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Álit
um firv. til 1. um heimild til handa Qármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán 
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa 
straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka Islands hf.

Frá 2. minni hluta utanríkismálanefndar.

Um lagalegan ágreining varðandi Icesave-reikningana.
í kjölfar bankahrunsins hér á landi í byijun október 2008 sneru ríki innan Evrópusam- 

bandsins þar sem islenskir bankar höfðu rekið útibú sér til íslenskra stjómvalda í því skyni 
að kanna með hvaða hætti þau hygðust tryggja að Tryggingarsjóður innstæðueigenda og 
fjárfesta stæði við þær skuldbindingar sem felast í tilskipun 94/19/EB. Tilskipunin kveður 
á um lágmarksgreiðslur til innstæðueigenda fj ármálastofnana sem lenda í greiðsluerfiðleikum 
og var innleidd hér á landi með lögum nr. 98/1999. Helstu skuldbindingamar tengdust svo- 
kölluðum Icesave-reikningum Landsbanka íslands í Bretlandi og Hollandi.

Fyrir liggur að í aðdraganda bankahrunsins höfðu íslensk stjómvöld ítrekað nokkrum 
sinnum við bresk stjómvöld að þau mundu standa við skuldbindingar samkvæmt tilskipun- 
inni og að yfirvöld mundu styðja við Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta til þess 
ef þörf krefði. Yfirlýsingamar vom gefnar áður en fyrir lá að allir stóm íslensku bankamir 
lentu í greiðsluerfiðleikum. Þegar bankamir féllu vöknuðu því eðlilega spumingar um hvort, 
og þá hvemig, evrópskum tryggingarkerfum innstæðna væri ætlað að bregðast við slíkum 
aðstæðum.

Eins og fram kemur í greinargerð með fmmvarpinu töldu íslensk stjómvöld frá upphafi 
ljóst að forsendur tilskipunarinnar væm hmn einstakra banka en ekki almennt kerfishmn. Því 
væri vafl á því hvort tilskipunin ætti við með sama hætti í slíkum tilvikum og nauðsynlegt 
að fá úr því skorið með lögformlegum hætti fyrir dómstóli eða gerðardómi hvort íslenska rík- 
inu bæri að ábyrgjast greiðslur til innlánseigenda ef þær færu fram úr því sem Tryggingar- 
sjóður innstæðueigenda og fjárfesta gæti staðið undir af inngreiðslum í sjóðinn.

Hvergi er kveðið á um ríkisábyrgð á greiðslum úr innstæðutryggingarkerfi Evrópu sam- 
kvæmt tilskipuninni. 2. minni hluti telur ljóst af fyrirspumum breskra stjómvalda til við- 
skiptaráðuneytisins í aðdraganda hrunsins, um hugsanlegan stuðning ríkisins við Tryggingar- 
sjóð innstæðueigenda og fjárfesta ef sjóðurinn réði ekki við útgreiðslur lágmarkstrygginga, 
að bresk stjómvöld hafi ekki talið sig geta gengið að slíkri ríkisábyrgð sem vísri samkvæmt 
tilskipuninni. Með öðrum orðum undirstrikar eftirgrennslan breskra stjómvalda greinilega 
hina lagalegu óvissu. Ef bresk stjómvöld hefðu gengið út frá því sem gefnu að ríkisábyrgð 
fælist á einhvem hátt í innleiðingu tilskipunarinnar hefði slík eftirgrennslan gagnvart ís- 
lenskum stjómvöldum verið óþörf. Svör íslenskra stjómvalda gengu heldur aldrei lengra en 
svo að sagt var að íslensk stjómvöld mundu styðja sjóðinn í samræmi við getu sína og laga- 
legar skuldbindingar.

Eftir bankahrunið héldu íslensk stjómvöld skoðun sinni um lagaóvissu í málinu skýrt til 
haga í öllum viðræðum við stjómvöld viðkomandi ríkja eftir að bankamir féllu. Hinni



lagalegu óvissu sem ríkir um málið hefur verið gerð góð skil, m.a. í greinum Stefáns Más 
Stefánssonar lagaprófessors og Lárusar Blöndals hrl., auk álita fjölda aðila innlendra sem 
erlendra aðila, nú síðast frá bresku lögmannsstofimni Mischon de Reya. Lagatúlkun íslenskra 
stjómvalda hefur hins vegar verið alfarið hafnað, ekki einungis af þeim ríkjum sem hlut eiga 
að máli heldur öllum ESB-ríkjunum og Noregi að auki. Varðandi afstöðu annarra Evrópu- 
ríkja til deilu íslendinga við Breta og Hollendinga vegna Icesave-reikninganna fyrst eftir 
hmnið er rétt að geta þess að íslenskir bankar vora starfandi í fleiri ríkjum og um skeið var 
uppi óvissa um hvort krefja þyrfti íslenska innlánstryggingarsjóðinn um lágmarksgreiðslur 
vegna þeirra. Það liggur því í augum uppi að hin ríkin höfðu beina hagsmuni af því að standa 
með Bretum og Hollendingum og haftia lagatúlkun íslenskra stjómvalda til að tryggja hags- 
muni innstæðueigenda sinna.

Fyrir liggur að tillögum islenskra stjómvalda um að úr hinni lagalegu óvissu yrði skorið 
af hlutlausum úrskurðaraðila eða dómstóli var alfarið hafnað. Það var m.a. gert með þeim 
rökum að lagatúlkun í slands um takmörkun ábyrgðar á innstæðum við eignir tryggingarsj óða 
væri til þess fallin að grafa undan, og jafnvel kollvarpa, trausti á fjármálamörkuðum Evrópu 
eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu. Eins og viðraði á fjármálamörkuðum 
síðastliðið haust höfðu öll ríkin hagsmuni af því að leggjast gegn málstað íslenskra stjóm- 
valda. Þeir hagsmunir vom einir og sér næg ástæða til þess að leggjast gegn lagatúlkun 
íslenskra stjómvalda án þess að frekari lagaleg rök kæmu þar til.

Jafnframt því að íslensk stjómvöld héldu lagalegri stöðu sinni á lofti í kjölfar hrunsins 
gáfu þau út yfirlýsingar um að þau mundu styðja við Tryggingarsjóð innstæðueigenda og 
standa við allar skuldbindingar sínar sem vom, og em enn í dag, háðar lagalegri óvissu. Rétt 
er að halda því til haga að í yfirlýsingum íslenskra stjómvalda um að styðja við innstæðu- 
tryggingarsjóðinn bæði fyrir og eftir bankahmnið var aldrei minnst á rikisábyrgð fyrir allri 
lágmarkstryggingunni. Þar að auki em slíkar yfirlýsingar ekki bindandi að þjóðarétti heldur 
ber að líta á þær sem viljayfirlýsingar.

I slensk stjómvöld árituðu minnisblað með Hollendingum hinn 11. október við afar erfiðar 
og viðkvæmar aðstæður um gerð lánasamnings vegna útgreiðslu á lágmarkstryggingu til holl- 
enskra innstæðueigenda. Óumdeilt er sömuleiðis að það minnisblað var ekki skuldbindandi 
að þjóðarétti enda er skv. 40. gr. stjómarskrárinnar óheimilt að veita ríkisábyrgð eða skuld- 
binda ríkið án samþykkis Alþingis.

Á fúndi fjármálaráðherra og ráðherra efnahagsmála ESB (ECOFIN) hinn 4. nóvember 
2008 var gerð tilraun til þess að leggja málið fyrir dómstól eða þriðja aðila til að úrskurða 
um lagaóvissuna. Ákveðið var að leggja málið í gerðardóm, skipaðan fiilltrúum ESB, íslensk- 
um fúlltrúa EFTA og fulltrúa Seðlabanka Evrópu. Skömmu síðar var ljóst á verklagi og flýti 
á störfúm gerðardómsins að aðilar hans aðrir en fúlltrúi íslands vom fýrir fram búnir að gefa 
sér niðurstöðu og að enginn raunvemlegur vilji stóð til þess að fara með opnum huga yfir 
hina lagalegu stöðu. í ljósi þess sögðu íslensk stjómvöld sig frá gerðardómnum 7. nóvember.

Hin umsömdu viðmið og samningsumboð Alþingis.
Þegar engar undirtektir hlutust við að leggja málið fyrir dómstól eða annars konar úr- 

skurðaraðila sem íslensk stjómvöld gátu sætt sig við, og augljóst var orðið að málið stóð í 
vegi fyrir fyrirgreiðslu alþjóðasamfélagsins til efnahagslegs endurreisnarstarfs hérlendis, 
ákváðu íslensk stjómvöld að leita pólitískrar lausnar á málinu. Fyrir milligöngu Frakklands 
sem þá fór með formennsku í ráðherraráði ESB náðist samkomulag um svokölluð umsamin 
viðmið hinn 14. nóvember 2008 og skyldu þau liggja til grundvallar lausnar deilunnar. Hin 
umsömdu viðmið em:



1. Ríkisstjóm íslands hefur átt viðræðufiindi með stofnunum Evrópusambandsins og hlut- 
aðeigandi aðildarríkjum þess um skuldbindingar íslands samkvæmt samningnum um 
Evrópska efnahagssvæðið að því er tekur til tilskipunar um innstæðutryggingar 94/19/ 
EB. Aðilar komu sér saman um að tilskipunin um innstæðutryggingar hafí verið felld 
inn í löggjöfina um Evrópska efnahagssvæðið í samræmi við samninginn um Evrópska 
efnahagssvæðið og gildi því á íslandi með sama hætti og hún gildir í aðildarríkjum 
Evrópusambandsins.

2. Viðurkenning allra aðila á þessari lagalegu stöðu greiðir fyrir skjótri niðurstöðu samn- 
ingaviðræðna þeirra sem nú standa yfir um fjárhagsaðstoð við Island, þ.m.t. við 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þessar samningaviðræður skulu fara firam með samhæfðum 
og samræmdum hætti og skal þar tekið tillit til hinna erfiðu og fordæmislausu aðstæðna 
sem ísland er í og knýjandi nauðsynjar þess að ákveða ráðstafanir sem gera Islandi kleift 
að endurreisa Qármála- og efhahagskerfi sitt.

3. Stofhanir Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins munu taka áframhaldandi 
þátt i þessu ferli sem fer fram í samráði við þær.

A f gögnum sem utanríkismálanefnd hefur kynnt sér má sjá að í aðdraganda að samþykkt 
hinna umsömdu viðmiða hafí verið ljáð máls á því af hálfu Frakklands að í viðræðum aðila 
væri ekki útilokað að upphæð höfuðstóls lágmarkstrygginganna sem féllu á íslands kæmi til 
umræðu. Slíkt varð þó ekki.

Með hinum umsömdu viðmiðum var samningsferlið svo að segja „núllstillt“, lagalegum 
ágreiningi ýtt til hliðar og pólitískrar lausnar leitað á gmndvelli viðmiðanna. í kjölfar þessa 
lögðu stjómvöld fram tillögu til þingsályktunar fyrir Alþingi þar sem ríkisstjóminni var falið 
að leiða til lykta samninga við viðeigandi stjómvöld vegna innstæðna í útibúum íslenskra 
viðskiptabanka á Evrópska efnahagssvæðinu á grundvelli hinna sameiginlegu viðmiða. Laut 
þingsályktunartillagan að því að ríkisstjóminni skyldi falið að ganga til samninga við bresk 
og hollensk stjómvöld vegna Icesave-reikninga Landsbanka íslands í löndunum tveimur.

Utanríkismálanefnd Alþingis fékk áðumefnda tillögu til þingsályktunar sem samþykkt var 
hinn 5. desember 2008 til meðferðar. Við afgreiðslu málsins frá nefndinni skilaði meiri hluti 
nefndarinnar nefndaráliti þar sem meðal annars var ijallað um hin sameiginlegu viðmið sem 
vísað er til hér að framan (þskj. 263, 177. mál 136. löggjafarþings). í nefhdarálitinu sagði 
m.a.:

„Fmmforsenda þess að leitað væri pólitískrar lausnar á málinu var að tryggt yrði að 
tekið yrði tillit til hinna erfiðu aðstæðna sem nú em uppi á íslandi. Þau umsömdu viðmið 
sem þingsályktunartillagan Qallar um fela í sér viðunandi forsendur fyrir lausn að áliti 
meiri hlutans. Ekki er fallið frá þeim lagarökum sem ísland hefiir sett fram, en fallist á 
að leita samninga á grundvelli sameiginlegra viðmiða. Þau em annars vegar að tilskip- 
unin gildi með sama hætti hér á landi og annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu og 
hins vegar að samningar um lausn taki mið af sérstakri og fordæmislausri stöðu íslands. 
Hvomgar þessara forsendna geta talist íþyngjandi fyrir ísland eða íslenska hagsmuni. 
I þessu sambandi var nefndin upplýst um þau meginsamningsmarkmið sem stjómvöld 
hafa sett sér og fram kom að stöðu íslands verði haldið á lofti í þeim viðræðum sem í 
hönd fara þannig að sem hagstæðust niðurstaða fáist fyrir ísland. Leiði samningar ekki 
til ásættanlegrar niðurstöðu fyrir ísland er það sjálfstætt úrlausnarefni hvemig stjómvöld 
og Alþingi vinna úr þeirri stöðu, en hin umsömdu viðmið fela ekki í sér að stjómvöld 
afsali sér með einhveijum hætti lagalegri stöðu að þjóðarétti sem ríkið hefur í dag.“

Með vísan til þess sem fram kemur í álitinu má í fyrsta lagi ljóst vera að frumforsenda 
þess að þingsályktunartillagan hlaut stuðning meiri hluta alþingismanna var sú að í samn-
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ingaviðræðum um lyktir málsins skyldu viðsemjendur rikisstjómar íslands taka tillit til hinna 
erfiðu aðstæðna sem upp komu á íslandi i kjölfar bankahrunsins og að samningsniðurstaðan 
tæki mið af hinni sérstöku og fordæmislausu stöðu sem upp var komin á íslandi.

I öðm lagi er ljóst að með afgreiðslu málsins frá nefndinni undirstrikaði meiri hluti hennar 
sérstaklega þann skilning sinn, að hin umsömdu viðmið, sem taka átti tillit til í samningavið- 
ræðum aðila, fælu ekki í sér að stjómvöld afsöluðu sér með einhveijum hætti lagalegri stöðu 
að þjóðarétti sem ríkið hafði á þeim tíma.

Að lokum er ljóst að meiri hluti nefndarinnar leit á það sem sjálfstætt úrlausnarefni fyrir 
stjómvöld og Alþingi að vinna úr þeirri stöðu sem upp kynni að koma leiddu samningavið- 
ræður ekki til ásættanlegrar niðurstöðu fyrir ísland, eins og raun varð á.

Samningarnir við Breta og Hollendinga.
Eftir ítarlega yfirferð yfir lagalega þætti samninganna og þá þætti þeirra sem snerta 

alþjóðlega stöðu Islands telur 2. minni hluti marga alvarlega hnökra vera á samningum þeim 
sem falast er eftir ríkisábyrgð á með fyrirliggjandi fmmvaipi. Gallamir em slíkir að um 
algeran forsendubrest er að ræða miðað við hin umsömdu viðmið og samningsumboð 
Alþingis frá 5. desember sem getið er um að framan.

Sýnt hefur verið firam á vemlega ágalla á lagalegri hlið samninganna og kemur það hvað 
skýrast fram í umsögn Seðlabanka íslands. Þess ber að geta að lögfræðingar Seðlabankans 
vom ekki hafðir með i ráðum við samningsgerðina og er það í raun óskiljanlegt í ljósi þess 
að lögfræðingar bankans búa yfir hvað mestri reynslu og sérþekkingu hérlendis varðandi gerð 
stórra alþjóðlegra lánasamninga.

Samningamir em einkaréttarlegir og hafa þvi ekki þjóðréttarlega stöðu. Sú spuming 
vaknar af hverju íslensk stjómvöld semji frá sér þjóðréttarlega stöðu sína í slíkum samningi 
sem í gmnninn er krafa innstæðueigenda á Landsbanka íslands. Samningamir sem nú liggja 
fyrir taka ekki afstöðu til eða skera úr lagaóvissu varðandi innstæðutryggingarkerfi i Evrópu. 
Þar sem þeir em einkaréttarlegir munu þeir ekki tengjast hugsanlegri endurskoðun Evrópu- 
sambandsins á innstæðutryggingarkerfí sínu i ljósi þeirra galla sem fjármálakreppan í 
Evrópu, þ.m.t. hmn bankakerfísins á íslandi, hafa sýnt fram á. Hugsanleg úrlausn á hinni 
lagalegu óvissu sem ríkir vegna innstæðutryggingarkerfis Evrópu mun því ekki hafa áhrif á 
efndir eða gildi samninganna.

Ensk lög gilda um samningana og lúta þeir lögsögu enskra dómstóla. A f þessu tilefni 
áréttar 2. minni hluti að venja er að í alþjóðlegum lánasamningum gildi lögsaga lánveitanda 
eða ensk lög sem skýrist af stöðu Lundúna sem alþjóðlegrar fj ármálamiðstöðvar. Athygli 
vekur hins vegar að samkvæmt samningunum má lánveitandi höfða mál vegna ágreinings- 
efna í annarri lögsögu en samningamir kveða á um og jafnvel i mörgum lögsögum samtímis 
og er það óvenjulegt.

í samningunum er fallið frá friðhelgisréttindum en alvanalegt er að slíkt sé gert í lána- 
samningum ríkja til þess að friðhelgisréttindi standi ekki í vegi fyrir dómstólameðferð vegna 
ágreinings um túlkun samninganna. Það vekur hins vegar atíiygli að friðhelgisafsalið í 
samningunum við Breta og Hollendinga er að mati lögfræðinga Seðlabankans mun víðtækara 
en gengur og gerist i flestum lánasamningum íslenska ríkisins. Sem dæmi má nefha að í lána- 
samningum íslands við Norðurlöndin, sem undirritaðir vom 1. júlí sl., er í friðhelgisafsali 
sérstaklega tekið fram að eignir utanríkisráðuneytisins utan íslands svo og eignir sem em 
nauðsynlegar starfsemi íslenska ríkisins séu undanskildar friðhelgisafsali. 2. minni hluti 
átelur það harðlega að engin slík ákvæði eða takmarkanir sé að fínna í samningunum við 
Breta og Hollendinga.



5

Þá bendir 2. minni hluti á að gjaldfellingarheimildir samninganna eru víðari en venja er 
í lánasamningum ríkisins. Kveðið er á um að verði erlend skuldbinding ríkisins, hærri en 10 
millj. sterlingspund, gjaldfelld vegnaþess að ekki sé greitt á gjalddaga megi gjaldfella lánið. 
Skilgreining á erlendri skuldbindingu ríkisins i samningunum virðist að mati lögfræðinga 
Seðlabankans geta náð til skuldbindinga sem ríkið er í ábyrgð fyrir, t.d. fyrir Landsvirkjun 
og Byggðastofnun. Samkvæmt samningunum gætu lánin gjaldfallið ef fyrmefnd ríkisfyrir- 
tæki greiða ekki sín lán á gjalddaga.

Sérstakt endurskoðunarákvæði er að finna í samningunum þar sem kveðið er á um að 
ísland geti óskað formlega eftir viðræðum um endurskoðun á lánaskilmálum hafi skuldaþol 
landsins versnað til muna frá mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá 19. nóvember sl. 2. minni 
hluti bendir þó á að endurskoðunarákvæðið er afar veikt þar sem það veitir einungis rétt til 
að kalla gagnaðila saman til formlegs fundar þar sem „staðan [er] rædd og íhugað hvort, og 
þá hvemig, breyta skuli samningi þessum til að hann endurspegli þá breytingu á aðstæðum 
sem um er að ræða“. Bretar og Hollendingar em þvi einungis skuldbundnir til þess að eiga 
fund með íslendingum en engin skilyrði em sett sem beinlínis leggja þá skyldu á þeirra 
herðar að endurskoða samninginn til að koma til móts við minnkandi greiðslugetu í slendinga. 
Þá vekur það furðu að hvergi er minnst á hin umsömdu viðmið í samningunum sem þó áttu 
að vera gmndvöllur þeirra og samningsumboð Alþingis byggðist á. í greinargerð með frum- 
varpinu segir eftirfarandi um endurskoðunarákvæðið:

„Islensk stjómvöld líta svo á að verði endurskoðunarákvæði samninganna virkt vegna 
vemlegrar breytingar á skuldaþoli íslands séu Bretar og Hollendingar, á gmndvelli 
umsömdu viðmiðanna sem samþykkt vom í Bmssel í nóvember 2008, skuldbundnir til 
þess að taka fullt tillit til hinna erfiðu og fordæmislausu aðstæðna sem ísland er í og 
knýjandi nauðsynjar þess að gera íslandi kleift að endurreisa fjármála- og efiiahagskerfi 
sitt.“

I ljósi þessarar afstöðu stjómvalda er óskiljanlegt að hinna umsömdu viðmiða sé ekki 
getið með beinum hætti í samningunum og að ekki sé fyrir hendi skýr skuldbinding í þeim 
af hálfu Hollendinga og Breta að taka tillit til viðmiðanna við hugsanlega endurskoðun. Af- 
leiðingin er hins vegar sú, að mati 2. minni hluta, að væntingar um að endurskoðunarákvæði 
samninganna verði túlkað með þeim hætti sem segir i greingargerð em ekki reistar á samn- 
ingi eða á lögfræðilegum gmnni heldur fyrst og fremst á óraunhæfri bjartsýni höfúnda 
greinargerðarinnar.

Annar minni hluti getur að síðustu ekki látið hjá líða að nefna gagnrýni sem Ragnar Hall 
hrl., Hörður F. Harðarson hrl. og Eiríkur Tómasson lagaprófessor hafa sett fram um að 
stjómvöld hafi samið af sér eðlilegan forgang til eigna með þvi að sættast á að kröfúr 
íslenska innstæðusjóðsins verði jafnstilltar kröfúm breska og hollenska tryggingarsjóðsins. 
Þessi gagnrýni hefúr verið sett fram með vel rökstuddum hætti. Ef rétt er að samkvæmt lög- 
um eigi íslenski sjóðurinn að eiga forgang til eigna er það grafalvarlegt mál ef slíkt hefúr 
verið gefið eftir, enda mun þar skeika um gríðarlega háar fjárhæðir sem falla munu á íslenskt 
þjóðarbú. Lagaleg óvissa á þessu sviði er óásættanleg og setur samningsforsendur í uppnám. 
Þótt 2. minni hluti telji rétt að byggja á niðurstöðum þessara sérfræðinga er því ekki að leyna 
að aðrir hafa komist að gagnstæðri niðurstöðu. Hvað sem líður mögulegri úrlausn þessa 
álitamáls er óskiljanlegt með öllu og algerlega óásættanlegt að sú niðurstaðan sem verri er 
fyrir hagsmuni islenska ríkisins skuli vera skrifúð inn í samningana.
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því verið haldið fram að þeir séu forsenda endurreisnar íslensks efnahagslífs og að höfnun 
samninganna muni skapa óvissu og hafa afdrifarík áhrif á fyrirgreiðslu alþjóðasamfélagsins 
til íslands. Jafnframt hefur verið látið að því liggja að einstök ríki hafi gert lausn þessa máls 
að skilyrði fyrir fyrirgreiðslu eða stuðningi innan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Að mati 2. 
minni hluta er nauðsynlegt að gera greinarmun á vilja ísendinga til að leiða málið til lykta 
annars vegar og nauðsyn þess að ljúka málinu á forsendum þessara samninga hins vegar. Því 
verður þvi einfaldlega ekki trúað að Norðurlandaþjóðimar hyggist beita ísland þrýstingi við 
þær erfiðu aðstæður sem nú ríkja og taka upp málstað viðsemjenda okkar með því að skilyrða 
fyrirgreiðslu sem áður hafði verið samið um á milli grannþjóða. En jafhvel þótt sú ólíklega 
staða kæmi upp væm enn ekki komnar nægar ástæður til þess að fallast á ríkisábyrgð vegna 
þeirra samninga sem hér er rætt um. Vísast í því efoi til þeirra Qölmörgu athugasemda sem 
fram koma hér að framan. Meginatriðið er að við íslendingar viljum enn frekar en aðrar 
þjóðir fá lausn í þessu máli. Við eigum hins vegar ekki að sætta okkur við hvað sem er í því 
efni og ef ekki birtist í verki vilji til finna lausn, sem er ásættanleg fyrir báða samningsaðila, 
er ekkert annað að gera en að standa á sínum ýtrasta rétti. Loks má benda á að enn hefur ekki 
verið látið reyna á aðkomu stofhana Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins í 
þessu ferli en gert er ráð fyrir að þær eigi aðkomu að málinu í hinum sameiginlegu við- 
miðum.

Annar minni hluti gerir ekki lítið úr mikilvægi þess að eiga góð samskipti við nágranna- 
þjóðir okkar. Öll framganga íslenskra stjómvalda hefur markast af vilja til góðra samskipta 
á jafnréttisgrundvelli. í ljósi alvarleika málsins var skynsamlegt að fella það í farveg póli- 
tískra viðræðna á sínum tíma. 2. minni hluti áréttar að þegar ákveðið var að leita pólitískrar 
lausnar á deilunni vegna innstæðutrygginganna var, eins og fyrr sagði, ljóst af því samnings- 
umboði sem Alþingi samþykkti ríkisstjóminni til handa að forsenda slíks samkomulags væri 
að tekið væri tillit til stöðu íslands samkvæmt hinum umsömdu viðmiðum sem fyrr er getið. 
Islensk stjómvöld héldu fast í lagatúlkun sina en settu hana til hliðar til þess að freista þess 
að setja niður deiluna á ásættanlegan hátt fyrir alla aðila.

Niðurstaðan sem fengist hefur við samningaborðið er hins vegar algerlega óásættanleg.
2. minni hluti telur að til viðbótar við þær gríðarlegu Qárhagslegu skuldbindingar sem samn- 
ingamir kveða á um séu þau gjaldfellingarákvæði, lögsaga vegna ágreinings, endurskoðunar- 
ákvæði, friðhelgisafsal og önnur ákvæði sem þar er kveðið á um með öllu óaðgengileg fyrir 
Islendinga. 2. minni hluti telur að efni samninganna sé í engu samræmi við þau sameiginlegu 
viðmið sem að framan er getið og samningamir áttu að grundvallast á. Þannig verði ekki 
ráðið af efni samninganna að tekið hafi verið „tillit til hinna erfíðu og fordæmislausu að- 
stæðna sem ísland er i og knýjandi nauðsynjar þess að ákveða ráðstafanir sem gera íslandi 
kleift að endurreisa Qármála- og efnahagskerfi sitt“. Þvert á móti muni þær skuldbindingar 
sem af samningunum leiða gera íslendingum allt að því ókleift að endurreisa fjármála- og 
efhahagskerfi sitt í nánustu framtíð.

Alþingi 4. ágúst 2009.

Bjami Benediktsson.
Þorgerður K. Gunnarsdóttir.


