Nd.

123. Frumvarp

til laga um heim ild fyrir rikisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin í samningi milli íslands, D anm erkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um gjaldþrotaskipti.
Frá allsherjarnefnd.
1. gr.
Ríkisstjórninni er lieimilt að ákveða með auglýsingu i Stjórnartíðindunum, að sam ningur um gjaldþrotaskipti, sem undirritaður var í K aupm annahöfn
þann 7. nóvem ber 1933, milli íslands, D anm erkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, og prentaður er sem fylgiskjal með lögum þessum, skuli kom a í gildi.
Ennfrem ur er rikisstjórninni heimilt að setja frekari ákvæði, er kynnu að vera
nauðsynleg til þess að fram fvlgja greindum samningi.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

2. gr.

Fylgiskjal.
Samningur milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar,
um gjaldþrotaskipti.
1. gr.
Gjaldþrot, sem úrskurðað hefir verið í einhverju sam ningsríkjanna, nær
einnig til eigna skuldunauts í liinum ríkjunum .
Um m eðferðina á slíkum eignum gilda, sé ekki öðruvísi ákveðið í eftirfarandi greinum , lagaákvæði þess ríkis, sem gjaldþrotaskiptin eru úrskurðuð i, um

þær takm arkanir, sem gjaldþrotið liefir í för með sér á um ráðarétti skuldunauts
yfir eignum sínum, svo og um það, livaða eignir tilhevri búinu, eða sem liægt er
að draga undir það með riftun gerninga, um réttindi og skvldur skuldunauts
meðan stendur á gjaldþrotaskiptum , um stjórn og m eðferð búsins, um rétt
kröfuhafa og annara rétthafa til þess að leita fullnægju í gjaldþrotahúinu, og
imi úthlutun, nauðasam ninga, og önnur lok gjaldþrotaskipta.
Eignir, sem ekki verða yfirleitt notaðar til fullnægju kröfuhafa sam kvæm t
lögum þess lands, þar sem þær eru, verða ekki dregnar inn í húið.
2. gr.
Verði í einhverju sam ningsrikjanna úrskurðað gjaldþrot, sem nær til eigna
í einhverju hinna ríkjanna, skal skiptaráðandi auglýsa úrskurðinn um gjaldþrotaskipti þegar í stað i hinu síðártalda ríki, í blaði því, er flytur opinberar
tilkynningar. Skiptaráðandi skal, sam kvæm t þargildandi lögum, einnig annast
um þinglýsingu, innfærslu í fasteignaskrá, í skipaskrá eða aðra opinbera skrá.
Öllum þeim kröfuhöfum í hinum rikjunum , sem kunnugt er um, skal send
sérstök tilkynning um gjaldþrotið, nem a því aðeins, að krafan verði tekin til
greina án þess að henni sé lýst í húið. Kröfuhöfum í hinum ríkjunum skal einnig
gefin tilkynning um mótmæli, sem eru sett fram gegn kröfum þeirra.
3. gr.
Dóm stólar sam ningsríkjanna skulu, sam kvæm t beiðni skiptaráðanda í einhverju hinna ríkjanna, annast um uppskrift eigna, sem í ríkinu eru, og geymslu
þeirra til bráðabirgða; þeir skulu einnig annast 11111 sölu eigna, sem ekki er ráðlegt að geyma.
Að öðru leyti geta skiptaráðendur, að því er snertir eignir, sem eru í öðru
ríki en því, sem gjaldþrotin eru úrskurðuð í, óskað aðstoðar vfirvaldanna, á
sam a liátt og þarlendir skiptaráðendur.
Slíka beiðni m á senda beint til hlutaðeigandi yfirvalds. K refjast m á fyrirfram greiðslu kostnaðar vegna aðstoðarinnar, ef það telst nauðsvnlegt.
Skjölum , sem rituð eru á íslenzku eða á finnsku, skal fvlgja löggilt þýðing
á dönsku, norsku eða sænsku.
4. gr.
U 111 það, hvort þinglýsing eða innfærsla í fasteignaskrá sé skilyrði fyrir þvi,
að löggerningar, sem skuldunautur liefir gert fyrir gjaldþrotið um fasteign og
það, sem lienni tilheyrir, liafi gildi gagnvarl gjaldþrotabúi, svo og 11111 riftun
slíkra gerninga, fer eftir lögum þess lands, jiar sem fasteignin er. Sam a gildir
11111 það, livort þinglýsing gjaldþrotsins sé nanðsynleg til þess að liindra, að löggerningar, sem skuldunautur gerir, nieðan á gjaldþrotaskiptum stendur, 11111
slíka eign, séu bindandi fyrir búið. Hliðstæðar spurningar um skrásett skip eða
flugvél, eða 11111 liluta í skipi eða flugvél, skuhi leystar sam kvæm t lögum heimalands skipsins eða flugvélarinnar.
Sé svo ákveðið i löguni einhvers sam ningsrikjaniia, að þinglýsing, skrásetning eða önnur birting sé skilyrði fyrir því, að afhending eða sjálfsvörzluveð í
öðrum lausafjárm unum en þeim, sem nefndir eru í fvrstu málsgrein, hafi gildi

gagnvart þrotabúi, þá skal farið eftir lögum þessa ríkis að þvi er snertir gildi
slíks gernings og um riftun lians, ef fjárm unirnir eru þar við byrjun gjaldþrotaskipta.
Um álirif gjaldþrots á rétt, sem orðið hefir til við fjárnám eða lögtak, fer
eftir lögum þess lands, þar sem gerðin hefir verið fram kvæm d.
5. gr.
Um rétt veðhafa til þess, m eðan á gjaldþrotaskiptum stendur, að leita fullnægju í veðinu, skal farið eftir lögum þess rikis, þar sem veðið er við byrjun
gjaldþrotaskipta. Þetta ákvæði gildir á sam a hátt þegar uni er að ræða fullnægju vegna haldsrétts.
Um álirif gjaldþrotsins á heim ildina til þess að lialda áfram fullnægjugerð
sam kvæm t fjárnám i eða lögtaki, skal farið eftir lögunum í því ríki, þar sem
gerðin er fram kvæm d.
6. gr.
Reglurnar um sölu fjárm una, er tilheyra gjaldþrotabúi, ákvarðast af lögum
þess ríkis, sem fjárm unirnar eru í.
7. gr.
Um forgangsrétt kröfu fyrir öðrum kröfum til fullnægju í ákveðnum m unum, sem við byrjun gjaldþrotaskipta eru í einhverju hinna ríkjanna, svo og
um röð sérstakra forgangsréttinda, veðréttinda, og tryggðra réttinda í slíkum
m unum , fer eftir lögunum i því ríki, þar sem fjárm unirnir eru við byrjun gjaldþrotaskipta. Þessi sérstöku réttindi ganga á undan alinennum forgangskröfum .
Um forgangsrétt fyrir sköttum og öðrum opinberum gjöldum , sem jafnað
hefir verið niður í öðru sam ningsríki en því, þar sem gjaldþrot hefir verið úrskurðað, fer eftir lögunum í því ríki, þar sem sköttunum eða gjöldunum hefir
verið jafnað niður. Um forgangsrétt fyrir húsaleigu fer, ef húseignin er í öðru
ríki en því, þar sem gjaldþrotið var lirskurðað, eftir lögunum i þvi riki, þar sem
húseignin er. Forgangsrétturinn nær aðeins til eigna i þvi ríki, þar sem sköttunum eða gjöldunum er jafnað niður, eða húseignin er í. Sé um sérstakan forgangsrétt að ræða, fer um skuldaröðina sam kvæm t fyrstu m álsgrein. Sé forgangskrafan hinsvegar venjuleg, gengur hún á undan öðrum alm ennum forgangskröfum . Um röð milli venjulegra forgangsréttinda fyrir sköttum og sérstakra forgangsréttinda, sem getur um i 1. málsgr., fer, þrátt fyrir ákvæðin i
nefndri m álsgrein, eftir lögunum í þvi riki, þar sem skatturinn er lagður á. Að
öðru leyti er ekkert ákveðið i sam ningi þessum um það, hvort fullnægju verði
leitað i gjaldþrotabúi fyrir sköttum og gjöldum , sem er jafnað niður í öðru af
rikjunum en þvi, þar sem gjaldþrotin hafa verið úrskurðuð.
8. gr.
Að svo m iklu leyti sem fram kvæ m d undanfarandi ákvæða er þvi háð, hvar
fjárm unirnir eru, skal krafa, er tillieyrir þrotam anni, álitast vera i því riki, þar
sem gjaldþrotaskiptin eru úrskurðuð. Sé krafan hundin við skuldabréf eða annað
skjal, sem fram vísa þarf til þess að kom a fram kröfunni, þá skal hún þó álítast
vera í því ríki, þar sem skjalið er.

Skrásett skip eða flugvél telst vera i því ríki, þar sem það á heimilisfang,
nem a við fram kvæ m d 6. gr.
9. gr.
Akvæði sam nings þessa gilda ekki um rétt eða skvldu þrotabús til þess að
ganga inn í sam ning, gerðan af skuldunaut, sem ekki er alveg fullnægt af beggja
l'iálfu við byrjun gjaldþrotaskipta.
10. gr.
Akvæðin í samningi, er undirritaður var þann 16. m arz 1932, um viðurkenningu og fullnægju dóma og sátta, skulu einnig gilda um dóm a og sæ ttir um
riftanir og aðra ónýtingu réttargerninga vegna gjaldþrota, sem hefir verið úrskurðað í einhverju sam ningsríkjanna.
Endanlegur úrskurður réttar í einliverju sam ningsríkjanna, er staðfestir
skuldasam ninga í gjaldþrotabúi, skal hafa gildi einnig í hinum ríkjunum .
Akvæði þessi gilda enda þótt gjaldþrotið nái til eigna í einu eða fleirum
ríkjanna.
11. gr.
Sam ningur þessi gildir því aðeins um dánarbú, sem tekin eru til gjaldþrotaskipta, að ríkin hafi gert með sér sam ning um m eðferð dánarbúa að öðru leyti.
12. gr.
Sam ningur þessi nær einnig til opinberrar skiptam eðferðar (Likvidation)
á bönkum , svo fram arlega sem skiptam eðferðin, sam kvæm t lögum þess lands,
þar sem bankinn hefir aðsetur sitt, útilokar gjaldþrotam eðferð.
í tilkynningu þeirri, sem um ræ ðir í 2. grein, skal tekið fram , að skiptameðferðin sé þess eðlis, að sam ningurinn nái til hennar.
13. gr.
Hafi rétturinn, sem úrskurðaði gjaldþrotið, bvggt heimild sína til þess á öðru
en því, að skuldunautur eigi eða liafi við dauða sinn átt heim ilisfang i rikinu,
eða félag eða stofnun, sem tekin er til gjaldþrotaskipta, eigi heim ilisfang í landinu, þá skal þetta tekið fram í úrskurðinum um gjaldþrotaskipti. Ef það er gert,
gildir sam ningurinn ekki um gjaldþrotaskiptin. G jaldþrotaskiptunum er hægt
að halda áfram , enda þótt gjaldþrot verði seinna úrskurðað í einhverju hinna
sam ningsrikjanna.
.
14. gr.
Hugtakið „skiptaráðendur“ i þessum samningi nær einnig til skiptaréttar og
skiptadóm ara (K onkursdom m eren).
15. gr.
Tilraun til nauðasam ninga án gjaldþrotam eðferðar, sem byrjað hefir verið
á í einhverju sam ningsríkjanna, útilokar, að byrjað sé á gjaldþrotam eðferð eða
tilraun til nauðasam ninga i hinum rikjunum , og hafa þar i för með sér sömu
takm arkanir í heim ildinni til þess að leita fullnægju með þvingunarráðstöfun
eins og tilraun til nauðasam ninga í heim alandinu.
Ef tilraun til nauðasam nings leiðir til þess, að slikur sam ningur verður
staðfestur, þá skal hann einnig verða bindandi í hinum ríkjunum .
Akvæðin í 13. gr. gilda á tilsvarandi hátt.

16. gr.
Ef beiðni um gjaldþrotam eðferð eða um tilraun til nauðasam ninga liefir
verið send rétti áður en sam ningurinn gengur i gildi, þá nær hann ekki til þeirra
skipta.
17. gr.
Sam ningur þessi skal fullgiltur, og fullgildingarskjölin skulu sett til vörzlu
í skjalasafni utanríkism álaráðuneytisins danska, eins fljótt og auðið er.
Sam ningurinn gengur í gildi milli þeirra ríkja, er þá hafa fullgilt hann 1.
.janúar eða 1. júlí næstan eftir að þrir m ánuðir eru liðnir frá því að m innst þrjú
sam ningsríkjanna liafa afhent fullgildingarskjöl sín að sam ningnum . Með tilliti til þeirra ríkja, er seinna fullgilda sam ninginn, gengur hann i gildi 1. janúar
eða 1. júlí næstan eftir að þ rir m ánuðir eru liðnir frá þvi að fullgildingarskjalið
var afhent.
Sérhvert sam ningsrikjanna getur, gagnvart sérhverju hinna rikjanna, sagt
upp sam ningnum til þess að ganga ú r gildi næsta 1. janúar eða 1. júlí eftir að
eitt ár er liðið frá uppsögninni.
Þessu til staðfestu liafa um boðsm ennirnir undirritað sam ning þennan og
sett undir hann innsigli sín.
Gert í Kaupm annahöfn í einu eintaki á islenzku, dönsku, finnsku, norsku
og sænsku, og að því er sænskuna snertir í tveim ur textum , öðrum fvrir Finnland og öðrum fyrir Sviþjóð, þann 7. nóvember 1933.
Greinargerð.
A llsherjarnefnd flvtur frum varp þetta að beiðni forsæ tisráðherra. Fvlgdu
því svo hljóðandi athugasem dir:
„E ftir að N orðurlandaríkin fim m höfðu, þann 16. m arz 1932, gert með sér
sam ning um viðurkenningu dóm a og fullnægju þeirra, hafa fulltrúar söm u ríkja
undirbúið norræ nan sam ning um gjaldþrotaskipti.
Það eru ekki í íslenzkum lögum alm ennar reglur um, hvaða afleiðingar
úrskurður um gjaldþrot, sem kveðinn hefir verið upp erlendis yfir þar búsettum
manni, skuli hafa á Islandi. Til þess að kom a á jöfnuði milli kröfuhafa í gjaldþrotabúi m yndi það hinsvegar hafa verulega þýðingu, að gjaldþrot, sem úrskurðað hefir verið í einhverju ríki, yrði viðurkennt í öðrum ríkjum , þar sem eignir
eru, sem tilheyra þrotam anni. Lög hinna ým su ríkja um þetta efni eru liinsvegar svo ósam ræm , að þess er ekki að vænta, að alþjóðafvrirkom ulagi verði
hægt að kom a á þar um, en fyrir N orðurlönd vikur m álinu öðruvísi við, af því
að ekki er hægt að segja, að löggjöf landanna sé svo ólík, að hun útiloki, að
gerður sé sam ningur milli þessara ríkja til þess að tryggja sem m estan jöfnuð
milli kröfuhafa í gjaldþrotabúi. Vegna innbyrðis viðskipta ríkjanna væri einnig
hentugt að trvggja gagnkvæm a viðurkenningu á gjaldþrotum , og setja samningsákvæði um, hvaða áhrif gjaldþrot, sem úrskurðað hefir verið í einhverju
ríkjanna, skuli hafa á eignir, sem þrotam aður kynni að eiga í einhverju hinna
rikjanna, og setja nánari ákvæði um m eðferð slíks gjaldþrotabús.
Með þetta fyrir augum liafa fulltrúar N orðurlandaríkjanna undirbúið

sam ning, er tryggir gagnkvæm a viðurkenningu á gjaldþroti, sem úrskurðað hefir
lerið í einhverju sam ningsríkjanna, og sem einnig ræ ðir um meðferð eigna,
sem þrotam aður kynni að hafa átt í einhverju hinna rikjanna.
Með sam ningnum , sem var undirritaður i Kaupm annahöfn þann 7. nóvember 1933, á því að víkja frá því fyrirkom ulagi, sem gilt liefir, að t. d. bæði íslenzkir og danskir skuldheim tum enn gætu lagt löghald á og gert fjárnám í eigniim, sem íslenzkt þrotabú ætti í Danm örku, sbr. til dæmis eignir þrotabús Síldareinkasölu Islands. Um gildi löggerninga snertandi fasteignir hefir þó verið
talið rétt að beygja sig fyrir löggjöf þess ríkis, sem fasteignin er í (sbr. 1 gr.),
og um réttarstöðu veðhafa einnig að heygja sig fyrir löggjöfinni í því ríki, sem
veðið er í (sbr. 5. gr.).
Að þvi er snertir forgangsrétt fyrir sköttum og opinberum gjöldum var
sam kom ulag milli sam ningam anna iun, að ef ekki væri liægt að fá aðstoð dómstólanna í öðru riki en því, þar sem skattar liafa verið lagðir á, til þess að innheim ta skattinn — en það er alm enna alþjóðareglan — skuli lieldur ekki vera
liægt að ná skattinum inn við gjaldþrotaskipti í öðru riki. Sam kvæm t síðasta lið
7. gr. liefir þessu atriði verið haldið utan við sam ninginn, en sam tím is felst í
2. m álsgrein 7. greinar ákvæði til tryggingar því, að fjárm unir, sem eru í einln e rju ríkjanna, verði eigi drcgnir inn í þrotabú í öðrum rikjum , nema þvi aðeins, að áhvílandi skattar með forgangsrétti til greiðslu af verðm æti þessara
sömu fjárm una njóti forgangsréttar Jiess, sem skattarnir ciga sam kvæm t lögunum
i því ríki, sem fjárm unirnir eru í.
Sam ningurinn nær, sam kvæm t 12. gr. lians, einnig til skiptam eðferðar á
hönkum , ef skiptam eðferðin, sam kvæm t lögum Jiess ,íkis, sem bankinn hefir
aðsetur sitt í, útilokar gjaldþrotam eðferð. Vegna ^rlendra viðskipta banka hefir
Jiað Jiýðingu, að skiptam eðferð á banka í einhveiju sam ningsríkjanna sé viðurkennd í hinum ríkjunum , en Jietta er tryggt með nefndu ákvæði.
Um leið og að öðru leyti vísast til ákvæða sam ningsins skal Jiess getið, að
uppkast að sam ningnum hefir verið lagt fyrir utanríkism álanefnd, og að nefndin liefir lýst sig því sam þvkka, að ísland taki Jiátt í sam ningsgerðinni. Sam a er
um dóms- og kirkjum álaráðuneytið, sem hefir verið aðspurt um afstöðu Jiess
til samningsins.
Loks skal Jiað tekið fram , að tilgangur frum varpsins er að afla nauðsvnlegrar lagaheim ildar til fram kvæm da á ákvæðum sam ningsins.“

