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Sent með tölvupósti 

150. löggjafarþing 2019-2020.

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 
21/1991 (aðgerðir gegn kennitöluflakki). 815. mál, þskj. 1429.

Laganefnd Lögmannafélags Íslands (LMFÍ) gerir eftirfarandi athugasemdir við 
ofangreint frumvarp:

Í gr. 1. a. segir að skiptastjóri geti krafist þess að lagt verði atvinnurekstrarbann á þann 
sem komið hefur að stjórnun félags, vegna skaðlegra eða óverjandi viðskiptahátta. Um 
er að ræða heimild skiptastjóra, en ekki skyldu. Laganefnd telur koma til álita að 
skiptastjóra verði gert skylt að óska atvinnurekstrarbanns, a.m.k. í þeim tilfellum þar 
sem grunur er um sérstaklega alvarleg brot gegn hagsmunum kröfuhafa eða hluthafa.

Þá eru varnaðaráhrif betur tryggð ef fyrrv. stjórnendur félags vita að þeir geta ekki 
samið við skiptastjóra eða kröfuhafa sem stjórna ferðinni í þrotabúinu um það hvort 
viðskiptahættir þeirra séu tilkynntir til héraðsdóms. Til hliðsjónar má benda á ákvæði 
84. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl.. nr. 21/1991 {„gþl.“), þar sem skiptastjóra er gert 
skylt að tilkynna um grun um refsiverða háttsemi til héraðssaksóknara. Þar er um 
vörslu almannahagsmuna að ræða, eins og í þessu tilfelli.

Þá er bent á að lögin virðast skv. orðalagi sínu gera ráð fyrir því að atvinnurekstrarbann 
taki til „stjórnunaf félaga. Ef ætlunin er sú að banna einnig hvers kyns óformlega 
stjórnun eða afskipti þess sem sætir atvinnurekstrarbanni (s.k. „skuggastjórnurí‘) væri 
rétt að orðalag 2. mgr. 1. gr. a. frumvarpsins endurspeglaði það.

Í gr. 1. b. segir að það sé skilyrði atvinnurekstrarbanns að einstaklingur teljist ekki 
hæfur til að stýra hlutafélagi vegna „skaðlegra eða óverjandi viðskiptahátta“ við 
stjórnun félags. Ekki virðist áskilið að um bein lögbrot hafi verið að ræða eða að um 
ásetningsbrot viðkomandi hafi verið að ræða. Þá er ekki áskilið að maður hafi gegnt 
stöðu stjórnarmanns eða framkvæmdastjóra í fyrirtæki. Í greinargerð segir t.d. að það 
eitt geti leitt til atvinnurekstrarbanns að maður hafi ítrekað komið að rekstri fyrirtækja 
sem farið hafa í gjaldþrot.
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Hér verður að gæta að því að 75. gr. stjórnarskrár áskilur að atvinnufrelsi megi einungis 
skerða „með lögum“, enda „krefjist almannahagsmunir þess“. Ætla verður t.d. að 
atvinnurekstrarbann á grundvelli almennrar lagaheimildar, sem lagt er á án þess að 
nokkur lögbrot hafi átt sér stað af hálfu manns sem gegnir engri formlegri stöðu fyrir 
félag, stappi nærri því að fara gegn stjórnarskrárvörðum atvinnufrelsisréttindum hans.

Að mati laganefndar færi betur á því að í lagatextanum sjálfum væri skilgreint 
nákvæmlega hvaða háttsemi gæti leitt til atvinnurekstrarbanns og að áskilnaður væri 
um að grunur væri uppi um að lögbrot hefðu átt sér stað í rekstri félags, t.d. á gþl., 
hlutafélagalögum nr. 2/1995, einkahlutafélagalögum nr. 138/1994 og almennum 
hegningarlögum nr. 19/1940.

Í gr. 1. c. segir að atvinnurekstrarbann skuli vara í þrjú ár, en við „sérstakar aðstæ ðuf 
megi ákveða að atvinnurekstrarbann vari skemur. Þannig virðast háttsemi sem fellur 
undir ákvæðið sjálfkrafa leiða af sér þriggja ára bann, nema í allra vægustu tilfellum. 
Þannig má ætla að alvarlegustu brotin myndu leiða af sér sömu skerðingu á 
atvinnufrelsi og brot sem væru að meðallagi alvarleg. Að mati laganefndar er þetta 
óæskilegt fyrirkomulag á atvinnufrelsisskerðingu.

Æskilegra væri að textinn vísaði t.d. til þess að atvinnurekstrarbann gæti varað „allt að 
3 árum“. Slíkt orðalag á sér t.d. fyrirmynd í almennum hegningarlögum nr. 19/1940, 
þar sem jafnan er kveðið á um að háttsemi eigi sér tiltekinn refsiramma, þ.e. varði 
fangelsisrefsingu „...allt að (*) árum“.

Ætla verður að með sérstöku mati dómstóla hverju sinni á lengd atvinnubanns yrði 
betur tryggt að skerðing atvinnufrelsis hæfði tilefni í hvert sinn og að sú skerðing 
samræmdist 75. gr. stjórnarskrár. Laganefnd leggur því til að fallið verði frá flötu þriggja 
ára banni sem meginreglu og kveðið verði á um ramma fyrir skerðingar.

Í gr. 1. g. segir að dómari skuli skipa þeim sem krafa beinist að um atvinnubann 
„löglærðan málsvara“ að hans beiðni. Hugtakið „löglærður málsvari“ gæti tekið til 
lögfræðinga sem hafa ekki leyfi til málflutnings fyrir dómi. Vakin er athygli á því að gert 
er ráð fyrir munnlegum málflutningi í málum sem varða atvinnubann, sbr. t.d. gr. 1. f. í 
frumvarpinu og XXIV. kafla gþl. Laganefnd leggur því til að orðalaginu verði breytt, í 
„málsvara, úr hópi lögmanna“.

Í gr.1. i. er fjallað um þóknun skiptastjóra. Laganefnd skilur frumvarpið þannig að gert 
sé ráð fyrir því að skiptastjóri fari með sóknaraðild mála af þessu tagi fyrir dómi, eftir 
ákvæðum XXIV. kafla gþskl., þ.m.t. fyrir áfrýjunardómstólum. Ef sá skilningur er réttur, 
þyrfti að breyta ákvæðum 2. mgr. gr. 1. i um þóknun skiptastjóra. Þar segir að 
„héraðsdómari“ ákveði þóknun skiptastjóra vegna meðferðar kröfu um 
atvinnurekstrarbann. Réttara væri að í textanum kæmi fram að „dómstólaf1 tækju 
ákvörðun um þóknun til skiptastjóra. Í því fælist þá að Landsréttur tæki ákvörðun um 
þóknun til skiptastjóra fyrir Landsréttarmál og Hæstiréttur fyrir Hæstaréttarmál.

Einnig vakna upp spurningar um hvernig fara eigi með kostnað af vinnu skiptastjóra 
við að setja fram kröfu um atvinnurekstrarbann, ef dómstólar hafna því að taka slíka 
kröfu til meðferðar. Vakin er athygli á því að ef lagatextinn kveður ekki á um það hvernig 
fara á með kostnað af þeirri vinnu, felst væntanlega í því að kröfuhafar beri kostnaðinn 
af henni.
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Þá er gert ráð fyrir því að dómstólasýslan setji reglur um þóknun til skiptastjóra vegna 
meðferðar kröfu um atvinnurekstrarbann, í 1. og 2. mgr. i. liðar. 1. gr. frumvarpsins. 
Vakin er athygli á því að málsmeðferð í þessum málum lýtur reglum XXIV. kafla gþskl. 
Ekki hefur hingað til verið talin þörf á sérstökum reglum frá dómstólasýslunni í öðrum 
málum sem falla undir XXIV. kafla gþskl. Það skýtur, að mati laganefndar, skökku við 
að þessi einstaka aðgerð skipaðs skiptastjóra sé tekin út fyrir sviga og 
dómstólasýslunni falið að ákvarða þóknun hans með reglusetningu. Því leggur 
laganefnd til að 1. mgr. i. liðar 188. gr. verði felld brott og 2. mgr. sama liðar hljóði svo: 
„Dómstólar taka ákvörðun um þóknun til skiptastjóra og útlagðan kostnað“.

Ef grunnhugmyndin með frumvarpinu er sú að sporna gegn kennitöluflakki, þ.e. því að 
færa eignir til nýs félags, skilja skuldirnar eftir í því gamla og valda með því kröfuhöfum 
tjóni, þá telur laganefnd að rétt kunni að vera að setja inn í frumvarpið sérstakt ákvæði 
um persónulega skaðabótaábyrgð þeirra sem gerast sekir um slíka háttsemi. Slíkt gæti 
haft veruleg varnaðaráhrif. Tekið er þó fram að almennar skaðabótareglur gætu þegar 
tekið til slíkrar háttsemi, sbr. t.d. Hrd. 292/2003, þb. TL rúlla gegn TV 
fjárfestingafélaginu ehf. og Húsasmiðjunni hf.

Þá virðist ekki sérstakt ákvæði að finna í frumvarpinu um viðurlög við brotum gegn 
atvinnurekstrarbanni. Rétt væri að setja sérstakt ákvæði um viðurlög við slíkum 
brotum, að mati laganefndar. Hið sama gæti átt við um skaðabótaábyrgð þeirra sem 
brjóta gegn atvinnurekstrarbanni.

Laganefnd tekur loks fram að hún er jákvæð gagnvart efni frumvarpsins og telur að um 
nauðsynlega réttarbót sé að ræða. Rétt sé þó að ofangreind atriði verði skoðuð nánar.

Virðingarfyllst,

f.h. laganefndar LMFÍ

Geir Gestsson, lögmaður.
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