/1992 og Hrd. 22. október 1986 í máli nr. 87/1985.106 

Af framangreindum dómum verður ekki ráðið með skýrum hætti hvaða gögn það eru sem 

geta varpað ljósi á hvort félag hafi verið ógreiðslufært á tilteknu tímamarki. Við mat þar um 

telur höfundur að hafa megi hliðsjónar af dómaframkvæmd varðandi hugtakið ógjaldfærni í 

riftunarmálum enda felur ógjaldfærni í sér ógreiðslufærni og neikvæða eignastöðu. Hafa 

dómstólar í því sambandi m.a. litið til upplýsinga úr ársreikningum og hvort skuldir hafi verið 

umfram eignir á tilteknu tímamarki sbr. áðurreifaðan Hrd. 5. júní 2014 í máli nr. 785/2013. Í 

þessu sambandi vísast jafnframt til Hrd. 11. nóvember 2010 í máli nr. 72/2010 þar sem 

umræður höfðu farið fram í stjórn félags um fjárhagsvanda og framtíð þess í kjölfar níu mánaða 

uppgjörs félagsins. Auk þess höfðu dótturfélög hætt rekstri rúmum fjórum mánuðum fyrir 

frestdag. Var þetta lagt til grundvallar við mat á ógjaldfærni félagsins. Einnig hefur verið vísað 

til upplýsinga úr skattframtölum og reikningsskilum við matið, sbr. Hrd. 19. desember 2012 í 

máli nr. 320/2012. Jafnframt hefur verið talið að árangurslausar fullnustugerðir geti sýnt fram 

á ógjaldfærni félags líkt og lagt var til grundvallar í Hrd. 14. febrúar 2013 í máli nr. 537/2012. 

Í málinu hafði árangurslaus kyrrsetningargerð farið fram hjá félaginu rétt um tveimur mánuðum 

fyrir frestdag. Þá voru gögn málsins ótvíræð um að á þeim tíma, sem umrædd kyrrsetningargerð 

fór fram hjá félaginu, voru skuldir verulega umfram eignir þess sem síðan leiddi til þess að bú 

félagsins var tekið til gjaldþrotaskipta. Var því vafalaust að félagið hafði verið ógjaldfært á 

þeim tíma sem deilt var um. Sambærilega niðurstöðu er að finna í dómi Landsréttar 14. 

desember 2018 í máli nr. 155/2018 þar sem eigandi félags viðurkenndi í skýrslutöku hjá 

skiptastjóra að hafa vitað af árangurslausu fjárnámi sem gert hafði verið hjá félaginu áður en 

gripið var til ráðstafana sem skertu eignir þess. Ítrekaðar innheimtuaðgerðir og gjaldfallnar 

skuldir kunna einnig að leiða til þess að stjórnendur verði taldir grandsamir um ógjaldfærni, 

sbr. Hrd. 4. desember 2014 í máli nr. 376/2014. Lánstraust banka kann ennfremur að gefa 

upplýsingar um ógjaldfærni félags, sbr. Hrd. 5. júní 2014 í máli nr. 785/2013. Þá var í Hrd. 15. 

júní 2017 í máli nr. 527/2016 lagt til grundvallar að sambýliskonu þrotamanns hefði mátt vera 

                                                 
106 Benda má á eftirfarandi dóma Hæstaréttar Danmerkur þar sem sýknað var af kröfu um skaðabótaskyldu stjórnar 

þar sem ekki var talið nægilega sannað að hún hafði vanrækt að bregðast við slæmri fjárhagsstöðu félagsins: UFR 

1956.990S, UFR 1977.274H, UFR 2003.317H og UFR 2006.2637H. 
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kunnugt um ógjaldfærni hans þegar hann ráðstafaði til hennar verulegum hluta eigna sinna án 

þess að nokkurt endurgjald kæmi fyrir. 

Matsgerðir dómkvaddra matsmanna kunna ennfremur að vega þungt við úrlausn þess hvort 

félag hafi verið ógjaldfært þegar ákveðin ráðstöfun átti sér stað, sbr. Hrd. 19. desember 2012 í 

máli nr. 320/2012. Tilgangur matsgerða er að fá álit utanaðkomandi sérfróðs manns, sem 

dómari tilnefnir á formlegan hátt107 til þess að rýna í þau gögn, sem áður hafa verið rakin og 

gefa álit sitt á því hvort ráða megi af þeim gögnum, sem voru fyrir hendi fyrir gjaldþrotaskipti, 

hvort félagið hafi verið ógjaldfært. Að sama skapi verður að telja að unnt sé að afla matsgerðar 

til þess að færa sönnur á ógreiðslufærni félags á tilteknu tímamarki.  

 

4.3.3.6 Aðild 

Í 2. mgr. 64. gr. gþl. er sem fyrr segir kveðið á um að stjórnendur félags geti orðið 

skaðabótaskyldir gagnvart lánardrottnum þess vanræki þeir að gefa bú félagsins upp til 

gjaldþrotaskipta. Sú spurning vaknar hvort þrotabú geti byggt kröfu um skaðabætur úr hendi 

stjórnenda á ákvæðinu eða hvort það nái samkvæmt orðalagi sínu eingöngu til lánardrottna. 

Ljóst er að þrotabú getur vart talist lánardrottinn í skilningi ákvæðisins. Með hliðsjón af eðli 

gjaldþrotaskipta sem sameiginlegri fullnustugerð allra kröfuhafa þrotamanns og sjónarmiðum 

um jafnræði kröfuhafa telur höfundur þó að færa megi rök fyrir því að eðlilegra væri að þrotabú 

myndi höfða skaðabótamál á hendur fyrrum stjórnendum félags vegna þess tjóns er hlaust 

vegna vanrækslu þeirra á því að gefa bú þess upp til gjaldþrotaskipta fremur en að það sé gert 

af hálfu einstakra kröfuhafa. Gæti þrotabúið þá skipt þeim verðmætum sem mögulega er unnt 

að endurheimta á milli kröfuhafa eftir þeim reglum sem gilda um greiðslu á viðurkenndum 

kröfum í stað þess að þau komi aðeins í hlut einstakra kröfuhafa. 

Til viðbótar við framangreint verður að mati höfundar að ætla að þrotabú eigi auðveldara 

með að greina hvenær félag varð ógreiðslufært og hvort ráðstafanir sem gerðar voru eftir það 

tímamark hafi skert þau verðmæti er síðar runnu til þrotabúsins. Má í þessu sambandi hafa 

hliðsjón af Hrd. 10. júní 2004 í máli nr. 60/2004 þar sem kröfuhafi fór í mál við stjórnendur 

félags. Málinu var vísað frá m.a. á þeim grundvelli að ekki lægju fyrir gögn um skuldbindingar 

félagsins við aðra en viðkomandi kröfuhafa á einstökum tímabilum. Þá höfðu ekki verið lagðar 

fram upplýsingar um tekjuöflun félagsins á sömu tímabilum, stöðu á bankareikningum þess 

o.fl. Hefði þrotabú aftur á mótið höfðað málið hefði reynst mun auðveldara að fá heildarmynd 

af skuldum við alla lánardrottna og eignastöðu á viðkomandi tíma. 

                                                 
107 Markús Sigurbjörnsson, Einkamálaréttarfar (2. útg., Úlfljótur 2003) 228-229. 
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Eins og áður hefur verið rakið má ráða af dómaframkvæmd að sambærileg regla og nú er 

að finna í niðurlagi 2. mgr. 64. gr. gþl. hafi gilt um skaðabótaábyrgð stjórnenda gagnvart 

kröfuhöfum félags fyrir gildistöku laga nr. 95/2010 á grundvelli almennra reglna. Að mati 

höfundar kemur til greina að þrotabú geti krafist skaðabóta úr hendi stjórnenda á grundvelli 

134. gr. hfl. og almennra reglna skaðabótaréttarins vegna tjóns er hlaust vegna vanrækslu þeirra 

á skyldu samkvæmt fyrri málslið 2. mgr. 64. gr. gþl. og 1. mgr. 105. gr. hfl. Myndi þrotabú þá 

ekki njóta þess sönnunarhagræðis er felst í sakarlíkindareglunni samkvæmt 2. mgr. 64. gr. gþl. 

heldur myndi bótagrundvöllurinn byggjast á sakarreglunni. Jafnframt telur höfundur mögulegt 

að þrotabú geti við mat á saknæmi stjórnenda vísað til ákvæðisins til viðbótar við önnur ákvæði 

er mæla fyrir um tilteknar skyldur stjórnenda félags, svo sem 72. gr. eða 76. gr. hfl. sem og 

ólögfestar skyldur sem á þeim hvíla. Má í þessu sambandi hafa hliðsjón af dómi Héraðsdóms 

Reykjaness 7. maí 2013 í máli nr. E-598/2012 en þar höfðaði þrotabú mál á þeim grundvelli að 

eini stjórnarmaður félagsins sem jafnframt var framkvæmdastjóri og eini hluthafi þess hefði 

bakað sér bótaábyrgð m.a. með vísan til 108. gr. ehfl. og 2. mgr. 64. gr. gþl. Fallist var á 

skaðabótaskyldu með vísan til IX. kafla ehfl. án þess að tekið væri á því hvort hann hefði 

vanrækt að gefa félagið upp til gjaldþrotaskipta. Má í þessu sambandi einnig hafa hliðsjón af 

Hrd. 11. júní 1987 í máli nr. 134/1986 er féll í tíð eldri laga. Af dómaframkvæmd má þó ráða 

að þrotabú virðast fremur beita riftunarreglum gþl. eða byggja kröfu um skaðabótaskyldu á 

brotum á öðrum skyldum sem hvíla á stjórnarmönnum.  

 

4.3.4 Trúnaðarskylda stjórnenda 

4.3.4.1 Almennt um trúnaðarskylduna 

Í íslenskum rétti hefur lengi verið lagt til grundvallar að starfi stjórnarmanna og 

framkvæmdastjóra hlutafélags fylgi sérstök trúnaðarskylda. Umræddir aðilar eru kosnir eða 

ráðnir til þess að gæta hagsmuna félagsins og sjá svo um að sérstakar hættur skapist ekki sem 

geti stefnt markmiðum reglna og laga um hlutafélög í hættu. Stjórnarmanni er til að mynda 

óheimilt að nýta fyrir eigin reikning væntanlega viðskiptamöguleika sem eru boðnir 

félaginu.108 Því er óhætt að halda því fram að almenn regla um trúnaðarskyldu stjórnenda 

gagnvart félaginu gildi samkvæmt hfl. þótt slíkt komi hvergi berum orðum fram í lögunum.109 

Þá gefa margvísleg ákvæði hfl. til kynna að trúnaðarskyldan sé fyrir hendi þó svo hvergi sé 

beinlínis mælt fyrir um hana.110 Benda má á ákvæði 68. gr. hfl. í þessu sambandi. Í ákvæðinu 

                                                 
108 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 337-328. 
109 Stefán Már Stefánsson, Samstæður hlutafélaga (Hið íslenska bókmenntafélag 2008) 129. 
110 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 327; Hér vísast til 1. mgr. 68. gr., 167. gr., 72. gr. og 76. gr. hfl. 
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er m.a. kveðið á um ýmsar reglur um skyldur stjórnar og framkvæmdastjóra, sem teljast til 

trúnaðarskyldna þeirra. Af þessu verður að telja að trúnaðarskylda stjórnenda sé til þess fallin 

að hafa áhrif á atferli stjórnenda í störfum þeirra fyrir félagið. Komi upp aðstæður þar sem 

hagsmunir stjórnenda og félagsins eru ósamrýmanlegir ber stjórnendum að sjá til þess að 

hagsmunir félagsins gangi fyrir. Brot á trúnaðarskyldunni kann jafnframt að leiða til 

skaðabótaábyrgðar samkvæmt 134. gr. hfl.  

Í trúnaðarskyldunni felast m.a. skyldur stjórnarmanna um eftirlit, hæfi og bann við öflun 

ótilhlýðilegra hagsmuna, sem í framhaldinu verður vikið að. Lagt er til grundvallar að 

umræddar skyldur eigi bæði við um stjórnarmenn og framkvæmdastjóra en hafa ber í huga að 

ríkari eftirlitsskylda hvílir á stjórnarmönnum. Það helgast af því að félagsstjórn ber að fara með 

yfirstjórn félags og eftirlit með starfsemi þess. Til skýringarauka verður fjallað um þessar 

skyldur hverja í sínu lagi. 

 

4.3.4.2 Eftirlitsskylda stjórnenda 

Ákvæði 68. gr. hfl. kveður á um eftirlitskyldu stjórnenda í félagi. Inntaki eftirlitsskyldunnar 

má skipta í tvennt og vísast í þessu sambandi til 1. og 3. mgr. 68. gr. hfl. Samkvæmt 1. mgr. 

68. gr. hfl. fer félagsstjórn með málefni félagsins og skal annast um að skipulag félags og 

starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Segir þar einnig að félagsstjórn og framkvæmdastjóri 

annist stjórn félagsins. Í 3. mgr. ákvæðisins kemur síðan fram að félagsstjórn skuli sjá um að 

nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins. Í þessu felst að stjórn skal 

vera kunnugt um fjárhagslegt ástand félagsins. Eins eiga hluthafar og kröfuhafar félagsins að 

geta treyst á stjórn félagsins sem eftirlitsmenn sína innan félagsins.111 Sambærileg ákvæði er 

að finna 1. og 3. mgr. 44. gr. ehfl.  

Í dómaframkvæmd hefur verið staðfest að samkvæmt 68. gr. hfl. skulu stjórnarmenn ekki 

aðeins hafa yfirsýn yfir rekstur félagsins heldur verða þeir að sýna frumkvæði við afla sér 

upplýsinga og koma á virku eftirliti. Skyldur þessar eru lögbundnar og ber stjórnarmönnum að 

rækja þær án tillits til þess hvort framkvæmdastjóri hafi verið ráðinn eða ekki, sbr. t.d. Hrd. 7. 

júní 2007 í máli nr. 419/2006.112 Hliðstæðri nálgun var beitt í Hrd. 26. mars 2009 í máli nr. 

393/2008. Í málinu lagði Hæstiréttur jafnframt til grundvallar að stjórnarmenn gætu ekki borið 

fyrir sig að þeir hafi aldrei komið nálægt rekstri né bókhaldi félagsins, til þess að komast undan 

                                                 
111 Steen Langebæk (n. 86) 44. 
112  Einar Hugi Bjarnason, „Áherslubreytingar Hæstaréttar í sakamálum er varða skil á virðisaukaskatti og 

staðgreiðslu opinberra gjalda og skýrslum þessu tengdu“ (2017) 67 (3) Tímarit lögfræðinga 325, 332. 
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ábyrgð. 113  Geta stjórnarmenn því ekki losnað undan skyldunum með ráðningu 

framkvæmdastjóra. 

Þrátt fyrir að framangreindir dómar varði refsiábyrgð stjórnarmanna vegna vanrækslu á 

virðisaukaskattskilum telur höfundur að hafa megi hliðsjón af þeim við skýringu á inntaki 

eftirlitsskyldunnar. Athyglisvert er að í framangreindum dómum er ekki gerður greinarmunur 

á 1. og 3. mgr. 68. gr. hfl. og er eftirlitsskyldan því skýrð sem ein heild. Með hliðsjón af nýlegri 

dómaframkvæmd, sbr. t.d. Hrd. 12. desember 2013 í máli nr. 354/2013 og Hrd. 23. janúar 

2014 í máli nr. 388/2013 verður að telja að sú áherslubreyting hafi orðið að upplýsingar um 

eiginlega verkaskiptingu stjórnenda hafi meira vægi við sakarmatið en áður. Má því draga þá 

ályktun að orðalag 68. gr. hfl. taki ekki einungis til stjórnarinnar í heild heldur til einstakra 

stjórnarmanna. Þá geta stjórnarmenn ekki borið fyrir sig vanþekkingu, grandleysi eða skellt 

skuldinni á framkvæmdastjóra félagsins í því skyni að firra sig ábyrgð.  

Telja verður að þegar hlutafélag á við fjárhagslegan vanda að stríða þá hvíli sérstök skylda 

á stjórn um nákvæmara eftirlit með málefnum félagsins enda er þá fyrir hendi aukin hætta á 

því að kröfuhafar verði fyrir tjóni.114 Stjórnarmönnum ber ennfremur að hafa eftirlit með mikils 

háttar ráðstöfunum félags, sbr. Hrd. 18. nóvember 1999 í máli nr. 206/1999. Í málinu voru 

stjórnarmenn félags krafðir um skaðabætur með vísan til þess að þeir hefðu brugðist 

eftirlitsskyldu sinni gagnvart félaginu þegar aflahlutdeild sem skráð hafði verið á skip í eigu 

félagsins var framseld án þess að aflað væri samþykkis veðhafa skipsins. Þar sem stjórn 

félagsins hafði samkvæmt þessu brugðist skyldum sínum og tjón kröfuhafans varð rakið til 

þeirrar vanrækslu var það niðurstaða Hæstaréttar að stjórnarmenn bæru óskipta bótaábyrgð 

gagnvart kröfuhafanum samkvæmt 132. gr. þágildandi hlutafélagalaga nr. 32/1978, sbr. 134. 

gr. hfl. 

Af framansögðu leiðir að hafi stjórn félags ekki sinnt eftirlitsskyldu sinni með fullnægjandi 

hætti þannig að tjón hafi af hlotist, kann hún að bera skaðabótaábyrgð á því tjóni samkvæmt 

134. gr. hfl. Brot stjórnar á eftirlitsskyldunni geta falist í því að stjórn kynni sér ekki nægilega 

málefni félagsins, hafi ekki eftirlit með meiri háttar ráðstöfunum þess, bókhaldi o.s.frv. Hafi 

félagið sjálft orðið fyrir tjóni vegna brota stjórnar á eftirlitsskyldunni er mögulegt að þrotabú 

geti höfðað mál á hendur stjórnarmönnum og krafist skaðabóta úr hendi þeirra. 

 

                                                 
113 Sjá einnig Hrd. 24. mars 1992 í máli nr. 345/1991. Í málinu kom stjórnarmaður ekki nálægt rekstri félagsins 

en gerðar voru þær kröfur til stjórnarmannsins að hann aflaði sér upplýsinga um rekstur félagsins. Mátti honum 

því vera kunnugt um vanskil á söluskatti. Stjórnarmaðurinn hafði því vanrækt eftirlitsskyldu sína sem leiddi til 

sakfellingar. 
114 Árni Harðarson (n. 85) 273, 278. 
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4.3.4.3 Hæfisregla stjórnenda 

Þrátt fyrir að stjórnandi hlutafélags sé háður ríkum trúnaðarskyldum við félagið er ekkert sem 

hreinlega bannar að hann geti átt í viðskiptum við það, þrátt fyrir að þeim möguleikum séu 

settar vissar skorður að formi og efni. Fari viðskipti hlutafélags við stjórnendur fram með 

sambærilegum hætti og viðskipti við ótengda aðila verður að telja ólíklegt að slík viðskipti 

teljist skaðleg fyrir félagið. Viðskipti hlutafélags við stjórnendur geta aftur á móti skaðað 

félagið séu þau óhagstæðari félaginu en ef ákvörðun um þau hefði verið tekin af óháðum, 

sjálfstæðum og vel upplýstum stjórnendum.115  

Í íslenskum rétti hefur verið lagt til grundvallar að stjórnarmenn og framkvæmdarstjórar í 

hluta- og einkahlutafélögum þurfi að fullnægja bæði almennum 116  og sérstökum 

hæfisskilyrðum til þess að geta setið í stjórn og tekið þátt í meðferð einstakra mála þar.117 

Kveðið er á um þessi skilyrði í 66. og 67. gr. hfl. Sambærileg ákvæði er að finna í 42. og 43. 

gr. ehfl. Þá er fjallað um sérstakt hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra í 72. gr. hfl., sbr. 

48. gr. ehfl. Segir þar að stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri megi ekki taka þátt í meðferð 

máls um samningsgerð milli hans og félagsins eða um málshöfðun gegn honum. Mega sömu 

aðilar ekki heldur taka þátt í ákvörðun um samningsgerð milli félagsins og þriðja manns eða 

málshöfðun gegn þriðja manni ef þeir hafa þar verulegra hagsmuna að gæta sem kunna að 

brjóta í bága við hagsmuni félagsins. Hugtakið samningsgerð á við allar ákvarðanir sem leiða 

eða geta leitt til samnings.118 Hið sama gildir í dönskum rétti.119 Þá ber að hafa í huga að 72. 

gr. tekur aðeins til meðferðar máls um samningsgerð eða ákvarðana um málshöfðun en nær 

ekki til annarra ákvarðana.120 

Ákvæði 72. gr. hfl. er ætlað að koma í veg fyrir að stjórnendur afli sér sér hagsmuna á 

kostnað félagsins. 121  Tilgangur ákvæðisins er ennfremur að veita minnihlutavernd 122  og 

jafnframt vernda viðsemjendur félagsins gegn hugsanlega fjártjóni.123 Hafi stjórnarmenn eða 

framkvæmdastjóri brotið gegn 72. gr. hfl. kemur til greina að slík ákvörðun verði ógilt. Á það 

                                                 
115 Robert Clark, Corporate Law (Aspen Publishers, Inc. 1986) 147-148.  
116 Um almennt hæfi stjórnarmanna vísast til umfjöllunar í: Stefán Már Stefánsson (n. 6) 322-324. 
117 sama heimild 322; Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið íslenska 

bókmenntafélag 2003) 247. 
118 sama heimild 324. 
119 Jan Schans Christensen, Aktie- og anpartsselskabsret (Karnov Group 2014) 395-397. 
120 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 324. 
121 Áslaug Björgvinsdóttir, „Viðskipti hlutafélaga við stjórnendur“ í Pétur Kr. Hafstein (ritstj.), Guðrúnarbók. 

Afmælisrit til heiðurs Guðrúnu Erlendsdóttur 3. maí 2006 (Hið íslenska bókmenntafélag 2016) 61.  
122 Minnihlutavernd felur í sér að hver hluthafi eigi í samræmi við eignarhlut sinn tilkall til félagsins. Í því felst 

að minnihlutinn á rétt á ákveðnum réttindum með hliðsjón af jafnræðisreglunni: Bernhard Gomard, Aktieselskaber 

og anpartsselskaber (5. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006) 313. 
123 Áslaug Björgvinsdóttir (n. 121) 61. 
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úrræði aftur á móti ekki alltaf vel við enda hefur ógilding litla þýðingu ef ákvörðun hefur þegar 

verið framkvæmd. Einnig er mögulegt að viðkomandi stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri 

verði látinn bera skaðabótaábyrgð á því tjóni sem hann hefur valdið félagi með broti gegn 72. 

gr. hfl. 124  Að mati höfundar er mögulegt að þrotabú geti krafist skaðabóta úr hendi 

stjórnarmanns eða framkvæmdastjóra með vísan til 1. mgr. 134. gr. hfl. hafi þeir brotið gegn 

72. gr. hfl., svo sem með því að gera afar hagstæðan samning við sjálfan sig. Dæmi um slíka 

samninga væri ef stjórnarmaðurinn myndi selja sjálfum sér eignir félagsins, fengi að veðsetja 

eign félagsins fyrir eigin skuldum eða félagið gengi í ábyrgð fyrir hann. Ekki verður séð að 

reynt hafi á álitaefnið í dómaframkvæmd heldur virðist fremur gripið til þess lagaúrræðis að 

krefjast riftunar á slíkum ráðstöfunum og endurgreiðslu á grundvelli ákvæða gþl. 

 

4.3.4.4 Bann við öflun ótilhlýðilegra hagsmuna  

Ákvæði 1. mgr. 76. gr. hfl. kveður á um að félagsstjórn, framkvæmdastjóri og aðrir þeir er hafa 

heimild til að koma fram fyrir hönd félagsins megi ekki gera neinar ráðstafanir sem eru fallnar 

til þess að afla ákveðnum hluthöfum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra 

hlutahafa eða félagsins. Sambærilegt ákvæði er að finna í 1. mgr. 51. gr. ehfl. Þá er hliðstætt 

ákvæði um hlutahafafund að finna í 95. gr. hfl., sbr. 70. gr. ehfl. Þar er kveðið á um að 

hluthafafundur megi ekki taka ákvörðun sem er til þess fallin að afla ákveðnum hluthöfum eða 

öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa eða félagsins.  

Reglu 76. gr. hfl. er ætlað að taka til atvika sem aðrar reglur hfl. um meðferð valds 

félagsstjórnar eiga ekki við um. 125  Ákvæðið var sett með hliðsjón af dönskum rétti en 

sambærilegt ákvæði er að finna í 127. gr. dönsku hlutafélagalaganna. Telja verður að í reglunni 

felist að stjórnendum beri að hafa hagsmuni félags að leiðarljósi við töku ákvarðana um málefni 

þess og láta ekki eigin hagsmuni ganga framar hagsmunum félagsins. 

Í 2. mgr. 76. gr. segir að félagsstjórn og framkvæmdastjóri megi ekki framfylgja 

ákvörðunum hluthafafundar eða annarra stjórnaraðila félagsins ef þær eru ógildar vegna þess 

að þær brjóta í bága við lög eða félagssamþykktir. Sé það mat stjórnenda að ákvörðun 

hluthafafundar fari gegn lögum eða félagssamþykktum og sé þar af leiðandi ógild, ber þeim að 

neita að fylgja ákvörðuninni eftir, sbr. t.d. 95. gr. a. hfl.  

Brjóti stjórnendur félags gegn 1. eða 2. mgr. 76. gr. hfl. kunna þeir að baka sér 

skaðabótaábyrgð gagnvart félaginu samkvæmt 134. gr. hfl.126 Kunna slíkar ákvarðanir eða 

                                                 
124 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 326. 
125 sama heimild 329. 
126 sama heimild 330. 
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ráðstafanir auk þess að vera riftanlegar, t.d. á grundvelli 131. gr. eða 141. gr. gþl., sbr. Hrd. 28. 

apríl 2016 í máli nr. 579/2015. Athuga verður í þessu sambandi að sé um að ræða ráðstafanir 

til aðila sem teljast nákomnir viðkomandi félagi í skilningi 3. gþl. þá kann að vera unnt að rifta 

ráðstöfunum lengra aftur í tímann auk þess sem þær geta talist ótilhlýðilegar.127 Ber skiptastjóra 

því að athuga slíkar ráðstafanir gaumgæfilega. Verður nú vikið nánar að mati dómstóla á því 

hvort ráðstafanir hafi farið í bága við 76. gr. hfl. 

Í Hrd. 23. mars 2017 í máli nr. 187/2016 var hluta af rekstri G ehf. ráðstafað til BB ehf. 

með afsals- og kaupsamningi. Kaupverðið nam 23.600.000 krónum og átti að greiða hluta þess 

með yfirtöku á skuldum G ehf. við V ehf. og M ehf. Kaupandi tók einnig að sér að greiða 

skuldbindingar G ehf. við L hf. sem leiddi til þess að stjórnarmaður og framkvæmdastjóri G 

ehf. losnuðu úr persónulegum ábyrgðum fyrir veðskuld við L hf. og yfirdráttarskuld. Um þessar 

ráðstafanir sagði Hæstiréttur: 

 

Þannig runnu engir fjármunir til félagsins, heldur stóð það eftir rýrara að eignum 

til tryggingar fyrir aðra lánardrottna þess. Að þessu leyti fór ráðstöfun samkvæmt 

samningnum í bága við 1. mgr. 51. gr. laga nr. 138/1994 um að fyrirsvarsmenn 

einkahlutafélags megi ekki gera nokkrar þær ráðstafanir sem fallnar eru til þess að 

afla ákveðnum hluthöfum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra 

hluthafa eða félagsins. 

 

Ljóst er að umræddar ráðstafanir voru til þess fallnar að afla stjórnarmanni félagsins og 

framkvæmdastjóra þess ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa og félagsins. Var 

því talið að þeir hefðu bakað sér skaðabótaábyrgð með fyrrgreindri háttsemi.  

Hér vísast einnig til Hrd. 7. október 2004 í máli nr. 97/2004. Athuga verður að málinu var 

vísað frá vegna vanreifunar og var því ekki kveðinn upp efnisdómur í málinu. Efnisatriði 

málsins fengu engu að síður nokkra umfjöllun sem rétt þótti að víkja að. Atvik málsins voru á 

þá leið að N ehf. keypti 10% hlut U ehf. í S ehf. Greiðslan fyrir hlutaféð fór fram með þeim 

hætti að skuld U ehf. við N ehf. var lækkuð sem nam kaupverðinu. Þrotabú N ehf. höfðaði 

síðan mál á hendur U ehf. og krafðist riftunar á ráðstöfuninni á grundvelli 141. gr. gþl. Gerði 

þrotabúið jafnframt kröfu um skaðabætur úr hendi G, sem hafði verið eini stjórnarmaður, 

framkvæmdastjóri og aðaleigandi U ehf. G hafði einnig verið stjórnarmaður í N ehf. þegar 

ráðstöfunin var framkvæmd. Varðandi skaðabótaskyldu G vísaði þrotabúið m.a. til þess að 

vegna stöðu sinnar hefði G verið bersýnilega til þess fallinn að afla sér eða félagi sínu, U ehf., 

                                                 
127 Sjá einnig umfjöllun í: Benedikt Bogason (n. 14) 114-121. 
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ótilhlýðilegra hagsmuna og valda N ehf. og síðar kröfuhöfum þess tjóni. Hefði hann því brotið 

gegn 48. og 51. gr. ehfl. með því að taka þátt í meðferð málsins af hálfu N ehf. 

Hæstiréttur taldi ljóst að N ehf. hefði í raun ekki fengið nein verðmæti í sinn hlut í stað 

eftirgjafar á skuld U ehf. við félagið. Vísaði Hæstiréttur til þess að verðmæti hinna keyptu 

hlutabréfa hefði ekki verið metið af sérfróðum aðilum fyrir kaupin og að samningur um 

viðskiptin hefði ekki verið lagður fram í málinu. Hafa yrði í huga að fjárhæð hlutabréfanna 

hefði numið meira en fimmföldu eigin fé N ehf. Viðskiptin hefðu verið U ehf. og G bersýnilega 

til hagsbóta en hefðu jafnframt brotið í bága við hagsmuni N ehf. Var því lagt til grundvallar 

að viðskiptin hefðu verið ótilhlýðileg í skilningi 141. gr. gþl. og að U ehf. og G hefði mátt vera 

það ljóst. Hæstiréttur taldi aftur á móti að þrotabú N ehf. hefði ekki sýnt nægilega fram á 

fjárhagsstöðu félagsins á þeim tíma sem ráðstöfunin fór fram. Af þeim sökum taldi Hæstiréttur 

óhjákvæmilegt að vísa málinu frá dómi.  

Í málinu var litið til háttsemi og stöðu G sem stjórnarmanns bæði N ehf. og U ehf. auk þess 

aðdraganda sem var að sölu hlutanna. Virðist Hæstiréttur gefa í skyn að í málum sem varða 

sjálfsafgreiðsluviðskipti128 ráðandi aðila, þ.e. þegar menn eru beggja vegna borðsins að semja 

við sjálfa sig, sé sönnunarbyrði lögð á stjórnendur um að viðskiptin hafi verið gerð í góðri trú, 

á grundvelli eðlilegra viðskiptalegra forsenda og í samræmi við hagsmuni félagsins. 

Sönnunarbyrðinni er því snúið við með þeim hætti að stjórnendum ber að sýna fram á að 

viðskiptin séu eðlileg. Hér vísast einnig til Hrd. 4. mars 2004 í máli nr. 292/2003 og Hrd. 20. 

desember 2007 í máli nr. 212/2007 sem áður hafa verið reifaðir. 

 

4.4 Hlutahafafundur tekur ákvörðun um að beita ekki skaðabótaábyrgð fyrir gjaldþrot  

Hafi hlutahafafundur tekið ákvörðun um að hafa ekki uppi skaðabótakröfu áður en að félag var 

úrskurðað gjaldþrota myndi slík ákvörðun ekki teljast bindandi hafi félagið verið ógjaldfært 

þegar ákvörðunin var tekin eða frestdagur hefst innan árs frá ákvörðuninni, sbr. 3. mgr. 135. 

gr. hfl. Telja verður að ástæðurnar að baki þessu ákvæði séu sambærilegar og varða hlutverk 

riftunarreglnanna enda er hætta á að gripið sé til óeðlilegra ráðstafana þegar gjaldþrot er í aðsigi. 

Að mati höfundar væri það óeðlilegt ef aðilar gætu með þessu komið í veg fyrir málshöfðun 

gegn sér á seinni stigum.  

Hafi umrædd ákvörðun hluthafafundar verið tekin utan tímamarka 3. mgr. 135. gr. hfl. má 

færa rök fyrir því að unnt væri að rifta slíkri ákvörðun með stoð í riftunarreglum gþl., t.d. á 

                                                 
128 Í fræðiskrifum hafa viðskipti hlutafélags við stjórnendur gjarnan verið nefnd sjálfsafgreiðsluviðskipti: Áslaug 

Björgvinsdóttir (n. 121) 52. 
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grundvelli 131. gr. gþl. sé tekin ákvörðun um niðurfellingu ábyrgða eða með vísan til 141. gr. 

gþl. vegna ótilhlýðilegrar ráðstöfunar.  

 

4.5 Stjórnendatryggingar 

Tilvist stjórnendatryggingar kann að skipta mál þegar kemur að kröfum félags á hendur 

stjórnendum og starfsmönnum, sbr. dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 25. apríl 2016 í máli nr. E-

2942/2014. Þannig getur sú staða verið fyrir hendi að fyrrnefndir aðilar hafi valdið félagi 

gríðarlegu fjártjóni t.d. með saknæmri vanrækslu og bakað sér þannig skaðabótaskyldu 

gagnvart því. Stjórnendatryggingar hafa m.a. þann tilgang að bæta félagi það fjártjón sem það 

kann að verða fyrir af hendi vátryggðra einstaklinga svo sem starfsmanna og stjórnenda vegna 

starfa þeirra fyrir vátryggingartaka.129  

Í ljósi efnisafmörkunar ritgerðarinnar er ekki tilefni til þess að fjalla ítarlega um 

stjórnendatryggingar, skilmála þeirra o.s.frv. heldur er markmið umfjöllunarinnar að gera grein 

fyrir þeim möguleika skiptastjóra að sækja bætur úr stjórnendatryggingu. Óvíst er hvort 

einstakir stjórnendur eða starfsmenn hafi fjárhagslega burði til að endurgreiða þrotabúinu það 

tjón sem þeir hafa valdið því. Sé fjárhæð vátryggingar há þá kann að vera að mun raunhæfara 

að sækja á stjórnendatrygginguna til þess að fá bætur greiddar. Í slíku tilfelli reynir því á efni 

og orðalag vátryggingarskilmála og hvort skilyrði þeirra séu uppfyllt, sbr. t.d. Hrd. 13. febrúar 

2014 í máli nr. 481/2013. Algengt er að vátryggingarskilmálar innihaldi ýmsar undanþágur frá 

vátryggingarvernd en slíkt fer eftir ákvæðum hvers skilmála fyrir sig.130 Einnig kann að koma 

til skoðunar til hagsbóta fyrir hvern vátryggingin sé tekin, sbr. dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 

24. mars 2017 í máli nr. E-3511/2014. Eins getur þetta valdið því að ekki sé hægt að sækja 

bætur úr hendi stjórnanda félags hafi félagið vanrækt að greiða fyrir vátrygginguna, sbr. t.d. 

dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 28. desember 2018 í máli nr. E-3827/2011.  

 

4.6 Samantekt 

Framangreind umfjöllun leiðir í ljós að samkvæmt 1. mgr. 134. gr. hfl. sé unnt að beina 

skaðabótakröfu að stjórnarmönnum, framkvæmdastjórum og endurskoðendum vegna þess 

tjóns sem þeir hafa valdið félaginu eða þrotabúi þess í störfum sínum hvort sem það er af 

ásetningi eða gáleysi. Einnig er unnt að krefjast skaðabóta úr hendi stofnenda, skoðunarmanna, 

                                                 
129 Hildur Þórarinsdóttir, „Skaðabótaábyrgð stjórnenda og stjórnendatryggingar“ (2017) 70 (3) Úlfljótur 441, 447. 
130 Sjá dæmi um form vátryggingarskilmála á heimasíðum erlendra vátrygginafélaga: „Directors and Officers 

(D&O) Liability Insurance“ (American International Group, Inc. 2019) 

<https://www.aig.com/business/insurance/management-liability/directors-and-officers-liability> skoðað 23. apríl 

2019. 
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matsmanna og rannsóknarmanna samkvæmt ákvæðinu en ekki var vikið sérstaklega að þeim 

möguleika í þeirri umfjöllun er að framan greinir. 

Hvað varðar endurskoðendur kann að vera að þrotabú geti sótt skaðabótakröfu á hendur 

þeim sem báru ábyrgð á áliti sem þeir láta í ljós á reikningsskilunum hafi reikningsskilin ekki 

staðist lög eða ekki hafi verið gætt að reglum um mat á greiðslu með öðru en reiðufé í tengslum 

við hækkun hlutafjár í félagi. Leggja má til grundvallar að bótagrundvöllurinn sé 

sérfræðiábyrgð sem er afbrigði sakarreglunnar eða eftir atvikum reglan um 

vinnuveitendaábyrgð. Þrátt fyrir að ekki hafi reynt á skaðabótaábyrgð endurskoðenda gagnvart 

þrotabúi í dómaframkvæmd þá er ljóst að lagaúrræðið er til staðar og fyrir liggur að slík mál 

eru nú til meðferðar fyrir dómstólum. 

Samkvæmt 2. mgr. 134. gr. hfl. er hluthöfum skylt að bæta það tjón sem þeir hafa valdið 

félagi, öðrum hluthöfum eða þriðja aðila af ásetningi eða stórfelldu gáleysi með broti á hfl. eða 

samþykktum félagsins. Af dómaframkvæmd má ráða að dómstólar hafa við mat á mögulegri 

skaðabótaskyldu hluthafa einkum litið til stöðu þeirra innan félags, skyldum gagnvart félagi og 

möguleikum á því að hafa áhrif á ákvarðanir félagsins. Þá er mögulegt að móðurfélag geti borið 

skaðabótaábyrgð gagnvart þrotabúi hafi það haft áhrif á ákvarðanir félags áður en til gjaldþrots 

kom og valdið því þannig tjóni, sbr. Hrd. 4. mars 2004 í máli nr. 292/2003. Vísast í þessu 

sambandi einnig til dóms Landsréttar 14. desember 2018 í máli nr. 362/2018. Þar voru 

móðurfélag, eigandi móðurfélags og óskylt félag í eigu eigenda móðurfélagsins látin bera 

skaðabótaábyrgð vegna ólögmætra tilfærsla á fjármunum úr félagi fyrir gjaldþrot til hins 

óskylda félags. Þá kann að vera að þrotabú geti átt skaðabótakröfu á hendur ráðandi hluthafa 

eða eiganda, sé um að ræða einkahlutafélag eins aðila, sbr. dóm Landsréttar 14. desember 2018 

í máli nr. 155/2018. 

Þrotabú kann ennfremur að öðlast bótakröfu á hendur starfsmanni félags á grundvelli 

almennra skaðabótareglna og 3. mgr. 23. gr. skbl. Af dómaframkvæmd má draga þá ályktun 

að starfsmaður verði almennt ekki talinn hafa bakað sér bótaskyldu gagnvart félagi nema hann 

hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi eða ásetning. Höfundur telur að ákvæði 23. gr. skbl. taki ekki 

til framkvæmdastjóra þar sem þeir falli undir ríkari kröfur við mat á saknæmi samkvæmt 1. 

mgr. 134. gr. hfl. 

Leitast var við að gera grein fyrir þeim atriðum sem koma til athugunar við mat á 

skaðabótaskyldu stjórnenda samkvæmt 1. mgr. 134. gr. hfl. Í því skyni var fjallað um helstu 

skyldur sem hvíla á stjórnendum félaga. Má í þessu sambandi einkum nefna trúnaðarskylduna 

samkvæmt 72. gr. og 76. gr. hfl. og skylduna til þess að gefa bú félags upp til gjaldþrotaskipta 

samkvæmt 2. mgr. 64. gr. gþl. og 1. mgr. 105. gr. hfl. Tekið skal fram að fjölmargar aðrar 
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skyldur hvíla á stjórnendum sem m.a. er mælt fyrir um í öðrum ákvæðum hfl., samþykktum og 

starfsreglum félaga. Athuga verður að skaðabótaábyrgð stjórnenda er einstaklingsábyrgð og 

verður því að meta háttsemi hvers og eins þeirra. 

Í þeim skaðabótamálum sem hér hafa verið skoðuð verður að telja að almennar reglur 

einkamálaréttarfars gildi um sönnun og sönnunarfærslu. Þarf tjónþoli því að sýna fram á að 

hann hafi orðið fyrir tjóni, hvert umfang þess er og að tjónið verði rakið til skaðabótaskyldrar 

háttsemi tjónvalds. Af framangreindri umfjöllun má þó draga þá ályktun að í tilvikum þar sem 

aðilar eru beggja megin borðsins að semja við sjálfan sig, þar sem um er að ræða veruleg tengsl, 

eignum félags sé skotið undan og aðilar njóti sjálfir ávinnings þá kann sönnunarbyrðinni að 

vera velt yfir á stjórnendur um að viðskipti hafi verið byggð á málefnalegum sjónarmiðum.  

Það er álitamál hvort þrotabú geti krafist skaðabóta úr hendi stjórnenda á grundvelli 

niðurlags 2. mgr. 64. gr. gþl. enda getur þrotabú vart talist lánardrottinn í skilningi ákvæðisins. 

Að mati höfundar kemur þó til greina að þrotabú geti krafist skaðabóta úr hendi stjórnenda á 

grundvelli 134. gr. hfl. sem og almennra reglna skaðabótaréttarins vegna tjóns er hlaust vegna 

vanrækslu þeirra á skyldu til þess að gefa bú félags upp til gjaldþrotaskipta, sbr. 2. mgr. 64. gr. 

gþl. og 1. mgr. 105. gr. hfl.  

Loks var fjallað um stjórnendatryggingar. Markmið umfjöllunarinnar var að gera grein fyrir 

möguleika skiptastjóra að sækja bætur úr slíkum tryggingum. Niðurstaða umfjöllunarinnar var 

sú að þar sem óvíst getur verið að einstaklingar hafi fjárhagslega burði til þess að bæta það tjón 

sem þeir kunna að hafa valdið í störfum sínum kann að vera raunhæfara fyrir þrotabú að sækja 

bætur úr stjórnendatryggingum að því gefnu að slík trygging sé til staðar og tjón falli undir 

skilmála hennar. 
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5. Óheimil úthlutun fjármuna úr félagi 

5.1 Almennt 

Meginreglan um úthlutun fjármuna félags til hluthafa kemur fram í 98. gr. hfl. og 73. gr. ehfl. 

og felur í sér að óheimilt sé að úthluta af fjármunum félags til hluthafa nema það fari eftir 

reglum um arðsúthlutun, sem endurgreiðsla vegna lækkunar hlutafjár eða varasjóðs eða vegna 

félagsslita.131 Úthlutun af fjármunum félags getur einungis farið fram í þessum lögbundnu 

tilvikum. Aðrar leiðir til úthlutunar fjármuna úr félögum eru óheimilar og ber þeim hluthafa 

sem nýtur slíkrar úthlutunar að endurgreiða félaginu fjármunina með vöxtum, sbr. 1. mgr. 102. 

gr. og 4. mgr. 104. gr. hfl. Jafnframt getur honum verið gert að sæta skattlagningu og greiða 

tekjuskatt af hinni óheimilu úthlutun. 132  Þegar krafist er endurgreiðslu vegna óheimillar 

úthlutunar er þrotabú hvorki bundið af málshöfðunarfrestinum né tímaskilyrðum 

riftunarreglnanna. Þá þarf ekki að sýna fram á gjafatilgang samkvæmt 131. gr. gþl. né 

ógjaldfærni.  

Í ljósi framangreinds vaknar sú spurning hvort þrotabú geti haft uppi kröfu um endurgreiðslu 

og dráttarvexti úr hendi þess er naut óheimillar úthlutunar eða öðrum þeim er komu að 

framkvæmd hennar. Í þessum kafla verður leitast við að svara þeirri spurningu. Einnig verður 

leitast við að svara því hvort beiting þessara lagaúrræða kunni að leiða til hagfelldari niðurstöðu 

fyrir þrotabú en notkun riftunarreglna gþl.  

 

5.2 Lán og tryggingar 

5.2.1 Almenna bannreglan 

Í 1. mgr. 104. gr. hfl. er kveðið á um að hlutafélagi sé hvorki heimilt að veita hluthöfum, 

stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum félagsins eða móðurfélagi þess lán né setja 

tryggingu fyrir þá. Félag má ekki heldur veita lán eða setja tryggingu fyrir þann sem giftur er 

eða er í óvígðri sambúð með einhverjum fyrrgreindra aðila eða er skyldur þeim að feðgatali 

eða niðja eða stendur hlutaðeigandi að öðru leyti sérstaklega nærri.133 Sambærilegt ákvæði er 

að finna í 79. gr. ehfl.  

Bannreglan nær bæði til tryggingargerninga og lána. Með tryggingargerningum er einkum 

átt við veðtryggingar eða tryggingar í formi einfaldrar ábyrgðar. Til lána telst greiðsla 

peningaupphæðar, ígildis hennar eða fjárhagslegra verðmæta með áskilnaði um endurgreiðslu 

                                                 
131 Sjá nánar um sjóði og ráðstöfun þeirra í: Stefán Már Stefánsson (n. 6) 212-235. 
132 Garðar Víðir Gunnarsson, „Óheimil úthlutun fjármuna til hluthafa“ Morgunblaðið (Reykjavík, 2. mars 2017) 

13; Stefán Már Stefánsson (n. 71) 663, 666; Sjá einnig úrskurð yfirskattanefndar í máli nr. 307/2014.  
133 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 227. 
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peningagreiðslunnar, ígildis hennar eða skil á verðmætunum. Hugtakið lán nær jafnframt til 

láns til þriðja manns ef hann er að efna skyldu gagnvart hluthafa.134 Peningalán eða ígildi þeirra 

geta t.d. verið í formi ávísana, víxla, skuldabréfa eða hlutabréfa.135 Jafnframt má hafa hliðsjón 

af skilgreiningu Hæstaréttar á hugtakinu lán samkvæmt 1. mgr. 104. gr. hfl. í Hrd. 5. júní 2008 

í máli nr. 385/2007, en þar sagði: 

 

Að virtu framangreindu verður að beita þeirri skýringu að hlutafélag teljist hafa 

veitt lán í skilningi 1. mgr. 104. gr. laga nr. 2/1995 ef það hefur greitt hluthafa í 

því, stjórnarmanni eða framkvæmdastjóra peningaupphæð eða ígildi hennar eða 

látið af hendi til einhvers þeirra önnur fjárhagsleg verðmæti með áskilnaði um 

endurgreiðslu peningaupphæðarinnar eða ígildis hennar eða skil á verðmætunum. 

(áherslubr. höf.) 

 

Í forsendum Hæstaréttar sagði ennfremur að leggja mætti þetta að jöfnu við ef hlutafélag 

hefði með sama áskilnaði greitt peningaupphæð eða ígildi hennar til þriðja manns eða afhent 

honum önnur fjárhagsleg verðmæti til að efna skyldu, sem hvílt hefði gagnvart honum á 

hluthafa, stjórnarmanni eða framkvæmdastjóra í félaginu. Hafa ber þó í huga að framangreint 

mál var refsimál og telur höfundur að um sé að ræða of þrönga túlkun á hugtakinu lán enda 

kynni hugtakið að vera túlkað með víðtækari hætti í einkamáli. 

Samkvæmt niðurlagi 1. mgr. 104. gr. hfl. nær ákvæðið ekki til venjulegra viðskiptalána. Er 

hér átt við greiðslukortaviðskipti eða lán til félaga, sem eru hluthafar, ef þau eru liður í 

viðskiptum og venjubundin í félaginu og almennt í slíkum félögum. Bann ákvæðisins nær á 

hinn bóginn ekki til almennra lántaka þó þeir verði síðar hluthafar viðkomandi félags eða 

áhrifamenn í því. Ekki verður séð af fræðiskrifum né dómaframkvæmd að skýr skil séu á milli 

venjulegra viðskiptalána til hluthafa eða annarra trúnaðarmanna félags og ólögmætra lána til 

þeirra.136 Á þetta reyndi í Hrd. 13. júní 2013 í máli nr. 705/2012. Í dómi héraðsdóms, sem 

staðfestur var að þessu leyti af Hæstarétti með vísan til forsendna, var lagt til grundvallar að 

peningalán sem veitt væri í því skyni að lántaki gæti bætt tap þriðja aðila í viðskiptum, teldist 

ekki til venjulegra viðskiptalána. Þá gæti peningalán til eiganda og stjórnanda félags sem hann 

notaði til að fjármagna rekstur annarra félaga í sinni eigu ekki heldur talist venjulegt 

viðskiptalán. Umræddar greiðslur voru því taldar ólögmæt lán sem fyrrum framkvæmdastjóra 

bæri að endurgreiða, sbr. 4. mgr. 79. gr. ehfl. 

                                                 
134 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 228. 
135 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 100 – 97. mál, Um 104. gr. 
136 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 228. 
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Að baki bannreglunni búa þau rök að koma verði í veg fyrir að hagsmunir kröfuhafa og 

hluthafahópsins skarist. 137  Þá hefur notkun fjármuna félagsins til að lána hluthöfum og 

fyrrgreindum trúnaðarmönnum þess ekki verið talin til þess fallin að styðja starfsemi félagsins 

og slíkt gæti einnig auðveldlega orðið leið til óréttmæts hagnaðar lántaka á kostnað félagsins 

eða kröfuhafa þess.138 Ákvæðinu er því ætlað að vernda hagsmuni hluthafa og kröfuhafa.  

Í kjölfar þess að bú félags er tekið til gjaldþrotaskipta kann skiptastjóri að koma auga á 

óvenjulegar tilfærslur fjármuna úr félaginu t.d. við skoðun á reikningsyfirlitum eða 

viðskiptamannareikningum. Verður nú gerð nánari grein fyrir ólögmætum lánveitingum og 

afleiðingum þeirra. 

 

5.2.2 Nánar um ólögmætar lánveitingar 

Hugtakið lán í skilningi 1. mgr. 104. gr. hfl. er sem fyrr segir afar víðtækt og hefur verið talið 

ná yfir ýmsar ráðstafanir og gerninga. Má í þessu sambandi t.d. nefna í fyrsta lagi millifærslur 

og peningaúttektir af reikningum félags til tengdra aðila, svo sem hluthafa, stjórnenda eða 

annarra þeirra sem kunna að vera tengdir hluthöfum samkvæmt 1. mgr. 104. gr. hfl. Jafnframt 

kann að vera um einkaneyslu að ræða sem ekki hefur verið færð í bókhaldi félagsins. Í öðru 

lagi getur verið um að ræða kaup á vörum og þjónustu með greiðslukorti félags sem yfirleitt 

eru bókfærð. Geta slík útgjöld verið vegna matarinnkaupa, ferðakostnaðar, iðgjalda af 

tryggingum o.s.frv. Þá getur í þriðja lagi verið um að ræða gjaldfærðan rekstrarkostnað sem í 

raun er einkakostnaður eigenda eða stjórnenda félags, svo sem vegna kaupa á tækjabúnaði sem 

ekki er að finna í þrotabúi og hefur aðeins verið nýttur í þágu eigenda eða stjórnenda.  

Mikilvægt er að skiptastjóri þekki helstu tegundir gerninga og ráðstafana sem falla undir 

gildissvið ákvæðisins svo hann geti tekið afstöðu til þess hvort unnt sé að endurheimta þau 

verðmæti sem hefur verið úthlutað úr félagi með ólögmætum hætti. Nánar verður fjallað um 

afleiðingar ólögmætra lánveitinga og tryggingagerninga í kafla 5.2.3. Verður nú vikið að 

nokkrum dæmum úr dómaframkvæmd í því skyni að greina enn frekar hvaða gerningar og 

ráðstafanir kunni að falla undir hugtakið lán í skilningi fyrrnefndra lagaákvæða. 

Í Hrd. 13. júní 2013 í máli nr. 705/2012 reyndi m.a. á það hvort (a) peningalán úr sjóðum 

félags, (b) notkun á kreditkorti vegna greiðslu áskriftar að fjölmiðlum, greiðslum vegna 

trygginga og lífeyris o.fl., (c) skuldafærsla á viðskiptareikningi vegna sölu á bifreið sem var 

                                                 
137 Eilís Ferran, Principles of Corporate Finance Law (Oxford University Press 2008) 269; Søren Friis Hansen, 

Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 1 inledning til selskabsretten (Thomson 2006) 124. 
138 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 228; Sjá einnig: Davíð Þorláksson, „Sjálfsfjármögnunarbann: Um 2. mgr. 104. 

gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995“ (2004) 57 (4) Úlfljótur, 623-630. 
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skráð eign félagsins, (d) vöruúttektir sem bókfærðar voru sem skuld á viðskiptareikningi og (e) 

gjaldfærður rekstrarkostnaður vegna einkakostnaðar vegna utanlandsferðar og gleraugnakaupa 

H, fyrrum framkvæmdastjóra og stjórnarformanns félagsins, teldust óheimilar lánveitingar í 

skilningi 79. gr. ehfl. Af hálfu þrotabús félagsins D ehf. var krafist endurgreiðslu á umræddum 

ráðstöfunum með vísan til 4. mgr. áðurnefnds ákvæðis.  

Í dómi héraðsdóms, sem staðfestur var að þessu leyti af Hæstarétti með vísan til forsendna, 

var lagt til grundvallar að vegna stöðu H hefði verið óheimilt að veita honum lán úr sjóðum 

félagsins, sbr. 1. mgr. 79. gr. ehfl.  

Varðandi notkun á kreditkorti D ehf. vísaði héraðsdómur til þess að H hefði stöðu sinnar 

vegna borið ábyrgð á því að bókhald félagsins hefði verið fært með réttum hætti, sbr. 5. gr. bhl. 

Þegar D ehf. var tekið til gjaldþrotaskipta hafði viðskiptamannareikningur H borið með sér að 

hann skuldaði félaginu fjármuni vegna notkunar á kreditkorti félagsins. Umræddar færslur voru 

taldar réttilega færðar til bókar í bókhaldi D ehf. sem skuld H við félagið enda hefði honum 

ekki tekist að færa sönnur á að rétt hefði verið að gjaldfæra þær í bókhaldi þess. 

Er snertir skuldfærslu á viðskiptareikningi H vegna sölu á bifreið sem hafði verið í eigu D 

ehf. þá taldi héraðsdómur upplýst með yfirlýsingu söluaðila bifreiðarinnar að veittur hefði verið 

afsláttur af söluverði hennar sem næmi þeirri fjárhæð sem skuldfærð hafði verið á 

viðskiptareikning H. Því hefði átt að færa þann lið til gjalda í rekstri félagsins en ekki sem 

skuld á viðskiptareikningi H. Var kröfu þrotabúsins því hafnað að því leyti. 

Vöruúttektir H höfðu verið færðar sem skuld á viðskiptareikning hans hjá D ehf. Af hálfu 

H var því mótmælt að um ólögmætar lánveitingar væri að ræða heldur taldi hann að færslurnar 

hefðu ranglega verið færðar á viðskiptareikning hans enda væri um að ræða kostnað vegna 

kynningar- og þróunarmála hjá félaginu. Héraðsdómur vísaði sem fyrr til þess að H hefði borið 

að sjá til þess að bókhald D ehf. væri fært með réttum hætti. Hann hefði ekki fært fram nein 

sönnunargögn sem gætu hnekkt því sem bókhald félagsins bæri með sér um þessar færslur. 

Aftur á móti taldi héraðsdómur að ekki hefði fyllilega verið leitt í ljós að um væri að ræða lán 

í skilningi 79. gr. ehfl. Var H því gert að endurgreiða fjárhæð þeirra með vísan til 

meginreglunnar um efndir fjárskuldbindinga. 

Í málinu var einnig deilt um þrjár færslur sem þrotabúið taldi vera einkakostnað H. Um var 

að ræða greiðslu kostnaðar vegna gleraugnakaupa, ferðar til Tenerife og ferðar á 

matvælasýningu í Bandaríkjunum. Héraðsdómur taldi að ekki hefðu verið færðar sönnur á að 

samið hefði verið um að félagið myndi greiða kostnað vegna gleraugnakaupa fyrrum 

framkvæmdastjórans. Jafnframt var talið ósannað að utanlandsferð á þekktan sumardvalarstað 

hefði verið farin í þágu félagsins. Var því talið að sá kostnaður gæti ekki talist eðlilegur 
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rekstrarkostnaður og fallist var á með þrotabúinu að H bæri að endurgreiða kostnað vegna 

þessara tveggja liða með vísan til 4. mgr. 79. gr. ehfl. Hvað kostnað vegna ferðar til 

Bandaríkjanna varðaði var talið nægilega fram komið að sú ferð hefði verið farin ásamt öðrum 

starfsmönnum félagsins. Hefði þrotabúið ekki fært viðhlítandi sönnur fyrir því að kostnaður 

vegna hennar hefði verið ranglega færður til gjalda í bókhaldi félagsins og var kröfu 

þrotabúsins hafnað.  

Í þessu sambandi má einnig hafa hliðsjón af dómi Landsréttar 1. febrúar 2019 í máli nr. 

215/2018. 139  Í málinu krafðist þrotabú P ehf. greiðslu úr hendi G, fyrrum eiganda, 

framkvæmdastjóra, prókúruhafa og stjórnarmanns félagsins, vegna úttekta í hans þágu. Í dómi 

Landsréttar var fallist á með þrotabúinu að skuld G á viðskiptamannareikningi hans hjá P ehf. 

hefði falið í sér óheimila lánveitingu, sbr. 1. mgr. 79. gr. ehfl. Þá féllst Landsréttur á með 

þrotabúi P ehf. að millifærslur af reikningi P ehf. inn á reikning G hefðu falið í sér óheimilar 

lánveitingar í skilningi fyrrnefnds ákvæðis. Í málinu var einnig deilt um 83 færslur á banka- og 

kreditkortareikning P ehf. sem þrotabúið taldi að ættu rætur að rekja til einkaneyslu G. Í dómi 

Landsréttar var vísað til þess að færslurnar ættu það flestar sameiginlegt að engir reikningar 

fylgdu þeim í bókhaldi félagsins. Samkvæmt 5. gr. bhl. hefði G borið ábyrgð á því að bókhald 

félagsins væri fært með réttum hætti. Færslurnar væru flestar augljóslega þess eðlis að geta 

ekki tengst atvinnurekstri P ehf. enda væri m.a. um að ræða greiðslur fyrir fatnað, lyf, 

persónulega þjónustu, nám G, ferðakostnað og neyslu erlendis. Þá væri um að ræða umtalsverð 

innkaup í matvöru- og húsbúnaðarverslunum en líta yrði til þess að G hefði ekki gefið 

trúverðugar skýringar á þeim. Var því fallist á með þrotabúi P ehf. að um óheimilar lánveitingar 

hefði verið að ræða að undanskilinni einni færslu sem talið var að G hefði skýrt með 

fullnægjandi hætti. Loks gerði þrotabúið kröfu um greiðslu vegna tækja og búnaðar sem 

gjaldfærður hafði verið í bókhaldi félagsins en hafði ekki verið til staðar við upphaf 

gjaldþrotaskipta. Í dómi Landsréttar var litið til þess að G hafði í skýrslutöku tjáð fulltrúa 

skiptastjóra að félagið hefði gefið tveimur starfsmönnum sína tölvuna hvorum og að prentara 

sem félagið hafði haft á leigu hefði verið skilað. Talið var að skiptastjóri hefði ekki kannað 

með fullnægjandi hætti hvort þessar skýringar ættu við rök að styðjast og því var kröfu um 

greiðslu vegna þessara hluta hafnað. Varðandi önnur tæki og búnað byggði G á því að hann 

hefði keypt þau á hálfvirði með vísan til kaupsamnings sem hann lagði fram í málinu. Taldi 

Landsréttur ósannað að endurgjald hefði komið fyrir umrædd tæki og búnað og var því fallist 

                                                 
139 Sambærilega niðurstöðu er að finna í dómi Héraðsdóms Reykjaness 28. nóvember 2017 í máli nr. E-1051/2016. 

Málinu var þó vísað frá Landsrétti samkvæmt dómi Landsréttar 1. febrúar 2019 í máli nr. 216/2018 vegna 

vanreifunar.  
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á greiðslukröfu þrotabús P ehf. með vísan til meginreglna kröfuréttarins um efndir 

fjárskuldbindinga. Í ljósi þess að um var að ræða notaðan búnað féllst Landsréttur á kröfu G 

um lækkun á kröfu þrotabús P ehf. að þessu leyti. Var fjárhæð kröfunnar ákveðin að álitum og 

miðuð við 50% af bókfærðu kaupvirði. 

Af framangreindum tveimur dómum má draga þá ályktun að við mat dómstóla á því hvort 

ráðstafanir hafi falið í sér ólögmætar lánveitingar sé m.a. litið til þess hvernig þær hafa verið 

færðar í bókhaldi viðkomandi félags. Hafi ráðstafanir t.d. verið færðar til skuldar á 

viðskiptareikningi framkvæmdastjóra félags má leiða líkur að því að um ólögmætar 

lánveitingar sé að ræða. Hafa dómstólar í þessu sambandi vísað til þess að samkvæmt 5. gr. 

bhl. beri framkvæmdastjóri ábyrgð á því að bókhald félags sé fært með réttum hætti. Af þeim 

sökum beri hann sönnunarbyrði fyrir hinu gagnstæða og því að færslur sem færðar hafa verið 

til skuldar séu í raun annars eðlis. Dómstólar virðast einnig líta til þess hvort ráðstöfun standi í 

nánum tengslum við þann atvinnurekstur sem félag hefur með höndum og hvort ráðstöfun geti 

talist hafa verið framkvæmd í þágu félagsins. Sé sú ekki raunin virðist sönnunarbyrði þar um 

velt yfir á þann er þeirra naut. Þannig var í Hrd. 13. júní 2013 í máli nr. 705/2012 lagt til 

grundvallar að fyrrum framkvæmdastjóri félagsins bæri sönnunarbyrði fyrir því að samið hefði 

verið um að félagið myndi greiða kostnað vegna gleraugnakaupa og að ferð á þekktan 

sumardvalarstað hafi verið farin í þágu félagsins. Að mati höfundar virðist mat dómstóla á því 

hvað teljist eðlilegur rekstrarkostnaður félags vera í samræmi við skilgreiningu skattaréttarins 

á rekstrarkostnaði samkvæmt 31. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt (hér eftir skammstöfuð 

„tsl.“) og reglugerð nr. 483/1994 um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri 

starfsemi. Í a-lið 1. gr. reglugerðarinnar kemur fram að til rekstrarkostnaðar teljist hvorki 

útgjöld til eignakaupa eða annarra fjárfestinga, né útgjöld til einkaþarfa, nema að því marki 

sem þau eru talin til tekna samkvæmt 3. gr. reglugerðarinnar sem fjallar um laun og annan 

starfsmannatengdan kostnað. Er þar lagt til grundvallar að til rekstrarkostnaðar teljist 

starfsmannaferðir og verður að telja ljóst að utanlandsferð á sumardvalarstað, eins og greinir í 

framangreindum dómi, falli ekki þar undir. 

Höfundur telur ennfremur að draga megi þá ályktun af framangreindum dómum að þrotabú 

geti haft hagsmuni af því að byggja kröfu um greiðslu aðallega á reglum um óheimilar 

úthlutanir en byggja til vara á meginreglum kröfuréttar um efndir fjárskuldbindinga. Getur 

þrotabú með þeim hætti fengið dóm um fjárkröfu þrátt fyrir að dómstólar komist að þeirri 

niðurstöðu að tiltekin ráðstöfun hafi ekki falið í sér ólögmæta úthlutun eða að sönnun takist 

ekki þar um enda getur þrotabú eftir sem áður átt rétt á greiðslu samkvæmt meginreglum 

kröfuréttarins. 
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Að auki vísast til Hrd. 8. júní 2017 í máli nr. 584/2016. Þar hafði þrotabú S ehf. stefnt A, 

eiganda 82% hlutafjár í félaginu og varamanni í stjórn þess, og P, sem gegnt hafði stöðu 

framkvæmdastjóra og stjórnarmanns félagsins, og krafist endurgreiðslu á fjármunum sem hafði 

verið úthlutað úr félaginu með millifærslum á reikning A. Af hálfu A og P var því haldið fram 

að félagið hefði fært umrædda fjármuni inná reikninga sem voru formlega skráðir á A vegna 

þess óvissuástands sem ríkti hér á landi í kjölfar bankahrunsins. Í dómi Hæstaréttar var litið til 

þess að færslurnar hefðu verið bókaðar sem úttektir A, reikningarnir væru á hennar nafni og 

enginn samningur hefði verið gerður um að fjármunirnir væru í eigu S ehf. eða að A skyldi 

geyma þá fyrir félagið. Þá hefði hvorki verið samið um ráðstöfunarrétt fjárins né lagt bann við 

því að A myndi nýta það sjálf. Var því talið að um væri að ræða óheimila lánveitingu til A í 

skilningi 1. mgr. 79. gr. ehfl. Bæri A því að endurgreiða peningaúttektirnar, sbr. 4. mgr. 79. gr. 

ehfl. Þar sem P hafði annast fjármál félagsins og framkvæmd úttektanna var fallist á með 

þrotabúi S ehf. að hann skyldi bera einfalda ábyrgð á skuld A við þrotabúið, sbr. 5. mgr. 79. gr. 

ehfl.140  

 

5.2.3 Afleiðingar ólögmætra lánveitinga og tryggingagerninga 

Sem fyrr greinir er í 1. mgr. 104. gr. hfl. að finna bann hlutafélags við lánveitingum til hluthafa, 

stjórnarmanna, framkvæmdastjóra eða móðurfélags þess eða öðrum sem standa hlutaðeigandi 

aðilum nærri líkt og nánar er rakið í ákvæðinu. Þannig kann að fara að umræddir aðilar hlutist 

til um lánveitingar á betri kjörum en óháðum aðilum stæðu til boða. Að mati höfundar verður 

að telja að sérstök hætta sé á slíku í tilviki einkahlutafélaga þar sem sami einstaklingur er í senn 

eini hluthafi félagsins, framkvæmdastjóri og stjórnarmaður enda liggja þá allir þræðir í sömu 

hendi.  

Í 4. mgr. 104. gr. hfl. kemur fram að hafi félag innt af hendi greiðslur í tengslum við þær 

ráðstafanir sem hafa verið nefndar og eru andstæðar 1. mgr. sama ákvæðis skal sá er þeirra naut 

endurgreiða þær með dráttarvöxtum. Í ákvæðinu er ekki tekið af skarið um frá hvaða tímabili 

unnt sé að krefjast dráttarvaxta. Að mati höfundar kemur til greina að miða upphaf 

dráttarvaxtakröfu við þann dag er mánuður er liðinn frá því að skuldari var sannanlega krafinn 

um endurgreiðslu, sbr. 3. mgr. 5. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu (hér eftir 

„vxl.“) en í öllu falli við þann dag er dómsmál er höfðað sbr. 4. mgr. sama ákvæðis. Af 

dómaframkvæmd verður síðan ráðið að unnt getur verið að miða upphaf dráttarvaxtakröfu við 

                                                 
140 Sjá einnig til hliðsjónar Hrd. 17. maí 2018 í máli nr. 325/2017 og dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 10. maí 2019 

í máli nr. E-2377/2018 varðandi endurgreiðslu ólögmætrar lánveitingar samkvæmt ákvæðum ehfl. 
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fyrra tímamark. Þannig var í Hrd. 13. júní 2013 í máli nr. 705/2012 fallist á endurgreiðslukröfu 

þrotabús en upphafstími dráttarvaxta miðaðist við þann dag er úrskurður hafði verið kveðinn 

upp um gjaldþrotaskipti félagsins. Í Hrd. 8. júní 2017 í máli nr. 584/2016 miðaðist upphafstími 

dráttarvaxtakröfu við þann dag er síðasta ólögmæta úthlutunin sem krafist var endurgreiðslu á 

var framkvæmd og var fallist á þá kröfu. Af síðarnefndum dómi má draga þá ályktun að þrotabú 

getur miðað upphaf dráttarvaxtakröfu við þann dag þegar ráðstöfun sem krafist er 

endurgreiðslu á var framkvæmd en hafa ber í huga að dráttarvaxtakröfunni var ekki mótmælt. 

Hafi verið um fleiri en eina ráðstöfun að ræða getur þrotabú miðað við þann dag þegar síðasta 

ráðstöfunin var framkvæmd. Telur höfundur jafnframt hugsanlegt að unnt sé að hafa uppi 

stighækkandi kröfugerð ef um margar ráðstafanir er að ræða og dráttarvaxtakrafan miðist þá 

við þann dag er hver og ein þeirra var framkvæmd. 

Ef ekki er unnt að fá fjármuni endurgreidda eða afturkalla tryggingu eru þeir sem 

framkvæmdu slíkar ráðstafanir persónulega ábyrgir fyrir tapi félagsins, sbr. 5. mgr. 104. gr. hfl. 

Af dómaframkvæmd verður ráðið að þrotabú getur í einu og sama málinu krafist endurgreiðslu 

úr hendi þess er naut tiltekinnar ráðstöfunar og viðurkenningar á persónulegri ábyrgð þess eða 

þeirra er hana framkvæmdu fyrir hönd félagsins, sbr. Hrd. 8. júní 2017 í máli nr. 584/2016. Sé 

fallist á slíkar kröfur þrotabús getur það fyrst krafist endurgreiðslu úr hendi þess er naut 

ráðstöfunar en verði vanefndir af hans hálfu er unnt að krefja þann eða þá er hana framkvæmdu 

um endurgreiðslu á grundvelli hinnar einföldu ábyrgðar. Telur höfundur því að slík kröfugerð 

sé til þess fallin að auka líkur þrotabús á endurheimt verðmæta og kunni að leiða til hagfelldari 

niðurstöðu fyrir þrotabú en riftunarreglur gþl. Þá að kann að vera auðveldara að sanna að um 

óheimila lánveitingu hafi verið að ræða fremur en að ráðstöfun sé riftanleg. Framangreint leiðir 

jafnframt í ljós að þrotabú geti haft uppi aðalkröfu um endurgreiðslu fjármuna samkvæmt 4. 

mgr. 104. gr. hfl. og varakröfu um riftun eftir því sem það telur þjóna hagsmunum sínum best 

hverju sinni. 

 

5.2.4 Mögulegar varnir 

Varðandi þær varnir sem má búast við er athyglisvert að í dómi Landsréttar 1. febrúar 2019 í 

máli nr. 215/2018 var fallist á gagnkröfu G að hluta til skuldajafnaðar vegna ógreiddra launa. 

Ekki er hægt að koma slíkum kröfum að ef ekki liggja fyrir gögn þeim til stuðnings, sbr. m.a. 

Hrd. 13. júní 2013 í máli nr. 705/2012. Á hinn bóginn ber að hafa í huga þær sérreglur sem 

fram koma í 100. gr. gþl. en þær eiga það sammerkt að þrengja möguleika til skuldajafnaðar 

við gjaldþrot. Ekki verða skilyrði ákvæðisins þó rakin frekar hér. Með sama hætti gæti sá er 

naut ráðstöfunar haldið því fram að hann eigi fjárkröfu á hendur félaginu á öðrum grundvelli 
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t.d. vegna ábyrgðarskuldbindingar, sbr. dóm Landsréttar 1. febrúar 2019 í máli nr. 215/2018. 

Eins getur verið að sá sem fær ráðstöfunina haldi því fram að um venjuleg viðskiptalán sé að 

ræða í skilningi 1. mgr. 104. gr. hfl. en slíkt þarf að meta hverju sinni, sbr. áðurreifaðan Hrd. 

13. júní 2013 í máli nr. 705/2012. Framangreint leiðir jafnframt í ljós að aðilar kunna að halda 

því fram að bókfærðar lánveitingar séu í raun rekstrarkostnaður sem hafi verið ranglega færður 

á viðskiptamannareikning félags.  

 

5.3 Arðgreiðslur 

5.3.1 Almenn skilyrði og ákvörðun um arðsúthlutun 

Ef hlutafélag er rekið með hagnaði getur sá hagnaður orðið grundvöllur þess að hluthöfum sé 

greitt endurgjald fyrir að hafa látið áhættufé ganga til félagsins í formi hlutafjár. Fé það sem 

heimilt er að nota til arðsúthlutunar er flokkað í þrjá flokka samkvæmt 1. mgr. 99. gr. hfl., sbr. 

1. mgr. 74. gr. ehfl. Samkvæmt ákvæðinu þarf að gæta vissra sameiginlegra reglna sem eru 

forsendur þess að arðsúthlutun fari fram. Arður getur átt rót að rekja til hagnaðar frá fyrri árum 

og einnig til frjálsra sjóða sem myndast hafa í félaginu vegna annarra ástæðna. Hugtakið frjálsir 

sjóðir er notað um þá sjóði sem hvorki eru bundnir samkvæmt ákvæðum laga né samþykkta 

félags.141 Óráðstafað eigið fé telst til frjálsra sjóða, sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 696/1996 um 

framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Má því leggja til grundvallar að 

það þurfi að vera til staðar óráðstafað eigið fé sem nemur í hið minnsta fjárhæð arðgreiðslunnar. 

Við arðsúthlutun er mikilvægt að gætt sé framangreindra reglna, því ekki er mögulegt undir 

neinum kringumstæðum að knýja fram greiðslur úr sjóðum félags handa sjálfum sér, svo 

lögmætt sé, nema í samræmi við framangreindar reglur.142 Í þessu samhengi ber einnig að gæta 

ákvæða 101. gr. hfl., sbr. 76. gr. ehfl., en hluthafafundur tekur ákvörðun um úthlutun arðs eftir 

að félagsstjórn hefur lagt fram tillögu þess efnis.143 Hér er því um tvöfalt öryggi að ræða þar 

sem hluthafafundur getur ekki einn tekið ákvörðun um arðsúthlutun heldur verður stjórn 

félagsins að leggja fram tillögu í þá átt. Af framangreindu er ljóst að arðsúthlutun er ávallt háð 

ákveðnum skilyrðum. Séu þau ekki uppfyllt er um óheimila úthlutun fjármuna að ræða.  

 

                                                 
141 Erik Werlauff, Selskabsret (6. útg., Thomson 2006) 255-256; Søren Friis Hansen, Jens Valdemar Krenchel (n. 

137) 183. 
142 Stefán Már Stefansson (n. 71) 663, 666-667. 
143  Eirik Werlauff, Generalforsamling og beslutning en aktieretlig studie i generalforsamlingsbeslutningers 

indhold, tilblivelse og anfægtelse (FSRs Forlag 1983) 508-509; Sören Friis Hansen, Jens Valdemar Krenchel, 

Lærebog i selskabsret II : kapitalselskaber (Thomson 2000) 183. 
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5.3.2 Ólögmætar arðgreiðslur 

Skiptastjóri getur þurft að sannreyna hvort arðgreiðslur félags hafi verið í samræmi við lög. 

Hafi arðgreiðsla farið fram andstætt ákvæðum hfl. skulu hluthafar endurgreiða það sem þeir 

hafa tekið við ásamt hæstu vöxtum á almennum sparisjóðsreikningum, sbr. 1. mgr. 102. gr. hfl. 

Þetta gildir ekki um úthlutun arðs ef hluthafinn hvorki vissi né mátti vita að greiðslan var 

ólögmæt. Hluthafanum er á hinn bóginn skylt að endurgreiða hafi ólögmæt greiðsla farið fram 

í öðrum tilvikum og er þá ekki talið skipta máli hvort hann hafi verið grandlaus.144 Fáist féð 

ekki endurgreitt, skulu þeir sem átt hafa þátt í ákvörðun um greiðsluna eða framkvæmd hennar 

bera skaðabótaábyrgð samkvæmt ákvæðum XV. kafla hfl., sbr. 2. mgr. 102. gr. hfl. Í þessu 

sambandi verða almenn skilyrði skaðabótaábyrgðar jafnframt að vera uppfyllt.145 Þrotabúi er 

því mögulegt að innheimta kröfur af því tagi sem hér eru nefndar eða fara í skaðabótamál. Ekki 

verður þó séð að á það hafi reynt í dómaframkvæmd.  

Hafi ólögmætar arðgreiðslur farið fram er einnig mögulegt að brotið hafi verið gegn 1. mgr. 

76. gr. eða 95. gr. hfl. Kynnu stjórnendur félags þannig að hafa bakað sér skaðabótaskyldu 

samkvæmt 134. gr. hfl. með töku ákvarðana sem færu í bága við hagsmuni félagsins. Einnig er 

mögulegt að móðurfélag geti bakað sér skaðabótaskyldu gagnvart dótturfélagi, og þrotabúi þess, 

verði talið að það hafi beitt sér fyrir óheimilli úthlutun fjármuna úr dótturfélaginu. Þá getur 

þrotabú einnig farið í riftunarmál vegna ráðstafana sem þessara, sbr. Hrd. 4. desember 2014 í 

máli nr. 786/2013 en höfða þarf slíkt mál innan tímamarka riftunarreglna XX. kafla gþl. að því 

gefnu að 139. gr. gþl. eða hin almenna riftunarregla 141. gr. gþl. eigi ekki við. 

 

5.4 Skattalegar afleiðingar 

Komi í ljós óheimil úthlutun fjármuna hefur slíkt í för með sér skattalegar afleiðingar fyrir þann 

er hennar naut. Telji skattyfirvöld að ekki sé farið að tsl. hafa þau víðtækar heimildir til að 

endurákvarða skatta einstaklinga og lögaðila, sbr. 96. gr. tsl. Fái hluthafi félags lán eða dulinn 

arð án þess að inna af hendi nokkra greiðslu, ber að tekjufæra alla upphæðina. Inni hluthafi af 

hendi gagngjald, þarf hann á hinn bóginn einungis að svara skatti af mismuninum.146 Í 2. mgr. 

11. gr. tsl. segir að ef um er að ræða óheimila úthlutun samkvæmt hfl. og ehfl. skuli skattleggja 

slíka úthlutun verðmæta ýmist sem laun samkvæmt 4. tölul. A-liðar 7. gr. tsl. eða gjöf 

samkvæmt 1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl.147 Fer slíkt eftir stöðu hluthafans hjá félaginu. Í þessu felst 

                                                 
144 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 219, 226; Sjá einnig UFR 1997.444H. 
145 Morten Samuelsson, Kjeld Søgaard, Bestyrelsesansvaret (Forsikringshøjskolens forlag 1997) 296. 
146 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 569. 
147 Árni Kolbeinsson, „Nýju skattalögin“ (1978) 28 (3) Tímarit lögfræðinga 121. 
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að óheimil úthlutun fjármuna skal skattleggja sem gjöf nema þegar hluthafinn starfar hjá 

félaginu þá skal skattleggja greiðsluna sem laun, sbr. Hrd. 6. desember 2012 í máli nr. 

153/2012.148 Framangreindur dómur staðfesti jafnframt að félagaréttarlegar afleiðingar, þ.e. 

endurgreiðsla fjármuna hafi engin áhrif á skattskyldu samkvæmt 2. mgr. 11. gr. tsl. 

Með hliðsjón af þessu ber þó að hafa hugfast að skattaréttarlegar afleiðingar hafa ekki bein 

áhrif á möguleika við hámörkun verðmæta þrotabús og er því ekki tilefni til þess að fjalla um 

þær frekar. Á hinn bóginn má benda á að ef skiptastjóri fær vitneskju í starfi sínu um atvik sem 

hann telur geta gefið tilefni til rökstudds grun um að þrotamaðurinn eða aðrir kunni að hafa 

gerst sekir um refsivert athæfi skal hann tilkynna það héraðssaksóknara, sbr. 84. gr. gþl. Um 

refsiviðurlög vegna skattalagabrota fer eftir XII. kafla tsl. og 262. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940. 

  

                                                 
148 Sjá einnig: úrskurði yfirskattanefndar í máli nr. 88/2014 og máli nr. 176/2012. 
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6. Samningar félags við tengda aðila 

6.1 Almennt 

Það er almennt á valdi félagsstjórnar og framkvæmdastjóra að taka ákvarðanir um samninga 

félags við þriðja aðila. Í 95. gr. a. hfl. er að finna undantekningu á þessu fyrirkomulagi. 

Ákvæðið kveður á um að samningar við tengda aðila, þ.e. hluthafa, móðurfélags hluthafa, 

stjórnarmann eða framkvæmdastjóra félags, sem nema að raunvirði 1/10 af hlutafé, binda 

félagið ekki nema að fengnu samþykki hluthafafundar. Áður en hluthafafundur tekur ákvörðun 

verður stjórn að hafa aflað og sent hluthöfum sérfræðiskýrslu þar sem t.d. kemur fram 

yfirlýsing þess efnis að samræmi sé á milli greiðslu félagsins og þess endurgjalds sem félagið 

fær í staðinn. Undir ákvæðið falla ekki samningar sem eru gerðir í tengslum við venjulegan 

rekstur félags og samningar sem að raunvirði eru undir fjórum milljónum króna, sem er 

lágmark hlutafjár í hlutafélögum.149 Ákvæðinu var bætt við hfl. með lögum nr. 68/2010 og á 

sér fyrirmynd í norskum lögum um hlutafélög (n. Lov om aksjelskaper 13. júní 1997 nr. 14).150 

Sambærilegt ákvæði gildir um einkahlutafélög, sbr. 70. gr. a. ehfl. 

Ástæða umfjöllunarinnar um 95. gr. a. hfl. er sú að hér er um að ræða eitt af þeim 

lagaúrræðum sem skiptastjóra standa til boða til að endurheimta verðmæti þrotabús. Fyrst 

verður fjallað um gildissvið 95. gr. a. hfl. þar sem reynt verður að skýra frá því til hvaða 

samninga það tekur og hvaða aðilar falla undir ákvæðið. Næst verður vikið að 

málsmeðferðarreglum ákvæðisins og hverjar séu skyldur stjórnar og hluthafafundar í því 

samhengi. Loks verður fjallað um hvaða afleiðingar brot á ákvæðinu hafa í för með sér. 

 

6.2 Tilgangur og gildissvið 95. gr. a. hfl. 

Tilgangur 95. gr. a. hfl. er að verja hagsmuni hluthafa og kröfuhafa félags. Í athugasemdum 

við frumvarp það er varð að lögum nr. 68/2010 kemur fram að reglunni sé ætlað koma í veg 

fyrir að vísvitandi séu gerðir óhagstæðir samningar við tengda aðila á kostnað félagsins.151 

Samkvæmt þessu verður að telja að reglunni sé ætlað að koma í veg fyrir að fjármunir séu 

færðir úr félagi í formi viðskipta með þeim hætti að óeðlilegar ráðstafanir séu klæddar í búning 

hefðbundinna viðskiptaráðstafanna. 

Mögulegt er að skiptastjóri geti beitt ákvæðinu ef í ljós kemur að verðmætum hafi verið 

ráðstafað úr félagi fyrir úrskurðardag með óeðlilegum hætti undir yfirskini viðskipta, t.d. með 

                                                 
149 Freyr Björnsson, „Samningar félags við tengda aðila: um 95. gr. a. í lögum um hlutafélög nr. 2/1995“ (2014) 

64 (1) Tímarit lögfræðinga 69. 
150 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 960 – 569. mál, Um 13. gr. 
151 sama heimild. 
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ráðstöfun eigna til tengdra aðila á undirverði. Ákvæði 95. gr. a. hfl. nær til samninga félags 

sem nema að raunvirði minnst 1/10 af hlutafé á undirritunartíma. Hverskonar samningar félags 

um kaup, sölu, skuldajöfnuð, skipti, lán eða leigu á hvers kyns eignum eða þjónustu falla undir 

ákvæðið. Ekki hefur verið talið skipta máli hvort samningar séu gerðir munnlega eða 

skriflega.152 Þá eru í 1.-6. tölul. 1. mgr. 95. gr. a. hfl. taldir upp samningar sem ekki falla undir 

regluna. 

Hafa ber í huga að samkvæmt 4. mgr. 95. gr. a. hfl. tekur ákvæðið einnig til samninga sem 

félagið hefur gert við aðila sem er nákominn hluthafa eða nákominn móðurfélagi hluthafa eða 

einhvern þeirra sem fram kemur samkvæmt samningi eða tilgreindur er í 1. mgr. ákvæðisins. 

Við samningu ákvæðisins var litið til skilgreiningar á hugtakinu nákominn samkvæmt 3. gr. 

gþl.153 

 

6.3 Málsmeðferð  

Stjórn ber að taka ákvörðun um hvort samningur falli undir 95. gr. a. hfl. og ber henni því að 

tryggja að fyrir hendi séu verklagsreglur um það hvernig metið skuli hvort samningar falli undir 

ákvæðið.154 Sé það mat stjórnar að leggja beri samning fyrir hluthafafund skal hún samkvæmt 

2. mgr. 95. gr. a. hfl. afla sérfræðiskýrslu í samræmi við 6. gr., sbr. 6. gr. a- 6. gr. c. og 7-8. gr. 

sem skal geyma yfirlýsingu þess efnis að samræmi sé á milli greiðslu félagsins og þess 

endurgjalds sem félagið fær, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. hfl.  

Ákvæði 95. gr. a. hfl. gildir um hvers kyns samninga milli félags og tengdra aðila sem falla 

undir gildissvið ákvæðisins. Í því sambandi getur þurft að meta framlag félagsins, framlag 

mótaðila eða bæði framlögin ef við á. Slíkt hefur í það minnsta verið lagt til grundvallar í 

norskum rétti.155 Af orðalagi ákvæðisins verður að telja að við gerð sérfræðiskýrslunnar beri 

að meta verðmætin á undirritunartíma samningsins. Eftir að sérfræðiskýrslan hefur verið útbúin 

skal hún fylgja fundarboði til hluthafafundar og send hlutafélagaskrá, sbr. niðurlag 2. mgr. 95. 

gr. hfl. Gefur slíkt hluthöfum tækifæri á að kynna sér skýrsluna og taka afstöðu í kjölfarið. Í 

framhaldinu skal haldinn hluthafafundur þar sem skýrslan er lögð fram til staðfestingar. Sé ekki 

gætt að þessari framkvæmd eru þeir samningar sem falla undir ákvæðið ógildir, sbr. 3. mgr. 95. 

gr. a. hfl. Ef skiptastjóri fær upplýsingar um að gerðir hafa verið samningar sem falla undir 

gildissvið ákvæðisins er honum rétt að kanna hvort málsmeðferð hafi verið fyllilega í samræmi 

                                                 
152 Freyr Björnsson (n. 149) 69, 74; Thomas Abrahamsen og Sindre Aase, „Aksjeloven/almennaksjeloven § 3–8 

– en regel om avtaler mellom selskap og aksjonæ“ 2007 (3) Nordisk Tidsskrift for Selskapsrett 65, 76. 
153 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 960 – 569. mál, Um 13. gr.  
154 Stig Berge, Lars Eirik Gåseide Røså, Avtaler med aksjeeiere mv. (3. útg., Fagbokforlaget 2015) 65. 
155 Thomas Abrahamsen og Sindre Aase (n. 152) 65, 359. 
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við þau fyrirmæli sem ákvæðið hefur að geyma. Hafi ekki verið gætt að þessum ófrávíkjanlegu 

formreglum leiðir slíkt til ógildingar og er viðkomandi samningur óskuldbindandi fyrir félag. 

 

6.4 Brot á 95. gr. a. hfl. 

Þeir samningar sem falla undir 95. gr. a. hfl. en eru ekki samþykktir af hluthafafundi binda eigi 

félagið og skulu greiðslur því ganga til baka að því marki sem þær hafa verið inntar af hendi. 

Ákvæði 102. gr. hfl. um endurgreiðslu ólögmætrar úthlutunar af fjármunum félags gilda eftir 

því sem við á. Þetta leiðir af 3. mgr. 95. gr. a. hfl. Svo kann þó að vera að ekki sé mögulegt að 

greiðslur gangi til baka, t.d. ef verðmætin hafa farið forgörðum, orðið verðlaus eða verið 

fullnýtt. Væri í slíkum tilvikum unnt að fara í skaðabótamál en í 2. mgr. 102. gr. hfl. sem vísað 

er til í 3. mgr. 95. gr. a., segir að fáist fé ekki endurgreitt skuli þeir sem átt hafa þátt í ákvörðun 

um greiðsluna, framkvæmd eða samþykkt, bera skaðabótaábyrgð samkvæmt 134. gr. og 135. 

gr. hfl.  

Ekki er mælt sérstaklega fyrir um það í ákvæðinu hverjir geti byggt rétt sinn á því fyrir 

dómstólum. Með vísan til 96. gr. hfl. gætu hluthafi, stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri 

höfðað mál vegna ákvörðunar hluthafafundar sem hefur verið tekin með ólögmætum hætti eða 

brýtur í bága við hfl. eða samþykktir félagsins. Samkvæmt ákvæðinu skal höfða mál innan 

þriggja mánaða frá því að ákvörðun var tekin. Sé ákvörðun á hinn bóginn ólögmæt á slíkur 

málshöfðunarfrestur ekki við, jafnvel þótt samþykki allra hluthafa liggi fyrir, sbr. 3. mgr. 96. 

gr. hfl. Vísast í þessu sambandi til Hrd. 16. mars 2017 í máli nr. 302/2016 þar sem hluthafi 

höfðaði mál á grundvelli 71. gr. ehfl. sem er samhljóða 96. gr. hfl. Byggði hluthafinn kröfu 

sína m.a. á því að ákvörðun hluthafafundar félagsins S ehf. um staðfestingu kaupsamnings, um 

sölu á öllum rekstri og eignum félagsins, væri ógildur þar sem ekki lá fyrir sérfræðiskýrsla, sbr. 

2. mgr. 70. gr. a. ehfl. Hæstiréttur féllst á kröfu hluthafans um að ógilda samninginn og sagði 

m.a.: 

 

Þau réttaráhrif þess, sem mælt er fyrir um í 4. mgr. 71. gr. laganna, eru að 

ákvörðunin telst ógild og hana skuli ómerkja. Þá felst í 3. mgr. 70. gr. a. og vísan í 

þeirri málsgrein til 77. gr. laganna að greiðslur, hafi þær verið inntar af hendi, skuli 

ganga til baka með tilgreindum hætti sé það unnt, en sé það útilokað er í 2. mgr. 

77. gr. mælt fyrir um úrræði, sem kostur er að grípa til. 

 

Af dómnum má draga þá ályktun að hluthafa er tækt að krefjast ógildingar samnings sem 

gerður hefur verið í andstöðu við 95. gr. a. hfl. þrátt fyrir að hafa ekki verið aðili að 

samningnum. Þá verður einnig að telja að félag geti haft uppi kröfu samkvæmt ákvæðinu enda 
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er það sjálft aðili að samningi auk þess sem um er að ræða ráðstöfun á hagsmunum þess. Þar 

sem þrotabú tekur við öllum fjárhagslegum réttindum og skyldum við uppkvaðningu 

dómsúrskurðar um gjaldþrotaskipti sem ella hefðu fallið til félagsins má að mati höfundar færa 

rök fyrir því að unnt geti verið að hafa uppi kröfu samkvæmt 95. gr. a. hfl. með sama hætti. Á 

það reyndi í Hrd. 20. janúar 2016 í máli nr. 807/2015. Í málinu krafðist þrotabú GM 

framleiðslu hf. þess aðallega að viðurkennt yrði með dómi að kaupsamningur sem gerður hafði 

verið á milli GM framleiðslu hf. og G ehf. hefði verið og væri óskuldbindandi fyrir þrotabúið 

og að G ehf. yrði gert skylt að afhenda þrotabúinu allar eignir, réttindi og verðmæti sem höfðu 

verið andlag kaupsamningsins að viðlögðum dagsektum. Til vara krafðist þrotabúið riftunar á 

þeirri ráðstöfun sem falist hafði í kaupsamningnum á grundvelli 131. gr. gþl. og afhendingu 

þeirra sömu eigna og getið var um í aðalkröfu að viðlögðum dagsektum. Í báðum tilvikum 

krafðist þrotabúið skaðabóta óskipt úr hendi K, fyrrum framkvæmdastjóra GM framleiðslu ehf., 

og G ehf. Til þrautavara krafðist þrotabúið riftunar en í stað skila á eignum kæmu skaðabætur. 

Aðalkrafa þrotabúsins byggði m.a. á því að kaupsamningurinn væri ógildur og 

óskuldbindandi þar sem ófrávíkjanlegar reglur hfl. hefðu verið virtar að vettugi. Þar sem 

kaupsamningurinn hefði ekki verið borinn undir ákvörðun hlutafundar samkvæmt 95. gr. a. hfl. 

myndi hann ekki binda félagið. Hæstiréttur taldi að þótt aðalkrafa þrotabúsins væri klædd í 

búning kröfu um ógildingu kaupsamningsins þá fæli hún í raun í sér kröfu um riftun hans 

samfara skilum á eignum, réttindum og verðmætum sem samningurinn tæki til. Þar sem 

þrotabúið tefldi fram riftunarkröfu til vara í málinu þá hefði það ekki lögvarða hagsmuni af því 

að hafa aðalkröfuna uppi og því var henni vísað frá dómi. 

Af dómnum má draga þá ályktun að þrotabú geti byggt á 95. gr. a. hfl. en ekki sé unnt í 

sama dómsmáli að byggja annars vegar á 95. gr. a. og hins vegar riftunarreglum gþl. og hafa 

uppi kröfu um skil á verðmætum, jafnvel þó slíkt sé gert með aðal- og varakröfu. Sú niðurstaða 

er umhugsunarverð einkum af þeirri ástæðu að þrátt fyrir að úrræðin kunni að leiða til sömu 

niðurstöðu þá eru skilyrði þeirra ólík. Að mati höfundar er ekki tilefni til þess að draga of 

víðtækar ályktanir af þessum dómi. Ákvæði 95. gr. a. felur í sér ófrávíkjanleg formskilyrði er 

varða þær ráðstafanir sem falla undir gildissvið ákvæðisins. Séu þau formskilyrði ekki uppfyllt 

er samningur bæði ógildur og óskuldbindandi fyrir félagið. Einfaldara ætti því að vera fyrir 

þrotabú að byggja á 95. gr. a. heldur en að færa sönnur fyrir því að efnisskilyrði riftunarreglna 

gþl. séu uppfyllt. Því telur höfundur að færa megi rök fyrir því að þrotabú hafi einmitt hagsmuni 

af því að byggja bæði á 95. gr. a. hfl. og riftunarreglum gþl. enda er það til þess fallið að auka 

líkur á endurheimt verðmæta.  
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7. Lokaorð 

Meginmarkmið ritgerðarinnar var að varpa ljósi á önnur lagaúrræði en riftunarreglur gþl. sem 

skiptastjóri getur beitt við endurheimt verðmæta við gjaldþrotaskipti. Hlutverk skiptastjóra 

felst m.a. í að yfirfara ráðstafanir félags sem gerðar voru fyrir uppkvaðningu úrskurðar um 

gjaldþrotaskipti með það að markmiði að greina hvort þær kunni að hafa verið óvenjulegar eða 

til þess fallnar að rýra verðmæti búsins. Tilgangurinn er að tryggja að markmið gjaldþrotaskipta 

um að kröfuhafar njóti jafns réttar við úthlutun úr þrotabúi nái fram að ganga. Komi slíkar 

ráðstafanir í ljós verður skiptastjóri að meta hvort unnt sé að endurheimta verðmæti og þá hvaða 

lagaúrræði hann hefur í þeim tilgangi. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að skiptastjóra 

kann í þessu skyni að vera mögulegt að beita skaðabótaákvæðum laga, ólögfestum reglum 

skaðabótaréttarins, reglum hfl. og ehfl. um endurgreiðslu ólögmætra úthlutana úr félagi auk 

þess að gera kröfu um endurgreiðslu eða skaðabætur vegna samnings sem fellur undir 95. gr. 

a. hfl., sbr. 70. gr.a. ehfl. Í þeim tilvikum þar sem framangreindum lagaúrræðum er beitt er 

þrotabú hvorki bundið af málshöfðunarfresti 148. gr. gþl. né tímaskilyrðum riftunarreglnanna 

öðrum en þeim sem felast í reglum kröfuréttar um tómlæti og fyrningu, sbr. lög um fyrningu 

kröfuréttinda.  

Verður nú farið yfir helstu niðurstöður varðandi hvert lagaúrræði fyrir sig. Kostir þess að 

krefjast skaðabóta eru í fyrsta lagi að þrotabúi getur höfðað skaðabótamál á hendur öðrum en 

mögulegum riftunarþola. Áhersla var lögð á að rannsaka hugsanlegar skaðabótakröfur þrotabús 

gagnvart stjórnendum, hluthöfum, endurskoðendum og starfsmönnum í hlutafélögum og 

einkahlutafélögum. Dómaframkvæmd leiðir í ljós að þrotabú kann ekki aðeins að eiga kröfu á 

hendur hluthöfum heldur einnig gagnvart tengdum aðilum, sem ekki voru hluthafar í félaginu 

sem fór í þrot, sbr. Hrd. 4. mars 2004 í máli nr. 292/2003 og dóm Landsréttar 14. desember 

2018 í máli nr. 362/2018. Í þessu sambandi má líta svo á að slíkir aðilar séu skuggastjórnendur 

innan félags.  

Í öðru lagi getur þrotabú haft uppi skaðabótakröfu í tilvikum þar sem ólíklegt er að riftun 

verði náð fram þó svo að ráðstöfun sé riftanleg, sbr. dóm Landsréttar 14. desember 2018 í máli 

nr. 155/2018. Þar var það mat skiptastjóra að takmarkaðar líkur væru á því að ná fram riftun 

gagnvart erlendum birgjum auk þess sem höfða yrði slíkt mál fyrir erlendum dómstólum. Því 

væri sú ein leið fær að krefja endanlegan eiganda hins gjaldþrota félags um skaðabætur. 

Í þriðja lagi kann að vera hugsanlegt að þrotabú krefjist skaðabóta samhliða kröfu um riftun 

eftir atvikum úr hendi þriðja manns sem ekki naut góðs af hinni riftanlegu ráðstöfun. Má hér 

hafa hliðsjón af Hrd. 20. desember 2007 í máli nr. 212/2007 en í málinu var fallist á 



 70 

skaðabótaskyldu framkvæmdastjóra með vísan til almennu skaðabótareglunnar og 1. mgr. 134. 

gr. hfl. auk þess var hann látinn bera óskipta ábyrgð með riftunarþola á greiðslu vegna þeirrar 

ráðstöfunar sem rift var. Leiðir þetta til þess að unnt er að eiga fjárkröfur á hendur fleirum en 

einungis riftunarþola vegna einnar og sömu ráðstöfunar. Slíkt er til þess fallið að auka líkur á 

endurheimt verðmæta.  

Varðandi óheimila úthlutun fjármuna þá er hlutafélagi óheimilt að lána hluthöfum, 

stjórnarmönnum, framkvæmdastjórum eða móðurfélagi þess eða öðrum sem stendur 

hlutaðeigandi aðilum nærri, sbr. 104. gr. hfl. Hið sama á við um einkahlutafélag en telur 

höfundur að þegar sami einstaklingur er framkvæmdastjóri, eini hluthafi og stjórnarmaður 

félags sé aukin hætta á óeðlilegum úthlutunum úr félagi. Hugtakið lán í skilningi framangreinds 

ákvæðis nær yfir ýmsar ráðstafanir og gerninga. Má í fyrsta lagi leggja til grundvallar að 

millifærslur og peningaúttektir af reikningum félags til tengdra aðila séu lán í skilningi 

ákvæðisins. Í öðru lagi á slíkt við um útgjöld vegna kaupa á vörum og þjónustu með 

greiðslukorti félags sem gjarnan eru gjaldfærð hjá félaginu þrátt fyrir að þau falli til annarra 

aðila. Þá hefur í þriðja lagi verið talið að gjaldfærður rekstrarkostnaður sem í raun er 

einkakostnaður eigenda eða stjórnenda félags falli undir ákvæðið. Hafi ráðstafanir verið færðar 

til skuldar á viðskiptareikningi framkvæmdastjóra félags má telja að slíkt gefi vísbendingu um 

ólögmætar lánveitingar. Með hliðsjón af dómaframkvæmd hefur við mat á því verið lagt til 

grundvallar að framkvæmdastjóri beri ábyrgð á að bókhald félags sé í réttu horfi og hafi verið 

fært samkvæmt lögum. Séu fyrir hendi ráðstafanir sem beri merki þess að vera ólögmætar 

lánveitingar þá hefur sönnunarbyrði um hið gagnstæða verið lögð á framkvæmdastjóra. Svo 

hægt sé að taka afstöðu til þess í þrotabúi hvort unnt sé að endurheimta verðmæti sem hefur 

verið úthlutað úr félagi er þýðingarmikið að skiptastjóri þekki helstu tegundir gerninga og 

ráðstafana sem falla undir ákvæðið. 

Það kann að reynast hagfelldara fyrir þrotabú að haga kröfugerð sinni með þeim hætti að 

þrotabú byggi aðallega á því að um óheimila úthlutun sé að ræða fremur en að beita 

riftunarreglum gþl. Af dómaframkvæmd má ráða að einfaldara getur reynst að sanna að um 

óheimila lánveitingu hafi verið að ræða fremur en að ráðstöfun sé riftanleg þar sem nauðsynlegt 

kann að vera að sýna fram á gjafatilgang samkvæmt 131. gr. gþl. eða ógjaldfærni samkvæmt 

141. gr. sömu laga. Til vara getur þrotabú byggt á riftunarreglum gþl. eða reglum kröfuréttar 

um efndir fjárskuldbindinga. Þessu til viðbótar getur þrotabú krafið þann er fékk ólögmæta 

lánveitingu bæði um endurgreiðslu höfuðstóls og dráttarvexti, sbr. 4. mgr. 104. gr. hfl. Til þess 

að auka líkur á endurheimt verðmæta getur jafnframt verið hagfellt fyrir þrotabú að krefjast í 

einu og sama málinu endurgreiðslu úr hendi þess er naut tiltekinnar ráðstöfunar og 
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viðurkenningar á persónulegri ábyrgð þess eða þeirra er framkvæmdu hana fyrir hönd félagsins, 

sbr. Hrd. 8. júní 2017 í máli nr. 584/2016. Þá er ekki kveðið á um upphafstíma 

dráttarvaxtakröfu í 104. gr. hfl. og er dómaframkvæmd ekki samhljóða að þessu leyti. Með 

hliðsjón af dómaframkvæmd telur höfundur að mögulegt sé að krefjast dráttarvaxta frá þeim 

tíma er ráðstöfun sem krafist er endurgreiðslu á var framkvæmd, sbr. Hrd. 8. júní 2017 í máli 

nr. 584/2016. Hafi verið um fleiri en eina ráðstöfun að ræða kemur ennfremur til greina að hafa 

uppi stighækkandi kröfugerð þannig að miðað sé við þann dag þegar hver ráðstöfun var 

framkvæmd.  

Hafi félag gert samninga sem falla undir 95. gr. a. hfl. sem ekki hafa verið samþykktir af 

hluthafafundi þá binda þeir ekki félagið og skulu greiðslur samkvæmt þeim ganga til baka að 

því marki sem þær hafa verið inntar af hendi. Hið sama á við hafi sérfræðiskýrslu ekki verið 

aflað, sbr. Hrd. 16. mars 2017 í máli nr. 302/2016. Af 3. mgr. 95. gr. a. hfl. leiðir síðan að ef 

ekki er unnt að láta greiðslur ganga til baka getur félag krafist skaðabóta úr hendi þeirra sem 

tóku þátt í ákvörðun um greiðsluna, framkvæmd eða samþykkt hennar, sbr. 2. mgr. 102. gr. hfl. 

Með hliðsjón af Hrd. 20. janúar 2016 í máli nr. 807/2015 og í ljósi þess að þrotabú tekur við 

öllum fjárhagslegum réttindum og skyldum við uppkvaðningu dómsúrskurðar um 

gjaldþrotaskipti sem annars hefðu fallið til félagsins telur höfundur að þrotabú geti haft uppi 

kröfu samkvæmt 95. gr. a. hfl. Höfundur gerir ennfremur athugasemdir við niðurstöðu dómsins 

um að þrotabú hefði ekki lögvarða hagsmuni af því að hafa uppi í sama máli aðalkröfu byggða 

á 95. gr. a. hfl. og varakröfu byggða á riftunarreglum gþl. Slíkt er umdeilanlegt þar sem um er 

að ræða ólík lagaskilyrði. Höfundur telur að þrotabú geti einmitt haft hagsmuni af því að haga 

kröfugerð sinni með þessum eða sambærilegum hætti, hvort sem það er gert með þessum eða 

sambærilegum hætti enda kann það að auka líkur á endurheimt verðmæta. 

Mikilvægi þeirra lagaúrræða sem hér hafa verið til umfjöllunar verður varla dregið í efa. 

Það vekur sérstaka athygli að þessum lagaúrræðum hefur ekki verið beitt í miklum mæli og 

fáir dómar liggja fyrir þrátt fyrir hundruð gjaldþrota ár hvert. Leggja má áherslu á að 

skiptastjóri verði að þekkja þau lagaúrræði sem eru tæk og geta metið hvert þeirra þjóni 

hagsmunum þrotabúsins best hverju sinni.  
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