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Varðar: Mál nr. 33. - frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, 
með síðari breytingum

-t

Bráðabirgðastjórn SPRON vill koma eftirfarandi á framfæri við viðskiptanefnd vegna ofangreinds 
frumvarps:

Skilanefnd SPRON var skipuð samkvæmt bréfi Fjármálaeftirlitsins dag. 21. mars sl. Frá þeim tíma 
hefur skilanefndin unnið að málefnum tengdum SPRON. Skilanefndin starfar sem bráðabirgðastjórn 
skv. 1. gr. frumvarpsins og hefur ekki sótt um greiðslustöðvun til dómstóla.

Fyrirliggjandi frumvarp tekur til skilanefnda fjármálafyrirtækja sem nutu heimildar til 
greiðslustöðvunar við gildistöku laga nr. 44/2009, um breytingu á lögum nr. 161/2002, um 
fjármálafyrirtæki, sbr. ákvæði til bráðabirgða II.

Bráðabirgðastjórn SPRON nýtur ekki ofangreindrar stöðu og tekur frumvarpið því ekki til hennar.

Bráðabirgðastjórn SPRON hefur talið heimilt, miðað við þá lagalegu stöðu sem hún nýtur, að greiða 
laun til starfsmanna í uppsagnarfresti. Réttaróvissan sem skapaðist um þetta atriði með gildistöku 
laga nr. 44/2009 tók ekki til stöðu bráðabirgðastjórnar SPRON eins og hún er á þessari stundu þar 
sem bráðabirgðastjórnin var og er ekki skilanefnd í greiðslustöðvun, samkvæmt lögum nr. 161/2002 
um fjármálafyrirtæki.

Eigi að síður vill bráðabirgðastjórn SPRON benda á að nokkur réttaróvissa er um heimild til greiðslu 
launa í uppsagnarfresti til næstu framtíðar litið, hvað varðar SPRON.

Sú réttaróvissa byggist í fyrsta lagi á því að ekki liggur fyrir hvaða form verður á stjórn SPRON í 
nánustu framtíð, þ.e. hvort að bráðabirgðastjórn SPRON haldi áfram störfum sem slík stjórn og þá í 
greiðslustöðvun eða hvort að skipuð verði slitastjórn sem fari með stjórn mála samkvæmt þeim 
lagaákvæðum sem þá eiga við. Ef ný slitastjórn verður skipuð af héraðsdómi þá verður ekki betur séð 
en að ekki verði heimild fyrir þá stjórn að greiða út forgangskröfur, þar sem lagabreyting sú sem hér
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er til umfjöllunar tekur ekki til SPRON sem fjármálafyrirtækis. Þyrfti því að koma til ný lagabreyting 
samsvarandi þeirri sem hér er til umfjöllunar sem veitti slitastjórn SPRON samsvarandi heimild.

í öðru lagi liggur fyrir samkvæmt ákvörðun Fjármálaeftirlitsins að veðsetja ber allar eignir SPRON til 
Nýja Kaupþings Banka sem yfirtók, skv. ákvörðun Fjármálaeftirlitsins, innstæðuskuldbindingar SPRON 
og Netbankans gagnvart innstæðueigendum. Krafa sem nýtur veðréttinda stendur hærra í 
réttindaröð en launakrafa skv. lögum um gjaldþrotaskipti.

Ekki liggur fyrir á þessum tímapunkti nákvæmlega kjör og fjárhæð þeirrar kröfu Nýja Kaupþings Banka 
sem njóta mun veðréttar en mögulegt er að slíkt hefði áhrif á greiðslu launa til starfsfólks í 
uppsagnarfresti þar sem það er réttlægri krafa.

Virðingarfyllst, 

Bráðabirgðastjórn SPRON


