
E d . 231. Mefndarállt

um frv. til laga um gjaldþrotaskifti.

F rá minni hluta allsherjarnefndar.

Jeg er hæstvirtri stjórn og meiri hluta allsherjarnefndar Ed. samdóma 
um það, að tími sje til þess kom inn að endurskoða skiftalöggjöfina íslensku. 
Skiftalögin sjálf, sem eru aðallögin nm þetta efni, eru frá 12. april 1878, en gjald- 
þrotaskiftalögin frá 13. april 1894. Ástæður allar hjer á landi síðan þessi löggjöf 
var sett eru orðnar svo breyttar, að fylsta nauðsyn er orðin á þvi að endur- 
skoða þessi lög og breyta þeim til betra samræmis við ástæ ðurnar eins og þær 
eru nú. Hinsvegar er hjer um svo vandasam t verk að ræða, að ekki má að þvi 
flana, og þess er engin von, að þingnefnd, sem hefir ærið öðrum störfum að 
gegna, hversu vel sem skipuð er, geti bætt úr þvi svo við megi una, ef frv. það, 
sem fyrir Alþingi er lagt, er ekki þvi betur undirbúið. En á það tel jeg skorta 
allmikið, bæði um frv. það til laga um gjaldþrotaskifti, sem stjórnin ljet leggja 
fyrir Alþingi 1928, og um frv. það, sem hjer liggur fyrir.



Að vísu hefir einn stærsti gallinn á frv. frá í fyrra verið sniðinn af í 
þessu frv., og á jeg þar við siðustu málsgr. 1. gr. þess frv., er fór i þá átt, að ef 
bú firma eða fjelags væri tekið til gjaldþrotaskifta, þá skyldi og bú þeirra manna, 
er bæru ótakm arkaða ábyrgð á skuldbindingum  fjelagsins eða firmans, einnig 
tekið til gjaldþrotaskifta.

Ef þannig lagað ákvæði hefði verið i lögum, þegar Hauðasandskaupfje- 
lagið varð gjaldþrota hjer um árið, hefði orðið að taka bú allra meðlima i kaup- 
fjelögum, 'sem  eru í S. I. S., til gjaldþrotaskiftameðferðar, og dylst víst engum, 
hvað af þvi hefði leitt.

En þólt ákvæði þessu bafi verið kipt burt úr frv. þvf, er hjer liggur fyrir, 
eru mörg ákvæði þess svo athugunar- og varhugaverð að m inn áliti, að jeg gat 
ekki orðið meiri hluta nefndarinnar samm ála um, að sam þykkja eigi frv. að 
þessu sinni. Skal jeg bjer á eftir leyfa mjer að benda á það, er jeg tel helst var- 
hugavert við frv.

í 1. gr. frv. er tekið upp það nýmæli, að vissir atvinnurekendur skuli 
undir vissum kringum stæðum  skyldir til þess að framselja bú sin til gjaldþrota- 
skifta, og hefi jeg við það i sjálfu sjer ekkert að athuga. Hinsvegar verður að 
krefjast þess, þar sem refsing er við lögð i 39. gr. frv., ef út af er brugðið, að á- 
kvæðið um það, til hverra atvinnurekenda það taki, sje svo skýrt, að ekki verði 
það misskilið. En bæði finst mjer orðið »útgerð« vera óákveðið, þar sem vafi 
getur leikið á því, hvort sá m aður, sem gerir út sm ábát stuttan tíma árs í sam- 
bandi við annan atvinnurekstur, geti talist »reka útgerðc, og sjerstaklega þykja 
mjer orðin »eða einhvern slikan atvinnurekstur« vera alt of óákveðin.

Þá þykja mjer ákvæði 7. gr. fro. ganga of langt, þar sem svo er fyrir 
mælt, að leiða skuli hvern þann, er verður fyrir þvi óláni að verða gjaldþrota, 
eða fjelag það eða firma, sem hann er fram kvæm darstjóri, forráðam aður, stjórn- 
arm eðlimur eða endurskoðandi i, tafarlaust fyrir lögreglurjett og hann sæta þar 
yfirheyrslu sem óbótam aður. Sem betur fer er það undantekning, ef undanbrögð 
eru höfð í frammi við gjaldþrotaskifti, og oft er það bert þegar i byrjun skiftanna, 
að um ekkert slíkt getur verið að ræða, og er þá beitt óþarfri hörku við saklausa 
menn, ef frum varpið verður að lögum. Auk þessa auka fyrirmælin mjög störf lög- 
reglustjóra og kostnað rikissjóðs. Virðist nægilegt í þessu efni að leggja skifta- 
ráðanda þá skyldu á herðar að snúa sjer ti! lögreglustjóra og krefjast rannsókn- 
ar, ef skiftaráðanda virðast einhverjar líkur vera fyrir þvi, að ekki sje alt með 
feldu.

10. gr. í tilsvarandi gr. gjþrl. (12. gr.) er ákvæði um það, að skiftaráð- 
andi skuli gæta þess, að veðhafar og skuldheimtumenn, sem forgöngurjett hafa, 
biði eigi sjerstakt tjón af styrkveitingum úr búinu til gjaldþrota, nema þeir hafi 
samþykt hana, og er mjer ekki Ijóst, hvers vegna það ákvæði er felt ú r frv.

/  13. gr. frv. er felt niður það ákvæði i 15. gr. gjþrl., að þegar gjald- 
þrota tæm ist arfur meðan á skiftum á búi hans stendur, skuli þess gætt, að 
opinber skiftr á erfðabúinu fari fram, svo að gjaldþrotabúið komist hjá ábyrgð 
á skuldum  erfðabúsins, en þetta ákvæði virðist varhugavert að fella niður.

í 2. málsgr. 16. gr. frv. er svo ákveðið, að nallar kröfur á hendur gjald- 
þrota, sem búinu ber að greiða, eru i gjalddaga fallnar, þegar skifti byrja«. t



19. gr. gjþrl. er sú takm örkun sett, að skuldirnar sjeu aðeins fallnar i gjalddaga 
»að því leyti, að rjett er, að búið greiði þær þegar i stað og skuldheim tum aður 
sje skyldur að taka við borgun þegar i stað«. Eftir núgildandi lögum er skuld- 
heim tum anni þvi ekki veittur neinn aukinn rjettur við gjaldþrotið til þess að fá 
skuld sína greidda fyrr en um var samið, en búinu hinsvegar veittur rjettur til 
að greiða hana fyrri, ef það sjer sjer hag i þvi. Til þessa aukna rjettar fyrir 
lánardrottna gjaldþrota virðist engin ástæða.

Riftunarfrestirnir i 19., 20. og 22. gr. frv. ern lengdir úr 8 vikum eftir 
núgildandi lögum upp i 6 mánuði. Hlýtur sú Ienging að hafa mikla óvissu i för 
með sjer í viðskiftalífinu og er frá þvi sjónarmiði mjög varhugaverð. Það er t. a. 
m. hart, að m aður, sem tekur við greiðslu skuldar einum eða tveimur dögum 
fyrir gjalddaga, skuli ekki geta verið öruggur um að fá að halda greiðslunni 
fyrri en eftir 6 mánuði.

Auk þessa eru gerðar hærri kröfur i 21. gr. frv. til sannana fyrir þvi, 
að gjaldþroti hafi enn átt fyrir skuldum, er ráðstöfunin fór fram, en i 24. gr. gjþrl.

í  1. málsgr. 24-. gr. frv. er aðeins visað til »næstu greinar hjer á undan«» 
en á að vera til 19.—24. gr.

f 26. gr. frv. er riftunarfresturinn lengdur úr einu ári upp í tvö ár, og 
má segja svipað um þá lengingu og lengingu riftunarfrestsins í 19., 20. og .22 .gr, 

1 þessa grein virðist og vanta ákvæ ði.um  það, að ef um  gjöf til annara 
en vandam anna gjaldþrota sje að ræða, verði þó að vera eins ástatt og segir i 
25. gr„ sbr. 29. gr. gjþrl.

Um 2. málsgr. 27. gr. skal skirskotað til álitsskjals lögreglnstjóra Reykja- 
víkur, sem prentað er i áliti meiri hluta nefndarinnar. ,

Ákvæðið I 29. gr. frv. um vörur, sem eru afturkræfar, þykir og óákveðið. 
Eftir orðunum  virðist þess ekki verða krafist, að vörurnar sjeu aðgreindar frá 
öðrum vörum sömu tegundar, sem gjaldþroti kann að hafa i vörslum sinum, 
fengnar hjá öðrum , en hinsvegar virðist krafan útilokuð, ef gjaldþroti er búinn 
að selja eitthvað, t. a. m. einn eða tvo sykursekki af 50, fyrir gjaldþrotaskiftin.

Um 32. gr. frv. visast til álits lögmannsins í Reykjavik, sem prentað er 
í áliti meiri hl. nefndarinnar. Sönnun fyrir fyrningu skuldar virðist eiga að hafa 
sömu verkanir og sönnun fyrir greiðslu sknldar i siðasta málslið 34. gr. frv.

Birtingar þær, sem ræðir um i 37. gr. frv., eru til engra hagsbóta fyrir 
skuldheimtumenn þrotabúa. Virðist þvi ekki rjett að láta búin bera kostnaðinn 
við birtingar þessar, heldur leggja hann á rikissjóð, ef þæ r teljast nauðsynlegar, 
en um það vantar ákvæði i frv.

Mjer virðist vanta á, eða frv. hafi fengið þá lögfræðilegu athugun og yfir-
vegun, sem krefjast verður áður en það verður gert að iögum. Æ tti sú athugun
að vera falin einhverjnm lögfræðingi, sem Alþingi getur borið fult traust til, eða 
öllu heldnr lagadeild háskólans. -

Leyfi jeg mjer þvf að leggja það til, að frv. verði vísað til stjórnarinnar,
með þeim tilmælum, að hún láti slfka athugun fara fram.

Alþingi, 25. m ars 1929. 

Jób. Jóhannesson.


