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Mál: Icesave lánssamningar —  Trúnaöarmál undanþcgiö aðgangi löguin samkvænit

1. Inngangur: Tilgangurínn með bréfi þessu er að leggja fram álit okkar að því er varðar þær spumingar 
sem fram koma í bréfi yðar, dagsettu 11. desember 2009. Þessar spurningar eru viðvíkjandi:

a) lánssamningi að fjárhæð £2.350.000.000 (að hámarki) milli (1) Tryggingarsjóðs 
innstæðueigenda og fjárfesta á íslandi („TIF“)? (2) íslands og (3) umboðsmanna breska 
fjármálaráðuneytisins, sem var upphaflega dagsettur 5. júní 2009, eins og honum var breytt 
með viðaukasamníngi sem var dagsettur 19. október 2009,

b) Íánsamningi að fjárhæð €1.329.242.850 milli (1) Tryggingarsjóðs irmstæðueigenda og fjárfesta,
(2) íslenska ríkisins og (3) hollenska ríkisins, einnig upphaflega dagsettur 5. júní 2009, eins og 
honum var breytt með viðaukasamningi, dagsettum 19. október 2009 (sem ásamt 
lánssamningnum við Bretland nefnast ,,ícesave-lánssamningamir“), og

c) tilteknum viðbótarsamningum sem gerðir vorn í tengslum við þessa lánssamninga.

Við tókum ekki þátt í samningaviðræðunum um lánssamningana sem gerðir voru 5. júní 2009. Hins 
vegar unnum við skýrslu fyrir Alþingi, dagsetta 25. júní 2009, um tiltekna þætti upphaflegu 
íánssamninganna. Við veittum síðan aðstoð í samningaviðræðunum um breytingar á þessum 
Iánssamningum, en þeim var hrundið í framkvæmd með viðaukasamningunum, á tímabilinu frá miðjum 
september 2009 allt til undirritunar þeirra hinn 19. október 2009.

2. 1. spurning: Álit á orðalagi og inntaki Icesave-lánssamninganna, einkum í Ijósí hagsmuna hinna ýmsu 
samningsaðila sem um er að ræða. Álitið skal einkum fjalla um efni og skilmála Icesave- 
lánssamninganna, hvort þeir teljist venjubundnir í Ijósi skilmála sambærilegra samninga og hvort sjá 
megi af samningunum að jafhræði hafí verið með aðilum meðan á samníngaviðræðum stóð.

Við höfum uppfæit skýrslu okkar um Icesave-lánssamningana frá því í júní þannig að hún endurspegli 
breytingarnar sem urðu með viðaukasamningunum. Uppfærða skýrslan (þar sem teknir eru saman 
grunnskilmálar breyttu lánssamninganna) fylgir með þessu bréfí'
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Þrátt fyrir þær aðstæður sem Icesave-samningamir spruttu úrl eru helstu skilmálar Icesave- 
lánssamninganna og uppbygging þeirra venjubundin og sambærileg við aðra alþjóðíega lánssamninga. 
Kröfur um skilyrði þess að samningar gangi í gildi, ákvæði um vexti og endurgreiðslu, skilmálar vegna 
ríkisábyrgðarinnar, riftunarákvæði og stöðluð ákvæði, sem snerta greiðslur, skuldajöfhun, gagnkvæmt 
skaðleysi, fyrirsvar, tilkynningar, gildandi lög og viðurkenningu á lögsögu er allt í samræmi við það 
sem er að vænta í alþjóðlegum lánssamningi. Þau atriði, sem að okkar mati eru ekki venjubundin, eru 
atriði sem snerta sérstaklega Icesave-málið, nánar tiltekið:

• það að ríkisábyrgð íslands tekur ekki gildi fyrren 5. júní 2016;

í breska iánssamningum, réttur breska tryggingarsjóðsins (FSCS) til úttektar (e. drawdown) 
fyrir hönd Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (TIF),2

• þak á greiðslum á hverju almanaksári sem er 2% (Holland) og 4% (Bretland) af uppsafhaðri 
aukningu á vergri landsframleiðslu íslands frá 2008 (en vextir greiðast ávaiit að fullu),

möguleikar á framlengingu en samkvæmt þeim getur endurgreiðsludagur iánanna færst fram 
yfír 2024,

ráðstafanimar sem snerta hlutdeild í endurheimtum Landsbankans (annaðhvoit á grundvelli 
jafnréttis eða í vissum tiivikum forgangsstöðu),

það að ísland samþykkir að grípa ekki til aðgerða sem leiði til þess að kröfohafar 
Landsbankans fá meðferð sem stangast á við almennt viðurkenndar alþjóðlegar eða evrópskar 
meginreglur um meðferð kröfuhafa í alþjóðlegum gjaldþrotamálum,

• skuidbinding Bretlands og Hollands um að funda með Islandi (að framkominni beiðni) til 
athugunar á því hvemig breyta skuli Icesave-lánssamningunum til að þeir endurspegli 
breytingar á aðstæðum ef AGS kemst að þeirri niðurstöðu að skuldaþol íslands hafi versnað til 
muna miðað við mat sjóðsíns 19, nóvember 2008.3

Þótt þessi ákvæði séu „ekki venjubundin“ endurspegla þau samningana sem ísland, Tryggingarsjóður 
innstæðueigenda og fjárfesta, Bretland og Holland gerðu að því er varðar atriði sem snerta sérstaklega 
Icesave-málið og eru hagstæð Tryggingarsjóði innstæðueigenda og fjárfesta og íslandi. Frekari 
athugasemdir um þessa þætti koma fram í aðalskýrslu okkar.

Annað ákvæði sem er „ekki venjubundið“ er að finna í b-lið mgr. 2.1.3 í lánssamningnum við Holland. 
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta og ísland samþykkja að þau muni ekki leggja fram 
neinar kröfur gegn Hollandi eða Seðlabanka Hollands (DNB) á grundvelli þess að hann hafí greitt 
tryggingar til innlánseiganda í útibúi í Amsterdam eða vegna þess að Seðlabanki Hollands hafí hafnað 
kröfú innlánseiganda útibús í Amsterdam. í tilsvarandi ákvæði í Icesave-lánssamningnum við Bretland 
kemur fram að hvorki Bretland né breski tryggingarsjóðurinn séu ábyrg fyrir kostnaði eða tjóni sem 
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta eða íslenska ríkið verða fyrir í tengslum við Icesave- 
lánssamninginn „eða á annan hátt í tengslum við Landsbankann fyrir undirritunardag [Icesave- 
lánssamningsms]“. Af því leiðir að Tryggingarsjóður innstæðueigenda og tjárfesta og íslenska rikið 
viðurkenna bæði að þau geti ekki gert kröflir á Bretland, Holland, breska tryggingarsjóðinn eða 
Seðlabanka Hollands vegna aðgerða {tengslum við þrot Landsbankans og endurgreiðslu til 
innstæðueigenda í útibúum bankans í London og Amsterdam.

Vegna þess aö breski tryggingasjóðurmxi í Bretlandi og Seölabaaki Hollands í Hollandi hafa greitt út til þeirra sem áttu innstæöur i úttbúuni í London og
Amsterdam þegar Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta var ófær um það í kjöifarið á hruni Landsbankans.

Scm endurspeglar þá staðreynd að breski tryggingarsjóðurinn mun aanast allar frckari greiðsiur til innlánseigenda i útibúi Landsbankans i London.



Okkur barst beiðni um að veita umsögn um Icesave-lánssamningana varðandi það „hvort sjá megi af 
samningunum að jafhræði hafi verið með aðilum meðan á samningaviðræðum stóð.“ Allir 
samningsaðilar voru í óvenjulegri stöðu. Bretland og Holland voru í óvenjulegri stöðu þar sem þau 
höfðu þegai- endurgreitt umtalsvert fé í tryggingar til innstæðueigenda í útibúum í London og 
Amsterdam „af fúsum og frjálsum vilja“ fyrir hönd Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta. 
Tryggingaisjóður innstæðueigenda og fjárfesta og íslenska ríkið voru í þeirri óvenjulegu stöðu að vera í 
samningaviðræðum um Ián sem voru til komin vegna þessarar útgreiðslu „af fúsum og frjálsum vilja“ til 
þess að axla ábyrgð samkvæmt tilskipun 94/19/EB um innlánstryggingarkerfi4. Með tilliti til þess (i) að 
féð hafði þegar verið greitt út, (ii) umsamin Brussel-viðmið voru tilkynnt hinn 17. nóvember 2008 og 
(iii) að krafa var gerð um að ísland lyki Icesave-Iánssamningunum til að eiga kost á lánum og stuðningi 
frá AGS og fleiri aðilum — er erfitt að fullyrða a ð , jafnræði hafi verið með aðilum meðan á 
samningaviðræðum stóð “ Að því sögðu voru ríkisstjómir Bretlands og Hollands mjög áfram um að 
ljúka Icesave-lánssamningunum til að eyða óvissu um hvernig þær Qárhæðir, sem greiddar höfðu verið 
út til innstæðueigenda í útibúum í London og Amsterdam, yrðu endurgreiddar. Enn fremur bendir 
tilhliðrunarsemi Hollands og Bretlands, þegar þau samþykktu helstu kröfur, sem mælt var fyrir um í 
lögum um ríkisábyrgð frá því í ágúst 2009, til þess að samningsstaða íslenska ríkisins hafí verið nógu 
sterk til að breyta lánskjörunum sér í vil í áframhaldandi lotu samningaviðræðnanna í september og 
október sem leiddi til undirritunar viðaukasamninga.

3. 2. spurning. Alit á áhrifum á hagsmuni íslenska ríkisins eða íslenskra aðila í kjölfarþeirrar stöðu að
möguleg málsókn íframtíðinni í Bretlandi um ágreining samkvœmt Icesave-samningnum lúti enskri 
löggjöf og lögsögu en ekki íslenskri löggjöf og lögsögu. UmjjÖllun í sliku áliti œtti einkum að taka til 
þess hvort samningsbundin ákvœði byggð á þessum grunni myndu valda því að lagaleg staða íslenska 
ríkisins eða íslenskra aðila, t-.d. Landsbanka Islands h f  og dótturfélaga hansyrði veikari og hvort 
lagaleg staða breska og hollenska ríkisins eða breskra og hollenskra aðilayrði sterkari.

Bæði breski lánssamningurinn og hollenski lánssamningurinn lúta enskum lögum og aðilarnir gangast 
undir lögsögu enskra dómstóla6. Ensk lög eru, sem alkunna er, eitt fyrsta valið þegar um er að ræða lög 
sem gilda um alþjóðlega lánssamninga, Orðspor enskra dómsstóla er afburðagott hvað varðar fæmi 
dómaranna og það úrval lögfræðiráðgjafa sem eru tiltækir viðkomandi aðilum þegar um er að ræða 
málsókn í alþjóðlegu deilumáli. Að okkar mati er því alls ekki óeðlilegt að velja enska löggjöf (og enska 
dómstóla til að skera úr ef ágreiningur ris) í tengslum við Icesave-lánssamningana. Enn fremur er það 
alvanalegt að lánveitandi sé sá aðili sem segir fyrir um hvaða íög eru valin (og hvaða dómstólar skera úr 
um ágreining) til að gilda um lánssamninginn þar sem lánaskiímálar koma fram.

Óhætt er að segja að ensk löggjöf sé talin vera réttarkerfi sem er vinveitt lánardrottnum. Þetta orsakast 
þó fyrst og fremst af meginreglum í enskri löggjöf sem varða tryggingar fyrir lánum í enskum rétti og 
gjaldþrotalögunum sem hafa áhrif á gjaldþrotameðferð fyrirtækja í Bretlandi. Ekki eru líkur á að þessi 
atriði skipti máli í tengslum við ícesave-lánssamningana vegna þess að þeir fela ekki í sér að lagðar séu 
fram tryggingar og ólíklegt er að islensku aðílarnir (Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta og 
íslenska ríkið) verði málsaðilar að gjaldþrotaskiptum í Bretlandi. Það að ensk lög hafi verið valin til að 
gilda um samningana mun því sennilega hafa áhrif á lausn ágreinings um málefhi á borð við: (i) hvort 
vanefndatilvik verður og lánsupphæð verði því tafarlaust gjaldfelld samkvæmt viðkomandi Icesave- 
lánssamningi eða Íi) túlkun annarra ákvæða lánssamninganna (t.d. hvort Bretland og/eða Holland hafi 
staðið við skuldbindingar sínar um að halda fund og ræða hvernig lánssamningunum skyldi breytt ef 
endurskoðun IMF hefði í för með að aðstæður breyttust.7

4 InnlciU í íslcnsk lög samkvæmt kröfum EES-samningsins mcð islenskum iögum nr. 98/1999 um mnstæðuíryggingar og tryggingarkcrfi fyiir fjárfcsta.

5 „Samkvæmt umsömdtt viðnúðumm ábyrgisl ístenska rlkið 'mnstcedur tryggðra iwstœðiteigenda Icesave-reikninga i sam m m i við lög á Evrópska 
ejhahagssvœðinu... Álliraðilar komuslað níðurstöóu um að lmsiœðulryggingatilskipunin haft verið fe lld  inn i EES-tðggjöfma isamrœmi við EES-samninginn 
og gildi hún þv í á íslandi með sama hœtti og hún gildir í aðildarrikjim Evrópusambandsins. "

6 Á hinn bóginn eigi bæöi breska og hollenska ríkið rétt á því að höfSa tnál vcgna ágreinings fyrir dónastóium 1 hvaða lögsagnarumdæmi scm þau kjósa.

7
Sjá 15. málsgrem í hollenska {ánssamninguumog 16. málsgrein i breska lánssamningnum.



Einn mikilvægasti þátturinn í breyttu lánssamningunum er sá möguleiki að Tryggingarsjóður 
innstæðueigenda og fjárfesta fái forgang að endurheimtum úr þrotabúi Landsbankans (sem hann getur 
notað til að greiða niður Icesave-lánin án þess að skipía endurheimtunum fyrst með Hollandi og 
Bretlandi á grundvelli jafhrétthárra krafna). Jafnvel þótt ensk lög gildi um ícesave-lánssamningana er 
kveikjan að því að réttindin fái þessa forgangsmeðferð annaðhvort ákvörðun íslensks dómstóls (sem 
stríðir ekki gegn ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins) eða ákvörðun slitastjómar Landsbankans á íslandi 
(sem er ekki vefengd fyrir íslenskum dómstóli).8 Þannig að jafhvel þótt ensk lög gildi um 
lánsskílmálana og endurgreiðslu þess, o.s.frv., ráðast lykilþættir þessa mikilvæga ákvæðis af 
ákvörðunum sem teknar eru á Islandi.

Erfitt er að svara þeirri spumingu hvort íslenskir aðilar séu 1 verri stöðu vegna þess að ensk lög voru 
valin (en ekki íslensk lög). íslenskir aðilar ættu því aðeins að vera í verri stöðu ef íslensk lög gefa kost á 
vömum í réttarágreiningi (sem tengist Icesave-lánssamningunum) sem ensk lög gera ekki. Til að fá svar 
við þessari spumingu þyrfti að gera samanburðarrannsókn á enskum og íslenskum lögum (hana höfum 
við ekki framkvæmt). Hins vegar myndi það koma okkur á óvart ef efoisleg niðurstaða samkvæmt 
íslenskum lögum yrði önnur en samkvæmt enskum iögum i tengslum við þýðingarmestu skilmála 
lánssamningsins (og túlkun á þessum helstu skilmálum).10

Einnig verður að hafa í huga að jafhvel þótt ríkisstjómir Holíands og/eða Bretlands fái úrskurð enskra 
dómsstóla þar sem gerð er krafa um að Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta eða íslenska ríkið 
greiði tafarlaust samkvæmt lánssamningunum verður að framfylgja slíkum úrskurði gagnvart 
Tryggingarsjóðnum eða íslenska ríkinu (eftir atvikum). Okkar skilningur er sá að Tryggingarsjóður 
innstæðueigenda og fjárfesta sé sjálfur undatiþeginn því að gert sé ijárnám í eignum hans eða að hann sé 
tekinn til gjaldþrotaskipta samkvæmt 17. gr. íslenskra laga nr. 98/1999. Á hinn bóginn hefiir íslenska 
ríkið fallið frá friðhelgisréttindum í lánssamningunum og því er fræðilegur möguleiki á því að hollenska 
eða breska ríkið gætu reynt að ganga að eignum íslenska ríkisins. Þó ber á það að líta að:

a) í viðaukasamningunum er staðfest sérstaklega að þótt fallið sé frá friðhelgisréttindum nái það 
ekki til eigna íslenska ríkisins sem njóta friðhelgi samkvæmt Vínarsamningnum,11 eigna 
íslenska ríkisins á íslandi sem það þarf nauðsynlega á að halda vegna hlutverks sins sem 
fullvalda ríki eða eigna Seðlabanka íslands.

8 Og e f  látið hefttr verið hjá líða að bera brigður á ákvörðunina sé það ekki vegna breytinga á isleaskum lögiim sem gerðar hafa verið eftir 9. júní 2009 sem gera 
erfiðara um vik eða útíloka að i»mt sé að vefengja ákvörðunina.

9 Samkvæmt Lex er „almenní viðurkennf að skv. íslenskum tögum séu aðilar að samningi bundnir „trúnaðarskyldu (e. principle o f  loyalty')1’ við gerð, framkvæmd 
og slit aamníngs. Ójóst er hversu víðtæk skuldbindisgin er en að öllu jöfiiu hefur hún í fi>r með sér að samingsaðiii verður, að víssu markí, að taka tillit til 
hagsmuna mótaðiíans. Þetta þýðir m.a. að e f vafi leikur á hvernig túíka beri samning þar sem kveðið er á um sameiginlegar skuldbindingar þá skulí ekki veija þá 
túlknn sem lciði tii ósanngjamrar niðurstöðu fyrir eion aðila heidur þá túlkun sem hentar best gagnkvæmu trausti miili aðilanna.” í enskum iögum er þessi 
hugmynd ekki ti!, í þessu tiijiti kann þetta að reyitast óhagstætt (slenska rikksu vegna þess að ensk lög giida um samninginn fremur en íslensk íög.

Við sjáum fyrir okkur þann mögulcika að mismunandi túlkun verði i tengslum við beiíingu tryggingarréttinda eða réttinda við gjaidþrot. Eins og kemur fram 
fyrr i þcssu brcfi erhius vegar talið óliklcgt að málefni afþessu tagi komi upp {tengslum við Iccsave-lánssamningana. Engar tryggingar hafa verið látnar í té.
Enn ftemur er það skiiningur okkar að Tryggingarsjóður innstæðueigenda og íjárfesta sé sjáJfur undanþeginn þvi að gert sd Qárnám í eignum faans eða harrn 
tekinn til gjaldþrotaskipta skv. 17. gr. íslenskra iaga nr. 1998/1999.

Bretiand er undirritunaraðili að Vinarsamningnum og tiltekin ákvæði Vinarsamningsins gilda scm lög í Bretiandi í krafti laga um forréttindi stjórnarerindrcka 
firá 1964. Meðal þessara ákvæða er 22. gr.Vínarsamningsins þar sem fram kcmur að „Sendiráðssvasðið (þ.e. sendiráðið), innbú og annað lausafé þar og ökutæki 
sendiráðsins, skuíu undanþegin leit, upptöku, haldi eða aðför.“ Breska ríkisstjómin hefur þó skv. 3. hluta laga um forréttindi stjómarerindrcka tfá 1964 áskilið sér 
þann rctt að aflurkalia þessi forrcttindi efheimariki viðkomandi sendiráðs (í þessu tilviki ísland) veitir breska sendiráðinu ckki sömu forréttindi og friðhelgi.



b) aðiiar hafa staðfest að ekkert [í samningunum (ath. þýð.)] sé til þess fallið að svipta íslenska 
ríkið yfírráðum eða hafí þau áhrif að svipta ísland yfirráðum yfir náttúruauðlindum sínum eða 
rétti sínum til að kveða á um nýtingu og skipan eignarhalds á þeim og

c) það væri mikið í fang færst fyrir Hoiland eða Bretland ef þau reyndu að ganga að íslenskum 
eignum á ísiandi (vegna þess að í neyðartilviki gæti Aiþingi sett ný iög sem hindruðu þetta e f 
nauðsyniegt reyndist að vemda ísienskar eignir).

4. 3. spurmng. Alit á áhrifum þess að hugsanleg endurskoðun fari fram og breyting gerð íframtíðinni á
evrópskri löggjöf um innlánatryggingakerfi eins og hún var í október 2008, ekki sist varðandi tryggingu 
heimaríkis á efni oggildi Icesave-lánssamninganna og skyldur islenska ríkisins eða íslenskra aðila 
samkvœmt Icesave-lánssamningimum. I  álitinu skal einkum fjallað um gildandi lagalegar 
skuldbindingar islenska ríkisins eða íslenskra aðila samkvœmt evrópskri löggjöf um 
innlánatryggingakerfi og áhrifþeirra á íslenska ríkið eða íslenska aðila.

í 3. gr. tilskipunar 94/19/EB um innlánatryggingakerfí segir: „Sérhvert aðildarríki skal tryggja að á 
yfirráðasvæði þess sé komið á einu eða fleiri innlánatryggingakerfum sem eru viðurkennd af 
s tjó m v ö ld u m í 4. gr. segir: „Innlánatryggingakerfi sem eru stofnsett og viðurkennd af stjómvöldum í 
aðildarríki samkvæmt 1. mgr. 3. gr. skulu ná til innstæðueigenda í útibúum er lánastofnanir hafa komið 
sér upp í öðrum aðildarríkjum.“ Lágmarkstrygging er ákveðin €20.000 (hækkuð í mars 2009 í 
€50.000).52

í 10. gr. segir: „Tryggingakerfm þurfa að geta fullnægt réttmætum kröfum innstæðueigenda varðandi 
ótiltæk innlán eigi síðar en þremur mánuðum frá þeim degi sem [lögbær yfirvöld hafa metið það svo að 
viðkomandi lánastofhun sé að þeirra dómi að sínni ekki fær um að endurgreiða innlánið og verði það 
ekki í náinni framtíð].“

ísland er aðili að EES-samningnum sem tók gildi 1994. Sem slíkur samþykkti ísland að vera bundið af 
tilskipun 94/19/EB og stofhaði Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta samkvæmt íslenskum 
lögum nr. 98 frá 1999 í þessum tilgangi.

I EB-tilskipuninni um innlánatryggingar er ekki skilgreint sérstakíega hvað felst í innlánatryggingakerfi 
eða kveðið beint á um að hvert ríki standi að baki eða ábyrgist skuldbindingar innlánatryggingakerfís i 
iögsögu sinni. Hins vegar er, eins og getið er hér að framan, kveðið á um það í 10. gr. að 
innlánatryggingakerfi verði að geta fullnægt kröfum varðandi ótiltæk innlán eígi síðar en þremur 
mánuðum frá því að komist var að þeini niðurstöðu að stofnunin, sem komin er í þrot, muni ekki geta 
endurgreitt innlánin.

Okkur barst beiðni um að veita álit okkar á áhrifum síðari breytinga á evrópskri löggjöf um 
innlánatryggingakerfi (einkum að því er varðar ríkisábyrgðir) á efhi og gildi ícesave-lánssamninganna 
(og skuldbindingar íslands samkvæmt þeím). Að okkar mati hefðu þær ekki áhrif á skuldbindingar 
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og Qárfesta (og ábyrgðarskuldbindingar íslands).13 Tryggingarsjóður 
innstæðueigenda og fjárfesta og ísland gera Icesave-lánssamningana til að endurspegla 
samningsskuldbindingar sínar um endurgreiðslu ijárins sem Bretland og Holland greiddu út. Þessi 
samningsskuldbinding er óháð (a) öðrum skuldbindingum Tryggingarsjóðs Ínnstæðueigenda og fjárfesta 
og íslands samkvæmt íslenskum lögum nr. 98 frá 1999 og EBS-samningnum um að endurgreiða 
Bretiandi og Hollandi tryggingargreiðslur til innstæðueigenda í útibúum í Amsterdam og London sem 
nema allt að €20.887 eða (b) breytingum á skilmálum EB-innlánatryggingakerfa sem kunna að vera 
gerðar i framtíðinni.14

12 Sjá tiiskipuu 2009/14/EB -  Aðildarríkjum ESB var gert aö hækka mörkin í €50.000 fyrir 30. júní 2009.

13 Við bendum t.d. á að Evrópusambandið hækkaöi lágmarkstryggingu innlánatryggingakcrfa í mars 2009 úr €20.000 í €50.000. Ekkcrt hcfttr komið fram (að 
oldcur sé kunnugt) sem bendir til þess að slík breyting hækkí afturvirkt, cða hafi á annan hátt áhrif á, skuldbitidingar Tryggingarsjóðs ianstæðueigenda og 
fjárfesta samkvæmt upphaflega íslenska tryggingakerfmu sem veitir tryggingavernd sem nemur allt að €20.887 á hverja kröfu.

14 í 2. gr. fiumvarpsins, scm nú liggur fyrir AJþingí, uro breytingar á lögum nr. 96/2009 er fjármálaráðberra Islands vissuiega falið að hefja viðræður við HoJland 
og Bretland efþar til bær úrskurðaraðiíi kemst að þeirri niöurstöðu (í samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins) að íslenska ríkinu hafi ekkt vcríð skylt að 
ábyrgjast skuldbindingar Tryggingarsjóðs innstæðueigenda. Þær viðræður myndu fjaíla umhugsanleg áhrifsiíkrar ákvftrðunar á leesave-iánssamningana og 
skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt þcim skjölum. Þetta var eiiœig viðurkennt í sameiginlegri yfirlýsingu ráðhcrra í október 2009. Hins vegar yrðu 
Bretland eða Holland á engan hátt lagalega skuldbundin til að breyta skuídbindingum íslenska ríkisins eða Tryggmgarsjóðs innstæðueigenda samkvæmt leesave- 
iánssamningunum í kjðlfar slikra samningaviðræðna.



Ef Icesave-lánssamningamir öðlast giidi (þegar skilyrði fyrir gildistöku -  þ.m.t. samþykki Alþingis -  
hafa verið uppfyllt) er það skoðun okkar að sammngsskuldbindingamar í lánssamningunum verði 
sjálfstæðar skuldbindingar. Þó að í enskum lögum fínnist meginregiur sem heimila, í 
undantekningartilvikum, að samningsaðili sé ieystur undan samningsskuldbindingum sínum,15 teijum 
við ekki líklegt að þessar meginreglur muni leysa Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta og 
ísland undan skuldbindingum sínum samkvæmt Icesave-iánssamningunum. Við teljum að þessu sé svo 
farið jafnvel þótt a) EFTA-dómstóll úrskurði að íslandi hafi ekki verið skyit að veita ríkisábyrgð (eða 
grípa til sambærilegra úrræða) vegna skuldbindinga Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta eða
b) breyting verði gerð síðar á evrópskri iöggjöf um innlánatryggingakerfí.

5. 4. spurning. Alit á hugsanlegum lagalegum afleiðingumþess að tafir verði á endanlegu samþykki
draga aðfrumvarpi um ríkisábyrgð vegna lcesave-lána frá  19. oktöber 2009 um breytingu á lögum nr. 
96/2009 (Icesavefrumvarpinu) og/eða aðþau verði ekki samþykkt afAlþingi sem íslensk lög. Einkum 
skal í álitinu metið, með skírskotun til slíkra aðstceðna, hver sé ákjósanlegasta leiðin fram á við fyrir 
alla viðkomandi aðila til að íeiða Icesave-málið farsœllega til lykta.

í Icesave-lánssamningunum er kveðið á um rétt Bretlands og Hollands til að segja sig frá þeim ef 
skilyrði fyrir gildistöku (þ.m.t. samþykki Alþingis) hafa ekki verið uppfyllt fyrir 30. nóvember 2009.
Þar eð þessi dagsetning er nú þegar liðin gætu Bretiand og/eða Holiand fræðilega séð rift samningnum. 
Hins vegar virðist þeim vera lítill ávinningur í því á meðan einhverjar líkur eru á að samþykki fáist.

Ef Alþingi samþykkir ekki frumvarpið og lánssamningarnir koma ekki tii framkvæmda erum við í sömu 
stöðu og haustið 2008. Holland og Bretland hafa greitt innstæðueigendum í útibúunum í London og 
Amsterdam út fé. Þau munu segjast hafa gert það „fyrir hÖnd“ Tryggingasjóðs innstæðueigenda af því 
að sjóðurinn stóð ekki við skuldbindingar sínar samkvæmt íslenskum lögum nr. 98 frá 1999. Hvað sem 
öðru líður hafa innstæðueigendur í útibúunum í London og Amsterdam (að því er okkur skilst) framseit 
breska tryggingarsjóðnum í Bretlandi og Seðlabanka Hollands, eftir því sem við á, allar kröfur sínar á 
hendur Landsbankanum og Tryggingasjóði innstæðueigenda — þannig að breski tryggingarsjóðurinn og 
Seðlabanki Hollands munu eiga rétt á að leggja fram kröfur á hendur Tryggingasjóði innstæðueigenda 
með því að setja sig í spor einstakra innstæðueigenda og krefjast tryggingargreiðslu frá sjóðnum með 
tilstyrk framsalsins.

Erfitt er að spá fyrir um hvað það hefði í för með sér ef Alþingi felldi frumvarpið. Án efa yrði áfram 
mikill diplómatískur þrýstingur á ísland, af hálfu samfélags þjóðanna, um að endurskoða afstöðu sína. 
Hugsanlega myndu Bretland og Holland leita úrskurðar dómstóls til að fá staðfestingu á 
skuldbindingum Tryggingasjóðs innstæðueigenda og íslands um að endurgreiða féð sem 
innstæðueigendum í Amsterdam og Lundúnum var greitt fyrir þeirra hönd.

_ ̂  örfáum sjaidgajfum tilvikum getur aðili að sanmiogi samkvæmt enskuiB löguin komist undan skuldbindingutn sínum samkvænit þcim samniijgi e f haon getur 
sýnt fram á að þær hafi komist ian í samnmginn fyrir lögfræðileg mistök. I því tiiviki yrðu færö rök fyrir því að Island hafi gerst aðili að lánssamningnum og íagt 
fram tryggmgamar þar eð það hafi „ranglcga'1 áiyktað“ að það væri iagaleg skylda þess að tryggja að Tryggingasjóður innstæðucigenda greiddi 
irmstæðueigeadutn í útibúum Landsbankans í Amsterdam og London trygginguna. Við höfum ekki kannað stöðuna tii hiítar ea  teljum ólíklcgt að slík rok af 
Islands hálfú myndu bera árangur. 1 ákvörðun iávarðadeildar breska þingsjns frá árinu 2006 (Deutsche Morgao Grenfeli Group gegn ríkisskattstjórum) varð 
niðurstaðan sú að c f kröfuhafa gnmaði að honuro baeri ckkt lagaleg skylda til að greiða —  en grciddi engu að síður, gseti kröfúhafiön ekki reynt að endurheimta 
greiðsluna e f  i Ijós kæmi síðar að honum bæri ekki lagaleg skylda til að greiða. í  Icesave-málinu mun ísland ieggja fram ábyrgðina og taka á sig samsingsskyldu 
samkvasmt henni etida þótt umræður hafl átt sér stað um það hvort það ísiandi hafi verið skyit frá öndverðu eða ekki að styðja skuidbindingu Tryggingarsjóðs 
iiinstæöueigenda um greiðslu tryggingar.



í niðurstöðu slíks dóms (væri hann Bretlandi og Hollandi í hag) gæti mögulega falist skylda til 
endurgreiðslu með skilmálum sem væru meira íþyngjandi fyrir ísland en þeir sem Icesave- 
lánssamningamir fela í sér — til dæmis á þann veg að féð beri að greiða að fullu tafarlaust.16

Auk þess er sú áhætta vitaskuld fyrir hendi að fjárhagslegur viðbótarstuðningur, sem 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og fleiri hafa heitið, dragist eða fáist alls ekki.

Að lokum, ef a) sýnt er fram á að Tryggingarsjóði innstæðueigenda og íslandi beri lagaleg skylda til að 
endurgreiða Bretlandi og Hollandi og b) ísland gerir ekki samkomulag við Bretland og Holland (sem er 
fullnægjandi að mati þessara tveggja ríkja) um að endurgreiða það fé, sem greitt heftir verið, hefor 
ísland vanrækt greiðsluskuldbindingar sínar gagnvart tveimur af helstu lánardrottnum sínum. Þetta mun 
hafa í för með sér allar þær afleiðingar sem vanefhdir ríkis á greiðslum geta haft að því er varðar stöðu 
íslands í samfélagi þjóðanna, getu þess til að afla íjár í framtíðinni og möguleikann á að slík vanskil á 
greiðslu gætu valdið afleiddum vanefhdum á skuldabréfum og öðrum gerningum sem ísland hefur 
fengið lánaða peninga samkvæmt.57

6. Trúnaðarkvöð: Þetta bréf lýsir skoðunum okkar á lagalegum réttindum og skuldbindingum
Tryggíngarsjóðs innstæðueigenda og íslands samkvæmt Icesave-Iánssamningunum. Það kann því að 
reynast Tryggingarsjóði og/eða íslandi í óhag ef þetta álit er birt eða greint er frá því á annan hátt utan 
Alþingis.

Við teljum að Bretland og Holland kunni að grípa til tvenns konar málsóknar. í fyrsta lagi er hugsanlegt 
að breski tryggingarsjóðurinn og Seðlabanki Hollands höfði mál á hendur Tryggingarsjóði 
innstæðueigenda.

(Okkur skiíst að breski tryggingarsjóðurinn og Seðlabanki Hollands hafí fengið framseldan rétt vegna 
krafna innstæðueigendanna á hendur Landsbankanum og Tryggingarsjóði innstæðueigenda.) í öðru lagi 
gæti orðið um að ræða sérstakt skaðabótamál sem höfðað yrði gegn íslenska ríkinu (að því gefnu að 
Tryggingarsjóður innstæðueigenda geti ekki staðið við greiðslu) vegnaþess að það hafi ekki innleitt á 
tilhlýðilegan hátt kröfurnar x tilskipuninni um innstæðutryggingar eins og mælt er fyrir um í skilmálum 
EES-samningsins. Síík krafa yrði svonefhd „Francövich“-krafa.

(Það er bráðabirgðamat okkar að líklegt sé að slík mál yrði að höfða fyrir íslenskum dómstólum — en 
við yrðum að rannsaka málið miklu betur til að fá staðfestingu á því hvort mat okkar í því efni sé rétt).

16 innstæðueigenda og/eöa íslandi í óhag e f þetta álít er birt eða greint er frá því á annau hátt utan Alþíiigis.

Við teljum að Bretland og Holland kunni að grípa til tvenns konar málsóknar. í fyrsta lagi er hugsanlegt að brcski tryggingarsjóðtirinn og Seðlabanki Hollands 
höfði mál á hendur Tryggingarsjóði insstæðueigenda.

(Okkur skilst að breski tryggingarsjóðurian og Scðlabanki Holiands hafí fengið fraraseidan rétt vegna krafoa innstæðueigendaruia á hendur Landsbankanum og 
Tryggingarsjóði innstæðueigenda.) í öðru iagi gæti orðið um að rœöa serstakt skaðabótamál sem höföað yrði gegti isienska ríkinu (að því gcfnu að 
Tryggingarsjóður innstæðueigenda geti ekki staðíð við greiðsiu) vegna þess að það hafi ekki ínnleitt á íílbiýöíiegan hátt krö&rnar i tilskipuntnni um 
innstæðutryggingar cins og mælt er íyrir um í skilmáium EES-samningsins. Slík krafa yrði svoncfnd „Francovichu-krafa.

(Það er bráðabirgðamat okkar að líklegt sé að sltk mál yrði að höfða fyrír islcnskum dómstólum en við yrðum að rannsaka málíð miklu bctur til að fá 
staðfestingu á þvi hvort mat okkar i þvf efiii sé rctt).

Árið 1997 sendi EFTA-dómstóliim frá sér ráðgefandi áiit (jafngildir dómi) í máii Erlu Maríu Svcinbjömsdóítur E-9/97 þar sem fram kcmur aö meginreglan um 
skaðabótaábyrgö ríkisins vegna þess að tilskipun er ekki innicidd (Francovich-krafa) gíldir líka í iögum EES.

Enda þótt héraðsdómor Reykjavíkur sé strangt ti! tckið ckki bundinn af ráðgefandi áiiti EFTA-dómstólsins gerum viö ráð fyrir að í sllku máii myndi héraðsdómur 
fylgja úrskurðinum í raáli E-9/97 og komast að þcirri niðurstöðu að hugsanicg skaðabótaábyrgð ríkisins vegna þess að tílskipun ESB er ekki innSeidd á réttan hátt 
sé fyrir hendi samkvæmt lögum EES.

í stuttu raáli eru skilyrðin fyrir skaöabótaábyrgð rikisins þessi:

(1) tilgangurinn með viökomandi tilskipun verður að vera sá að veita einstakiingum réttindi og efnið skai vera unnt að lesa út úr ákvacöum
tilskipunariimar,

(2) brot viðkomandi rikis verður aö vera nægilcga aivarlegt,

(3) orsakatengsl verða aö vera fyrir hendi miiii brots ríkisins á skyldum sínum og tjóns og missis tjónþola.

Að því er varðar fyrsta skilyrðið myndi Brctland/HölSand i þessu tilviki þurfa að sýna fram á að nauðsynlegt heföi vcrið að inniciða tilskipun 94/19/EB á þann 
hátt aö íslandi bæri skilyröisiaus skyida til að starfrækja innlánstryggingakerfi sem tryggði lágmarkstryggingu að uppbæð 20 000 evrur.

Héraðsdómur kymii að óska cflir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins mcð nánari úííistun á þessari spurningu. Héraðsdómi er heimiit að óska þcssa sarakværot 34. 
gr. samningsins milli EFTA-rikjanna um stofhun eftirlitsstofnunar og dómstóls.

í ööru lagi yrði Brctíand/Holiand að sýna fram á að brot íslands vscri nægiiega aivarlegt tii að réttlæta skaðabótaábyrgð ríkisins. Þetta álitae&i gæti eitmig gcfið 
tilefiii ti! að óska eftir ráðgefandi áliti. Góð rök kunna að vera fyrirhendi tii aö sýna fram á að brotið sé nægilega alvarlegt. Hins vegarþyrfti að skoöa 
dómaframkvæmdina mun betur til að unnt væri að veiía betur rökstutt áiit að því er þctta atriði varðar. í þriðja lagi sjáum við fátt því til fyrirstöðu, að því er 
varöar orsakasamband, að þetta skíiyrði sé uppfyllt þar eð ijóst er að innstæöucigendur fengu ckki bætur vegna þcss að kcrfið virkaði ekki sem skyldi.
17 ísland yrði í sömu stöðu og Mexíkó 1914 og 1982, Argentína 1956 og 2002, Rússland 1998 ogTyrkland 2001.



Árið 1997 sendi EFTA-dómstóllirm frá sér ráðgefandi álit (jafngildir dómi) í máli Erlu Maríu 
Sveinbjörnsdóttur E-9/97 þar sem fram kemur að meginreglan um skaðabótaábyrgð rikisins vegna þess 
að tilskipun er ekki innleidd (Francovich-krafa) gildir líka í lögum EES.

Enda þótt héraðsdómur Reykjavíkur sé strangt til tekið ekki bundinn af ráðgefandi áliti EFTA- 
dómstólsins gerum við ráð fyrir að í slíku máli myndi héraðsdómur fylgja úrskurðinum í máli E-9/97 og 
komast að þeirri niðurstöðu að hugsanleg skaðabótaábyrgð ríkisins vegna þess að tilskipun ESB er ekki 
innleidd á réttan hátt sé fyrir hendi samkvæmt lögum EES.

í stuttu máli eru skilyrðin fyrir skaðabótaábyrgð ríkisins þessi:

(1) tilgangurinn með viðkomandi tilskipun verður að vera sá að veita einstaklingum réttindi og 
efhið skal vera unnt að lesa út úr ákvæðum tilskipunarinnar,

(2) brot viðkomandi ríkis verður að vera nægilega alvarlegt,

(3) orsakatengsl verða að vera fyrir hendi milli brots ríkisins á skyldum sínum og tjóns og missis 
tjónþola.

Að því er varðar fyrsta skilyrðið myndi Bretland/Holland í þessu tilviki þurfa að sýna fram á að 
nauðsynlegt hefði verið að innleiða tilskipun 94/19/EB á þann hátt að íslandi bæri skilyrðislaus skylda 
til að starfrækja innlánstryggingakerfi sem tryggði lágmarkstryggingu að upphæð 20 000 evrur.

Héraðsdómur kynni að óska eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins með nánari útlistun á þessari 
spumingu. Héraðsdómi er heimilt að óska þessa samkvæmt 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna 
um stofnun eftirlitsstofhunar og dómstóls.

í öðm lagi yrði Bretland/Holland að sýna fram á að brot íslands væri nægilega alvarlegt til að réttlæta 
skaðabótaábyrgð ríkisins. Þetta álitaefni gæti einnig gefið tilefhi tii að óska eftir ráðgefandi áliti. Góð 
rök kunna að vera fyrir hendi til að sýna fram á að brotið sé nægilega alvarlegt. Hins vegar þyrfti að 
skoða dómaframkvæmdina mun betur til að unnt væri að veita betur rökstutt álit að því er þetta atriði 
varðar. í þriðja lagi sjáum víð fátt því tíl fyrírstöðu, að því er varðar orsakasamband, að þetta skilyrði sé 
uppfyllt þar eð ljóst er að innstæðueigendur fengu ekki bætur vegna þess að kerfið virkaði ekki sem 
skyldi.

ísland yrði í sömu stöðu og Mexíkó 1914 og 1982, Argentína 1956 og 2002, Rússland 1998 og 
Tyrkland 2001.

Það er von okkar að álitið taki til þeirra atriða sem spumingamar snúast um. Ef frekari skýringa eða 
viðbótar við þetta álit er óskað munum við fúslega verða við því.

Virðingarfyllst,

LL-P
Ashurst LLP


