
213 . N efndarállt
□m frv. til laga nm gjaldþrotaskifti.

Frá meiri hlnta allsherjarnetndar.

Frnm varp þetta hefir nú legið fyrir efri deild Alþingis bæði 1928 og i ár. 
Var málið athngað talsvert i allsherjarnefod á sfðasta þingi, en þó kom ekki nm 
það nefndarálit.

Nú hefir allsherjarnefnd athngað frv. að nýju og borið það sam an við 
gildandi lög nm þessi efni. L ltnr meiri hlnti nefndarinnar svo á, að með frnm- 
varpi þessu, ef samþykt yrði, fengjnst atlm iklar nm bætnr á gildandi löggjöf. Nefnd- 
in hefir leitað nm sagnar lögmannsins og lögreglnstjórans i Reykjavík nm frv., og 
fylgja nm sagnir þeirra með þessn áliti sem fylgiskjöl I. og II. E inn nefndar- 
m anna (Jóh. Jóh .) hefir ekki getað orðið okknr undirritnðum  samm ála nm af- 
greiðsln frv., og m nn hann því skila sjerstökn áiiti.

1 27. gr. frv. er svo fyrir mælt, að kanpm álar skuli nndantekningarlaust 
vera ógildir, ef þeir eru gerðir skemri tlma en tveim árnm  fyrir gjaldþrot. Þykir 
meiri hl. með þessn ákvæði of langt gengið i vissnm tilfellum, og leggnr þvi til, 
að kanpmáli haldi gildi, þó yngri sje en tveggja ára, þegar svo stendnr á, að 
kanpm áli var gerðnr fyrir giftingu og nær aðeins til þeirra eigna, er sannanlega 
vorn i eign þess hjóna, þegar kanpm áli var gerðnr, sem sjereign fær samkvæmt 
kanpm álanum . Aðalbreytingin, sem nefndin vill gera við 37. gr., er tekin npp sam- 
kvæm t ósk bankaráðs Landsbanka íslands.

Hinar aðrar breytingar, sem meiri hl. vill gera á frv., ern smávægilegar 
og er ekki ástæða til að gera sjerstaka grein fyrir þeim nema i framsögn.

Það er tillaga meiri hlntans, að frv. verði sam þykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 4. gr. Aftan við greinina bætist: nema þvi aðeins, að eignir liggi nndir 
skemdum.

2. Við 27. gr. Á eftir 2. málsgrein komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þó skal kaupm áli halda gildi, þótt skemri timi sje liðinn en 2 ár, 

ef hann er gerður fyrir giftingn, enda hafi eign sú, sem kanpm áli er gerður nm, 
áðnr verið i eigu þess hjóna, sem sjereign öðlast samkvæmt kanpm álanum .

3. Við 36. gr. í  stað orðanna inem a a l l i r ............... sam þykkia kom i: nema lög-
m ætnr skiftafnndnr samþykki.

4. Við 37 gr. Á eftir 1. málsgrein komi tvær nýjar m átsgreinar, svo hljóðandi:
a. Á sama hátt og eftir sömn reglum skal auglýsa nauðasam ninga, sem

gerðir ern samkvæmt lögnm nr. 19, 4. júní 1924. Ef bankar, sparisjóðir og 
opinberar lánsstofnanir veita sknldunautum  sínum eftirgjafir á sknldum 
þeirra að einhverjn eða öllu leyti, sknln þessar lánsstofnanir skyldar að



auglýsa eftirgjafirnar i Lögbirtingablaðinn eftir sömn regln sem nm getnr 
i fýrstn málsgrein þessarar greinar.

b. Aftan við síðnstn málsgrein bætist: Anglýsingakostnaðnr greiðist af almannafje.

Alþingi, 23. m ars 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálm ason,
form. fnndaskrifari og frsm.

Fylg isk jal I .

LÖGREGLUSTJÓRINN í REYKJAVlK

Reykjavik 17. m ars 1929

Jeg hefi móttekið brjef hæ stvirtrar allsherjarnefndar efri deildar, dags. 15. 
þ. m., þar sem óskað er eftir, að jeg láti í Ijósi álit m itt á frnm varpi til laga nm 
gjaldþrotaskifti, sem nú liggnr fyrir efri deild Alþingis, sjerstaklega er teknr til 
nýmæla þeirra, sem ern í frnm varpinn.

Jeg skal þegar taka það fram, að mikill hlnti frnm varpsins liggnr á því 
sviði lögfræðinnar, sem ekki getnr talist sjergrein min, og til þess að láta i ljósi 
álit, sem að jeg væri ánægðnr með og teldi vera eitthvert gagn i, þyrfti jeg tals- 
vert lengri tim a en ætlast er til í brjefi nefndarinnar.

Jeg m nn þvi aðallega takm arka mig við þann hlnta af ákvæðnm frnm- 
varpsins, er viðkoma m inni sjergrein og koma til að heyra undir það embætti, er 
jeg gegni.

Þau nýmæli eru sem sje i frnm varpinn, að alla þá, sem verða gjaldþrota, 
sknli leiða fyrir lögreglurjett og þar sknln gjaldþrot þeirra rannsöknð. Eftir þvi, 
sem jeg best veit, er þessari aðferð beitt i Englandi og hefir vist gefist vel — jeg 
álit hiklanst, að hún sje til bóta frá þvi sem nn er. Annars er það með þetta á- 
kvæði eins og svo mörg önnur, það er ónýtt i höndum  ljelegra m anna, en beitt 
vopn í höndum  þeirra rannsóknardóm ara, sem knnna að beita þvi; að vfsu er nú 
svarskylda lögð á gjaldþrota i skiftarjetti, en það hefir ekki komið að verulegu 
gagni. Jeg er ekki i neinnm vafa nm það, að það hlýtnr að vera óþægileg til- 
hngsnn fyrir gjaldþrota, sem býr yfir sviknm, að eiga að mæta fyrir lögreglnrjetti 
með það vald, sem honnm  er gefið i þessum lögnm. Það er nú að verða öllnm 
landsm önnnm  Ijóst, og ekki sist hinnm  heiðarlegu m önnnm  innan viðskiftalifsins, 
hvilík nanðsyn það er fyrir okknr, að viðskiftalifið i landinn geti orðið heilbrigð- 
ara en það er nú. Jeg held, að rannsókn á gjaldþrotum  fyrir lögreglnrjetti sje spor 
í rjetta átt.

Þá vil jeg vekja athygli á þvi, að mið-málsgrein 27. gr. er að mínn áliti 
kannske dálitið varhugaverð.



Reglurnar, sem ðður giltu um gildi kaupm ála, voru þær, að kanpm álnnnm  
varð ekki hrundið, ef þeir vorn gerðir fyrir bjónaband, og heldur eigi þeim, sem 
gerðir voru eftir hjónabandsstofnun, ef ekki var hægt að sanna, að sá, sem Ijet 
fje af hendi með kanpm ála, hetði ekki átt fyrir skuldum , er kaupm álinn tók gildi. 
Nú er reglan sn, að kaupm áli hefir einatt gildi, ef sá, sem eignast fjeð með kaup- 
mála, hefir sjálfur flutt það inn i búið, og einnig ef m akinn hefir fengið fjeð að 
gjöf með kaupm ála, ef hinn m akinn, sem gaf, sannar að hann hafi áreiðanlega 
átt nóg fyrir sknldnm er kaupm álinn tók gildi.

Þessnm reglum er nú kollvarpað með ákvæðinn i 27. grein frumvarpsins, 
svo að efnuð kona, sem giftist manni, er rekur ábættufyrirtæki, eða gagnkvæmt, 
getur á engan hátt með kaupm ála forðað efnnm sínum frá áhættu næstu tvö árin. 
Þetta er varla sanngjarnt; skuldareigendurnir eiga ekki að græða á því, þótt skuld- 
ari gifti sig. Þeir eiga aðeins heimtingu á þvi að vera jafnvel settir, og það eru þeir 
þótt kaupm álinn fái að halda gildi sínu. — Um hina regluna, að kanpm áli haldi 
gildi sinu ef sá, sem fje gaf með kaupm ála, sannar að hann hafi á tt fyrir skuld- 
nm er kanpm álinn tók gildi, má frekar deila. En það verða seint öll sund lokuð. 
— Það má þvi m iðnr lengi kom ast i kringum lögin, þó ströng sjeu. Jeg tel engan 
efa á því, að ef þessi ströngn ákvæði koma í gildi nm kaupm ála, sem að jeg eins 
og að fram an segir tel að geti orðið dálitið ósanngjarnt, þá m unn menn hiklaust 
nota sjer ákvæði 25. gr. og 27. gr. 1. málsgr. frum varpsins i sam a tilgangi og nú 
kanpm ála, þvi þar helst gamla reglan, að gjöfin heldur gildi sinn, ef gjaldþroti 
sannar að hann hafi átt nægilegt fje fyrir skuldum  er gjöfin var gefin. Mín skoð- 
nn er þvi sú, að þetta ákvæði geti orðið dálítið ósanngjarnt, en til lítilla bóta. —

Mjer sýnist við fljótan yfirlestnr, að mjög viðunanlega sje gengið frá frnm- 
varpinn og tel aðalkosti þess rannsóknina á gjaldþrotunum  fyrir lögreglurjetti. 
Vitanlega eykur þetta ákaflega mikið störfin hjer við embættið. En það, sem okknr 
hjer á landi hefir vantað til varnar sviksamlegum gjaldþrotum , er ekki aðallega 
ný lög og strangari, heldur að rannsaka gjaldþrotin og fylgja gildandi lögnm eins 
og til er ætlast.

Vonandi geta þá þessi nýju lög og nýtt rannsóknarfyrirkom nlag á gjald- 
'þrotum skapað nýtt og betra tim abil á þessu sviði.

Herm ann Jónasson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Fylglgkjal II.

LÖGMAÐURINN í REYKJAVlK.
Reykjavik, 18. m ars 1929.

Háttvirt allsherjarnefnd Ed. Alþingis hefir með brjefi dags. 15. þ. m. 
beiðst álits mins nm frv. til laga um gjaldþrotaskifti, sem nú liggur fyrir Alþingi, 
og beiðst þess álits fyrir daginn i dag.



Jeg skal strax taka það fram, að mjer hefir alls ekki unnist tfmi til að ; 
athuga svo nokkrn nemi nýmæli frv. þessa, sem ern bæði mörg og merkileg. j 
Jeg sje mjer því á engan hátt fært að láta nppi rökstutt álit m itt nm þorra 
hinna einstöku nýmæla. Jeg vil þó geta þess, að ákvæði þan, sem i frv. felast 
um rannsókn á atvikum  til gjaldþrota, ern þörf og nauðsynleg, sem og það, að 
slík rannsókn fari fram með þeim hætti, sem frv. m ælir fyrir. Um 32. og 36. 
gr. skal jeg ennfremur leyfa mjer að taka þetta fram:

Aðalhugsun 32. gr. er jeg öldungis sam m ála, að ávaxta beri fje búa eftir ; 
þvi sem við verði komið. Hinsvegar verður og að setja þvi einhver takm örk, j 
hvað skylda skiftaráðanda á að ná 1angt i þessn efni. Eftir þvi, sem greinin { 
hljóðar nú, virðist mjer að meiningin sje, að skiftaráðandi eigi aldrei að hafa j 
nokknrt fje i sjóði handbæ rt og vaxtalaust, ef banki eða sparisjóðnr er við hönd. j 
Þetta má að sjálfsögðu fram kvæm a, en þá þarf t. d. hjer i Reykjavík að hafa { 
fastan mann til þess að ganga í bankann með fje til innlagningar; en hinsvegar ; 
ætti að greiða öll gjöld ú r búnm , hversu smá sem væru, með ávfsunum. Þetta j 
er flestnm, sem móti sm áum  npphæðum  taka, hvimleitt. Mjer litst það ekki 1 
hagkvæm t að fylgja gegnnm þykt og þnnt þeirri reglu, að hvert bú hafi sjer- ! 
staka sparisjóðsbók; titt er nm svo litlar upphæðir að ræða, að vextir eru hverf- 
andi litlir, þar sem fjeð er greitt næstnm samdægurs ú t aftur. Ábyrgð skiftaráð- 
anda er og töluvert aukin með því, að hann á ekki aðeins að standa ábyrgð á 
innstæðu bús, heldur og þvi, að innstæðan beri vöxtu. En hann fær ekkert gjald 
fyrir þessa ábyrgð, því hann virðist eiga að standa skil á þeim vöxtnm, sem 
innstæðan gæti borið i sparisjóði, sem sje sparisjóðsvöxtnm frá þeim degi, er 
hann veitir upphæðinni móttökn.

Mjer virðist, að regla, sem lögbindur ávöxtun búafjár, eigi að vera svo 
sveigjanleg, að fyrirhöfn skiftaráðanda og starfsfólks hans sje ekki aukin að 
óþörfu, m önnum, sem fá eiga litlar upphæðir ú r búi, sje ekki bakað óhagræði 
og ábyrgð skiftaráðanda ekki þyngd nt yfir eðlileg takm örk. Nú verðnr að gera 
ráð fyrir þeim atvikum , sem oftast eiga sjer stað við búskifti, að búið eigi ekkert 
handbært fje þegar skifti byrja, en skiftaráðanda er þó nauðsynlegt að leggja út 
fje fyrir búið, bæði til skiftafundarhalda, innköllunar og við uppskrift og virðing. 
Fje til þessa verðnr að taka annarsstaðar frá til bráðabirgða, og er þá eðlilegast, 
að skiftaráðandi taki fjeð úr sameiginiegum sjóði, sem hann hefir fyrir öll bú. 
Ekki er vert að taka til þess lán, hvorki i rikissjóðstekjnm nje á annan hátt. 
Fyrir meginþorra búa er hagkvæmast að hafa sameiginlegan sjóð, sem stendnr á 
vöxtum eftir þvi sem við verður komið. Þegir nm  verulegar fúlgur er að ræða, 
sem borgast inn i bú, sem ekki er svarað strax út aftur, er rjett að leggja þær 
inn á sjerstaka bók, en sm áræðisuppbæðir ekki, nema bú eigi bók fyrir. Vexti 
af sm áupphæðum  — tugum króna — ætti eigi að vera skylda að greiða, enda 
ætti skiftaráðanda að vera heimilt að hafa bandbært fje til smágreiðslna fyrir- 
liggjandi í sjóði. Ef bú hefir ekki sjerstaka bók, ætti skiftaráðanda ekki að vera 
skylt að svara nema hlanpareikningsvöxtum . Annars mætti ef til vill leiða það f 
lög sem meginreglu, að i skiftalok hvers bús skuli vottorð um það ritað i skifta- 
bók, að skiftaráðandi hafi ávaxtað og varðveitt fje búsins tilhlýðilega á meðan á 
skiftum stóð.



Um 36. gr. skal jeg leyfa mjer að taka það fram, að reglan nm að bú- 
skifti megi aldrei dragast fram yfir 18 m ánaði, verðnr að vera með nndantekn- 
ingnm, t. d. þegar mái ern fyrir dómstólnm, sem varða hag búsins, eða þegar 
ekki er nnt að koma eignnm búsins i peninga á venjnlegum tíma. Jeg legg því 
til, að í stað orðanna »nema allir . . . samþykki« komi: nema sam þykt sje á 
lögmætum skiftafundi. Þar með væri komið í veg fyrir það, að skiftaráðandi 
dragi búskifti að nauðsynjalausu. '

Jeg verð tim ans vegna að láta þessar athngasem dir nægja.

Björn Þórðarson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.


