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Sæl Selma,
Hér að neðan eru athugasemdir sem SFF vilja gera í tengslum við slitafrumvarpið, 409. mál. 
Eins og fram kom á fundi ne&darinnar fyrir helgi telja SFF tilgang slitafrumvarpsins 
eðlilegan en samtökin vísa til athugasemda skilanefnda varðandi athugasemdir við einstakar 
greinar frumarpsins.

SFF vilja nota tækifærið og gera athugasemdimar sem þó varða ekki breytingar á lögum um 
fjánnálafyrirtæki heldur breytingar á gjaldþrotalögum. Þar sem að málið varðar samt 
afleiðingar af slitum íjármálafyrrtækja má hugsa sér að reyna að splæsa svona lagabreytingu 
inn í slitafrumvarpið -  þótt það varði breytingu á öðrum lögum. Mundi þá þýða að því yrði 
breytt í bandorm, sem er óvenjulegt eftir 1. umræðu en ekki fordæmalaust.

Ég sendi afrit til ritara allsherjamefndar þar sem athugasemdimar varða lög um 
gjaldþrotaskipti.

Með góðri kveðju,
Jóna Björk Guðnadóttir

Hér eru smá pælingar um skuldajöfnuð við gjaldþrotaskipti, en við teljum ástæðu til 
þess að breyta þeim reglum.

Núgildandi ákvæði í 100. gr. laga um gjaldþrotaskipti um skuldajöfnuð leiðir í mörgum 
tilvikum til einkennilegra niðurstöðu í því ferli sem nú stendur yfir. Núverandi lög girða 
fyrir skuldajöfnun haf! krafa viðskiptavinar skuldarans orðið til 90 dögum fyrir 
gjaldþrot. Auðsýniiega er tilgangur þessa ákvæðis að fyrirbyggja að kröfuhafar takist á 
hendur skuldbindingar gagnvart ógjaldfæru félagi í aðdraganda gjaldþrots beinlínis til 
þess að geta nýtt til skuldajafnaðar.

Má ljóst vera að óverulegur hluti, svo ekki sé fastar að orði kveðið, af viðskiptum 
einstaklinga og fyrirtækja við viðskiptabankana síðustu vikurnar fyrir hrun þeirra á rót 
að rekja til þess að kröfuhafi hafi viljað skapa sér stöðu til að geta nýtt skuldina til 
skuldajafnaðar. Virðist einnig býsna ósanngjarnt og óeðlilegt að gera algeran 
greinarmun á stöðu kröfuhafa sem eignast hafa kröfu sína fyrir og eftir þetta tímamark, 
en eiga að öðru leyti fullkomlega sambærilegar kröfur.

Enn fremur gera lögin engan greinarmun á því hvort krafan hafi orðið til í viðskiptum 
kröfuhafans við skuldarann eða hvort skuldarinn hafi fengið kröfuna framselda. Skiptir 
það verulegu máli, þvi framsalið er mun sterkari vísbending um að kröfunnar sé aflað 
með skuldajöfnuð í huga. Danskur réttur gerir greinarmun að þessu leyti - 90 daga 
reglan gildir einvörðungu um kröfur sem þriðji maður hefur framselt kröfuhafanum.
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Meðfylgjandi er dæmi um lagakvæði um skuldajöfnuð við gjaldþrotaskipti sem felur í 
sér annars konar nálgun (533. gr. bankarísku gjaldþrotaskiptalaganna “US Bankruptcy 
Code”). Þar er skuldajöfnuður heimiiaður fram að “frestdegi”, nema krafan hafi veríð 
framseld kröfuhafanum af öðrum en skuldaranum minna en 90 dögum fyrir 
gjaldþrotið, enda hafi skuldarinn þá verið orðinn ógjaldfær eða krafan verið framseld 
til að skapa rétt til skuidajöfnuðar. í  þessu ákvæði er sem sagt gert ráð fyrir 
skuldajöfnuði vegna krafna sem verða til ailt fram á frestdag, nema atvik bendi til þess 
að tilurð þeirra sé “suspect”.

Breyting í þessa veru á íslenskum lögum myndi leiða tíl þess að sambæríleg mál fengu 
sams konar meðferð í slitameðferð viðskiptabankanna. Virðist þetta ailt eins geta átt 
heima í 7. gr. frumvarpsins sem fjallar um meðferð krafna. Er það ákvæði reyndar 
óljóst varðandi skuldajöfnuð, því tekið er fram að kröfur faJli ekki sjálfkrafa í gjalddaga 
við slitameðferð, en gjalddagi krafna er vitaskuld forsenda skuldajöfnuðar.

553. Setoff

(a) Except as otherwise provided in this section and in sections 362 and 363 of this title, this 
title does not affect any right of a creditor to offset a mutual debt owing by such creditor to 
the debtor that arose before the commencement of the case under this title against a claim of 
such creditor against the debtor that arose before the commencement of the case, except to the 
extent that—
(1) the claim of such creditor against the debtor is disallowed;
(2) such claim was transferred, by an entity other than the debtor, to such creditor—
(A) after the commencement of the case; or
(B)
(i) after 90 days before the date of the filing of the petition; and
(ii) while the debtor was insolvent (except for a setoff of a kind described in section 362
(b)(6). 362 (b)(7). 362 (b)(17). 362 fb)(27). 555.556.559. 560. or 561); or
(3) the debt owed to the debtor by such creditor was incurred by such creditor—
(A) after 90 days before the date of the filing of the petition;
(B) while the debtor was insolvent; and
(C) for the purpose of obtaining a right of setoff against the debtor (except for a setoff of a 
kind described in section 362 (b¥6V 362 (b)(7). 362 (b¥17). 362 (b¥27I 555. 556. 559. 560. 
or 561).


