
Stjórnarskráin og Icesave - samningamir

Með lögum nr. 96/2009 sem samþykkt voru 2. september sl. féllfe x ^
hinna svokölluðu Icesave- lánasamninga. Þeir fyrirvarar sem höfðu mesta þýðingu til að

Fyrirvaramir

takmarka ábyrgð ríkisins samkvæmt lögunum voru þessir:

• Gildistími ábyrgðarinnar var tímabundinn til 5. júní 2024. Eftir það fellur hún niður.

vexti vergrar landsíramleiðslu á hverju ári. Þetta átti að tryggja að greiðslur yrðu 
ávallt innan greiðsluþols íslenska ríkisins.

• Við það var miðað að fengist sú niðurstaða hjá þar til bærum úrskurðaraðila að 
íslenska ríkið bæri ekki ábyrgð, gæti íslenska ríkið Iosnað undan ábyrgðinni 
samkvæmt því.

Nýtt frumvarp

Nú er komið fram nýtt írumvarp sem gerir ráð fyrir breytingu á lögum nr. 96/2009 sem felur í 
sér verulegar breytingar á þessu ef samþykkt verður. Sú grundvallarbreyting hefur orðið 
samkvæmt frumvarpinu að snúið er til baka til þess horfs sem lánasamningarair voru 
upphaflega í, þ.e. ábyrgð ríkisins er nú aftur orðin hluti af lánasamningunum og hún orðin 
skilyrðislaus.

Skuldbindingar samkvæmt frumvarpinu eru óljósar og ófyrirsjáanlegar, m.a. vegna þess að 
ýmis síðari atvik, sem eru engan veginn íjarlæg, geta valdið því að þær muni reynast 
þungbærari en reiknað var með við undirritun þeirra og jafnvel þannig að þær reynist 
óyfirstíganlegar með öllu. Ef efhahagsástand þjóðarinnar versnar á greiðslutímanum, t.d. 
vegna hruns fískistofna, er augljóst að skuldbindingar af þessu tagi geta valdið þungum 
búsifjum. Til svipaðrar niðurstöðu getur leitt ef lögum nr. 125/2008 (neyðarlögunum) verður 
vikið til hliðar. Verður nú vikið nánar að síðara atriðinu og þetta atriði rökstutt frekar.

Neyðarlögin

Með neyðarlögunum var gerð sú breyting á lögum 98/1999 um innistæðutryggingar að kröfur 
Tryggingarsjóðs innistæðueigenda nytu rétthæðar forgangskrafna. Svipuð breyting var gerð á 
lögum nr. 161/2002 um ij ármálafyrirtæki þannig að við gjaldþrot ij ármálafyrirtækj a yrðu 
kröfur vegna innistæðna forgangskröfur. Breytingamar leiða til þess að innlánseigendur fái 
mun meira í sinn hlut við uppgjör bankanna en aðrir kröfuhafar minna heldur en verið hefði 
samkvæmt óbreyttum lögum.

Á það hefur verið bent að þessi breytta skipan á rétthæð krafna geti brotið gegn meginreglum 
laga um réttaröryggi, réttmætar væntingar og afturvirkni laga. Gegn þessu má tefla fram 
ýmsum gagnrökum. Nú liggur fyrir að látið verður reyna á neyðarlögin að þessu leyti enda 
gríðarlegir hagsmunir í húfl. Niðurstaðan gæti orðið sú að þessum lagabreytingum yrði vikið

Sett voru efhahagsleg viðmið sem takmörkuðu ábyrgð ríkísins við ákveðið hámark af



til hliðar og/eða að ríkið yrði gert bótaskylt vegna þess tjóns sem almennir kröfuhafar hafí 
orðið fyrir. Dómstólar skera úr um það að lokum hvað telst vera rétt niðurstaða.

íslenska ríkið ábyrgt

Hér verður ekki lagt mat á það hver líkleg niðurstaða dómstóla verður. í umræðu um 
skuldastöðu þjóðarinnar og möguleika hennar til að greiða sínar skuldir hefur hins vegar 
yfirleitt verið horft framhjá þeim möguleika að þessar lagabreytingar sem ætlað var að veija 
innistæður í bönkum, verði felldar úr gildi eða bótaábyrgð felld á ríkið. Sá möguleiki er þó 
fjarri því að teljast fráleitur. Því er nauðsynlegt að skoða þennan kost.

Við hrun bankanna voru innistæður hér á landi fluttar yfir í nýja banka sem reistir voru á 
rústum þeirra gömlu. Þegar það var gert var gengið út frá því að innistæðumar væru 
forgangskröfur og því voru eignir færðar yfir í bankanna á móti innistæðunum til þess að gera 
nýju bönkunum kleift að standa undir þessum skuldbindingum. Einnig hafa 
innistæðueigendum í erlendum útibúum bankanna verið greiddar út þeirra innistæður á sömu 
forsendum. Verði lagabreytingamar sem áttu að veija Ínnistæðumar felldar úr gildi er ljóst að 
eignir vantar inn í „gömlu“ bankana sem leiðir til þess að almennir kröfuhafar verða fyrir 
verulegu tjóni. Á því tjóni bæri þá íslenska ríkið ábyrgð.

Afleiðingamar

Innistæðumar sem fluttar voru yfir í nýju bankana voru yfír 1.300 milljarðar kr. Því má gera 
ráð fyrir að sú fjárhæð sem félli á ríkissjóð vegna þeirra væri um eða yfír 1.000 milljarðar kr. 
að teknu tilliti til þess sem fengist upp í almennar kröfur. Þessu til viðbótar kæmu síðan kröfur 
á ríkissjóð vegna greiðslna frá bönkunum til innistæðueigenda erlendis sem næmu verulegum 
fjárhæðum. Það sem félli á ríkissjóð vegna þessa gæti því numið á annað þúsund milljörðum 
kr.

Verði ríkisábyrgð á Icesavesamningunum samþykkt og neyðarlögunum vikið til hliðar 
varðandi forgang innistæðna er líklegt að greiða yrði fjárhæð til Hollendinga og Breta sem 
næmi yfir 600 milljörðum kr. auk vaxta þar sem kröfur samkvæmt þeim nytu þá ekki stöðu 
forgangskrafna og mun minna fengist upp í þær en vonir hafa staðið til. Þetta bættist við þær 
fjárhæðir sem áður eru nefndar vegna annarra innistæðna og ekki verður komist undan. í ljósi 
umræðu síðustu mánaða um greiðslustöðu og greiðslugetu íslands virðist óumdeilanlegt að 
við þessar aðstæður væru Icesavesamningarnir, til viðbótar öðrum skuldum, meira en þjóðin 
gæti staðið fjárhagslega undir.

Stjómarskráin

I 40 .gr. stjómarskrárinnar er m.a. svo mælt að ekki megi taka lán er skuldbindi ríkið nema 
með lagaheimild. Enginn vafi er á því að ákvæðið nær til ríkisábyrgðar slíkrar sem hér um



ræðir. Með þessu er verið að tryggja forræði Alþingis og þá óbeint þjóðarinnar á þvi hverjar 
kvaðir íslenska ríkið megi gangast undir.

En hvað merkir þá lagaheimild í þessu samhengi? Lögspekingar hafa lengi glimt við þá 
spumingu hvað séu lög og er þá sérstaklega átt við sett lög. Um það virðist vera samstaða að 
ein meginkrafa sem gera verði til reglu, svo að hún geti talist lagaregla, sé að hún sé skýr og 
afdráttarlaus, þannig að hún taki á því álitaefni sem henni sé ætlað. Að vísu kann að leika vafí 
á hvort slíkri kröfu sé fullnægt, en að þessu marki ber þó löggjafanum að stefna, en dómstólar 
taka þá við ef regla tekur ekki á málum með þessum hætti.

Óviss skuldbinding

Samkvæmt því sem rakið er hér að framan er með lagafrumvarpi því sem breyta á lögum nr. 
96/2009 gert ráð fyrir að ábyrgðarskuldbinding ríkisins sé ótímabundin og önnur ákvæði 
þannig úr garði gerð að í raun virðist enginn vita með vissu hvaða skuldbindingar veríð sé að 
gangast undir ef frumvarpið verður samþykkt. Hér þarf að skoða hversu langt heimildir 
Alþingis gagnvart stjómarskrárgjafanum nái til að skuldbinda íslenska ríkið og þá komandi 
kynslóðir. Draga verður í efa að lög af þessu tagi fái staðist kröfur 40. gr. stjómarskrárinnar 
um skýra og afdráttarlausa lagaheimild. Svipað á við um fjárveitingarvaldið. Samkvæmt 41. 
gr. stjómarskrárinnar má ekkert gjald greiða af hendi nema heimild sé til þess í f j á r l ö g u m  eða 
fjáraukalögum.

Réttur framtíðarinnar

Einnig má halda því fram að verið sé að ganga á lýðræðislegan rétt kjósenda með því að binda 
hendur Alþingis gagnvart erlendum ríkjum til ófyrirsjáanlegrar íramtíðar við skuldbindingar 
sem geta reynst þjóðarbúinu ofviða og eru þar að auki líklega umfram lagaskyldu. Slíkt fær 
vart staðist 1. gr. stjómarskrárinnar um löggjafarvald Alþingis.

í stuttu máli má halda því fram með fullum rökum að verið sé að skerða fullveldi ríkisins 
umfram það sem stjómarskrá heimilar.

Reykjavík 30. nóvember 2009

Lárus L. Blöndal hrl.

Sigurður Líndal, prófessor
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