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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 
161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum. 33. mál 
sem lagt hefur verlð fram á 137. löggjafarþingi 2009, þingskjal 
33.

Leitað hefur verið til L0G0S lögmannsþjónustu varðandi umsögn um 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki nr. 
161/2002. Um er að ræða nýtt ákvæði til bráðabirgða sem hefur þann 
tilgang að gera skilanefndum fjármálafyrirtækja, sem nutu heimildar til 
greiðslustöðvunar við gildistöku laga nr. 44/2009 („fjármálafyrirtækin"), 
kleift að inna af hendi greiðslur til kröfuhafa áður en kröfulýsingarfresti 
er lokið. Skilyrði fyrir slíkum greiðslum er að skilanefnd telji víst að 
nægilegt fé sé til að greiða að fullu kröfur sem gætu notið sömu eða 
hærri stöðu í skuldaröð.

Samkvæmt núgildandi lögum er slitastjórn, eftir lok kröfulýsingarfrests, 
heimilt í einu lagi eða mörgu að greiða viðurkenndar kröfur að hluta eða 
að fullu að því marki sem tryggt er að eignir fjármálafyrirtækis hrökkvi 
til að minnsta kosti jafnhárrar greiðslu til annarra krafna sem standa
eins í réttindaröð og ekki hefur verið endanlega hafnað við slitin, sbr. 6.
mgr. 102. gr. laga nr. 161/2002.

Athugasemdir LOGOS lögmannsþjónustu við framangreint frumvarp eru 
eftirfarandi:

1. í frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar virðist gengið útfrá því 
að það sé hlutverk skilanefnda að sjá um greiðslur á grundvelli 
6. mgr. 102. gr. laga um fjármálafyrirtæki. LOGOS er hins 
vegar ekki sammála þessu. í 3. tl. ákvæðis til bráðabirgða II er 
tiltekið með tæmandi hætti hvaða störfum skilanefnd er ætlað 
að gegna. Er þar ekki vísað til greiðslna skv. 6. mgr. 102. gr. og
verður því að álykta að slíkar greiðslur séu í höndum slitasjórnar.
Er það í samræmi við hlutverk slitastjórnar skv. 103. gr. a. Með 
vísan til 1.-3. mgr. 103. gr. laganna virðist hlutverk skilanefnda 
samkvæmt lögunum einungis vera að ráðstafa hagsmunum 
fjármálafyrirtækisins í samræmi við XIX. kafla laga um 
gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991, en ekki að sjá um greiðslur til 
kröfuhafa.
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2. Samkvæmt ákvæði frumvarpsins er skilyrði fyrir greiðslum 
skulda og efnda annarra skuldbindinga að skilanefnd telji að 
nægilegt fé sé til að greiða að fullu kröfur sem gætu notið sömu 
eða hærri stöðu í skuldaröð. Telja verður að skilanefndirnar hafi 
dágóða yfirsýn yfir kröfur á hendur fjármámálafyrirtækjunum 
samkvæmt 109.-112. gr. laga um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991 
og ættu þar með að geta metið burði fjármálafyrirtækjanna til að 
greiða á grundvelli ákvæðis frumvarpsins. Hins vegar verður að
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ætla að ómögulegt sé fyrir skilanefndirnar að átta sig á og sjá 
fyrir allar þær „almennu" kröfur sem fram geta komið og numið 
geta háum fjárhæðum, t.a.m. skaðabótakröfur. Þrátt fyrir að 
orðalag ákvæðisins sé í samræmi við ákvæði 21. gr. laga um 
gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991, sem á við í greiðslustöðvun, 
telur LOGOS eðlilegt í Ijósi þess að fjármálafyrirtækin eru í 
slitameðferð, að kveðið sé á um í ákvæði frumvarpsins að 
skilanefndum sé einungis heimilt að greiða kröfur skv. 109-112. 
gr. áður en kröfulýsingarfrestur er liðinn.

3. Samkvæmt frumvarpinu er verið að bæta við nýju ákvæði til 
bráðabirgða. LOGOS telur hins vegar að eðlilegra að bætt sé við 
nýjum málsliði við 3. tl. ákvæðis til bráðabirgða II.

Með vísan til framangreindra athugasemda er það tillaga LOGOS 
lögmannsþjónustu, verði ákvæði frumvarpsins að . lögum, að 3. tl. 
ákvæðis til bráðabirgða V í núgildandi lögum um fjármálafyrirtæki nr. 
161/2002 verði með eftirfarandi hætti:

V. Um fjármálafyrirtæki sem njóta heimildar til greiðslustöðvunar 
við giidistöku þessara laga skulu eftirfarandi sérreglur gilda:

1. Heimild til greiðslustöðvunar skal haldast þrátt fyrir gildistöku
laga þessara og má framlengja hana samkvæmt þeim reglum sem 
um ræðir í 2. mgr. 10. gr.

2. Við greiðslustöðvunina skal beitt ákvæðum 1. mgr. 101. gr., 
102. gr., 103. gr. og 103. gr. a laganna, sbr. 1. efnismgr. 5. gr., 6. 
gr., 7. gr. og 8. gr. laga þessara, eins og fyrirtækið hefði verið tekið 
til slita með dómsúrskurði á þeim dégi sem lög þessi öðlast gildi, en 
slitameðferðin skal þó allt að einu kennd við heimild til 
greiðslustöðvunar svo lengi sem sú heimild stendur, sbr. 1. tölul. 
Þegar sú heimild rennur sitt skeið á enda skal fyrirtækið án sérstaks 
dómsúrskurðar sjálfkrafa teljast vera til slitameðferðar eftir 
almennum reglum, sbr. þó 3. og 4. tölul. Ákvæði IV. kafla laga um 
gjaldþrotaskipti o.fl. gilda ekki um slíka greiðslustöðvun sem hér 
um ræðir, en þó skal aðstoðarmaður hafa eftirlit með ráðstöfunum 
skUanefndar skv. 103. gr. laganna, sbr. 7. gr. laga þessara.

3. Skilanefnd fjármálafyrirtækis, sem Fjármálaeftirlitið hefur 
skipað fyrir gildistöku laga þessara á grundvelli 5. ar. laaa nr. 
125/2008, skal með óbreyttu heiti halda áfram störfum og gegna 
því hlutverki sem slitastjórn er ætlað í 3. mgr. 9. gr., 2. málsl. 4. 
mgr. 101. gr., 1. málsl. 5. mgr. 102. gr. og 1.-3. mgr. 103. gr. 
laganna, sbr. 1., 5., 6. og 7. gr. laga þessara. [Þar til skilyrði eru 
fyrlr efndum krafna á grundvelli 6. mgr. 102. gr. er 
skilanefnd fjármálafyrirtækis jafnframt heimilt að greiða 
skuldir eða efna aðrar skuldbindingar fjármálafyrirtækis ef 
skilanefnd telur víst að nægilegt fé sé til að greiða að fullu 
kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð 
samkvæmt 109. -112. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl.] Verði 
sæti í  skilanefnd laust eftir gUdistöku laga þessara skal 
Fjármálaeftirlitið, ef þörf þykir á með tilliti til þeirra verkefna sem 
nefndin á enn ólokið, skipa mann til að taka við því.

4. Til annarra verka slitastjórnar en um ræðir í  3. tölul. skal 
héraðsdómari eftir skriflegri beiðni skUanefndar skipa fyrirtækinu 
slíka stjórn samkvæmt fyrirmælum 1. og 3. málsl. 4. mgr. 101. gr.



LOGOS
LÖGMANNSÞJÖNUSTA 

SlÐAN 1907

laganna, sbr. 5. gr. laga þessara. Þar skal jafnframt sjálfkrafa taka 
sæti sá sem gegnir starfi aðstoðarmanns fyrirtækisins við 
greiðslustöðvun og skal hann halda því sæti þótt henni Ijúki.

Virðingarfyllst, 
LOGOS lögmannsþjónusta

F.h. Ólafs Arinbjarnar Sigurðssonar hdl. 
íris Arna Jóhannsdóttir hdl.


