
Guðbjartur Hannesson

Alþingi 
Erindi nr. I

k&m udagyr,—
;Þ / 3 ? / t á r

’  2q.l-.200*!
From:
Sent:
To:
Subject:

einar.gunnarsson@utn.stjr.is 
28. júli 2009 14:19
Björgvin G. Sigurðsson; Sigríður Ingibjörg Ingadóttir; Guðbjartur Hannesson 
Vegna greinar 6.9 — ---------------------------

Sæl, kom uciftqur

Eins og um var talað fékk ég frekari skýringar á á grein 6.9. Þær eru svohljóðandi:

SAMSPIL GREINAR 6.9 í LÁNASAMNINGIVIÐ BRETLAND OG NEYÐARLÖGIN

Ákvæöi greinar 6.9 í lánasamningnum

í grein 6.9 í lánasamningi Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (TIF), fslands og Bretlands er að finna 
svohljóðandi ákvæði sem varðar meðferð á kröfuhöfum Landsbankans:

„lceland will not take any action which would result in the creditors (or any dass of them) of Landsbanki (including, for 
the avoidance of doubt, the creditors (or any class of them) of Landsbanki Lonon), being treated in a manner contrary 
to generally accepted international or European principles of treatment of the creditors in an intemational winding-up.“

í íslenskri þýðingu er ákvæðið svohljóðandi:

„íslenska ríkið mun ekki grípa til neinna aðgerða sem gætu leitt til þess að kröfuhafar (eða einhver hópur þeirra) 
Landsbankans (þ.m.t., til að taka af allan vafa, kröfuhafar (eða einhver hópur þeirra) Landsbankans í London) hljóti 
meðferð sem andstæð er almennt viðurkenndum, alþjóðlegum eða evrópskum meginreglum um meðferð kröfuhafa í 
alþjóðlegri slitameðferð."

Tengsl ákvæöisins við neyðarlögin nr. 125/2008

Ákvæðið hefur í för með sér að íslenska ríkið er skuldbundið til að grípa ekki til aðgerða sem gætu haft í för með sér 
að kröfuhafar Landsbankans hljóti meðferð í andstöðu við viðurkenndar alþjóðlegar eða evrópskar meginreglur um 
meðferð kröfuhafa. Ákvæðið tekur gildi um leið og lánasamningurinn, þ.e. þegar þau skilyrði sem greinir í grein 3.í 
samningnum hafa verið uppfyllt.

Það er Ijóst að umrætt ákvæði er ekki afturvirkt og leggur því aðeins beina skyldu á íslenska ríkið frá því tímamarki 
sem samningurinn tekur gildi. Þannig getur ákvæðið ekki haft þýðingu hvað varðar löggjöf sem nú þegar hefur verið 
samþykkt og tekið gildi.

Þar sem lög nr. 125/2008 um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. 
voru samþykkt af Alþingi 6. október 2008 og tóku gildi degi síðar er Ijóst að samningsákvæðið tekur ekki til laganna. 
Væri því ekki hægt að halda því fram að íslenska rikið hefði með einhverjum hætti brotið gegn umræddu 
samningsákvæði eða ekki staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum vegna setningar neyðarlaganna, 
enda var ríkið ekki bundið af ákvæðinu á því tímamarki.

Regards

Einar Gunnarsson 
Director / Chief Negotiator

Department of International Trade Negotiations 
Ministry for Foreign Affairs 
IS-150 Reykjavík, lceland

1

mailto:einar.gunnarsson@utn.stjr.is

