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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um um tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar 
endurskipulagningar atvinnufyrirtækja (þskj. 1428 - 814. mál lagt fram á 150. 
löggjafarþingi).

Hinn 18. maí 2020 lagði dómsmálaráðherra fram á Alþingi frumvarp til laga um tímabundnar 

heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar atvinnufyrirtækja (þskj. 1428 í 814. máli). Í 

frumvarpinu eru einnig lagðar til breytingar á ákvæðum laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti 

o.fl. (hér eftir nefnd „gþl.“). Frumvarpið gekk til allsherjar- og menntamálanefndar að fyrstu 

umræðu lokinni hinn 18. maí 2020.

Í frumvarpinu eru lagt til nýtt réttarúrræði ásamt breytingum á gþl. sem hafa það að markmiði 

að sem flest atvinnufyrirtæki sem illa hafa farið út úr COVID-faraldrinum geti endurskipulagt 

fjárhag sinn. Frumvarpið felur í sér bæði tímabundnar ráðstafanir sem og ákvæði sem hugsuð 

eru til frambúðar. ADVEL lögmenn slf. hafa rýnt efni frumvarpsinsí samráði við umbjóðendur 

sína og niðurstaðan hefur gefið tilefni til að koma nokkrum athugasemdum og ábendingum á 

framfæri við nefndina.

Vert er að taka fram að heimild til fjárhagslegrar endurskipulagningar fyrirtækja er mikilvægt 

réttarúrræði fyrir fyrirtæki sem glíma við ófyrirséðar aðstæður vegna heimsfaraldurs. Að mati 

ADVEL lögmanna hefði hins vegar verið æskilegt að gengið yrði lengra í frumvarpinu í þá átt 

að smíða lagaramma utan um þá þætti sem líta þarf til við fjárhagslega endurskipulagningu 

atvinnufyrirtækja. Til samanburðar má nefna nýsamþykkt lög í Noregi um fjárhagslega 

endurskipulagningu fyrirtækja (n. Lov om rekonstruksjon for á avhjelpe 0konomiske problemer
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som f0lge av utbrudd av covid-19). Þar er t.d. að finna rýmri heimildir til að leita fjárhagslegrar 

endurskipulagningar þannig að einnig skuldarar sem sjá fyrir fjárhagslega erfiðleika í nánustu 

framtíð geta nýtt sér úrræðið, ekki eingöngu aðilar sem hafa þegar orðið fyrir verulegu 

tekjufalli, og kröfuhafar geta einnig átt frumkvæði að fjárhagslegri endurskipulagningu. Í 

norsku lögunum er einnig gert ráð fyrir ríkari aðkomu kröfuhafa í gegnum kröfuhafaráð þar 

sem eftir atvikum fulltrúi starfsmanna fyrirtækis getur einnig átt sæti, svo eitthvað sé nefnt. 

Samandregið má segja að norsku lögunum sé ætlað að einfalda reglur er gilda um fjárhagslega 

endurskipulagningu sem til þessa hafa verið áþekkar ákvæðum íslensku 

gjaldþrotaskiptalaganna um nauðasamninga. Gildistími hinna norsku laga er þó tímabundinn 

þar sem heildarendurskoðun gjaldþrotaskipta laga er væntanleg á grundvelli ítarlegrar úttektar 

sem ráðist hefur verið í, en þar er m.a. tekið mið af væntanlegum skuldbindingum Noregs skv. 

Samningnum um Evrópska Efnahagssvæðið (EES).

Samningsveðhafi fer ekki með atkvæðisrétt um nauðasamning nema að því leyti sem hann 
hefur afsalað sér tryggingarrétti fyrir kröfu sinni.

Í frumvarpinu er mælt fyrir varanlegri breytingu á gþl. þar sem nauðasamningar án 

undangenginna gjaldþrotaskipta geti nú einnig tekið til samningsveðkrafna. Heimilt er að kveða 

á um breytingu á greiðsluskilmálum, þar á meðal að lengja lánstíma eða fresta gjalddaga á 

greiðslu hluta skuldarinnar eða hennar allrar í allt að þrjú ár. Þrátt fyrir að nauðasamningur hafi 

áhrif á samningsveðhafa, hafa þeir ekki atkvæðisrétt um nauðasamninginn nema að því leyti 

sem samningsveðhafi hefur áður afsalað sér tryggingarrétti fyrir kröfu sinni, sbr. 24. gr. 

frumvarpsins. Í samræmi við ákvæði 28. gr. gþl. getur lánardrottinn afsalað sér 

tryggingarréttindum sínum með yfirlýsingu við undirbúning skuldarans að öflun heimildar til 

að leita nauðasamnings eða í kröfulýsingu við nauðasamningsumleitanir. Afsali lánardrottinn 

sér ekki þeim rétti getur hann ekki leitað fullnustu hjá skuldara á annan hátt en með því að ganga 

að veðinu. Er því nauðsynlegt að taka til skoðunar tvö efnisatriði, þ.e. annars vegar að 

samningsveðhafar sem verða fyrir áhrifum nauðasamnings njóti ekki atkvæðisréttar og hins 

vegar að samningsveðhafar kunna að þurfa að meta allt að þrjú ár fram í tímann hvort 

tryggingarréttindi þeirra séu nægjanleg.

Sérstaklega ber að vekja athygli á að samningsveðhafar hafa ekkert um efni nauðasamnings að 

segja, þrátt fyrir að eiga verulegra hagsmuna að gæta. Fyrirkomulagið er undarlegt, sérstaklega 

í ljósi þess að tryggingarréttindi samningsveðhafa eru óbein eignarréttindi sem varin eru af 72.

2



(( ADVEL

gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Samningsveðhafar eru þeir lánardrottnar sem 

raunverulega hafa eitthvað efnislegt til málanna að leggja þar sem þeir hafa mikilla hagsmuna 

að gæta af niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar og eru þeir sem hafa mestu að tapa miðað við stöðu 

skuldara við nauðasamningsumleitanir. Í þessu samhengi er vert að nefna tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins ESB/2019/1023 sem birt var í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 

þann 26. júní 2019 og tók gildi í Evrópusambandinu 16. júlí 2019. Tilskipun þessi sem fjallar 

m.a. um fjárhagslega endurskipulagningu er merkt sem gerð sem varðar EES samninginn og 

standa því líkur til þess að hún verði tekin upp í EES-samninginn á næstu misserum, en 

aðildarríki ESB hafa frest til 17. júlí 2021 til að innleiða tilskipunina. Í þessari tilskipun er 

kveðið á um að allir þeir sem verða fyrir áhrifum áætlunar sem felur í sér endurskipulagningu 

hafi atkvæðisrétt um hana. Þá mælir tilskipunin fyrir um að þeir aðilar skuli flokkaðir með 

öðrum sem hafa svipaðra hagsmuna að gæta við endurskipulagninguna og fer atkvæðagreiðsla 

fram í hverjum flokki fyrir sig. Flokkaskipting sem þessi er þekkt um allan heim og m.a. er slíkt 

viðhaft samkvæmt 11. kafla gjaldþrotaskiptalaga í Bandaríkjunum. Megintilgangur 

flokkunarinnar er að veita öllum kröfuhöfum sanngjarna meðferð með því að meðhöndla 

sambærilegar kröfur á sama hátt. Þannig á að tryggja að öllum kröfuhöfum, í tilteknum flokki, 

séu boðnir sömu skilmálar samkvæmt endurskipulagningaráætlun. Tilskipunin kveður á um 

ákveðna lágmarksskiptingu sem aðildarríki verða að mæla fyrir um, þ.e. almennir kröfuhafar 

og þeir sem eiga veðtryggðar kröfur verða að vera hvorir í sínum flokki. Við atkvæðagreiðslu 

þarf endurskipulagningaráætlun að hljóta samþykki meirihluta í hverjum flokki fyrir sig. Til að 

endurskipulagningaráætlunin skuldbindi mótfallna lánardrottna verða dómstólar að staðfesta 

hana. Með staðfestingu dómstóla er jafnframt heimilt að binda flokka sem hafa hafnað 

áætluninni, en slík staðfesting er bundin ströngum skilyrðum til þess að gæta að hagsmunum 

þeirra. Að mati ADVEL lögmanna er nauðsynlegt að fylgja sambærilegri hugmyndafræði í hinu 

nýja úrræði um tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar, ólíkt því sem 

frumvarpið gerir nú ráð fyrir. Hér ber að hafa í huga að líkur standa til þess að umrædd tilskipun 

verði innan skamms hluti EES samningsins með tilheyrandi skuldbindingu til innleiðingar. 

Einnig má hafa til hliðsjónar útfærslu norskra laga um fjárhagslega endurskipulagningu þar sem 

bæði er gert ráð fyrir mismunandi flokkum kröfuhafa og útfærslu á samþykkiskröfum m.t.t. 

þess. Allt að einu, yrði raunin sú að samningsveðhafar nytu ekki atkvæðisréttar, þyrfti að tryggja 

hagsmuni lánardrottna með því að setja ítarleg skilyrði til þess að héraðsdómara yrði gert fært 

að staðfesta slíkan nauðasamning.
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Í samræmi við fyrirkomulag frumvarpsins geta samningsveðhafar ekki leitað fullnustu hjá 

skuldara á annan hátt en með að ganga að veðinu. Samningsveðhafar geta afsalað sér 

tryggingarréttindum sínum og þar með notið stöðu almennra lánardrottna með því að lýsa kröfu 

sinni sem samningskröfu. Í hnotskurn þýðir þetta einfaldlega að lánardrottnar þurfa að fara í 

ítarlegt hagsmunamat strax í upphafi og freista þess að meta tryggingarréttindi sín allt að þrjú 

ár fram í tímann, þar með talið hver líkleg verðþróun verði á hinu veðsetta og hvernig vextir 

muni breyta stöðu veðhafa á tímabilinu. Þetta mat getur í einhverjum tilvikum verið nánast 

ómögulegt. Eignir skuldara geta verið mismunandi, sem dæmi er ómögulegt að vita hvort 

veðréttindi í hlutabréfum eða sértækum tölvubúnaði rýrni í verði eða jafnvel verði verðlaus að 

þremur árum liðnum. Þá getur samningsveð í fasteign með háu veðsetningarhlutfalli hreinlega 

orðið ónýtt á þremur árum. Það kann að vera fullt tilefni til þess að skilja á milli mismunandi 

flokka samningsveða eftir undirliggjandi veðandlagi en slíkt er m.a. gert í títtnefndum norskum 

lögum um sama efni.

Til þess að tryggja réttarstöðu samningsveðhafa kveður frumvarpið á um að skuldari þurfi að 

gera ítarlega grein fyrir kröfu sinni um að samningsveðkröfur skuli falla undir nauðasamning 

og hvernig hann telji sig geta staðið í skilum við lánardrottna ef samningurinn verður staðfestur. 

Þá er einnig gert ráð fyrir að héraðsdómari geti hafnað staðfestingu ef samningsveðhafar 

krefjast þess að breyting á samningsveðkröfum geti leitt til þess að tryggingarréttur rýrni að 

mun. Að mati ADVEL lögmanna er nauðsynlegt að kveða með lögum á um ítarlegri skilyrði 

þess að heimilt verði skerða eignarréttindi lánardrottna sem eiga samningsveð í eign skuldara 

og ekki síður hvaða mælikvarða dómari á að beita við ákvörðun sína um það hvort hafna beri 

staðfestingu samnings með hliðsjón af réttindum veðhafa. Eftir atvikum mætti hafa hér til 

hliðsjónar norsk lög um fjárhagslega endurskipulagningu sem mæla fyrir um tiltekin úrræði til 

að leysa úr ágreiningi vegna samningsveðkrafna. Með því að fela héraðsdómara alfarið og án 

lögfestra leiðbeininga að móta viðmið fyrir beitingu heimildarinnar skapast réttaróvissa fyrir 

bæði lánardrottna og skuldara þar til festa kemst á réttarframkvæmd en slíkt kann að taka 

nokkur ár.

Ekki hefur verið tekið tillit til þess að eigendur fyrirtækja eru oftar en ekki í 
sjálfsskuldaábyrgð fyrir skuldum lítilla og meðalstórra atvinnufyrirtækja.

Ákvæði frumvarpsins taka aðeins til afleiðinga vanefnda skuldara á meðan greiðslustöðvun 

stendur yfir, hvort sem það byggist á ákvæði í samningi eða á lagaákvæði. Við gerð
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lánasamninga og við útgáfu skuldabréfa gangast hins vegar eigendur atvinnufyrirtækja oftar en 

ekki í sjálfskuldaábyrgð fyrir skuldbindingum atvinnufyrirtækisins. Í lánasamningum og 

skuldabréfum er einnig yfirleitt að finna svokölluð „ipsofacto“ ákvæði sem gera það að verkum 

að skuldin fellur í gjalddaga við ákveðnar aðstæður. Hægt er að byggja á ákvæði sem þessu 

þrátt fyrir að gagnaðili hafi uppfyllt allar sínar skyldur samkvæmt samningnum. Ákvæði sem 

þessi geta jafnframt verið að finna í öðrum samningum, til að mynda þjónustusamningum þar 

sem gagnaðila er veittur réttur til þess að rifta samningi þegar viðkomandi aðstæður eiga sér 

stað. Þessar aðstæður geta til að mynda verið þegar atvinnufyrirtæki óskar eftir heimild til 

fjárhagslegrar endurskipulagningar. Við þær aðstæður getur lánardrottinn gengið að 

sjálfskuldaábyrgðinni og þar með framfylgt kröfu sinni með fullnustuaðgerðum sem beint er að 

ábyrgðaraðila en ekki því fyrirtæki sem óskar endurskipulagningar. Þá getur til að mynda 

gagnaðili í þjónustusamningi eða leigusamningi, þ.m.t. ákveðnum fjármögnunarsamningum, 

hætt að efna skuldbindingar sínar og rift samningnum. Hvoru tveggja er til þess fallið að vinna 

á móti markmiðum frumvarpsins um að koma rekstraraðilum í gegnum þann skafl sem hlaðist 

hefur upp vegna Covid-19.

Í áðurnefndri tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins ESB/2019/1023 er einfaldlega kveðið á um 

að lánardrottnum sé óheimilt að hætta að efna samning, rifta eða breyta honum, o.s.frv., við þær 

aðstæður einar að annað hvort skuldari óskar eftir heimild til fjárhagslegrar 

endurskipulagningar, eða hins vegar við þær aðstæður að fjárhagsleg endurskipulagning sé 

hafin. Ástæðan fyrir þessu er að ákvæði sem þessi í samningum geta gert það ómögulegt fyrir 

skuldara að halda áfram rekstri á meðan hann endurskipuleggur fjárhag sinn, enda geta þá 

mikilvægir viðskiptasamningar farið forgörðum. Nauðsynlegt er að taka á þessu vandamáli sem 

getur fylgt úrræðum sem fela í sér fjárhagslega endurskipulagningu.

Óhindrað greiðsluskjól fyrir ólífvænleg atvinnufyrirtæki.

Samkvæmt frumvarpinu tekur gildi sjálfvirk greiðslustöðvun (greiðsluskjól) við móttöku beiðni 

skuldara án tillits til þess hvort líklegt sé að forsendur fjárhagslegrar endurskipulagningar séu 

fyrir hendi.. Þetta skapar hættu á að fyrirtæki sem ekki eru lífvænleg og ólíkleg til að ná 

samningum við kröfuhafa um fjárhagslega endurskipulagningu geti notið greiðsluskjóls í 

töluverðan tíma. Hafa ber í hug að eignarréttur kröfuhafa er varinn bæði af 72. gr. stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og samningsviðauka nr. 1. við Mannréttindasáttmála Evrópu
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sem hefur jafnframt lagagildi hér á landi samkvæmt lögum um mannréttindasáttmála Evrópu 

nr. 62/1994. Það verður því að gæta varhug við að ganga á eignarréttindi kröfuhafa án nokkurra 

takmarkana, þó svo greiðslustöðvunin sé tímabundin. Nauðsynlegt er að koma á sanngjörnu 

jafnvægi á milli þeirra hagsmuna sem fela í sér annars vegar að bjarga rekstrarhæfum 

atvinnufyrirtækjum og hins vegar að ganga á réttindi lánardrottna. Til þess að hægt sé að réttlæta 

að réttaráhrif greiðslustöðvunar taki gildi um leið og beiðni er lögð fyrir héraðsdómara og til 

þess að koma í veg fyrir á misnotkun á úrræðinu, er nauðsynlegt að reka tiltekna varnagla við 

heimildina. Til að mynda með yfirlýsingu frá löggiltum endurskoðanda eða lögmanni um að 

allar líkur séu á því að skuldari uppfylli skilyrði 2. gr. frumvarpsins. Að öðrum kosti yrði að 

tryggja að héraðsdómari tæki afstöðu til erindisins innan tilgreinds skamms tíma, en að öðrum 

kosti féllu réttaráhrifin niður.

Samkvæmt frumvarpinu kannar héraðsdómari fyrst og fremst formskilyrði til þess að skuldari 

geti komist í greiðsluskjól en ekki hvort líklegt sé að skuldara takist að ráða fram úr fjárhagslegri 

endurskipulagningu. Vakin er sérstök athygli á að fjárhagsleg endurskipulagning ætti ekki að 

standa til boða fyrir hvaða skuldara sem er, aðeins fyrirtæki sem eru raunverulega rekstrarhæf. 

Engin ástæða er til að tefja gjaldþrotaskipti á ólífvænlegum atvinnufyrirtækjum. Hér má ekki 

skauta framhjá hagsmunum ef hugsanlega kemur síðar til gjaldþrotaskipta. E f skuldari hefur 

frjálsar hendur til þess að nýta sér aðgengi að málsmeðferð til fjárhagslegrar 

endurskipulagningar getur það gert að verkum að þegar hefðbundin gjaldþrotaskipti loks 

hefjast, þá kunna verðmæti þrotabúsins að hafa rýrnað verulega. Tilraun til endurskipulagningar 

á órekstrarhæfum atvinnufyrirtækjum getur einfaldlega leitt til aukins taps fyrir lánardrottna, 

starfsfólks, aðra hagsmunaaðila sem og hagkerfið í heild sinni. Nauðsynlegt er að binda úrræðið 

skilyrðum sem einskorðast við rekstrarhæfa skuldara, en öðrum atvinnufyrirtækjum ætti að vísa 

til gjaldþrotaskipta eins fljótt og auðið er.

Því færi betur að mælt væri fyrir um frummat á rekstrarhæfni skuldara að teknu tilliti til áhrifa 

COVID-faraldursins sem skilyrði fyrir aðgengi að málsmeðferð. Hægt væri þá að miða við 

matið sem skilyrði við upphaf málsmeðferðar, eða a.m.k. sem skilyrði fyrir áframhaldandi 

heimild til fjárhagslegrar endurskipulagningar.

6



(( ADVEL

Óljós framkvæmd við heimild lánardrottna til að fella úr gildi heimild til fjárhagslegrar 
endurskipulagningar.

Samkvæmt 12. gr. frumvarpsins geta lánardrottnar krafist þess við héraðsdóm að heimild til 

fjárhagslegrar endurskipulagningar verði felld niður ef lánardrottinn telur atvik vera með þeim 

hætti að skuldara yrði hafnað um framlengingu heimildarinnar. Ekki er hægt að skilja þetta 

ákvæði öðruvísi en svo, að lánardrottinn geti haft uppi þessa kröfu hvenær sem er. Sambærilega 

heimild er að finna í 26. gr. gþl. sem lýtur að greiðslustöðvun. Þar er hins vegar kveðið á um 

heimild héraðsdómara um að vísa kröfunni á bug ef hann telur hana bersýnilega tilefnislausa. 

Slíka heimild er ekki að finna í frumvarpinu og héraðsdómara því skylt að boða til þinghalds 

komi slík krafa fram.

A f framangreindu fyrirkomulagi geta leitt ákveðin vandræði í framkvæmd, þ.e.a.s. ef 

lánardrottnar hafa ítrekað uppi mótmæli um heimild skuldara til fjárhagslegrar 

endurskipulagningar getur skuldari ekki fengið frið til þess að koma á fjárhagslegri 

endurskipulagningu vegna ítrekaðra þinghalda um mótmæli af hálfu lánardrottna sem er til þess 

fallið að torvelda endurskipulagninguna auk þess að leiða til verulegs kostnaðar fyrir alla 

hlutaðeigandi.

Virðingarfyllst, 

f.h. ADVEL lögmanna slf.

Dóra Sif Tynes Ragnar Guðmundsson
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