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Mánudaginn 29. febrúar 1988.

Ákæruvaldið
(Björn Helgason saksóknari)

gegn

Gunnari Ólafssyni
(Brynjólfur Kjartansson hrl.)

og

Sigurðí Þorkelssyni
(Guðmundur Markússon hrl.)

Fjárdráttur. Opinber gjöld. Skilorð. Dómur um skaöabótakröfu
ómerktur og kröfunni vísað frá héraðsdómi.

Dómur Hæstaréttar.
Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Hrafn Bragason og

Benedikt Blöndal og Hjörtur Torfason, settur hæstaréttardómari.
Héraösdómi var âfryjaö til Hæstaréttar meö stefnu 19. október

1987 að ósk ákærða Gunnars Ólafssonar og einnig af hálfu ákæru-
valdsins til þyngingar refsingu hans og að því er varðar âkærôa
Sigurð Þorkelsson til sakfellingar samkvæmt ákæru og ákvöröunar
refsingar,' svo og aö því er báða varðar til greiöslu skaöabóta.

Sem launagreiöanda bar Panelofnum hf. að innheimta opiber
gjöld af starfsmönnum sínum og standa viðkomandi innheimtu-
stofnun, hér Gjaldheimtunni í Reykjavík, skil á innheimtu fé í sam-

ræmi við reglur 113. gr.laga nr.75/1981. Af gögnum málsins má

râöa að krafa Gjaldheimtunnar í Reykjavík þar um hafi legið fyrir
á þeim tíma sem hér skiptir máli og að slík innheimta hafi átt sér

stað hjá félaginu um árabil.
Ákæröi, Gunnar Ólafsson, var fram til 14. ágúst 1984 fram-

kvæmdastjóri Panelofna hf. og bar skv. 2. mgr. 52. gr. laga nr.
32/1978 ábyrgð á daglegum rekstri félagsins. Innheimta og skil

opinberra gjalda voru á hans ábyrgö meðan hann var framkvæmda-
stjóri. Með þessari athugasemd ber að staðfesta hinn âfryjaôa dóm

að því er varöar sök ákærða Gunnars og heimfærslu til refsi-

ákvæða.
Ákærði, Siguröur Þorkelsson, var

hf. og eftir að ákærði Gunnar hætti í
stöðumaöur þess, allt þar til félagið

stjórnarformaöur Panelofna

þjónustu félagsins helsti for-

var lfst gjaldþrota 1. mars
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1985, þar'sem ekki var ráðinn framkvæmdastjóri í stað Gunn-
ars.

í ársreikningum 1983 Iá, fyrir að ógreidd voru opinber gjöld.
Verður að telja að Sigurði hafi veriö rétt sem stjórnarformanni aö
ganga úr skugga um hvaða gjöld þetta voru, sbr. 3.mgr. 52. gr.
l. nr. 32/1978. Eftir 14. ágúst 1984 bar félagsstjórnin ein ábyrgö
á daglegri stjórn félagsins. Af þessu leiöir að telja verður að hann
hafi eftir þaö átt að hafa eftirtit með innheimtu og skilum opinberra
ejalda starfsmanna félagsins. Þar sem Sigurður vanrækti þetta eftir-
lit þykir hann sannur að sök samkvæ,mt ákæru en hún er þar rétti-
lega færð til refsiákvæða.

Ekki er Tiam komið aö Gjaldheimrunni í Reykjavík hafi verið
gefinn kostur á aö koma að formlegri, skfrri og rökstuddri skaöa-
bótakröfu í héraði, sbr. 145. gr. laga nr.74/1974. Engin slík krafa
hefur verið gerö og verður því að ómerkja héraðsdóm og máls-
meðferö að því er varðar umfjöllun um skaðabætur til Gjaldheimt-
unnar.

Refsing ákærða, Gunnars Ólafssonar, þykir hæfilega ákveðin í
héraösdómi. Þar sem hann hafði látið af störfum, þegar lokakröfu-
bréf Gjaldheimtunnar barst félaginu, þykir mega skilorðsbinda refs-
inguna á þann hátt sem í dómsoröi greinir.

Refsing ákærða, siguröar Þorkelssonar, þykir hæfilega ákveðin
fangelsi i 45 daga, en meö tilliti til málavaxta þykir mega skilorös-
binda refsinguna á þann hátt sem í dómsoröi greinir.

Ákærðu greiði óskipt sakarkostnað í héraði og fyrir Hæstarétti
þar meö talin saksóknarlaun fyrir Hæstarétti 35.000,00 krónur í
ríkissjóð. Ákæröi, Gunnar Ólafsson, greiöi málsvarnarlaun skipaös
verjanda síns fyrir Hæstarétti, Brynjólfs Kjartanssonar hrl.,
35.000,00 krónur. Ákærði, siguröur Þorkelsson, greiöi málsvarnar-
laun skipaðs verjanda síns, Guðmundar Markússonar hrl.,
15.000,00 krónur í héraði. og 35.000,00 krónur fyrir Hæstarétti.

D ó m s o r ö:
Dómur um kröfu til skaðabóta, sem fram kemur í ákæru,

â aö vera ómerkur og er kröfunni vísað frá héraösdómi.
Ákærði, Gunnar ólafsson, sæti fangelsi í 4 mánuði en fu[n-

ustu refsingar skal fresta og hún niður falla aö Z árum liönum



frá uppkvaðningu dóms

almennra hegningarlaga

haldið.

288

þessa, verði almennt skilorð 57 . gî.

nr. 19/1940, sbr. lög nr. 22/1955
, ,jì ¡

Ákærði, Sisurður Þorkèlsson, sæti fangelsi i 45 daga, en

,fullnustu refsingar skal fresta og hlln.,niQur falla aô 2 árum

,liðnum frá uppkvaðningu dó,ms þessa, ver$i almennt skilorð

57 . gr. alrnennra hegningarlaga haldið.
' Ákærðu greiði in solidum sákarkostnaö í héraði og fyrir

Hæstarétti 
i 
þar með talin saksóknarlaun fyrir Hæstarétti

35.000,00 krónur í ríkissjóö. Ákærði, Cunnar Ólafsson, greiði

málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns fyrir Hæstarétti, Bry,nj-

ólfs Kjartanssonar hrl., 35.000,00 kriónur. Ákærði, Sigurður

Þorkelsson, greiði málsvarnarlaun '' skipaös verjanda síns,

Guömundar Markrlssonar hrl.,' 15.00000 krónur í héraði'og

35.000,00 krónur fyrir Hæstarétti.

Dóminum ber aö futlnægja með aðför að lögum'

Dómur sakadóms Kópavogs 30. iúli 1987'

I. j

Mál þetta, sem' dómtekið var 11. maí 1987, er höfðað af ákaeruvaldsins

hálfu með tveimur ákærum.

Með ákæru dagsettri 19. júní 1986 ,,á hendur: ' ,

l. Gunnari Ólafssyni sölumanni, Tr4öarlandi 14, Reykjavík, fæddum

12. október 1938 í ReYkjavík.

2. Sigurði'nortelssyni pípulagningameistara, Fífuhvammsvegi 23'

Kópavogi,fæddum73.junifg22,âStokkseyri...,.

,;; J tiufu, kærði Gunnar sem stjórnarmaöur og framkvæmdastjóri,

ákæröi Siguröur sem stjórnarformaður og P sem meöstjórnendur (sic)

í hlutafélaginu Panelofnar h.f., Kópavogi, gerst sekir um fjárdrátt sam-

kvæmt l. mgr. 247. gr. almennra hegningarlaga nr. lg/1g40, með því að

iafa á, árunJ- 1983 og lg84 haldið eftir af launum.eftirgreindra..starfl-

manna félagsins upp í opinber gjöld til Gjaldheimtunnar í Reykjavík sam-

tals kr. 217 .43t 00, en eigi staöið skil á þessu fé til Gjäldheimtunnar heldur

dregið fyrirtækinu þetta, fé.



Nafn starfsmanns:

Ottó Eiösson,

nnr.6957-6281
Bjarni Eiðsson, '

nnr. 1206-5752
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Tímabil: Fjárhæð:
20i/l'93 - l/6,94 66.694,.

20/t'83 - 2/tl'84 150.747,-

, , kr. 217.44,1,_

,:,.
Þess er krafist, aö ákærðu verði,dæmdir til refsingar samkvæmt fyrr-

greindu refsiákvæöi og til;greiðslu skaðabóta og alls sakarkostnaðar."
Með ákæru dagsettri 4. febrúar,1987,,á hendur P ... fyrir aö aka aðfara-

nótt sunnudagsins 2, nóvember 1986 undir áhrifum áfengis bifreiðinni
Þ-2134 frá Eìnarsstööum í Reykdælahreppi, Suður-Þingeyjars¡islu, áleiðis

til Húsavíkur uns lögreglumenn stöövuðu akstur hans á þjóðvegi nr. 85

í svonefndu Lâxamfrarleiti.''
Telst þettavarðaviö 2. ffigr., sbr.4. mgr.25. gr., sbr,80. gr. umferðar-

laga nr. 4A/1968, sbr.':lög nr. 54/1976. l

Þess er kfafist aö ákærði verði dæmdur til refsingar, til ökuleyfissvipting-
ar samkvæmt 81. gr. umferöarlaga og til greiöslu alls sakarkostnaöar."

,i ,rì II.
Ákæra døgsett 19. itíní 1986. Málavextir eru þeir aö rannsóknarlögreglu

ríkisins,bárust kærur frá Gjaldheimtunni í Reykjavík, dagsettar 27. ágúst

1984 vegna vanskila Panelofna, Smárahvammi, Kópavogi á innheimtum
opinberum gjöldum kr.66:684,00 auk dráttarvaxta kr. 20.288,00 af launum
Ottós Eiössonar og2. apríl 11985 vegna-vanskila Panelofna, Smárahvammi,
Képavogi á, innheirntürn- o'pinberum. gjöldum kr. 150.747,00 auk drâttar-
vaxtæ"ikr. 41.447 ,00 ',af launum Bjarna Eiðssonar

,Bréfum Gjaldheimtunnar fylgdu ljósrit launaseöla.. Ljósrit launaseðla
Ottés'Eiðssonar fyrir tímabiliö 20; januar i983 til 1. júní 1983 bera meö

sér aö á,því tímab'ili hafi veriö haldiö eftir af launum hans til greiðslu opin-
berra gjalda {<r.'147.799,00. Ljósrit launaseöla Bjarna Eiðssonar fyrir tíma-
bilið 20. janúar 1983 til z.:névember 1984 bera með sér að haldið hafi
verið,j eftir af ilaunum hans'til.greiðslu opinberra gjalda kr. 189.156,00.

Áfæröi. Gunnar Ólafsson hefur sk¡irt svo frá aö hann hafi verið fram-
kvæmdastjóri Panelofna-hf. frá stofnun fyrirtækisins til 14. ágúst 1984.;

Hann hafi jafnframt veriö, hluthafi og átt um það bil 35-3690 hlutafjár,
Hann hafi haft;,þrókúru f'yrirtækisins ásamt Gígju Árnadóttur gjaldkera.
Daglegur,rekstur og fjármálastjórn hafi hvílt á sér. Hann hafi ekki haft
samráð viö Sigurö Þorkelsson um daglegan rekstur skrifstofunnar'. Fyrir-
tækið hafi lent í greiösluerfiöleikum sem rekja hafi mátt til þess aö'fjárfest
hafi verið umfrarn getu meö kaupum á nfjum vélun'r og byggingu,nyrrar

l9
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verksmiöju. Á aðalfundi,. sem haldinn hafi veriö í febrúar 1984; hafi mynd-

ast nfr meirihluti í fétaginu og ákæröi viö þaö orðiö í minnihluta. Tekin

hafi verið ákvöröun um að fá niija aðila inn í fyrirtækið til þess að auka

hluraféö. Hafi þetta oröið til þess aö ákærði hafi haldiö aö sér höndum

um ymsar fjármálalegar ákvaröanir næstu mánuði á eftir. Hafi skuldir

vegna frádreginna oþinberra gjalda starfsmanna fyrirtækisins verið meðal

þeirra skulda er látnar voru bíöa. Þó hafi veriö gengið að fullu frá málum

þeirra srarfsmanna sem látið hafi af störfum. Ákærða hafi þótt eölilegt

aö halda aö sér höndum með þessum hætti þar sem'hann hafi átt von á

nj,¡ium mönnum inn í fyrirtækið, mönnum sem væru í betri aöstööu til aö

semja um skuldir fyrirtækisins. Ennfremur hafi.honum þótt,eðlilegt, þar

sem hann hafi verið í minnihluta í stjórn, 'aö eftirláta meirihlutanum'að

taka meiriháttar fjármálategar ákvaröanir. Hinn 13. ágúst 1984 hafi

Siguröur Þorkelsson stjórnarformaður tilkynnt sér aö segja ætti: öllum

starfsmönnurn fyrirtækisins upp störfum með þriggja mánaöa fyrirvara.

Jafnframt hafi hann gefið ákæröa kost á að segja starfi sínu laus'u á stjórn-

arfundi næsta dag. Þaö hafi ákæröi gert og hafi hann engin afskipti haft

af rekstri og stjór.nui Panelofna hf. eftir 14. ágúst 1984 og sé því uppgjör

til Gjaldheimtunnar vegna fjögurra síöustu launaseöla Bjarna Eiðssonar sér

óviðkomandi. Ákæröi hafi hætt störfum á þeim forsendum aö nfir eigend-

ur væru aö taka við stjórnun fyrirtækisins. Gjaldkeri fyrirtækisins, Gígja

Árnadóttir, hafi annast greiöslur til Gjaldheimtunnar í samráöi við ákæröa,

einkum ef fé fyrirtækisins var af skornum skammti. Hann hafi reynt aö

sigta út hvaöa skuldir væri brlinast aö greiöa hverju sinni til að geta haldiö

starfserninni gangandi. Ekki hafi fé því er haldiö var eftir af launum starfs-

manna og greiða átti til Gjaldheirntunnar verið haldið aðgreindu frá öörum

fjárreiöum fyrirtækisins. Ákæröi hafi ekki litiösvo á aö með því aö'halda

eftir fé af launum starfsmanna án þess aö standa skil á því til Gjaldheimt-

unnar væri hann að nÍta sér fé í þágu fyrirtækisins með ólögmætum hætti.

Hann hafi litið á þetta fé sem hverja aöra skuld sem hann vonaðist til að

geta greitt. Hinn bági fjárhagur fyrirtækisins hafi leitt til þess aö dráttur

varð á að gera Gjaldheimtunni skit með réttum hætti. Það hafi gengiö

þannig í gegnuni tíöina að þessum greiöslum;,hafi ekki alltaf verið skilað

á réttum tíma, en sá greiösludráttur hafi þó verið óverulegur og ekki kvart-

aö undan honum. Ekki hafi ákæröi gert stjórnarmönnum grein fyrir því

aö ekki væru tit fjármunir til greiðslu opinberra gjalda af launum sem

haldið var eftir. En skuld fyrirtækisins viö Gjaldheimtuna hafì komið fram

á reikningum félagsins dags. 31. desember 1983, sem samþyl(ktir voru á

aðalfundi félagsins í febrúar 1984.

Fyrir dómi var ákærða bent á að skv. fyrirliggjandi gögnum.þá hafi verið

tekið af launum Ottós Eiðssonar á umræddu tímabili kr. 107.799'00 en
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skv. bréfi Gjaldheimtunnar þá sé skuld fyrirtækisins við Gjaldheimtuna kr.
66.684,00. Ákærði kvaöst ekki geta tjáð sig um réttmæti þessara útreikn-
inga: Sömuleiðis var.ákærða bent á að skv. fyrirliggjandi ljósritum launa-
seðla Bjarna Eiðssonar þá hafi á'umræddu tímabili verið haldið eftir af
launum hans til greiðslu opinberra gjalda kr. 189.156,00, en skv..bréfi
Gjaldheimtunnar æ skuld fyrirtækis'ins viö.Gjaldheimtuna vegna Bjarna kr.
150.747 ,00i, þannig að greiddar hafiyeriö kr. 38.409,00. Ekki kvaöst ákærði
geta tjáö sig urn réttmæti'þessara útreikninga.

Ákæröi Sigurður Þorkelsson, stjórnarformaður Panelofna hf., hefur
skÍrt svo frá að ,honum hafi ekki verið kunnugt um vanskil fyrirtækisins
á greiöslu opinberra gjalda til Cjaldheimtunnar. Gunnar Ólafsson hafi
verið framkvæmdastjóri,fyrirtækisins og sem slíkttr annast um fjármál
þqss, einnig hafi dagleg stjórnun alfarið verið í hans höndum, því hafi hann
verið ábyrgur fyrir því að staðið væri í skilum viö Gjaldheimtuna. Ákæröi,
sem verið hafi stjórnarformaöur félagsins frá stofnun þess árið 1968, eig-

andi um helmings hlutafjár og jafnframt starfsmaður þess, hafi ekki fylgst
með:fjármálum félagsins¡ stjórnun tjármála og fjárhagsstööu fyrirtækisins
aö öðru leyti en því að hann hafi ,fengið í hendur rçikninga. Flann hafi
unniö við að smíöa ofna og fjármál fyrirtækisins hafi ekki verið rædd við
sig nema þegar sækja þurfti fyrirgreiöslu í Sparisjóð Kópavogs, Ákæröi
telji aö fjárhagur fyrirtækisins á,árinu 1983 hafi,ekki verið svo slæmur aö

koma hafi átt í veg fyrir skil til Gjaldheimtunnar,'hins vegar geti hann ekki
sagt til um þaö fyrir árið 1984; Ekki hafi veriö ráðinn framkvæmdastjéri
í stað Gunnars er''lét af störfurn. 14. ågúst 1984. Hafi ákæröi séð um rekstur
fyrirtækisins ásalnt Ottó Eiössyni eftir að hann hætti. Panelofnum hafï
síðan verið veitt groiðslustöðvun hinn 28: september 1984 í þrjá manuði.
Á þvi tímabili hafî ekki veriö urn aö ræða neina sérstaka stjórnun á fyrir-
tækinu. Fyrirtækið,hafi unniö upp í pantanir er greiddar höfðu verið fyrir-
fram. Sáralítiö fé,hafi komiö inn í'fyrirtækiö:og hafi það einungis dugaö
fyrir launum starfsrrtârin&; Ennfremur hafi Andri Árnason lögmaður fyrir-
skipaö að einungis laun væru greidd. Við skjrslutöku hjá lögreglu"kvaöst
ákærði hafa skoöað reikninga félaæins fyrirlfuiö 1983 en aö hann minntist

þess ckki að þar,kæmi,fram vanskilaskuld,viö Gjaldheimtuna. Fyrir dómi
kvaöst ákæröi sennilegâ hafa misskitiö eitthvað reikninga félagsins fyrir
áriÖ 1983, er lagöir voru:fram á aðalfundi í febrúar 1984,, en þar kom fram
aö félagiö væri í vanskitrurn,meö opinber,giöld. I{ann hafi taliö það vera
gjöld sem,Panelofnar hf. skulduöu bæjarfégetai Kófiavogi eða bæjarsjóði.
Viö skfrslutöku hjá löereelu, kvaö ákærði að sér hafi verið ókunnugt urn
vanskil Panelofira hf. við Gjaldheimtuna þangað,til hann,sá bréf Gjald-
heimtumar varÖandl ejöld Ottós Eiðssonar: dags. 16. ágúst l'984. Ekki
kannaöist hann viö að hafa fengið brèfiö, en hafa séð þaö. Fyrir dórni
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kvaöst ákæröi ekki "min,nast þess'að,hann hafi.veriö:'látinn vita um'bréî
Gjaldheimtunnar,dags. 16. ágúst 1984.

,Ákæröi,P hefui'.skyrt svo frá að hann hafi veriö einn af stofnendum

Fanelofnarhf. og'hafi hann átt um það bil 16-17vlo af hlutafé. Hann muni

alls .ekki eftir hvenær hann ,hafi tekiö sæti í, stjórn félagsins. Hann hafi
aldrei:starfað viö fyrirtækið ,og engin afskipti ,haft af fiárrnálum þess eða

stjórnun. /,Ekki muni hanin eftir að hafa. hokkurn tíma setið stjérnarfundi
í félaginu en aðalfundi hafi hann sótt. Har^rn hafi flutt til'Húsavíkur árið

1980 og búiö þar,síöan. Honum hafi ekki veriöiljós hin erfiða fjárhagslega

staöa fyrirtækisins. Honum hafi veriö kunnugt.,um að m'iklar fjárfestingar

höfðu átt sér stað. En hann hafi ekkert fylgst með rekstri fyrirtækisins og

því ekki gert sér grein fyrir raunverulegri stöðu þess. Hann muni ekki hvort

hann hafi skoöað reikninga félagsins fyrir 1983:,-Hann hafi ekki haft hug-

mynd um aftekt af launum Bjar'na og Ottós Eiðssona á árunur-n 1983 og

1984. ''''' '

Vitnið Gígja Árnadóttir hefur skyrt svo frá aö hún hafi hafið'istörf hjá

Panelofnum hf. vorið 1975 sem gjaldkeri. Hún hafi verið prókúruhafi,Í
um þaö bil 2-3 iâr og. hafi starf hennar hjá fyrirtækinu verið fólgið.f 'því

að annast innheimtu á útistandandi skuldum, greiöslu minní .skulda'og

sumra stærri skulda í"sam'ráöi við yfirmenn. Einnig hafi hún séð'um út'-

reikninga launa ög,útborgun þeirra. Auk hennar hafi starfað á skrifstofuhni
skrifstofustúlka sem hafi:annast vélritun og sendiferðir og Gunnar óläfston
framkvæmdastjórir. Það hafi'komið í'hlut Gunnars að sjá um erlendivið-

skipti, starfsráðningar, afgreiða viöskiptamenn og sj'á um almennan

rekstur. Þaö hafi verið látiö ganga fyrir að greiða reikninga vegna efnis-

kaupa, söluskatt og laun. Síöan hafi verið reynt að greiða skuldir er komnar

voru til innhèirntu hjá lögfræöingum eða fógeta. Þau Gunriar hafi haft
samráö um þàö hvernig fjármunum fyrirtækisins skyldi'ráðstafaö hverju

sinni; Erf:iöleikar fyrirtækisins hafi veriö mikið ræddir.'Því telji vitniö aðr

öllum hafi verið kunnugt um þá,,þar á meðal Siguröi. Þegar bréf Gjald-

heimtunnar dags. 16. ágúst: '1984 barst Panelofnum hf, hafi hún ekki treyst

sér'til'þess að gera neitt í rnálinu frekar-en öðrum'á þessum tíma. Hrin
telji sig hafa látið Sigtrrð vita um þetta bréf. Bréfið,hafi'hún slint Vigfúsi
Árnasyni endurskoðanda er verið hafi aö kanna fjárhag fyrirtækisind, Á'

árinu 1984 hafi fyrirtækiö átt í miklum greiösluerfiðleikum. Kon¡ið;hafi
fyrir aö hún hafi greitt hluthöfum og stjérnarmönnurn meö innistæöulaus-

um ávísunu,m,,sem þeir,samþykktu aö leysa ekki út fyrr en síðar', Einnig

að þaö.hafi .komið fyrir aö hún:hafi ekki getað'greitt sjálfri sér laun á

réttum tíma, þar sem peningar,hafi ekkirveriö'til. Þannig,,hafi þaö fé sem

skráð var â launaseölunl.,s€m frádráttur til Gjaldheimtunflar í raun ekki

veriö til sem Peningar.' ,' :
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Vitnið Ottó Eiður Eiösson hefilr sklirt svo frá aö hann hafi veriö vara-

maöur í'stjórn Panelofna það tímabil er greinir íákæru. Flann hafi einúngis

einu sinni verið'boðaöur á stjórnarfund; en þaö hafi veriö í júlí eða

ágúst 1984, þá sem varamaður P. Fram' að þeim tíma hafi- vitnið ekk-
ert vitað um fjármál fyrirtækisins,annaö en það að fjárhagsstaða þess
væri slæm., Vitniö sótti aðalfundi, en .hugsaöi 'ekki mikiö um fjármálin.
Eftir aöalfundinn 1984 hafi vitninu verið falið að,'upplysa Ofnasmiðju
Reykjavíkur um stöðu Panelofna. Var þá verið að kanna mögulei.ka á því
að selja fyrirtæltið þar, sem'þ á, var oröiö ljóst' hversu mikill halli var á rekstri

þess. Gunnar Ólafssøn framkvæmdastjóri hafi enn:stjórnâö fjármálum
fyrirtækisins. Því telji vitnið að ábyrgðin hvíli mest á honum.. Siguröur
Þorkelsson stjórnarformâður hafi átt að vita 'um'fjármálin, en hann hafi
ekkert um þau vitað og einskis spurt. Þá hafi Gunnar aldrei ráðfært sig

við, Sigurð. Eftir að Gunnar lét,af störfum hafi stjórn fjárrhála nær

eingöngu verið í höndum Andra Árnasonar lögmanris og Vigfúsar Árna-
sonar endurskoöanda. Sjálfur hafi hann engin áhrif :haft â ákvaröanatöku
um fjármál félagsins.

Vitnið Sigríöur Benediktsdóttir hefur skyrt svo'frá áð hún hafi' starfað
hjá Panelofnum hf. ftá árinu 1978. Hún hafi unniö almenn skrifstofustörf
hjá fyrirtækinu, en eftir aö Gígja Árnadóttir hafi látiö af störfum hafi þaö
komið í ,hénnar hlut aö annast lairnaútreikninga og útborgun launa í
september, október og nóvembef 1984. Sigríður sagöist hafa haft sama hátt
it og Gígja. Fjármálastjórn fyrirtækisins hafi á þessum mánuðum verið
mjög losaraleg. Varla hafi verið hægt aö tala um nokkra stjórnun í því
sambandi. Hún hafi aðaltega râöfært sig,'við Andra Árnason lögma'nn og

Vigfús Árnason endurskoðanda þegar hún greiddi út laun eöa önnur gjöld.
Um miðjan nóvember 1984 hafi vitniö tekið saman lista yfir skuldir fyrir-
tækisins að beiðni Andra Árnasonar. Hafi skuld fyrirtækisins til Gjald-
heimtunnar veriö tilgreind á þessum lista.'Sjálf hafi hún aldrei kynnt sér

hvernig ætti aö gera skil á þeim opinbertr gjöldum sem dregin höfðu ver,iö

af launur'rr starfsmanna. Hafl hún sökum ókunnugleika aldrei gert þaö.
Hún teldi aö.Sigurður hafi aldrei komiö náiægt stjórn fyrirtækisins og efist
um að hann hafi haft þekkingu til þess. Hann hafi fyrst og fremst unniö
í verksmiðjunni. P hafi engin , afskipti haft af;,'rekstri fyrirtækisins.
Eftir aö Gunnar Ólafsson lét af störfum hafi enginn stjórnað fyrir-
tækinu. Hún,Ì.íti Svo'á aör hún beri enga ábyrgð á,því að Gjaldheimt-
unni hafi ekki verið gerð skil á greiöslum. Hún hafi einungis reynt aö sjá

um að starfsmenn fyrirtækisins fengju laun sín greidd, eftir að hún var
orðin ein á skrifstofunni.

Vitnið Andri, Árnason lögrnaðurhêfur skfrtsvo frá aö hann hafi verið
ráöinn af stjórn Panelofna hf. sem lögmaöur fyrirtækisins. Að hans ráðum
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hafi rekstur fyrirtækisins.verið alveg aðskiiinn fyrir og eftir greiðslustöðv-

un. Hafi verið notað nitt tékkhef:ti og nfjar bókhaldsmöppur. Ennfremur
hafi hann gefiö stjórnendum fyrirtækisins þau fyrirmæli að ekki mætti
greiða neinat eldri skuldir fyrirtækisins. Eingöngu mætti greiða rekstrar-
kostnaö á greiðslustöðvunartímabilinu. Vitniö telur sig hafa gefið Sigurði
Þorkelssyni þessi fyrirmæli"og hafi hann komiö þeim áfram til Ottós Eiðs-
sonar.:,Ottó haf.i,f.rernur en Sigurður komið fram sem framkvæmdastjóri
fyrirtækisins, en,Sigurður hafi veriö lítill sérfræðingur í fjármálum. Ekki
gat vitnið skfrt það hvers vegna Gjaldheimtunni heföi ekki verið gerö skil
vegna frádráttar launa starfsmanna í október og nóvernber þar sem pening-

ar hafi verið ti,liá reikningi á þessum tíma. Fyrirtækið hafï staöiö undir
sér á greiöslustöðvunartímabilinu. Taldi vitnið að helst mætti rekja:þaö til
mistaka a0 þessar,greiöslurhefðu ekki veriö inntar-af ,hendi. Taldi hann
að Ottó Eiösson hefði helst átt að fylgjast með því að þaö væri gert. Eirlnig
fannst vitninu merkilegt að Bjarni Eiðsson hefði látið draga greiðslur þessar
frá launum slnum án þess að fylgjast með því aö þeim væri skilað til Gjald-
heimtunnar, þar sem honum var kunnugt um það að fyrirtækið stóð á

balmi gjaldþrots. Bjarni hafi veriö varamaöur í stjórn félagsins og jafn-
framt endurskoöandi þess. Vitnið sagðist ekki minnast þess aö við hann

hafi verið rætt um frádrâtt af launum starfsmanna í opinber gjöld eöa

greiöslu á þeirn. Hann hafi því ekki haft hugmynd um þaö að'dregið hafi
verið af launum starfsrnanna í opinber gjöld á greiðslustöövunartímabilinu.

] III.
Ákæro dogsett 4. febrúar 1987.

Ákærðu eru allir sakhæfir. Ák*rJlv¿unnar nrru, sætt kærum og refsing-
um sem hér segir:

1964 7 /2 í Reykjavík. Sátt: 200 kr. sekt fyrir rangstööu bifreiðar,
1969 Zl/l í Rey'kjavík. Sátt: 500 kr. sekt fyrir brot á 50. gr. umferðar-

laga. ;

lg74'll/2 í Reykjavík. Sátt: 1,500 kr. sekt fyrir brot,á reglugerö nr.
185/1966. i ' i

1974 23/4 í Reyk'javík. Sátt: 5.000 kr: sekt fyrir brot gegn 248. og 261'.

gr. hegningarlaga.
1974 2/5 í Reykjavík. Sátt: 500 kr. sekt fyrir brot gegn reglugerð 185/

1966.

1976 5/5 í. Reykjavík. Sátt: 12.000'kr. sekt fyrir brot gegn 10. gr. sbr.
2A. gr. laga nr,.,54/1960, ì
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1976 29/6 í Reykjavík. Sátt: 18-000 kr. sekt f'yrir brot gegn 10. gr. sbr.

20. er. laga nr. 54/1976.

Ákæröi Sigurður hefur I I sinnum gengist undir dómssáttir vegna brota
á reglum um stöðumæla, lögreglusamþykktum og umferöarlögum. Einu
sinni, hefur hann hlotiö dóm fyrir brot á umferðarlögum.

V.
Ákærði Gunnar élafsson óskaði ekki eftir aô fá sér skipaðan verjanda

í máli þessu. Þess óskuðu hins vegar ákæröu Siguröur Þorkelsson og P
og var Guðmundur Markússon hrl. skipaður verjandi þeirra beggja.

Hann skilaöi,skriflegri málsvörn fyrir þá báða ll. maí 1987 og gerði þær
kröfur að þeir verði sÍknaðir af kröfum ákæruvaldsins í málinu og aö a.llur

sakarkostnaöur veröi lagður á ríkissjóð. Jafnframt verði skipuðum verj-
anda úrskurðuð málsvarnarlaun.

Ekki tók verjandi til varnar varöandi brot þaö sem ákærða P er gefiö

að sök í ákæru dags. 4. febrúar 1987. ,

VI.
Niöurstöður.

Ákærø døgsett 19. júní 1986.

Ákærði Gunnar hefur játað þá háttsemi sem l¡ist er í ákæruskjali aö öðru
leyti en því að hann telur sig ekki bera ábyrgö á aftekt af launum Bjarna
Eiössonar og skilum til Gjaldheimtunnar eftir að hann lét af störfum sem

framkvæmdastjóri 14. ágúst 1984. Ákærði hefur og hvorki jâta6 né neitaö

þeim upphæðum er í ákæru greinir, þar sem hann hefur aöspuröur ekki
sagst geta tjáö sig um réttmæti þeirra útreikninga er liggja að baki þeim.
Þó að ákærði léti af störfum sem framkvæmdastjóri var hann eftir sem

áður stjórnarmaður'í félaginu og á honum sem slíkum hvíldi eftirlitsskylda
um rekstur félagsins. Litiö er svo á að hún hafi náö til þess að hann m.a.
fylgdist meö umræddri aftekt af launum og skilum til Gjaldheimtunnar,

þar sem sannað,er að,honum var kunnugt um vanskilin við Gjaldheimtuna
fram til þess tíma er hann lét af störfum og hann hafði því sérstaka ástæðu

til aö,fylgjast meö fjárreiöum fyrirtækisins hvaö þetta varöaöi. Meö hliö-
sjón:af framangreindum játningum ákæröa, sem eiga sér sto,ð í framlögöum
málsskjölum, framburöi meöákærðu og vitna, telst nægilega sannaö að

ákæröi hafi gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin aö sök í ákæru
og þykir þar réttilega heimfærð, til refsilagaákvæðis.

Gjaldheirntan í Reykjavík éskaði í kærubr'éfum sínum til rarmsóknar-
lögreglu rÍkisins aöstoöar við innheimtu:umræddra gjalda; Í ákæru er mál
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þerta einnig sagt höföaö til skaðabótagreiðslu. 'Ákæröi Gunnar hefur

hvorki neitað kröfunni né játað. Krafan,' sem ekki hefur v-erið véfengd,

er sprottin af saknæmu atferli ákærða cunnars, þykir hann því persónulega

ábyrgur. fyrir henni og veröur því ákærði dæmdur til'að greiða Gjald-

heimtunni í Reykjavík kr. 86.972,00 vegna Ottós Eiðssonar, en,þannig stóö

krafan vaxtareiknuð hinn 27. âgtsT LgB4, og kr. 192.194,00 vegna Bjarna

Eiðssonar, en þannig stóö krafan vaxtareiknuð hinn 2. april 1985, eða

samtals kr.279.166,00 meö hæstu mánaöarlegu dráttarvöxtum, eins og þeir

eru samkvæmt ákvöröun seðlabanka Íslands â hverjum tíma af kr.

66.684,00 frâ 27. ágúst 1984 tit greiðsludags og af 'kr' l5O'747,00 ftâ 2'

apríl 1985 til greiðsludags. '

Refsing ákærða þykir eftir þeim refsilagaákvæöum sem ákært er eftir

hæfilega ákveðin fangelsi í 4 mánuði en rétt þykir að fresta fullnustu refs-

ingar og lána hana niður falla að liðnum tveimur árum frá 'birtingu dóms

þessa að telja.:haldi ákæröi almennt skilorö 57' gr' og sérstakt skilorð 6'

ll. .o*u greinar almennra hegningarlaga,nr. 19/ß4a sbr. lög 'nt' 22/1955

og greiði Gjaldheimtunni í Reykjavík kr. 279-166,00 auk hæstu mánaðar-

legra dráttarvaxta skv. ákvörðun Seölabanka Íslands á hverjum tíma af kr'

66.684,00 frâ 27. ágúst 1984 og af kr. 150.747,00 frá 2. aptil 1985 til

greiðsludags.

Staðhæfin gar átkæröa Sigurðar Þorkelssonar um að hann hafi ekki fylgst

með fjármálum fyrirtækisins og að honum hafi ekki verið kunnugt um

vanskil fyrirtækisins viö Gjaldheimtuna eru studdar framburði meðákæröu

og vitna.
Ársreikningar fétagsins vegna 1983 bera meö sér skuld vegna ,,ógreiddra

opinberra gjalda". Ekki er frá því greint aö'um sé aö ræöa'skuld við Gjald-

heimtuna vegna aftekinna opinberra gjalda starfsmanna.

Þykir nægilega sannaö að ákærða hafi ekki veriö kunnugt um vanskil

fyrirtækisins viö Gjaldheimtuna og að hann hafi ekki átt neinn þërtt i' aô

draga fyrirtækinu fé það er skila átti Gjaldheimtunni.

Ákærði var stjórnarformaður félagsins og á honum sem slíkum hvíldi

skylda til að fylgjast með rekstri félagsins'í höfuödr'átturn,'sérstaklega eftir

aôhonurn urOu tJOrir rekstrarerfiðleikar þess. Þó verður ekki talið'að eftirz

litsskylda hans hafi verið svo rík aðrfallist veröi 'â aô honum hafi boriö

að fylgjast svo nákvæmlega meö fjárreiöum fyrirtækisins aö honum hafi

âtt aö vera kunnugt um brot .þau er hér eru til umfjöllunar' Ber því aö

slikna átkær6a af broti því er honum er gefið að sök í ákæru.

sannað þykir með framburöi ákærða P sem studdur er framburði'rneð-

ákærðu og vitna að hann hafi engin afskipti haft af rekstri Panelofna hf'

og honum því verið ókunnugt um vanskil'fyrirtækisins'við Gjaldheimtuna'

Þó litið sé svo â aô á ákæröa sem stjórnarrhanni hafi hvílt eftirlitsskylda
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um rekstur félagsins þá veröur ekki fallist á að hún hafî verið svo rík aö
ákæröa hafi borið að fylgjast svo nákværnlega meõ fjárreiðum fyrirtækis-
ins að honum hafi átt að vera kunnugt um umrædda aftekt af launum og
vanskil við Gjaldheimtuna. Ber því að sykna ákærða af broti því sem
honum er gefiö að sök í ákæru dags. 19. júní 1986.

uI.
Dæma ber ákærða Gunnar [14fssgn til aÕ.greiða 7 /8 hluta sakarkostnaö-

ar og P til að greiða l/8 hluta sakarkostnaðar. . 1

Málsvarnarlauq skipaðs verjanda ákærðu Sigurðar Þorkelssona,r og p,
Guðmundar Markússonar trrt., sem þykja hæfiiega ákveðin kr. 30.000,00,
skulu greiðast úr ríkissjóði sbr. 140. gr. eml. enda tók vörn verjandans hvað
P varðar einungis til brots þess er honum var gefiö að sök í ákæru dags.
19. júní 1986 og hann er sfknaður af.

Uppkvaðning dóms þessa hefur dregist vegna
rnálinu 11. maí 1987.

Dóm þennan kvað upp Þorgerður

Dórn:.sorð: . ' -

Ákærði Gunnar Ólafsson sæti fangelsi í 4 mánuði en fullnustu
refsingar skal fresta og hún niður falla að liðnum tveimur árum frá
birtingu dóms þessa enda haldi ákærði almennt skilorð 57 . gr. og sér
slakt skilorö 6. tl. sömu greinar almennra hegningarlaga nr. 19/1940,
sbr. lög nr. 22/1955 og greiði Gjaldheimtunni í Reykjavík kr.
27g.16:6,00 auk hæstu mánaðarl egra drâr.tarvaxta skv. ákvöröun Seöla-
banka Íslands á hverjum tíma af kr.66.684,00 frá 27. âgitst 1984:og
af kr. 150.747,00i'frá:'2. aprii:1985 :til greiðstudags. ' '-

Ákæröi Gunnâr Ólafsson greiði 7 /8 hluta sakarkostnaðar.
',, Ákærði Sigurður Þorkehsón skal i;,jkn af kföfum,ákæruvdldsins í

máliþessu. .:' .:. :

Ákæröi P skal s¡ikn af,kröfurn ákæruvaldsins um':fjársvik.
Ákærði P greiði sekt í rikissjóð" að fjárhæð kr. 16.000,00 og,komi

' l0 daga varðhald í stað se-ktarinnar veröi hún eigi greidd innan 6 vikna
frá birtingu dómsins að telja. : .

Ákærði P er sviptur ökuréttindum ævilpngr frá 13. ju1i+t t9B7 að
telja.

Ákærði P greiöi l/8 hluta sakarkostnaðar.
Málsvarnarlaun Guðmundar' .Markússonar hrl., kr. 30.000,00,

greiðist úr ríkissjóði. i. , i,: , i

anna dóinarans er tók við

Erlendsdótti,r héraðsdómari.


