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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um 
fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum (þskj. 33 -  33. mál).

Undirritaður var í gær beðinn að veita viðskiptanefiid Alþingis umsögn rnn ofangreint 
frumvarp. Frumvarpið inniheldur ákvæði sem á að koma til viðbótar við bráðabirgðaákvæði 
sem sett voru með lögum nr. 44/2009. Tilgangur með hinni ráðgerðu breytingu er að opna 
heimild fyrir skilanefoidir fjármálafyrirtækja, sem fyrir gildistöku laga nr. 44/2009 höfðu 
fengið heimild til greiðslustöðvunar, til að greiða út úr fyrirtækjunum tilteknar kröfur sem 
ekki er lengur heimilt að greiða fyrr en eftir lok kröfulýsingarfrests. Reifun þessa álitaefhis er 
að mínu áliti frekar takmörkuð í greinargerð með frumvarpinu. Samhengis vegna tel ég 
nauðsynlegt að rekja þetta aðeins nánar.

Með lögum nr. 44/2009 var regluverki um slit fjáimálafyrirtækja breytt í veigamiklum 
atriðum. öll helstu fjármálafyrirtæki landsins voru þá sem kunnugt er með komin með 
heimild til greiðslustöðvunar og öllum málefiium þeirra stjómað af skilanefndum sem 
Fjármálaeftirlitið hafði skipað. Með þessari lagabreytingu var mælt fyrir um skyldu 
skilanefiida til að hlutast til um að viðkomandi fj ármálafyrirtæki sem þær stýrðu skyldi 
skipuð slitastjóm, sem hafi það meginverkefiii að gefa út innköllun til skuldheimtumanna og 
taka afstöðu til krafna þeirra. Slitastjómum eru í þessum lögum settar ákveðnar reglur um 
framkvæmd þessara fyrirmæla, jafiifiamt því sem bann er lagt við því að kröfur verði 
greiddar fyrr en að loknum kröfiilýsingarfresti, og að þá verði aðeins þær kröfur sem fullvíst 
er talið að mundu greiðast við gjaldþrotaskipti á búi viðkomandi fyrirtækis. Með þessu er girt 
fyrir að einhverjir kröfuhafar fái greiðslur í þeim mæli að ekki verði hægt að greiða öðrum 
kröfuhöfum sem ættu að vera hliðsettir hinum í réttindaröð.

Með ofangreindu frumvarpi er lagt til að skilanefiidum verði, þrátt fyrir ákvæði 
laganna nr. 44/2009, heimilað að greiða ákveðnar kröfur, áður en kröfulýsingarfrestur er 
liðinn og þar með áður en afstaða hefur verið tekin til krafiia á hendur fyrirtækinu. Slíkar 
kröfur er skilanefiidinni þá heimilt að láta greiða ef hún telur víst að eignir viðkomandi 
fyrirtækis séu nægar til að greiða aðrar kröfur sem lýst kann að verða og mimdu njóta sömu 
stöðu í réttindaröð. Um þessa aðstöðu má nefna eftirfarandi til skýringar:

Skilanefiid fjármálafyrirtækisins A telur æskilegt að greiða út kröfu launþega í 
uppsagnarfiesti. Krafan nýtur rétthæðar sem forgangskrafa skv. 112. gr. laga nr. 
21/1991. Aðrar kröfur hliðsettar í réttindaröð eru m. a. innstæður á bankareikningum. 
Skilanefiid getur þá samkvæmt frumvarpinu ákveðið að greiða út kröfu viðkomandi 
launþega EF hún telur víst að allar kröfur sem standa í réttindaröð skv. 112. gr. laga 
nr. 21/1991 eða framar muni undir öllum kringumstæðum greiðast að fullu.



Markmið með reglum um bann við útgreiðslu krafna er að tryggja jafnstöðu kröfuhafa 
og að útborgun til eins megi ekki hafa í för með sér skerðingu á réttindum annars. í þessu 
sambandi verður líka að hafa í huga, að þau fjármálafyrirtæki sem frumvarpinu er ætlað að 
taka til eru öll með heimild til greiðslustöðvimar. í hugtakinu greiðslustöðvun felst að 
sjálfsögðu það, að greiðsla krafna er stöðvuð. Þess vegna fela ákvæði laganna nr. 44/2009 
um heimild til að greiða kröfur í beinu framhaldi af kröfuhafafundi eftir lok 
kröfulýsingarfrests í sér undantekningarreglu frá þeirri meginreglu að ekki megi greiða kröfur 
meðan á greiðslustöðvun stendur, en þá eiga líka allar kröfur að vera komnar fram.

Frumvarpið miðar að því að gera víðtækari frávik frá þessum meginsjónarmiðum, því 
að í þeim felst að heimilt verði að greiða kröfur áður en allar kröfur eru komnar fram. Ég tel 
að það kunni að vera varhugavert. Þá afstöðu mína má alls ekki skoða sem vantraust á þá 
einstaklinga sem skipa skilanefedir fj ármálafyrirtækj a sem nú hafa heimild til 
greiðslustöðvunar. Þeim verður vissulega ærinn vandi á höndum þegar nefridimar eiga að 
taka ákvörðun um útborgun krafria án þess að vitað sé með vissu hverjar endanlegar kröfur 
verða. Útborgun til kröfuhafa í íjármálafyrirtækjumim snýst um gríðarlegar flárhæðir, og 
afleiðingar af röngu mati á efnahag í einu einstöku tilviki gætu orðið mjög alvarlegar.

í þessu samhengi verð ég líka að árétta, að greiðslustöðvun fj ármálafyrirtækj anna 
heldur áfram á kröfulýsingarfrestinum. Meðan greiðslustöðvun stendur er heimilt að greiða 
ýmsar kröfur, en um það gilda strangar kröfur. Það ástand á ekki að breytast með lögunum 
nr. 44/2009, og samninga sem skilanefndimar hafa gert verða þær að sjálfsögðu að efiia.

Svo sem ráða má af framansögðu get ég ekki mælt með því að efni ofangreinds 
frumvarps verði lögfest og tel það beinlínis varhugavert.

Ég get ekki látið hjá líða að benda á, að orðalag þess bráðabirgðaákvæðis sem 
frumvaipið inniheldur er ekki alls kostar nákvæmt. Við frekari umfjöllun um frumvarpið 
væri óhjákvæmilegt að mínu áliti að lagfæra textann til þess að hann valdi ekki beinlínis 
misskilningi.

í frumvarpinu segir, að „.. þar til skilyrði eru fyrir efiidum krafiia á grundvelli 6. mgr. 
102. gr. er skilanefnd fjármálafyrirtækis.... heimilt að greiða skuldir eða efiia aðrar 
skuldbindingar...“ Hér hefur ætlunin sennilega verið að setja reglu sem felur í sér, að þótt 
efndatími samkvæmt 6. mgr. 102. gr. sé ekki kominn sé skilanefnd allt að einu heimilt að 
greiða skuldir eða efna aðrar skuldbindingar o.s.frv.

Ég leyfi mér að láta fylgja með bréfi þessu hugmynd að texta sem ég tel að gæti e. t. v. 
leyst þann vanda sem ætlunin var að leysa með frumvarpinu sem hér um ræðir.

Virðingarfyllst



Frumvarp til laga 
um breytingu á lögum nr. 161/2002 um fj ármálafyrirtæki 

ásamt sfðarí breytingum.

Við ákvæði II til bráðabirgða í lögum nr. 44/2009 bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Nú telur skilanefnd augljóst að kröfur á hendur fjármálafyrirtæki sem hafa tiltekna 
stöðu í réttindaröð samkvæmt ákvæðum laga nr. 21/1991 um gjddþrotaskipti o. fl. muni 
greiðast að fullu og er henni þá heimilt að ákveða að þær skuli greiddar á umsömdum eða 
lögákveðnum gjalddögum þeirra enda þótt efiidatími samkvæmt 6. mgr. 102. gr. laganna sé 
ekki kominn. Komi í ljós að loknum kröfulýsingarfresti að eignir viðkomandi 
fjármálafyrirtækis hrökkvi ekki til að greiða aðrar kröfur sömu rétthæðar að fullu skal það 
sem á vantar greitt úr ríkissjóði.


