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Útdráttur  
 

Meginmarkmiðið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á það hvort að öflun eða ráðstöfun 

fjármálagerninga á grundvelli ráðleggingar eða hvatningar geti talist innherjasvik samkvæmt 3. 

mgr. 8. gr. Regulation (EU) Nr. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16. 

apríl 2014 on market abuse (MAR), jafnvel þótt viðkomandi búi ekki yfir innherjaupplýsingum.  

 Í 3. mgr. 8. gr. MAR, segir að ef móttakandi ráðleggingar eða hvatningar sem er á grundvelli 

innherjaupplýsinga, aflar eða ráðstafar fjármálagerningi gerist hann sekur um innherjasvik.  

Álitaefnið er tilkomið vegna nýlegs dóms Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-444/2018 frá 15. febrúar 

2019.  Markmið ritgerðarinnar lýtur að því að leiða í ljós hvort að bannið við innherjasvikum nái 

til þeirra sem er ráðlagt á grundvelli innherjaupplýsinga.  Eftir skoðun á fyrirliggjandi 

lögskýringargögnum og skrifum fræðimanna um málefnið, hefur höfundur þessarar ritgerðar 

komist að þeirri niðurstöðu að bannið við innherjasvikum samkvæmt MAR nái til þeirra sem 

ráðlagt er á grundvelli innherjaupplýsinga, samkvæmt 3. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar þrátt fyrir að 

viðkomandi móttakandi búi ekki yfir innherjaupplýsingum.  Í ritgerðinni er þeirri spurningu velt 

upp hvort að reglugerðin gangi of langt varðandi bannið við innherjasvikum.  Út frá markmiði 

bannsins við innherjasvikum er komist að þeirri niðurstöðu að með reglugerðinni sé verið að ganga 

töluvert lengra en áður hefur verið gert í innherjasvikamálum og verður þar um réttarbót að ræða  

að mati höfundar. 
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Abstract  
 
The main purpose of the work presented in this BA thesis is to debate whether the act of gathering 

or providing information on financial instruments, based on recommendations or inducement, 

could be defined as illegal insider dealing according to Paragraph 3 Article 8 of Regulation (EU) 

No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse 

(MAR), even if the relevant person is not considered in possession of inside information. It is 

stated in the abovementioned Article of MAR that the act of acquiring or disposing of financial 

instruments due to the receipt of recommendations or inducement based on inside information, 

shall be considered illegal insider dealing. This particular legal issue has arisen following judgment 

no. S-444/2018 of the District Court of Reykjavík, dated 15 February 2019.  The main purpose of 

the work presented in this thesis is to examine whether the ban on insider dealings includes persons 

that have received advice based on inside information. After careful review of available 

preparatory work and scholarly literature on the subject, the author concludes that the ban on 

insider dealings according to MAR does include persons who have been advised on the basis of 

inside information, according to Paragraph 3 Article 8 of MAR, even though the recipient of the 

advice does not possess inside information. The thesis also poses the question whether MAR is 

too extensive when it comes to the ban on insider dealings. Considering the purpose of the ban on 

insider dealings, the conclusion of this thesis is that the Regulation is more extensive than previous 

measures on insider dealings, and that this is a welcome improvement. 
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1. Inngangur  
 

Meginmarkmiðið með þessari ritgerð er að skoða bannið við innherjasvikum1 út frá reglugerð 

Evrópuþingsins og -ráðsins um markaðssvik nr. 596/2014 (hér eftir MAR).2  Stuðst verður við 

reglur stofnunarinnar sem hérlend löggjöf á sviði verðbréfaviðskipta hefur að mestu leyti mótast 

af.  Litið verður til dómaframkvæmdar með hliðsjón af reglugerðinni, jafnframt verður stuðst við 

skrif fræðimanna eftir því sem við á.  Í þessari ritgerð verður hugtakið notkun skoðað í samhengi 

við „misnotkun innherjaupplýsinga“.  

Við innleiðingu MAR í íslenskan rétt verður texti hennar þýddur og reglugerðinni síðan veitt 

lagagildi með tilvísun í sett lög á Alþingi og er óhjákvæmilegt að innherjasvikaákvæði núgildandi 

verðbréfaviðskiptalaga nr. 108/2007 (hér eftir vvl) verði aðlagað að MAR en innleiðing hennar 

felur ekki í sér miklar efnislegar breytingar.  Í kjölfarið verður tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins 

frá 28. janúar 2003 um innherjaviðskipti og markaðsmisnotkun (hér eftir MAD)3 felld á brott.           

Í reglugerðinni er gerður greinarmunur á innherjasvikum samkvæmt 8. gr. og ólögmætri miðlun 

innherjaupplýsinga4 samkvæmt 10. gr. sömu reglugerðar.  Í 1. mgr. 123. gr. núgildandi vvl. er ekki 

gerður greinarmunur á innherjasvikum og ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga.  Spurning er því 

hvort að ákvæðið komi til með að taka breytingum með innleiðingu MAR og innherjasvikin komi 

þar með einungis til með að eiga við um „insider dealing“ en ekki við ólögmæta miðlun.  Í 

ritgerðinni er því megináhersla lögð á umfjöllun um bannið við innherjasvikum samkvæmt 8. gr. 

MAR en ekki verður fjallað frekar um ólögmæta miðlun í ritgerðinni.  Meginregla bannsins við 

innherjasvikum er sú að aðila sem býr yfir innherjaupplýsingum er bannað að misnota þær og 

skipti þá ekki máli hvernig hann komst yfir þær samkvæmt 1. mgr. 8. gr.  Einnig er innherja 

óheimilt að ráðleggja eða hvetja þriðja aðila á grundvelli innherjaupplýsinga samkvæmt 2. mgr. 

sama ákvæðis.  Í 3. mgr. 8. gr. MAR, segir að ef móttakandi ráðleggingar eða hvatningar sem er á 

grundvelli innherjaupplýsinga, aflar eða ráðstafar fjármálagerningi gerst hann sekur um 

 
1 Á ensku: „insider dealing“. 
2 Regulation (EU) Nr. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16. apríl 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. 
3 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun 
(markaðssvik). 58/2006 EES-viðbætir við Stjtíð EES 36. 
4 Á ensku: „selective disclosure“. 
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innherjasvik samanber 1. mgr. 8. gr.  Í núgildandi vvl. er eingöngu skýrt refsiákvæði fyrir háttsemi 

þess sem ráðleggur eða hvetur og er  það að finna í  3. tl. 1. mgr. 123. gr. vvl.  Ekki er getið um 

háttsemi móttakanda upplýsinganna þegar hann aflar eða ráðstafar fjármálagerningi á grundvelli 

þeirra. Rannsóknarspurning mín hljóðar því svo: Getur öflun eða ráðstöfun fjármálagerninga á 

grundvelli ráðleggingar eða hvatningar talist innherjasvik, jafnvel þótt viðkomandi búi ekki yfir 

innherjaupplýsingum?  Álitaefni þetta er tilkomið vegna nýlegs dóms Héraðsdóms Reykjavíkur 

nr. S-444/2018 frá 15. febrúar 2019 (Icelandair-málið).5  Í Icelandair-málinu voru aðilar sem 

höfundur mun koma til með að nefna K1 og  K2 í þessari ritgerð ákærðir fyrir innherjasvik og K3 

sem var ákærður fyrir hlutdeild í innherjasvikabroti K2. 

Markmið bannsins við innherjasvikum er sett til að auka traust fjárfesta á fjármálamörkuðum 

og tryggja þannig heildarvirkni á þessum mörkuðum.6  Innherjasvik koma þannig í veg fyrir fullt 

og eðlilegt gagnsæi á markaði sem er meginforsendan fyrir viðskiptum aðila á heildstæðum 

fjármálamörkuðum.7 Samkvæmt 1. ml. 23. tl. formála MAR þá felur kjarni innherjasvika í sér 

ósanngjarnt forskot aðila sem býr yfir innherjaupplýsingum fram yfir almenna fjárfesta sem búa 

ekki yfir sömu upplýsingum.   

Umfjölluninni er skipt upp með þeim hætti að í öðrum kafla er farið yfir þróun bannsins við 

innherjasvikum, annars vegar á Íslandi og hins vegar í Evrópurétti.  Jafnframt verður vikið að þeim  

breytingum sem í vændum eru hér á landi með tilkomu MAR varðandi bannið við innherjasvikum.  

Í þriðja kafla er skoðað hvaða háttsemi fellur undir bannið við innherjasvikum meðal annars með 

hliðsjón af 1. mgr. 8. gr. MAR og er í því sambandi farið nánar í hugtakið innherjaupplýsingar í 

kafla 3.2.  Til að upplýsingar teljist innherjaupplýsingar í skilningi laga um verðbréfaviðskipti 

þurfa þær að uppfylla fjögur skilyrði sem fjallað er nánar um í kaflanum.  Einnig eru lykilþættir 

skoðaðir sem snúa að því hvort viðskipti innherja geti fallið undir bannið við innherjaviðskiptum 

samkvæmt 8. gr. MAR.   

 
5 Hér eftir vísað til sem Icelandair-málið. 
6 Regulation (EU) Nr. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16. apríl 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, 2 tl formálans, Sjá einnig; 
12. tl formála ; Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og 
markaðsmisnotkun (markaðssvik). 58/2006 EES-viðbætir við Stjtíð EES 36. 
7 Regulation (EU) Nr. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16. apríl 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, 7. tl formálans, Sjá einnig; 
15. tl formála ; Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og 
markaðsmisnotkun (markaðssvik). 58/2006 EES-viðbætir við Stjtíð EES 36. 
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Í fjórða kafla er gerð grein fyrir Icelandair-málinu en þar var í fyrsta skipti refsað fyrir 3. tl. 1. 

mgr. 123. gr. vvl. og var aðili  dæmdur fyrir hlutdeild á grundvelli sama ákvæðis.  Í undirkafla 4.2. 

er því velt upp hvort að niðurstaðan í málinu hefði hugsanlega verið önnur hefði  MAR verið 

innleidd í íslenskan rétt á þeim tíma.  Að endingu í 5.kafla eru lokaorð tekin saman og gerð  grein 

fyrir helstu niðurstöðum.  

 

2. Þróun bannsins við innherjasvikum  
 

2.1. Áhrif aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið á bannið við 

innherjasvikum 

Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir EES) var stofnað árið 1994 með samningi milli aðildarríkja 

Fríverslunarbandalags Evrópu (hér eftir EFTA)8 og Evrópubandalagsins (hér eftir ESB). Fengu 

EFTA-ríkin þar með aðild að innri markaði ESB. Samkvæmt 1. gr. laga nr. 2/1993 er 

meginmarkmið EES-samningsins m.a að mynda einsleitt evrópskt efnahagssvæði, sem tekur til 

allra aðildarríkja ESB auk EFTA-ríkjanna.9  Vegna aðildar Íslands að EES var samningurinn bæði 

fullgiltur og lögfestur með lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið og í framhaldi af því 

voru samþykkt lög nr. 9/1993 um verðbréfaviðskipti.  Þar var  höfð hliðsjón af löggjöf 

nágrannalandanna en þeim var gert að aðlaga landsrétt sinn tilskipun ráðs Evrópubandalagsins nr. 

1989/592/EBE frá 13. nóvember 1989 (hér eftir innherjatilskipunin frá 1989).10   

 

2.1.1. Innherjatilskipunin frá 1989 

Innherjatilskipunin frá 1989 lýsti tiltekin innherjaviðskipti ólögmæt og í formála hennar var að 

finna markmið tilskipunarinnar sem fól í sér samræmt regluverk á milli aðildarríkjanna.  Áður 

höfðu aðildarríkin engar almennar reglur í gildi sem bönnuðu innherjasvik og þær reglur sem giltu 

voru ólíkar milli aðildarríkjanna.11 Innherjatilskipunin innihélt lágmarksreglur varðandi 

 
8 Á ensku: „European Free Trade Association“. 
9 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar: Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu laga (JPV 
2008) 321, Fjögur ríki eru aðilar að Fríverslunarsamtökum Evrópu, EFTA: Ísland, Noregur, Liechtenstein og Sviss. 
Sviss er ekki aðili að EES-samningnum. 
10 Tilskipun ráðsins frá 13. nóvember 1989 um samræmingu á reglum um innherjaviðskipti (89/592/EBE). L 
334/1989 Stjtíð EB 30. 
11 Sjá: formála tilskipunarinnar. 
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innherjalöggjöf aðildarríkja ESB og EES, einnig var aðildarríkjum heimilt að setja strangari reglur 

í landslög sín, sbr. 6. gr.12  Í tilskipuninni er aðaláherslan lögð á skilgreiningu og ólögmæti 

innherjaviðskipta, í henni er sérstaklega getið um hve mikilvægt það sé talið að aðildarríkin 

samræmi ákvæði laga á þessu sviði.  Samkvæmt tilskipuninni fól hún í sér að vernda þyrfti tvenns 

konar hagsmuni, trúverðugleika markaðarins og hagsmuni fjárfesta.  Innherjatilskipunin gerði ráð 

fyrir í 1. mgr. 1. gr. að eingöngu upplýsingar sem væru líklegar til að hafa „þýðingarmikil áhrif“ 

teldust innherjaupplýsingar.13  Ísland skuldbatt sig með undirritun sinni að ESS-samningnum að 

laga landsrétt að tilskipuninni sbr. 100. gr. a-lið. stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu.   

Í 2. gr.  laga nr. 20/1989 um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði var að finna fyrsta 

lagaákvæðið sem vísaði til bannsins við innherjasvikum14 en þar var þess krafist að þeir sem 

byggju yfir óopinberum trúnaðarupplýsingum um útgefanda sem líklegar væru til að hafa „veruleg 

áhrif“ ef þær væru gerðar opinberar, að í þeim tilfellum væri óheimilt að ráðstafa eða afla 

fjármálagerningum.15   

Í kjölfar innleiðingar innherjatilskipunarinnar frá 1989 var hugtakinu trúnaðarupplýsingar 

breytt við gildistöku laga um verðbréfaviðskipti nr. 9/1993.  Í kjölfarið var ekki lengur gerð krafa 

til þess að upplýsingar væru líklegar til að hafa „veruleg áhrif“ á markaðsverð til að teljast 

innherjaupplýsingar í skilningi þeirra.  Í 22. gr. laganna var kveðið á um að til að upplýsingar 

myndu skilgreinast sem trúnaðarupplýsingar þyrftu þær að vera líklegar til að hafa áhrif á 

markaðsverð verðbréfanna ef opinberar væru.  Með lögunum voru innherjaákvæðin gerð ítarlegri 

og skilvirkari sbr.  1. til 3. tl. 1. mgr. 23. gr. en þar tilgreint hvað innherja væri óheimilt að gera 

byggi hann yfir innherjaupplýsingum.  Samkvæmt 1. tl. er þeim sem ákvæðið tekur til óheimilt að 

nýta trúnaðarupplýsingar, „beint eða óbeint“, til „öflunar eða ráðstöfunar“ verðbréfanna sjálfum 

sér eða öðrum til hagsbóta.  Með orðalaginu „beint eða óbeint“ var átt við að viðkomandi, eða 

einhver fyrir hans hönd, nýti sér  trúnaðarupplýsingar sér eða öðrum til hagnaðar.  Einnig er átt við 

 
12 Tilskipun ráðsins frá 13. nóvember 1989 um samræmingu á reglum um innherjaviðskipti (89/592/EBE). L 
334/1989 Stjtíð EB 30. 
13 Á ensku: „significant effect“. 
14 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 41. 
15 Lög um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði nr. 20/1989, ákvæðið var svohljóðandi: Sérhverjum þeim aðila, sem 
býr yfir trúnaðarupplýsingum um útgefanda markaðsverðbréfa eða um önnur atriði sem ekki hafa verið gerð opinber 
en líklegar eru til þess að hafa veruleg áhrif á markaðsverð bréfanna ef opinberar væru, er óheimilt að kaupa eða 
selja viðkomandi verðbréf fyrir eigin reikning eða reikning vandamanna sinna í þeim tilgangi að hagnast eða forðast 
fjárhagslegt tjón. Hann má heldur ekki veita öðrum aðila vitneskju byggða á trúnaðarupplýsingum sem ætla verður 
látna í té í því skyni að sá aðili hagnist eða forðist fjárhagslegt tjón með kaupum eða sölu verðbréfanna. Ákvæði 
þetta tekur jafnt til einstaklinga sem lögaðila. 
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með orðalaginu „afla eða ráðstafa“ hvers konar háttsemi á við um fjármálagerninga en ekki 

einungis bein kaup eða sölu þeirra, tók þetta mið af 1. mgr. 2. gr. innherjatilskipunarinnar.            

Með orðalaginu um hagsbætur var átt við beinan hagnað eða að forðast fjárhagslegt tjón.16  Í  2. tl. 

er lagt bann við að láta þriðja aðila trúnaðarupplýsingar í té, það á þó ekki við séu upplýsingar 

veittar í eðlilegu sambandi og verður að meta þær aðstæður sjálfstætt í hverju tilviki fyrir sig.            

Í 3. tl. laganna er aðila sem býr yfir trúnaðarupplýsingum bannað að hvetja eða ráðleggja þriðja 

aðila  að afla verðbréfa eða ráðstafa þeim á grundvelli upplýsinganna. 

  Í 24. gr. laganna þá var í fyrsta skipti gerð grein fyrir öðrum innherja þótt að hugtakið sé ekki 

nánar skilgreint17 og var það í samræmi við innherjatilskipunina frá 1989.  Þar með var gerð sú 

krafa að þriðji aðili sem hefði vitað eða mátt vita að um trúnaðarupplýsingar væri að ræða gerðist 

brotlegur samkvæmt 23. gr. laganna nýti hann sér upplýsingarnar sér eða öðrum í hag,18 skipti þá 

ekki máli með hvaða hætti hann hefði fengið vitneskju um trúnaðarupplýsingar.  Í athugasemdum 

með frumvarpinu kemur fram að meðferð trúnaðarupplýsinga taki almennt til viðskipta á 

verðbréfamarkaðnum, var þessi breyting þýðingarmikill liður í því að viðskipti njóti þess trausts 

sem telja verður að sé nauðsynlegt að tryggt sé í lögum.19   

Með lögum nr. 163/2000 um breytingu á lögum nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti var 

hugtakið innherji skilgreint sérstaklega í 2. gr. frumvarpsins. Þar er gerður greinar munur á 

fruminnherjum og öðrum innherjum, voru þeir síðar nefndu síðan nánar skilgreindir í tímabundinn 

innherja og annan innherja.20  Skipti þá engu máli hvernig aðilar komust yfir upplýsingarnar, en 

skilyrðið var að viðkomandi þurfti að hafa vitað eða mátt vita að um trúnaðarupplýsingar væri að 

ræða. Einfalt gáleysi, t.d. vanþekking á lögum eða reglum hefði ekki verið tekið gilt sem 

afsökunarástæða gerðist aðili sekur um innherjasvik.  Var þetta ákvæði sett inn  til að auka aðhald 

að innherjum, traust á fjármálamarkaði og trúverðugleika markaðarins almennt.  Einnig var lagt til 

að gera ákvæði um misnotkun trúnaðarupplýsinga skýrari og markvissari í framkvæmd, þar var 

tekið út það skilyrði að innherjaviðskipti yrðu að vera innherjanum sjálfum eða öðrum til hagsbóta.    

 

 
16 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 11 - 11. mál, almennar athugasemdir með 1. tl. 23. gr. 
17 Lög um verðbréfaviðskipti nr. 9/1993, ákvæðið var svohljóðandi; Öðrum aðilum en um getur í 1. mgr. 23. gr., 
sem hlotið hafa vitneskju um trúnaðarupplýsingar, er óheimilt að nýta þær með þeim hætti sem þar segir, enda hafi 
þeir vitað eða mátt vita hvers eðlis upplýsingarnar voru. 
18 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 11 - 11. mál, Sjá almennar athugasemdir með 1. mgr. 24. gr. 
19 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 1282 - 702. mál. 
20 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 251 - 223. mál. 
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2.1.2. Breytingar á innherjasvikaákvæði laganna  

Með vaxandi umsvifum á fjármálamörkuðum hérlendis kom í ljós að nauðsynlegt var að útvíkka 

gildissvið þágildandi laga um verðbréfaviðskipti.  Voru þá sett lög nr. 35/1998 um breytingu á 

lögum nr. 13/1996, var þá gildissvið reglna um innherjaviðskipti víkkað og reglurnar látnar ná 

jafnframt til viðskipta sem áttu sér stað utan skipulegra verðbréfamarkaða.   

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 29. október 2001 í máli nr. S-601/2001                                        

(Skeljungsmálið)21 voru  málavextir þeir að  G stjórnarmaður Skeljungs hf., var ákærður fyrir að 

hafa nýtt sér innherjaupplýsingar vegna viðskipta með hlutabréf í Skeljungi sbr. 1. tl. 31. gr. laga 

nr. 13/1996.  Gaf hann þá skýringu að 15. júní árið 1999 hefði hann fengið greiddar slysabætur frá 

tryggingarfélagi og að hann hefði notað hluta þeirra til að kaupa hlutabréf í félaginu en afgang 

bótanna hefði hann notað í félag sonar síns.  Einnig hafi honum þótt það eðlilegt að fjárfesta í 

félaginu þar sem að hann hafi verið stjórnarmaður í Skeljungi.  En síðan hafði félag sonar hans 

þurft á meira fjármagni að halda og þá hafi hann selt bréf sín í Skeljungi til að láta meira fé í 

félagið.  Taldi því dómurinn að skýring stjórnarmanns í Skeljungi hf. á kaupum bréfanna hafi verið 

trúverðug og hann hafi ekki notað innherjaupplýsingarnar til þess að kaupa hlutabréfin til þess að 

hann eða aðrir myndu hagnast á þeim.  Í kjölfar Skeljungsmálsins með lögum nr. 39/2002 um 

breytingu á lögum nr. 13/1996 var gerð breyting á innherjasvikaákvæði laganna til þess að taka af 

öll tvímæli um að þeim sem búa yfir trúnaðarupplýsingum sé óheimilt að afla verðbréfa eða 

ráðstafa þeim verðbréfum sem trúnaðarupplýsingar tengjast, óháð því hvort um ásetnings- eða 

gáleysisbrot er að ræða.22  Felld voru á brott úr lögum orðalagið um að innherji þyrfti að hafa  „nýtt 

upplýsingar“ til að gerast sekur um innherjasvik.  Þar var talið að orðalagið „nýta ... til öflunar“ 

fæli í sér að beinn og eindreginn ásetningur væri forsenda refsinæmis vegna brota gegn ákvæðinu 

samanber niðurstöðu héraðsdóms í málinu.23  Með fyrrnefndri lagabreytingu voru tekin af öll 

tvímæli um þá meginreglu laga að gáleysi sé nægileg forsenda refsinæmis vegna brota á 

sérlögum.24   

 

 

 
21 Hér eftir Skeljungsmálið. 
22 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 527 - 363. mál, Athugasemdir við lagafrumvarpið. 
23 sama heimild. 
24 sama heimild, 3. ml. 1. gr. frumvarpsins. 
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Árið 2003 voru sett ný heildarlög um verðbréfaviðskipti nr. 33/2003 og í 1. mgr. 43. gr.  

frumvarpsins var hugtakið innherjaupplýsingar tekið upp eins og við þekkjum það í dag, í stað 

hugtaksins trúnaðarupplýsingar.  Í lögunum segir að innherjaupplýsingar skýri betur hvaða 

háttsemi bannið um innherjasvik nái til.  Hins vegar gat hugtakið trúnaðarupplýsingar valdið þeim 

misskilningi að ákvæðið tæki til allra þeirra upplýsinga sem voru bundnar þagnarskyldu, án tillits 

til þess hvort slíkar upplýsingar væru líklegar til að hafa áhrif á verð viðkomandi 

fjármálagerninga.25  Gildissvið laganna var víðtækara en tilskipun ESB um innherjaviðskipti og 

þá einnig miðað við sambærilega löggjöf í nágrannalöndunum.26 

 

2.2. Innleiðing markaðssvikatilskipunarinnar og áhrif hennar á bannið við innherjasvikum 

Með MAD var tekið upp nýtt og mun ítarlegra innleiðingarferli og varð þá minna svigrúm fyrir 

aðildarríkin til að setja sérreglur og þar með féll innherjatilskipunin frá 1989 úr gildi.27  Ekki voru 

gerðar víðtækar efnislegar breytingar á lagaákvæðum um innherjasvik og markaðsmisnotkun,28 

heldur var markmiðið með breytingunum að skilgreina betur þá þætti laganna sem varða 

markaðssvik og gera þá skýrari.  Samkvæmt 12. tl. formála tilskipunarinnar þá teljast innherjasvik 

og markaðsmisnotkun til markaðssvika, en þau koma í veg fyrir eðlilegt gagnsæi á markaði.  

Markmið löggjafarinnar er að tryggja heildarvirkni fjármálamarkaða ESB og auka tiltrú fjárfesta 

á þeim mörkuðum.29  Bæri því aðildarríkjunum að setja sameiginlegar reglur til að berjast bæði 

gegn innherjasvikum og markaðsmisnotkun.   

Í tilskipuninni kom orðalagið „notkun“30 í stað orðalagsins „nýting“31 sem var fellt á brott.  

Samkvæmt ákvæðinu var aðildarríkjunum skylt að banna innherjum sem búa yfir 

innherjaupplýsingum að nota þær upplýsingar til að afla eða ráðstafa fjármálagerningum, beint eða 

óbeint fyrir eigin reikning eða annarra.  Þessi breyting úr nýtingu í notkun varð ekki til þess að 

breyta gildisviði bannsins við innherjasvikum heldur sett til að skerpa á skilyrðinu um að það þyrfti 

 
25 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 383 - 347. mál, 3. ml. 43. gr. athugasemda með frumvarpinu. 
26 sama heimild, athugasemdir með 42. gr. laganna. 
27 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 767 - 503. mál Sjá einnig ; Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Bókaútgáfan 
Codex 2017) 37–38. 
28 David Moalem og Jesper Lau Hansen, „Insider Dealing and Parity of Information - Is Georgakis Still Valid?“ 
(2008) 19 (5) European Business Law Review 949, 958. 
29 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun 
(markaðssvik). 58/2006 EES-viðbætir við Stjtíð EES 36, 12. tölul formálans. 
30 Á ensku: „prohibit...from using that information “. 
31 Á ensku: „taking advantage of“. 
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ekki lengur hreinan ásetning til þess að aðili gerðist brotlegur gegn banninu við innherjasvikum. 

Voru tilskipanirnar hluti af aðgerðaáætlun ESB á sviði fjármálamarkaða sem hefur verið nefnd 

„Financial Services Action Plan“.32  Þessi áætlun er byggð á niðurstöðum nefndar sérfræðinga á 

sviði evrópskra reglna á verðbréfamarkaði.33  Nefndin var stofnuð árið 2000 og skilaði hún skýrslu 

sinni árið 2001 sem hefur verið nefnd Lamfalussy-skýrslan og var hún samþykkt á fundi 

Evrópuráðsins í Stokkhólmi árið 2001.34  Í skýrslunni var lagt til að ferli við setningu og 

framkvæmd reglna á þessu sviði yrði greint í fjögur stig.  Markmiðið með slíkri reglusetningu var 

að gera lagasetningarferlið skilvirkara og gagnsærra þannig að ESB gæti brugðist fljótt við 

breyttum aðstæðum á markaði, stuðlað að samræmdari og einsleitari fjármálamörkuðum í Evrópu.  

Tilkoma hins nýja innleiðingarferils hefur haft mikil áhrif á þróun  löggjafar á sviði 

verðbréfamarkaðsréttar og hjá aðildarríkjum EES.  Ferlið er umfangsmikið og felur í sér tilraun til 

hámarkssamræmingar á þeim reglum sem gilda.35  Áður en ferlið var tekið upp höfðu tilskipanir á 

þessu sviði fyrst og fremst að geyma rammareglur sem aðildarríkjum var síðan falið að taka upp í 

löggjöf sína.  Hluti af þeirri gagnrýni sem fram kom í Lamfalussy-skýrslunni laut að því að gamla 

fyrirkomulagið hefði ekki reynst fullnægjandi, m.a. vegna þess að reglurnar hefðu verið teknar upp 

á misjafnan hátt í aðildarríkjunum og þannig hefði ekki náðst fullnægjandi samræming.36  Í 

framhaldinu af því samþykkti Evrópuþingið og -ráðið árið 2002 að ganga lengra í samræmingu 

reglna með ítarlegra regluverki þannig að svigrúm aðildarríkjanna til að setja sérreglur varð 

minna.37   

Með lögum nr. 31/2005, um breytingu á lögum nr. 33/2003, sem tóku gildi 1. júlí 2005, var  

MAD innleidd í íslensk lög ásamt þremur undirtilskipunum sem framkvæmdastjórnin gaf út á 

grunni tilskipunarinnar.  Ekki var innleitt skilyrðið um að innherji hafi notað innherjaupplýsingar 

þrátt fyrir  að í 1. mgr. 2. gr. MAD-tilskipunarinnar segi að notkun upplýsinga sé forsenda fyrir 

markaðssvikum.38  

 
32 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 767 - 503. mál, Athugasemdir við lagafrumvarpið . 
33 Á ensku: „committee of wise men on the Regulation of European Securities Markets“. 
34 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 767 - 503. mál, Athugasemdir við lagafrumvarp þetta, stafliður c. um Lamfalussy-
ferlið. í I kafla. 
35 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 39. 
36 sama heimild, Sjá einnig ; Committee of Wise Men, „Final Report of Wise Men on the Regulation of European 
Securities Markets“ (15. febrúar 2001) 92–93 <https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/114> skoðað 25. apríl 2020. 
37 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 37. 
38 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun 
(markaðssvik). 58/2006 EES-viðbætir við Stjtíð EES 36, ákvæðið var svohljóðandi; Aðildarríkin skulu banna 
aðilum, sem um getur í annarri undirgrein, og sem hafa yfir innherjaupplýsingum að ráða, að nota þær upplýsingar 
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Innleiðing þessara tilskipana hafði í för með sér að Fjármálaeftirlitið gaf út reglur á grundvelli 

73. gr. laga nr. 33/2003 og voru þær útfærðar í reglugerð nr. 60/2005, um meðferð innherja-

upplýsinga og viðskipti innherja og er hún enn í gildi.39  Í framhaldinu af því urðu ákveðin kaflaskil 

hér á landi árið 2005 þegar fyrstu regluverkin af þessum toga voru teknar upp í íslensk lög við 

setningu laga nr. 31/2005 til breytingar á eldri lögum um verðbréfaviðskipti nr. 33/2003.40  Við 

gildistöku laganna var lagður grunnurinn að þeim reglum sem gilda enn í dag um innherjasvik.41   

Árið 2007 tóku í gildi núgildandi vvl., í XIII. kafla laganna er fjallað um meðferð 

innherjaupplýsinga og í 120. gr.42 og viðskipti innherja í 121. gr. laganna.  Var kaflinn að mestu 

leyti óbreyttur frá  XI. kafla eldri laga nr. 33/2003.  Helstu breytingar voru þær að gildissvið 

laganna náði til allra fjármálagerninga sbr. 1. mgr. 119. gr. vvl.   Ákvæði 1. tl. 1. mgr. 123. gr. 

laganna um bann við öflun eða ráðstöfun fjármálagernings þegar aðili býr yfir 

innherjaupplýsingum byggist á 1. mgr. 2. gr. MAD.  Samkvæmt ákvæðinu er aðildarríkjum skylt 

að banna hverjum þeim sem býr yfir innherjaupplýsingum að eiga viðskipti með fjármálagerninga.  

Helsti munurinn felst í því að skilyrðið um „notkun innherjaupplýsinga“ er ekki að finna  í 

íslenskum lögum samanber breytingar á innherjasvikaákvæði laga nr. 39/2002 um breytingu á 

lögum nr. 13/1996. 

 

2.3. Áhrif væntanlegrar innleiðingar MAR á bannið við innherjasvikum í íslenskri löggjöf 

2.3.1. Almennt  

MAR birtist í  Stjórnartíðindum ESB 12. júní 2014 en reglugerðin varð ekki bindandi  fyrir 

aðildarríki ESB fyrr en 3. júlí 2016, þar sem að aðildarríkin fengu aðlögunarfrest til að samræma 

reglur landsréttar að henni, með innleiðingu MAR var MAD tilskipunin þar með leyst af hólmi.  Í 

reglugerðinni er fjallað um verndarhagsmuni regluverksins í 2. til 7. tl. og 23 tl. formála hennar er 

vísað til sömu hagsmuna og fjallað er um í formála MAD.   Markmið reglugerðarinnar er að tryggja 

 
með því að kaupa eða afhenda eða með því að reyna að kaupa eða afhenda, fyrir eigin reikning eða reikning þriðja 
aðila, annaðhvort beint eða óbeint, þá fjármálagerninga sem upplýsingarnar varða. 
39 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 39–40. 
40 sama heimild 37. 
41 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti einkavæðing, alþjóðavæðing og vöxtur 
fjármálamarkaða“ (2008) 5 (1) Tímarit Lögréttu 111, 132. 
42 „Með innherjaupplýsingum er átt við 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, eins og nánar er kveðið á um í reglugerð 
sem sett er skv. 131. gr. Upplýsingar teljast opinberar þegar útgefandi fjármálagerninga hefur birt almenningi á 
Evrópska efnahagssvæðinu þær, sbr. 122. og 127. gr". 
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heildarvirkni fjármálamarkaða og auka traust fjárfesta á þessum mörkuðum með því að koma á 

samræmdara evrópsku regluverki og eftirliti á þessu sviði samanber 1. gr. MAR.  Samhliða tóku 

gildi ýmsar afleiddar reglugerðir sem framkvæmdastjórn ESB hefur gefið út með stoð í MAR, en 

í þessari ritgerð er ekki farið nánar í þær. 

 

2.3.2. Þýðing þess fyrir bannið um innherjaviðskipti að um reglugerð er að ræða en ekki 

tilskipun 

Innleiðing MAR reglugerðar hefur bein réttaráhrif í aðildarríkjum ESB, án sérstakrar 

lögfestingar.43  Þurfa ríkin ekki að lögfesta eða innleiða hana sérstaklega eins og þegar um 

tilskipanir er að ræða.44  Reglugerðin hefur þannig sama gildi og almenn lög í aðildarríkjum ESB 

sbr. 5. tl. formála MAR45 og  2. mgr. 288. gr. sáttmálans um framkvæmd Evrópusambandsins (hér 

eftir SFE).46  Reglugerð bindur hendur aðildarríkis á þann veg að því er óheimilt að setja lög eða 

önnur fyrirmæli sem ganga gegn henni nema frávik séu sérstaklega heimiluð.47  Til samanburðar 

er litið svo á að tilskipanir séu eingöngu bindandi hvað varðar markmið þeirra sbr. 3. mgr. 288. gr. 

sáttmálans en það veitir aðildarríkjum svigrúm til að ákveða með hvaða hætti þeim skuli náð.48 

Í þessari ritgerð er ekki fjallað sérstaklega um innleiðingu tilskipana inn í löggjöf EFTA 

ríkjanna heldur einungis hvernig framkvæmd á innleiðingu reglugerða er háttað innan EES.  

Reglugerðir ESB verða ekki sjálfkrafa hluti af löggjöf EFTA- ríkjanna, nema þegar reglugerð 

fellur innan gildissviðs EES-samningsins.49  Í því tilviki þá er hún tekin upp á vettvangi 

 
43 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Bókaútgáfan Codex 2006) 87. 
44 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og evrópska efnahagsvæðisins: 
megindrættir (Hið íslenska bókmenntafélag 2011) 70. 
45 Regulation (EU) Nr. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16. apríl 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, Shaping market abuse 
requirements in the form of a regulation will ensure that those requirements are directly applicable. This should 
ensure uniform conditions by preventing diverging national requirements as a result of the transposition of a 
directive. This Regulation will require that all persons follow the same rules in all the Union. 
46 sama heimild, 4. tölul formálans. 
47 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 43) 57. 
48 Davíð Þór Björgvinsson (n. 42) 87. 
49 Í meginmáli EES-samningsins er þýðingarmestu skuldbindinguna, að því er varðar breytingar á reglum 
landsréttar, að finna í 7. gr. sem hljóðar svo: „Gerðir sem vísað er til eða er að finna í viðaukum við samning 
þennan eða ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar, binda samningsaðila og eru þær eða verða teknar upp 
í landsrétt sem hér segir: 
a. gerð sem samsvarar reglugerð EBE skal sem slík tekin upp í landsrétt samningsaðila; 
b. gerð sem samsvarar tilskipun EBE skal veita yfirvöldum samningsaðila val um form og aðferð við 
framkvæmdina.“ 
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sameiginlegu nefndarinnar sem tekur ákvörðun um hvort reglugerðin verði tekin upp í EES-

samninginn og er sú ákvörðun bindandi fyrir aðildarríki EFTA samkvæmt a-lið 7.  gr. EES.50       

Það er ljóst að MAR fellur undir gildissvið EES- samningsins sbr. 36. og 37. gr. laga. nr. 2/1993 

um EES.  Í því felst að EFTA-ríkjunum er skylt að taka slíkar reglugerðir upp í landsrétt sinn sem 

almenn lög eða eftir atvikum almenn stjórnsýslufyrirmæli.51  Samkvæmt 7. gr. EES-samningsins 

þá ber aðildarríkjunum að innleiða reglugerðir orðrétt í landsrétt sinn.  En þeim er heimilt að 

innleiða texta þeirra með því að vísa til reglugerðanna í innlendum lögum og kallast sú aðferð 

tilvísunaraðferð.52  Við innleiðingu reglugerða þá er æskilegt að nota tilvísunaraðferðina enda veita 

ákvæði þeirra lítið sem ekkert svigrúm til breytinga.53  Hér á landi er notast við tilvísunaraðferðina 

og er því ljóst að texti MAR verði þýddur í heild sinni á íslensku og reglugerðinni verði síðan veitt 

lagagildi með tilvísun í sett lög á Alþingi.54  Þegar þessi ritgerð er skrifuð var ekki búið að innleiða 

MAR í íslenska löggjöf,  en hægt er að finna gögn um að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

um innleiðingu MAR og afleiddar löggjafar hennar í löggjöf EFTA-ríkjanna hafi verið samþykkt  

25. október 2019 og sé þar með búið að samþykkja að reglugerðin verði hluti af EES-

samningnum.55  MAR hefur ekki öðlast gildi hérlendis því beðið er eftir að stjórnskipulegum 

fyrirvara verði aflétt.  Umrædd ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar kallar á lagabreytingar hér á 

landi á lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.  MAR var því tekin með stjórnskipulegum 

fyrirvara sbr. 103. gr. EES56 og hefur þar með ekki mótast nein réttarframkvæmd í kringum 

reglugerðina á Íslandi ennþá. 

 

 

 
50 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 59, Sjá ; Davíð Þór Björgvinsson (n. 42) 88. 
51 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 59. 
52 Á ensku: „incorporation“. 
53 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 43) 171. 
54 Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir (ritstj.), Handbók stjórnarráðsins um EES (Utanríkisráðuneytið 2003) 35, „Ef 
gerð er innleidd með lögum þar sem vísað er til hennar þarf hún almennt að birtast sem fylgiskjal með lögunum í A-
deild Stjórnartíðinda“. 
55 Ákvörðun Sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 259/2019 frá 25. október 2019 um breytingu á IX. viðauka við 
EES-samninginn. 
56 Alþt. 2019- 2020, A-deild, þskj. 189 - 187. mál. 
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2.3.3. Væntanleg áhrif MAR á bannið við innherjasvikum hér á landi  

 Með tilkomu MAR er óhjákvæmilegt að skilyrðið um notkun verði innleitt í íslenskt regluverk,  

enda sé notkun forsenda fyrir markaðssvikum samkvæmt 23. tl. formála MAR.57  Það  felur í sér 

að innherji sem býr yfir innherjaupplýsingum sé í yfirburðastöðu gagnvart almennum fjárfestum 

sem búa ekki yfir slíkum upplýsingum og getur það orðið til þess að skaða heilindi 

fjármálamarkaða og trú fjárfesta á þeim.   

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

innherjaupplýsingum má finna í 1. ml. 1. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar, sbr. a-lið 14. gr., samkvæmt 

ákvæðinu er það skilyrði innherjasvika að innherjaupplýsingar hafi verið notaðar58 til að afla eða 

ráðstafa fjármálagerningi.  Notkun innherjaupplýsinga er því skilyrði innherjasvika samkvæmt 

MAR, skilgreining MAR og MAD á innherjasvikum er því sambærileg.  Einnig kemur fram í 3. 

mgr. 8. gr.  að aðila er bannað að nota upplýsingar á grundvelli ráðleggingar eða hvatningar 

samkvæmt 2. mgr. sem byggðar eru á innherjaupplýsingum, hefði hann vitað eða mátt vita hvers 

eðlis þær voru.   Innherjasvik samkvæmt MAR teljast ekki hafa átt sér stað ef innherja tekst að 

sýna fram á að hann hafi ekki notfært sér innherjaupplýsingar sbr. 24. tl. formmála 

reglugerðarinnar.   

Með tilkomu MAR er ljóst að orðalag 1. og 3. tl. 1. mgr. 123. gr. vvl. breytist hvað varðar 

hlutdeild þriðja aðila varðandi ráðleggingu eða hvatningu og notkun upplýsinga.  Í núgildandi 

lögum er ekkert ákvæði sem segir til um háttsemi þriðja aðila þegar hann aflar eða ráðstafar 

fjármálagerningi á grundvelli hvatningar eða ráðleggingar.  Það sama á við þegar að móttakandi  

afturkallar eða breytir tilboði.  Eingöngu er kveðið á í 3. tl. 1. mgr. 123. gr. að óheimilt sé 

samkvæmt 1. mgr. að ráðleggja eða hvetja þriðja aðila á grundvelli innherjaupplýsinga.  Byggist 

það á b-lið 3. gr. MAD, sambærilegt ákvæði er í a,b-lið 2. mgr. 8. gr., sbr. b-lið 14. gr. MAR.   

Verknaðarlýsing 1. mgr. 8. gr. MAR tekur sérstaklega fram að til innherjasvika teljist sú 

háttsemi að nýta innherjaupplýsingar til að afturkalla eða breyta tilboði um viðskipti með 

fjármálagerninga.  Ekki er vikið að slíkri háttsemi í verknaðarlýsingu XIII. kafla laganna um 

 
57 Regulation (EU) Nr. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16. apríl 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, 23. tölul formálans, „the 
prohibition angist insider dealing should apply where a person who is in possession of inside information takes 
unfair advantage of the benifit gained from that information by entering into market transactions in accordance with 
that information“. 
58 Á ensku: „uses that information“. 



 13 

meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja, líklegt er að það verði fellt undir 1. tl 1. mgr. 

123. gr. vvl.   

Bannið er sett til að koma á jafnræði milli aðila á fjármálamörkuðum, auka traust þeirra og 

trú, sem verður náð með tafarlausri og sanngjarni upplýsingagjöf til almennings.  Traust er 

frumforsenda þess að markaðir eins og fjármálamarkaðir virki, séu skilvirkir og því eru reglur 

nauðsynlegar til að skapa þetta traust.59  

 

3. Hvaða háttsemi fellur undir bannið við innherjasvikum samkvæmt MAR? 
 

3.1. Almennt  

Í 1. mgr. 8. gr. MAR er að finna skilgreiningu á því hvaða háttsemi teljist til innherjasvika, almennt 

er meginreglan sú að aðila sem býr yfir innherjaupplýsingum er óheimilt að nota upplýsingarnar 

til að eiga viðskipti með fjármálagerninga hvort sem það felst í öflun eða ráðstöfun þeirra.  

Samkvæmt a og b-lið 14. gr. MAR er  aðila óheimilt að hegða sér með tvenns konar hætti sbr. 1. 

mgr. og 2. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar.  Sambærileg ákvæði er að finna í 1. og 3. tl. 1.mgr. 123. 

gr. vvl.60  Í fyrsta lagi samkvæmt 1. mgr. 8. gr. sbr. a-lið 14. gr. hennar þá má innherji hvorki beint 

né óbeint nota upplýsingarnar né gera tilraun til viðskipta með fjármálagerninga þegar hann býr 

yfir innherjaupplýsingum.  Í öðru lagi samkvæmt 2. mgr. 8. gr. sbr. b-lið 14. gr. er innherja bannað 

að ráðleggja eða hvetja þriðja aðila á grundvelli innherjaupplýsinga.  Ekki er að finna í b-lið 14.  

MAR að innherja sé bannað að gera tilraun til að ráðleggja eða hvetja þriðja aðila á grundvelli 

innherjaupplýsinga.  Í b-lið 2. mgr. 8. gr.  hefur verknaðarlýsingin verið færð út og nær nú til  þegar 

aðili ráðleggur eða hvetur þriðja aðila til að afturkalla eða breyta tilboði61 eins og kom fram í kafla 

2.3.3.   

 
59 ESMA, „Questions and Answers On the Market Abuse Regulation (MAR)“ (2019) ESMA70-145–111 
<https://www.esma.europa.eu/document/qa-market-abuse-regulation> skoðað 14. febrúar 2020. 
60 123. gr. núgildandi vvl. er svohljóðandi: samkvæmt 1.mgr. þá er innherja er óheimilt að: 
    1. tl. afla eða ráðstafa fjármálagerningum með beinum eða óbeinum hætti, fyrir eigin reikning eða annarra, búi 
hann yfir innherjaupplýsingum, 
    3. tl ráðleggja þriðja aðila á grundvelli innherjaupplýsinga að afla fjármálagerninga eða ráðstafa þeim eða hvetja 
að öðru leyti til viðskipta með fjármálagerningana. 
2. mgr. Ákvæði 1. mgr. nær einnig til: 
    1. tl. lögaðila og aðila sem taka þátt í ákvörðun um viðskipti með fjármálagerninga fyrir reikning lögaðilans, 
    2. tl.  aðila sem búa yfir innherjaupplýsingum á grundvelli ólögmæts atferlis. 
61 Á ensku: „cancel or amend an order“. 
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Samkvæmt MAR er refsirétti aðildarríkjanna leyfilegt að ákveða hvort að ofangreind háttsemi 

falli undir tilraun til innherjasvika.62  Að öllum líkindum mun slík háttsemi verða refsiverð hér á 

landi og líklegt að samskonar ákvæði  og er í 147. gr. vvl. verður til staðar sem kveður á um tilraun 

og hlutdeild.  

Fullframningarstig innherjasvikabrota er þegar telja má að allir efnisþættir verknaðarlýsingar 

ákvæðisins séu hlutrænt séð komnir fram.63  Að því er varðar brot gegn 8. gr. MAR, þá þarf innherji 

bæði að hafa búið yfir innherjaupplýsingum og notað upplýsingarnar á þeim tímapunkti þegar hann 

aflar eða ráðstafar fjármálagerningi.  Hafi innherji ekki búið yfir innherjaupplýsingum á þeim 

tímapunkti þegar hann aflaði eða ráðstafaði fjármálagerningnum en hann hafi síðan búið yfir þeim 

síðar t.d. þegar viðskiptin eru yfirstaðinn þá er ekki um innherjasvik að ræða.  Hins vegar ef að 

hann breytir eða afturkallar fjármálagerninginum eftir að hann bjó yfir upplýsingunum þá hafi 

hann gerst brotlegur.  Af orðalagi 2. mgr. sama ákvæðis má ráða að fullframningarstig brota gegn 

því miðast við það tímamark sem ráðgjöf eða hvatning á grundvelli innherjaupplýsinga berst til 

móttakanda.  Samkvæmt 7. gr. MAR þá er ekki nóg að upplýsingarnar séu komnar til þriðja aðila, 

heldur þurfa þær að vera komnar til vitundar hans eða hennar.  Því má  segja að innherji sem 

ráðleggur eða hvetur aðila á grundvelli innherjaupplýsinga hvorki ræður né hefur tök á því hvernig 

móttakandi upplýsinganna notar þær.  Sú háttsemi að miðla, ráðleggja eða hvetja þriðja aðila eykur 

líkurnar á tilraun til innherjasvika þar sem fullframningarstig innherjasvika brota samkvæmt MAR 

miðast við notkun, ráðleggingu eða hvatningu upplýsinganna.  Allir efnisþættir ákvæðisins eru 

fram komnir64 þegar innherji ráðleggur eða hvetur aðila til að afla eða ráðstafa fjármálagerningi á 

grundvelli innherjaupplýsinga.  Hvort sem að móttakandi ráðleggingar eða hvatningar notfærir sér 

upplýsingarnar eða ekki, þá er háttsemi þess sem ráðlagði ólögmæt.  Þetta byggir á 2. mgr. og 3. 

mgr. 8. gr.  þar sem ofangreind háttsemi helst ekki í hendur heldur er um tvö sjálfstæð brot að 

ræða.65   

 

 

 
62 Jesper Lau Hansen, „Article 14: Prohibition of insider Dealing and of Unlawful disclosure of Inside Information“ 
í Marco Ventouzzo og Sebastian Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation: Commentary and Annotated Guide 
(Oxford University Press 2017) 329. 
63 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (2. útg., Háskólaútgáfan 1999) 103, Sjá; Aðalsteinn E. Jónasson, 
Markaðssvik (n. 26) 356. 
64 Jónatan Þórmundsson (n. 62) 73. 
65 Hansen, „Article 14: Prohibition of insider Dealing and of Unlawful disclosure of Inside Information“ (n. 61) 330. 
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Það eitt að búa yfir innherjaupplýsingum er ekki nóg til þess að aðili gerist brotlegur gegn 

banninu við viðskiptum innherja heldur verður hann einnig að hafa vitað eða mátt vita hvers eðlis 

upplýsingarnar eru.  En samkvæmt núgildandi vvl. miðast fullframningarstigið við þegar bindandi 

samningur telst hafa komist á eða þegar að innherji hefur aflað eða ráðstafað fjármálagerningi.66   

Jesper Lau Hansen nefnir í grein sinni The Danish Green Paper on Insider Dealing að forskot 

geti skapast fyrir þann fjárfesti sem býr yfir viðkvæmum upplýsingum um útgefanda sem hafa ekki 

verið gerðar opinberar fram yfir almenna fjárfesta sem vita ekki betur og geta þar með orðið fyrir 

skaða.67  Ætla má að slíkar aðstæður geti skapað óreiðu og vantraust á markaðnum, er því 

mikilvægt að fjárfestar á markaði séu í jafnri stöðu.  Það er því nauðsynlegt að til sé strangt 

regluverk um viðskipti innherja til að vernda þá gagnvart innherjasvikum.  Samkvæmt öllu 

framangreindu þá mega innherjar ekki nota upplýsingarnar til að eiga viðskipti meðan þeir búa 

yfir slíkum upplýsingum, skiptir þá ekki máli hvaða aðili á í hlut, þannig að aðilar á markaðnum 

séu með jafnan aðgang að upplýsingum og séu að spila eftir sömu leikreglunum.68  

Í 4. mgr. 8. gr. MAR sem byggist á MAD eru þeir aðilar taldir upp sem ákvæðið nær yfir og í 

a., b. og c-lið er þeir tilgreindir sem flokkast undir innherja vegna starfa sinna eða stöðu.  Þeir sem 

eiga hlutabréf í útgefanda falla undir b-lið en ákvæðið skilgreinir ekki hversu stóran hlut aðili þarf 

að eiga svo að hann falli undir ákvæðið.  Ólíklegt er að minnihlutaeigendur eins og almennir 

fjárfestar sem eru ekki í nánu sambandi við útgefanda, komist yfir innherjaupplýsingar og falla þar 

með ekki undir ákvæðið í þeim skilningi.69  Hins vegar er hugsanlega reynt að grípa þá hluthafa 

með ákvæðinu sem eiga stóran hlut í útgefanda og eru þar með í stjórn, með því er verið að minnka 

líkur á að þeir hafi aðgang að viðkvæmum upplýsingum.  Í d-lið ákvæðisins falla þeir undir sem 

hafa komist yfir innherjaupplýsingar á ólögmætan hátt en liðurinn er ekki tæmandi talinn.  Allir 

þeir aðilar sem eru taldir upp í  liðunum hér að ofan eiga að vita eða máttu vita vegna tiltekinna 

aðstæðna að upplýsingar sem þeir höfðu undir höndum væru innherjaupplýsingar.  Í 2. ml. kemur 

fram að ákvæðið nær einnig til þeirra sem hafa komist yfir innherjaupplýsingar á annan hátt en 

nefnt er hér að ofan til dæmis þegar aðilar komast yfir upplýsingar í óformlegu samtali við félaga 

ef þeir vissu eða máttu vita að upplýsingarnar sem þeir komust yfir væru innherjaupplýsingar, þar 

 
66 Aðalsteinn E. Jónasson, „Viðskipti innherja“ (2008) 5 (3) Tímarit Lögréttu 221, 272. 
67 Jesper Lau Hansen, „The Danish Green Paper on Insider Dealing“ (2011) 12 (2) European Business Organization 
Law Review 251, 258. 
68 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 362. 
69 Niahm Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation (3. útg., Oxford University Press 2014) 723. 
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með gætu þeir þá  mögulega flokkast sem aðrir innherjar.  Samkvæmt 5. mgr. ákvæðisins er tekið 

fram að öll ofangreind háttsemi nái einnig til lögaðila skiptir því ekki máli hvort um sé að ræða 

einstakling eða fyrirtæki, sambærilegt ákvæði um flokkun innherja er að finna í 121. gr. núgildandi 

vvl.  

Til að skilja regluna um bann við innherjasvikum samkvæmt 8. gr. MAR þá er mikilvægt að 

vita að hún felur í sér tiltekna notkun innherjaupplýsinga sem jafnast á við misnotkun.70  Farið 

verður nánar í hugtakið innherjaupplýsingar samkvæmt 7. gr. reglugerðarinnar í kafla 3.2.  

Mikilvægt er að hafa í huga að samkvæmt MAR þá þurfa verðbréfaviðskipti innherja ekki endilega 

að vera ólögmæt samkvæmt 9. gr. reglugerðarinnar.  Heldur eingöngu þegar aðilar nota innherja-

upplýsingar sem þeir búa yfir sér eða öðrum til hagsbóta en þó ber að hafa í huga að slík viðskipti 

þurfa ekki að vera ólögmæt.   

Í ákvörðun Evrópudómstólsins frá 10. maí 2007 í máli nr. C-391/04 (Georgakis)  þar taldi 

Evrópudómstólinn að bannið við innherjasvikum væri byggt á tveimur þáttum, annars vegar það 

að búa yfir innherjaupplýsingum og misnotkun þeirra.71  Þessir þættir voru staðfestir í ákvörðun 

Evrópudómstólsins  23. desember 2009 í máli  C-45/08 (Spector-málið).72  Með hliðsjón af MAD, 

athugaði dómstólinn hvort að það væri náið samband milli skilyrðanna um innherjaupplýsingar og 

notkun.  Út frá þeirri ákvörðun má álykta að notkun upplýsinga sé skilyrði fyrir því að aðili geti 

gerst sekur um innherjasvik en hafi innherji ekki notað þær til að eiga viðskipti þá telst háttsemi 

hans ekki ólögmæt.  Aðili þarf sjálfur að sýna fram á að hann hafi ekki notað upplýsingarnar til að 

afla eða ráðstafa fjármálagerningi.  Samkvæmt framangreindu þá felur 1. mgr. 8. gr. MAR í sér 

tvo meginþætti  þ.e. hugtökin „að búa yfir“  og „notkun“ upplýsinga.73  Til að ákvarða hvort að 

innherji búi yfir innherjaupplýsingum þarf að skilgreina upplýsingarnar þ.e hvort að þær teljist til 

innherjaupplýsinga samkvæmt reglugerðinni.  Búi aðili hins vegar ekki yfir innherjaupplýsingum 

getur hann ekki talist hafa notað þær eða öfugt, verða því bæði skilyrðin að vera uppfyllt til að 

aðili geti talist hafa gerst sekur um innherjasvik.74 

 
70 Jesper Lau Hansen, „Article 8: Insider Dealing“ í Marco Ventouzzo og Sebastian Mock (ritstj.), Market Abuse 
Regulation: Commentary and Annotated Guide (Oxford University Press 2017) 210. 
71 Mál nr. C-391/04  Ipourgos Ikonomikon og Proistamenos DOI Amfissas gegn Charilaos Georgakis, 10. maí 
[2007] ECR I-3741. 
72 Hér eftir Spector-málið. 
73 Hansen, „Article 8: Insider Dealing“ (n. 69) 226. 
74 sama heimild 227. 
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3.2. Hugtakið innherjaupplýsingar 

3.2.1. Almennt 

Hugtakið innherjaupplýsingar byggist á regluverki Evrópusambandsins og er skilgreint í a-lið 1. 

mgr. 7. gr. MAR sem er samhljóða 1. tl. 1. mgr. 1. gr. MAD.  Gagnlegt er í sambandi að skoða 

þær leiðbeiningar sem þar hafa verið settar fram um túlkun regluverksins af hálfu ESMA, áður 

CESR.75  Sambærilegt ákvæði um innherjaupplýsingar er að finna í 120. gr. vvl., en það er nánar 

útfært í 2. gr. reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik.  Núgildandi 

skilgreining á hugtakinu hér á landi byggist á 1. mgr. 1. gr. MAD og 1. gr. innleiðingartilskipunar 

ESB 2003/124/EB.  Í gegnum tíðina hafa gengið nokkrir dómar hjá Evrópudómstólnum sem gefa 

þýðingarmiklar leiðbeiningar um hvernig eigi að túlka innherjaupplýsingar og verður farið í þá 

nánar hér að neðan ásamt dómum frá íslenskum dómstólum.   

Skilgreining innherjaupplýsinga er mikilvæg fyrir bannið við innherjasvikum þar sem að 

skilgreining þeirra getur skorið úr um hvort að aðili megi nota tilteknar upplýsingar við 

fjárfestingaákvörðun sína.76  Til að upplýsingar teljist til innherjaupplýsinga í skilningi 7. gr. MAR 

þurfa þær að uppfylla fjögur skilyrði, í fyrsta lagi verða upplýsingarnar að vera nægilega tilgreindar 

og verður nánari umfjöllun um það að finna í kafla 3.2.2.  og í öðru lagi mega þær ekki hafa verið 

gerðar opinberar.  Í MAR er ekki fjallað sérstaklega með hvaða hætti innherjaupplýsingar þurfa að 

hafa verið gerðar opinberar til að teljast innherjaupplýsingar.  Byggir skilyrðið á reglunni um 

jafnan aðgang aðila að upplýsingum sem er eitt af aðal markmiðum MAR og hana er að finna í 24. 

tl. formála MAR.  Í þriðja lagi  þurfa upplýsingarnar að varða beint eða óbeint útgefendur 

fjármálagerninga.  Krafan um að upplýsingarnar þurfi að varða útgefanda beint eða óbeint „felur í 

sér að það þurfi að vera náin tengsl milli upplýsinganna og útgefanda og að hann búi yfir 

upplýsingum“.77  Í fjórða lagi þurfa upplýsingarnar að vera líklegar til að hafa marktæk áhrif á 

markaðsverð fjármálagerninga ef opinberar væru, en erfitt getur verið að átta sig á  því hvenær 

telja megi að upplýsingar séu líklegar til að hafa marktæk áhrif á markaðsverð viðkomandi 

fjármálagerninga. 

 
75 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 198. 
76 Hansen, „Article 8: Insider Dealing“ (n. 69) 226, Sjá; Mál nr. C-45/08  Spector Photo Group NV and Chris Van 
Raemdonck v Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)  [2009] ECR I-12073,  50. tl. 
forsenda dómsins. 
77 Andri Fannar Bergþórsson, „Hvaða upplýsingar ber útgefanda að birta? Hugtakið innherjaupplýsingar í tengslum 
við upplýsingaskyldu útgefanda“ (2019) 69 (1) Tímarit lögfræðinga 3, Sjá; Jesper Lau Hansen, „Issuers’ duty to 
disclose inside information“ 25. 
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3.2.2. Nægjanlega tilgreindar upplýsingar 

Skilyrðið um nægilega tilgreindar upplýsingar er að finna í 2. mgr. 7. gr. MAR,  ákvæðið er 

samhljóða 1. mgr. 1. gr. MAD.  Tvö skilyrði þurfa að vera fyrir hendi til að um sé að ræða nægilega 

tilgreindar upplýsingar,  annars vegar skal litið svo á að upplýsingar séu nægilega tilgreindar ef 

þær gefa til kynna aðstæður sem eru fyrir hendi eða sem ætla mætti að verði fyrir hendi.  Hins 

vegar atburð sem hefur átt sér stað eða sem ætla má að muni eiga sér stað, séu því einstakar 

kringumstæður ekki nægilegar í því samhengi.  Í ákvörðun Evrópudómstólsins frá 28. júní 2012 

nr. C-19/11 (Daimler)78 vísaði dómstólinn í niðurstöðu sinni til þess að ekki væri nægilegt að 

tiltekin atburður eða líkur á atburði væru til staðar eða tilteknar aðstæður gangi eftir, heldur þyrfti 

að vera miklar líkur eða raunhæfar horfur.79  Það felur ekki endilega í sér að upplýsingarnar verði 

að vera fullmótaðar til geta talist innherjaupplýsingar.  Matið verður að vera byggt á fordæmum úr 

öðrum sambærilegum málum eða tilteknum aðstæðum og verður að taka inn í myndina 

framtíðaráætlanir sem þarf til að ná fram tilsettu markmiði.80  Við mat á því hvort ætla megi að 

aðstæður séu fyrir hendi eða atburður hafi átt sér stað er litið til þess hvort til staðar séu áreiðanleg 

og hlutlæg gögn sem sýna fram á að atvikið eða atburðurinn hafi átt sér stað, til dæmis fundargerðir 

eða önnur sambærileg gögn hjá útgefanda.81  Voru túlkanirnar sem birtust í Daimler efnislega 

teknar upp í lokamálslið 2. og 3. mgr.82 7. gr. MAR  og er fjallað efnislega um atvik málsins í 16. 

og 17. tl. formála reglugerðarinnar.   

Í nýlegum dómi Hæstaréttar frá 16. desember í máli nr. 40/2019 (Eimskipsmálið)83 var vísað 

til dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins, eða nánar tiltekið mál Daimler.  Þar var því slegið föstu 

að einstaka atburður eða aðstæður í þrepaskiptu ferli gæti eitt og sér falið í sér nægilega tilgreindar 

 
78 Hér eftir vísað til sem Daimler. 
79 Mál nr. C-19/11 Markus Geltl v Daimler AG [2012] ECLI:EU:C:2012:397, Niðurstaða Evrópudómstólsins var 
svohljóðandi: Article 1(1) of Directive 2003/124 must be interpreted as meaning that the notion of ‘a set of 
circumstances which exists or may reasonably be expected to come into existence or an event which has occurred or 
may reasonably be expected to do so’ refers to future circumstances or events from which it appears, on the basis of 
an overall assessment of the factors existing at the relevant time, that there is a realistic prospect that they will come 
into existence or occur. However, that notion should not be interpreted as meaning that the magnitude of the effect 
of that set of circumstances or that event on the prices of the financial instruments concerned must be taken into 
consideration. 
80 Hansen, „Issuers’ duty to disclose inside information“ (n. 76) 27–28. 
81 Andri Fannar Bergþórsson (n. 76) 7. 
82 Regulation (EU) Nr. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16. apríl 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, í 3. mgr. segir: An 
intermediate step in a protracted process shall be deemed to be inside information if, by itself, it satisfies the criteria 
of inside information as referred to in this article. 
83 Hér eftir vísað til sem Eimskipsmálið. 
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upplýsingar við skilgreiningu innherjaupplýsinga samkvæmt 120. gr. vvl.  Jafnvel þótt umtalsverð 

óvissa liggi fyrir um hvort tiltekin atburður eða tilteknar aðstæður gangi eftir.  Þá má spyrja hvort 

að nægilega tilgreindar upplýsingar séu til staðar.  Drög að árshlutareikningi útgefanda gæti 

ótvírætt talist atburður í slíku þrepaskiptu ferli sem miði að samþykkt og birtingu hans.  Var talið 

að umræddar upplýsingar hefðu því 20. maí 2016 verið nægilega tilgreindar og líklegar einar og 

sér til að hafa marktæk áhrif á markaðsverð hlutabréfa í Eimskip hf.  Einnig í dómi héraðsdóms 

Reykjavíkur frá 10. júní 2015 í máli nr. E-2470/2014 en taldi dómurinn til dæmis að upplýsingar 

um ákvörðun stjórnar Icelandair Group hf. um að ganga til samninga annað hvort við Airbus eða 

Boeing um kaup á nýjum flugvélum hefðu falið í sér nægilega tilgreindar upplýsingar enda voru 

meira en helmingslíkur á að þeir myndu fjárfesta í flugvélum frá öðrum hvorum framleiðanda. 

Samkvæmt dómunum hér að ofan og einnig með hliðsjón af MAR má álykta að hugtakið 

innherjaupplýsingar sé túlkað mjög rúmt og draga megi þá ályktun að upplýsingarnar teljist 

nægilega tilgreindar og falli þar með undir hugtakið innherjaupplýsingar um leið og þær myndast, 

jafnvel þótt umtalsverð óvissa ríki um hvort að tiltekinn atburður eða aðstæður gangi eftir.84  Ef 

upplýsingarnar  eru nægilega tilgreindar þá má telja að fjárfestir sem býr yfir innherjaupplýsingum 

sé ekki að taka jafn mikla áhættu og almennur fjárfestir sem býr ekki yfir slíkum upplýsingum.85  

Upplýsingarnar verða þó að vera nægilega nákvæmar til hægt sé að draga ályktun um möguleg 

áhrif  þeirra aðstæðna eða atburðar á verð fjármálagerninga.  Reglan um að upplýsingar verði að 

vera nægilega tilgreindar er sett til þess að koma í veg fyrir að getgátur, skoðanir og sögusagnir 

geti fallið þar undir.86  Telja má að upplýsingar um fjárhagslega afkomu skráðra félaga séu 

mikilvægar fyrir hluthafa og fjárfesta á markaði.   

  

3.2.3. Marktæk áhrif  

Í máli Daimler  sem getið er um hér að ofan kemur fram að skilgreiningu þurfi hugtökin „nægilega 

tilgreind“ og „marktæk áhrif“ í sitthvoru lagi og verður hér farið nánar í hugtakið marktæk áhrif.  

Marktæk áhrif er þýðing af hugtakinu „significant effect“ og vísar til þess hversu áhrifaríkar 

upplýsingarnar eru fyrir markaðsverð viðkomandi fjármálagerninga.  

 
84 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 89. 
85 Jesper Lau Hansen, „Insider Dealing Defined: The EU Court’s Decision in Spector Photo Group“ (2010) 7 (33) 
European Company Law 102. 
86 Hansen, „Issuers’ duty to disclose inside information“ (n. 76) 27. 



 20 

Í 4. mgr. 7. gr. MAR87 og 2. mgr. 1. gr. MAD er orðalagið skynsamur fjárfestir notað.  

Aðalsteinn E. Jónasson bendir á í bók sinni Markaðssvik að ákvæðið hafi ekki verið innleitt hér á 

landi réttilega,88  þar sem að í 120. gr. vvl sem er nánar útfært í 3. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 

630/2005 er kveðið á um upplýstan fjárfestir en ekki skynsaman fjárfestir eins og segir í evrópska 

regluverkinu.  Í reglugerðinni segir að með orðalaginu „marktæk áhrif“ sé átt við upplýsingar sem 

líkur eru á að „upplýstur fjárfestir“ noti sem hluta af þeim grunni sem hann byggir fjárfestingar-

ákvarðanir sínar á.89  Þrátt fyrir að orðalagið upplýstur fjárfestir hafi verið notað í íslenskum lögum 

þá var að finna í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 31/2005, til breytinga á lögum nr. 

33/2003, hugtakið „skynsamur fjárfestir“ en ekki upplýstur.90  

Eru þá allar líkur á því að orðalagið „skynsamur fjárfestir“ verði notað eftir að MAR verður 

innleidd í íslenskan rétt.  Ekki er skilgreint nánar í reglugerðinni hvað átt sé við með skynsömum 

fjárfesti en reglan felur í sér að það verði að vera ákveðnar líkur á því að skynsamur fjárfestir taki 

tillit til upplýsinganna þegar hann tekur fjárfestingarákvörðun sína, til dæmis hversu mikið hann 

vilji borga fyrir fjármálagerning eða hvort hann vilji selja.91 

Má rekja regluna um skynsama fjárfestirinn til Lemon law kenningar George Akerlof,92  í því 

samhengi að þegar útgefendur fjármálagerninga sinna upplýsingaskyldu sinni, þá eru þeir að skapa 

traust við fjárfesta.  Þegar fjárfestar fá ekki réttar upplýsingar getur það skaðað trú þeirra á 

útgefendum og markaðnum og eru þá líkur á að þeir séu ekki tilbúnir að fjárfesta stórum 

upphæðum á markaðnum eða þeir treysta sér ekki í neinar fjárfestingar á markaði og kallast það 

„lemon effect“.93  Af því leiðir að fjárfestar eru síður tilbúnir að fjárfesta á mörkuðunum sem hefur 

síðan áhrif á skilvirkni verðbréfamarkaða.94  Við matið hvort að líklegt sé að skynsamur fjárfestir 

 
87 Regulation (EU) Nr. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16. apríl 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, ákvæði 4. mgr. 7. gr. er 
svohljóðandi: „For the purposes of paragraph 1, information which, if it were made public, would be likely to have a 
significant effect on the prices of financial instruments, derivative financial instruments, related spot commodity 
contracts, or auctioned products based on emission allowances shall mean information a reasonable investor would 
be likely to use as part of the basis of his or her investment decisions“ . 
88 Andri Fannar Bergþórsson (n. 76) Sjá; Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 240–241. 
89 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 240. 
90 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 767 - 503. mál. 
91 Regulation (EU) Nr. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16. apríl 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, 14. tölul. formálans. 
92 George A Akerlof, „The Market for „Lemons“: Quality Uncertainty and the Market Mechanism“ (1970) 84 (3) The 
Quarterly Journal of Economics 488. 
93 Hansen, „The Danish Green Paper on Insider Dealing“ (n. 66) 254. 
94 sama heimild 258. 
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hefði tekið tillit til upplýsinganna þegar hann ákveður að fjárfesta í fjármálagerningi er litið til 

upplýsinga sem voru aðgengilegar honum á þeim tímapunkti sem  hann átti viðskipti en ekki 

upplýsingar sem liggja fyrir síðar sem er samkvæmt 14. tl. formála MAR.  

Í Icelandair-málinu sem verður farið nánar í  kafla 4,  vísaði ákæruvaldið í regluna með þeim 

hætti að ef reiknað markaðsvirði er fjarri því verði sem félagið gengur kaupum og sölum á er það 

augljóslega ákvarðandi fyrir fjárfesti sem brygðist væntanlega við með því að kaupa eða selja 

hlutabréf félagsins.  Enda væri það almenn vitneskja að fjárfestar byggðu fjárfestingarákvarðanir 

sínar gjarnan á kennitölum eins og EBITDA fyrirtækja, þar sem að hún vísar til afkomu félagsins 

áður en tekið er tillit til vaxtagreiðslna, vaxtatekna, skattgreiðslna og afskrifta.  Þótt aðallega sé 

verið að miða við upplýsingar sem liggja fyrir áður en viðskipti fara fram, þá má samt sem áður  

horfa til upplýsinga sem lágu fyrir síðar til dæmis eftir viðskiptin.  Til þess þarf að staðreyna hvort 

upplýsingar sem liggja fyrir þegar ákvarðanir eru teknar geti í raun haft áhrif á markaðsverð.95 

Í ákvörðun Evrópudómstólsins frá 11. mars 2015 í máli C‑628/13 (Lafonta), vísaði Evrópu-

dómstóllinn til þess að það þyrfti ekki endilega að liggja fyrir hvort að upplýsingarnar myndu hafa 

jákvæð eða neikvæð áhrif  á verð fjármálagerninga, eingöngu að þær gætu haft áhrif á verð þeirra.96  

Reglan hefur verið mótuð af dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og er byggð á þeim grundvelli 

að innherji sem býr yfir trúnaðarupplýsingum um útgefanda sé í yfirburðastöðu þar sem að hann 

getur hugsanlega grætt á upplýsingunum ef hann á viðskipti sem byggjast á þeim.97  Því má ætla 

að útgefandi, stjórnarmenn og starfsmenn gætu verið í yfirburðastöðu þar sem þeir hafa aðgengi 

að mikilvægum upplýsingum vegna starfa sinna eða stöðu.  Því er nauðsynlegt að allar 

verðmótandi upplýsingar séu borðliggjandi svo allir fjárfestar hafi jafnan aðgang að þeim.   

 

 
95 Regulation (EU) Nr. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16. apríl 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. tölul formála 
reglugerðarinnar er svohljóðandi: Ex post information can be used to check the presumption that the ex ante 
information was price sensitive, but should not be used to take action against persons who drew reasonable 
conclusions from ex ante information available to them. 
96 Mál nr. C-628/13  Jean-Bernard Lafonta v Autorité des marchés financiers [2015] ECLI:EU:C:2015:162, 34. tl. 
dómsins. 
97 Mál nr. C-391/04  Ipourgos Ikonomikon og Proistamenos DOI Amfissas gegn Charilaos Georgakis, 10. maí 
[2007] ECR I-3741, 48.gr dómsins; Mál nr. C-45/08  Spector Photo Group NV and Chris Van Raemdonck v 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)  [2009] ECR I-12073. 
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3.3. Skilyrðið fyrir að búa yfir innherjaupplýsingum 

Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. MAR  þá þarf viðkomandi innherji að hafa búið yfir innherja-

upplýsingunum á þeim tímapunkti sem hann átti viðskipti, til að hann geti gerst brotlegur gegn 

banninu við innherjasvikum, ákvæðið er samhljóða 1. mgr. 2. gr. MAD.  Í 24. tl. formála MAR  er 

kveðið á um að innherja sé óheimilt að afla eða ráðstafa fjármálagerningum með beinum eða 

óbeinum hætti, fyrir eigin reikning eða annarra búi hann yfir innherjaupplýsingum.  Ákvæðið 

fyrirbyggir það að innherji geti farið í kringum reglurnar með því að eiga viðskipti í gegnum þriðja 

aðila, skiptir þá ekki máli hvort um sé að ræða einstakling eða lögaðila.98  Einnig er honum óheimilt 

að gera tilraun til að afla eða ráðstafa fjármálagerningi,  undir orðalagið afla eða ráðstafa fellur 

ekki eingöngu kaup og sala fjármálagerninga heldur einnig hvers kyns gerningar sem hafa sams 

konar markmið.99  Sambærilegt ákvæði er að finna í 1. tl. 1. mgr. 123. gr. og er það byggt á 

grundvelli 1. mgr. 2. gr. MAD. 

 

3.4. Notkunarskilyrðið 

3.4.1. Almennt 

Samkvæmt MAR er ekki nægjanlegt að innherja eða aðili sem kemst yfir innherjaupplýsingar, 

aflar eða ráðstafar fjármálagerningi, að hann gerist brotlegur gegn banninu við innherjasvikum.  

Heldur verður aðili að hafa nota upplýsingarnar sem hann bjó yfir til að afla eða ráðstafa 

fjármálagerningi, þetta á einnig við þegar aðili breytir eða afturkallar fjármálagerningi.   

Ef að aðili býr ekki yfir innherjaupplýsingum þegar hann gerir fjármálagerning t.d. eins og 

framvirkan samning þá myndi það ekki teljast til innherjasvika.100  Hins vegar hafi hann afturkallað 

eða breytt fjármálagerningnum eftir að hann bjó yfir upplýsingunum þá hefði það falið í sér notkun 

þeirra og myndi sú háttsemi teljast ólögmæt samkvæmt 1. mgr. 8. gr. MAR.  

Hér verður farið nánar í Spector-málið en þar mótaði Evrópudómstóllinn skýrar leiðbeiningar 

til að skilja bannið við innherjasvikum í evrópskum rétti.101  Í málinu leitaði belgískur dómstóll 

forúrskurðar hjá dómstólnum um túlkun á 1. mgr. 2. gr. MAD.  Belgíski dómstólinn leitaði m.a 

 
98 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 366–367. 
99 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 251 - 223. mál; Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 361. 
100 Regulation (EU) Nr. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16. apríl 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, 25. tölul. formálans. 
101 Mál nr. C-45/08  Spector Photo Group NV and Chris Van Raemdonck v Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA)  [2009] ECR I-12073; Hansen, „The Danish Green Paper on Insider Dealing“ (n. 66) 252. 
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álits á því hvort túlka bæri ákvæðið þannig að þegar innherji byggi yfir innherjaupplýsingum á 

sama tíma og hann aflaði fjármálagerninga eða ráðstafaði þeim, fæli það sjálfkrafa í sér að hann 

hefði nýtt upplýsingarnar til að eiga viðskipti.102  Ef svarið við þeirri spurningu væri neitandi, var 

einnig spurt hvort ákvæðið fæli í sér kröfu um sönnun á að viðkomandi hafi nýtt upplýsingarnar 

af ásetningi.  Dómstóllinn svaraði báðum spurningum frá belgíska dómstólnum neitandi, var litið 

svo á að innherji sem sannarlega býr yfir innherjaupplýsingum þegar hann aflar eða ráðstafar 

fjármálagerningi hafi notað þær í skilningi 1. mgr . 2. gr. MAD103 til að eiga viðskipti enda séu 

líkur á notkun,104 nema honum takist að sanna hið gagnstæða.  Dómurinn komst einnig að þeirri 

niðurstöðu að aðilar ættu ávallt að eiga kost á því að koma fram með sönnun fyrir hinu 

gagnstæða.105  Löglíkindareglan106 sem var mótuð í málinu gefur innherjum sem eiga viðskipti 

þegar þeir búa yfir innherjaupplýsingum færi á að sýna fram að viðskiptin væru í raun lögmæt eða 

innherjinn hafi ekki notað innherjaupplýsingarnar þegar hann átti viðskipti.107  Varðandi síðari 

spurningu belgíska dómstólsins þá taldi Evrópudómstóllinn að ákvæðið gerði enga kröfu um 

huglæga afstöðu gerandans til að nota innherjaupplýsingarnar þannig að ákvæðið gerir engar 

kröfur um að það þurfi að sanna að gerandi hafi haft ásetning til að nota upplýsingarnar.108  

 

 

 
102 Mál nr. C-45/08  Spector Photo Group NV and Chris Van Raemdonck v Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA)  [2009] ECR I-12073; Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 391. 
103 Nú 1. mgr. 8. gr. MAR. 
104 Mál nr. C-45/08  Spector Photo Group NV and Chris Van Raemdonck v Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA)  [2009] ECR I-12073; Hansen, „Insider Dealing Defined: The EU Court’s Decision in 
Spector Photo Group“ (n. 84) 101. 
105 Mál nr. C-45/08  Spector Photo Group NV and Chris Van Raemdonck v Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA)  [2009] ECR I-12073, 44.-45. tl. forsenda dómsins, Sjá ; Aðalsteinn E. Jónasson, 
Markaðssvik (n. 26) 390–391. 
106 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 358 og 390, Aðalsteinn E. Jónasson bendir á í bók sinni 
Markaðssvik að löglíkur á misnotkun þegar aðili á viðskipti þegar hann býr yfir innherjaupplýsingum og þá sé 
ásetningur til notkunar ekki skilyrði, hér eftir verður notað hugtakið löglíkindareglan. 
107 Morten Kinander, „Ten Years After: The Spector Presumption of Insider Dealing in MAD, MAR and MAD II“ 
(2019) 14 (3) Capital Markets Law Journal 364, 368. 
108 Mál nr. C-45/08  Spector Photo Group NV and Chris Van Raemdonck v Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA)  [2009] ECR I-12073, í 32. tl. dómsins segir:  By contrast, that provision does not 
expressly set out the subjective conditions in relation to the intention behind those material actions. Article 2(1) of 
Directive 2003/6 does not state whether the primary insider must have been driven by a speculative intention, must 
have had a fraudulent intention or must have acted either deliberately or negligently. That article does not expressly 
state whether it is necessary to establish that the inside information was decisive in the decision to enter into the 
market transaction at issue, or whether the primary insider had to be aware that the information in his possession 
was inside information. 
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Morten Kinander kemur með þá ályktun í grein sinni Ten Years After: The Spector 

Presumption of Insider Dealing in MAD, MAR and MAD II að reglan um löglíkindi sem var mótuð 

út frá Spector-málinu, hafi upphaflega einungis átt að við fruminnherja en ekki aðra innherja þar 

sem að þeir fyrrnefndu búa reglulega yfir innherjaupplýsingum vegna starfa sinna eða stöðu.109   

En hins vegar kemur Jesper Lau Hansen með þá ályktun í grein sinni sem fjallar um 8. gr. MAR 

og er að finna í bókinni Market Abuse Regulation; Commentary and Annotated Guide,  að reglan 

hafi síðan verið útvíkkuð með MAR samkvæmt orðalagi í 4. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar þá eigi 

hún bæði við um fruminnherja og aðra innherja.110  Samkvæmt reglunni um líkindi sem var mótuð 

í Spector-málinu hafa innherjasvik ekki átt sér stað takist innherja að sanna að hann hafi ekki notað 

upplýsingarnar sem hann bjó yfir þegar hann átti viðskipti.   

Meginreglan er sú að enginn má misnota innherjaupplýsingar og skiptir þá ekki máli hvernig 

hann komst yfir þær eða hvort aðili vissi eða mátti vitað að umræddar upplýsingar væru innherja-

upplýsingar.  Eflaust tengist það hinni almennu skynsemi því ef aðili er fyrirfram flokkaður sem 

innherji þá gerir hann sér grein fyrir því að umræddar upplýsingar sem hann býr yfir séu þess eðlis 

að þær flokkist undir innherjaupplýsingar.111  Var túlkun Evrópudómstólsins í Spector-málinu um 

jafnan aðgang fjárfesta á markaðnum efnislega tekinn upp í 24. tl. formála MAR112 og byggist 

ákvæði reglugerðarinnar um innherjasvik á framangreindri niðurstöðu Evrópudómstólsins.113   

Reglan um jafnan aðgang fjárfesta hefur verið mótuð í gegnum dómaframkvæmd Evrópu-

dómstólsins og er ein af mikilvægustu reglunum varðandi bannið við innherjasvikum.114  

 

 
109 Kinander (n. 106) 371. 
110 Kinander (n. 106), Sjá einnig ; Hansen, „Article 8: Insider Dealing“ (n. 69) 240–253. 
111 Christian Kersting, „Insider Dealing and Ad Hoc Disclosure Requirements in the New EU Market Abuse 
Regulation“ (2014) 33 (1) Banking & Financial Services Policy Report 15, 18. 
112 Regulation (EU) Nr. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16. apríl 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, The question whether a 
person has infringed the prohibition on insider dealing or has attempted to commit insider dealing should be 
analysed in the light of the purpose of this Regulation, which is to protect the integrity of the financial market and to 
enhance investor confidence, which is based, in turn, on the assurance that investors will be placed on an equal 
footing and protected from the misuse of inside information, Sjá; Mál nr. C-45/08  Spector Photo Group NV and 
Chris Van Raemdonck v Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)  [2009] ECR I-12073, 
48. tl. og 1. mgr. 78. tl. forsenda Evrópudómstólsins. 
113 London Law Society og Law Society Company Law Committees’ Joint Working Parties on Market Abuse, Share 
Plans and Takeovers Code, „Market Abuse Regulation (EU MAR) Q&A (Updated 30 October 2017)“ (30. október 
2017) WORKSITE/100901877.18; Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 393. 
114 Lars Klöhn, „Inside information without an incentive to trade? What’s at stake in ‘Lafonta v AMF’“ (2015) 10 
(2) Capital Markets Law Journal 162, 171. 
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3.4.2. Afleiðing setningar laga nr. 39/2002 

Líkt og fram kom í kafla 2.1.2. þá var innherjasvikaákvæðinu breytt í þágildandi vvl. með lögum 

nr. 39/2002 í kjölfar Skeljungsmálsins,115 og hefur sú skilgreining haldist í lögunum.  Hugtakið 

nýting byggist á enska hugtakinu „abuse“ var það að finna í innherjatilskipuninni frá 1989.  

Hugtakanotkuninni var breytt með markaðssvikatilskipuninni frá 2003 þannig að nýting fæli í sér 

að það þyrfti ásetning til innherjasvika og kom þá hugtakið notkun inn í regluverkið eða samkvæmt 

2. gr. MAD og er það nú að finna í 1. mgr. 8. gr. MAR, hugtakið gerir enga kröfu um huglæga 

afstöðu gerandans.  Notkun upplýsinganna er skilyrði fyrir því að aðili gerist sekur um 

innherjasvik, en innherjinn þarf að sýna fram á að hann hafi ekki notað upplýsingarnar til að afla 

eða ráðstafa fjármálagerningi.   

Frá breytingu laganna þá hafa innherjar átt á hættu að gerast brotlegir fyrir innherjasvik 

samkvæmt orðanna hljóðan þegar þeir eiga viðskipti með fjármálagerninga á Íslandi þegar þeir 

búa yfir innherjaupplýsingum, þrátt fyrir að þeir noti upplýsingarnar ekki þegar þeir eiga viðskipti 

og háttsemin gangi ekki gegn verndarhagsmunum bannsins við innherjasvikum.116  En eins og 

háttaði í nýlegum  dómi Landsréttar frá 15. maí 2020 nr. 917/2018, þar gekk dómurinn það langt 

að segja að þegar horft væri á atvik málsins í heild og til þeirra hagsmuna sem bannreglu 

innherjasvika væri ætlað að vernda yrðið ákvæðið ekki skýrt þannig að það ætti við um viðskipti 

þeirra sem byggju yfir sömu innherjaupplýsingum þegar þeir ættu viðskipti með fjármálagerning.  

Jafnframt var litið til þess að um hafi verið að ræða ráðstöfun sem var tilkynnt til Kauphallar í 

tengslum við nýtingu X á kauparétti sínum.  Fólst því í raun engin blekking í sölu hlutafjárins við 

því verði gagnvart öðrum fjárfestum á hinum skipulega markaði.  Þessi niðurstaða Landsréttar 

bendir til þess að dómaframkvæmdin sé að færast nær notkunarskilyrðinu í innherjasvikamálum.  

Einnig verður að minnast á það að X var sakfelldur af Héraðsdómi fyrir innherjasvik samkvæmt 

1. tl. 1.mgr. 123. gr. vvl.  en þar sagði dómurinn að ákvæðið væri fortakslaust og innherja óheimilt 

að ráðstafa fjármálagerningum búi hann yfir innherjaupplýsingum.   

 

 

 
115 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá 29. október 2001 í máli nr. S-601/2001, sjá má nánari umfjöllun um dóminn 
í kafla 2.1.2 . 
116 Aðalsteinn E. Jónasson, „„Nýta...til öflunar...“:misnotkun sem skilyrði innherjasvika“ (2007) 57 (3) Tímarit 
lögfræðinga 267, 285. 
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En velta má því upp samkvæmt dómi Hæstaréttar frá 30. nóvember 2012 nr. 669/2012 hvort 

að notkun hafi nú þegar verið forsenda innherjasvika samkvæmt núgildandi vvl.  Aðili máls hafði 

óskað eftir ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins en því var hafnað á báðum dómsstigum.  Þar var 

vísað til Spector-málsins og í því samhengi tekin afstaða til þess álitaefnis hvort og þá að hvaða 

marki huglæg afstaða útgefanda fjármálagernings hafi þýðingu við skýringu á hugtakinu „að nota“ 

innherjaupplýsingar í skilningi fyrstu undirgreinar 2. gr. MAD.  Skilja verði forsendur dómsins 

svo að hæstaréttardómararnir töldu nægjanlega leiðsögn felast í fyrrgreindum dómi 

Evrópudómstólsins og af þeirri ástæðu hafi ekki verið þörf á að leita ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins um sama álitaefni enda sé meginmál EES- samningsins lögfest hér á landi samkvæmt 

1. mgr. 2. gr.117 

 

4. Nær bannið við innherjasvikum til þeirra sem er ráðlagt á grundvelli 

innherjaupplýsinga? 
 

4.1. Almennt  

Kjarni bannákvæðis b-liðar 14. gr. MAR útvíkkar bannið við innherjasvikum þannig að það nær 

yfir háttsemina þegar innherji ráðleggur eða hvetur aðila til að eiga viðskipti með innherja-

upplýsingar samkvæmt 2. mgr. 8. gr. MAR.  Er því ljóst að sú háttsemi að ráðleggja eða hvetja 

aðila á grundvelli innherjaupplýsinga felur í sér ólögmæta háttsemi.  Raunin er sú að þegar innherji 

sem býr yfir innherjaupplýsingum hefur ráðlagt eða hvatt þriðja aðila, þá ræður hann ekki hvort 

að móttakandi þeirra notar þær til að afla eða breyta fjármálagerningi,118 samt sem áður er brot 

hins fyrrnefnda fullframið þegar hann ráðleggur eða hvetur.  Ekki er refsað fyrir innherjasvik nema 

að fram séu komin öll þau atriði sem verknaðarlýsing 8. gr. MAR segir til um.119  Á þessum 

grundvelli er alveg skýrt, að öll háttsemi innherja sem tengist innherjasvikum er ólögmæt.  Enda 

teljast innherjasvik sem samhverf brot þar sem að verknaðurinn er refsinæmur án tillits til 

afleiðinga.120   

 
117 Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993. 
118 Hansen, „Article 14: Prohibition of insider Dealing and of Unlawful disclosure of Inside Information“ (n. 61) 
330. 
119 Jónatan Þórmundsson (n. 62) 103. 
120 sama heimild 77. 
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Í 3. mgr. 8. gr. MAR segir, þegar móttakandi ráðleggingar eða hvatningar sem er á grundvelli 

innherjaupplýsinga, notfærir sér ráðlegginguna eða hvatninguna til að ráðstafa eða afla 

fjármálagerninga.  Einnig ef hann notar ráðlagðar upplýsingar til að breyta eða hætta við 

fjármálagerning, þá fellur háttsemin undir innherjasvikaákvæði 1. mgr. 8. gr. og samkvæmt a-lið 

14. gr. reglugerðarinnar væri háttsemin þar með ólögmæt.  Byggist ákvæði 3. mgr. 8. gr. MAR á 

reglunni að aðila sé bannað að nota innherjaupplýsingar til að eiga viðskipti og skiptir því ekki 

máli hvernig hann komst yfir þær.  Þessi víðtæka túlkun á banninu er ekki tæmandi heldur er horft 

til þess hvort að aðili hafi mátt vita að upplýsingarnar hafi verið á grundvelli innherjaupplýsinga.   

Við mat á því hvort að móttakandi hafi vitað eða mátt vita að viðkomandi upplýsingar væru 

innherjaupplýsingar verður að líta til þess hvernig eðlilegur eða skynsamur aðili121 hefði metið 

viðkomandi upplýsingar í vissum kringumstæðum.122  Reglan gildir ekki um þá sem teljast til 

innherja vegna starfa sinna eða væru þeir flokkaðir samkvæmt a- til c-lið 4. mgr. 8. gr. MAR sem 

fruminnherji eða annar innherji.  Einnig samkvæmt d-lið ákvæðisins þá geta þeir sem komast yfir 

upplýsingar á ólögmætan hátt talist sem innherjar.  

Til að gera sér grein fyrir því hvort  aðili hafi gerst brotlegur gegn banninu við innherjasvikum 

verður að skoða háttsemina með hliðsjón af markmiði MAR sem er að vernda heilindi 

fjármálamarkaða og auka traust og trú fjárfesta á þeim, sem felur í sér staðfestingu á að fjárfestar 

séu á jafnréttisgrundvelli og verndaðir gagnvart misnotkun innherjaupplýsinga.123   

 

4.2.  Icelandair-málið 

4.2.1. Almennt  

Eins og áður hefur komið fram  er álitaefnið hér tilkomið vegna nýlegs dóms Héraðsdóms 

Reykjavíkur í Icelandair-málinu.124  Þar voru málsatvik þannig að tveir aðilar voru ákærðir fyrir 

innherjabrotasvik og einn aðili fyrir að eiga hlutdeild í innherjasvikabroti, hér eftir nefndir K1, K2 

og K3.   

 
121 Á ensku: „normal and reasonable person“. 
122 Regulation (EU) Nr. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16. apríl 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, Sjá 26. tl. formálans. 
123 Mál nr. C-391/04  Ipourgos Ikonomikon og Proistamenos DOI Amfissas gegn Charilaos Georgakis, 10. maí 
[2007] ECR I-3741; Katja Langenbucher, „The ‘use or possession’ debate revisited—Spector Photo Group and 
insider trading in Europe“ (2010) 5 (4) Capital Markets Law Journal 452, 461. 
124 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 15. febrúar 2019 í máli nr. S-444/2018. 
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Óumdeilt var að K1 uppfyllti efnisleg skilyrði til að teljast fruminnherji sbr. 1. tl. 121. gr. vvl. 

var hann því í þeirri aðstöðu að geta gefið fjárfesti upplýsingar og þar með forskot fram yfir aðra 

fjárfesta.  EBITDA spá félagsins hafði ekki verið birt opinberlega þegar framangreind viðskipti 

áttu sér stað.  Upplýsingarnar höfðu augljóslega mikil áhrif á virði félagsins en með þeim var verið 

að færa niður væntanlega framtíðarafkomu félagsins, þannig að upplýsingarnar uppfylltu þau 

skilyrði að teljast innherjaupplýsingar.  K1 hafi því stöðu sinnar vegna búið yfir innherja-

upplýsingum sem hann miðlaði til K2 og hafði þannig með háttsemi sinni brotið gegn 2. tl. 1. mgr. 

123. gr. vvl.   K2 notaði þær síðan í kjölfarið til þess að kaupa og nýta valréttasamning við 

Landsbankann.  Hafi hann við móttöku upplýsinganna uppfyllt efnisleg skilyrði 3. tl. 121. gr. vvl. 

og talist vera annar innherji frá þeim tímapunkti er hann bjó yfir innherjaupplýsingum frá K1 

gerðist hann þar með brotlegur gegn 1. tl. 1. mgr. 123. laganna.  Síðan ráðlagði K2 eða hvatti K3 

á grundvelli áðurnefndra upplýsinga og gerðist þar með brotlegur við 3. tl. 1. mgr. 123. gr. vvl.  

K3 var ákærður fyrir hlutdeild að innherjasvikabroti K2 sbr. 3. mgr. 147. gr. vvl einnig 1. og 

4. mgr.125 22. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir alm.hgl).  Hið almenna ákvæði      

1. mgr. 22. gr. laganna er svohljóðandi að hver sá maður, sem með liðsinni í orði eða verki 

fortölum, hvatningu eða á annan hátt á þátt í því, að brot samkvæmt ákvæðinu er framið, skuli sæta 

þeirri refsingu sem við brotinu er lögð.  Eins og getið er um hér að ofan, þá byggði ákæruvaldið á 

því að hlutdeildin hafi falist í þátttöku í afrakstri brots en fyrir lá að K3 naut hagnaðar af 

viðskiptunum.  Í dómnum kemur fram að í kæru Fjármálaeftirlitsins er ítarlega gerð grein fyrir 

framvindu rannsóknarinnar sem leiddi til þeirrar niðurstöðu að talinn var rökstuddur grunur fyrir 

hendi að K2 hefði nýtt innherjaupplýsingar frá K1.  Þá taldi Fjármálaeftirlitið að K2 hefði deilt 

innherjaupplýsingum með K3, sem einnig nýtti sér upplýsingarnar til að eiga viðskipti með valrétt 

á hlutabréf Icelandair Group hf.  En til þess ber að líta að innherjasvik samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 

123. gr. vvl. telst sem samhverft brot og er því refsinæmi verknaðar ekki háð atbeina annars 

manns.126   

 

 

 
125  4. mgr. er svohljóðandi: Nú er brot fullframið, og skal þá sá, sem veitir brotamanni sjálfum eða öðrum liðsinni til 
þess að halda við ólögmætu ástandi, er skapast hefur fyrir brotið, eða nýtur hagnaðar af því, sæta refsingu eftir 
ákvæðum þessarar greinar, enda taki önnur ákvæði laga ekki til verknaðar hans. 
126 Jónatan Þórmundsson (n. 62) 77–78. 
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K2 neitaði að hafa ráðlagt eða hvatt K3 í þessum efnum heldur hafi hann eingöngu sagt við 

K3 að hann væri að veðja á að virði Icelandair færi lækkandi og ætti eftir að lækka meira. Síðan 

hafi K3 spurt K2 hvort að hann mætti einnig gera sams konar samning og þá hafi hann tekið mynd 

af síma K2 sem sýndi nauðsynlegar upplýsingar um samninginn.  Í kjölfarið þá fór K3 til 

verðbréfamiðlara og bað um hliðstæðan samning, sem varð til þess að bankinn sendi 

Fjármálaeftirlitinu ábendingu um viðskipti K3.  Fyrir dóminn voru lögð endurrit af samtölum K3 

við verðbréfamiðlarann, í þeim lagði hann áherslu á að fá nákvæmlega eins samning og myndin 

sýndi.  Fram kom í málsgögnum að K3 hafi verið óöruggur með hugtakanotkun en hafi tekið fram 

að hann væri að „veðja á lækkun“ á bréfum Icelandair Group hf.  Í framburði K3 fyrir dómi vildi 

hann halda því fram að hann hefði ekki þekkt forsendur og aðdraganda viðskipta K2 sem hafi sagt 

honum að hann ætlaði að taka „gott bet“.   

Dómurinn taldi einnig að þegar litið væri til aðdragandi og umgjarðar viðskipta K3 og stífrar 

eftirfylgni K2 væri sannað að hann hafi ráðlagt eða hvatt K3 á grundvelli innherjaupplýsinga til að 

gera umræddan söluréttarsamning.  Einnig sú staðreynd að K2 hafi heimilað K3 að taka skjáskot 

af upplýsingum um söluréttarsamning sinn fæli í sér hvatningu.  Hið sama má segja um aðstoð K2 

við að loka söluréttarsamningnum þann 1. febrúar 2017.  Dómurinn taldi það ótrúverðugt og leit í 

því sambandi til náinna tengsla málsaðila, atvika í tengslum við viðskipti K3 og hversu ákafur 

hann var til að ljúka viðskiptum sem fyrst eða „tækla þetta hratt og örugglega“ eins fram kom í 

samtölum hans við verðbréfamiðlarann.  Taldi dómurinn einu skýringuna hafa verið þá að hann 

hafi haft sterkt hugboð um að hann væri ekki að taka áhættu með viðskiptum.   

Einnig er vísað til  „bonus pater familias“ 127 reglunnar í ljósi vitneskju K3 og kringumstæðna 

bæri honum að gæta varkárni sem krefjast má af skynsömum manni í hans aðstæðum.  Var hann 

þar með sakfelldur fyrir hlutdeild að innherjasvikabroti K2  samkvæmt 1. mgr. 22. gr. alm. hgl.  

Um var að ræða alvarleg trúnaðarbrot af hálfu K1 gagnvart Icelandair en hann misnotaði gróflega 

stöðu sína hjá fyrirtækinu.  Einnig var litið til þess að með brotum þessum væri brotið gegn 

hagsmunum viðskiptalífsins og trúverðugleika markaðarins. 

 

 

 
127 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 391. 
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4.3.  Icelandair-málið með hliðsjón af MAR  

Ætla má að niðurstaðan hefði getað verið önnur í Icelandair-málinu hefði verið búið að innleiða 

MAR í íslenskan landsrétt.   Í fyrsta lagi þá hefði K3 haft aukna möguleika á því  að sýna fram á 

að hann hafi ekki notað upplýsingarnar þegar hann átti viðskiptin þar sem að hann hafi ekki fengið 

upplýsingarnar sjálfar, þótt að líkur væru á notkun.  Fram kemur í löglíkindareglunni sem er að 

finna í 54. gr. forsenda Evrópudómstólsins í Spector-málinu þá eiga aðilar alltaf að geta sýnt fram 

á hið gagnstæða þegar þeir búa yfir innherjaupplýsingum.  Enda hafði K2 ekki miðlað 

upplýsingunum beint til K3 en hann hafði heimilað K3 að taka skjámynd af samningnum sem K3 

fór með til verðbréfamiðlarans með því hafi hann hvatt og ráðlagt K3 varðandi 

verðbréfaviðskiptin. 

Í öðru lagi hefði K3 fengið tækifæri til að sýna fram á að hann hafi ekki vitað að umræddar 

upplýsingar væru innherjaupplýsingar, enda er eitt af skilyrðum 3. mgr. 8. gr. að móttakandi hafi 

vitað eða mátt vita að ráðlagning eða hvatning hafi byggt  á innherjaupplýsingum og væri öflun 

eða ráðstöfun fjármálagernings á grundvelli þeirra ólögmæt.  Hafi móttakandi upplýsinganna geta 

sýnt fram á að hann vissi ekki að ráðlegging eða hvatningin byggðist á innherjaupplýsingum, væri 

talið að hann hafi ekki gerst brotlegur fyrir innherjasvik.  Annars vegar verður að líta til þess að 

K2 var farsæll maður á verðbréfamörkuðum á þeim tíma og að eigin sögn með þeim betri og hafi 

því K3 öllum líkindum treyst honum í verðbréfaviðskiptum.  En hins vegar hefði K3 mátt gera sér 

grein fyrir því að upplýsingarnar myndu flokkast sem innherjaupplýsingar t.d. ef að K1 hefði 

ráðlagt eða hvatt K3 beint.  Þá hefði hann mátt vita að ráðlagning eða hvatning hafi verið byggð á 

innherjaupplýsingum vegna stöðu K1 sem fruminnherja hjá Icelandair.  Allar líkur benda til þess 

þar  sem K3 lagði mikla áherslu á að ganga fljótt frá  samningnum sem bendir aftur til þess  að 

hann hafi vitað eða sterklega grunað að hann væri ekki að taka mikla áhættu með viðskiptum 

sínum.   

Er því ljóst að K3 notaði upplýsingarnar til að eiga viðskipti því  ekkert bendir til að K2 hafi 

reynt að stoppa hann þegar hann spurði hvort að hann mætti gera eins samning eða bannað honum 

að taka mynd af samningnum.  Þvert á móti þá hafi hann hjálpað honum að loka söluréttar-

samningnum sem bendir til þess að hann hafi í rauninni ráðlagt K3 til að eiga viðskipti samkvæmt 

2. mgr. 8. gr. MAR  sem er sambærileg við 2. tl. 1. mgr. 123. gr. vvl.    
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Fullframningarstig128 fyrra brotsins verður þegar innherji ráðleggur eða hvetur, en hafi 

móttakandi ráðlagningar eða hvatningar notað þær sér til framdráttar gagnvart öðrum fjárfestum, 

þá eru viðskiptin orsök af háttsemi þess sem ráðlagði eða hvatti.  En uppfylli  K3 fullframningarstig 

3. mgr. 8. gr. MAR, þá eru líkur að hann  myndi hljóta þyngri refsingu fyrir brot sitt þar sem að 

um sjálfstætt brot væri um að ræða.  Geti K3 sýnt fram á að hann hafi hvorki notað hvatninguna 

né ráðlegginguna frá K2 þar sem hann hafi ekki vitað að hún hefði verið á grundvelli 

innherjaupplýsinga, mætti álykta að hann hafi ekki gerst sekur um innherjasvik samkvæmt MAR.  

En hins vegar ef honum tækist ekki að sanna mál sitt mætti telja að hann hafi gerst sekur um 

innherjasvik samkvæmt 3. mgr. 8. gr. sbr. 1. mgr. sama ákvæðis.  Samkvæmt MAR hefði verið 

litið á brot K3 sem sjálfstætt brot en ekki hlutdeild af innherjasvikabroti K2. 

 

4.5. Gengur MAR of langt varðandi bannið við innherjasvikum? 

Kjarni innherjasvika byggist á þeirri háttsemi að aðili notfærir sér aðstöðumun sem felst í því að 

búa yfir innherjaupplýsingum þannig að það skaði hagsmuni annarra fjárfesta á markaðnum.  

Höfundur veltir því þá fyrir sér hvort að bannið við innherjasvikum sé að snúast upp í andhverfu 

sína þannig að bannið gangi lengra en markmið MAR sem er að banna innherjum sem búa yfir 

innherjaupplýsingum að nota upplýsingarnar til að ráðstafa fjármálagerningum?  Misnotkun 

innherjaupplýsinga er þannig skilyrði innherjasvika samkvæmt banninu sem og reglugerðinni.129   

Aðalsteinn E. Jónasson nefnir í bók sinni Markaðssvik „að MAR bannar alla notkun innherja-

upplýsinga“.130  Samkvæmt því má ætla að öll misnotkun innherjaupplýsinga sé bönnuð hvort sem 

um er að skriflegar upplýsingar, munnlegar upplýsingar, hvatningu í samtölum eða eftir 

óformlegum samskiptaleiðum svo sem á samfélagsmiðlum eða í myndskilaboðum.  Enn er ekki 

komin nægilega mikil reynsla á framkvæmd reglugerðarinnar hjá Evrópudómstólnum, en eflaust 

mun hún mótast með tímanum.  Er því erfitt að segja hvernig ákvæði 3. mgr. 8. gr. MAR muni 

verða túlkað og hvort gengið sé of langt með að láta innherjasvikaákvæði 1. mgr. 8. gr. ná yfir 

þegar móttakandi ráðleggingar eða hvatningar notar ráðleggingu eða hvatningu  til að ráðstafa eða 

afla fjármálagerningi þegar hann býr ekki yfir innherjaupplýsingum.  Líkt og með eldri regluverk 

Evrópusambandsins þá hafa þau verið mótuð með dómaframkvæmd dómstólsins.   

 
128 Nánari umfjöllun um fullframningarstig er að finna í kafla 3.1.  
129 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (n. 26) 390. 
130 Kersting (n. 110) 19. 
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Minnst var á í 3. kafla ritgerðarinnar að 1. mgr. 8. gr. felur í sér tvo þætti þ.e. að „búa yfir“ og 

„notkun innherjaupplýsinga“.  Til að innherjasvikaákvæðið sé uppfyllt þá þarf aðili að búa yfir 

innherjaupplýsingum á þeim tímapunkti sem hann notar upplýsingarnar til að  afla eða ráðstafa 

fjármálagerningi samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins.  Ákvæði 3. mgr. 8. gr. er nýtt og ekki að finna 

sambærilegt ákvæði í eldri tilskipunum frá Evrópusambandinu.  Velta má upp hvort verið sé að 

ganga of langt með því að láta innherjasvikaákvæðið ná yfir þá háttsemi, þegar að aðili sem 

móttekur ráðleggingu eða hvatningu á grundvelli innherjaupplýsinga án þess að fá sjálfar 

innherjaupplýsingarnar.  Einnig má gera ráð fyrir að með því að láta bannið ná til slíkrar háttsemi 

sé verið að koma í veg fyrir að innherjar komi sér hjá banninu með því að ráðleggja öðrum 

fjárfestum á grundvelli innherjaupplýsinga í staðinn fyrir að miðla innherjaupplýsingunum.   

Icelandair-málið er sérstakt af því leyti að í því eru dæmi um aðstæður þar sem að 3. mgr. 8. 

gr. MAR  gæti komið til skoðunar og hefði verið búið að innleiða reglugerðina í íslenskan landsrétt.  

Ljóst er samkvæmt málavaxtalýsingu dómsins að K3 hafði enga reynslu og vissi sennilega ekki 

hvernig hann ætti að gera slík viðskipti sem greint er frá í dómnum.131  Telja má  ljóst að K3 hafi 

ekki geta talist sem innherji því innherjaupplýsingunum var ekki miðlað til hans,  enda tók hann 

aðeins mynd af samningi K2 sem síðan ráðlagði honum hvernig hann ætti að framkvæma slíkan 

samning.  Vissulega notaði hann upplýsingarnar sem samningurinn byggðist á til að eiga viðskipti 

en þá kemur að kjarna málsins sem snýr að því hvort að hann hafi vitað eða hefði mátt vita að 

umræddar upplýsingar væru innherjaupplýsingar.   Eflaust hefði verið erfitt að sýna fram á að K2 

hefði ráðlagt K3 ef hann hefði ekki haft myndina úr símanum í fórum sér.  Telja má því að það 

gæti verið erfitt að sýna fram á innherjasvik í þeim aðstæðum þegar að þriðji aðili móttekur 

ráðleggingu eða hvatningu á grundvelli innherjaupplýsinga t.d ef að innherji hvetur aðila munnlega 

þá eru ekki líklegt að til séu nein haldbær gögn þess efnis.   

Velta má fyrir sér samkvæmt ofangreindri umfjöllun hvort að MAR gangi of langt varðandi 

bannið við innherjasvikum, á þann hátt að láta það ná yfir þau tilvik þegar aðili fær einungis 

ráðleggingu eða hvatningu á grundvelli innherjaupplýsinga frá innherja en ekki upplýsingarnar 

sjálfar.  Þetta er stutt af 1. mgr. 8. gr.  reglugerðarinnar og 23. tl. formála hennar sem kveður skýrt 

á um að aðili þurfi bæði hafa búið yfir innherjaupplýsingum sem og notað þær á sama tímapunkti.  

Ennfremur má ekki horfa framhjá markmiði bannsins sem er að koma í veg fyrir að mikilvægar og 

verðmótandi upplýsingar sem eru líklegar til þess að hafa áhrif á markaðsverð fyrirtækja á 

 
131 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 15. febrúar 2019 í máli nr. S-444/2018. 
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markaðnum séu misnotaðar af þeim innherjum sem búa yfir þeim.  Segja má að með reglugerðinni 

sé verið að ganga töluvert lengra en áður hefur verið gert í innherjasvikamálum með því að láta 

bannið við innherjasvikum ná yfir háttsemi móttakanda ráðleggingar eða hvatningar sem er á 

grundvelli innherjaupplýsinga þegar aðilinn hefur ekki fengið sjálfar upplýsingarnar.  Að mati 

höfundar verður að öllum líkindum um réttarbót að ræða.  Hún komi til með að auka traust og trú 

almennings á fjármálamörkuðum þar sem að ákvæðið kemur til með að banna þá háttsemi þegar 

að innherjar ráðleggja eða hvetja, vini eða kunningja til að afla eða ráðstafa fjármálagerningum en 

samkvæmt eldri tilskipunum ESB var ekki slíkt ákvæði til staðar. 

 

5. Niðurstöður  
 

Fyrsta samræmda regluverk um innherjasvik í Evrópu var tekið upp árið 1989 með 

innherjatilskipuninni.  Tilkoma og innleiðing MAR frá 2014 mun án efa koma til með að bæta 

réttastöðuna hérlendis er varðar bannið við innherjasvikum ásamt viðbótum frá MAD yfir í 

reglugerðina.  Verður hún líklega til þess að auðvelda og samræma réttarfar á þessu sviði,132 enda 

þarf að innleiða MAR samkvæmt orðanna hljóðan í íslenskt regluverk.  Reglugerðin var sett til að 

tryggja gagnsæi á fjármálamörkuðum, efla fjárfestavernd og auka traust fjárfesta á 

fjármálamörkuðum.  Traust er frumforsenda þess að markaðir eins og fjármálamarkaðir virki, þeir 

séu skilvirkir og eru reglur nauðsynlegar til að skapa þetta traust.133 

Gera má ráð fyrir að lítið sem ekkert svigrúm verði fyrir löggjafann að víkja frá ákvæðum 

reglugerðarinnar og koma fram með séríslenskar reglur við innleiðingarferlið líkt og hefur verið 

gert með aðrar tilskipanir.  Ofangreind umfjöllun sýnir að við innleiðingu MAR í íslenska löggjöf, 

þurfi að breyta núgildandi verðbréfaviðskiptalögum með hliðsjón af MAR.  Að mati höfundar yrði 

sú breyting ein af mikilvægustu áhrifum MAR, þar sem aðilar á markaði, innlendir sem erlendir, 

munu geta treyst því að fullt samræmi sé milli reglna um bannið við innherjasvikum hér á landi og 

annarra ríkja innan evrópska efnahagssvæðisins.   

 

 
132 Fjármálaeftilitið, „Ársskýrsla Fjármálaeftirlitsins 2019“ (2019) 8 (3) Fjármálaeftilitið 30 
<https://www.fme.is/media/utgefid-efni/Arsskyrsla-FME-04062019.pdf>. 
133 ESMA (n. 58). 
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Samkvæmt orðanna hljóðan hefur verið talið nægjanlegt að innherji búi yfir innherja-

upplýsingum þegar hann aflar eða ráðstafar fjármálagerningi til að háttsemin geti talist ólögmæt.  

Má því telja að núgildandi vvl. séu strangari að því leyti en MAR, þar sem að reglugerðin gerir 

kröfur um að innherji búi bæði yfir innherjaupplýsingum og noti þær til að hann gerist sekur um 

innherjasvik.  Ef marka má niðurstöður dómana í kafla 3.4.2., mætti velta því fyrir sér hvort að 

notkun sé nú þegar forsenda innherjasvikamála hér á landi, þrátt fyrir að hugtakið notkun sé ekki 

að finna í núgildandi vvl.  Er því líklegt að dómaframkvæmdin hér á landi sé túlkuð með hliðsjón 

af innherjasvikaákvæði MAD.  Með innleiðingu MAR í íslenskan landsrétt er ljóst að skilyrðið um 

notkun verður tekið upp en ekki nýting eins og áður tíðkaðist.  Óhjákvæmilegt er að tilkoma 

reglugerðarinnar komi til með að taka af öll tvímæli um þann skilning að notkun sé forsenda 

innherjasvika.  Það er gert til að samræma evrópskt regluverk á sviði verðbréfamarkaðsréttar, 

auðvelda dómaframkvæmd í innherjasvikamálum og fækka vafaatriðum. 

Í upphafi ritgerðarinnar var lagt upp með þá spurningu hvort að öflun eða ráðstöfun 

fjármálagerninga á grundvelli ráðleggingar eða hvatningar gæti talist innherjasvik, jafnvel þótt 

viðkomandi búi ekki yfir innherjaupplýsingum.  Skoðun lögskýringagagna og skrif fræðimanna 

um málefnið leiddi í ljós þann skilning að bannið við innherjasvikum samkvæmt MAR, nái til 

þeirra sem ráðlagt er á grundvelli innherjaupplýsinga samkvæmt 3. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar. 

Líkt og í 1. mgr. 8. gr. MAR þá þarf móttakandi upplýsinganna jafnframt að hafa notað 

upplýsingarnar til að afla eða ráðstafa fjármálagerningi og  telst því ekki einungis nægjanlegt að 

búa yfir innherjaupplýsingum samkvæmt ákvörðun Evrópudómstólsins í Spector-málinu.  Í því 

samhengi skiptir máli varðandi sönnunarmatið hvort að móttakandi ráðleggingar eða hvatningar 

hafi vitað eða mátt vita að ráðlegging eða hvatning væri á grundvelli innherjaupplýsinga.   

Með hliðsjón af MAR og nýlegri dómaframkvæmd hérlendis, hallast höfundur á að svara 

spurningunni játandi enda sé háttsemi þess sem móttekur ráðleggingu og  hvatningu frá innherja 

og notar upplýsingarnar sér til hagsbóta þegar hann aflar eða ráðstafar fjármálagerningi, talin til 

innherjasvika enn fremur eru tengsl aðila lykilþáttur varðandi hvort að aðili geti talist sekur um 

innherjasvik samkvæmt 3. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar.  Spurningin um hvort að aðili hafi brotið 

gegn banninu við innherjasvikum þegar hann átti viðskipti á grundvelli ráðleggingar eða 

hvatningar, verður einnig að skoða með markmið bannsins í huga, sem hefur verið mótað í gegnum 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins m.a. í Spector-málinu.   
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Ljóst er að bannið við innherjasvikum var sett til að koma á jafnræði milli aðila á 

fjármálamörkuðum og einnig til að varna því að innherjaupplýsingar séu notaðar á rangan hátt.  

Mikilvægt er að hafa strangar reglur til að auka traust og trú almennings á verðbréfamörkuðum.  

Eins og fram hefur komið, þá er innherjasvikaákvæði MAR sambærilegt MAD og ekki er að finna 

miklar efnislegar breytingar í reglugerðinni.  Ákvæði 3. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar er nýmæli og 

engir dómar hafa fallið varðandi túlkun þess.  Ákvæðið mun líklega hafa áhrif á sönnunarmat 

varðandi það hvort að aðili hefur gerst sekur um innherjasvik.  En hversu mikil áhrif er ekki hægt 

að spá til um en óhjákvæmilegt er að þau mótist samhliða innleiðingu reglugerðarinnar hér á landi.    

Áhugavert er að velta því upp hvort að Icelandair-málið hefði farið öðruvísi hefði verði búið 

að innleiða MAR í íslenskt regluverk líkt og fram kemur í kafla 4.2.  Málið er áhugavert á þann 

hátt að uppi voru aðstæður sem hefðu komið til með að reyna á 3. mgr. 8. gr. hefði verið ef búið 

að innleiða reglugerðina í íslenskan landsrétt.  Hafa verður í huga  að það réttarsvið sem nær til 

innherjasvika er ungt.  Höfundur telur að við innleiðingu MAR verði um  réttarbót að ræða og 

áhugavert muni verða að fylgjast með framkvæmd regluverksins í framtíðinni.  Á komandi árum 

munu dómar falla á þessu réttarsviði og með tímanum muni fordæmi aukast sem auðveldar 

réttarframkvæmd innherjasvikamála. 
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