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Einkaréttarleg úrræði vegna markaðsmisnotkunar 

Útdráttur 

Erfitt er að telja upp með tæmandi hætti birtingarmynd brota gegn banni við markaðsmisnotkun 

og það tjón sem getur myndast í kjölfarið. Í íslenskum lögum er ekki að finna fyrirfram ákveðna 

leið um það hvernig fjárfestar skuli bera sig að þegar þeir telja sig hafa orðið fyrir fjártjóni 

sökum markaðsmisnotkunar. Markmið ritgerðarinnar er því að greina hver séu þau 

einkaréttarlegu úrræði sem standa tjónþolum til boða vegna markaðsmisnotkunar. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er hvort skaðabætur utan samninga sé hagnýtasta úrræðið 

fyrir tjónþola til að fá tjón sitt bætt vegna markaðsmisnotkunar. 

 

Niðurstöður við greiningu á því réttarsambandi sem getur myndast milli tjónþola og brotamanns 

sýna að litlar líkur eru að samningssamband teljist hafa stofnast milli aðila. Stafar það af eðli 

viðskipta á skipulegum verðbréfamörkuðum og markaðstorgum fjármálagerninga. Rökstutt er 

að tjónþoli geti ekki valið úrræði skaðabóta utan samninga þegar hann hefur ráðstafað 

hagsmunum sínum með samningi. Í þeim tilfellum verður tjónþoli að velja úrræði 

samningaréttar eða eftir atvikum kröfuréttar. 

 

Helstu niðurstöður sýna að úrræði samninga- og kröfuréttar sé aðeins hægt að beita í takmarka 

tilvikum, en veita þó tjónþolum möguleika á að leita réttar síns telji þeir sig hafa orðið fyrir 

skaða af völdum markaðsmisnotkunar. Skaðabætur utan samninga er það úrræði sem tjónþolar 

myndu í flestum tilvikum reiða sig á. Hins vegar eins og sýnt er fram á er sönnunarstaða tjónþola 

afar þungbær þegar kemur að skilyrðum skaðabótaábyrgðar. Sérstaklega þegar kemur að 

sönnun um saknæmi, orsakatengslum og umfangi tjóns. 

 

Lagaumhverfi fjárfesta á fjármálamörkuðum gerir það að verkum að erfitt er að sækja bætur 

fyrir tjón af völdum markaðsmisnotkunar, fræðilega séð er það hins vegar hægt. Tryggja mætti 

réttarstöðu tjónþola með frekari lagasetningu. Hagnýt og virk einkaréttarleg úrræði eru 

mikilvæg viðbót við refsiviðurlög af hálfu hins opinbera í framfylgd laga gegn 

markaðsmisnotkun. 
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Private enforcement of market manipulation 

Abstract 

It is difficult to provide an exhaustive list of the manifestations of market manipulation and the 

damages caused by it. Icelandic law does not provide any guidance on how to seek 

compensation for investors who have sustained damages as a result of market manipulation. 

Therefore, the purpose of this thesis is to analyse the relevant private enforcements which are 

available to victims of market manipulation. It is hypothesized that the application of tort law 

is the most appropriate and effective private action for investors to recover damages for market 

manipulation. 

The results of the analysis of possible legal relationships between an investor and a manipulator 

indicate low probabilities of a direct contractual agreement existing between the parties. This 

stems from the nature of trading in regulated markets and multilateral trading facilities. It is 

argued that the investor cannot establish liability under the law of tort if he has disposed of his 

interest with a binding contract. In those cases, the investor must choose private action under 

the law of obligations or contract law. 

The main conclusions show that action under the law of obligations or contracts is only 

applicable in limited circumstances, although they provide an option for an aggrieved investor 

to seek compensation from a contracting party. Liability under the law of tort is the remedy that 

is appropriate for most investors. However, it is demonstrated that the burden of proof in 

establishing tortious liability is fraught with difficulties. Especially concerning the proof of 

culpability, causation and quantification of damages. 

The legal environment in which investors operate in, makes it hard for them to claim 

compensation for damages caused by market manipulation, however in theory it can be done. 

Further legislation is needed to ensure effective private enforcement. Practical and effective 

private actions are an essential supplementary tool to public enforcement in the role of ensuring 

protection against market manipulation.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaritgerð til meistaraprófs í lögfræði við Lagadeild Háskólans í Reykjavík. 

Ritgerðin var unnin undir handleiðslu Andra Fannars Bergþórssonar, lektors við Háskólans í 

Reykjavík. Ég kann honum bestu þakkir fyrir gott samstarf og gagnlegar ábendingar. Einnig vil 

ég þakka foreldrum mínum, Magnúsi Guðmundssyni og Þórunni Sveinsdóttur, kærlega fyrir 

greinagóðan yfirlestur.  
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1. Inngangur 

Aðgangur að fjármagni er nauðsynlegur svo viðskiptalíf hvers samfélags blómstri. Fjárfestar 

verða geta treyst því að leikreglurnar á fjármálamörkuðum séu skýrar. Reglurnar eiga að hafa 

þann tilgang að  stuðla að jafnræði fjárfesta og koma í veg fyrir að þátttakendur á markaði séu 

blekktir. Ef brotið er gegn reglunum er hætt við því að fjárfestar verði fyrir tjóni sem jafnframt 

dregur úr trúverðugleika og skilvirkni markaðsins. Hafi fjárfestar verið blekktir með 

ólögmætum hætti í viðskiptum með fjármálagerninga er nauðsynlegt að til séu úrræði sem gera 

fjárfestum kleift að fá fjártjón sitt bætt að fullu.1   

Markaðsmisnotkun á sér fremur stutta sögu í íslenskri lagasetningu og réttarframkvæmd. 

Árið 1996 var fyrst lagt bann við markaðsmisnotkun í lögum um verðbréfaviðskipti.2  Ákvæðið 

hefur þróast mikið síðan, bæði með tilliti til nýrrar lagasetningar3 og aukinnar 

dómaframkvæmdar.4 Löggjafinn virðist líta alvarlegum augum á brot gegn ákvæðinu enda 

varðar það fangelsi allt að sex árum hér á Íslandi5 og hámarksrefsing vegna 

markaðsmisnotkunar skal að minnsta kosti varða fjögurra ára fangelsi innan aðildarríkja 

Evrópusambandsins (ESB).6 Hæstiréttur sakfelldi í fyrsta skipti fyrir markaðsmisnotkun árið 

2011 en samtals hafa fallið sex sakfellingardómar í Hæstarétti frá þeim tíma.7 Allir sakborningar 

í málunum hlutu fangelsisrefsingu og í flestum tilvikum óskilorðsbundna dóma.  

Í þessum sex málum er hvergi vikið að endurheimt ólögmæts ávinnings af þeim 

efnahagsbrotum sem sakfellt var fyrir. Til samanburðar má nefna að það er venja í 

innherjasvikamálum að ákæruvaldið geri kröfu um upptöku ólögmæts ávinnings. Mætti því ætla 

að hvorki ávinningur hafi hlotist né nokkur hafi beðið tjóns af brotunum. Því fer hins vegar 

fjarri að markaðsmisnotkun sé brot án fórnarlamba. Þolendur markaðsmisnotkunar geta verið 

einn eða fleiri aðilar. Í sumum tilvikum getur verið erfitt að benda á tiltekna einstaklinga sem 

orðið hafa fyrir afmörkuðu tjóni, heldur getur brotið haft áhrif á fjármálamarkaðinn í heild sinni. 

Í ljósi þess að um gríðarlega fjármuni getur verið að ræða þegar kemur að markaðsmisnotkun 

 
1 Hugtakið fjármálagerningur er skilgreint í 2. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 
2 Lög nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti. 
3 Aðalsteinn E. Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti. Einkavæðing, alþjóðavæðing og vöxtur 

fjármálamarkaða.“ [2008] (2) Tímarit Lögréttu 111, 113. 
4 Andri Fannar Bergþórsson, „Hver er kjarni markaðsmisnotkunar?“ [2018] (2) Tímarit Lögréttu 238, 242. 
5 Sbr. 1. tl. 1. mgr. 146. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 
6 Sbr. 2. mgr. 7. gr. Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on 

criminal sanctions for market abuse (market abuse directive) [2014] OJ L 173/179 
7 Sjá Hrd. 24. mars 2011 í máli nr. 52/2010 (Exista); Hrd. 12. febrúar 2015 í máli nr. 145/2014 (Al Thani);  Hrd. 

8. október 2015 í máli nr. 456/2014 (Imon); Hrd. 3. desember 2015 í máli nr. 478/2014 (BK-44); Hrd. 4. febrúar 

2016 í máli nr. 842/2014 (Landsbanki); Hrd. 6. október 2016 í máli nr. 498/2015 (Kaupþing). Dómarnir eru 

reifaðir í kafla 4.3. 
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er mikil þörf á því að athuga hvort núverandi löggjöf og væntanleg Markaðssvikareglugerð 

(MAR)8 veiti nægilega vernd fyrir fjárfesta og aðra sem verða fyrir beinum áhrifum sökum 

þess.    

Í þessari ritgerð er markmiðið að greina hver séu þau einkaréttarlegu úrræði sem standa 

tjónþolum til boða vegna markaðsmisnotkunar. Formreglur einkamálaréttarfars mæla fyrir um 

úrræði sem standa til boða, til að framfylgja þeim efnisreglum sem eiga undir hverju sinni.  

Leitast er við að skoða aðstæður og skilyrðin sem liggja til grundvallar hverju úrræði. Gerð er 

grein fyrir úrræðum samninga- og kröfuréttar en sérstök áhersla er lögð á úrræði skaðabótaréttar 

þar sem rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Eru skaðabætur utan samninga hagnýtasta 

einkaréttarlega úrræðið fyrir tjónþola til að fá tjón sitt bætt vegna markaðsmisnotkunar?  

Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað almennt um hugtakið markaðsmisnotkun og rökin sem 

standa að baki banninu. Farið er yfir bakgrunn regluverksins um bann við markaðsmisnotkun 

og þróun þess fram til dagsins í dag. Fræðimenn hafa ekki verið einhuga um skilgreininguna á 

markaðsmisnotkun.9 Til þess að afmarka hina brotlegu háttsemi er farið yfir nýja nálgun við að 

greina hvort tiltekin viðskiptahegðun geti talist markaðsmisnotkun. Þá er einnig gerð grein fyrir 

tegundum markaðsmisnotkunar samkvæmt 117. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti 

(vvl.) og hvers konar háttsemi geti fallið undir hvern flokk.  

Því næst er farið yfir innleiðingu löggjafar Evrópusambandsins í íslenskan rétt, bæði eins 

og hugtakið er skilgreint í núgildandi lögum um verðbréfaviðskipti10 og þær breytingar sem 

nýtt Evrópuregluverk mun hafa í för með sér. Í lok kaflans er fjallað um viðurlög og viðbrögð 

við markaðsmisnotkun af hálfu hins opinbera og samspil þess við einkaréttarleg úrræði. 

Þriðji kafli snýr að einkaréttarlegum úrræðum sem tjónþolar geta beitt vegna 

markaðsmisnotkunar þegar samningssamband er til staðar milli tjónþola og hins brotlega. 

Umfjöllunin hefst á að svara þeirri spurningu hverjir geta almennt farið í einkamál vegna tjóns 

af völdum markaðsmisnotkunar. Gerður er greinarmunur á ábyrgð innan og utan samninga. Því 

næst er farið yfir úrræði samningaréttar en þar er helst litið til laga nr. 7/1936 um samningsgerð, 

umboð og ógilda löggerninga (sml.). Að sama skapi er farið yfir reglur kröfuréttar vegna rangrar 

eða misvísandi upplýsingagjafar og vanefndarúrræði í því ljósi.  

 
8 Fyrirhugað er að ný reglugerð MAR verði innleidd í íslenskan rétt á næsta ári (2020) sbr. „Áætlun FME um 

setningu reglna og útgáfu leiðbeinandi tilmæla 2019 - 2020“ 

<https://www.fme.is/media/eftirlitsstarfssemi/Aaetlun-FME-2019-februar.pdf> skoðað 20. mars 2019. Sjá 

umfjöllun í kafla 2.4. 
9 Emilios Avgouleas, The Mechanics and Regulation of Market Abuse: A Legal and Economic Analysis (2005) 

451. 
10 Lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 
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Í fjórða kafla er farið ítarlega yfir skilyrði skaðabótaréttar utan samninga. Farið er 

sérstaklega yfir réttinn til skaðabóta á grundvelli sakarreglunnar, í því samhengi er til að mynda 

farið yfir erfiðleika við sönnun orsakatengsla og umfang tjóns þegar kemur að 

markaðsmisnotkun. Athugað er hvort dómaframkvæmd Hæstaréttar í 

markaðsmisnotkunarmálum gefi tilefni til að krefjast skaðabóta í einkamáli. Farið er yfir 

málaferli Samtaka sparifjáreigenda sem er í raun eina einkamálið þar sem hefur reynt á  

skaðabótakröfu vegna markaðsmisnotkunar sem hefur komið til kasta dómstóla,11 þar kemur 

skýrlega í ljós hvernig skilyrðum skaðabótaréttar er beitt í framkvæmd. 

Í fimmta kafla er dregin upp samanburður við samkeppnisrétt. Athugað er hvort tjónþolar 

markaðsmisnotkunar geti dregið lærdóm af þeim tjónþolum sem hafa krafist skaðabóta í 

einkamáli vegna brota á samkeppnislöggjöfinni. 

Í sjötta og síðasta kafla eru helstu álitaefni ritgerðarinnar dregin saman og sett fram í 

heildstæðri niðurstöðu. Jafnframt er fjallað um hvort það lagaumhverfi sem fjárfestar búa við í 

dag veiti nægjanlega vernd gegn tjóni af völdum markaðsmisnotkunar. 

 

  

 
11 Hér er rétt að nefna dóm Hæstaréttar frá 31. maí 2016 í máli nr. 324/2016. Málið varðaði skaðabótakröfu 

vegna markaðsmisnotkunar en var ekki höfðað sem almennt einkamál, heldur sem ágreiningsmál á grundvelli 

XXIV. kafla laga um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991, sbr. 171. gr. sömu laga. Sjá umfjöllun í kafla 4.2.2. 
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2. Markaðsmisnotkun 

2.1. Almennt um markaðsmisnotkun 

Markaðssvik er regnhlífarhugtak fyrir brot gegn reglum af tvennum toga. Í fyrsta lagi reglur um 

innherjasvik sem fela í sér að óopinberar upplýsingar eru misnotaðar. Í annan stað reglur um 

markaðsmisnotkun, sem fela í sér að rangar eða misvísandi upplýsingar eru gefnar með beinum 

eða óbeinum hætti um fjármálagerninga.12 Hugtakið markaðssvik er dregið af heiti á tilskipun 

Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 2003/6/EB (Market Abuse Directive, „MAD‟).13 Einnig er 

hugtakið notað sem heiti á nýrri reglugerð Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 596/2014 (Market 

Abuse Regulation, „MAR‟).14 Reglugerðin hefur ekki enn verið innleidd í íslenskan rétt, en 

bæði MAD og MAR miða að því að markaðssvik samanstandi aðeins af innherjasvikum og 

markaðsmisnotkun.15 Sú hætta er til staðar ef brotið er gegn þessum reglum um markaðssvik, 

að ekki aðeins fjárfestar verði fyrir tjóni heldur jafnframt getur sú háttsemi skaðað 

trúverðugleika og traust á markaðinn.16 

Ein af megin röksemdum fyrir inngripi löggjafarvaldsins með setningu laga og reglna á 

viðskiptamarkaði er að koma í veg fyrir markaðsbresti. Mismunandi hlutir geta orsakað 

markaðsbresti, til dæmis einokunar- eða fákeppnismarkaður en hið opinbera hefur meðal annars 

brugðist við því með samkeppnislögum nr. 44/2005.17 Þegar um markaðsbrest er að ræða í 

viðskiptum með fjármálagerninga á stór hluti hans rætur að rekja til ójafnvægis í upplýsingum 

milli aðila í viðskiptum. Slíkt ójafnvægi hefur verið nefnt ósamhverfar upplýsingar.18  

Nóbelsverðlaunahafinn George Akerlof útskýrði hvernig ósamhverf dreifing upplýsinga á 

markaði getur skapað markaðsbrest með kenningu sinni um notaða bíla, sem hann kallaði 

Sítrónukenninguna.19 Í stuttu máli fjallar kenningin um að hugsanlegur kaupandi á notuðum bíl 

getur ekki auðveldlega gengið úr skugga um hvert raunverulegt verðmæti bifreiðarinnar sé. Þar 

sem seljandi bifreiðarinnar hefur öðlast ákveðna þekkingu og reynslu af bílnum, getur hann 

 
12 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Bókaútgáfan Codex 2017) 27. Aðalsteinn fellir reglur um 

upplýsingaskyldu einnig undir markaðssvik, en slíkt er óhefðbundið. 
13 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun 

(markaðssvik) [2003] OJ L 096/16. (Market Abuse Directive). 
14 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market 

abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the 

Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC [2014] OJ L 173/1. 
15 Sjá skilgreiningar í 13. gr. formála MAD og 7. gr. formála MAR. 
16 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 329. 
17 N Gregory Mankiw og Mark P Taylor, Economics (4. útg., Cengage Learning 2017) 445–446. 
18 e. asymmetric information, sjá t.d. umfjöllun Niamh Moloney, EU Securities and Financial Markets 

Regulation (3. útg., Oxford University Press 2014) 2. 
19 Kenningin dregur nafn sitt af því að í Bandaríkjunum nefnast lélegir notaðir bílar sítrónur (e. Lemon), sjá 

George A Akerlof, „The Market for „Lemons“: Quality Uncertainty and the Market Mechanism“ (1970) 84 (3) 

The Quarterly Journal of Economics 488. 
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myndað nokkuð nákvæma hugmynd um gæði og raunverulegt verðgildi bílsins. Á hinn bóginn 

hefur kaupandinn ekki aðgang að öllum sömu upplýsingum um bílinn, með öðrum orðum hefur 

myndast ósamhverf dreifing upplýsinga milli þessara tveggja aðila. Af þeim sökum vill 

kaupandinn ekki greiða uppsett verð, heldur gerir tilboð með afslætti þar sem hann er hræddur 

um að kaupa köttinn í sekknum, ef svo má að orði komast. Við fyrstu sýn getur slík staða virst 

veita kaupandanum nokkra fjárhagslega tryggingu vegna þeirrar áhættu að kaupa bíl í slæmu 

ásigkomulagi. Akerlof bendir hins vegar á að góðir og slæmir bílar hljóti að seljast á sama verði, 

það er meðalverði fyrir þess konar bíl, þar sem ómögulegt er fyrir kaupandann að gera 

greinarmun þar á. Þetta gerir það að verkum að seljandi bíls í slæmu ásigkomulagi fær greitt 

meðalverð, sem er mun meira en ef kaupandinn hefði sömu upplýsingar og seljandinn. Með 

sama móti skapar þessi staða vandamál fyrir seljanda bifreiðar í góðu ásigkomulagi, þar sem 

hugsanlegur kaupandi gerir ráð fyrir ósamhverfri dreifingu upplýsinga, þá þorir hann ekki að 

greiða fullt verð fyrir. Seljandi góðs bíls er þannig neyddur til þess að selja bílinn sinn á sama 

verði og lélegan bíl. Þannig getur seljandi góðs bíls aldrei fengið greitt í samræmi við 

raunverulegt verðmæti bílsins. Þetta gerir það að verkum að seljendur notaðra bíla í hærri 

gæðaflokki gætu ákveðið að selja ekki bílinn sinn yfir höfuð. Að lokum stæðu aðeins eftir 

lélegir bílar á markaðnum.20 

Ef Sítrónukenning Akerlof er yfirfærð á fjármálamarkaðinn, þá er auðvelt að ímynda sér að 

ef ekki væri fyrir skýrar hátternisreglur sem draga úr líkum á ósamhverfri dreifingu upplýsinga 

á milli aðila á markaði, myndi það leiða til óskilvirks markaðar eða jafnvel algers 

markaðsbrests. Seljendur gæða fjármálagerninga fengju þar með ekki fullt verð fyrir. 

Hagsmunum þeirra væri hugsanlega betur borgið með því til dæmis að selja ekki hlutabréfin 

sín og fá greiddan reglulegan arð af bréfunum. Kaupendur væru að sama skapi varir um sig, þar 

sem lítið framboð væri af gæða vöru og áhættan þar með orðin mikil að gera góð kaup. Óvissan 

sem kynni að skapast af ófullnægjandi hátternisreglum aðila á markaði gæti hæglega leitt til 

þess að fjárfestar myndu ákveða til dæmis, að geyma sparifé sitt á bankabók eða festa kaup á 

ríkisskuldabréfum.21 Við þessar aðstæður væri fyrirtækjum í leit að nýju fjármagni þröngur 

stakkur sniðinn.  

 
20 sama heimild 489; Sjá umfjöllun um Sítrónukenninguna í: Andri Fannar Bergþórsson, What Is Market 

Manipulation?: An Analysis of the Concept in a European and Nordic Context (Brill 2018) 11–13; Jesper Lau 

Hansen, „The Trinity of Market Regulation: Disclosure, Insider Trading and Market Manipulation“ (2003) 1 (1) 

International Journal of Disclosure and Governance; London 82, 83. 
21 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 16) 331. 
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Hátternisreglur gegna almennt þeim tilgangi að auka upplýsingagjöf og gagnsæi á 

markaði.22 Reglur um viðskipti fjármálagerninga eru þannig tæki löggjafarvaldsins til þess að 

sporna við ósamhverfri dreifingu upplýsinga. Með þeim er seljendum fjármálagerninga gert 

skylt að opinbera ákveðnar upplýsingar sem kaupandi getur nýtt til þess að taka upplýsta 

ákvörðun. Aðilum er að sama skapi óheimilt að misnota réttar upplýsingar sér eða öðrum í hag 

og gefa rangar eða villandi upplýsingar sem gætu haft áhrif á verð fjármálagernings.23 

Þrátt fyrir að viðurlög við efnahagsbrotum séu almennt viðurkennd sem einn mikilvægasti 

þáttur varnaðaráhrifa,24 ná þau áhrif aðeins svo langt sem lögin leyfa. Líkt og vikið var að í 

fyrsta kafla þá hafa hvorki verið dæmdar bætur til tjónþola né ávinningur af markaðsmisnotkun 

verið gerður upptækur í íslensku dómsmáli. Þetta er ólíkt því sem þekkist í málsmeðferð 

innherjasvikamála þar sem meginreglan er upptaka ólögmæts ávinnings.25  

Af ofangreindu má því álykta að kaupandi sé óvarinn ef hann er blekktur í viðskiptum með 

fjármálagerning. Ef engin úrræði eru til staðar fyrir kaupandann til þess að bæta honum tapið, 

mætti segja að markaðurinn sé með innbyggða áhættu sem liggi hjá kaupanda. Þetta getur 

skapað sambærilegt vandamál og í Sítrónukenningu Akerlof; kaupandinn gerir sér grein fyrir 

áhættunni og tímir ekki að borga fullt verð fyrir. Þetta getur endað með því að markaðurinn 

stendur eftir með fjármálagerninga í lakari gæðaflokkum.   

Ennfremur er mikilvægt að varnaðaráhrif refsi- og fjármunaréttarins spili saman. Sá sem er 

í þeirri stöðu að geta hagnast töluvert með því að brjóta gegn banni við markaðsmisnotkun gæti 

verið tilbúinn að taka áhættuna af því að fara í fangelsi, svo lengi sem hagnaður hans af brotinu 

helst ósnertur. Nánar er vikið að þessu í kafla 2.5.3. 

 

2.2. Bakgrunnur reglna um markaðsmisnotkun 

Til þess að átta sig á þeirri stöðu sem hugsanlegir tjónþolar vegna markaðsmisnotkunar standa 

frammi fyrir í dag er nauðsynlegt að líta stuttlega yfir sögulega þróun þeirra réttarreglna sem 

gilda um markaðsmisnotkun á sviði verðbréfamarkaðsréttar. Fræðimenn hafa í gegnum tíðina 

átt í vandræðum með að koma sér saman um eina almenna skilgreiningu á markaðsmisnotkun. 

Bæði hefur verið bent á þörfina fyrir því að taka upp skýra og nákvæma skilgreiningu á 

 
22 Moloney (n. 18) 3. 
23 Hansen (n. 20) 83–84. 
24 3. mgr. formála Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on 

criminal sanctions for market abuse (market abuse directive) [2014] OJ L 173/179. Sjá einnig umfjöllun í 

Richard A Posner, „An Economic Theory of the Criminal Law“ (1985) 85 (6) Columbia Law Review 1193, 

1195. 
25 Sjá t.d. Hrd. 17. febrúar 2012 í máli nr. 279/2011 og Hrd. 12. desember 2013 í máli nr. 193/2013. Dómarnir 

eru reifaðir í kafla 2.5.4. 
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hugtakinu þegar kemur að beitingu einkaréttarlegra úrræða,26 en einnig þegar kemur að ákærum 

í sakamáli.27 Til þess að sækja bætur vegna markaðsmisnotkunar er því afar mikilvægt að hægt 

sé að skorða af þá háttsemi sem fellur bæði innan og utan hugtaksins.  

Árið 1986 voru fyrst sett lög um viðskipti með verðbréf á Íslandi28 og tíu árum síðar kom 

fyrst ákvæði um bann við markaðsmisnotkun.29 Ekki er þar með sagt að markaðssvik og 

markaðsmisnotkun þar með talin hafi verið lögmæt háttsemi fyrir þann tíma. Á Íslandi hafa 

lengi verið í gildi lög sem hafa þá verndarhagsmuni í fyrirrúmi að koma í veg fyrir svik og 

misnotkun upplýsinga og jafna þannig þann stöðumun sem skapast getur á milli 

samningsaðila.30 Til eru lög og reglur um hin ýmsu kröfuréttarlegu sambönd, en þau eiga það 

sameiginlegt að hið selda telst gallað ef gefnar eru rangar eða villandi upplýsingar af hálfu 

seljanda, kaupandinn á þá rétt á að beita viðeigandi vanefndarúrræðum. Sem dæmi um lög sem 

fjalla um upplýsingaskyldu aðila eru meðal annars lög um fasteignakaup nr. 40/2002, 

neytendakaup nr. 48/2003, lausafjárkaup nr. 50/2000 og samningslög nr. 7/1936. Einnig er að 

finna ákvæði með sömu verndarhagsmuni í refsilöggjöfinni, til dæmis fjársvikaákvæði 248. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940.  

Jafnframt er vert að taka fram að enn er í gildi ákvæði 154. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög 

(hfl.) sem byggir á sama grunni og núgildandi ákvæði 1. mgr. 117. gr. vvl. um 

markaðsmisnotkun.31 Samskonar ákvæði er að finna í lögum um einkahlutafélög,32 en það hefur 

sjálfstætt gildi gagnvart vvl., þar sem gildissvið laganna nær ekki til viðskipta með hluti í 

einkahlutafélögum.33 

Löggjafinn hefur talið þörf á því að setja sérákvæði sem ganga framar þeim réttarreglum 

sem gilda almennt í viðskiptum manna á milli. Viðskipti á fjármálamarkaði eru að mörgu leyti 

frábrugðin almennum viðskiptum. Til þess að eiga tækifæri á því að vega og meta 

fjárfestingarkosti er mikilvægt að almennur fjárfestir fái upplýsingar á stöðluðu formi sem 

auðvelt er að bera saman.34 Þrátt fyrir að þær reglur sem nefndar voru hér að ofan, henti ekki 

 
26 Avgouleas (n. 9) 451. 
27 Sjá umfjöllun hjá Markham þar sem því er haldið fram að erfiðleikinn við að skilgreina markaðsmisnotkun 

hafi leitt til hins óákæranlega glæps: Jerry W Markham, „Manipulation of Commodity Futures Prices-the 

Unprosecutable Crime“ (1991) 8 Yale J. on Reg. 281, 281. 
28 Lög nr. 27/1986 um verðbréfamiðlun. 
29 Lög nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti 
30 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 16) 330. 
31 Skv. 1. mgr. 154. gr. hfl. skal hver sá sem vísvitandi ber út rangar frásagnir eða með öðrum samsvarandi hætti 

skapar rangar hugmyndir um hag hlutafélags eða annað er það varðar, þannig að áhrif geti haft á sölu eða 

söluverð hluta í félaginu, skal sæta sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. 
32 1. mgr. 128. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög. 
33 Skv. 2. tl. 2. gr. vvl., teljast hlutir í einkahlutafélögum ekki til fjármálagerninga og gilda því ekki ákvæði 117. 

gr. vvl. um viðskipti með slíka hluti, sbr. 119. gr. sömu laga.  
34 Alþt. 2002 – 2003, A-deild, bls. 1569 – 1570. 
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vel fyrir þær sérstöku aðstæður sem liggja til grundvallar viðskipta með fjármálagerninga, þá 

hefur verið talið að almennar reglur samninga-, kaupa- og kröfuréttar um upplýsingaskyldu 

gildi fullum fetum í viðskiptum með óskráða fjármálagerninga ásamt því að vera sérreglum til 

fyllingar.35 Með öðrum orðum, þegar ákvæðið um markaðsmisnotkun nær ekki utan um tiltekið 

álitaefni verður að styðjast við almennar reglur fjármunaréttarins. Til dæmis víkur 117. gr. vvl. 

í engu að því hvernig leysa beri úr einkaréttarlegum ágreiningi vegna markaðsmisnotkunar. Í 

þeim tilfellum verður að leita út fyrir ramma laga um verðbréfabréfaviðskipti. Ekki er þó hægt 

að beita einkaréttarlegum úrræðum nema fyrst sé hægt að sanna að um markaðsmisnotkun hafi 

verið að ræða. Þess vegna er mikilvægt, líkt og áður segir, að athuga hvaða háttsemi fellur innan 

og utan hugtaksins. 

 

2.3. Tegundir markaðsmisnotkunar 

2.3.1. Ný nálgun við að greina hvaða háttsemi fellur undir markaðsmisnoktun 

Fræðimenn hafa haft þá tilhneigingu að raða tegundum markaðsmisnotkunar í flokka eftir því 

hverskonar háttsemi er undir í hverju tilviki. Með því að beita slíkum aðferðum er hætta á því 

að ekki sé svarað þeirri grundvallar spurningu hvað markaðsmisnotkun sé í raun og veru sem 

heildstætt hugtak. Í stað þess, þá lýsir sú aðferðarfræði aðeins mismunandi leiðum til þess að 

hafa áhrif á verð fjármálagernings með ólögmætum hætti, til dæmis með sýndarviðskiptum eða 

koma af stað fölskum orðrómi.36 

Vandinn við afmörkun hugtaksins hefur fyrst og fremst legið í því hvernig 

markaðsmisnotkun er skilgreind í löggjöfinni. Regluverkið hefur að geyma opin og teygjanleg 

hugtök sem skýra ekki nægjanlega í sjálfu sér hvaða hegðun er bönnuð, til dæmis hugtök eins 

og „óeðlilegt verð‟, „tilbúningur‟ og „sýndarmennska‟.37 Hugtökin eru ekki nánar skilgreind í 

löggjöfinni, heldur má finna í reglugerð atriði nefnd í dæmaskyni sem ber að taka mið af þegar 

meta á hvort háttsemi falli undir markaðsmisnotkun eða ekki.38 

Andri Fannar Bergþórsson setur fram ákveðnar tillögur að ferli til að ákvarða hvort háttsemi 

falli undir markaðsmisnotkun eða ekki, í bók sinni What is market manipulation?39 Þar var 

markmiðið meðal annars að greina hvaða skilyrði þurfi alltaf að vera staðar svo hægt sé að fella 

háttsemi undir markaðsmisnotkun. Þar er rökstutt að það séu tvö hlutlæg skilyrði 

 
35 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 12) 31. 
36 Andri Fannar Bergþórsson, What Is Market Manipulation? (n. 20) 83. 
37 Andri Fannar Bergþórsson, „Hver er kjarni markaðsmisnotkunar?“ (n. 4) 242. 
38 Sbr. 7. – 9. gr. reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik. 
39 Andri Fannar Bergþórsson, What Is Market Manipulation? (n. 20). 
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markaðsmisnotkunar sem þurfi að vera til staðar. Í fyrsta lagi að um sé að ræða verulega ranga 

eða misvísandi upplýsingagjöf annað hvort í orði eða verki og í öðru lagi að sú upplýsingagjöf 

sé líkleg til þess að hafa áhrif á virði fjármálagerninga eða annarra gerninga sem falla undir 

bannið. Ef háttsemin uppfyllir hlutlægu skilyrðin, þarf að athuga hvort hún sé í samræmi við 

viðurkennda markaðsframkvæmd. Að endingu þarf að meta hvort huglæga skilyrðinu sé 

fullnægt, það er hvort sá sem miðlaði hinum röngu eða misvísandi upplýsingum vissi eða mátti 

vita að þær væru líklegar til að hafa áhrif á virði fjármálagerningsins. Jafnframt eru færð rök 

fyrir því að kjarni markaðsmisnotkunar felist í fyrra hlutlæga skilyrðinu, nánar tiltekið að 

hegðun þurfi að gefa markaðinum verulega rangar eða misvísandi upplýsingar. Þessi 

aðferðafræði við greiningu á viðskiptahegðun, sem kemur til álita hvort falli undir bann við 

markaðsmisnotkun, gæti verið nytsamlegt við að nálgast hugtakið markaðsmisnotkun með 

kerfisbundnum og fyrirsjáanlegum hætti. 

 

2.3.2. Bann við markaðsmisnotkun samkvæmt 117. gr. vvl. 

Núgildandi bann við markaðsmisnotkun má finna í 1. mgr. 117. gr. vvl. Hugtakið er jafnframt 

skilgreint í ákvæðinu en þar segir orðrétt: 

Markaðsmisnotkun er óheimil. Með markaðsmisnotkun er átt við að: 

1. eiga viðskipti eða gera tilboð sem: 

a) gefa eða eru líkleg til að gefa framboð, eftirspurn eða verð fjármálagerninga 

ranglega eða misvísandi til kynna, eða 

b) tryggja óeðlilegt verð eða búa til verð á einum eða fleirum fjármálagerningum, 

nema aðilinn sem átti viðskiptin eða gaf fyrirmæli um þau geti sýnt fram á að 

ástæður að baki þeim séu lögmætar og að viðskiptin eða fyrirmælin hafi verið í 

samræmi við viðurkennda markaðsframkvæmd á viðkomandi skipulegum 

verðbréfamarkaði, 

2. eiga viðskipti eða gera tilboð sem byggð eru á tilbúningi eða þar sem notuð eru 

einhver form blekkingar eða sýndarmennsku, 

3. dreifa upplýsingum, fréttum eða orðrómi sem gefa eða eru líkleg til að gefa 

rangar eða misvísandi upplýsingar eða vísbendingar um fjármálagerninga, enda 

hafi sá sem dreifði upplýsingunum vitað eða mátt vita að upplýsingarnar voru 

rangar eða misvísandi. Þegar fjölmiðlamenn miðla slíkum upplýsingum í krafti 

starfs síns ber að meta upplýsingamiðlunina með hliðsjón af reglum um 

starfsgrein þeirra, svo fremi þessir aðilar hljóti hvorki ávinning né hagnist af 

miðlun viðkomandi upplýsinga með beinum eða óbeinum hætti. 

Ákvæði 117. gr. vvl. byggir á a - c-lið 2. mgr. 1. gr. MAD. Til útskýringar á hvaða tilvik geta 

fallið undir 117. gr. eru dæmi tekin um tilvik sem geta talist til markaðsmisnotkunar í a - c-lið 

2. mgr. 1. gr. tilskipunarinnar, en þessi dæmi hafa verið tekin upp í 7. gr. reglugerðar nr. 

630/2005. Í 8. og 9. gr. reglugerðarinnar er útlistun á dæmum til nánari útskýringar á tilvikum 

sem geta fallið undir a - b-lið 1. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl.  Þessi sömu dæmi er að finna með 
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viðeigandi breytingum í viðauka I við MAR, orðalagi hefur verið breytt til að endurspegla nýtt 

gildissvið reglugerðarinnar.  

Fræðimenn hafa átt það til að einblína á að raða markaðsmisnotkun niður í flokka, í stað 

þess að lýsa hugtakinu sem einni heild, það er greina sameiginleg einkenni allra tegunda af 

markaðsminsotkun.40 Hér verður farið yfir þá þrjá flokka sem birtast í texta 117. gr. vvl, en 

flokkunin sækir fyrirmynd sína til MAD tilskipunarinnar.41 

Flokkarnir þrír sem greint hefur verið á milli samkvæmt 117. gr. vvl. eru: 1) Viðskipti eða 

tilboð sem gefa eða eru líkleg til að gefa ranga eða villandi mynd. 2) Sýndarviðskipti 3) Dreifing 

rangra eða misvísandi upplýsinga. 42 Farið verður nú stuttlega yfir hvern flokk fyrir sig.  

1) Viðskipti eða tilboð sem gefa eða eru líkleg til að gefa ranga eða villandi mynd. 

Samkvæmt a- og b-lið 1. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl. telst það til markaðsmisnotkunar þegar aðili á 

viðskipti eða setur fram tilboð sem gefur eða er líkegt til að gefa ranga eða villandi mynd af 

verðmæti tiltekins fjármálagernings. Hvorki er áskilnaður um að sá sem átti viðskiptin eða setti 

fram tilboðið hafi haft það að markmiði að hagnast, né að einhver fjárfestir hafi orðið fyrir tjóni. 

Brotið telst því fullframið þegar viðskiptin hafa átt sér stað eða tilboð sett fram með 

ofangreindum afleiðingum. Þær sönnunarkröfur sem gerðar eru til a- og b-liðar eru þó 

misjafnar. Í öllum dómum Hæstaréttar fram til dagsins í dag, þar sem ákært er fyrir 

markaðsmisnotkun hefur reynt á a-lið 1. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl. Ástæðan fyrir því er að mun 

auðveldara er að sanna brot gegn a-lið, því aðeins þarf að sýna fram á að háttsemin hafi verið 

líkleg til að gefa verðmæti fjármálagerningsins ranglega eða misvísandi til kynna, að öðrum 

skilyrðum ákvæðisins fullnægðum. Aftur á móti ef sakfella á fyrir b-lið 1. tl. 1. mgr. 117. gr. 

vvl. þá þarf að sýna fram á að tilboð eða viðskipti hafi raunverulega tryggt eða búið til óeðlilegt 

verð, dugar þá ekki að sýna fram á að háttsemin hafi verið líkleg eða til þess fallin að hafa 

framangreindar afleiðingar.43 

2) Sýndarviðskipti. Með hugtakinu sýndarviðskipti er átt við viðskipti með fjármálagerninga 

sem framkvæmd eru aðeins til þess að láta líta út fyrir að viðskiptin séu umfangsmeiri en þau 

eru í rauninni, sem getur haft áhrif á verðmyndun viðkomandi fjármálagerninga.44 Lagt er bann 

við þess konar háttsemi í 2. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl., en þar segir að eiga viðskipti eða gera tilboð 

sem eru byggð á tilbúningi eða þar sem notuð eru einhver form blekkingar eða sýndarmennsku 

 
40 Sjá umfjöllun um mismunandi nálgun fræðimanna í flokkun á markaðsmisnotkun. sama heimild 83–89. 
41 Sjá aðra nálgun við flokkun markaðsmisnotkunar hér á landi: Andri Fannar Bergþórsson, „Markaðsmisnotkun 

í formi rangrar upplýsingagjafar“ (2009) 59 (2) Tímarit lögfræðinga 197, 207–208; Andri Fannar Bergþórsson, 

„Markaðsmisnotkun við opnun og lokun markaðar“ (2012) 62 (1) Tímarit lögfræðinga 51, 55–60. 
42 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 12) 455. 
43 sama heimild 457. 
44 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson, Verðbréfamarkaðsréttur (Bókaútgáfan Codex 2004) 355. 
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fellur undir markaðsmisnotkun. Ákvæðinu er ætlað að ná yfir þá ólögmætu aðferð sem beitt er 

í viðskiptum eða við framsetningu tilboða, óháð þeim afleiðingum sem háttsemin getur haft 

ólíkt 1. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl.45 Röksemdin að baki ákvæðinu er því sú að blekking ein og sér 

skapi almenna hættu á því að fjárfestar verði fyrir tjóni, óháð því hvort einhverjir fjárfestar verði 

fyrir raunverulegu tjóni.46 Eins og stendur er því ákvæðið svokallað hættubrot samkvæmt 

flokkun refsiréttar, en þau brot eru refsinæm án tillits til afleiðinga brotsins.47  

3) Dreifing rangra eða misvísandi upplýsinga. Ákvæði 3. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl. leggur 

bann við að dreifa upplýsingum, fréttum eða orðrómi sem gefa eða eru líkleg til að gefa rangar 

eða misvísandi upplýsingar eða vísbendingar um fjármálagerninga, enda hafi sá sem dreifði 

þeim vitað eða mátt vita að upplýsingarnar voru rangar eða misvísandi. Ákvæðið er í raun 

tvískipt, fyrri málsliður 3. tl. á við um dreifingu annarra en fjölmiðlamanna á röngum eða 

misvísandi upplýsingum, síðari málsliður ákvæðisins setur þær kröfur að upplýsingamiðlun 

fjölmiðlamanna sé metin með hliðsjón af reglum um starfsgrein þeirra. 

    

2.4. Evrópuréttur 

Árið 1993 urðu ákveðin vatnaskil í íslenskri lagasetningu á sviði verðbréfamarkaðar. 

Undirstaðan að þeim réttarreglum sem eru í gildi í dag á Íslandi er lögð með tilskipunum og 

reglugerðum sem Evrópusambandið hefur sett. Ísland gerðist aðili að samningnum um hið 

Evrópska efnahagssvæði (EES) með lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagsvæðið. 

Samkvæmt 7. gr. EES-samningsins er Íslandi skylt að innleiða í landsrétt þær gerðir sem 

Evrópusambandið (ESB) hefur tekið upp í samninginn. Af þeim sökum verður að kanna þau 

sjónarmið sem lágu að baki lagasetningarinnar hjá Evrópusambandinu þegar skýra á íslenska 

löggjöf á sviði verðbréfamarkaðsréttar. Fyrst er vikið stuttlega að tilurð gerðanna tveggja MAD 

og MAR og lagasetningarferlinu sem liggur að baki þeirra, áður en fjallað er efnislega um þær 

breytingar á 117. gr. vvl. sem munu fylgja tilkomu MAR. 

Landslagið á fjármálamörkuðum í Evrópu og Íslandi breyttist talsvert í kjölfar aukinnar 

einkavæðingar upp úr níunda áratugnum. Almenningur fór í auknum mæli að reka eigin 

fyrirtæki og taka þátt á fjármálamarkaði. Nauðsynlegt var því að setja skýrar reglur til að stuðla 

að jafnræði fjárfesta og halda hlífðarskildi yfir hagsmuni almennra fjárfesta48 gegn hvers kyns 

 
45 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 12) 520. 
46 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, bls. 3697. 
47 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 80. 
48 Almennur fjárfestir er sá flokkur fjárfesta sem nýtur hæsta stigs verndar skv. vvl. Í 11. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. er 

hugtakið skilgreint sem „þeir fjárfestar sem teljast ekki vera fagfjárfestar“ en þeir geta ýmist verið einstaklingar 

eða lögaðilar.  
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misnotkun.49 Einn megintilgangur Evrópusambandsins frá stofnun þess hefur verið að koma á 

fót sameiginlegum innri markaði meðal aðildarríkjanna. Aðaláherslan í þeim efnum hefur verið 

að tryggja hið svokallaða fjórfrelsi, en það felur meðal annars í sér frjálsan fjármagnsflutning 

milli aðildarríkja. Til þess að ná markmiðinu um einn sameiginlegan markað var mikil þörf á 

því að samræma löggjöf aðildarríkjanna. Þessi þörf fyrir samræmdar reglur varð að tilurð 

óhemju mikils fjölda tilskipana og reglugerða sem samþykktar voru af Evrópusambandinu.50 

Evrópusambandið skipaði nefnd árið 2000, en hlutverk hennar var að fara yfir 

lagasetningarferlið innan Evrópusambandsins. Nefndin skilaði hinni svokölluðu Lamfalussy-

skýrslu ári síðar51 og lagði til mun ítarlegra innleiðingarferli á nýjum gerðum. Niðurstaða 

nefndarinnar var að samræming á þessu réttarsviði væri ekki fullnægjandi, þar sem aðildarríki 

hefðu of mikið svigrúm til þess að setja sínar eigin reglur til viðbótar við gerðirnar. Markmiðið 

með Lamfalussy-ferlinu var ekki aðeins að stuðla að einsleitari og samræmdari fjármálamarkaði 

innan sambandsins, heldur einnig að gera lagasetningarferlið skilvirkara þannig hægt væri að 

bregðast við síbreytilegum aðstæðum á markaði eins fljótt og auðið er.52 

Lamfalussy-ferlinu er lýst stuttlega í greinagerð með frumvarpi að breytingarlögum nr. 

31/2005. Þar segir að lagt hafi verið til að ferli við setningu og framkvæmd reglna yrði greint í 

fjögur stig, nánar tiltekið rammareglur, framkvæmdaráðstafanir, samstarf og framfylgd. Á 1. 

stigi setti Evrópuþingið og ráðið fram reglugerðir eða tilskipanir sem kveða á um 

undirstöðuatriði í löggjöfinni. Á 2. stigi setti framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins reglur 

sem útfærðu lagareglur á 1. stigi í samræmi við þróun verðbréfamarkaða. Á 3. stigi átti hin 

Evrópska samstarfsnefnd verðbréfaeftirlita (CESR, sem nú heitir ESMA)53 að stuðla að 

samræmdri framkvæmd innan sambandsins á þeim reglum sem settar hefðu verið á 1. og 2. 

stigi. Á 4. stigi vann framkvæmdarstjórnin svo að því að tryggja að aðildarríkin framfylgdu 

reglunum.54 Í grunninn er enn stuðst við hin fjögur stig Lamfalussy-ferlisins, en 

lagasetningaferlið hefur tekið þó nokkrum breytingum sem verður ekki vikið nánar að hér.55 

 
49 Aðalsteinn E. Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti. Einkavæðing, alþjóðavæðing og vöxtur 

fjármálamarkaða.“ (n. 3) 113. 
50 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 12) 36. 
51 Alexandre Lamfalussy, „Committee of Wise Men, „Final Report of the Committee of Wise Men on the 

Regulation of European Securities Markets““ (European Commission 15. febrúar 2001) 

<https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/lamfalussy_report.pdf> Skoðað 18. mars 2019. 
52 Sjá ítarlega umfjöllun um Lamfalussy-ferlið: Andri Fannar Bergþórsson, What Is Market Manipulation? (n. 

20) 26–36. 
53 Í dag heitir stofnunin Evrópska eftirlitsstofnunin með verðbréfa- og fjármálamörkuðum (e. European 

Securities and Market Authority, ESMA) 
54 Alþt. 2004 - 2005, A-deild, bls. 3663. 
55 Rüdiger Veil, European Capital Markets Law (Hart Publishing 2013) 33. 
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MAD og afleiddar tilskipanir voru innleiddar inn í Evrópusambandið árið 200356 og var 

Ísland í kjölfarið skylt að taka upp löggjöfina. Með lögum nr. 31/2005 um breytingu á 

þágildandi lögum um verðbréfaviðskipti nr. 33/2003, sem tóku gildi 1. júlí 2005, ásamt 

reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik og reglugerð nr. 670/2005 um 

meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja,57 var MAD regluverkið innleitt í íslenskan 

rétt og voru gerðar mikilvægar breytingar á verðbréfalöggjöfinni hérlendis, meðal annars á 

reglum um markaðsmisnotkun og innherjaviðskipti. Einn megintilgangur MAD var að koma á 

samræmdri skilgreiningu á markaðsmisnotkun meðal aðildarríkja. Tilskipunin var svokölluð 

rammatilskipun og hugsuð sem lágmarkssamræming á verðbréfamarkaðsrétti. Aðildarríkin gátu 

því sett strangari reglur en var skylt að taka upp samkvæmt tilskipuninni.58 Ísland innleiddi 

nánast orð fyrir orð allt það sem varðaði skilgreininguna á markaðsmisnotkun,59 en sú löggjöf 

er gildandi réttur í dag enda hefur MAR ekki enn verið innleidd.60 

Eftir nokkurra ára reynslu af MAD var ýmislegt sem benti til þess að tilskipunin hefði ekki 

náð þeirri samræmingu milli aðildarríkjanna sem stefnt var að, þá helst hvað varðaði eftirlit og 

viðurlög.61 Í kjölfarið á bankahruninu og hinni alþjóðlegu fjármálakreppu sem reið yfir 

heimsbyggðina árið 2008 var ljóst að mikilla endurbóta væri þörf á löggjöf á sviði 

fjármálamarkaðar innan Evrópusambandsins. Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins brá á 

það ráð að skipa nefnd undir forystu Jaques de Larosiére (Larosiére-nefndin), með það markmið 

að kryfja ástæður hrunsins og koma með tillögur að úrbótum. Nefndin skilaði skýrslu árið 2009 

þar sem umfangsmiklar breytingar voru lagðar til á regluverki á fjármálamarkaði.62 Ein af 

ábendingum nefndarinnar var að viðurlög og viðurlagaframkvæmd væri ekki nógu samræmd 

milli aðildarríkjanna til að tryggja einn sameiginlegan innri markað. Rót vandans mætti rekja 

til frelsi aðildarríkja til að ákvarða hvernig tilskipunum væru framfylgt.63 

 
56 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun 

(markaðssvik) [2003] OJ L 096/16. 
57 Nú reglugerð nr. 1050/2012. 
58 Moloney (n. 18) 28. 
59 Andri Fannar Bergþórsson, „Hver er kjarni markaðsmisnotkunar?“ (n. 4) 251. 
60 „Áætlun FME um setningu reglna og útgáfu leiðbeinandi tilmæla 2019 - 2020“ (n. 8). 
61 „Report on Administrative Measures and Sanctions  as well as the Criminal Sanctions available in Member 

States  under the Market Abuse Directive (MAD)“ (október 2007) CESR/ 07-693 

<https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/07_693_u_2_.pdf> Skoðað 22. mars 2019. 
62 Jacques de Larosiére, „The de Larosiére Group, The High-Level Group On Financial Supervision In The EU 

Chaired by Jaques de Larosiére Report“ (25. febrúar 2009) 

<https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14527_en.pdf> skoðað 7. desember 2019. 
63 sama heimild 27. 
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Reglugerðir innan ESB eru að öllu leyti bindandi og gilda án sérstakrar innleiðingar eða 

lögfestingar í landsrétt aðildarríkja.64 Tilskipanir eru hins vegar aðeins bindandi samkvæmt 

markmiði sínu, en gefa aðildarríkjum val um hvernig því markmiði er náð.65 

Þann 3. júlí 2016 leysti nýtt regluverk MAD af hólmi innan Evrópusamandsins. Það 

samanstendur aðallega af reglugerð Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 596/2014 um markaðssvik 

(MAR)66 og tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 57/2014 um viðurlög við markaðssvikum 

(MAD II).67 Farið var þá leið að setja MAR fram sem reglugerð sem gerði það að verkum að 

aðildarríkin höfðu lítið sem ekkert svigrúm til þess að víkja frá lagatexta gerðarinnar. MAD var 

á hinn bóginn tilskipun sem gaf ríkjunum meira frjálsræði í innleiðingu þess og skapaði þar af 

leiðandi mikið ósamræmi í regluverkinu milli aðildarríkja. Í formála MAR er tekið fram að 

nauðsyn hafi verið á nýju regluverki til þess að tryggja samræmingu reglna og að 

grundvallarhugtök séu skýr og afdráttarlaus í samræmi við niðurstöður Larosiére-

nefndarinnar.68 Þá var bent á þörfina fyrir strangara og einsleitara regluverk til þess að varðveita 

trúverðugleika fjármálamarkaða innan sambandsins. Koma í veg fyrir að aðilar geti valið sér 

gildandi regluverk af geðþótta69 og til að tryggja að ábyrgð verði komið við ef upp kemst um 

markaðsmisnotkun. Einnig til þess að auka réttaröryggi og einfalda reglur fyrir almenna 

þátttakendur á markaði.70 

 

2.4.1. Breytingar með tilkomu MAR sem hafa áhrif á markaðsmisnotkun  

MAR verður innleidd í íslenskan rétt, en áætlað er að það verði gert árið 2020.71 Því er 

nauðsynlegt að fara yfir þær helstu breytingar sem innleiðingin mun hafa í för með sér fyrir 

skilgreininguna a markaðsmisnotkun og þar með einkaréttarleg úrræði vegna brota gegn banni 

við markaðsmisnotkun. 

 
64 Sbr. 2. mgr. 288. gr. Samsteyptra útgáfa sáttmálans um Evrópusambandið og sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins [2012] OJ C326/47 
65 Sbr. 3. mgr. 288. gr. Samsteyptra útgáfa sáttmálans um Evrópusambandið og sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins [2012] OJ C326/47. Sjá frekari umfjöllun í: Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, 

Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins: megindrættir (Hið íslenska bókmenntafélag 

2011) 57–59. 
66 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market 

abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the 

Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC [2014] OJ L 173/1.   
67 Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on criminal sanctions 

for market abuse (market abuse directive) [2014] OJ L 173/179.   
68 3. mgr. formála MAR; OJ 2014, L173, bls. 1. 
69 e. regulatory arbitrage 
70 4. mgr. formála MAR; OJ 2014, L173, bls. 2 
71 „Áætlun FME um setningu reglna og útgáfu leiðbeinandi tilmæla 2019 - 2020“ (n. 8). 
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Þrátt fyrir smávægilegar breytingar á skilgreiningunni á markaðsmisnotkun, þá voru ekki 

gerðar neinar efnislegar breytingar á grunnskilgreiningunni með samþykkt MAR. 

Skilgreininguna er að finna í 1. mgr. 12. gr. MAR, en hún styðst enn við sömu opnu og 

matskenndu hugtökin sem er að finna í núgildandi löggjöf. Hér að neðan má finna ákvæðið í 

íslenskri þýðingu:72 

Í þessari reglugerð fellur eftirtalin hegðun undir markaðsmisnotkun: 

(a) að eiga viðskipti, leggja fram tilboð eða hvers kyns hegðun sem:  

(i) gefur eða er líkleg til að gefa rangar eða misvísandi upplýsingar um framboð, 

eftirspurn eða verð fjármálagernings, tengds hrávörusamnings á stundarmarkaði 

eða uppboðsvöru á losunarheimildum, eða  

(ii) tryggir eða er líkleg til að tryggja óeðlilegt eða tilbúið verð eins eða fleiri 

fjármálagerninga, tengds hrávörusamnings á stundarmarkaði eða uppboðsvöru á 

losunarheimild; 

nema aðilinn sem átti viðskiptin, lagði fram tilboðið eða viðhafði aðra háttsemi eða 

hegðun sem geti sýnt fram á að ástæður að baki þeim séu lögmætar og að viðskiptin 

eða fyrirmælin hafi verið í samræmi við viðurkennda markaðsframkvæmd í 

samræmi við 13. gr.: 

(b) að eiga viðskipti, leggja fram tilboð eða hvers kyns hegðun sem hefur áhrif eða er 

líklegt til að hafa áhrif á verð eins eða fleiri fjármálagerninga, tengds 

hrávörusamnings á stundarmarkaði eða uppboðsvöru á losunarheimildum, sem 

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

sýndarmennsku: 

(c) dreifa upplýsingum gegnum fjölmiðla, þ.m.t. internetið, eða með einhverjum hætti, 

sem gefur eða er líklegt til að gefa rangar eða misvísandi upplýsingar um framboð, 

eftirspurn eða verð fjármálagernings, tengds hrávörusamnings á stundarmarkaði 

eða uppboðsvöru á losunarheimildum, eða tryggir eða líklegt til að tryggja óeðlilegt 

eða tilbúið verð eins eða fleirri fjármálagerninga tengds hrávörusamnings á 

stundarmarkaði eða uppboðsvöru á losunarheimildum, þ.m.t. dreifingu orðróms, 

enda hafi sá sem dreifði upplýsingunum vitað eða mátt vita að upplýsingarnar voru 

rangar eða misvísandi 

(d) dreifa röngum eða misvísandi upplýsingum eða veita röng eða misvísandi gögn í 

tengslum við viðmiðun, enda hafi sá sem veitti upplýsingarnar eða gögnin vitað eða 

mátt vita að upplýsingarnar eða gögnin voru röng eða misvísandi, eða hvers kyns 

heðgun þar sem beitt er einhvers konar markaðsmisnotkun við útreikning á viðmiði. 

Af framangreindu má sjá að nokkrar breytingar hafa verið gerðar á ákvæðinu. Mikilvægustu 

breytingarnar eru meðal annars að verknaðarlýsing í a- og b-lið 1. mgr. 12. gr.  er rýmri. Mun 

það hafa áhrif á 1. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl. þannig að hvers kyns hegðun sem hefur eða er líkleg 

til að hafa þau áhrif sem talin eru upp, getur talist markaðsmisnotkun. Með ii-lið a-liðar 1. mgr. 

12. gr. er slakað á sönnunarkröfum um að háttsemi sé líkleg til að tryggja eða búa til verð.73  

 
72 MAR hefur ekki enn verið þýdd opinberlega á íslensku. Þýðing þessi er eftir Andra Fannar Bergþórsson, 

„Hver er kjarni markaðsmisnotkunar?“ (n. 4) 253–254. 
73 Sem svarar til núgildandi b-liðar 1. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl. 
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Þá er hert á sönnunarkröfum er varða sýndarviðskipti, þannig að nú þarf að sanna að 

blekkingin eða sýndarmennskan hafi verið líkleg til þess að hafa áhrif á verð fjármálagernings 

samanber b-lið 1. mgr. 12. gr.74 

 Breyting verður á verknaðarlýsingu og jafnframt fullframningarstigi 3. tl. 1. mgr. 117. gr. 

vvl. eftir gildistöku MAR. Þannig telst brotið ekki lengur fullframið þótt sannað sé að sá sem 

dreifði upplýsingunum hafi vitað að þær væru rangar eða misvísandi, heldur verður að sanna til 

viðbótar að háttsemin hafi haft eða verið líkleg til að hafa áhrif á verð fjármálagernings.75  

Gildissviðinu hefur verið breytt þannig að losunarheimildir eða hrávörusamningar sem eru 

tengdir tilteknum fjármálagerning falla undir regluverkið, samanber a - c-lið 1. mgr. 12. gr. 

Útvíkkun gildissviðsins nær einnig til svokallaðra vaxtaviðmiða76 sem kemur inn í nýju ákvæði 

d-liðar 1. mgr. 12. gr. MAR.77  

 

2.4.2. Er bilið of mikið í evrópuvæðingu reglna milli opinberra mála og einkamála? 

Í löggjöf ESB og EES togast gjarnan á sjónarmið um réttarfarslegt sjálfræði78 aðildarríkja 

annars vegar, og skilvirkni sambandsins hins vegar. Reglan um réttarfarslegt sjálfræði þýðir að 

aðildarríki eru ekki skyldug til að stofna til nýrra réttarúrræða til að framfylgja ESB/EES-rétti.79 

Réttarfarslegt sjálfræði ríkja byggir að mörgu leyti á meginreglu sem kallast nálægðarreglan.80 

Nálægðarreglan felur í sér að aðildarríki mega nota reglur landsréttar til að framfylgja 

ESB/EES-rétti þegar slíkar reglur hafa ekki verið settar af hálfu Evrópusambandsins. Beiting 

landsréttar í slíkum tilvikum takmarkast þó af trúnaðarreglunni,81 sem mælir svo fyrir að 

aðildarríki skuli gera allar þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að staðið verði við 

skuldbindingar samkvæmt samningnum, ennfremur skal forðast ráðstafanir sem vinna gegn 

markmiðum samningsins.82 Jafnræðisreglan83 setur einnig valdheimildum stofnana 

aðildarríkjanna skorður, en hún mælir fyrir um að innlend réttarfarslög verða verka með sama 

hætti á réttindi sem leiða af innlendum lögum og þeim sem leiða af ESB-rétti.84 

 
74 Sem svarar til núgildandi 2. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl. 
75 Sbr. c-lið 1. mgr. 12. gr. MAR. 
76 e. benchmark, hugtakið er skilgreint í 29. lið 1. mgr. 3. gr. MAR. 
77 Sjá umfjöllun um breytingar á ákvæði um markaðsmisnotkun við innleiðingu MAR í: Aðalsteinn E. Jónasson, 

Markaðssvik (n. 12) 450–455. 
78 e. procedural autonomy. 
79 Skúli Magnússon, „Málskot ákvarðana um að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins frá sjónarhóli EES-

réttar“ (2009) 62 (1) Úlfljótur tímarit laganema 5, 6. 
80 e. principle of subsidiarity. 
81 e. principle of Community loyalty, reglan er reist á 1. og 2. mgr. 3. gr. EES-samningsins. 
82 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Codex 2006) 241–242. 
83 e. priniciple of equivalence. 
84 Koen Lenaerts, „National Remedies for Private Parties in the Light of the EU Law Principles of Equivalence 

and Effectiveness“ (2011) 46 Irish Jurist 13, 14. 
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Því kann að vera vert að spyrja sig hvaða áhrif hefur bann við markaðsmisnotkun í MAR á 

opinber mál annars vegar og einkamál hins vegar?  

Svigrúm aðildarríkja til þess að móta reglur sem eiga undir ESB/EES-rétt veltur meðal 

annars á formi gerðarinnar (tilskipun eða reglugerð), stig samræmingar sem ætlast er að verði 

náð ásamt tilgangi og gildissviði gerðarinnar. Sem dæmi þá er tilgangur MAR að koma í veg 

fyrir markaðsmisnotkun, varðveita trúverðugleika markaðarins og tryggja einsleitt og 

sameiginlegt regluverk um markaðsmisnotkun. Auk þess hefur evrópska löggjafarvaldið ætlað 

sér hámarkssamræmingu með því að setja regluverkið fram sem reglugerð. Samt sem áður nær 

gildissvið MAR ekki yfir möguleika einkaaðila til að fullnusta réttindi sín vegna brota gegn 

banni við markaðsmisnotkun. 

Til að mynda hafa dómstólar aðildarríkja ekkert svigrúm til að víkja frá banni við 

markaðsmisnotkun þegar kemur að sakamáli. Slíkt færi gegn gildissviði, tilgangi og 

röksemdum að baki MAR, sem skýrlega miðar að samræmdri nálgun á hugtaki 

markaðsmisnotkunar. Ennfremur þá inniheldur MAR ítarlegan lista yfir háttsemi sem er 

viðurkennd á markaði í 13. gr. Þessi upptalning á háttsemi sem getur verið undanþegin banninu, 

gerir það að verkum að annars ólögmæt háttsemi fellur undir viðurkennda markaðsframkvæmd. 

Sú staðreynd að ekki eru aðrar réttlætingarástæður en nefndar eru í 13. gr., gæti verið túlkað 

sem svo að evrópska löggjafarvaldið hafi ekki viljað bjóða upp fleiri undanþágur. 

Líkt og áður var getið, þá nær MAR ekki yfir einkaréttarleg úrræði vegna 

markaðsmisnotkunar. Afleiðingin af  því er að einkaréttarleg áhrif af því að brjóta gegn banni 

við markaðsmisnotkun stjórnast af landslögum, svo fremi sem trúnaðarreglunni og 

jafnræðisreglunni sé gætt samanber dóm Evrópudómstólsins í máli Genil gegn Bankinter.85 Í 

málinu var Evrópudómstóllinn spurður að því hvort tiltekin brot gegn MiFID I tilskipuninni 

hefðu þau áhrif að samningur væri ógildur milli fjármálafyrirtækis sem veitti fjárfesti 

fjárfestingarráðgjöf. Dómstóllinn hélt því fram, að þar sem tilskipunin innihélt 

stjórnsýsluviðurlög sem náði yfir hina brotlegu háttsemi væri aðildarríkinu skylt að fara eftir 

þeim. Hins vegar næði tilskipunin ekki yfir hvaða afleiðingar brotið ætti að hafa á 

einkaréttarlegt samband samningsaðila, því væri undir réttarskipan hvers ríkis að ákveða 

hverjar væru afleiðingar þess að vanefna samninginn, að því gefnu að trúnaðarreglan og 

jafnræðisreglan væru virtar. Evrópudómstóllinn hefur ekki kveðið upp hliðstæðan dóm er 

varðar MAR eða þágildandi MAD, hins vegar má leiða að því líkur að dómstóllinn kæmist að 

 
85 Mál C-604/11 Genil v Bankinter SA [2013] ECR I-0000.  
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sambærilegri niðurstöðu og í máli Genil gegn Bankinter ef um brot gegn banni við 

markaðsmisnotkun væri að ræða. 

Trúnaðarreglan skilur eftir töluvert rúm fyrir aðildarríkin til að beita innlendum lögum.86 

Einkaréttarleg framkvæmd vegna brota gegn banni við markaðsmisnotkun getur því verið mjög 

misjöfn eftir aðildarríkjum. Þetta ósamræmi getur gert það að verkum að hugsanlegur 

brotamaður líti svo á að ákjósanlegra sé að brjóta gegn banni við markaðsmisnotkun í einu ríki 

frekar en öðru. 

 

2.5. Viðurlög og viðbrögð við markaðsmisnotkun 

Löggjafinn hefur litið svo á að alvarlegustu brotin gegn ákvæðum laga um verðbréfaviðskipti 

séu innherjasvik og brot gegn banni við markaðsmisnotkun, samanber XV. kafla vvl. um 

viðurlög. Brot gegn framangreindum ákvæðum varða bæði greiðslu stjórnvaldssekta samkvæmt 

35. og 37. tl. 1. mgr. 141. gr. vvl. eða sektum eða fangelsi allt að sex árum, samanber 1. og 3. 

tl. 146. gr. vvl. Aldrei kemur þó til álita að sami aðili þurfi að sæta refsingu og álagningu 

stjórnvaldssekta fyrir sama brot gegn þessum ákvæðum.87 Stjórnvaldssektum hefur þó aldrei 

verið beitt vegna brots gegn banni við markaðsmisnotkun samkvæmt 1. mgr. 117. gr. vvl. 

Líkleg skýring fyrir því er að fram til þessa hefur verið litið á hugsanleg brot gegn þessu ákvæði 

sem meiri háttar í skilningi 2. mgr. 148. gr. vvl.88  

 

2.5.1. Eftirlit með markaðsmisnotkun 

Fjármálaeftirlitið hefur nú verið sameinað Seðlabanka Íslands. Breytingarnar taka ekki gildi 

fyrr en 1. janúar 2020,89 Fjármálaeftirlitið verður hins vegar áfram sérstök eining innan 

Seðlabankans.90 Fjármálaeftirlitið hefur því eftirlit með framkvæmd laga um verðbréfaviðskipti 

og settra reglugerða samkvæmt þeim, samanber 133. gr. vvl., heimildir þess fara eftir ákvæðum 

XIV. kafla vvl. og ákvæðum laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfssemi. Í 2. 

mgr. 133. gr. vvl. er kveðið á um rannsóknarheimildir Fjármálaeftirlitsins, en þar segir að við 

athugun tiltekins máls er því heimilt að krefja einstaklinga og lögaðila um allar upplýsingar og 

 
86 Matej Accetto og Stefan Zleptnig, „The principle of effectiveness: rethinking its role in community law“ 

(2005) 11 (3) European Public Law 375, 391. 
87 Alþt. 2007, A-deild, þskj. nr. 7, 7, mál. 
88 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 12) 559. 
89 Sjá lög um breytingu á ýmsum lögum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins nr. 

91/2019. 
90 Sbr. 4. mgr. 2. gr. laga nr. 92/2019 um Seðlabanka Íslands. 
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gögn sem það telur nauðsynlegt og kalla einstaklinga til skýrslugjafar telji það búa yfir 

upplýsingum um tiltekið mál. 

 Eftirlit með viðskiptum á fjármálamarkaði er þó nokkrum annmörkum háð, ekki er hægt 

að fylgjast með öllum þeim viðskiptum sem eiga sér stað og kunna að brjóta í bága við lög. 

Þetta á sérstaklega við um markaðsmisnotkun í ljósi þess að sönnunarfærsla um hvort 

markaðsmisnotkun hafi raunverulega átt sér stað er oft örðug. Löggjafinn hefur áttað sig á að 

erfitt er fyrir eftirlitsaðila að horfa á og fylgjast með tilteknum viðskiptum eða viðskiptafléttum 

og reyna greina hvort um sé að ræða hugsanlegt brot gegn lögum án þess að vera með allar 

upplýsingar sem standa að baki viðskiptunum. Af þeim sökum eru lagðar skyldur á 

fjármálafyrirtæki og starfsmenn þess að koma í veg fyrir hugsanleg brot.  

Fjármálafyrirtæki sem hefur heimild til verðbréfaviðskipta er óheimilt að hafa milligöngu 

um verðbréfaviðskipti ef starfsmenn þess hafa grun eða vitneskju um að viðskiptin brjóti í bága 

við bann gegn markaðsmisnotkun, samanber 2. mgr. 117. gr. vvl. Samkvæmt 3. mgr. 117. gr. 

er starfsmanni fjármálafyrirtækis skylt að tilkynna til næsta yfirmanns eða regluvarðar ef grunur 

vaknar hjá honum um brot gegn markaðsmisnotkun, samanber 1. mgr. 117. gr. Viðkomandi 

fyrirtæki er þá jafnframt skylt að tilkynna slíkan grun þegar í stað til Fjármálaeftirlitsins en 

starfsmanninum er það einnig heimilt. Þá er einnig tekið fram í 3. mgr. 117. gr. að tilkynning 

sem veitt er í góðri trú samkvæmt ákvæðinu telst ekki brot á þagnarskyldu sem viðkomandi er 

bundinn af samkvæmt lögum eða öðrum hætti, slík upplýsingagjöf leggur hvorki refsi- né 

skaðabótaábyrgð á herðar hlutaðeigandi aðila. 

Fjármálaeftirlitið hefur á grundvelli heimildar í 138. gr. vvl. gert samstarfssamning við 

Kauphöllina (Nasdaq Iceland), þar sem Kauphöllin sér meðal annars um eftirlit með 

upplýsingaskyldu útgefanda, tilkynningarskyldu um viðskipti innherja, innherjasvikum og 

markaðsmisnotkun. Kauphöllin starfar á grundvelli laga nr. 110/2007 um kauphallir. Hlutverk 

Kauphallarinnar byggir fyrst og fremst á rafrænu eftirlitskerfi, sem greinir í rauntíma viðskipti 

með verðbéf og gefur tilkynningu um hreyfingar á markaði sem fela í sér vísbendingu um 

lögbrot.91 Fjármálaeftirlitið hefur þó forræði yfir öllum málum sem varða brot gegn lögum sem 

stofnunin hefur eftirlit með.92 Því ber Kauphöllinni að gera Fjármálaeftirlitinu viðvart telji það 

að löggjöf á markaði kunni að hafa verið brotin.93  

Sú var raunin í dómi Hæstaréttar frá 24. mars 2011 í máli nr. 52/2010 (Exista) þar sem upp 

komst um markaðsmisnotkun í rafrænu eftirlitskerfi Kauphallarinnar sem gerði svo 

 
91 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir, Opinbert markaðseftirlit (Codex 2012) 322. 
92 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 12) 419. 
93 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir (n. 91) 322. 
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Fjármálaeftirlitinu viðvart. Í málinu voru sjóðsstjóri og miðlari sakfelldir fyrir 

markaðsmisnotkun, samanber a-lið 1. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl., fyrir að hafa lagt fram kauptilboð 

í tiltekin skuldabréf í þeim tilgangi að hafa áhrif á dagslokaverð bréfanna og gefa þannig 

misvísandi til kynna eftirspurn eftir slíkum bréfum og verð þeirra. 

Rannsóknarheimildir og gagnaöflun Fjármálaeftirlitsins getur haft sérstaka þýðingu við 

rekstur skaðabótamála fyrir meinta tjónþola markaðsmisnotkunar. Sá sem telur sig hafa orðið 

fyrir tjóni vegna brots gegn 117. gr. vvl. er oftar en ekki í erfiðri stöðu til þess að afla nægra 

gagna til þess að sýna fram á að háttsemin hafi verið saknæm og ollið því tjóni sem bóta er 

krafist fyrir. Tjónþoli getur því þurft að reiða sig að miklu leyti á úrlausn Fjármálaeftirlitsins 

svo einkaréttarleg krafa hans nái fram að ganga.94  

 

2.5.2. Refsiábyrgð 

Hefðbundin refsiábyrgð er þegar sakhæfur einstaklingur ber persónulega ábyrgð á ólögmætu 

verki sínu.95 Í því felst að háttsemin sem refsa á fyrir verður að vera andstæð lögum, heimild sé 

til refsingar samkvæmt lögum og ákæruvaldið verður að sanna að lögbrotið hafi verið framið 

með saknæmum hætti. Varðandi saknæmi þá er meginreglan sú að mönnum er ekki gert að sæta 

refsingu nema verknaðurinn hafi verið framinn af ásetningi nema sérstök heimild sé til annars, 

samanber 18. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hgl.). Tekið er fram í 1. mgr. 147. gr. 

vvl. að brot gegn ákvæðum vvl. sem varða sektum eða fangelsi varða refsingu hvort sem þau 

eru framin af ásetningi eða gáleysi. 

Með refsingu og refsiviðurlögum er átt við fangelsisvist eða fésekt sem er kveðin upp af 

dómstólum með dómi í kjölfar sakamáls höfðað af ákæruvaldi.96 Undir refsiviðurlög falla 

einnig tiltekin stjórnsýsluviðurlög eins og stjórnvaldssektir Fjármálaeftirlitsins í 141. gr. vvl.97 

Vegna brota gegn vvl. er sakamál eingöngu höfðað ef málið hefur verið kært af 

Fjármálaeftirlitinu til lögreglu samkvæmt 1. mgr. 148. gr. vvl.  

Samkvæmt Larosiére-nefndinni voru úrræði eftirlitsaðila í aðildarríkjum ESB almennt veik 

og sundurleit.98 Með tilkomu MAD II tilskipunarinnar var sett fram lágmarkssamræming á 

viðurlögum við markaðssvikum til að tryggja skilvirkari viðurlagaframkvæmd milli 

aðildarríkja. Hins vegar ef ákvæði MAD II eru borin saman við refsiviðurlög vvl., kemur í ljós 

 
94 sama heimild 196–199. 
95 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (Háskólaútgáfan 2002) 11. 
96 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 12) 426. 
97 „Guide on Article 4 of Protocol No. 7 - Right Not to Be Tried or Punished Twice“ (European Court of Human 

Rights 31. ágúst 2019) 9–10. 
98 3. mgr. formála MAD II, OJ 2014, L173/179, bls. 2 
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að íslensku lögin fullnægja ekki aðeins kröfum MAD II heldur ganga mun lengra. Sem dæmi 

má nefna að hámarksrefsing fyrir brot gegn markaðsmisnotkun samanber 5. gr. MAD II skal 

vera að minnsta kosti fjögurra ára fangelsi, en hérlendis fyrir sama brot er það sex ára fangelsi.  

Því er ekki fyrir séð að MAD II muni hafa nein áhrif á íslenska löggjöf þegar kemur að 

innleiðingu MAR.99 

Þegar fjárhæð sekta er ákvörðuð ber meðal annars að líta til atriða í 4. mgr. 141. gr. vvl. 

sem geta haft áhrif þar á. Atriðin eru talin upp í a - i-lið ákvæðisins. 100  Þrátt fyrir að engu slíku 

ákvæði sé fyrir að fara þegar ákvarða skal fangelsisdóm samanber 146. gr. vvl., þá má leiða að 

því líkur að sömu sjónarmið geti haft áhrif á ákvörðun refsingar fyrir brot sem fela í sér 

markaðsmisnotkun. Gott dæmi um það má sjá í rökstuðningi Hæstaréttar fyrir ákvörðun 

refsingar í  dómi Hæstaréttar frá 12. febrúar 2015 í máli nr. 145/2014 (Al Thani). Um er að 

ræða þyngsta refsidóm hérlendis í markaðssvikamáli. Við ákvörðun refsinga fyrir ákæruliðina 

sem snéru að markaðsmisnotkun var meðal annars horft til þess að brotin beindust að öllum 

almenningi og fjármálamarkaðinum í heild, vörðuðu fordæmalausa upphæð fjármuna, beint og 

óbeint tjón tjónþola gífurlegt, þá voru þau framin í samverknaði og af einbeittum ásetningi. 

 Líkt og áður hefur verið getið þá hafa fallið sex sakfellingardómar í Hæstarétti þar sem 

reynt hefur á markaðsmisnotkunarákvæði 117. gr. vvl.101 Hafa ber hugfast að í mörgum 

málanna voru hinir sakfelldu dæmdir samhliða fyrir fleiri brot en eingöngu markaðsmisnotkun 

og því örðugt að áætla lengd refsingar aðeins fyrir brot gegn markaðsmisnotkun. Einungis hefur 

Hæstiréttur einu sinni kveðið upp dóm þar sem refsing var skilorðsbundin hjá þremur 

sakfelldum af sjö, samanber dóm Hæstaréttar frá 6. október 2016 í máli nr. 498/2015 

(Kaupþing). Þær refsimildunarástæður sem Hæstiréttur vísaði helst til voru tafir á málsmeðferð, 

ákærðu höfðu ekki áður gerst sekir um refsiverða háttsemi og að brot þeirra voru framin í starfi 

þar sem þeir lutu boði yfirmanna sinna. Vægasti dómur sem kveðinn hefur verið upp er Hrd. 

52/2010 (Exista) þar sem tveir voru sakfelldir og dæmdir í sex mánaða óskilorðsbundið 

fangelsi. Hæstiréttur mildaði refsingu úr átta mánaða óskilorðsbundnu fangelsi í sex mánaða 

óskilorðsbundið fangelsi. Það var gert með skírskotun til þess að háttsemin hafi ekki haft áhrif 

á verð þeirra fjármálagerninga sem voru undir. Þyngsti dómurinn til þessa er Hrd. 145/2014 (Al 

Thani) þar sem fjórir aðilar voru sakfelldir. Þyngstu refsingu hlaut einn sem var sakfelldur fyrir 

 
99 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 12) 429. 
100 Atriðin eru eftirfarandi: a) alvarleiki brots, b) hvað brotið hefur staðið lengi, c) ábyrgð hins brotlega hjá 

lögaðilanum, d) fjárhagsstaða hins brotlega, e) ávinningur af broti eða tapi sem forðað er með broti, f) hvort 

brotið hafi leitt til taps þriðja aðila, g) hvers konar mögulegra kerfislegra áhrifa brotsins, h) samstarfsvilja hins 

brotlega, i) fyrri brot og hvort um ítrekað brot sé að ræða. 
101 Sjá neðanmálsgrein nr. 7. 
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markaðsmisnotkun og umboðssvik samkvæmt 249. gr. hgl., hlaut hann fimm ár og sex mánuði 

óskilorðsbundið fangelsi. Hins vegar var einn ákærðu aðeins sakfelldur fyrir brot gegn 

markaðsmisnotkun og hlaut fjögur ár og sex mánuði óskilorðsbundið fangelsi, hann var þó 

sakfelldur fyrir brot á öllum tegundum markaðsmisnotkunar samanber a-lið 1. tl., 2. tl. og 3. tl. 

1. mgr. 117. gr. vvl.  

 

2.5.3. Varnaðaráhrif viðurlaga og einkaréttarlegra úrræða 

Tilgangur laga er almennt sá að hafa áhrif á hegðun fólks og meðal annars koma í veg fyrir 

óæskilega hegðun sem er ekki samþykkt af samfélaginu.102 Lög sem eru virt að vettugi og koma 

ekki í veg fyrir slíka hegðun þjóna því litlum tilgangi í réttarríki manna. Því er nauðsynlegt að 

lögum sem ætlað er að hafa áhrif á hegðun fólks hafi nægjanleg varnaðaráhrif svo markmiði 

þeirra sé náð.103  

Hugtakið varnaðaráhrif er í raun einfalt, það er þegar ólögmæt athöfn er ekki framkvæmd 

vegna ótta við refsingu eða önnur viðurlög.104 Þrátt fyrir að vera ekki eina forsendan, þá eru 

varnaðáhrif vissulega mikilvæg grunnstoð í réttarvörslukerfinu. Eftirlit og framfylgd með 

lögum eru til staðar bæði til þess að grípa afbrotamenn og sannfæra hugsanlega afbrotamenn að 

það sé raunveruleg hætta á því að vera gripinn og refsað ef ólögmætur verknaður er framinn. 

Varnaðaráhrif eru talin stafa frá skilvirkri löggæslu og rannsókn afbrota, og þá einkum þeim 

hugmyndum sem almenningur sjálfur gerir sér um skilvirknina og hættuna á að brot sé 

uppljóstrað.105 Hefðbundið er að skipta varnaðaráhrifum í tvo undirflokka, nánar tiltekið sérstök 

og almenn varnaðaráhrif. Hin fyrrnefndu snúa að hinum dómfellda og er ætlað að hafa áhrif á 

framtíðarbreytni hans á þann veg að hann fremji ekki brot að nýju af ótta við nýja og oft þyngri 

refsingu. Hin síðarnefndu snúa að borgurunum almennt þannig að einstaklingnum er kunnugt 

um tilvist réttarreglu og vitneskjan um þær afleiðingar sem brot gegn henni myndi hafa, nægir 

til þess að einstaklingurinn fremur ekki verknaðinn og afstýrir þannig réttarbroti.106  

Eitt meginmarkmið refsiviðurlaga er að hafa fullnægjandi varnaðaráhrif.107 Varnaðaráhrif 

löggjafar á sviði fjármálamarkaðar hlýtur að vera að stuðla meðal annars að trausti og 

trúverðugleika á markaði. Þátttakendur á fjármálamarkaði verða því að fara eftir settum reglum 

 
102 Ármann Snævarr, Almenn lögfræði (Orator 1989) 26. 
103 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Orator 1992) 69. 
104 Raymond Paternoster, „How Much Do We Really Know about Criminal Deterrence“ (2010) 100 (3) Journal 

of Criminal Law and Criminology 765, 766. 
105 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 103) 74. 
106 sama heimild 70. 
107 Arndís Anna K. Gunnarsdóttir, „Siðferðilegur grundvöllur refsinga“ (2011) 64 (2) Úlfljótur tímarit laganema 

135, 137. 
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svo því markmiði sé náð. Til þess að ýta undir löghlýðni þátttakenda á markaði verður að vera 

virkt eftirlit sem hefur úrræði til að uppljóstra og refsa fyrir eins mörg brot og hægt er. Löggjöfin 

í kringum fjármálamarkað verður því að vera þannig í stakk sniðin að refsiviðurlög vegi þyngra 

í samanburði við mögulegan hagnað. Þannig mætti koma í veg fyrir að þátttakendur á markaði 

telji arðbært að fremja hugsanlegt brot.   

Áhugaverð tölfræðileg rannsókn var gerð á gögnum frá ESMA108 sem vörðuðu framfylgni 

aðildarríkja ESB og EES á markaðssvikalöggjöfinni. Í rannsókninni kom meðal annars fram að 

þau ríki sem beittu fangelsisrefsingum væru með tölfræðilega marktækt færri tilvik 

markaðssvika, og dregin sú ályktun í kjölfarið að fangelsisrefsingar hefðu því sterk 

varnaðaráhrif.109 Annar kostur við refsiviðurlög er að beiting þeirra og refsihæð takmarkast ekki 

við gjaldfærni hins brotlega einstaklings eða fyrirtækis.110  

Kostnaður sem fellur til við rekstur sakamála vegna umfangsmikilla efnahagsbrota er 

iðulega verulegur. Þrátt fyrir það er oftar en ekki krafa af hálfu samfélagsins að sakborningar 

hljóti fangelsisdóm í alvarlegum málum, óháð þeim kostnaði sem fylgir. Gott dæmi um slíkan 

kostnað er rekstur embættis sérstaks saksóknara, en heildar útgjöld embættisins fyrir árin 2009 

– 2015 námu 5,96 milljörðum króna.111 Þá má einnig nefna að 45 mál voru í vinnslu  í meira en 

fjögur ár og lengsti rannsóknartími einstaks máls var tæplega sex og hálft ár, þá er ekki talinn 

með málsmeðferðartími fyrir dómstólum.112 

Ennfremur hefur verið bent á að erfitt er að rökstyðja hin sérstöku varnaðaráhrif þegar 

kemur að markaðsmisnotkun og markaðssvikum almennt. Með því er átt við að ekki sé rétt að 

nota fangelsisrefsingu sem mælikvarða á vernd samfélagsins gegn því að sami einstaklingur 

brjóti aftur af sér með sama hætti, þar sem bæði innherjasvik og markaðsmisnotkun séu ekki 

persónubundin heldur aðstæðubundin. Í umhverfi þar sem aðilar taka ákvarðanir með það að 

leiðarljósi að hámarka gróða, þá þýðir það ekki að með því að fjarlægja einn brotamann úr 

aðstæðunum, að aðrir aðilar á markaði munu ekki taka stöðu hins dæmda afbrotamanns. 

Varnaðaráhrif í þessu umhverfi nást aðeins þegar áætlaður hagnaður af hinni brotlegu háttsemi 

 
108 European Securities and Markets Authority, „Actual use of sanctioning powers under MAD“ 

(ESMA/2012/270 2012) <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2012-270.pdf> skoðað 

8. desember 2019. 
109 Douglas Cumming, Alexander Peter Groh og Sofia Johan, „Same rules, different enforcement: Market abuse 

in Europe“ (2018) 54 Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 130, 155–156. 
110 Avgouleas (n. 9) 453. 
111 „Skýrsla til Alþingis: Sérstakur saksóknari“ (Ríkisendurskoðun 2016) 13 <http://rikisendurskodun.is/wp-

content/uploads/2016/11/SU-Serstakur-saksoknari.pdf> skoðað 27. september 2019. 
112 sama heimild 30. 
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er þurrkaður út af skaðanum sem fylgir fullnustu refsinga eða einkaréttarlegra úrræða 

viðeigandi laga.113 

Í sakamálum er þröskuldurinn til að sanna sekt sakbornings mjög hár, enda liggur frelsi 

einstaklingsins og önnur grundvallar mannréttindi undir.114 Réttmætur vafi um sekt sakbornings 

ber að túlka ákærða í hag, samanber 108. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Þar sem 

sönnunarkröfur eru, réttilega, mjög háar í sakamálum er hægt að spyrja sig hvort 

refsiviðurlögum sé ætlað að koma í veg fyrir markaðssvik á fullnægjandi hátt. Varnaðaráhrif 

eru í eðli sínu tengd líkindunum á því að viðurlög séu dæmd, krafan um sönnunarbyrði í 

sakamálum dregur úr líkindum á sakfellingu og dregur þar með úr varnaðaráhrifum 

refsiviðurlaga.  

Stöðug hækkun stjórnvaldssekta og annarra viðurlaga til þess að ná fram fullnægjandi 

varnaðaráhrifum eru frekari vísbendingar þess efnis að refsiviðurlög bjóða upp á ófullnægjandi 

varnaðaráhrif í þessu samhengi.115 Til að mynda voru sektarfjárhæðir í 141. gr. vvl. hækkaðar 

með breytingarlögum nr. 58/2015.116 Nú hefur Fjármálaeftirlitið heimild til þess að sekta 

einstakling allt að 65 milljónir kr. og lögaðila allt að 800 milljón kr., en geta þó verið hærri eða 

allt að 10% af heildarveltu lögaðilans, samanber 3. mgr. 141. gr. vvl. Hafi fjárhagslegur 

ávinningur hlotist af broti, hefur Fjámálaeftirlitið heimild til þess að ákvarða hærri sekt en sem 

nemur tvöföldum fjárhagslegum ávinningi hins brotlega þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 141. gr., 

samanber 7. mgr. 141. gr. vvl.117 Þessar breytingar voru gerðar til samræmis við reglugerðir og 

tilskipanir frá ESB.118 

Auk refsiviðurlaga af hálfu hins opinbera er hægt að framfylgja lögum á fjármálamarkaði 

með einkaréttarlegum úrræðum. Fyrirkomulagið setur einkaréttarlegaábyrgð á hendur þeirra 

sem gerast brotlegir við lög á fjármálamarkaði og getur búið til hvata fyrir tjónþola að fara í 

einkamál við viðkomandi, jafnvel þegar engin eða ófullnægjandi málalok hafa verið gerð af 

hálfu opinberra eftirlitsaðila. Stefnendur í einkamálum hafa oft betri upplýsingar um eigið tjón 

en eftirlitsaðilar, gjarnan vita þeir hvenær þeir hafa orðið fyrir skaða og oftar en ekki búa yfir 

 
113 Avgouleas (n. 9) 456. 
114 Stefán Már Stefánsson, Um sönnun í sakamálum (2. útgáfa, Codex 2013) 28. 
115 Avgouleas (n. 9) 454. 
116 Lög um breytingar á lagaákvæðum um viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. nr. 58/2015 
117 Þskj. 1077, 144. lögþ. 2014 – 2015, bls. 10 – 11. 
118 Nánar tiltekið: Tilskipun 2013/36/ESB um stofnun og starfsemi fjármálafyrirtækja og eftirlits með þeim 

(CRD IV), Tilskipun 2014/91/ESB sem breytir tilskipun um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum að 

því er varðar verðbréfasjóði (UCITS V), Tilskipun 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga (MiFID II) 

og Reglugerð nr. 909/2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og miðlægar verðbréfaskráningar 

(CSD). 
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meiri hvata til þess að framfylgja kröfu sinni.119 Yfirleitt eru einkaréttarleg úrræði talin hafa 

tvískiptan tilgang, þá aðallega bætur fyrir tjón og varnaðaráhrif.120 Þó má finna þess dæmi að 

meðal annars markmið skaðabóta séu talin vera fernskonar: stilla til friðar, réttlæti, 

varnaðaráhrif og bæta tjón.121  

Yfirleitt þegar talað er um einkaréttarleg úrræði varðandi markaðsmisnotkun, þá er 

eingöngu horft til skaðabótaréttarins. Stafar það einkum af því að oft er ekkert 

samningssamband á milli tjónþola og þess sem beitti svikum á markaði, og útilokar þar með 

úrræði samninga- og kröfuréttarins. Einnig þegar um samningssamband er að ræða, þá eiga 

fjárfestar það til að gangast óvarnfærnislega undir samninga sem innihalda skilmála sem gera 

þeim ókleift eða draga verulega úr líkunum á því að sækja bætur á grundvelli þeirra.122  

Ef engin virk úrræði eru til staðar fyrir tjónþola vegna markaðsmisnotkunar, líkt og greint 

var frá í kafla 2.1., eru viðskipti með fjármálagerninga með innbyggða áhættu sem geta skekkt 

markaðinn og af þeim sökum minnkað seljanleika fjármálagerninga þar sem kaupendur eru 

varir um sig. Að sama skapi ef engin virk úrræði eru til staðar til þess að gera ólögmætan hagnað 

upptækan, eða sekt og/eða bætur fyrir þá fjármuni sem forðað var frá tjóni, þá eru líkur á því að 

aðili taki úthugsaða ákvörðun um það að brjóta gegn banni við markaðsmisnotkun. Þess vegna 

hafa verið færð rök fyrir því að leggja beri áherslu á varnaðaráhrif einkaréttarlegra úrræða þegar 

kemur að brotum á fjármálamarkaði.123 Einkaréttarleg úrræði ættu að miða að því að brýna báða 

enda. Með öðrum orðum, ef bætur fyrir tjón er ekki megin rökstuðningur að baki stefnunnar 

sem tekin er í þessum efnum, þá ætti ábyrgðin sem fellur á þann brotlega að vera nógu sterk til 

að koma í veg fyrir misvísandi eða ranga upplýsingagjöf á markaði.  

Ef einkaréttarleg úrræði vegna markaðsmisnotkunar eru raunhæfur kostur, vakna oft upp 

spurningar hvort hætta sé á því að tjónið sem tjónþoli hlaut verði bætt um of og hvort fjöldi 

tilhæfulausra málsókna verði vandamál. Ekki fæst séð að þetta skapi raunverulegt vandamál, 

þar sem tjónþoli þarf yfirleitt að gera grein fyrir umfangi tjóns og ætti ekki að fá ekki bætur 

umfram það. Eina tilvikið þar sem tilhæfulaus málsókn gæti komið til greina væri þegar hinn 

brotlegi og tjónþoli hafa komist að samkomulagi um uppgjör bóta vegna markaðsmisnotkunar, 

 
119 Alexander Hellgardt, „Comparing Apples and Oranges? Public, Private, Tax, and Criminal Law in Financial 

Markets Regulation“, í Wolf-Georg Ringe og Peter Huber (ritstj.), Legal Challenges in the Global Financial 

Crisis: Bail-outs, the Euro and Regulation (Hart Publishing 2014) 169  
120 Pierre-Henry Conac og Martin Gelter, Global Securities Litigation and Enforcement (University Press 2019) 

46. 
121 Avgouleas (n. 9) 459. 
122 Robert Prentice, „Contract-Based Defenses in Securities Fraud Litigation: A Behavioral Analysis“ [2003] (2) 

University of Illinois Law Review 337, 359–362. 
123 Conac og Gelter (n. 120) 50; Avgouleas (n. 9) 450. 
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tjónþoli gæti þá stefnt hinum brotlega til þess að hafa áhrif á uppgjörið, en slíkt þekkist vel í 

erlendum rétti.124  

Refsiviðurlög og einkaréttarleg úrræði þurfa ekki að útiloka hvort annað. Þvert á móti geta 

þessar tvær mismunandi leiðir spilað saman til þess að ná fram góðu jafnvægi og fullnægjandi 

varnaðaráhrifum gegn markaðsmisnotkun. Til að mynda getur sakfelling fyrir 

markaðsmisnotkun í sakamáli haft mikilvægt sönnunargildi fyrir stefnanda í einkamáli. Í dómi 

Hæstaréttar frá 11. janúar 2018 í máli nr. 845/2017 (Samtök sparifjáreigenda)125  var fallist á 

með stefnanda að honum nægði að reisa staðhæfingar í málatilbúnaði sínum um saknæma 

háttsemi stefndu varðandi markaðsmisnotkun á tilvísun til dóma Hæstaréttar í málum nr. 

498/2015 (Kaupþing) og 145/2014 (Al Thani), að því leyti sem hann byggði á sakarefni þeirra 

enda hefðu þeir dómar fullt sönnunargildi um þau atvik sem þar greindi, samanber 4. mgr. 186. 

gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Ennfremur geta aðgerðir og úrlausnir 

Fjármálaeftirlitsins hjálpað tjónþolum að varpa skýrara ljósi á sönnunargögn og málsatvik 

þannig að málatilbúnaður þeirra standist kröfur einkamálaréttarfars fyrir dómi.126 

    

2.5.4. Endurheimt og upptaka ólögmæts ávinnings 

Í 2. mgr. 147. gr. vvl. er kveðið á um heimild til þess að gera upptækan með dómi beinan eða 

óbeinan hagnað sem hlotist hefur af broti gegn ákvæðum vvl. er varða sektum eða fangelsi. 

Einnig er fjallað um upptöku ávinnings af brotum í VII. kafla A. í hgl. Þessi ákvæði heimila því 

upptöku ávinnings af broti gegn markaðsmisnotkun, en það hefur hins vegar aldrei verið nýtt í 

slíkum brotum hér á landi. Í skýrslu nefndar á vegum innanríkisráðuneytis um skipulag og 

tilhögun rannsókna og saksóknar í efnahagsbrotamálum var fjallað um mikilvægi þess að 

endurheimta ólögmætan ávinning af efnahagsbrotum, þar kom meðal annars fram:  

...[T]elur nefndin mikilvægt að vinna að því markmiði að efnahagsbrot borgi sig  

ekki. Ljóst er að refsingar einar og sér ná aldrei því markmiði að koma í veg fyrir 

að efnahagsbrot borgi sig ef þeir sem fremja slík brot ná að halda ávinningi af  

brotum þrátt fyrir sakfellingu og fullnustu refsidóms. [...] Fullyrða má að vel útfærð  

löggjöf á sviði endurheimtu ávinnings og árangursrík framkvæmd á þessu sviði er 

til þess fallin að hafa jafn mikil eða jafnvel meiri almenn varnaðaráhrif en refsingar 

í baráttunni við efnahagsbrot auk þess sem góður árangur á þessu sviði eflir tiltrú 

almennings á að þeir búi í réttlátu þjóðfélagi þar sem glæpir borga sig ekki.127 

 
124 Avgouleas (n. 9) 473–475. 
125 Dómurinn er reifaður ítarlega í kafla 4.4. 
126 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir (n. 91) 195. 
127 Sigurður Tómas Magnússon o.fl., „Skýrsla innanríkisráðherra um skipulag og tilhögun rannsókna og 

saksóknar í efnahagsbrotamálum.“ (Innanríkisráðuneyti 2013) 77 

<https://www.althingi.is/altext/pdf/143/s/0549.pdf> skoðað 4. október 2019. 
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Þau úrræði sem standa brotaþola til boða til þess að endurheimta ávinning af efnahagsbrotum 

eru margvísleg. Hafa ber hugfast að hagsmunir tjónþola af efnahagsbrotum ganga framar 

hagsmunum ríkisins af upptöku eigna í ríkissjóð. Skýrt dæmi um það má sjá í 69. gr. e. hgl., en 

þar er kveðið á um að hafi einhver beðið tjón vegna brots má í dómi ákveða að nýta andvirði 

upptækra verðmæta til greiðslu á skaðabótakröfu viðkomandi. Sá sem verður fyrir tjóni vegna 

efnahagsbrots hefur auðvitað sjálfstæðan rétt til að endurheimta ávinning af slíku broti eða 

sækja bætur vegna tjóns af slíku broti, líkt og ritgerð þessi ber með sér. Þannig getur tjónþolinn 

höfðað einkamál á hendur meints brotamanns og krafist endurheimtar. Ennfremur er hægt að 

fara þá leið að krefjast kyrrsetningar í eignum meints brotamanns til tryggingar kröfu og höfða 

staðfestingarmál í kjölfarið á grundvelli laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. Að 

lokum hefur tjónþoli þann kost að beina kröfu sinni til lögreglu og krefjast þess að hún verði 

höfð uppi í ákæru í sakamáli á hendur hins ákærða. 

Í skýrslunni á vegum innanríkisráðuneytis var bent á það að hér á landi hafi ekki verið leidd 

í lög sérstök heimild af nokkru tagi til að endurheimta meintan ólögmætan ávinning af 

efnahagsbroti í einkamáli. Einnig var bent á það að slíkar heimildir hefðu rutt sér til rúms í 

nokkrum Evrópulöndum og því væri þörf á úrbótum á lagaumhverfi hérlendis þegar kæmi að 

því atriði.128 

Markaðsmisnotkun og innherjasvik samkvæmt 123. gr. vvl. eru um margt eðlislík brot, en 

bæði brotin fela í sér að fjárfestar eru blekktir á grundvelli upplýsinga sem eru fyrir hendi. 

Fróðlegt er því að skoða hvers vegna ávinningur af innherjasvikum er að jafnaði gerður 

upptækur en svo virðist ekki vera þegar kemur að markaðsmisnotkun. 

Þegar aðili býr yfir eða hefur aðgengi að tilteknum upplýsingum sem hafa ekki verið gerðar 

opinberar, en upplýsingarnar eru líklegar til þess að hafa áhrif á markaðsverð fjármálagernings, 

þá er aðilinn talinn búa yfir innherjaupplýsingum samkvæmt 120. gr. vvl.129 Í 123. gr. sömu 

laga er lagt bann við innherjasvikum með því að nýta innherjaupplýsingarnar á nokkurn hátt, 

til dæmis eiga viðskipti sjálfur, segja þriðja aðila frá þeim eða ráðleggja þriðja aðila á grundvelli 

upplýsinganna.130      

Grundvallarmunur er hins vegar á þessum tveimur brotum, en hann felst í því að þegar um 

innherjasvik er að ræða þá er annar aðilinn að nýta sér vitneskju um staðreyndir sem hafa ekki 

 
128 sama heimild 78. 
129 Sá sem býr yfir innherjaupplýsingum kallast innherji, flokkun innherja má finna í 121. gr. vvl. 

Innherjaupplýsingar eru skilgreindar í 120. gr. sem „nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem ekki hafa verið 

gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur fjármálagerninga, fjármálagerningana sjálfa eða önnur 

atriði og eru líklegar til að hafa marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar væru‟. 
130 Sjá nánari umfjöllun um innherjasvik í: Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 12) 354–372. 
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verið gerðar opinberar varðandi viðkomandi fjármálagerninga á meðan mótaðilinn hefur ekki 

kost á að afla sér þessara sömu upplýsinga. Aftur á móti þegar um markaðsmisnotkun er að 

ræða þá er annar aðilinn að nýta sér að mótaðilinn býr yfir upplýsingum sem eru efnislega 

rangar eða verulega misvísandi. Af þeim sökum er ekki hægt að fella einstök tilvik bæði undir 

reglur innherjasvika og markaðsmisnotkunar.131 Í rauninni getur hver sem er komið af stað 

orðrómi eða falsfréttum um ákveðna fjármálagerninga eða fyrirtækin sem standa á bakvið þá 

og gerst þannig sekur um markaðsmisnotkun. Þegar kemur að innherjasvikum er hópur 

hugsanlegra gerenda mun þrengri, þar sem aðili þarf að vera í þeirri aðstöðu að komast yfir 

innherjaupplýsingar áður en þær eru birtar opinberlega og geta nýtt þær að einhverju marki.132 

Dæmi um upptöku hagnaðar í innherjasvikamálum er dómur Hæstaréttar frá 12. desember 

2013 í máli nr. 193/2013 þar sem aðili var sakfelldur og dæmdur í níu mánaða fangelsi en 

fullnustu sex mánaða af þeirri refsingu var frestað skilorðsbundið í tvö ár. Hinn sakfelldi seldi 

hlutabréf fyrir 20.178.739 kr. en honum var gert að sæta upptöku á þeim hagnaði sem hann 

hafði af brotunum sem ákæruvaldið mat að fjárhæð 7.140.780 kr., samanber 2. mgr. 147. gr. 

vvl. Í dómi Hæstaréttar frá 17. febrúar 2012 í máli nr. 279/2011 var hinn sakfelldi dæmdur í 

óskilorðsbundið fangelsi í tvö ár. Heildarfjárhæð viðskipta ákærða nam 192.658.716 kr., en 

honum var gert að sæta upptöku á peningainnstæðum sem svöruðu til söluverðs hlutabréfanna 

að frátöldum kostnaði af sölunni vegna afgreiðslugjalds, söluþóknunar og fjármagnstekjuskatts. 

Ávinningurinn var því talinn vera 174.620.352 kr. og sú fjárhæð gerð upptæk samanber 2. mgr. 

147. gr. vvl.  Þess má geta að beitt var annarri aðferð við útreikning hagnaðar í nýlegu 

innherjasvikamáli í Héraðsdómi Reykjavíkur frá 15. febrúar 2019 í máli nr. S-444/2018. Fjórir 

aðilar voru sakfelldir fyrir innherjasvik sem byggðu á innherjaupplýsingum er vörðuðu 

Icelandair Group hf. Allir hinna sakfelldu sættu upptöku hagnaðar af brotunum en ekki var 

fallist á þá málsástæðu að draga ætti frá fjármagnstekjuskatt af þeirri fjárhæð. 

Þrátt fyrir að ekki séu til dæmi um upptöku hagnaðar í markaðsmisnotkunarmálum í 

íslenskri réttarframkvæmd eru til þess dæmi í norrænum rétti. Í dómi Hæstaréttar Danmerkur 

nr. UfR. 2013.196133 voru atvik máls með þeim hætti að blaðamaður fjármálatímarits birti 

reglulega greinar þar sem mælt var með langtímafjárfestingu í minni fyrirtækjum sem voru með 

litla veltu á markaði.134 Blaðamaðurinn keypti umtalsvert magn hlutabréfa í fyrirtækjum sem 

hann svo mælti með fyrir lesendur í þrettán tilfella. Eftir að verð hlutabréfanna hækkaði þá seldi 

hann sín eigin bréf oft með verulegum hagnaði. Í 8 af 13 greinunum sem blaðamaðurinn birti 

 
131 Hansen (n. 20) 84; Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 12) 449. 
132 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson (n. 44) 349. 
133 Dómur Hæstaréttar Danmerkur, birtur í UfR. 2013 bls. 196 H, frá 18. október 2012. 
134 Félögin voru öll skráð á Copenhagen Stock Exchange (CSE), sem nú heitir Nasdaq Copenhagen. 
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tók hann fram að hann ætti hlut í félögunum sem hann ráðlagði kaup í. Hæstiréttur komst að 

þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið gerð fullnægjandi grein fyrir þeim hagsmunatengslum sem 

lágu að baki, samanber 1. tl. 2. mgr. 34. gr.135 þágildandi dönsku laganna um 

verðbréfaviðskipti.136 Einnig gerðist hann brotlegur gagnvart 28. b. gr.137 sömu laga, en 

samkvæmt henni þurfa þeir sem veita fjárfestingaráðgjöf að gæta sérstaklega að hlutleysi sínu. 

Með því að selja bréfin í beinu framhaldi af birtingu greinanna gekk hann beinlínis gegn sínum 

eigin ráðleggingum um langtímafjárfestingar. 

Ákæruvaldið gerði kröfu um að hagnaður að fjárhæð 2.740.512 danskra króna yrði gerður 

upptækur, dómurinn féllst hins vegar á að gera upptækan hagnað að fjárhæð 1.000.000 danskra 

króna, en sú fjárhæð var rökstudd þannig af Hæstarétti, að ýmis önnur atvik og aðstæður en 

umfjöllun blaðamannsins hefðu getað haft áhrif á verðhækkanir umræddra hlutabréfa á sama 

tímabili og viðskiptin áttu sér stað. 

Aðstæður í þessum dómi minna þó um margt á innherjasvik þar sem um afmörkuð tilfelli 

viðskipta var að ræða, sem gerði yfirvöldum auðveldara fyrir að reikna út þann hagnað sem 

blaðamaðurinn hafði af markaðsmisnotkuninni. Áhugavert er í því ljósi að skoða rökstuðning 

dómsins fyrir fjárhæðinni sem var ákveðin að yrði gerð upptæk með dómi. Leiða má að því 

líkur að ef um innherjasvik hefði verið að ræða hefði dómurinn fallist á alla kröfu 

ákæruvaldsins, hins vegar þar sem um markaðsmisnotkun var að ræða þá taldi dómurinn þetta 

ekki svo klippt og skorið að önnur atvik hefðu geta haft umtalsverð áhrif á verð hlutabréfanna. 

 Þrátt fyrir að í flestum tilfellum sé erfiðara að festa hendi á nákvæma fjárhæð þegar kemur 

að markaðsmisnotkun, er ekki síður mikilvægt að þeir sem verði fyrir tapi vegna hinnar 

ólögmætu háttsemi endurheimti fjármuni sína. Einnig ef markaðsmisnotkunin snýr fremur að 

fjármálamarkaðinum í heild sinni og enginn augljós aðili hefur orðið fyrir tjóni, að hagnaðurinn 

sé þá gerður upptækur. Heimilt er samkvæmt lögum að áætla fjárhæðina þegar ekki er hægt að 

færa fullar sönnur á fjárhæð ávinnings, samanber 1. mgr. 69. gr. hgl. in fine., því er ekkert því 

til fyrirstöðu að ákæruvaldið geri kröfu um upptöku hagnaðar í markaðsmisnotkunarmálum, ef 

sýnt er fram á að um einhvern hagnað var að ræða.  

 
135 Sem samsvarar núverandi d-lið 2. mgr. 12. gr. MAR. 
136 Lov om Værdipapirhandel nr. 214/2008. Nú er hins vegar bann við markaðsmisnotkun í dönskum rétti að 

finna í MAR 
137 Sem samsvarar núverandi 1. mgr. 20. gr. MAR. 
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3. Einkaréttarleg úrræði byggð á samningssambandi  

3.1. Almennt 

Í þessum kafla verður farið yfir þau einkaréttarlegu úrræði sem koma til greina fyrir þá sem 

orðið hafa fyrir tjóni vegna markaðsmisnotkunar að undanskildum skaðabótum utan samninga. 

Gerð er ítarlega grein fyrir rétti tjónþola til skaðabóta utan samninga í kafla fjögur, en þar er 

rökstutt að í flestum tilfellum sé það skaðabætur utan samninga sem sé heppilegasta úrræðið 

þegar kemur að markaðsmisnotkun. Umfjöllunin í þessum kafla byrjar á að svara spurningum 

er varða aðild. Það er hverjir geta verið aðilar að einkamáli vegna markaðsmisnotkunar, hvort 

heldur sem er stefnandi eða stefndi. Því næst er farið yfir muninn á ábyrgð innan og utan 

samninga og afhverju sú aðgreining skiptir máli. Gerð er grein fyrir þeim úrræðum sem standa 

tjónþola til boða, eftir því hvort um samningssamband sé að ræða á milli hans og meints 

brotamanns eða ekki. Af þeim sökum er farið næst yfir úrræði sem byggja á að 

samningssamband sé til staðar milli tjónþola og þess sem fremur markaðsmisnotkun. Úrræðin 

tilheyra samninga- og kröfurétti þar sem fjallað er um til dæmis svik og óheiðarleikaákvæði 

samningalaga nr. 7/1936,138 en einnig vanefndarúrræði kröfuréttarins.  

 

3.2. Aðild 

Markaðsmisnotkun getur haft í för með sér fjártjón fyrir fjárfesta sem freistast til þess að kaupa 

fjármálagerninga á grundvelli rangra eða verulega misvísandi upplýsinga. Yfirleitt býr að baki 

von um hagnað eða í það minnsta að forða sér frá tapi hjá þeim sem stundar markaðsmisnotkun, 

á kostnað annarra fjárfesta.139 Mikilvægt er þó að skilja á milli fjárfestingaráhættu, sem liggur 

í eðli viðskipta með fjármálagerninga, og áhættunnar af því að aðilar hafi áhrif á verð 

fjármálagerninga með röngum eða verulega misvísandi upplýsingum. Eðlilegt þykir að 

fjárfestir beri áhættuna af því að viðskipti hans með fjármálagerninga geti endað hvort heldur 

með tapi eða gróða, enda eru slík viðskipti í eðli sínu áhættusöm. Hins vegar er ekki eðlilegt að 

fjárfestir beri áhættuna af því að aðilar á markaði hegði sér þannig í orði eða verki, að þeir gefi 

upp rangar eða misvísandi upplýsingar um fjármálagerning, sem hefur áhrif á verðmyndun þess. 

Sú áhætta ætti að liggja hjá þeim sem hefur gerst sekur um markaðsmisnotkun og ábyrgðin á 

tjóninu sem hann hefur valdið ætti sömuleiðis að falla á hann. 

Mörgum gæti þótt það sjálfsagt mál að stefnendur í einkamálum sem varða brot á 

fjármálamarkaði séu fjárfestar sem tapað hafa fjármunum vegna rangra eða misvísandi 

 
138 Með óheiðarleikaákvæði er átt við 33. gr. laga nr. 7/1936 en ákvæði um svik má finna í 30. gr. sömu laga 
139 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson (n. 44) 348. 
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upplýsinga. Í raun geta þó fjárfestar orðið fyrir fjártjóni, hvort heldur sem er vegna þeirra 

viðskipta sem þeir áttu, eða vegna þess að þeir héldu aftur af sér með viðskipti sem þeir annars 

hefðu framkvæmt. Fjárfestir gæti því fært rök fyrir því að hann hefði selt fjármálagerninginn ef 

hann hefði vitað hvert væri raunverulegt markaðsverð gerningsins. Til að mynda þegar kemur 

að ábyrgð vegna lýsingar,140 er í flestum lögsögum heimsins rétturinn til einkaréttarlegra úrræða 

takmarkaður við þá sem raunverulega keyptu eða seldu fjármálagerning á meðan hin brotlega 

háttsemi átti sér stað.141 Helsta röksemdin að baki því að einskorða rétt til málsóknar við þá sem 

raunverulega áttu viðskipti er að annars gæti hugsanleg bótafjárhæð sem myndast í kjölfarið 

verið ótakmörkuð.   

Þegar kemur að markaðsmisnotkun er ekki endilega augljóst að hverjum fjárfestir skal beina 

kröfu sinni. Við undirbúning málshöfðunar einkamáls þarf að huga að því hver getur átt aðild 

að dómsmálinu. Það er meginregla í einkamálaréttarfari hérlendis, að sá einn getur með réttu 

lagi höfðað mál sem er rétthafi að þeim hagsmunum sem leita á dómsúrlausnar um. Sama á við 

að máli verður ekki réttilega beint að öðrum en þeim sem getur látið hagsmunina af hendi eða 

verður að þola þá. Sé brotið gegn þessum meginreglum á þann veg að höfðað er mál um 

hagsmuni sem annar maður á með réttu, eða máli er beint gegn röngum manni er skortur á 

aðildarhæfi, sem leiðir til sýknu stefnda, samanber 2. mgr. 16. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð 

einkamála. Ef aðrir annmarkar en aðildaskortur eru á stefnu varðandi aðild, leiðir það hins vegar 

yfirleitt til frávísunar.142  

Þeir sem hafa lögvarða hagsmuni af því að beina kröfu sinni að þeim sem hafa gerst sekir 

um markaðsmisnotkun eru í raun allir þeir sem telja sig hafa orðið fyrir tjóni vegna þeirrar 

háttsemi, eða þeir sem hafa fengið réttindi tjónþola framseld. Skilyrði væru þó líklega fyrir því 

að stefnandi hafi verið eigandi fjármálagernings eða átt í viðskiptum með fjármálagerning sem 

varð fyrir áhrifum markaðsmisnotkunar. Aðrir aðilar á markaði sem ekki hafa orðið fyrir beinu 

tjóni ættu tæpast lögvarinna hagsmuna að gæta, þó svo að háttsemin hafi verið til þess fallin að 

skaða fjármálamarkaðinn í heild sinni. Að öllu jöfnu myndi tjónþoli beina kröfu sinni að 

meintum brotamanni. Sá möguleiki er einnig til staðar að stefna fjármálafyrirtæki sem hefur 

haft milligöngu um viðskiptin, ef tjónþoli getur sannað að starfsmenn þess höfðu vitneskju eða 

grun um að viðskiptin brytu í bága við bann gegn markaðsmisnotkun, samanber 2. mgr. 117. 

 
140 Hugtakið lýsing er skilgreint sem: „Samheiti yfir skjal eða skjöl sem gefa þarf út vegna almenns útboðs 

verðbréfa eða töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði.‟ Sbr. 2. tl. 1. mgr. 43. gr. vvl. Sjá 

nánari umfjöllun um lýsingar í: Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 15) 256–299. 
141 Conac og Gelter (n. 120) 54; Rússland er þó undantekning, að því er virðist geta allir fjárfestar eða eigendur 

viðkomandi fjármálagerninga farið í einkamál, sama heimild 676. 
142 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir, Einkamálaréttarfar (3. útgáfa, Úlfljótur 2013) 59. 
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gr. vvl. Slíkt kæmi til greina þegar stefnandi veit ekki nákvæmlega hver ber ábyrgð á hinum 

röngu eða misvísandi upplýsingum, eða ætti í erfiðleikum með að sanna saknæmi tiltekins 

aðila.143 

 Í dómi Hrd. 845/2017 (Samtök sparifjáreigenda) var skaðabótakrafa meints tjónþola vegna 

markaðsmisnotkunar byggð á eftirfarandi þremur atriðum: 1) keyptu hlutabréfin á röngum 

forsendum, sem þeir ella hefðu ekki gert eða 2) keyptu hlutabréfin á of háu verði eða 3) seldu 

ekki hlutabréfin sem þeir höfðu áður keypt sem þeir ella hefðu selt ef markaðsmisnotkunar 

stefndu hefði ekki notið við. Hæstiréttur taldi hins vegar ekki skýrlega séð af málatilbúnaði 

sóknaraðila á hvaða grunni krafan væri byggð sem hann kvaðst leiða rétt sinn frá. Málinu var 

því vísað frá vegna vanreifunar. Hæstiréttur fór hins vegar í gegnum hvert atriði fyrir sig og 

tiltók hvað þyrfti að koma til svo hægt væri að fallast á þær forsendur. Þar af leiðandi má draga 

þá ályktun að ekkert sé því til fyrirstöðu að tjónþolar byggi kröfu sína á einhverjum af þeim 

ofangreindum forsendum, að því gefnu að hægt sé að styðja hana nægjanlegum rökum.  

     

3.3. Er samningssamband til staðar milli tjónþola og hins brotlega? 

Fyrst er rétt að fara yfir hvernig tengsl milli þess sem verður fyrir skaða af völdum 

markaðsmisnotkunar og þess sem brýtur gegn banni við markaðsmisnotkun getur verið háttað. 

Það getur skipt sköpum um hvaða einkaréttarlegu úrræði standa til boða hvort um 

samningssamband teljist vera milli aðila. 

Hefðbundin verðbréfaviðskipti fara fram í gegnum miðlægt viðskiptakerfi kauphallar eða 

aðila sem rekur markaðstorg fjármálagerninga (MTF).144 Í slíkum viðskiptum parar rafrænt 

viðskiptakerfi saman þau kaup- og sölutilboð sem berast með sjálfvirkum hætti. Aðilar að 

slíkum viðskiptum eiga því ekki í persónulegum samskiptum og almennt vita þeir ekki við 

hverja þeir eru að eiga viðskipti við.145  

 
143 Conac og Gelter (n. 120) 55. 
144 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 11) 123–124. Skipulegur verðbréfamarkaður er 

skilgreint í 2. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 110/2007 um kauphallir sem „Marghliða viðskiptakerfi innan Evrópska 

efnahagssvæðisins sem leiðir saman kaupendur og seljendur fjármálagerninga, í samræmi við ófrávíkjanlegar 

reglur þess, þannig að til samninga stofnast um fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta í 

viðskiptakerfinu.‟ MTF er skilgreint í 6. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. sem „Marghliða viðskiptakerfi sem starfrækt er af 

fjármálafyrirtæki eða kauphöll sem leiðir saman kaupendur og seljendur fjármálagerninga, í samræmi við 

ófrávíkjanlegar reglur þess, þannig að til samninga stofnast í samræmi við IV. kafla. ‟ 
145 Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret (4. útg., Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag 2008) 480. 



33 

 

Einnig er hægt að eiga viðskipti með skráða fjármálagerninga146 utan fyrrnefndra 

viðskiptakerfa og kallast þá slíkt tilkynnt viðskipti, en það eru utanþingsviðskipti147 sem eru 

tilkynnt í gegnum viðskiptakerfið.148 Með utanþingsviðskiptum eiga aðilar í beinum 

samskiptum við hvorn annan eða með milligöngu fjármálafyrirtækis. Viðskiptin eru 

persónulegri þar sem samningsaðilar vita oftast við hverja þeir eru að semja og eiga samskipti 

með virkum hætti.149 Í sumum tilfellum setjast væntanlegur kaupandi og seljandi niður og 

semja sérstaklega um verð, greiðslukjör og þess háttar. Stundum er gerður skriflegur samningur 

milli aðila eftir samningaviðræður sem staðið hafa yfir í lengri tíma.150 Talið hefur verið að 

utanþingsviðskipti einkennist af þremur meginatriðum. Í fyrsta lagi hafa kaupandi og seljandi 

haft ákveðin samskipti áður en gengið er frá samningum. Í öðru lagi þekkir seljandinn söluhlut 

yfirleitt betur en kaupandi, og í þriðja lagi er möguleiki fyrir samningsaðila að skiptast á 

upplýsingum um söluhlutinn.151 Fjármálafyrirtæki sem á viðskipti utan skipulegra 

verðbréfamarkaða eða MTF er svo skylt að gera viðskiptin opinber samkvæmt 29. gr. vvl. 

Hæstiréttur fjallaði um eðlismun þessara tveggja aðferða í Hrd. 842/2014 (Landsbanki). 

Málsatvik voru þau að fjórir voru sakfelldir fyrir markaðsmisnotkun fyrir að hafa á ellefu 

mánaða tímabili lagt inn tilboð og keypt eigin bréf Landsbankans í miklu magni. Hinir sakfelldu 

notuðu sjálfvirk pörunarviðskipti til þess að halda uppi verði eða hægja á verðlækkun 

hlutabréfanna og seldu svo bréfin í stórum utanþingsviðskiptum án þess að lækka verð bréfanna. 

Hæstiréttur komst svo að orði: 

Hins vegar verður ekki framhjá því horft að sjálfvirk pörunarviðskipti í kauphöllinni 

eru annars eðlis en viðskipti, sem gerð eru annars staðar, jafnvel þótt þau viðskipti 

séu tilkynnt þangað um leið eða skömmu eftir að frá þeim er gengið. Það stafar af 

því að í fyrrnefnda tilvikinu geta margir komið að viðskiptunum í einu án þess að 

vita hver af öðrum og þau komast á við það að kaup- og sölutilboð, sem skráð hafa 

verið í tilboðaskrá, eru pöruð sjálfkrafa ef þau samsvara tilboði sem áður hefur verið 

þar skráð. Með þessu móti er leitast við að tryggja að viðskiptin séu gerð milli 

ótengdra aðila þannig að verð á hlutabréfum ráðist af raunverulegu framboði og 

spurn eftir þeim á markaði. Engin þvílík umgjörð er um kaup og sölu hlutabréfa 

utan kauphallar eða skipulegs verðbréfamarkaðar. Slík viðskipti geta að vísu verið 

milli ótengdra aðila og endurspeglað raunverulegt framboð og eftirspurn bréfanna, 

en aftur á móti er engin trygging fyrir því að sú sé reyndin. Af þessum sökum getur 

 
146 Með orðalaginu „skráða fjármálagerninga‟ er átt við að viðkomandi fjármálagerningar hafi verið teknir til 

viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði eða á MTF. 
147 e. over the counter trade 
148 „Reglur Fyrir Útgefendur Fjármálagerninga“ (NASDAQ ICELAND HF. 1. júlí 2018) 

<https://www.nasdaq.com/docs/Rules%20for%20Issuers%20of%20Financial%20Instruments%20IS.pdf> 

skoðað 1. desember 2019. 
149 John L Teall, Financial Trading and Investing (Academic Press 2012) 35–36. 
150 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 16) 483. 
151 David Moalem, Insiderhandel: et obligationsretligt studium (Thomson GadJura 2004) 39. 
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verið réttlætanlegt að gera greinarmun á þessum tvenns konar viðskiptum þegar 

skorið er úr því hvort markaðsmisnotkun hafi átt sér stað. 

 

Vegna eðli viðskipta á skipulegum verðbréfamörkuðum og MTF eru hverfandi líkur á því að sá 

sem brýtur gegn banni við markaðsmisnotkun sé sá aðili sem á í viðskiptum við tjónþola. Af 

þeim sökum eru sjaldan þær aðstæður uppi að samningssamband teljist hafa stofnast milli hins 

brotlega og tjónþola. Hins vegar þegar kemur að utanþingsviðskiptum eru mun meiri líkur á því 

að sá sem markaðsmisnotkuninni beitti hafi verið sjálfur viðsemjandi tjónþolans. Í slíkum 

tilvikum gæti tjónþoli freistast til þess að bera fyrir sig úrræði samninga- og kröfuréttar, eða 

eftir atvikum lög nr. 50/2000 um lausafjárkaup eða lög nr. 48/2003 um neytendakaup. 

Af framangreindu má sjá að regluverk samninga- og kröfuréttar á vel við þegar um 

utanþingsviðskipti er að ræða og hefðbundið samningssamband stofnast milli þess sem fremur 

markaðsmisnotkun og tjónþola. Hins vegar er fróðlegt að skoða hvort það sama gildi um 

viðskipti á skipulegum verðbréfamarkaði eða MTF, nánar tiltekið þegar hinn brotlegi og 

tjónþoli eiga fyrir tilviljun viðskipti í gegnum sjálfvirka pörun viðskiptakerfisins. 

Sú staðreynd að samningsaðilar séu ókunnugir hvor öðrum og samband þeirra á milli sé 

tilviljunarkennt ræður ekki úrslitum um hvort samningssamband sé til staðar eða ekki. Í þessu 

samhengi verður að taka mið af því að seljandi og kaupandi óska eftir því að til samninga sé 

stofnað og eftir sjálfvirka pörun verða þeir aðilar að sama samningi. Það að þeir eru hvor öðrum 

ókunnugir er vegna fyrirkomulags á markaðinum og hefur ekki þýðingu fyrir skilgreininguna á 

réttarsambandi þeirra á milli.152 Réttarsamband hefur verið skilgreint sem „samband sem hefur 

réttaráhrif, tengsl málsaðila í lagalegu samhengi‟.153 Meginatriðið er að seljandi og kaupandi 

hafa af fúsum og frjálsum vilja gengist undir samning sem hefur áhrif á réttindi og skyldur 

þeirra á milli, óháð vitneskju þeirra um hver viðsemjandinn hafi verið.  

Rétt er einnig að nefna að þegar aðili kaupir verðbréf í eigin nafni en fyrir reikning annars 

aðila, þá telst milligönguaðilinn vera umsýslumaður viðskiptanna.154 Hlutverk hans er þá 

eingöngu að hafa milligöngu um viðskipti kaupanda og seljanda. Þrátt fyrir að aðilinn eigi 

viðskipti í eigin nafni hefur það í raun ekki áhrif á samningssamband kaupanda og seljanda. Því 

 
152 David Moalem, „Civilretlige sanktioner ved insiderhandel : insiderhandel i aftale-, købe- og erstatningsretlig 

betydning“ (1999) 4 Nordisk tidsskrift for selskabsret 108, 110. 
153 Páll Sigurðsson (ritstj.), Lögfræðiorðabók með skýringum (Codex 2008) 345. 
154 Sjá umfjöllun um umsýslu í íslenskum rétti: Páll Sigurðsson, Samningaréttur: yfirlit um meginreglur íslensks 

samningaréttar (Codex 2004) 208–218. 
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hefur verið talið að reglur samninga- og kröfuréttar eigi við í þeim tilfellum í dönskum rétti.155 

Sama er talið eiga við á Íslandi enda eru samningalög Norðurlandaþjóðanna sambærileg.156 

Samkvæmt gildandi rétti getur því sá fjárfestir sem fyrir tilviljun á viðskipti við þann sem 

fremur markaðsmisnotkun beitt úrræðum samninga- og kröfuréttar til þess að fá tjón sitt bætt. 

Aðrir fjárfestar sem verða fyrir tjóni vegna markaðsmisnotkunarinnar, en áttu ekki í viðskiptum 

við hinn brotlega öðlast ekki sama rétt. Eina úrræðið sem þeir geta gripið til er skaðabótaábyrgð 

utan samninga. 

Um þetta vandamál hefur verið skrifað þegar kemur að innherjasvikum en auðveldlega má 

heimfæra það yfir á markaðsmisnotkun.157 Hægt er að ímynda sér fræðilegt dæmi, þar sem 

markaðsmisnotkun hefur átt sér stað og haft áhrif á verðmyndun tiltekinna hlutabréfa, sú 

verðbreyting hefur haft áhrif á ákvarðanatöku þeirra fjárfesta sem kaupa í kjölfarið. Úr hópi 

fjárfesta sem eiga viðskipti á sama tíma, parar viðskiptakerfið saman samsvarandi kaup- og 

sölutilboð án mannlegrar íhlutunar.158 Sá fjárfestir sem er paraður við þann brotlega öðlast 

réttarvernd reglna um úrræði innan samninga, gagnstætt við hina fjárfestana sem öðlast ekki 

sama rétt. Vandamálið hér er að mismunurinn varðandi möguleika á einkaréttarlegum úrræðum 

er í raun órökréttur. Þessi skekkja á jafnræði fjárfesta kemur til vegna þess að hið hefðbundna 

regluverk er látið gilda um einkaréttarleg úrræði vegna brota á löggjöfinni. Hinn hefðbundni 

samningaréttur byggir á því að í samningssambandi viti kaupandi og seljandi af hvorum öðrum, 

sem er ekki tilfellið hér.159 Þegar gildandi réttur leysir úr sambærilegum tilvikum á 

ósambærilegan hátt, án sterkra lögfræðilegra röksemda, er eðlilegt að spyrja hvort ekki sé þörf 

á lagabreytingum. 

Aftur á móti hafa fræðimenn bent á það að einkaréttarleg úrræði sem byggja á að 

samningssamband sé til staðar milli tjónþola og hins brotlega, henti ef til vill illa þegar kemur 

að brotum gegn banni við markaðsmisnotkun, vegna eðli brotsins og viðskipta á 

verðbréfamarkaði.160  Þrátt fyrir það er möguleikinn til staðar, og eins og sýnt hefur verið fram 

á geta úrræði samninga- og kröfuréttar verið sérstaklega viðeigandi þegar kemur að 

utanþingsviðskiptum. Af þeim sökum verður farið stuttlega yfir þau úrræði sem byggja á 

samningssambandi aðila í næstu köflum hér á eftir. 

 
155 Moalem (n. 152) 111. 
156 Þorgeir Örlygsson, „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“ (1986) 2 (36) Tímarit 

lögfræðinga 85, 92–94. 
157 Moalem (n. 152) 111–114. 
158 Fyrir útlistun á leyfilegum gerðum viðskiptakerfa sjá töflu 1. í viðkauka II í reglugerð nr. 994/2007 
159 Moalem (n. 152) 113. 
160 Ahmad Alkhamees, „Private Action as a Remedy against Market Manipulation in the USA“ (2012) 20 (1) 

Journal of Financial Regulation and Compliance; London 41, 42. 
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3.4. Munurinn á samningarétti og kröfurétti 

Fræðilega ná reglur bæði samningaréttarins og kröfuréttarins utan um markaðsmisnotkun þegar 

samningssamband er sannarlega á milli aðila. Við þær aðstæður er almennt viðurkennt að 

viðsemjandi hins brotlega geti valið á milli úrræða samningaréttarins eða kröfuréttarins, eftir 

því hvað hentar honum best eftir atvikum málsins. Sökin sem hinn brotlegi sýnir af sér við það 

að beita einhverju formi blekkingar sem hefur áhrif á verð viðkomandi fjármálagernings, gerir 

það að verkum að viðsemjandinn getur beitt ógildingarreglum III. kafla laga nr. 7/1936 um 

samningsgerð, umboð og ógildalöggerninga (sml.). Hins vegar getur viðsemjandinn einnig 

ákveðið að líta framhjá meintum annmarka á gildi löggerningsins og krafist þess í stað einhverra 

af vanefndarúrræðum kröfuréttar, til dæmis afsláttar, skaðabóta innan samninga eða rift 

samningnum.161   

Tjónþoli þarf að hafa í huga hvaða afleiðingar valið hefur og það þjóni sem best högum 

hans.162 Til að mynda eru réttaráhrif ógildingar svipuð og réttaráhrif riftunar. Valið fær hins 

vegar þýðingu ef tjónþoli ákveður að halda fast í kaupin og krefjast hinna jákvæðu 

efndahagsmuna, til dæmis afsláttar eða skaðabóta innan samninga. 

Hvora leiðina tjónþoli velur veltur þannig á aðstæðum hverju sinni. Sá sem ber fyrir sig 

ógildingu samnings er almennt ekki bundinn af reglum um fresti til að bera úrræðinu fyrir sig, 

ólíkt því sem gildir um hin hefðbundnu vanefndarúrræði. Þannig gæti til dæmis 

tilkynningarfrestur samkvæmt 32. gr. laga um lausafjárkaup nr. 50/2000 (lkpl.). verið liðinn og 

þar af leiðandi nauðsynlegt að bera fyrir sig ógildingarreglur samningaréttar til að krafan nái 

fram að ganga. Einnig ef sá sem verður fyrir tjóni vegna markaðsmisnotkunar er seljandi 

fjármálagernings, gæti hann hugsanlega haft hag af því að bera fyrir sig ógildingu samningsins, 

frekar en að krefjast riftunar, þar sem í 4. mgr. 54. gr. lkpl. er tekið fyrir það að seljandi geti rift 

ef kaupandi hefur þegar veitt söluhlut viðtöku nema seljandi hafi sérstaklega gert fyrirvara um 

slíkt. 

Ennfremur eru önnur réttarfarsleg atriði sem tjónþoli markaðsmisnotkunar ætti að hafa í 

huga. Ef málatilbúnaður byggir á því að hinn brotlegi hafi framið svik í skilningi 30. gr. sml., 

ber tjónþoli sönnunarbyrðina fyrir því að skilyrði ákvæðisins séu uppfyllt. Hins vegar ef sú leið 

er farin að bera fyrir sig vanefnd gagnaðila, þá leiðir það af almennum sönnunarreglum um 

 
161 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Grétar Gunnarsson, Kröfuréttur I: efndir kröfu (Codex 

2009) 339. 
162 Yfirleitt er kröfugerð háttað þannig í slíkum málum, að aðallega er krafist ógildingar löggernings en til vara 

afsláttur, riftun eða annarra vanefndarúrræða, sama heimild 339–340. 
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ábyrgð innan samninga að það er hinn brotlegi, nánar tiltekið sá sem vanefnir samninginn, sem 

þarf að sanna að hann hafi ekki hagað sér með saknæmum hætti.163 

 

3.5. Reglur samningaréttar 

Þegar aðili á viðskipti við þann sem veitir verulega rangar eða misvísandi upplýsingar um 

viðkomandi fjármálagerning og sú upplýsingagjöf er líkleg til að hafa áhrif á virði 

fjármálagerningsins koma til skoðunar nokkrar af ógildingarreglum samningaréttar. Ákvæðin 

sem koma helst til greina fyrir tjónþola til að ógilda eða breyta samningnum í heild eða hluta 

eru 30., 33. og 36. gr. sml.164 

Hugsanlegt getur talist að háttsemi hins brotlega verði jafnað til svika í skilningi 30. gr. sml. 

Tilvitnað ákvæði hljóðar svo: 

Löggerningur skuldbindur eigi þann mann, sem gerði hann, ef hann var fenginn til 

þess með svikum, og sá maður, sem við löggerningnum tók, beitti sjálfur svikunum 

eða hann vissi eða mátti vita, að gerningurinn var gerður fyrir svik annars manns. 

Í samningarétti hefur hugtakið svik verið skilgreint sem það, þegar aðili með ólögmætum hætti 

og gegn betri vitund, annað hvort gefur rangar upplýsingar eða leynir atriðum sem skipta máli, 

með þeim ásetningi að fá gagnaðila til að stofna til löggernings.165 Þá er einnig skilyrði fyrir 

því að um svik sé að ræða, að sá sem svikunum beitti hafi verið grandsamur um að hinar 

sviksamlegu upplýsingar hafi verið ákvörðunarástæða gagnaðilans við samningsgerðina, en 

þær þurfa ekki að hafa verið eina ástæðan.166 

Fræðilega séð ætti ákvæðið líklega við um flest öll tilfelli markaðsmisnotkunar þegar 

samnningssamband er milli aðila. Í framkvæmd markaðsmisnotkunarmála er hins vegar umfang 

ákvæðisins takmarkað vegna þess hvernig viðskipti fara fram á skipulegum 

verðbréfamörkuðum og MTF. Ákvæðið kemur því aðeins til greina þegar um 

utanþingsviðskipti er að ræða. Ástæðan fyrir því er að sá sem fremur markaðsmisnotkun á 

skipulegum verðbréfamarkaði eða MTF verður seint talin uppfylla skilyrði svika 30. gr. sml. 

Það er að hann hafi fengið viðsemjanda sinn með ásetningi til að stofna til viðskipta, einnig 

getur hann ekki vitað hverjar voru ákvörðunarástæður viðsemjanda síns við þær aðstæður.167 

 
163 Moalem (n. 151) 77. 
164 Ekki verður farið ítarlega í umfjöllun um samningarétt í þessari ritgerð, bent er á eftirfarandi rit fyrir nánari 

umfjöllun: Páll Sigurðsson (n. 154); Eyvindur Grétar Gunnarsson, „Samningar um vanefndaafleiðingar“ (2011) 

1 (61) Tímarit lögfræðinga 59, 59–88; Þorgeir Örlygsson (n. 156) 85–113.  
165 Páll Sigurðsson (n. 154) 283. 
166 Björg Thorarensen, Um lög og rétt: helstu greinar íslenskrar lögfræði (3. útg., Bókaútgáfan Codex 2017) 

249; Páll Sigurðsson (n. 154) 284. 
167 Moalem (n. 152) 120–121. 
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Til álita kemur hvort hægt sé að beita óheiðarleikaákvæði 33. gr. sml. Sú ógildingarheimild 

sem í ákvæðinu felst er mun víðtækari en felst til dæmis í  svikum samanber 30. gr.168 í 33. gr. 

sml. segir: 

Löggerning, sem ella mundi talinn gildur, getur sá maður, er við honum tók, eigi 

borið fyrir sig ef það yrði talið óheiðarlegt vegna atvika sem fyrir hendi voru þegar 

löggerningurinn kom til vitundar hans og ætla má að hann hafi haft vitneskju um. 

Vegna eðli markaðsmisnotkunar væri það í algjörum undantekningartilfellum sem brotið væri 

ekki talið falla undir svik samkvæmt 30. gr. en talið væri að að ákvæði 33. gr. ætti við. 

Möguleikinn er þó fyrir hendi þar sem markaðsmisnotkun framin af gáleysi er einnig saknæm 

samanber 1. mgr. 147. gr. vvl. Hægt er einnig að ímynda sér dæmi, þar sem aðili gefur út 

verulega rangar eða misvísandi upplýsingar um viðkomandi fjármálagerning, en er í góðri trú. 

Aðilinn fær vitneskju um að upplýsingarnar séu rangar eftir að hafa fengið tilboð viðsemjanda, 

en áður en samþykki er komið til gagnaðila. Við þær aðstæður er þó ekki hægt að styðjast við 

33. gr. eina og sér til þess að ógilda samninginn, vegna þess að þegar hinn brotlegi fékk 

vitneskju um tilboðið var hann í góðri trú. Í þessari stöðu gæti tjónþoli hins vegar beitt 38. gr. 

sml. samhliða 33. gr. sem rök fyrir því að færa hið ákvarðandi tímamark aftur.169 

Kemur þá loks til skoðunar hin almenna ógildingarregla 36. gr. sml. Líkt og með 

óheiðarleikaákvæðið, þykir afar ólíklegt í framkvæmd að ákvæðið nái utan um tilvik 

markaðsmisnotkunar þegar ekki er hægt að styðjast við svikaákvæði 30. gr. sml. Í 36. gr. sml. 

segir: 

Samningi má víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, ef það yrði talið 

ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig, sbr. þó 36. gr. 

c. Hið sama á við um aðra löggerninga. 

Við mat skv. 1. mgr. skal líta til efnis samnings, stöðu samningsaðilja, atvika við 

samningsgerðina og atvika sem síðar komu til. 

Eins og sjá má af inntaki ákvæðisins er um mjög víðtæka reglu að ræða. Ein helstu rökin að 

baki setningar 36. gr. í norræn samningalög var aukin áhersla á vernd neytenda og annarra sem 

hafa lakari stöðu við gerð samninga með ósanngjarna samningsskilmála.170 Dómstólar hafa því 

farið varlega í að beita ákvæðinu á milli þeirra sem taldir eru hafa sömu stöðu við gerð 

samnings. Hins vegar líkt og efni 33. gr. ber með sér verður henni ekki beitt nema aðili hafi haft 

vitneskju um atvikin sem leiða til þess að það teljist óheiðarlegt að bera löggerninginn fyrir sig. 

Samkvæmt 36. gr. er slíkt ekki skilyrði, því þar geta báðir samningsaðilar verið grandlausir um 

 
168 Páll Sigurðsson (n. 154) 311. 
169 Moalem (n. 152) 121. 
170 Matthías G. Pálsson, „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“ (2004) 57 (3) 

Úlfljótur tímarit laganema 405, 406. 
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atvik sem hefur þau áhrif, jafnvel eftir að til samninga er stofnað, að dómstólar telji hann 

ósanngjarnan.171 Þannig getur hugsast að ákvæðinu yrði beitt þegar aðili væri talinn hafa framið 

markaðsmisnotkun af gáleysi, samanber 1. mgr. 147. gr. vvl. 

Í dómi Hæstaréttar frá 16. janúar 2014 í máli nr. 509/2013 gerðu málsaðilar með sér tvo 

afleiðusamninga172 um kaup E á hlutabréfum í Exista hf. af Landsbankanum. Hæstiréttur 

staðfesti héraðsdóminn með vísan til forsendna, en að mati héraðsdóms hafði ekki verið sýnt 

fram á markaðsmisnotkun, svik eða vanhæfi við gerð samninganna af hálfu Landsbankans. Þá 

tók Hæstiréttur fram að í vvl. væru engar reglur um ógilda samninga vegna þeirra annmarka 

sem haldið var fram í málinu. Af þeim sökum yrði ekki leitað stoða fyrir kröfu E í öðrum 

réttarheimildum en ákvæðum sml. eða ólögfestum reglum fjármunaréttar um ógilda samninga. 

Af þeim ástæðum bar E fyrir sig 30. gr. og 36. gr. sml. Hæstiréttur hafnaði því hins vegar að 

samningunum yrði vikið til hliðar á grundvelli ákvæða sml. og greiðsluskylda E staðfest. 

Jafnvel þó aldrei hafi verið fallist á úrræði samningaréttar í einkamáli vegna 

markaðsmisnotkunar, verður að telja að ákvæði 30., 33. og 36. gr. sml. styðji hvert annað og 

gefi tjónþola markaðsmisnotkunar möguleikann á því að bera fyrir sig samningaréttarleg 

úrræði. Erfitt er að segja til um hvort úrræði samningaréttar veiti nægjanlega vernd fyrir 

þátttakendur á fjármálamarkaði gagnvart markaðsmisnotkun, sökum þess hve lítið hefur reynt 

á ákvæðin þegar kemur að markaðsmisnotkun. Af framangreindu virtu verður þó að telja að 

reglur samningaréttar séu ef til vill ekki hagnýtt úrræðið fyrir tjónþola þegar kemur að 

markaðsmisnotkun. Þar sem litlar líkur eru á því að samningssamband sé á milli hins brotlega 

og tjónþola.  

 

3.6. Reglur kröfuréttar vegna rangra eða misvísandi upplýsinga 

Fjárfestir sem verður fyrir tjóni við kaup á fjármálagerningum vegna markaðsmisnotkunar hefur 

möguleika á því að bera fyrir sig vanefndarúrræði kröfuréttar. Lög um lausafjárkaup gilda að 

meginstefnu til um öll kaup, nema á annan veg sé mælt í öðrum lögum eða samningar eða 

viðskiptavenjur leiði til annarrar niðurstöðu, samanber 1. og 3. gr. lkpl. Þannig við kaup á 

 
171 sama heimild 439–440. 
172 Afleiðusamningur er þegar uppgjörsákvæði samnings byggir á breytingu einhvers þáttar á tilteknu tímabili. 

Dæmi um afleiðusamninga má sjá í d - g-lið 2. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. Sjá frekari umfjöllun í: Aðalsteinn Egill 

Jónasson, „Grunneðli afleiðna sem áhættugerninga: í ljósi dóms Hæstaréttar í máli nr. 561/2010“ (2011) 61 (1) 

Tímarit lögfræðinga 35, 44–45; Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 16) 86–94. 
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fjármálagerningum gilda lög um lausafjárkaup, að því gefnu að ekki sé um neytendur173 að 

ræða, annars koma lög um neytendakaup nr. 48/2003 (nkpl.) til greina. 

Af 1. og 3. mgr. 18. gr. lkpl. leiðir að fjármálagerningar geta talist gallaðir ef þeir samræmast 

ekki þeim upplýsingum sem seljandi gaf til kynna um þá. Af þeim sökum geta 

fjármálagerningar talist gallaðir í skilningi kröfuréttar ef seljandi gefur upp rangar eða 

misvísandi upplýsingar um þá. Í 30. gr. lkpl. eru talin upp þau vanefndarúrræði sem kaupandi 

getur beitt ef um galla er að ræða. Úrræðin sem koma einkum til greina í tengslum við 

markaðsmisnotkun eru afsláttur, riftun og skaðabætur innan samninga. 

Afsláttur sem vanefndarúrræði felst í heimild samningsaðila til þess að lækka eða draga úr 

eigin greiðslu í réttu hlutfalli við þá verðrýrnun sem vanefndin veldur.174 Heimild til þess að 

krefjast afsláttar er í 38. gr. lkpl. og er fyrst og fremst beitt þegar greiðsla samkvæmt 

gagnkvæmum samningi er gölluð. Til þess að afsláttarheimildinni sé beitt þurfa ákveðin skilyrði 

að vera fullnægð, svo hægt sé að reikna út afslátt samkvæmt ákvæðinu. Þá þarf að vera hægt að 

meta greiðsluna, fjármálagerninga í þessu tilviki, og fá mismunandi niðurstöðu um verðmæti 

þeirra, annars vegar með galla og hins vegar eins og fjármálagerningarnir væru gallalausir.175 

Þetta skilyrði kann að valda vandkvæðum við beitingu ákvæðisins þegar kemur að 

markaðsmisnotkun. Eins og kemur fram í kafla 2.5.4. er oft mjög erfitt að festa hendi á það hver 

nákvæm áhrif markaðsmisnotkunar eru á verð fjármálagernings, og því örðugt að finna 

mismunin á sannvirði hins gallaða fjármálagernings og ógölluðum fjármálagerningi.  

Til þess að meta verðrýrnun vegna markaðsmisnotkunar er hægt að fara þá leið að fá mat 

dómkvaddra manna, líkt og gert var í dómi Hæstaréttar frá 13. nóvember 2003 í máli nr. 

312/2003. Málsaðilar þrættu um kaupverð á hlutabréfum í einkahlutafélagi. Kaupandi hélt því 

fram að hlutabréfin væru gölluð, þar sem félagið hefði verið mun verr statt fjárhagslega við 

kaupin á hlutabréfunum en látið var uppi af hálfu seljanda. Hæstiréttur taldi forsendur kaupanda 

til viðskiptanna hafa brostið í verulegum mæli og um hafi verið að ræða galla í skilningi 

kaupréttar. Dómkvaddir matsmenn mátu félagið um það bil 60% verðminna en umsamið 

kaupverð gaf til kynna. Hæstirétttur taldi kaupanda eiga rétt á afslætti, sem ákveðinn var með 

hliðsjón af niðurstöðu dómkvaddra matsmanna sem og almennri óvissu um gengi hlutabréfa í 

óskráðum félögum. Afslátturinn samsvaraði ógreiddum eftirstöðvum kaupverðs eða um 40%. 

 
173 Skv. 2. og 3. mgr. 1. gr. nkpl. nær gildissvið laganna yfir sölu hlutar til neytanda þegar seljandi eða 

umboðsmaður hans hefur atvinnu sína af sölu. Með neytanda er átt við einstakling sem kaupir söluhlut utan 

atvinnustarfsemi. 
174 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Grétar Gunnarsson, Kröfuréttur II: vanefndaúrræði 

(Codex 2011) 133. 
175 sama heimild 136–137. 
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Riftun er úrræði sem aðili gagnkvæms samnings getur beitt í tilefni vanefnda gagnaðila ef 

riftunarskilyrði eru fyrir hendi. Réttaráhrif riftunar við kaupsamning fjármálagerninga eru þau 

að ef greiðslur hafa farið fram ber að skila þeim aftur.176 Meginskilyrði þess að beita riftun er 

að vanefnd sé veruleg, samanber 1. mgr. 43. gr. lkpl. in fine. Meginreglan er þó sú að rifta má 

samningi vegna svika, jafnvel þótt um óverulega vanefnd sé að ræða.177 Skilyrði svika við riftun 

eru sambærileg og í samningarétti, samanber kafla 3.5. Af því leiðir að ef sannað er að 

markaðsmisnotkun framin af ásetningi hafi haft áhrif á samningsgerðina, jafnvel þó um lítilræði 

sé að tefla, er þeim sem svikum var beittur heimilt að rifta samningnum með öllu. 

Skaðabætur innan samninga er vanefndarúrræði sem nú verður fjallað stuttlega um. 

Skaðabótaábyrgð innan og utan samninga byggja í grunninn á samskonar sjónarmiðum, skilyrði 

skaðabótaábyrgðar er lýst ítarlega í kafla fjögur. Hefðbundið er að fjalla um skaðabætur innan 

samninga sem undirgrein kröfuréttar, enda leiðir tjónþoli rétt sinn til skaðabóta vegna vanefnda 

viðsemjanda síns á samningi þeirra á milli.178 Það gefur þó að skilja að oft er munur á þeim 

skaðabótareglum sem er beitt þegar tjón á rætur sínar að rekja til samningsskuldbindinga og 

svo þeim almennu hátternisreglum sem er beitt þegar ekkert samningssamband er til staðar milli 

aðila.179 Meginreglan er sú að innan samninga gildir öfug sönnunarbyrði, þannig ber sá sem 

vanefnir samning ábyrgð á afleiðingum vanefndar nema hann sanni að tjónið verði ekki rakið 

til atvika sem hann ber ábyrgð á. Utan samninga þarf hins vegar sá sem bóta krefst að sanna að 

öll skilyrði bótaábyrgðar séu uppfyllt.180 Í 40. gr. lkpl. er heimild fyrir kaupanda að krefjast 

skaðabóta fyrir það tjón sem hann bíður vegna galla á söluhlut. Áréttað er í b-lið 3. mgr. 40. gr. 

laganna að ávallt sé hægt að krefjast skaðabóta ef hlutur var ekki þegar við samningsgerð í 

samræmi við þær upplýsingar sem heitið var af seljanda. 

Sameiginlegt með þessum tveimur flokkum reglna er að markmiðið er í raun það sama, það 

er að gera tjónþola eins settan og ef ekki hefði komið til tjóns. Bæði úrræðin eru einkaréttarlegs 

eðlis sem ætlað er að skapa varnaðaráhrif.181 

Hægt er að fara tvær leiðir þegar krafist er skaðabóta vegna vanefnda á samningi. Annars 

vegar efndabætur og hins vegar vangildisbætur. Hið fyrrnefnda hefur það að markmiði að gera 

samningsaðila eins settan fjárhagslega og réttar efndir samnings hefðu farið fram.182 Ef sú leið 

er farin skapast sambærilegt vandamál við ákvörðun fjárhæðar tjónsins líkt og með 

 
176 Þorgeir Örlygsson, „Riftunarreglur kaupalaga“ (2003) 53 (3) Tímarit lögfræðinga 217, 224. 
177 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Grétar Gunnarsson (n. 174) 101. 
178 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: skaðabótaréttur (Codex 2015) 41. 
179 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Grétar Gunnarsson (n. 174) 292. 
180 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Codex 2005) 47. 
181 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 43. 
182 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Grétar Gunnarsson (n. 174) 291. 
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afsláttarúrræðið. Því þá gerir tjónþoli markaðsmisnotkunar kröfu um að samningurinn haldi 

gildi sínu en krefst jafnframt skaðabóta fyrir það fjártjón sem markaðsmisnotkunin hafði á gerð 

samningsins. 

Hægt er að útskýra með dæmi hvenær tjónþoli hefði hag af því að krefjast efndabóta. 

Einstaklingur beitir markaðsmisnotkun og selur hlutabréfin sín á genginu 200, en raunvirði 

bréfanna er 150. Gengi hlutabréfanna hefur hækkað í 250 þegar kaupandinn kemst að því að 

hann hafi verið blekktur þegar kaupsamningur var gerður á sínum tíma. Í þessu tilviki hefur 

kaupandinn hag af því að halda í kaupin, það breytir því ekki að í ljósi 

markaðsmisnotkunarinnar voru hlutabréfin verðminni en kaupandinn mátti gera ráð fyrir. Því 

ætti hann að geta krafist skaðabóta vegna verðmunar á kaupverðinu 200, og raunvirði 150.183 

Þegar tjónþoli hefur ekki haft fjárhagslegan ávinning af gerð samningsins er að öllu jöfnu 

einfaldara að krefjast vangildisbóta. Markmið þeirra er að gera tjónþola eins settan fjárhagslega 

og samningur hefði aldrei verið gerður. Skilyrði vangildisbóta er að samningurinn sé ógildur 

eða honum rift. Tjónþoli getur krafist á þeim grundvelli að fá bættan kostnað sinn af 

samningsgerðinni, til dæmis vegna lögmannskostnaðar eða annars konar sérfræði aðstoðar.184 

Þannig auðveldar það sönnunarbyrðina að þurfa ekki að sýna fram á nákvæm áhrif 

markaðsmisnotkunar, heldur þarf aðeins að sýna fram á að markaðsmisnotkunin hafi haft áhrif 

á gerð samningsins. Tjónþolinn gæti þannig krafist riftunar og vangildisbóta samhliða, 

greiðslum væri því skilað og hann fengi bætur vegna kostnaðar við gerð samningsins. 

Af ofangreindu er ljóst að úrræðum kröfuréttar má beita þegar aðili verður fyrir tjóni vegna 

markaðsmisnotkunar, að því gefnu að um samningssamband sé að ræða milli aðila. Þegar svo 

háttar til verður að telja einföldustu leiðina að krefjast riftunar og eftir atvikum vangildisbóta 

samhliða. Ef tjónþoli vill halda fast í efni samningsins er yfirleitt heppilegra að krefjast 

efndabóta fremur en afsláttar, þar sem skaðabætur leiða yfirleitt til fjárhagslegrar niðurstöðu 

sem er hagstæðari en þegar afsláttar er krafist. Einnig eru skilyrðin um ákvörðun fjárhæðar 

afsláttar almennt þrengri en þegar kemur að skaðabótum.185 Farið er nánar í skilyrði og umfang 

skaðabóta í kafla fjögur. 

 
183 Sjá til hliðsjónar: Rune Sæbø, Innsidehandel med verdipapir (Fagbokforlaget 1995) 467. 
184 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Grétar Gunnarsson (n. 174) 305–307. 
185 sama heimild 21. 
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4. Úrræði skaðabótaréttar utan samninga 

4.1. Almennt 

Markaðsmisnotkun getur birst á svo margbreytilegan hátt,  til dæmis er sú afmörkun á háttsemi 

markaðsmisnotkunar í 7. - 9. gr. reglugerðar nr. 630/2005 á engan hátt tæmandi fyrir 

brotaflokkinn. Sökum þess og vegna eðli viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og MTF 

eru hverfandi líkur á því að sá sem verður fyrir tjóni af völdum markaðsmisnotkunar eigi í beinu 

samningssambandi við þann brotlega. Þess vegna, líkt og áður hefur verið minnst á, hefur því 

verið haldið fram að samninga- og kröfuréttur séu ekki viðeigandi úrræði nema í takmarka 

tilvikum fyrir fjárfesta til þess að ná fram einkaréttarlegum kröfum sínum.186  

Aftur á móti er hægt að færa sannfærandi rök fyrir því að úrræði skaðabótaréttar geti komið 

að gagni í flestum tilfellum. Fjárfestir sem verður fyrir fjártjóni vegna ólögmætrar háttsemi 

annars aðila, á rétt á því að reyna fá tjón sitt bætt. Sá réttur er ekki bundinn við það að um 

samningssamband hafi verið að ræða milli aðilanna, heldur stafar sá réttur frá reglum 

skaðabótaréttarins, með öðrum orðum þá stofnast réttarsamband við hina meintu 

skaðabótaskyldu háttsemi.187 

Vert er að velta upp þeirri spurningu hvort tjónþoli geti átt val um hvort hann velji úrræði 

skaðabóta innan eða utan samninga. Því ef sú er raunin getur tjónþoli ávallt gripið til þess 

úrræðis að krefjast skaðabóta utan samninga, óháð því hvort að um samningssamband sé að 

ræða. Til þess að átta sig á þeirri spurningu þarf að kafa aðeins dýpra í hverju munurinn felst á 

þessu tvennu. 

Lengi hefur tíðkast að skipta skaðabótareglum fjármunaréttar í tvo flokka, annars vegar 

innan samninga sem tilheyra kröfurétti og svo utan samninga sem fjallað er um í 

skaðabótarétti.188 Í báðum tilvikum er grundvöllur skaðabóta yfirleitt sá sami, það er að tjóni 

hafi verið valdið með saknæmri háttsemi.189 Það sem skilur helst á milli flokkanna er hvernig 

matinu á saknæmri háttsemi er beitt. Sakarmatið á skaðabótum innan samninga byggir á hvort 

samningur hafi verið vanefndur og hvort settar lagareglur á sviði kröfuréttar hafi verið brotnar, 

til dæmis lkpl. og nkpl. Á hinn bóginn styðst sakarmat skaðabóta utan samninga við almennar 

hátternisreglur, getur þar verið um að ræða lögfestar reglur eins og vvl. Jafnframt getur skipt 

máli við mat á rétti til skaðabóta að ef ekkert samningssamband er til staðar eru skaðabætur oft 

 
186 Alkhamees (n. 160) 42. 
187 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 41. 
188 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Grétar Gunnarsson (n. 174) 292. 
189 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 41. 
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eini möguleiki tjónþola til þess að rétta hlut sinn, á meðan viðsemjandi á yfirleitt val á fleiri 

úrræðum en skaðabótum ef gagnaðili vanefnir samninginn.190 

Til þess að svara þeirri spurningu hvort tjónþoli kynni að eiga val um hvorum reglunum 

hann beitir, þá hefur meginreglan verið talin sú að ef aðili hefur heimild samkvæmt lögum að 

ráðstafa hagsmunum sínum með samningi þannig að hann fari ekki í bága við 27. gr. 

skaðabótalaga nr. 50/1993 (skbl.),191 er talið að hann sé bundinn við slíka ráðstöfun. Ekki eru 

þó til íslenskir dómar sem taka afgerandi afstöðu um þetta álitaefni.192 Í flestum tilfellum væri 

þó hagsmunum tjónþola betur þjónað með því að byggja rétt sinn til skaðabóta á grundvelli 

kröfuréttar, þar sem meginreglan er öfug sönnunarbyrði. Sakarmatið er strangara sökum 

fyrirsjáanleika um vanefndir innan samnings og ábyrgð samkvæmt samningi talin víðtækari en 

skaðabótaábyrgð utan samninga.193 

Hins vegar líkt og ítrekað hefur verið nefnt þá eru úrræði kröfu- og samningaréttar ólíkleg 

til þess að vera viðeigandi úrræði þegar kemur að markaðsmisnotkun, þar sem krafa er um að 

samningssamband sé til staðar milli aðila. Þess vegna eru miklar líkur á því að eina úrræði sem 

tjónþoli markaðsmisnotkunar getur gripið til sé úrræði skaðabótaéttar utan samninga.  

Sökum þess verður gerð ítarlega grein fyrir skilyrðum skaðabótaábyrgðar í tengslum við 

markaðsmisnotkun í næstu köflum. Umfjöllunin hefst á frumskilyrðum skaðabótaréttar og þann 

bótagrundvöll sem kemur til álita. Einnig er farið sérstaklega yfir sönnun á saknæmi, 

orsaktengsl og sönnun á umfangi tjóns. Því næst er kannað hvort dómaframkvæmd Hæstaréttar 

í markaðsmisnotkunarmálum gefi tilefni til skaðabótamála. Að lokum er rýnt í málaferli 

Samtaka sparifjáreigenda þar sem reyndi á skilyrði skaðabótaábyrgðar í einkamáli vegna 

markaðsmisnotkunar. 

 

4.2. Skilyrði skaðabótaábyrgðar 

Þrátt fyrir að hér hafi því verið haldið fram að úrræði samninga- og kröfuréttar henti ef til vill 

illa þegar kemur að markaðsmisnotkun, þá er ekki þar með sagt að einkamál tjónþola á 

grundvelli hins almenna skaðabótaréttar væri hægðarleikur einn. Nafnleynd og ópersónuleg 

viðskipti á skipulegum verðbréfamörkuðum og MTF skapa erfiðleika við sönnuna á 

orsakatengslum og gera því skaðabótarétt að torveldu úrræði fyrir fjárfesta. Hins vegar standa 

 
190 sama heimild 45. 
191 Í 27. gr. skbl. er lagt bann við því að víkja frá lögunum með samningi áður en tjón verður ef það er í óhag 

þess sem á skaðabótarétt. 
192 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 46–47. 
193 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Grétar Gunnarsson (n. 174) 296; Eiríkur Jónsson og Viðar 

Már Matthíasson (n. 178) 46. 
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tjónþolar markaðsmisnotkunar frammi fyrir þeim raunveruleika að þeir neyðast til þess að sigla 

þá leið þegar öll önnur sund eru lokuð. Tjónþoli þarf því að yfirstíga þær hindranir sem 

skaðabótarétturinn setur með þeim grunnskilyrðum sem þurfa að vera uppfyllt svo hægt sé að 

koma skaðabótaábyrgð yfir á meintan tjónvald. Ein helsta hindrunin er að tjónþoli þarf meðal 

annars að sýna fram á að orsakatengsl séu á milli markaðsmisnotkunarinnar og meints tjóns, 

vandkvæði við sönnun í þeim efnum getur svo haft áhrif á útreikninga bótafjárhæðarinnar, en 

sönnun á umfangi tjóns er einmitt eitt af skilyrðum skaðabótaábyrgðar.194 

Almennt þegar talað er um skilyrði skaðabótaábyrgðar er vísað til þess hvort skilyrði 

einhverrar af reglunum fjórum um bótagrundvöll séu fyrir hendi, nánar tiltekið sakarreglan, 

reglur um hlutlæga ábyrgð, reglan um vinnuveitendaábyrgð eða sakarlíkindareglan. Áður en 

athugað er hvort þau skilyrði séu fyrir hendi þarf að ganga úr skugga um að hin svokölluðu 

frumskilyrði skaðabótaábyrgðar séu fyrir hendi.195  

Frumskilyrðin samkvæmt íslenskum skaðabótarétti er almennt skipt niður í fjóra flokka. Í 

fyrsta lagi þarf að vera um tjón að ræða í skilningi skaðabótaréttar. Um þetta atriði var að nokkru 

leyti fjallað í kafla 3.2. um aðild. Líkt og þar sagði verður tjónþoli að sýna fram á það fjártjón 

sem markaðsmisnotkunin olli. Hvort sem það er vegna þess að tjónþoli átti viðskipti á röngu 

verði þegar hann keypti eða seldi fjármálagerning. Einnig kemur til álita þegar 

markaðsmisnotkun hefur haldið verði fjármálagernings uppi í lengri tíma, hvort aðili hafi orðið 

fyrir tjóni þegar hann heldur því fram að hann hefði selt fjármálagerninginn ef hann hefði vitað 

hvert markaðsverð hefði verið í raun. Sönnunarbyrði tjónþola í slíkum tilvikum gæti reynst 

mjög þungbær. Í öðru lagi er það skilyrði að sá sem verður fyrir tjóni má ekki hafa valdið því 

sjálfur, einnig mega ekki vera þannig tengsl milli tjónvalds og tjónþola að talið verði að 

skaðabótarétturinn glatist vegna reglna um samsömun. Þriðja atriðið er að tjóni þarf að vera 

valdið með athöfn en ekki athafnaleysi, frá þeirri reglu eru þó margar undantekningar. Í fjórða 

lagi þarf athöfnin sem olli tjóni að vera ólögmæt og að hinar svonefndu hlutrænu 

ábyrgðarleysisástæður leysi tjónvald ekki undan ábyrgð.196  

Þegar búið er að staðreyna að frumskilyrði skaðabótaábyrgðar séu til staðar verður því næst 

að athuga hvort skilyrðum viðeigandi reglna um bótagrundvöll sé fullnægt. Sakarreglan er 

meginregla í íslenskum skaðabótarétti og í raun eini bótagrundvöllurinn sem gefur tilefni til 

 
194 Alkhamees (n. 160) 42. 
195 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 55. 
196 Nánari umfjöllun um frumskilyrði skaðabótaábyrgðar má finna í: Viðar Már Matthíasson (n. 180) 99–136; 

Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 55–90. 
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umfjöllunar þegar kemur að markaðsmisnotkun.197 Umfjöllun um skaðabótaábyrgð er því 

einskorðuð við sakarregluna. Um er að ræða ólögfesta meginreglu en þrátt fyrir það er fjöldi 

ákvæða í íslenskum lögum sem miðar við tilvist hennar um að sök sé grundvöllur 

skaðabótaábyrgðar.198 Í íslenskum skaðabótarétti er sakarreglan almennt skilgreind á 

eftirfarandi hátt: 

Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum 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 andlegri heilbrigði.199 

Reglan ber að geyma nokkra þætti sem skipta verulegu máli í skaðabótarétti. Reglan gerir kröfu 

um saknæma og ólögmæta háttsemi, en um þau hugtök verður fjallað í næsta kafla. Skilyrði um 

orsakatengsl er ekki getið berum orðum í skilgreiningunni en það leiðir af kröfunni um að tjóni 

sé „valdið‟ með ákveðnum hætti, um orsakatengsl verður fjallað í kafla 4.2.2. Þegar fyrir liggur 

að skaðabótaábyrgð hefur stofnast samkvæmt sakarreglunni þarf að ákvarða hvert tjónið er og 

fjárhæð skaðabóta í réttu hlutfalli, en um það verður fjallað í kafla 4.2.3. 

 

4.2.1. Saknæmi – Sönnun um markaðsmisnotkun 

Með saknæmi er vísað til hins huglæga ástands þess sem tjóninu olli, það er hvort hann hafi 

viðhaft háttsemina af ásetningi eða gáleysi. Tjóni sem er þannig valdið vegna óhappatilviks er 

ekki bótaskylt á grundvelli sakarreglunnar. Til þess að meta huglægt ástand tjónvalds er í dag 

yfirleitt horft til hlutlægra þátta eingöngu.200 Í dag spila skráðar hátternisreglur stórt hlutverk í 

hinu hlutlæga mati á saknæmi. Skráðar hátternisreglur eru til dæmis sett lög af Alþingi og 

reglugerðir settar á grundvelli laga.201 

Í 117. gr. vvl. er lagt bann við markaðsmisnotkun og virkar ákvæðið því sem ákveðin 

hátternisregla fyrir þátttakendur á fjármálamarkaði. Aðili sem brýtur gegn banni við 

markaðsmisnotkun hefur því líklega haft ásetning eða að minnsta kosti vitað eða mátt vita að 

 
197 Ekki er að finna viðeigandi reglur um hlutlæga ábyrgð, en þær byggja á lagaákvæðum sem mæla fyrir um 

skaðabótaábyrgð án sakar. Ekki hefur þýðingu að fjalla sérstaklega um vinnuveitendaáyrgð þar sem hún byggir í 

grunninn á sakarreglunni. Sakarlíkindareglan snýr að öfugri sönnunarbyrði sem styðst almennt við lagaákvæði 

sem ekki er að finna varðandi markaðsmisnotkun. Sjá umfjöllun í: Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 

177) 215-217, 261-265, 325-330. 
198 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 93. 
199 sama heimild 93–94; Sbr. einnig Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (2. útgáfa, 

Orator 1999) 58; Sakarreglan hefur verið skilgreind með sambærilegum hætti í norrænum rétti, sjá t.d. A 

Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1989) 30. 
200 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 96. 
201 Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog i erstatningsret (8. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2015) 

90. 
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háttsemin væri til þess fallin að valda tjóni. Brot gegn sértækum reglum líkt og 117. gr. er, hefur 

meira vægi við sakarmatið en ef um mjög almennar reglur er að ræða.202 Skilyrði 

skaðabótaréttar hvað varðar saknæma og ólögmæta háttsemi væri því að jafnaði uppfyllt ef sýnt 

er fram á brot gegn banni við markaðsmisnotkun 117. gr. vvl, að því gefnu að ekki hafi verið 

um óhappatilvik að ræða, það er að tilviljun ein réði því að háttsemin félli undir ákvæði 117. 

gr.  

Helsta spurningin er þá hvernig sannar tjónþoli að aðili hafi brotið gegn banni við 

markaðsmisnotkun. Þegar dómstólar eða Fjármálaeftirlitið hafa þegar tekið afstöðu til þess að 

tiltekin háttsemi falli undir markaðsmisnotkun, þá einfaldar það sönnun tjónþola hvað varðar 

saknæmi til muna. Í Hrd. 845/2017 (Samtök sparifjáreigenda) var tekið fram að það nægði að 

byggja staðhæfingar um saknæma háttsemi stefndu varðandi markaðsmisnotkun á tilvísun til 

refsidóma er vörðuðu markaðsmisnotkun, að því leyti sem byggt var á sakarefni þeirra. Að sama 

skapi verður að telja að sönnun um saknæmi sé langt á leið komin ef Fjármálaeftirlitið hefur 

tekið afstöðu til þess að háttsemin teljist til markaðsmisnotkunar.203 

Hins vegar er við ramman reip að draga þegar tjónþoli þarf upp á sitt einsdæmi að sanna að 

háttsemi meints tjónvalds hafi brotið gegn 117. gr. vvl. Líklega lendir tjónþoli í vandræðum 

með upplýsingaöflun, þar sem einstaklingar og lögaðilar hafa ekki jafn víðtækar heimildir og 

til dæmis Fjármálaeftirlitið við öflun gagna, samanber umfjöllun í kafla 2.5.1. Ekki er útilokað 

að nægjanlegra gagna væri hægt að afla og sýna fram á að háttsemin fæli í sér brot í ljósi 

kringumstæðna. Tjónþoli hefur einnig þann kost að skora á gagnaðila að leggja fram skjöl sem 

hann hefur í vörslu sinni, samkvæmt ákvæðum 1. – 4. mgr. 67. gr. eml. Aftur á móti verður að 

telja ólíklegt að yfirvöld myndu ekki láta sig málið varða ef um augljósa markaðsmisnotkun 

væri að ræða, enda talið alvarlegt brot samanber umfjöllun í kafla 2.5. Skynsamlegast væri fyrir 

aðila að bíða eftir niðurstöðu rannsóknar Fjármálaeftirlitsins eða eftir atvikum lögreglu eða 

dómstóla, eftir því hvar málið væri statt í ferlinu. Tjónþoli hefur þó einnig þann kost að óska 

eftir afstöðu eftirlitsstofnunar til álitaefnisins áður en mál er höfðað,204 líkt og gert var í dómi 

Héraðsdóms Reykjavíkur frá 19. apríl 2010 í máli nr. E-1095/2009.205 

Benda má á það hagræði sem fylgdi lögum nr. 117/2010 þar sem bætt var nýju ákvæði 19. 

gr. a, um málsóknarfélög við lög um meðferð einkamála nr. 91/1991. Samkvæmt ákvæðinu er 

 
202 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 132. 
203 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir (n. 91) 196. 
204 sama heimild 201. 
205 Í málinu var deilt um hvort söluskilmálar samnings fælu í sér brot gegn samkeppnislögum nr. 44/2005. Aðili 

kvartaði og óskaði eftir afstöðu samkeppniseftirlitsins áður en til málshöfðunar kom. Samkeppniseftirlitið komst 

að þeirri niðurstöðu að um brot var að ræða, sem dómurinn lagði til grundvallar niðurstöðu sinni. 
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þremur aðilum eða fleiri, sem eiga kröfur á hendur sama aðila sem eiga rætur að rekja til sama 

atviks, aðstöðu eða löggernings, heimilt að láta málsóknarfélag, sem þeir eiga hlut að, reka í 

einu lagi mál um kröfur þeirra allra. Gera má ráð fyrir að beiting málsóknarfélaga sé hentug 

vegna markaðsmisnotkunar sem beinist gegn fjölda fjárfesta, sérstaklega þegar eftirlitsstofnun 

eða dómstólar hafa sannreynt brotið. Úrræði málsóknarfélags breytir þó engu um sönnunarbyrði 

tjónþola hvað varðar skilyrði skaðabótaábyrgðar. 

Þrátt fyrir að saknæmi sé óumdeild í einkamáli vegna markaðsmisnotkunar þá stendur eftir 

sönnun um orsakatengsl milli hinnar saknæmu háttsemi og tjónsins, en einnig að sýna fram á 

fjárhæð tjónsins, til þess að hægt sé að dæma skaðabætur til handa tjónþola. Þær hindranir geta 

reynst erfiðar líkt og fjallað verður um í næstu köflum. 

 

4.2.2. Orsakatengsl 

Það er grundvallarskilyrði skaðabótaábyrgðar að orsakatengsl séu á milli háttsemi og þess tjóns 

sem skaðabóta er krafist fyrir. Tjónvaldur verður því að eiga einhvern þátt í þeirri atburðarás 

sem leiðir til tjóns. Þrátt fyrir að maður sýni af sér saknæma og ólögmæta háttsemi er ekki 

sjálfgefið að háttsemin valdi tjóni.206 Krafan um orsakatengsl í skaðabótarétti gengur út frá því 

að ekki sé nóg að tiltekin háttsemi hafi leitt til tjóns, heldur eru þau skilyrði sett að orsakatengsl 

séu á milli háttseminnar og alls þess tjóns sem krafist er bóta fyrir.207 

Með þessu eru dregin mörk utan um bótarétt tjónþola þegar hann verður fyrir sannarlegu 

tjóni af völdum saknæmrar og ólögmætrar háttsemi. Til dæmis ef einstaklingur kaupir hlutabréf 

fyrir 300 kr., nokkru síðar hefur virði þeirra lækkað í 200 kr. sökum markaðsmisnotkunar og 

vegna annarra ytri aðstæðna. Viðkomandi verður síðan fyrir tjóni vegna til dæmis veðkalls í 

hlutabréfin.208 Tjónþoli ætti því ekki með réttu kröfu upp á allan mismuninn, það er 100 kr. 

Heldur þyrfti hann að afmarka skaðabótakröfu sína við þátt markaðsmisnotkunarinnar.  

Helgast þetta af þeirri reglu að tjónþoli á ekki að hagnast af skaðabótaskyldri háttsemi, 

heldur einungis að fá sannanlegt tjón sitt bætt sem háttsemin olli, þannig að hann verði eins 

settur og ef ekki hefði verið brotið á honum. 

 
206 Sem dæmi má nefna einstakling sem ekur bifreið undir áhrifum áfengis. Háttsemin er saknæm og ólögmæt en 

þarf ekki endilega að leiða til tjóns. 
207 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 337. 
208 Veðkall er skilgreint á eftirfarandi hátt: „Það að sá, sem veitir lán til verðbréfakaupa með veði í verðbréfunum 

sjálfum, þarf að kalla eftir auknum tryggingum fyrir láninu vegna þess að hin undirliggjandi eign, þ.e. 

verðbréfin, hafa fallið í verði. Að jafnaði er svo frágengið, að geti lántaki ekki aflað aukinna trygginga, sé 

lánveitanda heimilt að grípa til þvingaðrar sölu á umræddum verðbréfum og gera upp lánssamninginn með 

söluandvirðinu (a.m.k. að því marki sem það hrekkur til)‟. Sbr. Páll Sigurðsson (n. 144) 478. 
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Vandamálið við sönnun orsakatengsla þegar kemur að markaðsmisnotkun er ekki einungis 

bundið við það að sýna fram á að háttsemin hafi haft áhrif á verð fjármálagernings. Það snýst 

jafnframt um að sýna fram á það að tjónþoli hafi reitt sig á þær meintu röngu eða misvísandi 

upplýsingar sem tjónvaldur gaf til kynna. Í reynd er erfitt að mæta þeirri sönnunarbyrði, að því 

gefnu að fjöldinn allur af þáttum gæti haft áhrif á ákvörðun fjárfestis til þess að selja, kaupa eða 

halda í fjármálagerning sinn.209 Ennfremur þá byggja fjárfestar ekki alltaf ákvörðun sína á 

útboðslýsingum og þeirri upplýsingagjöf sem er fyrir hendi, heldur taka frekar 

fjárfestingaákvörðun byggða á markaðsverði. Ef aðeins hluti upplýstra fjárfesta trúir 

rangfærslunum, munu þeir eiga viðskipti sem ýtir verðinu frá raunvirði fjármálagerningsins.210 

Erfitt getur verið fyrir tjónþola að leggja fram haldbær gögn um það hvaða upplýsingar réðu 

ákvörðun hans, eða spiluðu stórt hlutverk þar um. Meginreglan er sú að tjónþoli ber 

sönnunarbyrði fyrir því að tiltekin háttsemi þess sem hann beinir skaðabótakröfu sinni að hafi 

orsakað tjón hans. Dómari hefur frjálst sönnunarmat samkvæmt 1. mgr. 44. gr. eml., sem þýðir 

að tjónþoli þarf almennt að hefja yfir skynsamlegan vafa með tiltækum gögnum og rökum að 

staðhæfingar hans séu réttar.211 Ef slakað væri of mikið á sönnunarkröfum í þessum efnum gætu 

fjölmargir aðilar bent á markaðsmisnotkunina og sagst hafa byggt fjárfestingaákvörðun sína á 

henni, en í raun ekki reitt sig að neinu leyti á þær upplýsingar, þar með krafist skaðabóta sem 

þeir í raun ættu ekki rétt á.212 

Niðurstaða í dómi Hæstaréttar frá 31. maí 2016 í máli nr. 324/2016 sýnir vel fram á þau 

vandkvæði að sanna orsaktengsl milli markaðsmisnotkunar og fjártjóns. Hæstiréttur staðfesti  

héraðsdóminn með vísan til forsendna. Atvik þessa máls vörðuðu kaup G á hlutabréfum í 

Kaupþingi banka hf. þann 7. nóvember 2007 og lán sem hann tók hjá bankanum til kaupanna. 

Hlutabréfin misstu verðgildi sitt þegar Fjármálaeftirlitið skipaði skilanefnd sem tók yfir 

bankann þann 9. október 2008. G lýsti kröfu við slit Kaupþings og krafðist viðurkenningar á 

skaðabótakröfu sinni, en því var hafnað af hálfu bankans meðal annars vegna þess að atvikið 

var ekki talið bótaskylt. Ágreiningi var vísað til héraðsdómara til úrlausnar á grundvelli XXIV. 

kafla laga um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991, samanber 171. gr. sömu laga. Málið var því 

ekki höfðað sem almennt einkamál. Í málatilbúnaði G var vísað til þess að bankinn hefði með 

saknæmum og ólögmætum hætti komið á viðskiptum, þar sem nokkrir stjórnendur bankans 

 
209 Conac og Gelter (n. 120) 68–69. 
210 Ronald J Gilson og Reinier Kraakman, „Market Efficiency after the Financial Crisis: It’s Still a Matter of 

Information Costs’“ (2014) 100 (2) Virginia Law Review 313, 321. 
211 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 346–347. 
212 Sbr. umfjöllun um orsakatengsl vegna bótaábyrgðar á tjóni vegna ófullnægjandi skráningarlýsinga: Jóhannes 

Sigurðsson og Þórólfur Jónsson (n. 43) 213–218. 
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hefðu verið dæmdir fyrir markaðsmisnotkun á tímabilinu 1. nóvember 2007 til 8. október 2008. 

Í niðurstöðum dómsins segir orðrétt: „Jafnframt fær dómurinn ekki séð að orsakatengsl séu á 

milli markaðsmisnotkunarinnar og þess að sóknaraðili keypti bréfin né heldur að kaup hans séu 

sennileg afleiðing af henni.‟ Skaðabótakröfu G var því hafnað af þeirri ástæðu að ósannað væri 

að orsakatengsl væru milli markaðsmisnotkunarinnar og þess að hann ákvað að kaupa bréfin.213 

Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á að markaðsmisnotkun hafi átt sér stað á því tímabili sem 

G keypti hlutabréfin, þótti ekki sannað að brotið hafi haft áhrif á ákvörðun hans um kaupin. 

Einnig láðist G að sýna fram á hver möguleg áhrif brotsins voru á virði hlutabréfanna, en krafa 

hans tók ekki mið af því, heldur krafðist skaðabóta fyrir láninu sem hann tók. 

 

4.2.3. Sönnun tjóns og umfang þess 

Fyrir liggur að það er frumskilyrði skaðabótaábyrgðar að sýna fram á að tjón hafi hlotist af 

saknæmri háttsemi. Þegar gengið er úr skugga um að skaðabótaábyrgð hafi stofnast þarf að 

ákvarða umfang tjónsins og fjárhæð skaðabóta sem krafist er.214 

Brot gegn banni við markaðsmisnotkun 117. gr. vvl. er til þess fallið að valda mörgum 

ólíkum fjárfestum tjóni. Þrátt fyrir að þessum meintu tjónþolum takist að sanna að þeir hafi 

orðið fyrir tjóni sökum háttseminnar, getur reynst erfitt að festa hendur á umfang þess. Þótt fyrir 

liggi að það sé viðurkennt eða óumdeilt í málinu að brotið hafi verið gegn 117. gr. vvl., koma 

upp mörg álitamál við sönnun tjóns og útreikninga á umfangi þess. Álitaefnin sem rísa renna í 

raun frá sömu rót og þau sem koma upp við sönnun orsakatengsla. 

Ítrekað hefur verið nefnt að ógrynni af atriðum geta haft áhrif á verðbreytingar á 

fjármálagerningum. Til að mynda framtíðarhorfur í viðkomandi atvinnugrein, afkomuspá 

útgefanda fjármálagernings, umfjöllun fjölmiðla, breytingar á löggjöf og skattahækkun 

fyrirtækja svo fáein dæmi séu tekin.215 Þar sem ótal atriði geta haft áhrif á verðbreytingar 

fjármálagerninga getur reynst örðugt fyrir meintan tjónþola að sanna að hann hafi orðið fyrir 

tjóni vegna markaðsmisnotkunar og færa sannfærandi rök fyrir fjárhæð þess.  

Skipta má mögulegu tjóni fjárfestis vegna markaðsmisnotkunar í tvo flokka. Í fyrri flokkinn 

fellur þegar fjárfestir kaupir eða selur, það er á í raunverulegum viðskiptum með 

fjármálagerning en á „röngu‟ verði. Þegar tjónþoli á viðskipti þegar um afmörkuð tilfelli 

markaðsmisnotkunar er að ræða og verð fjármálagerningsins fer í samt horf skömmu eftir að 

upp kemst um brotið, ætti að vera hægt að færa sönnur á tjóni og líklega fjárhæð þess. Atvik 

 
213 Sjá til hliðsjónar Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 12) 32–33. 
214 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 443. 
215 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson (n. 44) 218. 
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máls eru þó sjaldan svo einföld. Í síðari flokkinn fellur þegar fjárfestir á fjármálagerning en 

ákveður að selja ekki, þar sem hann gerir ráð fyrir að verð fjármálagerningsins sé annað en 

raunvirði hans er sökum markaðsmisnotkunar. Í þeim tilvikum gæti tjónþoli haldið því fram að 

hann hefði takmarkað tjón sitt og selt á ákveðnum tímapunkti ef markaðsmisnotkun hefur haldið 

verðinu uppi. Ef dæminu er snúið við og markaðsmisnotkunin hefur ýtt verðinu niður gæti 

tjónþoli haldið því fram að hann hefði haldið aftur af sér á tímabili brotsins vegna þess að hann 

stóð í þeirri trú að virði fjármálagerningsins myndi hækka. Sönnunarbyrði meints tjónþola væri 

yfirleitt mjög erfið í slíkum tilfellum, þar sem hann þyrfti að vera með haldbær gögn um það að 

hann hafi ákveðið að selja ekki á tímabili markaðsmisnotkunar. 

Í öllum tilvikum gerir það erfiðara en ella að fanga umfang markaðsmisnotkunar ef um 

langvarandi markaðsmisnotkun er að ræða, því þá eru auknar líkur á því að fleirri þættir hafi 

haft áhrif á verðbreytingar fjármálagernings. 

Sú aðferð til að meta tjón sem hefur verið mest notuð í íslenskum skaðabótarétti kallast 

mismunaraðferðin. Í henni felst að bera saman tvær atburðarásir, nánar tiltekið er metin sú 

atburðarás sem ætla má að hefði orðið ef hið bótaskylda atvik hefði ekki gerst og hún borin 

saman við það sem raunverulega gerðist eftir hinn bótaskylda atburð.216 Mismunur þessara 

tveggja atburðarása er þá fjárhæð hins bótaskylda tjóns. Ef þessi aðferðafræði er heimfærð á 

tilfelli markaðsmisnotkunar, þá myndi tjónþoli krefjast bóta fyrir mismuninum á raunvirði 

fjármálagernings á þeim tíma sem brotið átti sér stað og því verði sem greitt var fyrir vegna 

markaðsmisnotkunarinnar. Meintur tjónvaldur myndi líklega halda því fram að tap fjárfestisins 

stafaði af almennum verðbreytingum á markaði. Með öðrum orðum þyrfti dómurinn að meta 

að hvaða marki verðbreytingarnar væru háðar brotinu, og að hve miklu leyti aðrar upplýsingar 

hefðu áhrif. Því vekur ekki furðu að erfitt sé að ákvarða þetta gildi sem byggir aðeins á tilgátum 

og gætu þarfnast rökstuðning flókinna og umdeilanlegra tölfræðilegra greininga.217 

Af ofangreindu er ljóst að í flestum tilvikum er nánast ómögulegt að sanna tjón með 

nákvæmum útreikningum. Ef gerðar eru mjög strangar kröfur til sönnunar í þeim efnum væri 

verið að girða fyrir möguleika margra tjónþola til þess að krefjast skaðabóta fyrir 

markaðsmisnotkun. Málavextir geta verið flóknir í hverju máli og verður því að taka tillit til 

allra þátta sem skipt geta máli við ákvörðun fjárhæð bóta. Sönnunarbyrði tjónþola í flóknum 

málum er varða almennt fjártjón er oft sérlega þung, því hafa dómstólar stundum farið þá leið 

 
216 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 444–445. 
217 Conac og Gelter (n. 120) 76–77. 
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að dæma bætur að álitum.218 Nánar verður fjallað um bætur að álitum í samanburði við 

samkeppnisrétt í kafla fimm. 

 

4.3. Gefur dómaframkvæmd Hæstaréttar í markaðsmisnotkunarmálum 

tilefni til skaðabótamála? 

Alls hafa fallið sex dómar í Hæstarétti þar sem einstaklingar hafa verið dæmdir fyrir 

markaðsmisnotkun. Dómarnir eru eftirfarandi: Hrd. 52/2010 (Exista), Hrd. 145/2014  (Al 

Thani), Hrd. 456/2014 (Imon), Hrd. 478/2014 (BK-44), Hrd. 842/2014 (Landsbanki) og Hrd.  

498/2015 (Kaupþing). Eitt málanna sker sig úr þar sem það fjallar ekki um viðskipti stóru 

viðskiptabankanna þriggja með eigin hlutabréf, 219 það er Hrd. 52/2010 (Exista). Í engum af 

ofangreindum dómum beinist markaðsmisnotkun að aðila sem á í beinu samningssambandi við 

hina brotlegu. Af þeim sökum er skaðabótaábyrgð utan samninga í raun eina úrræðið sem kemur 

til greina fyrir hugsanlega tjónþola til þess að fá tjón sitt bætt. 

Rannsóknarnefnd Alþingis gaf út skýrslu sem rannsakaði aðdraganda og orsakir falls 

íslensku bankanna árið 2008. Í skýrslunni er vikið að þeim viðskiptum sem deilt er um í 

Hæstaréttardómunum fimm, en í niðurstöðukafla um eigin viðskipti bankanna þriggja segir:  

...[T]elur rannsóknarnefnd Alþingis yfirgnæfandi líkur á því að þau viðskipti 

bankanna með eigin hlutabréf sem greiningin náði til hafi verið framkvæmd í þeim 

tilgangi að gefa misvísandi upplýsingar um eftirspurn eftir hlutabréfunum og hafa 

þannig áhrif á verð þeirra. Umfang viðskiptanna var svo mikið að ekki hefði verið 

mögulegt að halda kaupunum til streitu nema einhver sala kæmi á móti eða með því 

að flagga uppsöfnuðum eignarhlut opinberlega. Í mörgum tilvikum veittu bankarnir 

völdum viðskiptavinum lán á hagstæðum kjörum og jafnvel án trygginga til þess að 

liðka fyrir slíkum sölum.220 

Af tilvitnuðum orðum rannsóknarnefndarinnar má leiða að hún telji kaup eigin hlutabréfa 

bankanna flokkast til markaðsmisnotkunar. Þar sem tilgangur bankanna var að halda uppi verði 

hlutabréfanna með kaupum á eigin bréfum í gegnum sjálfvirka pörun á skipulegum 

verðbréfamarkaði. Vegna uppsafnaðra eigin bréfa þurftu bankarnir að losa sig við bréfin í 

stórum utanþingsviðskiptum þar sem áhættan var yfirleitt að stórum hluta eða öllu leyti hjá 

bankanum vegna lána- og tryggingaráðstafana sem kaupandinn naut í mörgum tilfellum. 

 
218 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 470. 
219 Hér er átt við Landsbanka Íslands hf., Kaupþing banka hf. og Glitni banka hf. eins og nöfn þeirra voru fyrir 

bankahrunið árið 2008. 
220 „Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis. Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir 

atburðir“ (Rannsóknarnefnd Alþingis 2010) 4. bindi 65 <https://www.rna.is/media/skjol/RNABindi4.pdf>. 
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Hvað varðar tjón fjárfesta í bönkunum þremur, þá fór rannsóknarnefndin ítarlega yfir eigin 

viðskipti hvers banka fyrir sig og komst að samhljóma niðurstöðu fyrir alla þrjá. Þrátt fyrir að 

niðurstöðurnar hafi verið birtar í þrennu lagi, leyfir höfundur sér hér að birta niðurstöðurnar líkt 

og um eina sameiginlega niðurstöðu væri að ræða: 

Af framansögðu er ljóst að inngrip [Viðskiptabankans] í viðskipti með hlutabréf í 

bankanum hafa orðið til þess að skekkja þá mynd sem þáverandi hluthafar 

[Viðskiptabankans] höfðu um verðmæti hlutabréfa sinna. Hlutirnir voru þannig 

taldir verðmeiri en þeir voru í raun og nýir hluthafar á þeim tíma keyptu hluti á of 

háu verði. Að auki kunna aðrir viðskiptamenn [Viðskiptabankans] að hafa orðið 

fyrir skaða þar eð þeir töldu verðþróunina vera til marks um að staða bankans væri 

betri en síðar kom á daginn.221 

Af tilvitnuðum orðum má leiða að rannsóknarnefndin telji því að allir þeir sem keyptu 

hlutabréf á því tímabili sem markaðsmisnotkunin stóð yfir hafi greitt rangt verð fyrir, tjón þeirra 

samsvarar því mismuninum á ranga verðinu sem þeir greiddu og raunvirði bréfanna. Einnig að 

þeir sem héldu aftur af sér með að selja bréfin þar sem þeir héldu að verðþróunin væri sér 

hagstæð, hafi hugsanlega orðið fyrir tjóni þar sem þeir hefðu geta selt hlutabréf sín til þess að 

takmarka tapið, ef þeir hefðu vitneskju um ástand bankanna.  

Í Hrd. 842/2014 (Landsbanki) var aðeins tekin fyrir kauphlið Landsbankans á eigin 

hlutabréfum á tímabilinu 1. nóvember 2007 til 3. október 2008. Ákæran tók í raun ekki fyrir 

einstök viðskipti sem áttu sér stað heldur öll eigin viðskipti bankans í heild sinni á umræddu 

tímabili. Í forsendum dómsins sagði Hæstiréttur orðrétt: „Brotin leiddu til alvarlegrar röskunar 

á verðbréfamarkaði með víðtækum afleiðingum fyrir fjármálamarkaðinn hér á landi og allan 

almenning, en tjónið, sem af þeim hlaust, verður ekki metið til fjár.‟ Hæstiréttur tekur í sama 

streng í Hrd. 498/2015 (Kaupþing) þar sem hann segir brotin hafa beinst að 

fjármálamarkaðinum og almenningi í heild og tjónið sem af þeim leiddi yrði ekki metið til fjár. 

Í málinu var ákært fyrir markaðsmisnotkun bæði fyrir kaup- og söluhliðina. Það er fyrir að hafa 

keypt eigin hlutabréf í sjálfvirkum pörunarviðskiptum á tímabilinu 1. nóvember 2007 til 8. 

október 2008 sem gáfu eftirspurn og verð þeirra ranglega og misvísandi til kynna, en einnig 

fyrir sölu hlutabréfa í bankanum í stórum utanþingsviðskiptum til þriggja félaga með loforði til 

kaupenda um fulla fjármögnun bankans í viðskiptunum. 

Í Hrd. 842/2014 (Landsbanki) og varðandi kauphliðina í Hrd. 498/2015 (Kaupþing) var 

sakfellt fyrir markaðsmisnotkun sem laut að eigin viðskiptum bankanna, hafa ber í huga að sú 

háttsemi náði yfir tæplega eins árs tímabil. Ef tekið er mið af framangreindri umfjöllun um 

sönnunarbyrði tjónþola á skilyrðum skaðabótaábyrgðar, þá verður að telja það ansi þungbæran 

 
221 Innskot höfundar, í stað nafn viðeigandi banka. Sama heimild 34, 47, 55. 
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róður að uppfylla þau skilyrði fyrir sérhvern tjónþola sem hyggst fara í einkamál á grundvelli 

þessarar langvarandi markaðsmisnotkunar. 

Hugsanlega væri einfaldara fyrir einstaka tjónþola að sýna fram á nákvæmara fjártjón og 

sanna orsakatengsl þegar um afmarkaðri tilfelli markaðsmisnotkunar er að ræða. Í Hrd. 

456/2014 (Imon), Hrd. 478/2014 (BK-44) og hvað varðar söluhliðina í Hrd.  498/2015 

(Kaupþing) voru málsatvik sambærileg að nokkru leyti. Í grófum dráttum má segja að atvik hafi 

snúist um það að bankarnir veittu lán til umfangsmikilla kaupa á hlutabréfum í sjálfum sér og 

án fullnægjandi trygginga fyrir endurgreiðslu lánsins. Með þessum utanþingsviðskiptum voru 

hinir sakfelldu taldir hafa ranglega látið líta svo út að kaupandinn hefði lagt fé til 

hlutabréfakaupanna og borið af þeim fulla markaðsáhættu og þannig gefið eftirspurn eftir 

hlutabréfunum ranglega og misvísandi til kynna. 

Hrd. 145/2014 (Al Thani) er frábrugðin að því leyti að sakfellt var fyrir 1., 2. og 3. tl. 1. 

mgr. 117. gr. vvl. Málið varðaði kaup félags á 5,01% eignarhlut í Kaupþingi banka þann 22. 

september 2008. Félagið var í eigu Al Thani auðugs kaupsýslumanns frá Katar í gegnum annað 

einkahlutafélag. Send var flöggunartilkynning vegna viðskiptanna samanber 78. gr. vvl. ásamt 

almennri tilkynningu til kauphallar samkvæmt 29. gr. vvl. Sérstök fréttatilkynning var jafnframt 

send út um söluna sama dag, þar sem greint var frá að Al Thani stæði að baki kaupunum. Þannig 

var látið líta út að Al Thani hafi lagt fé til kaupanna og borið af þeim fulla markaðsáhættu. Í 

reynd voru viðskiptin fjármögnuð að fullu af hálfu bankans með lánafléttu, en Al Thani gekkst 

í sjálfsskuldaraábyrgð fyrir helmingi upphæðarinnar. Auk þess var aðkomu að umræddum 

viðskiptum eins stærsta hluthafa bankans leynt, þannig að eignarhald hans var falið.   

Þeir fjárfestar sem keyptu hlutabréf í kjölfar þeirra viðskipta sem sakfellt var fyrir í 

ofangreindum dómum, gætu freistað þess að sýna fram á þær verðbreytingar sem hin brotlega 

háttsemi hafði á verð bréfanna. Þannig væri hægt að rökstyðja að þeir hefðu keypt á of háu verði 

miðað við gengi hlutabréfanna á dögunum fyrir hin ólögmætu viðskipti. Jafnframt er hægt að 

rökstyðja að umfangsmikil hlutabréfakaup séu upplýsingar sem upplýstur fjárfestir myndi láta 

hafa áhrif á ákvarðanatöku sína. Þó er hægara sagt en gert að færa sönnur fyrir því eins og sjá 

má af raunum Samtaka sparifjáreigenda, en samtökin létu reyna á skaðabótaábyrgð fimm 

stjórnenda í Kaupþingi banka sem sakfelldir voru í Hrd. 498/2015 (Kaupþing) og Hrd. 

145/2014 (Al Thani).222  

Athyglisvert er að Hæstiréttur kemst að sambærilegri niðurstöðu varðandi það tjón sem 

markaðsmisnotkunin olli í öllum fimm málunum, og gerir ekki greinarmun á tjóni af völdum 

 
222 Nánar verður fjallað um málaferli Samtaka sparifjáreigenda í næsta kafla 4.4. 
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kauphliðarinnar og söluhliðarinnar. Nánar tiltekið er í öllum málunum brotin talin alvarleg þar 

sem þau hafi bæði valdið röskun á fjármálamarkaðinum og beinst að almenningi í heild og 

tjónið sem af þeim hlaust yrði ekki metið til fjár. Hægt er að túlka þessi orð Hæstaréttar á þá 

vegu að afleiðingar brotanna hafi verið svo víðfeðm að ógerlegt væri að taka saman endanleg 

áhrif þeirra á alla þá sem málin varða. Varasamt er að túlka orð Hæstaréttar um að „tjónið verður 

ekki metið til fjár‟ of bókstaflega, þannig að einstakur fjárfestir sem orðið hefur fyrir tjóni ætti 

ekki kost á að sýna fram á líklegar upplýsingar varðandi umfang tjónsins. Orð Hæstaréttar renna 

frekar stoðum undir að dæma ætti bætur að álitum, ef höfðað er skaðabótamál vegna brotanna. 

Ljóst er að fjölmargir urðu fyrir fjártjóni vegna markaðsmisnotkunarinnar í málunum fimm, og 

er það líklega á hendi fárra að geta sýnt fram á að nauðsynleg skilyrði skaðabótaábyrgðar séu 

uppfyllt, þá sérstaklega ef gerðar eru mjög strangar kröfur um sönnun á umfangi tjóns. 

 

4.4. Málaferli Samtaka sparifjáreigenda 

Samtök sparifjáreigenda er eini aðilinn í íslenskri réttarframkvæmd til þessa, sem hefur reynt á 

skaðabótaábyrgð í einkamáli vegna brots gegn banni við markaðsmisnotkunar samkvæmt 117. 

gr. vvl. Samtökin hafa þann tilgang að standa vörð um hagsmuni fjárfesta gagnvart 

stjórnvöldum, stjórnmálamönnum, útgefendum hlutabréfa og annarra verðbréfa en einnig 

fjölmiðlum og öðrum þeim sem áhrif geta haft á hag fjárfesta.223 

Krafa Samtaka sparifjáreigenda á rætur sínar að rekja til þess að Stapi lífeyrissjóður 

framseldi samtökunum 196.108 hluti í Kaupþingi banka hf., ásamt skaðabótakröfu sem hann 

kynni að eiga vegna viðskipta Stapa með hlutabréf í Kaupþingi á tímabili markaðsmisnotkunar. 

Stapi lífeyrissjóður átti þann 1. nóvember 2007 hlutabréf í Kaupþingi sem hann hafði keypt 

fyrir samtals 4.230.351.596 kr. Frá þeim tíma og fram til 7. ágúst 2008 keypti hann síðan til 

viðbótar hlutabréf í bankanum fyrir samtals 2.161.176.732 kr. Hins vegar á tímabilinu 1. 

nóvember 2007 og fram til 9. október 2008 seldi Stapi hlutabréf fyrir samtals 5.455.837.008 kr. 

ásamt því að fá arð af hlutabréfum sínum að fjárhæð 33.197.560 kr. Þann 9. október urðu 

hlutabréf í Kaupþing hins vegar verðlaus þar sem Fjármálaeftirlitið vék stjórn bankans og 

skipaði yfir skilanefnd. Á þeim tíma átti Stapi 196.108 hluti í félaginu, en tap lífeyrissjóðsins 

vegna fall Kaupþings var eftirfarandi: nettó mismunur kaupverðs hlutabréfanna, annars vegar 

og söluverð og arðs af bréfunum hins vegar, sem nam 902.493.733 kr. 

 
223 Sjá nánar um tilgang og starfsemi samtakanna: „Tilgangur Samtaka Sparifjáreigenda“ (Sparifé) 

<https://sparife.is/um-okkur/> skoðað 13. nóvember 2019. 
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Samtök Sparifjáreigenda höfðaði mál með stefnu þann 9. febrúar 2016 sem tekin var fyrir í 

úrskurði Héraðsdóms Vesturlands frá 8. desember 2017 í máli nr. E-20/2016.224 Málið var 

höfðað gegn fjórum stjórnendum og einum stórum hluthafa í Kaupþingi banka sem sakfelldir 

voru í Hrd. 498/2015 (Kaupþing) og Hrd. 145/2014 (Al Thani) fyrir markaðsmisnotkun. 

Aðalkrafa samtakanna var að hinir stefndu skyldu greiða skaðabætur in solidum sem næmi öllu 

tapi Stapa lífeyrissjóðs vegna viðskipta sinna. Í stefnu var markaðsmisnotkun hinna stefndu lýst 

nokkuð ítarlega án þess að gerð væri grein fyrir því hvernig sú háttsemi hefði ollið því tjóni 

sem krafist var bóta fyrir. Í forsendum héraðsdóms segir:  

Þá er sá ljóður á málatilbúnaði stefnanda að þætti hvers og eins hinna stefndu, 

afmarkað frá öðrum stefndu, er afar lítið lýst. Þannig er fátt, ef nokkuð handfast, í 

málsástæðum stefnanda um það nákvæmlega hvernig og með hvaða athöfnum 

sínum hver stefndi fyrir sig hafi bakað sér bótaskyldu gagnvart þeim sem stefnandi 

kveðst leiða rétt sinn frá.  

Með þessum orðum er dómurinn að vísa til þess að ekki hafi verið sýnt fram á orsakatengsl 

milli hinnar ólögmætu og saknæmu háttsemi hvers stefnda fyrir sig og þess tjóns sem bóta var 

krafist fyrir. Af þeim sökum þótti málatilbúnaður Samtaka sparifjáreigenda vera haldinn slíkum 

annmörkum að málinu var vísað frá dómi án kröfu. 

Í títtnefndum dómi Hæstaréttar frá 11. janúar 2018 í máli nr. 845/2017 (Samtök 

sparifjáreigenda) var niðurstaða hins kærða úrskurðar staðfest og málinu vísað frá dómi. 

Hæstiréttur tók undir með héraðsdómi að atriði varðandi hvernig háttsemi hvers og eins stefndu 

hefði valdið umræddu tjóni væri vanreifuð. Ennfremur sagði Hæstiréttur varðandi málsástæður 

samtakanna:  

Auk þess, sem að framan greinir, verður að líta til þess að í umfjöllun í 

héraðsdómsstefnu um orsakatengsl vísaði sóknaraðili meðal annars til þess að 

saknæm og ólögmæt háttsemi varnaraðila hafi leitt til þess að „þátttakendur á 

verðbréfamarkaði 1) keyptu hlutabréf í Kaupþingi á röngum forsendum, sem þeir 

ella hefðu ekki gert eða 2) keyptu hlutabréf í Kaupþingi á of háu verði eða 3) seldu 

ekki hlutabréf í Kaupþingi sem þeir höfðu áður keypt sem þeir ella hefðu selt ef 

markaðsmisnotkunar stefndu hefði ekki notið við.“ Í málatilbúnaði sóknaraðila 

verður ekki skýrlega séð hvort hann telji einn eða tvo þessara þriggja kosta eða þá 

alla jöfnum höndum hafa átt við um viðskipti Stapa lífeyrissjóðs, sem hann kveðst 

leiða rétt sinn frá, með hlutabréf í Kaupþingi banka hf. 

Hæstiréttur hélt síðan áfram og tók fyrir alla þrjá kostina og tilgreindi hvað þyrfti að koma til 

svo hægt væri að fallast á hvern og einn. Varðandi fyrsta kostinn þá þyrftu samtökin að bera 

sönnunarbyrðina fyrir því að Stapi hefði ekki keypt hlutabréf í Kaupþingi ef markaðsmisnotkun 

hefði ekki haft áhrif á verðmyndun þeirra á markaði. Varðandi annan kostinn yrði hann ekki 

 
224 Sjá til hliðsjónar stefnu málsins: Hróbjartur Jónatansson, „Stefna“ 

<https://www.ruv.is/sites/default/files/stefna_09.02.2016.pdf> skoðað 13. nóvember 2019. 
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staðreyndur nema með því að komast að niðurstöðu um hvert kaupverð gæti hafa orðið ef 

markaðsmisnotkunar hefði ekki gætt. Yrði miðað við þriðja kostinn þyrfti að sýna fram á það 

að Stapi hefði selt öll hlutabréf sín í Kaupþingi fyrir fall bankans, ef ekki hefði komið til 

ætlaðrar markaðsmisnotkunar stefndu. Hæstiréttur taldi að ekki hefði verið vikið að 

rökstuðningi varðandi þessi þrjú atriði. Slíkan annmarka taldi Hæstiréttur vera á reifun varðandi 

fjárhæð aðalkröfu að skilyrðum væri ekki fullnægt til þess að dæma skaðabætur að álitum. 

Málinu var því eins og áður segir vísað frá dómi. 

Samtök sparifjáreigenda hugðist því höfða að nýju tvö mál gegn tveimur af þeim fimm sem 

áður var stefnt, þeim Ólafi Ólafssyni annars vegar og gegn Hreiðari Má Sigurðssyni hins vegar. 

Af niðurstöðu ofangreinds Hæstaréttardóms var ljóst að samtökin þyrftu að afla frekari gagna 

og rökstyðja kröfur sínar betur. Samtökin fóru þá leið áður en málin voru höfðuð, að krefjast 

þess að Kaupþing yrði með vísan til 67. og 68. gr. eml. gert með dómsúrskurði skylt að afhenda 

gögn sem vörðuðu lánasamninga milli Kaupþings og Eglu Invest B.V. Krafan var tekin fyrir í 

úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur frá 5. október 2018 í máli nr. Ö-15/2018, þar sem 

héraðsdómur féllst á að Kaupþingi væri skylt að afhenda afrit af þeim gögnum sem var krafist. 

Í úrskurði Landsréttar frá 6. nóvember 2018 í máli nr. 774/2018  var úrskurður Héraðsdóms 

felldur úr gildi. Rökstuðningur Landsréttar var sá að þar sem skaðabótamál hafði ekki verið 

höfðað þegar beiðnin um afhendingu gagna var þingfest, brustu lagaskilyrði fyrir því að leysa 

úr kröfunni, þar sem Samtök sparifjáreigenda reistu kröfu sína aðeins á ákvæðum sem taka 

einungis til öflun skjallegra gagna undir rekstri dómsmáls. Í dómi Hæstaréttar frá 5. desember 

2018 í máli nr. 28/2018 var málinu vísað frá þar sem heimild til kærunnar brast. 

Samtökum sparifjáreigenda varð því lítið ágengt í öflun nýrra gagna til þess að rökstyðja 

kröfur sínar betur. Sú ákvörðun samtakanna í framhaldinu að stefna aðeins tveimur í sitthvoru 

málinu af þeim fimm sem upphaflega var stefnt, var að öllum líkindum gert til þess að reyna 

afmarka þátt hins stefnda og sýna fram á hvernig sú háttsemi hafði áhrif á fjártjón Stapa. Málin 

sem um ræðir eru úrskurðir Héraðsdóms Reykjavíkur frá 18. október 2019 í málum nr. E-

2690/2018 og E-2691/2018.225 Kröfugerð og rökstuðningur samtakanna í málunum tveimur er 

að mörgu leyti hinn sami og leyfist því hér að fjalla um þau í einu lagi. Í báðum málunum var 

talið að kröfur samtakanna væru enn haldnar sömu annmörkum og í fyrra máli. Nánar tiltekið 

að ekki væri sýnt fram á orsakatengsl milli hinnar ólögmætu háttsemi og því tjóni sem krafist 

var skaðabóta fyrir. Einnig væri fjárhæð allra krafnanna verulega vanreifaðar. Báðir 

héraðsdómarnir ítrekuðu að ekki væri gerð grein fyrir því að Stapi hafi einnig selt hlutabréf á 

 
225 Í Héraðsd. Rvk. nr. E-2690/2018 var Ólafur Ólafsson stefndi, en í Héraðsd. Rvk. nr. E-2691/2018 var Hreiðar 

Már Stefánsson stefndi. 
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sama tímabili og hin meinta saknæma og ólögmæta háttsemi átti sér stað, og hafi því notið 

hærra verðs en ella hefði verið vegna markaðsmisnotkunarinnar. Báðum málunum var því vísað 

frá dómi vegna vanreifunar. 

Af ofangreindum málaferlum að dæma er verulega vandasamt að höfða einkamál til heimtu 

skaðabóta vegna fjártjóns af völdum markaðsmisnotkunnar. Sýnist það vera síður en svo 

nægjanlegt að markaðsmisnotkun sé óumdeild í málinu. Dómstólar virðast ekki slaka á kröfum 

til sönnunar á orsakatengslum, þar sem tjónþoli þarf að rökstyðja með nokkuð óyggjandi hætti 

að hin ólögmæta og saknæma háttsemi hafi valdið fjártjóni. Varðandi sönnun á umfangi tjóns 

virðist þurfa að gefa haldbærar skýringar á að hvaða marki markaðsmisnotkunin hefur haft áhrif 

á umrætt tjón. Hugsanlegt er þó að Hæstiréttur hefði slakað á kröfum til sönnunar á fjárhæð 

tjónsins ef Samtökum sparifjáreigenda hefði tekist með fullnægjandi hætti að sýna fram á 

orsakatengsl milli bótakröfunnar og markaðsmisnotkunar. 
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5. Samanburður við samkeppnisrétt 

Áhugavert er að bera saman réttarstöðu tjónþola vegna brota af völdum markaðsmisnotkunar 

og vegna samráðsbrota samanber 10. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 (skl.). Skapast hefur meiri 

dómaframkvæmd hér á landi í kringum samráðsbrot, en ekki eru til sérreglur um skaðabætur 

vegna samkeppnisbrota. Tjónþolar þurfa því að styðjast við almennar reglur um skaðabætur 

utan samninga líkt og á við um markaðsmisnotkun í flestum tilfellum. Vandamálin sem 

tjónþolar vegna samráðsbrota standa frammi fyrir eru að mörgu leyti sambærileg varðandi 

markaðsmisnotkun, því er vert að skoða hvort draga megi einhvern lærdóm af þeirri 

framkvæmd. 

Fyrst ber að átta sig á því í hverju ólögmætt samráð felst og að hvaða leyti er hægt að bera 

þau brot saman við markaðsmisnotkun. Markmið samkeppnislaga er í stuttu máli að efla virka 

samkeppni fyrirtækja og vinna gegn þeim atriðum sem geta haft skaðleg áhrif á samkeppni á 

markaði, samanber 1. gr. skl. Ein mikilvægasta regla laganna sem snýr að þessu er ákvæði 10. 

gr. Í ákvæðinu er lagt bann við samráði af ýmsu tagi milli aðila í atvinnurekstri. Ólögmætt 

samráð keppinauta á markaði er meðal alvarlegustu brota á samkeppnislögum, þar sem það 

hefur gjarnan þau áhrif að verðlag hækkar sem bitnar á neytendum.226 Í brotinu getur til dæmis 

falist að keppinautar komi sér saman um verð, framleiðslumagn, viðskiptaskilmála eða 

markaðsskiptingu, sem er til þess fallið að valda öðrum fyrirtækjum og almenningi miklu 

tjóni.227 

Líkt og með markaðsmisnotkun getur ólögmætt samráð haft víðtæk og skaðleg áhrif á fjölda 

aðila, eins og sjá má í ákvörðun Samkeppnisráðs frá 30. mars 2001 í máli nr. 13/2001: 

Það er því ljóst að umfang hins ólögmæta samráðs fyrirtækjanna er til þess fallið að 

valda neytendum miklum skaða. Auk þess kunna samkeppnishömlur á umræddum 

markaði að hafa ýmiss konar óbein skaðleg áhrif á efnahagslífið og þjóðfélagið í 

heild, sem ekki verður nákvæmlega afmarkað. 

Þetta er kunnuglegt stef í umfjöllun á umfangi tjóns, ef litið er til ummæla Hæstaréttar í 

markaðsmisnotkunarmálunum varðandi „tjónið yrði ekki metið til fjár‟. Jafnframt er 

sönnunarstaða tjónþola samráðsbrota og markaðsmisnotkunar á ákveðinn hátt frábrugðin 

sönnunarstöðu tjónþola í öðrum skaðabótamálum. Tjónþolar beggja brotategundanna þurfa 

yfirleitt að reiða sig á að eftirlitsstjórnvald eða eftir atvikum dómstólar hafi tekið afstöðu til 

þess hvort sú háttsemi sem um er deilt brjóti gegn lögum.228 Eftir stendur að tjónþoli þarf samt 

 
226 Richard Whish og David Bailey, Competition Law (9. útg., Oxford University Press 2018) 3–4. 
227 Guðmundur Sigurðsson og Sonja Bjarnadóttir, „Umsögn Samkeppnisefirlitsins um tilskipun 2014/104/EB“ 

(Samkeppniseftirlitið 16. febrúar 2016) 2 <http://www.samkeppni.is/media/umsagnir-2016/Umsogn-4-2016-

Tilskipun-2014_104_ESB.pdf> skoðað 15. nóvember 2019. 
228 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir (n. 91) 196. 
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sem áður að sýna fram á tjón sitt og sanna orsakatengsl milli þess og hinnar saknæmu 

háttsemi.229 Tjónþoli þarf oftar en ekki að færa sönnur fyrir því ástandi, þá markaðsstöðu, það 

verðlag og svo framvegis, sem hefði gilt á umræddum markaði ef brotið hefði ekki átt sér stað. 

Sönnunargögn um þessi atriði eru yfirleitt í vörslum hins brotlega.230  

Til eru dæmi um að útreikningar tjóns af völdum ólögmæts samráðs hafi byggt á skiptingu 

ávinnings þeirra sem stóðu að brotinu, samanber  dóma Hæstaréttar frá 7. febrúar 2008 í málum 

nr. 142 og 143/2007 og dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2010 í máli nr. 244/2009. Þegar slík töluleg 

gögn liggja ekki fyrir verður vissulega barningur fyrir tjónþola að færa sönnur á fjárhæð tjónsins 

í einkamáli. 

Í ákveðnum tilvikum þegar sannað er að aðili hafi orðið fyrir tjóni, en ógerlegt er að sýna 

fram á nákvæmt umfang þess, geta dómstólar farið þá leið að dæma bætur að álitum.231  Segja 

má að sú aðferð tryggi með ákveðnum hætti réttaröryggi tjónþola og samrýmist vel 

sjónarmiðum um varnaðarhlutverki skaðabótaréttar. Þannig er ekki girt fyrir bótarétt tjónþola 

þrátt fyrir að hann geti ekki sýnt fram á nákvæma útreikninga og því hentar aðferðin vel vegna 

samráðsbrota, en ekki síður vegna markaðsmisnotkunar, þar sem erfitt getur verið fyrir tjónþola 

að nálgast gögn sem varða brotin.232 

Skilyrðin fyrir því að mögulegt sé að dæma bætur að álitum eru að sanna að tjóni hafi verið 

valdið með ólögmætum og saknæmum hætti, en aðstæður séu þannig að fjárhæð þess verði ekki 

sönnuð nákvæmlega. Dómstólar gera þá kröfu að tjónþoli tefli fram þeim gögnum sem honum 

er mögulegt. Sú krafa er skiljanleg í ljósi þess að annars er hætta á að tjónþoli fái hærri bætur 

en sem nemur raunverulegu tjóni. Slíkt myndi ganga gegn grundvallarreglu skaðabótaréttar, að 

tjónþoli eigi að fá fullar bætur fyrir tjón sitt, en ekki að gera hann betur settan.233 

Fróðlegt er að skoða dóm Hæstaréttar frá 18. janúar 2007 í máli nr. 654/2006. Málsatvik 

voru með þeim hætti að einstaklingurinn S stefndi olíufélagi til greiðslu skaðabóta vegna tjóns, 

sem hann taldi sig hafa orðið fyrir, vegna ólögmæts samráðs olíufélagsins við önnur olíufélög 

hér á landi. S beitti mismunandi aðferðum til að reyna sýna fram á tjón sitt, sem hann setti fram 

í aðalkröfu, varakröfu og þrautavarakröfu, en í þrautaþrautavarakröfu var farið fram á 

skaðabætur að álitum. Héraðsdómur sýknaði olíufélagið af aðal- og varakröfu en vísaði 

þrautavara- og þrautaþrautavarakröfu frá dómi. Héraðsdómurinn rökstuddi frávísun kröfunnar 

 
229 sama heimild 198. 
230 Jóna Björk Helgadóttir, „Eiga bætur vegna brota á samkeppnislögum að vera hærri en mat á tjóni?“ (2009) 62 

(1) Úlfljótur tímarit laganema 61, 65. 
231 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 208. 
232 Grétar Dór Sigurðsson, „Möguleikar á skaðabótum vegna brota á 10. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005“ (2009) 

62 (2) Úlfljótur tímarit laganema 97, 150. 
233 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 178) 208–209. 
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um bætur að álitum þannig, að það væri skilyrði að tjónþoli hefði gert allt sem í hans valdi stæði 

til að sýna fram á tjón sitt. Í málinu lá fyrir að S hefði hafnað því að fá dómkvadda matsmenn 

til að meta ætlað tjón sitt. S kærði frávísunarúrskurðinn til Hæstaréttar sem lagði fyrir 

héraðsdóm að taka þrautaþrautavarakröfuna til efnismeðferðar með eftirfarandi rökstuðningi:  

Að virtum öllum atvikum verður fallist á með sóknaraðila að líkur bendi ekki til að 

með matsgerð yrði unnt að koma málinu í þann búning að komast mætti hjá að 

dæma um kröfuna að álitum. Á sóknaraðili samkvæmt því rétt á að felldur verði 

efnisdómur á kröfuna. 

Héraðsdómur felldi efnisdóm í kjölfarið um skaðabætur að álitum að fjárhæð 15.000 kr., sem 

staðfest var í dómi Hæstaréttar frá 30. apríl 2008 í máli nr. 309/2007. Þetta mál er að mörgu 

leyti sérstakt og tjónþolar markaðsmisnotkunar geta eflaust í mörgum tilfellum stuðst við 

niðurstöðu þess. Hæstiréttur virðist slaka nokkuð á sönnunarkröfum til einstaklingsins enda 

fékk hann bætur að álitum án mikillar sönnunarfærslu af sinni hálfu. Hér hefur aðstöðumunur 

aðilanna vafalaust haft þýðingu, og ennfremur að um neytanda var að ræða gegn fyrirtæki.234 

Ekki var gerð krafa um matsgerð, en litið var til þess að olíufélagið bjó yfir flestum þeim 

upplýsingum sem skiptu máli við mat á fjárhæð tjónsins, sem þeir létu ekki af hendi.  

Niðurstaða dómsins opnar á möguleika tjónþola að fá dæmdar bætur að álitum þegar 

sönnunarstaða hans um nákvæma fjárhæð virðist nánast ómöguleg. Líta verður þó til þess að 

bótafjárhæðin sem var metin að álitum var aðeins brot af aðalkröfu, eða um 7%. Hafa ber einnig 

hugfast að sönnun á orsakatengslum milli, annars vegar hinnar ólögmætu og saknæmu háttsemi 

og hins vegar tjónsins, þarf að vera hafin yfir skynsamlegan vafa svo bætur að álitum komi til 

greina. 

Erfið staða tjónþola þegar kemur að skaðabótamálum vegna samkeppnisbrota hefur verið 

viðurkennd af hálfu Evrópusambandsins. Farin var sú leið að tryggja réttarstöðu þeirra með 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 104/2014.235 Tilskipunin hefur ekki verið innleidd í 

íslenskan rétt en hún er enn til skoðunar hjá sameiginlegu EES-nefndinni varðandi hvort og 

hvernig eigi að innleiða hana í EES-rétt.236 Í formála tilskipunarinnar er tekið fram að til þess 

að tryggja skilvirka einkaréttarlega framkvæmd og sakamála- og stjórnsýsluréttarlega 

framkvæmd af yfirvöldum, er nauðsynlegt að báðar leiðir verki gagnkvæmt á hvora aðra til að 

 
234 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (Codex 2009) 253. 
235 Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 

on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law 

provisions of the Member States and of the European Union [2014] OJ L 349/1 
236 „European Free Trade Association“ <https://www.efta.int/eea-lex/32014L0104> skoðað 28. nóvember 2019. 
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stuðla að hámarks skilvirkni samkeppnisreglna. Því sé nauðsynlegt að setja reglur sem samhæfa 

þessar tvær leiðir á heildstæðan og samræmdan hátt.237  

Í tilskipuninni eru nokkur ákvæði sem eru sérstaklega áhugaverð fyrir tjónþola af völdum 

markaðsmisnotkunar. Í 3. gr. er kveðið á um rétt til fullra bóta fyrir tjón, það er bætur fyrir 

raunverulegt tap og hagnaðarmissi auk vaxta af tjóninu. Í 5. og 6. gr. er kveðið á um reglur sem 

gera tjónþola auðveldara fyrir að afla sönnunagagna. Í 9. gr. er kveðið á um að aðildarríki skulu 

tryggja sönnunargildi endanlegra úrlausna þar til bærra stjórnvalda.238 

Ákvörðun um fjárhæð bóta er fjallað um í 17. gr. Þar segir í 1. mgr. að aðildarríki skuli 

tryggja að réttarfarsreglur um sönnunarbyrði séu ekki á þann veg að sönnun á umfangi tjóns sé 

sérstaklega erfið eða útiloki rétt tjónþola til þess að sækja sér bætur. Einnig er kveðið á um að 

dómstólar aðildarríkja skuli hafa heimild til að dæma bætur að álitum ef sýnt þykir að tjónþoli 

hafi raunverulega beðið tjóns, en sérstaklega erfitt eða útilokað sé að sanna umfang tjóns vegna 

skorts á sönnunargögnum. Í 2. mgr. segir að löglíkur skuli vera fyrir þvi að samráðsbrot hafi 

valdið tjóni. Þá er í 3. mgr. kveðið á um að dómstólar skuli eiga rétt á því að óska eftir aðstoð 

samkeppnisyfirvalda við að meta bótafjárhæðina.  

Nokkrar efasemdaraddir voru um ágæti tilskipunarinnar og hvort hún myndi opna á flóðgátt 

einkamála þar sem dómstólar myndu neyðast til að dæma bætur.239 Ekki liggur nákvæmlega 

ljóst fyrir um áhrif tilskipunarinnar á einkaréttarlega framkvæmd skaðabótamála vegna 

samkeppnisbrota innan Evrópusambandsins. Framkvæmdarstjórn ESB mun skila skýrslu til 

Evrópuþingsins fyrir 27. desember 2020 um framgang tilskipunarinnar.240 Því hefur hins vegar 

verið haldið fram að áhrif tilskipunarinnar hafi ekki verið eins mikil og talið var, því dómstólar 

aðildarríkjanna hafi þegar verið að dæma skaðabætur vegna samkeppnisbrota nokkuð 

reglulega.241 Af tilskipuninni má þó skýrlega sjá að hún tryggir réttarstöðu tjónþola 

samkeppnisbrota í skaðabótamálum. 

Líkt og ritgerð þessi ber með sér er afar vandasamt fyrir tjónþola markaðsmisnotkunar að 

fá tjón sitt bætt í einkamáli. Jafnvel þó olíusamráðsmál Hrd. 309/2007 opni á möguleika 

tjónþola markaðsmisnotkunar að fá skaðabætur að álitum, þá er réttarstaða þeirra samt erfið að 

mörgu leyti. Höfundur telur að með sambærilegri lagasetningu og tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins nr. 104/2014 væri hægt að tryggja réttarstöðu tjónþola þegar kemur að viðskiptum með 

 
237 6. mgr. formála tilskipunar 2014/104/ESB; OJ 2014, L349, bls. 1 
238 Sem dæmi úrlausnir Samkeppniseftirlitsins. 
239 Magnus Strand, Vladimir Bastidas og Marios C Iacovides, EU Competition Litigation: Transposition and 

First Experiences of the New Regime (Bloomsbury Publishing 2019) 5–6. 
240 Sbr. 20. gr. tilskipunar 2014/104/ESB; OJ 2014, L349 
241 Ian S Forrester, „The Role of the CJEU in Interpreting Directive 2014/104/EU on Antitrust Damages 

Actions“ (2017) 18 (1) ERA Forum 67, 68. 
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fjármálagerninga. Með samskonar ákvæðum og reifuð voru hér að framan væri hægt að greiða 

aðgang tjónþola að nauðsynlegum sönnunargögnum. Ennfremur væri sönnun varðandi fjárhæð 

tjónsins einfölduð. Einnig væri gengið langt í að tryggja réttarstöðu tjónþola ef lögfest væri að 

löglíkur væru fyrir því að markaðsmisnotkun hefði valdið tjóni. Með því móti væri 

sönnunarstaða tjónþola einfölduð varðandi orsakatengsl, þar sem hinn brotlegi þyrfti að sanna 

að háttsemin hafi ekki valdið því tjóni sem bóta væri krafist fyrir.   
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6. Niðurstöður og lokaorð 

Erfitt er að telja upp með tæmandi hætti birtingarmynd brota gegn banni við markaðsmisnotkun 

og það tjón sem getur myndast í kjölfarið. Í íslenskum lögum er ekki að finna fyrirfram ákveðna 

leið um það hvernig tjónþolar skuli bera sig að þegar þeir telja sig hafa orðið fyrir fjártjóni 

sökum markaðsmisnotkunar. Markmiðið með ritgerðinni var því að greina hver séu þau 

einkaréttarlegu úrræði sem standa tjónþolum til boða vegna markaðsmisnotkunar. 

Tjónþoli getur verið í þeirri stöðu að þurfa velja þær efnisreglur sem eiga undir í málinu til 

að framfylgja kröfu sinni. Sökum þess er mikilvægt að skilja hvaða háttsemi kemur til álita um 

hvort hún falli undir bann við markaðsmisnotkun eins og farið er yfir í kafla 2.3. Áður en 

möguleg úrræði koma til skoðunar, er einnig mikilvægt að gera greinarmun á því hvort 

samningssamband sé á milli tjónþola og hins meinta brotamanns eða ekki. 

Niðurstöður við greiningu á því réttarsambandi sem getur myndast milli tjónþola og 

brotamanns sýna að litlar líkur eru að samningssamband teljist hafa stofnast milli aðila. Stafar 

það af eðli viðskipta á skipulegum verðbréfamörkuðum og MTF. Rökstutt er að tjónþoli geti 

ekki valið úrræði skaðabóta utan samninga þegar hann hefur ráðstafað hagsmunum sínum með 

samningi. Í þeim tilfellum verður tjónþoli að velja úrræði samningaréttar eða eftir atvikum 

kröfuréttar. Talið er að samningaréttur sé yfirleitt ekki hentug leið, en helst kæmi til álita að 

beita 30. gr. sml. Þegar kemur að kröfurétti var niðurstaðan sú að hagfelldast væri að krefjast 

riftunar og vangildisbóta samhliða. Sú leið er þó aðeins tæk þegar um samningssamband er að 

ræða og aðili hefur ekki haft fjárhagslegan ávinning af gerð samningsins. 

Af ofangreindu má leiða að úrræði samninga- og kröfuréttar sé aðeins hægt að beita í 

takmarka tilvikum, en veita þó tjónþolum möguleika á að leita réttar síns telji þeir sig hafa orðið 

fyrir skaða af völdum markaðsmisnotkunar. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar var hvort að skaðabætur utan samninga sé það 

einkaréttarlega úrræði sem hagnýtast er fyrir tjónþola til að fá tjón sitt bætt vegna 

markaðsmisnotkunar. Niðurstöður fjórða kafla sýna að skaðabætur utan samninga sé það úrræði 

sem tjónþolar myndu í flestum tilvikum reiða sig á. Hins vegar eins og sýnt var fram á er 

sönnunarstaða tjónþola afar þungbær þegar kemur að skilyrðum skaðabótaábyrgðar. 

Hvað varðar sönnun á saknæmi virðast tjónþolar mjög háðir úrlausnum eftirlitsstofnanna 

og dómstóla. Vegna skorts á aðgengi að sönnunargögnum er sönnunarfærsla tjónþola ýmsum 

vandkvæðum bundin. Nægjanlegt er hins vegar að byggja staðhæfingar um saknæma háttsemi 

markaðsmisnotkunar á tilvísun til refsidóma, að því leyti sem byggt er á sakarefni þeirra 

samanber Hrd. 845/2017 (Samtök sparifjáreigenda). 
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Af framangreindum dómi má draga þá ályktun að ekki sé slakað á kröfum til sönnunar um 

orsakatengsl. Sýna þarf fram á að það sé hafið yfir skynsamlegan vafa að markaðsmisnotkunin 

hafi valdið tjóni. Hugsast getur að Hæstiréttur hefði slakað á kröfum til sönnunar á nákvæmu 

umfangi tjónsins ef sönnun á orsakatengslum hefði verið fullnægjandi. Bíða þarf frekari 

dómaframkvæmdar til þess að sjá skýrari línur á skilyrðum skaðabótaábyrgðar í einkamálum 

vegna markaðsmisnotkunar. 

Dreginn var upp samanburður við samkeppnisrétt í fimmta kafla og sýnt fram á sambærilega 

réttarstöðu tjónþola vegna samráðsbrota. Talið er að Hæstiréttur geri sömu kröfur til sönnunar 

á skilyrðum skaðabótaábyrgðar þegar kemur að einkamáli, annars vegar vegna samráðsbrota 

og hins vegar markaðsmisnotkunar. Hæstiréttur hefur slegið því föstu að bótaréttur sé fyrir 

hendi vegna samráðsbrota. Ennfremur hefur Hæstiréttur dæmt bætur að álitum, þar sem slakað 

hefur verið á sönnunarkröfum á umfangi tjóns vegna erfiðrar sönnunarstöðu tjónþola. 

 Í kafla 2.4.2. var því velt upp hvort of mikið bil hefði myndast í evrópuvæðingu reglna milli 

opinberra mála og einkamála með tilliti til markaðsmisnotkunar. Viðskipti á fjármálamörkuðum 

verða sífellt alþjóðlegri og stefnt var að frekari samræmingu viðurlaga milli aðildarríkja með 

tilkomu MAR og MAD II. Hins vegar er ekkert regluverk sem tekur á einkaréttarlegri 

framkvæmd vegna markaðsmisnotkunar. Réttarstaða tjónþola getur því verið mjög misjöfn eftir 

því í hvaða lögsögu réttindi hans tilheyra. 

Hægt væri hvoru tveggja að samræma einkaréttarlega framkvæmd aðildarríkja og tryggja 

réttarstöðu tjónþola markaðsmisnotkunar með lagasetningu sambærilegri tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins nr. 104/2014. Með því væri hægt að auðvelda tjónþolum aðgengi að 

sönnungargögnum og einfalda sönnun varðandi fjárhæð tjóns. Jafnframt ef lögfest væri að 

löglíkur skyldu vera fyrir því að markaðsmisnotkun hefði valdið tjóni, væri verið að snúa 

sönnunarbyrðinni yfir á þann brotlega. Hinn brotlegi þyrfti þá að sanna að háttsemin hafi ekki 

valdið því tjóni sem bóta væri krafist fyrir. 

Lagaumhverfi fjárfesta á fjármálamarkaði gerir það að verkum að erfitt er að sækja bætur 

fyrir tjón af völdum markaðsmisnotkunar, fræðilega séð er það hins vegar hægt. Tryggja mætti 

réttarstöðu tjónþola með frekari lagasetningu. Varasamt er þó að ganga of langt í slaka til handa 

tjónþolum.  Hafa ber í huga að það er einstaklega vandasamt að setja fram staðlaða mælingu á 

fjárhæð tjónsins. Fjármálamarkaðir eru ekki áhættulaust umhverfi, hugmyndin ætti því ekki að 

vera að endurheimta sérhvert tjón að fullu, heldur frekar að vega á móti þeim sem hafa orðið 

fyrir hvað mestu tjóni. Hagnýt og virk einkaréttarleg úrræði eru mikilvæg viðbót við 

refsiviðurlög af hálfu hins opinbera í framfylgd laga gegn markaðsmisnotkun.   
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