
Ed. 247. I  rumvarp

til laga um gjaldþrotaskifti.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

Samhljóða stjórnarfrumvarpinu á þskj. 23, með þessum breytingum:
4. gr. hljóðar svo:

Áfrýjun úrskúrðar um það, að hú skuli tekið til gjaldþrotaskifta, 
frestar ekki skiftum. Þó skal, er svo stendur á, eigi ráðstafa eða selja



muni búsins, nema með samþykki gjaldþrota, fyr en fullnaðardómur er 
genginn, nema því aðeins, að eignir liggi undir skemdum.

27. gr. hljóðar svo:
Allar afhendingar, hvort sem eru gjafir, kaup eða ðnnur afsöi á 

milli hjóna, þar með talinn kaupmáli, svo og aðrir slíkir löggerningar á 
milli foreldra og barna, tengdaforeldra og tengdabarna, arfláta og erfingja, 
skulu ógildir vera, ef þær hata farið fram, eftir að gjaldþroti átti ekki 
nægilegt fje fyrir skuldum, geri einhver lánardrottinn i búi gjaldþrota 
kröfu um ógildingu. Sönnunarbyrði þess, að gjaldþroti hafi átt nægilegt 
fje fyrir skuldum, þegar löggerningar þessir fóru fram, hvilir á gjaldþrota.

Hafi gjaldþroti gert kaupmála tveim árum eða skemri tima fyrir
• gjaldþrot sín, er hann ógildur, þótt gjaldþroti hafi þá átt nægilegt Qe fyrir 

skuldum.
þó skal kaupmáli halda gildi, þótt skemri timi sje liðinn en 2 ár, 

ef hann er gerður fyrir giftingu, enda hafi eign sú, sem kaupmáli er 
gerður um, áður verið i eigu þess hjóna, sem sjereign öðlast samkvæmt 
kaupmálanum.

Hafi gjaldþroti afsalað sjer arfi, er hann átti i vændum, á árinu 
næsta áður en hann varð gjaldþrota, er það afsal ógilt gagnvart þrotabú- 
inu, nema gjaldþroti sanni, að hann hafi þá átt nægilegt Qe fyrir skuldum.

36. gr. hljóðar svo:
Skylt er skiftaráðanda að lúka skiftum á gjaldþrotabúum og öðr- 

um búum, sem undir opinberum skiftum eru, svo fljótt sem verða má, 
en þó aldrei siðar en 18 mánuðum eftir síðusta birtingu innköllunar, 
nema lögmætur skiftafundur samþykki, að skifti dragist lengur.

37. gr. hljóðar svo:
Þegar úthlutunargerð gjaldþrotabús hefir verið samþykt á skifta- 

fundi og skiftum búsins að öðru leyti lokið, skal skiftaráðandi auglýsa i 
Lögbirtingablaðinu, að skiftum búsins sje lokið, hvenær þau hafi byijað, 
hve háa hundraðstölu af kröfum sinum lánardrotnar hafi fengið úr bú- 
inu, og hversu háar upphæðir það eru, er lánardrotnar hafa ekki fengið 
greiddar.

Á sama hátt og eftir sömu reglum skal auglýsa nauðasamninga, 
sem gerðir eru samkvæmt lögum nr. 19. 4. júni 1924.

E f bankar, sparisjóðir og opinberar Iánstofnanir veita skuldunaut- 
um sínum eftirgjafir á skuldum þeirra að einhverju eða öllu leyti, skulu 
þessar lánstofnanir skyldar að auglýsa eftirgjafirnar í Lögbirtingablaðinu 
eftir sömu reglu sem um getur i fyrstu málsgrein þessarar greinar.

Dómsmálaráðuneytið semur reglugerð til leiðbeiningar skiftaráð- 
endum um etni og form þessara auglýsinga. Auglýsingakostnaður greiðist 
af almannafje.


