
 
 
 
Nokkrar lykilspurningar og svör 
 
Um hvað snýst Icesave deilan? 
Við bankahrunið áttu hátt í 370 þúsund Bretar og Hollendingar sparifé á svokölluðum Icesave reikningum 
í útibúum Landsbankans í þessum löndum. Að höfðu samráði við íslensk stjórnvöld greiddu 
tryggingarsjóðir innstæðueigenda í þessum löndum innstæðueigendum út í samræmi við þá túlkun að 
samevrópskar reglur um tryggingu innlána kvæðu á um slíkt. Bresk og hollensk stjórnvöld vilja fullvissu 
fyrir því, að íslenska ríkið tryggi að íslenski tryggingasjóðurinn hafi bolmagn til að endurgreiða þeim þá 
lágmarksupphæð sem sjóðnum bar að tryggja. 
 
 
Um hvað fjallar Icesave samningurinn? 
Í hnotskurn má segja að Icesave samningurinn fjalli um að bresk og hollensk stjórnvöld fái endurgreiddan 
kostnað vegna greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueigenda í útibúum gamla Landsbankans í 
Bretlandi og Hollandi. Krafan er á íslenska tryggingasjóðinn og heildarupphæðin með vöxtum til 22. apríl 
2009 nemur 677 milljörðum króna. Tryggingasjóðurinn mun fá langstærsta hluta greiðslunnar úr búi 
gamla Landsbankans, en samkvæmt samningnum mun íslenska ríkið ábyrgjast þann hluta sem upp á 
kann að vanta ásamt umsömdum vöxtum. Núverandi mat gerir ráð fyrir að upphæðin sem íslenska ríkið 
ábyrgist verði 27 milljarðar með vöxtum miðað við mat á endurheimtum úr búi gamla Landsbankans. 
 
 
Ber okkur lagaleg skylda til þess að greiða kostnaðinn vegna Icesave reikninganna? 
Um þetta eru skiptar skoðanir. Af hálfu  íslenskra stjórnvalda var því haldið fram í viðræðunum við Breta 
og Hollendinga að okkur bæri ekki lagaleg skylda til að tryggja endurgreiðslur til þeirra. Þessari túlkun var  
mótmælt af Bretum og Hollendingum, framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og Eftirlitsstofnun EFTA.  
 
Ómögulegt er að fullyrða um niðurstöðu dómstóla í þessu efni. 
  
 
Hvers vegna ætti að samþykkja samningana? 
Margir telja að samningarnir feli í sér ásættanlega niðurstöðu á erfiðu deilumáli sem áríðandi sé að leiða 
til lykta. Dómstólaleiðin taki langan tíma og hafi of mikla áhættu í för með sér. Dómur geti orðið okkur mun 
óhagfelldari en fyrirliggjandi samningur, tefji fyrir enduruppbyggingu íslensks efnahags- og atvinnulífs og 
tefli orðspori okkar í tvísýnu í samfélagi þjóðanna.  
 
 
Hvers vegna ætti ekki að staðfesta samningana? 
Þeir sem talað hafa gegn samningunum telja að kröfur Breta og Hollendinga séu bæði ólögmætar og 
ósanngjarnar. Jafnframt benda þeir á að mikil efnahagsleg áhætta sé fólgin í því að staðfesta 
samningana. Réttur Íslendinga til að leggja málið fyrir dómstóla sé skýr og að málið geti unnist fyrir 
dómstólum. Það að leita réttar síns fyrir dómstólum muni ekki hafa neikvæð áhrif á orðspor Íslands eða 
viðreisn efnahagslífsins. 
  



 
Hvaða afleiðingar hefur það ef við fellum samninginn? 
Fyrir liggur að Eftirlitsstofnun EFTA lítur svo á að Ísland hafi brotið gegn skuldbindingum sínum 
samkvæmt EES-samningnum og krafist viðbragða eða úrbóta. Einnig hefur ESA þegar hafið undirbúning 
að því að vísa samningsbrotamáli til EFTA dómstólsins.   
 
Óvíst er um niðurstöðuna, en kveði EFTA-dómstóllinn upp úr um samningsbrot Íslands gætu bresk og 
hollensk stjórnvöld krafist skaðabóta fyrir íslenskum dómstólum og myndu þá líklega krefjast þess að fá 
greidda alla þá upphæð sem Bretar og Hollendingar greiddu innstæðueigendum Landsbankans. Óháð 
málarekstri fyrir dómstólum gætu bresk og hollensk stjórnvöld hvenær sem er beitt sér gegn málstað 
Íslendinga meðal annarra þjóða bæði pólitískt og efnahagslega.   
 
  
Hvað gerist ef við samþykkjum samninginn? 
Þá tekst að ljúka þessari langvinnu deilu með samkomulagi. Þar með yrði Tryggingarsjóði 
innstæðueigenda og fjárfesta (TIF) gert kleift að hefja endurgreiðslu á lágmarkstryggingunni til Breta og 
Hollendinga með fjármunum sem endurheimst hafa úr þrotabúi Landsbankans, eigin eignum TIF að 
viðbættu framlagi úr ríkissjóði að því marki sem á þarf að halda.  
 
Ljóst er að framlag ríkisins er aðallega háð því hversu verðmætar eignir þrotabús Landsbankans verða 

þegar upp er staðið og hvenær þær koma til úthlutunar. Einnig getur gengi krónunnar haft áhrif því yfir 

90% af þeim tekjum sem þrotabúið fær eru í erlendum gjaldeyri. 


