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3.1 SM.vml
Svar við spumingu frá formaxmi efiiahags- og viðskiptanefiidar varðandi frumvarp til 
laga um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Á nefhdaríundi efnahags- og viðskiptaneíhdar kom fram spuming frá formanni nefndarinnar varðandi frumvarp 
til breytinga á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnum liryðjuverka.

í 7. gr. frumvarpsins er lögð til heimild til að beita framkvæmdastjóra eða aðra háttsetta stjómendur lögaðila 
sektum ef um brot gegn ákvæðinu er að ræða. í frumvarpinu eru lögð viðurlagaákvæði á framkvæmastjóra eða 
aðra aðila sem stjóma daglegum rekstri ef þeir vanrækja tilkynningarskyldu sína. Formaður nefndarinnar óskaði 
eftir upplýsingum hvort samskonar viðurlagaákvæði sé annars staðar í íslenskum lögum.

Með lögum nr. 55/2007 um breytingar á lagaákvæðum um viðurlög við brotum á fjáiTnálamarkaði voru sett 
ítarlegri og strangari refsiákvæði í helstu lög fjármálamarkaðar (verðbréfaviðskiptalög, lög um fjármálafyrirtæki, 
kauphallarlögin, lög um verðbréfasjóði og lög um vátryggingarstarfsemi og lög um rafræna eignarskráningu 
verðbréfa). Lögin afmörkuðu refsiábyrgð vegna brota á lögum á fjármálamarkaði með því að telja upp þau 
ákvæði sem refsivert er að brjóta gegn, settu inn heimiídir til handa Fjármálaeftirlitinu til að leggja á 
stjómvaldssektir og að brot gegn lögum á fjármálamarkaðí sæti einungis opinberri rannsókn að undangenginni 
kæru frá Fjármálaeftirlitinu.

Brot gegn lögum á Qármálamarkaði geta bæði varðað sektum eða fangelsi. í dæma skyni má líta til ákvæðis úr 
lögum nr. 161/2002 um f]ármálaíyrijlæki. í l. mgr. 110. gr. eru talin upp þau brot sem varðað geta 
stjómvaldssektum. 2. mgr. kveður á um upphæðir sekta og er þar gerður greinarmunur á því hvort um persónur 
eða lögaðila er að ræða þar sem heimilt er að leggja hærri sektir á lögaðila. Stjórnvaldssektum verður beitt óháð 
þvi hvort lögbrot er framið af ásetningi eða gáleysi sbr. 3. mgr. 110. gr. í 1. mgr. 112 gr. b eru talin upp þau brot 
sem varðað geta seklum eða fangelsi. 1. mgr. 112. gr. c kveður á um að brot gegn lögum þessum varði sektum 
eða fangelsi hvort sem þau eru framin af ásetningi eða gáleysi.

Það er mat ráðuneytisins að ekki sé verið að ganga mjög langt í frumvarpinu um breytingar á lögum 64/2006 um 
aðgerðir gegn peningaþvætti og tjámiögnun hryðjuverka þar sem brotið þarf að hafa verið framkvæmt af 
ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi. Það er strangara mat en í þeim lögum sem bent var á hér að ofan. Hvað 
varðar tilvísun til framkvæmdastjóra eða aðra stjómendur þá virðist sami háttur ekki vera hafður á í annarri 
löggjöf á íjármáíamarkaði. Hins vegar verður að telja að þrátt fyrir að framkvæmdastjóri og aðrir stjórnendur séu 
ekki sérstaklega tilgreindir í þeim lögum þá bera þeir ábyrgð á framkvæmd ákvæða þar sem refsing liggur við 
broti.

Á nefndarfundi efnahags- og viðskiptanefhdar kom fram spuming frá formanni nefrxdarinnar varðandi frumvarp



í 7. gr. frumvarpsins er lögð til heimild til að beita framkvæmdastjóra eða aðra háttsetta stjórnendur lögaðila 
sektum ef um brot gegn ákvæðinu er að ræða. í frumvarpinu eru lögð viðurlagaákvæði á framkvæmastjóra eða 
aðra aðiía sem stjórna daglegum rekstri ef þeir vanrækja tilkynningarskyldu sína. Formaður nefndarinnar óskaði 
eftir upplýsingum hvort samskonar viðurlagaákvæði sé annars staðar í íslenskum lögum.

til breytinga á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnum hryðjuverka.

Með lögum nr. 55/2007 um breytingar á lagaákvæðum um viðurlög við brotum á f)ármálamarkaði voru sett 
ítarlegri og strangari refsiákvæði í helstu íög fjármálamarkaðar (verðbréfaviðskiptalög, lög um íjámiálafyrirtæki, 
kauphallarlögin, lög um verðbréfasjóði og lög um vátryggingarstarfsemi og lög um rafræna eignarskráningu 
verðbréfa). Lögin aftnörkuðu refsiábyrgð vegna brota á lögum á fjármálamarkaði með því að telja upp þau 
ákvæði sem refsivert er að brjóta gegn, settu inn heimildir til handa Fjármálaeftirlitinu til að leggja á 
stjómvaldssektir og að brot gegn lögum á flármálamarkaði sæti einungis opinberri rannsókn að undangenginni 
kæru frá Fjármálaeftirlitínu.

Brot gegn lögum á fjármáíamarkaði geta bæði varðað sektum eða fangelsi. í dæma skyni má h'ta til ákvæðis úr 
lögum nr. 161/2002 um fjánnálafyrirtæki. í 1. mgr. 110. gr. eru talin upp þau brot sem varðað geta 
stjómvaldssektum. 2. mgr. kveður á um upphæðir sekta og er þar gerður greinarmunur á því hvort um persónur 
eða lögaðila er að ræða þar sem heimilt er að leggja hærri sektir á lögaðila. Stjómvaldssektum verður beitt óháð 
því hvort lögbrot er framið af ásetningi eða gáleysi sbr. 3. mgr. 110. gr. í 1. mgr. 112 gr. b eru talin upp þau brot 
sem varðað geta sektum eða fangelsi. 1. mgr. 112. gr. c kveður á um að brot gegn lögum þessum varði sektum 
eða fangelsi hvort sem þau eru framin af ásetningi eða gáleysi.

Það er mat ráðuneytisins að ekki sé verið að ganga mjög langt í frumvarpinu um breytingar á lögum 64/2006 um 
aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka þar sem brotið þarf að hafa verið framkvæmt af 
ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi. Það er strangara mat en í þeim lögum sem bent var á hér að ofan. Hvað 
varðar tilvísun til framkvæmdastjóra eða aðra stjómendur þá virðist sami háttur ekki vera hafður á í annarri 
löggjöf á Jyármálamarkaði. Hins vegar verður að telja að þrátt fyrir að framkvæmdastjóri og aðrir stjórnendur séu 
ekki sérstaklega tilgreindir i þeim lögum þá bera þeir ábyrgð á framkvæmd ákvæða þar sem refsing liggur við 
broti.


