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Útdráttur 

Markmið ritgerðar þessarar er að gera grein fyrir meginreglunni um jafnræði kröfuhafa við 
gjaldþrotaskipti. Leitast er við að fjalla með gagnrýnum hætti um þau ákvæði laga um 
gjaldþrotaskipti sem eru til þess fallin að tryggja jafnræði kröfuhafa sem og þau ákvæði sem 
fela í sér undantekningar frá meginreglunni. Þá eru þær breytingar sem hafa orðið á lögum 
sem gilda um réttarsviðið skoðaðar í samhengi við meginregluna, allt frá því að lög um skipti 
á dánarbúum og félagsbúum, o.fl. litu dagsins ljós árið 1878. 

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að í öðrum kafla er fjallað almennt um 
gjaldþrotaskiptarétt, þ.e. farið er yfir upphaf og skilyrði gjaldþrotaskipta og hvaða réttaráhrif 
gjaldþrotaskipti hafa. Þá er fjallað um helstu hugtökin sem lesandi þarf að kunna skil á við 
lestur ritgerðarinnar og þau útskýrð. Umfjöllun ritgerðarinnar byggist í meginatriðum á 
skrifum fræðimanna og dómaframkvæmd Hæstaréttar. 

Þriðji kafli ritgerðarinnar hefst á almennri umfjöllun um meginregluna um jafnræði kröfuhafa.  
Í fyrsta undirkafla kaflans er farið yfir skuldaröð gjaldþrotaskiptaréttar. Í fyrsta lagi er farið í 
umfjöllun um uppruna og sögu skuldaraðarinnar og í öðru lagi er með ítarlegum hætti gerð 
grein fyrir þeim ákvæðum laga nr. 21/1991 sem fjalla um rétthæð krafna. Þá er skilyrðum 
skuldajafnaðar við gjaldþrotaskipti gerð greinargóð skil í þessum hluta kaflans.  

Annar undirkafli þriðja kafla fjallar um þær reglur sem gilda um riftun á ráðstöfunum 
þrotamanns. Fyrst er farið yfir uppruna og sögu riftunarreglna við gjaldþrotaskipti í íslenskri 
réttarframkvæmd, þar á eftir er almenn umfjöllun um riftunarreglur gjaldþrotalaga og síðan 
er farið ítarlega yfir helstu ákvæði XX. kafla laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. 

Í fjórða kafla eru þau ákvæði sem fjallað er um í ritgerðinni sem tengjast meginreglunni um 
jafnræði kröfuhafa borin saman við sambærileg ákvæði í norskum og dönskum lögum. Miðar 
kaflinn að því að leiða í ljós hvort áherslur lagasetninga í Noregi og/eða Danmörku miða að 
því að tryggja jafnræði kröfuhafa við gjaldþrotaskipti í meiri eða minni mæli en gert er hér á 
landi. 

Niðurstaða ritgerðarinnar er að skuldaröð gjaldþrotaskiptalaga er ekki til þess fallin að 
mismuna kröfuhöfum á óréttmætan hátt, enda njóta þeir kröfuhafar sem skipast í sama flokk 
skuldaraðarinnar jafnræðis við úthlutun og eru réttmæt sjónarmið fyrir því að vissir kröfuhafar 
njóta forgangs umfram aðra við úthlutun.  

Þá er komist að þeirri niðurstöðu í ritgerðinni að það að afnema hin huglægu skilyrði sem fram 
koma í vissum riftunarreglum gjaldþrotaskiptalaga myndi leiða til einföldunar á meðferð 
riftunarkrafna og tryggja jafnræði kröfuhafa við gjaldþrotaskipti enn betur en gert er í dag.  
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Abstract 

The purpose of this thesis is to discuss the principle of creditor equality in bankruptcy law, i.e. 
that all creditors shall stand on equal footing. A substantial part of the thesis is based on 
scholarly publications and Icelandic Supreme Court cases.  

The main goal is to examine and explain the principle of creditor equality and to discuss the 
provisions of Bankruptcy Act no. 21/1991, which are intended to ensure creditor equality. 
Furthermore, changes that have been made to the law within the field of bankruptcy will be 
looked at in the context of the principle, since the laws on asset distribution of the estates of 
deceased persons, communal farms and more, appeared in 1878.  

The start of bankruptcy proceedings and the conditions of bankruptcy and its legal effects are 
the topics of the second chapter of the thesis. The main terminology in the thesis is also 
explained in this chapter, so the reader can get a better understanding of the subject. 

In the third chapter, the principle of creditor equality is discussed in general terms. In the first 
subchapter, creditor priority in the Bankruptcy Act is reviewed, firstly by discussing the origin 
and history of creditor priority and secondly, by discussing the provisions of Act no. 21/1991 
which refers to the order of priority. Furthermore, the conditions for setoffs in bankruptcy 
proceedings are examined.       

In the second subchapter of the third chapter, the rescission rules of bankruptcy proceedings 
will be looked at. Firstly, the origin and history of rulings in bankruptcy proceedings in 
Icelandic courts are reviewed, following a general analysis of the the rescission rules in 
bankruptcy law and finally the major provisions of chapter XX of Act no. 21/1991 are 
examined.  

In the fourth chapter, the provisions regarding creditor equality which is discussed in the 
thesis, are compared to similar provisions in Danish and Norwegian law. The goal of the 
chapter is to find out whether the purpose of bankruptcy law in Denmark and/or Norway is 
to ensure creditors' rights in bankruptcy proceedings to a greater or lesser extent compared 
to Icelandic law.  

The thesis conclusion is that the creditor priority in the Bankruptcy Act no. 91/1991 does not 
discriminate creditors in an unjustified way. Secondly, it´s concluded that by repealing the 
subjective preconditions in certain rescission rules in bankruptcy law, it would lead to 
simplification of the treatment of rescission claims and ensure the non-discrimination of 
creditors in bankruptcy proceedings to a greater extent. 
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Formáli 

Í meistaranámi mínu við Háskólann í Reykjavík sótti ég áfangann Skuldaskilarétt. Áfanginn 

vakti áhuga minn á réttarframkvæmd gjaldþrotaskiptaréttar og eftir að hafa kynnt mér 

undirstöðuatriði réttarsviðsins í áfanganum vildi ég læra enn meira um réttarsviðið. Þar sem 

gjaldþrotaskipti eru fullnustugerð allra lánardrottna þrotamanns í sameiningu og fara fyrst og 

fremst fram í þágu lánardrottna þrotamanns vakti meginreglan um jafnræði kröfuhafa 

sérstaka athygli mína. Varð mér fljótlega ljóst að fræðileg umfjöllun um meginregluna er af 

skornum skammti. Því taldi ég það liggja beinast við að skrifa ritgerð sem hefur það að 

markmiði að útskýra vægi meginreglunnar um jafnræði kröfuhafa og gildi hennar í íslenskum 

rétti betur en áður hafði verið gert. 

Ég leitaði til Valgerðar Dísar Valdimarsdóttur, hæstaréttarlögmanns, sem kennt hefur 

námskeið um réttarsviðið við Háskólann í Reykjavík, og ráðfærði mig við hana um efnið. Henni 

leist vel á ritgerðarefnið og tók að sér að leiðbeina mér við skrifin.  

Að þessu sögðu vil ég þakka Valgerði Dís Valdimarsdóttur hæstaréttarlögmanni fyrir góða 

leiðsögn og gott samstarf við gerð ritgerðarinnar. 
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1. Inngangur. 

Gjaldþrot fyrirtækja og einstaklinga eru tíð hér á landi eins og í öðrum löndum. Ekki er 

óalgengt að sjá fréttaflutning af því að skiptum á þrotabúi sé lokið og að lítill hluti krafna hafi 

fengist greiddur. Í fréttaflutningi Viðskiptablaðsins af skiptalokum á þrotabúi Leikbæjar ehf. 

kom fram að lýstar kröfur í þrotabúið hafi numið kr. 168.756.252 en aðeins fengust kr. 

3.019.872 úthlutað við skiptin. Lýstar forgangskröfur í búið voru kr. 5.795.187 og fengust því 

52,11% forgangskrafna greiddar, en ekkert fékkst greitt upp í almennar eða eftirstæðar kröfur 

upp á samtals 168.756.252 krónur.1 Ástæðan fyrir því að ég fjalla um fréttaflutning af 

skiptalokum þrotabús Leikbæjar ehf. er sú að mikilvægt er að lesandi ritgerðar þessarar átti 

sig á því hversu mikla hagsmuni kröfuhafar þrotabús hafa af því hvernig kröfum þeirra er 

skipað í skuldaröð þrotabúsins, því í flestum tilfellum fá almennir kröfuhafar lítið sem ekkert 

greitt upp í kröfur sínar, á meðan kröfuhafar sem njóta forgangs við gjaldþrotaskiptin geta 

fengið meirihluta krafna sinna greiddar frá búinu. Þegar ofangreint dæmi af skiptalokum 

þrotabús Leikbæjar ehf. er skoðað er einnig eðlilegt að lesandi velti því fyrir sér hvort 

skuldaröðin feli í sér alvarlega mismunun á stöðu kröfuhafa, enda fær tiltekinn hluti kröfuhafa 

rúmlega helming krafna sinna greiddar á meðan stærsti hluti kröfuhafa fær engan hluta krafna 

sinna greiddar. Í ritgerðinni mun ég leita svara við þeirri spurningu.  

Í ritgerðinni verður réttarsvið gjaldþrotaskiptaréttar á Íslandi rannsakað með sérstakri 

áherslu á reglur sem tengjast meginreglunni um jafnræði kröfuhafa við gjaldþrotaskipti. Ég 

mun leitast við að fjalla með gagnrýnum hætti um þau ákvæði laga um gjaldþrotaskipti o.fl. 

nr. 21/1991 sem eiga að vera til þess fallin að tryggja jafnræði kröfuhafa og skoða hvaða 

breytingar hafa verið gerðar á gjaldþrotaskiptalögum í því samhengi, allt frá því að fyrstu lögin 

sem mæltu fyrir um skipti á þrotabúum litu dagsins ljós hér á landi árið 1894. Þá verður fjallað 

um ákvæði norsku og dönsku gjaldþrotalaganna og skoðað hvort lagasetning nágrannalanda 

okkar er frábrugðin þeirri íslensku þegar kemur að því að tryggja jafnræði kröfuhafa við 

gjaldþrotaskipti. Í lok ritgerðarinnar mun ég nefna hugmyndir sem urðu til við 

ritgerðarsmíðina um breytingar sem kann að mega gera á lögum um gjaldþrotaskipti sem 

væru til þess fallnar að tryggja jafnræði kröfuhafa við gjaldþrotaskipti enn frekar. Rakin verður 

                                                           
1 Hörður Kristjánsson, “Gjaldþrot Leikbæjar ehf.: Ekkert fékkst upp í 169 milljóna króna kröfur” Viðskiptablaðið  
<http://www.vb.is/frettir/gjaldrot-leikbjar-ehf-ekkert-fekkst-upp-i-169-mill/58231/?q=A> skoðað 12. apríl 
2019. 
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dómaframkvæmd og farið verður yfir umfjöllun fræðimanna um efnið en umfjöllun 

fræðimanna hér á landi um meginregluna um jafnræði kröfuhafa er af skornum skammti. 

Umfjöllunin mun þó að mestu leyti styðjast við ritrýndar fræðigreinar Viðars Más 

Matthíassonar og Markúsar Sigurbjörnssonar, auk rita Stefáns Más Stefánssonar og Ásu 

Ólafsdóttur. Stór hluti fer í umfjöllun um þær undantekningar frá meginreglunni um jafnræði 

kröfuhafa við gjaldþrotaskipti sem fram koma í lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. en ekki verður 

hjá því komist að fjalla ítarlega um þessar undantekningar þar sem án þess er ómögulegt að 

gera meginreglunni um jafnræði kröfuhafa við gjaldþrotaskipti skil. Ég vonast eftir því að 

ritgerðin veiti innsýn í áðurnefnda meginreglu og að ritgerðin muni auka skilning lesenda á 

þeim ástæðum sem eru að baki ýmsum reglum gþl. og hvers vegna löggjafinn hefur með 

lagasetningu talið réttmætt að lögfesta viðamiklar undantekningar frá meginreglunni. 

Eins og gefur að skilja gefst hér ekki færi á að fjalla um allar reglur gjaldþrotaskiptaréttar 

og þurfti ég því að afmarka efnissvið ritgerðinnar með ákveðnum hætti. Í ritgerðinni verður 

lítið sem ekkert fjallað um ákvæði laga er varða greiðslustöðvun og nauðasamninga, þó að 

meginreglan gildi að sjálfsögðu einnig um þau réttarúrræði, sbr. t.d. heimild 3.-5. mgr. 29. gr. 

laga um gjaldþrotaskipti o.fl. til að víkja frá meginreglunni við nauðasamninga. Segja má að 

ritgerðin skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta lagi er fjallað með almennum hætti um gjaldþrotaskipti 

og meginregluna um jafnræði kröfuhafa við gjaldþrotaskipti. Í öðru lagi er fjallað um rétthæð 

krafna við gjaldþrotaskipti og í þriðja og síðasta lagi er ítarleg umfjöllun um riftunarreglur 

gjaldþrotalaganna.  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er eftirfarandi:  

Hvað felst í jafnræðisreglu gjaldþrotaskiptaréttar? Hvaða sjónarmið búa að baki reglunni, 

hverjar eru undantekningarnar og er breytinga þörf í íslenskum rétti? 
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2. Almennt um gjaldþrotaskipti. 

Í kafla þessum verður skýrt hvað felst í gjaldþrotaskiptum, hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir 

hendi svo hægt sé að krefjast gjaldþrotaskipta og hver séu réttaráhrif þeirra. Þá verða þau 

hugtök útskýrð sem nauðsynlegt er að kunna skil á við lestur ritgerðarinnar.  

 

2.1  Hugtakið gjaldþrotaskipti 

Hugtakið gjaldþrotaskipti er notað um fullnustugerð, sem hefst við uppkvaðningu 

dómsúrskurðar um gjaldþrotaskipti. Reglur laga um gjaldþrotaskipti og fleira nr. 21/1991, 

einkum 72. gr., leiða til þess að við uppkvaðningu dómsúrskurðar verður til sjálfstæð persóna 

að lögum, þrotabú, sem tekur við réttindum og skyldum þrotamannsins og lýtur stjórn 

skiptastjóra með þátttöku lánardrottna.2 Lög um gjaldþrotaskipti (hér eftir gþl.) eiga að tryggja 

lánadrottnum visst jafnræði sem birtist með ýmsum hætti í lögunum, með annars þannig að 

lánardrottnar skulu fá greiðslur af andvirði eigna búsins eftir vissum hlutlægum reglum um 

skuldaröð.3 Orsakir gjaldþrots felast í vangetu skuldarans til þess að standa við fjárhagslegar 

skuldbindingar sínar. Vangeta hans getur birst með ýmsum hætti, en í lögum um 

gjaldþrotaskipti o.fl. er miðað við, að það gerist annað hvort vegna þess að hann sé 

ógreiðslufær eða að skuldir hans séu meiri en eignir, eða vegna þess að hvort tveggja á við.4 

Rétt er í upphafi að greina á milli fullnustugerðar einstaks lánardrottins, sérstakrar 

fullnustugerðar, og fullnustugerðar þeirra allra í sameiningu, sameiginlegrar fullnustugerðar, 

en gjaldþrotaskipti fara fyrst og fremst fram í þágu lánardrottna þrotamanns.5 

Gjaldþrotaskipti eru fullnustugerð allra lánardrottna í sameiningu, þ.e. almenn skuldaskil 

skuldunauts í eins konar lögsóknarformi. Í sameiginlegri fullnustugerð felst að bú skuldara er 

tekið til gjaldþrotaskipta eða að dánarbúi skuldara sé skipt opinberum skiptum sem 

skuldafrágöngubúi.6 Sérstök fullnustugerð getur leitt beint til fullnustu, t.d. ef peningar finnast 

hjá gerðarþola við fjárnám. Við þær aðstæður að skuldari á ekki fyrir skuldum, þ.e. hann er 

ógjaldfær, getur sérstök fullnustugerð eins lánardrottins leitt til þess að aðrir lánardrottnar, 

                                                           
2 Markús Sigurbjörnsson, Gjaldþrotaskipti ofl.: Handbók (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1992) 176. 
3 Stefán Már Stefánsson. Íslenskur Gjaldþrotaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag, 1982) 5. 
4 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 22. 
5 Sama heimild 18. 
6 Markús Sigurbjörnsson, Skuldaröðin við gjaldþrotaskipti og skipti skuldafrágöngubúa. (1988) 3-4 Úlfljótur 
Tímarit laganema 219-220. 
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sem á eftir koma, fá ekkert upp í kröfur sínar því að við sérstakar fullnustugerðir eru 

lánardrottnar einungis að tryggja sinn eigin rétt en ekki rétt annarra lánardrottna. Leiðir þetta 

í mörgum tilvikum til ósanngjarnrar og tilviljunarkenndrar niðurstöðu um réttarstöðu 

lánardrottnanna enda velta sérstakar fullnustugerðir í öllu leyti á því að vera fyrstur í 

kapphlaupinu um að koma fram aðfarargerð. Aðrir lánardrottnar sem af einhverjum ástæðum 

taka ekki eða vilja ekki taka þátt í þessu kapphlaupi verða harðar úti. Ógjaldfærni skuldara 

getur líka ýtt undir freistingar til að ívilna ákveðnum lánardrottnum á kostnað annarra og sem 

dæmi getur skuldari bent vissum lánardrottnum á að ráðlegt sé að framkvæma fullnustugerð. 

Þá er ljóst að þegar skuldari er ógjaldfær eykst hætta á því að hann reyni að skjóta undan 

eignum sínum með gjöfum, málamyndagerningum og öðrum áþekkum hætti. Ef skuldari 

ræður ekki við skuldbindingar sínar, þegar kröfuhafi leitast við að fá fullnustu kröfu sinnar á 

hendur honum með sérstakri fullnustugerð, þá er markmiðið að fá handhafa opinbers valds 

til að knýja skuldarann til efnda á þeirri tilteknu kröfu.7 Leiðir þetta af því að ekki er ólíklegt 

að skuldari reyni að haga ráðstöfunum sínum þannig að fjármunir félagsins komi honum 

sjálfum, eða aðilum honum tengdum, til góðs síðar meir með einhverjum hætti. Sérstakar 

reglur gþl. eiga að sporna gegn slíkri óréttlátri eignatilfærslu, og þ.á.m. ákvæði laganna sem 

fela í sér tilmæli um sameiginlega fullnustugerð í þágu allra lánardrottna tiltekins skuldara8. 

Grunnreglan við sameiginlegar fullnustugerðir er sú að allir kröfuhafar fái í senn jafna 

fullnustu af þeim verðmætum sem fyrir hendi eru, hvort sem verðmætin nægi til fullra efnda 

skuldbindinga eða einungis til efnda að hluta. Njóta því allir kröfuhafar að meginreglunni til 

jafnréttis til fullnustu af öllum eignum skuldara. Þrátt fyrir að grunnregla þessi sé við gildi við 

sameiginlegar fullnustugerðir hefur lengi verið talið ómögulegt að henni sé fylgt til fullnaðar. 

Skýringar á því eru margþættar. Í fyrsta lagi er ekki fært með sameiginlegri fullnustugerð á 

hendur skuldara að skerða eignarréttindi þriðja manns, sem kann vegna beins eignarréttar að 

eiga tilkall til umráða yfir hlut í vörslum skuldara eða tilkall til fullnustu á peningakröfu af 

andvirði hlutar vegna beins eignarréttar að honum. Því hefur verið talið, bæði í 

fræðikenningum og við skýringu réttarreglna, að slíkir kröfuhafar standi utan sameiginlegrar 

fullnustugerðar og eru þeir kröfuhafar sem hafa stöðu utan skuldaraðar almennt nefndir 

sértökumenn. Í öðru lagi hefur verið viðurkennt í lögum nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti að 

                                                           
7 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 18. 
8 Stefán Már Stefánsson, Íslenskur Gjaldþrotaskiptaréttur  (Hið íslenska bókmenntafélag 1982) 2-3. 
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réttmætt sé að raska að nokkru leyti jafnræði þeirra kröfuhafa, sem hlut eiga að sameiginlegri 

fullnustugerð, þannig að einhverjir þeirra njóti forgangs til fullnustu umfram aðra, einkum 

með tilliti til hvernig kröfur þeirra hafa orðið til. Hafa þessi frávik frá jafnræðisreglunni leitt til 

þess að til hafa orðið lögfestar reglur um skuldaröð við sameiginlegar fullnustugerðir.  

Segja má að reglur um skuldaröð séu á vissan hátt lögbundin frávik frá grunnreglunni um 

jafnræði kröfuhafa, sem hafa í för með sér að kröfuhöfum er mismunað eftir því hvaðan krafa 

hvers og eins er upprunnin eða af hvaða tilefni hún hefur skapast. Kemur þetta fram með 

þeim hætti, að lög mæla ýmist fyrir um að vissar kröfur njóti forgangs til fullnustu 

(forgangskröfur) eða þau kveða á um að vissar kröfur standi öðrum að baki (eftirstæðar 

kröfur). Að öðru leyti er byggt á meginreglunni um jafnræði kröfuhafa, þ.e. að þær kröfur, sem 

ekki eru skipaðar á sérstökum stað í skuldaröð samkvæmt lögum, standa allar jafnar að 

rétthæð sem svokallaðar almennar kröfur.9 

  

                                                           
9 Markús Sigurbjörnsson, „Skuldaröðin við gjaldþrotaskipti og skipti skuldafrágöngubúa“ (1988) 3-4 Úlfljótur 
Tímarit 219-220. 
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2.2  Upphaf og skilyrði gjaldþrotaskipta 

Í 4. þætti gþl. koma fram reglur um gjaldþrotaskiptin sjálf. Samkvæmt 72. gr. gþl. er 

þrotabúið sjálfstæð lögpersóna sem tekur við réttindum og skyldum þrotamanns og lýtur 

lögpersónan stjórn sérstaklega skipaðs skiptastjóra. Hlutverk skiptastjóra er að annast 

framkvæmd gjaldþrotaskiptanna. Sú framkvæmd felst í meginatriðum annars vegar í því að 

ná saman eignum búsins og koma þeim í verð og hins vegar að fá leyst úr um réttindi annarra 

á hendur búinu. Að endingu er það markmið gjaldþrotaskipta að slíta tilvist þrotabúsins með 

því að greiða kröfuhöfum andvirði eigna þess að því marki sem það nægir til greiðslu til þeirra. 

Skiptastjórinn fer í vissum efnum einn með forræði hagsmuna þrotabúsins, til dæmis þegar 

hann gætir hagsmuna þess gagnvart kröfuhöfum á hendur því, en kröfuhafar geta þó átt 

nokkur afskipti af ákvörðunartöku um hagsmuni búsins, til dæmis þegar kemur að ráðstöfun 

eigna.10 

 

2.2.1 Skuldari krefst þess sjálfur að bú hans sé tekið til gjaldþrotaskipta 

Ef skuldari getur ekki staðið í fullum skilum við lánardrottna sína, þegar kröfur þeirra falla 

í gjalddaga og ekki verður talið sennilegt að þessir greiðsluörðugleikar líði hjá innan skamms, 

getur hann samkvæmt 64. gr. gþl. krafist þess sjálfur, að bú hans verði tekið til 

gjaldþrotaskipta. Skuldari sem ætlar að krefjast gjaldþrotaskipta á búi sínu verður að sýna 

fram á að fjárhagsstaða sín sé slík sem lýst er í 64. gr. gþl. á sama hátt og kröfuhafi sem leitar 

fullnustugerðar á hendur honum verður að gera.11 

 

2.2.2 Lánardrottinn krefst gjaldþrotaskipta á búi skuldara 

Í 65. gr. gþl. koma fram þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi svo að lánardrottinn 

geti krafist gjaldþrotaskipta á búi skuldara. Ákvæðið gerir greinarmun á tvenns konar 

aðstæðum þar sem skilyrði til gjaldþrotaskipta eru fyrir hendi.12 Annars vegar getur 

lánardrottinn krafist gjaldþrotaskipta á búi skuldara á grundvelli ógjaldfærni skuldara og hins 

vegar á grundvelli landflótta eða hvarfs skuldara. 

 

                                                           
10 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 104. 
11 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 105 
12 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 107 
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2.2.3 Trygging fyrir skiptakostnaði 

Frekari skilyrði fyrir gjaldþrotaskiptum en þau sem fram koma í 64. og 65. gr. gþl., koma 

fram í 2. mgr. 67. gr. gþl., þar sem kveðið er á um að ef dómari telur ekki sýnt af kröfu um 

gjaldþrotaskipti eða gögnum sem fylgja henni að eignir skuldarans muni nægja fyrir kostnaði 

af skiptum, þá ber honum að krefja þann sem leitar gjaldþrotaskiptanna um tryggingu fyrir 

þessum kostnaði áður en krafan verður tekin fyrir á dómþingi. Ef sú trygging er ekki sett 

skoðast krafan um gjaldþrotaskipti afturkölluð samkvæmt 2. mgr. 67. gr. gþl. Í þessu samhengi 

er enginn greinarmunur gerður á því hvort það sé skuldari sjálfur eða lánardrottinn sem krefst 

gjaldþrotaskiptanna og verða þeir því báðir að setja tryggingu fyrir greiðslu skiptakostnaðar 

ef fyrirliggjandi upplýsingar bera ekki með sér að eignir skuldarans nægi a.m.k. fyrir 

kostnaðinum.13 

 

2.2.4 Uppkvaðning úrskurðar um kröfu um gjaldþrotaskipti 

Í 1. mgr. 71. gr. gþl. kemur fram að úrskurð um gjaldþrotaskipti eigi að kveða upp svo 

fljótt sem unnt er, sem skiptir verulegu máli fyrir hagsmuni lánardrottna, því uppkvaðning 

úrskurðar markar þá stund sem réttindi færast til þrotabús frá þrotamanni og þrotamanninum 

verður óheimilt að ráðstafa hagsmunum sínum. Í i.-f. lið 1. mgr. 71. gr. gþl. kemur fram að 

dómari gæti að skilyrðum fyrir gjaldþrotaskiptum af sjálfsdáðum, þótt því hafi ekki verið 

mótmælt að þau skilyrði séu fyrir hendi. Þá verður úrskurðurinn að geyma forsendur líkt og 

dómur, sbr. 4. mgr. 112. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.14 

 

2.2.5 Innköllun og kröfulýsingarfrestur. 

Eitt af fyrstu verkum skiptastjóra eftir skipun hans, skv. 85. gr. gþl. að gefa út og fá birta 

innköllun vegna gjaldþrotaskiptanna. Kröfulýsingarfrestur byrjar að líða við fyrri birtingu 

innköllunarinnar, sbr. 2. mgr. ákvæðisins, og er sá frestur að jafnaði tveir mánuðir. Sá frestur 

sem ákveðinn er fyrir kröfuhafa til að lýsa kröfum sínum í þrotabú og þær takmörkuðu 

undantekningar sem gerðar eru þar á, byggja fyrst og fremst á þeirri meginreglu að allir 

kröfuhafar séu jafnt settir í samskiptum sínum við þrotabúið.15 Samkvæmt 1. mgr. 117. gr. gþl. 

er meginreglan sú, að kröfuhafi verður að lýsa kröfu sinni fyrir skiptastjóra innan 

                                                           
13 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 112. 
14 Ása Ólafsdóttir. Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 123. 
15 Hrd. 20 ágúst 2001 í máli nr. 222/2001. 



8 
 

kröfulýsingarfrests, svo að krafa hans komi til álita við úthlutun úr búinu og samkvæmt 

upphafsorðum 118. gr. gþl. er það meginregla að krafa fellur niður verði henni ekki lýst áður 

en kröfulýsingarfrestur líður. Af því leiðir að allar aðrar heimildir til að framfylgja kröfum eru 

undantekningar frá meginreglunni og verða að eiga sér stoð í lögum. Slíkar heimildir ber að 

túlka með þröngri lögskýringu í samræmi við meginreglur um lögskýringar.  

Óhætt er að segja að meginreglan sé sú að allar þær kröfur sem lýstar er í þrotabú séu 

almennar kröfur. Því þurfa kröfuhafar sem fara fram á að krafa þeirra njóti forgangs við skipti 

að rökstyðja sérstaklega að svo eigi að vera, sbr. dóm Hæstaréttar í málinu nr. 182/2013. 

Hrd. 182/2013. Ágreiningur aðila máls snérist um það hvort krafa sem sóknaraðili lýsti við 

slitameðferð varnaraðila skyldi njóta stöðu sem forgangskrafa samkvæmt 112. gr. laga nr. 21/1991 

við slitameðferð varnaraðila. Enginn ágreiningur var um hvort krafan uppfyllt efnisleg skilyrði þess 

að njóta framangreindrar rétthæðar við slitameðferðina heldur var deilt um hvort að í kröfulýsingu 

sóknaraðila hafi falist krafa um forgangskröfu hans í skuldaröð eins og áskilið er í 2. mgr. 117. gr. 

gþl. Féllst Hæstiréttur á með héraðsdómi að engin rök hafi verið fyrir hendi til þess að telja 

kröfulýsingu sóknaraðila hafa falið í sér kröfu um forgang við slitameðferðina. Var m.a. vísað til 

þess að í réttarframkvæmd hefur ákvæði 2. mgr. 117. gr. verið talið fela í sér skyldu þess sem lýsir 

kröfu í þrotabú til að tilgreina sérstaklega hverrar stöðu hann krefjist að krafan njóti, en geri hann 

það ekki er við það miðað að krafan falli undir 113. gr. laga nr. 21/1991 sem almenn krafa og mat 

dómurinn svo að skylda þessi væri fortakslaus og vísaði í niðurstöðu dóms Hæstaréttar frá 6. 

september 2012 í máli nr. 506/2012 og dóms Hæstaréttar 23. janúar 2013 í máli nr. 763/2012. 

 

Þótt dómstóllinn vísi ekki beinlínis til meginreglunnar um jafnræði kröfuhafa í úrlausn 

sinni, má þó færa rök fyrir því að meginreglan spili stórt hlutverk við úrlausnina enda leiðir 

meginreglan um jafnræði kröfuhafa til þess að krafan telst almenn krafa samkvæmt 113. gr. 

gþl. sé henni lýst án kröfu um tiltekna stöðu í skuldaröð.16 Þá er vert að benda á að skiptastjóri 

hefur ekki heimild til þess að benda kröfuhafa á það að ekki sé tilgreint í kröfulýsingu hverrar 

stöðu sé krafist að krafa njóti í kröfuröð, þ.e. honum er ekki heimilt að benda á þann annmarka 

sem veldur því að kröfulýsingin fullnægi ekki þeim kröfum sem tilgreindar eru í 117. gr. gþl., 

en Hæstiréttur staðfesti með dómi nr. 708/2013 úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur frá 16. 

október 2013 að með slíkri háttsemi væri skiptastjóri gróflega að brjóta gegn reglunni um 

jafnræði kröfuhafa.  

                                                           
16 Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 5. desember 2011 í máli nr. X-318/2011. 
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Þá leiðir af dómi Hæstaréttar í máli nr. 557/2013 að kröfulýsing þarf jafnframt að vera skrifleg 

og er sending kröfulýsingar með rafrænum hætti ekki fullnægjandi sendingarháttur.  

Hrd. 557/2013. Í 2. mgr. 117. gr. laga nr. 21/1991 er svo fyrir mælt að kröfulýsing á hendur 

þrotabúi skuli vera skrifleg. Eins og rökstutt er í hinum kærða úrskurði héraðsdóms ber að skýra 

þennan áskilnað svo að krafa ásamt fylgigögnum verði að berast á pappír innan kröfulýsingarfrests 

á þann stað sem tiltekinn er í innköllun vegna gjaldþrotaskipta, sbr. 4. tölulið 1. mgr. og 2. mgr. 85. 

gr. sömu laga. Samkvæmt því og að virtum dómi Hæstaréttar 26. nóvember 2010 í máli nr. 

619/2010 staðfesti Hæstiréttur úrskurð héraðsdóms þess efnis að hafna kröfum sóknaraðila og 

staðfesta ákvörðun slitastjórnar um að taka kröfu sóknaraðila ekki á kröfuskrá. 

Þau ströngu skilyrði sem gerð eru um form og efni kröfulýsinga hafa þann tilgang að 

tryggja jafnræði kröfuhafa og má sjá af dómaframkvæmd að dómstólar eru ragir við að veita 

undantekningar frá þeim skilyrðum sem lögin mæla fyrir um varðandi form og efni. 

Í 1. mgr. 118. gr. gþl. eru í 6 töluliðum tilteknar þær undantekningar sem eru á 

meginreglunni, þ.e. hvaða atvik þurfa að vera fyrir hendi svo að krafa aðila komist að við skipti 

þrotabús þrátt fyrir að hafa ekki verið lýst fyrir lok kröfulýsingarfrests. Í fyrsta lagi fellur vanlýst 

krafa ekki niður gagnvart búinu ef henni var lýst áður en boðað var til skiptafundar um 

frumvarp til úthlutunar úr búinu og aðrir kröfuhafar veita samþykki fyrir því að hún komist að 

skv. 1. tl. 118. gr. Í öðru lagi fellur vanlýst krafa ekki niður gagnvart búinu hafi kröfuhafinn 

verið búsettur erlendis og honum hafi hvorki verið kunnugt né mátt vera kunnugt um 

gjaldþrotaskiptin, enda hafi kröfunni verið lýst án ástæðulausra tafa og áður en boðað var til 

skiptafundar um frumvarp til úthlutunar úr búinu skv. 2. tl. 118. gr. Í þriðja lagi skal kröfu sem 

höfð er uppi til skuldajafnaðar við kröfu búsins ekki fella niður, séu skilyrði 100. gr. gþl. fyrir 

hendi skv. 3. tl. 118. gr. Í fjórða lagi, kemur fram í 4. tl. 118. gr. að krafa falli ekki niður vegna 

vanlýsingar, sé krafan er um afhendingu á eign eða réttindum í vörslum þrotabús, skv. 109. 

gr. gþl. Í fimmta lagi fellur krafa ekki niður gagnvart þrotabúinu vegna vanlýsingar ef um er að 

ræða kröfu um greiðslu útfararkostnaðar látins þrotamanns, kostnaðar af skiptunum eða ef 

hún hefur orðið til á hendur þrotabúinu eftir uppkvaðningu úrskurðar héraðsdómara um 

gjaldþrotaskipti, skv. 5. tl. 118. gr. Í sjötta lagi verða vanlýsingaráhrif ekki virk sé um að ræða 

kröfu sem raknað hefur við vegna riftunar, sbr. 143. gr. ef henni hefur verið lýst án 

ástæðulausra tafa og áður en boðað hefur verið til skiptafundar um frumvarp til úthlutunar í 

búinu. 
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Þegar innköllunarfrestur er liðinn, skal skiptastjóri semja skrá yfir þær kröfur sem lýst 

hefurverið í búið, og raða þeim niður, ef þess gerist þörf. Skrá þessa leggur skiptastjóri síðan 

fram á skiptafundi, og skulu fylgja með henni þau gögn, sem kröfuhafar hafa lagt fram fyrir 

kröfum sínum.17 

 

2.3  Réttaráhrif gjaldþrotaskipta 

Samkvæmt 1. mgr. 99. gr. gþl. falla allar kröfur á hendur þrotabúi sjálfkrafa í gjalddaga 

við uppkvaðningu úrskurðar um gjaldþrotaskipti, án tillits til fyrri samninga eða ákvarðana um 

gjalddaga eða eftir atvikum réttarreglna sem reynt gæti á í þessum efnum. Ástæðan fyrir 

þessu er m.a. sú að nauðsynlegt er að hafa einn og sama mælikvarða á allar kröfur svo að 

jafnræði milli kröfuhafa sé tryggt.18 

 

2.4  Hugtakið skuldari/þrotamaður 

Í 1. gr. gþl. er gerður greinarmunur á hugtökunum skuldari og þrotamaður. Skuldari, er 

skv. 1. mgr. 1. gr, sá maður, félag eða stofnun sem æskir og fær eftir atvikum heimild til 

greiðslustöðvunar eða til að leita nauðasamnings eða krafist er gjaldþrotaskipta hjá. 

Þrotamaður er hinsvegar, skv. 2. mgr. 1. gr., notað um mann, félag eða stofnun þegar bú 

viðkomandi hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta. 

 

2.5  Hugtakið ógjaldfærni 

Í hugtakinu ógjaldfærni felst, að eignir aðila eru orðnar minni en skuldir, þ.e. aðilinn er 

ekki fær um að standa við fjárhagslegar skuldbindingar sínar.19 

 

2.6  Hugtakið frestdagur 

Hugtakið frestdagur er skilgreint í 2. gr. gþl. sem sá dagur sem héraðsdómara berst beiðni 

um heimild til greiðslustöðvunar eða til að leita nauðasamnings eða krafa um gjaldþrotaskipti. 

                                                           
17 Ólafur Jóhannesson. Skiptaréttur (Hlaðbúð Reykjavíkur 1954) 40. 
18 Stefán Már Stefánsson. Íslenskur Gjaldþrotaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 1982) 115. 
19 Viðar Már Matthíasson. „Riftunarreglur gjaldþrotalaga“ (1988) 3-4 Tímarit lögfræðinga 111. 
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Hugtakið hefur töluverða þýðingu við umfjöllun um meginregluna um jafnræði kröfuhafa við 

gjaldþrotaskipti, enda kemur hugtakið til skoðunar við mat á því hvort rifta skuli ráðstöfunum 

sem skuldari kann að hafa framkvæmt í aðdraganda þess að bú hans var tekið til 

gjaldþrotaskipta eða hann leitaði eftir nauðasamningi, sbr. XX. kafla laganna. Þá er ennfremur 

litið til hugtaksins þegar tekin er afstaða til þess hvort kröfur eigi að njóta forgangs eftir 112. 

gr. gþl. eða hvort krafa falli undir 4. tl. 110. gr. laganna, við heimild til skuldajöfnunar 

samkvæmt 100. gr.20  

 

2.7  Hugtakið nákominn 

Nákomnir aðilar eru þeir aðilar sem tengjast skuldara með tilteknum hætti og um þá geta 

sérreglur átt við sem venjulega eru viðkomandi í óhag miðað við aðra sem ótengdir eru 

skuldara.21 Hugtakið nákomnir var leitt í íslenskan rétt með 2. gr. gjaldþrotalaga nr. 6/1978. 

Víða er vísað í nákomna aðila í gþl. og mæla ákvæði um skuldaröð fyrir um að kröfur þeirra 

sem eru nákomnir þrotamanni njóta ekki sömu réttarstöðu og kröfur þeirra sem ekki eru 

nákomnir. Þá hefur hugtakið sérstaka þýðingu við beitingu riftunarreglna XX. kafla gþl., þar 

sem frestir til að rifta ráðstöfunum þrotamanns, þegar nákomnir hafa notið þeirra, eru 

almennt lengri en þegar aðrir, sem ekki teljast nákomnir, eiga í hlut. Skýra má það þannig að 

ætla má að skuldari leitist við að ívilna þeim, sem eru honum nákomnir, eða a.m.k. gæta þess, 

að gjaldþrot hans valdi þeim engu eða sem minnstu tjóni. Þá má almennt gera ráð fyrir því að 

skuldari geti freistast til að ráðstafa eignum sínum eftir atvikum með málamyndagerningum 

til nákominna, frekar en annarra, til þess að eiga aðgang að þeim síðar.22 Mat á því hverjir 

teljast nákomnir skuldara/þrotamanni hefur töluverð tengsl við meginregluna um jafnræði 

kröfuhafa við gjaldþrotaskipti, enda ljóst að skuldari sem hefur það slæma fjárhagsstöðu að 

allar líkur eru á því að hann fari í gjaldþrot, leiti leiða til þess að verða ekki jafn hart úti og ella. 

Hann má vita að lánardrottnar munu ganga að eignum hans og væri hann ekki sá fyrsti sem 

myndi freistast til þess að grípa til einhverra ráðstafana til að koma eignum undan. Þannig 

getur skuldari hagnýtt sér verðmætin en jafnframt valdið kröfuhöfum hans tjóni þar sem þeir 

                                                           
20 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 14. 
21 Benedikt Bogason, “Um hugtakið nákomnir í gjaldþrotaskiptarétti” (2016) 2 Úlfljótur Tímarit laganema 
(2016) 105. 
22 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 31. 
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geta ekki leitað fullnustu í þeim eignum sem skuldari hefur hagnýtt. Þær ráðstafanir sem 

skuldari grípur til í þessu skyni geta verið málamyndagerningar við þriðja mann og er þá 

gjarnan leitað til einhvers sem er nákominn skuldara. Einnig getur verið að skuldari vilji hygla 

einum lánardrottni umfram aðra og þá ef til vill einhverjum sem er honum nákominn. Að því 

sögðu, þá eru ráðstafanir skuldara gagnvart nákomnum í aðdraganda gjaldþrotaskipta sérlega 

varhugaverðar og jafnframt er hætt við að nákomnir geti haft áhrif á skuldara og hafa þeir 

gjarnan meiri vitneskju um hag hans en aðrir. Eins og nánar er fjallað um í kafla ritgerðarinnar 

um riftunarreglurnar nr. 3.2, þá hefur skiptastjóri heimild til að rifta tilteknum ráðstöfunum 

skuldara í aðdraganda skipta. Er það m.a. gert til þess að leiðrétta mismunum milli kröfuhafa 

svo þeir njóti jafnræðis við skiptin. Þegar einhver nákominn skuldara á í hlut eru skilyrði til að 

rifta ráðstöfun gagnvart honum venjulega rýmri en þau sem gilda er ótengdur aðili á í hlut. Til 

að taka dæmi þá er skilyrði riftunar á gjafagerningi samkvæmt 2. mgr. 131. gr. gþl. að gjöfin 

hafi verið afhent tólf mánuðum fyrir frestdag, en sá frestur er 24 mánuðir þegar um er að 

ræða gjafir til nákominna. Þá er skilyrðið fyrir riftun á óvenjulegum greiðslum skv. 1. mgr. 134. 

gr. gþl. að greiðslan hafi verið innt af hendi á síðustu sex mánuðum fyrir frestdag. Þegar greitt 

er til nákominna er þessi frestur 24 mánuðir, sbr. 2. mgr. ákvæðisins.23 

Í 3. gr. gþl. eru þeir aðilar sem teljast nákomnir þrotamanni tilgreindir í sex liðum. Með 

hugtakinu er átt við þá menn eða lögpersónur sem tengjast skuldara eða þrotamanni á nánar 

tiltekinn veg. Aðili telst nákominn skuldara þegar hann hefur nánar tiltekna stöðu gagnvart 

skuldara og getur sú staða verið komin vegna fjölskyldutengsla, skyldleika eða vegna 

eignarhalds og stjórnunartengsla þegar um lögaðila er að ræða. Þegar lagt er mat á það hvort 

lengja eigi það tímabil sem rifta má ráðstöfunum eftir hlutlægum riftunarreglum XX. kafla gþl. 

hefur löggjafinn talið rétt að það tímabil sé lengra þegar um er að ræða ráðstafanir sem eiga 

sér stað milli nákominna. Ákvæði 3. gr. byggja á því sjónarmiði að hætt er við að þeir sem eru 

nákomnir geti haft áhrif á skuldara og hafi jafnvel meiri vitneskju um hag skuldara en aðrir. 

Því hefur verið talið að löggerningar sem snerta þá séu varhugaverðari en þegar um aðra er 

að ræða og því eru skilyrði til riftunar rýmri þegar nákomnir eiga í hlut. Hugtakið hefur einnig 

þýðingu við mat á rétthæð krafna á hendur þrotabúi, samkvæmt XVII. kafla gþl., sbr. 3. mgr. 

112. gr. laganna.24 

                                                           
23 Benedikt Bogason “Um hugtakið nákomnir í gjaldþrotaskiptarétti” (2016) 2 Úlfljótur Tímarit laganema 109. 
24 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 15. 
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Í 1.-4. tl. 3. gr. er fjallað um þá sem teljast persónulega nákomnir þrotamanni og eru það 

aðilar sem hafa tiltekinn skyldleika við þrotamann eða eru tengdir honum á samskonar hátt. 

1. tl. fjallar um hjón og þá sem búa í óvígðri sambúð, 2. tl. um þá sem eru skyldir í beinan legg 

eða legg til hliðar, 3. tl. fjallar um þá sem tengjast með hjúskap eða óvígðri sambúð með sama 

hætti og í 2. tl. og samkvæmt 4. tl. er maður annars vegar og félag eða stofnun hins vegar 

nákominn þrotamanni, sem hann eða maður honum nákominn á verulegan hluta í.  

Í 5. tl. er fjallað um þá aðila sem teljast hagsmunalega nákomnir þrotamanni. Ákvæðið 

leggur áhrerslu á eignatengsl. Nánar verður komið að því hverjir falla undir ákvæðið seinna í 

ritgerðinni. 

6. tl. mælir fyrir um menn, félög og stofnanir sem eru í sambærilegum tengslum og um 

ræðir í framangreindum töluliðum 1.-5. 
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3. Um meginregluna um jafnræði kröfuhafa við gjaldþrotaskipti 

Í kafla þessum verður fjallað með almennum hætti um meginregluna um jafnræði kröfuhafa 

við gjaldþrotaskipti.  

Eins og áður hefur komið fram eiga gjaldþrotaskipti að tryggja visst jafnræði á milli 

lánardrottna, þannig að hver þeirra fái í sinn hlut það af eignum þrotabús, er honum ber að 

réttri tiltölu, og eftir því sem skuldaröð laga segir til um. Það er jafnan forsenda 

gjaldþrotaskipta að bú skuldunauts hrökkvi ekki fyrir skuldum.25 Þessi regla sem kalla má 

jafnræðisreglu skuldaskilaréttar er meginregla á réttarsviðinu. Meginreglu má skýra sem 

grundvallarreglu á einhverju sviði26. Meginreglan kemur víða fram í gþl. og má telja að hafa 

eigi hana að leiðarljósi um öll atriði sem viðkoma gjaldþrotaskiptum þó að ekki sé komið inn 

á hana sérstaklega. Svo dæmi sé tekið mæla ákvæði 125. og 126. gr. laganna fyrir um að 

kröfuhafar hafi jafnan rétt til að mæta á skiptafundi og hlutast til um skiptin. Hæstiréttur 

Íslands hefur í mörgum tilfellum vísað til jafnræðis kröfuhafa í dómum sínum er fjalla um 

ágreining sem myndast hefur við gjaldþrotaskipti eins og nánar verður fjallað um síðar í 

ritgerðinni. Reglan er þó ekki fortakslaus enda kemur fram í XVII. kafla gþl. að ákveðnar kröfur 

ganga framar öðrum við gjaldþrotaskipti, þ.e. ákveðnar tegundir krafna eru látnar njóta 

forgangs við gjaldþrotaskiptin. Flestar kröfur á hendur þrotabúi falla í flokk almennra krafna 

og eiga því kröfuhafar að sitja að jöfnu eða fá eftir fjárhæð sinna krafna eftir því sem búið 

getur greitt. Í 109.-112. gr. laganna er þó mælt fyrir um að ákveðnar kröfur eigi að ganga 

framar almennum kröfum og í 114. gr. er mælt fyrir um kröfur sem ganga aftar almennum 

kröfum. Ákvæði þessi eru skýrð þröngri lögskýringu enda undantekningar frá meginreglunni 

um jafnræði kröfuhafa.  

XX. kafli gþl. fjallar um heimild skiptastjóra þrotabús til að rifta ráðstöfunum þrotamanns 

og er sú heimild í samræmi við það meginhlutverk riftunarreglnanna að tryggja að 

markmiðum um jafnræði kröfuhafa verði örugglega náð. Með riftunarreglum XX. kafla 

laganna gefst kostur á að leiðrétta með afturvirkum hætti misrétti sem skapast hefur milli 

                                                           
25 Ólafur Jóhannesson. Skiptaréttur (Ingólfsprent 1954) 79.  
26 Páll Sigurðsson. Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan Codex 2008) 283. 
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kröfuhafa, með því að hnekkja ráðstöfunum þrotamanns á tilteknu tímabili fyrir gjaldþrot sem 

eru til þess fallnar að mismuna kröfuhöfum.  

Hér á eftir verður nánað vikið að þessum atriðum út frá meginreglunni um jafnræði 

kröfuhafa við gjaldþrotaskipti, þ.e. eins og reglan birtist í ákvæðum gþl. um skuldaröðina og 

riftunarreglum gþl. 

3.1 Rétthæð krafna 

Í kaflanum er fjallað almennt um skuldaröð XVII. kafla gþl., hvaða áhrif skuldaröðin hefur 

og hvaða sjónarmið búa henni að baki. Farið verður yfir sögu og þróun reglna um skuldaröðina 

og mun ég m.a. leitast við að svara því hvers vegna löggjafinn hefur talið rétt að skipa 

ákveðnum kröfum sess framar í skuldaröðinni en öðrum við úthlutun úr þrotabúi.  

Í samræmi við meginreglu gjaldþrotaskiptaréttar um jafnræði kröfuhafa eiga kröfuhafar 

þrotabús að njóta jafnræðis varðandi greiðslur úr þrotabúinu og eiga kröfuhafar því að sitja 

við sama borð og að meginreglunni til að fá sömu úthlutun að tiltölu.  

Reglur um rétthæð krafna á hendur þrotabúi koma fram í XVII. kafla gþl. Þær reglur eru 

mikilvægar við skipti á þrotabúum og er því nauðsynlegt að gera þeim reglum nokkuð ítarleg 

skil í ritgerðinni. Þær reglur mæla fyrir um að ákveðnar kröfur standa öðrum kröfum framar í 

skuldaröð og fela þannig í sér mikilvæga undantekningu frá meginreglunni um jafnræði 

kröfuhafa við gjaldþrotaskipti. Reglurnar má í meginatriðum kenna við skuldaröð þótt þar sé 

reyndar einnig mælt fyrir um stöðu annarra krafna en skuldakrafna. Reglurnar varða í raun 

réttarstöðu kröfuhafa við gjaldþrotaskipti og teljast þannig ekki í eiginlegum skilningi til 

formreglna.27  

Kafli þessi skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum mun ég fjalla um sögu og þróun 

skuldaraðarinnar í íslenskum rétti og í seinni hlutanum mun ég fjalla um réttarframkvæmdina 

í dag. 

  

                                                           
27 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 165. 
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3.1.1 Saga og þróun skuldaraðarinnar 

Fyrstu samfelldu reglurnar um skuldaröð hér á landi komu fram í lögum um skipti á 

dánarbúum og félagsbúum, o.fl. nr. 3/1878, en skv. 81. gr. laganna átti að beita reglunum við 

skipti á skuldafrágöngubúum, ef eignir þeirra hrökkva ekki fyrir skuldum. Í 90. gr. laganna kom 

fram að reglur laganna um skuldafrágöngubú, þ.á.m. 8. kapítúla, hafi einnig átt að gilda um 

skipti á þrotabúum. Eftir þessum lögum var farið við gjaldþrotaskipti allt þar til sérstök lög 

voru fyrst sett hér á landi um gjaldþrotaskipti árið 1894. Jafnvel þótt sérlög hafi komið til 

sögunnar sem mæltu fyrir um skilyrði og framkvæmd gjaldþrotaskipta, var ekki mælt fyrir um 

skuldaröð við gjaldþrotaskipti í lögunum, heldur var hún áfram látin ráðast af reglum 8. 

kapítúla laga nr. 3/1878.28 Upphaflegar reglur 8. kapítúla kváðu á um heldur flókna röðun 

skulda, enda var mælt þar fyrir um fjölmörg afbrigði forgangskrafna, sem hver átti sinn tiltekna 

stað í skuldaröðinni. Með gildistöku laga um skipti á dánarbúum og félagsbúum nr. 32/1974 

var reglum um skuldaröðina breytt. Markmið hinna nýju ákvæða um skuldaröðina, sem 

byggðu að mörgu leyti á danskri löggjöf, var að einfalda reglur um skuldaröðina. Með þessum 

nýju reglum kom ekki aðeins til veruleg einföldun skuldaraðarinnar heldur einnig stórfelld 

fækkun þeirra krafna sem njóta forgangsréttar við búskipti. 29 Í frumvarpi sem varð að lögum 

nr. 32/1974 kom fram að breytingin væri í anda löggjafarstefnu sem gætt hefur víðast hvar á 

Vesturlöndum og hefur í auknum mæli tekið tillit til sjónarmiða um jafnræði kröfuhafa, 

einkum með fækkun forgangskrafna. 

Við setningu laga nr. 21/1991 komu fyrst fram sérstök ákvæði um skuldaröðina í löggjöf 

um gjaldþrotaskipti30 en lögunum var m.a. ætlað að leysa af hólmi þágildandi ákvæði um 

skuldaröð sem fram komu í VII. kapítula laga um skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl. nr.  

3/1878. 112. og 113. gr gþl. eru efnislega samhljóða 84. og 85. gr. laga nr. 3/1878 þó að 

orðalag ákvæðis 112. gr. sé nokkuð breytt frá ákvæði 84. gr. laga nr. 3/1878.  

Tekið er fram í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 21/1991 að þótt orðalagi hafi verið 

breytt að nokkru feli það almennt ekki í sér ráðagerðir um breytingar frá ríkjandi venjum í 

                                                           
28 Markús Sigurbjörnsson, „Skuldaröðin við gjaldþrotaskipti og skipti skuldafrágöngubúa“ (1988) Úlfljótur 
Tímarit laganema 221. 
29 Markús Sigurbjörnsson, „Skuldaröðin við gjaldþrotaskipti og skipti skuldafrágöngubúa“ (1988) Úlfljótur 
Tímarit laganema 221. 
30 Vert er að taka fram að hér er átt við ákvæði sem sérstaklega vísa til skuldaraðar við gjaldþrotaskipti, en þær 
breytingar sem fjallað er um á næstu blaðsíðu sem urðu á skuldaröðinni með lögum nr. 32/1974 vörðuðu 
skuldaröð við skipti á dánarbúum, þó að þau hafi einnig átt við um gjaldþrotaskipti. 
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framkvæmd um skýringu og beitingu núgildandi reglna. Ein helsta breytingin á skuldaröðinni 

sem fram kom í lögunum voru þær að með 3. mgr. 112. gr. var tekin upp regla að danskri 

fyrirmynd til að fyrirbyggja að forráðamenn gjaldþrota félaga og menn nákomnir þrotamanni 

gætu notið forgangsréttar fyrir kröfum sínum um vinnulaun, laun í uppsagnarfresti og orlofsfé. 

Sambærilega takmörkun var ekki að finna í ákvæði 84. gr. laga nr. 3/1878 en eins og fram kom 

í frumvarpi til laganna hafði það stundum leitt til mjög óeðlilegra niðurstaðna í 

framkvæmd. Með breytingarlögum nr. 95/2010 var orðalagi 112. gr. breytt þannig að þeir sem 

nákomnir eru þrotamanni eða félagi eða stofnun sem er til gjaldþrotaskipta njóta ekki réttar 

skv. 1.–3. tölul. 1. mgr. 112. gr. fyrir kröfum sínum.  

Í flutningsræðu Ólafs Jóhannessonar þáverandi forsætisráðherra þann 24. október 1973 

um frumvarp það er varð að lögum um skipti á dánarbúum og félagsbúum nr. 32/1974 má 

finna skýringar á því hvaða sjónarmið ollu því að ráðist var í breytingar á skuldaröðinni með 

lögum nr. 32/1974. Í ræðu hans vísaði hann til þess að félagsleg sjónarmið hafi ráðið því að 

ráðist hafi verið í endurskoðun á lögunum og voru breytingarnar fyrst og fremst fólgnar í því 

að fella niður röð forgangskrafna og þá aðallega ýmsar kröfur opinberra aðila. Tilhneiging 

hafði verið til að tryggja þær kröfur sem best þegar fyrst voru sett lög um skipti á dánarbúum 

hér á landi, s.s. skattakröfur og aðrar gjaldakröfur opinberra aðila. Vísaði þáverandi 

forsætisráðherra til þess að hin breyttu félagslegu viðhorf höfðu valdið því að nauðsynlegt 

hafi verið að tryggja hagsmuni þeirra aðila, sem síður mættu verða við því að verða fyrir 

skakkaföllum vegna óhagstæðra skuldaraða, svo sem launþega vegna launakrafna og 

kröfuhafar að ýmsum félagslegum framlögum, s.s. lífeyri og meðlögum. Þá vísaði hann til þess 

að þótt til hafi komið aðrar félagslegar ráðstafanir í löggjöf á síðustu árum fyrir lagasetninguna 

raskaði það ekki þörfinni fyrir þessum breytingum, en þar vísaði hann til löggjafar um 

tryggingar launakrafna við gjaldþrot atvinnurekstrar og almannatryggingar.31 

Við lestur á flutningsræðu forsætisráðherra og annarra frumvarpsmanna má betur átta 

sig á hvers vegna launakröfur njóta forgangs við úthlutun en aðrar ekki, en út frá 

meginreglunni um jafnræði kröfuhafa kann það að koma spánskt fyrir sjónir að launakröfur 

                                                           
31 Alþt. 1973-74, B-deild, 4. fundur (Ólafur Jóhannesson) 149-50.  
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njóti forgangs fram yfir aðrar kröfur sem eiga ekki að rekja rætur að rekja til starfa í þágu 

þrotamanns.  

Eins og fram kom í ræðu þáverandi forsætisráðherra voru þær breytingar sem fram komu 

með lögum nr. 32/1974 í samræmi við tíðarandann, þ.e. einföldun á skuldaröðinni og þá 

einkum  með fækkun á þeim kröfum sem njóta forgangsréttar við gjaldþrotaskipti. 

Forgangsréttur skattkrafna og annarra krafna ríkis og sveitarfélaga var lagður af og samhliða 

því færðust kröfur um leigu úr flokki forgangskrafna yfir í flokk almenna krafna. Þó að 

meginstefna frumvarpsins sem varð að lögum nr. 32/1974 virðist hafa verið að fækka 

forgangskröfum, mælti frumvarpið einnig fyrir því að kröfur til lífeyris og meðlags færu frá því 

að vera almennar kröfur yfir í það að vera forgangskröfur. Var það rökstutt svo að þó kröfur 

til lífeyris og meðlags hefðu lögtaksrétt væri reynslan hér á landi sú að erfiðleikar á innheimtu 

hafi valdið maka og stundum börnum erfiðleikum. Var vísað til þess að það væri vafalítið 

almennt álit að hóflegar meðlags- og lífeyriskröfur ættu forgangsrétt skilinn.32 Í greinargerð 

með frumvarpi sem varð að lögum nr. 32/1974 var rökstuðningur fyrir afnámi forgangsréttar 

skattakrafna rökstuddur á þann hátt að um langt skeið hafi þótt sjálfsagt að tryggja kröfur 

konungsins og annarra opinberra aðila sem best og veita þeim forréttindi umfram aðra 

kröfuhafa en slíkt viðhorf gæti ekki lengur talist almennt viðhorf, þ.e. að kröfur opinberra aðila 

ættu að njóta sérréttinda. Þar að auki voru slíkar kröfur í mörgum tilvikum það háar að 

forgangsréttindi þeirra rýrðu möguleika annarra kröfuhafa til að fá greiðslu upp í kröfur sínar. 

Rökin fyrir því að skattakröfur voru færðar úr forgangskröfum yfir í almennar kröfur byggðust 

á meginreglunni um jafnræði kröfuhafa en í greinargerðinni var vísað til þess að það gæti vart 

skipt ríkissjóð eða aðra opinbera aðila meginmáli hvort skattakröfur séu forgangskröfur á 

meðan aðrir kröfuhafar gætu beðið lítt þolanlegt tjón af því að þurfa að standa að baki 

skattheimtumönnum. Forgangsréttur leigukrafna var jafnframt afnuminn en vísað var til þess 

í frumvarpinu að þótt leigukröfur varði persónulega hagi manna og að nokkur rök séu þvi til 

að þær séu forgangskröfur af svipuðum ástæðum og launakröfur ætti það þó varla við í ríkum 

mæli og var því mælt fyrir um að leigukröfur yrðu hér eftir almennar kröfur33. 

Þá var orðalagi ákvæðis um forgangsrétt launakrafna breytt með lögum nr. 32/1974 og 

ákvæðið var víkkað út og annað endurgjald fyrir vinnu en peningagreiðsla var látið falla undir 

                                                           
32 Alþt. 1972-73, A-Deild, þskj. 619 - 245. mál, athugasemdir við 84. gr.  
33 Alþt. 1972-73, A-Deild, þskj. 619 - 245., mál, athugasemdir við 84. gr. 
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ákvæðið. Í þessu fólst þó í raun engin breyting enda var ekki um að ræða nýja reglu í 

réttarframkvæmdinni hér á landi, en fyrir lagasetninguna hafði verið tilhneiging til að skýra 

gildandi ákvæði rúmt hér á landi. Í skýringum við frumvarpið var m.a. vísað til ályktunar 

Norðurlandaráðs nr. 12/1970, sem samþykkt var á þingi Norðurlandaráðs, þar sem lagt hafði 

verið til að launakröfur séu forgangskröfur og gangi jafnvel á undan veðkröfum. Þá var vísað 

til ályktunar Norðurlandaráðs nr. 30/1971 þar sem skorað hafði verið á ríkisstjórnir 

Norðurlanda að koma á “fullnægjandi launaábyrgðarkerfi í gjaldþrotabúum”.34 

Fyrrnefndar athugasemdir í frumvarpi til laga nr. 32/1974 voru teknar upp orðréttar í 

greinargerð með frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 45/1987 um staðgreiðslu 

opinberra gjalda, sbr. lög nr. 90/1987, en í frumvarpinu var lagt til að fellt yrði úr lögum um 

staðgreiðslu opinberra gjalda og lögum um virðisaukaskatt ákvæði um forgang skattakrafna í 

þrotabúum og skuldafrágöngubúum. Í frumvarpinu var vísað til þess að rök frumvarpsins frá 

1974 væru að sjálfsögðu enn í fullu gildi og að um væri að ræða mikið réttlætismál, m.a. hvað 

varðar grundvöll kröfuréttinda almennt og réttarstöðu aðila í viðskiptum.35 

3.1.2 Ákvæði laga nr. 21/1991 sem fjalla um rétthæð krafna(skuldaröð) 

Í kafla þessum verður gerð grein fyrir ákvæðum XVII. kafla gþl. og varpað ljósi á hvaða 

skilyrði kröfur þurfa að uppfylla svo að þær falli undir tiltekið ákvæði laganna frekar en annað. 

Það er meginregla við gjaldþrotaskipti að kröfuhafar sem eiga kröfur sem njóta sömu stöðu í 

skuldaröð skulu njóta jafnræðis við úthlutun enda verður meginreglan um jafnræði kröfuhafa 

ekki túlkuð á þann hátt að hún skuli tryggja jafnræði á milli allra kröfuhafa þrotamanns. 

Tryggja skal jafnræði milli kröfuhafa í hverjum kröfuflokki.36 Frá þessu er þó sú undantekning 

að kröfuhafi sem lýsir kröfu við slit fjármálafyrirtækis getur afsalað sér kröfuréttindum sínum 

að hluta eða öllu leyti, eins og nánar er útskýrt í úrskurði héraðsdóms Reykjavíkur frá 13. 

október 2014 sem staðfestur var af Hæstarétti. 

Hrd. 707/2014. Það er meginregla að við gjaldþrotaskipti skuli kröfuhafar sem eiga kröfur sem 

njóta sömu stöðu í skuldaröð njóta jafnræðis við úthlutun. Frá þessu má þó víkja með því að 

kröfuhafi getur afsalað sér kröfuréttindum sínum að hluta eða öllu leyti. Í 6. mgr. 102. gr. laga nr. 

161/2002 kemur m.a. fram að við greiðslur til kröfuhafa á grundvelli þeirrar greinar skuli gæta þess 

                                                           
34 Alþt. 1972-73, A-Deild, þskj. 619 – 245 mál, athugasemdir við 1. tl. 1. mgr. 84. gr. 
35 Alþt. 1988-1989, A-deild, þskj. 604 – 335. mál, greinargerð.  
36 Kim Sommer Jensen, Konkursretten (Hans Reitzels Forlag 2019) 111. 
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að allir kröfuhafar sem fari með viðurkenndar kröfur í sömu stöðu í réttindaröð fái greiðslu á sama 

tíma, en frá því megi þó víkja með samþykki þeirra sem ekki fái greitt eða samkvæmt ákvörðun 

slitastjórnar ef kröfuhafi bjóðist til að gefa eftir kröfu sína gegn greiðslu hennar að hluta, sem víst 

megi telja að sé lægri að tiltölu en aðrir jafnstæðir kröfuhafar muni fá á síðari stigum. Það er mat 

dómsins meðd vísan til þeirra meginsjónarmiða sem birtast í síðasttilvitnuðu lagaákvæði að 

slitastjórn sé skylt að gæta fulls jafnræðis með kröfuhöfum og til að víkja megi frá reglum um fullar 

efndir krafna samkvæmt sömu rétthæð sé nauðsynlegt að kröfuhafi, sem sæta eigi slíku fráviki, 

samþykki það skýrlega. Felst í því að mati dómsins að ekki nægir að kröfuhafi fallist á, eins og hér 

á við, að krafa hans sé reiknuð út með tilteknum hætti, heldur einnig að ljóst sé að kröfuhafinn 

geri sér grein fyrir að með því að fallast á slíkt sé hann að sætta sig við að fá lægri greiðslu en hann 

ella ætti rétt á. Í máli þessu liggur fyrir að sóknaraðili féllst á að krafa hans yrði reiknuð með þeim 

hætti sem gert var. Á hinn bóginn verður ekki fallist á það með varnaraðila að sóknaraðili hafi með 

því fallið frá hugsanlegri kröfu um viðbótargreiðslu þegar komið hafi í ljós að sú greiðsla sem innt 

var af hendi var ekki í samræmi við réttan lagaskilning, eins og sjá má á forsendum dóms 

Hæstaréttar í máli nr. 553/2013. 

 
3.1.2.1 Sértökukröfur  

Kröfum á grundvelli eignarréttar yfir eign eða réttindum í vörslum þrotabús er stillt upp 

sem rétthæstu kröfunum í réttindaröð samkvæmt 109. gr. gþl. Þessar kröfur, sértökukröfur, 

hafa ekki verið settar fram á þennan hátt fyrr í lögum um þessi efni og hefur því oft verið tekið 

svo til orða varðandi þær í framkvæmd og fræðikenningum að þær standi utan skuldaraðar. 

Til hagræðis eru þær taldar í lögum um gjaldþrotaskipti í samhengi við skuldaröðina með því 

að kveða á um stöðu þeirra fyrst meðal þeirra reglna sem lýsa röðinni á rétthæð einstakra 

krafna.37  

Þegar rætt er um sértökurétt eftir ákvæðum gþl. er átt við tilkall á hendur búi vegna beins 

eða óbeins eignaréttar. Algengt dæmi um sértökurétt er þegar krafist er afhendingar á hlut í 

vörslum þrotabús á grundvelli eignarréttar án tillits til hagsmuna annarra kröfuhafa. Veðhafar 

töldust áður til sértökumanna enda njóta þeir sérstakra réttinda til fullnustu af andvirði eignar 

vegna óbeinna eignarréttinda sinna. Í raun á þó varla við að ræða um stöðu utan skuldaraðar 

í öðrum tilvikum en þeim en þar sem er haldið uppi tilkalli um afhendingu hlutar eða 

verðmæta úr vörslum bús á grundvelli beins eignarréttar eða annars konar umráðaréttar yfir 

viðkomandi hlut. Krafan er þá algerlega óháð því hvernig skipti fara fram. Krafist er umráða 

yfir tilteknum munum eða verðmætum í vörslum þrotabús í stað þess að hlutir verði seldir og 

                                                           
37 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 165. 
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andvirði þeirra varið til greiðslu upp í kröfur eftir skuldaröðinni líkt og á við er veðhafar eiga í 

hlut. Undir 109. gr. falla því ekki almenn kröfuréttindi og þarf viðkomandi að sýna fram á 

eignarrétt sinn að hlut.38  

Þar sem regla 109. gr. laganna er undantekning frá meginreglunni um jafnræði kröfuhafa 

við gjaldþrotaskipti eru sett þröng hlutlæg skilyrði fyrir afhendingu verðmæta úr þrotabúi utan 

skuldaraðar.  

Af niðurstöðu Hæstaréttar í dómi sínum frá því í janúar 2010 í máli nr. 759/2009 má ráða 

að kröfuhafi þarf að sýna fram á eignarréttindi sín og að eignin sé í vörslum þrotabúsins en 

ekki var fallist á að þau skilyrði væru uppfyllt í málinu. 

Hrd. 759/2009. Málið varðaði kröfu Quick Bauprodukte GmbH á hendur þrotabúi Tækja, tóla og 

byggingavara ehf. þess efnis að þrotabúið afhenti félaginu vörur sem það kvaðst hafa selt Tækjum 

tólum og byggingarvörum ehf. með eignarréttarfyrirvara. Hæstiréttur byggði á því að þar sem 

einungis hluta varanna hafi verið að finna á lager fyrirtækisins nokkrum dögum fyrir gjaldþrot þess 

væru skilyrði ákvæðis 109. gr. laga nr. 21/1991 ekki uppfyllt, enda sé það skilyrði samkvæmt 

ákvæðinu að eignin sé í vörslu þrotabúsins. Þá var krafan sett fram án tilgreiningar á því hvaða 

munir væru enn í vörslum þrotabúsins og olli sá annmarki því einnig að ekki væru skilyrði til að 

verða við kröfunni. 

Þá hefur Hæstiréttur ítrekað staðfest að krafa um afhendingu peninga falli ekki undir 

ákvæði 109. gr. laganna, nema sýnt sé fram á eignarétt á tilteknum peningum, peningarnar 

séu í vörslum þrotabúsins og að þeir séu sérgreindir.  

Hrd. 656/2011. Sóknaraðili krafðist afhendingar á peningum sem voru í vörslum þrotabúsins og 

byggði hann á því að ætti eignarétt yfir þeim. Um var að ræða innistæðu á innlánsreikningi hjá SPB 

ehf. Taldi Hæstiréttur að innistæða á innlánsreikningi fæli ekki í sér sérgreiningu á ákveðnum 

fjármunum í vörslu fjármálafyrirtækis heldur greiðslukröfu á hendur því og staðfesti af þeirri 

ástæðu úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur um að hafna kröfu sóknaraðila um viðurkenningu á kröfu 

hans sem sértökukröfu skv. 109. gr. gþl. Hæstiréttur vísaði til ítrekaðrar dómaframkvæmdar þar 

sem staðfest hafði verið að krafa um afhendingu peninga í vörslum þrotabús, sem kröfuhafi kallar 

til á grundvelli eignarréttar, verði ekki viðurkennd sem sértökukrafa nema fjármunirnir séu 

nægjanlega sérgreindir, sbr. meðal annars dóma Hæstaréttar 15. febrúar 1971 í máli nr. 130/1970, 

11. maí 1987 í máli nr. 327/1986 og 10. september 1993 í máli nr. 357/1993, sem birtir eru í 

dómasafni 1971 bls. 133, 1987 bls. 664 og 1993 bls. 1515. 

                                                           
38 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 166. 
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3.1.2.2 Búskröfur  

Í fjórum töluliðum 110. gr. gþl. eru taldar upp kröfur sem oft eru nefndar búskröfur. Í 

upphafi ákvæðisins kemur fram að upptalning krafna í ákvæðinu feli í sér innbyrðis 

forgangsröð þeirra og eru til dæmis kröfur samkvæmt 1. tl. þannig rétthæstar og fyrst að þeim 

greiddum koma kröfur samkvæmt 2. tl. til álita. Búskröfur eru rétthæstu greiðslukröfurnar á 

hendur þrotabúi að frátöldum áðurnefndum kröfum sem njóta tryggingar í eignum þrotabús, 

sem ganga að meginreglunni til fyrir búskröfum til fullnustu af andvirði viðkomandi eigna.39  

Þær kröfur sem teljast búskröfur eru skv. 1. tl. kröfur vegna útfararkostnaðar. Samkvæmt 

2. tl. koma næstar kröfur vegna skiptakostnaðar. Í 3. tölulið er mælt fyrir um kröfur á hendur 

búi sem stofnast eftir upphaf skipta og í 4. tölulið er mælt fyrir um um kröfur sem verða til 

eftir frestdag með ráðstöfunum skuldara, sem voru samþykktar af aðstoðarmanni við 

greiðslustöðvun eða umsjónarmanni við nauðasamningsumleitanir.  

Í dómi Hæstaréttar frá nóvember 1994 í máli nr. 355/1994 reyndi á 4. tl. ákvæðisins og 

sýnir dómurinn hvernig litið er til meginreglunnar um jafnræði kröfuhafa við mat á því hvort 

tiltekin krafa teljist búskrafa. 

Hrd. 355/1994. Málið varðaði búskröfu sem Sjóvá Almennar tryggingar hf. taldi sig eiga búskröfu í 

þrotabú SH verktaka hf. Atvik málsins voru þau að 20. og 28. janúar 1993 lagði Sjóvá Almennar 

tryggingar hf. samtals 12.000.000 krónur inn á reikning SHverktaka hf., sem veitt hafði verið 

heimild til greiðslustöðvunar 12. sama mánaðar. Krafa S byggðist á því að um væri að ræða kröfu 

sem orðið hafði til eftir frestdag með ráðstöfun skuldara, sem samþykkt var af aðstoðarmanni 

skuldara og því búskrafa í skilningi. 4. tl. 110. gr. gþl. Hæstiréttur taldi það ekki vera óyggjandi að 

lánveitingin hafi mátt virðast til þess fallin að tryggja hagsmuni kröfuhafa við gjaldþrot, ef til þess 

kæmi og vísaði til þess að þótt meiri kostnaður hefði á þessum tíma fylgt riftun einstakra verka en 

framhaldi þeirra, hafi ekki verið sýnt fram á það, að lánveiting S hefði fyrirsjáanlega verið 

kröfuhöfum til hagsbóta. Taldi Hæstiréttur því það mikinn vafa leika á framangreindum atriðum, 

að lagaskilyrði væru ekki fyrir hendi til að viðurkenna forgangsrétt til handa S á grundvelli 4. tl. 110. 

gr. laganna, enda þurfi sú viðurkenning samkvæmt meginreglu laganna um jafnræði kröfuhafa að 

eiga sér örugga stoð í aðdraganda og stofnun þeirrar kröfu, sem forgangs er krafist fyrir.  

 

                                                           
39 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 167. 
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3.1.2.3 Veðkröfur 

Í 111. gr. gþl. er mælt fyrir um stöðu krafna, sem njóta veðréttar eða annarra 

tryggingaréttinda í eign þrotabúsins. Ekki er nánar skilgreint í lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. 

nr. 21/1991, frekar en í eldri lögum, hvað átt er við með veðtryggðum kröfum eða hvaða 

önnur tryggingaréttindi geta komið til álita. Sýnt er þó að undir veðtryggðar kröfur falla öll 

afbrigði krafna sem njóta veðréttinda, hvort sem um ræðir lögveð, aðfararveð eða 

samningsveð og hvort sem um er að ræða sjálfsvörsluveð eða handveð. Ákvæðið vísar í raun 

til þeirra efnislegu skilyrða sem gerð eru í veðrétti til þess hvaða skilyrði kunna að vera gerð 

hverju sinni um stofnun veðréttar og hvaða réttindi megi veðsetja. Í 1. tl. 114. gr. gþl. eru tekin 

af tvímæli þess efnis að veðréttur eða tryggingarréttindi ná einnig til greiðslu vaxta og 

innheimtukostnaðar, sem falla til eftir uppkvaðningu úrskurðar um skiptin og eru vextir og 

innheimtukostnaður af slíkum kröfum því ekki eftirstæðar kröfur.40 Þá kemur sú meginregla 

fram í 3. tl. 114. gr. að veðkröfur ganga fyrir búskröfum hvað varðar fullnustu af andvirði 

viðkomandi eignar, með þeim undantekningum að útfararkostnaður skv. 1. tl. 110. gr. gengur 

fyrir veðkröfum sem og kröfur skv. 2.-4. tl. 110. gr. ef um er að ræða kröfur sem varða þá eign 

sem veðréttur eða tryggingarréttindi eru í. Til dæmis gengur krafa skiptastjóra vegna útgjalda 

við sölu á veðsettri eign framar veðkröfunni sjálfri. 

 

3.1.2.4 Forgangskröfur  

112. gr. gþl. fjallar um þær kröfur sem teljast til forgangskrafna við gjaldþrotaskipti. Í átta 

töluliðum 1. mgr. ákvæðisins er upptalning á því hvers konar kröfur það eru sem geta notið 

forgangsréttar en í flestum tilvikum er réttur þessi háður því að krafan hafi fallið í gjalddaga 

eða hafi orðið til vegna atviks innan tiltekinna tímamarka. Að því leyti sem einstaka töluliðir 

112. gr. gþl. binda forgangsrétt við tiltekinn aldur krafna er almennt viðmiðunarmark 

ákvæðisins aldur krafna á frestdegi en ekki á þeim degi sem úrskurður gekk um skiptin.41 

Töluliðir ákvæðisins eru jafnréttháir, t.d. er 1. tl. ekki rétthærri en 2. tl. og er úthlutað upp í 

kröfur sem falla undir ákvæðið að tiltölu. Þeir aðilar sem teljast nákomnir þrotamanni njóta 

ekki réttar skv. 1.–3. tölul. 1. mgr. fyrir kröfum sínum, sbr. 3. mgr. 112. gr. 

                                                           
40 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 171-172. 
41 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 172. 
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Umfjöllun um forgangskröfur 112. gr. gþl. og þau atvik sem valda því að tilteknar kröfur 

falli undir ákvæðið í stað þess að teljast almennar kröfur skipar stóran sess í ritgerð þessari. 

Verður því farið nánar í hvern tölulið fyrir sig af þeim átta sem ákvæði 1. mgr. 112. gr. mælir 

fyrir um að njóti forgangsréttar við úthlutun úr þrotabúi. 

 

3.1.2.4.1 Launakröfur  

Í 1. mgr. 112. gr. gþl. eru taldar fyrst meðal forgangskrafna kröfur um laun og annað 

endurgjald fyrir vinnu í þjónustu þrotamannsins, sem hafa fallið í gjalddaga á síðustu átján 

mánuðum fyrir frestdag. Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 112. gr. er forgangsréttur aðeins veittur fyrir 

kröfum vegna vinnu í þjónustu þrotamannsins. Með ákvæðinu er því slegið föstu að 

forgangsrétturinn geti aðeins átt við um kröfu launþega en ekki verktaka.42 Hæstiréttur hefur 

skýrt í dómum sínum hvaða ástæður valda því að kröfur verktaka falla ekki undir ákvæðið og 

vísast í því samhengi til eftirfarandi dóma Hæstaréttar. 

Hrd. 381/1994. Málið varðaði ágreining milli aðila sem starfað hafði hjá Miklagarði hf. og þrotabús 

Miklagarðs hf. Starfsmaðurinn taldi að launakrafa hans í þrotabúið ætti undir 1. og 3. tl. 112. gr. 

gþl. sem forgangskröfu. Skiptastjóri hafði tekið þá afstöðu að skipa kröfuna í skuldaröð sem 

almennri kröfu, þar sem litið var svo á, að starfsmaðurinn hefði verið verktaki í þjónustu 

þrotamanns en ekki launþegi. Í dómi Hæstaréttar, var talið að ágreiningsefnið gæti ekki út af fyrir 

sig ráðist af því að samningur starfsmannsins og vinnuveitandans, var nefndur verksamningur og 

aðilar hans verktaki og verkkaupi. Færi það heldur eftir heildarmati á efni samnings og þeim starfa, 

sem starfsmaðurinn hefði tekið að sér. Hæstiréttur leit til þess að starfsmaðurinn hefði þegið föst 

mánaðarlaun, átt rétt á uppsagnarfresti og laun hans hefðu tekið breytingum eftir almennum 

kjarasamningum. Því benti Hæstiréttur á að með samningi aðila hefði starfsmanninum ekki verið 

falin ákveðin verk, sem greitt hefði verið fyrir miðað við skil á þeim, heldur hefði hann tekið að sér 

að sinna ákveðinni tegund verkefna og leggja til þeirra persónulega vinnu sína, sem hann hafði að 

aðalstarfi. Taldi Hæstiréttur, að til þess að samningurinn yrði virtur sem verksamningur, þyrfti hann 

að vera það samkvæmt efni sínu, þar sem efni hans var ekki talið vera slíkt átti krafa starfsmannsins 

í þrotabú Miklagarðs hf. að vera forgangskrafa. 

Hrd. 58/2002. Málið varðaði ágreining um það hvort viðurkenna ætti launakröfu sóknaraðila, sem 

starfað hafði sem hjá Genealogia Islandorum hf., sem forgangskröfu í þrotabú Genealogia 

Islandorum hf. Hæstiréttur tók undir með héraðsdómi, að hafna ætti forgangskröfu sóknaraðila í 

þrotabúið, þar sem henni hafi verið ljóst, að vinnuveitandi hennar réði hana til starfa sem verktaka 

og leit á hana sem slíka, og að hún hafi sætt sig við það fyrirkomulag. Þá var vísað til þess að 

                                                           
42 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 173. 
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sóknaraðili naut hvorki orlofsréttinda né launa í veikindaforföllum og þá stóð hún skattyfirvöldum 

skil á staðgreiðslu skatta og virðisaukaskatti sem verktaki og nýtti sér í einhverjum mæli heimild til 

að draga starfstengdan kostnað frá tekjum. 

Ástæðan fyrir því að ég fjalla um þessa dóma er að þrátt fyrir að dómarnir nefni ekki 

meginregluna um jafnræði kröfuhafa beinum orðum eru ágreiningsefni dómanna einn angi af 

því hvernig meginreglan um jafnræði kröfuhafa hefur áhrif á meðferð krafna við 

gjaldþrotaskipti. Ákvæði 1. mgr. 112. gr. gþl. er skýr undantekning frá meginreglunni og eðli 

máls samkvæmt ber að túlka undantekningar frá meginreglunni þröngt. Dómarnir eru skýrir 

um það að verktakagreiðslur teljast ekki laun og annað endurgjald fyrir vinnu í þjónustu 

þrotamannsins og leiðir það af þröngri lögskýringu ákvæðisins. 

Það eru þó ekki eingöngu verktakagreiðslur sem falla ekki undir ákvæðið, en túlkun þess 

efnis að skýra skuli ákvæðið með þröngri lögskýringu hefur ítrekað verið staðfest í 

dómaframkvæmd. 

Hefur Hæstiréttur m.a. staðfest að kröfur um eftirlaun eða starfslokasamninga falla ekki undir 

ákvæðið og skýrist það af því að kröfurnar eiga ekki rætur að rekja til vinnuframlags.   

Hrd. 326/2003. (Eftirlaun) Málið fjallaði um deilur aðila um hvort tiltekinn kröfuhafi skyldi njóta 

stöðu í réttindaröð samkvæmt 112. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. fyrir kröfu sinni á 

hendur þrotabúi Brims hf. vegna starfslokasamnings hans hjá Brim hf. Tekið var fram í niðurstöðu 

Hæstaréttar að samkvæmt ákvæði 1. tl. 1. mgr. 112. gr. laga nr. 21/1991 njóta kröfur um laun og 

annað endurgjald fyrir vinnu í þjónustu þrotamanns forgangsréttar við gjaldþrotaskipti, enda hafi 

þær fallið í gjalddaga á síðustu átján mánuðum fyrir frestdag. Þar sem með ákvæðinu væri vikið 

frá grundvallarreglu laga nr. 21/1991 um jafnræði lánardrottna við gjaldþrotaskipti yrði það ekki 

skýrt á rýmri veg en leiddi af orðanna hljóðan. Þegar rætt er í ákvæðinu um laun og annað 

endurgjald fyrir vinnu er ótvírætt sett sú regla að réttur til launa, sem þar getur átt undir, þurfi að 

eiga rætur að rekja til vinnu. Þar sem um var að ræða tilkall til greiðslu eftirlauna, þar sem ekkert 

vinnuframlag væri áskilið af hálfu R, var krafan ekki felld undir 1. tölulið eða önnur ákvæði 1. mgr. 

112. gr. laga nr. 21/1991. Af þeim sökum hafnaði Hæstiréttur því að krafa R nyti stöðu samkvæmt 

umræddu lagaákvæði í réttindaröð við gjaldþrotaskipti á Brim hf.  

Sambærileg niðurstaða var í dómi Hæstaréttar Íslands frá 26. október 2012 í máli nr. 

624/2012 en mál það fjallaði um eftirlaunakröfu sem aðili lýsti við slit Sparisjóðsins Byrs. 

Hrd. 624/2012. Í niðurstöðu Hæstaréttar var vísað til þess að skv. 1. töluliðs. 1. mgr. 112. gr. laga 

nr. 21/1991 njóta kröfur um laun og annað endurgjald fyrir vinnu í þjónustu þrotamanns 

forgangsréttar við gjaldþrotaskipti, enda hafi þær fallið í gjalddaga á síðustu átján mánuðum fyrir 
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frestdag. Þá benti Hæstiréttur á að með ákvæðinu, sem skipar vissum kröfum framar öðrum í 

réttindaröð, er vikið frá grundvallarreglu laga nr. 21/1991 um jafnræði lánardrottna við 

gjaldþrotaskipti. Verður ákvæðið því ekki skýrt á rýmri veg en leiðir af orðanna hljóðan. Þegar rætt 

er í ákvæðinu um laun og annað endurgjald fyrir vinnu er ótvírætt sett sú regla að réttur til launa, 

sem þar getur átt undir, þurfi að eiga rætur að rekja til vinnu. Í því máli sem hér er fjallað um, 

kallaði sóknaraðili ekki eftir launum fyrir vinnu í þjónustu þrotamanns, sem þegar hafði verið leyst 

af hendi, heldur eftir greiðslu eftirlauna, sem falla áttu í gjalddaga mánaðarlega frá því að 

sóknaraðili næði 65 ára aldri án þess að á móti kæmi vinnuframlag af hálfu sóknaraðila. Var því 

talið að greiðslutilkall sóknaraðila yrði ekki fellt undir ákvæði 1. mgr. 112. gr. laga nr. 21/1991, sbr. 

m.a. dóm Hæstaréttar 1. september í máli nr. 326/2003. 
 

3.1.2.4.2 Krafa um bætur vegna slita á vinnusamningi  

Í 2. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. er kveðið á um forgangsrétt fyrir kröfu um bætur vegna slita á 

vinnusamningi, sem orðið hefur til á síðustu átján mánuðum fyrir frestdag eða eftir frestdag. 

Ákvæðið nær til þess sem kallast laun í uppsagnarfresti. Ákvæði þetta á aðeins við í þeim 

tilvikum er fyrrum starfsmaður þrotamanns gerir bótakröfu án þess að hafa lagt af mörkum 

vinnu í þágu hans eða þrotabúsins í uppsagnarfresti.43 

 
3.1.2.4.3 Kröfur sem tengjast skyldu vinnuveitanda til launagreiðslna  

Í 3. og 4. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. er kveðið á um forgangsrétt fyrir ýmsum kröfum sem standa í 

nánum tengslum við skyldur vinnuveitanda til launagreiðslna. Eitt helsta einkenni þessara 

krafna er að þær verða til vegna starfa launþega í þjónustu vinnuveitanda og í mörgum 

tilvikum reiknast fjárhæð kröfunnar sem hlutfall launa viðkomandi starfsmanns. Eftir 

ákvæðum 3. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. er forgangsréttur fyrir kröfu um orlofsfé eða orlofslaun að 

því leyti, sem réttur hefur unnist til slíkrar kröfu á síðustu átján mánuðum fyrir frestdag eða 

eftir hann. Í þessari reglu er lagt að jöfnu hvort launþegi eigi tilkall til greiðslu á ákveðnu 

hlutfalli launa sinna á orlofstímabili eða hvort hann hafi átt að halda föstum launum í orlofi og 

gildir einu í því tilliti gagnvart forgangsrétti fyrir kröfunni á hvorn veginn málum hefur verið 

skipað. Þá er forgangsréttur veittur með ákvæðum 4. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. fyrir gjöldum til 

lífeyrissjóða, sjúkrasjóða og orlofsheimilasjóða auk félagsgjalda til stéttarfélaga, að því leyti 

sem þrotamanninum hefur borið að inna slíkar greiðslur af hendi á grundvelli laga eða 

kjarasamnings á síðustu átján mánuðunum fyrir frestsdag eða eftir hann.44   

                                                           
43 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 174. 
44 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 176. 
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Hrd. 85/2012 (Kaupauki). Glitnir hf. kærði úrskurð héraðsdóms þar sem krafa fyrrum starfsmanns 

Glitnis vegna umsaminna greiðslna samkvæmt ráðningarsamningi var viðurkennd við slit G hf. sem 

forgangskrafa samkvæmt 112. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. Hæstiréttur staðfesti 

að krafa starfsmannsins um orlof samkvæmt ráðningarsamningi yrði skipað í réttindaröð sem 

forgangskröfu samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 112. gr. laganna, en kröfu starfsmannsins um greiðslur 

vegna kaupauka, húsnæðiskostnaðar og skólagjalda barna hans var hins vegar skipað í réttindaröð 

sem almennri kröfu samkvæmt 113. gr. laganna, enda var ekki talið að um væri að ræða kröfur 

vegna launa eða annars endurgjalds í merkingu 1. tl. 1. mgr. 112. gr. sömu laga. Eins og í þeim 

dómum Hæstaréttar sem fjallað er um hér að ofan vísaði Hæstiréttur til þess að ákvæði 112. gr. 

laganna skipar vissum kröfum framar í réttindaröð og víkur þar með frá grundvallarreglu laganna 

um jafnræði lánardrottna við gjaldþrotaskipti og af þeim sökum yrði ákvæðið ekki skýrt á rýmri veg 

en leiðir af orðanna hljóðan. 

 

3.1.2.4.4 Kröfur um bætur vegna örorkutjóns og dánarbóta  

Með 5. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. er veittur forgangsréttur fyrir kröfu um bætur vegna örorku eða 

dauðsfalls manns sem hefur orðið fyrir örorku eða beðið bana í slysi við störf í þjónustu 

þrotamannsins og slysið átti sér stað á síðustu átján mánuðum fyrir frestdag eða eftir 

frestdaginn.45 Af dómi Hæstaréttar í máli nr. 85/2004 er ljóst að bótakrafa vegna ófjárhagslegs 

tjóns fellur ekki undir ákvæðið. 

Hrd. 85/2004. Ágreiningur aðila málsins laut að því hvort S ætti fjárkröfu á hendur þrotabúi 

Íslenskra ævintýraferða hf. vegna afleiðinga slyss, sem hún varð fyrir í ferð á vegum fyrirtækisins. 

Taldi Hæstiréttur að þar sem S hafði orðið fyrir slysinu í ferð, sem farin var í nánum tengslum við 

starf hennar hjá Íslenskum ævintýraferðum hf., og innan við átján mánuðum fyrir frestdag, að krafa 

hennar um bætur vegna örorku, er hún hlaut í slysinu, félli undir ákvæði 5. töluliðs 1. mgr. 112. gr. 

laga nr. 21/1991. Hins vegar gerði S jafnframt kröfu um bætur fyrir ófjárhagslegt tjón, og um þann 

hluta kröfunnar vísaði Hæstiréttur til þess að á grundvelli meginreglunnar um jafnræði kröfuhafa 

yrði ákvæði 5. tl. 1. mgr. 112. gr. ekki skýrt á rýmri veg en leiðir af orðanna hljóðan og því veiti 

umrætt ákvæði eingöngu forgangsrétt fyrir kröfu um bætur vegna örorku eða kröfu um bætur 

vegna fjártjóns og verði forgangsrétturinn því ekki talinn ná til bóta fyrir ófjárhagslegt tjón. Var 

krafa S um bætur fyrir ófjárhagslegt tjón, því talin almenn krafa samkvæmt 113. gr. laganna. 

 

 

 

                                                           
45 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 177. 
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3.1.2.4.5 Kröfur um lífeyri eða meðlag  

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. er forgangsréttur fyrir kröfu um lífeyri eða meðlag, sem 

maki þrotamannsins, fyrrverandi maki eða barn hans nýtur réttar til samkvæmt ákvörðun 

yfirvalds eða skilnaðarsamningi.46  

 

3.1.2.4.6 Kröfur vegna fjárvörslu opinbers sýslunarmanns  

Í 7. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. er kveðið á um kröfur til eða vegna meðferðar fjár, sem þrotamaður 

hefur haft í vörslum sínum sem opinber sýslunarmaður með sjálfstæða fégæslu.47  

  

3.1.2.4.7 Kröfur um þóknun vegna greiðslustöðvunar eða nauðasamningsumleitana  

Í lokatölulið 1. mgr. 112. gr. gþl. er kveðið á um forgangsrétt fyrir kröfum um þóknun 

aðstoðarmanns við greiðslustöðvun og umsjónarmanns með nauðasamningsumleitunum og 

endurkröfu aðstoðarmanns eða umsjónarmanns vegna nauðsynlegs kostnaðar, sem hann 

kann að hafa lagt út fyrir eftir frestdag. Forgangsrétturinn fyrir þessum kröfum, jafnt vegna 

þóknunar og útlagðs kostnaðar er háður því að frestdagur við gjaldþrotaskiptin markist af 

beiðni um heimild til greiðslustöðvunar eða nauðasamningsumleitana samkvæmt ákvæðum 

2. gr. gþl.48 

 

3.1.2.4.8  Kröfuhafar sem ekki geta notið forgangsréttar samkvæmt 112. gr. gþl. 

Samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 112. gr. gþl. eru þeir, sem eru nákomnir þrotamanni í skilningi 

3. gr. laganna útilokaðir frá forgangsrétti fyrir kröfum um laun, annað endurgjald fyrir vinnu, 

bætur vegna ráðningarslita og orlofsfé eða orlofslaun. 49 Eins og ítrekað hefur komið fram í 

ritgerðinni er með 1. mgr. 112. gr. gþl. vikið frá grundvallarreglu gþl. um jafnræði lánardrottna 

við gjaldþrotaskipti. Þar sem um undantekningarreglu er að ræða þarf að skýra það þröngt 

hverjir falla undir hana og af því leiðir er ákvæði 3. mgr. 112. gr. túlkað rúmt.  

Hrd. 440/2010. Málið varðaði launakröfu fyrrum framkvæmdastjóra fjármálasviðs Baugs Group 

hf. í þrotabú Baugs hf. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur þess efnis að 

launakrafa framkvæmdastjórans fyrrverandi, sem þar að auki hafði verið aðstoðarforstjóri og 

                                                           
46 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 177. 
47 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 178. 
48 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 178. 
49 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 179. 
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staðgengill forstjóra fyrirtækisins, sem lýst hafði verið í þrotabú Baugs hf. væri ekki talin njóta 

forgangsréttar samkvæmt 1. mgr. 112. gr. gjaldþrotalaga, sbr. 3. mgr. 112. gr. laganna. 

Það sem er áhugavert við dóm Hæstaréttar er að í frumvarpi því sem varð að lögum um 

gjaldþrotaskipti kemur fram að reglan, sem tekin er upp að danskri fyrirmynd, hafi þann 

tilgang að fyrirbyggja að forráðamenn gjaldþrota félaga og menn nákomnir þrotamanni geti 

notið forgangsréttar fyrir kröfum sínum um vinnulaun, laun í uppsagnarfresti og orlofsfé. 

Bendir dómurinn til þess að ákvæðið sé skýrt með rúmri lögskýringu en aðilinn var ekki 

formlega skráður framkvæmdastjóri Baugs hf. og þ.a.l. varla talinn falla undir ákvæði 3. mgr. 

112. gr. samkvæmt orðanna hljóðan. Í niðurstöðu héraðsdóms var ákvæðið skýrt á eftirfarandi 

hátt. 

Samkvæmt 3. mgr. 112. gr. gjaldþrotalaga njóta þeir sem eru nákomnir þrotamanni ekki réttar 

samkvæmt 1. – 3. tl. ákvæðisins fyrir kröfum sínum né þeir sem hafa átt sæti í stjórn eða haft með 

höndum framkvæmdastjórn félags eða stofnunar sem er til gjaldþrotaskipta.  Ákvæði þetta var 

nýmæli frá því sem gilti fyrir setningu laganna.  Kemur fram í greinargerð með lögunum að lagt sé 

til að tekin verði upp regla að danskri fyrirmynd til að fyrirbyggja að forráðamenn gjaldþrota félaga 

og menn nákomnir þrotamanni geti notið forgangsréttar fyrir kröfum sínum um vinnulaun, laun í 

uppsagnarfresti og orlofsfé.  Sambærileg takmörkun hafi ekki verið til staðar í eldri lögum sem hafi 

stundum leitt til mjög óeðlilegra niðurstaðna í framkvæmd.  Af framangreindu verður ráðið að ekki 

sé eingöngu átt við þann sem að forminu til er titlaður framkvæmdastjóri í samræmi við 68. gr. 

hlutafélagalaga nr. 2/1995 og tilkynntur sem slíkur til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra og 

hlutfélagaskrár heldur eigi ákveðið einnig við þann forráðamann félags sem hefur raunverulega 

yfirmannsstöðu.  Þykir sú staðreynd að sóknaraðili hafi ekki áritað ársreikninga félagsins eða að 

vísað hafi verið til kjarasamninga í ráðningarsamningi hans ekki óyggjandi vísbending um að 

ákvæði 3. mgr. 112. gr. eigi ekki við um sóknaraðila. 

Af dómum Hæstaréttar þar sem dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að kröfuhafi sé 

talinn það nákominn þrotamanni að að hann eigi ekki forgangsrétt skv. 1.-3. tl. 1. mgr. 112. 

gr. á grundvelli 3. mgr. sama ákvæðis, má ráða að ákvæðið sé skýrt rúmt í dómaframkvæmd 

og leiðir það af meginreglunni um jafnræði kröfuhafa. Má jafnvel til einföldunar segja að 

þröng lögskýring á ákvæðum 1.-3. tl. 1. mgr. 112. gr. leiði til þess að launakröfur aðila sem 

nákomnir eru þrotamanni falla ekki undir ákvæðið. Eðli máls samkvæmt er ætlunin með 

undantekningarreglu 1. mgr. 112. gr. ekki sú að aðilar nákomnir þrotamanni njóti 

forgangsréttar og því er ákvæði á borð við þetta nauðsynlegt til að tryggja að ákvæðið þjóni 

tilgangi sínum.  
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Þrátt fyrir framangreint má einnig færa rök fyrir því að 3. mgr. 112. gr. gþl. sé íþyngjandi 

undantekning frá reglum 1. mgr. 112. gr. laganna varðandi forgangsrétt launakrafna við skipti 

á þrotabúum. Í þeim málum Hæstaréttar þar sem reynt hefur á ákvæðið hafa málsaðilar m.a. 

byggt á því að ákvæðið sé andstætt jafnræðisreglu 65. gr. Stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944, 

þ.e. að sambærileg tilvik skuli fá sambærilega meðferð og þannig eigi t.d. forráðamaður félags 

ekki að njóta minni verndar en samstarfsmaður hans nema veigamikil rök mæli með þeirri 

mismunun. Í dómi Hæstaréttar frá mars 2011 í máli nr. 114/2011 kemur fram að afstaða 

Hæstaréttar sé að sú túlkun ákvæðisins sé ekki í andstöðu við jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar. 

Hrd. 114/2011. H kærði úrskurð héraðsdóms þar sem hafnað var að viðurkenna kröfu hennar sem 

forgangskröfu samkvæmt 112. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrot o.fl. við slit S hf. H hafði verið 

framkvæmdastjóri þjónustusviðs S hf. frá 1. mars 2005 en framkvæmdastjóri þjónustusviðs og 

fjárhagssviðs frá 26. september 2007. Með samningi aðila 26. janúar 2008 gegndi H stöðu 

framkvæmdastjóra mannauðs- og rekstrarmála. Talið var að H hefði í starfi sínu sem 

framkvæmdastjóri verið einn af æðstu stjórnendum S hf. Fyrir héraðsdómi byggði H á því að 

umrætt ákvæði væri andstætt jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrár, enda eiga að sambærileg tilvik 

að hljóta sambærilega meðferð og mælir reglan þar af leiðandi gegn því að tiltekinn starfsmaður 

félags njóti minni verndar en samstarfsmaður hans, nema veigamikil rök mæli með þeirri 

mismunun. Héraðsdómur taldi í niðurstöðu sinni að með því að úrskurða að krafa H njóti ekki 

forgangsréttar samkvæmt 1. mgr. 112. gr. laga nr. 21/1991, sbr. 3. mgr. 112. gr. laganna, heldur 

að viðurkenna hana sem almenna kröfu samkvæmt 113. gr. laga nr. 21/1991 sé ekki verið að ganga 

á svig við jafnræðisreglu stjórnarskrár íslenska lýðveldisins. Hæstiréttur staðfesti úrskurð 

héraðsdóms með vísan til forsenda hans og vísaði jafnframt til þess að ekki yrði ráðið af gögnum 

málsins að þeir fyrrverandi starfsmenn, sem H kvað á um að hafa fengið launakröfur sínar greiddar, 

hafi haft stöðu sambærilega sóknaraðila þannig að hér skipti máli. 

Í ljósi alls framangreinds verður að telja það eðlilegt að kröfur aðila sem eru nákomnir 

þrotamanni, í rúmum skilningi ákvæðis 3. mgr. 112. gr., njóti ekki forgangsréttar við úthlutun 

úr þrotabúi og má m.a. skýra það af því að þeir sem nákomnir eru þrotamanni gætu e.t.v. 

einhvern þátt í slæmri fjárhagsstöðu þrotamanns með beinum eða óbeinum hætti og þ.a.l. 

verður ekki talið réttmætt að kröfur slíkra aðila njóti forgangs fram yfir aðrar kröfur. 

 



31 
 

3.1.2.5 Almennar kröfur 

Almennar kröfur eru skilgreindar neikvætt í 113. gr. gþl., með sama hætti og gert var eftir 

eldri reglum. Í flokk almennra krafna falla allar aðrar kröfur en þær sem taldar eru upp í 109.-

112. gr. og 114. gr. laganna. Þannig má skilgreina almennar kröfur sem þær kröfur á hendur 

þrotabúi sem njóta ekki laga samkvæmt annarri stöðu í skuldaröðinni. Vert er að benda á það 

að samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 117. gr. gþl. verður kröfuhafi sem ætlast til að njóta sérstöðu 

í skuldaröð að krefjast þess með berum orðum. Skiptastjóri gætir þannig ekki ótilkvaddur að 

sérstöðu réttinda í skuldaröð til hagsbóta fyrir kröfuhafa og skipar því kröfum í stöðu eftir 113. 

gr. gþl. ef annars er ekki krafist og ekki er um eftirstæða kröfu að ræða skv. 114. gr.50  

 

3.1.2.6 Eftirstæðar kröfur 

Eftirstæðar kröfur eru taldar upp í 114. gr. gþl., en þær kröfur geta fyrst komið til greiðslu 

þegar allar rétthærri kröfur hafa greiðst að fullu. Efirstæðu kröfurnar eru taldar upp í fimm 

töluliðum í 114. gr. gþl., en samkvæmt upphafsorðum ákvæðisins felur upptalningin í sér 

innbyrðis forgangsröð meðal þessara krafna. 

3.1.2.7 Skuldajöfnuður við gjaldþrotaskipti 

Sérstakar reglur um rétt til skuldajafnaðar þegar bú aðalkröfuhafa hefur verið tekið til 

gjaldþrotaskipta hafa lengi verið í gildi í íslenskum rétti. Þessar reglur hafa að nokkru leyti vikið 

frá almennum reglum kröfuréttar um skuldajöfnuð.51 Má í þessu samhengi fyrst nefna að í 20. 

gr. frumvarps til laga um ýmis atriði er snerta gjaldþrotaskipti, sem lagt var fyrir Alþingi árið 

1893, var að öllum líkindum í fyrsta skipti fjallað um skuldajöfnuð í íslenskri réttarframkvæmd. 

Þar segir að hver sá er skuldar gjaldþrotabúinu geti dregið frá það, er hann á hjá því, án tillits 

til þess hvernig skuld og gagnkröfu er varið. Í athugasemdum við 20. gr. frumvarpsins er 

ákvæðið útskýrt þannig að sanngirni mæli með því að skuldheimtumanni þeim er jafnframt 

skuldar búinu, eigi ekki að vera skylt að borga að fullu, það sem hann skuldar búinu, en 

jafnframt sætta sig við að fá aðeins tiltölulegan hluta af því sem hann á hjá búinu.52  

Réttur kröfuhafa til þess að skuldajafna kröfu á þrotabú við kröfu sem þrotabúið átti á 

hendur honum var víðtækur samkvæmt eldri gjaldþrotaskiptalögum nr. 25/1929 og gekk mun 

                                                           
50 Ása Ólafsdóttir, Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. (Úlfljótur 2011) 179. 
51 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 49. 
52 Alþt. 1893, 11. þing A-deild, 126.  
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lengra en skuldajafnaðarréttur samkvæmt almennum reglum þegar ekki var um gjaldþrot að 

ræða. Þessi afstaða íslensks réttar leiddi til þess að staða slíks kröfuhafa var mjög trygg 

gagnvart þrotabúinu því að hann fékk þá örugglega greiðslu á meðan aðalkrafa entist. Eðli 

máls samkvæmt varð þetta öðrum kröfuhöfum til tjóns því þeir fengu að þessu leyti minna 

upp í kröfur sínar. Var þetta talin undantekning frá þeirri jafnræðisreglu milli kröfuhafa sem 

annars hefur verið keppt að. Fræðimenn hafa lengi gagnrýnt hversu víðtækur réttur til 

skuldajafnaðar er hér á landi á síðari árum og felst kjarni þeirrar gagnrýni í að 

skuldajafnaðarréttur eigi tæpast rétt á sér nema að því leyti sem hann stuðlar að auknum 

lánamöguleikum skuldarans.53 

Í lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991 er fjallað um skuldajöfnuð í 100. gr. laganna, 

en ákvæðið mælir fyrir um að hver sá, sem skuldar þrotabúinu, getur dregið það frá sem hann 

á hjá því hvernig sem skuld og gagnkröfu er varið ef lánardrottinn hafði eignast kröfuna áður 

en þrír mánuðir voru til frestdags, hann hvorki vissi né mátti vita að þrotamaðurinn átti ekki 

fyrir skuldum, krafan var ekki fengin í þeim tilgangi að skuldajafna og krafa þrotabúsins á 

hendur honum hafði orðið til fyrir frestdag. 

Þá kemur fram í 136. gr. gþl. að ákvæði um riftun greiðslu gilda einnig um skuldajöfnuð 

ef ekki mætti beita honum skv. 100. gr. Ljóst má telja að þegar skuldari er farinn að standa 

verulega höllum fæti fjárhagslega, þannig að honum og e.t.v. kröfuhöfum hans, er orðið ljóst 

að bú hans kann að vera tekið til gjaldþrotaskipta að kröfuhafar hans hafa töluverða hagsmuni 

af því að reyna að ná fullnustu krafna sinna með skuldajöfnuði. Þannig geta þeir náð betri 

stöðu en aðrir kröfuhafar og er því freistandi að ná því í gegn að skuldari geri ráðstafanir, t.d. 

með framsali krafna eða með því að samþykkja skuldaraskipti að kröfu, sem hann kann að 

eiga á annan mann, svo framkvæma megi skuldajöfnuð.54 Áður en farið verður í frekari 

umfjöllun um skuldajöfnuð við gjaldþrotaskipti og tengslin við meginregluna um jafnræði 

kröfuhafa er nauðsynlegt að fjalla með almennum hætti um skilyrði skuldajöfnuðar við 

gjaldþrotaskipti. 

Skuldajöfnuður er eitt þeirra úrræða sem leiðir til loka kröfuréttinda. Hugtakið 

skuldajöfnuður felst í því að þegar tveimur kröfum er lokið með þeim hætti, að þær eru látnar 

                                                           
53 Stefán Már Stefánsson, Íslenskur gjaldþrotaréttur (Bókmenntafélagið, 1982) 117-118. 
54 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 49. 
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jafnast og ganga upp hvort á móti annarri, án þess að greiðslur fari fram milli aðiljanna í 

venjulegri merkingu þess orðs. Almenn skilyrði skuldajöfnuðar eru að kröfurnar þurfa að vera 

gagnkvæmar frá því tímamarki sem skuldajöfnuði er lýst yfir, svo heimilt sé að beita honum. 

Skilyrðið um gagnkvæmi felst í því að gagnkröfuhafi sé á þessu tímamarki jafnframt skuldari 

aðalkröfunnar og með sama hætti sé skuldari gagnkröfunnar kröfuhafi aðalkröfu, þ.e. 

kröfurnar tvær þurfa að vera milli sömu manna eða lögaðila. Í öðru lagi er það meginregla að 

skuldajöfnuði verði ekki lýst yfir svo lögmætt sé nema kröfurnar séu sambærilegar. Í þriðja 

lagi verða kröfurnar að vera hæfar til að mætast hvað greiðslutíma varðar. Í þessu felst að 

gagnkrafan þarf að vera fallin í gjalddaga og lausnardagur aðalkröfunnar þarf að vera kominn. 

Í fjórða lagi er skilyrði að gagnkrafan þarf að vera gild, þannig að gagnkröfuhafinn geti leitað 

lögverndar fyrir kröfunni, t.d. krafist viðurkenningar dómstóla á henni og fengið henni 

fullnægt við aðför, séu eignir fyrir hendi. Í fimmta lagi eru gerðar kröfur til nokkurs skýrleika 

gagnkröfunnar, svo hana megi nota til skuldajafnaðar, þ.e. í þeim tilvikum sem aðalkröfuhafi 

hefur uppi andmæli gegn kröfunni.55 

Eins og fram kom hér á undan hefur réttur til skuldajafnaðar við gjaldþrot í íslenskum rétti 

lengi verið talinn rýmri en almennt í kröfurétti og hefur gagnkröfuhafi betri stöðu við gjaldþrot 

aðalkröfuhafa en aðrir kröfuhafar, þar sem hann getur komið fram skuldajöfnuði sínum, án 

þess að hann hafi lýst kröfu sinni í þrotabúið, sbr. 3. tl. 118. gr. gþl. Þar sem þetta fer gegn 

meginreglunni um jafnræði kröfuhafa verður ekki komist hjá því að gera þessu nokkur skil í 

ritgerð þessari. Hér að ofan fór ég með almennum hætti yfir almenn skilyrði skuldajöfnuðar 

en skilyrði skuldajöfnuðar við gjaldþrotaskipti eru að nokkru leyti frábrugðin almennum 

skilyrðum skuldjöfnuðar. Má þar fyrst nefna að fastar er tekið á gagnkvæmisskilyrði krafna við 

gjaldþrotaskipti með ýmsum hætti. Þá er vikið frá skilyrðinu um að kröfur þurfi að vera 

sambærilegar þegar skuldajöfnuði er lýst yfir í 1. mgr. 100. gr. gþl. Varðandi skilyrðið um að 

kröfurnar séu hæfar til að mætast þá nýtur gagnkröfuhafi við gjaldþrotaskipti sérstaks 

hagræðis enda falla allar kröfur á hendur þrotabúi sjálfkrafa í gjalddaga við uppkvaðningu 

úrskurðar um að bú sé tekið til gjaldþrotaskipta. Gjaldþrot aðalkröfuhafa leiðir sjálfkrafa til 

þess að gagnkrafan fellur í gjalddaga, þannig að þetta skilyrði er alltaf uppfyllt þegar 

gagnkröfuhafi á kröfu á hendur aðalkröfuhafa, sem verður gjaldþrota. Áðurnefnt fjórða 

skilyrði skuldajöfnuðar um að gagnkrafa þurfi að vera gild krafa til þess að skuldajöfnuði verði 

                                                           
55 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 50-53. 



34 
 

beitt gildir með sama hætti um skuldajöfnuð við gjaldþrot. Þá má hið sama segja um fimmta 

skilyrðið varðandi skýrleika gagnkröfunnar en þó má taka það fram að það er í fyrstu háð mati 

skiptastjóra hvort gagnkrafa sé nægilega skýr til þess að skuldajöfnuður megi ná fram að 

ganga.56 Við þetta má bæta að nokkrar sérreglur gilda um skuldajöfnuð við gjaldþrot sem ekki 

eiga við í kröfurétti almennt. Þessar sérreglur eiga það sameiginlegt, að þær þrengja 

möguleikann á skuldajöfnuði við gjaldþrot. Fyrst má nefna að í 1. mgr. 100. gr. gþl. kemur fram 

að lánardrottinn, gagnkröfuhafi, verður að hafa eignast kröfuna, sem hann hyggst nota til 

skuldajafnaðar áður en þrír mánuðir voru til frestdags. Þá er það skilyrði að lánardrottinn 

(gagnkröfuhafi) hafi hvorki vitað né mátt vita að þrotamaðurinn átti ekki fyrir skuldum er hann 

eignaðist kröfuna eða hann hafi ekki fengið kröfuna til þess að skuldajafna. Skilyrði þessi eru 

til þess fallin að tryggja að þeir sem hafa vitneskju um fjárhagsstöðu skuldara, aðalkröfuhafa, 

geti ekki knúið fram aðstöðu til þess að beita skuldajöfnuði og öðlast þannig betri stöðu en 

aðrir kröfuhafar. Þá hefur þrotabúið sönnunarbyrði fyrir því að þau atriði sem að framan eru 

grein séu fyrir hendi og komi í veg fyrir skuldajöfnuð. Jafnframt er það skilyrði að þrotamaður 

hafi eignast kröfuna, þ.e. aðalkröfuna, fyrir frestdag. Sé það skilyrði ekki fyrir hendi er 

skuldajöfnuður óheimill. Í 2. mgr. 100. gr. kemur einnig fram sú efnisregla að eftirstæðar 

kröfur samkvæmt 114. gr. gþl. verði ekki notaðar til skuldajafnaðar nema að því leyti, sem 

eignir þrotabúsins hrökkva til greiðslu þeirra við úthlutun. Þá mælir ákvæði 3. mgr. 100. gr. 

um að ekki megi framselja viðskiptabréf í eigu þrotabúsins fyrr en kröfulýsingarfresti er lokið 

og ekki síðar ef gagnkröfu er lýst þannig, að fyrirgert sé með því gagnkröfurétti. Reglan er sett 

til þess að koma í veg fyrir að þrotabúið geti svipt lánardrottinn skuldajöfnuðarrétti, sem hann 

átti, en almenna reglan er sú að við framsal viðskiptabréfs til grandlauss þriðja aðila glatast 

skuldajafnaðarréttur á hendur framseljendanum.57 

Í 101. gr. gþl. er ákvæði sem fjallar um rétt gagnkröfuhafa sem fer með skilyrta kröfu á 

hendur þrotabúi til að skuldajafna við kröfur þrotabús. Í ákvæðinu kemur fram að skuldajafna 

megi skilyrtri kröfu við kröfu þrotabús þegar skilyrðið er uppfyllt. Gagnkröfuhafinn getur því 

þurft að greiða búinu skuld samkvæmt aðalkröfu þess á hendur honum, þ.e. ef skilyrðið er þá 

ekki enn komið fram. Ef skilyrðið kemur hins vegar fram síðar, öðlast gagnkröfuhafinn stöðu í 

                                                           
56 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000). 54-56. 
57 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 56-57. 
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kröfuröð samkvæmt 3. tl. 110. gr. gþl., sem myndi tryggja honum fulla greiðslu í mörgum 

tilvikum.58 

Að lokum er vert að nefna að álitamál hafa skapast um rétt banka, sparisjóða og annarra 

innlánsstofnana til að nota gagnkröfu sína á hendur skuldara til skuldajafnaðar við aðalkröfu 

hans, sem felst í innistæðu á bankareikningi. 

Hrd. 373/1989 Í málinu hafði Landsbanki Íslands skuldajafnað kröfum sínum á hendur félaginu V 

við innnistæðu þess á sparisjóðsreikningi, sem bankinn hafði í sínum vörslum. Stjórn V mótmælti 

skuldajöfnuðinum skömmu fyrir gjaldþrot og krafði þrotabúið L um greiðslu á innistæðunni og 

afhendingu sparisjóðsbókarinnar með tilgreindri innistæðu. Bankinn hafnaði kröfu V og taldi sig 

hafa rétt til skuldajafnaðar samkvæmt 100. gr. gþl. Bankinn taldi sig einnig hafa samið um 

handveðrétt í sparisjóðsbókinni, auk þess sem tilgreint ákvæði í reglugerð um bankann heimilaði 

skuldajöfnuð sem þennan. Í niðurstöðu héraðsdóms í málinu, sem staðfest var af Hæstarétti með 

vísan til forsenda var ákvæði 100. gr. gþl. skýrð á þann hátt að ekki yrði talið að ákvæðið yrði túlkað 

svo rúmt, að til skuldajöfnuðar geti stofnast gagnvart þrotabúi, þegar skuldajafnaðarrétturinn var 

ekki fyrir hendi gagnvart skuldara sjálfum fyrir gjaldþrot. Af þeirri ástæðu var fallist á kröfur 

þrotabúsins. 

Úr ofangreindri niðurstöðu Hæstaréttar verður ráðið að réttur banka og annarra 

innlánsstofnana til skuldajöfnuðar rýmki ekki við gjaldþrot. Afstaða dómstóla í þessum efnum 

er því sú að skuldajöfnuðarréttur banka eða innlánsstofnana sé háður því að til staðar sé 

sérstakur samningur við skuldara sem skuldajöfnuðurinn grundvallist á, að skilmálar séu fyrir 

hendi sem sérstaklega hafa verið kynntir honum eða til staðar sé heimild í lögum. Ef ekkert af 

framangreindu á við, öðlast bankinn ekki rétt til skuldajafnaðar burt séð frá orðalagi 100. gr. 

gþl.  Þó er vert að taka fram að þrátt fyrir þessa afstöðu Hæstaréttar telja fræðimenn að 

almenna reglan sé þó sú að réttur til skuldajafnaðar við gjaldþrot sé rýmri en ella.59 

 

 

                                                           
58 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 58. 
59 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 58-60. 
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3.2 Riftun á ráðstöfunum þrotamanns 
 

3.2.1 Uppruni og saga riftunarreglna við gjaldþrotaskipti í íslenskri réttarframkvæmd. 

Reglur um möguleika þrotabús til þess að hnekkja ráðstöfunum sem þrotamaður hefur 

framkvæmt skömmu fyrir upphaf skipta, hafa lengi verið til staðar í íslenskri löggjöf. Til dæmis 

má finna slík ákvæði í lögum nr. 7 frá 13. apríl 1894 um ýmisleg atriði sem snerta 

gjaldþrotaskipti en 4. kafli laganna bar heitið: „Um áhrif þau, er gjaldþrotaskiptin hafa á 

ráðstafanir, er skuldunautur hefur gjört, áður en þau byrjuðu.“60 Í athugasemdum við 

frumvarp það sem varð að lögum nr. 7 frá 1894 kemur fram að reglur þær sem fjalla um 

riftanir á ráðstöfunum hafi verið nauðsynleg viðbót við aðrar reglur um gjaldþrotaskipti, því 

auðvelt væri að koma í veg fyrir, að gjaldþrotaskiptin næðu tilgangi sínum ef riftunarreglurnar 

væru ekki til staðar. Þá var vísað til þess að ekki væri nægileg trygging gegn því að 

skuldunautur, er hann hefur ákveðið að krefjast gjaldþrotaskipta, eða sér þau vofa yfir, raski 

ástandi búsins og skerði eignir þess með ráðstöfunum, er miða annað hvort að því að hann 

komi eignum undan eða greiði sumum skuldheimtumönnum sínum er hann vill ívilna af 

einhverjum ástæðum, eða setji þeim tryggingu, öðrum í óhag.61 

Riftunarreglur laga um gjaldþrotaskipti nr. 25/1929 voru mjög sambærilegar 

riftunarreglum dönsku gjaldþrotalaganna, frá árinu 1872, að öðru leyti en því að frestir voru 

gerðir lengri með íslensku lögunum. Í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 25/1929 sagði m.a.: 

Nú síðustu árin hefir það verið á almannavitund, að skifti gjaldþrotabúa og meðferð þeirra væri á 

aðra lund en æskilegt væri, gildandi reglur um gjaldþrotameðferð úreltar og framkvæmd þeirra 

víða ábótavant. Einkum hefir leikið orð á því, að ekki kæmu öll kurl til grafar, þegar um gjaldþrot 

fjesyslumanna væri að ræða, og það þótt sýnilegt að margir þeir menn, er gjaldþrota hafa orðið, 

hafi byrjað á nýjan leik á atvinnurekstri sínum, stundum, að því er virtist, með fullar hendur fjár, 

en lánardrotnarnir staðið eftir með sárt ennið og mikið fjetjón. Það hefir og leikið grunur á þvi, að 

oft væri margt gruggugt i sambandi við gjaldþrotin, og fróðir menn þóst sjá merki þess, að fá þeirra 

gjaldþrota, er orðið hafa i Reykjavík siðustu árin, væru heiðarleg eða lögum samkvæm. Mörgum 

virðist það og fara ískyggilega í vöxt, að menn hirði ekki um það að standa i skilum við lánardrotna 

                                                           
60 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 61. 
61 Alþt. 1893, 11. þing, A-deild, 127. 
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sina, og sumum virst, að lögin og framkvæmd þeirra bæru meira hag skuldunautanna en 

lánardrotnanna fyrir brjósti.62 

Ein helsta breyting á riftunarreglunum sem kom fram með lögum nr. 25/1929 var sú að  

riftunarfresturinn var færður úr 8 vikum yfir í 6 mánuði. Í frumvarpi því sem varð að lögum var 

breytingin rökstudd á þann hátt að töluvert hafði borið á því að skuldari hafi komið eignum 

sínum undan fyrir gjaldþrot, með því að selja þær eða veðsetja með hæfilegum fresti fyrir 

gjaldþrotið svo að ráðstafanirnar myndu ekki falla innan 8 vikna riftunarfrestsins. Í 

frumvarpinu var vísað til þess að erfiðara væri að dylja fjárhagsörðugleika sína í 6 mánuði en 

8 vikur og með því að breyta frestinum væri hægt að koma, að einhverju leiti, í veg fyrir slíkt 

undanskot fjármuna, sem eðli máls samkvæmt bitnuðu á kröfuhöfum þrotabúsins.63 

Við setningu laga nr. 6/1978, sem að mörgu leyti byggðust á dönsku gjaldþrotalögunum 

sem sett voru árið 1977, varð sú grundvallarbreyting að riftunarreglurnar urðu hlutlægar að 

meginstefnunni til en fram að þeim tíma hafði skipt meginmáli að sýnt væri fram á að skuldari 

eða kröfuhafi hafi verið grandsamur.64 Við samningu frumvarpsins var tekið mið af umræðum 

á opinberum vettvangi og meðal lögfræðinga um umbætur í gjaldþrotalöggjöfinni og 

niðurstöðum könnunar Eiríks Tómassonar, lögfræðings og þáverandi stjórnarráðsfulltrúa, sem 

hann vann árið 1975 á vegum Lagastofnunar Háskóla Íslands sem byggði á 

gjaldþrotaúrskurðum, sem kveðnir voru upp hér á landi á árunum 1960 til 1974.65 

Við samningu frumvarpsins var m.a. haft í huga að talið var að minna kæmi jafnan til 

skipta á milli kröfuhafa þrotabús en sanngjarnt væri. Þá var talið líklegt að meira kæmi til 

skipta ef það yrði auðveldara en áður að halda áfram atvinnustarfsemi þrotamanns eftir að 

bú hans væri tekið til gjaldþrotaskipta. Ofan á það var ekki talið að heimildir væru greiðar til 

að rifta ráðstöfunum, sem gerðar hafa verið rétt fyrir upphaf skipta og þ.a.l. mismunun 

kröfuhafa líklegri.66 

Í lögunum kom fyrst fram sérstakur kafli um greiðslustöðvun og var tilgangur kaflans að 

stuðla að því að bú komi fyrr til gjaldþrotaskipta en áður og að lánardrottnar fengju þess vegna 

meira upp í kröfur sínar. Með ákvæðunum var m.a. leitast við því að hindra að einstakir 

                                                           
62 Alþt. 1929, A-deild, þskj. 23 – 13. mál, 187 196. 
63 Alþt. 1929, A-deild, þskj. 23 – 13. mál, 187 199. 
64 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 63. 
65 Eiríkur Tómasson, “Könnun á gjaldþrotaúrskurðum 1960-1974” (1976) 26 2 Tímarit lögfræðinga 55. 
66 Alþt. 1977-1978 þskj. 120 – 103. mál, „athugasemdir við lagafrumvarp þetta“ 675 698. Er þetta bls ? 



38 
 

lánardrottnar fengu óeðlilega mikið í sinn hlut.67 Þá var lagt til að riftun ráðstafana 

þrotamanns fyrir skipti og riftun vissra fullnustugerða lánardrottna hans á sama tíma yrðu 

gerðar greiðari en áður. 68 Töluverð nýmæli komu fram í kafla laganna um riftanir á 

ráðstöfunum þrotamanns og voru dönsku gjaldþrotalögin, sem nýlega höfðu komið til 

sögunnar, höfð til fyrirmyndar að miklu leyti. Reglurnar sem fram komu í frumvarpi til laganna 

voru nákvæmari en áður giltu og var þeim ætlað að stuðla að öruggari og einfaldari skiptum. 

Í þeim lögum sem áður höfðu gilt hér á landi, ríktu þau meginsjónarmið, að rifta mætti 

ráðstöfunum frá síðasta misserinu fyrir gjaldþrot, ef eitthvað þótti óeðlilegt við þær. Má nefna 

að í eldri lögum voru þau skilyrði sett fyrir því að rifta gjafagerningi, að sýnt væri fram á að 

þrotamaður hafi ekki átt fyrir skuldum og þá þurfi að leiða  líkur að því að gjafþegi hafi um það 

vitað. Með hinu nýja frumvarpi hins vegar lagt til að jafnan mætti rifta gjöf sem afhent hafði 

verið á síðasta misseri, enda væru slíkar gjafir að jafnaði tortryggilegar. Hefði gjöfin verið 

afhent á síðustu 6-12 mánuðum fyrir frestdag mætti rifta gerningum nema gjafþegi sannaði 

að þrotamaður hafi verið gjaldfær þegar hann afhenti gjöfina og skipti góð trú gjafþega engu 

máli. Þá komu fram þau nýmæli í lögunum að greiðslu mætti rifta ef hún réði úrslitum um 

gjaldfærni þrotamanns enda hafi hún eigi virst eðlileg á tíma greiðslunnar.   

Í athugasemdum við frumvarp sem varð að lögum kom fram að reglunni mætti t.d. beita ef 

einhver einn lánardrottinn fengi greidda alla tiltæka peninga skuldara, svo að ekki væri unnt 

að greiða aðrar skuldir í peningum á réttum tíma og tiltækar eignir væru torseljanlegar.69 

 

3.2.2 Almennt um riftunarreglur gjaldþrotaskiptaréttar 

Með vísan til umfjöllunarefnis kaflans hér á undan þá skiptir fjárhagsstaða skuldara eða 

huglæg afstaða skuldara eða þess sem nýtur ráðstöfunar þrotamanns sem fram fór á síðustu 

sex mánuðum fyrir frestdag að meginreglunni til ekki máli. Má því segja að huglæg atriði hafi 

verið látin víkja fyrir meginreglunni um jafnræði kröfuhafa en eðli máls samkvæmt hafði þessi 

breyting það í för með sér að auðveldara varð en áður var að rifta ráðstöfunum þrotamanns 

sem áttu sér stað skömmu fyrir gjaldþrot og þ.a.l. var jafnræði kröfuhafa betur tryggt en áður.  

Aðrar riftunarreglur gjaldþrotalaga, þ.e. riftunarreglur um ráðstafanir sem fram fóru 

þegar meira en sex mánuðir voru í frestdag, eru þó enn byggðar á huglægum forsendum en 

                                                           
67 Alþt. 1977-1978 þskj. 120 – 103. mál „athugasemdir við lagafrumvarp þetta“ 675 699.  
68 Alþt. 1977-1978 þskj. 120 – 103. mál „athugasemdir við lagafrumvarp þetta“ 675 699.  
69 Alþt. 1977-1978 þskj. 120 – 103. mál, „athugasemdir við einstaka kafla og greinar“ 675 698-708.  
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veita þó þeim sem riftun beinist gegn heimild til að sanna að þrotamaður hafi verið gjaldfær 

þegar ráðstöfun fór fram.70 Ákvæðin eru túlkuð á þann hátt að það sé ekki skilyrði riftunar að 

sýnt sé fram á að þrotamaður hafi verið ógjaldfær er ráðstöfunin fór fram heldur verður 

ráðstöfuninni ekki rift ef fyrir liggur að þrotamaður hafi verið gjaldfær á tíma ráðstöfunarinnar 

og hvílir sönnunarbyrðin á riftunarþola.71 Riftunarreglur hafa verið flokkaðar eftir því hvort 

þær hafa beinst að ráðstöfunum sem hafa falið í sér skerðingu á eignum skuldara eða 

aukningu skulda hans eða hvort í þeim hafi falist mismunun milli kröfuhafa í þeim skilningi að 

fullnusta á kröfum þeirra hefur orðið önnur en reglur gjaldþrotalaga hefðu leitt til.72  

Helsta hlutverk riftunarreglna gjaldþrotaskiptalaga er að tryggja það að markmið laganna 

um jafnræði kröfuhafa við úthlutun eigna náist en riftun á tilteknum ráðstöfunum þrotamanns 

er ein af grundvallarforsendum þess að unnt sé að tryggja jafnræði kröfuhafa við 

gjaldþrotaskipti.73 Hæstiréttur hefur ítrekað staðfest þetta markmið laganna og má þar t.d. 

nefna niðurstöðu Hæstaréttar í dómi sínum frá árinu 1994 á bls. 1357, þar sem segir:  

Hrd. 184/1992. Jafnræði kröfuhafa er eitt af grundvallarsjónarmiðum, sem liggja að 

baki gjaldþrotalögunum, sérstaklega þó, að þessu jafnræði skuli ekki spillt með ráðstöfunum, sem 

gerðar eru eftir gjaldþrotið eða þegar vitneskja liggur fyrir, að það standi fyrir dyrum. 

Riftunarreglum gjaldþrotalaga er einmitt ætlað að ná þessum markmiðum. 

Réttaráhrif gjaldþrotaskipta miðast almennt við uppkvaðningu úrskurðar um 

gjaldþrotaskiptin. Frá þessu eru þó mikilvægar undantekningar í XX. kafla gjaldþrotaskiptalaga 

sem heimila riftun ráðstafana þrotamanns sem farið hafa fram á tilteknu tímabili og er þá 

jafnan miðað við ákveðinn tíma fyrir frestdag. Hugtakið frestdagur er skilgreint í 2. gr. 

gjaldþrotaskiptalaga sem sá dagur sem héraðsdómara berst beiðni um heimild til 

greiðslustöðvunar eða til að leita nauðasamnings eða krafa um gjaldþrotaskipti.  

Af ákvæðinu leiðir að frestdagur getur verið töluvert fyrir uppkvaðningu úrskurðar um 

töku bús til gjaldþrotaskipta. Þegar gerð er krafa um greiðslustöðvun, gjaldþrotaskipti eða 

nauðasamning hjá skuldara eru allar líkur á því að honum hafi mátt vera ljóst um alllanga tíð 

að fjárhagsvandræði hans væru veruleg og að líkindi væru til þess að eignir hans dygðu ekki 

til fullnustu allra þeirra krafna sem á honum hvíldu. Í mörgum tilvikum er a.m.k. hluta 

                                                           
70 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 63. 
71 Sjá m.a. dóm Héraðsdóms Reykjavíkur frá 10. maí 2013 í máli nr. E-2725/2012. 
72 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000). 74. 
73 Viðar Már Matthíasson. Riftunarreglur gjaldþrotalaga. Tímarit lögfræðinga (1988). bls. 91. 
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kröfuhafa einnig ljós þessi staða skuldarans. Hætt er við því að við slíkar aðstæður neyti 

einstakir kröfuhafar aflsmunar eða notfæri sér persónu- eða hagsmunatengsl við skuldarann 

til þess að knýja fram greiðslu eða áskilja sér betri tryggingar fyrir kröfum sínum en þeir áður 

höfðu. Þá getur verið freistandi fyrir skuldarann við slíkar kringumstæður að ráðstafa eignum 

eða fjármunum sínum til þeirra sem eru honum persónulega eða hagsmunalega nákomnir eða 

jafnvel ráðstafa eignum til þeirra sem ekki fara með kröfur á hendur honum, t.d. til þess að 

njóta sjálfur góðs af þeim síðar. Riftunarreglur gjaldþrotalaga gera það mögulegt fyrir þrotabú 

að ónýta með afturvirkum hætti slíkar ráðstafanir í þeim tilgangi að koma í veg fyrir mismunun 

kröfuhafa og til að draga fleiri eignir undir skiptin. Þá hafa reglurnar um riftun ráðstafana þar 

að auki án efa almenn varnaðaráhrif og telur Viðar Már Matthíasson reglurnar hafa sjálfstætt 

gildi af þeim sökum einum.74 

Eitt af meginskilyrðum þess, að riftun nái fram að ganga á grundvelli reglna VIII. kafla 

gjaldþrotaskiptalaga er að riftun leiði til þess að möguleiki kröfuhafa til fullnustu á kröfum 

sínum við úthlutun úr búinu aukist við endurgreiðslu í kjölfar riftunar.75 Þá er einnig skilyrði 

að ráðstöfun sú sem rifta skal hafi í raun orðið til þess að kröfuhöfum var mismunað. Þó verður 

að hafa í huga að vegna áðurnefndra reglna 109. - 114. gr. gþl. skiptast kröfuhafar í flokka 

þegar til úthlutunar eigna búsins kemur. Það er því ekki beinlínis skilyrði að möguleikar 

almennra kröfuhafa til fullnustu krafna sinna aukist heldur dugar að möguleikar einhvers 

kröfuhafaflokks til fullnustu krafna sinna aukist.76 Rétt er að halda því til haga að það eru 

einungis hinar tilgreindu ráðstafanir sem eru riftanlegar en ekki þeir löggerningar, sem notaðir 

kunna að hafa verið til þess að framkvæma ráðstafanirnar. Kemur þetta m.a. fram í 

eftirfarandi dómi Hæstaréttar: 

Hrd. 1995, bls. 2818. Atvik málsins voru þau að S átti kröfur á hendur félaginu Í, vegna vinnu hans 

í þess þágu. Kröfurnar voru greiddar þannig, að M og A, keyptu tvær bifreiðar af Í og var hluti af 

kaupverði þeirra greiddur með því, að S kvittaði fyrir greiðslu á jafnháum kröfum sínum á hendur 

Í. Eftir að bú Í var tekið til gjaldþrotaskipta, krafðist þrotabúið riftunar á ráðstöfuninni, sem fólst í 

greiðslu skuldar hins gjaldþrota félags við S með óvenjulegum greiðslueyri, þ.e. afhendingu tveggja 

bifreiða. S byggði sína sýknukröfu m.a. á aðildarskorti og taldi, að stefna hefði átt kaupendum 

bifreiðanna, þeim M og A. Þessari málsástæðu S var hafnað og var tekið fram, að ekki skipti máli, 

                                                           
74 Viðar Már Matthíasson, „Riftunarreglur gjaldþrotalaga“ (1988) Tímarit lögfræðinga 92. 
75 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 71-72. 
76 Viðar Már Matthíasson, „Riftunarreglur gjaldþrotalaga“ (1988) Tímarit lögfræðinga 93. 
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þótt S hefði ekki verið skráður kaupandi bifreiðanna, enda væri sýnt fram á, að hann hefði fengið 

greidda skuld með afhendingu þeirra. 

Eins og áður hefur komið fram eru gjaldþrotaskipti sameiginleg fullnustugerð allra þeirra 

kröfuhafa sem eiga kröfur á hendur skuldara við uppkvaðningu úrskurðar um gjaldþrotaskipti 

og lýsa kröfum sínum með réttum hætti í þrotabúið eða eiga af öðrum ástæðum rétt til 

greiðslna við úthlutun, t.d. samkvæmt ákvæði 118. gr. gþl. Rauði þráðurinn í reglum 

gjaldþrotaskiptalaga er að veita kröfuhöfum í þrotabú jafnan rétt til greiðslna við úthlutun í 

því. Það er því grundvallarregla við gjaldþrotaskipti að kröfuhafar í þrotabú njóti jafnræðis við 

úthlutun.  

Þó að ofangreint hlutverk riftunarreglna gjaldþrotalaga ráði mestu um efni þeirra, þ.e. 

það er sniðið að því að ná framangreindu markmiði um jafnræði, eru aðrir hagsmunir sem 

togast á við þá meginhagsmuni að tryggja með sem bestum hætti jafnræði kröfuhafa við 

gjaldþrotaskipti. Þeir hagsmunir eru m.a. grundvallarreglan um frelsi manna til þess að 

ráðstafa hagsmunum sínum með löggerningum, svigrúm skuldara til þess að koma sér út úr 

fjárhagsvandræðum og viðskiptaöryggi almennt, þ.e. að sem minnst röskun verði á þegar 

gerðum löggerningum, einkum þeim sem hafa átt sér stað löngu fyrir upphaf skipta.77  

Af dómum Hæstaréttar má ráða að ákveðið hagsmunamat þurfi að fara fram í hvert skipti 

er þrotabú krefst riftunar á tilteknum ráðstöfunum þrotamanns. Í dómi Hæstaréttar frá 15. 

mars 2018 í máli nr. 814/2016 fór þetta hagsmunamat fram 

Hrd. 814/2016. Í málinu krafðist Kaupþing ehf. (hér eftir K ehf.) riftunar á greiðslu skuldar forvera 

síns, Kaupþings hf (hér eftir K hf.)., við Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (hér eftir R) á 

grundvelli 1. mgr. 134. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl., sbr. 4. mgr. 103. gr. laga nr. 

161/2002 um fjármálafyrirtæki. K ehf. byggði á því að greiðslan hafi verið innt af hendi fyrr en 

eðlilegt var og hafi ekki virst venjuleg eftir atvikum. Hæstiréttur vísaði til þess í niðurstöðu sinni að 

við mat á því hvort greiðsla K hf. til R geti talist venjuleg eftir atvikum yrði að líta til þess að 

megingrundvöllur riftunarreglna laga nr. 21/1991, þ.á.m. 134. gr. laganna, er að tryggja jafnræði 

kröfuhafa við gjaldþrotaskipti og eiga sömu sjónarmið við um slit fjármálafyrirtækja. Önnur 

sjónarmið ganga hins vegar í gagnstæða átt, svo sem grundvallarregla samingaréttar um frelsi 

manna til að ráðstafa hagsmunum sínum með löggerningum og sjónarmið um öryggi í viðskiptum. 

Skilyrðið um að greiðsla teljist ekki venjuleg eftir atvikum vísar til þess að aðeins sé rétt að fallast 

á riftun greiðslu ef hún er óvenjuleg í sjálfu sér eða innt af hendi við óvenjulegar aðstæður. Í því 

                                                           
77 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 65-66. 
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sambandi sé rétt að líta til eðlis viðkomandi viðskipta og hvort greiðslan sé óvenjuleg í þeim 

viðskiptum sem um ræðir. 

Þá kom jafnframt fram í niðurstöðu Hæstaréttar að við mat á því hvort greiðsla teljist 

venjuleg eftir atvikum þurfi einnig að meta hvort greiðslan hafi á sér þann blæ að með henni 

sé verið að ívilna mótttakanda greiðslunnar á kostnað annarra kröfuhafa. Í því sambandi þurfi 

að virða málsatvik heildstætt og huglæg afstaða móttakanda greiðslunnar kunni að skipta máli 

og þá einkum hvort telja megi að slæm fjárhagsleg staða greiðanda hafi haft áhrif á greiðsluna 

og jafnvel ráðið úrslitum um hana. Greiðsla fyrir gjalddaga getur þó talist venjuleg eftir 

atvikum þótt hún hafi átt sér stað þegar fjárhagsstaða greiðanda var slæm, ef atvik gefa þrátt 

fyrir það ekki til kynna að til hafi staðið að ívilna einum kröfuhafa á kostnað annarra. 

Dómur Hæstaréttar þann 3. nóvember 2005 í máli Íslandsbanka gegn Móa nr. 147/2005 

gefur áhugaverða mynd af riftunarreglum gjaldþrotaskiptalaga og samspil reglnanna við 

meginregluna um jafnræði kröfuhafa við gjaldþrotaskipti. 

Hrd. 147/2005. Málavextir voru þeir að áfrýjandi, Íslandsbanki, hafði yfirtekið rekstur Glitnis hf., 

sem gert hafði samninga við Móa hf., annars vegar um fjármögnunarleigu á vörubifreið og hins 

vegar um kaupleigu á dráttarvél og þyrlu. Í héraðsdómi hafði komið fram að beiðni Móa hf. um 

heimild til greiðslustöðvunar hafi borist Héraðsdómi Reykjavíkur 19. desember 2002 og var fallist 

á hana með úrskurði 27. sama mánaðar. Þá hafði fyrirtækinu verið veitt heimild til þess að leita 

nauðasamnings með úrskurði 9. apríl 2003. Bú Móa hf. var síðan tekið til gjaldþrotaskipta þann 5. 

nóvember 2003 og var frestdagur 19. desember 2002, en þær greiðslur sem krafist var riftunar á í 

málinu höfðu verið greiddar eftir frestdag. Leigugreiðslur Móa hf. samkvæmt samningunum voru 

í verulegum vanefndum er félagið fékk heimild til greiðslustöðvunar, en greiðslan sem þb. Móa hf. 

krafðist riftunar á fór fram 27. júlí 2003. Um var að ræða víxla samþykkta af þriðja manni með 

gjalddaga 17. september 2003 og átti víxilfjárhæðinni einungis að ráðstafa til greiðslu gjaldfallinna 

leiguskulda vegna notkunar tækjanna eftir frestdag. 

Í málinu lá fyrir að búskröfur fengust ekki að fullu greiddar við gjaldþrotaskiptin og ekki varð séð 

að ráðstöfunin sem leiddi til myndunar þeirrar fjárkröfu, sem krafist var riftunar á, hafi með 

einhverjum hætti verið samþykkt af aðstoðarmanni Móa hf. á greiðslunarstöðvunartíma eða 

umsjónarmanni með nauðasamningsumleitunum, þrátt fyrir að Glitnir hf. hafi á þeim tíma haft 

vitneskju um hvernig komið var í fjármálum fyrirtækisins. Taldi meirihluti Hæstiréttar að 

samkvæmt 40. gr. laga nr. 21/1991 breytti það engu um niðurstöðu málsins að mat 

stjórnarformanns Móa hf. hafi verið að þrotabúinu hafi verið nauðsynlegt í þágu rekstursins að 

nota þessi tæki eftir frestdag, enda taldi Hæstiréttur að ekki hafi verið nægilega í ljós leitt að 

ráðstöfunin hafi verið nauðsynleg til að forðast tjón í skilningi 1. mgr. 139. gr. laga nr. 21/1991. 
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Féllst Hæstiréttur af þeim ástæðum á kröfu þb. Móa hf. um riftun á grundvelli ákvæða 1. mgr. 139. 

gr. laga nr. 21/1991. 

 
Það sem vekur athygli í máli þessu er að skýrsla hafði verið tekin af fyrrverandi 

stjórnarformanni Móa hf. fyrir dómi þar sem fram kom m.a. að hinir leigðu lausafjármunir 

hefðu verið notaðir við rekstur fyrirtækisins eftir frestdag og að notkunin hafi verið 

nauðsynlegur liður í rekstrinum á þessu tímabili. Samkvæmt 1. og 2. mgr. 10. gr. laga nr. 

21/1991 getur skuldari sem á í verulegum fjárhagsörðugleikum leitað eftir heimild til 

greiðslustöðvunar og ber hann að gera grein fyrir hvernig hann hyggist leysa úr 

fjárhagsörðugleikum sínum með því að fá þessa heimild. Af ákvæðum þessum er ljóst að 

heimild til greiðslustöðvunar hefur þann tilgang að gera skuldara í stakk búinn til að standa í 

skilum við lánardrottna sína og miðar úrræðið því meðal annars að því að þjóna hagsmunum 

þeirra. Til þess að ná markmiðum greiðslustöðvunar er nauðsynlegt að skuldara sé unnt að 

halda rekstri sínum áfram og hafa lánardrottnar hag af því að svo sé. 

Einn þriggja dómara málsins skilaði sératkvæði þar sem hann vísaði til þess að miðað við 

skýrslu fyrrverandi stjórnarformanns Móa hf., sem getið var hér að ofan, hafi verið rétt að 

leggja til grundvallar að afnot Móa hf. af hinum leigðu tækjum hafi verið nauðsynleg til að 

unnt væri að halda rekstri félagsins áfram eftir frestdag og fram að því að bú þess var tekið til 

gjaldþrotaskipta. Við mat á því hvort greiðslan sem deilur málsins snérust um hafi verið 

nauðsynleg til að komast hjá tjóni, taldi dómarinn, að jafnframt yrði að líta til þess að 

Íslandsbanki hafði heimild til að rifta samningunum um leigumunina og krefjast skila á 

mununum vegna vanskila á greiðslu þeirrar leigu sem til féll eftir frestdag. Af þeim sökum taldi 

dómarinn að 1. mgr. 22. gr. laga nr. 21/1991 stæði ekki í vegi fyrir slíkri heimild í tilviki 

gagnkvæmra samninga þar sem báðir samningsaðilar inna greiðslur sínar af hendi á sama tíma 

eftir að greiðslustöðvun hefst, enda væri þá verið að skylda viðsemjanda þess sem 

greiðslustöðvunar nýtur, til að láta honum í té afnot af eignum sínum, án þess að njóta um 

leið þeirrar tryggingar í gagngjaldinu sem að jafnaði er forsenda fyrir samningum af þessu tagi. 

Ef viðsemjandinn teldist ekki njóta nefndra úrræða vegna vanefnda á leigugreiðslum á þessu 

tímabili væri í reynd verið að skylda hann til að láta viðkomandi rekstri og þá eftir atvikum 

öðrum lánardrottnum í té verðmæti, sem til þess væru fallin að bæta efnahag viðsemjandans 

og bæta þar með stöðu annarra lánardrottna ef og þegar til gjaldþrots kæmi. Taldi dómarinn 

að slíkt samrýmist ekki meginreglum laga um vernd eignaréttinda. 
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Þá benti hann á að riftun af hálfu Íslandsbanka hefði valdið því að Móar hf. hefðu þurft 

að afla sér þessara rekstrartækja annars staðar til þess að forða erfiðleikum í rekstrinum. Taldi 

dómarinn ekki séð hvernig unnt hefði verið að halda rekstrinum áfram án þess að afla 

rekstrartækja og því væri greiðsla leigunnar sem um var deilt, nauðsynleg til að komast hjá 

tjóni og skipti í því efni ekki máli þó að greitt hafi verið í einu lagi leiga sem til hafði fallið frá 

frestdegi og fram á greiðsludaginn, þar sem líta yrði á þetta tímabil sem eina heild í þessu 

samhengi. Riftun á greiðsludegi hefði raunar að auki valdið því að tækin hefðu ekki verið til 

notkunar í rekstrinum frá þeim degi og þar til honum var hætt við töku bús Móa hf. til 

gjaldþrotaskipta. 

Dómarinn fjallaði að lokum í sératkvæði sínu um tilgang riftunarreglna XX. kafla laga nr. 

21/1991 og vísaði hann til þess að reglurnar hefðu þann megintilgang að ónýta með 

afturvirkum hætti ráðstafanir sem skuldari hafði gert skömmu fyrir gjaldþrot í þeim tilgangi 

að mismuna lánardrottnum sínum. Taldi hann að hafa þurfi það við huga við skýringu 

einstakra riftunarákvæða kaflans. Benti hann á að því hafi farið fjarri að greiðsla sú sem krafist 

var riftunar á í málinu gæti talist hafa verið innt af hendi í því skyni að gera hlut Íslandsbanka 

betri en annarra lánardrottna og mætti fremur segja að hún hafi haft þann tilgang að bæta 

hag þeirra. Taldi dómarinn framangreind sjónarmið leiða til þess að ákvæði 1. mgr. 139. gr. 

gþl. verði ekki túlkað á þann hátt að það geti verið grundvöllur fyrir riftun á umræddri greiðslu.   
 
Ég tek undir sératkvæðið í málinu og tel ég þá niðurstöðu vera vel rökstudda og í samræmi 

við þann megintilgang riftunarregla gjaldþrotaskiptalaga að ónýta með afturvirkum hætti 

ráðstafanir sem skuldari hefur gert skömmu fyrir gjaldþrot í þeim tilgangi að mismuna 

lánardrottnum sínum. Ég tel rökrétt að líta til þess að þær greiðslur sem krafist var riftunar á 

voru til þess fallnar að bæta hag búsins og hefðu kröfuhafar búsins eðli máls samkvæmt 

hagnast vegna umræddra greiðslna. Í ljósi þess að umræddar greiðslur voru ekki til þess fallnar 

að raska jafnræði kröfuhafa búsins þá hafi ekki verið skilyrði til þess að rifta þeim samkvæmt 

XX. kafla gjaldþrotalaganna. Tel ég að ekki skuli litið blint á riftunarreglur gjaldþrotaskiptalaga 

heldur þarf einnig að fara fram almennt hagsmunamat og taka mið af tilgangi reglnanna. 
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3.2.3 Ákvæði XX. kafla laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. 
 

3.2.3.1 131. gr gþl. 

131. gr. gþl. mælir fyrir um heimild til þess að krefjast riftunar á gjafagerningi ef gjöfin var 

afhent á síðustu sex mánuðum fyrir frestdag. Þá má samkvæmt ákvæðinu krefjast riftunar á 

gjafagerningi sex til tólf mánuðum fyrir frestdag nema leitt sé í ljós að þrotamaðurinn hafi þá 

verið gjaldfær og það þrátt fyrir afhendinguna. Þetta gildir einnig um gjafir til nákominna sem 

hafa verið afhentar sex til tuttugu og fjóra mánuði fyrir frestdag. Regla 1. mgr. 131. gr. heimilar 

að rifta gjafagerningum ef gjöfin var afhent á síðustu sex mánuðum fyrir frestdag. 1. mgr. 131. 

gr. byggir alfarið á hlutlægum grundvelli, þannig að hvorki vitneskja móttakanda né gefanda 

um fjárhag gefandans þegar gjöfin var afhent skiptir máli.78 2. mgr. ákvæðisins kveður 

hinsvegar á um heimild til riftunar á gjafagerningi ef gjöfin var afhent sex til tólf mánuði fyrir 

frestdag nema leitt sé í ljós að þrotamaðurinn hafi þá verið gjaldfær og það þrátt fyrir 

afhendinguna. Þetta gildir einnig um gjafir til nákominna sem hafa verið afhentar sex til 

tuttugu og fjóra mánuði fyrir frestdag. Regla 2. mgr. 131. gr. byggist á huglægum grundvelli. 

Almenna reglan í fjármunarétti er að það má gefa frá sér verðmæti án afskipta annarra. Í 

fjármunarétti er hugtakið gjöf almennt skilgreint sem verðmæti sem gefin eru án lagaskyldu 

og án skyldu samkvæmt gagnkvæmum samningi enda byggi afhending þessi á vilja 

loforðsgjafans til þess að gefa og hafi í för með sér rýrnun á eignum hans, sem verðmæti 

gjafarinnar nemur, en samsvarandi aukningu á eignum loforðsmóttakandans.79  

Hrd. 457/2012. Málavextir voru þeir að þrotabú B hf. krafðist riftunar á tveimur greiðslum B hf. til 

S á grundvelli samnings þeirra á milli um kaup B hf. á hlutafé S í BE ehf., auk endurgreiðslu á því 

sem greitt hafði verið. Byggði þrotabúið kröfu sína á því að greiðslurnar væru riftanlegar á 

grundvelli XX. kafla laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom m.a. 

fram að samkvæmt matsgerð, sem ekki hefði verið hnekkt, hefði allt eigið fé BE ehf. verið uppurið 

og eignarhlutur S í félaginu verðlaus þegar hann hefði verið seldur. Var það því mat Hæstaréttar 

að um örlætisgerning í skilningi 1. mgr. 131. gr. laga nr. 21/1991 hefði verið að ræða. Var 

riftunarkrafa þrotabús B hf. tekin til greina og S gert að endurgreiða þá fjárhæð sem hann fékk 

greidda á grundvelli samningsins. 

                                                           
78 Viðar Már Matthíasson, „Riftunarreglur gjaldþrotalaga“ (1988) Tímarit lögfræðinga 94. 
79 Viðar Már Matthíasson, „Riftunarreglur gjaldþrotalaga“ (1988) Tímarit lögfræðinga 95. 
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Við skoðun á dómaframkvæmd má sjá að meginreglan um jafnræði kröfuhafa hefur mikið 

vægi við mat á því hvort um sé að ræða gjafagerning eður ei. Þá skiptir máli hversu löngu fyrir 

frestdag færsla verðmætana fór fram og þá tengsl gjafþega og þrotamanns enda meiri líkur til 

þess að aðili, sem veit eða má vita, að fjárhagur hans siglir í þrot, láti nákomna njóta betri 

stöðu en aðra. Tilætlun skuldara þarf að hafa verið sú að auðga gjafþegann, án þess að hann 

fengi nokkuð verulegt endurgjald fyrir.80 Því hefur verið haldið fram að eðlilegt sé að ætla 

dómstólum svigrúm til að skýra gjafahugtak 131. gr. gþl. rúmt í því skyni að ná markmiði 

laganna um jafnræði kröfuhafa við gjaldþrotaskipti.81 

Hrd nr. 789/2013. Málið snérist um kröfu þrotabús Baugs hf. á hendur sex nánar tilgreindum 

aðilum, til riftunar á gjafagerningum sem falist hefðu í nánar tilgreindum greiðslum og krafðist 

þrotabúið jafnframt endurgreiðslu. Í niðurstöðu Hæstaréttar var talið að ganga verði út frá því að 

ekkert endurgjald hafi komið fyrir þær greiðslur sem hin stefndu félög fengu frá Baugi og deilan 

stóð um. Þá lagði Hæstiréttur til grundvallar að greiðslurnar hafi í raun skert eignir Baugs og raskað 

hagsmunum almennra kröfuhafa við slit á búi félagsins. Bent var á að greiðslurnar höfðu verið 

notaðar til að greiða niður skuldir hinna stefndu félaga hjá Kaupþingi og Kaupthing Bank 

Luxembourg. Greiðslurnar leiddu því til lækkunar á skuldum félaganna og þannig til auðgunar 

þeirra. Hæstiréttur vísaði þá til þess að riftunarreglum laga nr. 21/1991 sé ætlað að tryggja 

jafnræði kröfuhafa við úthlutun eigna búsins. Í ljósi þessa markmiðs laganna taldi dómurinn að við 

úrlausn á kröfu stefnanda verði að líta á hina umdeildu gerninga með tilliti til stöðu Baugs og áhrifa 

þeirra á heimtur kröfuhafa við slit á búi félagsins. Við mat á því hvort skilyrði riftunar á grundvelli 2. 

mgr. 131. gr. laga nr. 21/1991 hafi verið fyrir hendi skipti því ekki máli þótt viðtakendur 

greiðslnanna kunni að hafa tekið á sig skuldbindingar í tengdum viðskiptum sem reynist þeim nú 

ofviða. 

Þá kom fram í dómi Hæstaréttar 10. september 2015 í máli nr. 5/2015 að riftunarreglum 

XX. kafla laga nr. 21/1991 sé ætlað að tryggja að markmið laganna um jafnræði kröfuhafa við 

úthlutun eigna búsins geti náðst. Með gjöf í skilningi 131. gr. laga nr. 21/1991 sé átt við 

ráðstafanir sem leiði til skerðingar á eignum þrotamanns og eignaraukningar móttakandans. 

Í því sambandi verði einnig að líta til þess hvort ráðstöfunin hafi verið gerð í örlætisskyni til 

aðgreiningar frá ráðstöfunum sem einungis eru viðskiptalegs eðlis. Gagnkvæmir samningar 

þar sem verulegur munur er á verðmæti greiðslu og endurgjalds geta falið í sér gjöf í þessari 

merkingu. 

 

                                                           
80 Viðar Már Matthíasson, „Riftunarreglur gjaldþrotalaga“ (1988) Tímarit lögfræðinga 96. 
81 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 81.  
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3.2.3.2 132. gr. gþl. 

Í ákvæði 132. gr. gþl. er að finna heimild til þess að krefjast riftunar á arfi sem þrotamaður 

hefur afsalað sér á síðustu sex mánuðum fyrir frestdag. Ef arfinum var úthlutað áður en 

úrskurður gekk um að búið væri tekið til gjaldþrotaskipta skal kröfunni beint að þeim sem 

hefur fengið arf eða aukinn arf vegna arfsafsalsins. 2. mgr. ákvæðisins mælir fyrir um að ef 

þrotamaðurinn var ógjaldfær má krefjast riftunar á arfsafsali sem gefið hefur verið allt að 2 

árum fyrir frestdag 

 

3.2.3.3 133. gr gþl. 

Samkvæmt 133. gr. gþl. má krefjast riftunar á greiðslu á síðustu sex mánuðum fyrir 

frestdag frá þrotamanninum til nákominna á launum, öðru endurgjaldi fyrir vinnu eða 

eftirlaunum, ef greiðslan var bersýnilega hærri en sanngjarnt var miðað við vinnuna, tekjur af 

atvinnurekstrinum og önnur atvik. Aðeins verður rift að því leyti sem greiðslan var hærri en 

sanngjarnt var. Samkvæmt 2. mgr. gildir sama um greiðslu sex til tuttugu og fjórum mánuðum 

fyrir frestdag nema leitt sé í ljós að þrotamaðurinn hafi þá verið gjaldfær og það þrátt fyrir 

greiðsluna. 

Af orðalagi ákvæðisins leiðir að um einhverskonar endurgjald fyrir vinnu verður að vera 

að ræða og falla málamyndagerningar þar sem ekki er um vinnuframlag að ræða því ekki undir 

ákvæðið heldur 131. gr. eða eftir atvikum 141. gr. Orðin laun eða annað endurgjald ber þó að 

skýra rúmt þannig að þau eigi ekki eingöngu við um vinnulaun eða endurgjald fyrir vinnu sem 

innt er af hendi í hefðbundnu ráðningarsambandi, heldur einnig þóknanir fyrir vinnuframlag, 

t.d. þegar um verksamning er að ræða.82 

Þá eru greiðslur sem falla undir 133. gr. einungis riftanlegar ef þær eru bersýnilega hærri 

en sanngjarnt var. Við mat á þessu ber að taka mið af því hvað hefði verið venjuleg greiðsla 

fyrir slíkt vinnuframlag við eðlilegar aðstæður. Til að taka dæmi myndi launahækkun skömmu 

fyrir gjaldþrot gefa vísbendingu um óeðlilegar greiðslur af þessu tagi. Reglunni er ætlað að ná 

til augljósra tilvika af þessu tagi.83  

                                                           
82 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 96. 
83 Stefán Már Stefánsson, Íslenskur gjaldþrotaréttur (Bókmenntafélagið, 1982) 163. 
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Skoða þarf ákvæðið út frá meginreglunni um jafnræði kröfuhafa enda felur ákvæðið í sér 

að hægt sé að rifta tilteknum launagreiðslum frá þrotamanni til nákominna og er markmið 

reglunnar að koma í veg fyrir að þrotamaður hygli þeim aðilum sem eru nákomnir honum á 

kostnað annarra kröfuhafa. Eins og sjá má í eftirfarandi dómi Hæstaréttar þá ber þeim sem 

krefst riftunar á grundvelli 133. gr. laganna að sýna fram á sá sem þola á riftun hafi verið 

nákominn þrotamanni. 

Hrd. 489/2014. Málið snérist um kröfu þrotabús LBI hf. þess efnis að rift yrði greiðslum LBI hf. í 

formi kaupauka til S, samtals að fjárhæð 47.308.800 krónur. S hafði verið forstöðumaður 

verðbréfamiðlunar LBI hf og bar hann samkvæmt samningnum ábyrgð á daglegum rekstri 

deildarinnar, auk þess að sinna öðrum þeim störfum sem honum yrðu falin af stjórn bankans 

hverju sinni. Samkvæmt ráðningarsamningi S átti hann að fá greiddan kaupauka mánaðarlega og 

var málið höfðað til að fá rift kaupauka sem greiddur var til S á tilteknu tímabili. Krafa þrotabúsins 

byggðist á því að um hafi verið að ræða riftanlega ráðstöfun samkvæmt 1. mgr. 133. gr. laga nr. 

21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. og vísaði þrotabúið til þess að S hafi verið nákominn aðili í 

skilningi 4. og 6. tl. 3. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. Hæstiréttur féllst ekki á það með þrotabúi 

LBI hf. að S hafi átt verulegan hluta í bankanum í skilningi 4. töluliðar 3. gr. laga nr. 21/1991 á 

grundvelli þeirra samninga sem þrotabúið lagði fram við rekstur málsins. Þá taldi Hæstiréttur ekki 

heldur að S hafi í krafti þeirra samninga eða stöðu sinnar sem yfirmaður verðbréfamiðlunar 

bankans, sem var ein af nokkrum deildum verðbréfasviðs hans, verið í aðstöðu til að hafa áhrif á 

starfsemi bankans með sambærilegum hætti og ef hann ætti verulegan hlut í honum. Af því sögðu 

taldi Hæstiréttur S ekki hafa verið nákominn bankanum og af þeirri ástæðu voru skilyrðum til 

riftunar samkvæmt 1. mgr. 133. gr. laga nr. 21/1991 ekki fullnægt og kröfum þrotabús LBI hf. því 

ekki teknar til greina á þeim grundvelli. 
 

3.2.3.4 134. gr. gþl. 

Samkvæmt ákvæðinu má krefjast riftunar á greiðslu skuldar á síðustu sex mánuðum fyrir 

frestdag ef greitt var með óvenjulegum greiðslueyri, fyrr en eðlilegt var eða greidd var fjárhæð 

sem hefur skert greiðslugetu þrotamannsins verulega, nema greiðslan hafi virst venjuleg eftir 

atvikum. 

Í 2. mgr. er heimild til að krefjast riftunar á slíkri greiðslu til nákominna sex til tuttugu og 

fjórum mánuðum fyrir frestdag nema leitt sé í ljós að þrotamaðurinn hafi þá verið gjaldfær og 

það þrátt fyrir greiðsluna.  

Með gjaldþrotalögum nr. 6/1978 var nýju atriði bætt við ákvæðið, sem hafði þann tilgang 

að auka notkunarmöguleika ákvæðisins. Með breytingu á ákvæðinu var bætt við heimild til að 

rifta greiðslu á skuld ef greiðslan réði úrslitum um greiðslugetu skuldarans. Í skýringum með 

greinargerð sem fylgdi frumvarpinu, var breytingin skýrð á þann veg að beita mætti reglunni 

ef upp kæmi sú staða að einhver einn kröfuhafi hafi fengið alla tiltæka peninga skuldara og af 
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þeim völdum væri ekki unnt að greiða aðrar skuldir í peningum á réttum tíma og tiltækar 

eignir séu torseljanlegar.8485 Í eftirfarandi dómi Hæstaréttar má sjá dæmi um beitingu 

ákvæðisins í framkvæmd. 

Hrd. 545/2013. Málið varðaði kröfu Byrs Sparisjóðs (hér eftir B) þess efnis að rift yrði með dómi 

uppgreiðslu sparisjóðsins á tilteknum skuldabréfum í eigu Virðingar hf. (hér eftir V) sem fram hefði 

farið með þeim hætti að uppreiknuðu verðmæti bréfanna hefði verið breytt í innlán V hf. hjá B 

með innborgun 21. apríl 2009 inn á bundin innlánsreikning sem stofnaður hefði verið í nafni V hf. 

hjá sparisjóðnum. V hf., mótmælti kröfunni og bar því m.a. við að félagið hefði ekki verið eigandi 

skuldabréfanna heldur einungis haft milligöngu um viðskiptin á grundvelli starfsleyfis sem 

verðbréfafyrirtæki og til verðbréfamiðlunar. Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði m.a. að V hf. hefði 

greitt fyrir bréfin af eigin fé allnokkru áður en félaginu hefði borist greiðsla fyrir innlausn þeirra frá 

B. Yrði að líta til þess að sá munur sem hefði verið á því verði sem B innleysti bréfin á og því sem V 

hf. greiddi fyrir þau hefði verið úr öllu eðlilegu samhengi við venjulega þóknun fyrir milligöngu við 

innlausn skuldabréfa. Taldi Hæstiréttur því að V hf. hefði komið að viðskiptunum við B sem eigandi 

skuldabréfanna. Því næst rakti Hæstiréttur að með því að B leysti til sín skuldabréfin hefðu réttindi 

og skyldur samkvæmt þeim komist á sömu hendi og hefði krafa á grundvelli þeirra þar með fallið 

niður. Yrði að líta svo á að B hefði greitt V hf. kröfu félagsins á hendur sér á því tímamarki, sem var 

tæplega tveimur mánuðum fyrir frestdag. Höfuðstól skuldar samkvæmt skuldabréfunum hefði átt 

að greiða í einu lagi á lokagjalddaga 15. júlí 2011 og hefði B ekki verið unnt að krefjast að fá að 

greiða kröfuna fyrir þann tíma. Hefði B því greitt skuld sína við V hf. fyrr en eðlilegt var í 

skilningi 134. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. Þótt framangreindar ráðstafanir hefðu 

ekki leitt til þess að fé hefði gengið úr höndum B á því tímamarki hefðu þær á hinn bóginn leitt til 

þess að V hf. fékk forgangsrétt gagnvart hliðsettum lánardrottnum sem hann ella hefði ekki notið 

sem kröfuhafi samkvæmt skuldabréfi, en óumdeilt var að eigendur innstæðna hjá B hefðu fengið 

kröfur sínar að fullu greiddar. Þá var ekki fallist á með V hf. að greiðsla B hefði verið venjuleg eftir 

atvikum. Með vísan til þessa var fallist á kröfu B um riftun greiðslunnar svo og kröfu hans um 

endurgreiðslu að fullu, enda yrði að telja að greiðslan hefði komið V hf. að fullum notum. 

Í þeim dómi Hæstaréttar sem reifaður er hér að ofan má sjá að tilgangur ákvæðisins er að 

koma í veg fyrir að skuldari geti hyglað tilteknum kröfuhöfum skömmu fyrir gjaldþrot og veldur 

ákvæðið því að ráðstafanir á borð við þá ráðstöfun sem fjallað er um í dóminum eru 

afturkallaðar og kemur þannig í veg fyrir að skuldari geti mismunað kröfuhöfum sínum. 

 

3.2.3.5 135. gr. gþl. 

Ákvæði 135. gr. gþl. mælir fyrir um að ráðstöfun þess efnis að þrotamaður hefur greitt 

víxil eða tékka verði ekki rift gagnvart þeim sem varð að taka við greiðslu til að halda víxil- eða 

tékkarétti á hendur öðrum, nema þrotabúið sanni að ekki hafi verið unnt að fá greiðslu hjá 

þeim. Hins vegar ber þeim að greiða fjárhæðina sem að lokum hefði beðið tjón ef 

þrotmaðurinn hefði ekki greitt, enda hefðu verið skilyrði til að rifta ef þrotamaðurinn hefði 

                                                           
84 Stefán Már Stefánsson, Íslenskur gjaldþrotaréttur (Bókmenntafélagið, 1982) 100. 
85 Alþt. 1977-1978, A-Deild, Þskj. 119-120 – 103 mál 675 706. 
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greitt honum. Tilgangur ákvæðisins er að koma í veg fyrir, að sá aðili sem varð að taka við 

greiðslu til að halda víxil- eða tékkarétti á hendur öðrum, sé settur í verri stöðu en hann hefði 

verið, ef þrotabúið hefði ekki greitt honum. 

 

3.2.3.6 136. gr. gþl. 

Samkvæmt ákvæði 136. gr. gþl. gilda ákvæði um riftun greiðslu einnig um skuldajöfnuð 

ef ekki var heimild til að beita honum skv. 100. gr. laganna. Ráðstöfunum verður ekki rift á 

grundvelli ákvæðisins heldur er um að ræða heimild til að fella greiðslur með skuldajöfnuði 

undir viðeigandi ákvæði XX. kafla gþl. ef ekki mætti beita honum eftir reglum 100. gr. laganna. 

 

3.2.3.7 137. gr. gþl. 

Riftunarregla 137. gr. gþl. kveður á um að krefjast megi riftunar á veðrétti eða öðrum 

tryggingaréttindum sem kröfuhafi hafi fengið eftir að stofnað hafi verið til skuldar, og það á 

síðustu sex mánuðum fyrir frestdag.  

 

3.2.3.8 139. gr. gþl. 

139. gr. gþl. mælir fyrir um að krefjast megi riftunar á greiðslu skuldar ef greitt var eftir 

frestdag. Í 1. mgr. ákvæðisins er þó sú undantekning gerð að þær skuldir sem greiddar eru 

eftir frestdag, ef reglur XVII. kafla laganna um skuldaröð hefðu leitt til þess að þær greiddust 

við gjaldþrotaskipti, eru ekki riftanlegar. Reglan er í samræmi við það almenna skilyrði fyrir 

því að ráðstöfun verði rift á grundvelli riftunarreglna gþl. að þrotabúið hefði orðið fyrir tjóni. 

Ef skuldin hefði hvort eð er greiðst að fullu við gjaldþrotaskipti verður hvorki þrotabúið né 

aðrir kröfuhafar fyrir tjóni og riftun myndi ekki leiða til þess að meiri verðmæti rynnu til búsins 

en ella hefði verið.86 Þá er í öðru lagi undantekning gerð um greiðslur sem nauðsynlegar voru 

til að forðast tjóni. Í þriðja lagi eru greiðslur ekki riftanlegar ef sá sem naut greiðslu var 

grandlaus um að komið hafi fram beiðni um heimild til greiðslustöðvunar eða til að leita 

nauðasamnings eða krafa um gjaldþrotaskipti.  

Hrd. 243/2010. Í málinu deildu aðilar um hvort innborganir á reikning þb. E.B. veitinga hjá 

Íslandsbanka væru riftanlegar. Innborganirnar fóru fram eftir frestdag en áður en úrskurður um 

gjaldþrotaskipti var kveðinn upp. I byggði á því að greiðslurnar væru ekki riftanlegar þar sem 

bankinn hefði verið grandlaus um framkomna beiðni um gjaldþrotaskipti þegar innborganirnar 

                                                           
86 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 170. 



51 
 

bárust, sbr. undantekningarákvæði í 139. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. Talið var að 

gera yrði ríkar kröfur til I, sem fjármálastofnunar, um að bankinn fylgdist með fjárhagsstöðu 

viðskiptavina sinna og leitaði upplýsinga um vanskil þeirra og framkomnar beiðnir og kröfur 

samkvæmt lögum nr. 21/1991, sbr. 9. gr. þeirra. Taldi Hæstiréttur að ef meta ætti Íslandsbanka 

það til gáleysis að leita ekki slíkra upplýsinga þá þyrfti bankinn að hafa haft sérstaka ástæðu til 

slíkrar könnunar, t.d. vegna gjaldfallinna krafna eða annarra vanefnda E.B. veitinga. Hæstiréttur 

vísaði til þess að ekki væri að sjá að E.B. veitingar hafi verið í vanskilum við Íslandsbanka á því 

tímabili er um ræddi, né að bankinn hafi gripið til innheimtuaðgerða gagnvart E.B. veitingum fyrir 

uppkvaðningu gjaldþrotaúrskurðarins. Af þeim sökum var talið að skilyrði 

undantekningarákvæðis 1. mgr. 139. gr. laga nr. 21/1991 um grandleysi I væri fullnægt.  

Í máli þessu er þó vert að velta því upp hvort fallist hefði verið á riftun á greiðslu skuldar 

ef riftunarkrafan hefði verið reist á ákvæðum 141. gr. laga nr. 21/1991, en í dómsorðum 

var sérstaklega vísað til þess að riftunarkrafan hefði ekki verið byggð á ákvæðum 141. 

greinar. Gefur það e.t.v. til kynna að riftun hefði verið tæk ef byggt hefði verið á því 

ákvæði. 

Fjórða undantekning 139. gr. er sú ef aðstoðarmaður við greiðslustöðvun eða 

umsjónarmaður með nauðasamningum hefur samþykkt greiðslu skuldar. 

Þá kemur fram í 2. mgr. að krefjast megi riftunar annarra ráðstafana sem hafa verið gerðar 

eftir frestdag nema ráðstöfunin hafi verið nauðsynleg í þágu atvinnurekstrar þrotamannsins, 

eðlileg af tilliti til sameiginlegra hagsmuna lánardrottna eða til að fullnægja daglegum þörfum. 

Ekki verður rift gagnvart þeim sem mátti líta svo á að ráðstöfunin hafi verið þess eðlis sem á 

undan segir eða hvorki vissi né mátti vita um beiðni um heimild til greiðslustöðvunar eða til 

að leita nauðasamnings eða kröfu um gjaldþrotaskipti.  

 
3.2.3.9 141. gr. gþl. 

Ákvæði 141. gr. gþl. mælir fyrir um að krefjast megi riftunar ráðstafana sem á 

ótilhlýðilegan hátt eru kröfuhafa til hagsbóta á kostnað annarra, leiða til þess að eignir 

þrotamannsins verði ekki til reiðu til fullnustu kröfuhöfum eða leiða til skuldaaukningar 

kröfuhöfum til tjóns, ef þrotamaðurinn var ógjaldfær eða varð það vegna ráðstöfunarinnar og 

sá sem hafði hag af henni vissi eða mátti vita um ógjaldfærni þrotamannsins og þær aðstæður 

sem leiddu til þess að ráðstöfunin væri ótilhlýðileg. Reglan er oft kölluð almenna 

riftunarreglan enda er beiting hennar ekki bundin við tilteknar ráðstafanir eins og oftast er 

um aðrar riftunarreglur. Telja má líklegt að löggjafinn hafi talið nauðsynlegt að setja reglu sem 
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þessa í lögin, sem tæki til allra ráðstafana, vegna þeirrar óvissu, um hvort hægt væri að sjá 

fyrir öll þau tilvik, sem upp kynnu að koma og fella þau undir hinar sérstöku riftunarreglur gþl. 

Reglan er því hinum sérstöku riftunarreglum í XX. kafla gþl. til fyllingar og verður t.d. beitt til 

riftunar ráðstöfunum, sem efnislega gætu fallið undir hinar sérstöku riftunarreglur, en hefðu 

farið fram utan þeirra fresta, sem greinir í þeim reglum.87 88 89 Riftunarreglan sem fram kemur 

í 141. gr. má rekja allt til laganna frá 1894, en þar kom fram heimild í 26. gr. laganna til riftunar 

hvers konar ráðstafana skuldara, sem hefur ívilnað sumum skuldheimtumönnum sínum 

hinum til tjóns. Sambærileg ákvæði í gjaldþrotaskiptalögum Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar 

eiga sér sama bakgrunn.90   

Skilyrðið um að ráðstöfun sé ótilhlýðileg má skilgreina á þann hátt að ef ráðstöfun er 

venjuleg og í samræmi við fyrri háttsemi skuldarans eða í samræmi við það sem skuldarar í 

svipaðri stöðu almennt gera, þá er hún tilhlýðileg. Með sama skapi má segja að ef ráðstöfunin 

felur í sér brot á jafnræði kröfuhafa þá sé sú háttsemi ótilhlýðileg.91 Það er í öllum tilvikum 

skilyrði að ráðstöfun sé með ákveðnum hætti ótilhýðileg. Almennt myndi t.d. greiðsla á kröfu 

eins lánardrottins vera honum til hagsbóta á kostnað hinna og hafa í för með sér að minna 

kemur til skipta en ella.  

Hrd. 518/2013. Málið varðaði um málshöfðun þrotabús IP ehf. á hendur þremur tilgreindum 

aðilum, en þrotabúið krafðist þess sala á tilteknum fasteignum frá IP ehf. til IC. ehf yrði rift. Í málinu 

var ekki fallist á með þrotabúinu að um hafi verið að ræða gjafagerninga sem riftanlegir væru 

samkvæmt 131. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. Á hinn bóginn var talið að ráðstöfun 

fasteignanna hefði bersýnilega verið til þess fallin að mismuna kröfuhöfum þar sem IC ehf. fékk 

kröfu sína greidda við þær aðstæður að ljóst var að IP ehf. hafði hvorki tekjur né átti eignir til að 

efna skyldur sínar við aðra kröfuhafa. Í niðurstöðu dómsins vísaði Hæstiréttur til grunnreglu 

gjaldþrotaskiptaréttar þess efnis að kröfuhafar skulu njóta jafnræðis hver gagnvart öðrum og að 

eignum bús sé skipt á milli þeirra að tiltölu að gættri rétthæð krafna þeirra að lögum. Væri það 

ósamrýmanlegt þessu viðmiði að þrotamanni sé heimilt að ákveða upp á sitt eindæmi til hvaða 

kröfuhafa eignir hans eiga að renna þegar fyrir liggur að hann getur ekki staðið við skuldbindingar 

sínar. Var það álit dómsins að ráðstöfunin hafi beinlínis verið gerð með það ólögmæta markmið í 

huga að hygla einum kröfuhafa, sem nátengdur var stefnanda, á kostnað annarra. Að mati dómsins 

                                                           
87 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 177 
88Alþt. 1977-1978, A-Deild, Þskj. 119-120 – 103. mál. 675 707 
89 Stefán Már Stefánsson, Íslenskur gjaldþrotaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag, 1982) 188. 
90 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 177. 
91 Viðar Már Matthíasson, Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (Bókaútgáfa Orator 2000) 182. 
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var ráðstöfunin því ótilhlýðileg í skilningi 141. gr. laga nr. 21/1991. Vísaði dómurinn m.a. til þess 

að fyrirsvarsmanni stefnanda, sem jafnframt var fyrirsvarsmaður viðsemjanda stefnanda, hafi 

verið ljós ógjaldfærni stefnanda, svo og þær aðstæður sem leiddu til þess að ráðstöfunin var 

ótilhlýðileg. Samkvæmt þessu var skilyrðum 141. gr. laga nr. 21/1991 til að fallast á kröfu stefnanda 

um riftun talin vera uppfyllt.  

Segja má að tilgangur ákvæðisins sé að að hægt sé að rifta ráðstöfunum sem þrotamaður 

framkvæmdi sem eru andstæðar meginreglunni um jafnræði kröfuhafa, jafnvel þótt 

ráðstafanirnar hafi farið fram utan þeirra fresta sem fram koma í öðrum riftunarreglum 

laganna. Ef ákvæðið væri ekki fyrir hendi gæti skuldari sem hefur áttað sig á því að hann sé á 

leið í þrot, ráðstafað fjármunum, sem annars hefðu farið til skipta í þrotabúinu, til þeirra sem 

honum sýndist og einfaldlega gætt þess að ráðstafanirnar myndu falla utan umræddra fresta 

riftunarreglnanna.  

Hrd. 427/2009. Málsatvik voru þau að Þ og K voru í óvígðri sambúð, sem lauk í júní 2004 og fóru 

fram opinber skipti þeirra á milli. Eftir sambúðarslitin seldi K íbúð, sem hún var þinglýstur eigandi 

að. Kaupverðið var greitt m.a. með peningum kr. 9.291.000 og var greiðslan innt af hendi með 

innborgun á bankareikning þriðja manns. Við lok skiptanna í nóvember 2007 átti Þ að bera úr 

býtum 4.694.010 kr, sem hann átti kröfu á hendur K fyrir. Bú K var tekið til gjaldþrotaskipta í maí 

2008 og lýsti Þ kröfu við skiptin. Skiptastjóri lýsti því yfir að búið myndi ekki leita riftunar á 

ráðstöfun á hluta söluverðs íbúðarinnar til Ó og gerði Þ það því í eigin nafni. Hann höfðaði mál og 

krafðist þess að rift yrði ráðstöfun K á 9.291.900 krónum til Ó og honum gert að greiða þrotabúi K 

sömu fjárhæð. 

Féllst Hæstiréttur á með héraðsdómi að K hefði án endurgjalds látið greiða fjárhæðina inn á 

bankareikning Ó og það hefði leitt til þess á ótilhlýðilegan hátt að féð hefði ekki verið til reiðu fyrir 

kröfuhafa hennar. Þá lét K ekki aðeins af hendi til Ó sitt eigið fé, heldur jafnframt hlutdeild Þ í 

þessari fjárhæð. Var K talin hafa orðið ógjaldfær vegna þessarar ráðstöfunar og því var talið að 

skilyrðum 141. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. væri fullnægt, enda hafi Ó mátt vita 

um ógjaldfærni K og ástæður þess að ráðstöfun hennar væri ótilhlýðileg. 

Það vekur athygli í ofangreindum dómi að Hæstiréttur vísar til þess í rökstuðningi sínum 

að Ó hafi mátt vita um ógjaldfærni K og ástæður þess að ráðstöfun hennar væri ótilhlýðileg. 

Það að ráðstöfunin hafi verið ótilhlýðileg samkvæmt ákvæðinu er ekki fullgild riftunarástæða, 

heldur þarf móttakandi greiðslunnar einnig að vera grandsamur. Þá er einnig skilyrði að 

móttakandi greiðslunnar hafi hag af ráðstöfuninni, eins og sjá má í eftirfarandi dómi 

Hæstaréttar. 
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Hrd. 288/2005. Deilur málsins snérust um samning sem gerðir hafði verið um kaup 

Afþreyingarfélagsins ehf. (hér eftir A) á tilteknum fasteignum og lausafé í eigu Ævintýrisins 

Tangarhöfða 7 hf (hér eftir Æ). A hafði keypt óveðsett verðmæti með yfirtöku veðskulda sem hvíldu 

á öðrum verðmætum, sem einnig voru keypt eða með yfirtöku óveðtryggðra krafna lánardrottna 

Æ. Þrotabúið hélt því fram að með þessari ráðstöfun hafi verið komið í veg fyrir að stór hluti 

söluandvirðis eigna þrotabúsins rynni inn í búið til jafnrar ráðstöfunar fyrir lánardrottna og væri 

ráðstöfunin því riftanleg útfrá riftunarreglum XX. kafla laga nr. 21/1991, og þá aðallega 141. og 

131. gr. laganna. Í málinu var það óumdeilt að öllum þeim sem að samningnum stóð hafi verið ljóst 

að Æ hafi verið ógjaldfært og var fallist á að sú tilhögun á greiðslu kaupverðs sem ákveðin var í 

samningnum hefði falið í sér mismunun kröfuhafa og leitt til þess að eignir voru ekki til reiðu til 

fullnustu kröfuhöfum á þann hátt sem mælt sé fyrir um við skipti þrotabúa. Því var ljóst að um 

ótilhlýðilega ráðstöfun hafi verið að ræða. Aftur á móti taldi Hæstiréttur hins vegar að þrotabú Æ 

hefði ekki sýnt fram á að A hefði haft hag af ráðstöfunni eins og áskilið er í 141. gr. laga nr. 21/1991. 

Var því A sýknað af kröfu þb. Æ. 
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4. Norrænn réttur 

Þegar fjallað er um réttaframkvæmd gjaldþrotaskipta á Íslandi verður ekki hjá því komist að 

fjalla a.m.k. stuttlega um réttarframkvæmdina á því sviði í Noregi og Danmörku. Ljóst er að 

réttarframkvæmd í þeim löndum og þá sérstaklega í Danmörku hefur alla tíð verið höfð til 

hliðsjónar við setningu reglna er varða gjaldþrotaskipti hér á landi. Fyrstu almennu lögin um 

gjaldþrotaskipti hér á landi sem sett voru árið 1894 voru byggð á dönskum lögum frá 1872. Í 

frumvarpi því sem varð að gjaldþrotaskiptalögum nr. 6/1978 var vísað til þess að þar sem 

hérlendis hafi verið búið við reglur sem samdar höfðu verið í Danmörku rúmri öld áður mætti 

ætla að þörf væri að endurskoða lögin. Þá var skýrt tekið fram í frumvarpinu að álitsgerðir, 

tillögur og lög frá hinum Norðurlöndunum höfðu verið höfð til hliðsjónar við endurskoðun á 

gjaldþrotaskiptalögunum sem fram fór hér á landi og var að mestu leyti stuðst við dönsku 

gjaldþrotaskiptalögin og frumvarpið að þeim lögum sem samþykkt hafði verið stuttu áður en 

frumvarpið var lagt fram.92 Þá er einnig reglulega vísað til danskrar löggjafar í frumvarpi því 

sem varð að lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991.93  

 
4.1. Danmörk 

Lögum um gjaldþrotaskipti í Danmörku94 svipar mjög til laga nr. 21/1991 um 

gjaldþrotaskipti o.fl. Segja má að með c-lið 10. gr. dönsku gjaldþrotalaganna sé meginreglan 

um jafnræði kröfuhafa meitluð í stein en ákvæðið mælir fyrir um að kröfuhafar skulu vera 

meðhöndlaðir á sama hátt nema þeir samþykki að vera meðhöndlaðir á hátt sem er þeim 

síður hagstæður eða lög mæli fyrir um annað. Ákvæðið er í kaflanum um nauðasamninga og 

svipar til c-liðs 29. gr. íslensku gjaldþrotaskiptalaganna. Þó virðist ákvæðið vera viðameira í 

danskri réttarframkvæmd og má sjá dæmi þar sem vísað er til ákvæðisins í málum er varða 

aðra þætti gjaldþrotaréttar.  

Samkvæmt dönsku lögunum eru þær kröfur fyrstar í skuldaröðinni sem eru tilkomnar 

vegna gjaldþrotaskiptanna sjálfra. Nokkrum einstökum kröfum var bætt við dönsku 

gjaldþrotaskiptalögin með lögum frá 1975, þ.á.m. kostnaði við að framkvæma 

gjaldþrotaskiptin, sbr. 1. mgr. 93. gr. og við reglur gjaldþrotaskiptalaganna um ákveðnar bætur 

                                                           
92 Alþt. 1977-1978 þskj. 120 – 103. mál „Athugasemdir við lagafrumvarp þetta“ 675 698. 
93 Alþt. 1990-1991 þskj. 100 – 97. mál “Athugasemdir við lagafrumvarp þetta” 
94 Lovbekendtgørelse 2014-01-06 nr. 11 Konkurslov 
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fyrir leigjendur og launþega þrotamanns sem verða að bíða eftir stöðu gjaldþrotaskipta um 

hvort þrotabúið muni ganga inn í samninginn, sbr. 62. og 63. gr. laganna. Í kjölfar áðurnefndra 

krafna koma kröfur samkvæmt 94.-97. gr. laganna. Ákvæðin mæla fyrir um innbyrðis 

skuldaröð og kemur því ekkert til úthlutunar upp í kröfur skv. 95. gr. nema kröfur samkvæmt 

94. gr. séu að fullu greiddar og svo koll af kolli., Kröfur sem falla undir hvert ákvæði eru 

meðhöndlaðar með sama hætti. Kröfur sem falla undir 94. gr. eru kröfur sem eiga rætur að 

rekja til greiðslustöðvunartímabils, 95. gr. mælir fyrir um launakröfur, 96. gr. mælir fyrir um 

forgangsrétt birgja og 97. gr. um almennar kröfur. Að lokum fjallar 98. gr. um eftirstæðar 

kröfur og felur í sér frekari röðun krafna.95 

Riftunarreglur dönsku laganna96 sem er að finna í 8. kafla laganna eru keimlíkar þeim 

íslensku enda reglur íslensku laganna að miklu leyti byggðar á dönsku reglunum. Frestir eru 

þeir sömu að flestu leyti en þó með undantekningum. Til dæmis eru frestir skv. 67. gr. dönsku 

laganna sem er sambærileg 133. gr. íslensku gjaldþrotaskiptalaganna, varðandi riftun á 

greiðslu skuldar, aðrir. Í íslensku lögunum segir að krefjast megi riftunar á greiðslu skuldar á 

síðustu sex mánuðum fyrir frestdag ef greitt var með óvenjulegum greiðslueyri, fyrr en eðlilegt 

var eða greidd var fjárhæð sem hefur skert greiðslugetu þrotamannsins verulega, nema 

greiðslan hafi virst venjuleg eftir atvikum, en ákvæði dönsku laganna mælir fyrir um það sama 

fyrir utan það að aðeins er heimilt að rifta greiðslu skuldar sem fram fór á síðustu þremur 

mánuðum fyrir frestdag. Sami frestur er í danska ákvæðinu og því íslenska varðandi riftun á 

greiðslu skuldar til nákominna, þ.e. krefjast má riftunar slíkrar greiðslu til nákominna sem fram 

fór allt að tuttugu og fjórum mánuðum fyrir frestdag. 

Sami munur er á ákvæði 70. gr. dönsku gjaldþrotalaganna og samsvarandi ákvæði 137. 

gr. þeirra íslensku um riftun á veðréttindum eða öðrum tryggingaréttindum, en danska 

ákvæðið mælir fyrir um að krefjast megi riftunar á veðrétti eða öðrum tryggingarréttindum 

sem kröfuhafi fékk á síðustu þremur mánuðum fyrir frestdag, en þessi frestur er sex mánuðir 

í íslensku lögunum. Eins og áður er tveggja ára frestur varðandi greiðslur til nákominna. 

                                                           
95 Lars Lindencrone Petersen og Anders Orgaard, Konkursloven med kommenterer (11. útgáfa Thomson 2010) 
673-674. 
96 Umfjöllun um riftunarreglur dönsku laganna byggist á lestri á 8. kafla Konkursloven med kommenterer 11. 
utgave eftir Lars Lindencrone Petersen og Anders Orgaard. Bls. 529-631. 
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Regla 72. gr. dönsku laganna um riftun á greiðslu sem fram fer eftir frestdag er 

sambærileg ákvæði 139. gr. íslensku laganna og þá er ákvæði 74. gr. dönsku 

gjaldþrotskiptalaganna sambærilegt hinni almennu riftunarreglu 141. gr. íslensku laganna. 

 

4.2 Noregur 

Norsku gjaldþrotaskiptalögin eru í raun tvískipt. Annars vegar eru lög um gjaldþrotaskipti 

frá júní 1984 nr. 58, e. lov om gjeldsforhandling og konkurs, betur þekkt sem konkursloven og 

hins vegar lög um fullnustu krafna frá júní 1984. nr. 59, e. lov om fordringshavernes 

dekningsrett, betur þekkt sem dekningsloven. Áður höfðu lög frá 6. júní 1863 gilt um 

gjaldþrotaskipti í Noregi. Tilgangur laganna frá 1863 var fyrst og fremst að kveða á um 

málsmeðferð gjaldþrotaskipta, en þau mæltu einnig fyrir um efnisreglur er varða 

gjaldþrotaskipti. Málsmeðferðarákvæðin eru nú í gjaldþrotalögunum frá 1984 nr. 58 en 

efnisleg ákvæði má finna í lögum um fullnustu krafna frá júní 1984 nr. 59.97 Umfjöllun mín um 

norsku gjaldþrotaskiptalögin mun að mestu leyti vera um  lög nr. 59/1984. 

Ákvæði norsku laganna sem fjalla um skuldaröðina svipra efnislega töluvert til reglnanna 

sem gilda á Íslandi en helsti munurinn er sá að norsku lögin skipta forgangskröfum í fyrsta og 

annan flokk og falla skattakröfur undir annan flokk forgangskrafna. Er það frábrugðið íslensku 

og dönsku gjaldþrotalögunum sem setja skattakröfur í flokk með almennum kröfum. Í 

lögunum er beinlínis fjallað um að gæta skuli jafnræðis kröfuhafa innbyrðis, þ.e. meginreglan 

er að kröfunum sé skipt í svokallaða skuldaröð og svo er tiltekið að kröfurnar sem falla undir 

2. flokk forgangskrafna skuli sæta sambærilegri meðferð. Sama regla gildir um almennar og 

og eftirstæðar kröfur. 

Í norsku lögunum er m.a. fjallað um hlutverk skiptastjóra við gjaldþrotaskipti og segir þar 

m.a. að hann skuli varðveita sameiginlega hagsmuni kröfuhafa umfram einstaka kröfuhafa 

eða þriðja aðila, sbr. 1. mgr. 85. gr. og 88. gr. laga nr. 58 frá 1984.98 

Í 1. mgr. ákvæðis 9-2 í lögum frá 1984 nr. 59 er fjallað um svokallaðar massakröfur (e. 

massafordringer). Kröfurnar skulu vera greiddar á undan öllum öðrum kröfum en skuldari er 

ekki persónulega ábyrgur fyrir massakröfum án sérstakrar lagaheimildar. Ákvæðið samsvarar 

til 110. gr. íslensku gjaldþrotalaganna en undir ákvæðið fellur t.a.m. sanngjarn 

                                                           
97 Mads Henry Andenæs, Konkurs (3. útgáfa. Calax AS 2009) 3-5. 
98 Mads Henry Andenæs, Konkurs (3. útgáfa. Calax AS 2009) 24. 
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útfararkostnaður, sanngjarn skiptakostnaður og skuldbindingar sem gerðar hafa verið eftir að 

búið var tekið til gjaldþrotaskipta. Eftir að þær kröfur sem tilteknar eru í ákvæði 9-2 hafa verið 

greiddar greiðast forgangskröfur, en í ákvæðum laganna nr. 9-3 til 9-7 er fjallað um 

forgangskröfur, almennar kröfur og eftirstæðar kröfur.99  

Norsku lögin skipta forgangskröfum í fyrsta og annan flokk. Fyrsti flokkur er tilgreindur í 

ákvæði 9-3 og falla þar undir kröfur um laun og annað endurgjald fyrir vinnu í þjónustu 

þrotamannsins. Athygli vekur að ákvæðið mælir fyrir um að launin þurfa að hafa fallið í 

gjaldaga á síðustu 4 mánuðum fyrir frestdag og er forgangsrétturinn takmarkaður við 6 

mánaða laun. Samkvæmt 2. tl. ákvæðisins getur starfsmaður, sem ekki telst nákominn 

þrotamanni, gert kröfu um greiðslu uppsafnaðs orlofs í allt að 30 mánuði ef krafan féll í 

gjalddaga á síðustu 24 mánuðum fyrir frestdag. Í ákvæði 9-4 er fjallað um svokallaðar annars 

flokks forgangskröfur og falla skattakröfur þar undir. Er þetta frábrugðið frá íslensku og 

dönsku lögunum, þar sem skattakröfur teljast almennar kröfur. 

Grundvallarreglan er sú að lýstar kröfur í þrotabú séu meðhöndlaðar með sama hætti100, 

þ.e. gæta þarf að meginreglunni um jafnræði kröfuhafa. Í 9-6 grein laganna kemur fram að 

þegar kröfur sem um er getið í ákvæðum 9-2 til 9-4, þ.e. forgangskröfur, hafa verið greiddar, 

skulu aðrar kröfur vera meðhöndlaðar í samræmi við regluna um jafnræði kröfuhafa, að 

undanskildum þeim kröfum sem falla undir ákvæði gr. 9-7, þ.e. eftirstæðar kröfur. 

Ákvæði 9-6 gr. mælir beinlínis um það að meginreglan um jafnræði kröfuhafa eigi 

eingöngu við um almennar kröfur og er þetta sambærilegt réttarframkvæmdinni á Íslandi, þó 

að ekki sé sérstakt lagaákvæði sem mælir fyrir um þetta í íslensku gjaldþrotalögunum, eins og 

þeim norsku. 

Riftunarreglurnar er finna í 5. kafla laga um fullnustu krafna frá júní 1984. nr. 59 

(dekningsloven). Ákvæði 5-2 til 5-4 mæla fyrir um riftanleika gjafa þrotamanns og er 

meginreglan sú að krefjast má riftunar á gjafagerningi ef gjöfin var afhent á síðasta árinu fyrir 

frestdag. Er þetta frábrugðið ákvæði íslensku laganna þar sem meginreglan er að aðeins sé 

hægt að rifta gjöfum sem afhentar voru allt að sex mánuðum fyrir frestdag. Ákvæði norsku 

laganna mælir fyrir um að hægt sé að rifta gjöfum til nákominna sem afhentar voru allt að 

                                                           
99 Mads Henry Andenæs, Konkurs (3. útgáfa. Calax AS 2009) 415. 
100 Mads Henry Andenæs, Konkurs (3. útgáfa. Calax AS 2009) 415. 
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tveimur árum áður og er það sambærilegt ákvæði íslensku laganna. Ákvæði norsku laganna 

um riftanleika gjafa er mun ítarlegra en það íslenska og mælir fyrir um hin ýmsu mismunandi 

atriði sem teljast gætu til riftanlegra gjafa. Í framkvæmd eru ákvæðin þó sambærileg, enda 

verður ekki annað séð en að íslenskir dómstólar túlki ákvæði íslensku laganna á sambærilegan 

hátt og mælt er fyrir um í norsku lögunum. 

Samkvæmt ákvæði norsku laganna nr. 5-7 má krefjast riftunar á veðrétti eða öðrum 

tryggingarréttindum sem kröfuhafi fékk á síðustu þremur mánuðum fyrir frestdag. 

Sambærilegt ákvæði íslensku laganna mælir fyrir um riftanleika á slíkri ráðstöfun sem fram 

hefur farið allt að sex mánuðum fyrir frestdag. Ákvæði 5-9 norsku laganna er sambærilegt 

hinni almennu riftunarreglu 141. gr. íslensku laganna. 
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5. Niðurstöður 

Meginreglan um jafnræði kröfuhafa spilar stórt hlutverk við túlkun á ákvæðum 

gjaldþrotaskiptalaga. Eins og fyrr er rakið í ritgerð þessari hefur margoft verið vísað til 

reglunnar í dómum og við lagasetningu hér á landi. Unnt er að fullyrða að meginregluna skuli 

hafa að leiðarljósi við öll þau atriði sem varða gjaldþrotaskipti.  

Eitt helsta umfjöllunarefni ritgerðar þessarar er skuldaröð gjaldþrotaskiptalaga og samspil 

skuldaraðarinnar við meginregluna um jafnræði kröfuhafa. Í ritgerðinni var farið yfir hvaða 

sjónarmið ráða því að skuldaröðin sé á þann veg sem hún er og hvers vegna tilteknar kröfur 

njóta forgangs umfram aðrar við úthlutun úr þrotabúi og fela þannig í sér frávik frá 

meginreglunni um jafnræði. Ef tekið er mið af löggjöf og dómaframkvæmd má sjá skýr merki 

þess efnis að bæði löggjafinn og dómstólar telji ákvæði skuldaraðarinnar ekki andstæð 

meginreglunni um jafnræði kröfuhafa og má jafnvel frekar færa rök fyrir því að skuldaröðin sé 

til þess fallin að tryggja þessa meginreglu enn betur. Eins og fjallað er um í ritgerðinni hefur 

löggjöfin hér á landi varðandi skuldaröðina staðið nær óbreytt allt frá setningu laga nr. 3/1878. 

Flestar þær breytingar sem orðið hafa á löggjöfinni er varða rétthæð krafna hafa síðan þá 

verið til þess fallnar að auka jafnræði kröfuhafa við gjaldþrotaskipti. Má í því samhengi nefna 

að leigu- og skattakröfur fóru úr flokki forgangskrafna yfir í flokk almennra krafna. Ákvæði sem 

mælti fyrir um forgangsrétt launakrafna var gert almennara og var tekið upp ákvæði að 

danskri fyrirmynd til að fyrirbyggja að forráðamenn gjaldþrota félaga og menn nákomnir 

þrotamanni gætu notið forgangsréttar fyrir launakröfum sínum. Ástæðan fyrir því að ég nefni 

þessar breytingar í samhengi við meginregluna um jafnræði kröfuhafa er sú að ég tel það 

helgast af eðli krafnanna að rétt sé að kröfurnar séu skipaðar í flokka og í því samhengi má til 

dæmis nefna að sá sem á eignarétt yfir hlut á ekki að þurfa að sæta því að eign hans renni inn 

í búið. Þá eru réttmætar ástæður fyrir því að þeir sem eiga launa- eða veðkröfur eigi að njóta 

forgangs umfram aðra kröfuhafa, eins og fjallað er um í ritgerðinni. 

Þeir kröfuhafar sem teljast til almennra kröfuhafa, eru t.a.m. aðilar sem lánuðu skuldara 

fjármuni. Ekki er óeðlilegt að gerðar séu þær kröfur til þeirra að þeir hafi gert sér grein fyrir 

því að með því að lána skuldaranum fjármagn væri möguleiki á því að fjárhagsstaða skuldarans 

kynni að verða þannig að hann gæti ekki endurgreitt lánið að fullu. Aftur á móti verður ekki 
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sagt það sama um launþega skuldara, en í því tilviki er um að ræða einstaklinga sem gerðu 

samning við kuldara um að skila vinnuframlagi gegn því að fá laun fyrir sína vinnu á tilteknum 

tíma og koma sjónarmið um áhættutöku því ekki til álita í þeim efnum. Launamenn mega 

treysta því að fá laun sín greidd á umsömdum tíma og leiða félagsleg sjónarmið til þess að 

eðlilegt sé að laun og launatengd gjöld njóti forgangsréttar umfram almennar kröfur við 

úthlutun úr búi.  

Ég tel rétt að meginreglan um jafnræði kröfuhafa eigi að tryggja jafnræði þeirra kröfuhafa 

sem eiga kröfur á hendur þrotabúinu sem skipast í sama flokk innan skuldaraðarinnar. Hins 

vegar tel ekki rétt að halda því fram að skipun krafna í mismunandi flokka skuldaraðarinnar sé 

andstæð meginreglunni, en skilgreina má hugtakið jafnræði þannig að aðilar skulu hafa jafnan 

rétt eða jafna réttarstöðu.  Má því segja að jafnræðisreglan feli í sér að að öll mál sem 

sambærileg eru í lagalegu tilliti skuli hljóta sams konar úrlausn og er samkvæmt henni óheimilt 

að mismuna aðilum á grundvelli ólögmætra sjónarmiða. Í gjaldþrotaskiptarétti mætti 

skilgreina jafnræði kröfuhafa á þann hátt að það sé ástand sem kemst á þegar allir kröfuhafar 

tiltekins þrotamanns teljast jafnir og hafa sömu stöðu gagnvart búinu. Áður en þetta ástand 

kemst á verður þó að taka tillit til þess að staða kröfuhafa er ekki alltaf jöfn, t.d. er staða 

fyrrum forráðamanns gjaldþrota félags ekki sambærileg stöðu almenns launamanns í sama 

félagi og þá getur verið mismunur á eðli krafna kröfuhafa og fjárhagslegri stöðu, t.d. munurinn 

á launakröfu almenns launamanns og kröfu ríkisvaldsins um skattagreiðslu.  

Ég tel með hliðsjón af framangreindu rétt að líta svo á að ákvæði XVII. kafla gjaldþrotalaga 

séu til þess fallin að stuðla að því að sambærilegir kröfuhafar með sambærilegar kröfur njóti 

jafnræðis við úthlutun úr þrotabúi og því lít ég svo á að ákvæði kaflans séu til þess fallin að 

tryggja jafnræði kröfuhafa við gjaldþrotaskipti.  

Ég tel að sú áherslubreyting sem varð á réttarsviðinu með lögum nr. 32/1974 þegar leigu- 

og skattakröfur fóru frá því að vera skipaðar í röð með forgangskröfum og yfir í að verða 

almennar kröfur hafi falið í sér mikla réttarbót og hafði það í för með sér að jafnrétti milli 

kröfuhafa þrotabús var tryggt með enn betri hætti en áður var. Í þeim lögum var einnig ákvæði 

um forgangsrétt launakrafna gert almennara, þannig að fleiri afbrigði af launatengdum 

gjöldum var fellt undir ákvæðið. Það er hægt að velta því upp hvort jafnvel sé tilefni til að gera 

ákvæði 112. gr. gþl. enn almennara í framtíðinni, en eins og komið er inn á í ritgerðinni er 
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ákvæðið túlkað með þröngri lögskýringu og falla t.d. verktaka- og eftirlaunagreiðslur ekki 

undir ákvæðið.  

Eins og fjallað var um í ritgerðinni falla verktaka- eða eftirlaunagreiðslur ekki undir 

launahugtak 112. gr. gþl. Því má velta upp hvort í slíku felist mismunum sem sé andstæð 

meginreglunni um jafnræði kröfuhafa. Tel ég svo ekki vera enda er meginregla að allar kröfur 

séu almennar kröfur og þ.a.l. er rétt að ákvæði sem fela í sér frávik frá meginreglunni, eins og 

ákvæði 112. gr. sem mælir fyrir um forgangsrétt launakrafna, séu túlkuð þröngt. Því verður 

ekki talið að um sé að ræða mismunun sem er andstæð meginreglunni um jafnræði kröfuhafa, 

enda eiga t.d. eftirlaunakröfur ekki rætur að rekja beinlínis til vinnuframlags í þágu 

þrotamanns og er verktakasamningur í eðli sínu samningur á milli tveggja atvinnurekenda, og 

eru verktakagreiðslur því eðli máls samkvæmt ekki laun. 

Í ritgerðinni er jafnframt nokkuð ítarlega fjallað um hvaða rétt lánardrottinn þrotamanns 

hefur til skuldajöfnuðar við gjaldþrotaskipti. Ákvæði 1. mgr. 100. gr. gþl. mælir fyrir um þau 

skilyrði sem krafa lánardrottins þarf að uppfylla svo að skuldajöfnuður sé heimilaður, þ.e. 

lánardrottinn þarf að hafa eignast kröfuna áður en þrír mánuðir voru til frestdags, hann hvorki 

vissi né mátti vita að þrotamaðurinn átti ekki fyrir skuldum og hann fékk kröfuna ekki í þeim 

tilgangi að skuldajafna hana. Þrotabúið ber sönnunarbyrðina fyrir því að umrædd skilyrði séu 

ekki uppfyllt. Ég tel að huglægu skilyrði ákvæðisins séu til þess fallin að auðveldara sé að 

skuldajafna kröfu við gjaldþrotaskipti, en ella væri og raski þ.a.l. jafnræði kröfuhafa. Heimild 

til skuldajöfnuðar er undantekning frá meginreglunni um jafnræði kröfuhafa og í samræmi við 

það ætti slíkri heimild að vera sett þröng skilyrði og gætt að því að jafnræði kröfuhafa raskist 

eins lítið og mögulegt sé. 

Með hliðsjón af framangreindu er á því byggt að ákvæðið sé of huglægt og fæst ekki séð 

hvaða ástæður séu fyrir því að huglæg atriði er varða lánardrottinn fái það vægi sem ákvæðið 

mælir fyrir um. Í samræmi við meginregluna um jafnræði kröfuhafa er rökrétt að ætla að 

eðlilegt væri að líta frekar til þess hvort skuldajöfnuður sé til þess fallinn að raska jafnræði 

kröfuhafa, þ.e. ef skuldajöfnuður er ekki framkvæmdur í því skyni að gera hlut lánardrottins 

betri en annarra lánardrottna sé hann heimilaður, svo lengi sem hin skilyrði ákvæðisins séu 

uppfyllt. Huglæg atriði er varða lánardrottinn gætu komið til skoðunar varðandi mat á því 

hvort skuldajöfnuður sé til þess fallinn að mismuna kröfuhöfum þrotabúsins, en eðlilegt 
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verður að telja þar sem heimild til skuldajöfnuðar er undantekningarheimild, að lánardrottinn 

beri sönnunarbyrðina fyrir grandleysi sínu. 

Annað sem ég taldi rétt að skoða sérstaklega var samspil meginreglunnar um jafnræði 

kröfuhafa og riftunarreglna gjaldþrotalaganna. Ég lít svo á að meginhlutverk riftunarreglna 

gjaldþrotalaga eigi að vera að tryggja að ráðstafanir þrotamanns sem fram fóru skömmu fyrir 

gjaldþrot og voru til þess fallnar að mismuna kröfuhöfum á einhvern hátt gangi til baka. Í 

ritgerðinni vísa ég til fjölda dóma Hæstaréttar, þar sem álitamál var um hvort rifta skyldi 

tilteknum ráðstöfunum og tel ég að sú grundvallarbreyting sem kom fram með setningu laga 

nr. 6/1978 er riftunarreglurnar fóru frá því að vera huglægar yfir í það að verða hlutlægar að 

meginstefnunni til hafi verið til þess fallin að tryggja jafnræði kröfuhafa við gjaldþrotaskipti 

enn frekar. Ég tel að jafnvel megi gera enn betur í þessum efnum og að huglæg atriði eigi ekki 

að koma til skoðunar við mat á því hvort ráðstöfun þrotamanns sé riftanleg. Þrátt fyrir 

breytinguna sem fram kom með setningu laga nr. 6/1978 er enn að hluta til litið til 

grandssemissjónarmiða við mat á riftanleika ráðstafana og má þar nefna ákvæði 139. gr. gþl. 

sem kveður á um að krefjast megi riftunar á greiðslu skuldar ef greidd var eftir frestdag, þó 

m.a. með undantekningu ef sá sem greiðslu naut hafi hvorki vitað né mátt vita að komið hafi 

fram beiðni um heimild til greiðslustöðvunar eða til að leita nauðasamnings eða krafa um 

gjaldþrotaskipti. Þá kemur fram í hinni almennu riftunarreglu 141. gr. gþl., að þó að kröfuhafi 

hafi haft hag af ráðstöfun þrotamanns, hún hafi á ótilhlýðilegan hátt verið kröfuhafa til 

hagsbóta á kostnað annarra, leitt til þess að eignir þrotamannsins voru ekki til reiðu til 

fullnustu kröfuhöfum eða að hún hafi leitt til skuldaaukningar kröfuhöfum til tjóns eða 

þrotamaðurinn hafi orðið ógjaldfær eða orðið það vegna ráðstöfunarinnar, þá séu skilyrði 

ákvæðisins ekki uppfyllt ef kröfuhafinn sem hafði hag af ráðstöfuninni vissi ekki eða mátti ekki 

vita um ógjaldfærni þrotamanns og þær aðstæður sem leiddu til þess að ráðstöfunin væri 

ótilhlýðileg. 

Ég tel rétt að velta fyrir sér möguleika á hvort ekki skuli afnema hin huglægu skilyrði 

sem fram koma í ákvæðunum, þannig að ákvæðin yrðu gerð hlutlæg að öllu leyti, enda tel ég 

það ekki skipta máli hvort sá sem naut ráðstöfunarinnar hafi verið grandsamur eður ei, ef 

ráðstöfunin er talin vera til þess fallin að mismuna kröfuhöfum. Tel ég að þrotabúið og aðrir 

kröfuhafar eigi ekki að þurfa að sæta því að grandleysi þess sem naut ráðstöfunar, sem var til 

þess fallin að mismuna kröfuhöfum, valdi því að ráðstöfun sem annars hefði talist riftanleg og 
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valdið eignaaukningu búsins, teljist það ekki. Jafnfram kann þetta að leiða til einföldunar á 

meðferð riftunarmála þar sem töluverðu púðri er gjarnan eytt í að kanna og skoða huglæga 

þætti. 

Í þessu samhengi vísa ég til dóms Hæstaréttar frá janúar 2011 í máli nr. 243/2010, sem 

reifaður var í kafla 3.2.3.8, þar sem ekki var fallist á að ráðstöfun þrotamanns væri riftanleg af 

þeim sökum að aðilinn sem naut ráðstöfunarinnar hafði verið grandlaus um framkomna 

beiðni um gjaldþrotaskipti er ráðstöfunin átti sér stað, jafnvel þótt ráðstöfunin hafi ekki verið 

í samræmi við meginregluna um jafnræði kröfuhafa.  

Ég tel öll rök mæla fyrir því að úrlausn málsins hafi átt að ráðast með hliðsjón af 

meginreglunni um jafnræði kröfuhafa og að ráðstöfunin hafi verið riftanleg af þeim sökum að 

hún var til þess fallin að mismuna kröfuhöfum þrotabúsins. Hins vegar voru hendur dómara 

Hæstaréttar bundnar í málinu, enda mælir 139. gr. fyrir huglægum ástæðum sem valda því að 

annars riftanleg ráðstöfun telst ekki riftanleg og er það að mínu mati miður. Þá taldi 

Hæstiréttur í dómi sínum í máli nr. 288/2005, sem fjallað var um í kafla nr. 3.2.3.9, að tilhögun 

sú á greiðslu kaupverðs, sem ákveðin var í samningnum og krafist var riftunar á í málinu, hafi 

augsýnilega verið til þess fallin að mismuna kröfuhöfum og leitt til þess að eignir voru ekki til 

reiðu til fullnustu kröfuhöfum á þann hátt, sem mælt er fyrir um við skipti þrotabús. Samt sem 

áður taldi dómstóllinn í ljósi áskilnaðs ákvæðis 141. gr. laga nr. 21/1991 ekki unnt að beina 

greiðslukröfu að móttakanda greiðslunnar þar sem ekki hafði verið sýnt fram á að 

móttakandinn hafi haft hag af ráðstöfuninni, með vísan til. 3. mgr. 142. gr. laganna.  

Með vísan til þess að helsta hlutverk riftunarreglna gjaldþrotaskiptalaga er að tryggja að 

markmið laganna um jafnræði kröfuhafa við úthlutun eigna náist tel ég að beiting riftunarregla 

sé aðeins réttlætanleg þegar um er að ræða greiðslur frá þrotamanni, sem eiga sér stað fyrir 

gjaldþrot og eru til þess fallnar að raska jafnræði kröfuhafa. Tel ég að dómstólar eigi að líta 

fyrst og fremst til þess hvort greiðslurnar séu til þess fallnar að raska jafnræði kröfuhafa og ef 

slíkt telst ekki vera, eigi þeim ekki að vera rift. Enda tel ég það vera í hag allra aðila að 

dómstólar líti fyrst og fremst til meginreglunnar um jafnræði kröfuhafa við úrlausn 

riftunarkrafna og að önnur atriði eigi einungis að vera notuð til hliðsjónar meginreglunni, er 

mín skoðun sú að ekki sé réttmætt að rifta ráðstöfun ef hún er ekki andstæð meginreglunni, 

enda er jafnræði kröfuhafa rauði þráðurinn í reglum gjaldþrotalaga, og þá sérstaklega í 

riftunarreglum laganna.   
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Eins og fram kemur m.a. í dómi Hæstaréttar nr. 147/2005 sem fjallað var um í kafla 3.2.2 

er þetta ekki svo í framkvæmd og lýtur mat dómstóla ekki endilega að því hvort ráðstafanirnar 

séu til þess fallnar að raska jafnræði kröfuhafa og tel ég að Hæstiréttur hafi mátt horfa meira 

til meginreglunnar í úrlausn sinni en gert var og að dómurinn hafi e.t.v. skapað fordæmi sem 

brýtur í bága við umrædda meginreglu. 

Áhugavert verður að fylgjast með þróun gjaldþrotaskiptaréttar á komandi árum. Eins og 

farið hefur verið hér yfir hefur réttarframkvæmd gjaldþrotaskiptaréttar ekki tekið neinum 

grundvallarbreytingum á síðustu árum og áratugum, að því undanskildu þegar 

forgangskröfum var fækkað og riftunarreglur fóru frá því að vera huglægar í það að vera 

hlutlægar að meginstefnunni til. Að því sögðu er líklega óraunhæft að búast við því að lögin 

muni taka miklum breytingum á næstu árum, en vonast ég eftir því að riftunarreglur 

gjaldþrotalaga verði gerðar hlutlægari en þær eru, fyrr en síðar.  
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