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Formáli 

Ritgerð þessi telst til 6 eininga lokaverkefnis til B.Sc. prófs í viðskiptafræði, með áherslu á 

fjármál, við Háskóla Íslands. 

Ritgerðin er unnin undir leiðsögn Ingólfs V. Guðmundssonar, lögmanns, aðjúnkts við 

Háskóla Íslands. Umsjón með ritgerðinni hafði Haukur C. Benediktsson, lektor við Háskóla 

Íslands. Langar mig að þakka þeim báðum fyrir góða ráðgjöf og stuðning við gerð 

ritgerðinnar. Undirritaðri langar einnig að þakka fjölskyldu og vinum fyrir sýndan stuðning 

og hvatningu á meðan skrifum stóð.   
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Útdráttur 
Efnahagshrunið á Íslandi um haustið 2008 hafði margþætt áhrif á líf fjölmargra Íslendinga 

og urðu þeir margir hverjir fyrir fjárhagslegu tjóni. Stjórnendur viðskiptabankanna höfðu 

reynt að koma í veg fyrir að bankarnir yrðu fyrir fjárhagslegum áföllum og tóku ákvarðanir 

sem sumar hverjar áttu eftir að reynast afdrifaríkar. 

Í kjölfar efnahagshrunsins var komið á fót embætti Sérstaks saksóknara og var því 

ætlað að rannsaka grun um refsiverða háttsemi í aðdraganda, tengslum við og í kjölfar 

atburða sem leiddu til svonefnds „bankahruns“ haustið 2008. Var embættinu ætlað að  

rannsaka grun um refsiverða háttsemi hvort sem hún tengdist starfsemi 

fjármálafyrirtækja, annarra lögaðila eða einstaklinga.   

Í ritgerðinni eru til umfjöllunar átta tilvik þar sem ákæruvaldið höfðaði dómsmál gegn 

fyrrum stjórnendum fjármálafyrirtækja. Í ákærum var þessum fyrrum stjórnendum gefið 

að sök að hafa með háttsemi sinni og ákvörðunum farið út fyrir heimildir sínar.  Umræddar 

ákvarðanir áttu það sammerkt að varða allar verulega fjárhagslega hagsmuni hjá 

fjármálafyrirtækjunum. Sjö af átta dómsmálum enduðu með sakfellingu en sýknað var í 

einu málanna. Í þeim málum þar sem refsidómar voru kveðnir upp var meðallengd 

refsiviðurlaga þrjú ár og fjórir mánuðir. Þyngsta refsing sem kveðin var upp var í máli gegn 

fyrrverandi forstjóra Kauping banka hf., en hann hlaut fimm og hálfs árs dóm fyrir aðild 

sína að lánveitingu í máli sem kennt er við Al Thani. Þá var í einu málanna horft til 

heilsufars ákærða og hve langt var um liðið frá broti hans og var refsing bundin skilorði. Í 

einu málanna voru allir stjórnarmenn SPRON sýknaðir þar sem sýnt þótti að stjórn 

sparisjóðsins hefði, áður en tekin var ákvörðun um umfangsmikla lánveitingu, aflað 

nauðsynlegra upplýsinga til grundvallar ákvörðun um lánveitingu áður en lánveitingin var 

samþykkt. 
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1  Inngangur  

Viðskiptalegar ákvarðanir teknar í fjármálafyrirtækjum geta reynst áhættusamar og alls 

ekki er sjálfgefið að þær leiði til ábata fyrir fyrirtækið heldur frekar tjóni. Stjórnendur 

fjármálafyrirtækja alveg eins og aðrir stjórnendur fyrirtækja og félaga standa daglega 

frammi fyrir ákvarðanatöku af margsvíslegu tagi. Þrátt fyrir að ákvarðanir stjórnenda 

kunni að leiða til tjóns fyrir fyrirtækið er ekki þar með sagt að samnefnari sé milli þess að 

taka ranga ákvörðun og að gerast sekur um brot á reglum og lögum.  

Eftir efnahagshrunið haustið 2008 komu til skoðunar ákvarðanir fyrrum stjórnenda 

fjármálafyrirtækja hjá rannsóknar- og ákæruvaldinu, ákvarðanir sem m.a. höfðu leitt til 

fjártjóns hjá fjármálafyrirtækjum. Var þá meðal annars rannsakað með hvaða hætti staðið 

var að þessum ákvörðunum og reyndi þá oft á ákvæði 249. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940 um umboðssvik.   

Áhugi höfundar á ritgerðarefninu vaknaði á síðasta námsári í kennslustund í lögfræði 

B. Höfundur ákvað að tengja ritgerðarefnið við efnahagshrunið á Íslandi haustið 2008 og 

til nokkurra af þeim mörgu ákvörðunum sem teknar voru af stjórnendum 

fjármálafyrirtækja í aðdraganda efnahagshrunsins haustið 2008, reyndar var ein þeirra 

tekin eftir fall allra íslensku bankanna. Áttu þessar ákvarðanir það sammerkt að hafa 

valdið viðkomandi fjármálafyrirtækjum verulegu fjártjóni.   

Allar þær lánveitingar og ákvarðanir sem teknar voru áttu sér stað í 

fjármálafyrirtækjum sem falla undir gildissvið laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 

Ritgerðin hefst á umfjöllun um starfsemi fjármálafyrirtækja og er vikið að skipulagi 

stjórnar fjármálafyrirtækja og fjallað um Fjármálaeftirlitið. Þá verður fjallað um helstu 

auðgunarbrot, sbr. ákvæði í XXVI kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Að lokum 

verður fjallað um átta mál þar sem ákæruvaldið höfðaði mál á hendur fyrrum 

stjórnendum fjármálafyrirtækja vegna meintra brota þeirra í starfi og eru niðurstöður um 

hvert mál dregnar saman.  
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Markmið ritgerðarinnar er öðlast dýpri skilning á því hvað í háttsemi viðkomandi 

stjórnenda leiddi til sýknu eða sakfellingar og leitast um leið við að finna svör við 

eftirfarandi spurningum: 

Ø Fóru stjórnendur út fyrir heimild sína við lánveitingar? 

Ø Var stjórnendum refsað vegna ákvarðana sem þeir tóku?  

Ø Hafði menntun, þekking og reynsla áhrif á niðurstöður refsinga? 
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2 Starfsemi fjármálafyrirtækja 

2.1 Fjármálaeftirlitið 
Megin starfsemi Fjármálaeftirlitsins er að hafa eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja 

sbr. 1. tl. 1. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 („Reglur um eðlilega og heilbrigða 

viðskiptahætti fjármálafyrirtækja“, 2017). Þá sér Fjármálaeftirlitið jafnframt um að hafa 

eftirlit með verðbréfaviðskiptum skv. lögum nr. 108/2007 og öðrum aðilum sem starfa 

undir sérlögum t.d Íbúðalánasjóði skv. lögum nr. 44/1998, Tryggingasjóði sparisjóðanna 

og Tryggingasjóði innistæðueigenda og fjárfesta skv. lögum nr. 98/1999. Sérstakt eftirlit 

er haft með slitum fjármálafyrirtækja óháð því hvort fyrirtæki er með virkt starfsleyfi, 

takmarkað starfsleyfi eða það hefur verið afurkallað (Fjármálaeftirlitið, e.d.). Á 

Fjármálaeftirlitinu hvílir rík tilkynningarskylda og ber því að tilkynna til lögreglu öll 

meiriháttar brot. (Lög um opinbert eftirlit með fjármálafyrirtækjum nr. 87/1998). 

2.1.1 Stjórn fjármálafyrirtækis 
Í 50. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 segir að um stjórn fjármálafyrirtækis gildi 

ákvæði laga um hlutafélög sé ekki á annan veg mælt í lögunum. Í IX. kafla laga nr. 2/1995 

hlutafélög er m.a. fjallað um félagsstjórn og framkvæmdastjóra. Í 68. gr. þeirra laga segir 

að stjórn hlutafélags fari með málefni félagsins og skal annast um að skipulag og að 

starfsemi félagsins sé jafnan í réttu og góðu horfi. Þá segir í 1. gr. laga um fjármálafyrirtæki 

að tilgangur laganna „sé að tryggja að fjármálafyrirtæki séu rekin á heilbrigðan og 

eðlilegan hátt með hagsmuni viðskiptavina, hluthafa, stofnfjáreigenda og alls 

þjóðarbúsins að leiðarljósi“. Þá er víðar að finna frekari ákvæði um starfsskyldur og ábyrgð 

stjórnar og stjórnenda fjármálafyrirtækja í lögum þessum og regluverki sem um 

fjármálamarkaðinn gilda. Lúta þessi ákvæði jafnt að eftirliti og ákvarðanatöku enda ljóst 

að ákvarðanir geta haft áhrif á afkomu og þróun fjármálafyrirtækis. Þrátt fyrir að stjórn 

beri ábyrgð á starfsemi, stefnumótun, innra eftirliti o.fl. þá hvílir ábyrgð á daglegri 

starfsemi fjármálafyrirtæki hins vegar á herðum framkvæmdastjóri, sbr. 2. mgr. 68. gr. 

laga um hlutafélög.  

2.2 Neyðarlögin  
Þann 6. október 2008 samþykkti Alþingi lög nr. 125/2008 um heimild til fjárveitingar úr 

ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl., en lögin hafa ávallt verið 
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nefnd neyðarlögin. Með lögunum var veitt sérstök heimild til fjárveitinga úr ríkissjóði 

vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði. Á grundvelli laganna var lagður grundvöllur 

að inngripum stjórnvalda á fjármálamarkaði með því að hafa afskipti og taka yfir rekstur 

fjármálafyrirtækja sem áttu í erfiðleikum við að standast greiðslur og um leið reyna að 

takmarka hættu á tjóni (Fjármálaeftirlitið, 2008). 

2.2.1 FME tekur yfir stjórn viðskiptabankanna 
Í kjölfar setningar neyðarlaganna tók Fjármálaeftirlitið þann 7. október 2008 yfir stjórn 

Glitnis hf. en bankinn var á þeim tíma þriðji stærsti viðskiptabanki landsins. Það var 

ákvörðun Fjármálaeftirlitsins að víkja frá stjórn Giltnis hf. og taka yfir vald hluthafafundar 

(Fjármálaeftirlitið, 2008). Nokkrum dögum síðar tók Fjármálaeftirlitið einnig yfir stjórn 

Landsbankans hf. og Kaupþing banka hf.  

2.3 Embætti sérstaks saksóknara 
Embætti sérstaks saksóknara var komið á fót til að rannsaka hugsanleg refsiverð brot í 

aðdraganda, í tengslum við og í kjölfar hrun bankanna á Íslandi. Embættið starfaði eftir 

lögum um embætti sérstaks saksóknara nr. 125/2008 en lögin voru síðar felld úr gildi eftir 

að starfsemin var lögð niður í árslok 2015 (Héraðssaksóknari, e.d.). 

Lögin tóku miklum breytingum á þeim sjö árum sem embættið var starfandi. Séu 

breytingar laganna skoðaðar sést að tilgangur embættisins breyttist með árunum og undir 

lok starfseminnar var embættið farið að sinna mun víðtækari rannsóknum. Síðustu árin 

sá embætti sérstaks saksóknara um að:  

…rannsaka grun um refsiverða háttsemi sem tengst hefur starfsemi 
fjármálafyrirtækja og þeirra sem átt hafa hluti í þeim fyrirtækjum eða farið 
með atkvæðisrétt í þeim, sömuleiðis grun um refsiverða háttsemi stjórnenda, 
ráðgjafa og starfsmanna fjármálafyrirtækja og þeirra annarra sem komið hafa 
að starfsemi fyrirtækjanna. [Embætti sérstaks saksóknara skal einnig 
rannsaka grun um alvarleg brot gegn 109. gr., 128. gr., 129. gr., 179. gr., 247.–
250. gr., 253. gr., 254. gr., 262. gr., 264. gr. og 264. gr. a almennra 
hegningarlaga, alvarleg brot gegn skatta- og tollalögum, brot gegn lögum sem 
varða gjaldeyrismál, samkeppni, verðbréf, lánsviðskipti, umhverfisvernd, 
vinnuvernd, stjórn fiskveiða og grun um önnur alvarleg, óvenjuleg eða 
skipulögð fjármunabrot sem tengjast atvinnurekstri eða verslun og 
viðskiptum. 
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3 Auðgunarbrot 

Auðgunarbrot er öll þau brot sem framin hafa verið í auðgunarskyni og er lýst í XXVI. kafla 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940, hér eftir HGL. Sú háttsemi sem lýst er kaflanum er 

m.a. þjófnaður, gripdeild, fjárdráttur, fjársvik, umboðssvik, skilasvik, fjárkúgun, rán, 

misneyting og hylming (Jónatan Þórmundsson, 1974). Brot sem falla undir ákvæði XXVI. 

kafla laganna eru að mörgu leyti ólík en eiga það þó öll sameiginlegt að til að háttsemin 

teljist refsviverð vera brotin að hafa verið framin í auðgunarskyni, sbr. 243. gr. 

3.1 Auðgunarásetningur  
Auðgunarásetningsákvæði er að finna í 243. gr. HGL. Greinin er svohljóðandi: „Fyrir brot 

þau, er í þessum kafla getur, skal því aðeins refsa, að þau hafi verið framin í 

auðgunarskyni“. 

Ekki er minnst á orðið auðgunarásetningur í greininni sjálfri en hugtakið 

auðgunarásetningur er skilgreint betur í greinargerð með lögunum en þar segir: ,,Er þá 

átt við, að ásetningur brotamanns hafi verið sá að afla sér eða öðrum fjárvinnings á þann 

hátt, að annar maður bíði ólöglega fjártjón að sama skapi” (Alþingistíðindi, 1939).   

3.2 Einhliða brot 
Einhliða brot krefst ekki atbeina brotaþola, þ.e brotaþoli þarf ekki að hafa vitneskju um 

að sá sem fremur verknað sé brotlegur (Jónatan Þórmundsson, 2007b).  

3.3 Umboðssvik 
Umboðssvik er ein tegund auðgunarbrota sem fjallað er um í 249. gr. HGL.  

249. gr. Ef maður, sem fengið hefur aðstöðu til þess að gera eitthvað, sem 
annar maður verður bundinn við, eða hefur fjárreiður fyrir aðra á hendi, 
misnotar þessa aðstöðu sína, þá varðar það fangelsi allt að 2 árum, og má 
þyngja refsinguna, ef mjög miklar sakir eru, allt að 6 ára fangelsi.  

Saknæmisskilyrði 249. gr. HGL. eru tvíþætt. Í fyrsta lagi þarf ásetningur til brots að eiga 

sér stað og í öðru lagi þarf auðgunarásetningur að vera til staðar skv 243. gr. HGL. Til þess 

að hægt sé að sakfella einstakling fyrir brot á 249. gr. HGL þurfa bæði skilyrðin að vera 

uppfyllt (Jónatan Þórmundsson, 2007b).   
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3.4 Fjársvik 
Fjársvik er tvíhliða brot þar sem atbeini brotaþola er áskilinn lögum sbr. 248. gr. HGL. Á 

þetta við um virkan atbeina brotaþola þegar blekkingum er vísvitandi beitt við gerð 

samninga af geranda og viðsemjanda hefur óljósa eða ranga mynd af aðstæðum sem gæti 

valdið fjártjóni eða hættu á fjártjóni (Jónatan Þórmundsson, 2007a). 

248. gr. Ef maður kemur öðrum manni til að hafast eitthvað að eða láta 
eitthvað ógert með því á ólögmætan hátt að vekja, styrkja eða hagnýta sér 
ranga eða óljósa hugmynd hans um einhver atvik, og hefur þannig fé af 
honum eða öðrum, þá varðar það fangelsi allt að 6 árum.  

Ekki er nauðsynlegt að auðgunarbrot eins og fjársvik þurfi að vera fullframin til að 

refsiábygð komi til, í sumum tilfellum er nægir að sýna fram á að fjártjónshætta hafi fylgt 

háttsemi geranda (Jónatan Þórmundsson, 2007a). 

3.5 Markaðsmisnotkun 
Til viðbótar háttsemi sem talin er refsiverð samkvæmt verknaðarlýsingum sem taldar eru 

upp í XXVI. kafla HGL þá hefur reynt á refsinæmi verknaðarlýsingar 1. mgr. 117. gr. laga 

nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 117. greinar er lagt 

bann við tiltekinni háttsemi á skipulegum verðbréfamarkaði. Sé brotið gegn ákvæðum 

greinarinnar er talað um að aðili hafi gerst sekur um markaðsmisnotkun, þ.e. að 

viðkomandi aðila hafi gerst sekur um svik gagnvart markaðnum. Markaðssvik eða 

markaðsmisnotkun eins og hún er daglega kölluð er oft nátengd umboðssvikum. Í 1. mgr. 

117. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 er lýsing á þeirri háttsemi sem lögin 

leggja bann en þar er greint á milli þriggja mismunandi tegunda markmaðsmisnotkunar.  

Með markaðsmisnotkun er átt við að:  

1. eiga viðskipti eða gera tilboð sem:                                                          
a. gefa eða eru líkleg til að gefa framboð, eftirspurn eða verð fjármálagerninga 
ranglega eða misvísandi til kynna, eða                                                                            
 b. tryggja óeðlilegt verð eða búa til verð á einum eða fleirum 
fjármálagerningum, nema aðilinn sem átti viðskiptin eða gaf fyrirmæli um þau 
geti sýnt fram á að ástæður að baki þeim séu lögmætar og að viðskiptin eða 
fyrirmælin hafi verið í samræmi við viðurkennda markaðsframkvæmd á 
viðkomandi skipulegum verðbréfamarkaði,  

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

Ofangreind lagaákvæði voru innleidd í íslenskan rétt en eiga rót að rekja til reglugerðar 

frá Evrópusambandinu sbr. reglugerð 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik. 

Markmið reglugerðarinnar er að styrkja tiltrú fjárfesta á verðbréfamörkuðum í Evrópu og 

samræma reglur á sviði fjármála (Ingólfur V. Guðmundsson, 2019).  
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4 Efnahagshrunið 

Í aðdraganda efnahagshrunsins 2008 og jafnvel eftir það tóku þáverandi stjórnendur 

fjármálafyrirtækja  ákvarðanir sem reyndust áhættusamar fyrir fjármálafyrirtækin. Flestar 

þessara lánveitinga áttu það sameiginlegt að fjármálafyrirtækin höfðu veitt há útlán án 

þess að huga að því að fá í staðinn nægjanlegar öruggar tryggingar til að tryggja 

endurheimt lánanna. Algengt var að umræddar lánveitingar væru veittar til að fjármagna  

kaup á hlutabréfum í bönkunum sjálfum og án þess að frekari tryggingar kæmu til. Þau 

dómsmál sem fjallað verður um í ritgerð þessari eru Hrd. 442/2011 (EXETER I), Hrd. 

135/2013 (EXETER II), Hrd. 310/2012 (Verðbréfaþjónusta sparisjóðanna), Hrd. 145/2014 

(Al Thani), Hrd. 456/2014 (Landsbankinn), Hrd. 478/2014 (BK 44), Hrd. 525/2015 (Spron) 

og Hrd 830/2016 (Sparisjóður Keflavíkur).  

4.1  EXETER I 
Með fyrstu málum sem rekin voru fyrir dómstóla varðandi efnahagshrunið var Hrd 

442/2011 EXETER I. Þar var: 

J, fyrrverandi stjórnarformaður B sparisjóðs, og R, fyrrverandi sparisjóðsstjóri 
sama sparisjóðs, voru ákærðir fyrir umboðssvik með því að hafa í störfum 
sínum veitt T ehf. lán frá B til að fjármagna að fullu kaup á stofnfjárbréfum í 
B, án fullnægjandi trygginga og í andstöðu við reglur sparisjóðsins. Lánin voru 
veitt til kaupa á stofnfjárbréfum í eigu J og nokkurra starfsmanna sparisjóðsins 
og  félags sem að hluta var í eigu R. S var aðallega ákærður fyrir hlutdeild í 
brotum J og R með því að hafa lagt á ráðin um umrædd viðskipti en til vara 
fyrir peningaþvætti. X hafði gegnt stöðu framkvæmdastjóra M banka hf. en 
seljendur stofnfjárbréfanna skulduðu þeim banka fé. 

 Með brotum sínum stefndu J, þáverandi stjórnarformaður B sparisjóðs, og R, 

þáverandi sparisjóðsstjóri hjá sama sparisjóði, fé bankans í mikla hættu með því að fara 

út fyrir heimildir sínar varðandi lánveitingar. Lánið veittu þeir án fullnægjandi tryggingar 

fyrir því að lánið fengist greitt til baka. Niðurstaða Héraðsdóms um sýknu J og R var snúið 

við í Hæstarétti:  

Ákærðu Jón og Ragnar hafa unnið sér til refsingar samkvæmt 249. gr. 
almennra hegningarlaga, en hvorugur þeirra hefur áður sætt refsingu. Við 
ákvörðun hennar verður einkum litið til þess að umfang brota þeirra var 
verulegt og sakir miklar. Þá verður að horfa til þess að við brotin losnaði 
ákærði Jón undan persónulegum ábyrgðum sínum, en ábyrgðum ákærða 
Ragnars var öðruvísi varið. Brotin voru á hinn bóginn framin í skjóli 
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stöðuumboðs ákærða Ragnars. Verður refsing hvors þeirra ákveðin fangelsi í 
4 ár og 6 mánuði. 

4.2 EXETER II 
Í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar varðandi EXETER I var höfðað sérstakt mál, Hrd. nr. 

135/2013 betur þekkt sem EXETER II, gegn S, fyrrverandi framkvæmdastjóra M banka hf. 

sem hafði verið sýknaður í EXETER I bæði í Héraðsdómi og Hæstarétti fyrir aðild sína að 

sama máli. S var sakaður um að hafa ákveðið gengi hlutabréfa ásamt þeim J og R í 

viðskiptum og haft milligöngu varðandi kaup Arkea, síðar Exeter Holding, á stofnbréfum 

á því gengi sem þeir ákvörðuðu. Að nýju var S sýknaður í Héraðsdómi en Hæstiréttur þótti 

ástæða til að snúa dómi Héraðsdóms við fyrir hlutdeild hans að málinu. Ákvörðun dómsins 

var eftirfarandi: 

Með vísan til 2. mgr. 208. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála miðaði 
Hæstiréttur við það að S hefði ekki verið kunnugt um hvernig B sparisjóður 
hefði staðið að veitingu lánsins til T ehf. Vísaði Hæstiréttur til þess að 
samkvæmt 1. mgr. 22. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 væri nægilegt 
að maður hafi átt þátt í því með saknæmum hætti að brot hefði verið framið 
til þess að hann yrði sakfelldur fyrir hlutdeild, en ekki væri þar gert að skilyrði 
að hann hefði vitað hvernig brotið yrði útfært í einstökum atriðum. Hefði 
vitneskja S um tiltekin atriði, menntun hans og þekking á starfsemi banka og 
annarra lánastofnana leitt til þess að honum hefði ekki getað dulist að 
lánveiting sparisjóðsins til T ehf. hefði verið ólögmæt og til þess fallin að valda 
sparisjóðnum verulegri fjártjónshættu. Var háttsemi S talin varða við 249. gr. 
almennra hegningarlaga, sbr. 1. mgr. 22. gr. laganna. Tæmdi fyrrnefnda 
ákvæðið sök gagnvart þágildandi 264. gr. laganna um peningaþvætti.  

 

Eins og fram kemur í niðurstöðu dómsins var ekki hjá því komist að Styrmir Þór hafi 

mátt hafa vitneskju um að lánveiting til T ehf. væri ólögleg. Áður hafði Hæstiréttur vísað 

kröfum á hendur S aftur í hérað en brot hans var nú talið sannað og eftirfarandi refsing 

ákveðin:  

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að brot það sem S átti hlutdeild í 
varðaði verulega fjárhæð. Hins vegar hefði hann ekki hagnast persónulega á 
brotinu og hefði hann ekki með sama hætti og X og Y brotið gegn 
trúnaðarskyldum sínum, heldur hefði hann borið að hann hefði verið að starfa 
í þágu fjármálafyrirtækis sem hann veitti forstöðu. Þá hefði hann ekki áður 
gerst sekur um refsivert brot. Með vísan til þessa var refsing S ákveðin fangelsi 
í 1 ár. 
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4.3 Markaðsmisnotkun nátengd umboðssvikum 
Þrjú hrunmál voru kveðin upp í Hæstarétti árið 2014 þar sem stefndu var gefið að sök 

umboðssvik samhliða markaðsmisnotkun. Um er að ræða dómsmál sem eru betur þekkt 

undir nafninu Al Thani Hrd. nr. 145/2014, Landsbankinn hf. Hrd. nr. 456/2014 og BK 44 

Hrd. nr. 478/2014.  

4.3.1 Al Thani  

Viðskiptabankinn K hf. lét frá sér fara fréttatilkynningu 22. september 2008 
um að Q, félag í óbeinni eigu MAT sem var auðugur kaupsýslumaður í 
Miðausturlöndum, hefði keypt 5,01% hlutafjár í K hf. fyrir 25.599.000.000 
krónur. Eftir að Fjármálaeftirlitið hafði sett skilanefnd yfir K hf. beindi það til 
lögreglu í mars 2009 gögnum um athugun sem það hafði fengið gerða á 
þessum viðskiptum. Við rannsókn málsins kom fram að K hf. hafði veitt lán 
fyrir öllu kaupverði hlutabréfanna sem bankinn hafði sjálfur átt fram að sölu 
þeirra. Það hefði verið gert þannig að tvö félög á Bresku Jómfrúareyjunum, ST 
og GA, það fyrrnefnda í eigu MAT og það síðarnefnda í eigu Ó, sem fór fyrir 
öðru félagi sem var næststærsti hluthafinn í K hf., hefðu hvort fyrir sig fengið 
lán hjá K hf. sem nam helmingi kaupverðsins, það lánsfé hefði svo runnið til 
kýpversks félags sem fyrrnefndu félögin tvö áttu, en það félag hefði loks veitt 
Q lán fyrir kaupverðinu. Samhliða þessu hefði K hf. veitt BT, öðru félagi í 
óbeinni eigu MAT, lán að fjárhæð 50.000.000 bandaríkjadalir sem var greitt 
út með innborgun á reikning félagsins hjá KL, dótturfélagi K hf. í Luxembourg. 
Þá kom fram við rannsókn málsins að lánveitingin til ST hefði verið samþykkt 
af lánanefnd stjórnar K hf., en hvorki lánveiting til GA né BT, svo sem 
nauðsynlegt hefði verið 

Í málinu var H, sem var forstjóri K hf. á þeim tíma sem viðskiptin áttu sér stað, 
ákærður fyrir umboðssvik samkvæmt 249. gr. almennra hegningarlaga nr. 
19/1940 í tengslum við lánin til GA og BT, sem honum var gefið að sök að hafa 
tekið ákvörðun um að veita og gefið fyrirmæli um að greiða út, og 
markaðsmisnotkun samkvæmt 117. gr. laga nr. 108/2007 um 
verðbréfaviðskipti fyrir að hafa stofnað með blekkingum til sýndarviðskipta 
með fyrrgreindum hlutabréfakaupum sem hefðu gefið misvísandi mynd af 
spurn eftir hlutabréfunum, staðið að villandi fréttatilkynningu um kaupin og 
látið frá sér ummæli í fjölmiðlum um kaupin sem hefðu gefið misvísandi mynd 
af þessum viðskiptum. Þá var S, sem hafði verið starfandi stjórnarformaður K 
hf., gefið að sök að hafa staðið að öðru umboðssvikabrotinu með H og að hafa 
gerst á sama hátt og hann sekur um markaðsmisnotkun. Ó var ákærður 
aðallega fyrir hlutdeild í umboðssvikum, en til vara hylmingu og 
peningaþvætti, í tengslum við fyrrgreint lán til GA, hlutdeild í 
markaðsmisnotkun sem varðaði ætluð sýndarviðskipti með hlutabréfin og 
markaðsmisnotkun vegna fréttatilkynningar um kaupin og ummæli sem voru 
höfð eftir honum í fjölmiðlum. Loks var MG, sem hafði verið forstjóri KL, 
ákærður fyrir hlutdeild í umboðssvikum í tengslum við lánveitinguna til BT, 
hlutdeild í markaðsmisnotkun sem sneri að ætluðum sýndarviðskiptum með 
hlutabréf og markaðsmisnotkun með þætti sínum að fréttatilkynningunni. 
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Allir fjórir, sem ákærðir voru, voru sakfelldir fyrir brot sín í Héraðsdómi og Hæstarétti. 

Héraðsdómur dæmdi H í fimm ár og sex mánaða fangelsi, S í fimm ára fanelsi, Ó í þrjú ár 

og 5 mánaða fangelsi og MG í þriggja ára fangelsi. Hæstiréttur staðfesti refsingu yfir H, 

mildaði refsingu S um eitt ár en þyngdi refsingu Ó um eitt ár og MG um eitt ár og sex 

mánuði.  

Þeir H og MG höfðu báðir setið í gæsluvarðhaldi meðan á rannsókn málsins stóð, H í 

10 daga en MG í sjö daga, sem dregið var frá refsingunni. Var það niðurstaða Hæstaréttar 

að: 

sakfella H og MG fyrir öll áðurgreind brot. S var jafnframt sakfelldur fyrir 
brotin sem honum voru gefin að sök að öðru leyti en því að hann var talinn 
hlutdeildarmaður í umboðssvikabroti H í tengslum við lánveitinguna til GA. 
Loks var Ó sýknaður af sakargiftum sem tengdust lánveitingunni til GA, en 
sakfelldur að öðru leyti samkvæmt ákæru.  

4.3.2 Landsbankinn hf.  

Í málinu voru SÞÁ, sem bankastjóri L hf., og SES, sem framkvæmdastjóri 
fyrirtækjasviðs L hf., ákærð fyrir umboðssvik samkvæmt 249. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940, með því að hafa 30. september 2008 farið út fyrir 
heimildir til lánveitinga er þau í sameiningu veittu I ehf. 5.163.000.000 króna 
lán til að fjármagna að fullu kaup félagsins á 250.000.000 hlutum í L hf., án 
fullnægjandi trygginga fyrir endurgreiðslu lánsins, og markaðsmisnotkun 
samkvæmt 117. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti fyrir að hafa 
ranglega látið líta svo út að fjárfestir hefði lagt fé til framangreindra 
hlutabréfakaupa og borið af þeim fulla markaðsáhættu. Þá var SÞÁ og SG, sem 
forstöðumanni verðbréfamiðlunar L hf., gefin að sök markaðsmisnotkun 
samkvæmt 117. gr. laga nr. 108/2007 við sölu L hf. á annars vegar 200.000.000 
hlutum í bankanum, sem voru í eigu hans, til I ehf. 3. október 2008 og hins 
vegar 199.000.000 hlutum í bankanum, sem einnig voru í eigu hans, til AL td. 
sama dag og þannig gefið eftirspurn hlutabréfa í L hf. ranglega og misvísandi 
til kynna…..	Talið var að SÞÁ og SES hefðu hlotið að gera sér grein fyrir að með 
því að veita I ehf. lán gegn tryggingum, sem metnar höfðu verið til verðs á alls 
ónothæfum grunni og voru að auki langt frá því sem almennt skyldi miða við 
samkvæmt útlánareglum L hf., væru þau, við þær aðstæður sem ríktu á 
fjármála- og verðbréfamörkuðum, að víkja á freklegan hátt frá því sem af þeim 
var krafist í störfum þeirra fyrir L hf. Með því móti hefðu þau misnotað 
aðstöðu sína hjá L hf. sem hefði valdið því að félagið varð bundið við þær 
ráðstafanir fjármuna er áttu sér stað 30. september 2008 og leiddu þær til 
verulegrar fjártjónshættu fyrir L hf., en líta yrði svo á að fjármunirnir væru 
félaginu nú glataðir.  

Héraðsdómur fann ekki ástæðu til að sakfella SÞÁ, fyrrverandi bankastjóri L hf. né SES, 

fyrrverandi framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs Landsbankans hf. SG var sakfelldur fyrir 
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markaðsmisnotkun í tengslum við að kynna hlutabréfaviðskipti I ehf. í bankanum sem 

varðaði miklar fjárhæðir og var fjármagnað með lánum hjá bankanum. SG kynnti kaupin 

sem raunveruleg kaup til kauphallar en ákæruvaldið vildi meina að um sýndarviðskipti 

væri að ræða sbr. 2. tl. 1. mgr. 117. gr. laga nr 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Hann hafi 

starfað sem forstöðumaður verðbréfamiðlunar bankans og bæri því ríkar skyldur  

gagnvart þeim sem áttu í hlutabréfaviðskiptum. Var það mat héraðsdóms að SG skyldi 

sæta níu mánaða fangelsi en fresta skyldi sex mánuðum til tveggja ára héldi ákærði 

skilorði sbr. 57. gr. HGL.  

Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar í samræmi við yfirlýsingu SG en ákæruvaldið lagði 

einnig fram áfrýjunarstefnu á hendur þriggja ákærðu 10 dögum síðar.  

Hæstiréttur komst að annarri niðurstöður og sakfelldi SÞÁ fyrir umboðssvik sbr. 249. 

gr. HGL. og markaðsmisnotkun sbr. 117. gr. laga um verðbréfaviðskipti. Til frádráttar 

refsingar SÞÁ kemur gæsluvarðhald sem hann sat meðan á rannsókn málsins stóð. SES 

var sakfelld fyrir umboðssvik og hlutdeild í markaðsmisnotkun. SG var aðeins sakfelldur 

fyrir markaðsmisnotkun sbr 2. tl. 1. mgr. 117. gr. laga um verðbréfaviðskipti. Hæstiréttur 

taldi brot hinna ákærðu hafa vera samverknað og brotið hafi verið alvarlega gegn trúnaði 

sbr 2. mgr. 70. gr. HGL. sem og leitt til stórfellds fjárhagslegs tjóns fyrir bankann.  

Ákvörðun Hæstaréttar var því á þann veg:  

Að öllu þessu virtu er refsing ákærða Sigurjóns ákveðin fangelsi í þrjú ár og sex 
mánuði, en til frádráttar henni kemur gæsluvarðhald sem hann sætti vegna 
rannsóknar málsins svo sem í dómsorði greinir. Refsing ákærðu Sigríðar Elínar 
er ákveðin fangelsi í átján mánuði og refsing ákærða Steinþórs fangelsi í níu 
mánuði. 

Endurupptökunefnd samþykkti nýverið endurupptöku á málinu gagnvart SÞÁ og SES 

sökum þess að tveir dómarar Hæstaréttar sem dæmdu málið höfðu átt hluti í 

Landsbankanum hf. áður en ríkið tók yfir. Hlutabréf hæstaréttardómaranna, V og E, höfðu 

orðið verðlaus við fall bankanna og þeir orðið fyrir verulegu fjárhagslegu tjóni. Sökum 

ofangreindar atvika var það mat endurupptökunefndarinnar að ekki væri hægt að draga 

óhlutdrægni dómstólsins með réttu í efa og því galli á meðferð málsins fyrir Hæstarétti. 

Ekki þótti ástæða til að fjalla um hugsanlegt vanhæfi annarra dómara (Jón Hákon 

Halldórsson, 2019). 
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4.3.3 BK 44  

Í málinu voru JB, sem framkvæmdastjóri markaðsviðskipta G hf., ES, sem 
verðbréfamiðlari sömu deildar, og MAA, sem framkvæmdastjóri 
fyrirtækjasviðs bankans, ákærðir fyrir umboðssvik samkvæmt 249. gr. 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940 með því að hafa 12. nóvember 2007 
farið út fyrir heimildir sínar til lánveitinga er þeir í sameiningu létu G hf. veita 
B ehf. 3.791.340.000 króna lán til að fjármagna að fullu kaup félagsins á 
150.000.000 hlutum í bankanum án samþykkis lána- eða áhættunefndar hans 
og án fullnægjandi trygginga fyrir endurgreiðslu lánsins. Þá voru ES og JB 
einnig ákærðir fyrir umboðssvik með því að hafa á nánar tilgreindu tímabili 
valdið G hf. verulegri fjártjónshættu er þeir gerðu munnlegan samning við BK, 
eiganda B ehf. og starfsmann einkabankaþjónustu G hf., um skaðleysi B ehf. 
af framangreindum hlutabréfaviðskiptum. Ennfremur var ES ákærður fyrir 
umboðssvik með því að hafa 13. mars og 22. júlí 2008 farið út fyrir heimildir 
sínar við uppgjör lánveitingarinnar og hlutabréfaviðskiptanna og tryggt B ehf. 
85.725.793 króna óréttmætan ávinning af viðskiptunum þrátt fyrir mikla 
lækkun á markaðsverði hlutabréfanna. Þá var BK ákærður fyrir hlutdeild í 
framangreindum umboðssvikabrotum og ES, JB og BK fyrir markaðsmisnotkun 
samkvæmt 117. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti fyrir að hafa 
ranglega látið líta svo út að B ehf. hefði lagt fé til framangreindra 
hlutabréfakaupa og borið af þeim fulla markaðsáhættu og þannig gefið 
eftirspurn eftir hlutabréfum í G hf. ranglega og misvísandi til kynna. Loks var 
BK ákærður fyrir meiriháttar brot gegn lögum nr. 3/2006 um ársreikninga með 
því að tilgreina ekki framangreind viðskipti B ehf. við G hf. í ársreikningi B ehf. 
fyrir árið 2007. 

BK, ES og JB voru allir sakfelldir fyrir brot sín í Héraðsdómi og dæmdir til fimm ára 

fangelsisvisar. MAA var einnig sakfelldur og dæmdur í fjögurra ára fangelsi. Hæstiréttur 

var sammála Héraðsdómi að allir hefðu gerst brotlegir í starfi en mildaði refsingu yfir 

öllum. Refsing yfir BK og ES var milduð um eitt ár en refsing yfir JB og MAA var milduð um 

tvö ár. JB hafði setið í gæsluvarðhaldi í átta daga á meðan rannsókn málsins stóð og var 

sá tími dreginn frá refsingu hans. Var það niðurstaða Hæstaréttar að: 

…farið hefði verið á svig við reglur G hf. við lánveitinguna og uppgjör bankans 
á hlutabréfaviðskiptunum við B ehf. Gögn málsins bæru þess engin merki að 
lánveitingin hefði verið til meðferðar hjá viðeigandi lánanefndum innan G hf. 
og hefði hún því átt sér stað án fullnægjandi umboðs eða heimildar. Háttsemi 
allra ákærðu hefði varðað gríðarlegar fjárhæðir og valdið G hf. stórfelldu tjóni. 

4.4 Spron 
Spron Hrd. 525/2015 er eina hrunmálið þar sem Hæstiréttur sýknaði ákærðu.   

Ákærðu voru í málinu borin sökum um umboðssvik samkvæmt 249. gr. 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940 með því að hafa í störfum sínum hjá 
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sparisjóðnum A hf., Y sem forstjóri og X, Z, Þ og Æ sem stjórnarmenn, 
misnotað aðstöðu sína og stefnt fé hans í verulega hættu með því að fara út 
fyrir heimildir til lánveitinga, er þau 30. september 2008 í sameiningu veittu B 
hf. peningamarkaðslán að fjárhæð 2.000.000.000 krónur til eins mánaðar, án 
trygginga fyrir endurgreiðslu lánsins og án þess að meta greiðslugetu og 
eignastöðu lánþegans í samræmi við útlánareglur sparisjóðsins. Fyrir lá að 
leitað var heimildar stjórnar A hf. til lánsins fyrrnefndan dag þar sem 
lánveitingin fór umfram heimild Y sem forstjóra samkvæmt reglna félagsins 
um lánveitingar og ábyrgðir. 

Eiginfjárstaða A hf. fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2008 var talin gríðarlega sterk. 

Árshlutauppgjör var lagt fyrir á stjórnarfundinum, rædd og var meginforsenda þess að 

lánið til B hf. var samþykkt. Þótti það sannað að stjórnin hafi gætt að öllum reglum og 

fengið allar upplýsingar en þetta var eina lánið sem stjórnin kom að. Af þessari ástæðu 

komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að: 

talið var ósannað af hálfu ákæruvaldsins, sbr. 108. gr. og 1. mgr. 109. gr. laga 
nr. 88/2008 um meðferð sakamála, að X, Z, Þ og Æ hefðu af ásetningi 
misnotað aðstöðu sína umrætt sinn og þannig gerst brotleg við 249. gr. 
almennra hegningarlaga. Þá hefði X hvorki haft heimild til að skuldbinda A hf. 
við þær aðstæður sem hefðu verið uppi né tekið formlega þátt í ákvörðun 
stjórnarinnar um lánveitinguna. 

Ákærðu voru því öll sýknuð af sakargiftum bæði í Héraðsdómi og Hæstarétti.  

4.5 Verðbréfaþjónusta sparisjóðanna 
Í dómi Verðbréfaþjónustu sparisjóðanna hrd 310/2012: 

V var ákærður aðallega fyrir umboðssvik en til vara tilraun til fjársvika í starfi 
sínu sem framkvæmdastjóri V hf. Laut ákæran að því að V hefði stefnt 
fjárhagslegum hagsmunum V hf. í verulega hættu er hann misnotaði aðstöðu 
sína í tveimur tilvikum. Í fyrsta lagi með því að útbúa og undirrita tilhæfulaust 
skjal í nafni V hf. með heitinu tryggingavörslusjóðir, til grundvallar 
útboðslýsingu bandaríska fyrirtækisins A, sem var að hluta í eigu V, láta 
viðgangast athugasemdalaust að í útboðslýsingunni, sem skráð var í kauphöll 
Ermasundseyja, kæmi fram að útboðið væri tryggt með 700 milljón 
bandaríkjadala tryggingavörsluábyrgð á milli A og V hf. og viðhafa nánar 
tiltekna háttsemi þessu tengdu. Með háttsemi sinni var V aðallega talinn hafa 
skuldbundið V hf. til að ábyrgjast útboðið þannig að veruleg hætta væri á að 
kaupendur skuldabréfa N í útboðinu krefðust greiðslna hjá V hf. greiddi A ekki 
af seldum skuldabréfum, en til vara álitinn hafa reynt að blekkja kaupendur 
skuldabréfa A. 

Í öðru lagi með því að útbúa og undirrita ásamt samstarfsmanni tvö nánar 
tiltekin skjöl í nafni V hf. undir heitinu innlánsskírteini, sem tilhæfulaust 
staðfestu að A hefði 200 milljónir bandaríkjadala á innlánsreikningi hjá V hf. 
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sem mætti greiða greiðsluþega eða löglegum framsalshöfum við 
framlagningu skírteinisins. Fyrra skírteinið kvað á um lokaðan innlánsreikning 
í þágu fyrirtækjanna B og C og sendi V afrit þess ásamt fyrirmælum meðal 
annars til skoska bankans BS auk þess að senda staðfestingu um sama efni 
með svonefndu SWIFT-skeyti, fyrir milligöngu I hf., til BS. Síðara skírteinið 
kvað á um lokaðan innlánsreikning í þágu fyrirtækjanna E og F og sendi 
V SWIFT-skeyti, fyrir milligöngu I hf., til CT í því skyni að selja skírteinið. 

Héraðsdómur sýknaði ákærða, V, af kröfum um umboðssvik en sakfelldu hann fyrir 

tilraun til fjársvika sbr. 248. gr. HGL. Við ákvörðun refsingar fyrir Héraðsdómi var litið til 

einbeitts brotavilja ákærða sbr. 1., 3., og 6. tl 1. mgr. 70. gr. HGL, einnig var horft til þess 

að starfsemi Verðbréfaþjónustu sparisjóðanna hf. var tekin til gjaldþrotaskipta vegna 

verknaðar ákærða. V fékk tveggja ára fangelsi, óskilaorðsbundið, í Héraðsdómi.  

Ekki þótti ástæða til að endurskoða sýknu Héraðsdóms varðandi umboðssvik í  

Hæstarétti en:   

staðfesti Hæstiréttur þá niðurstöðu héraðsdóms að sakfella V fyrir tilraun til 
fjársvika vegna háttsemi hans er tengdist annars vegar skjalinu 
tryggingavörslusjóðir og hins vegar síðara innlánsskírteininu. Við ákvörðun 
refsingar V var meðal annars litið til einbeitts brotavilja hans, að um stórfelld 
auðgunarbrot var að ræða og hver áform hans með brotunum voru. Á hinn 
bóginn hafði óhæfilegur dráttur á rannsókn málsins og meðferð þess fyrir 
dómi áhrif á ákvörðun refsingarinnar til hagsbóta fyrir V. 

Rannsókn málsins hófst 11. apríl 2007 eftir að fulltrúar Verðbréfaþjónustu 

sparisjóðanna hf. leituðu til skrifstofu saksóknara efnahagsbrota um meint brot V, fyrrum 

framkvæmdastjóra Verðbréfaþjónustu sparisjóðanna hf. Sama dag var V gert að sæta 

farbanns allt þar til Hæstiréttur felldi niður farbann hans þann 8. maí 2009. V sat því í 

farbanni í tæpa 25 mánuði sem var lengsta farbann sem maður hafði setið á Íslandi á þeim 

tíma. Þegar litið var til refsingar V var meðal annars litið til þessarar frelsissviptingar og 

hve langan tíma rannsókn málsins tók sem brýtur í bága við 1. mgr. 70. gr. 

stjórnarskrárinnar. Rannsókn málsins tók rúm tvö ár en ákæran á hendur V var ekki gefin 

út fyrr en einu og hálfu ári eftir að rannsókn lauk eða 4. nóvember 2011. Þá liðu einnig 

átta mánuðir á milli þess sem áfrýjunarstefna var lögð fyrir í Hæstarétti og þar til málsgögn 

voru lögð fyrir.  
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4.6 Sparisjóður Keflavíkur 
Eini skilorðsbundni dómurinn sem Hæstiréttur kvað upp var í máli Sparisjóðs Keflavíkur 

Hrd. 830/2016: 

G var gefin að sök umboðssvik samkvæmt 249. gr. almennra hegningarlaga 
nr. 19/1940 með því að hafa misnotað aðstöðu sína, annars vegar með því að 
hafa stefnt SA í verulega hættu, sem sparisjóðsstjóri, þegar hann hefði farið 
út fyrir heimildir sína með því að veita í júní 2008 C ehf. 100.000.000 króna 
lán í formi yfirdráttar án þess að afstaða lánanefndar SA hefði legið fyrir, 
áhættu- og greiðslumat hefði farið fram eða að endurgreiðsla hefði verið 
tryggð með nokkrum hætti.  

G, fyrrverandi sparisjóðsstjóri Sparisjóðsins í Keflavík, þótti hafa farið út fyrir heimildir 

sínar með að veita einkahlutafélögum lán án tryggingar eða samþykkis lánanefndar. Í 

ákærunni námu fjárhæðir lánanna tæpar átta hundruð milljónir króna.  

 Héraðsdómur sýknaði G af sakargiftum varðandi umboðssvik en saksóknari skaut 

málinu til Hæstaréttar sem þótti ástæða til að sakfella G. Var það niðurstaða Hæstaréttar 

að: 

án tillits til þess hvort honum hefði vegna starfa síns verið formlega heimilt að 
taka upp á sitt eindæmi ákvörðun um að SA veitti lánið yrði að gæta að því að 
ráðstöfun G var klædd gagnvart SA í búningi lánveitingar til að fram gæti farið 
greiðsla sem hann bar enga skyldu til að greiða. Þá kom fram að enginn 
samningur hefði verið gerður um endurgreiðslu fjárhæðarinnar eða tryggingu 
fyrir henni og bersýnileg hætta hefði verið á að lántakinn hefði enga burði til 
að standa skil á henni. Var G því sakfelldur fyrir umboðssvik enda hefði 
háttsemi hans leitt til stórfelldrar fjártjónsáhættu fyrir SA. Hins vegar var G 
gefið að sök að hafa misnotað aðstöðu sína sem stjórnarformaður B ehf., 
dótturfélags SA, með því að framselja stofnfjárbréf í SA að verðmæti 
683.368.783 krónur frá B ehf. til I ehf. án endurgjalds og án þess að 
lánasamningur hefði verið gerður né trygging sett fyrir greiðslu kröfunnar. Var 
vísað til þess í dómi Hæstaréttar að þótt I ehf. hefði ekki getað framselt 
stofnfjárbréfin án samþykkis stjórnar SA gat SA ekki að öðru leyti skipt sér af 
afdrifum bréfanna eða málefnum félagsins. Var talið að framsalið hefði falið í 
sér verulega fjártjónsáhættu fyrir B ehf. að völdum G og var hann því 
sakfelldur fyrir umboðssvik. 

Við refsingu var tekið tillit til þess að G hafði ekki gerst brotlegur um refsiverða 

háttsemi áður, hve langt var síðan brotið átti sér stað og ástandi heilsufars hans. 

Niðurstaða Hæstaréttar var því að G skyldi sæta fangelsi í 18 mánuði, skilorðsbundinn til 

tveggja ára héldi ákærði almennt skilorði sbr 57. gr. HGL.  
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5  Lokaorð 

Enginn af þeim sem ákærð voru fyrir auðgunarbrot sbr. XXVI. kafla HGL. tengt 

efnahagshruninu 2008, höfðu gerst sek um refsivert brot áður.  

Í öllum dómum sem fjallað er um í kafla 4, að undanskyldnum dómi um Spron, fóru 

stjórnendur út fyrir sínar heimildir á einn eða annan hátt. Ákærðu voru ýmist sakfelld fyrir 

fullframin brot eða tilraun til háttsemi sem fer gegn XXVI. kafla almennu 

hegningarlaganna og olli verulegu fjártjóni fyrir umrædd fjármálafyrirtæki.  

Al Thani, BK 44 og Verðabréfaþjónusta Sparisjóðanna, sem fjallað er um í kafla 4.3,  eru 

einu dómarnir þar sem Héraðsdómur og Hæstiréttur voru sammála um að allir ákærðu 

höfðu gerst sekir.  

Í málum Al Thani, Landsbankinn hf. og BK 44 sátu fjórir af ákærðu gæsluvarðhaldi á 

meðan rannsókn fór fram en þau eiga það sameiginlegt að hafa verið gefið að sök 

umboðssvik ásamt markaðsmisnotkun. HMS sat lengst gæsluvarðhald fyrir aðild sína í Al 

Thani málinu, sat hann í gæsluvarðhaldi í 10 daga og fékk í kjölfarið þyngsta dóm sem féll 

í tengslum við hrunmálin, fangelsi í fimm ár og sex mánuði. 

Dómsorð Hæstaréttar gefa skýrt til kynna að aukin ábyrgð er sett á stjórnendur 

fjármálafyrirtækja. Gerð er krafa um að stjórnendur í fjármálafyrirtækjum hafi þá 

menntun, þekkingu og hæfni til að sinna stjórnendastarfi og til að taka veigamiklar 

ákvarðanir varðandi rekstur fjármálafyrirtækis. Stjórnendur geta tekið ákvarðanir sem 

reynast áhættusamar en sé öllum upplýsingum aflað og ákvörðun tekin út frá 

fyrirliggjandi gögnum er ekki hægt að refsa stjórnendum fyrir slíka ákvarðanatöku svo 

fremur sem stjórnendur eru innan sinna heimilda eins og sannreyndist í máli Spron Hrd. 

525/2015. 
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