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Reykjavík, 22. mars 2009.

Umsögn laganefndar LMFÍ um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, 
um fjármálafyrirtæki, með siðari breytingum. Þskj. 693 -  409 mál.

Laganefhd Lögmannafélags íslands fékk til umsagnar ofangreint frumvarp og fara hér á eftir 
athugasemdir nefiidarinnar. Fulltrúi laganefiidar hefur jafhframt komið á fund nefhdarinnar og 
reifað helstu athugasemdir laganefiidar.

Að mati laganefndar eru breytingar þær sem lagðar eru til með frumvarpinu á gildandi lögum 
til mikilla bóta en telja má ljóst að núverandi lagaumhverfi fjármálastofiiana er engan veginn 
fullnægjandi til að leysa úr stöðu þeirra fj ármálafyrirtækj a sem starfa nú undir skilanefiidum. 
Þannig eru lagðar til nýjar almennar reglur um slitameðferð fjármálafyrirtækja þar sem 
almennar reglur gjaldþrotaréttarins eru lagðar til grundvallar, m.a. um innköllun, skiptastjóm 
og afstöðu til krafna, eftir atvikum með dómsúrlausn, en jafnframt tekið mið af sérstöðu 
fj ármálafyrirtækj a.

Með frumvarpinu er lögð til ákveðin endurskoðun á XII. kafla laga um íjármálafyrirtæki og 
gerðar tillögur um hvemig fara skuli með ijármálafyrirtæki sem á í verulegum íjárhags- eða 
rekstrarerfiðleikum en í tillögunum er áfram gert ráð fyrir heimild Fjármálaeftirlitsins til að 
taka yfir stjóm ijármálafyrirtækis líkt og heimilað var í lögum 125/2008, en þó á ólíkum 
forsendum en heimild gildandi laga byggir á. Eins og kemur fram í athugasemdum með 
frumvarpinu er með XII. kafla gildandi laga innleidd ákvæði tilskipunar 2001/24/EB um 
endurskipulagningu og slit lánastofnana. Meðal réttarverkana tilskipunarinnar er að tilteknar 
aðgerðir sem teljast til endurskipulagningar og slita lánastofnana og er gripið til af hálfu 
stjómvalda eða dómstóla hafa gildi á öllu EES-svæðinu. í gildandi lögum er 
endurskipulagning fjárhags lánastofhunar skilgreind i 98. gr. og tekið fram að heimild til 
greiðslustöðvunar og heimild til að leita nauðasamninga samkvæmt lögum um 
gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, teljist endurskipulagning. Á grundvelli þessa ákvæðis hefiir 
greiðslustöðvun íslensku bankanna haft þau áhrif að ekki hefiir verið hægt að leita fullnustu 
gagnvart umræddum bönkum, hvorki hér á landi né annars staðar á EES-svæðinu. Ákvæði 
100. gr. a. gildandi laga um sérstakar ráðstafanir sem heimilaði Fjármálaeftirlitinu að taka yfir 
stjóm bankanna og skipa þeim skilanefiidir voru hins vegar ekki felldar undir skilgreiningu 
laganna um að vera endurskipulagning í fyrrgreindum skilningi og af þeirri ástæðu var 
erlendum lánardrottnum bankanna kleift að hefja fullnustu krafiia sinna gagnvart þeim allt þar 
til þeim var veitt heimild til greiðslustöðvunar en sú aðgerð kom bönkunum undir gildissvið 
tilskipunarinnar. Laganefiid vekur athygli nefiidarinnar á því að ákvæði 5. gr. frumvarpsins 
um afhendingu fjármálafyrirtækis til bráðabirgðastjómar telst ekki endurskipulagning 
fjárhags lánastofiiunar í skilningi tilskipunarinnar. Á þeim þremur mánuðum sem 
bráðabirgðastjóm stýrir viðkomandi lánastofiiun nýtur hún ekki vemdar fyrrgreindrar 
tilskipunar og geta lánardrottnar því gengið að eignum hennar utan íslands en benda má á að



algengt er í samningum banka við erlenda aðila að aðgerðir á borð við þessa valdi því að 
viðkomandi samningar gjaldfalli. Að mati laganefiidar er full ástæða til að telja skipun 
bráðabirgðastjómar til endurskipulagningar i skilningi tilskipunarinnar og leggur þvi til að 
skipun bráðabirgðastjómar verði felld undir skilgreiningu 1. mgr. 98. gr. gildandi laga á 
endurskipulagningu fjárhags lánastofiiunar.

Að mati laganefiidar er það sérkennilegt að á meðan frumvarpið leggur til nýjar reglur um 
slitameðferð stendur til að beita þeim aðeins að hluta til um þau fjármálafyrirtæki sem nú 
þegar er verið að endurskipuleggja fjárhag hjá samkvæmt ákvæðum laganna en að mati 
laganefndar er það til þess fallið að valda tortryggni gagnvart því ferli. Við ritun umsagnar 
þessarar hafa fjögur fjármálafyrirtæki heimild til greiðslustöðvunar og er fjallað sérstaklega 
um stöðu þeirra í ákvæðum til bráðabirgða við lögin.

Það vekur athygli laganefhdar að öll fjögur fjármálafyrirtækin sem nú eru i greiðslustöðvun 
eru sett undir sama hatt í ákvæðum til bráðabirgða i frumvarpinu þrátt fyrir að staða þeirra 
geti verið mismunandi i reynd. Þannig er lagt til að heimild til greiðslustöðvunar gildi áfram 
um þau svo lengi sem sú heimild standi en þrátt fyrir að fjármálastofiianimar skuli áfram vera 
í greiðslustöðvun eru þær komnar í slitameðferð i reynd. Að auki er lagt til að ákvæði IV. 
kafla laga um gjaldþrotaskipti o.fl. gildi ekki um „slíka greiðslustöðvun sem hér um ræðir“ en 
umræddur kafli laganna ber reyndar heitið Réttaráhrif ereiðslustöðvunar. Þegar heimild til 
greiðslustöðvunar rennur út á fyrirtækið svo án atbeina dómstóla að fara í formlega 
slitameðferð. Hér má benda á að þetta fyrirkomulag er til þess fallið að vekja upp spumingar 
um gildi þeirra meðferða sem bráðabirgðaákvæði laganna leggja til. Samkvæmt áðumefndri 
tilskipun þarf úrskurð dómstóls eða stjómvalds til að lánastofiiun teljist vera komin i 
slitameðferð. Ákvæði frumvarpsins leggja til að héraðsdómstóll veiti heimild til slikrar 
meðferð nema í tilvikum þeirra fjármálastofnana sem nú þegar eru með heimild til 
greiðslustöðvunar en samkvæmt þeim skal slitameðferð hefjast sjálfkrafa þegar heimild til 
greiðslustöðvunar lýkur. Hér er sú hætta fyrir hendi að erlendur dómstóll telji að formleg 
slitameðferð i skilningi tilskipunarinnar sé i reynd ekki hafin þar sem úrskurð héraðsdómstóls 
skorti og því verði slitameðferðin ekki viðurkennd utan íslands.

Eins og rakið er fyrr i umsögn þessari veitir tilskipun 2001/24/EB lánastofiiunum sem teljast 
vera i endurskipulagningu tiltekna vemd gegn skuldheimtumönnum á EES-svæðinu. Það 
sama gildir um lánastofiianir sem eru i formlegri slitameðferð en samkvæmt ákvæðum 
tilskipunarinnar skal slik slitameðferð viðurkennd alls staðar á EES-svæðinu án frekari 
formskilyrða um leið og hún hefur verið formlega heimiluð af stjómvöldum eða dómstólum.

Samkvæmt 5. gr. frumvarpsins (2. tölul. 3. efnismgr.) skal umboð bráðabirgðastjómar 
fjármálafyrirtækis með heimild til greiðslustöðvunar haldast þar til einn mánuður er liðinn frá 
þvi að þeirri heimild lýkur. Laganefiid leggur til að núverandi skilanefiidum verði falið 
hlutverk slikrar bráðabirgðastjómar. Eftir samþykkt laganna geta skilanefhdimar/bráða- 
birgðastjómimar hver um sig lagt mat á hvort halda skuli áfram í greiðslustöðvun eða hvort 
sótt verði um slitameðferð. Slík málsmeðferð mun jafnframt falla vel að áðumefhdri tilskipun 
og ekki mun vakna vafi á því að hún gildi á öllu EES-svæðinu. Laganefiid telur að leitast eigi 
við að koma fjármálastofnunum sem nú eru í greiðslustöðvun inn í það ferli sem frumvarpið 
leggur til og að forðast beri að láta sérreglur gilda um þær þar sem slíkt sé til þess fallið að ala 
á tortryggni gagnvart löggjafarvaldinu til frambúðar.

Að siðustu bendir laganefiid á eftirfarandi:

17. gr. frumvarpsins segir eftirfarandi:
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„Við slit fjármálafyrirtækis gilda sömu reglur og við gjaldþrotaskipti um gagnkvæma 
samninga þess og kröfur á hendur því að öðru leyti en því að dómsúrskurður um að það sé 
tekið til slita leiðir ekki sjálfkrafa til þess að kröfur á hendur því falli í gjalddaga.”

Almennt gjaldfalla allar kröfur þegar fyrirtæki er úrskurðað gjaldþrota og á grundvell þess er 
kröfum lýst í þrotabú. í frumvarpinu er ekki mælt fyrir um á hvaða öðrum tímapunkti kröfur 
teljast gjaldfallnar en geymi samningar ekki heimildir til gjaldfellingar við slitameðferð 
viðkomandi fj ármálafyrirtækis gæti þetta ákvæði haft þær afleiðingar að einhverjir kröfuhafar 
geti ekki gjaldfellt kröfur sínar þrátt fyrir að innköllun sé hafin en ekki er ljóst hvort þetta 
kunni að valda vandkvæðum í framkvæmd.

Þá telur laganefiid það álitamál hvort það samræmist meginreglum um hæfi að aðstoðarmaður 
í greiðslustöðvun verði sjálfkrafa skipaður í slitastjóm skv. lokamálslið II. kafla 
bráðabirgðaákvæða frumvarpsins. Hingað til hefur staða aðstoðarmanns við greiðslustöðvun 
leitt til hins gagnstæða þ.e. til sjálfkrafa vanhæfis, m.a. á grundvelli b-liðar 5. mgr. laga um 
meðferð einkamála nr. 91/1991. Er því álitamál hvort ofangreind regla fmmvarpsins um 
sjálfkrafa skipun aðstoðarmanns í slitastjóm standist almennt viðurkenndar hæfisreglur. Má 
telja líklegt að upp kunni að koma þær aðstæður að aðstoðarmaðurinn þurfi í slitastjóm að 
endurskoða ákvarðanir sem hann tók sem aðstoðarmaður í greiðslustöðvun. Hlýtur það að 
teljast óæskilegt.

Af hálfu Laganefiidar LMFÍ eru ekki gerðar frekari athugasemdir við framangreint frumvarp.

Virðingarfyllst, 
f.h. Laganefiidar Lögmannafélags íslands

Eva B. Helgadóttir, hrl.

3


