
Ed. 653. Frumvarp

til laga um Kreppulánasjóð.

(Eftir 3. um r. í Nd.).

1. gr.
Á tímabilinu frá 1. júlí 1933 til 31. des. 1940 skulu vaxtagreiðslur þær, sem 

Búnaðarbanki íslands á að inna af bendi til rikissjóðs, renna í sérstakan sjóð, 
er nefnist Kreppulánasjóður.



2. gr.
R ikisstjórninni lieim ilast að gefa ut rikisskuldabréf að upphæð allt að 9 

millj. kr., tryggð með ábyrgð ríkisins. Vextir af bréfnnum  skulu vera 4.5%. 
Bréfin skúlu gefin út til 40 ára, og innleysist 1/40 þeirra  á ári.

F járm álaráðherra setur reglur um gerð, upphæð og útdrátt bréfanna. 
Skuldabréf þessi eru höfuðstóll Kreppulánasjóðs auk fram lags þess, sem 

um getur í 1. gr., og skulu þau vera gildur gjaldeyrir til greiðslu á skuldum 
eldri en frá  1. jan. 1933, að þvi leyti sem þær eru ekki fulltryggðar með fast- 
eignaveði eða handveði, með því gengi, sem fjárm álaráð lie rra  ákveður, þó eigi 
með m eiri afföllum  en 10%.

3. gr.
Fé sjóðsins skal varið til lánveitinga handa bændum og öðrum, er reka land- 

búuað sem aðalatvinnuveg, með þeim nánari skilyrðum, er í lögum þessum 
greinir. E nnfrem ur er heim ilt að lána fé ú r sjóðnum  ábúendum  sm ábýla við 
kaupstaði og kauptún, enda sé um stærð býlis fullnægt ákvæðum  57. gr. laga 
nr. 31 1929.

Lán og greiðslur úr sjóðnum fara fram  sum part í reiðu fé, sum part í ríkis- 
skuldabréfum, eftir nánari ákvörðun stjórnar sjóðsins.

4. gr.
Skilyrði fyrir lánveitingum úr sjóðnum eru þessi:

1. Að umsækjandi reki landbúnað sem aðalatvinnuveg.
2. Að hann hafi þann bústofn, sem að áliti sjóðsstjórnarinnar er nægilegur til 

fram færslu fjölskyldu hans sambliða öðrum tekjuvonum.
3. Að skuldir Jians í hlutfaJli við eignir séu svo miklar, að sjóðsstjcirnin telji 

honum ókleift að standa við skuldlnndingar sínar eða reka bú sitt á lieil- 
Jjrigðum grundvelli. Við m at á þvi skal tekið sérstakt tilJit til, livort eign- 
irnar eru arðberandi eða óarðbærar (t. d. liús á jörðu).

4. Að umsækjandi að dómi sjóðsstjórnarinnar sé vel liæfur til að reka land- 
búnað.

5. Að hann geti sett þá tryggingu fyrir láninu, er sjóðsstjórnin tekur gilda, 
enda séu lán þessi ásam t skuldum  þeim, sem samið er um sam kvæm t 12. gr., 
forgangsskuldir næst á eftir þeim forgangskröfum, sem nú eru í lögum.

0. Að liann geti að dómi sjóðsstjórnarinnar staðið undir árlegum greiðslum 
af lánum sinum, er liann liefir fengið sluðning samkvæmt lögum þessum, 
samliliða heilJjrigðum Jjúrekstri.

5. gr.
Til aðstoðar sjóðsstjórninni um að afla gagna til ákvarðana um lánveiting- 

ar skal skipa þriggja m anna nefnd í hverri sýslu. Skal einn skipaður af sjóðs- 
stjórninni, annar af lilutaðeigandi sýslunefnd. en atvinnum álaráðlierra skipar 
form ann nefndarinnar.

Sýslunefnd ákveður, liver skuli vera þóknun til nefndarm anna fyrir störf 
þeirra. Skal greiða til hvers 5 kr. á dag upp i dagkaup og ferðakostnað úr Kreppu- 
lánasjóði, en sýslusjóður skal greiða þann kostnað, er verður fram  vfir það.



6. gr.
Umsóknir 11111 lán úr Kreppulánasjóði, stílaðar til sjóðsstjórnarinnar, skulu 

sendar hlutaðeigandi héraðsnefnd, sem afgreiðir þær þegar til sjóðsstjórnarinnar 
með rökstuddri umsögn um, hvort hún telji, að um sækjendur geti komið til 
greina um lánveiting. Ennfrem ur skal héraðsnefnd útvega og senda sjóðsstjórn- 
inni eftirfarandi gögn svo fljótt sem verða má:

1. Sundurliðaða skrá uni eignir lánbeiðanda og mat héraðsnefndar á þeim, 
bvggt á síðasta skattafram tali. Sé þar nákvæmlega fram  tekið, hverjar fast- 
eignir lians eru, hve mikið liann á af hverri tegund búpenings, vélar og verk- 
færi, kröfur á aðra og annað, sem máli skiptir.

2. Sundurliðaða skrá vfir lánardrottna lánbeiðanda, og skal þar greina skuld- 
arupphæð, hvort skuld er tryggð með veði eða ábyrgð, og hver tryggingin 
er, gjalddaga, afborgunarskilmála, greiðslukjör o. fl.

3. Sundurliðaða skrá yfir ábyrgðir lánbeiðanda, og skal þar greina, hverjar 
aðrar tryggingar eru fyrir ábyrgðarskuldunum, og þess getið, hverjar likur 
eru fyrir, að ábyrgðirnar falli á lánbeiðanda.

4. Vottorð hreppstjóra um, hve lengi Iánbeiðandi hefir rekið búskap, og Iivar.
5. Drengskaparyfirlýsing lánheiðanda um, að allar upplýsingar séu gefnar eftir 

beztu vitund.
6. Rökstutt álit héraðsnefndar um aðstöðu lánbeiðanda til búreksti-ar, þar á 

meðal fjölskvldustærð og framfæringatölu, fólksafla og afkomumöguleika.
7. Upplýsingar um aðstöðu til markaðs fyrir búsafurðir hans og um lilunnindi.
8. Alit héraðsnefndar um það, undir hve liáum greiðslum vaxta og afborg- 

ana lánbeiðanda sé unnt að standa, samhliða lifvænlegum búrekstri.
9. Aðrar upplýsingar, sem sjóðsstjórnin kann að óska eftir.

7. gr.
Þegar eftir að sjóðsstjórnin hefir fengið tillögur héraðsnefndar tekur hún 

ákvörðun um það, hvort lánbeiðandi geti komið til greina við lánveiting. Skal 
hún þá láta birta þrisvar í Lögbirtingablaðinu áskorun til allra þeirra, sem fjár- 
kröfur eiga á lánbeiðanda, þar með taldar ábyrgðir um að lýsa kröfum  sínum 
fyrir stjórn sjóðsins, með sex vikna fyrirvara frá síðustu birtingu auglýsingar. 
Skal í auglýsingunni tekið fram , að allar ótrvggðar kröfur falli niður ógildar, ef 
þeim er ekki lýst innan liins tiltekna frests. Ef skuldareigandi, sem eigi hefir 
lýst viðurkenndri kröfu innan hins tiltekna frests, síðar meðan á samningaumleit- 
unum  stendur fæ rir líkur fvrir, að hann hafi eigi átt kost á að sjá auglýsinguna, 
svo sem vegna f jarveru, sjúkdóms o. s. frv., er sjóðsstjórninni þó heimilt að taka 
kröfu hans til greina. Að öðru leyti falla niður þær kröfur, sem eigi er lýst innan 
hins tiltekna frests. Sé ekki lýst öllum þeim kröfum , sem taldar eru fram  sam- 
kvæmt 6. gr. 2. lið, skal sjóðsstjórnin sannprófa, hvort fram talið  er rétt.

8. gr.
Að liðnum innköllunarfresti skal sjóðsstjórnin svo fljó tt sem því verður 

við komið taka ákvörðun um, hvort hún telur fæ rt að veita lánbeiðanda lán úr



Kreppulánasjóði. Telji hún, að umsækjandi geti eigi komið til greina, skal honum 
þegar í stað tilkynnt það, annaðhvort bréflega eða með símskeyti.

9. gr.
Nú telur stjórn Kreppulánasjóðs, að umsækjandi uppfylli þau skilyrði, sem 

lög þessi setja fyrir lánveitingum úr sjóðnum, og skal hún þá svo fljótt sem 
auðið er semja frum varp til skuldaskila fvrir liann. I frum varpi skulu taldar 
sér í flokki þær skuldir, er samningnum er eigi ætlað að ná til, og getið trygginga 
fyrir þeim, og í öðrum flokki þær skuldir, sem ætlazt er til, að samið sé um. Þá 
skal og skilmerkilega getið, hve háan hundraðshluta skuldunaut er ætlað að 
greiða af skuldmn þeim, er samningar ná til.

' 1 0 .  gr.
Þegar eftir að sam ningsfrum varp það, sem í 9. gr. getur, er fullsamið, 

skal sjóðsstjórnin með ábyrgðarbréfi eða simskeyti tilkynna það öllum þeim 
lánardrottnum , er kröfu hafa lýst í búið, og boða þá á fund með hæfilegum fyrir- 
vara. Samtimis skal skuldunaut sjálfum  tilkvnnt efni samningsins, og skal hann 
innan fim m daga frá því tilkynning barst honum í hendur segja til um, hvort 
hann treystist lil að ganga að honum. Sé svar neitandi, skal fundarhoð afturkall- 
að í tæka tíð. Þangað til fundurinn er lialdinn skal frum varp eða staðfest afrit 
af því liggja skuldheimtumönnum til sýnis í skrifstofu sjóðsins.

11. gr.
A skuldheimtuinannafundi þeim, er i 10. grein getur, skal sjóðsstjórnin 

leggja fram  samningsfrum varp, svo og nákvæman efnahagsreikning skuldu- 
nauts, staðfestan af stjórn sjóðsins. Skuldheimtumenn eiga heimting á að fá 
sérhverjar upplýsingar um hag skuldunauts, er sjóðsstjórnin getur í té látið. 
Þeim er og heimilt að bera fram  breytingartillögur við frumvarpið, og skulu þær 
ræddar og bornar undir atkvæði sérstaklega. Verði þær samþvkktar, hefir sjóðs- 
stjórnin heimild til að taka frum varpið aftur, ef hún telur þær verulega máli 
skipta. Að öðrum kosti ber stjórnin frum varpið undir atkvæði skuldheimtu- 
manna þegar að loknum umræðum og atkvæðagreiðslum um breytingartillögur.

12. gr.
Hljóti frv. atkvæði svo m argra skuldheimtum anna, að þeir hafi ráð yfir 

meira en helmingi þeirra krafna, er samningnum er ætlað að ná til, hefir sjóðs- 
stjórnin heimild til að staðfesta það, og er það þá bindandi einnig fyrir þá skuld- 
heimtumenn, er greitt liafa atkvæði móti því, eða eigi mætt á fundi. Leysir það 
þá skuldunaut undan skyldu til að greiða þann hundraðshluta hverrar samnings- 
kröfu, sem undan er skilin i samningnum, bæði gagnvart lánardrottni sjálfum, 
ábyrgðarmönnum og öðrum, er annars hefðu átt endurgjaldskröfu á hendur 
honum fyrir greiðslu skuldarinnar.

13. gr.
Þegar eftir að sam ningur erstað festu r skalsjóðsstjó rn ingangafrá lánssk jö l- 

uin og sjá uni, að formlega sé gengið frá  öllu því, sem sam ningurinn kveður á um.



14. gr.
Samningur haggar eigi heimild lánardrottins til að ganga að tryggingu eða 

ábyrgð, sem þriðji m aður hefir sett fyrir kröfum  á skuldunaut.

15. gr.
Samningurinn hefir engin áhrif á þær kröfur, er hér greinir:

1. Skuldir tryggðar með fasteignaveði, þó þvi aðeins, að skuldarupphæð nemi 
eigi meiru en verðmæti veðsins. Sé skuldin hæ rri en verðmæti veðsins sam- 
kvæmt m ati þvi, sem lagt er til grundvallar við samningsgerðina, ná samn- 
ingar til þess hluta skuldarinnar, sem fer fram  ú r verði veðsins.

2. Skuldir tryggðar með handveði. Gildir að öllu liið sama um þær og hinar, 
sem taldar voru undir 1. lið.

3. Forgangskröfur samkv. 8. kap. skiptalaganna, að svo miklu leyti sem eigur 
skuldunauts teljast hrökkva fyrir þeim.

4. Skuldir tryggðar með lausafjárveði, stofnaðar fyrir 1. jan. 1933, að svo 
miklu leyti sem veðið hrekkur fyrir þeim. Komi það liinsvegar í ljós, að 
skuldin sé hærri en verðmæti veðsins samkvæmt m ati því á eigum skuldu- 
nauts, sem lagt er til grundvallar við samningsgerðina, ná sam ningar til 
þess hluta skuldarinnar, sem fer fram  úr verði veðsins.

16. gr.
Frá þvi að skuldunautur hefir sent lánbeiðni til sjóðsstjórnarinnar og þang- 

að til samningaumleitunum endanlega er lokið, m á skuldunautur eigi greiða 
skuldheimtumönnum skuldir, sem áður eru stofnaðar, hvort sem þær eru fallnar 
i gjalddaga eða eigi, nema iim veðkröfur eða ótvíræðar forgangskröfur sé að 
ræða. Hann m á ekki heldur selja né veðsetja eignir sinar, um fram  venjulega af- 
urðasölu og til tryggingar rekstrarlánum , né gera neinar þær ráðstafanir, er 
veruleg áhrif geti liaft á efnahag hans. Komi i ljós eftir að sam ningur hefir verið 
staðfestur, að skuldunautur hefir brotið ákvæði greinar þessarar, er sjóðsstjórn- 
inni heimilt að ógilda samninginn og endurheim ta lánið án fyrirvara, ef útborg- 
að hefir verið. Það fé, er skuldheimtumenn þegar hafa tekið á móti, verður 
eigi endurheimt.

17. gr.
F rá þvi að skuldainnköllun er útgefin og þangað til samningaumleitunum 

er lokið, má enginn af skuldheimtum önnum gera aðför hjá skuldunaut, né held- 
ur verður bú lians tekið til gjaldþrotaskipta á sama tíma. Nú takast eigi samn- 
ingar og bú skuldunauts er tekið til gjaldþrotaskipta áður en sex m ánuðir eru 
liðnir frá  þvi samningaumleitunum lauk og við skiptin kem ur það i ljós, að 
skuldunautur hefir hrotið gegn ákvæðum 16. gr., og má þá með málsókn rifta 
þeim samningum eða greiðslum, er ólöglega liafa fram  farið, samkv. reglum 
gjaldþrotaskiptalaga, enda sé málsókn hafin innan sex vikna frá því búskipti 
byrja. Tímabilið frá  því að skuldarinnköllun er útgefin og þangað til samnings- 
umleitunum er lokið telst ekki með fyrningartim a skuldar, víxilréttar né neinna 
réttaraðgerða. _



18. gr.
Lánum úr Kreppulánasjóði skal varið einungis til greiðslu á skuldum lán- 

takanda, og verða þau veitt gégn þeim tryggingum, er stjórn sjóðsins m etur gild- 
ar. Lánin er heimilt að veita til allt að 12 ára, og nem ur þá árgjald, vextir og af- 
borgun 5 af hundraði.

Þó skal það áskilið, að ef efnahagur lántakanda breytist svo, að honum 
verði auðvelt að greiða lán sitt á skemm ri tíma, að dómi sjóðsstjórnar, þá geti 
hún gert honum að greiða hærri afborganir af láninu.

Ennfrem ur skal það áskilið, að ef lántakandi breytir um atvinnuveg, þá sé 
sjóðsstjórninni heimilt að segja láninu upp.

Gjalddagi skal vera 15. nóv. ár hvert. Ef ekki eru gerð skil á árgjaldi fvrir 
31. des. næst á eftir gjalddaga, er lánið allt fallið í gjalddaga, og ber stjórn sjóðs- 
ins þá að gera nauðsynlegar ráðstafanir til innheimtú þess.

19. gr.
Stjórn Kreppulánasjóðs fram  til 31. desember 1934 skipa þrír menn, aðal- 

bankastjóri Búnaðarbankans og tveir menn, er atvinnum álaráðherra skipar eftir 
tilnefningu landbúnaðarnefnda Alþingis. En eftir þann tíma skal stjórn Bún- 
aðarbankans falin stjórn sjóðsins án endurgjalds.

Búnaðarbankinn hefir á hendi afgreiðslu sjóðsins og reikningsliald. Reikn- 
ingar hans skulu endurskoðaðir af endurskoðendum Búnaðarbankans, úrskurð- 
aðir af atvinnum álaráðherra og birtir í B-deild stjórnartíðindanna.

20. gr.
Stjórn Kreppulánasjóðs er heimilt að taka lán til þess að flýta fyrir starf- 

semi sjóðsins, en þó aldrei m eira en svo, að öruggt sé, að lánin verði endurgreidd
með því fé, er til sjóðsins á að falla samkv. 1. gr.

21. gr.
Lánveitingum úr Kreppulánasjóði skal vera lokið fyrir 31. desember 1934.

22. gr.
Til 1. jan. 1937 skulu hálf árgjöld, en síðan öll árgjöld Kreppulánasjóðs, 

að frádregnum  rekstrarkostnaði sjóðsins, endurgreidd rikissjóði við reikn- 
ingslok hvers árs.

. . .  2 3 ‘ g r 'Heimilt er stjórn Ivreppulánasjóðs, með samþykki ráðherra, að greiða úr
sjóðnum afborganir og vöxtu af fasteignaveðslánum bænda, eftir því sem ákveðið 
kann að verða með sérstökum lögum. ■

24. gr.
í reglugerð fyrir Kreppulánasjóð m á setja þau ákvæði um stjórn sjóðsins, 

starfrækslu og dráttarvexti, er nauðsvnleg þykja, þótt ekki sé gert sérstaklega



ráð fyrir þeim í þessum lögum, enda fari þau ekki í bága við nein ákvæði í 
lögunum.

25. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


