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Útdráttur 

Lögum um gjaldþrotaskipti hefur verið breytt töluvert í gegnum tíðina. Heildarendurskoðun 

fór fram á málaflokknum í kjölfar þeirra réttarfarsbreytinga sem fram fóru hér á landi við 

gildistöku laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, nr. 92/1989. Undanfarar 

gjaldþrots geta verið mismunandi. Greiðslustöðvun er ein þeirra og er hún skilgreind sem það 

tímabil þar sem skuldara er óheimilt að greiða af skuldbindingum sínum sem og að ráðstafa 

eignum sínum eða réttindum. Skuldarinn má heldur ekki stofna til nýrra skuldbindinga á 

tímabilinu. Greiðslustöðvun er veitt skuldara með það að markmiði að gefa honum frest til að 

koma nýrri skipan á fjármál sín með aðstoð lögmanns eða löggilts endurskoðanda. Heimild til 

nauðasamningsumleitana hefur einnig svipað markmið en þar er veitt heimild til skuldarans 

að leita samnings með það að markmiði að ráða bót á ógjaldfærni hans. Skipaður er 

umsjónarmaður með þeim samningsumleitunum. Gjaldþrotaskipti er sameiginleg 

fullnustuaðgerð allra kröfuhafa skuldarans. Við úrskurð um að gjaldþrotaskipti skuli fara fram 

verður til sjálfstæð persóna að lögum sem nefnist þrotabú og kennt er við nafn skuldarans. Ný 

fyrningarákvæði 2. og 3. mgr. 165. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, sem voru 

felld inn í lögin með breytingalögum nr. 142/2010, fela í sér að þær kröfur sem skuldari ber 

ábyrgð á eftir gjaldþrotaskiptin fyrnast á tveimur árum en fyrir breytinguna var sá hátturinn á 

að kröfurnar fyrndust á 4, 10 eða 20 árum samkvæmt lögum um fyrningu kröfuréttinda, nr. 

150/2007, en lánardrottnar gátu oft haldið kröfunni lifandi í lengri tíma með því að rjúfa 

fyrninguna. Einnig á breytingin við þær kröfur sem ekki fengust greiddar við gjaldþrotaskipti 

sem hafin voru við gildistöku laganna en ekki lokið, sem og þær kröfur sem ekki fengust 

greiddar við gjaldþrotaskipti sem lokið var fyrir gildistöku en voru ekki fyrndar.  

 

Abstract 

Laws on bankruptcy have changed considerably over the years. Comprehensive review was 

conducted in this field, following the procedural changes which took place in Iceland with the 

adoption of laws no. 92/1989. Disclaimers of bankruptcy may vary. The moratorium is one of 

them and it is defined as the period during which the debtor may not pay off its debts and 

dispose of its assets or rights. Debtor is also not allowed to create new obligations for the 

period. The moratorium is provided for the debtor with the goal to give them time to 

reorganize their finances with the help of an attorney or certified public accountant. Source 

for composition also has similar goals but is authorized to the debtor to seek agreement with 

the goal to remedy its insolvency. Appointed supervisor handles the composition agreement 

contract. Bankruptcy is a joint enforcement action of all the creditor of the debtor. With the 

decree that the liquidation will be carried out to an independent body corporate called the 

estates and also has the name of the debtor. The new provision of second and third paragraph 

of article 165 of law No. 21/1991 which was incorporated into the laws with amendment law 

no. 142/2010 include the requirements that the debtor is responsible for proceedings expire in 

two years, but the change was in the habit of requirements nullification at 4, 10 or 20 years 

under law no. 150/2007, but creditors could often keep the debt alive for a longer period of 

time by breaking expiration. Also, the changes to the requirements of payments not obtained 

in bankruptcy that were begun before the adoption of the Act but were not completed, and the 

requirements of payments not obtained in bankruptcy of liquidation that was completed prior 

to and still were not out of date. 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð er fjallað um gjaldþrotaskipti einstaklinga og réttaráhrif þeirra. Í upphafi er 

farið yfir mögulega undanfara gjaldþrots. Fjallað er um ferli, markmið og réttaráhrif 

greiðslustöðvunar, nauðasamninga, fjárnáms og gjaldþrotaskipta samkvæmt ákvæðum laga 

um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991. Vegna efnis ritgerðarinnar er reglum og ferli 

gjaldþrotaskipta gerð ítarlegri skil. Fjallað er sérstaklega um fyrningarákvæði 2. og 3. mgr. 

165. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, í ljósi breytinga sem gerðar voru á 

ákvæðunum með lögum nr. 142/2010. Reynt er að varpa ljósi á í hverju breytingin fólst og 

hvaða áhrif henni var ætlað að hafa. Markmið breytingarinnar var að bæta réttarstöðu 

þrotamanna við gjaldþrotaskipti og gera þeim auðveldara fyrir að koma fjármálum sínum á 

réttan kjöl. Réttarstaða þrotamanns hefur verið bætt með lagabreytingunni en spurningin er 

hvort lögin nái markmiði sínu, það er að segja að aðstoða einstaklinga í miklum 

fjárhagserfiðleikum að koma undir sig fótunum á ný. Ljóst er þó að áhrif lagabreytingarinnar 

á rétt kröfuhafa er töluverð, en þeir missa réttindi sín nú fyrr en áður. 

Gjaldþrot er neyðarúrræði sem hefur í stuttu máli þau réttaráhrif að allar eignir þrotamannsins 

eru teknar til skipta með því að eignirnar eða andvirði þeirra er notað til þess að greiða skuldir 

þrotamannsins. Þær kröfur sem ekki voru greiddar upp við gjaldþrotaskiptin voru fyrir 

gildistöku laga nr. 142/2010, um breyting á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, á 

ábyrgð þrotamannsins til lengri tíma, en sá tími var mislangur eftir því um hvers konar kröfur 

var að ræða. Fór fyrningartíminn eftir lögum um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007, eftir 

gildistöku þeirra þann 1. janúar 2008, en fyrir þann tíma fór það eftir lögum um fyrning 

skulda og annarra kröfuréttinda, nr. 14/1905, sem féllu úr gildi við gildistöku laga nr. 

150/2007. Í lögum um fyrningu kröfuréttinda er fyrningarfrestur 4, 10 eða 20 ár eftir eðli 

kröfunnar. Við gildistöku laga nr. 142/2010 breyttust réttaráhrifin á þann veg að fyrningartími 

krafna var takmarkaður í tvö ár óháð því um hvers konar kröfur var að ræða. Í nýju ákvæði 

kemur fram að fyrningu verður aðeins slitið á ný með dómi og þarf lánardrottinn þá að höfða 

mál innan fyrningarfrestsins og sýna fram á að hann hafi sérstaka hagsmuni af því að slíta 

aftur fyrningunni.  

Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað stuttlega um helstu réttarheimildir sem koma við sögu, en 

það eru lög um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, og lög um aðför, nr. 90/1989. 

Gjaldþrotaskiptalögin fá eðlilega meira vægi í þessari umfjöllun vegna efni ritgerðarinnar. Í 3. 

kafla er fjallað um greiðslustöðvun. Fjallað er um ferli þess, aðgerðir á 

greiðslustöðvunartímanum sem og hvaða réttaráhrif greiðslustöðvun hefur. Í 4. kafla er fjallað 
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um nauðsamninga, hvað í þeim felst og réttaráhrif þeirra. Fimmti kafli fjallar um fjárnám 

samkvæmt lögum um aðför, nr. 90/1989. Í 6. kafla hefst svo umfjöllun um gjaldþrotaskiptin 

sjálf. Fjallað er um upphaf, skilyrði og almenn atriði gjaldþrotaskipta og er meðal annars 

fjallað um hvaða hlutverk skiptastjóri hefur við gjaldþrotaskiptin. Greint er frá skilyrðum 64. 

og 65. gr. laganna fyrir því að gjaldþrotaskipti hefjist en gerður er greinarmunur á því hvort 

krafa um gjaldþrotaskipti stafar frá skuldaranum sjálfum eða lánardrottni hans. Þá er fjallað 

um hin svokölluðu neikvæðu skilyrði gjaldþrotaskipta sem er að finna í 3. mgr. 65. gr. 

laganna. Fjallað er um efni og form kröfu um gjaldþrotaskipti og hvernig hún er meðhöndluð 

af héraðsdómara. Að því loknu kemur umfjöllun um hvaða réttaráhrif úrskurður um 

gjaldþrotaskipti hefur í för með sér. Að lokum fjallar 7. kafli ritgerðarinnar um þær breytingar 

sem gerðar hafa verið á gjaldþrotaskiptalögunum frá gildistöku þeirra og fá þar lög nr. 

142/2010 þar sem breyting var gerð á fyrningarfresti krafna við gjaldþrotaskipti sérstaka 

umfjöllun. 

  

 

2. Réttarheimildirnar 

Helstu réttarheimildir sem koma hér við sögu eru lög um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991
1
 

og lög um aðför, nr. 90/1989
2
. Til að átta sig betur á þeim verður farið stuttlega yfir sögu og 

tilgang laganna. 

 

2.1 Lög um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991  

Lög um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, tóku gildi 1. júlí 1992. Þeim var ætlað að leysa af 

hólmi gjaldþrotalög, nr. 6/1978, og lög um nauðasamninga, nr. 19/1924, auk ákvæða í 

skuldaröð í 8. kapítula laga um skipti á dánarbúum og félagsbúum, nr. 3/1878. Frumvarpið 

hafði að geyma reglur um greiðslustöðvun, nauðasamninga og gjaldþrotaskipti. Aðalefnið var 

gjaldþrotaskipti og réði það nafni laganna.
3

Frumvarpið var samið sem þáttur í þeirri 

heildarendurskoðun löggjafar er varðaði dómstólaskipan, réttarfar og meðferð 

framkvæmdarvalds ríkisins í héraði sem fram fór á þeim tíma og er sniðið að þeirri skipan 

sem kveðið er á um í lögum um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, nr. 92/1989. 

                                                           
1
 Hér eftir skammstöfuð GÞL. 

2
 Hér eftir skammstöfuð AFL. 

3
 Frumvarp til laga um gjaldþrotaskipti o.fl., þingskjal 100. Alþingistíðindi 1990‒1991, 113. löggjafarþing A-

deild, bls. 1092–1094. 
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Breytingin var talin nauðsynleg vegna þess að sú löggjöf sem frumvarpið átti að leysa af 

hólmi tók mið af því réttarfari sem leið undir lok með gildistöku laga nr. 92/1989. Samhliða 

þessu tóku einnig gildi mörg önnur lög vegna breytinganna á íslensku réttarkerfi.  

Með lögum nr. 6/1978 var gerð veigamikil breyting á lögum um gjaldþrot og voru nýju lögin 

að mestu sniðin eftir danskri fyrirmynd. Talsverðan tíma tók að ná markmiði laganna þar sem 

ýmis nýmæli í lögunum virkuðu ekki í framkvæmd.
4
 Helstu markmið þeirra laga voru að bæta 

meðferð í gjaldþrotamálum með því meðal annars að flýta skiptum til að minnka líkur á því 

að eignir myndu rýrna óeðlilega, ná búum fyrr til gjaldþrotaskipta svo lánardrottnar fengju 

meira upp í kröfur
5
 sínar og í heildina að einfalda skiptameðferðina.

6
 Þá var löggjafanum 

ljóst, þegar komin var reynsla á framkvæmd laganna, að ýmislegt hefði mátt betur fara.
7
 Í 

frumvarpi til laga nr. 21/1991 voru ýmsar breytingar gerðar til þess að stuðla að upphaflegu 

markmiði laga nr. 6/1978 og til að lagfæra það sem reynsla af framkvæmd gaf í skyn að þyrfti 

að lagfæra. Í fyrrgreindum lögum nr. 6/1978 var í fyrsta sinn lögfest ákvæði um 

greiðslustöðvun. Tilgangur þess var að veita sérstakt úrræði til að gefa aðilum í ákveðinni 

aðstöðu kost á því að koma nýrri skipan á fjármál sín og einnig til að stuðla að því að fyrr 

kæmi til gjaldþrotaskipta en áður hafði verið.
8
 Bar á því að úrræðið væri misnotað með 

einhverjum hætti og þar af leiðandi áttu reglurnar erfitt með að ná fyrrgreindu markmiði sínu. 

Nýju frumvarpi var ætlað að skerpa á þeim reglum svo þau næðu þessu markmiði. Í lögum nr. 

6/1978 voru jafnframt felldar inn reglur um nauðasamninga sem áður höfðu verið í öðrum 

sérlögum þess efnis. Nýjar reglur voru byggðar á fyrri reynslu af framkvæmd nauðasamninga 

og jafnframt að danskri fyrirmynd. Haft var að leiðarljósi við gerð frumvarps til laga um 

gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991 að raða lagagreinum upp í þá röð sem atburðarásin var í 

framkvæmd.
9
  

Vert er að taka það fram að í 4.‒6. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, koma fram 

þær reglur sem skilgreina hverjir geti aflað sér heimildar til greiðslustöðvunar eða til 

nauðasamningsumleitana og bú hverra verði tekin til gjaldþrotaskipta. Nánar kemur fram í 1. 

                                                           
4
 Frumvarp til gjaldþrotalaga, nr. 6/1978, þingskjal 120. Alþingistíðindi 1977‒1978, 99. löggjafarþing, A-deild, 

bls. 698‒701. 
5
 Hugtakið kröfuréttindi, sem einnig má nefna kröfuréttur eða krafa, er lögvarin heimild tiltekins kröfuhafa til að 

krefjast þess af skuldara að hann geri eitthvað eða láti eitthvað ógert. Páll Sigurðsson. Kröfuréttur: almennur 

hluti (1992), bls. 39; sbr. Ólafur Lárusson, Kaflar úr kröfurétti (1965), bls. 5. 
6
 Frumvarp til gjaldþrotalaga, nr. 6/1978, þingskjal 120. Alþingistíðindi 1977‒1978, 99. löggjafarþing, A-deild, 

bls. 698‒701. 
7
 Frumvarp til laga um gjaldþrotaskipti o.fl., þingskjal 100. Alþingistíðindi 1990‒1991, 113. löggjafarþing. A-

deild, bls. 1092–1094. 
8
 Sama heimild. 

9
 Sama heimild. 
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mgr. 4. gr. að ákvæði laganna geti náð til allra einstaklinga ef skilyrðum greinarinnar er 

fullnægt.  

Skilyrðin eru að viðkomandi skuldari
10

 sé með lögheimili á Íslandi og sé ekki einhverra hluta 

vegna undanþeginn lögsögu íslenskra dómstóla. Einnig verður ákvæðum laganna beitt ef 

íslenskur ríkisborgari sem ekki á lögheimili hérlendis er undanþeginn lögsögu dómstóla þar 

sem lögheimili hans er. 

 

2.2 Lög um aðför, nr. 90/1989  

Lögum nr. 90/1989, um aðför, var ætlað að leysa af hólmi tvenn lög um aðfarargerðir, annars 

vegar lög um aðför, nr. 19/1887 (aðfararlög), og hins vegar lög um lögtak og fjárnám án 

undanfarins dóms eða sáttar, nr. 29/1885 (lögtakslög). Auk þess tekur frumvarpið til dreifðra 

fyrirmæla í enn eldri réttarheimildum um efnið. Lögin kveða á um almenn úrræði til að fá 

fullnægt skyldum einstakra manna, félaga, samtaka eða stofnana sem þau geta ekki eða vilja 

ekki efna sjálfviljug. Það úrræði sem lög heimila í því skyni felst í aðför eða aðfarargerð.
11

 

Aðför verður almennt beitt til að knýja fram fullnustu skyldu, hvort sem hún er til greiðslu 

peningaskuldar, til ákveðinnar athafnar eða til að láta eitthvað ógert. Að meginreglu verður 

aðför aðeins beitt til að fullnægja dómi eða lögbundnu ígildi hans, eins og sést af fyrirmælum 

aðfararlaga um fjárnám samkvæmt dómi um skyldu til peningagreiðslu og um aðför til 

fullnustu annarra skuldbindinga samkvæmt dómi. Frumvarp til laga um aðför, nr. 90/1989, 

var líkt og lög um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, samið vegna heildarendurskoðunar 

löggjafar vegna réttarfarsbreytinganna hérlendis sem komu í kjölfar aðskilnaðar dóms- og 

umboðsvalds í héraði sem lögfest var með lögum nr. 92/1989. Fólust veigamestu 

lagabreytingarnar frá fyrri löggjöf í þessum aðskilnaði.
12

  

 

 

                                                           
10

 Hugtakið skuldari er útskýrt í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 21/1991 og segir þar að orðið skuldari sé í lögunum notað 

um mann, félag eða stofnun sem æskir og fær eftir atvikum heimild til greiðslustöðvunar eða til að leita 

nauðasamnings eða krafist er gjaldþrotaskipta hjá. Þrotamaður er skilgreindur í 2. mgr. 1. gr. laganna og er 

hugtakið notað um einstakling þegar bú hans hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta. Eftir atvikum er orðið einnig 

notað um félög og stofnanir þegar bú þeirra hafa verið tekin til gjaldþrotaskipta. 
11

 „Aðfarargerð er aðgerð sýslumanns, þar sem ríkið veitir atbeina sinn til að þvinga fram efndir á skyldu 

samkvæmt dómsúrlausn í einkamáli. Aðfarargerð verður þó einnig beitt í allmörgum tilvikum þótt dómsúrlausn 

hafi ekki áður verið fengin og henni verður einnig að nokkru beitt til fullnustu refsiákvörðunar í sakamáli. 

Aðfarargerðir skiptast í fjárnám, aðför til fullnustu um annað en peningagreiðslu og beinar aðfarargerðir.“  

Páll Sigurðsson (ritstjóri), Lögfræðiorðabók: með skýringum (2008), bls. 3. 
12

 Frumvarp til laga um aðför, þingskjal 114. Alþingistíðindi 1988‒1989, 111. löggjafarþing, A-deild, bls. 

797‒798. 
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3. Greiðslustöðvun 

Greiðslustöðvun er skilgreind sem það ástand þegar skuldara er óheimilt að greiða af 

skuldbindingum sínum eða efna aðrar skuldbindingar. Honum er jafnframt óheimilt að 

ráðstafa eigum sínum eða réttindum, sem og að stofna til nýrra skuldbindinga nema við 

sérstakar aðstæður.
13

 Skýring á tilgangi greiðslustöðvunar kemur að nokkru marki efnislega 

fram í III. kafla GÞL, nánar tiltekið í 1. mgr. 10 gr. Er þar kveðið á um að skuldari sem á í 

verulegum fjárhagsörðugleikum og hefur áhuga á því að koma nýrri skipan á fjármál sín geti 

leitað heimildar til greiðslustöðvunar með aðstoð lögmanns eða löggilts endurskoðanda. Segja 

má að tilgangurinn sé að bót verði ráðin á ógjaldfærni
14

 annaðhvort með því að semja um ný 

greiðslukjör eða eftir atvikum að koma eignum í peninga þannig að skuldarinn geti ráðið við 

greiðslur í framtíðinni. Einnig er möguleiki að leggja drög að niðurfærslu á skuldum með 

nauðasamningi með sama markmiði.
15

 Aðeins skuldarinn sjálfur getur óskað eftir 

greiðslustöðvun samkvæmt 1. mgr. 10. gr. GÞL og því geta lánardrottnar aldrei krafist þess 

með beinum hætti.    

Samkvæmt 5. tölul. 2. mgr. 12. gr. GÞL verður héraðsdómari að synja um heimild til 

greiðslustöðvunar ef ekki er um verulega fjárhagsörðugleika að ræða. Sé tekið mið af 

ákvæðum 4. tölul. 2. mgr. 12. gr. GÞL, mega fjárhagsörðugleikar heldur ekki vera orðnir það 

verulegir að viðkomandi sé orðið skylt að krefjast gjaldþrotaskipta á búi sínu. Því er úrræðið 

greiðslustöðvun ætlað þeim sem eiga í greiðsluerfiðleikum sem eru hvorki of litlir né 

óviðráðanlegir.
16

  

Greiðslustöðvun getur aðeins varað í ákveðinn tíma þar sem henni fylgja lögákveðnar 

undantekningar á almennum reglum um athafnaleysi skuldara samkvæmt 22. gr. GÞL. 

Heimildir kröfuhafa til aðfarargerðar í garð skuldarans eru óheimilar meðan á 

greiðslustöðvunartímabilinu stendur, sbr. 2. mgr. 22. gr., 2. gr. 40. gr. og 3. mgr. 116. gr. 

GÞL.
17

 Greiðslustöðvun kemur þannig í veg fyrir að fjárnám
18

 verði gert hjá skuldaranum, 

                                                           
13

 Páll Sigurðsson (ritstjóri), Lögfræðiorðabók: með skýringum (2008), bls. 172‒173. 
14

 Ógjaldfærni (einnig ógreiðslufærni eða greiðsluþrot) er skilgreint sem þær aðstæður þegar viðkomandi er ófær 

um að standa í skilum með skuldbindingar sínar á gjalddaga. Hugtakið er einnig notað um það þegar eignir 

viðkomandi duga ekki fyrir skuldum, þegar tekið er tillit til trygginganna fyrir skuldbindingunum og er þá 

jafnframt talað um neikvæða eignastöðu. Þetta þarf þó ekki að fara saman. Skuldari getur verið ófær um að 

standa við skuldbindingar sínar þó hann eigi jafnvel nægar eignir fyrir heildarskuldunum. Markús 

Sigurbjörnsson. Gjaldþrotaskipti o.fl.: handbók (1992), bls. 17. Sjá einnig Ása Ólafsdóttir Handbók: 

gjaldþrotaskipti o.fl.. (2011), bls. 13. Gjaldfærni er á hinn bóginn skilgreint sem að hafa getu til að standa skil á 

skuldum sínum og sá sem er gjaldfær er fær um að greiða. Páll Sigurðsson (ritstjóri) Lögfræðiorðabók: með 

skýringum (2008), bls. 169. 
15

 Markús Sigurbjörnsson, Gjaldþrotaskipti o.fl.: handbók (1992), bls. 27. 
16

 Ása Ólafsdóttir, Handbók: gjaldþrotaskipti o.fl. (2011), bls. 33‒34. 
17

 Markús Sigurbjörnsson, Aðfarargerðir (1995), bls. 336‒337. 
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eignir hans seldar á nauðungarsölu eða bú hans tekið til gjaldþrotaskipta að kröfu kröfuhafa. 

Tilgangurinn má samt sem áður ekki vera aðeins til að varna slíkum aðgerðum, því 

tilgangurinn verður að vera, eins og áður sagði, að veita tækifæri til að koma nýrri skipan á 

fjármálin.
19

 Í dómi Hæstaréttar frá 1981 á bls. 630 í dómasafni, er fjallað um  slíkar aðstæður 

en þar var felldur úr gildi úrskurður um greiðslustöðvun þar sem skuldarinn hafði ekki fært 

rök fyrir því að hann væri í fjárhagserfiðleikum og samræmdist úrskurðurinn þar af leiðandi 

ekki þágildandi lögum. Því getur skuldarinn ekki leitað heimildar til greiðslustöðvunar aðeins 

til þess að koma í veg fyrir fullnustugerð. Auk þess getur sú aðstaða að slík aðgerð sé 

yfirvofandi heldur ekki orðið forsenda fyrir synjun. Því þurfa dómstólar í raun að skoða hvert 

tilvik fyrir sig og meta aðstæður.
20

 

Markmið greiðslustöðvunar er að finna leið til að ráða bót á núverandi eða fyrirséðri 

ógjaldfærni skuldarans. Greiðslustöðvunin felur ekki aðeins í sér þá vernd sem skuldarinn fær 

fyrir innheimtuaðgerðum lánardrottins, heldur fær hann sér til aðstoðar sérstakan 

aðstoðarmann. Við uppkvaðningu úrskurðar um greiðslustöðvun þarf héraðsdómari að 

samþykkja viðkomandi aðila sem aðstoðarmann. Metur þá dómstóllinn hvort viðkomandi sé 

hæfur til að gegna því hlutverki sem honum er ætlað að vinna og hefur samþykkt að taka að 

sér, sbr. 3 mgr. 10. gr. GÞL.
21

 Ráðning aðstoðarmanns er eitt af skilyrðum fyrir 

greiðslustöðvun, sbr. 1. mgr. 10. gr. GÞL, og er skuldari sjálfráður um valið á þeim aðila ef 

hann uppfyllir skilyrðin sem sett eru. Viðkomandi þarf annaðhvort að vera löggiltur 

endurskoðandi eða hæstaréttar- eða héraðsdómslögmaður. Einnig þarf aðilinn að uppfylla 

hæfisskilyrði samkvæmt 3. mgr. 10. gr. laganna og eru þau talin upp í 1.‒4. tölul. 2. mgr. 75. 

gr. laganna sem fjallar um skiptastjóra. Hafa ber í huga að viðkomandi má aldrei hafa misst 

forræði á búi sínu sjálfur og má ekki hafa neinna hagsmuna að gæta af fjárhagslegum 

málefnum skuldarans. Þá má skiptastjórinn ekki vera nákominn skuldaranum í skilningi 3. gr. 

laganna.
22

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
18

 Fjárnám er aðfarargerð sem framkvæmd er af sýslumanni. Tilgangur hennar er að fullnægja þeirri skyldu að 

greiða peningaskuld og felst í því að tekið er veð í eigum skuldarans til tryggingar á þeim kröfum á hendur 

skuldaranum. Páll Sigurðsson (ritstjóri), Lögfræðiorðabók: með skýringum (2008), bls. 128. 
19

 Ása Ólafsdóttir, Handbók: gjaldþrotaskipti o.fl. (2011), bls. 28. 
20

 Sama heimild, bls. 28‒29. 
21

 Markús Sigurbjörnsson, Gjaldþrotaskipti o.fl.: handbók (1992), bls. 19. Sjá einnig Ása Ólafsdóttir. Handbók: 

gjaldþrotaskipti o.fl. (2011), bls. 16. 
22

 Ása Ólafsdóttir, Handbók: gjaldþrotaskipti o.fl.  (2011), bls. 30. 
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3.1 Aðgerðir á greiðslustöðvunartímanum 

Skuldari leitar heimildar til greiðslustöðvunar fyrir héraðsdómi á því varnarþingi sem við á 

samkvæmt 8. gr. GÞL. Skuldarinn þarf jafnframt að taka skýrt fram í beiðni sinni að hann leiti 

eftir heimild til greiðslustöðvunar samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 7. gr. GÞL. Nánar um innihald 

beiðninnar er greint frá í 2. og 3. tölul. sömu greinar. Hann þarf að gera ítarlega grein fyrir því 

af hverju fjárhagsörðugleikar hans stafi og í hverju þeir felast.
23

 Að framlagðri beiðni þarf 

héraðsdómari að yfirfara hana, sem felur það í sér að hann kannar hvort beiðnin sé lögð fyrir 

réttan dómstól og ef svo er ákveður hann tafarlaust hvenær hún verður tekin fyrir á dómþingi, 

sbr. 1. mgr. 11. gr. GÞL. Ef mætt er fyrir skuldarann í fyrirtökuna á dómþingi getur dómari 

samkvæmt 2. mgr. sömu greinar krafið skuldarann um allar þær upplýsingar sem honum 

finnst vera óljósar um það hvort beiðnin uppfylli skilyrði fyrir greiðslustöðvuninni. Ef ekki er 

mætt fyrir skuldara á dómþinginu telst beiðnin afturkölluð samkvæmt 3. mgr. 11. gr. GÞL. 

Samkvæmt 1. mgr. 12. gr. GÞL er héraðsdómaranum skylt að kveða upp úrskurð um beiðnina 

eins fljótt og auðið er eftir að gagnaöflun er lokið og er hún lögð í úrskurð um hvort heimildin 

sé veitt eður ei með rökstuðningi líkt og um dómsniðurstöðu væri að ræða.
24

 Úrskurður um 

synjun hefur engar lögbundnar afleiðingar í för með sér og kemur því ekki í veg fyrir að 

skuldari leiti aftur eftir heimild síðar meir.
25

 

Fyrsta tímabil greiðslustöðvunar varir að hámarki í þrjár vikur, sbr. 3. mgr. 12. gr. GÞL og er 

sá tími notaður til þess að skuldarinn og aðstoðarmaðurinn geti aflað allra nauðsynlegra 

upplýsinga um eignir og skuldir sem og að útbúa endanlegar tillögur um hvernig haga skuli 

fjárhagslegri endurskipulagningu á síðara tímabili greiðslustöðvunarinnar. Einnig ber að boða 

alla þekkta lánardrottna til fundar og samhliða því tilkynna þeim um stöðu mála. Skal sú 

tilkynning vera með sannanlegum hætti, sbr. 13 gr. laganna og gefst þeim þá ráðrúm til að 

aðhafast eftir atvikum. Í kjölfar tilkynningarinnar eru lánardrottnar boðaðir til fundar við 

skuldara og aðstoðarmann á varnarþingi skuldarans sem fara verður fram eigi síðar en þremur 

dögum fyrir þinghald við lok greiðslustöðvunartímans.
26

 Að þessu fyrsta tímabili loknu þarf 

skuldarinn að leita eftir framlengingu á heimild sinni til greiðslustöðvunar að því gefnu að 

fyrsta tímabilið hafi nýst honum til að koma nýrri skipan á fjármál sín.
27

 Í 15. gr. GÞL er 

kveðið á um heimild til að óska eftir framlengingu. Beiðninni skal fylgja eintak af skrá 

aðstoðarmannsins um eignir og skuldir, sönnur fyrir að boðað hafi verið til fundar með 

                                                           
23

 Ása Ólafsdóttir, Handbók: gjaldþrotaskipti o.fl.  (2011), bls. 36‒37. 
24

 Sama heimild, bls. 38‒39. 
25

 Sama heimild, bls. 39. 
26

 Sama heimild, bls. 40. 
27

 Sama heimild, bls. 41. 
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lánardrottnum á réttmætan hátt, fundargerð fundarins og skrifleg greinargerð 

aðstoðarmannsins um hvernig staðið hafi verið að aðgerðum á tímabilinu. Þá þarf að tilgreina 

hvaða ráðstafanir verða gerðar ef beiðnin verður tekin til greina. Beiðnin er svo tekin fyrir á 

dómþingi og ákvarðar héraðsdómari hvort skilyrði 17. gr. GÞL fyrir framlengingu heimildar 

séu til staðar. 

 

3.2 Réttaráhrif greiðslustöðvunar  

Í IV. kafla GÞL er að finna reglur um áhrif greiðslustöðvunar. Réttaráhrif greiðslustöðvunar 

fela meðal annars í sér bann við fullnustugerðum gagnvart skuldaranum. Greiðslustöðvun 

kemur því í veg fyrir að fjárnám verði gert hjá skuldaranum eða bú hans tekið til 

gjaldþrotaskipta að svo stöddu.
28

 Vert er að nefna að réttaráhrifin eru þau sömu á fyrsta 

tímabili greiðslustöðvunarinnar, þó að um visst bráðabirgðaástand sé þá að ræða.  

Meginreglurnar um athafnaleysi skuldara á meðan á greiðslustöðvun stendur eru í 19.‒21. gr. 

GÞL. Þær fela það í sér að skuldaranum er óheimilt að ráðstafa réttindum eða stofna til 

skuldbindinga nema aðstoðarmaður hans samþykki það eða lagaheimild standi til hennar eftir 

reglum 20. eða 21. gr. GÞL. Skuldaranum er því óheimilt að aðhafast nokkuð með eignir sínar 

og réttindi, sbr. 1. mgr. 19. gr. GÞL, og hann má, eins og áður sagði, ekki stofna til nýrra 

fjárskuldbindinga sem myndu rýra eignastöðu hans. Þá er honum jafnframt óheimilt að greiða 

af núverandi skuldum sínum, sbr. 1. mgr. 21. gr. GÞL, vegna þess að með því gæti hann gert 

upp á milli kröfuhafa.
29

 

Greiðslustöðvun er tímabundið ástand og samkvæmt 1. mgr. 23. gr. GÞL fellur hún niður 

þegar tíminn er liðinn sem héraðsdómari ákveður í úrskurði sínum ef ekki er sótt um 

áframhaldandi greiðslustöðvun eða ef ekki er mætt af hálfu skuldarans í þinghald sem haldið 

er við lok upphaflega ákveðna greiðslustöðvunartímans. Í 2. mgr. 23. gr. GÞL eru útlistuð 

atvik sem valda því að greiðslustöðvun fellur niður þó tíminn sem ákveðinn var í upphafi er 

ekki útrunnin. Eru þar atvik eins og til dæmis að héraðsdómara berst skrifleg tilkynning frá 

skuldara um að hann afsali sér heimild til greiðslustöðvunar, sbr. 1. tölul. 23. gr. GÞL eða við 

andlát skuldarans, sbr. 4. tölul. 23. gr. GÞL. Greiðslustöðvun lýkur jafnframt við fjölmörg 

önnur tilvik sem talin eru upp í reglum í V. kafla GÞL. 

                                                           
28

 Markús Sigurbjörnsson, Gjaldþrotaskipti o.fl.: handbók (1992), bls. 28. 
29

 Björg Thorarensen og fleiri, Um lög og rétt: helstu greinar íslenskrar lögfræði (2009), bls. 196.  
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4. Nauðasamningur 

Í 27. grein laga um gjaldþrotaskipti o.fl. er hugtakið nauðasamningur skýrt. Samkvæmt 

ákvæðinu nær hugtakið til samnings um greiðslu skuldar eða eftirgjöf af skuld sem kemst á 

milli skuldara og tiltekins meirihluta lánardrottna og fær síðar staðfestingu fyrir dómi. Slíkur 

samningur bindur þá aðra kröfuhafa án tillits til afstöðu þeirra til samningsins. Markmið 

nauðasamnings er að ráða bót á ógjaldfærni skuldarans.
30

 Þessi aðstaða getur aðeins komið 

upp við samningagerð eftir reglum GÞL og í því felst nauðin sem nafn samningsins er dregin 

af. Minnihluti kröfuhafa er þá nauðbeygður til að hlíta samningsskilmálum sem meirihlutinn 

samþykkir. Skuldari þarf að leita heimildar dómstóls til að leita nauðasamninga og er leyfið 

veitt með dómsúrskurði. Í kjölfarið taka svo við samningsumleitanir sem eru í höndum 

sérstaks umsjónarmanns sem skipaður er um leið og heimildin er veitt. Réttarstaðan er 

sambærileg greiðslustöðvun meðan á samningsumleitununum stendur og ef þær ganga upp 

þarf skuldarinn að krefjast staðfestingar á samningnum fyrir dómi. Þegar búið er að staðfesta 

hann er samningnum komið á eftir reglum GÞL og þurfa aðrir lánardrottnar að lúta þeim 

samningi.
31

 

Tilgangurinn er, eins og áður segir, að ráða bót á ógjaldfærni skuldarans hvort sem um er að 

ræða neikvæða eignastöðu eða ógreiðslufærni. Til að bæta úr neikvæðri eignastöðu er hægt að 

kveða á um lækkun skulda í samningnum til að jöfnuður verði milli eigna og skulda. Þessi 

sama leið getur gert skuldaranum kleift að standa í skilum með skuldbindingar sínar við 

lánardrottna. Jafnframt er möguleiki að semja um ný greiðslukjör skuldarans.
32

 Samkvæmt 2. 

mgr. 39. gr. GÞL þarf dómari strax í kjölfarið á úrskurði um veitingu heimildar til 

nauðasamningsumleitana að skipa umsjónarmann með þeim. Umsjónarmaðurinn skal strax 

eftir skipun gefa út og fá birta innköllun í tvígang í Lögbirtingablaði þar sem lánardrottnar 

sem telja sig eiga samningskröfur á hendur skuldara eru hvattir til að lýsa kröfum sínum fyrir 

umsjónarmanni innan fjögurra vikna, sbr. 44. gr. GÞL. Samkvæmt sömu grein skal í sömu 

tilkynningu segja hvenær fundur verður haldinn með atkvæðismönnum til að greiða atkvæði 

um frumvarp skuldarans. Við það að kröfu sé lýst fyrir umsjónarmanni er fyrningu hennar 

slitið gagnvart skuldaranum, sbr. 45. gr. GÞL. 

                                                           
30

 Ása Ólafsdóttir, Handbók: gjaldþrotaskipti o.fl. (2011), bls.17. 
31

 Sama heimild, bls.17. 
32

 Markús Sigurbjörnsson, Gjaldþrotaskipti o.fl.: handbók (1992), bls. 79. 
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Án þess að víkja nánar að framkvæmd nauðasamnings telst hann kominn á með því einu að 

nægjanlegur meirihluti atkvæðismanna samþykki samningsfrumvarp skuldara.
33

 Atkvæðisrétt 

hafa lánardrottnar sem lýst hafa kröfum sínum og eru á skrá, sbr. 45. gr. GÞL. En hver 

atkvæðismaður ber samkvæmt skránni ákveðin höfðatöluatkvæði og kröfufjárhæðaratkvæði. 

Ef sami lánardrottinn á fleiri en eina kröfu á hendur skuldaranum eru upphæðir þeirra lagðar 

saman og telja þær þá saman eina samningskröfu., sbr. 4. mgr. 30. gr. GÞL. Við 

atkvæðagreiðsluna fer þá hver atkvæðismaður með eitt atkvæði þar sem þau eru greidd eftir 

höfðatölu, sbr. þó 4. mgr. 30. gr. En ef tveir eða fleiri atkvæðismenn eiga samningskröfu 

saman fara þeir samanlagt með eitt atkvæði en hver þeirra á sjálfstæðan atkvæðisrétt fyrir sínu 

hlutfalli af kröfunni, sbr.3. mgr. 33. gr. GÞL. Þegar atkvæði eru greidd um nauðasamning eftir 

kröfufjárhæðum skal leggja saman heildarfjárhæð krafna allra atkvæðismanna og reikna síðan 

út hundraðshluta kröfu hvers þeirra af heildarfjárhæðinni. Hver atkvæðismaður fer með 

atkvæði sem nemur hundraðshluta hans í heildinni, sbr. 4. mgr. 33. gr. GÞL. Að 

atkvæðagreiðslu lokinni þarf skuldarinn að leita til héraðsdóms með kröfu um staðfestingu 

nauðasamnings á grundvelli frumvarpsins og þarf dómarinn að taka afstöðu til þeirrar kröfu 

með úrskurði.
34

 

 

4.1 Réttaráhrif nauðasamninga  

Réttaráhrifin sem heimild til nauðasamningsumleitana leiða af sér eru talin upp í 40. gr. GÞL. 

Þau takmarka bæði athafnafrelsi skuldarans sjálfs og rétt lánardrottna til að framfylgja kröfum 

sínum á hendur skuldaranum. Áhrifin standa yfir frá því að héraðsdómari úrskurðar um 

heimild og fram að því að heimildin fellur niður af sjálfu sér eða nauðasamningur kemst á.
35

 

Réttaráhrifin eru í meginatriðum þau sömu og við greiðslustöðvun. Munurinn felst í því að 

umsjónarmaður, sem gerðar eru sömu kröfur til og aðstoðarmanns, þarf að veita samþykki 

fyrir ráðstöfunum skuldarans meðan samningsumleitanir standa yfir, í stað aðstoðarmanns 

skuldara við greiðslustöðvun. Jafnframt eru skyldur umsjónarmannsins ríkari til eftirlits og 

athugunar á fjárhagsstöðu skuldarans, sbr. 43 gr. GÞL. Að lokum má benda á að í 3. mgr. 40. 

gr. GÞL er kveðið á um að skuldaranum sé óheimilt að framselja kröfur sínar á hendur öðrum 

meðan samningsumleitanir standa yfir, ef framsalið girðir fyrir rétt til skuldajafnaðar við 

kröfu hans. Slíka reglu um skert athafnafrelsi skuldarans á sér ekki hliðstæðu við 

                                                           
33

 Ása Ólafsdóttir, Handbók: gjaldþrotaskipti o.fl. (2011), bls. 99. 
34

 Sama heimild. 
35

 Sama heimild, bls. 79. 
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greiðslustöðvun. Þrátt fyrir þessa reglu er athafnafrelsi, skuldarans alltaf háð fyrrgreindu 

samþykki umsjónarmannsins. 

Samkvæmt 1. mgr. 60. gr. GÞL er nauðasamningur kominn á þegar endanleg dómsúrlausn 

hefur tekið til greina kröfu skuldarans um staðfestingu samningsins. Hann kemst með öðrum 

orðum á þegar fresturinn til að kæra úrskurðinn um staðfestingu er liðinn án málskots, sbr. 1. 

mgr. 59. gr. laganna, eða við uppkvaðningu dóms Hæstaréttar. Við það hefjast réttaráhrif 

hans. Í 2.‒4. mgr. 60. gr. GÞL er fjallað um hvaða áhrif nauðasamningur hefur gagnvart 

lánardrottnum. Í 2. mgr. 60. gr. segir að samningurinn bindi lánardrottna skuldarans og þá sem 

í stað þeirra koma um samningskröfur þeirra. Samningurinn er því aðeins bindandi gagnvart 

þeim lánardrottnum sem eiga samningskröfur. Efndir á samningskröfu í samræmi við ákvæði 

nauðasamningsins hefur sömu áhrif og hefði krafan verið efnd til fulls samkvæmt upphaflegu 

skilmálunum. Samkvæmt 3. mgr. sömu greinar hefur nauðsamningurinn sömu áhrif og ef 

dómsátt hefði verið gerð milli aðilanna. Þó er farið fram á að kröfunum hafi verið lýst við 

nauðasamningsumleitanir, umsjónarmaðurinn tekið hana á kröfuskrá og skuldarinn ekki 

mótmælt henni á fundi þar sem atkvæði voru greidd um samningsfrumvarpið. Í 4. mgr. sömu 

greinar segir að nauðasamningurinn haggi ekki rétti lánardrottins til að ganga að tryggingu 

sem þriðji maður kann að hafa sett fyrir efndum skuldbindingar til fullnustu á henni allri eða 

til að krefja ábyrgðarmann um fulla greiðslu á skuldinni.   

 

 

5. Fjárnám  

Fjárnám er aðfarargerð sem fer fram til að fullnægja skyldu til greiðslu peninga. Er þá ekki 

gerður greinarmunur á því hvort gerðin fer fram á grundvelli dómsúrlausnar eða annarra 

aðfararheimilda samkvæmt 1. gr. laga um aðför, nr. 90/1989. Í 41. gr. sömu laga er kveðið á 

um að fjárnám geti verið gert í peningum og samkvæmt 55. gr. laganna afhendir sýslumaður 

kröfuhafanum peningana þegar í stað til fullnustu á kröfu sinni. Yfirleitt er ferlið samt þannig 

að fjárnám er gert í eign eða réttindum skuldara sem hafa eitthvert fjárhagslegt gildi og 

myndast þá aðfararveð í þeim verðmætum til handa kröfuhafanum. Þann veðrétt sem hann 

öðlast getur hann svo nýtt til að krefjast nauðungarsölu á viðkomandi eign eða réttindum. 

Ítarlegar reglur eru í 6. og 7. kafla AFL um fjárnám undir þeim kringumstæðum.  
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Ef skuldarinn á engar eignir sem hægt er að gera fjárnám í eða eignir duga ekki til að tryggja 

kröfuna er hægt að ljúka fjárnáminu án árangurs samkvæmt 8. kafla AFL. Árangurslaust 

fjárnám er hægt að nýta til stuðnings kröfu um gjaldþrotaskipti á búi skuldarans, sbr. 65. gr. 

GÞL.
36

 Árangurslausu fjárnámi er lokið með þeim hætti að sýslumaður bókar í gerðabók að 

gerðarþolinn geti ekki vísað á neinar eignir til tryggingar fyrir kröfunni og að fjárnámi sé 

lokið án árangurs. Við þetta fær kröfuhafinn, sem er gerðarbeiðandi, sem og aðrir kröfuhafar 

sem eiga gjaldfallna kröfu á hendur gerðarþola, heimild til að óska eftir gjaldþrotaskiptum hjá 

honum. Heimild þessi gildir í þrjá mánuði frá bókun árangurslauss fjárnáms.
37

 

 

 

6. Gjaldþrotaskipti 

Gjaldþrotaskipti er sameiginleg fullnustugerð allra kröfuhafa þrotamanns. Ferlið hefst við 

uppkvaðningu úrskurðar um að skipti skulu fara fram.
38

Fullnustugerðir teljast vera 

valdbeitingarathöfn
39

 sem ríkið grípur til, til þess að reyna að þvinga fram efndir á skyldu 

manns eða persónu að lögum, sem viðkomandi vill ekki gera sjálfviljugur eða hefur ekki tök á 

því að verða við kröfunni.
40

 Kröfuhafi getur leitast við að ná fullnustu á kröfu sinni á hendur 

skuldaranum með ýmsum fullnustuaðgerðum. Með því fær hann aðstoð opinbers valds til að 

neyða skuldarann til að efna kröfuna.
41

 Gjaldþrotaskipti er sérstök fullnustuaðgerð og getur 

haft það í för með sér að allar eignir skuldarans verða notaðar til þess að fullnægja einum eða 

fleiri kröfuhöfum, en þeir kröfuhafar sem ekki lýsa kröfum sínum í búið þegar eftir þeim er 

kallað fá ekkert greitt upp í sínar kröfur við gjaldþrotaskiptin.
42

Gjaldþrotaskipti má því 

skilgreina á þann hátt að ˶skuldari er með dómsúrskurði sviptur eignum sínum og öðrum 

fjárhagslegum réttindum, sem renna til annarrar lögpersónu, þrotabús skuldarans. Markmið 

gjaldþrotaskipta er að eignum búsins verði komið í verð og andvirðið notað til að greiða 

kröfur lánardrottna skuldarans.“
43

 

                                                           
36

 Markús Sigurbjörnsson, Aðfarargerðir (1995), bls. 30‒31. 
37

 Sýslumenn, ´Aðfarargerðir´ <http://www.syslumenn.is/allir/fullnustugerdir/adfarargerdir> Sótt á vefinn 

25.04.2013. 
38

 Ása Ólafsdóttir, Handbók: gjaldþrotaskipti o.fl. (2011), bls. 17. 
39

 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot: skýringarrit við reglur XX. kafla laga nr. 

21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. (2000), bls. 16. 
40

 Sama heimild, bls. 16. Sjá einnig Markús Sigurbjörnsson Aðfarargerðir (1995), bls. 19. 
41

 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot: skýringarrit við reglur XX. kafla laga nr. 

21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. (2000), bls. 17. 
42

 Sama heimild, bls. 18. 
43

 Páll Sigurðsson (ritstjóri) Lögfræðiorðabók: með skýringum (2008), bls. 169. 
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6.1 Upphaf, skilyrði og almenn atriði  

Gjaldþrotaskipti hefjast, eins og áður sagði, við uppkvaðningu dómsúrskurðar um að skiptin 

skuli fara fram. Reglur gjaldþrotalaga og þá sérstaklega 72. gr. laganna leiða til þess að við 

uppkvaðningu dómsúrskurðarins verður til sjálfstæð persóna að lögum sem kallast þrotabú og 

er kennt við nafn þrotamannsins. Eina undantekningin frá því er ef annað leiðir af 

réttarreglum, eðli réttindanna eða löggerningi sem verður ekki hnekkt vegna 

gjaldþrotaskiptanna. Þrotabúið tekur við öllum fjárhagslegum réttindum og skyldum 

þrotamannsins og heyrir þá undir skiptastjórann.
44

 Fullnustuaðgerðin snýr að lögpersónunni, 

þrotabúinu, en ekki að einstaklingnum sjálfum í framhaldinu. Breytingin verður um leið og 

búið er að kveða upp úrskurðinn. Þrotabúið nýtur svo hæfis til að eiga og öðlast réttindi og 

jafnframt hæfi til þess að bera og baka sér skyldur og helst það þar til skiptum þess lýkur 

endanlega. 

Við gjaldþrotaskipti hefur skiptastjórinn mikið vægi. Skiptastjóri er einstaklingur sem 

skipaður er af dómara til að annast framkvæmd skiptanna. Skipanin stendur frá því að 

úrskurður um að skiptin skuli fara fram er kveðinn upp og þar til skiptum er lokið. Mögulegt 

er að fleiri en einn skiptastjóri sé yfir búi þrotamanns ef sýnt þykir að þörf sé á því sökum 

umfangs, sbr. 3. mgr. 75. gr. GÞL. Segja má að skiptastjóri hafi tvö meginhlutverk, að komast 

að því hvaða eignir og réttindi tilheyra þrotabúinu og koma þeim síðar í verð, en jafnframt að 

kanna hverjir eigi fjárkröfur á hendur þrotamanninum og úthluta andvirði eigna og réttinda 

búsins til kröfuhafa, það er að segja, ef verðmæti eru til staðar.
45

   

Um upphaf gjaldþrotaskipta er fjallað í XI. kafla laga nr. 21/1991 og kveðið er á um í 64. gr. 

að skuldari geti sjálfur krafist þess að bú hans verði tekið til gjaldþrotaskipta ef hann getur 

ekki staðið í skilum vegna ógjaldfærni sinnar sem líklegt er að verði til lengri tíma. Rétt er að 

árétta að ekki er nægjanlegt samkvæmt 1. mgr. 64. gr. GÞL að viðkomandi sé í vanskilum, 

heldur þarf hann að sýna fram á að greiðsluerfiðleikar hans séu þannig úr garði gerðir að þeir 

leysist ekki „innan skamms tíma“. Út frá því má ætla að skoða þurfi aðstæður hverju sinni þar 

sem ekki er um nákvæman mælikvarða að ræða. Síðari málsgrein sömu greinar kveður 

jafnframt á um skyldu á hendur bókhaldsskylds einstaklings til að gefa bú sitt upp til 

gjaldþrotaskipta þegar hann getur ekki staðið við skuldbindingar sínar við lánardrottna á 

gjalddaga og ljóst er að greiðsluerfiðleikar líði ekki undir lok innan skamms. 

                                                           
44

 Markús Sigurbjörnsson, Gjaldþrotaskipti o.fl.: handbók (1992), bls. 20. 
45

 Björg Thorarensen og fleiri, Um lög og rétt: helstu greinar íslenskrar lögfræði (2009), bls. 199. 
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Lánardrottinn sem á fjárkröfu á hendur skuldara getur krafist þess að bú hans sé tekið til 

gjaldþrotaskipta ef áður hefur verið gert hjá honum árangurslaust fjárnám. Árangurslaust 

fjárnám getur, eins áður sagði, verið ástæða gjaldþrotaskipta en þó ekki eina ástæðan. 

Nægjanlegt er að útlit sé fyrir að skuldarinn sé ógjaldfær.
46

 Til að geta krafist gjaldþrotaskipta 

þarf að fullnægja einhverri kröfu 65. gr. laga nr. 21/1991. Í 1. mgr. 65. gr. GÞL er heimild 

fyrir lánardrottinn að krefjast gjaldþrotaskipta á búi skuldara ef hann getur sýnt fram á að 

skuldarinn hafi strokið af landi eða fari huldu höfði og telja megi að ef gjaldþrotaskiptin 

dragist á langinn muni það skapa lánardrottninum fjártjón. Í 2. mgr. greinarinnar er fjallað um 

kröfu á grundvelli ógjaldfærni skuldarans sem felur í sér að lánardrottinn þarf að rökstyðja 

ógjaldfærni skuldarans. Getur skuldarinn þó alltaf varist þeirri kröfu með því að sýna fram á 

hið gagnstæða eða að sýna fram á að greiðsluerfiðleikar hans séu skammvinnir 

Í dómi Hæstaréttar frá 2002 á bls. 2651 í dómasafni, tókst kröfuhafa ekki nægjanlega að sýna 

fram á, að hann ætti fjárkröfu á hendur skuldara, sem hann studdi gjaldþrotaskiptakröfu sína á. 

Var kröfu um gjaldþrotaskipti á búi skuldarans því hafnað. 

Þá má nefna að í 2. mgr. 65. gr. eru talin upp þau atriði sem talin eru nægjanleg til að sýna 

fram á ógjaldfærni skuldarans. Þar er um að ræða að nýlega hafi verið gerð einhver af 

eftirfarandi bráðabirgðagerðum eða fjárnám hjá skuldaranum; árangurslaust fjárnám, 

kyrrsetning eða löggeymsla. Einnig á þetta við ef skuldarinn hefur notið heimildar til 

greiðslustöðvunar sem lauk innan mánaðar áður en krafist er gjaldþrotaskipta og jafnframt ef 

skuldarinn hefur haft heimild til nauðasamningsumleitana sem ekki hafa borið árangur og sé 

fallin niður innan mánaðar.  

Að lokum er í 4. tölul. 2. mgr. 65. gr. GÞL kveðið á um að lánardrottinn geti byggt kröfu sína 

á yfirlýsingu skuldarans um að fjárhagur hans sé þannig að hann geti ekki staðið í fullum 

skilum við lánardrottna sína þegar kröfur falla í gjalddaga og ekki líklegt að 

greiðsluörðugleikar hans muni líða hjá innan skamms tíma.sbr. 1. mgr. 64. gr. GÞL. Byggt var 

á slíkri yfirlýsingu í dómi Hæstaréttar frá 1994 á bls. 491 í dómasafni. Hafði skuldari gefið 

yfirlýsingu þess efnis að fjárhagur hans væri sem segir í fyrrgreindri 1. mgr. 64. gr. GÞL og 

gefið yfirlýsingu um eignaleysi og óskað eftir að bú hans yrði tekið til gjaldþrotaskipta. 

Yfirlýsing þessi var grundvöllur fyrir árangurslausu fjárnámi sem gert var hjá 

skuldaranum.Seinna meir við rekstur máls fyrir héraðsdómi Reykjavíkur um kröfu 

Sýslumannsins í Hafnarfirði að bú skuldarans yrði tekið til gjaldþrotaskipta, hafði skuldarinn 

                                                           
46

 Björg Thorarensen og fleiri, Um lög og rétt: helstu greinar íslenskrar lögfræði (2009), bls. 198. 
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ekki mótmælt réttmæti yfirlýsingarinnar sem byggt var á, heldur lagði hann hana sjálfur fram í 

málinu. Á því lék ekki vafi og er slík yfirlýsing nægilegur grundvöllur fyrir 

gjaldþrotaskiptakröfu, sbr. 4. tölul. 2. mgr. 65. gr. GÞL og úrskurðaði því Héraðsdómur 

Reykjavíkur um að bú skuldarans yrði tekið til gjaldþrotaskipta. Því vildi skuldarinn ekki una 

og skaut málinu til Hæstaréttar þar sem hann vildi meina að skuldin sem Sýslumaður byggði 

kröfu sína á væri meðal annars ekki fallin á gjalddaga. Það skipti ekki máli og var yfirlýsingin 

talin réttmæt ástæða kröfunnar um gjaldþrotaskipti. Var því staðfestur úrskurður héraðsdóms 

um að bú skuldarans yrði tekið til gjaldþrotaskipta. 

Lánardrottinn getur einnig skorað á skuldara að gefa út slíka yfirlýsingu ef hann telur fjárhag 

hans vera með þeim hætti sem kveðið er á um í 1. mgr. 64. gr.GÞL. og ekki sé sennilegt að 

þeir líði hjá innan skamms, en ef skuldarinn neitar að gefa slíka yfirlýsingu getur lánardrottinn 

krafist gjaldþrotaskipta á þeim grundvelli að viðkomandi hafi ekki orðið við formlegri 

áskorun um staðfestingu á því að hann sé greiðslufær
47

, sbr. 5. tölul. 2. mgr. 65. gr. GÞL. 

Áður gat tekið töluverðan tíma fyrir lánardrottinn að afla sér aðfararheimildar fyrir kröfu sinni 

til að geta krafist fjárnáms hjá skuldara samkvæmt 5. gr. laga nr. 21/1991. Regla þessi bættist 

inn í lög nr.21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. árið 2009 og er því nýleg. Með þessu má ætla að 

verið sé að leitast við að koma í veg fyrir að skuldari geti tafið fyrir gjaldþrotaskiptum með 

því að halda að sér höndum og aðhafast ekkert. Breytingin miðaði að því að greiða mætti fyrir 

því að bú væri tekið til skipta ef slíkt væri óhjákvæmilegt og tafir myndu valda kröfuhafanum 

skaða vegna rýrnunar þeirra eigna sem þó væru til.
48

 Á þessa reglu reyndi í dómi Hæstaréttar 

frá 8. mars 2011 nr. 92/2011. Voru málavextir á þá leið að birt var fyrir skuldara áskorun 

samkvæmt 5. tölul. 2. mgr. 65. gr. laga nr. 21/1991 og tók hún til tveggja lánasamninga sem 

krafa lánardrottins um gjaldþrotaskipti var byggð á. Sinnti skuldarinn ekki þessari áskorun og 

var því fallist á að kröfuhafinn gæti reist kröfu sína um gjaldþrotaskipti á búi skuldarans á því 

að skuldarinn gæfi ekki út yfirlýsingu þá sem skorað hefði verið á hann að gefa.  

Neikvæð skilyrði fyrir gjaldþrotaskiptum eftir kröfu lánardrottins er að finna í 3. mgr. 65. gr. 

GÞL. Þar eru talin upp þau atriði sem komið geta í veg fyrir að lánardrottinn nái fram komi 

fram gjaldþrotaskiptum. Dæmi um slíkt er ef krafa lánardrottins er nægilega tryggð með veði 

eða öðrum sambærilegum réttindum í eignum skuldara eða þriðja manns og einnig ef til staðar 

er ábyrgð þriðja manns á kröfunni enn við slík tilvik kemur fjárnám samt sem áður til greina. 

                                                           
47

 Að vera greiðslufær er það sama og að vera gjaldfær. Við komandi er þá fær um að greiða. Páll Sigurðsson 

(ritstjóri) Lögfræðiorðabók: með skýringum (2008), bls. 169 og 172. 
48

 Ása Ólafsdóttir, Handbók: gjaldþrotaskipti o.fl. (2011), bls. 112‒113. 
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Það kemur einnig í veg fyrir að lánardrottinn komi fram gjaldþrotaskiptum ef þriðji maður 

býður fram greiðslu á kröfunni eða ef krafan er ekki enn fallin á gjalddaga. Þetta þýðir í raun 

að lánardrottni sé óheimilt að krefjast gjaldþrotaskipta ef honum er tryggð full greiðsla á kröfu 

sinni. Það veldur því að hann hefur ekki hagsmuni af gjaldþrotaskiptunum.  

Krafa um gjaldþrotaskipti er send héraðsdómara, sbr. 66. gr. GÞL og í þeirri þinghá sem við á, 

sbr. 8. gr. GÞL. Skal krafan vera svo úr garði gerð sem segir í 7. gr. laganna: krafan skal 

samkvæmt greininni vera skrifleg og skýrt skal koma fram hvers sé krafist ásamt fullu nafni, 

kennitölu, lögheimili og dvalarstað viðkomandi. Jafnframt skal tilgreina ef skuldari stundar 

atvinnurekstur og þá hver sá rekstur er, hvar hann fari fram og hvort firmað hafi sérstakt heiti. 

Tilgreina skal við hvaða atvik, rök og lagaákvæði krafan er studd. Komi krafan frá skuldara 

sjálfum skulu jafnframt fylgja sundurliðaðar upplýsingar um eignir og skuldir. Ef krafan 

kemur frá öðrum en skuldaranum sjálfum þarf að koma fram hver sé að krefjast skiptanna, 

ásamt upplýsingum um kennitölu og heimili aðilans og ábyrgðaryfirlýsing fyrir kostnaði af 

kröfunni. Kröfunni skulu fylgja öll gögn, sem styðja málatilbúnaðinn.  

Í kjölfarið tekur héraðsdómari kröfuna til athugunar, sbr. 67. gr. laganna, til að kanna hvort 

hún uppfylli öll fyrrgreind skilyrði greinarinnar eða hvort ágallar séu á málatilbúnaðinum. Ef 

galli reynist vera á kröfunni sjálfri eða málatilbúnaðinum, tekur dómari hana fyrir á dómþingi 

á venjulegan hátt en án undangenginna boðana. Hann vísar þá kröfunni á bug með ákvörðun 

og bókar þá ákvörðun og ástæðuna í þingbók. Að því loknu tilkynnir dómari þeim sem lagði 

beiðnina fram um þau málalok. Þeirri ákvörðun verður ekki skotið til æðra dóms, sbr. 1. mgr. 

67. gr. GÞL. Skiptabeiðandi getur aftur á móti krafist þess að krafa hans verði tekin fyrir á ný 

og á því dómþingi þarf hann að rökstyðja ástæður þess. Dómari úrskurðar þá um kröfuna og 

má kæra þann úrskurð til Hæstaréttar samkvæmt 179. gr. GÞL. 

Ef dómari getur ekki séð af kröfu um gjaldþrotaskipti eða gögnum sem fylgja henni, að eignir 

skuldarans muni nægja fyrir kostnaði af skiptum, ber honum að krefjast þess af þeim sem 

leitar gjaldþrotaskiptanna að lögð sé fram trygging fyrir skiptakostnaðinum áður en krafan 

verður tekin fyrir á dómþingi, sbr. 2. mgr. 67. gr. GÞL. Ef ekki er lögð fram trygging 

samkvæmt beiðni, telst krafa um gjaldþrotaskipti afturkölluð. Sá sem gerir kröfu um 

gjaldþrotaskipti er þá orðinn ábyrgur að tvennu leyti. Hann er ábyrgur fyrir greiðslu kostnaðar 

af gjaldþrotaskiptunum og í öðru lagi ber hann bótaábyrgð, sbr. 3. mgr. 66. gr. laganna, en 

lánardrottni er skylt að bæta skuldara fjártjón og miska ef hann krefst gjaldþrotaskipta á búi 

skuldara þrátt fyrir að honum megi vera ljóst að skilyrði til þeirra séu ekki fyrir hendi. 
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Afturkalla má kröfu um gjaldþrotaskipti allt þar til úrskurður gengur um hana. Eftir að 

úrskurður hefur verið kveðinn upp er aftur á móti ekki hægt að afturkalla kröfuna, sbr. 4. mgr. 

67. gr. GÞL.  

 

6.2 Úrskurður um gjaldþrotaskipti og réttaráhrif hans 

Úrskurð um gjaldþrotaskipti skal kveða upp svo fljótt sem unnt er, sbr. 71. gr. laga nr. 

21/1991. Réttaráhrifin hefjast við úrskurðinn og er skuldari eftir það orðinn þrotamaður og 

þrotabú verður til sem kennt er við nafn hans. Helstu fyrirmæli um áhrif úrskurðarins er að 

finna í 72.‒74. gr. GÞL. Í 1. mgr. 72. gr. er kveðið á um þá aðalreglu að við uppkvaðningu 

úrskurðar tekur þrotabúið við öllum fjárhagslegum réttindum sem skuldarinn átti eða naut við 

það tímamark. Undantekningar á því eru ef annað leiðir af réttarreglum, eðli réttindanna eða 

löggerningi sem verður ekki hnekkt vegna gjaldþrotaskiptanna. Hin nýja lögpersóna, 

þrotabúið, tekur þá við öllum fjárhagslegum réttindum og skyldum þrotamannsins, nema 

réttarreglur eða löggerningur kveða á um annað eða ef það leiðir af eðli skyldnanna, sbr. 2. 

mgr. 72. gr. og nýtur þrotabúið hæfis til að öðlast réttindi og baka sér skyldur meðan á 

skiptum stendur, sbr. 3. mgr. sömu greinar. 

Í 73. gr. laganna er kveðið á um að á meðan gjaldþrotaskiptum stendur renna öll fjárhagsleg 

réttindi sem annars hefðu fallið til þrotamannsins til þrotabúsins, enda séu þau ekki 

undanþegin gjaldþrotaskiptum samkvæmt 1. mgr. 72. gr. ef þau voru þegar komin í eigu hans 

þegar héraðsdómari kvað upp úrskurð sinn um gjaldþrotaskiptin. Þrotabúið eignast þá öll þau 

fjárhagslegu réttindi sem annars hefðu fallið til þrotamannsins en það gildir þó ekki um það 

sem hann vinnur sér inn á meðan á gjaldþrotaskiptunum stendur. Þetta gildir ekki um arf, 

dánargjöf, dánarbeðsgjöf eða lífsgjöf sem fellur eða kemur til framkvæmdar meðan á 

skiptunum stendur, en skilyrðin fyrir því eru þau að arfleifandi eða gefandi hafi ákveðið þá 

undanþágu á lögmætan hátt. Þetta gildir ekki um það sem þrotamaðurinn aflar sér með 

andvirði þessara fyrrgreindu atriða. Við gjaldþrotið biður skiptastjórinn um að öllum 

reikningum þrotamanns verði lokað og er það gert vegna þess að þrotamaður hefur ekki rétt til 

að stofna til skuldbindinga sem hafa þýðingu fyrir þrotabúið, sbr. 2. mgr. 74. gr. GÞL.  

Í 74. gr. GÞL eru tilgreindar ákveðnar undantekningar frá aðalreglunni. Ef þrotamanni tæmist 

arfur má hann samþykkja setu í óskiptu búi og ákveða að láta hjá líða að vefengja erfðaskrá 

sem er honum í óhag án þess að þrotabúið geti sett sig upp á móti því. Jafnframt getur sá sem 

ekki vissi eða gat vitað um gjaldþrotaskiptin unnið rétt á hendur þrotabúinu með ráðstöfun 
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þrotamanns, þótt það eigi sér stað eftir upphaf gjaldþrotaskipta, en það þarf þó að gerast áður 

en innköllun vegna gjaldþrotaskiptanna birtist. Að lokum getur þriðji maður einnig unnið sér 

rétt gagnvart þrotabúinu vegna ráðstöfunar þrotamanns eftir upphaf skipta ef það leiðir af 

reglum um viðskiptabréf eða þinglýsingu.  

Gjaldþrotaskiptum og úthlutun getur lokið á fjóra vegu. Lok gjaldþrotaskipta með 

nauðasamningi, vegna afturköllunar eða brottfalls allra lýstra krafna, vegna eignaleysis 

þrotabús eða með úthlutun. Hvernig sem málalokin verða leiða þau til þess að tilvist 

lögpersónunnar, sem varð til við uppkvaðningu úrskurðar um skiptin, líður undir lok. Henni er 

slitið eins og um félag væri að ræða og nýtur frá þeim tímapunkti engra réttinda og ber engar 

skyldur.
49

 

 

 

7. Breytingar á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991 

Frá því að lög um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991 tóku gildi hafa verið gerðar sextán sinnum 

breytingar á lögunum. Fyrstu þrjár breytingar á lögunum fólu aðeins í sér orðalagsbreytingu. 

Veigameiri breyting var gerð á gjaldþrotalögunum með lögum nr. 23/2009 en þá bættist 

annars vegar við regla í 3. mgr. 70. gr. um að ef skuldarinn sækir þing skuli héraðsdómari 

leiðbeina honum um þau úrræði sem kveðið er á um í þriðja þætti laga nr. 21/1991. Hins 

vegar bættist við heimild til að fresta meðferð kröfunnar ef skuldari og lánardrottinn leggja 

fram sameiginlega beiðni þess efnis. Slíka fresti má ekki veita til lengri tíma en samtals eins 

mánaðar nema skuldari sé einstaklingur sem ekki stundar atvinnurekstur, en fresturinn má þá 

lengstur verða samtals þrír mánuðir. Þá bættist við lögin nýtt ákvæði til bráðabirgða sem segir 

að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 87. gr., sem segir að skiptastjóri skuli þegar eftir skipun sína leita 

vitneskju um hvaða eignir eða réttindi tilheyri þrotabúinu og gera þær ráðstafanir sem þarf til 

að svipta þrotamanninn umráðum eigna eða koma í veg fyrir að hann fari með þær á 

óheimilan hátt til að draga úr hættu á að nokkur geti unnið rétt á hendur þrotabúinu vegna 

ákvæða 3. og 4. mgr. 74. gr., geti skiptastjóri með samþykki veðhafa heimilað skuldara að búa 

áfram í húsnæði í eigu búsins í allt að tólf mánuði. Fyrir þau afnot skal hann greiða leigu. 

Heimild þessi var aðeins í gildi til 1. mars 2010 og í athugasemdum með ákvæðinu er fjallað 

um að aðeins sé um tímabundið úrræði að ræða til þess að heimila þrotamönnum að búa áfram 
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í því húsnæði sem hefur verið heimi þeirra þar til þeir finna aðra lausn á húnsæðismálum 

sínum 
50

.  

Með lögum nr. 24/2009 var bætt við lögin heilum nýjum kafla með níu lagagreinum um 

greiðsluaðlögun. Úrræðið er á þá leið að skuldarinn, að tilteknum skilyrðum uppfylltum, getur 

leitað nauðasamnings til greiðsluaðlögunar. Um þá greiðsluaðlögun gilda hin hefðbundnu 

ákvæði laganna um nauðasamninga svo framarlega sem ekki er vikið frá þeim í frumvarpinu. 

Markmið frávikanna frá reglum um nauðasamninga sem frumvarpið fól í sér hafði það 

meginmarkmið að greiða fyrir að raunhæft úrræði stæði til boða fyrir það fólk sem frumvarpið 

átti að þjóna. Breytingin er helst sú að hnikað er frá þeim reglum sem gilda um undirbúning 

skuldarans áður en hann getur lagt fram beiðni um að leita nauðasamnings. Til dæmis er ekki 

gert ráð fyrir því að skuldarinn þurfi að hafa skriflega yfirlýsingu um meðmæli lánardrottna, 

sbr. 2. tölul. 1. mgr. 35. gr. laganna, enda er ekki þörf fyrir að greidd séu atkvæði um 

greiðsluaðlögunina samkvæmt reglunum sem gilda um nauðasamninga og flýtir það fyrir 

málsmeðferðinni. Úrræðið felur það í sér að ekki er lagt upp með að lánardrottnar geti sagt til 

um hvort þeir samþykki greiðsluaðlögunina eða ekki. Umsjónarmaður tekur afstöðu til þess 

hvort hann mælir með að greiðsluaðlögun komist á eður ei. Frumvarp til laganna felur það í 

sér að skuldarinn leggur fram greiðsluáætlun í stað frumvarps að nauðasamningi.
51

  

Fjöldi breytinga voru gerðar árið 2010. Bæði var um orðalagsbreytingar að ræða sem og 

breytingar sem gerðar voru aðallega með það að markmiði að rýmka heimildir skuldara í 

greiðsluerfiðleikum. Nefna má þar breytingalög nr. 60/2010 þar sem um var að ræða 

sambærilega heimild og veitt var með lögum nr. 23/2009 sem áður hefur verið fjallað um, en 

var þessi síðari breytingin ekki veitt tímabundið, eins og um var að ræða í fyrra skiptið, og 

heimildin rýmkuð. Skiptastjóri getur við gjaldþrotaskipti á búi einstaklings, heimilað 

þrotamanninum að búa áfram í húsnæði í eigu þrotabúsins í allt að tólf mánuði og halda 

umráðum einstakra lausafjármuna sem falla undir skiptin. Jafnframt var skiptastjóra heimilað 

að fresta ráðstöfun eignar eftir því sem nauðsyn krefði vegna fyrrgreindar heimildar. 

Breyting sú er gerð var með lögum nr. 95/2010 hafði það markmið að gera nauðasamninga að 

virkara úrræði en áður var. Var upphaflega skoðunin á þessum hluta laganna vegna ábendinga 
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frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum vegna áætlunar hans um efnahagsaðstoð við Ísland í kjölfar 

bankahrunsins og vinnu réttarfarsnefndar í kjölfarið af því.
52

 Með lögum nr. 101/2010, um 

greiðsluaðlögun einstaklinga, voru mótuð heilsteypt lög um greiðsluaðlögun.
53

 Breytingalög 

nr. 72/2012 fólu í sér nýtt ákvæði til bráðabirgða sem kvað á um að skiptastjóri skyldi við 

úthlutun samkvæmt XXII. kafla laganna gæta þess að söluvirði eignar verði ekki ráðstafað til 

greiðslu kröfu ef hún er umdeild í ljósi hæstaréttardóma sem gengið höfðu um lögmæti og 

endurreikning gengistryggðra lána. 

Breytingarlög nr. 142/2010 fólu það í sér að fyrningarfrestur krafa var styttur og gerður 

sérstakur áskilnaður um hvernig hægt væri að rjúfa fyrningu krafna.  

 

7.1 Lög nr. 142/2010, um breyting á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991 

Breytingin sem lög nr. 142/2010 höfðu í för með sér vörðuðu fyrningu þeirra skulda sem ekki 

fengust greiddar við gjaldþrotaskiptin. Samkvæmt athugasemdum við lagafrumvarpið  voru  

breytingarnar gerðar með það að markmiði að gera þeim einstaklingum, sem teknir höfðu 

verið til gjaldþrotaskipta en báru áfram ábyrgð á skuldum sem ekki höfðu fengist greiddar við 

gjaldþrotaskiptin, auðveldara að koma fjármálum sínum á réttan kjöl.
54

 

Breytingin fól það í sér að fyrningarfrestur krafna sem ekki fengust greiddar við 

gjaldþrotaskiptin var styttur umtalsvert. Í stuttu máli má segja að lögin kveði á um að 

fyrningartími allra krafna sem lýst væri í þrotabú yrði tvö ár án tillits til þess um hvers konar 

kröfur væri að ræða. Jafnframt að sami frestur gildi um kröfur sem ekki hafði verið lýst við 

gjaldþrotaskiptin nema þær fyrndust á skemmri tíma eftir almennum reglum og er þetta gert 

svo þeir sem láta líða hjá að lýsa kröfum sínum eigi ekki rétt á lengri fyrningarfresti en ella.  
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Breytingin fól það í sér að þáverandi 2. mgr. 165. gr. GÞL féll út úr lögunum. Lagagreinin 

hljóðaði svo fyrir breytinguna: 

Þrotamaðurinn ber ábyrgð á skuldum sínum sem fást ekki greiddar við 

gjaldþrotaskiptin. Ef kröfu hefur verið lýst við gjaldþrotaskiptin og ekki fengist greidd 

við þau er fyrningu hennar slitið gagnvart þrotamanninum og byrjar nýr 

fyrningarfrestur að líða á þeim degi sem skiptunum er lokið, ef krafan var viðurkennd, 

en ella á þeim degi sem kröfunni var lýst. 

 

Í stað fyrrgreindrar 2. mgr. 165. gr. GÞL komu tvær nýjar málsgreinar. 

 

Ný 2. mgr. 165. gr. GÞL hljóðar svo: 

Þrotamaðurinn ber ábyrgð á skuldum sínum sem fást ekki greiddar við 

gjaldþrotaskiptin. Hafi kröfu verið lýst við gjaldþrotaskiptin og ekki fengist greidd við 

þau er fyrningu slitið gagnvart þrotamanninum og byrjar þá nýr tveggja ára 

fyrningarfrestur að líða á þeim degi sem skiptunum er lokið. Þótt kröfu hafi ekki verið 

lýst við skiptin gildir þessi sami fyrningarfrestur um hana, enda fyrnist hún ekki á 

skemmri tíma.  

 

Ný 3. mgr. 165. gr. GÞL hljóðar svo:  

Fyrningu krafna sem um ræðir í 2. mgr. verður aðeins slitið á ný með því að kröfuhafi 

höfði innan fyrningarfrests mál á hendur þrotamanninum og fái þar dóm um 

viðurkenningu á fyrningarslitum gagnvart honum. Slíka viðurkenningu skal því aðeins 

veita með dómi að kröfuhafi sýni fram á að hann hafi sérstaka hagsmuni af því að slíta 

aftur fyrningu, svo og að líkur megi telja á að fullnusta geti fengist á kröfu hans á 

nýjum fyrningartíma, en að gengnum slíkum dómi gilda almennar reglur um fyrningu 

hennar. Hafi kröfuhafi fengið tryggingarréttindi fyrir kröfu sinni í eign þrotamannsins 

áður en frestur skv. 2. mgr. var á enda fyrnist krafa hans þó ekki að því leyti sem 

fullnusta fæst á henni á síðari stigum vegna þeirra tryggingarréttinda. 

Í lögum nr. 142/2010 var einnig ákvæði þess efnis að lögin tækju líka til krafna þar sem 

gjaldþrotaskiptum væri ólokið. Einnig að ef skiptum á þrotabúi væri lokið fyrir gildistöku 

laganna, þá fyrndust þær kröfur, sem ekki fengust greiddar við skiptin og voru ekki fyrndar, á 
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tveimur árum frá gildistöku laganna nema skemmri tími stæði eftir af fyrningarfresti. 

Fyrningu þessara krafna yrði aðeins slitið eftir reglum þessara nýju lagagreina. Þá var kveðið 

á um að lög þessi skyldu endurskoðuð innan fjögurra ára frá gildistöku.  

 Ef skiptum á þrotabúi var þegar lokið fyrir gildistöku laganna fyrnast þær kröfur, sem voru 

greiddar að hluta eða heild og eru ekki enn fyrndar, á tveimur árum frá gildistöku laganna 

nema skemmri tími standi eftir af fyrningarfrestinum. Fyrningu þessara krafna verður aðeins 

slitið eftir nýjum reglum gjaldþrotalaga.  

 

7.1.1 Breytingin á afdrifum ófullnægðra krafna eftir lok gjaldþrotaskipta við 

gildistöku laga nr. 142/2010 sem og aðrar athugasemdir sem gerðar voru við 

frumvarpið 

Fyrir breytingu laganna var sá hátturinn á að kröfuhafar gátu ráðið töluvert miklu um afdrif 

ófullnægðra krafna eftir lok gjaldþrotaskipta. Þrotamaður bar alla ábyrgð á eftirstöðvum 

skuldbindinga sinna eftir að skiptum lauk. Sérstök fyrirmæli komu fram í þágildandi 2. mgr. 

165. gr. GÞL um það hversu lengi ábyrgð þrotamannsins varði. Ófullnægðar kröfur, sem lýst 

hafði verið í þrotabúið við gjaldþrotaskipti og höfðu verið viðurkenndar þar, fengu nýjan 

fyrningarfrest við lok gjaldþrotaskiptanna. Ef krafan hafði ekki verið viðurkennd við skiptin 

hófst nýr fyrningarfrestur þann dag sem kröfunni var lýst í búið.
55

 Ef um var að ræða 

venjulegar viðskiptakröfur sem fyrnast yfirleitt á fjórum árum, sbr. 3. gr. laga nr. 150/2007, 

um fyrningu kröfuréttinda, bar þrotamaður ábyrgð á þeim í allt að fjögur ár frá því að skiptum 

lauk þar sem nýr fyrningarfrestur varð til þegar krafan fékkst viðurkennd við skiptin.
56

 Fyrir 

gildistöku laga nr. 150/2007 var farið eftir reglum laga um fyrning skulda og annarra 

kröfuréttinda, nr. 14/1905. Þær kröfur sem skuldari ber nú ábyrgð á eftir gjaldþrotaskiptin 

munu fyrnast á tveimur árum en fyrir breytinguna var sá hátturinn á að kröfurnar fyrndust á 4, 

10 eða 20 árum samkvæmt lögum um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007, en lánardrottnar 

gátu oft haldið kröfunni lifandi í lengri tíma með því að rjúfa fyrninguna.
57

  

Í nýju ákvæði laga nr. 142/2010 sem fellt var inn í 165. gr. GÞL er nýmæli þess efnis að 

kröfuhafar geta höfðað mál á hendur skuldaranum og fengið dóm um viðurkenningu á 

fyrningarslitum gagnvart honum. Þessi möguleiki er fyrir hendi að því gefnu að lánardrottinn 
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 Markús Sigurbjörnsson, Gjaldþrotaskipti o.fl.: handbók (1992), bls. 257. 
56

 Björg Thorarensen og fleiri, Um lög og rétt: helstu greinar íslenskrar lögfræði (2009), bls. 201.  
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 Umboðsmaður skuldara, ´Breyting á gjaldþrotalögum´ <http://www.ums.is/fraedsla-og-frettir/nr/278> Sótt á 

vefinn þann 01.03.2013. 
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geti sýnt fram á að þeir hafi sérstaka hagsmuni af því að fyrningunni sé slitið og að líkur séu á 

að hægt verði að fá kröfuna greidda á nýjum fyrningartíma. Varðandi mat á því hvort um 

sérstaka hagsmuni sé að ræða við fyrningarslit kemur fram í athugasemdum með frumvarpinu 

að skoða skuli af hvaða rót krafan sé runnin. Dæmi er tekið að ef krafan hafi orðið til vegna 

saknæmrar eða ámælisverðar háttsemi þá sé það ástæða til að rjúfa fyrninguna og ekki sé um 

tæmandi talningu að ræða. Með því að rjúfa fyrninguna geta lánardrottnar haldið kröfunum 

opnum í lengri tíma en þau tvö ár sem getið er í ákvæðinu.
58

 En ef fyrning fæst rofin með 

dómi fer fyrningartími hennar í framhaldinu eftir lögum um fyrningu kröfuréttinda nr. 

150/2007. 

Þeir sérstöku hagsmunir sem hér um ræðir voru mikið ræddir, bæði í umræðum á Alþingi og í 

allsherjarnefnd.
59

 Í umsögnum sem nefndinni bárust bar á töluverðum áhyggjum 

umsagnaraðila af því að þessir sérstöku hagsmunir væru ekki nógu ljósir. Allsherjarnefnd fór 

yfir málið og skilaði niðurstöðum sínum með þremur nefndarálitum; meirihlutaáliti og álitum 

1. og 2. minnihluta.  

Meirihlutinn fjallaði sérstaklega um þetta tiltekna mat á sérstökum hagsmunum og taldi að 

dómstólar hefðu með ákvæðinu nauðsynlegt svigrúm til að meta þessa sérstöku hagsmuni.
60

 

Nefndarálit 1. minnihluta kom með athugasemd um það að með því að hafa fyrningarfrestinn 

aðeins rjúfanlegan með dómsúrskurði væri verið að framselja löggjafarvaldið í of miklum 

mæli og færi það nærri jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Þeir töldu að löggjafinn ætti að setja 

skýrari lög til að minnka vægi dómstólanna af hagkvæmisástæðum.
61

 Ekki var gerð slík 

breyting á frumvarpinu þrátt fyrir þessa athugasemd. 
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 Frumvarp til laga nr. 142/2010, um breyting á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, með síðari 

breytingum (fyrningarfrestur), þskj. 116, 108. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/139/s/0116.html. [Sótt á vefinn 15.03.2013]. 
59

 „Starf þingnefndanna fer fram fyrir luktum dyrum þegar þingmáli hefur verið vísað til þeirra. Þær kalla eftir 
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vefinn þann 25.04.2013. 
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 Nefndarálit um frv. til l. um breyt. á l. um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, með síðari breytingum 

(fyrningarfrestur). Frá 1. minnihluta allsherjarnefndar, þskj. 506, 108. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
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Kröfuhafar geta, eins og áður sagði, samkvæmt nýrri 2. mgr. 165. gr. GÞL rofið 

fyrningarfrestinn með málshöfðun, en eru þá í þeirri aðstöðu að þurfa við þau málaferli að 

sýna fram á að skuldarinn geti hugsanlega greitt kröfuna á nýjum fyrningartíma eða að 

einhverjar sérstakar ástæður valdi því að rjúfa ætti fyrninguna.  

Fyrsti minnihluti taldi að með breytingunni væri farið yfir þau mörk sem löggjafanum væru 

sett um afturvirkni laga. Þeir gerðu athugasemdir við það að breytt yrði réttaráhrifum þeirra 

löggerninga sem til væru og í því fælist afturvirknin. Meta þyrfti kröfu með þeim reglum er 

giltu þegar til hennar var stofnað. Með nýrri tilhögun, það er að segja að fyrningarfrestur 

krafna í þrotabúum yrði styttur í tvö ár, nema styttri fyrningartími væri eftir, væri verið að 

ganga á stjórnarskrárvarinn eignarrétt kröfuhafa sem ekki ætti að vera skertur án bóta með 

afturvirkri og íþyngjandi löggjöf. Fyrsti minnihluti nefndarinnar benti jafnframt á að í 72. gr. 

stjórnarskrárinnar væru heimildir löggjafans til að hagga við fjárhagslegum hagsmunum sem 

stofnað var til fyrir gildistöku laga, mjög takmarkaðar. Þessu var löggjafinn ekki sammála og 

taldi þetta í lagi að vissum skilyrðum uppfylltum og var frumvarpinu því ekki breytt þrátt fyrir 

þessa athugasemd. 

Í fyrrgreindu nefndaráliti 1. minnihluta er jafnframt bent á dómafordæmi frá 2010 þar sem 

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að lögum yrði ekki beitt með afturvirkum hætti þar 

sem það væri andstætt stjórnarskrá.
62

 Jafnframt vöktu þeir athygli á því að ekki væri fordæmi 

fyrir sérreglu um fyrningarfrest annars staðar á Norðurlöndunum og því væri um íslenska 

sérreglu að ræða og töldu það vera varhugavert vegna þeirra nauðsynjar að réttindi kröfuhafa 

og skuldara væru sambærileg milli þeirra landa sem við berum okkur saman við.
63

 

Eins og áður sagði ber þrotamaðurinn sjálfur ábyrgð á skuldbindingum sínum sem fást ekki 

greiddar við gjaldþrotaskiptin. Við skiptalok hefst nýr fyrningarfrestur krafna svo framarlega 

sem krafan hafi verið viðurkennd við skiptin en við þann dag sem henni var lýst, ef hún fékkst 

ekki viðurkennd. Því til staðfestingar má benda á dóm Hæstaréttar frá 21. september 2000 á 

bls. 2819 í dómasafni.þar sem málsatvik voru á þá leið að bú skuldarans var tekið til 

gjaldþrotaskipta í nóvember 1995 og lýsti Gjaldheimtan kröfu við skiptin þann 8. janúar 1996 

vegna opinberra gjalda meðal annars vegna gjaldársins 1995. Skiptastjóri tók ekki afstöðu til 
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 Í nefndaráliti 1. minnihluta allsherjarnefndar er einungis vísað í nýlegt dómafordæmi, án þess að tilgreina 
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viðurkenningar lýstra krafna, sbr. 1. mgr. 119. gr. laga nr. 21/1991 þar sem hann taldi ljóst að 

þær yrðu ekki greiddar og lauk skiptum á þrotabúi skuldarans í mars 1996 án þess að greitt 

væri upp í lýstar kröfur. Þremur árum síðar endurákvarðaði skattstjóri opinber gjöld 

skuldarans vegna gjaldáranna 1994, 1995 og 1996 að beiðni skuldarans sjálfs. Þá hafði verið 

greitt inn á gjaldaskuldina í þrígang það sama ár. Ári síðar leitaði tollstjóri fjárnáms hjá 

skuldaranum fyrir ógreiddum opinberum gjöldum vegna gjaldáranna 1999, 1998 og 1995. 

Skuldarinn mótmælti fjárnámi vegna ársins 1995 þar sem hann taldi skuldina fyrnda. Þó kröfu 

Gjaldheimtunnar hafði verið lýst við gjaldþrotaskipti á búi skuldarans, sbr. 2. mgr. 165. gr. 

laga nr. 21/1991, og fyrning hennar því rofin, þá hafði skiptastjóri ekki tekið afstöðu til 

viðurkenningar kröfunnar. Vegna þess hafi nýr fyrningarfrestur byrjað að líða gagnvart 

kröfuhafanum þann dag sem kröfunni var lýst. Var því fjögurra ára fyrningarfrestur liðinn 

þegar beiðni um fjárnám barst sýslumanni í febrúar 2000 samkvæmt þágildandi lögum nr. 

14/1905. Lyktir málsins voru á þá leið að fyrningarfrestur umdeildu kröfunnar hefði verið frá 

þeim degi sem kröfunni var lýst í búið þar sem hún fékkst ekki viðurkennd við 

gjaldþrotaskiptin. Í dómnum er áréttað enn frekar að ef kröfu hefur verið lýst við 

gjaldþrotaskiptin og ekki fengist greidd við þau er fyrningu hennar slitið gagnvart 

þrotamanninum og byrjar nýr fyrningarfrestur að líða á þeim degi sem skiptunum er lokið, ef 

krafan var viðurkennd, en ella á þeim degi sem kröfunni var lýst. Bar því af þeirri ástæðu að 

fallast á kröfu varnaraðila að ákvörðun sýslumanns að láta hina kærðu aðfarargerð halda 

áfram, var staðfest. 

Eins og áður sagði er í nýrri 3. mgr. 165. gr. GÞL ákvæði um hvernig hægt er að viðhalda 

kröfum við lok gjaldþrotaskipta. Felst sú regla í takmörkun frá meginreglu laga nr. 150/2007, 

um fyrningu kröfuréttinda. Í ákvæðinu kemur fram að fyrning krafna samkvæmt 2. mgr. 165. 

gr. GÞL verði aðeins slitið á ný með dómi. Til þess þarf kröfuhafi að höfða mál innan 

fyrningarfrestsins á hendur þrotamanninum og fá dóm þess efnis að fyrningu verði slitið. 

Kröfuhafinn þarf þó að sýna fram á ákveðin atriði við slíka málshöfðun, t.d. að hann hafi 

þessa fyrrgreindu sérstöku hagsmuni af því að slíta aftur fyrningunni og einnig að möguleiki 

sé til þess að krafan verði greidd á nýjum fyrningartíma. Ef fyrning fæst rofin við slíka 

málshöfðun, fer fyrning kröfunnar í framhaldinu eftir reglum laga um fyrningu kröfuréttinda, 

nr. 150/2007. Er það lagt í hendur dómstóla að finna út hvort um slíka sérstaka hagsmuni sé 

að ræða. Heimildin til að höfða mál á grundvelli reglunnar er eins og sjá má, mjög þröng. Í 3. 

mgr. 165. gr. GÞL kemur fram regla um að ef kröfuhafi hefur fengið tryggingarréttindi fyrir 

kröfu sinni í eign þrotamannsins áður en frestur samkvæmt 2. mgr. var á enda, fyrnist krafa 
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hans ekki að því leyti sem fullnusta fæst á henni á síðari stigum vegna 

tryggingarréttindanna.
64

 Þessi regla er ný í lögunum og á sér ekki hliðstæðu. Reglan á einnig 

við um kröfur þar sem gjaldþrotaskipti voru hafin, en ekki enn lokið við gildistöku laganna. 

Ef skiptum á þrotabúi var lokið fyrir gildistökuna fyrnast þær kröfur sem ekki fengust 

greiddar á tveimur árum frá gildistökunni nema um styttri fyrningafrest sé að ræða á 

kröfunum. Fyrningu þeirra krafna verður jafnframt ekki slitið nema með dómi líkt og kveðið 

er á um í nýju lagagreininni.
65
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8. Samantekt og lokaorð 

Hér að framan hefur verið reynt að varpa ljósi á hvað hinir ýmsu undanfarar gjaldþrots fela í 

sér, sem og að leggja sérstaka áherslu á gjaldþrotaskiptin sjálf, ferli þeirra og réttaráhrif. 

Reynt hefur verið að útskýra ítarlega breytingu þá er lög nr. 142/2010 fólu í sér.  

Breytingin á fyrningarfresti krafna og endurskoðun reglna um rof fyrningar eftir gjaldþrot 

hefur það markmið að gefa gjaldþrota einstaklingum, tækifæri til að byrja upp á nýtt innan 

þess sem löggjafinn taldi vera hæfilegan tíma. Með því að stytta fyrningarfrest á þeim kröfum 

eða þeim hluta krafna sem ekki fást greiddar við gjaldþrotaskipti, í tvö ár hefur verið reynt að 

gera það auðveldara fyrir einstaklinga í miklum fjárhagserfiðleikum að fara gjaldþrotaleiðina. 

Fyrir gildistökuna var auðveldara fyrir kröfuhafa að viðhalda kröfum sínum með því að rjúfa 

fyrningu. Virðist vilji löggjafans hafa verið að skuldarinn ætti að geta verið svo til laus allra 

mála eftir tvö ár og gæti þá byrjað nýtt fjárhagslega ábyrgt líf með hreint borð þrátt fyrir að 

misjafnt sé af hverju greiðsluerfiðleikarnir stafi.  

Lagabreytingin hefur áhrif á þær kröfur sem voru til staðar fyrir lagabreytinguna. Í 2. gr. laga 

nr. 142/2010 segir að ef skiptum á þrotabúi hafi verið lokið fyrir gildistöku laganna fyrnist 

þær kröfur, sem þar fengust ekki greiddar og ekki eru fyrndar, á tveimur árum frá gildistöku 

laganna, nema skemmri tími standi eftir af fyrningarfrestinum. Fyrningu þessara krafna verður 

aðeins slitið eftir nýjum reglum 2. og 3. mgr. 165. gr. GÞL. Breytingin sem lög nr. 142/2010 

fólu í sér, á því líka við um kröfur sem ekki fengust greiddar við gjaldþrot sem lauk áður en 

lögin tóku gildi en getur samt ekki valdið því að fyrningartíminn lengist frá því sem fyrir var. 

Líklegt er að breytingin valdi því að lánveitendur verði meira varir um sig í útlánum eftir 

hrunið og gildistöku laganna þar sem ferlið til að losa sig undan skuldunum, ef um verulega 

greiðsluerfiðleika er að ræða, tekur nú styttri tíma en áður þar sem reynt hefur verið að rýmka 

um fyrir skuldaranum og þrengja heimildir lánardrottinsins til að geta viðhaldið kröfum sínum 

þar sem skilyrðin fyrir því að rjúfa fyrningu eru þröng. Vilji lánardrottinn viðhalda kröfunni 

lengur þarf hann að höfða mál til þess að fá fyrningu rofið og er þá í þeirri stöðu að þurfa að 

sanna að hann hafi sérstaka hagsmuni af því að rjúfa fyrningu og að fullnusta kröfunnar náist 

hugsanlega á nýjum fyrningartíma, sem fer þá eftir reglum laga um fyrningu kröfuréttinda, nr. 

150/2007. Er hlutverk þeirra að ná að sýna fram á þessa sérstöku hagsmuni sem kveðið er á 

um í lögum og lagt í hendur dómstóla að finna út úr því hvort um slíka hagsmuni sé að ræða. 

Heimildin til að höfða mál á grundvelli 165. gr. laganna er mjög þröng og því ekki gott að sjá 

nákvæmlega hvar mörkin munu liggja. Hver reynslan verður af þessari breytingu er ekki svo 

auðvelt að sjá fyrir.  
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Ekki hafa fundist dómar sem reyna á ákvæði 2. og 3. mgr. 165. gr. GÞL. Þar sem skilyrðin 

fyrir málshöfðun á grundvelli þessarar greina  er eins og áður sagði mjög þröng verður 

áhugavert að sjá hvort reyna muni á þau fyrir dómstólum í framtíðinni.  
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