
Efnisyfirlit 

1 Inngangur ......................................................................................................................................................................... 1 

2 Lög nr. 142/2010 um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti .................................................................. 1 

2.1 Kynning ...............................................................................................................................................................1 

2.1.1 Styttur og samræmdur fyrningarfrestur ............................................................................................ 1 

2.1.2 Takmarkaðri möguleikar kröfuhafa til fyrningaslita ..................................................................... 2 

2.2 Markmið laganna ...............................................................................................................................................2 

2.3 Breytingatillaga allsherjarnefndar á frumvarpinu ...........................................................................................3 

2.4 Skilgreining á hugtökum frumvarpsins ...........................................................................................................4 

2.5 Hvaða kröfur falla undir gildissvið laganna? ..................................................................................................4 

2.6 Lagaskil ...............................................................................................................................................................4 

3 Eru hin nýju lög afturvirk?......................................................................................................................................... 5 

3.1 Almennt um afturvirkni laga.............................................................................................................................5 

3.2 Mat á því hvort lög nr. 142/2010 eru afturvirk ...............................................................................................5 

3.2.1 Röskun lögbundins ástands og ferlis .................................................................................................... 6 

3.2.2 Ívilnandi eða íþyngjandi löggjöf ............................................................................................................. 6 

3.2.3 Þjóðfélagshagsmunir krefjast lagasetningarinnar .......................................................................... 8 

4 Kröfuréttindi sem eignarréttindi ............................................................................................................................ 9 

4.1 Ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar .......................................................................................................9 

4.1.1 Hvaða réttindi verndar 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar? ...................................................... 10 

4.1.2 Að hvaða leyti njóta kröfuréttindi verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar? .............................. 10 

4.2 Bætur vegna eignaskerðingar ........................................................................................................................ 10 

4.2.1 Er stofnað til nýrra eignaheimilda handa öðrum? ........................................................................ 11 

4.2.2 Að hverjum beinist eignarskerðingin og hversu víðtæk er hún? ........................................... 11 

4.2.3 Á hvaða röksemdum hvílir eignarskerðingin? ............................................................................... 11 

4.2.4 Hversu umfangsmikil eða þungbær er eignaskerðingin? .......................................................... 12 

4.3 Lög samrýmanleg stjórnarskrá með tilliti til eðlis máls eða sanngirnissjónarmiða ................................. 13 

4.4 Ólögmæt eignaskerðing ................................................................................................................................. 15 

5 Niðurstöður ................................................................................................................................................................... 15 

HEIMILDASKRÁ ............................................................................................................................................................... 17 



 1 

1 Inngangur 

Markmið ritgerðarinnar er að leita svara við því álitaefni hvort löggjafinn hafi með lögum nr. 

142/2010, um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti, skert eignarréttindi kröfuhafa með 

afturvirkum og íþyngjandi hætti í þeim tilvikum þar sem gjaldþrotaskiptum var lokið fyrir 

gildistöku fyrrnefndra laga. 

Í öðrum kafla verður umfjöllun um lög nr. 142/2010. Í upphafi kaflans verður kynning á 

lögunum og þeim breytingum sem lögin höfðu í för með sér á reglum sem gilda um fyrningu 

krafna, sem þrotamenn bera áfram ábyrgð á að gjaldþrotaskiptum loknum. Ferlinn málsins á 

Alþingi verður rakinn í stuttu máli auk þess sem fjallað verður um markmið breytinganna. Í 

kaflanum verður þar að auki að finna skilgreiningar á grundvallarhugtökum í tengslum við 

lögin, útlistun á því hvaða kröfur falla innan gildissviðs laganna auk þess sem fjallað verður 

um lagaskil eldri og yngri laga. 

Í þriðja kafla verður leitað svara við þeirri spurningu hvort lögin eru afturvirk. Rakin 

verða þau sjónarmið sem lögð eru til grundvallar svars við álitaefninu auk þess verður fjallað 

um undantekningarreglur þess hvenær löggjafanum er heimilt að íþyngja borgurunum með 

afturvirkum hætti. 

Í fjórða kafla er að finna umfjöllun um kröfuréttindi sem eignarréttindi. Kröfuréttindi 

teljast án vafa til slíkra réttinda og njóta því verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar. Umfjöllunin 

mun meðal annars beinast að því hvenær löggjafanum er skylt að greiða þeim sem verður 

fyrir eignaskerðingu bætur, hvort lög geti verið talin ssamrýmast stjórnarskrá með því að vera 

túlkuð sem eignarnámslög eða bótákvæði aukið við þau með vísan til eðlis máls eða 

sanngirnissjónarmiða og að lokum verður að finna umfjöllun um ólögmæta eignaskerðingu. 

Í fimmta kafla ritgerðarinnar verða niðurstöður dregnar saman. 

2 Lög nr. 142/2010 um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti 

2.1 Kynning 

Frumvarp til umræddra laga var lagt fram á Alþingi þann 21. október 2010 og fólust í því 

tvennskonar breytingar á þeim reglum sem giltu um gjaldþrotaskipti. 

2.1.1 Styttur og samræmdur fyrningarfrestur 

Með frumvarpinu voru lagðar til breytingar á fyrningarfresti krafna, sem þrotamenn bera 

áfram ábyrgð á eftir að gjaldþrotaskiptum á búi þeirra er lokið. Fólust þær í að hann yrði 
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styttur og samræmdur í tvö ár, sbr. eftirfarandi ummæli í frumvarpinu:
1
 

 

Í frumvarpi þessu er lagt til að fyrningartími allra krafna sem lýst er í þrotabú verði sá 

sami án tillits til þess um hvers konar kröfu er að ræða. Sá tími verði tvö ár. 

 

Samkvæmt þágildandi lögum fyrndust fyrrnefndar kröfur eftir lögum um fyrningu 

kröfuréttinda nr. 150/2007 (hér eftir fyrnl.). Fyrningarfrestur kröfu gat ýmist verið fjögur, tíu 

eða tuttugu ár, en tímalengdin fór eftir efni þeirrar kröfu sem um ræddi hverju sinni.
2
  

2.1.2 Takmarkaðri möguleikar kröfuhafa til fyrningaslita  

Þeirri breytingu sem rakin var í kafla 2.1.1 að auki var lögð til sú breyting að kröfuhöfum yrði 

einungis gert kleift í undantekningartilvikum að fá fyrningu kröfu slitið, sbr. eftirfarandi 

ummæli úr frumvarpi til laganna:
3
 

 

Að auki er lagt til að ekki verði unnt að slíta fyrningunni, hvort sem kröfu hefur verið lýst 

eða ekki, innan þessa tveggja ára frests nema í undantekningartilfellum… 

 

Í tillögunni fólst að kröfuhöfum yrði gert að höfða dómsmál á hendur þrotamanni og fá 

viðurkenningardóm fyrir fyrningarslitum. Þar að auki var kröfuhafa gert að sýna fram á að 

hann hefði sérstaka hagsmuni af því að fá fyrningu slitið og leiða líkur að því að hann gæti 

fengið fullnustu kröfu sinnar á lengri fyrningartíma. Við mat á því hvort kröfuhafi hefði 

sérstaka hagsmuni af fyrningarslitum var tilitekið að líta skyldi meðal annars til þess undan 

hvaða rót krafa væri runnin og væru til að mynda auknar líkur á því að viðurkenningardómur 

fengist vegna kröfu sem til hefði orðið með saknæmri eða ámælisverðri háttsemi.
4
 

Umrædd breyting gerði ráð fyrir takmarkaðri möguleikum kröfuhafa til að fá fyrningu 

kröfu sinnar slitið en hann átti samkvæmt þeim lögum sem giltu þegar frumvarpið var lagt 

fram, en skilyrði fyrningarslita var á þeim tíma að finna í IV. kafla fyrnl.
5
 

2.2 Markmið laganna 

Markmið fyrrgreindra breytinga var að gera einstaklingum, þeim sem sæta því að bú þeirra er 

tekið til gjaldþrotaskipta, auðveldara að koma fjármálum sínum á réttan kjöl á nýjan leik og 

verða þannig eðlilegir þáttakendur í þjóðfélaginu á ný með öflun tekna og greiðslu skatta.
6
   

                                                        
1 Þskj. 116, 139. lögþ. 2010-11, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
2
 Ása Ólafsdóttir: „Fyrning krafna við gjaldþrotaskipti“, bls 2 

3 Þskj. 116, 139. lögþ. 2010-11, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
4
 ÖJ, 21. október 2010, ræða hófst kl. 15:12 (enn óbirt í B-deild Alþt.) 

5
 Ása Ólafsdóttir: „Fyrning krafna við gjaldþrotaskipti“, bls. 2 

6
 Þskj. 116, 139. lögþ. 2010-11, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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2.3 Breytingatillaga allsherjarnefndar á frumvarpinu 

Í frumvarpi því sem útbýtt var á Alþingi þann 21. október 2010 var 2. gr. þess svohljóðandi: 

 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

 

Eftir 1. umræðu á Alþingi gekk málið til allsherjarnefndar og var afgreitt frá 

allsherjarnefnd þann 6. desember 2010. Meirihluti nefndarinnar taldi regluna, um styttri 

fyrningarfrest fyrrnefndra krafna, ekki vera til þess fallna að ná markmiðum sínum nema ef 

hún næði einnig til þeirra krafna þar sem gjaldþrotaskiptum var lokið fyrir gildistöku laganna 

auk þess sem nefndin taldi annað vera ósanngjarnt fyrir þá einstaklinga, sem þegar höfðu sætt 

því að bú þeirra hefði verið tekið til gjaldþrotaskipta og skiptum þegar lokið.
7
 Þessi niðurstaða 

nefndarinnar var í samræmi við umsögn umboðsmanns skuldara, sem barst allsherjarnefnd 

þann 5. nóvember 2010, sbr. eftirfarandi ummæli í umsögn hans:
8
 

 

Ef hinn nýi fyrningarfrestur tekur einungis til þeirra krafna sem ekki fást greiddar við 

skiptalok sem tilkynnt eru eftir gildistöku laganna, mun það óneitanlega hafa í för með 

sér ósanngjarna niðurstöðu fyrir þá einstaklinga sem tilkynnt var um skiptalok fyrir 

gildistöku laganna. Það er því nauðsynlegt að taka skýra afstöðu til þessa atriðis. 

 

Í kjölfar niðurstöðu allsherjarnefndar í nefndaráliti lagði meirihluti nefndarinnar fram 

breytingartillögu, þar sem kveðið var á um lagaskil eldri og yngri laga með öðrum hætti en 

upphaflega hefði verið gert.
9
 Breytingartillaga á 2. gr. frumvarpsins hljóðaði svo: 

 

Lög þessi öðlast þegar gildi og taka þau til krafna við gjaldþrotaskipti sem er ólokið. Hafi 

skiptum á þrotabúi lokið fyrir gildistöku laga þessara fyrnast kröfur, sem þar fengust ekki 

greiddar og ekki eru fyrndar, á tveimur árum frá gildistöku laganna nema skemmri tími 

standi eftir af fyrningarfresti. Fyrningu þessara krafna verður aðeins slitið eftir reglum 

þessara laga. 

 

Breytingartillögur nefndarinnar voru samþykktar á Alþingi þann 15. desember 2010. Hið 

breytta frumvarp var samþykkt á Alþingi þann 17. desember sama ár. Frumvarpið var birt 

sem lög nr. 142/2010 þann 22. desember 2010.
10

 

 

                                                        
7 RM, 14. desember 2010, ræða hófst kl. 16:34 (enn óbirt í B-deild Alþt.) 
8
 Umboðsmaður skuldara, erindi dagbókarnr. 139. lögþ. 2010-11, 127, komudagur 5. nóvember 2010 

9 Þskj. 470, 139. lögþ. 2010-11, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
10

 Þskj. 116, 139. lögþ. 2010-11, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.) og Þskj. 537, 139. lögþ. 2010-11, bls. 1 (enn 

óbirt í A-deild Alþt.)  
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2.4 Skilgreining á hugtökum frumvarpsins 

Fyrning er þegar að réttindi falla niður eða missa réttarvernd sína, í heild eða að hluta, fyrir 

það að þeirra var ekki neytt í tiltekinn tíma og ekki gerðar ráðstafanir sem koma í veg fyrir 

það samkvæmt lögum að réttindin fyrnist.
11

  

Gjaldþrotaskipti eru fyrst og fremst sameiginleg fullnustuaðgerð allra lánadrottna 

skuldara.
12

 Við töku bús til gjaldþrotaskipta stofnast ný lögpersóna, svokallað þrotabú, hvort 

sem að þrotamaðurinn er einstaklingur eða lögpersóna. Þrotabúið tekur við réttindum og 

skyldum þrotamanns.
13

  

Krafa er lögvarin heimild manns til þess að krefjast þess af skuldara að hann geri eitthvað 

eða láti eitthvað ógert.
14

  

2.5 Hvaða kröfur falla undir gildissvið laganna? 

Þær kröfur, sem ekki fást greiddar, í heild eða að hluta við gjaldþrotaskipti eru áfram á ábyrgð 

þrotamanns eftir að skiptum á búi hans er lokið. Almenna reglan var sú fyrir gildistöku laga 

nr. 142/2010 að þrotamaður bar fulla ábyrgð á fyrrnefndum kröfum að að gættum lögum um 

fyrningu nr. 150/2007, sbr. eldri regla 2. mgr. 165. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti. 

Varðar sú ábyrð eðli málsins samkvæmt eingöngu einstaklinga, í ljósi þess að tilvist 

lögpersónu lýkur við lok gjaldþrotaskipta og verður því ekki gengið að lögpersónu eftir það 

tímamark.
15

 Með umræddum breytingum á gjaldþrotalögum var áfram gert ráð fyrir þeirri 

almennu reglu, en þó með þeim breytingum sem að framan hefur verið fjallað um.   

2.6 Lagaskil 

Við setningu nýrra laga þarf að svara því til hvaða atvika hin nýju lög taka. Lagabreyting sú, 

sem hér er til umfjöllunar, náði bæði til þeirra krafna, þar sem gjaldþrotaskiptum var ólokið 

fyrir gildistöku laganna, auk þess að taka til krafna, þar sem gjaldþrotaskiptum var lokið fyrir 

gildistöku laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 142/2010.
16

 Um var að ræða ný lög, sem leystu eldri 

lagaákvæði af hólmi.
17

 Er því athugunarefni hvernig hin nýju lög horfa við atvikum sem 

gerðust eða áttu upptök sín í tíð eldri laga 

 

                                                        
11

 Ólafur Lárussson: Fyrirlestur um fyrningu, bls. 1. 
12

 Almennar athugasemdir við gral. 
13

 Ása Ólafsdóttir: „Fyrning krafna við gjaldþrotaskipti“, bls. 1 
14

 Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur I, bls. 18 
15

 Ása Ólafsdóttir: „Fyrning krafna við gjaldþrotaskipti“, bls. 1 
16  RM, 14. desember 2010, ræða hófst kl. 16:34 (enn óbirt í B-deild Alþt.) 
17

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 17 
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3 Eru hin nýju lög afturvirk? 

3.1 Almennt um afturvirkni laga 

Sigurður Líndal hefur skilgreint afturvirkni með eftirfarandi hætti:
18

 

 

Í víðtækasta skilningi er regla afturvirk þegar hún með nýjum fyrirmælum raskar með 

beinum eða óbeinum hætti lögbundnu ferli eða ástandi sem til hefur stofnazt í gildistíð 

eldri laga. 

3.2 Mat á því hvort lög nr. 142/2010 eru afturvirk 

Svar við álitaefninu hvort lög eru afturvirk ræðst af skýringu þeirra laga sem um ræðir, eða 

með öðrum orðum þeim lögskýringarkosti sem lagður er til grundvallar.
19

 Almenn lögskýring 

er sú lögskýringarleið sem er valin ef að vafi er ekki til staðar að textaskýringu lokinni. Sé 

merking lagaákvæðis skýr er það sjónarmið viðurkennt að skýra ákvæðið eftir merkingu orða 

og hugtaka í daglegu tali eða með öðrum orðum eftir almennri málvenju. Ef víkja á frá slíkri 

merkingu ber túlkanda að setja fram réttlætingarástæður fyrir því að vikið sé frá þeim 

skilningi við afmörkun á merkingu lagaákvæðis.
20

  

Hér er álitaefni hvort lög nr. 142/2010 eru afturvirk. Ákvæði 2. gr. fjallar um lagaskil og 

hljóðar svo: 

 

Lög þessi öðlast þegar gildi og taka þau til krafna við gjaldþrotaskipti sem er ólokið. Hafi 

skiptum á þrotabúi lokið fyrir gildistöku laga þessara fyrnast kröfur, sem þar fengust ekki 

greiddar og ekki eru fyrndar, á tveimur árum frá gildistöku laganna nema skemmri tími 

standi eftir af fyrningarfresti. Fyrningu þessara krafna verður aðeins slitið eftir reglum 

þessara laga. 

  

Lagaákvæðið kveður skýrlega á um lagaskil yngri og eldri laga. Ekki standa rök til að 

víkja frá skýrri merkingu lagaákvæðisins, sbr. þau sjónarmið sem reifuð voru að ofan, og 

verður almenn lögskýring því lögð til grundvallar við mat á því hvort lög nr. 142/2010 eru 

afturvirk.
21

  

 

                                                        
18

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 23 
19

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 33 
20

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. (fjallar almennt um lögskýringarleiðir), 66 og 68-9 
21

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 68-9 



 6 

3.2.1 Röskun lögbundins ástands og ferlis 

Við athugun þess hvort um afturvirka lagasetningu er að ræða ber að líta til þess hvort 

löggjafinn hafi raskað lögbundnu ferli eða ástandi, sem til hafði stofnast í tíð eldri laga með 

beinum eða óbeinum, sbr. skilgreiningu sem er að finna í kafla 3.1.
22

  

Í virku ferli felst stofnun eða lok réttarsambands, réttinda, skyldna o.fl. Einkenni þess eru 

breytingar í samskiptum manna. Með varanlegu ástandi er átt við þær aðstæður eða réttaráhrif 

sem af virka ferlinu leiða. Einkenni þess er stöðugleiki. Almennt er löggjafanum ekki 

viðurkennd heimild til að raska því virka ferli, sem stofnaðist í tíð eldri laga, með nýmælum. 

Hinsvegar eru honum játaðar rýmri heimildir til að hrófla við varanlegu ástandi, sem til hefur 

orðið í tíð eldri laga, með nýrri löggjöf.
23

   

Hér er því athugunarefni hvort löggjafinn hafi með lögum nr. 142/2010 raskað virku ferli 

eða varanlegu ástandi, sem til hafði stofnast í tíð eldri laga, með beinum eða óbeinum hætti.
24

 

Einkum koma til skoðunar þau tilvik þar sem gjaldþrotaskiptum var lokið fyrir gildistöku 

laganna. Í slíkum tilvikum verður réttarstaða aðila rakin til virks ferlis sem var um garð 

gengið áður en hin nýju lög tóku gildi. Af því leiðir að hinar nýju reglur beinast að 

stofnunarháttum kröfuréttarsambandsins og raska réttindum aðila á þann hátt sem aðilar gerðu 

ekki ráð fyrir í upphafi.
25

 Með löggjöfinni var því gripið inn í atburðarrás sem var um garð 

gengin fyrir gildistöku laganna og skipan mála raskað með afturvirkum hætti. Meginreglan er 

sú að lög, sem formlega eru fallin úr gildi, halda gildi sínu um réttarsambönd sem stofnast 

hafa í tíð eldri laga, en sú regla á stoð sína í fyrrnefndri skilgreiningu á afturvirkni auk þess að 

leiða af samningsfrelsinu.
26

 Með löggjöfinni er því vikið frá þeirri meginreglu, sbr. 2. gr. 

laganna. 

Meginreglan um bann við afturvirkum lögum er varða virkt ferli er þó ekki ófrávíkjanleg, 

en afturvirk lög geta staðist í undantekningartilvikum, sbr. neðangreind umfjöllun í köflum 

3.2.2 og 3.2.3.
27

  

3.2.2 Ívilnandi eða íþyngjandi löggjöf 

Um valdheimildir löggjafans til þess að setja afturvirk lög gilda ólíkar reglur eftir því hvort 

um ræðir íþyngjandi eða ívilnandi reglu fyrir borgarana. Eru honum játaðar rúmar heimildir 

                                                        
22

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 23 
23

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 23-24 
24

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 23 
25

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 25 
26

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 64 
27

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 24-25 
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til þess að setja ívilnandi afturvirkar reglur að gættum sjónarmiðum um málefnaleg sjónarmið 

og jafnræði.
28

 

Reglan um bann við mismunun er ein mikilvægasta undirstaða nútímahugmynda um 

mannréttindi, en brot á jafnræði leiðir af sér mismunun.
29

 Gæti löggjafinn jafnræðis og 

málefnalegra sjónarmiða við ívilnun sína hefur löggjafinn rúmar heimildir til að veita ívilnun 

með afturvirkum lögum.
30

 

Af lögum nr. 142/2010 leiðir, eins og fyrr hefur verið getið, að kröfur fyrnist nú á styttri 

tíma en áður og að kröfuhafar hafi nú takmarkaðri möguleika til að fá fyrningarfresti slitið.
31

 

Lögin taka til kröfuréttarsambanda, þ.e. réttarstöðu tveggja eða fleiri aðila í innbyrðis 

samskiptum þeirra í fjármunaréttarlegu skuldasambandi. Lögin taka því annarsvegar til skyldu 

skuldara gagnvart kröfuhafa og hinsvegar til réttinda kröfuhafa gagnvart skuldara.
32

 

Um kröfuréttarsamband var fjallað í Hrd. 274/2010, hér eftir nefndur 

ábyrgðarmannadómur. Í því tilviki hafði löggjafinn með nýjum lögum kveðið á um að 

nauðsamningur og önnur eftirgjöf skyldu hafa sömu áhrif á ábyrgðarskuldbindingar og á 

kröfur lántakanda. Giltu hin nýju lög einnig um ábyrgðarskuldbindingar sem gerðar höfðu 

verið fyrir gildistöku laganna. Sparisjóður Vestmannaeyja, sem var kröfuhafi, krafði 

ábyrgðarmenn um efndir skv. skuldabréfi, en þeir höfðu gengist undir 

ábyrgðarskuldbindinguna fyrir gildistöku laganna. Hæstiréttur staðfesti, með vísan til 

forsendna héraðsdóms, að umrædd réttindi nytu verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar og komst 

með eftirfarandi hætti að orði í III. kafla dómsins:  

 

…þau réttindi verði ekki skert án bóta með afturvirkri íþyngjandi löggjöf á þann hátt sem 

að framan var lýst. 

 

Af framangreindu er ljóst að skerðing kröfuréttinda er íþyngjandi fyrir þann kröfuhafa 

sem fyrir skerðingunni verður. Verður því ekki talið að sú hin afturvirku lög nr. 142/2010 

verði réttlætt með sjónarmiðum um ívilnun fyrir borgarana, þrátt fyrir að lögin séu vissulega 

ívilnandi fyrir þá skuldara sem eiga í hlut. Meginreglan er að ívilnun handa einum á kostnað 

annars fær ekki staðist.
33

 

 

                                                        
28

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 25-27 
29

 Björg  Thorarenssen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 463 og 571 
30

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 25 
31

 Þskj. 116, 139. lögþ. 2010-11, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
32

 Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur I, bls. 27 
33

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 30 
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3.2.3 Þjóðfélagshagsmunir krefjast lagasetningarinnar 

Eins og fyrr segir er afturvirk íþyngjandi löggjöf réttlætanleg í undantekningartilvikum. Slík 

lagasetning getur verið réttlætanleg þar sem verulegir þjóðfélagshagsmunir krefjist hennar og 

löggjafnum er ekki unnt að bregðast við þeirri þörf nema með slíkri lagasetningu. Meðal 

þeirra röksemda sem liggja að baki undantekningarreglunni er að ella væru hendur löggjafans 

of bundnar. Auðvelt er að ímynda sér tilvik þar sem eyður í löggjöfinni verða smugur til 

sniðgöngu laganna, og leiða til óeðlilegrar breytni borgaranna, t.d. spákaupmennsku. Við þær 

kringumstæður væru hendur löggjafans of bundnar ef hann ætti þess ekki kost að leiðrétta það 

ástand sem hefði skapast.
34

 

Markmið laga nr. 142/2010 er, eins og að framangreinir, að gera þeim einstaklingum, sem 

sæta því að bú þeirra er tekið til gjaldþrotaskipta, auðveldara fyrir að koma fjármálum sínum á 

réttan kjöl á nýjan leik og verða þannig eðlilegir þáttakendur í þjóðfélaginu á ný með öflun 

tekna og greiðslu skatta.
35

 Við meðferð frumvarpsins hjá allsherjarnefnd eftir 1. umræðu á 

Alþingi skilaði CreditInfo umsögn til nefndarinnar. Meðal efnis hennar var hjálögð tafla sem 

sýnir annars vegar fjölda þeirra einstaklinga sem farið hafa í gjaldþrot árlega árin 2003 til 

2009 auk sömu upplýsinga vegna fyrstu tíu mánuða ársins 2010 og hinsvegar þann fjölda 

einstaklinga sem höfðu sætt árangurslausu fjárnámi á sama tímabili. Þar má sjá að 

gjaldþrotum einstaklinga hefur fækkað svo um munar frá árinu 2003, en á því ári voru þau 

388 en aðeins 113 á árinu 2009. Á sama tíma hefur árangurslausu fjárnámi hjá einstaklingum 

ekki fækkað, heldur þverrt á móti hafa þau aukist úr 4884 fjárnámum á árinu 2003 og upp í 

5415 ár árinu 2009.
36

 

 

Af framangreindu athuguðu virðast kröfuhafar ekki fara fram á gjaldþrotaskipti hjá 

skuldurum nema í undantekningartilvikum, heldur láta þeir við það sitja að fara fram á 

                                                        
34

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 30-31 
35

 Þskj. 116, 139. lögþ. 2010-11, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
36

 CreditInfo, erindi dagbókarnr. 170, 139. lögþ. 2010-11, komudagur 8. nóvember 2010 
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árangurslaust fjárnám, en slík aðgerð veitir kröfuhöfum rétt til að krefjast gjaldþrotaskipta hjá 

skuldara. Ástæður þess að kröfuhafar láta sér nægja að fara fram hjá fjárnám hjá skuldara 

kunna að vera þrennskonar. Í fyrsta lagi eru gjaldþrotaskipti kostnaðarsöm aðgerð. Í öðru lagi 

eru ekki miklar líkur á að slík aðgerð skili kröfuhöfum frekari greiðslum úr hendi skuldara. Í 

þriðja lagi veitir fjárnám kröfuhöfum rétt til að afskrifa kröfur sínar án athugasemda 

kröfuhafa.
37

  

Af þessum staðreyndum leiðir að ekki verður séð að þær reglur, sem giltu um gjaldþrot 

fyrir gildistöku laga nr. 142/2010, hafi verið til þess fallnar að opna fyrir flóðgátt beiðna 

kröfuhafa um gjaldþrotaskipti á hendur skuldurum sínum. Með þá staðreynd að leiðarljósi og 

með tilliti til markmiðs laganna, sem að framan hefur verið getið, eru því ekki forsendur til að 

ætla að þjóðfélagslegir hagsmunir hafi krafist íþyngjandi og afturvirkrar lagasetningar, eins 

og þeirrar sem hér um ræðir. 

4 Kröfuréttindi sem eignarréttindi 

4.1 Ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar 

Eins og að framan hefur verið getið er löggjafanum almennt ekki játaðar heimildir til að 

íþyngja borgurunum með afturvirkum lögum, sbr. eftirfarandi ummæli Hæstaréttar í Hrd. 

600/2011. En þar var meðal annars deilt um hvort löggjafanum hefði verið heimilt að hrófla 

við réttarreglum um efni skuldbindinga og greiðslur skulda með afturvirkum hætti. 

 

Með almennum lögum er ekki unnt, með svo íþyngjandi hætti sem á reynir í málinu, að 

hrófla með afturvirkum hætti við réttarreglum um efni skuldbindinga og greiðslur skulda 

frá því sem gilti þegar til þeirra var stofnað og af þeim greitt. Færi slíkt í bága við þá 

vernd eignarréttinda sem leiðir af 72. gr. stjórnarskrárinnar. 

 

Ákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar lýsir eignarréttinn friðhelgann, en 1. mgr. ákvæðisins 

hljóðar svo: 

 

Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema 

almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir. 

 

Í ákvæðinu er að finna þrjú skilyrði, sem sett eru fyrir því að mönnum verði gert að láta af 

hendi eign sína. Er í fyrsta lagi er þarf almannaþörf að krefjast þess að menn láti af hendi eign 

                                                        
37

 CreditInfo, erindi dagbókarnr. 170, 139. lögþ. 2010-11, komudagur 8. nóvember 2010 
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sína. Í öðru lagi eru lagafyrirmæli forsenda þess að mönnum verði gert skylt að láta af hendi 

eign sína. Í þriðja lagi er kveðið á um að fullt verð skuli koma fyrir eignina.
38

  

4.1.1 Hvaða réttindi verndar 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar? 

Eignarrétt má skilgreina með tvennum hætti. Annarsvegar með jákvæðum hætti, en í því felst 

að telja upp allar heimildir sem eignarrétti fylgja. Hinsvegar með neikvæðum hætti, en þá er 

eru lögð til grundvallar tengsl eiganda og þeirra verðmæta sem um ræðir. Gengið er út frá því 

að tengslin séu með þeim hætti að eigandi njóti allra annarra heimilda en þeirra sem eru með 

berum orðum eru undanskilin eignaráðum hans með lögum eða samningi.
39

  

4.1.2 Að hvaða leyti njóta kröfuréttindi verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar? 

Óumdeilt er að kröfuréttindi teljast til eignarréttinda. Slík réttindi geta gengið kaupum og 

sölum, skuldheimtumenn geta leitað fullnustu í þeim og þau ganga í arf eftir rétthafann.
40

 Í 

dómasafni Hæstiréttar má finna framangreindri fullyrðingu stoð, sbr. ummæli Hæstaréttar í 

fyrrnefndurm ábyrgðarmannadómi. Þar var deilt um hvort ábyrgðarskuldbinding væri fallin úr 

gildi vegna nýmæla sem að framan hefur verið greint frá. Óumdeilt var að í upphafi hefðu 

skuldarar tekið sér á hendur ábyrgðarskuldbindingu með bindandi hætti með skuldabréfi 

útgefnu þann 6. mars 2006. Um eignarréttindi kröfuhafa í málinu komst Héraðsdómur 

Suðurlands svo að orði, en Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu hans með vísan til forsendna: 

 

Ekki verður um það deilt að kröfuréttindi njóta verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. 

stjórnarskrárinnar og verða ekki skert án bóta með afturvirkri og íþyngjandi löggjöf.  

 

Hér slær Hæstiréttur því föstu að kröfuréttindi njóti verndar 72. gr. 

stjórnarskrárinnar. Hann telur slík réttindi ekki skerðanleg með afturvirkum og 

íþyngjandi hætti án þess að bætur komi fyrir, sbr. þriðja skilyrði ákvæðisins, sem gert 

var grein fyrir að framan. 

4.2 Bætur vegna eignaskerðingar 

Með eignanámi er átt við að maður er skyldaður til að láta af hendi eignarrétt sinn yfir 

tilteknum verðmætum að öllu eða nokkru leyti, og verður slíkt ekki gert án þess að 

fyrrnefndum skilyrðum 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar sé fullnægt. Hugtakið eignarnám 

kemur hvergi fyrir berum orðum í ákvæðinu. Hinsvegar er þar að finna efnislega lýsingu á 

inntaki þess. Almennt leiðir af eignarnámi að til stofnist réttur annars yfir verðmætum þeim 

                                                        
38

 Björg  Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 440. 
39

 Björg  Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 452. 
40

 Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur I, bls. 26 
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sem um ræðir, en er slíkt ekki skilyrðisaust einkenni þess. Takmarkanir á eignarrétti kunna að 

vera misjafnar eftir eðli þeirra auk þess kann tilgangur skerðingar að vera ólíkur eftir atvikum. 

Við mat á því hvort eignarskerðing sé af því tagi að bótaskylda stofnast eru eftirfarandi fjögur 

atriði höfð til hliðsjónar.
41

 

4.2.1 Er stofnað til nýrra eignaheimilda handa öðrum? 

Eitt af grundvallarskilyrðum þess að um eignarnám ræði samkvæmt 1. mgr. 72. gr. 

stjórnarskrárinnar er að maður sé skyldaður til að láta eign sína af hendi. Ef að þau 

eignarréttindi eru fengin öðrum aðila, t.a.m. ríki eða sveitarfélagi, eru auknar líkur á skerðing 

eignarréttinda verði talin bótaskyld.
42

 

Varðandi þá eignaskerðingu sem leiddi af lögum nr. 142/2010 má líta annarsvegar til þess 

að fyrirliggjandi voru eignarréttindi skert, þ.e. að hluti eignarréttinda kröfuhafa voru gerð að 

engu.
43

  

4.2.2 Að hverjum beinist eignarskerðingin og hversu víðtæk er hún? 

Veigamikið atriði við mat á því hvort bótaskylda skerðingu eignarréttinda ræði er athugun á 

því hvort eignarskerðing hafi verið almenn eða sérstök. Það sjónarmið er viðurkennt að 

almennar takmarkanir, þ.e. þær sem ná til allra eigna af samskonar tagi, leiði síður til 

bótaskyldu. Ef að sú takmörkun sem um ræðir nær eingöngu til nokkurra eigenda samskonar 

eigna þá er ekki um almenna  eignarskerðingu að ræða.
44

 

Sú skerðing kröfuréttinda sem lög nr. 142/2010 leiddu af sér tekur ekki til sértæks hóps 

kröfueiganda, heldur er um að ræða skerðingu sem nær til allra þeirra kröfueiganda sem eiga 

samskonar kröfur.
45

 

4.2.3 Á hvaða röksemdum hvílir eignarskerðingin? 

Röksemdir eignaskerðingar koma einkum til skoðunar ef fámennur hópur manna verður fyrir 

þeirri skerðingu sem um ræðir. Þarf þá að kanna röksemdir, sem búa að baki umræddri 

skerðingu. Rökin kunna til að mynda að vera hættulegir eiginleikar sem eign er eða að eign sé 

til þess fallin að valda samfélaginu skaða. Í slíkum tilvikum kann að vera réttlætanlegt að 

skerða eignarréttindi, enda krefjast almannahagsmunir þess. Skilyrði þess að slík skerðing fari 

                                                        
41

 Björg  Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 464-466 og 489-490 
42

 Björg  Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 490 
43

 Logos, erindi dagbókarnr. 169, 139. lögþ. 2010-11, komudagur 8. nóvember 2010 
44

 Björg  Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 491 
45

Logos, erindi dagbókarnr. 169, 139. lögþ. 2010-11, komudagur 8. nóvember 2010 
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fram er að nauðsyn krefjist hennar og vægara úrræði er ekki til þess fallið að ná því markmiði 

sem að er stefnt.
46

 

 Sú skerðing eignarréttinda, sem lög nr. 142/2010 fela í sér, er eins og fyrr hefur verið 

greint frá afturvirk og íþyngjandi skerðing kröfuréttinda. Markmið skerðingarinnar var að 

gera einstaklingum, sem sæta því að bú þeirra er tekið til gjaldþrotaskipta, auðveldara að 

gerast eðlilegir þáttakendur í þjóðfélaginu á ný. Upplýsingar um fjölda gjaldþrotaskipta 

annarsvegar og fjölda árangurslausra fjárnáma árin fyrir gildistöku laganna sýna að fram á 

gjaldþrotaskipti er aðeins farið í undantekningartilvikum, en árangurslaus fjárnám eru 

margfalt fleiri en gjaldþrotaskipti ár hvert, sbr. umfjöllun í kafla 3.2.3. Af framangreindu 

athuguðu verður ekki fallist á að nauðsyn hafi krafist þeirrar eignarskerðingar sem um ræddi.  

4.2.4 Hversu umfangsmikil eða þungbær er eignaskerðingin? 

Við mat á því hvort eignaskerðing sé bótaskyld skv. 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar skiptir 

máli hvort um sérlega umfangsmikla og þungbæra eignarskerðingu er að ræða. Þessi 

mælikvarði er þó engan veginn skýr. Hafa þarf hin þrjú fyrrnefndu atriði til hliðsjónar við 

beitingu hans. Sá mælikvarði sem hér um ræðir er í raun til að varpa ljósi á hvort  

eignaskerðing sé meiri- eða minniháttar og hvaða áhrif hún hefur á réttindi eiganda, t.d. hvaða 

gagn hann hefur af réttindum sínum eftir skerðinguna. Ef að skerðing telst óveruleg eru minni 

líkur á því að um skerðing teljist bótaskyld.
47

 

Við mat á því hve umfangsmikil skerðing leiddi af lögum nr. 142/2010 er litið til tveggja 

sjónarmiða. Annarsvegar skal líta til eðlis þeirrar skerðingar sem um ræddi, en um ræddi 

kröfuréttindi vegna krafna sem ekki fengust greiddar við gjaldþrotaskipti.
48

 Hinsvegar ber að 

líta til þess að ekki er fyrirliggjandi hversu umfangsmikil og þungbær skerðingin er 

kröfuhöfum í hverju tilviki, en slíkt er atviksbundið.
49

 

Eðli þeirra krafna sem lögin taka til eru þess eðlis að ekki er endilega líklegt að kröfuhafi 

fái kröfu sína efnda á fyrningartíma kröfu, enda hefur viðkomandi skuldari þegar vanefnt 

skyldu sína og gjaldþrotaskipti á búi hans farið fram. Breytingar þurfa að verða á hag skuldara 

svo að kröfuhafi geti átt von á efndum skuldarinnar. Hinsvegar er slíkt ekki útilokað, við 

getum til dæmis gert okkur í hugarlund ef skuldari fengi stóran arf. Í ljósi þessa má velta fyrir 

sér hver þungbær eða umfangsmikil eignaskerðing slíkra réttinda er kröfuhafa. Ekki er 

útilokað að slík skerðing geti orðið kröfuhafa þungbær, sbr. dæmi um skuldara sem fær stóran 

                                                        
46

 Björg  Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls.  495-6 
47

 Björg  Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 498 
48

 Þskj. 116, 139. lögþ. 2010-11, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
49

 Logos, erindi dagbókarnr. 169, 139. lögþ. 2010-11, komudagur 8. nóvember 2010 
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arf í sinn hlut eftir að hinn nýji fyrningarfrestur er liðinn, en innan þeirra tímamarka þegar 

eldri fyrningarfrestur hefði verið að líða.  

Eins og fyrr segir þá er skerðing kröfuréttindanna misjafnlega þungbær og umfangsmikil 

eftir atvikum. Í krónutölum séð kann skerðingin að vera sumum kröfuhöfuym afar þungbær, 

en skipta aðra kröfuhafa minna máli. Því þarf að líta til atvika hverju sinni við leit af svari við 

þessu álitaefni.
50

 

4.3 Lög samrýmanleg stjórnarskrá með tilliti til eðlis máls eða sanngirnissjónarmiða 

Því hefur borið við að lög eru talin samrýmast stjórnarskrá með því að vera túlkuð sem 

eignarnámslög eða bótaákvæði aukið við þau með vísan til eðlis máls eða 

sanngirnissjónarmiða. Sem dæmi um Hæstaréttardóma sem reistir eru á slíkum forsendum má 

nefna annars vegarð Hrd. 1946, bls. 345, hér eftir nefndnur hafnargerð á Dalvík, og hinsvegar 

Hrd. 1964, bls. 573, hér eftir nefnur minkabú.
51

 

Í þeim dómi sem var fyrrnefndur og fjallar um hafnargerð á Dalvík var deilt um eignarrétt 

að fjöru á hafnarsvæði. Málavextir voru þeir að hafnargarður var byggður og myndaðist með 

því landauki. Í lögum um hafnargerð var kveðið á um að allt land innan hafnarinnar sem flyti 

yfir stórstraumsflóði væri eign hafnarfjóðs. S, sem átti land sem lá að landaukanum, krafðist 

viðurkenningar á eignarrétti sínum til fjörunnar og landauka. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að 

S yrði ekki sviptur eignarrétti sínum að fjöru á hafnarsvæðinu endurgjaldslaust. Var hann því 

enn talinn eigandi að svæðinu, enda hefði beiðni um eignarnám né eignarnám ekki enn farið 

fram. Hér voru umrædd lög því túlkuð svo að heimilt væri til að taka landið eignarnámi þrátt 

fyrir að í lögunum væri hvergi að finna eignarnámsheimild né bótaákvæði, en beiðni um slíkt 

yrði að fara fram. Meðan að slíkt væri ógert væri um ólögmæta eignarskerðingu að ræða, sem 

bryti í bága við 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar.
52

 

Í þeim dómi sem hér að ofan var síðar nefndur, nefndur minkabú, voru málavextir þeir að 

G hafði rekið minkabú frá árinu 1939. Síðar reisti hann hús samkvæmt teikningu sem hlaut 

meðal annars opinbera viðurkenningu árið 1947 sem lögmæt varsla á minkabúi. Í kjölfarið 

hóf hann minkeldi í húsinu með búrum og þeim búnaði sem minkeldið krafðist. Árið 1951 

sett ný lög um breytingu á lögum um loðdýrarækt sem kváðu á um að óheimilt væri að reisa 

ný minkabú auk þess að gera þeim sem þegar áttu minkabú að hætta minkeldi innan 

ákveðinna tímamarka. Eigendum ósteinsteyptra minkabúa höfðu heimild til að láta þau standa 

í þrjú misseri eftir gildistöku laganna og þeim sem áttu steinsteypt minkabú höfðu heimild til 

                                                        
50

 Logos, erindi dagbókarnr. 169, 139. lögþ. 2010-11, komudagur 8. nóvember 2010 
51

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 40-42 
52

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 40 
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að ala mink þar í fimm ár eftir gildistöku laganna. Í kjölfar gildistöku laganna varð G að hætta 

rekstri minkabúsins þann 8. desember 1960. Í lögunum var ekki að finna eignarnámsheimild 

né bótaákvæði. Var ríkissjóði þrátt fyrir það gert að greiða G eignartjónsbætur fyrir það að 

eigna hans varð honum ónothæf, en hann hafi eins og fyrr segir látið reisa hús og aflað til þess 

búnaðar í réttmætu trausti þess að honum yrði heimilt að reka minnkabú áfram. Hinsvegar var 

ekki fallist á bótaskyldu ríkisins vegna atvinnutjóns G, enda voru lögin sett á grundvelli 

þjóðfélagshagsmuna, þ.e. að minkaeldi var bannað vegna hættu á spjöllum.
53

 

Hinsvegar ber að líta til þess hvort dómstólar hafi í raun heimild til að bæta við löggjöfina 

með tilliti til eðlis máls eða sanngirnissjónarmiða eins og í framangreindum dómum var gert. Í 

íslenskum rétti gildir sú meginlögskýringarregla að lög skulu vera í samræmi við stjórnarskrá 

og er það í verkahring Alþingis að gæta þess að svo sé, enda er stjórnarskráin æðri öðrum 

lögum landsins. Vissulega kann það að gerast að löggjafinn samþykki löggjöf sem ekki er í 

samræmi við stjórnarskrá eða beinlínis brýtur gegn fyrirmælum hennar. Á Íslandi er byggt á 

þeirri stjórnskipunarvenju að dómstólar eru bærir til þess að fjalla um hvort lög samrýmist 

stjórnarskrá eða ekki, enda hefur sú langa og óslitna réttarvenja fengið staðfestingu í 

allmörgum dómum.
54

  

Lög, sem eru andstæð stjórnarkrá, eru ekki gild réttarheimild og verða ekki lögð til 

grundvallar við úrlausn mála. Hafa ber hinsvegar í huga að Hæstiréttur hefur ekki heimild til 

að fella lögin úr gildi, heldur standa þau áfram að formi sínu til. Það eru Alþingi og forseti 

Íslands sem fara saman með löggjafavaldið, sbr. 2. gr. stjórnarskrárinnar.
55

 Dómendur fara 

með dómsvaldið.
56

  

Eins og fyrr segir er það í verkahring Alþingis að gæta þess að lög samrýmist stjórnarskrá, 

en dómstólar hafa aðeins heimild til að virða lög sem ekki samrýmast stjórnarskrá að vettugi, 

en fara ekki með löggjafarvald. Varðandi það álitaefni hvort að dómstólar hafi heimild til að 

gera lög samrýmanleg stjórnarskrá með því að túlka með tilliti til eðlis máls eða 

sanngirnissjónarmiða verður að telja að með slíkum athöfnum eru dómstólar að ganga út fyrir 

valdsvið sitt og inn á valdsvið löggjafans. Því verður ekki fallist á að löggjafinn geti vænst 

þess að dómendur komi sér til bjargar þegar hann hefur brugðist því að gæta að lagasetning sé 

í samræmi við stjórnarskrá. 
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4.4 Ólögmæt eignaskerðing  

Þegar skerðing á eignarrétti á sér stað, sem fullnægir ekki skilyrðum 1. mgr. 72. gr. 

stjórnarskrárinnar, er um ólögmæta skerðingu eignarréttinda að ræða. Slíkt kann að leiða til 

þess að rétthöfum verði greiddar bætur, en ræðst bótaskyldan þá á almennum 

skaðabótareglum, en ekki þeim skilyrðum sem rætt er um í 1. mgr. 72. gr. 

stjórnarskrárinnar.
57

 

5 Niðurstöður 

Í 2. gr. laga nr. 142/2010 um breytingar á gjaldþrotaskiptum er kveðið á um lagaskil eldri og 

yngri laga. Í þessari ritgerð var leitast við að svara því álitaefni hvort löggjafinn hafi skert 

eignarréttindi kröfuhafa með íþyngjandi og afturvirkum hætti, í þeim tilvikum þar sem 

gjaldþrotaskiptum var lokið fyrir gildistöku laganna. Orðalag umrædds ákvæðis er skýrt. Voru 

því þær kröfur, sem fjallað er um í ákvæðinu, taldar falla undir gildissvið laganna og eru 

þeirra á meðal kröfur, þar sem gjaldþrotaskiptum var lokið fyrir gildistöku laga nr. 142/2010.  

Leitast var svara við þeirri spurningu hvort um afturvirka og íþyngjandi lagasetningu hefði 

verið að ræða og ef svo væri hvort löggjafanum hafi verið heimilt að setja afturvirk og 

íþyngjandi lög um umrædd réttindi. Niðurstaðam er sú að löggjafinn hróflaði við réttarstöðu 

aðila. Sú réttarstaða leiddi af virku ferli, sem var  um garð gengið þegar að lögin tóku gildi, 

sbr. umfjöllun í kafla 3.2.1.  

Kannað var hvort um ívilnandi löggjöf væri að ræða. Fyrir afmarkaðan hóp fólks, þ.e. 

þrotamenn sem skiptum á búi var lokið fyrir gildistöku laganna, var löggjöfin vissulega 

ívilnandi. Óumdeilt er að kröfuréttindi teljist til eignarréttinda, sbr. umfjöllun í kafla 4.1.2. 

Um er að ræða réttindi sem njóta verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar. Af því leiðir að löggjafinn 

þarf að uppfylla skilyrði 1. mgr. ákvæðisins til þess að skerðing eignarréttinda verði heimil. í 

ljósi þeirrar eignaskerðingar á réttindum kröfuhafa, sem lögin leiddu af sér, er ekki fallist á að 

um ívilnandi löggjöf sé að ræða.  

Fjallað var um hvort þjóðfélagshagsmunir hefðu krafist þeirra breytinga sem lög nr. 

142/2010 leiddu af sér. Rýnt var í upplýsingar frá CreditInfo og leiddi sú könnun á 

upplýsingum ekki til þess að fallist væri á að þjóðfélagslegir hagsmunir hafi krafist þessarar 

lagasetningar, enda hefur gjaldþrotum einstaklinga fækkað svo um munar frá árinu 2003 til 

ársins 2009, auk þess sem upplýsingarnar bentu til sömu niðustöðu vegna fyrstu 10 mánaða 
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ársins 2010, á meðan að árangurslausu fjárnámi hefur fjölgað á sama tíma, en slík aðgerð 

veitir kröfuhöfum rétt til að krefjast gjaldþrotaskipta hjá skuldara.  

Kannað var hvort sú skerðing eignarréttinda sem um ræddi hefði verið þess eðlis að 

bótakskylda hafi stofnast skv. skilyrðum 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Niðurstaða 

ritgerðarinnar er sú að löggjafinn hafði ekki heimild til að setja svo íþyngjandi og afturvirk 

lög til skerðingar á réttindum kröfuhafa, sem njóta verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar, án bóta. 

Í ljósi framangreinds er sú skerðing, sem lög nr. 142/2010 leiddu af sér, ólögmæt skerðing 

eignarréttinda og gæti slíkt leidd af sér skaðabótaskyldu, sem hvílir á almennum reglum 

skaðabótaréttar. 
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