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REYKJAVÍK 22. júní, 2009

1. Með hliðsjón af gildandi lögum Evrópubandalagsins (sáttmálum, afleiddri löggjöf, 
almennum meginreglum og almennri réttarheimspeki Evrópudómstólsins, hér eftir 
nefndur ECJ) um stofnun alþjóðlegs markaðar þar sem fjórfrelsi gildir (frjáls 
flutningur vöru, fólks, þjónustu og fjármagns) sem og af sáttmála Evrópusambandsins 
um grundvallarréttindi.

2. Með hliðsjón af reglum samkvæmt tilskipun 94/19/EC frá Evrópuþinginu og 
Evrópuráðinu 30. maí, 1994 um samkomulag um innistæðuábyrgðir (DGS) sem 
ákvarða ekki ábyrgð/friðhelgi ríkisins ef kemur til bankahruns og hlutverk ríkisins 
þegar innistæðutryggingasjóðir einkarekinna landsbanka geta ekki greitt öllum 
innlánseigendum nauðsynlega upphæð.

3. Með tilliti til meginreglunnar um bann við mismunun í lögum EB í málum sem varða 
stofnun og starfsemi innri markaðar samkvæmt víðtækri réttarheimspeki 
Evrópudómstólsins og sjá má í málunum C-148/02 García Avello, ECR 2003, bls. I- 
11613 sem og mál C- og C-55/94 Gebhard, ECR 1995, bls.. I -04165



4. Að teknu tilliti til úrskurðar ECJ 12. október 2004 í málinu C-222/02 Peter Paul, v 
Bundesrepublik Deutschland um skyldur innlánsstofnana til að veita 
innistæðutryggingu samkvæmt tilskipun 94/19/EC, um eftirlit af hálfu þar til bærs 
stjórnvalds í þeim tilgangi að vernda innlánseigendur og um afleidda ábyrgð 
eftirlitsaðila á tapi sem verður vegna gallaðs eftirlits ECR 2004, blaðsíða I-09425 og 
álit Stix-Hackle aðallögmanns lagt fram 25. nóvember, 2003, um málið.

5. Með tilliti til réttarheimspeki ECJ um ríkisábyrgð á brotum á lögum EB, einkum í 
málunum C-6/90 og C-9/90 Francovich, ECR 1991, bls. I- 5357, mál C-334/92 
Wagner Miret v Fondo de Garantia Salarial ECR 1993, bls. I-6911, sameiginleg mál 
C-46/93 & C-48/93 Brasserie du Pécheur andFactortame III , ECR 1996, bls. I- 
1029, sem sanna að meginreglan um ríkisábyrgð í lögum EB getur gilt þegar 
aðildarríki eða stofnanir þess brjóta gegn bandalaginu í skyldum sínum og valda 
einstaklingum eða atvinnurekendum tjóni eða tapi og mynda þrjár forsendur fyrir 
ríkisábyrgð.

6. Að teknu tilliti til þeirra skilyrða sem ECJ setur til að til verði ríkisábyrgð: 1) sú 
lagagrein sem er brotin verður að vera ætluð til að veita einstaklingum réttindi; 2) 
brotið verður að vera nógu alvarlegt; og 3) bein orsakatengsl verða að vera á milli 
brots á skyldu ríkisins og þeim skaða sem tjónþolar verða fyrir og vekja ber athygli á 
að í mörgum tilvikum, vegur oftast þyngst í þessu fjölþætta prófi hve skýr og nákvæm 
sú regla er sem er brotin.

7. Með hliðsjón af upptöku tilskipunar 94/19/EC í réttarkerfi evrópska 
efnahagssvæðisins með ákvörðun 18/94 sameiginlegu EES nefndarinnar nr.18/94 sem 
breytir viðauka IX (fjármálaþjónustur) við EES samninginn.

8. Með tilliti til upptöku þessarar tilskipunar í íslensk lög með lögum nr. 98/1999 um 
samkomulag um innistæðuábyrgðir og bætur til fjárfesta. Þessi lög leiddu til stofnunar 
Depositors' and Investors' Guarantee Fund Tryggingarsjóðs innistæðueigenda og 
fjárfesta sem fjármagnaður var með 1% tryggðra innistæða.

9. Með hliðsjón af lögum EES eins og þau hafa verið túlkuð af dómstóli EFTA, einkum 
um ríkisábyrgð vegna brota á lögum EES þegar samningsaðilar brjóta frumlöggjöf og 
afleidda löggjöf EES og valda þar með einstaklingum eða atvinnurekendum tjóni, 
réttarheimspeki staðfest í málunum Erla Mál E-7/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir 
1998 EFTA dómasafn, 95, mál E-4/01 KarlK. Karlsson hf. v The Icelandic State, 
2002 EFTA dómasafn, 240, mál E-1/07 Criminalproceedings against A, 2007 EFTA 
dómasafn, 245 og mál E-8/07 milli Celina Nguyen and The Norwegian State, 
úrskurður 20, júní, 2008, óbirtur.

10. Að teknu tilliti til þeirrar staðreyndar að í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur, vísaði 
EFTA-dómstóllinn í málsgrein 66 til sömu aðstæða og taldar eru upp í 
Factortame/Brasserie og síðar í málsgrein 67 vitnaði hann í Francovich-dóminn.

11. Með staðfestingu á að kenningin um ríkisábyrgð vegna brota á lögum EES samkvæmt 
túlkun EFTA-dómstólsins krefst einnig sömu þriggja grundvallarskilyrða og eru í 
lögum EB og tekur mið af skýrleika og ótvíræðni þeirrar reglu sem er brotin.

http://en.wikipedia.org/wiki/Depositors%27_and_Investors%27_Guarantee_Fund


12. Að teknu tilliti til nýrrar tilskipunar 2009/14/EC Evrópuþingsins og ráðsins frá 11. 
mars 2009, sem breytir tilskipun 94/19/EC um innistæðutryggingar hvað varðar 
umfangsstig og töf á greiðslu (Texti sem varðar EES) OJ L 68, 13.3.2009 sem hefur 
ekki verið tekinn upp í lög EES.

13. Með tilliti til ólíkra skjala sem lögð hafa verið fram af hálfu eða með umsjón 
framkvæmdastjórnar ESB um nauðsynlegar breytingar á tilskipun 94/19/EC þar sem 
ríkisábyrgð á nægilegum fjárveitingum samkvæmt innistæðutryggingalögum 
heimalands er aldrei tilgreind:

- vinnuskjal frá 14. júlí, 2005 (Tilvísun DGS 001/2005)
- frumskjalið frá 28. nóvember, 2006 (fréttatilkynning IP/06/1637)
- skýrsla um skilvirkni DGS gerð af sameiginlegri rannsóknarmiðstöðu í Ispra frá maí

2008.
- minnisblað með yfirliti yfir björgunarleiðir landa og DGS, tekið saman af 

framkvæmdastjórninni og lagt fram sem MEMO/08/619, 14. október, 2008.
- umsagnarskjal um endurskoðun tilskipunar 94/19/EC - Doc COM (2009) 114 af 4 

mars 2009.
- drög að fundargerð óformlegs fundar sérfræðinga um DGS 31. mars, 2009 í Brussel.
- öll önnur skjöl sem vísa til breytinga á DGS og eru tiltæk á vefsvæði 

framkvæmdastj órnar
ESBhttp://ec.europa.eu/internal market/bank/guarantee/index en.htm

14. Með hliðsjón af skjalinu um tillögur að breytingum á tilskipun 94/19/EC samkvæmt 
mati Evrópuþingsins í skýrslu frá 27. nóvember, 2006 (Doc. INI/2007/2199) sem 
nefnir ekki grundvallaratriðið um ábyrgð/friðhelgi ríkisins þegar bankakerfi hrynur og 
DGS getur ekki greitt innistæðueigendum í nægilegum mæli.

15. Með hliðsjón af ólíkum greinargerðum og skjölum frá fræðimönnum og öðrum 
stofnunum sem benda á veikleika evrópskra laga um samkomulag um 
innistæðuábyrgðir og skort á reglum heimalands þegar bankakerfi hrynur í einu landi 
vegna víxltengsla fjármálamarkaða og vöntun á einum eftirlitsaðila eða eftirliti í 
Evrópu og skort á samræmi milli landsyfirvalda eins og nú er til staðar. (Andenas,
M.,FinancialMarkets in Europe: Towards a Single Regulator, Kluwer Law Int,
2003) (International Monetary Fund, Fonteyne, W., EU: From Monetary o Financial 
Union. Overcoming the remaining hurdless to financial integration in Europe, júní 
2006) (Garcia G. And Nieto, M., Bankcrupcy and reorganisation procedures for 
cross-borders banks in the EU: Towards an integrated approach to the reform o f the 
EUsafety net, vinnuskjal 16. desember, 2008)

16. Með hliðsjón af tillögum um lánasamkomulag milli tryggingasjóðs innistæðueigenda 
á Íslandi og íslenska ríkisins og hollenska ríkisins, sem og lánasamkomulag milli 
tryggingasjóðs innistæðueigenda á Íslandi og íslenska ríkisins og breska 
fjármálaráðuneyti sins.

17. Að teknu tilliti til margra skjala frá þjálfunar-og rannsóknarstofnun Sameinuðu 
þjóðanna (UNITAR); netnámskeiða um opinber fjármál og viðskipti, og einkum þá 
um gerð og samningaviðræður um ákvæði í alþjóðlegum 
lánasamningumhttp://www.unitar.org/pft/online-resources)

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm
http://www.unitar.org/pft/online-resources


18. Með hliðsjón af lána- og lánveitingastarfsemi EB/ES til annarra ríkja, nágrannaríkja 
og þróunarríkja sem þurfa fjárhagsaðstoð eins og lýst er í Doc COM (2008) 590 
lokaútgáfa 30.09.2008.

19. Að teknu tilliti til nýrrar reglugerðar ráðsins nr. 480/2009 frá 25. maí, 2009 sem 
kemur á ábyrgðarsjóði ES fyrir ytri aðgerðir.

20. Með tilliti til reglugerðar ráðsins (EC) nr. 431/2009 frá 18. maí, 2009, sem kemur á 
stofnun til að veita millilanga fjárhagsaðstoð til greiðslujöfnuðar aðildarríkja.

21. Sem gerir sér grein fyrir fjárhagsaðstoð ESB til Ungverjalands, Rúmeníu, Lettlands, 
sem hluta af samræmdri, marghliða og tvíhliða fjárhagsaðstoð til hjálpar í núverandi 
erfiðleikum með greiðslujöfnuð.

22. Með lánasamkomulag milli ES sem lánveitanda og Ungverjalands sem lánþega til 
fyrirmyndar, frá 19. nóvember, 2008 og lánssamkomulag milli ES sem lánveitanda og 
Lettlands sem lánþega frá janúar 2009.

ER ÞETTA LAGALEGA ÁLIT LAGT FRAM 

um Ice-save deiluna frá sjónarhóli laga ES og EES.

1. Deilan um Ice-save-innistæðurnar í Bretlandi og Hollandi tengist tveimur 
grundvallarlagaatriðum: 1) Túlkun á tilskipun 94/19/EC um ábyrgð/friðhelgi fullvalda 
ríkis í því tilfelli að sjóðurinn sem er ábyrgur fyrir samkomulagi um 
innistæðuábyrgðir (DGS) sem verður að leggja til að lágmarki 20.000 evrur, getur 
ekki uppfyllt kröfur innistæðueigenda vegna gjaldþrots aðildarbanka að 
innistæðutryggingunum og 2) beiting meginreglu um bann við mismunun í lögum 
EB.

2. Röksemdir ríkisstjórna Bretlands og Hollands fullyrða ábyrgð íslenska ríkisins. 
Röksemdir þeirra eru byggðar í fyrsta lagi á túlkun laga European Economic Area 
EES og þá einkum kringum tvær stöður: 1) að ríkisstjórn Íslands sé skyldug til að 
ábyrgjast að minnsta kosti fyrstu 20.000 evrurnar í Ice-save-reikningum; og 2) að 
aðgerðir Íslands í tengslum við hrun Landsbankans feli í sér mismunun gagnvart 
öðrum innistæðueigendum en íslenskum.

3. Eins og Evrópudómstóllinn bendir á í málinu Peter Paul and Others leitast tilskipun 
94/19/EC við að kynna skjól fyrir innistæðueigendur, hvar sem þær eru staðsettar í 
Sambandinu, ef innistæður eru ekki tiltækar hjá innlánsstofnun sem er aðili að 
samkomulagi um innistæðuábyrgðir.”

4. Aðalvandamál tilskipunarinnar er að hún veitir aðildarríkjum ES/EES ákvörðunarvald 
til að ná þessu markmiði. Einkum tilgreinir hún ekki sérstaklega hlutverk ríkisins 
þegar samkomulag um innistæðuábyrgðir á ekki fyrir innistæðum þegar kemur til 
bankahruns. Öllum aðildarríkjum ES/EES er skylt að setja lög sem skylda 
fjármálastofnanir til að taka þátt í einhvers konar sjóði sem innlánastofnanir leggja til 
fé, eins og á Íslandi. Meginreglan er sú að ef sjóðurinn getur ekki uppfyllt kröfur 
innistæðueigenda ef kemur til gjaldþrots einhvers aðila að samkomulaginu, eiga hinar 
innlánsstofnanirnar að greiða mismuninn. Þetta hefur greinilega verið ómögulegt

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Area
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_and_Others_v_Bundesrepublik_Deutschland


hvað varðar Tryggingasjóðinn þar sem þær innlánsstofnanir á Íslandi sem eftir voru, 
voru allt of litlar í samanburði við kröfur Ice-save-innistæðueigenda í Bretland og 
Hollandi og enn frekar vegna þess að íslensk lög kveða á um að aðildarfélög skuli 
ekki bera ábyrgð á neinum skuldbindingum sem sjóðurinn gerir, fram yfir lögbundin 
framlög til sjóðsins”. ."[61]

5. Samkvæmt óopinberum og hugsanlega ekki traustum heimildum (þar sem leynd hefur 
hvílt yfir samningaviðræðum) virðist ríkisstjórn Íslands hafa varið friðhelgi ríkisins. 
Hugsanlega hefur verið staðhæft að tilskipuninni var aldrei ætlað að ná til bankahruns 
og að hún leggi ekki ríkisábyrgð á samkomulag um innistæðuábyrgðir. Hugsanlega 
hefur ríkisstjórnin ítrekað beðið um að málið yrði lagt fyrir EFTA CourtEFTA- 
dómstólinn, og bent á forsendu 24 í tilskipuninni þar sem segir:

Það eð þessi tilskipun getur ekki valdið því að aðildarríki eða yfirvöld þeirra verði gerð 
ábyrgð að því er varðar innistæðueigendur ef þau hafa ekki tryggt að eitt eða fleiri 
samkomulög sem tryggja innistæður eða innlánsstofnanir og tryggja að bætur eða vernd 
innistæðueigenda samkvæmt ákvæðum þessarar tilskipunar hafi verið kynntar og 
viðurkenndar opinberlega.;

6. Samkvæmt óopinberum heimildum, meðan á samningaviðræðum stóð, véfengdu 
aðildarríki ESB túlkun ríkisstjórnar Íslands og töldu að þrautavaraábyrgð ríkisins 
("guarantee of last resort",) álíka og hlutverk seðlabanka „lender of last resort„, sé eina 
leiðin til að “tryggja bætur eða vernd innistæðueigenda.” Að mati þeirra krefst 
tilskipunin þess óbeint.

7. Úrskurður Evrópudómstólsins í máli Peter Paul og fleiri, eina málinu sem tók tillit til 
tilskipunar 94/19/EC, er ekki nægilega skýr að þessu leyti. Evrópudómstóllinn krefst 
þess þó að lágmarksbætur gildi og lýsir yfir einskonar forsendu þess efnis að “ Ef 
bætur innistæðueigenda [...] eru tryggðar, ....” (að því lágmarki sem kveðið er á um í 
tilskipuninni) er engin ríkisábyrgð þýskra yfirvalda fyrir meinta misbresti á 
fjármálaeftirliti (sjá forsendu 24).

8. Önnur staðhæfing breskra og hollenskra stjórnvalda er að Ísland hafi brotið gegn 
skyldum sínum samkvæmt grein 4 í EES samningnum sem bannar „alla mismunun á 
grundvelli þjóðernis” samsvarandi grein 7 í EB -sáttmálanum. Fullyrt er að með 
tryggingu innistæðna í íslenskum bönkum, íslenskum útibúum en ekki útibúum utan 
Íslands, hafi ríkisstjórn Íslands ranglega (eða „ólöglega” tryggt innistæður Íslendinga, 
bæði einstaklinga og fyrirtækja.

9. Réttarheimspeki Evrópudómstólsins um hugtökin beina og óbeina mismunun sem er 
bönnuð í lögum ES, er dregin saman í máli Garcia Avello:

„ Það er í þessu tilliti [Articles 12 EC og 17 EC] viðurkennd dómaframkvæmd að 
meginreglan um bann við mismunun krefst þess að sambærilegar aðstæður megi ekki 
meðhöndla með öðrum hætti og ólíkar aðstæður megi ekki meðhöndla á sama hátt. Slíka 
meðferð má þá og því aðeins réttlæta ef hún er byggð á hlutlægum forsendum óháðum 
þjóðerni viðkomandi einstaklinga og er í réttu hlutfalli við lögmætt markmið.”

10. Enn fremur virðist samkvæmt óopinberum heimildum, sem svo að Ísland hafi reynt 
að halda því fram að stefna þess sé „byggð á hlutlægum forsendum óháðum þjóðerni 
viðkomandi einstaklinga”(forsendurnar séu staðsetning útibúa hrundu bankanna) og séu „í réttu 
hlutfalli við lögmætt markmið”(lögmæta markmiðið er að bankakerfið íslenska lifi af við afar erfiðar 
fjármálaaðstæður og efnahagskreppu.

http://en.wikipedia.org/wiki/EFTA_Court
http://en.wikipedia.org/wiki/Lender_of_last_resort


11. Ólík meðferð á svonefndum „heildsölu” innistæðueigendum á Íslandi í samanburði 
við Bretland og Holland flækir málið. Þetta þýðir að íslenskar sveitarstjórnir og 
fyrirtæki fengu 100% tryggingu fyrir innistæðum sínum (skuldabréf undanskilin) af 
hálfu ríkisstjórnar Íslands meðan bresk og hollensk fyrirtæki í sömu stöðu, nutu 
engrar tryggingar.

Mat á lagadeilunni með skírskotun til evrópskra laga (ES og EES).

12. Í fyrsta lagi skal tekið fram að Evrópudómstóllinn hefur einn hæfi til að túlka lög EB. 
Túlkun einstakrar stofnana ES eða aðildarríkja ES gildir sem endanleg túlkun. Það er 
augljóst að deilan snertir grátt svæði í lögum EB. Túlkun tilskipunar 94/19/EC um 
hlutverk aðildarríkja þegar bankahrun þýðir að einkasjóður sem er ábyrgur fyrir DGS 
hefur ekki nægilegt fjármagn, er ekki auðveld.

13. Evrópudómstóllinn hefur einnig lögsögu í málum EFTA og EES í sumum tilfellum. 
Túlkun laga EES tilheyrir Evrópudómstólnum þegar það hefur áhrif á réttarkerfi 
Evrópu (þ.e. Um mál sem tengjast innra markaðnum). Prófessor Stefán Már 
Stefánsson hefur dregið þessa hæfni saman í bók sinni The EEA Agreement and its 
Adoption into Icelandic Law, Centre for European Law, University of Oslo, 1997, á 
bls. 17.

a) Ef deilan varðar einhver ákvæði EES-samningsins sem eru efnislega eins og 
samsvarandi reglur ES-sáttmálans eða einhver lög sem voru tekin upp við 
beitingu þessa sáttmála, og svo fremi að deilan hafi ekki verið leyst innan 
þriggja mánaða frá því að hún kom fyrir sameiginlegu EES-nefndina, mega 
samningsaðilar sem eru aðilar að deilunni koma sér saman um að biðja 
Evrópudómstólinn að úrskurða um túlkun viðkomandi reglna. Þessi möguleiki 
er viðurkenndur í grein 111, málsgrein 3 í EES-samningnum. Þessu verklagi 
hefur aldrei verið beitt í raun.

b) Bókun 34 í EES-samningnum gefur dómstólum EFTA-ríkja möguleika á að 
fara fram á það við Evrópudómstólinn að úrskurða um túlkun reglna EES sem 
samsvara reglum ES. Samkvæmt þessu verklagi skal EFTA-ríki sem hyggst 
notfæra sér bókunina, tilkynna vörsluaðilanum og Evrópudómstólnum að 
hvaða leyti og samkvæmt hvaða fyrirkomulagi það skal gilda við dómstóla 
sína. Bókun 34 gerir ráð fyrir bindandi ákvörðun. Stefánsson myndi kalla slíka 
ákvörðun bráðabirgðaúrskurð. Ekkert EFTA-ríki hefur þó nýtt sér þennan 
möguleika og því hefur hann ekki enn hagnýtt gildi.

Um DGS samkomulag. Túlkun á tilskipun 94/19/ES.

14. Þó að Ísland verði, samkvæmt lögum EB, að viðurkenna rétt allra innistæðueigenda 
til að fá bætur að lágmarki 20.889€ eins og lýst er yfir í íslenskum lögum, er túlkun 
ákvæða tilskipunar 94/19/EC við hrun bankakerfis og við sérstakar efnahagslegar 
kringumstæður sem gera að verkum að land rambar á barmi gjaldþrots, mjög alvarlegt 
og flókið mál sem á heima innan lögsögu Evrópudómstólsins.

15. Frá sjónarhóli laganna er óskiljanlegt að þessi deila skuli ekki lögð fyrir 
Evrópudómstólinn þar sem eftir á að skýra of mörg óvissuatriði. Minna verður á að 
það er einkasjóður sem verður að bregðast við innan ramma DGS. Hlutverk ríkisins 
sem lokaábyrgðarhafa er ekki staðhæft í tilskipuninni. Færa má rök fyrir því að Ísland



hafi staðið við skyldur sínar í framkvæmt ákvæða ES. Engin stofnun ES, ekkert 
aðildarríki ES taldi nokkru sinni nauðsynlegt að setja lög um kerfishrun. Af þessari 
ástæðu er ábyrgð/friðhelgi ríkisins mjög óljós. Ef tilskipunin segir ekkert um þetta 
atriði, má halda því fram að almennar stefnur um ríkisábyrgð vegna brota á lögum 
ES/EES gildi með hinum nauðsynlegum þremur skilyrðum. Þetta er réttarheimspekin 
í Francovich, Brasserie/Factortame í EB og Erla María, Karlsson and C. Nguyen í 
EES.

16. Þar sem ábyrgð/friðhelgi ríkisins er afar óljós í tilskipuninni, þar sem hlutverk ríkisins 
og fjármálaeftirlitsins ætti að ræða og þar sem ráðlegt er að skýra málið Paul Paulson 
frá Evrópudómstólnum 2004, ályktar höfundur þessarar skýrslu að það skuli vera 
hlutverk Evrópudómstólsins að leggja fram túlkun á viðkomandi lögum EB/EES eftir 
að hafa gefið sameiginlegu EES-nefndinni færi á að finna pólitíska lausn. Samkvæmt 
þessum skilningi, ef málið hefur ekki verið lagt fyrir neina af þessum stofnunum, er 
það staðreynd að dómstólaúrlausnir og aðrar úrlausnir Íslands samkvæmt lögum EB 
og EES hafa ekki verið notaðar á þann hátt sem er skilvirkastur.

Um meginregluna um mismunun

17. Lög EB og réttarheimspeki Evrópudómstólsins eru afar skýr um meginregluna um 
bann við mismunun. Það er mjög erfitt fyrir Ísland að réttlæta þá stefnu 
ríkisstjórnarinnar að veita nægilegt fjármagn til að tryggja að fullu allar innistæður á 
Íslandi og veita ekki fjármagn fyrir innistæður í Bretlandi og Hollandi. Þó það sé rétt 
að íslenska bankakerfið sé í afar miklum vandræðum og efnahagskreppu, má aldrei 
brjóta regluna um bann við mismunun.

18. Þrátt fyrir að EB-sáttmálinn og EES-samningurinn leyfi einstakar undanþágur frá 
innri markaðsreglum, sæta þær ítarlegri skoðun Evrópudómstólsins og verða að verða 
meginregluna um bann við mismunun. Samkvæmt lögum EB, falla allar landsreglur, 
sem mismuna eða eru án mismununar, sem hafa áhrif á innri markað og frjáls 
flutningur vöru, fólks, þjónustu eða fjármagns til markaða annarra aðildarríkja, undir 
lög EB og verður að réttlæta. Samkvæmt þessum skilningi verða aðgerðir þjóða sem 
gætu hindrað eða haft áhrif á innri markað að standast eftirfarandi próf:

1) verða að vera án mismununar (bein eða óbein mismunun)
2) verður að réttlæta með almannahagsmunum, ófrávíkjanlegum 

kröfum, hlutlægum rö k u m . eða öðrum ástæðum en efnahagslegum 
í ljósi almennra hagsmuna (hvað sem það er kallað í sáttmála EB eða 
réttarheimspeki)

3) verða að hæfa tilgreindum markmiðum
4) verða að virða meðalhófsregluna
5) verða að virða grundvallarréttindi Evrópu (nýjasta prófið af hálfu 

Evrópudómstólsins).

19. Það er álit höfundar að Ísland geti ekki réttlætt stöðu samkvæmt lögum EB/EES þar 
sem það staðhæfir að eiga nægilegt fjármagn til að tryggja eingöngu 
innistæðueigendur á Íslandi en um leið tryggja ekki innistæðueigendur í Bretlandi og 
Hollandi.

Aðrar lagalegar röksemdir



20. Evrópskar reglur um fjármálaeftirlit og reglugerðir fyrir DGS virðast óhæfar í ljósi 
atburðanna 2008/2009. Reglur um fjármálaeftirlit voru ekki viðeigandi til að ná yfir 
áhættu fyrir neytendur sem stafar af mikilli útþenslu fjármálafyrirtækja innan 
EB/EES. Eftirlitsaðilar ES og eftirlitsaðilar einstakra landa fylgdu ekki nægilega eftir 
þörfum innri markaðarins. Fjármálastarfsemi fór yfir mæri meðan eftirlitsaðilar og 
fjármálaeftirlit fylgdu eftir reglum hvers lands og var því tvístrað. Enginn 
yfireftirlitsaðili fyrir Evrópu var til staðar. Reglur virtust til dæmis aldrei gera ráð 
fyrir málum minni landa utan evrusvæðisins þar sem bankastarfsemi jafngilti tífaldri 
GPD.

21. Vel má færa rök fyrir því að Ísland hafi uppfyllt skyldur sínar samkvæmt tilskipun 
94/19/EC. Samkvæmt þessu væri forvitnilegt að komast að því hvernig DGS hjá 
hinum 29 aðildarríkjum EES hefði brugðist við svipuðu kerfishruni og bankahruni á 
heimsvísu og hvort ES-ríkin myndu einnig verja meginregluna um sjálfkrafa 
ríkisábyrgð í slíku tilfelli. Þar sem þetta hefur ekki gerst, er erfitt að ræða þetta, en 
þetta er þó athyglisverð röksemdafærsla sem hægt er að beita. Minnisblaðið með 
yfirliti yfir björgunaraðgerðir landa og DGS sem ráðið tók saman og lagði fram 14. 
október 2008, greinir á milli pólitískra og lagalega skuldbindinga ES-ríkja hvað 
varðar umfang tryggingarinnar sem innistæðueigendum er boðin. Velta má fyrir sér 
hvort pólitísk skuldbinding jafngildi hinni ströngu stefnu um ríkisábyrgð. Lögmenn 
myndu svara að svo væri greinilega ekki.

22. Ekkert í tilskipun EB 94/19/EC kveður á um ábyrgð ríkisins til að veita fé úr 
ríkissjóði (fjármagnaður af skattgreiðendum) ef DGS hefur ekki nægilegt fé, sem er 
vandamál Íslands. Þó að tilskipunin kveði á um að á öllu EES-svæðinu verði 
innistæðueigendur að njóta tryggingar, eru engar viðeigandi reglur um eitt evrópskt 
eftirlit, leiðbeiningar fyrir ríki, samræming um neyðarástand yfir landamæri sem gæti 
farið fram á aðstoð frá öðrum DGS. Kerfisbundin bankahrun í einu EES-ríki þar sem 
greiðsluerfiðleikar þess höfðu áhrif á önnur EES-ríki, var aldrei fyrirséð. Þessir 
grundvallaróvissuþættir um mikilvægasta málefni evrópskra banka og fjármálalaga 
með tilliti til neytenda, hafa verið ræddir í stefnunni og viðurkenndir af sérfræðingum 
og, að vissu leyti, af stofnunum ES.

23. Það er mjög athyglisvert að taka eftir því að þó ES hafi þegar tekið upp breytingu á 
tilskipun 2004/19/EC um ríkisábyrgð samþykkt í maí 2009, er hvergi að finna í 
textanum hugtökin „ friðhelgi” og „ ábyrgð”. Hin svonefnda meginregla um 
ríkisábyrgð þegar kerfishrun skapar fjárskort í einka innistæðutryggingasjóðum til að 
ná til allra innistæðueigenda, er þar ekki.

Eina forsendan sem tengist þessu máli er forsenda (13) sem kveður á um að:

“Aðildarríki skulu stefna að því að tryggja samfellda bankaþjónustu og aðgang að lausafé banka, 
einkum í efnahagslegu umróti. Aðildarríki eru því hvött til að gera ráðstafanir eins skjótt og auðið er til 
að tryggja neyðargreiðslur viðeigandi upphæða samkvæmt beiðni viðkomandi innistæðueigenda, eigi 
síðar en þremur dögum frá slíkri beiðni. Þar sem stytting á núverandi þriggja mánaða greiðslufresti 
hefur jákvæð áhrif á trú innistæðueigenda og rétta starfsemi fjármálamarkaða, ættu aðildarríki og 
samkomulag þeirra um tryggingu innistæðna að tryggja að greiðslutöf verði eins stutt og auðið er.”

Eins og lesendur geta ályktað, er ábyrgð/friðhelgi aðildarríkja enn óljós í þessari 
málsgrein. Hvað er átt við með neyðargreiðslum? Er skattgreiðendum skylt að greiða



út innistæður þegar fé vantar? Það er ekki mögulegt samkvæmt lögum EES að ES 
skuli krefjast þessa af Íslandi meðan ekki er til staðar einhugur um þessa meginreglu 
fyrir EB. Meginreglan um einsleitni er skylda.

23. Deilan um Ice-save-innistæðurnar hefur verið með áherslu á merkingu staðlaðra 
ákvæða tilskipunar 94/19/EC. Þetta er meginregla byggð á réttarheimspeki 
Evrópudómstólsins að alltaf verði að túlka lög EB með hliðsjón af öllum almennum 
meginreglum í réttarfari ES.

24. Frá lagalegum sjónarhóldi virðist það frekar óvenjulegur valkostur hjá Íslandi að 
fara ekki með túlkunina á ríkisábyrgð samkvæmt tilskipun 94/19/EC fyrir 
Evrópudómstólinn og viðurkenna ábyrgðina án dómstólamats. Þetta gæti flokkast 
undir mistök. Meginreglan um bann við mismunun er hins vegar líka eitt helsta 
umræðuatriðið og fyrir vikið er erfiðara fyrir Ísland að halda fram lagalegum 
röksemdum sínum.

25. Kjarni deilunnar eru lög EB/EES. Það er álit höfundar þessarar skýrslu að lög 
EB/EES skuli veita úrlausnarleið til að leysa deiluna. Hins vegar þarf einnig annað 
sjónarhorn alþjóðlegra laga til að fullgera matið í þessari skýrslu.

26. Í ljósi allra fyrri röksemda virðist sanngjarnt að álykta að þótt mikilvægt sé að ná 
samkomulagi um að geta bætt öllum evrópskum innistæðueigendum og hlíta þannig 
meginreglunni um bann við mismunun, er ekki ráðlegt frá sjónarhóli laganna að 
halda á lofti réttindum til að ákvarða friðhelgi/ábyrgð íslenska ríkisins af hálfu 
Evrópudómstólsins, einu stofnunarinnar sem hefur æðsta og endanlegt vald í túlkun 
á lögum EB/EES.

Aðrar almennar meginreglur laga ES.

27. Ef Ice-save-deilan er skoðuð í víðara evrópsku samhengi, í ljósi annarra pólitískra, 
sögulegra, heimspekilegra og efnahagslegra þátta, væri hægt að þróa aðrar mikilvægar 
röksemdir sem ætti að taka tillit til við mat á endanlegu réttlæti og sanngirni þeirra lausna 
sem eru ræddar. Spurningum eins og þeim sem hér fara á eftir er mjög erfitt að svara:

28. Ættu aðildarríki EES og ES að fara eftir markmiði tilskipunar 94/19/EC meðan þjóðin 
er sett í miklar fjárskuldir og efnahagskreppu? Hvað á að vera í gildi? Markmið 
tilskipunarinnar eða formálsorð sáttmála EB og ES?

29. Formálsorð sáttmála EB/EES endurspeglast í sáttmála Evrópusambandsins um 
grundvallarréttindi þar sem lýst er yfir að:

Borgarar Evrópu eru staðráðnir í að eiga saman friðsama framtíð sem grundvallast á 
sameiginlegum gildum, með því að byggja stöðugt nánara samband sín á milli.

Evrópusambandið, meðvitað um andlega og siðferðislega arfleið, er grundvallað á órjúfanlegum, 
altækum gildum um mannlega reisn, frelsi, jafnrétti og samstöðu. Það byggir á grundvallargildum 
um lýðræði og réttarríki. Evrópuambandið setur einstaklinginn í miðju aðgerða sinna með því að 
stofna grundvallarrréttindi innan Evrópusambandsins og skapa svæði frelsis, öryggis og réttlætis.

Evrópusambandið leggur af mörkum til verndar og þróunar þessara sameignlegu gilda á sama tíma 
og það virðir margbreytileika menningar og hefða þjóða Evrópu sem og þjóðernisvitund 
aðildarríkjanna og stjórnskipulag þeirra á landsvísu, á einstaka svæðum og sveitarstjórnarstigi; það



leitast við að ýta undir sjálfbæra þróun og tryggja frjálsa för fólks, frjálsa vöruflutninga, 
þjónustustarfsemi og fjármagnsflutninga og staðfesturétt.

Til að ná þessum markmiðum, er nauðsynlegt að styrkja vernd grundvallarréttinda í ljósi breytinga 
á samfélaginu, samfélagsgerð og vísindalegra og tæknilegra framfara með því að gera þessi 
réttindi sýnilegri í sérstakri réttindaskrá.

Þessi réttindaskrá staðfestir, með fullu tilliti til valdsviðs og verkefna Evrópubandalagsins og 
Evrópusambandsins og nálægðarreglunnar, þau réttindi sem meðal annars eru komin til vegna 
stjórnarskrárlegra hefða, alþjóðlegra þjóðarréttarsaminga aðildarríkjanna, Sáttmálans um 
Evrópusamband og Rómarsáttmálans ásamt síðari breytingum, Mannréttindasáttmála Evrópu, 
sáttmála um félagsleg réttindi sem hafa hlotið samþykki Evrópubandalagsins og Evrópuráðsins og 
dómafordæmi Evrópudómstólsins og Mannréttindadómstóls Evrópu.

Þessi réttindi fela í sér skyldur og ábyrgð gagnvart öðrum einstaklingum, gagnvart samfélagi 
manna og komandi kynslóðum.

30. Samruni í Evrópu snýst um samstöðu Evrópuríkja. Séu evrópsk lög sett í samhengi 

verður ekki betur séð en að eftirfarandi spurning eigi við: Er endanleg útkoma Ice-save 

deilunnar sanngjörn gagnvart Íslandi? Ísland hefur átt aðild að EES-samkomulaginu 

síðan 1994. Uppfylla aðildarríki ES þær kröfur sem til þeirra eru gerðar í samningum 

við EES-ríki sem þarfnast fjárhagslegrar aðstoðar? Ætti pólitískur þrýstingur kjósenda, 

innlánseigenda og almenningsálits í einu ES-ríki, sem vissulega er skiljanlegur, að leiða 

til þeirrar stöðu að annað ríki í EES sé sannfært um að það skuli ekki grípa til lagalegra 

aðgerða til varnar rétti sínum samkvæmt lögum EB/ESB? Hafa íslensk yfirvöld sýnt 

hirðuleysi miðað við önnur ríki ES hvað varðar framkvæmd tilskipunar 94/19/EC? Við 

vísum til afbragðsgóðrar greinar eftir prófessor Herdísi Þorgeirsdóttur í Fréttablaðinu 

undir heitinu „Ógn við öryggi og sjálfstæði þjóðar -  og framtíð evrópsks samstarfs” en 

þar bendir hún á að Ice-save deilan sé grundvöllur þess að móta framtíð evrópska 

samrunaferlisins í heild sinni.

31. Sé tekið tillit til þess óöryggis sem einkennir kenninguna um ríkisábyrgð, má sjá af 

ofangreindu að taki menn ekki á Ice-save deilunni af raunhyggju, heldur setji hana í 

samhengi við þau rammagildi sem liggja að baki ferlinu í heild sinni, aflfræði og 

meginreglum samrunans í Evrópu, er mjög erfitt að halda því fram að niðurstöður 

samninga á milli Íslands og ES hafi leitt til sannngjarnrar niðurstöður fyrir íslensku 

þjóðina.

32. Hins vegar skuldbindur meginreglan um bann við mismunun Ísland á grundvelli 

réttarfars EB/EES á grundvelli virðingar fyrir réttindum einstaklinga sem treystu á



evrópskar reglur. Ef Ísland endurgreiðir íslenskum innistæðueigendum ætti það líka að 

endurgreiða evrópskum innistæðueigendum.

33. Hægt er að byggja tillögu að lausn þessarar þversagnar á raunsærri nálgun. Ísland 

gæti samþykkt að endurgreiða Ice-save innistæðueigendum í Bretlandi og Hollandi á 

grundvelli meginreglunnar um bann við mismunun en að ríkisábyrgðin yrði tekin til 

umfjöllunar á viðeigandi vettvangi. Íhuga mætti viðeigandi fjárhagslega 

stuðningsáætlun eða lánasamning, sem Ísland gerði beint við ES, til þess að 

endurgreiða innistæðueigendum. Þetta er umfjöllunarefni næsta hluta skýrslunnar.

Um tillögu að samningi um lánasamkomulag við Bretland og Holland

34. Samningarnir eru í eðli sínu alþjóðlegt þríhliða lánasamkomulag. Við vísum til 

Lánasamnings á milli Tryggingasjóðs innistæðueigenda og fjárfesta á Íslandi, Íslands 

og hollenska ríkisins (1. lán) ásamt annars lánasamnings á milli Tryggingasjóðs 

innistæðueigenda og fjárfesta á Íslandi, Íslands og fjármálaráðuneytisins í Bretland (2. 

lán).

35. ES hefur ekki verið blandað í málið og höfundur veit ekki hvers vegna. Lög 

ES/EES eiga heldur ekki við. Samningar falla undir alþjóðleg viðskiptalög. Þeir ættu 

því sem slíkir að endurspegla jöfnuð samningsaðila. Burtséð frá sjö ára tímabili þegar 

ekki er greitt af höfuðstólnum, eru samningarnir einhliða hlutdrægir í þágu lánveitenda 

(Hollands og Bretlands) og endurspegla veika stöðu lántakanda (Íslands) og alvarlegt 

ójafnvægi réttinda og skyldna samningsaðila. Þar að auki geta lánveitendur einhliða 

stöðvað þetta sjö ára tímabil við ákveðnar aðstæður (eins og löggjöf Alþingis sem gæti 

haft áhrif á lánin).

36. Það virðist vera nokkuð almenn hefð fyrir því í alþjóðlegum viðskiptalögum að 

lánveitendur hafi sterkari samningsstöðu því þeir hafa af því áhyggjur hvort hvort 

lánþegi geti uppfyllt þá skyldu sína að endurgreiða skuldina með áföllnum vöxtum. Það 

er hins vegar svo að það vantraust sem fram kemur á getu Íslands til þess aðgreiða 

skuldina, þær aðferðir sem bjóðast til frekari innheimtuaðgerða ef það tekst ekki og 

önnur ákvæði sem varða fullveldisréttindi evrópskrar lýðræðisþjóðar ganga lengra en



það sem venja er til í réttarfarslegum samskiptum á milli landa ES/EES. UNITAR hefur 

þannig viðurkennt að ríki sem þarfnast erlendra lána ættu ekki að líta á sig sem eðlilega 

„veikburða” vegna þess að þau eru í sterkari stöðu en þau álíta með tilliti til annarra 

þátta.

37. Samningarnir skuldbinda einkum Ísland til þess að fórna grundvallarréttindum 

sínum um að leita réttlætis og láta Evrópudómstólinn skera úr um endanlega ábyrgð 

ríkisins vegna framkvæmdar á tilskipun 94/19/EC við kerfisbundið hrun þegar 

efnahagslegur stöðugleiki alls landsins er í húfi. Lánasamningurinn við Bretland neyðir 

Ísland þar að auki til þess að fórna rétti sínum til þess að leggja fram fyrir 

Evrópudómstólnum eða öðrum dómstól hverja þá kröfu sem varðar afleiðingar 

kyrrsetningar eigna Landsbankans sem Bretland beitti þann 8. október 2008. Hvað 

Bretland varðar er nauðsynlegt að taka fram að þetta var í fyrsta sinn sem bresk 

ríkisstjórn hefur beitt völdum sínum til þess að beita aðra aðildarþjóð EES einhliða 

efnahagslegum refsiaðgerðum.

38. Helsta gagnrýnin á þessar samningstillögur er sú að ES hafi ekki átt aðild að þeim 

og að lagalegar meginreglur og reglur EB og EES eigi ekki við um þá. Ef Ice-save 

deilan á uppruna sinn á innra markaði og í tilskipun 94/19/EC, þar sem allt kerfi 

varfærniseftirlits og ábyrgð aðildarríkja er til umfjöllunar, þá álítur höfundur að 

stofnanir ES/EES og réttarfar EB/EES ættu að eiga við um hana. Einnig ber að hafa í 

huga, þar sem um er að ræða alþjóðlegt viðskiptalagamál og fjárhagslegar 

skuldbindingar, að hvergi er minnst á aðrar meginreglur ES/EES, verndun 

grundvallarréttinda samkvæmt Evrópusáttmála um verndun mannréttinda og 

mannfrelsis. Það er álit höfundar að Íslandi sé afar mikilvægt í næstu hringrás 

efnahagslegrar starfsemi að njóta líka verndar evrópskra laga um verndun mannréttinda 

og mannfrelsis og að falla undir þau.

39. Þegar samningarnir eru bornir saman við stöðluð lán sem ES veitir öðrum ríkjum í 

efnahagslegum erfiðleikum er auk þess ljóst að það er langur vegur frá því að þeir 

uppfylli EB-staðla.

40. Þegar litið er til reglugerðar ráðsins (EB) nr. 431/2009 frá 18. maí 2009, þar sem 

gefinn er kostur á því að veita fjárhagslega aðstoð til meðallangs tíma vegna



greiðslujöfnuðar aðildarríkjanna, auk lána til Ungverjalands og Lettlands og þeirra 

lánasamninga sem ríkin undirrituðu á árinum 2008 og 2009, er mjög erfitt að réttlæta 

sum ákvæði tillagnanna um lánasamninga við Bretland og Holland frá sjónarhóli 

evrópsks lagaumhverfis:

- ákvæðið, þar sem staðfest er að samþykkja skuli og undirrita lánssamninginn áður en 

Alþingi Íslendinga fer í sumarfrí, má túlka sem afskipti af löggjafarvaldi lýðræðisríkis.

Í þessu samhengi mætti íhuga að leggja fram kvörtun við Evrópuþingið og 

sameiginlegu EES-þingmannanefndina.

- líta ber á á vaxtastigið 5,5% í ljósi núverandi vaxtastigs í Evrópu, þeirra 2,5% sem 

einstaklingar greiða nú af húsnæðislánum sínum í Frakklandi, þeirra 3,5% sem Búlgaríu 

verður ætlað að greiða og þeirra EURIBOR + 2% sem Ungverjalandi verður ætlað að 

greiða af ES lánum sínum.

- eins og fram hefur komið hér að ofan virðist afsal varnaraðgerða ekki vera viðeigandi 

frá lagalegum sjónarhóli séð. Ísland ætti ekki að gefa frá sér réttinn til dómsmeðferðar 

þegar hinir samingsaðilarnir fórna því ekki að geta leitað til dómstóla.

- ákvæðið, sem staðfestir að breyting á íslenskum lögum bindi umsvifalaust endi á 

samninginn þannig að lánveitandi geti krafist lánsins alls í heild sinni, bindur hendur 

Alþingis Íslendinga til framtíðar litið en það er vafasamt í ljósi 2. greinar í 

stjórnarskránni.

- lánþegar (sic) eru ekki á neinn hátt lagalega skuldbundnir vegna mögulegra breytinga 

í efnahagslegum aðstæðum og mögulegra erfiðleika Íslands til þess að endurgreiða 

skuld sína. Ef það gerðist er aðeins um mjúka skuldbindingu að ræða um að hittast og 

ræða saman án lagalega bindandi gildis fyrir samningsaðila.

- það er viðunandi að velja breska lögsögu samninganna og það tryggir 

samkomulaginu við bæði ríkin öryggi en hafna ætti lögsögu breskra/hollenskra 

dómstóla. Í þessu samhengi ætti að íhuga lögsögu Evrópudómstólsins, eins og gert er 

með samninga þá sem ES gerði við Ungverjaland og Lettland. Hinn kosturinn gæti 

verið alþjóðlegur eða evrópskur gerðardómur.



- síðast en ekki síst virðist ekki sem það að afsala sér fullveldisfriðhelgi á íslenskum 

eignum, þannig að umsvifalaust sé hægt að hefjast handa með aðfararaðgerðir til þess 

að haldleggja nauðsynlegar eignir við greiðslufall, sé ásættanlegt á milli aðildarríkja 

ES/EES. Þetta er í hæsta máta vafasamt í samhengi við samruna í Evrópu.

Höfundur er þeirrar skoðunar að einkum eigi ekki að sætta sig við ákvæði um lögsögu 

breskra dómstóla, þær aðfararaðgerðir sem beita má verði greiðslufall og afsal 

fullveldisfriðhelgi á íslenskum eignum, þegar litið er til þeirra erfiðu efnahagsaðstæðna 

sem gætu blasað við Íslandi í framtíðinni.

41. Frá sjónarhóli EC/EES lögfræði endurspegla þessir samningar grundvallarvantraust 

gagnvart Íslandi sem er óviðeigandi þar sem um er að ræða efnahagslegan aðila að EES 

og Evrópusáttmálanum um verndun mannréttinda og mannfrelsis. Að mati höfundar er 

eðlilegt að samningar við aðildarríki EES séu bornir saman við samningana sem ES/EB 

hefur nýlega gert við Ungverjaland, Rúmeníu eða Lettland. Hinn samanburðarkosturinn 

væru samningar þeir sem EB eða Evrópusambandið hafa gert við önnur grannlönd eða 

lönd utan Evrópu innan ramma margvíslegra áætlana um fjárhagslegan stuðning. 

Meginreglan um bestukjararíki er dæmigerð meginregla í alþjóðalögum og henni ætti 

að vera hægt að beita í þessu samhengi. Ef EB/ES gerir lánasamninga við þriðju ríki í 

fjárhagslegum erfiðleikum á Ísland einnig skilið sama viðmiðunarsamning og 

viðeigandi ákvæði. Höfundur er einkum þeirrar skoðunar að hvorki eigi að samþykkja 

ákvæðið sem beita má við greiðslufall né að afsala sér fullveldisfriðhelgi á íslenskum 

eignum.



Niðurstöður út frá lögfræðilegu sjónarhomi

42. Stjórnun og eftirlit með fjármálamörkuðunum í samhengi við aðlögun innan Evrópu er grátt 
svæði innan laga ES/EES. Réttarfar EB byggist á réttindum og skyldum aðildarríkja, einstaklinga 
og atvinnurekenda, og einnig stofnana ES. EB verður að axla þá ábyrgð sem leiðir af innleiðingu 
innri markaðarins. Ísland fór eftir reglum EB/EES.

43. Höfundurinn hefur haldið því fram, á grundvelli hinna lagalegu upplýsinga og annarra 
kennisetninga sem málið varða, að evrópsku reglurnar hentuðu ekki til að ráða við áhrifin sem 
fjármálakreppan sem skall á heiminum árið 2008 hafði á bankainnlánatryggingakerfið. Ef 
reglurnar um ábyrgð/friðhelgi aðildarríkjanna eru ekki skýrar þegar bankakerfi hrynur og 
efnahagslegt hrun setur EES-ríki í afskaplega erfiða fjárhagslega stöðu eins og nú er útlit fyrir, þá 
ætti ekki að vera mögulegt fyrir ES að neita allri ábyrgð, að láta sem EB eigi ekki lögsögu og 
hverfa að minnsta kosti af lagalega sviðinu. Deilan um Ice-save spratt upp innan innri 
markaðarins og stofnanir ES verða að veita aðstoð. Aðgerðarleysi stofnana ES hvað þetta varðar 
gæti verið brot á skyldum þeirra samkvæmt lögum EB.

44. Greinarmunurinn á ES og EES skiptir máli hvað varðar ákveðin málefni sem snúast um 
mismunandi stig yfirþjóðlegrar aðlögunar og ólíkt eðli EES laganna, en hvað innri markaðinn 
varðar eru reglur EB og EES í aðalatriðum þær sömu. Lög EES hafa tekið alla viðeigandi löggjöf 
sína úr lögum EB og Ísland má ekki verða eitt og sér fyrir afleiðingum gallaðra evrópskra 
réttarfarsreglna sem gerðu ekki ráð fyrir svona bresti.

45. Þar sem Ísland hefur þegar ákveðið að tryggja innistæður innanlands og meginreglan um 
bann við mismunun hlýtur að gilda hvað varðar lágmarkstryggingar á innistæðum í öðrum EES- 
löndum, þá virðist óhjákvæmilegt að jafna ágreininginn með því að tryggja einnig þessar 
innistæður. Hins vegar ættu öll ríki ES og EES að ræða gjörla um grundvallarmálefnið 
ríkisábyrgð eins og það kemur fram í ramma tilskipunar 94/19/EC, og Evrópudómstóllinn ætti að 
útskýra það.

46. Þó það virðist ráðlegt út frá stjórnmálalegum og efnahagslegum ástæðum að ná samkomulagi 
og útkljá Ice-save deiluna, þá standast lánasamkomulögin sem Holland og Bretland hafa lagt 
fram ekki nauðsynlega staðla samkvæmt sjónarhorni EB/EES laga. Samkomulögin eru einhliða 
hlutdræg og bjóða ekki upp á réttláta lausn deilunnar. Vegna fjárhagsstöðu þjóðarinnar og erfiðs 
greiðslujöfnuðar, vegna stærðar uppsafnaðrar skuldar einkarekinna banka í samanburði við verga 
landsframleiðslu, vegna þeirrar staðreyndar að Ísland gekkst undir ákvæði tilskipunar 94/19/EC 
og þess að það leikur vafi á bótaábyrgð íslenska ríkisins sem „lokaábyrgðarhafa“, leggur þessi 
höfundur fram þau rök að Ísland eigi skilið að gerð verði áætlun um fjárhagsaðstoð og lán sem 
samið verður um beint við ES á grundvelli laga EB/EES. Fjárstyrkir eða lán til Íslands ættu að 
taka tillit til fjárhagslegrar getu þjóðarinnar til að endurgreiða skuldina án þess að ýta landinu út í 
fátækt eða refsa þjóðinni með skuldabyrði næstu 15 árin. Skipuleggja þarf viðeigandi 
fyrirkomulag fyrir sameiginlegar aðgerðir, aðstoð og ráðgjöf ef svo skyldi fara að íslenska þjóðin 
gæti ekki endurgreitt skuldina á þann hátt sem gert var ráð fyrir, fyrirkomulag sem byggist á 
samstöðu á milli Evrópuþjóða en ekki á alþjóðlegum fjármálalögum.
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Blanda lagalegra og stjórnmálalegra íhugunarefna og annarra mögulegra úrræða

45. Stefnumörkunin sem þessi höfundur ráðleggur hinu nýsetta Alþingi að nota er blanda 
lagalegra og stjórnmálalegra úrræða. Ef tekið er tillit til óvissunnar sem ávallt felst í málaferlum 
ásamt þeim tíma sem þarf til að leysa deiluna fyrir Evrópudómstólnum eða öðrum alþjóðlegum 
dómstóli, þá má vel leggja fram fyrir því rök að efnahagslegur endurbati Íslands og hættan á því 
að brjóta EES-samninginn vegi þyngra en kostnaður ríkisins við að útvega fjármagn til að 
endurgreiða eigendum sparifjár í Ice-save. Hagnýt lagaleg lausn sem lögð hefur verið fram er sú 
að sýna fram á grandaleysi og samþykkja að endurgreiða evrópskum sparifjáreigendum inneignir 
sínar og jafnframt leggja málið fyrir Evrópudómstólinn og láta hann skera úr um lokaákvörðun 
um ábyrgð/friðhelgi ríkisins innan ramma tilskipunar 94/19/EC. Sjö ára tímabil eins og það sem 
lagt er til í lánasamningunum við Ísland virðist nægjanlegt til að leysa úr málinu fyrir 
Evrópudómstólnum og ákveða rétta tilhögun á málum þegar innlánatryggingakerfi í heimalandi 
hefur ekki yfir nægjanlegu fjármagni að ráða til að greiða út allar innlánakröfur. Þetta sjö ára 
tímabil ætti að vera meira eða minna skilyrðislaust eða með fyrirvara um gerðardóm eða 
málamiðlunarfyrirkomulag til að leysa úr deilumálum. Innan þessa tímabils ætti 
Evrópudómstóllinn að úrskurða um eftirfarandi málefni: Skuldbindur tilskipun 94/19/EC ríki og 
þar með skattgreiðendur til að borga mismuninn þegar innlánatryggingakerfið í einhverju landi 
hefur ekki yfir nægjanlegu fjármagni að ráða? Þessari grundvallarspurningu ætti 
Evrópudómstóllinn að finna svar við, eða þá gerðardómur sem fer eftir alþjóða- og 
Evrópulögum.

46. Eftir standa uggvekjandi spurningar varðandi Ice-save deiluna. Hverjar eru raunverulegar 
eignir Landsbankans? Byrja þarf á að finna og skrásetja þessar eignir. Veita ætti Alþingi 
tæmandi upplýsingar um eignirnar og þar með almenningi. Enn fremur ætti að athuga hvaða 
eignir bankans í skattaparadísum undir áhrifum Bretlands er hægt að endurheimta. Hvaða áhrif 
hafði beiting Bretlands á hryðjuverkalögunum árið 2008 á Ice-save deiluna alla og endurheimt 
eigna? Hvaða glæpsamlega athæfi sem gengur gegn lögum EB (þ.e. peningaþvætti) hefur átt sér 
stað? Gæti ES aðstoðað Ísland við rannsóknir á glæpsamlegu athæfi í gegnum net stofnana eins 
og EUROJUST, EUROPOL og annarra úrræða sem hafa verið þróuð innan Evrópu og Ísland er 
einnig aðili að? Í samhengi við evrópsk hegningarlög er ES grundvallarsamstarfsaðili í því að 
vinna að nauðsynlegum rannsóknum, málsóknum og refsingum á ólöglegu athæfi sem gekk gegn 
evrópskum fjármálareglum.

47. Þó að samningamenn hafi látið hið gagnstæða í ljós er sannleikurinn sá að ES-löndin og ES 
sjálft hafa alltaf virt vilja aðildarríkja og þjóða Evrópu. Þannig gætu skilaboð frá Alþingi, þar 
sem beðið væri um vandaða lausn á Ice-save deilunni sem byggðist á réttlætisgildum 
réttarfarsreglna ES og farið fram á beinar samningaviðræður við stofnanir ES um fjárhagsaðstoð 
og/eða lán frá ES, reynst vera mikilvæg kennslustund í lýðræði. Óvenjulegar aðstæður kalla á 
óvenjuleg úrræði. Skilaboð frá Alþingi til ES mundu vera mikilvæg beiting á evrópuréttindum 
frá lýðræðislegu sjónarmiði.

48. Ásamt ályktun frá Alþingi ætti stjórnmálalegt skref að fela í sér að koma á samböndum við 
Evrópuþingið og sameiginlegu EES-þingnefndina, sem eru náttúrulegir viðmælendur innan 
Evrópu til að koma á framfæri beiðnum til stofnana ES um að setjast að samningaborði og veita 
aðstoð og nýta lagaramma EB/EES, sem og grundvallarréttindi Mannréttindadómstóls Evrópu.



Samningaviðræður ættu að eiga sér stað á hæsta mögulega stigi stjórnmálanna. Að þessu leiti 
skapast sögulegt tækifæri vegna þess að árið 2009 er kosið til nýs Evrópuþings og 
framkvæmdastjórnar. Þar að auki tekur Svíþjóð við forsæti ráðs Evrópusambandsins þann 1. júlí
2009.

49. Síðast en ekki síst, ef ríkisstjórnin eða Alþingi mundi ákveða að rita formlegt bréf til ES með 
beiðni um að opna samningaviðræður og ræða hugsanlega inngöngu Íslands í ES, þá mundi þetta 
einfalda bréf gefa Íslandi stöðu inngöngulands og opna dyrnar fyrir alvöru fjárhagsaðstoð eða lán 
frá ES, eins og hefur verið með þau 12 lönd sem nýlega hafa gengið inn í ES árin 2004 og 2007. 
Hvort sem landið svo gerðist aðili að ES eða ekki, en það ætti að ákveða í 
þjóðaratkvæðagreiðslu, þá gæti þessi breytta staða skipt máli varðandi samkomulag við Bretland 
og Holland samkvæmt alþjóða-viðskiptalöggjöf og alvöru fjárhagsaðstoð og lánasamning sem 
umsóknarland hjá ES. Það er auðvitað íslensku ríkisstjórnarinnar að íhuga þetta.


