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Efni: Umsögn laganefndar L.M.F.Í. um 396. mál, þskj. 542, 145. löggjafarþing 2015-2016,
Frumvarp til laga um vátryggingastarfsemi.

Laganefnd Lögmannafélags Íslands hefur farið yfir ofangreint frumvarp og telur rétt að koma á 
framfæri eftirfarandi ábendingum.

I. Almenn atriði

Svo sem fram kemur í athugasemdum við frumvarpið byggist það á tilskipun 2009/138/ESB um 
stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) („Solvency II 
tilskipunin“), sem tekin var upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið („EES“) með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 11/2011 þann 1. júlí 2011

Solvency II tilskipunin kveður á um fulla samræmingu innan aðildarríkja EES og er lítið svigrúm til þess 
að hafa ákvæðin á annan hátt í frumvarpinu en tilskipunin sjálf kveður á um.

Vakin er sérstök athygli á að nokkur ákvæði frumvarpsins virðast ekki eiga sér beina stoð í tilskipuninni 
og því viðbót miðað við ákvæði tilskipunarinnar, s.s. 3. mgr. 9. gr., 3. málsl. 3. mgr. 42. gr., 51. gr., 64. 
gr. og 1. og 2. málsl. 4. mgr. 70. gr. frumvarpsins. Að mati laganefndar, ber að nefna almennt, í ljósi 
þess að stefnt sé að fullri samræmingu innan aðildarríkja EES, að varhugavert geti verið að setja 
strangari reglur hér á landi en í öðrum EES ríkjum sem kunni, í einhverjum tilvikum, að geta raskað 
samkeppni á innri markaðnum. Æskilegt sé því að rök fyrir slíku séu skoðuð sérstaklega og til hlítar.

II. Athugasemdir við einstakar greinar

2. mgr. 55. gr. Skýrsla um gjaldþol og fjárhagslega stöðu. Undanþáguákvæði.

Ákvæði 54. gr. frumvarpsins varðar skýrslu vátryggingafélags um gjaldþol og fjárhagslega stöðu, og 
55. gr. er undanþáguákvæði frá því ákvæði. Í 2. mgr. 55. gr. frumvarpsins er kveðið á um eftirfarandi: 
„Fjármálaeftirlitið getur heimilað vátryggingafélagi að nota eða vísa til opinberrar birtingar upplýsingum  
sem birtar eru á grundvelli lagaskyldu að því gefnu að þæ r upplýsingar jafngildi lágmarkskröfum skv.
1. mgr. 54. gr.“ Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að ákvæðin tvö séu í 
samræmi við 51. og 53. gr. tilskipunarinnar. Bent er á að í Solvency II tilskipuninni kemur fram í 3. mgr. 
53. gr. að þetta eigi að vera heimilt1.

Virðist því um einfalda villu við innleiðingu að ræða sem bent er á að ætti að leiðrétta.

61. gr. Viðmið. (Virk eignarhlutdeild)

Í 61. gr. frumvarpsins er lagt til að Fjármálaeftirlitið („FME“) leggi mat á hvort sá sem hyggst eignast 
eða auka við virkan eignarhlut sé hæfur til að eiga eignarhlutinn með tilliti til heilbrigðs og trausts

1Í 3. mgr. 53. gr. tilskipunarinnar kemur eftirfarandi fram: „Eftirlitsyfirvöldskulu heimila vátryggingafélögum, þ.m.t. 
endurtryggingafélögum, að nota eða vísa til opinberra yfirlýsinga sem eru í samræmi við önnur laga- og reglugerðarskilyrði, að 
því marki sem þessar yfirlýsingar jafngilda upplýsingunum sem gerð er krafa um skv. 51. gr, bæði hvað varðar eðli þeirra og 
umfang.
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reksturs vátryggingafélags. Við mat skal FME hafa hliðsjón af tilgreindum atriðum, m.a. eftirfarnandi í 
5. tölul.: „Stærð þess hlutar eða atkvæðisréttar sem sá sem hyggst eignast eða auka við virkan 
eignarhlut hyggst fjárfesta í.“ Í athugasemd með greinargerð með frumvarpinu, nánar tiltekið 
skýringum við 61. gr. kemur m.a. fram að: „Greinin er í  samræmi við 59. gr. tilskipunar 2009/138/EB og 
er efnislega samhljóða 43. gr. núgildandi laga, að því undanskildu ...“

Vakin er sérstök athygli á því að í Solvency II tilskipuninni eru í 1. mgr. 59. gr. tilgreind nokkur viðmið 
sem líta ber við mat á hæfi fyrirhugaðs yfirtökuaðila. Engin þeirra viðmiða virðast lúta að stærð 
viðkomandi hlutar eða atkvæðisréttar, en samkvæmt 2. mgr. ákvæðisins geta eftirlitsyfirvöld ekki 
andmælt fyrirhugaðri yfirtöku nema gildar ástæður liggi fyrir á grundvelli viðmiðanna eða 
upplýsingarnar sem fyrirhugaður yfirtökuaðili hafi verið ófullnægjandi. Jafnframt kemur fram í 3. mgr. 
sama ákvæðis tilskipunarinnar að aðildarríki skuli ekki setja nein skilyrði fyrirfram hvað varðar hlutfall 
eignahlutdeildar sem verður að yfirtaka né heimila eftirlitsyfirvöldum sínum að kanna fyrirhugaða 
yfirtöku m.t.t. hagrænna þarfa markaðarins.2

Svo virðist sem viðkomandi 5. töluliður kunni að brjóta í bága við fyrrgreint ákvæði tilskipunarinnar. 
Leggur laganefnd til að innleiðing þessa ákvæðis verði tekið til skoðunar.

68. gr. Ráðstafanir tengdar virkum eignarhlut.

Í 1. mgr. 68. gr. frumvarpsins er kveðið á um að sé það mat FME að sá aðili sem eigi virkan eignarhlut 
í vátryggingafélagi og fari hann þannig með hlut sinn að það skaði heilbrigðan og traustan rekstur 
þess, beri FME að grípa til viðeigandi ráðstafana. Þær ráðstafanir eru tilgreindar í þremur stafliðum. Í
2. og 3. tl. 1. mgr. 68. gr. frumvarpsins er þannig gert ráð fyrir því að FME geti lagt fyrir viðkomandi 
vátryggingarfélag að grípa til ráðstafana sem draga úr skaðlegum áhrifum hluthafa, og getur FME 
einnig lagt fyrir stjórn að boða til hluthafafundar vegna þess, þar sem háttsemi hluthafans skal tekin 
fyrir.

Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpinu, nánar tiltekið í skýringum við 151. gr. frumvarpsins 
kemur fram að: „Greinin byggist á 52. gr. gildandi laga og fja lla r um ráðstafanir sem Fjárm álaeftirlitið  
getur grip ið til e f aðili sem á virkan eignarhlut í  vátryggingafélagi fe r  þannig með hlutinn að skaði 
heilbrigðan og traustan rekstur félagsins. Sambærilegt ákvæði er í 62. gr. tilskipunar 2009/138/EB.“

Vakin er athygli á því að í 1. mgr. 62. gr. Solvency II tilskipunarinnar er mælt fyrir um eftirfarandi:

Aðildarríkin skulu krefjast þess að þegar áhrif þeirra aðila sem um getur í 57. gr. eru líkleg til að ganga 
gegn traustri og varfærinni stjórnun vátrygginga- eða endurtryggingafélags skuli eftirlitsyfirvöld í 
heimaaðildarríki þess félags þar sem sóst er eftir virkri eignarhlutdeild eða hún aukin, grípa til viðeigandi 
ráðstafana til að binda enda á það ástand. Slíkar ráðstafanir geta t.d. verið lögbann, viðurlög gagnvart 
stjórnendum og forstöðumönnum eða svipting atkvæðisréttar sem fylgir hlutabréfum þeirra hluthafa og 
aðila sem um ræðir.

Vart verður talið að 2. og 3. tl. 1. mgr. 68. gr. séu sambærileg ofangreindri grein Solvency II 
tilskipunarinnar. Laganefnd leggur til að ákvæðið verði endurskoðað í ljósi þess að það á sér ekki stoð 
í ákvæðum tilskipunarinnar, Jafnframt að skoðað sé hvort rétt sé að tilgeina þau atriði sem nefnd eru í 
dæmaskyni í 1. mgr. 62. gr. tilskipunarinnar í sjálfum lagatextanum.

1. mgr. 150. gr. Ákvörðun um slitameðferð.

Í ákvæði 150. gr. frumvarpsins er lagt til að FME taki ákvörðun um að hefja slitameðferð 
vátryggingafélags, þar á meðal útibús þess í öðru aðildarríki. Ákvörðunin sé óháð því hvort að beiðni 
hafi verið lögð fram um endurskipulagningu fjárhags vátryggingafélag eða úrskurður upp kveðinn um 
það.

Hér er þannig gert ráð fyrir því að kröfu um slit vátryggingafélaga verði ekki beint til dómstóla.

Að íslenskum rétti þarf almennt að leita atbeina dómstóla þegar fara þarf fram á gjaldþrotaskipti 
félaga.3 Krafa um slit fjármálafyrirtækis fer þá eftir 3. mgr. 101. gr. laga nr. 161/2002 um

2 2. Ákvæði 59. gr. tilskipunarinnar hljóðar svo: „Eftirlitsyfirvöld geta ekki andmælt fyrirhugaðri yfirtöku nema fyrir því liggi gildar 
ástæður á grundvelli viðmiðananna sem sett eru fram í 1. mgr. eða ef upplýsingarnar sem fyrirhugaður yfirtökuaðili veitir eru 
ófullnægjandi." 3. mgr. hljóðar þá svo: „Aðildarríki skulu hvorki setja nein skilyrði fyrirfram hvað varðar hlutfall eignarhlutdeildar 
sem verður að yfirtaka né heimila eftirlitsyfirvöldum sínum að kanna fyrirhugaða yfirtöku m.t.t. hagrænna þarfa markaðarins."
3 Sbr. t.d. 66. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl.
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fjármálafyrirtæki, en þar kemur fram að beina skuli kröfu um slit fjármálafyrirtækis til héraðsdóms og að 
um hana fari fyrir dómi eins og kröfu um gjaldþrotaskipti.4

Í almennum athugasemdum kemur fram að: „Ákvæði kaflans hafa verið gerð ítarlegri en gildandi 
ákvæði um slitameðferð og eru í  samræmi við „Solvency II“ tilskipunina en einnig eru ákvæðin 
samræmd ákvæðum um slitameðferð í  lögum um fjármálafyrirtæki að því marki sem unnt er. Meðal 
nýmæla er að tiltekið er að Fjármálaeftirlitið taki ákvörðun um að hefja slitameðferð og á hvaða 
forsendum unnt er að óska eftir að vátryggingafélag verði tekið til slita." Í athugasemd með greinargerð 
með frumvarpinu, nánar tiltekið skýringum við 150. gr. kemur fram að ákvæði 150. gr. frumvarpsins sé 
„í samræmi við 273. gr. tilskipunar 2009/138/EB og kveður á um að Fjármálaeftirlitið taki ákvörðun um 
að hefja slitameðferð vátryggingafélags."

Vakin er athygli á því að í Solvency II tilskipuninni virðist ekki kveðið á um hvernig fara eigi með 
ákvörðun um að hefja slitameðferð, heldur virðist aðildarríkjum eftirlátið að ákveða hvernig það 
samrýmist best landsrétti, sbr. 1. mgr. 273. gr. og 274. gr. tilskipunarinnar, sem hljóða svo:

1. mgr. 273. gr. Lögbær yfirvöld heimaaðildarríkis skulu ein hafa heimild til þess að taka ákvörðun um að hefja 
slitameðferð vátryggingafélags, þ.m.t. útibúa þess í öðrum aðildarríkjum. Þessa ákvörðun má taka þótt ekki hafi 
verið gerðar endurskipulagningarráðstafanir eða í kjölfar þess að þær eru samþykktar.
2. mgr. 273. gr. Ákvörðun varðandi upphaf slitameðferðar vátryggingafélags, þ.m.t. útibúa þess í öðrum aðildarríkjum, sem 
sambvkkt er í samræmi við löagjöf heimaaðildarríkis, skal viðurkennd án frekari formsatriða í öllu Bandalaginu og gilda þar 
jafnskjótt og ákvörðunin tekur gildi í aðildarríkinu þar sem slitameðferðin hefst.
3. mgr. 273. gr. Lögbær yfirvöld heimaaðildarríkis skulu gera eftirlitsyfirvöldum bess aðildarríkis tafarlaust kunnugt um þá 
ákvörðun að hefja slitameðferð áður en til hennar kemur, ef því verður við komið, en e f það tekst ekki um leið og 
slitameðferð er hafin.

Annars vegar eru lögbær yfirvöld skilgreind sérstaklega í 2. mgr. 268. gr. tilskipunarinnar. Annað 
hugtak er eftirlitsyfirvöld. Breytingar á upphafi slitameðferðar vátryggingafélaga þannig að FME taki nú 
ákvörðun um slit, eiga sér ekki sérstaka stoð í ákvæðum tilskipunarinnar..

Laganefnd telur að mjög sérstök og veigamikil rök þurfi til að koma til að réttlæta þá 
grundvallarbreytingu á núgildandi lagaskipan sem felur í sér að dómstólar kveða upp úr um 
slitameðferð svo sem fjármálafyrirtækja en ekki eftirlitsstofnanir framkvæmdavaldsins. Umrædd 
breyting sem hér er lögð til byggir t.a.m. ekki beint á ákvæðum Solvency II tilskipunarinnar sem vísar 
einungis til lögbærra yfirvalda í þessu samhengi.

151. gr. Skilyrði og upphaf slitameðferðar.

Í ákvæði 1. mgr. 151. gr. frumvarpsins er lagt til að vátryggingarfélag verði ekki tekið til slita nema að 
uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Ekki er tiltekið í gildandi lögum hverjir geta óskað eftir að 
vátryggingafélag sé tekið til slita og á hvaða forsendum, og er ákvæðið því nýmæli. Í athugasemdum í 
greinargerð með frumvarpinu, nánar tiltekið í skýringum við 151. gr. frumvarpsins kemur fram að: 
„Horft var til sambærilegs ákvæðis 101. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. ... Ákvörðun um að 
slíta vátryggingafélagi er tekin a f Fjármálaeftirlitinu og eru reglur um hvenær vátryggingafélag skuli 
tekið til slita í  ákvæðinu. Ákvæði gjaldþrotalaga eiga því ekki við um upphaf slitameðferðar á 
vátryggingafélagi. “

Vakin er athygli á því að í 1. mgr. 101. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki kemur sérstaklega 
fram að: „Bú fjármálafyrirtækja verður ekki tekið til gjaldþrotaskipta eftir almennum reglum."

Laganefnd telur að hér beri að gæta samræmis við ákvæði laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og 
að sömu grundvallarreglur eigi við um slitameðferð vátryggingafélaga og gilda um slitameðferð 
fjármálafyrirtækja. Hin innleidda tilskipun takmarkar ekki slíka ráðstöfun, sbr. ofangreind umfjöllun.

169. gr. Sektir eða fangelsi.

Í 2. tl. 1. mgr. 169. gr. frumvarpsins, er kveðið á um að brot á 2. mgr. 9. gr. þess varði sektum eða 
fangelsi allt að tveimur árum. Skýringar við ákvæðið í greinargerð eru á þessa leið: „Þær efnislegu 
breytingar sem lagðar eru til í  ákvæðinu tengjast brottfalli ákvæða, tilflutningi ákvæða og nýjum 
ákvæðum .“

4 Ákvæði 3. mgr. 101. gr. laga nr. 161/2002 hljóðar svo: „Kröfu um slit fjármálafyrirtækis skal beint til héraðsdóms íþ v í umdæmi 
þar sem það yrði sótt í einkamáli á heimilisvarnarþingi sínu. Krafan skal gerð úr garði og með hana farið fyrir dómi eins og kröfu 
um gjaldþrotaskipti."
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2. mgr. 9. gr. fjallar um kröfur um góða viðskiptahætti, og kemur þar fram að „Vátryggingafélag skal 
fylgja viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Í  því skyni skal vátryggingafélagið m.a. 
birta árlega yfírlýsingu um stjórnarhætti fyrirtækisins í  sérstökum kafla í  ársreikningi eða ársskýrslu og 
gera grein fyrir stjórnarháttum sínum á vef félagsins og birta þar yfírlýsingu um stjórnarhætti sína.“

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, gerir í 1. mgr. 69. gr. þá kröfu að engan megi dæma til 
refsingar nema með lögum.5 Sú krafa leiðir í fyrsta lagi til þess að manni verði ekki refsað nema 
lögbundin refsiheimild sé til staðar. Í öðru lagi hefur hún það markmið að manni verði ekki refsað fyrir 
háttsemi nema hann hafi átt kost á því að vita að hún varð refsiverð. Í ákvæðinu felst þannig sú krafa 
að lýsing á refsiverðri háttsemi þarf að vera svo skýr og ótvíræð að ekki geti verið neinum vafa 
undirorpið hvað er átt við. Um þetta er einnig kveðið í 1. mgr. 7. gr. laga um mannréttindasáttmála 
Evrópu nr. 62/1994.6

Laganefnd áréttar mikilvægi þess að gætt sé að skýrleika lögbundinna refsiheimilda, og telur 
óhjákvæmilegt að endurskoða ákvæðið með vísan til ofangreindra atriða.

III. Lokaorð.

Laganefnd LMFÍ leggur til að þingmálið verði skoðað betur í samræmi við ofangreindar ábendingar og 
athugasemdir.

Fulltrúar laganefndar LMFÍ eru reiðubúnir að koma á fund nefndarinnar til að fara yfir umsögnina ef 
þess er óskað.

Virðingarfyllst, 

f.h. laganefndar LMFÍ

Marta Margrét Ö. Rúnarsdóttir hdl. Stefán A. Svensson hrl., formaður

5 1. mgr. 69. gr. Stjórnarskrárinnar hljóðar svo: „Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi 
sem var refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað eða má fullkomlega jafna til slíkrar háttsemi. Viðurlög 
mega ekki verða þyngri en heimiluð voru í lögum þá er háttsemin átti sér stað."
6 1. mgr. 7. gr. laga nr. 64/1992 hljóðar svo: „Engan skal telja sekan um afbrot hafi verknaður sá eða aðgerðaleysi, sem hann er 
borinn, eigi varðað refsingu að landslögum eða þjóðarétti þá framin voru. Eigi má heldur dæma mann til þyngri refsingar en lög 
leyfðu þegar afbrotið var framið."
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