
33. Frumvarp

til laga um  gjaldþrotaskifti.

(Lagt íy rir  Alþingi 1929).

1. gr.
Bú einstaklings, firm a eða fjelags, er skylt að taka til g jaldþro task ifta :

1. E f þess er krafist af þeim , er te lu r sig ekki geta að fullu staðið í skilum  
við lánard ro tna  sína og á ekki nægilegt fje til greiðslu skulda sinna.

2. E f lán a rd ro ttinn  gerir kröfu  um , að bú m anns, er strokið  befir a f landi 
brott, eða felur sig, að þvi er ætla m á, sökum  skulda, enda sje bæ tta á 
því, að d rá ttu r á g jaldþrotaskiftum  baki lán a rd ro tn u m  tjón.

3. E ftir kröfu  lánard ro ttin s, ef bann  san n ar m eð árangurslausri aðför eða 
löghaldsgerð, eða m eð játn ingu  sku ldunau ts, að bú hans hrökkvi eigi 
fyrir skuldum .

Hver sá a tv innurekand i eða k aupm aður — þar með talin  fjelög, firm u 
eða einstak irm enn, er reka verslun, útgerð, siglingar, verksm iðjuiðnað eða 
einhvern  slikan atv innurekstu r — sem  stöðvað hefir greiðslu á sku ldum  sin- 
um , enda sjái h an n  fram  á það, að hann  geti ekki greitt þæ r að fullu, og 
fjárhagur hans versnað siðasta reikningsár, er sky ldur til þess að gefa bú sitt 
upp til gjaldþrotaskifta. '

2. gr.
Sá, er krefst þess, að bú sitt verði tekið til g jaldþrotaskifta, skal senda 

skiftaráðanda um  það skriflega beiðni og telja þar fram  ástæ ður sinar fyrir 
beiðninni, láta fylgja lista yfir eignir og skuld ir og skrá yfir verslunarbæ kur 
þær, e r hann  befir haldið.

Komi krafan um  gjaldþrotaskiftin  frá lánard ro tn i, skal benni fylgja



rökstuðningur og skilriki, svo sem útskrift af árangurslausri aðför eða lög- |
haldsgerð. ,

3. gr. (
Þegar skiftaráðandi hefir tekið við kröfu um gjaldþrotaskifti, hvort 

heldur er frá skuldunaut eða lánardrotni, skal hann tafarlaust rannsaka, hvort 
krafan sje á rökum reist, og getur hann i þvi skyni kallað á fund sinn lánar- 
drotna eða skuldunaut eða hvoratveggja, og krafist skilrikja og ástæðna af 
þeim. Neiti skuldanautur að svara spurningum skiftaráðanda og gefa upplýs- 
ingar, eða ef hann sækir ekki boðaðan skiftafund án þess að lögleg forföll 
hamli, er rjett að lita svo á, að skuldunaulur samþykki skýrslur lánardrotna. 
Þegar skiftaráðandi hefir fengið þær skýrslur og upplýsingar, er hann telur
þörf á, skal hann kveða upp rökstuddan úrskurð um það, hvort krafan um ;
gjaldþrotaskifti skuli tekin til greina eða eigi.

4. gr.
Áfrýjun úrskurðar um það, að bú skuli tekið til gjaldþrotaskifta, frestar 

ekki skiftum. Þó skal, er svo stendur á, eigi ráðstafa eða selja muni búsins, 
nemá m eð samþykki gjaldþrota, fyr en fullnaðardómur er genginn.

5. gr.
Gjaldþrotaskifti teljast byrjuð, þegar skiftaráðandi hefir fengið i sinar 

hendur beiðni skuldunauts, eða kveðið upp úrskurð um skifti, að beiðni 
lánardrottins.

Þegar g jaldþrotaskiíti eru byrjuð, getúr lánard ro ttinn , sem  gert hetir 
kröfu um  skiftin, eigi afturkallað þau. H insvegar getu r sku ldunau tu r, hafi 
hann  einn  gert kröfu  um  skiftin, afturkallað  beiðni sína, ef hann  gerir það 
sennilegt, áðu r en innkö llun  er útgefin, að hann  geti staðið i sk ilum  við lán- 
a rd ro tna  sína, enda kom i ekki fram  m ótm æ li frá þeim , er gefið hafa sig fram 
m eð kröfur á búið. Skiftaráðandi fellir ú rsku rð  um  það, hvort afturköllun  á 
beiðni sku ldunau ts  skuli til greina tekin.

6. gr.
Skiftaráðandi skal tafarlaust auglýsa gjaldþrotaskiftin  í Lögbirtinga- 

blaðinu og gefa ú t á rko run  (p roclam a) til lánard ro tna , með þeim  kröfulýs- 
ingarfresti, sem til er tekinn i 2. gr. laga nr. 19 frá 4. júní 1924.

Skylt e r skiftaráðanda að auglýsa m eð sam a hætti, ef gjaldþrolaskifti 
falla n iður, og einnig þegar þeim  lýkur, sbr. 37. gr.

7. gr.
Þegar skiftaráðandi hefir ú rskurðað  gjaldþrotaskifti, skal gjaldþroti 

tafarlaust le iddur fyrir lögreglurjett og þar skýra frá ástæ ðunum  til g jaldþrot- 
anna , eyðslu sinni og lifnaði á siðastiiðnum  m issirum , og einnig gera grein 
fyrir tekjum  sinum  og gjöldum  á sam a tím a. Hafi gjaldþroti verið bókbalds- 
sky ldur, skal hann  og gera grein fyrir bókhald i sinu og efnahagsreikningi, og 
virðist dóm ara vera ástæða til, skal hann  láta sjeríróða m enn endurskoða



bókhald  ásam t eigna- og skuldafram tali g jaldþrota, svo fljótt sem  verða m á, 
á kostnað  búsins.

Sje um  fjelag eða firm a að ræ ða, er g jaldþro ta  hefir orðið, skal fram - 
kvæ m darstjóri þess, fo rráðam enn  eða s tjó rnendur, svo og endurskoðendur 
reikninga þess, m æ ta fyrir lögreglurjetti og gera grein fyrir ástæ ðanum  til 
gjaldþrotanna.

8. gr.
D óm ara ber að rannsaka  fyrir lögreglurjettinum , að hæ tti a lm ennra  

lögreglum ála, bvort g jaldþroti hafi m eð fram ferði sinu gert sig sekan um  b ro t 
á lögum  þessum , eða öðrum  lagaákvæðum , sem  sett eru  til v erndar a lm ennu  
lánstrausli.

V irðist dóm ara  það kom a i Ijós við rannsókn ina , að eigi sje ástæða 
til þess að ætla, að gjaldþroti eða aðrir hafi m eð sviksam legum  hætti á tt sök 
á g jaldþrotinu, og eigi að neinu  leyti bro tið  sett lög og reglur i sam bandi við 
g jaldþrotin , skal dóm ara  þó altaf skylt að senda dóm sm álaráðuney tinu  út- 
skrift a f prófum  m álsins, og ákveður það, hvort frekari rannsókn  skuli fram  
fara og hvort höfða skuli m ál gegn einhverjum  út af g jaldþ ro tunum .

E f dóm ara  hinsvegar finst það bert af lögreglurjettarrannsókninni, að 
gjaldþroti eða einhver annar hafi gerst sekur um  sviksam legt atferli i sam - 
bandi við g jaldþro tin , m eð því t. d. að skjóta undan  einbverju  af eignum  
búsins, eða m eð ráðstöfunum  til þess að firra  búið e inhverjum  m unum  þess 
eða rje ttindum , eða á einhvern  ann an  hátt bro tið  g ildandi lagaákvæði til 
v erndar a lm ennu  lánstrausti, svo sem  m eð þvi að halda ekki lögboðnar versl- 
unarbæ kur, eða hafa bókhald  þeirra  i ólagi, gera visvitandi rang t upp  efna- 
hag sinn, taka v ö ru r að láni, án  þess að ætla sjer að greiða þæ r, sóa fje sinu  
m eð eyðslusöm um  lifnaði, eða á annan  hátt brotið  gildandi refsiákvæði, þá 
skal dóm ari, án þess hann  þurfi að leita til dóm sm álaráðuneytisins, að und- 
angenginni frekari rannsókn , ef ástæ ða þykir til, höfða m ál til refsingar gegn 
gjaldþrota, stjórn  eða fram kvæ m darstjó ra  g jaldþro ta  fjelags eða firm a, eða 
öðrum  þeim , er æ tla m á að eigi sök á a fb ro tu n u m .'

Reynist gjaldþroti eða stjó rnendu r gjaldþrota fyrirtæ kis san n ir að sök- 
um  um  sviksam legt alferli í sam bandi við gjaldþrotið , skal dæ raa þá til þess 
að hafa fyrirgert rje tti til þess að reka eða stjórna verslun eða atv innufyrirtæ ki 
um  tiltekið árabil, þó ckki skem ur en 5 ár, og æfilangt, ef m ik lar sak ir eru.

9. gr.
D óm ari getur úrskurðað , að gjaldþroti eða fo rráðam enn  g jaldþrota 

fyrirtækis sjeu settir i einfalt fangelsi, ef þeir gera ekki grein fyrir eignum  og 
skuldum  búsins, án þess að hafa g ildar ðstæ ður fyrir sig að bera, eða ef þeir 
þrjóskast við að láta i tje upplýsingar við uppskrift á eignum  búsins, eða 
gefa skýrslu r um  ástæ ður og hag búsins, svo og ef þeir reyna að fara ú r  lög- 
sagnarum dæ m inu  án  leyfis dóm ara . Lengd fangelsistím ans skal hverju sinni 
ákveðin af dóm ara , eftir þvi, sem  honum  virðast ástæ ður til, þó eigi lengur 
en 6 m ánuði.



10. gr.
H eim ilt er skiftaráðanda, m eð sam þykki skiftafundar, að veita gjald- 

þ ro ta  ókeypis afnot húsgagna, húsnæ ðis, jarðnæ ðis, búsm una  og búsm ala, ef t 

ætla m á, að g jaldþro ta  eða fjölskyldu hans sje örðugt án þess að vera i bili. 
E innig  m á veita g jaldþrota sty rk  af fje búsins, sjer og sínum  til framfæris, 
ef ætla m á, að yfir honum  vofi neyð. Styrk og afnot búsm una  m á ekki leng- 
u r veita en eitt ár, nem a allir lán a rd ro tn a r verði á það sáttir, en þó aldrei ! 
eftir að skiftum  búsins e r  lokið.

11. gr.
Þegar g jaldþro t byrja , skal gjaldþroti tafarlaust sviftur um ráðum  yfir 

öllu þvi, er talið verður til eigna hans, svo og því, sem  hann  eignast m eðan ; 
á skiftum  stendur, og skai eignum  hans varið til þess að fullnægja ö llum  : 
þeim  löglegum kröfum , er voru  á h en d u r gjaldþrota, é r skifti byrjuðu, svo | 
og til greiðslu kostnaðar þess, er af skiftunum  leiðir. U ndanþegin eru  þó ! 
gjaldþroti þau verðm æ ti eða m un ir, e r ekki m á gera fjárnám  i sam kvæ m t : 
fyrirm æ lum  einstakra m anna, lágaákvæða eða an n ara  sjerstakra  heim ilda og 
undantekninga laga þessara.

12. gr.
Eftir að gjaldþrotaskifti byrja , getur enginn öðlast rje tt á h endu r bú- 

inu  m eð sam ningum  við gjaldþrota, nje losast undan  skyldum , er á honum  
hvila gagnvart þvi. U ndantekning er þó, ef sam ið er við g jaldþrota áður en 
skiftin eru  auglýst, enda hafi þá viðsem janda verið ókunnugt um , að skiftin 
voru byrjuð. ■

13. gr.
Tæ m ist g jaldþrota arfu r, m eðan á skiftum  stendur, ren n u r arfu rinn  

til þrotabúsins. Sam a er um  dánargjafir og að ra r gjafir, e r g jaldþrota h lo tnast : 
á þvi tim abili. Ákvæði þessi kom a þó þvi aðeins til fram kvæ m da, að lögm æ tar 
ákvarðan ir arfláta eða gefanda sjeu þvi ekki til fyrirstöðu.

14. gr.
E f g jaldþro tabúi berast peningar, vörur, farm skrár, víxlar eða annað  

þess háttar, sem  sent hefir verið g jaldþro ta  til þess að hann greiddi andvirði 
fyrir, þá getur búið orðið  eigandi að sltkum  m u n u m , þótt þeir hefðu ekki 
verið o rðn ir eign gjaldþrota áður, ef búið greiðir andvirðið  á rje ttum  gjalddaga.

15. gr.
Það, sem  gjaldþroti v innu r sjer inn , m eðan á skiftum  búsins stendur, 

ren n u r ekki til búsins.
16. gr.

Allar lögm æ tar kröfur, e r lán a rd ro tn a r hafa á h en d u r gjaldþrota, sem  
fullnægja á m eð eignum  búsins, verður að m eta til peningaverðs, og sje m ið- 
að við, hvað m iklu  það varði lánard ro tna  að fá k rö fu rn ar greiddar.



Allar k rö tu r á h en d u r gjaldþrota, sem  b ú inu  ber að greiða, eru  í 
gjalddaga fallnar, þegar skifti byrja, og getu r bú ið  greitt þæ r þegar i stað, án 
tillits til gjalddaga þess, sem  gjaldþro ti k an n  að bafa sam ið um .

17. gr.
H ver sá, e r sku ldar þ ro tabú i, getu r dregið frá það, er hann  á hjá þvi, 

bvernig sem  skuld  og gagnkröfu er varið , en þó þvi aðeins, að lán ard ro ttinn  
sjálfur, eða sá, e r bann  hefir erft sku ldakröfuna eftir, hafl fengið hana  áðu r 
en skiftin byrjuðu , enda hafí lán a rd ro tn i þá eigi verið kunnug t um , áð gjald- 
þroti átti ekki fyrir sku ldum , nje lán a rd ro ttinn  fengið fram sal k rö fu n n ar m eð 
það fyrir augum  að skuldajafna við kröfu  væ ntanlegs þ ro tabús við kröfu  þess 
á h endu r sjer. Skiftaráðandi skal gera gangskör áð þvi að upplýsa og stað- 
reyna, hvern'ig krafa sú er tilkom in, er lán a rd ro ttin n  vill skuldajafna við kröfu  
búsins á hendur sjer, og gæta þess sem  auðið er, að til sku ldajafnaðar geti 
ekki kom ið, ef lánard ro ttinn  hefir fengið gagnkröfu sina m eð þeim  hæ tti, er 
að fram an  greinir, og getur sk iftaráðand i látið kröfuhafa staðfesta fram burð  
sinn m eð eiði, ef houum  virðist ástæða til.

Eigi m á fram selja sku ldabrjef búsius, áð u r en lið inn sje in n k ö llu n ar- 
frestur, nje he ldu r siðar, ef m ótkröfu  er lýst á þann  hátt, að fyrirgert sje 
m eð þvi gagnkröfurjetti.

18. gr.
Hafi gjaldþroti tekið fasteign á leigu, k em u r búið i hans stað, frá þvi 

að gjaldþrotaskifti hefjast, nem a öðruvísi hafi verið um  sam ið. E n  búið og 
leigusali geta sagt upp  leigum álanum  m eð venjulegum  uppsagnarlresti m iðað 
við fardaga eða flutningsdag, þó sam ið hafi verið um  lengri leigutim a eða 
lengri uppsagnarfrestur tilskilinn. E n  bæ ta verðu r þá sá, er leigum álanum  
segir upp, halla þann , sem  gagnaðili kann  að biða a f  þvi, að leigum álannm  
var ekki haldið áfram .

19. gr.
Hafi g jaldþroti á síðustu 6 m ánuðum , áðu r en h an n  varð  g jaldþ ro ta , 

greitt skuld, hvort sem  h ú n  var fallin i g jalddaga eða eigi, m eð þvi &ð láta 
af hendi við lánard ro ttin  fasteign, skip eða aðra þá m uni, er telja verður 
óvanalegan gjaldeyri, eftir ö llum  ástæ ðum , eða h an n  hefir greitt skuld, er 
eigi var fallin i g jalddaga, þó m eð vanalegum  gjaldeyri sje greitt, þá getur 
búið riftað greiðslunni og krafist þess, að lán ard ro ttin n  skili a ftu r þvi, sem  
hann  befir fengið, eða andvirð i þess.

20. gr. .
V eðskuldbindingar þæ r, er g jaldþro ti hefir gengist u n d ir á tím abili

þvi, er ræ ðir um  í 19. gr., til tryggingar kröfum  á h endu r honum ,. sem  ekki 
eru  stofnaðar á sam a tim a, eru  ógildar að þvi er búið snertir.

21. gr.
Ákvæði 19. og 20. gr. eiga þó ekki við, ef gjaldþroti san n ar, að hann



bafí á tt fyrir skuldum , þegar greiðslan eða veðsetningin fór fram . Það sam a ' 
gildir og, ef sá, er g jaldþro ti hefir skift við, fæ rir fram  sönnu r fyrir þvi, að ; 
k an n  bafi baft fulla ástæ ðu til að æ tla, að g jaldþro ti ætti fyrir sku ldum , þegar : 
svo stendur á, er i áðurnefndum  greinum  segir.

22. gr.
Hafi farið fram  fjárnám  til sölu við uppboð eða löggeym slu, eftir sætt 

um  greiðslu skuldar, er g jaldþroti hefir gengið að, á tím abili þvi, sem  um  er i 
að ræ ða i 19. gr., eða eftir dóm i i m áli, er höfðað befir verið á sam a tím ahili, i 
þá falla i b u rtu  sjerrjettindi þau i bú inu , er at fjárnám inu  eða löggeym slunni | 
leiða, nem a því aðeins, að sannað  verði, að g jaldþro ti bafi enn átt fyrir skuld- ; 
um , þegar sæ ttin  var gerð eða m ál höfðað, eða ef lán a rd ro ttin n  sannar, að : 
hann  bafi haft fulla ástæ ðu til þess að ætla, að g jaldþ ro ti ætti þá fyrir skuldum .

23. gr.
Hafi g jaldþroti á undan  g jaldþro ti sinu  og þegar hann  h lau t að sjá, 

að það m undi bráðlega að böndum  bera, ivilnað sum um  lánard ro lnu ra  sin- 
um , b inum  til tjóns, þannig að saknæ m t sje, þá getur búið krafist þess, að 
greiðslunni eða ráðstöfuninni sje rift, og að lánard ro ttinn  skili a ftu r því, e r hann  
befir þannig fengið, eða andvirði þess, sjeu líkur til þess, að lánard ro tn i bafi 
verið kunnug t um  ástæ ður g jaldþro ta , þegar greiðslan eða ráðstöfunin  fór fram .

24. gr.
Þegar einbverjum  ber að skila bú inu  þvi, er hann  hefir tekið við, eða 

verði þess, eftir ákvæ ðum  næ stu greinar h jer á undan , á hann  rje tt á þvi, að 
honum  sje greitt a ftu r það, er bann  hefir látið af hendi við g jaldþro ta , um - 
fram  það, er bann  fjekk greiðslu fyrir. Og þegar greiðslu er skilað aftur, er 
afstaða bans til búsins að þessu leyti sú sam a og ef engin greiðsla hefði 
fram  farið. .

Sje eindagaður víxill g reiddur m eð vanalegum  gjaldeyri, er ekki un t 
að krefjast þess, að sá skili a ftu r greiðslunni, sem  betði baft rjett til þess að 
krefjast greiðslu á vixlinum  hjá öðrum , ef bú sku ldunau ts  yrði tekið til gjald- 
þrotaskifta, en bafi m ist þennan  rje tt við greiðsluna. H insvegar m á krefjast 
upphæ ðar þeirrar, e r víxillinn var g reiddur með, af þeim , sem  að lokum  hefði 
baft hag áf greiðslunni, ef hann  hefði ekki áð u r verið greiddur, enda hafi 
honum , þegar bann  gaf ú t eða fram seldi víxilinn, verið kunnug t um , að svo 
var ástatt fyrir sku ldunau t eins og segir i 25. gr.

. 25. gr.
H ver sá, e r á b inu  siðasta ári áðu r en gjaldþrotaskiftin  byrjuðu , ef 

g ja ldþro ti átti þá ekki fyrir skuldum , befir þegið af honum  gjöf, e r sky ldur 
að skila g jöfinni aftur eða andvirði hennar, ef ástæða er til þess að æ tla, að 
gjafþega bafi þá verið kunnugt um , að g jaldþro ti átti þá ekki nægilegt fje 
fyrir skuldum . Ef það befir bakað  gjafþega fjarú tlát að taka á m óti gjöf- 
inni, ber bú inu  að greiða það að fullu. Hið sam a gildir, þótt ráðstöfun g jald-



þro ta  liti ú t sem  sala, makaskifti,- leigum áli eða a n n a r s liku r viðskiftagerningur, 
ef ætla m á af ö llum  atvikum , að ráðstöfunin  hafi i rau n  og veru verið gjöf.

26. gr.
Hafi g ja ldþ ro ti á síðustu tveim áru n u m , áð u r en g jaldþro task iftin  

byrjuðu , varið m eiru  Qe en svo, að sam svari efnahag hans, til þess að kaupa 
lifeyri eða lifsábyrgð, eða þesskonar tek ju r handa sjer, konu  sinni eða lögerf- 
ing jum , eða til þess að gefa öðrum , þá getur búið  hagnýtt sjer þann  rje tt, er 
gjaldþroti hefir sjálfur, til þess að slíta sam ningnum  og krefjast endurgreiðslu, 
ef bú inu  bæ tast tek ju r við það. '

27. gr.
Allar afhendingar, hvort sem  eru  gjafir, kaup  eða ö n n u r afsöl á milli 

h jóna, þar með talinn kaupm áli, svo og að rir slik ir löggerningar á milli for- 
eldra og ba rna , tengdaforeldra og tengdabarna, arfláta og erfingja, skulu  ó- 
gildir vera, ef þæ r hafa farið fram  eftir að g jaldþro ti átti ekki nægilegt Qe 
fyrir skuldum , geri einhver lán a rd ro ttinn  i búi g ja ldþ ro ta  kröfu  um  ógildingu. 
Sönnunarbyrð i þess, að g jaldþro ti hafi á tt nægilegt fje íy rir sku ldum , þegar 
löggerningar þessir fóru fram , hvílir á g jaldþro ta .

Hafi g jaldþro ti gert kaupm ála  tveim  árum  eða skem ri tím a fyrir 
g ja ldþ ro t sin, er hann  ógildur, þótt g ja ldþ ro ti hafi þá á tt nægilegt fje fyrir 
skuldum .

Hafi g ja ldþ ro ti afsalað sjer arfi, er h an n  átti i væ ndum , á á rinu  næsta 
áður en hann  \a rð  g jaldþ ro ta , er það afsal ógilt gagnvart þ ro tabú inu , nem a 
g jaldþro ti sanni, að han n  hafi þá átt nægilegt fje fyrir sku ldum .

28. gr.
Hafi sá, er haft hefir viðskifti þau við g jaldþrota, er ræ ðir um  i 

19.—27. gr.. afhent öðrum  hluti þá eða rje ttind i, e r hann  hefir fengið, hefir 
búið þá einnig gagnvart þeim  rje tt á að krefjast m u n an n a  eða rje ttindanna, 
eða andvirði þeirra, ef æ tla m á, að þeim  hafi verið kunnug t um , að tilgang- 
u rinn  m eð fram salinu væri sá, að h ind ra  búið i þvi að n jóta rje tta r sins.

v

29. gr.
Hafi g jaldþroti á m ánuð inum  næsta áð u r en bú  hans var tekið til

gjaldþrotaskifta keypt vö ru r eða m uni, sem  hann  hefir ekki greitt, og vör- 
u rn a r eða m u n irn ir eru  óskertir í vörslum  hans, þegar g jaldþro tin  byrja,
getur sá, er selt hefir v ö ru rn a r eða m unina , krafist þeirra  ú r bú inu  aftur, 
nem a liklegt þyki, að honum  hafi verið kunnugt, þegar b an n  geiði kaup in  
við g jaldþro ta , að hann  ætti ekki lengur fyrir sku ldum  og að g jaldþ ro t væru 
yfirvofandi.

Geri lánardrottinn slika kröfu á hendur búinu, skal skiftaráðandi láta 
hann leggja fram sannanir fyrir kröfu sinni, og kveða siðan upp rökstuddan
úrskurð um það, hvort krafan verði tekin til greina eða ekki. Þeim úrskurði
má áfrýja með venjulegum hætti.



30. gr.
Mál þau, sem höfðuð eru  til þess að rifta ráðstöfunum  sam kvæ m t ;

19.—28. gr., skal sá fara m eð fyrir hönd  lánard ro tna , sem  til þess verður j 
k jö rinn  á skiftafundi. Með m ál þessi skal fara sem gestarjettarm ál, og er 
varnarþ ing  m álsins heim ili g jaldþro ta . Mál skal höfða tafarlaust þegar skifta- 
fundur hefir tekið ákvörðun  um  það, og reka m eð hæfilegum hraða, svo það 
tefji ekki fyrir skiftum  búsins.

31. gr.
H ver lánard ro ttinn  getur heim tað  gjaldþrotaskifti eftir ákvæ ðum  laga ) 

þessara í d ánarbúum , sem  eigi hrökkva fyrir sku ldum , sbr. 81. gr. skiftalag- ' 
anna  frá 12. apríl 1878. Þegar sk iftaráðandi skiftir búi m illi h jóna, sem  bæði ; 
eru  á lifi, eða búi m illi þess b jóna, e r e ítir lifir og ábyrgist skuld ir búsins, 
og erfingja hins látna, getur einnig hver lán a rd ro ttinn  krafist g jaldþro task ifta  
á bú inu , ef svo er ástatt fyrir þvi h jóna, er í h lu t á, að kretja megi g jald- 
þrotaskifti á búi þess eftir lögum  þessum . í búum  þeim , er ræ ð ir um  i þess- ; 
ari grein, skal reikna fresti Þá, er getu r um  i 19., 20.,'22., 25. og 26. gr., frá ; 
þeim  tím a, að búið var tekið til skiftam eðferðar.

32. gr.
Skiftaráðanda skal skylt, þ a r sem  þvi verður við kom ið, að ávaxta i 

banka eða sparisjóði fje g jaldþro tabúa og an n a ra  þeirra  búa, sem  und ir opin- 
berum  skiftum  eru, þannig að lán a rd ro tn a r eða erfingjar njóti vaxta af inn- 
eign búanna. Skal skiftaráðandi að jafnað i hafa sjerstaka sparisjóðsbók fyrir 
hvert bú , er hann  hefir und ir skiftura, og leggja þ a r inn  jafnóðum  það fje, 
er b úunum  berast.

33. gr.
Kom i það í ljós m eðan á g jaldþro task iftum  stendur, að búið hrökkvi 

eigi fyrir kostnaði við skiftin, skal þegar lúka skiftum , enda ber sá, er g jaid- 
þ ro tanna hefir krafist, ábyrgð á greiðslu þess kostnaðar, e r ekki fæst g reiddur 
af eigum búsins. Þó getur lán a rd ro ttin n  sá, e r krafist hefir g jaldþrotaskifta 
og er i vafa um  ástand  búsins, kom ist hjá frekari ábyrgð, ef hann  lýsir yfir 
þvi og læ tur bóka i skiftabók, að hann  álíti, að búið  hrökkvi ekki fyrir 
kostnaði við fram hald  skiftanna, og að þann  kostnað vilji h ann  ekki greiða, 
er lram hald  skiftanna hefir i för m eð sjer, þá getu r bann  krafist þess, að 
skiftunum  skuli þegar lokið.

34. gr.
Að liðnum  innköllunarfresti til lánard ro tna , m á hvenæ r sem  vill at- 

benda g jaldþro ta  bú hans i hendur til frjálsra um ráða, ef han n  sýnir 
skiftaráðanda skriflegt sam þykki til þess frá ö llum  þeim  lánard ro tnum , sem  
hafa gefið sig fram  m eð k rö fu r á búið. Sönnun  íy rir  þvi, að sku ld  sje greidd 
að fullu, sem  lýst hefir verið i þrotabúið, er jafngild sam þykki hlutaðeigandi 
lánardro ttíns.



35. gr.
Þegar öðruvísi er ástatt, lýkur gjaldþrotaskiftum  m eð ú th lu tun  skifta- 

ráðanda til lánardro tna .
36. gr.

Skylt er sk iftaráðanda að lúka skiftum  á g ja ldþ ro tabúum  og öðrum  
búum , sem  und ir op inberum  skiftum  eru , svo fljótt, sem  verða m á, en þó 
aldrei síðar en 18 m ánuðum  eítir síðustu b irtingu innkö llunar, nem a allir 
lán a rd ro tn a r i g jaldþro tabúum  og erfingjar i d án arb ú u m  sam þykki, að skifti 
dragist lengur.

37. gr.
Þegar ú th lu tunargerð  g jaldþ ro tabús hefir verið sam þykt á skiftafundi 

og skiftum  búsins að öðru  leyti lokið, skal sk iftaraðandi auglýsa i Lögbirt- 
ingablaðinu, að skiftum  búsins sje lokið, hvenæ r þau hafi byrjað, hve háa 
hundraðstö lu  af kröfum  sinum  lán a rd ro tn a r hafi fengið ú r  bú inu , og hversu 
háar upphæ ðir það eru, e r lán a rd ro tn a r haía  ekki fengið greiddar.

D óm sm álaráðuneytið  sem ur reglugerð til leiðbeiningar skiftaráðendum , 
um  efni og form  þessara auglýsinga.

38. gr.
Gjaldþroti ber ábyrgð á þeim  hluta skulda sinna, e r ekki fást greiddar

við g jaldþro task iftin , 10 á r  eftir að skiftum  lýkur.

39. gr.
Brot gegn ákvæ ðum  5. m álsgreinar 1. gr. varða sektum  eða fangelsi.
Eí sk iítaráðandi b rý tu r í bága við ákvæði 32. og 36. gr. laga þessara,

varðar það hann  sektum , eða em bæ ttism issi, eí m ik lar sak ir eru.

40. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jú li 1929, og skal beita þeim  við þau gjald- 

þrotaskifti og ö n n u r skifti, að svo m iklu Ieyti, sem  lögin snerta  þau, við þau 
bú, sem  tekin eru til op inberra  skifta eftir að lög þessi öðlast gildi. Þau bú, 
sem  tekin e ru  til skiíta íy rir  gildistöku laga þessara, hlíta ákvæ ðnm  eldri 
laga. Þó skal beita ákvæðum  36. og 37. gr. laga þessara við þau bú, sem eru 
und ir skittum , þegar lög þessi öðlast gildi. Skylt skal og að lúka skiftum  á 
ö llum  þeim  búum , sem  und ir op inberum  skiftum  standa, þegar lög þessi 
öðlast gildi, eigi síðar en 18 m ánuðum  eftir gildistöku laga þessara, m eð und- 
antekningu þeirri, e r getu r um  i niðurlagi 36. gr.

41. gr.
Með lögum  þessum  eru  ú r gildi num in  lög nr. 7, frá 13. april 1894, 

um  ým isleg atriði, e r snerta  g jaldþrotaskiíti, 8. gr. laga 4. nóv. 1887, um  veð, 
og öll ö n n u r lagaákvæði, e r b rjó ta  i bága við lög þessi.



G r e i n a r g e r ð .

Nú síðustu árin hefir það verið á alm annavitund, að skifti gjaldþrotabúa | 
og meðferð þeirra væri á aðra lund en æskilegt væri, gildandi reglur um gjald- i 
þrotameðferð úreltar og fram kvæm d þeirra viða ábótavant. E inkum  hefir leikið 
orð á því, að ekki kæmu öll kurl lil grafar, þegar um gjaldþrot fjesýslmanna ; 
væri að ræða, og það þótt sýnilegt, að m argir þeir menn, er gjaldþrota hafa orð- | 
ið, hafi byrjað á nýjan leik á atvinnurekstri sinum , stundum , að því er virtist, j 
með fullar hendur fjár, en lánardrotnarnir staðið eftir með sárt ennið og mikið ; 
fjetjón. Það hefir og leikið grunur á því, að oft væri m argt gruggugt i sambandi ' 
við gjaldþrotin, og fróðir menn þóst sjá merki þess, að fá þeirra gjaldþrota, er I 
orðið hafa i Reykjavik siðustu árin, væru heiðarleg eða lögum samkvæm. Mörg- 
um virðist það og fara ískyggilega í vöxt, að menn hirði ekki um það að standa j 
í skilum við lánardrotna sína, og sumum virst, að lögin og framkvæmd þeirra j 
bæru meira hag skuldunautanna en lánardrotnanna fyrir brjósti. Þá hefir það ! 
og þótt við brenna, að gjaldþrotabú væru óhæfilega lengi undir skiftum og öll 
meðferð skiftanna seinlát og óröggsamleg. .

Það mun því ekki þykja að ástæðulausu, að komið er hjer fram með 
ým sar breytingar á gjalþrotalöggjöfinni, með það fyrir augum að reyna að bæta 
úr þeim misfellum, er verið hafa undanfarið á þessari löggjöf og framkvæmd 
hennar. Raunar væri full þörf að breyta ýmsu í skiftalögunum frá 1887, en það 
hefir þó þótt rjettara að byrja á gjaldþrotalöggjöfinni sjerstaklega, þvi að þar 
væri þörfin á breytingum einna brýnusti Hinsvegar hafa á stöku stað i frum- 
varpi þessu verið sett ný ákvæði, er ná til allrar opinberrar skiftameðferðar, eins 
og t. d. í 32. og 36. gr.

í nágrannalöndunum  Noregi og Danm örku, þar sem svipuð ákvæði gilda 
um gjaldþrotaskifti eins og hjer, hafa heyrst háværar raddir um það siðustu ár- ; 
in, bæði meðal almennings og fræðimanna, að gerbreyta þyrfti mörgum gjald- 
þrotaákvæðunum  og fram kvæm d þeirra, og hefir sum staðar í frv. þessu verið 
farið eftir þeim tillögum, er komið hafa fram í þeim löndum frá fræðimönnum, ; 
til breytinga á gjaldþrotalöggjöfinni.

Lög þau, er nú gilda að mestu um gjaldþrotaskifti bjer á landi, eru lög
nr. 7 frá 13. apríl 1894, og er til þess ætlast, að frum varp þetta komi í þeirra ;
stað.

v t  frum varpi þessu koma fram ýms nýmæli og allm iklar breytingar á
gildandi lögum, og verður þeirra getið sjerstaklega f athugasemdunum  um ein-
stakar greinar, er fylgja hjer á eftir.

Um. 1. gr.
Grein þessi er að mestu samhijóða að efni til 1., 2. og 3. gr. gjaldþrota- 

laganna, nr. 7 frá 13. april 1894, sem hjer eftir i athugasemdum þessum verða
kölluð gjþrl. Orðabreytingar hafa þó verið gerðar nQkkrar og efnisniðurröðun
einnig á annan veg, eftir þvi sem betur hefir þótt fara.

Aftur á móti er bvergi tekið upp í þessa grein nje aðrar greinar írv.



ákvæði 4. gr. gjþrl. um greiðslu á svarkröfu. Þykir ástæðulaust að halda því 
ákvæði, er bæði m nn mjög litið notað i reyndinni og einnig þess eðlis, að ó- 
sennilegt er, að sú aðferð verði höfð, einkum eftir að víxlar kom u mikið i notk- 
un, en eftir þeim er hægt að framkvæma löghaldsgerð án tryggingar, auk þess 
sem mjög er fljótlegt að fá dóm fyrir víxilkröfum. Þykir þvi nægilegt, að bægt 
sje að staðreyna getuleysi skuldunauts með árangurslausri aðför eða löghaldsgerð, 
eða játningu skuldunauts sjálfs.

Það nýmæli er tekið upp i grein þessa, að atvinnurekendur og kaup- 
sýslumenn, sem stöðvað hafa greiðslur á skuldum sinum og sjá fram á það, að 
þeir geti ekki greitt þær að fullu og fjáihagur þeirra farið versnandi siðasta 
reikningsár, skuli skyldir að gefa bú sin upp til gjaldþrotaskifta. Regla þessi er 
tekin upp i gjaldþrotalöggjöf sum ra erlendra þjóða og þykir bafa gefist vel. Það 
sýnist og eðlilegt, að þeir, sem reka einhverja slíka atvinnu og oftast bafa mikið 
fje að láni og viðskifti við marga, láti ekki undir höfuð leggjast að gefa bú sitt 
upp til gjaldþrotaskifta, og baldi ekki áfram viðskiftunum þannig, að fleiri biði 
tjón af þeim. Reyndin hefir og oft orðið sú hjer á landi, að m argir hafa lengi 
haldið áfram atvinnurekstri sfnum eftir að sýnilegt var, að til gjaldþrota myndi 
draga, og með því bakað snm um  lánardrotnum  sinum mikið tjón, því niður- 
staðan hefir þá venjulega orðið sú, að þrotabú þeirra m anna hafa að eins hrokk- 
ið fyrir skiftakostnaði, eða þá f besta falli gefið örlitla hundraðstölu til lánar- 
drotnanna. 1 tvennum nýlegum lögum, bæði i 35. gr. sam vinnulaganna, nr. 36 
frá 1921, og einnig i 44. gr. hlutafjelagslaganna, nr. 77 frá 1921, er gert ráð fyrir, 
að regla þessi muni verða lögfest, og þykir þvi sjálfsagt að taka hana upp i ný 
gjaldþrotalög.

Um 2. gr.
Grein þessi er að mestn leyti að efni til samhljóða 5. gr. gjþrl., en sum- 

staðar breytt orðalagi.

Um 3. gr.
Þessi gr. er og að efni til sam hljóða 6. gr. gjþrl., að eins smávægilegar 

orðabreytingar.
Um. 4. gr.

Samhljóða 7. gr. gjþrl. hvað efni snertir.

Um 5. gr.
Hjer er að mjög litlu breytt efni 8. gr. gjþrl.

Um. 6. gr.
Grein þessi er f samræm i við 9. gr. gjþrl., nema hvað hún er samræm d 

við nýrri löggjöf, bæði við lög nr. 19, frá 4. júnf 1924, 4. gr., og lög um útgáfu 
Lögbirtingablaðs, nr. 32, frá 16. nóv. 1907.

Um 7. gr
Hjer er um algert nýmæli að ræða, þar sem gera á gangskör að þvi að



rannsaka orsakir allra gjaldþrota. Virðist fnll þörf á slíku, eftir reynslu undan- í 
farinna ára. Þykir rjeltara, að sú rannsókn fari fram að hætti alm ennra lögreglu- 
mála, því að þá fæst betra tækifæri til þess að leiða vitni og eiðfesta þau og afla 
annara þeirra gagna, er upplýsa kunna allar aðstæður og orsakir gjaldþrotanna.

Þó að sumum  kunni að virðast það bart aðgöngu fyrir gjaldþrota menn, 
að þeir sjeu tafarlaust leiddir fyrir lögreglurjett, ber þó ekki síður á það að líta, 
að nauðsyn er að setja fyllri fyrirraæli, til þess að koma í veg fyrir óreiðu i fjár- ;
hagsefnum og spo’na við þeirri spillingu, er þvkir bafa borið á við gjaldþrot 
síðari ára. Þess má og geta, að þó þessi ákvæði sjeu nýlunda i vorum lögum, 
eru þó mjög svipuð ákvæði sett í gjaldþrotalöggjöf Bretlands (Acts of bankruptcy), j
og bafa þótt koma þar að góðu Iiði.

Um 8. gr.
Grein þessi befir einnig nýmæli að geyma, sem eru i beinu fraraha’di af

7. gr., um rannsókn á orsökum gjaldþrota og prófun á þvi, hvoit nokkurt refsi-
vert brot standi i sambandi við þau. Sjerstaklega er gert ráð fyrir þvi, að rann- :
sakað sje, hvort gjaldþroti eða þeir, sem standa í sam bandi við gjaldþrotin bafi {
gert sig seka um brot á ákvæðum 262., 263. og 265. gr. hegningarlaganna frá
25. júni 1869, og önnur þau ákvæði í íslenskum lögum, sem einkum eru sett til 
verndar alm ennu lánstrausti, svo scm lögum um hókhaldsskyldu, nr. 5 3 frá l9 1 1 , 
firmalögunum, nr. 42 frá 1903, 8. kafla hlutafjelagslaganna, nr. 77 frá 1921, og
39. gr. sam vinnulaganna, nr. 36 frá 1921, og öðrum þeim ákvæðum, er nú gilda 
eða siðar verða sett i sama skyni.

Ákvæði eru og sett um það i grein þessari, að ef dóm ara virðist ekki 
næg ástæða til m álshöfðunar, skuli hann sam t altaf senda dóm sm álaráðuneytinu 
útskrift af prófum málsins, og ákveður það, hvort frekari rannsókn skuli fram 
fara og hvort höfða skuli mál á hendur einhverjum, að rannsókn lokinni. Felst 
f þessu meira aðhald fyrir dóm ara að láta ekki mál detta niður, ef rannsóknin 
hefir leitt i ljós eitthvert grunsamlegt framferði i sam bandi við gjaldþrotin. Það 
er og eðlilegt, að þetta vald sje fengið dóm sm álaráðuneytinu í hendur, þar sem 
það á að hafa eftirlit með embættisrekstri dóm aranna, og full ástæða til þess, að 
það eftirlit sje frekar aukið en minkað.

Ef rannsóknin hinsvegar gefur ástæðu til þess að ætla, að gjaldþroti, 
eða einhver annar i sam bandi við gjalþþrotið, hafi gert sig sekan um refsivert 
afbrot, er það skylda dóm ara að höfða þegar að rannsókn lokinni mál á hend- 
ur þeim, sem grunur fellur á. Æ tti þessi aðferð, ef röggsamlega er framfylgt af 
dóm urum  landsins, að sporna við sviksamlegum aðförum i fjárhagsefnum i sam- 
bandi við gjaldþrot alment.

Þá hefir og það ákvæði verið sett í greinina, að gjaldþrotar eða stjórn- 
endur gjaldþrota fyrirtækja, sem reynst hafa sannir að sök um sviksamlegt fram- 
ferði i sambandi við gjaldþrot, skuli, auk refsingarinnar, dæm dir til þess að hafa 
fyrirgert rjetti til þess að reka verslun eða annað atvinnufyrirtæki um tiltekið 
árabil — ekki skem ur en 5 ár —, og æfilangt, ef m iklar sakir eru.

Reynsla undanfarinna ára virðist benda til þess, að m önnum  haldist uppi 
að gera hvert fyrirtækið á fætur öðru gjaldþrota með óstjórn og stundum  svik-



samlegnm hættí, og er fall ástæða til þess að reyna að stemma stigu fyrir þvi 
að slikir menn hafi lögvarin rjettindi til þess að eyða og sóa fje almennings og 
lánsstofnana, eftir að það hefir komið i ljós, að þessir menn svifast þess ekki að 
grípa til ólöglegra aðfara við rekstur fyrirtækja þeirra, er þeir hafa með hönd- 
um. — Ákvæði svipuð þessu eru einnig tekin upp, bæði í erlendri og hjerlendri 
löggjöf, og má þ ar til nefna úr íslenskri löggjöf ákvæði laga nr. 56 frá 1926, nm 
notkun bifreíða, þar sem bifreiðarstjórar þeir, er gert hafa sig seka um refsiverð 
brot á fyrirmælum bifreiðalaganna, eru einnig með refsidóminum sviftir rjetti til 
bifreiðastjórnar.

ö ll  fyrirmæli þessarar greinar eiga að miða til þess að refsa þeim seku 
í sam bandi við gjaldþrot, en leiða í ljós sakleysi þeirra, er fyrir fjárhagsóhöpp- 
um verða. En álösun alm annaróm sins hvilir nú yfirleitt á þeim er gjaldþrota 
verða, og því m iður oft ekki að ástæðulausu. Gera má þvf ráð fyrir, að aliir 
heiðarlegir og sam viskusam ir menn fái vel við unað ákvæði þessi og tilraun þá 
sem í þeim felst til þess að sporna við landlægri spillingu og fjeglæfrum.

Um 9. gr.
Grein þessi kemur í stað 10. og 11. gr. gjþrl. og er að efni til að mestu 

leyti samhljóða þeim, að öðru leyti en þvi, er leiðir af ákvæðum 8. gr. hjer 
á undan.

Um 10. gr.
Að mestu leyti sam hljóða 12. gr. gjþrl.

Um 11. gr.
Efni það sama og i 13. gr. gjþrl.

Um 12. gr.
Samhljóða 14. gr. gjþrl. að efni til.

Um 13., 14.ogl5.gr.
Greinarnar að mestu eins og 14.— 17. gr. gjþrl.

U m l6 ., 17 .og l8gr.
Efni þeirra er það sam a og i 18.—21. gr. gjþrl., en sum staðar breytt til 

um orðalag.
Um 19. gr.

Grein þessi er að m iklu leyti samhljóða 22. gr. gjþrl., nema hvað riftun- 
arfresturinn er hjer settur 6 m ánuðir, i stað 8 vikna eftir núgildandi lögum. En 
talsvert hefir þótt bera á þvi, að gjaldþrota menn eða fjelög hafi komið eignum 
sínum undan, með þvi að selja þær eða veðsetja að nafni til hæfilega löngum 
tim a fyrir gjaldþrotln. En það er tiitólulega ljett að dylja fjárhagsörðugleika sina 
i 8 vikur en miklu erfiðara að gera það i 6 mánuði. Ef riftunarfresturinn er 
lengdur, má frekar gera sjer vonir um það, að komið verði i veg fyrir slíkt 
undanskot fjárm una, lánardrotnum  til tjóns. í  Noregi hafa komið fram tillögur 
um það, að lengja riftunarírestinn upp i eitt ár (ú r 8 vikum), en það þykir þó



varhngavert aft taka svo stórt stökk, enda fnll ástæða til þess að ætla, að þessí; 
lenging frestsins geti komið að góðum notnm og miklu liði. j

Um 20. gr.
Hjer er riftunarfresturinn einnig lengdnr nr 8 vikum upp í 6 m ánuði, af 

sömu ástæðum og i næstu grein á undan. Að öðru leyti er greinin lítið breytt 
frá 23. gr. gjþrl. í

• Um 21. gr. !
Hjer er það skýrt tekið fram, að gjaldþroti verði að sanna, að hannbafij 

átt fyrir skuldum , þegar greiðslan og veðsetningin fór fram, ef hann vill komai 
i veg fyrir riftnn.

• Um 22. gr.
Grein þessi er að eins breytl frá 25. gr. gjþrl. til samræmis við 19., 20. | 

og 21. gr. bjer á undan.
Um 23. gr.

Að mestn leyti samhljóða 26. gr. gjþrl.

Um 24. og 25. gr.
Greinar þessar ern að efni til samhljóða 27. og 28. gr. gjþrl.

Um 26. gr.
Hjer er riftunarfresturinn lengdur úr 1 ári npp i 2 ár, með sam a fyrir 

augum og þar, sem riftunarfrestnrinn er lengdur i greinunum hjer á undan. Að | 
öðrn leyti er greinin samhljóða 29. gr. gjþrl.

Um 27. gr.
Tvö nýmæli ern tekin upp i þessa grein. Annað er það, að kanpm áli skuli 

ógildur, ef hann er gerður á tveim næstu árunum  á undan gjaldþroti, án tillits 
til þess, hvort gjaldþroti hafi þá átt nægilegt fje fyrir skuldum  eða ekki. Þetta 
nýmæh rökstyðst með þvi. að þegar menn leggja út i áhættusöm  fyrirtæki, gripa 
m enn ' gjarnan til þess að gera kanpm ála. Ef svo fyriitækið gengur illa, verður 
það skaði lánardrotnanna, og gefst gjaldþrota þá þannig tækifæri til þess að I 
færa eigur sínar yfir á nafn m aka sins, lánardrotnnnum  til tjóus. Þó að þetta j 
ákvæði kunni i einstöku tilfellum að koma hart niður, ætti það þó oftar að i 
verða einungis til þess að vernda sjálfsagðan rjett lánardrotna. Tillögnr, er 
gengið hafa enn lengra i sömn átt og þetta, hafa komið fram i Noregi, til þess 
að koma í veg fyrir undanskot þan, sem oft ern fólgin í kauptnálum .

Hitt nýmælið er það, að rifta megi arfsafsali gjaldþrota, sem gert er á 
árinu næsta áður en hann varð gjaldþrota. E r og þetta i fullu samræmi við 
aðrar riftunarreglur frum varps þessa og á góðnm röknm  reist.

Um 28. gr.
Greinin er samhljóða 31. gr. gjþrl. að mestu leyti.



Um 29. gr.
Hjer er nm nýmæli að ræða, sem m iðar að þvi, að lánardrotnar þeir, er 

látið hafa gjaldþrota fá vörnr að láni rjett fyrir gjaldþrotin, hafi rjett til þess að 
krefjast varanna aftnr, ef vörnrnar finnast óeyddar og frágreindar i vörslnm 
þrotabúsins. Sýnist engin ástæða vera til þess, að slíkar vörnr renni inn i þrota-
búið; frekar m ikln eðlilegra, að slíkir iánardrotnar komi fram sem separatistar i
gjaldþrotabúinu.

Um 30. gr.
Hjer er gerð sú breyting á 32. gr. gjþrl., að sækja sknli riftnnarm ái á 

varnarþingi gjaldþrota. Æ tti það ákvæði, sem sýnist næsta sanngjarnt, að flýta fyrir 
rekstri riftunarm ála.

Um 31. gr.
Að mestn samhljóða 33. gr. gjþrl.

Um 32. gr.
Hjer er lagt til, að lögfest verði sú sjálfsagða regla, að fje búa, sem eru 

undir opinbernm skiftum, þar með talin dánarbú, sje haft á vöxtum til hags-
m nna fyrir búið, en það mnn hafa komið fyrir að einstaka skiftaráðendur hafi
drjúgum aukið tekjur sfnar með þvi að hirða sjálfir innstæðnvexti af búafje, sem 
verið hefir i vörslnm þeirra', en engin ástæða sýnist tii þess, að skiftaráðendnm  
haldist nppi, þessi órjettmæta meðferð á fje búanna, þykir þvi rjettara að hafa 
hjer skýr og ákveðin fyrirmæli um þetta.

Um 33, 34. og 35. gr.
Greinar þessar ern að efni til samhljóða 34., 35. og 36. gr. gjþrl.

Um 36. gr.
Hjer er lagt- til, að tekin verði npp sú regla að skylda skiftaiáðendnr 

til þess að lúka skiftum á öllum búnm  svo fljótt sem verða má, og aldrei siðar 
en 18 m ánnðnm  eftir birtingu siðnstn innkölinnar, nema allir lánardrotnar og 
erfingjar samþykki. Virðist bæði vera full ástæða tii þess, að skiftaráðendur hafi 
eitthvert aðhald, hvað tím a þeim liður, sem búaskifti standa yfir, þvi dæmi m nnu 
alt of mörg til þess bjá snm nm  skiftaráðendum , að skifti búa standa yfir i mörg 
ár, oft að ástæðnlansu, og eins sýnist, að frestnr þessi til búaskiftanna ætti að 
vera nægilegur.

Um 37. gr.
Hjer er borið fram það nýmæli, að skiftaráðandi sknli skyldur til þess 

að anglýsa i Lögbirtingablaðinn, hvenær skiftum sje lokið, hversu háa hnndraðs- 
töln lánardrotnar hafi fengið úr búinu, og hversu mikið fje hafi ekki fengist greitt. 
E r þetta bæði gert til þess að reyna að sporna við þvi, að menn fari gálauslega 
með fje annara, og ank þess virðist það eiga að vera öllum almenningi Ijóst, 
hversn töp þan ern mikil, er af gjaldþrotnm leiða.



Um 38. gr.
Hjer er sett ákvæði um það, er ekki var áðar i gjaldþrotalögunnm, að 

gjaldþroti beri ábyrgð á þeim hluta sknlda sinna, er ekki fæst greiddur af eign- 
um búsins, 10 árum eftir að skiftum lýknr. Ákvæði þetta er sett til þess að koma 
í veg fyrir það, sem nú virðist algild regla, að gjaldþroti skoði sig lausan allra 
mála, hvað skuldbindingar hans snerlir, eftir að hann hefir orðið gjaldþrota.

Um 39. gr.
Hjer eru sett ákvæði um refsingar fyrir brot á fyrirmælum 5. málsgrein- 

ar 1. gr. og 32. og 36. gr.
Um 40. gr.

Hjer segir um gildistöku laganna, og virðist greinin ekki þnrfa nánari 
skýringar við.

Um 41. gr.
Hjer er getið þeirra ákvæða, er úr gildi falla, ef lög þessi öðlast gildi.


