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68. Frnmvarp

um skiptameðferð á búi íslandsbanka.

Flutningsm.: Hannes Jónsson, Sveinn ólafsson.

1. gr.
Bú íslandsbanka skal tekið til skiptameðferðar.
Skiptin framkvæmir skilanefnd þriggja manna, er fjármálaráðherra



2. gr.
Meðan skiptin standa yfir, má hvorki taka til greina neina kröfu um 

gjaldþrotaskipti i búi bankans né leggja löghald eða löggeymslu á eignir hans, 
eða ígera i þeim fjárnám eða aðra fullnustugerð.

3. gr.
Við skiptin skal farið eftir reglum þeim, er gilda við gjaldþrotaskipti 

umTskuldajöfnuðJ um ógildingu gerninga, fjárnáms eða löggeymslu og um 
skuldaröð. Öðrum ákvæðum skiptalaganna og laganna um gjaldþrotaskipti, 
þeim er eigi lúta að sjálfri skiptaaðferðinni, skal og beitt, eftir þvi sem unnt er.

4. gr.
Skilanefnd skal heimilt að taka lán til að greiða með afborganir til 

skuldheimtumanna bankans, enda verði þeir, er lán þessi veita, forgangs- 
kröfuhafar i búinu, samkv. 82. gr. skiptalaganna.

5. gr.
Rikissjóður tekur ábyrgð á seðlum bankans, þeim er i umferð eru við 

upphaf skiptameðferðarinnar. Frá þeim tima má bankinn eigi gefa út nýja 
seðla. Ákvæði þetta haggar i engu ábyrgð bankans á seðlunum gagnvart hand- 
höfum þeirra og rikissjóði.

6. gr.
Fjármálaráðherra skal heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um 

skiptameðferðina, m. a. um reikningsskil, endurskoðun, innlausn seðla og 
hluthafafundi. Endurskoðunina framkvæma' tveir endurskoðendur, er fjár- 
málaráðherra skipar.

1 reglugerð þessari er Qármálaráðherra heimilt að vikja frá lagafyrir- 
mælum um bankann, sem eldri eru en lög þessi, að svo miklu leyti, sem 
þörf krefur.

Reglugerð bankans gildir eigi meðan á skiptunum stendur.

7. gr.
Kostnaður allur við skiptin, þar á meðal laun skilanefndarmanna og 

endurskoðenda, greiðist sem forgangsskúld, samkv. 82. gr. skiptalaganna, af 
eignum búsins.

8. gr.
Fjármálaráðherra getur leyft, að skjöl, sem gefin eru út um lán gegn 

tryggingu i kröfum á hendur bankanum, séu stimpiltrjáls að meira eða 
minna leyti.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.



G r e i n a r g e r ð .

Með þvi að íslandsbanki, vegna fjárhagsörðngleika, hefir ejgi getafl haldið 
starfsemi sinni áfram og þvi neyðst til að loka, er óhjákvæmilegt, að rikisvaldið 
geri einhverjar ráðstafanir, til þess að draga nr þvi tjóni, sem stöðvnn bankans 
hefir i för með sér fyrir þjóðfélagið. Þess vegna er þetta frnmvarp komið fram.

Loknn bankans hlyti óhjákvæmilega að hafa i för með sér, að bú hans 
yrði tekið til gjaldþrotaskipta innan mjög skamms tima. Er það anðsætt, að 
hinar almennn reglnr nm gjaldþrotaskipti eiga illa við, þegar nm er að ræða 
skipti á búi slikn sem bú íslandsbanka er. Til þess að koma eignnm bankans i 
verð og innheimta sknldir hans, þarf langan tima, lengri en ætlaðnr er til venjn- 
legra gjaldþrotaskipta, og aðra starfstilhögnn en venjnleg er við gjaldþrotaskipti. 
Þvi er f frnmvarpi þessn gert ráð fyrir, að sérstakri skilanefnd verði falin með- 
ferð skiptanna. Ern ákvæði i frnmvarpinn, er heimila að beita við skiptin sömn 
eða svipnðnm reglnm og gilda nm gjaldþrotaskipti, að svo mikln leyti sem þeim 
verðnr við komið, svo sem reglnnnm nm sknldajöfnnð (17. gr. gjaldþrota!.), 
ógildingn (19.— 25. og 28. gr. gjaldþrotal.) og nm sknldaröð (82.— 89. gr. skipta- 
laganna) og öðrnm reglnm, er eigi lúta að sjálfri skiptaaðferðinni. Ern lögin að 
þvi er til skiptanna og skilanefndarinnar teknr sniðin eftir lögnm þeim, er Danir 
settn nm skipti á búnm Köbenhavns Diskontobank og Revisionsbanken og den 
danske Andelsbank. Mnnnrinn er aðallega sá, að skilanefndin skal hér skipnð 3 
mönnnm aðeins, en þar 7, og að þar völdn innstæðueigendnr 2 af skilanefndar- 
mönnnnnm, en hér skipar Qármálaráðberra þá alla. Verðnr að telja nefndina 
nægilega fjölmenna skipaða 3 mönnnm, og í annan stað ern mjög mikil vand- 
hæfi á því að ná til innstæðueigenda til kosninga á fnlltrúa þeirra í nefndinni.

íslandsbanki er enn seðlabanki og ern nm 4 millj. kr. í seðlnm hans nú 
i nmferð. Rfkið hefir löggilt seðla þessa sem gjaldeyri, og sýnist það þvi vera 
tvímælalans skylda þess að tryggja handhafa þeirra gegn tapi af fjárþrotum 
bankans. Er þvf tekin ábyrgð rfkissjóðs á seðlnnnm f frnmvarpinn. En vitanlega 
haggar sú ábyrgð i engn ábyrgð bankans sjálfs á seðlnnnm, og stendnr gnllforði 
bankans og aðrar eignir jafnt til tryggingar seðlnnnm gagnvart rikissjóði sem 
gagnvart handhöfnm þeirra.

Það skal tekið fram, að samkv. 44. gr. reglng. fyrir lslandsbanka, nr. 
62, '/• 1923, ern ráðstafanir, slikar sem þær, er frnmvarp þetta ræðir nm, heim- 
ilar án samþykkis hlnthafa bankans.


