
23. september 2014 

Þann 13. mars sl. beindi bankaráð beiðni til Ríkisendurskoðunar um að gera úttekt á greiðslu 

málskostnaðar Seðlabanka Íslands vegna málssóknar seðlabankastjóra á hendur Seðlabanka Íslands. 

Þann 30. júní sl. skilaði Ríkisendurskoðun áliti sínu til bankaráðsins. Þar kom m.a. fram að ákvörðun 

þáverandi formanns bankaráðs um að greiða málskostnað Seðlabankastjóra hefði átt að vera borin upp 

til samþykktar í bankaráðinu en það var hins vegar ekki gert. Hins vegar kom fram í áliti 

Ríkisendurskoðunar að þáverandi formaður bankaráðs taldi sig hafa heimild til að skuldbinda bankann 

að þessu leyti.  

Í úttekt Ríkisendurskoðunar kemur fram að ekkert hafi komið í ljós sem benti til þess að bankastjórinn 

sjálfur hafi á nokkurn hátt komið að ákvörðun um, fyrirmælum eða samþykki greiðslu þeirra reikninga, 

sem hér um ræðir, heldur var hér alfarið um ákvarðanir og fyrirmæli fyrrverandi formanns bankaráðsins 

að ræða.  

Ákvörðun um að reka dómsmálið í upphafi lá fyrst og fremst hjá bankastjóranum sjálfum. Hins vegar er 

ljóst að ákvörðun um að áfrýja niðurstöðu héraðsdóms var studd af þáverandi formanni bankaráðs. Því 

til viðbótar hefur seðlabankastjóri staðfest að hann hefði ekki áfrýjað málinu án vilyrðis um greiðslu 

málskostnaðar. Þáverandi bankaráðsformaður hefur einnig staðfest að svo sé. Þá var seðlabankastjóri 

einnig í góðri trú að þáverandi bankaráðsformaður gæti gefið vilyrði fyrir greiðslu áfrýjunarkostnaður.  

Því telur minnihluti bankaráðs að bæði efnis- og sanngirnisrök séu fyrir því að málskostnaður fyrir 

hæstarétti teljist til rekstrarkostnaðar Seðlabankans. Samkvæmt niðurstöðu Ríkisendurskoðunar er 

núverandi bankaráði heimilt að taka slíka ákvörðun og það sé í raun æskilegt að núverandi bankaráð taki 

málið upp til endanlegrar ákvörðunar. Niðurstaða minnihluta bankaráðs er einnig í samræmi við bréf 

Seðlabankastjóra frá 11. júlí sl. þar sem hann stingur upp á þremur kostum til að ljúka málinu og þar á 

meðal er sú leið sem minnihluti bankaráðs telur bæði rétt og sanngjarnt að fara. 
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