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Sæl Selma 

Vísa til samtals.

Á fundi með viðskiptanefnd í gær gerði ég grein fyrir nokkrum atriðum sem ég tel að hafa þurfi í huga 
við afgreiðslu frumvarps þess sem hér um ræðir.

Þau helstu voru eftirfarandi:

Með gildistöku laga nr. 44/2009 var bönkum þeim sem þá voru í greiðslustöðvun gert kleift að hefja 
slitameðferð og þar með lýsa eftir kröfum á hendur þeim. Slík innköllun hefur verið gefin út af 
slitastjórn Landsbanka íslands hf. og var hún fyrst birt í Lögbirtingarblaðinu þann 30. apríl sl. 
Kröfulýsingarfrestur eru sex mánuðir og lýkur honum því þann 30. október 2009. Fyrsti fundur um 
lýstar kröfur verður þann 23. nóvember 2009. Á þeim fundi verður lögð fram kröfuskrá þar sem 
afstaða slitastjórnar til krafna kemur fram. Þeirri afstöðu geta allir kröfuhafar sem hagsmuna eiga að 
gæta mótmælt og eftir atvikum fengið úrlausn dómstóla um ágreininginn.

Með lögum nr. 44/2009 kveðið á að í slitameðferðinni væri mögulega hægt að hefja greiðslur upp í 
kröfur sem þá hefðu hlotið endanlegt samþykki eftir fyrsta kröfuhafafund.

Það að kröfur á hendur bönkunum verði greiddar eftir að slitameðferðin er hafin og áður en endanleg 
afstaða hefur verið tekin til krafna leiðir til þess að í raun er sá grundvallarréttur sem kröfuhafar njóta til 
að andmæla afstöðu til krafna tekin af þeim varðandi þær kröfur sem greiddar eru.

Frumvarpið er að mínu mati í andstöðu við þær almennu reglur sem slitameðferðin er reist á þar sem 
jafnræði kröfuhafa á að vera að leiðarljósi.

Þá eru vafalaust að einhverjir almennir kröfuhafar telja að réttur þeirra hafi verið skertur með 
ólögmætum hætti með neyðarlögunum þegar innstæðueigendum var tryggður forgangsréttur.
Það að setja nú löggjöf sem ætlað er heimila að greiða innstæðueigendum áður en almennir 
kröfuhafar hafa færi á að láta þetta reyna á þessi atriði og eftir sérreglu sem fer í bága við almennar 
reglur slitameðferðarinnar hlýtur að teljast vafasamt.

Að mínu mati gæti þessi breyting almennt rýrt trúverðugleika þeirrar slitameðferðar sem nú stendur yfir 
hjá bönkunum, sérstaklega hún kemur nú aðeins örfáum vikum eftir að lög nr. 44/2009 voru 
samþykkt. Allt það sem nú er tilgreint sem ástæður frumvarpsins mátti vera Ijóst á þeim tíma sem þau 
lög voru sett.

Það verður að hafa í huga að til þess að réttarvernd eigna verði áfram tryggð erlendis að þá geta 
dómstólar þurft að meta hvort sú slitameðferð sem er í gangi hér á landi uppfylli skilyrði til að unnt sé á 
grundvelli laga heimaríkisins að viðurkenna hana. Ákvæði sem raskar jafnræði milli kröfuhafa eykur 
hættu á að slitameðferðin verði ekki viðurkennd erlendis og þá eru eignir bankanna þar í hættu.

Varðandi það atriði að frumvarpið sé nauðsynlegt til þess að unnt sé að greiða starfsmönnum þeirra 
fjármálafyrirtækja sem eru í slitameðferð samkvæmt bráðabirgðaákvæði laga nr. 44/2009, laun á 
uppsagnarfresti að þá tel ég að innan ramma núgildandi laga og heimilda viðkomandi 
fjármálafyrirtækja að leysa það enda um að ræða gagnkvæma samninga sem unnt er að ganga inn í 
af hálfu vinnuveitandans. Þá réttlætir þetta atriði ekki svo veigamikið inngrip í slitameðferðina sem 
frumvarpið ráðgerir.

Á fundi með viðskiptanefnd kom fram að ástæður þess að frumvarpið var lagt fram hefðu verið 
tvær. Annars vegar að gera mögulegt að greiða innstæðueigendum kröfur sínar m.a. til þess að 
tryggja að ekki féllu kröfur á tryggingasjóð innstæðna og starfsmönnum laun á uppsagnarfresti. Hvoru
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tveggja fer í bága við þær almennu reglur sem gilda um slitameðferð bankanna og þau meginprinsipp 
sem gilda um málsmeðferð þegar aðili getur ekki efnt skyldur sínar. Að mínu mati þurfa að vera mjög 
ríkar ástæður sem liggja til grundvallar því að þessi leið sé farin og ekki séu aðrar leiðir færar til að ná 
þeim markmiðum sem löggjafinn telur sig þurfa að ná. Það hlýtur að þurfa að huga að því hvort 
hugsanlega sé verið að fórna meiri hagsmunum fyrir minni.

Að mínu mati er eftir gildistöku laga nr. 44/2009 komið lagaumhverfi fyrir slitameðferð bankanna sem 
uppfyllir öil formleg og efnisleg skilyrði sem á þurfti að halda. Raunar er ég þeirrar skoðunar að vel 
hafi tekist til þegar horft er til þeirra sérstöku stöðu sem uppi var. Bankarnir voru í greiðslustöðvun sem 
hafði fengist viðurkennd erlendis og ekki var réttlætanlegt að taka áhættu sem gæti raskað þeirri 
viðurkenningu. Það að ætla að setja sérreglu í þágu tiltekins kröfuhafahóps sem áður hefur verið 
færður fram í kröfuröð eftir að kröfumeðferð og innköllun krafna er hafin væri úrræði sem yrði að 
byggjast á svipuðum neyðarréttarsjónarmiðum og neyðarlögin sjálf voru byggð á.

Það mætti hafa uppi um þetta mál ýmis frekari sjónarmið en vegna þröngra tímamarka verður því ekki 
komið við hér.

Ég er reiðubúinn ef eftir því verður óskað að gera nánari grein fyrir framangreindum atriðum hvort sem 
væri skriflega eða á fundi.

Kveðja Kristinn Bjarnason hrl. aðstoðarmaður Landsbanka íslands hf. í greiðslustöðvun og í slitastjórn 
bankans


