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Efni: Umsögn af hálfu Akærendafélags Islands um frumvarp til laga um breytinga á 
lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991, (kennitöluflakk), sbr. þskj. 280 - 277. 
mál

Með tölvupósti 11. október sl. var Akærendafélagi Islands (AFI) gefínn kostur á að gefa 
umsögn um ofangreint frumvarp. Óskað var að undirrituð umsögn bærist eigi síðar en 25. 
október sl. Undirritaður er saksóknari hjá embætti héraðssaksóknara á sviði efnahags- og 
skattalagabrota og stjómarmaður í AFI. Eftir beiðni undirritaðs í tölvupóstsamskiptum við 
starfsmann nefndasviðs Alþingis var frestur góðfúslega framlengdur. Meðfylgjandi er umsögn 
fyrir hönd AFI um frumvarpið.

Almennt

ÁFÍ telur að í frumvarpinu felist réttarbót og með hliðsjón af markmiðum frumvarpsins, og 
sambærilegra fyrri lagabreytinga (sbr. hér á eftir), megi telja tilefni til að lögleiða þær heimildir 
til handa skiptastjórum sem frumvarpið gerir ráð fyrir. Líkt og tekið er fram í greinargerð með 
frumvarpinu hefiir sams konar frumvarp verið lagt fram áður en ekki orðið að lögum. Fyrst 
mun það hafa verið gert með stjórnarfrumvarpi árið 2019 (815. mál) samhliða öðrum 
lagabreytingum sem fyrirhugaðar voru til að sporna gegn misnotkun á félagaformi. Er þá 
einkum vísað til frumvarps sem varð að lögum nr. 56/2019. Þau lög breyttu m.a. 262. gr. 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940 á þá lund að við lagagreinina bættist ný málsgrein, 4. 
málsgrein, um heimild, að tilteknum skilyrðum uppfylltum, til að dæma mann í 
atvinnurekstrarbann, eins og nánar er lýst í ákvæðinu, samhliða sakfellingu fyrir brot gegn 
þeirri lagagrein.

Nefna má að ákvæði 4. mgr. 262. gr. alm. hgl. um atvinnurekstrarbann virðist eftir því sem 
næst verður komist ekki hafa verið mikið beitt í framkvæmd. Hugsanlega eru vísbendingar um 
að það kynni að sæta fremur þröngri túlkun dómstóla. Þó liggur ekki fyrir nægileg 
réttarframkvæmd að þessu leyti til að draga fullnægjandi ályktanir um það. ÁFI er kunnugt um 
einn dóm (dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 16. júní 2021 í máli nr. S-7553/2019) þar sem 
fallist hefur verið á kröfu ákæruvalds um atvinnurekstrarbann. Þar var um að ræða vanskil á 
vörslusköttum vegna fjögurra félaga á vegum ákærða sem öll höfðu orðið gjaldþrota. Nýverið 
féll svo annar dómur (dómur Héraðsdóms Reykjaness 19. október 2022 í máli nr. S-1473/2022) 
þar sem kröfu ákæruvalds um atvinnurekstrarbann var hafnað. Forsendur fyrir þeirri niðurstöðu 
eru til athugunar innan embættis héraðssaksóknara. Ekki eru efni hér til að fara ítarlega yfir 
þær. Þó má nefna að af þeim má ráða að a.m.k. í því tilviki hafi ákvæðið verið túlkað með 
fremur þröngum hætti, miðað við orðalag þess. Var þar m.a. byggt á lögskýringargögnum með 
ákvæðinu fyrir þeirri niðurstöðu að ekki teldust skilyrði til beitingar ákvæðisins gagnvart 
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dómfellda. Einnig var vísað til fyrrgreinds fyrri dóms og Qölda félaga sem þar voru undir en í 
síðari dóminum var um að ræða eitt félag og vörsluskatta sem tengdust rekstri þess. Telja má 
líklegt að frekar muni reyna á beitingu ákvæðisins með tímanum og að fást muni nánari reynsla 
og mynd af forsendum dómstóla fyrir úrlausnum um slíka kröfugerð.

Telja má frumvarpið nú, um heimildir fyrir skiptastjóra til að krefjast atvinnurekstrarbanns, 
fela í sér að unnt verði mun fyrr að grípa inn í og bregðast við vegna háttsemi sem þykir fela í 
sér misnotkun á félagaformi heldur en einungis heimild 4. mgr. 262. gr. alm. hgl. um 
atvinnurekstrarbann gefur kost á. Að sama skapi má með hliðsjón af markmiðum hér að baki 
telja þetta skilvirka leið til að nálgast þau markmið og jafnframt til að mæta aðstæðum sem 
heimild 4. mgr. 262. gr. alm. hgl. getur ekki átt við í og úrræði hefur hingað til skort fyrir. Eðli 
máls samkvæmt getur fyrst reynt á heimild til að leggja á atvinnurekstrarbann skv. 4. mgr. 262. 
gr. alm. hgl. í sakamáli um refsiverð brot gegn þeirri lagagrein en ef frumvarpið nær fram að 
ganga hefðu skiptastjórar heimildir, og í raun skyldu (sbr. neðar), til að bregðast við slíku strax 
við bústjórn að undangengnu gjaldþroti ef tilefni þykir til. Af sjálfu sér leiðir að miklu fleiri 
mál myndu verða undir og geta komið til skoðunar við þær aðstæður enda gjaldþrotaskipti 
algengari málsmeðferð almennt séð heldur en sakamál fyrir dómi vegna meiri háttar skatta- og 
bókhaldslagabrota eða annarra brota sem fallið geta undir 262. gr. alm. hgl. í Ijósi markmiða 
frumvarpsins, og markmiða fyrrgreindrar fyrri lagasetningar á þessu sviði, má út frá þessu telja 
þetta æskilega viðbót við gildandi heimildir í lögum að þessu leyti.

Einstök atriði

Eftir því sem næst verður séð er frumvarpið nú að mestu samsvarandi við fyrrgreint fyrra 
frumvarp sama efnis. Markverð breyting er í fyrstu grein frumvarpsins (a. (180. gr.)) þar sem í 
stað heimildar í fyrra frumvarpi („getur skiptastjóri“) kveður ákvæðið nú á um skyldu 
skiptastjóra („skal skiptastjóri“) að tilgreindum skilyrðum uppfylltum. Þar sem eðli máls 
samkvæmt myndi ekki koma til álita að setja fram kröfu um atvinnurekstrarbann yfirhöfuð 
nema að tilgreindum skilyrðum uppfylltum má telja þessa breytingu eðlilega og í þágu 
markmiða með fyrirhugaðri lagasetningu.

Nota má tækifærið einnig til að benda á málsfarsatriði, þ.e. að lagfæra mætti að í ákvæði c. 
(184. gr.) í frumvarpinu er tvívegis vísað til „æðra dóms“ í stað æðri dóms.
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