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Reykjavík, 13. maí 2011.

Umsögn laganefndar LMFÍ um frumvarp tll laga um breytingu á lögum nr. 161/2002 um 
íjármálafyrirtæki, með síðari breytingum. 139. iöggjafarþing, þskj. 1215-696. Mái.

Laganefnd LMFÍ hefur fengið haft framangreint frumvaip til umsagnar. í frumvarpinu er meðal 
annars mælt fyrir um breytingar á ákvæðum er varða eigið fé, stórar áhættur, verðbréfun o.fL Þá 
er með frumvarpinu lagt til bann við að lögmenn sem sitji í stjómum fjármálafyrirtækja sinni 
lögmannsstörfum fyrir önnur íjármálafyrirtæki. Laganefiid telur umrætt ákvæði gefa tilefni til 
eftirfarandi athugasemda.

í greinargerð með frumvarpinu segir um 5. gr. þess að Fj ármálaeftirlitinu hafi borist talsverður 
fjöldi fyrirspuma varðandi störf lögmanna sem sitja í stjöm fj ármálafyrirtækj a en gildandi lög 
leggi fortakslaust bann við því að stjómarmenn sinni lögmannsstörfum fyrir aðra eftirlitsskylda 
aðila. Ljóst sé að ekki þyki þörf á jafn víðtæku banni og gildi um starfsmenn fjármálafyrirtækja 
og endurskoðendur, þar sem hættan á hagsmunaárekstrum sé augljóslega minni varðandi 
lögmenn. Sé því lögð til sú breyting á ákvæðinu að bannið verði einungis látið ná til 
lögmannsstarf fyrir önnur fjármálafyrirtæki, Samkvæmt þessu muni lögmanni sem situr í stjóm 
fjármálafyrirtækis verða óheimilt að sinna hvers kvns störfum í þágu annars fjármálafyrirtækis.

I 2.gr. frumvarpins er að finna svohljóðandi skilgreingu á fjármálafyrirtæki:

Fjármálafyrirtœki: Viðskiptabanki, sparisjóður, lánafyrirtæki, rafeyrisfyrirtæki,
verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlun eða rekstrarfélag verðbréfasjóða sem fengið hefur 
starfsleyfi skv. 6. gr. sbr. 4. gr.

Það leiðir af framangreindu að lögmaður sem tekur sæti í stjóm eða varastjóm fyrirtækis sem 
fellur undir framangreinda skilgreiningu er meinað að sinna hvers kyns lögmannsstörfum fyrir 
annað fjármálafyrirtæki. Til að mynda er þannig lagt fortakslaust bann við því að varamaður í 
stjóm rekstarfélags verðbréfasjóðs vinni einstaka álitsgerð eða verkefni fyrir t.d. sparisjóð eða 
rafeyrisfyrirtæki án þess að nokkuð bendi til þess að slíkt verkefni sé til þess fallið að valda 
hagsmunaárekstrum. Laganefnd telur svo fortakslaust bann leiði í raun til þess að lögmenn fáist 
ekki til að taka sæti í stjóm smærri fjármálafyrirtækja án þess þó að af greinargerð verði ráðið að 
það sé tilgangur ákvæðisins enda segir þar að hættan á hagsmunaárekstrum sé augljóslega minni 
að því er varðar lögmenn.

Laganefhd vísar til þess að lögmenn eiga skylduaðild að Lögmannafélagi íslands sem bæði hefor 
sett sér siðareglur og starfrækir úrskurðamefnd skv. lögmannalögum nr. 77/1998. Má því 
almennt ætla að lögmenn gæti að hæfi sínu til að fara með einstök mál vegna hagsmunaárekstra 
enda sæta brot gegn siðareglum félagsins viðhlítandi viðurlögum. Verður því ekki séð að 
nauðsyn beri til þess að mæla fyrir um svo fortakslaust bann við því að lögmenn sem sitja í stjóm 
fj ármálafyrirtækis geti tekið að sér einstaka lögmannsstörf fyrir önnur slík fyrirtæki né að slík 
regla samrýmist meginreglum um meðalhóf.





Með vísan til framangreinds leggst laganefhd gegn því að frumvarpið verði samþykkt eins og 
það er lagt fyrir og hvetur til endurskoðunar á ákvæði 5. gr. þannig að ekki verði um fortaklaust 
bann að ræða heldur miðað við að ekki sé heimilt að sinna lögmannsstörfum fyrir önnur 
fjármálafyrirtæki ef hagsmunaárekstrar eru sannarlegir eða líklegir.

Virðingaifyllst,

F. h. Laganefndar Lögmannafélags íslands

Eva B. Helgadóttir, hrl.




