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Frumvarp til laga um rannsókn
á aðdraganda og orsökum falls Islensku bankanna 2008 o.fl.

Meginatriöi:

(1) Tilgangur og framkvæmd rannsóknar.

Skerpa þarf á þvi að megintilgangur rannsóknarinnar sé að leita að orsökum hruns bankanna. 
Ekki er nægjanlega skýrt að rannsóknamefndin taki til skoðunar starfsemi bankanna sjálfra, 
aðkomu stjórnenda og eigenda þeirra, innrí eftirlitskerfi, hlut endurskoðenda bankanna og 
skýrslugjöf til opinberra aðila. Megináherslan í frumvarpinu virðist vera að gera n.k. 
stjómsýsluúttekt en slíkt gefur aldrei heildstæða mynd af orsökum bankahrunsins né greinir þá 
þætti sem úrslitum réðu.

(2) Skipun rannsóknarnefndar.

Ætla verður að aðalorsakir bankahrunsins sé að rekja til efnahagslegra þátta, uppbyggingu 
bankanna og reksturs þeirra. Ekki er tryggt við skipun rannsóknamefndarinnar að meirhluti 
nefndarmanna hafi neina sérstaka þekkingu eða reynslu af slíkum málum. Þótt nefndin geti kvatt 
til sérfræðinga þarf að skipuleggja og vinna úr allri sérfræðivinnu á grundvelli eigin þekkingar og 
reynslu nefndarmanna. Því er æskilegt að fjölga nefndarmönnum eða breyta samsetningu 
nefndarinnar. Tilnefningarvald Hæstaréttar íslands getur einnig haft óheppilegar afleiðingar f för 
með sér.

(3) Fyrirkomulag rannsóknar

Benda má á ýmis atriði i frumvarpinu sem hugsanlega mættu fara betur þannig að tryggt verði að 
nefndin fái nauðsynlegar upplýsingar og að þagnarskylda sé ekki rofin nánast afturvirkt. í 
frumvarpinu eru hugtökin mistök og vanræksla skilgreind mun rúmar en áður hefur þekkst og það 
afturvirkt. Óljós er þýðing þess að rannsóknamefndin geti óski eftir að þeir sem gefa henni 
upplýsingar sæti ekki ákæru og þarfnast sú hugmynd nánarí útfærslu.



Nánari umfjöllun:

Frumvarpið markar lagaramma um væntanlega rannsókn á orsökum bankahrunsins. Leiða á í Ijós 
hvar ábyrgð á hruninu iiggur og að vlsa veginn til framtfðar með tillögum um breytingar á lögum og 
reglum. Mikilvægt er að vanda til lagasmfðarinnar og þannig að það markmið geti náðst að greina 
aðalorsakir bankahrunsins i réttu samhengi og að draga megi sem mestan lærdóm af þvf. Hér verður 

bent á nokkur atriði þyrfti að taka tilllit til við meðferð málsins á Alþingi.

1. Tilgangur laganna og markmið rannsóknar.

1.1. Samkvæmt 1. gr. er gert ráð fyrir að rannsóknarefnið sé mjög viðtækt (að leita sannleikans) en 
þegar nánarí útfærslur eru skoðaðar virðist þó að megináherslan sé lögð á að rannsaka frammistöðu 
Seðlabankans og stjórnsýslunnar sem tengdist bönkunum. Það er misráðið að gera þann þátt málsins 
að aðalatriði og getur haft óæskileg áhrif á rannsóknina að linan sé strax gefin f upphafi að niðurstaða 
skýrslu nefndarinnar verði upptalning á ætluðum mistökum og vanrækslusyndum. Slíkar nomaveiðar 
munu óumdeilanlega bitna á starfsemi viðkomandi stofnana á næstu mánuðum. Jafnframt vantar i 
frumvarpið ákvæði um að ábyrgð Aiþingis sé tekin til skoðunar, einkum f tengslum við setningu laga á 
sviði fjármálamarkaðar og þær ákvarðanir sem teknar hafa verið um ráðstöfun eignarhalds á 
ríkisbönkum og að hvaða marki þær hafi haft áhrif á eftirlit með virkum eignarhlutum.

1.2. Aðalorsök að falli bankanna er að þá skorti efnahagslegan styrk til að standast alþjóðlega 
lausaljárkreppu og þeir stóðu frammi fyrir þvf að vanefna skuldbindingar sínar f október 2008. 
Megináherslu verður að leggja á að finna svörin við því hvers vegna svo gat farið um alla þrjá stóru 
viðskiptabankana þrátt fyrir að ársreikningar þeirra og uppgjör gæfu til kynna að þeir uppfylltu reglur 
um eiginfjárhlutfall og lausafé. Kanna þarf hvort reglur um innri endurskoðun og framkvæmd hennar f 
bönkunum hafi verið með fullnægjandi hætti, hvort reglur og framkvæmd um lánveitingar hafi verið of 
rúmar, hvort eigendur virkra eignarhluta hafi misnotað stöðu sína, hvort rangar skýrslur hafi verið 
gerðar til yfirvalda um stöðu bankanna o.fl. Kanna þarf hvort ráðgjafar bankanna, t.d. endurskoðendur 
og lögmenn hafi tekið þátt I eða vanrækt að koma I veg fýrír brot á lögum.

1.3. Mikilvægt er að skoða starfsumhverfi banka á íslandi f heild sinni, m.a. hvort úrræði til að 
tryggja fjármálastöðugleika hafi veríð nægjanleg og hvort þeim hafi verið beitt með réttum hætti. Það er 
eitt mikilvægasta viðfangsefni stjómvalda á Ijármálamarkaði en ekkert er á það minnst f frumvarpinu. 
Sfðan má spyija að þvf hvort að ríkissjóður eða Seðlabanki hefðu með einhveijum hætti átt að styðja 
frekar við bankana eftir að vandamálin urðu illviðráðanleg fyrir bankana sjálfa og eigendur þeirra. 
Skoða þarf stöðu íslensku krónunnar sem gjaldmiðils og hvort staða hennar hafi sérstök áhrif.

1.4. Athuga þarf hvort lagaumgjörð og undirbúningur i stjómkerfinu fyrir bankakreppu hafi verið 
fullnægjandi og hvort viðbrögð stjómvalda kunni að hafa magnað þann vanda sem við var að etja.



1.5. í 5. gr. er kveðið á um að nefndin sjálf eigi að ákveða nánari afmörkun rannsóknarefnisins. 
Þetta er óvenjuleg nálgun og hlýtur að vera eðlilegra að löggjafinn sjáifur setji mörk rannsóknarinnar 
m.t.t þess sem að framan er nefnt. Nauðsynlegt er jafnframt að máiin verði sett i samhengi þannig að 
heildaryfirsýn fáist:

Breytingar aðstæðna á alþjóðamarkaði á árunum 2007-2008 og áhrif þeirra á bankana. 
Séraðstæður á heimamarkaði, m.t.t. eignarhalds að bönkunum o.fl.
Ástæður I hverjum banka. Fara þarf i gegnum tildrög failsins i hverjum banka fýrir sig, þvi 
aðstæður þeirra hvað varðar fjármögnun og eignarhald voru mjög mismunandi.

1.6. Varasamt er að endurskilgreina hugtök eins og „mistök" eða „vanræksla" eins og leitast er við 
að gera í athugasemdum við 1. gr. frumvarpsins. Verður að Ifta til þess að umrædd hugtök hafa 
merkingu, bæði f almennu máli og innan opinberrar stjómsýslu. ( frumvarpinu er lagður víðtækari 
skilningur i fyrrgreind hugtök en hefðbundin viðmið gera ráð fyrir. Hlýtur það að teljast til muna 
alvarlegra í Ijósi þess að hinum víðtækari skilgreiningum kann að verða beitt um atburði sem þegar 
hafa átt sér stað og töldust á þeim tima sem þeir urðu ekki falla innan gildissviðs viðkomandi hugtaka. 
Verður að telja eðlilegt að nefndin meti sjálf hvað felist i hugtökunum „mistök“ og „vanræksla" og Ifti i 
þeim efnum til almennra lögskýringarreglna.

2. Rannsóknarnefndin -  skipan og störf

2.1. Samsetning rannsóknamefndarinnar er óheppileg. Helstu álitaefnin tengjast starfsemi
bankanna sjálfra, ljármögnun þeirra og eignum. Jafnframt þarf að greina áhrif eignarhalds, viðskipti 
eigenda við bankana sjálfa og ýmis atríði sem því tengjast. Til þess að geta skipulagt rannsóknina og 
metið þau gögn sem aflað er þarf að vera fyrir hendi i nefndinni vfðtæk þekking á starfsemi banka, 
bæði hvað varðar rekstrarlega og hagfraeðilega þætti. Nauðsynlegt er að rannsóknarnefndin hafi innan 
sinna vébanda aðila sem geta metið hvort rétt hafi verið staðið að skýrslugjöf og hvort ársreikningar 
hafi i raun gefið rétta mynd af stöðu bankanna. Þáttur endurskoðenda bankanna er mikilvægur. Gert 
er ráð fyrir þvf að einn af þremur nefndarmönnum hafi sérstaka þekkingu á bankastarfsemi, hagfræði 
og endurskoðunarreglum. Það er algjðrlega ófullnægjandi hlutfall miðað við verkefni nefndarinnar. 
Hæstaréttardómari og Umboðsmaður Alþingis hljóta eðli málsins samkvæmt að vera sérfræðingar á 
sviði lögfræði en ekki bankamála og þótt nefndin hafi heimildir til að kalla til sfn sérfræðinga er 
nauðsynlegt að innan hennar sé viðtæk þekking á bankastarfsemi, bæði hér á landi og erlendis, þar 
sem meginhluti starfsemi viðskiptabankanna var.

2.3. Fjölga þarf nefndarmönnum eða breyta samsetningu nefndarinnar. Vfðtækari þekking og
reynsla er mjög nauðsynleg, s.s. á sviði áhættustýríngar, peninga- og flármálahagfræði og alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla. Fyrirkomulag frumvarpsins gefur til kynna að fyrst og fremst verði um einhvers 
konar stjómsýsluúttekt að ræða sem er ófullnægjandi. Orsakir kreppunnar eru ekki í stjórnsýslunni 
heldur er um að ræða samspil ýmissa þátta sem eru af efnahagslegum og rekstraiiegum toga.



2.4. Álitamál er hvort tilnefningarvald Hæstaréttar Islands sé heppilegt. Bæði er að það kann að 
þurfa að beina sjónum að þvl hvort dómsúrlausnir hafi takmarkað nauðsynlegar heimildir eftirlitsaðila; 
og hins vegar að gert er ráð fyrir því að nefndin birti niðurstöður sem geta leitt til málsókna á hendur 
einstökum aðilum (sbr. 5. tl. 1. gr. - tilkynning um refsiverða háttsemi/brot á starfsskyldum), og einnig 
er ekki útilokaö að þeir sem verða taldir hafa gerst sekir um mistök eða lögbrot kunni að vilja hnekkja 
niðurstöðum nefndarinnar með málaferlum. Réttarkerfið er I vanda viö að taka afstöðu til slíkra mála.

2.5. Ýmsar spurningar vakna um þagnarskyldu þeirra sem nefndin leitar eftir upplýsingum hjá. 
Nauðsynlegt er aö ströng ákvæði um þagnarskyldu eigi við um starfsmenn nefndarinnar og nefndina 
sjálfa. Það er vafasamt að haga málum með þeim hætti að nefndin hafi sjálf vald til að meta hvort 
upplýsingar, sem eru þess eðlis að þær eiga að fara leynt, skuli engu að sfður gera opinberar með tilliti 
til almannahagsmuna. f slfkum tilvikum hljóta öll rök að hnfga f þá átt að hlutaðeigandi aðilum, sem 
slfkar upplýsingar varða, sé veitt tækifæri til að bera réttmæti slikra áforma undir dómstóla áður en 
upplýsingar verða gerðar opinberar. Að öðrum kosti er nefndinni f raun falið ákvörðunarvald varðandi 
mat á mikilvægi hagsmuna einstaklinga eða lögaðila annars vegar og almannahagsmuna hins vegar, 
sem dómstólar eiga einir að fara með.

3. Nánar um rannsóknarheimildir og málsmeðferð.

Benda má á eftirfarandi atríöi sem kunna að orka tvimælis varðandi málsmeðferö hjá nefndinni:

3.1. Ekki er í frumvarpinu tekið sérstaklega á þagnarskyldu ýmissa starfsstétta, t.d. lögmanna, 
sem er mjög rfk og. oft nátengd grundvallarmannréttindum sakaðra manna sem eiga sér stoð bæði f 
Mannréttindasáttmála Evrópu og Stjórnarskránni.

3.2. Óhætt er að fullyrða að nefndinni er f reynd falið slikt vald að jafna má til lögregluvalds og er 
tilgangur rannsóknarinnar meðal annars sá að tryggja að þeir sem gerst hafa brotlegir við lög sæti 
ákæru. Rannsóknarheimildir nefndarinnar eru víðtækar og felast m.a. í rétti til að kalla menn til 
skýrslutöku þar sem þeim ber að viðlagðri refsiábyrgð að svara spurningum. Viö slfkar aðstæður er 
þurfa menn, sem til rannsóknar eru hjá nefndinni, væntanlega að njóta réttarstöðu sakbornings. Að 
öðrum kosti er vafi um sönnunargildi vitnisburður fyrir nefndinni í opinberu máli. i dæmaskyni má f 
þessu sambandi vfsa til frávfsunardóma Hæstaréttar f refsimálum gegn fyrrverandi forstjórum 
olíufélaganna. i Ijósi stöðu nefndarinnar kann aö reynast örðugt fyrír nefndarmenn og þá sem kunna 
að vera kallaðir fyrir nefndina að meta til hvaða niðurstöðu vitnfsburöur þeirra kann að leiða.

3.3. Alls er óljóst hvað í raun felst í heimild nefndarinnar til aö óska eftir því að menn sem upplýsa 
um tiltekin tilvik sæti ekki ákæru, sbr. 2. mgr. 12. gr. frumvarpsins og er ákvæðið því nánast marklaust 
nema sem óskuldbindindandi yfirlýsing löggjafans til saksóknara. Með vfsan til jafnræðisreglu 
Stjórnarskrárínnar verður þar að auki aö telja vafasamt að mismuna mönnum á þennan hátt





samanborið við aðra sem kunna að upplýsa um refsiverð brot. Með þessu er I reynd verið að aftengja 
meginreglu sakamálaéttarfarsins um skyldu saksóknara til að gefa út ákæru í málum sem varða 
refsingu.

3.4. Samkvæmt frumvarpinu munu ýmsir þurfa að veita nefndinni allar mögulegar upplýsingar og 
sæta á sama tíma rannsókn á eigin störfum. Skiptir þá engu máli hvort þeim hafi verið veittar 
upplýsingar i trúnaði eða að viökomandi upplýsingar hafi áður veriö bundnar trúnaði samkvæmt 
lögum. Þá er tekið fram í 10. gr. frumvarpsins að sá er kallaður fyrir nefndina til skýrslugjafar sé heimilt 
að hafa með sér “aðstoðarmann á eigin kostnaff. Þeir sem verða kallaðir til sæta f raun rannsókn og 
er þvf nauðsynlegt er að þeir njóti viðeigandi réttarstöðu. Jafnframt er fráleitt aö t.d. þeir erlendu aðilar 
sem kalla þarf fyrir nefndina muni gera það án þess að fá greiddan kostnaö við skýrslutöku og ráðgjöf.


