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Reykjavík, 28. maí 2009

Umsögn Baidvins Björns Haraldssonar hdl. og Katrínar Helgu Hallgrímsdóttur hdl. um frumvarp til laga 
um breyting á lögum nr. 161/2002, um Qármálafyrirtæki, með síðari breytingum

Nefndasvið Alþingis hefur óskað eftir því að við veitum umsögn um framangreint frumvarp og fylgir hún 
hér með. Tekið skal fram að óskað var eftir umsögninni að kvöldi 27. maí og farið fram á að svar bærist 
fyrir hádegi þann 28. maí 2009. Umsögnin ber þess merki að vera unnin á stuttum tíma.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að hægt verði að greiða skuldir eða efna aðrar skuldbindingar 
fjármálafyrirtækja áður en kröfulýsingarfresti er lokið telji skilanefnd víst að nægilegt fé sé til að greiða 
að fullu kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð.

Ákvæði þessu er ætlað að takmarka gildi 6. mgr. 102. gr. laga um fjármálafyrirtæki með síðari 
breytingum, sem gerir ráð fyrir því að heimilt sé að loknum kröfulýsingarfresti að greiða viðurkenndar 
kröfur að hluta eða fullu. í ákvæðinu er jafnframt gert að skilyrði að nægar eignir séu til staðar og að allir 
kröfuhafar sem fara með kröfur í sömu stöðu í réttindaröð fái greiðslu á sama tíma.

Við teljum einkum eftirfarandi mæla gegn því að þær breytingar sem frumvarpið gerir ráð fyrir nái fram 
að ganga:

1. Það er óljóst hverjar eignir bankanna verða þegar þeim verður á endanum úthlutað til kröfuhafa. 
Jafnvel þó bankarnir teldu sig hafa ítarlegt yfirlit yfir núverandi eignastöðu er það óvissu háð 
hver hún verður á þeim tímapunkti þegar að skiptum kemur. Það að einhverjir kröfuhafar hafi 
fengið úthlutað af eignum félagsins áður en til endanlegra skipta kemur, bíður upp á mismunun 
kröfuhafa. Aðalmarkmið laga um gjaldþrotaskipti er að búa kröfuhöfum traustan ramma um 
eignir þeirra, þannig að þeir viti og megi vita hvernig farið verði með eignir þeirra komist skuidari 
í þrot. Breytingar þær sem frumvarpið gerir ráð fyrir ganga þvert á þetta markmið.

2. Það er óljóst hverjar skuldir bankanna eru áður en kröfulýsingarfresti er lokið. Markmiðið með 
kröfulýsingu er að fá fram allar þær kröfur sem félagið skuldar. Að taka ákvarðanir um úthlutun 
eigna áður en þetta liggur fyrir á óyggjandi hátt er varhugavert og gæti leitt til ósanngjarnar 
niðurstöðu fyrir kröfuhafa, sem aftur gengi þvert á grundvallarmarkmið laga um gjaldþrotaskipti.

3. Þau lög sem nú gilda um forgangsröðun krafna, sbr. 6. gr. laga nr. 125/2008, og veita innstæðum 
rétthæð samkvæmt 112. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991 eru umdeild. Gera má ráð 
fyrir að reyna muni á stjórnskipunarlegt gildi þeirra laga og sérstaklega framangreinds ákvæðis. 
Komi til þess að þeim lögum verði að einhverju leyti vikið til hliðar gætu greiðslur sem inntar 
hefðu verið af hendi á grundvelli þeirra laga sem frumvarpið gerir ráð fyrir leitt til mjög 
ósanngjarnar niðurstöðu fyrir kröfuhafa.



4. Skilanefndum er falið forræði um að meta „hvort nægilegt fé sé til að greiða að fullu kröfur..." 
Mat einnar skilanefndar á því hvort nægilegt fé sé til staðar, þarf ekki að vera eins eða byggt á 
sömu rökum og forsendum og mat annarrar skilanefndar. Þetta getur leitt til mismunandi 
meðferðar kröfuhafa eftir því á hvaða fjármálafyrirtæki þeir eiga kröfur.

Auk þess má almennt segja að þær breytingar sem orðið hafa, bæði á lögum um gjaldþrotaskipti og 
lögum um fjármálafyrirtæki á nýliðnu þingi hafi valdið nokkurri réttaróvissu, til að mynda breytingar á 
forgangi krafna í þrotabú og setning skilanefnda og síðan slitastjórna. Með tilliti til mikilvægis 
eignarréttarins í okkar þjóðfélagi og þess að eignarrétturinn er stjórnarskrárvarinn er eðlilegt að eignum 
séu búinn traustur og öruggur lagarammi, sem ekki tekur örum breytingum. Að breyta enn og aftur því 
lagaumhverfi sem kröfuhafar fjármálafyrirtækja búa við eykur enn á réttaróvissu, sérstaklega með tilliti 
til þess sem áður er rakið. Við mælum því ekki með þeim breytingum sem frumvarpið gerir ráð fyrir.

Virðingarfyllst

Baldvin Björn Haraldsson hdl. Katrín Helga Hallgrímsdóttir hdl.


