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:ásamningum við Icesave-lánasamningana, sem undirritaðir voru 19. október sí., 

voru gerðar breytingar á eíhi lánasamninganna til að koma til móts við ýmis þeirra skilyrða 
sem fólust í veitingu ríkisábyrgðar samkvæmt lögum nr. 96/2009. Svo að 
viðaukasamningamir taki gildi þarf Alþingi að samþykkja tilteknar breytingar á lögum nr. 
96/2009. Lagafrumvarp þessa efnis hefur verið afgreitt úr fjárlaganefnd og er nú til annarrar 
umræðu á Alþingi. Sú skoðun heflir verið sett fram að fyrirliggjandi frumvarp bijóti í bága við 
1. gr.? 40. gr. og 41. gr. stjórnarskrárinnar en þessi ákvæði mæla m.a. fyrir um að (1) ísland sé 
lýðveldi með þingbundinni stjóm, (2) ríkið má ekki taka lán, er skuldbindi ríkið, nema 
samkvæmt lagaheimild og (3) ekkert gjald má greiða af hendi, nema heimild sé til þess í 
fjárlögum eða fjáraukalögum.
Rök þreraenningana
í miðopnugrein Lárusar Blöndals, hrl., Sigurðar Lfndals prófessors og Stefáns Más 
Stefánssonar, sem birt var í Morgunblaðinu 2. desember sl., var því haldið fram að 
fyrirliggjandi frumvarp fæli í sér óvissu hvaða skuldbindingar verið væri að gangast undir ef 
það væri samþykkt og draga mætti í efa að lög af því tagi stæðust kröfur 40. gr. 
stjómarskrárinnar um skýra og afdráttarlausa lagaheimild. Einnig var því haldið fram í 
greininni að með samþykkt frumvarpsins væri verið að ganga á svig við 1. gr. 
stjómarskrárinnar þar sem þjóðarbúið væri með því að taka á sig fjárskuldbindingar líklega 
umfram lagaskyldu og sem yrðu því hugsanlega ofViða.
KiKisabyrgom er skyr
Icesave-lánasamningamir eru afdráttarlausir um þær fjárhæðir sem íslenski 
tryggingarsjóðurinn skuldar og sem íslenska ríkið ábyrgist en annars vegar er um að ræða 
skuldbindingu gagnvart breskum yfirvöldum sem nemur allt að 2,35 milljörðum punda og 
hins vegar skuldbindingu gagnvart hollenskum yfirvöldum sem nemur 1,3 milljörðum evra. 
Þessi lán bera 5,55% fasta ársvexti frá og með 1. janúar 2009.1 viðaukasamningunum frá 19. 
október 2009 var engin breyting gerð á höfuðstól fjárhæða eða vaxtafæti og áfram er stuðst 
við þá skipan að lánin lækka líklegast verulega ef kröfur tryggingarsjóðsins á hendur 
Landsbanka fslands hf. reynast mikils virði. Virði krafna tryggingarsjóðsins gætu reynst minni 
en á hvom veginn sem er þá stendur það óhaggað að skuldbindingar tryggingarsjóðsins og 
íslenska ríkisins eru afdráttarlausar um endurgreiðslu höfuðstóls lánanna ásamt vöxtum.

Af þessu leiðir að verði fyrirliggjandi frumvarp að lögum þá standa skýrar og 
ótvíræðar lagaheimildir til þess að íslenska rikið ábyrgist efndir Icesave-lánasamninganna, 
eins og þeim hefur verið breytt með viðaukasamningunum. Þegar af þessum ástæðum er 
ekkert í lánasamningunum eða í fyrirliggjandi frumvarpi sem gefur tilefni til að ætla að brotið 
sé á 40. og 41. gr. stjómarskrárinnar á grundvelli þeirra raka sem koma fram í grein þeirra 
Lárusar, Sigurðar og Stefáns.
Ákvörðunarvaldið er Alþingis
I athugasemdum við frumvarp það sem nú er til umræðu á Alþingi eru færð ítarleg rök fyrir 
nauðsyn þess að Ijúka Icesave-málinu og að fyrirliggjandi samningar veiti íslensku þjóðarbúi 
viðunandi efnahagslegt skjól. Lagalegum þáttum málsins em einnig gerð skil í 
athugasemdunum. Meirihluti fjárlaganefndar hefur skilað áliti sínu um málið og talið 
farsælast að ljúka því. Andstæð sjónarmið hafa komið fram, bæði innan og utan þings. Slíkt er 
eðlilegt í lýðræðisríki. Hér skiptir hins vegar mestu máli lagalega að það er á ábyrgð 
alþingismanna að taka ákvörðun í þessu máli enda liggur ákvörðunarvaldið ekki hjá öðrum. 
Verði niðurstaðan sú að samþykkja frumvaipið þá rúmast sú ákvörðun fyllilega innan 1. gr. 
stj ómarskrárinnar.



Höfundur er lögfræðingur og tók þátt í að semja frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 
96/2009.

Útdráttur:
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ríkisábyrgð á Icesave-lánasamningum stenst að 
mínu mati ákvæði stj ómarskrárinnar.


