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Efni: Umsögn við mál 815, frumvarp til breytingu á lögum um gjaldþrotaskípti o.fl., nr. 
21/1991 (aðgerðir gegn kennitöluflakki).

I. Inngangur

Deloitte ehf. („Deloitte") vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum um fyrirliggjandi frumvarp 
dómsmálaráðuneytisins til laga um breytingu íögum um gjaídþrotaskipti (aðgerðir gegn 
kennitöluflakki) sem lagt var fyrir allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis þann 15. maí 2020 
(„frumvarpið").

Með framangreindu frumvarpi hyggst iöggjafinn setja reglur um svokallað atvinnurekstrarbann, á 
stjórnendur- eða skuggastjórnendurfyrirtækja með takmarkaðri ábyrgð, sem ætiað er, að takmarka 
aðkomu einstakíinga, sem hafa stjórnað fyrirtæki sem fer í þrot. Hér skiptir þannig ekki máli hvort 
viðkomandi hafi verið skráður stjórnandi eða svokallaður skuggastjórnandi. Deioitte vill með umsögn 
þessari koma á framfæri nokkrum athugasemdum, vangaveítum og hugmyndum sem gætu verið 
innlegg tii lausnar þessu máíi, sem ails ekki er skýrt að mati Deioitte, í núverandi mynd.

II. Skiptastjórí og atvinnurekstrarbann

Skiptastjóra, sem fær félag til gjaldþrotaskipta og uppgjörs, er gert að meta hvort skiiyrði séu tii 
staðar tii að fara fram með kröfu um að tilgreíndur einstaklingur verði settur í atlt að þriggja ára 
atvinnurekstrarbann á grundvelli huglægs mats skiptastjóra. í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að 
skiptastjóri skuii byggja umrætt mat sitt á aðstæðum í heiid sinni þegar hann metur hvort að 
einstakiingur hefur haft uppi skaðlega eða óverjandi viðskiptahætti.

Hér koma upp í hugann spurningar sem tengjast því á hvaða gögnum skiptastjóri eigi að byggja á 
við mat sitt. Það eitt að ekki hafi verið staðið skil á greiðslum til opinberra aðila eða lífeyrissjóða 
getur ekki ieitt til þess að skiptastjóri fari fram með siíka kröfu fyrir héraðsdómi um 
atvinnurekstrarbann, enda er siík vanræksia nú þegar refsiverð samkvæmt viðeigandi löggjöf.

Skiptastjóri hefur í flestum tilvikum ekki þær heimildir, mannafía eða fjármuni til öflunar gagna sem 
nauðsynlega þarf tíl að geta metið með þeirri vissu sem hann þarf til að fara fram á slíka kröfu. 
Skiptastjóri er opinber sýslunarmaður og hefur ágætar heimiídir að mörgu leyti. Þó eru takmarkanir 
á svo sem með aðgengi að bókhaídi félagsins sem skiptastjóri hefur ekki óheftan aðgang að, t.d. ef 
vinnsla bókhalds hefur verið útvistuð. Á grundvelli tveggja Hæstaréttardóma, Hrd. 289/1994 og Hrd. 
445/2000 er skýr haldsréttur á gögnum til afhendinga þegar ekki hefur verið greitt fyrir þá vinnu 
sem unnin hefur verið fyrir fyrirtæki og gögnin hafi aukist að verðmætum. Reynsla Deloitte er að 
þegar fyrirtæki eru komin á þann stað að fara í þrot eru reikningar sem tengjast bókhaldi mjög 
sjaldan greiddir.

Þessu til viðbótar er mjög algengt að fyrirtæki haldi ekki fundargerðir vegna þeirra vandræða sem 
þau eru komin í.

Skiptastjóra ber sem opinberum sýslunarmanni að gæta hagsmuna kröfuhafa og er þar 
jafnræðishugtakið efst á biaði. Skiptatrygging, sem skiptastjóri hefur til ráðstöfunar vegna kostnaðar
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af rekstri þrotabúsins, í þeim tilvikum þegar eignir búsins duga ekki fyrir rekstrinum, dugir oftast 
mjög skammt. Þannig verður ekki séð að það þjóni hagsmunum kröfuhafa að setja vinnu skiptastjóra 
í að finna mögulegar ákvarðanir sem kunna að hafa leitt til þrots félagsins og við síðarí skoðun verið 
metnar rangar, en verið teknar í góðri trú í upphafi (Business Judgement Rule). Miðað við 
fyrirliggjandi gögn í fjöimörgum fyrirtækjum, þá er það oft það eina sem skiptastjóri getur möguiega 
byggt á frásagnir aðila sem hafa komið að rekstri og mæta til skýrslutöku hjá skíptastjóra. Það eitt 
og sér gæti tæpast talist fulinægjandi mat á því hvort að ráðstafanir hafi talist skaðlegar eða 
viðskiptahættir óverjandi og afar veikur grunnur tii að skiptastjóri fari af stað með mál sem kann að 
ieiða til atvinnurekstrarbanns. Skiptastjóri hefur nú þegar ákveðnar heimildir í XX. kafla íaga nr. 
21/1991, til að tryggja jafnræði kröfuhafa í tengsium við kennitölufiakk með því að krefjast riftunar 
tiltekinna ráðstafana og tryggja endurheimt verðmæta sem hafa farið úr atvinnurekstri með 
ótilhlýðilegum hætti.

Eðlilegra er að ábending sú sem íeggur skyldu á skiptastjóra verði áfram til staðar um að benda 
héraðssaksóknara á þær mögulegu misgjörðir sem kunna að hafa átt sér stað í féiaginu, sbr. 84. gr. 
íaga nr. 21/1991.

Sönnun verður ávallt á hendi skiptastjóra á grundvelli fyrirliggjandi frumvarps og verður ekki séð að 
hann sé í þeirri stöðu að geta metið með hlutlægum hætti hvort efni sé tii að hefja málsókn á hendur 
stjórnanda eða skuggastjórnanda fyrirtækis. Ef líkur væru á að stjórnandi væri settur í 
atvinnurekstrarbann, væri alltaf betra að ábendíng kæmi frá skiptastjóra tií saksóknara sem færi þá 
með málið á grundvelii laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 og að atvinnurekstrarbann væri hluti 
af þeim kröfum sem settar eru fram af ákæruvaídinu. Skiptastjóri á ekki að fara með sííkt vald, auk 
þess sem hann á hvorki að hafa persónulega né fjárhagslega hagsmuni af því að hefja mál á hendur 
fyrrum stjórnanda í þrotabúinu.

í frumvarpinu er vísað til þess að til að atvinnurekstrarbann náí fram að ganga þá teljist viðkomandi 
einstaklingur ekki hæfur til að stýra féiagi vegna skaðiegra og óverjandi viðskiptahátta við stjórnun 
félagsins sem fór E þrot. Að okkar mati er verulega óljóst eftir hvaða viðmiðum eigi hér að vinna. 
Hvað þýðir að teijast ekki hæfur? Hvað þýða skaðlegir og óverjandi viðskiptahættir? Þessi sjónarmið 
koma hvergi fram í frumvarpinu og það verður ekki að mati Deloitte sett á dómstóía eina að setja 
hér viðmið. Skilgreiningar á umræddum háttum mættu vera skýrari í lögum og byggja, a.m.k. að 
einhverju leyti, á hlutlægum viðmiðunum en ekki einungis huglægu mati.

Að setja einstakling í atvinnurekstrarbann er refsing í skilningi laga, gengur nærri 
stjórnarskrárvörðum réttindum einstaklinga, og því verður að fara með þessa aðferðarfræði í gegnum 
réttar boðleiðir. Það getur varla talist æskilegt að skiptastjóri fari með það hlutverk að ákveða hvort 
öðrum einstaklingi verði gerð refsing. Sá sem krofunni er beint að hefur heidur ekki þá réttarstöðu 
sem fengin er undir sakamálalögum, auk þess sem hætta á atvinnurekstrarbanni gæti haft óæskileg 
áhrif á viðskíptaákvarðanir og mat stjórnenda á þvE hvað teijist viðunandi viðskiptaáhætta.

III. Skuggastjórnun

í greinargerðinni með frumvarpinu er vísað til þess að aðiiar sem eru skuggastjórnendur eigi það á 
hættu að vera settir í atvinnurekstrarbann. M.ö.o. að hægt sé að refsa aðiia sem ekki er skráður 
stjórnandi féíags, en vegna athafna sinna ber að refsa honum, en ekki skráðum stjórnendum.

í frumvarpinu er orðið skuggastjórnandi notað um aðila sem starfar í  raun sem stjörnarmaður eða 
framkvæmdastjórí félags í  skilningi laga án þess að vera formlega skráður sem slíkur. Hér er vísað til 
þessa eins og þetta liggi hreint fyrir við skoðun á þrotabúi. Samkvæmt frumvarpinu er enginn reki 
gerður að þvE að skilgreina hugtakið „skuggastjórnandi." Slík skilgreíning er ekki tii í íslensku 
lagaumhverfi. Það er þvE t.d. óljóst hvort eða hvenær ráðgjafar, endurskoðendur, íögmenn eða 
bankar geti möguiega talist vera skuggatsjórnendur,

Þá má jafnramt velta því fyrir sér hvort eingöngu einstaklingar geti verið skuggastjórnendur eða 
hvort iögaðilar geti í einhverjum tilvikum talist skuggastjórnendur?

Einnig má spyrja hvort hluthafi, sem fer með ráðandi hlut í félagi, sem kemst upp með í eitt skiptí 
að koma sínum sjónarmiðum þannig fram að ákvörðun verði tekin samkvæmt hans fyrirmælum, sé



e.t.v. orðinn skuggastjórnandi eða þarf slíkur aðili að koma oftar að ákvörðunum? Getur einhver 
hugsanlega talist skuggastjórnandi við eina ákvörðun en ekki aðrar. Þegar bankar setja fyrirtækjum 
stólinn fyrir dyrnar til að tryggja eigin hag er hárfín lína á milli þess að veita ráðgjöf og að vera 
skuggastjórnandi, ef huglægu mati er beitt um umrætt hugtak.

Skuggastjórnandi er til í engilsaxneskum rétti, svo sem Bretlandi, Bandaríkjunum og Ástralíu svo 
dæmi séu tekin (fordæmisrétti). Til viðbótar eru til ákvæði í lögum evrópskra ríkja þar sem vísað er 
til skuggastjórnenda. í löndunum er áralöng dómahefð fyrir því hvenær menn eru skuggastjórnendur 
og hvenær ekki. Við mat á skuggastjórnanda hefur verið talið að ekki sé nægjanlegt að einhver kunni 
mögulega að hafa tekið ákvörðun einu sinni, heldur geri það með reglubundnum hætti.

1. Skuggastjórnandi fer með raunverulega stjórn félagsins og gefur skráðum stjórnendum 

fyrirmæli

2. Skuggastjórnandi er ekki skráður stjórnandi hjá opinberri skráningarstofu (hlutafelagaskrá)

3. Meirihluti stjórnar og/eða stjórnendur fara eftir fyrirmælum skuggastjórnandans með 

reglubundnum hætti

4. Skuggastjórnandi vill ekki að sín sé getið sem stjórnanda heldur vinnur hann á bak við skráða 

stjórnendur

Víða erlendis er hugtakið skuggastjórnendur skilgreint í hlutafélagalögum og til þeirra er vísað í 
gjaldþrotalögum, þannig að skilgreiningin er til og unnið er eftir mótaðri reglu. í hlutafélagarétti á 
íslandi mætti e.t.v. setja sérstakt ákvæði um skuggastjórnendur.

Það er mat Deloitte að nauðsynlegt sé að veita frekari innsýn í hvað verið er að framkvæma með því 
frumvarpi sem hér er til umfjöllunar. Það er góðra gjalda vert að vinna að framgangi mála gegn 
kennitöluflakki einstaklinga sem ekki fara eftir leikreglum, en hins vegar verða leikreglurnar að vera 
skýrar.
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