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Minnisatriði

vegna yfirferðar um frumvarp til laga um breyting á lögum um 
vátryggingastarfsemi, nr. 60/1994, með síðari breytingum.

Almennar athugasemdir.
Engin tök voru á því, tímans vegna, að bera saman frumvarpið og tilskipun 
2001/17/EC.

Frumvarpið virðist samið þannig að ætlunin sé að lögleiða tilskipunina sem 
slika. Nauðsynlegt hefði verið að semja frumvarpið með það að markmiði að 
aðlaga íslenzkan rétt, þ.e. lög nr. 60/1994, að skuldbindingum sem felast í 
tilskipuninni.

Athugasemdir við einstakar greinar.

1. grein.

Engar athugasemdir.

2. grein.
Um 90. gr. A.
I 1. mgr. er skilgreint, hvað átt sé við með endurskipulagningu fjárhags 
vátryggingafélags. Þar er talað um „ihlutun dómstóls“, en það ekki skýrt hvað 
í því felist. Segir einnig að til slíkra ráðstafana teljist greiðslustöðvun og 
nauðasamningar. Ekki er tekið fram, hvaða aðrar ráðstafanir geti verið um að 
ræða og ekki verður séð af öðrum ákvæðum XI. kafla laga nr. 60/1994 hvað um 
geti verið að ræða. Félagsslit samkvæmt þeim kafla fara fram án atbeina 
dómstóla.

Sé litið til tilskipunarinnar segir í c lið 2. gr. svo: „reorganisation measures 
means measures involving any intervention by administrative bodies or judicial 
authorities which are intended to ...“.

I ljósi þessa sýnist orðalagi 1. mgr. ábótavant.

2. mgr.
Ekki athugasemdir.

3. mgr.
Það hefur verið rík tilhneiging í íslenzkri löggjöf að leggja ekki 
tilkynningarskyldu á dómstóla. Þeirri hefð mætti fylgja með því að leggja
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tilkynningarskyldima samkvæmt þessari málsgrein á aðstoðarmann við 
greiðslustöðvun og umsjónarmann með nauðasamningsumleitunum. Verður 
ekki séð að neinum hagsmunum sé stefnt í hættu með þeirri lausn og ekki 
verður séð að það fari í bága við ákvæði tilskipunarinnar.

Þes ber einnig að geta að orðalagið „heimild til að leita greislustöðvunar eða 
nauðsamnings“ samrýmist ekki ákvæðum laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti
o.fl. Þau lög miða við að dómstóll veiti heimild til greiðslustöðvunar, en að 
skuldara sé veitt heimild til að leita nauðsasamnings við kröfuhafa sína.

4. mgr.
I þessari málsgrein eru tvær reglur. Önnur er sú, að úrskurður islenzks 
dómstóls um heimild vátryggingafélags með aðalstöðvar hér á landi um 
heimild til greiðslustöðvunar eða til að leita nauðasamninga hafi „einnig áhrif i 
öðrum aðildarríkjum og tekur til útibúa vátryggingafélagsins í þeim.“ Hin er sú 
að slíkur úrskurður dómstóls í öðru aðildarríki vegna vátryggingafélags með 
aðalstöðvar í aðildarríki taki til útibúa vátryggingafélagsins hér á landi.

Við seinni regluna þarf ekki að gera athugasemdir. Við hina fyrri verður að 
gera þá athugasemd að með íslenzkum lögum er ekki hægt að mæla fyrir um 
réttaráhrif úrskurða íslenzkra dómstóla í öðrum ríkjum.

5. og 6. mgr.
I þessari málsgrein er mælt fyrir um tilkynningu til lánardrottna um heimild til 
greiðslustöðvunar eða til að leita nauðasamnings. Er vísað til 13. og 44. gr. 
laga nr. 21/1991 um þetta. I þeim ákvæðum segir að tilkynna skuli (öllum 
þekktum) lánardrottnum um hina tilgreindu heimild. Af ákvæði 6. mgr. sýnast 
vátryggingartakar og vátryggðir taldir til lánardrottna, sbr. orðalagið „I 
tilkynningu skv. 5. mgr. til vátryggingataka, vátryggðra og annarra sem eiga 
kröfu á vátryggingafélag vegna vátryggingasamninga ...“ .

A f þessu tilefni er eðlilegt að spurt sé, hvort miða eigi við að öllum þeim, sem 
tilgreindir eru eigi að senda tilkynningu í útbomu ábyrgðarbréfi eða á annan 
jafn tryggan hátt. Hér verður að hafa í huga að tilkynningin á að vera á 
tungumáli þess ríkis sem viðkomandi á lögheimili eða hefur fasta búsetu eða 
aðalstöðvar.

7. mgr.
Ekki athugasemdir.

8. mgr.
Akvæði 1. málsl. þessarar málsgreinar er torskilinn. Er átt við vátryggingafélag 
með aðalstöðvar utan aðildarríkja, sem hefur útibú hér á landi? Ef 
vátryggingafélag í Rússlandi með útibú hér á landi óskar eftir heimild til 
greiðslustöðvunar eða til að leita nauðsamnings fyrir útibúið hér á landi, ber að 
skilja ákvæðið svo að íslenzk lög gildi um það? Ef það er aðeins þetta, sem
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felst í ákvæðinu eru ekki gerðar við það athugasemdir. Ekki er þó sjálfgefíð að 
þetta sé réttur skilningur.

Um 90. gr. B.
1. mgr.
Orðalag ákvæðisins er heldur ekki nægilega skýrt. Skýrt samkvæmt orðanna 
hjóðan felst í þessu ákvæði að íslenzk lög gildi um enduskipulagningu á fjárhag 
vátryggingarfélaga og útibúa þess erlendis, nema á því séu gerðar 
undantekningar í greininni. Akvæðið er ekki takmarkað við vátryggingafélag 
með aðalstöðvar á Islandi, svo sem vænta mætti. Telja verður að lagaákvæði, 
eins og þetta, sem mælir fyrir um gildi íslenzkra laga erlendis hafi enga 
þýðingu.

2. mgr.
Þetta ákvæði er sama marki brennt. Ekki er tekið fram, að um sé að ræða 
vinnusamning, sem efna á hér á landi, eða gerður sé við útibú eða starfsstöð 
sem vátryggingafélag, sem hefur aðalstöðvar í aðildarríki, reki hér á landi. 
Ekki er heldur tekið fram, hvort þetta eigi við um starfsmenn íslenzkra 
vátryggingafélaga hér á landi, sem gerður kann að hafa verið erlendis eða á að 
fara eftir lögum annars ríkis.

3. mgr.
Sömu athugasemd verður að gera við þessa málsgrein. Oljóst er hvað átt sé 
við. Með hliðsjón af skýringum í greinargerð er að líkindum átt við, að ef 
vátryggingafélag, sem hefur aðalstöðvar á Islandi, eða vátryggingafélag sem 
hefur aðalstöðvar í öðru aðildarríki, en útibú á íslandi, fær heimild til 
greiðslustöðvunar eða til að leita nauðasamnings hér á landi, hefur gert 
samning um afnot eða kaup að fasteign í aðildarríki, skuli um rétt til 
fasteignarinnar fara eftir lögum þess aðildarríkis þar sem fasteignin er staðsett. 
Þetta mætti orða skýrar.

4. mgr.
A ákvæðið við um vátryggingafélag, sem hefur aðalskrifstofu á Islandi og útibú 
félags, með aðalskrifstofu í öðru aðildarríki, sem er hér á landi? Er þá ekki 
nægilegt að mæla fyrir um það, að ef fasteign, skip eða flugvél er hér á landi, 
eða er skráð opinberri skráningu hér á landi, skuli fara eftir íslenzkum lögum?

5. mgr.
Hvað þýðir „veðhafa eignarréttinda“? Er átt við þann sem á veðréttindi í eign?

Hvað er verið að segja í þessari málsgrein? Samkvæmt lögum nr. 21/1991 
hefur heimild til greiðslustöðvunar og heimild til að leita nauðasamnings margs 
konar áhrif á rétt veðhafa t.d. til að knýja á um fullnustu kröfu sinnar með 
nauðungarsölu, sbr. t.d. 2. mgr. 22. gr. laganna. Hægt er með lögum að víkja 
frá þessu þegar vátryggingafélög eiga í hlut. Er bara verið að gera það? Eins 
og ákvæðið er orðað sýnist eiga að skilja það svo, að ekki eigi að breyta neinu,
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ef um er að ræða aðilja, sem lýtur opinberu eftirliti hérlendis, t.d. íslenzkra 
vátryggingafélaga. Ef á hinn bóginn eignir, sem veðréttur tekur til, eru í öðru 
aðildarríki, á heimild til greiðslustöðvunar eða til að leita nauðasamninga, ekki 
að hafa áhrif á rétt veðhafans. Getur Alþingi með lögum sett reglur, sem gilda 
eiga um veðréttindi þegar veðandlagið er í öðru ríki? Slíkt fær ekki staðizt.

6. mgr.
Sömu athugasemd verður að gera hér. Akvæðið mælir m.a. fyrir um hvemig 
fara eigi með eign, sem staðsett er í öðm ríki, og keypt hefur verið með 
eignarréttarfyrirvara. Getur Alþingi mælt fyrir um slíkt með lögum? Hið sama 
á við um sölu á eign, sem er í öðm aðildarríki.

Er ekki markmiðið að mæla einungis fyrir um réttarstöðuna, þegar eignir em 
staðsettar á Islandi?

7. mgr.
Er þörf á þessu ákvæði? Ef svo er talið, verður að spyrja, hvort þörf sé á 
orðunum „nema lög gistiríkis heimili ekki slíkt“? Lög sett í gistiríki, öðm en 
Islandi, geta ekki gilt hér á landi.

8. mgr.
Sama athugasemd og almennt um ákvæði að framan.

9. mgr.
Sama athugasemd, þ.e. það þarf að semja þetta ákvæði eins og það getur gilt á 
Islandi, þ.e. um áhrif heimildar til (ekki „að leita“) greiðslustöðvunar og til að 
leita nauðasamnings á málshöfðun vegna eignar eða annarra réttinda hér á 
landi, sem félagið hefur látið af hendi. I stað þess er ákæðið almennt orðað, 
eins og það eigi að gilda í öllum aðildarríkjum.

10. mgr.
Hér er sami ágalli á. Akvæðið mælir fyrir um heimildir aðstoðarmanns 
skuldara við greiðslustöðvun og umsjónarmanns með 
nauðasamningsumleitunum m.a. í öðmm aðildarríkjum. Hér verður enn að 
gera athugasemdir við að mæla fyrir um slikt í íslenzkum lögum. Ef, svo sem 
segir í 2. málsl., á að fara við það eftir lögum þess aðildarríkis, sem við á, 
hvaða þýðingu hefur þá reglan?

3. grein.

95. gr.
2. mgr.
Itrekaðar em hér athugasemdir að framan um tilkynningarskyldu til allra 
vátryggingataka og vátryggðra.
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3. mgr.
Þessi regla er í núgildandi 95. gr. og ekki gerðar athugasemdir af þeirri ástæðu.

4. mgr.
Gerð er sama athugasemd hér og að framan, um að leitast hafi verið við að 
leggja ekki tilkynningarskyldu á dómstóla í íslenzkri löggjöf. Eðlilegra væri að 
leggja tilkynningaskylduna á skiptastjóra/skilastjóm.

5. mgr.
Hér segir m.a. að úrskurður íslenzks dómstóls hafí áhrif í öðmm aðildarríkjum 
og skuli taka til útibúa félags i þeim. Er hægt að mæla svo fyrir í íslenzkum 
lögum? Er því ekki 2. málsl. nægjanlegur með smávægilegum breytingum?

6. mgr.
Spyija verður hvort þetta ákvæði sé nauðsynlegt. Er þetta innleiðing 22. gr. tl. 
1 í tilskipuninni? Þar er mælt fyrir um að endurskipulagning fjárhags 
vátryggingafélags eða slit þess (winding-up) eigi ekki að skerða rétt kröfuhafa 
til skuldajafnaðar (set-off) gegn kröfu vátryggingafélags. E f þetta á að vera 
innleiðing tilgreinds ákvæðis tilskipunarinnar er bersýnilega um misskilning að 
ræða, sem leiðrétta þarf.

7. mgr.
Telja verður að taka þurfi af skarið um það, hvort skilastjóm komi að fullu í 
stað skiptastjóra og eigi að gegna því starfi, sem hann gegnir. Ef svo er, skal 
bent á, að í íslenzkum lögum em gerðar ríkar kröfur til hæfis skiptastjóra, sbr. 
75. gr. laga nr. 21/1991. Eðlilegt er að gera slíkar (eða sambærilegar) 
hæfiskröfur til skilastjómarmanna, ef þeir eig að koma í stað skiptastjóra.

Réttarfarsnefnd varar eindregið við þvi að reglumar um skilastjóm vil gjaldþrot 
vátryggingafélaga verði lögfestar. Astæðan er sú, að það skortir með öllu 
nánari ákvæði um réttindi og skyldur slíkrar skilastjómar, hvaða heimildir hún 
hafi, hvemig samskipti við kröfuhafa verða, hvemig hún verði sett af o.fl. 
Eðlilegt er, samrýmist það tilskipuninni, að skipaðir verði þrír skiptastjórar í 
slíkum tilvikum, en ekkert mælir gegn því í lögum nr. 21/1991, að skiptastjórar 
séu fleiri en einn. Verði það gert gildir hið ítarlega regluverk, sem til er um 
hæfi þeirra og störf, samskipti við kröfuhafa, rekstur þrotabúsins o.fl. Mjög 
mikilvægt er að hafa slíkar reglur.

8.-10. mgr.
Aréttuð skal ábending um tilkynningarskylduna. Til viðbótar skal vakin 
athygli á því, að ekki em sömu kröfur um tilkynningar til lánardrottna við 
gjaldþrotaskipti og við greiðslustöðvun og nauðasamningsumleitanir. Nægilegt 
er að auglýsa úrskurð um gjaldþrotaskipti samkvæmt 85. gr. laga nr. 21/1991 
og ef kröfuhafar em búsettir erlendis er að finna fyrirmæli um auglýsingar í 
útlöndum í 86. gr. I ljósi þessa verður enn að spyrja, hvort svo rík 
tilkynningarskylda, sem gert er ráð fyrir í fmmvarpinu sé nauðsynleg til að



6

fullnægja skuldbindingum okkar samkvæmt EES-samningnum og 
tilskipuninni.

11. mgr.
Engin athugasemd.

12. mgr.
Er átt við útibú, sem starfar hér á landi? Ef svo er þyrfti til glöggvunar að taka 
það fram í 1. málsl.

4. grein.

96. gr.

1. mgr.
Engin athugasemd.

2. mgr.
Aréttuð er fyrri athugasemd um að leggja tilkynningarskyldu á dómstóla.

3. mgr.
Vísað er til fyrri athugasemdar um að ekki gangi að í íslenzkum lögum sé 
kveðið á um gildi úrskurða íslenzkra dómstóla í öðrum löndum. Öðru gildir 
um að veita úrskurðum erlendra dómstóla gildi hér á landi.

4. mgr.
Visað er til athugasemdar við 6. mgr. 3. gr. frumvarpsins.

5. mgr.
Engin athugasemd.

6. mgr.
Engin athugasemd.

7. mgr.
Aréttað er að nauðsynlegt sé að taka af skarið um það hvort skilastjóm eigi að 
koma alfarið í stað skiptastjóra og gegna sama hlutverki og hann. E f svo er, er 
bent á nauðsyn þess að settar verði reglur um hæfi skilastjómarmanna. Vísað 
er að öðm leyti til sjónarmiða réttarfarsnefndar að framan.

8.og 9. mgr.
Aréttað er að kannað verði, hvort svo rík tilkynningarskylda, sem hér er gert 
ráð fyrir, sé nauðsynleg, einkum í ljósi áður tilgreindra ákvæða (85. og 86. gr.) 
í lögum nr. 21/1991.

10. mgr.
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Engin athugasemd.

11. mgr.
Hér er mælt fyrir um að „vátryggingakröfur“ skuli vera í sérstökum 
kröfuflokki, sem ekki hefur áður verið til í lögum nr. 21/1991, þ.e. þær eiga að 
vera á eftir forgangskröfum samkvæmt 112. gr., en á undan almennum kröfum 
samkvæmt 113. gr. Sýnist þetta reist á 10. gr. tilskipunarinnar, sem þó gefur 
fleiri en einn valkost.

Ekki er unnt að gera athugasemdir við lögfestingu slíkrar reglu, sé það vilji 
löggjafans. Nauðsynlegt er þó, verði þessi leið valin, að skilgreina orðið 
vátryggingakröfur nákvæmlega til þess að ljóst sé, hvaða kröfur falli í hinn nýja 
kröfuflokk og hvaða kröfur falli í hefðbundna flokka krafna samkvæmt lögum 
nr. 21/1991. Einnig skal bent á, að heppilegra væri að orða regluna svo, að 
„vátryggingakröfur“ kæmu sem sérstakur kröfuflokkur á eftir kröfum 
samkvæmt 112. gr., en á undan kröfum samkvæmt 113. gr. Ef það er gert er 
ljóst, að kröfur samkvæmt 112. verða tæmdar áður en til greiðslu 
„vátryggingarkrafna“ kemur og þær tæmdar áður en til greiðslu almennra 
krafna samkvæmt 113. gr. kemur.

12. mgr.
Engin athugasemd.

13. mgr.
Sjá athugasemdir við lokamálsgrein 3. gr. frumvarpsins.

5. grein.

96. gr. A.

1. mgr.
Hér er mælt fyrir um gildi íslenzkra laga m.a. um gjaldþrotaskipti útibúa 
íslenzkra félaga erlendis. Er það hægt með íslenzkum lögum?

2.-4. mgr.
Sjá athugasemdir við sambærileg ákvæði í 2.-4. mgr. 90. gr. B að framan.

5. mgr.
Orðalag þessa ákvæðis um „rétt veðhafa vegna eignarréttinda“ er annað og 
skiljanlegra en 5. mgr. 90. gr. B að framan. Enn verður þó að spyrja hvort unnt 
sé með íslenzkum lögum að mæla fyrir um hvaða lög gildi um slík réttindi í - 
öðrum löndum. Er nauðsynlegt að spyrja hvort setja eigi slíka reglu.

6. mgr.
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Sjá fyrri athugasemd um sambærilegt ákvæði í 6. mgr. 90. gr. B. Vegna síðari 
málsliðarins verður enn að spyija, hvaða þýðingu það hafa að mæla fyrir um 
áhrif gjaldþrotaskipta hjá félagi á ráðstafanir á eignum i öðrum aðildarríkjum.

Einnig má spyrja hvort með þessu sé verið að kveða á um að riftunarreglur laga 
nr. 21/1991 gildi ekki t.d. ef íslenzkt vátryggingafélag greiðir skuld við 
íslenzkan kröfuhafa mánuði fyrir uppkvaðningu úrskurðar um gjaldþrotaskipti 
með sölu fasteigna eða lausafjár, sem er í öðru aðildarríki gegn niðurfellingu 
kröfunnar, þ.e. greiðslu kaupverðs með henni. Taka þarf afstöðu til þessa 
álitaefnis við ákvörðun um endanlegt orðalag ákvæðisins.

7. mgr.
Sjá athugasemd við 7. mgr. 90. gr. B að framan.

8. mgr.
Sjá athugasemd við 8. mgr. 90. gr. B að framan.

9. og 10. mgr.
Aréttaðar skulu ábendingar um hvort það sé mögulegt að mæla fyrir um það í 
íslenzkum lögum, hvaða áhrif úrskurður íslenzkra dómstóla eigi að hafa í 
öðrum löndum, svo og hvaða úrræði skilastjóm á að hafa í öðmm löndum. 
Vakin skal einnig athygli á að fara á hvort eð er að lögum viðkomandi 
aðildarríkis.

Fyrirvari.
Minnisariði þau, sem hér greinir, em ekki tæmandi enda hefur verið skammur 
timi til stefnu. Verður að líta til þess að meiri tími, hefði hugsanlega veitt færi 
á því að setja minnisatriðin fram í styttra máli, en hér er gert.

Réttarfarsnefnd telur að ekki sé unnt að afgreiða fmmvarpið í þessari mynd. 
Nefndin bendir á hagnýtar upplýsingar um aðferðir við innleiðingu tilskipana í: 
„Leiðbeiningar til stjómvalda um innleiðingu EES-gerða“ sem fylgdu 
umburðarbréfi forsætisráðherra frá 27. júní 2001.

Reykjavík, 24. febrúar 2003. 
f.h. réttarfarsnefndar,

Vl r \Kf , \ M ,  .


