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Sæl Álfheiður,

F.h. slitastjórnar Glitnis Banka h.f. kem ég á framfæri athugasemdum við þingskjal nr. 33 þ.e. frumvarp 
til laga um breytingu á lögum nr. 161/1002 um fjármálafyrirtæki.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir að skilanefnd fjármálafyrirtækis sem naut heimildar til greiðslustöðvunar 
við gildistöku laga nr. 44/2009 hafi heimild til að greiða skuldir eða aðrar skuldbindingar ef skilanefnd 
telur víst að nægilegt fé sé til að greiða að fullu kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í 
skuldaröð. í athugasemdum við lagafrumvarpið kemur fram að það sé lagt fram eftir ábendingum frá 
starfandi skilanefndum. Rétt er að taka fram að skilanefnd Glitnis banka h.f. hefur ekki farið fram á að 
lögunum verði breytt á þennan veg.

Þau fjármálafyrirtæki sem ákvæðið tekur til eru nú í slitameðferð samkvæmt ákvæði til bráðabirgða II í 
lögum nr. 44/2009 um breytingu á lögum nr. 161/20002 . í því felst að innköllun til skuldheimtumanna 
verður eða hefur verið gefin út. í þeirri innköllun er skorað á kröfuhafa að lýsa kröfum sínunm innan 
tiltekins frests. Slitastjórn (ekki skilanefnd) tekur afstöðu til krafnanna og skal skv. 119. gr. 
gjaldþrotalaga (gþl.) gera skrá yfir lýstar kröfur þegar kröfulýsingafresti er lokið. Samþykki slitastjórn 
kröfu er öðrum kröfuhöfum heimilt að mótmæla þeirri afstöðu skv. 1. mgr. 120. gr. gþl. Kröfuhafar hafa 
því tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og fá efnislega niðurstöðu áður en krafa er 
greidd af fjármunum félagsins.

Eins og kunnugt eru ýmis sjónarmið uppi meðal kröfuhafa um forgangsrétt innistæðna. Því hefur verið 
haldið fram að lagasetning um forgangsrétt innistæðna standist ekki þar sem í raun sé um að ræða 
afturvirka lagasetningu auk brots á eignaréttarákvæðum stjórnarskrárinnar. Þá hafa verið mismunandi 
skoðanir uppi um það til hvers forgangsrétturinn nái, þ.e. hvort hann nái til innistæðunnar í heild sinni 
eða einungis til þess hluta sem fellur undir lög um innistæðutryggingar. Önnur álitaefni hafa verið 
reifuð s.s. hvað geti talist vera innistæða í skilningi ákvæðisins.

Vegna þessarar óvissu hefur skilanefnd Glitnis banka h.f. engar innistæður greitt frá því að nefndin tók 
til starfa. Slitastjórn hefur tekið þá ákvörðun að greiða engar kröfur fyrr en að loknum þeim fundi þar 
sem fjallað verður um afstöðu slitastjórnar til krafna og að því gefnu að afstöðunni verði ekki mótmælt 
af hálfu annarra kröfuhafa.

Með lögunum er skilanefnd heimilað að greiða kröfur þrátt fyrir að það sé í verkahring slitastjórnar að 
taka afstöðu til krafna og greiða eða úthluta upp í þær. Þá er með frumvarpinu tekinn af kröfuhafa sá 
réttur að andmæla afstöðu slitastjórnar til samþykkis krafna.

Ef það eru áform Alþingis að sjá til þess að tilteknar kröfur verði greiddar áður en kröfulýsingafrestur 
rennur út er mikilvægt að ríkið ábyrgist öðrum kröfuhöfum það tjón sem af því gæti leitt því ella gætu 
skilanefndir/slitastjórnir vart neytt heimildarinnar.

Kveðja,
f.h. slitastjórnar,

Steínunn Guðbjartsdóttír, hrl.
Member of the Wínding Up Committee and 
Moratorium appointee of Glitnir banki hf.

Mobile: +354 8637940 
steinunn@glitnirbank.com
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