
Ed. 85. Frumvarp til laga
um viðauka við lög nr. 99 3. mai 1935, um skuldaskilasjóð vélbátaeigenda.

(E ftir 3. um r. í Nd.).
1. gr.A tvinnum álaráðherra er heimilt að skipa þriggja m anna skuldaskilanefnd, til að 

annast fullnaðarsam ninga um greiðslur og eftirgjafir á fjárkröfum  á félagsmenn 
fiskveiðasamvinnufélaga, sem fengið hafa lán ú r skuldaskilasjóði vélbátaeigenda, þar 
á meðal á ábyrgðarkröfum  þeirra vegna félaganna frá því áður en þau voru gerð 
upp af skuldaskilasjóði. Skal nefnd þessi skipuð einum m anni tilnefndum  af Lands- 
bankanum  og Útvegsbankanum, en hina tvo skipar ráðherra án tilnefningar. Til- 
nefni bankarnir ekki m ann í nefndina, skipar ráðherra alla nefndarm ennina án til- 
nefningar.



Til að ná þessum samningum má skuldaskilanefnd \e r ja  til útlána allt að 90 
þús. kr. af ónotuðu fé og ónotaðri lántökuheim ild skuldaskilasjóðs vélbátaeigenda 
samkvæmt heimild i 22. gr. XXVIII. lið fjárlaga fy rir árið 1939. Skuldaskilum og 
lánveitingum samkvæmt lögum þessum skal lokið fyrir 1. jan. 1940.

2. gr.
Hver sá, sem verið hefir félagsmaður í fiskveiðasamvinnufélagi, sem fengið 

hefir lán ú r skuldaskilasjóði vélbátaeigenda fyrir þann tíma, er félagið fékk lánið, 
og sem ber enn ábyrgð á þáverandi skuldum félagsins, getur innan 4 vikna frá 
gildistöku laga þessara sótt um aðstoð skuldaskilanefndar og lán ú r skuldaskila- 
sjóði vélbátaeigenda samkvæmt 1. gr. Umsókninni skal fylgja staðfest eftirrit af 
seinustu skattskýrslu lánbeiðanda og sundurliðuð skrá yfir eignir hans, skuldir og 
ábyrgðir, ásam t drengskaparyfirlýsingu um, að allar upplýsingar séu gefnar eftir 
beztu vitund. Ennfrem ur er skuldaskilanefnd heimilt að krefja  lánbeiðendur um allar 
þær upplýsingar, sem hún telur við þurfa.

3. gr.
Þegar skuldaskilanefnd hefir borizt lánbeiðni samkvæmt 2. gr., skal hún, ef hún 

eftir bráðabirgðaathugun á lánbeiðninni telur geta komið til greina að veita lánbeið- 
anda lán, láta b irta  þrisvar i röð í Lögbirtingablaðinu áskorun til allra þeirra, er telja 
sig hafa fjárk röfu r á hendur honum, þar með taldar ábyrgðir, um að lýsa kröfum  
sinum fyrir nefndinni innan 6 vikna frá síðustu birtingu auglýsingarinnar. Skal taka 
fram  í auglýsingunni, að allar ótryggðar kröfur, sem ekki er lýst innan hins tiltekna 
frests, falli niður ógildar gagnvart lánbeiðanda. Þó er nefndinni heim ilt að taka 
kröfulýsingu, er síðar kem ur fram, gilda, þegar svo stendur á, sem segir í 14. gr. 
4. málsl. skuldaskilasjóðslaga 3. m aí 1935.

4. gr.
Að liðnum innköllunarfresti skal skuldaskilanefnd, svo fljó tt sem unn t er, taka 

ákvörðun um, hvort hún telur fæ rt að veita lánbeiðanda lán ú r skuldaskilasjóði 
samkvæmt lögum þessum. Telji hún, að lánbeiðandi geti komið til greina, skal 
honum þegar í stað tilkynnt það, annaðhvort bréflega eða með símskeyti.

5. gr.
Nú telur skuldaskilanefnd, að lánbeiðandi uppfylli þau skilyrði, sem lög þessi 

setja fyrir lánveitingu, og skal hún þá, svo fljó tt sem auðið er, semja tillögur til 
skuldaskila fy rir hann, ef hún telur, að hann þurfi að fá eftirgjöf á skuldum  eða 
samninga við kröfuhafa, þar með við þá, sem hann telst standa í ábyrgðarskuld- 
um við. í  tillögunum skulu taldar sér í flokki þær skuldir, er samningum er eigi 
ætlað að ná til, og í öðrum flokki þær skuldir, sem ætlazt er til, að samið sé um. 
Þá skal og skilmerkilega getið, hve háan hundraðshluta lántakanda er ætlað að 
greiða af skuldum þeim, er samningar ná til.

Skuldaskilanefnd skal semja tillögur sínar með tilliti til þess, að lánbeiðendum 
verði skuldaskilin að liði, og leitast við að ná samkomulagi við kröfuhafa um 
nægilegan afslátt á kröfum  þeirra til þess.

Við samning tillagna sinna ber skuldaskilanefnd, áður en hún gengur endanlega 
frá þeim, að gera sér grein fyrir því, með tilliti til allra fram kom inna lánbeiðna, 
hversu miklum hluta af þeim 90000 krónum , sem til um ráða eru til lánveitinga 
samkvæmt lögum þessum, skuli verja til lánveitinga handa félagsmönnum hvers 
fiskveiðasamvinnufélags, sem hlut á að máli, xit af fy rir sig, og miða síðan lánveit- 
ingar til hinna einstöku lánbeiðenda úr hverju félagi við það, að þær fari eigi sam- 
tals fram úr því, sem nefndin þannig hefir talið hæfilegan hluta handa félags- 
mönnum þess félags.

Við lánveitingar skal skuldaskilanefnd taka tillit til efnahags lánbeiðanda og



greiðslugetu, og skulu lán þau, sem veitt kunna að verða samkvæmt lögum þessum, 
að jafnaði ekki vera hæ rri en svo, að eftirstöðvar skulda lánbeiðanda, að láninu 
viðbættu, fari ekki fram  ú r verðmæti eigna hans, samkvæmt því, sem fy rir liggur 
um það.

6. gr.
Skuldaskilabeiðandi skal setja þá tryggingu fyrir láni því, sem honum  verður 

veitt samkvæmt lögum þessum, sem skuldaskilanefnd tekur gilda. Ákvæði 8. og 9. 
gr. skuldaskilasjóðslaganna gilda einnig um lán samkvæmt lögum þessum.

7. gr.
E ftir að skuldaskilanefnd hefir samið tillögur þær, sem um ræðir í 5. gr., 

skal hún með ábyrgðarbréfi eða símskeyti tilkynna það öllum, sem lýst hafa kröf- 
um á lánbeiðanda. Skal jafnfram t boða þá á fund með hæfilegum fyrirvara.

Samtímis skal nefndin skýra lánbeiðendum frá tillögunum, og skulu þeir innan 
tíu daga frá því er tilkynning um tillögurnar barst þeim í hendur segja til um 
það, hvort þeir treystist til að greiða svo sem þar er tilskilið. Verði svörin þannig, 
að skuldaskilanefnd telji gagnslaust að reyna samninga við skuldheimtumenn, af- 
boðar hún í tæka tíð fund þann, er hún hafði boðað þá á. Tillögur nefndarinnar 
skulu liggja til sýnis á skrifstofu hennar, þangað til fundur hefir verið haldinn 
eða afboðaður.

8. gr.
Á skuldheim tum annafundi þeim, er um getur í 7. gr., skal skuldaskilanefnd 

leggja fram  tillögur sínar. Skuldheimtumenn eiga heimtingu á að fá sérhverjar upp- 
lýsingar um hag lánbeiðenda, er nefndin getur látið í té. Þeim er og heimilt að 
bera fram  breytingartillögur við tillögurnar, og skulu þær ræ ddar og bornar undir 
atkvæði sérstaklega. Verði þær sam þykktar, hefir skuldaskilanefnd heimild til að 
taka tillögur sínar aftur, ef liún telur brevtingartillögurnar verulegu máli skipta. 
Að öðrum kosti ber skuldaskilanefnd tillögur sínar undir atkvæði skuldheimtu- 
m anna þegar að loknum umræðum og atkvæðagreiðslum um brevtingartillögur.

9. gr.
Hljóti tillögur skuldaskilanefndar atkvæði svo m argra skuldheim tum anna eða 

umboðsmanna þeirra, að þeir ráði yfir meira en helmingi sam anlagðra kröfuupp- 
hæða m ættra skuldheim tum anna, þeirra er samningum er ætlað að ná til, hefir 
nefndin heimild til að staðfesta þær sem samning milli aðilja, og eru þær þá 
bindandi einnig fvrir þá skuldheimtumenn, er greitt hafa atkvæði á móti þeim eða 
eigi hafa mætt á fundi. Leysa þær þá skuldunauta undan skyldu til að greiða þann 
hundraðshluta hverrar samningskröfu, sem undan er skilin í samningnum, bæði 
gagnvart skuldheimtumönnum sjálfum, ábyrgðarm önnum  og öðrum, er annars 
hefðu átt endurgjaldskröfu á hendur þeim fyrir greiðslu skuldarinnar.

10. gr.
Þegar eftir að sam ningur er staðfestur, skal skuldaskilanefnd ganga frá láns- 

skjölum  og sjá um, að formlega sé gengið frá öllu þvi, sem sam ningurinn kveður á 
um. Skal hún siðan greiða kröfuhöfum  umsaminn hluta af kröfum  þeirra.

Samningurinn haggar ekki heimild kröfuhafa lánbeiðanda til að ganga að trygg- 
ingu eða ábyrgð, sem þriðji m aður hefir sett fyrir kröfum  á lánbeiðanda.

11. gr.
Samningurinn hefir engin áhrif á kröfur þær, sem uin ræðir í 22. gr. skulda- 

skilasjóðslaganna.



12. gr.
F rá þvi að lánbeiðandi hefir sent lánbeiðni til skuldaskilanefndar og þangað 

til samningsumleitunum er lokið, má hann ekki selja eignir sínar um fram  venju- 
lega afurðasölu, og ekki veðsetja þrer, nema fyrir nauðsynlegum rekstrarlánum , og 
yfirleitt ekki gera neinar þær ráðstafanir, er veruleg áhrif geti haft á efnahag hans. 
Komi í Ijós eftir að sam ningur hefir verið staðfestur, að lánbeiðandi hafi brotið 
ákvæði greinar þessarar, er nefndinni heimilt að ógilda samninginn gagnvart hon- 
um og endurheim ta lánið án fyrirvara, ef útborgað hefir verið. Það fé, er skuld- 
heimtumenn hafa þegar tekið á móti, verður eigi endurheimt.

Í3. gr.
Jafnskjótt sem skuldaskilanefnd hefir tekið við lánbeiðni skal það tilkynnt 

skiptaráðanda, og er þá hverskonar aðför vegna skuldbindinga lánbeiðanda óheimil 
á hendur honum og ábyrgðarm önnum  hans, þangað til samningaumleitunum er 
lokið. Eigi verður bú hans heldur tekið til gjaldþrotaskipta frá  sama tíma. Nú 
takast eigi samningar og bú Iánbeiðanda er tekið til gjaldþrotaskipta, áður en sex 
m ánuðir eru liðnir frá því er samningaumleitunum lauk, og við skiptin kem ur 
i ljós, að hann hefir brotið gegn ákvæðum 11. gr„ og má þá ineð málssókn rifta 
þeim samningum og greiðslum, er ólöglega hafa farið fram  samkvæmt reglum gjald- 
þrotaskiptalaga, enda sé málssókn hafin innan sex vikna frá  því er búskipti byrja. 
Timabilið frá því er skuldaskilanefnd hefir tekið við lánbeiðni og þangað til samn- 
ingaumleitunum er Iokið, telst ekki með fyrningartím a ábyrgðarskuldarinnar né 
neinna réttargerða ú t af henni, sem fram  kunna að hafa farið, áður en lánbeiðnin 
barst nefndinni í hendur.

14. gr.
Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara getur atvinnum álaráðuneytið, ef 

þörf þykir, sett með reglugerð.
15. gr.

Um lán samkvæmt lögum þessum gilda ákvæði 27. gr. skuldaskilasjóðslag- 
anna sem um önnur útlán sjóðsins.

16. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


