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Álit

Hér á eftir fylgja helstu sjónarmið sem komu fram á fundi undirritaðra með 
fjárlaganefnd Alþingis 1. desember sl. varðandi frumvarp til laga um breytingu á 
lögum nr. 96/2009, um heimild til handa jjármálaráðherra, jyrir hönd ríJtissjóðs, til 
að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs innstœðueigenda og jjárjesta frá  breska og 
hollenska ríkinu til að standa straum a j  greiðslum til innstœðueigenda hjá 
Landsbanka íslands hj. Þau sjónarmið lúta að álitamálum um hvort ákvæði 
frumvarpsins kunni að fara í bága við stjómarskrá lýðveldisins.

Skoðanir sem hafa komið fram um að frumvarpið sé eða kunni að vera andstætt 
stjómarskránni eru í meginatriðum þríþættar:

1. Skerðing jullveldis. Því hefur verið haldið fram að gengið sé á lýðræðislegan rétt 
kjósenda með því að með því binda hendur Alþingis gagnvart erlendum ríkjum til 
ófyrirsjáanlegrar framtíðar við skuldbindingar sem geta reynst þjóðarbúinu ofViða 
og séu þar að auki líklega umfram lagaskyldu. Slíkt standist ekki 1. gr. 
stjómarskrárinnar um löggjafarvald Alþingis og megi halda því fram að verið sé 
að skerða fullveldi ríkisins umfram það sem stjómarskráin heimilar.

2. Framsal dómsvalds til erlendra dómstóla. Því hefur verið haldið fram að með 
firumvarpinu sé dómsvald samkvæmt stjómarskránni framselt í hendur erlendra 
dómstóla, þar sem íslenskir dómstólar, þ. á m. Hæstiréttur íslands, eigi ekki 
lokaorð um þann ágreining hvort íslandi beri skylda til að greiða eða gangast í 
ábyrgð fyrir þær skuldbindingar, sem leiða af lánasamningum Tryggingarsjóðsins 
við breska og hollenska ríkið frá 5. júní 2009, svo og viðaukasamningunum frá 19. 
október sama ár.

3. Kraja um skýra lagaheimild ekki uppjyllt. Dregið hefur verið í efa að ákvæði 
frumvarpsins, ef að lögum yrði, fái staðist kröfur 40. gr. stjómarskrárinnar um 
skýra og afdráttarlausa lagaheimild, þar sem óvissa sé um hvaða skuldbindingar sé 
verið að gangast undir.

1. Um skerðingu fullveldis.

Orðið „fullveldi“ er notað í margvíslegri merkingu og bæði í lögfræðilegu og pólitísku 
samhengi. Þótt hugtakið komi ekki fram í stjómarskránni sjálfri er það engu að síður 
grunnforsenda þess að ísland geti talist sjálfstætt gagnvart öðrum ríkjum Með 
sambandslögunum frá 1918 var ísland lýst frjálst og fullvalda ríki og varð þá 
fullgildur aðili að þjóðarétti.
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í fræðikenningum á sviði stjómskipunarréttar er byggt á formlegri skilgreiningu 
fullveldishugtaksins sem hefur þá verið tvíþætt. Annars vegar er með því vísað til 
stöðu íslands gagnvart öðrum ríkjum í alþjóðasamfélaginu. Sem fullvalda ríki hefur 
ísland fullt forræði á eigin málefiium á yfirráðasvæði sínu og ekkert ríki getur ákveðið 
upp á sitt eindæmi að leggja þjóðréttarskyldur á það eða taka aðrar ákvarðanir sem 
skerða forræði þess. Hinn þátturinn í fullveldishugtakinu vísar til stjómskipunar 
ríkisins inn á við, þ.e. ríkisvaldsins og hverjir skuli fara með það. Þessi þáttur 
endurspeglast í 2. gr. stjómarskrárinnar sem mælir fyrir um að Alþingi og forseti 
íslands fari saman með löggjafarvaldið, forseti og önnur stjómarvöld með 
framkvæmdarvaldið og dómendur með dómsvaldið. Eru þessir handhafar æðstir hver 
á sínu sviði og eru önnur ríki eða alþjóðlegar stofnanir ekki bær til að taka bindandi 
ákvarðanir fyrir þá, nema sérstakra undantekninga frá þessu sé getið í stjómarskránni 
sjálfri. Á síðustu árum hafa einkum komið upp álitamál um framsal löggjafarvalds, 
framkvæmdarvalds og dómsvalds til alþjóðlegra stofiiana á borð við 
Evrópusambandið. Slíkt framsal felur þá í sér að ákvarðanir alþjóðastofnana verða 
bindandi fyrir handhafa löggjafarvalds, framkvæmdarvalds eða dómsvalds án þess að 
nokkrar frekari aðgerðir komi til.

Ríki getur verið efnahagslega ósjálfstætt, t.d. háð fjárhagslegum stuðningi frá öðrum 
ríkjum, án þess að fullveldi þess sé skert í stjómskipulegum skilningi. Þegar rætt er 
um efiiahagslegt eða pólitískt fullveldi ríkja er þannig verið vísa til 
fullveldishugtaksins í víðtækari skilningi en lagður er til grundvallar í 
stjómskipunarrétti. Umfangsmiklar lj árskuldbindingar, sem ríkið kann að gangast 
undir vegna bágs efnahagsástands, eru háðar löggjafar- og fjárstjómarvaldi Alþingis, 
svo og eftirliti þess. í efnahagsþrengingum, eins og nú ríða yfir íslenskt samfélag, er 
því ekki óeðlilegt að skuidbinding kunni að vera þungbær og bindandi fyrir ríkið 
lengur en umboð sitjandi þingmanna nær. Reyndar verður engan veginn ályktað af 
stjómarskránni að löggjafanum sé almennt óheimilt að veita heimild til ríkisábyrgðar 
sem er bindandi til langs tíma.

Ríkisstjómin hefur stjóm efnahagsmála með höndum og ber skylda til að leita leiða út 
úr efnahagsvanda þjóðarinnar. Jafiiframt hvílir á Alþingi sú skylda að hafa eftirlit með 
handhöfum framkvæmdarvaldsins að þessu leyti og beita löggjafar- og 
fjárstjómarvaldi sínu á hveijum tíma með langtímahagsmuni þjóðarinnar í huga. Um 
það hvaða leiðir skuli velja til að ná því markmiði sprettur einatt ágreiningur og er það 
reyndar eitt algengasta tilefiii pólitískra átaka, hvaða leiðir séu þjóðinni fyrir bestu að 
því marki. Stjómarskráin geymir hins vegar engin svör við því hvaða takmörk eru sett 
löggjafar- og fjárstjómarvaldinu við þessar aðstæður. Það er einkum hlutverk pólitískt 
kjörinna þingmanna að ákveða þau mörk hveiju sinni.

Ríkisábyrgð á umræddum lánasamningum felur því ekki sér neins konar afsal á 
löggjafarvaldi til annarra ríkja eða alþjóðastofnana þannig að stjómarskrárbundnu 
fullveldi sé stefnt í hættu og ekki hafa komið fiam nein lögfiæðileg rök sem styðja þá 
fullyrðingu. Ekki verður séð að ríkisábyrgðin og þær efnahagslegu kvaðir, sem hún 
kann að hafa í för með sér, hafi áhrif á stöðu íslenska ríkisins sem lýðveldis með 
þingbundinni stjóm samkvæmt 1. gr. stjómarskrárinnar. Þá hafa ekki verið færð fram 
nein lagaleg rök fyrir þeirri fullyrðingu að gengið væri á lýðræðislegan rétt kjósenda 
með ríkisábyrgðinni nú frekar en almennt á við um rétt kjósenda til að hafa áhrif á 
löggjafar- og fjárstjómarvald Alþingis.
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Nánar verður fjallað um álitaefni varðandi afmörkun lánsfjárhæðarinnar í 3. lið hér á 
eftir, en fyrst verður tekin afstaða til fullyrðinga um að samningamir feli í sér 
ólögmætt framsal dómsvalds.

2. Um framsal dómsvalds til erlendra dómstóla.

Fyrst er þýðingarmikið að árétta að samningar Tryggingarsjóðsins um lán frá breska 
og hollenska ríkinu frá 5. júní 2009, sbr. viðaukasamningana frá 19. október sama ár, 
eru af einkaréttarlegum toga. Um þá gilda því reglur sem almennt eiga við um 
lánasamninga. Því er mikilvægt að hafa í huga að samningamir eru ekki 
þjóðréttarsamningar sem handhafar framkvæmdarvalds gera samkvæmt 21. gr. 
stjómarskrárinnar. Lánasamningamir skapa ekki þjóðréttarleg réttindi eða skyldur, 
hvorki fyrir íslenska ríkið sem ábyrgðaraðila né breska eða hollenska ríkið sem 
lánveitendur og ágreiningur um efni eða túlkun þeirra verður heldur ekki leystur fyrir 
alþjóðlegum dómstóli. Af þessari ástæðu þarf ekki að bera samningana undir Alþingi 
á grundvelli 21. gr. stjómarskrárinnar. Hins vegar þarf að afla lagaheimildar þingsins 
eftir 40. gr. stjómarskrárinnar fyrir ríkisábyrgð á lánum samkvæmt samningunum, 
eins og nánar verður fjallað um hér á eftir.

Þrátt fyrir þá meginreglu, er leidd verður af 2. gr. stjómarskrárinnar, að íslenskir 
dómstólar skuli fara með endanlegt dómsvald í málum, sem heyra undir lögsögu 
íslenska ríkisins, sbr. og 1. mgr. 70. gr. hennar, hefur ekkert verið talið því til 
fyrirstöðu að íslenskir aðilar geti skilið tiltekin sakarefni undan lögsögu hérlendra 
dómstóla með einkaréttarlegum samningum, hvort sem er sín á milli eða samkvæmt 
samkomulagi við erlenda aðila, sbr. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 
einkamála. Meira að segja eru fordæmi fyrir því að íslenska ríkið hafí gert slíkt 
samkvæmt samningum við erlenda einkaaðila. Má sem dæmi nefna samning ríkisins 
við Swiss Aluminium Ltd. um álbræðslu við Straumsvík, þar sem svo var um samið 
að ágreiningur um túlkun samningsins, m.a. um skattgreiðslur íslenska álfélagsins hf., 
íslensks dótturfélags hins svissneska félags, skyldi útkljáður af alþjóðlegum 
gerðardómi. Var samningurinn lögtekinn með 2. gr. laga nr. 76/1966. Sjónarmið um 
að aðilum samnings sé heimilt að semja um hvar og hvemig leyst skuli úr ágreiningi 
um sakarefni, sem þeir hafa forræði á, koma einnig skýrt fram í lögum nr. 53/1989 um 
samningsbundna gerðardóma.

Með samningum Tryggingarsjóðsins um lán frá breska og hollenska ríkinu frá 5. júm 
2009, sbr. viðaukasamningana frá 19. október sama ár, er svo um samið að 
ágreiningur um túlkun samninganna skuli heyra undir lögsögu enskra dómstóla. í ljósi 
þess að um einkaréttarlega lánasamninga er að ræða er ekkert í stjómarskránni sem 
hindrar að samningsaðilar ákveði hvar og hvemig verði leyst úr ágreiningi um efni 
samninganna. Þótt um háar fjárhæðir sé að tefla breytir það ekki þeirri staðreynd að 
samningsaðilar hafa sjálfdæmi um þetta, eins og áður hefur komið fram.

Sú ákvörðun, sem felst í ályktun Alþingis frá 5. desember 2008 og lögum nr. 96/2009, 
að íslenska ríkið skuli takast á hendur ábyrgð á skuldbindingum Tryggingarsjóðsins 
vegna svonefndra Icesave-reikninga í Bretlandi og Hollandi, án þess að fyrir liggi 
úrlausn þar til bærs úrskurðaraðila um að ríkinu sé það skylt að lögum, verður ekki 
talin bijóta í bága við stjómarskrána samkvæmt því sem að framan segir um 
löggjafar- og fjárstjómarvald þingsins. Með því að árétta þessa ákvörðun með 
samþykkt fyrirliggjandi frumvarps myndi Alþingi jafnframt fallast á, eins og gert var
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með lögum nr. 96/2009, að ekki skuli leyst úr því álitaefni fyrir íslenskum dómstólum, 
hvort umrædd skylda hvíli á ríkinu lögum samkvæmt. Þar með fæst væntanlega ekki 
úr þessu álitaefni skorið í dómsmáli sem rekið er hér á landi og íslenska ríkið á beina 
aðild að. Á hinn bóginn væri ekki unnt að ganga að eignum ríkisins til fullnustu á 
skyldum þess sem ábyrgðaraðila að umræddum lánum, ef uppi væri ágreiningur um 
það efni, nema samkvæmt úrlausn íslenskra dómstóla. Endanlegur dómur enskra 
dómstóla um efni samninganna og þar með ábyrgðarinnar yrði að jafnaði 
viðurkenndur sem aðfararheimild hér á landi samkvæmt svonefndum Lúganósamningi 
um dómsvald og fullnustu dóma í einkamálum, sbr. lög nr. 68/1995, sbr. og 11. tölul. 
1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989 um aðför. Skal beiðni um fullnustu slíks dóms lögð 
fram hjá héraðsdómara samkvæmt 32. gr. samningsins og fer að öðru leyti um 
fullnustuna eftir íslenskum lögum. Samkvæmt því, sem hér hefur verið rakið, er ekki 
unnt að færa fyrir því viðhlítandi rök að ákvæði 2. gr. frumvarpsins feli í sér brot á 
stjómarskránni.

í upphaflegum samningum Tryggingarsjóðsins við breska og hollenska ríkið frá 5. 
júní 2009 var gert ráð fyrir þeirri reglu að jafnræði skyldi gilda á milli sjóðsins og 
hinna bresku og hollensku aðila við úthlutun eigna úr búi Landsbankans vegna 
upphaflegra krafna innstæðueigenda Icesave-reikninganna. Með 
viðaukasamningunum frá 19. október 2009 var bætt við nýju ákvæði, sem víkur frá 
þessari reglu, þannig að enska og hollenska ríkið fallast á aðra skipan að þessu leyti, 
að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Eitt af því er að úthlutun eignanna styðjist við 
endanlega úrlausn íslensks dómstóls sem ekki sé í andstöðu við ráðgefandi álit er 
aflað hefur verið frá EFTA-dómstólnum. Með þessu móti hafa aðilar 
lánasamninganna komið sér saman um að úrlausn íslenskra dómstóla um þetta 
álitaefni skuli því aðeins hafa áhrif til frekari lækkunar á höfuðstól lánanna, sbr. það 
sem segir í 3. lið hér á eftir, að úrlausnin sé ekki í andstöðu við ráðgefandi álit EFTA- 
dómstólsins. Vegna þess að aðilamir hafa rétt til að ráðstafa því sakarefni, sem hér um 
ræðir, verður ekki séð að það atriði brjóti í bága við fyrirmæli 2. gr. stjómarskrárinnar 
um dómsvaldið, enda er ekki verið að gefa íslenskum dómstólum fyrirmæli um það 
hvemig þeir skuli leysa úr fyrrgreindu álitaefiii.

3. Um þá kröfu að lagaheimild skuli vera skýr.

Krafan um skýrleika ákvæða í lögum, sem leidd hefur verið af 40. gr. stjómar- 
skrárinnar, tekur einkum til laga um skatta og önnur gjöld, sem fela í sér álögur á 
borgarana, sbr. og 72. og 77. gr. hennar. Öðm máli gegnir hins vegar um lög sem hafa 
að geyma heimild til handa handhöfum framkvæmdarvaldsins til að takast á hendur 
fjárskuldbindingar fyrir ríkið.

í 40. gr. stjómarskrárinnar er svo fyrir mælt að ekki megi taka lán, er skuldbindi 
íslenska ríkið nema samkvæmt lagaheimild. Það þýðir að ríkið getur ekki tekist á 
hendur ábyrgð á f] árskuldbindingum annarra aðila nema fyrir hendi sé heimild til þess 
í settum lögum sem Alþingi hefur samþykkt og öðlast hafa staðfestingu samkvæmt 
26. gr. stjómarskrárinnar.

A sama hátt og hámark ijárveitinga til tiltekinna verkefna verður að vera tilgreint í 
fjárlögum eða fjáraukalögum, sbr. 41. gr. stjómarskrárinnar, verður að vera kveðið á 
um hámark fjárskuldbindingar vegna ríkisábyrgðar í þeim lögum sem veita heimild til 
þess að gangast í slíka ábyrgð. Samkvæmt 1. gr. áðurgreinds frumvarps er gert ráð
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fyrir að fyrirhuguð ríkisábyrgð á lánum Tryggingarsjóðsins frá breska og hollenska 
ríkinu taki til samanlagðs höfuðstóls lánanna samkvæmt samningunum frá 5. júní 
2009 og viðaukasamningunum frá 19. október sama ár og ráðist ábyrgðin 
einvörðungu af ákvæðum samninganna. Vegna þess að höfuðstóll hvors láns um sig 
er tilgreindur í lánasamningunum, auk þess sem þar er samið um fasta ársvexti af 
lánunum og hvemig þeir skuli reiknaðir og greiddir, er ljóst hvert er hámark þeirrar 
fjárskuldbindingar sem ríkisábyrgðinni er ætlað að ná til. Verður að telja að með því 
móti sé fullnægt þeim áskilnaði, sem að framan greinir, þótt höfuðstóll lánanna sé 
ákveðinn í erlendum gjaldmiðlum og ábyrgðin taki þar af leiðandi mið af gengi þeirra 
gagnvart íslenskri krónu, enda em mörg fordæmi fyrir því að íslenska ríkið hafi tekið 
lán erlendis í erlendum gjaldmiðlum og ábyrgst skuldbindingar í slíkum gjaldmiðlum.

Reyndar hefur verið óumdeilt að Alþingi getur samþykkt lagaheimild til lántöku þótt 
óvíst sé hvaða lánakjör verði í boði þegar lántökuheimildin er nýtt. Sem dæmi má 
nefna lög nr. 60/2008 um heimild ríkissjóðs íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008. 
í lögunum er fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, veitt heimild að taka á árinu 
2008 lán fyrir allt að 500 milljörðum króna eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri 
mynt og endurlána Seðlabanka íslands þann hluta sem tekinn verður að láni í erlendri 
mynt. í kostnaðarumsögn, sem fylgdi frumvarpi til laganna, kemur fram að vegna 
breytilegra aðstæðna á lánsij ármörkuðum ríki nokkur óvissa um hvaða lánakjör verði 
í boði fyrir ríkissjóð þegar lántökuheimildin verði nýtt. Það fari m.a. eftir því hvemig 
staða á lánsfjármörkuðum þróist og hvenær lán verði tekin.

Samkvæmt upphaflegu lánasamningunum er svo um samið að greiðslur 
Landsbankans vegna upphaflegra krafna innistæðueigenda Icesave-reikninganna í 
Bretlandi og Hollandi muni koma til lækkunar á höfuðstól lánanna, eftir því sem 
nánar er þar kveðið á um. Hver sem þróun mála kann að verða er ljóst að 
höfuðstóllinn mun lækka umtalsvert af þessari ástæðu, en mikil óvissa ríkir hins vegar 
um það, eins og sakir standa, hver endanleg fjárhæð lánanna verður. Vegna þess sem 
fyrr segir að hámark fjárskuldbindingar þeirrar, sem fyrirhuguð ríkisábyrgð nær til, 
verður lögbundið, fari svo að áðurgreint frumvarp verði samþykkt sem lög, verður 
ekki séð að óvissa um lækkun lánanna og þar með minni skuldbinding ríkisins vegna 
ríkisábyrgðarinnar valdi því að frumvarpið, ef að lögum yrði, bryti í bága við 
fyrirmæli 40. gr. stjómarskrárinnar. Möguleg óvissa um greiðslubyrði ríkisins lýtur 
því aðeins að atriðum sem orðið gætu því til hagsbóta.

Sömu sjónarmið eiga við um það ef lánstíminn lengist og þar með gildistími ríkis- 
ábyrgðarinnar frá því, sem gert var ráð fyrir í upphaflegu samningunum vegna þess að 
greiðslu á afborgunum lánanna kann að seinka vegna svonefndra efnahagslegra 
viðmiða, eins og kveðið er á um í viðaukasamningunum. Ekki verður séð að óvissa 
um gildistíma ríkisábyrgðarinnar af þessari ástæðu fari í bága við fyrirmæli 40. gr. 
stjómarskrárinnar, þar sem í viðbótarsamningunum er gert ráð fyrir þessu fráviki frá 
hinum almennu lánaskilmálum, sem óumdeilanlega er lántakanum og þar með ríkis- 
sjóði sem ábyrgðaraðila til hagsbóta, en ábyrgðin ræðst sem fyrr segir einvörðungu af 
ákvæðum lánasamninganna í heild samkvæmt 1. gr. áðurgreinds frumvarps. Væri 
gildistími ríkisábyrgðarinnar á hinn bóginn afmarkaður í frumvarpinu eða 
lánasamningunum, þyrfti að koma til ný heimild í settum lögum til framlengingar á 
henni.
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Niðurstaða: Með skírskotun til þeirra sjónamiða, sem reifuð hafa verið hér að 
framan, er það álit undirritaðra að ekki hafi komið fram nein rök sem leiði í ljós að 
áðurgreint frumvarp bxjóti í bága við stjómarskrána verði það að lögum.

Reykjavík, 15. desember 2009

Thorarensen 
prófessor við lagadeild Háskóla íslands

Eiríkur Tómasson 
prófessor við lagadeild Háskóla íslands
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