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Ágrip 
Í þessari ritgerð er leitast við að gera skil helstu réttareglum sem viðkoma 

forgangskröfum við gjaldþrotaskipti. Til að ná heildarmynd af viðfangsefninu er 

umfjöllunin ekki eingöngu bundin við forgangskröfurnar sem slíkar heldur fjallað um 

helstu reglur sem nauðsynlegt er að kunna skil á svo hægt sé að ná fram fullnustu 

forgangskröfu. Má því segja að umfjöllunin hefjist á þeim tímapunkti sem krafa fellur í 

gjalddaga við uppkvaðningu úrskurðar um að bú skuli tekið til gjaldþrotaskipta, og ljúki 

á þeim tímapunkti þegar kröfurnar fást greiddar með úthlutun skiptastjóra á eignum 

þrotabúsins. Nokkuð ítarlega er fjallað um rétthæð krafna við gjaldþrotaskipti og þá 

sérstaklega flokk forgangskrafna. Þar sem forgangskröfur eru oft grundvallaðar á kröfum 

vegna vinnu fyrir þrotamann er helstu reglum vinnuréttarins gerð skil svo sem 

ráðningarsamband aðila og reglur sem gilda við uppsögn starfsmanns.  
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð er leitast við að gera skil á helstu réttareglum sem viðkoma 

forgangskröfum við gjaldþrotaskipti. Til að ná heildarmynd af viðfangsefninu er 

umfjöllunin ekki eingöngu bundin við forgangskröfurnar sem slíkar heldur fjallað um 

helstu reglur sem nauðsynlegt er að kunna skil á svo hægt sé að ná fram fullnustu 

forgangskröfu. Má því segja að umfjöllunin hefjist á þeim tímapunkti sem krafa fellur í 

gjalddaga við uppkvaðningu úrskurðar um að bút skuli tekið til gjaldþrotaskipta, og ljúki 

á þeim tímapunkti þegar kröfurnar fást greiddar með úthlutun skiptastjóra á eignum 

þrotabúsins. 

Umfjöllunin miðast fyrst og fremst við að kafa í inntak forgangskrafnanna sjálfra, tilurð 

þeirra, þróun í gegnum tíðina, og gildi þeirra í dag. Farið er nokkuð ítarlega í þær reglur 

sem gilda um rétthæð krafna við gjaldþrotaskipti og samspil forgangskrafnanna við þær. 

Þar sem forgangskröfur eru oftar en ekki kröfur sem komnar eru til vegna vinnu fyrir 

þrotamann þá er nauðsynlegt að hafa þekkingu á helstu reglur vinnuréttarins enda reynir 

oft á þær þegar tekin er afstaða til forgangskrafna. Er því farið í helstu reglur 

vinnuréttarins er þetta varðar svo sem hvernig réttarsambandi launþega er háttað og 

helstu reglur sem á reynir í sambandi við slit á ráðningarsambandi. 

Það má segja að í ritgerðinni sé rakin framkvæmd gjaldþrotaskipta í tímaröð. Byrjað er á 

að lýsa helstu skyldum skiptastjóra við upphaf skipta svo sem innköllun krafna í þrotabú. 

Þá er farið í gegnum helstu reglur sem gilda um kröfulýsingu í þrotabú og áhrif 

vanlýsinga. Síðan er rakið ferli gjaldþrotaskipta eftir að kröfulýsingarfrestur rennur út og 

störf skiptastjóra í kjölfarið svo sem afstaða til krafna og gerð kröfuskrár, sem síðan er 

lögð fram á skiptafundi og síðar notuð til grundvallar við úthlutun úr þrotabúinu. Að 

lokum er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum ritgerðarinnar. 

Reglur gjaldþrotaréttar eru gríðarlega umfangsmiklar og því nauðsynlegt að reyna að 

afmarka það efni sem til umfjöllunar er. Í ritgerðinni er því farið mjög lauslega eða 

jafnvel ekki neitt í nokkra þætti gjaldþrotaréttarins svo sem alla umfjöllun um 

aðdraganda gjaldþrotaskipta þar á meðal greiðslustöðvun, nauðasamninga, og 

ágreiningsefni um það hvort bú skuli tekið til gjaldþrotaskipta eða ekki. Þá er nánast 

ekkert farið í reglur um riftun ráðstafanna þrotamanns eða þær reglur sem gilda um 

málarekstur fyrir dómstólum í gjaldþrotaskiptin. 
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Það er mat höfundar að nokkuð vel hafi tekist til við halda umfjölluninni innan þessara 

marka þótt alltaf megi skrifa meira um suma hluti og minna um aðra eins og gengur og 

gerist. 

2. Almennt um gjaldþrotarétt og afmörkun innan fræðikerfis 

lögfræðinnar 

2.1. Söguleg þróun gjaldþrotalaga á Íslandi.  

Fyrstu gjaldþrotalögin hérlendis tóku gildi árið 1894 og byggðu að mestu leyti á dönsku 

gjaldþrotalögunum frá árinu 1872. Bæði þessi lög voru þáttur í endurskoðun 

réttarfarslaga sem kveðið var á um í dönsku stjórnarskránni frá 1849. Lítilsháttar 

breytingar urðu á reglum gjaldþrotaréttar þegar gjaldþrotalög nr. 25/1929 tóku gildi. Þau 

lög giltu óbreytt í nærri hálfa öld ef frá eru taldar smávægilegar breytingar sem gerðar 

voru með lögum nr. 32/1972. 

Á árunum upp úr 1960 fór fram heildarendurskoðun gjaldþrotareglna á öllum 

Norðurlöndunum. Leiddi þessi endurskoðun til þess að talsverðar breytingar urðu á 

íslensku löggjöfinni þegar gjaldþrotalög nr. 6/1978 tóku gildi. Í frumvarpi til þeirra laga 

kom fram að við gerð laganna hefði aðallega verið stuðst við reglur dönsku 

gjaldþrotalaganna sem þá höfðu nýlega verið endurskoðaðar. Helstu breytingarnar í 

lögum nr. 6/1978 voru þær að inn kom nýtt ákvæði um greiðslustöðvun sem ætlað var að 

flýta fyrir því að bú yrðu tekin til gjaldþrotaskipta. Þá voru reglur um riftun rýmkaðar, 

m.a. með innleiðingu hugtaksins um frestdag. Með þessum lögum var einnig stigið skref 

á þá átt að meðferð þrotabús skyldi færast úr höndum skiptaráðanda, yfir til sérstaks 

bústjóra/skiptastjóra.
1
  

Við gildistöku laga nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði fór 

fram heildarendurskoðun á sviði réttarfars, dómstólaskipunar og meðferð 

framkvæmdarvalds. Í nýjum lögum um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991 urðu til heildarlög á 

sviði gjaldþrotaréttar en áður voru ýmsar reglur víða á dreif svo sem ákvæði um 

nauðasamninga sem áður voru í lögum nr. 19/1924 og ákvæði um skuldaröðina við 

gjaldþrotaskipti sem áður tóku mið af reglum 8. kapítula laga nr. 3/1878 um skipti á 

dánarbúum og félagsbúum o.fl. 

                                                 
1
 Frumvarp til gjaldþrotalaga nr. 6/1978, þingskjal 120, 103. mál, 99. löggjafarþing. 
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Nýju lögin fólu í sér miklar breytingar á framkvæmd gjaldþrotaskipta. Í samræmi við 

markmið löggjafans um að skilja á milli dómsvalds og framkvæmdarvalds var 

framkvæmd gjaldþrotaskipta færð úr höndum dómara yfir til skiptastjóra. Í 

athugasemdum við frumvarp til gjaldþrotalaga nr. 21/1991 kemur fram að þrátt fyrir að 

stigið hefði verið skref í þessa átt við gildistöku laga nr. 6/1978 hafi reyndin engu að 

síður orðið sú að dómari framkvæmdi fjölmörg umsýslustörf við gjaldþrotaskiptin svo 

sem innköllun, móttöku krafna skuldheimtumanna og störf á skiptafundi. Þessi störf 

skyldu framvegis vera í höndum skiptastjóra.
2
 

2.2 Gjaldþrotaskipti er ein tegund fullnustugerða 

Undir ákveðnum kringumstæðum getur ríkið þurft að grípa til ráðstafana til að þvinga 

fram efndir manns eða lögaðila sem neitar að gera það af fúsum og frjálsum vilja. Þessar 

valdbeitingarathafnir eru kallaðar fullnustugerðir og eru gjaldþrotaskipti meðal þeirra. 

Fullnustugerðir hafa verið flokkaðar í sérstakar fullnustugerðir annars vegar en einkenni 

þeirra er að þar er jafnan einn lánardrottinn sem leitar fullnustu hjá skuldara, öfugt við 

sameiginlegar fullnustugerðir þar sem tveir eða fleiri leita sameiginlega fullnustu hjá 

skuldara. Til sérstakra fullnustugerða flokkast aðfarargerðir, bráðabirgðagerðir 

(kyrrsetning, löggeymsla og lögbann) og nauðungarsala. Til sameiginlegra fullnustugerða 

teljast gjaldþrotaskipti og opinber skipti á dánarbúi.
3
  

2.3. Skilgreining á ýmsum grundvallarhugtökum gjaldþrotaréttar. 

2.3.1. Gjaldþrotaskipti 

Gjaldþrotaskipti er opinber valdbeitingarathöfn þar sem skuldari er með dómsúrskurði 

sviptur öllum eignum og fjárhagslegum réttindum og þeim komið í hendur nýrrar 

lögpersónu sem er þrotabú skuldarans. Skipaður er skiptastjóri til að hafa umsjón með 

eignum þrotabúsins, koma þeim í verð og útdeila svo verðmætunum til kröfuhafanna í 

samræmið við ákvæði gjaldþrotaréttar.
4
  

2.3.2. Skuldari/þrotamaður 

Í 1. gr. gjaldþrotalaganna er gerður greinamunur á hugtökunum skuldari og þrotamaður. 

Þrotamaður í skilningi laganna er notað um mann, félag eða stofnun eftir að búið er að 

                                                 
2
 Frumvarp til laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti, þingskjal 100, 97. mál, 113. löggjafarþing.  

3
 Viðar Már Matthíasson. (2000). Endurheimt verðmæta við gjaldþrot. Bls. 16–17. 

4
 Viðar Már Matthíasson. (2000). Bls. 18–19. 
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kveða upp úrskurð um að bú viðkomandi skuli tekið til gjaldþrotaskipta. Fram að þeim 

tímapunkti telst viðkomandi vera skuldari í skilningi laganna. 

2.3.3. Ógjaldfærni 

Aðdragandi gjaldþrotaskipa er yfirleitt sá að skuldari getur ekki staðið við fjárhagslegar 

skuldbindingar sínar þar sem skuldir eru orðnar hærri en eignir, eða hann orðinn 

ógreiðslufær. Krafa um að bú skuli tekið til gjaldþrotaskipta er yfirleitt rökstudd með því 

að viðkomandi sé ógjaldfær og reynir því mikið á skilgreiningu þessa hugtaks í 

gjaldþrotarétti.
5
 

2.3.4. Frestdagur 

Frestdagur er tímapunktur sem hafður er til viðmiðunar varðandi ýmsar ráðstafanir sem 

þrotabúi er heimilt að gera innan ákveðinna tímamarka, svo sem að krefjast riftunar á 

ráðstöfunum þrotamanns aftur í tímann. Í bókinni Íslenskur gjaldþrotaréttur frá árinu 

1982 kemur fram að þetta orð hafi verið nýmæli í gjaldþrotalögum nr. 6/1978 en fyrir 

þann tíma voru tímafrestir miðaðir við upphaf gjaldþrotaskipta. Frestdagur miðast hins 

vegar við hvenær ógjaldfærni skuldara var fyrst skráð hjá opinberum aðila. Þar er t.d. átt 

við kröfu um greiðslustöðvun, nauðasamninga eða gjaldþrotaskipti og gildir þá einu 

hvort raunverulega takist að sanna ógjaldfærni skuldara þá eða síðar eða hvort beiðni er 

dregin til baka og lögð aftur fram.
6
  

  

                                                 
5
 Viðar Már Matthíasson. (2000). Bls. 22. 

6
 Stefán Már Stefánsson. (1982). Íslenskur gjaldþrotaréttur. Bls. 7–8. 
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3. Upphaf og skilyrði gjaldþrotaskipta 

Gjaldþrotaskipti hefjast með því að krafa þess efnis er send til héraðsdómara. Bæði 

skuldari sjálfur og lánardrottinn geta farið fram á að bú verði tekið til gjaldþrotaskipta.  

3.1. Skuldari fer sjálfur fram á að bú hans verði tekið til 

gjaldþrotaskipta 

Þegar skuldari getur ekki staðið í skilum gagnvart lánardrottnum sínum þegar kröfur falla 

í gjalddaga og ekki er útlit fyrir að þær aðstæður muni breytast innan tíðar getur skuldari 

krafist þess að bú hans verði tekið til gjaldþrotaskipta, sbr. 1. mgr. 64. gr. gþl.  

Þegar um bókhaldsskyldan aðila er að ræða, sbr. 1. mgr. laga nr. 145/1994 um bókhald, 

er skuldara skylt að fara fram á gjaldþrotaskipti við þessar aðstæður, sbr. 2. mgr. 64. gr. 

gjaldþrotalaga. 

3.2. Lánardrottinn fer fram á að bú verði tekið til gjaldþrotaskipta 

3.2.1. Krafa vegna hvarfs eða landflótta skuldara 

Í 1. mgr. 65. gr. segir að lánardrottinn geti krafist gjaldþrotaskipta ef skuldari fer huldu 

höfði eða er flúinn af landi brott og ætla megi að ástæðan sé skuldavandi. Í tilvikum sem 

þessum verður að sýna fram á að dráttur á gjaldþrotaskiptum geti valdið lánardrottni 

tjóni. 

Þar sem þessar aðstæður eru mjög sjaldgæfar hefur þetta ákvæði mjög takmarkað gildi í 

framkvæmd.  

3.2.2. Krafa vegna ógjaldfærni skuldara 

Samkvæmt 2. mgr. 65. gr. gþl. getur lánardrottinn krafist gjaldþrotaskipta ef skuldari telst 

vera ógjaldfær og það muni ekki breytast í bráð auk þess sem eitthvert eftirtalinna 

skilyrða 1.– 4. tl. 2. mgr. 65. gr. gþl sé uppfyllt:  

1. Árangurslaust fjárnám, löggeymsla eða kyrrsetning hafi verið gerð hjá 

skuldara síðustu þrjá mánuði fyrir frestdag og ástæðulaust að ætla að umrædd 

gerð gefi ekki rétta mynd af fjárhag hans. 

2. Að skuldari hafi fengið heimild til greiðslustöðvunar sem sé lokið. Krafan 

þarf að berast héraðsdómara innan við mánuði frá lok greiðslustöðvunar. 
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3. Að skuldari hafi fengið heimild til nauðasamnings sem sé niður fallin. Krafan 

þarf að berast héraðsdómara innan mánaðar frá þeim degi.  

4. Að skuldarinn sjálfur lýsi því yfir að hann sé ógjaldfær sbr. 1. mgr. 64. gr. gþl. 

3.2.3. Kringumstæður þar sem lánardrottinn getur ekki náð fram 

gjaldþrotaskiptum 

Í 3. mgr. 65. gr. gþl. eru ákvæði sem gera skuldara kleift að forðast gjaldþrotaskipti með 

því að leggja fram viðunandi tryggingar. Samkvæmt 1. tl. 3. mgr. 65. gr. gþl. gildir þetta 

þegar krafa er tryggð með veðréttindum eða öðru sambærilegu í eignum skuldara sjálfs, 

þriðja manns eða þá að þriðji maður hafi gengist undir ábyrgð fyrir skuldara. Í 2. tl. 3. 

mgr. 65. gr. gþl. á þetta líka við ef þriðji maður býðst til að greiða kröfu skuldara eða þá 

að krafan er ekki fallin í gjalddaga og þriðji maður býðst til að leggja fram tryggingu sem 

talin er fullnægjandi.  

Í 4. mgr. 65. gr. gþl. er sérstaklega tekið fram að fyrir utan þessar undantekningar, sem 

taldar eru upp í 2. tl. 3. mgr. gþl., skipti engu máli hvort krafa lánardrottins er fallin í 

gjalddaga eða ekki þegar krafist er gjaldþrotaskipta.  

3.3. Trygging fyrir skiptakostnaði 

Sá sem fer fram á gjaldþrotaskipti ábyrgist greiðslu kostnaðar vegna meðferð kröfunnar 

og gjaldþrotaskipta fari svo að hann greiðist ekki af fé búsins, sbr. 2. mgr. 66. gr. Gildir 

þar einu hvort krafist hafi verið tryggingar eða ekki. 

Í 2. mgr. 67. gr. gþl. er gerð sú krafa að héraðsdómari gangi úr skugga um að í búinu séu 

til nægir fjármunir til að standa straum af kostnaði við skipti þrotabús. Ef hann telur það 

ekki vera tryggt skal hann krefjast tryggingar að tiltekinni fjárhæð frá þeim sem krefst 

skiptanna og er jafnan gefinn ákveðinn frestur til þess. Verði skiptabeiðandinn ekki við 

því telst beiðnin afturkölluð. Ef ágreiningur rís um fjárhæð tryggingarinnar, eða hvort 

hana skuli leggja fram yfir höfuð, getur sá sem krafinn er tryggingarinnar farið fram á 

úrskurð héraðsdómara.  

3.4. Dómari kveður upp úrskurð um kröfu um gjaldþrotaskipti 

Þegar krafa um gjaldþrotaskipti hefur verið tekin til úrskurðar skal héraðsdómari 

samkvæmt 1. mgr. 71. gr. gþl. eins fljótt og verða má kveða upp úrskurð um það hvort bú 

verði tekið til gjaldþrotaskipta eða ekki. Samkvæmt sömu grein skal dómarinn gæta þess 
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að sjálfsdáðum hvort lagaskilyrði séu uppfyllt þannig að taka megi búið til 

gjaldþrotaskipta. Í 2. mgr. 171. gr. kemur fram að þó svo að úrskurði sé skotið til æðra 

dómsstigs þá fresti það ekki réttaráhrifum gjaldþrotaskiptanna. 

4. Réttaráhrif gjaldþrotaskipta og fyrstu aðgerðir skiptastjóra 

Við uppkvaðningu héraðsdóms á úrskurði til gjaldþrotaskipta verður til sjálfstæð 

lögpersóna, þ.e. þrotabú sem kennt er við félagið, stofnunina eða einstaklinginn sem um 

ræðir. Þrotabúið öðlast hæfi til að eiga réttindi og bera skyldur allt þar til skiptunum 

lýkur endanlega, sbr. 3. mgr. 72. gr. gþl. Þrotabúið tekur við öllum skyldum og 

fjárhagslegum réttindum þrotamanns, þó með takmörkunum sem fram koma í 1. og 2. 

mgr. 72. gr. gþl. Skipaður er skiptastjóri sem fer með forræði yfir þrotabúinu á meðan 

gjaldþrotaskiptin standa yfir.7 

4.1. Réttaráhrif gagnvart þrotamanni sjálfum 

Samkvæmt 1. mgr. 72. gr. gþl. hefur uppkvaðning úrskurðar um gjaldþrotaskipti þau 

áhrif að þrotamaður missir forræði yfir öllum fjárhagslegum réttindum sínum nema 

annað leiði af löggerningi eða réttarreglum. Samkvæmt 1. mgr. 73. gr. eignast þrotabúið 

einnig fjárhagsleg réttindi þrotamanns sem koma til eftir uppkvaðningu úrskurðarins og 

meðan á þeim stendur, þ.e.a.s. ef um er að ræða réttindi sem ekki hefðu verið undanskilin 

hefðu þau verið til staðar við upphaf skiptanna, sbr. 1. mgr. 72. gr. Þessi regla á þó aldrei 

við ákveðnar fjárkröfur sem taldar eru upp í 1.–3. tl. 1. mgr. 73. gr. gþl. en þar er aðallega 

um að ræða það sem einstaklingur vinnur sér inn á meðan skiptum stendur eða ef honum 

áskotnast arfur, dánargjöf eða annað í þeim dúr. 

 

Auk þess að vera sviptur eignarréttindum og missa stjórn á öllum fjárhagslegum 

ráðstöfunum eru ýmsar skyldur lagðar á þrotamanninn. Í 1. mgr. 82. gr. gþl. segir að 

skiptastjóri geti kvatt þrotamann á fund sinn til að veita upplýsingar og afhenda honum 

gögn er varða gjaldþrotaskiptin. Ef félag eða stofnun á í hlut hvílir sama skylda á 

stjórnarmönnum, framkvæmdastjóra, endurskoðanda og öðrum þeim sem fóru með 

forráð félagsins fyrir gjaldþrotaskiptin. Þessi skylda gildir einnig um alla þá sem teljast 

nákomnir þeim sem að ofan eru taldir. Tekið er skýrt fram í ákvæðinu að um skyldu sé að 

ræða og að í þeim tilvikum sem ekki er orðið við kvaðningunni geti skiptastjóri farið 

                                                 
7
 Andri Árnason. (2003). Réttarfar í hnotskurn. Bls. 84. 
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fram á það við héraðstómara að viðkomandi verði kvaddur til skýrslutöku um málið fyrir 

dómi sbr. 3. mgr. 81. gr. gþl.  

Í 2. mgr. 165. gr. gþl. kemur fram að þrotamaður beri ábyrgð á þeim skuldum sínum sem 

ekki fást greiddar við gjaldþrotaskiptin. Einstaklingar losna því ekki endanlega frá 

skuldum verði þeir teknir til gjaldþrotaskipta heldur munu eftirstöðvar skuldanna fylgja 

þeim eftir lok gjaldþrotaskipta svo framarlega sem þær falla ekki niður vegna fyrningar 

eða annars þess háttar. 

4.2. Réttaráhrif gagnvart þeim sem áttu kröfu á þrotamanninn 

4.2.1. Allar kröfur falla sjálfkrafa í gjalddaga á úrskurðardegi 

Við uppkvaðningu úrskurðar héraðsdómara um að bú sé tekið til gjaldþrotaskipta falla 

allar kröfur á hendur þrotabúinu sjálfkrafa á gjalddaga, sbr. 1. mgr. 99. gr. gþl. Kröfur um 

annað en greiðslu peninga, sem ekki verða efndar samkvæmt aðalefni sínu, skulu metnar 

til fjár og skal við matið miða við sömu reglur gilda og við aðför sbr. 2. mgr. 99. gr. gþl. 

Samkvæmt 3. mgr. 99. gr. gþl. skal reikna kröfur í erlendum gjaldmiðli í yfir í íslenskan 

gjaldmiðil samkvæmt skráðu sölugengi á úrskurðardegi. Þetta er að því gefnu að 

kröfunum verði ekki fullnægt skv. 109.–111. gr. gþl., sbr. sömu grein. 

4.2.2. Kröfuhafi verður að lýsa kröfu í þrotabúið 

Ætli kröfuhafi að eiga kost á því að fá kröfu sína greidda verður hann að lýsa henni fyrir 

skiptastjóra, sbr. 1. mgr. 117. gr. gþl. Þessi regla gildir bæði um fjárkröfur, kröfur um 

annað en greiðslu peninga og kröfur um að þrotabúið láti af hendi eignir sem ekki 

tilheyra því. Kröfuhafi getur einnig náð fram kröfu í búið í tengslum við málarekstur sbr. 

116. gr. gþl.
8
 Nánar er fjallað um kröfulýsingar í kafla 7. 

4.2.3. Gjaldþrotaskipti takmarka rétt kröfuhafa til að höfða dómsmál 

Í 116. gr. gþl. er að finna ákvæði sem vernda þrotabú gegn málshöfðunum. Samkvæmt 1. 

mgr. 116. gr. gþl. verður dómsmál ekki höfðað nema sérstaka heimild til þess sé að finna 

í lögum, eða um sé að ræða sakamál þar sem krafist er refsiviðurlaga á hendur þrotabúi.  

Þessi regla á ekki við ef dómsmál hefur þegar verið höfðað fyrir úrskurð um 

gjaldþrotaskipti og dómur ekki gengið í málinu þegar úrskurður um gjaldþrotaskipti var 

kveðinn upp, sbr. 2. mgr. 116. gr. gþl. Í þeim tilvikum getur kröfuhafi haldið málinu 

                                                 
8
 Markús Sigurbjörnsson. (1992). Gjaldþrotaskipti o.fl. ; handbók. Bls. 208. 
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áfram og tekur þrotabúið við aðild þrotamanns ef málið varðar hagsmuni búsins en gegn 

þrotamanni sjálfum ef um er að ræða einstakling og hagsmunirnir viðkoma ekki 

þrotabúinu sjálfu. 

Samkvæmt 3. mgr. 116. gr. er ekki hægt að ná fram gegn þrotabúi kröfu um aðför, 

kyrrsetningu, lögbann eða löggeymslu. Samkvæmt 4. mgr. 116. gr. má ekki krefjast 

nauðungarsölu á eignum þrotabúsins fyrstu sex mánuði eftir uppkvaðningu gjaldþrota-

úrskurðar nema skiptastjóri heimili það eða krefjist þess. Eftir þann tíma er hægt að 

krefjast nauðungarsölu ef um er að ræða heimild til þess án dóms, sáttar eða aðfarar og 

krafan er fallin í gjalddaga samkvæmt upphaflegum samningi. 

4.2.4. Við gjaldþrotaskipti á kröfuhafi möguleika á að skuldajafna sínar kröfur 

við kröfur þrotabúsins 

Þeir kröfuhafar sem áttu kröfur á hendur þrotamanninum en skulduðu honum jafnframt 

geta notað kröfur sínar til skuldajafnaðar sbr. 1. mgr. 100. gr. gþl. Í ákvæðinu er tekið 

fram að krafa þrotabúsins verður að hafa orðið til fyrir frestdag auk þess sem eftirfarandi 

skilyrði verða að vera fyrir hendi:  

1) Lánardrottinn eignaðist kröfuna meira en þrem mánuðum fyrir frestdag. 

2) Lánardrottinn hvorki vissi né mátti vita að þrotamaður átti ekki fyrir skuldum. 

3) Lánardrottinn má ekki hafa fengið kröfuna til að skuldajafna. 

Ef um er að ræða skilyrta kröfu getur lánardrottinn skuldajafnað henni við kröfu 

þrotabúsins þegar skilyrðið er uppfyllt, sbr. 101. gr. gþl. 

4.3. Réttaráhrif gagnvart þriðja manni, launamanni og réttaráhrif 

riftunarreglna  

4.3.1. Réttaráhrif gagnvart þriðja manni 

Réttaráhrif gjaldþrotaskipta hafa jafnan þau áhrif að þrotamaður missir forræði yfir búi 

sínu og getur í kjölfarið ekki gert samninga sem skuldbinda þrotabúið, sbr. 1. og 2. mgr. 

74. gr. gþl. Þó getur sá sem ekki vissi né mátti vita um gjaldþrotaskiptin öðlast réttindi 

gagnvart þrotabúinu í kjölfar ráðstöfunar þrotamanns eftir að bú var tekið til 

gjaldþrotaskipta ef ekki hefur verið búið að birta innköllun vegna skiptanna, sbr. 3. mgr. 

74. gr. gþl. Þetta gildir þó ekki ef reglur um þinglýsingu, viðskiptabréf eða aðra 

skráningu eiga við sbr. 4. mgr. 74. gr. gþl.  
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4.3.2. Réttaráhrif gagnvart stafsmönnum þrotamanns. 

Í upphafi gjaldþrotaskipta þarf skiptastjóri að ákveða hvort þrotabúið ætli að taka við 

réttindum og skyldum starfsmanna í samræmi við ráðningarsamninga þeirra sbr. 1. mgr. 

98. gr. gþl. Ólíkar reglur gilda um kröfur vegna launa sem unnið er til eftir úrskurð um 

gjaldþrotaskipti. Kröfur sem komu til vegna vinnu fyrir skiptin eru svokallaðar 

forgangskröfur sbr. 1. mgr. 112. gr. gþl. og verður ítarlega fjallað um þær hér síðar. 

Samkvæmt 2. mgr. 98. gr. gþl. njóta kröfur sem koma til vegna vinnu eftir skiptin hins 

vegar rétthæðar meðal búskrafna sbr. 3. tl. 1. mgr. 110. gr. gþl. og eykur það verulega 

líkur starfsmanns á því að hann fái laun sín greidd úr þrotabúinu.  

Samkvæmt 3. mgr. 98. gr. á starfsmaður þess kost að losna undan ráðningarsambandinu 

ef hann telur það vera brýna hagsmuni fyrir sig. Hann getur þó ekki hlaupist á brott 

fyrirvaralaust þar sem hann þarf að gefa þrotabúinu hæfilegan frest til að leita annars 

starfsmanns. Undir þessum kringumstæðum getur starfsmaðurinn krafist þess að 

þrotabúið leggi fram tryggingu vegna greiðslu launa á því tímabili. 

4.3.3. Riftunarreglur gjaldþrotalaganna verða virkar og geta haft áhrif á 

ráðstafanir þrotamanns  allt að 24 mánuði aftur í tímann 

Þegar bú er tekið til gjaldþrotaskipta taka ýmis ákvæði gjaldþrotalaganna gildi. Þeirra á 

meðal eru ákvæði XX. kafla sem fjallar um riftun ráðstafanna þrotamanns o.fl. Í 

kaflanum er að finna ýmis ákvæði sem heimila að ráðstöfunum sem þrotamaður gerði 

skömmu fyrir gjaldþrotið verði rift og er þá sá sem átti í hlut krafinn um að endurgreiða 

þrotabúinu þau verðmæti sem hann fékk afhent með umræddum gerningi. Getur þetta t.d. 

átt við ef þrotamaður hefur skömmu fyrir gjaldþrot mismunað lánardrottnum með því að 

greiða sumum en ekki öðrum, eða bara hreinlega gefið eignir sínar skömmu fyrir 

gjaldþrot.
9
 Reglur þessar eru flóknar og margslungnar og lúta að því að endurheimta 

verðmæti í þrotabúið. Ekki verður farið nánar um riftunarreglur í þessari ritgerð. 

4.4. Skipun skiptastjóra 

Um leið og héraðsdómari hefur kveðið upp úrskurð um að bú skuli tekið til 

gjaldþrotaskipta skal hann skipa skiptastjóra, sbr. 1. mgr. 75. gr. gþl. Þetta þýðir að 

dómarinn verður að vera búinn að tala við þann sem hann ætlar að skipa og fá samþykki 

                                                 
9
 Viðar Már Matthíasson. (2000). Bls. 15. 
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hans áður en hann kveður upp úrskurðinn.
10

 Í langflestum tilfellum er einn skiptastjóri en 

heimilt er að skipa tvo eða fleiri ef ljóst er að störf skiptastjóra muni verða umfangsmikil, 

sbr. 3. mgr. 75. gr. gþl. Í sömu grein kemur fram að þegar fleiri en einn skiptastjóri eru 

skipaðir þurfa ekki allir að vera með embættispróf í lögum heldur dugar að einn uppfylli 

þau skilyrði. 

4.4.1. Hæfi skiptastjóra 

Samkvæmt 2. mgr. 75. gr. gþl. þarf sá sem skipaður er skiptastjóri að samþykkja það að 

hann vilji taka að sér starfið auk þess að uppfylla eftirtalin skilyrði: 

1. Vera orðinn 25 ára að aldri. 

2. Vera lögráða og hafa aldrei misst forræði á búi sínu. 

3. Vera nægilega sterkur andlega og líkamlega til að geta sinnt starfinu. 

4. Hafa aldrei orðið uppvís að refsiverðu atæfi sem talist getur svívirðilegt að 

almenningsáliti eða annað athæfi sem gerir hann of ótraustvekjandi til að geta 

gegnt starfinu. 

5. Vera með embættispróf í lögum. 

6. Að hann yrði ekki vanhæfur sem dómari í einkamáli sem þrotamaðurinn eða 

kröfuhafarnir ættu aðild að, eða ef um væri að ræða félag eða stofnun þar sem 

stjórnarmenn eða stjórnendur félagsins/stofnunarinnar ættu aðild að. 

Þó að skiptastjóri sé hæfur í upphafi skipta geta komið upp atvik á síðari stigum sem 

valda því að hann uppfyllir ekki lengur framangreind hæfisskilyrði. Þetta gæti t.d. gerst 

ef krafa berst í búið frá aðila sem er nátengdur skiptastjóranum. Til að bregðast við þessu 

hefur skiptastjóri tvo kosti. Ef það er ljóst að hann muni ekki geta starfað áfram við 

gjaldþrotaskiptin getur hann beðist lausnar. Það þarf hann hins vegar ekki að gera ef um 

smávægilegt tilvik er að ræða því að hann getur beint tilmælum til héraðsdómara um að 

skipaður verði annar löghæfur maður til að leysa umrætt verkefni sbr. 5. mgr. 75. gr. gþl.  

Skiptastjórinn þarf að bregðast við þeim vandamálum sem upp koma varðandi störf hans og 

hæfi. Geri hann það ekki getur héraðsdómari vikið honum úr starfi sbr. 2. mgr. 76. gr. gþl.
11

  

                                                 
10

 Markús Sigurbjörnsson. (1992). Bls. 180. 
11

 Markús Sigurbjörnsson. (1992). Bls. 180–181. 
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4.4.2 Ágreiningur vegna skipunar eða starfa skiptastjóra 

Samkvæmt 7. mgr. 75. gr. gþl. verður ákvörðun héraðsdómara um skipun skiptastjóra 

aldrei skotið til æðra dómstigs. Þrátt fyrir þessa reglu er mögulegt láta Hæstarétt skera úr 

um hæfi hans með því að krefjast þess strax að skiptastjóranum verði vikið úr starfi sbr. 

1. mgr. 76. gr. gþl. Héraðsdómari skal taka málið til athugunar sbr. 2. mgr. 76. gr. gþl. og 

verði hann ekki við kröfu um að víkja skiptastjóra úr starfi getur kröfuhafinn krafist þess 

að kveðinn verði upp úrskurður í málinu sbr. 3. mgr. 76. gr. gþl. Þann úrskurð er hægt að 

kæra til Hæstaréttar á grundvelli 179. gr. gþl.  

4.5. Hlutverk skiptastjóra og helstu skyldur hans við upphaf skipta  

4.5.1. Hlutverk skiptastjóra 

Samkvæmt 1. mgr. 122. gr. gþl. fer skiptastjóri með forræði yfir þrotabúinu á meðan 

gjaldþrotaskiptum stendur. Hann gerir samninga, ráðstafar hagsmunum, og kemur fram fyrir 

hönd búsins fyrir dómi. Þessi regla er nærri algild en þó er að finna undantekningu á henni,  

sbr. 130. gr. gþl. þar sem kröfuhafa er gert kleift að halda uppi hagsmunum þrotabúsins á eigin 

kostnað ef skiptastjóri hefur ákveðið að gera það ekki. Í 2. mgr. 122. gr. gþl. er kveðið á um 

það hvernig skiptastjóri skuli rækja störf sín, m.a. að hann skuli ljúka skiptum án ástæðulausra 

tafa, innheimta allar eignir og ráðstafa þeim á hagkvæman hátt, sem og að gæta þess að 

peningaeignir þrotabúsins beri eins hagkvæma vexti og mögulegt sé. 

4.5.2. Innköllun 

Samkvæmt 1. mgr. 85. gr. gþl. skal skiptastjóri tafarlaust gefa út og láta birta innköllun 

vegna gjaldþrotaskiptanna. Innköllun skal birt tvívegis í Lögbirtingarblaði sbr. 5. mgr. 

85. gr. gþl. Í innköllun skal skorað á alla þá sem telja sig eiga kröfur gagnvart þrotabúinu 

að lýsa þeim fyrir skiptastjóra innan þess frest sem tekinn er fram í innkölluninni sbr. 4. 

tl. 1. mgr. 85. gr. gþl.  

4.5.2.1. Efni innköllunar 

Í 1.–5. tl. 1. mgr. 85. gr. gþl. er að finna upptalningu á því hvað þarf að koma fram í 

innkölluninni.  

1. Nafn og kennitala þrotamanns, auk upplýsinga um lögheimili, aðsetur eða 

dvalastað eftir því sem við á, og upplýsingar um starfstöð eða skráð varnarþing ef 

um lögaðila er að ræða. 
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2. Upplýsingar um firma eða félag sem þrotamaðurinn hefur borið ótakmarkaða 

ábyrgð á, t.d. einstaklingsfirma eða sameignarfélag. Tiltaka skal nafn kennitölu 

félagsins/firmans. 

3. Fram skulu koma upplýsingar um það hvenær búið var tekið til gjaldþrotaskipta 

og hver sé frestdagur við gjaldþrotaskiptin.  

4. Í innköllun skal gerð áskorun til allra þeirra sem telja sig eiga kröfur á hendur búinu að 

lýsa kröfum í það. Á þetta um alla þá sem eiga kröfur, hvort sem það eru fjárkröfur, 

kröfur um annað en greiðslu peninga, eða kröfur um að fá afhentar eignir sínar sem eru 

í vörslu búsins. Koma skal fram hvar skuli afhenda kröfulýsingarnar eða hvert megi 

senda þær og að það þurfi að gera fyrir lok kröfulýsingarfrests.  

5. Í innköllun þarf að koma fram hvar og hvenær skiptafundur verður haldinn þar 

sem fjallað verður um skrá um lýstar kröfur. Þessi fundur skal haldinn innan 

mánaðar frá lokum kröfulýsingarfrests.
12

 

Í innköllun þarf að koma fram hver kröfulýsingarfrestur er en hann skal jafnan vera tveir 

mánuðir þótt skiptastjóri geti ákveðið að hafa hann allt að sex mánuði ef sérstaklega 

stendur á, sbr. 2. mgr. 85. gr. gþl.  

4.5.3. Skiptastjóri skal kanna hvort erlendir kröfuhafar eigi kröfur í þrotabúið. 

Samkvæmt 1. mgr. 86. gr. gþl. er skiptastjóra skylt að leita upplýsinga um það hvort 

einhver sem er búsettur erlendis kunni að eiga kröfu á hendur þrotabúinu. Ef svo reynist 

vera skal skiptastjóri tilkynna viðkomandi um gjaldþrotaskiptin og hvaða afleiðingar það 

geti haft verði kröfu ekki lýst innan kröfulýsingarfrests. 

4.5.4. Skiptastjóri skal finna eignir þrotabúsins og ná yfirráðum yfir þeim 

Samkvæmt 1. mgr. 87. gr. gþl. skal skiptastjóri þegar í stað komast á snoðir um það 

hvaða eignir og réttindi tilheyra þrotabúinu. Hann skal komast að því hvar eignirnar eru 

niðurkomnar og gera ráðstafanir til að svipta þrotamann yfirráðum yfir þeim. Skiptastjóri 

skal jafnan taka eignirnar til sinna umráða en er þó heimilt að leyfa þeim áfram að vera í 

vörslum annarra sem eru tilbúnir til að gæta þeirra á eigin ábyrgð sbr. sömu grein. Þá skal 

skiptastjóri ná bókhaldsgögnum þrotamannsins í sínar hendur sbr. 2. mgr. 87. gr. gþl.  

                                                 
12

 Markús Sigurbjörnsson. (1992). Bls. 203–204. 
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Auk þessa skal skiptastjóri taka allar nauðsynlegar ákvarðanir sem þola enga bið, svo 

sem hvort atvinnurekstri skuli haldið áfram og hvernig meðhöndla skuli gagnkvæma 

samninga þrotamannskins sbr. 88. gr. gþl. 

  



 

21 

5. Rétthæð krafna á hendur þrotabúi 
Þegar kemur að útdeilingu eigna úr þrotabúi taka við reglur um réttæð krafna við 

gjaldþrotaskipti. Í núverandi gjaldþrotalögum er þessar reglur að finna í XVII. kafla, 

nánar tiltekið í 109.–115. gr. gþl. Síðustu tvo áratugi hafa fræðimenn ekki skrifað neitt 

sem heitið getur um þessar réttarreglur. Ástæðan fyrir því er e.t.v. sú að árið 1988 kom út 

mjög vönduð grein um þetta efni sem svo sannarlega hefur staðist tímans tönn. Greinin 

birtist í tímaritinu Úlfljóti og bar heitið Skuldaröðin við gjaldþrotaskipti og skipti 

skuldafrágöngubúa. Höfundur greinarinnar er Markús Sigurbjörnsson, þáverandi 

prófessor við Lagadeild Háskóla Íslands og núverandi hæstaréttardómari. Greinin var 

skrifuð fyrir gildistöku núvarandi gjaldþrotalaga og reglurnar hafa því tekið einhverjum 

breytingum vegna nýrra lagasetninga. Fræðileg umfjöllun um inntak réttareglnanna og 

hvernig þeim skuli beitt hefur þó staðist að langmestu leyti. Við skrif þessarar ritgerðar 

hefur undirritaður farið djúpt í umrædda fræðigrein og lagt hana til grundvallar við 

fræðilega umfjöllun. Má því segja að eitt af markmiðum ritgerðarinnar hafi verið að 

kallast á við umrædda grein og kanna hvort efni hennar hefur staðist í tímans rás, m.a. 

með tilliti til dómaframkvæmdar undanfarinna ára. 

5.1 Inntak núverandi réttarreglna um rétthæð krafna við 

gjaldþrotaskipti 

Frá upphafi vega hefur verið stuðst við þá grundvallarreglu við gjaldþrotaskipti að 

tryggja beri jafnræði allra kröfuhafa. Í gegnum tíðina hafa þó mótast lögfestar reglur sem 

gera undantekningar á þessari meginreglu þannig að sumir kröfuhafar fá fullnustu kröfu 

sinnar á undan öðrum. Er þá gengið út frá ýmsum sjónarmiðum varðandi það hvernig 

kröfurnar urðu til og á hvaða tímapunkti til þeirra stofnaðist.
13

 Verður nú leitast við að 

leita skýringa á upphaflegri tilvist ákvæðanna og helstu breytingum þeirra í tímans rás, 

enda eiga þau sér mörg hver sögulegar ástæður og hafa tekið breytingum í takt við mótun 

samfélagsins. 

5.1.1. Lögbundin ákvæði um ójafna réttarstöðu kröfuhafa við gjaldþrotaskipti 

Skuldaröðin við gjaldþrotaskipti felur í sér lögbundið frávik frá óskráðri meginreglu um 

jafnræði kröfuhafa. Í því ljósi verði að gera ráð fyrir að ef upp koma vafaatriði við 

skýringu einstakra lagaákvæða verði að skýra þau til samræmis við þessa 

                                                 
13

 Markús Sigurbjörnsson. (1988). Skuldaröðin við gjaldþrotaskipti og skipti skuldafrágöngubúa. Bls. 220. 
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grundvallarreglu.
14

 Í stuttu máli er kröfum á hendur þrotabúi skipt í sex mismunandi 

flokka. Þessir flokkar eru jafnan nefndir kröfur sértökumanna, búskröfur, veðkröfur, 

forgangskröfur, almennar kröfur, og eftirstæðar kröfur. Flokkarnir njóta rétthæðar í 

þeirri röð sem að framan var talið, nema með einstaka undantekningum. Innan hvers 

flokks geta kröfurnar svo verið mismunandi réttháar innbyrðis. Við ofangreinda flokkun 

verður að skipta kröfunum í tvo hópa sem grundvallast af því hvort þær eru byggðar á 

beinum eignarrétti eða kröfu um að fá greitt af eignum þrotabúsins.  

5.1.2. Hugtökin skuldaröðin við gjaldþrotaskipti og kröfur utan skuldaraðar 

Þegar bú er tekið til gjaldþrotaskipta getur málum verið þannig háttað að þrotamaðurinn 

hafi undir höndum eignir annarra, t.d. vegna samkomulags um geymslu hlutar eða 

viðgerðar á honum. Við gjaldþrotaskiptin getur viðkomandi krafist þess að fá eign sína 

afhenta tafarlaust, enda á þrotabúið ekkert tilkall til hennar. Kröfur af þessu tagi kallast 

kröfur sértökumanna og falla utan skuldaraðar því að ekki er verið að krefjast greiðslu úr 

þrotabúinu sjálfu, heldur einungis verið að fara fram á að fá afhenta eign á grundvelli 

eignarréttar. Aðrar kröfur en þessar eru kröfur um að fá greitt við úthlutun verðmæta 

þrotabúsins og falla því innan svokallaðrar skuldaraðar. Hugtakið skuldaröðin hefur því 

jafnan verið notað um þær reglur sem gilda um innbyrðis réttindi kröfuhafanna á hendur 

þrotabúinu og því aðskildar frá kröfum á grundvelli beins eignarréttar. Í grein Markúsar 

kemur fram að þar sem veðkröfur eru óbein eignarréttindi hafi þær samkvæmt 

fræðikenningum einnig verið flokkaðar sem sértökukröfur. Svo sé þó ekki gert í lögum 

þar sem veðkröfum er gefin ákveðin staða innan skuldaraðarinnar. Samkvæmt þessu séu 

einu kröfurnar utan skuldaraðar í skilningi laganna kröfur um afhendingu muna eða 

verðmæta úr þrotabúi á grundvelli beinna eignarréttinda.
15

  

5.1.3. Söguleg þróun reglna um skuldaröðina við gjaldþrotaskipti 

Allt þar til núgildandi gjaldþrotalög tóku gildi voru reglur um skuldaröð krafna við 

gjaldþrotaskipti að finna í ákvæðum 8. kapítula laga nr. 3/1878 um skipti á dánarbúum og 

félagsbúum o.fl. Lög nr. 3/1878 um skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl. voru að 

langmestu leyti byggð á dönskum lögum um sama efni frá árinu 1874. Eftir gildistökuna 

var lögunum nánast ekkert breytt í nærri heila öld, eða þar til 8. kapítuli þeirra um 

skuldaröðina var endurskoðaður og honum breytt með lögum nr. 32/1974 og lögum nr. 
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 Markús Sigurbjörnsson. (1988). Bls. 220. 
15

 Markús Sigurbjörnsson. (1988). Bls. 224. 
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23/1979. Eftir að lög nr. 92/1989 um framkvæmdarvald ríkisins í héraði tóku gildi var 

farið í heildarendurskoðun löggjafar um dómstólaskipan o.fl. og í kjölfarið voru gömlu 

skiptalögin felld úr gildi. Við tóku ný lög nr. 20/1991 um skipti á dánarbúum o.fl. en 

reglum um skuldaröð við gjaldþrotaskipti var fundinn staður í nýjum gjaldþrotalögum, 

nr. 21/1991.
16

 Frá þessum tíma hafa ákvæði laga um rétthæð krafna við gjaldþrotaskipti 

verið nánast óbreyttar með örfáum undantekningum en reglurnar hafa eigi að síður verið 

að mótast í meðförum dómstóla. 

5.1.3.1. Breytingar á reglum um skuldaröðina með gildistöku laga nr. 32/1974 

Í upphafi voru ákvæði 8. kapítula laga nr. 3/1878 um skuldaröðina frekar flókin því að 

kveðið var á um fjölmörg afbrigði forgangskrafna sem öll höfðu misjafna réttarstöðu sín 

á milli og í skuldaröðinni sjálfri. Gildistaka laga nr. 32/1974 fól í sér miklar breytingar 

þar á enda var eitt markmiða lagsetningarinnar að fækka forgangskröfum.
17

 Í greinargerð 

með frumvarpi því sem varð að lögum kemur fram að á hinum Norðurlöndunum hafði á 

þessum tíma verið unnið að endurskoðun löggjafar um gjaldþrotaskipti í hartnær tvo 

áratugi. Við endurskoðun íslensku laganna voru hafðar til hliðsjónar álitsgerðir um 

sambærilega löggjöf á hinum Norðurlöndunum og þá sérstaklega dönsk og norsk löggjöf, 

enda höfðu reglurnar í þeim löndum verið svipaðar reglunum hérlendis um árabil. Rétt 

þykir að fara í gegnum helstu breytingarnar sem urðu við gildistöku laganna þar sem 

þarna var að mörgu leyti lagður grunnur að núverandi réttarreglum:  

Veðkröfur sbr. 83. gr. laganna: Talsverð breyting varð á þessum flokki því að eftir 

breytingarnar nutu fleiri tegundir tryggingarréttinda rétthæðar á grundvelli ákvæðisins en 

áður, svo sem kröfur á grundvelli sjálfsvörsluveðs í lausafé og almenn lögveð. Fyrir 

breytinguna naut sjálfsvörsluveð í lausafé rétthæðar á eftir forgangskröfum með þeim 

rökum að hætta væri á að þessi veðsetningaraðferð yrði notuð til að skjóta undan eignum 

og ívilna ákveðnum kröfuhöfum í þrotabúinu. Við endurskoðun ákvæðisins var talið 

ástæðulaust að undanskilja þessi veð frá öðrum veðréttindum enda mikið notuð 

veðsetningaraðferð. Að sama skapi var ekki talin ástæða til að undanskilja lögveð frá 

öðrum veðréttindum. 

                                                 
16 Frumvarp til laga nr. 20/1991 um skipti dánarbúa o.fl., þingskjal 108, 104. mál, 113. löggjafarþing. 

17
 Markús Sigurbjörnsson. (1988). Bls. 221. 
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Forgangskröfur sbr. 84. gr. laganna: Miklar breytingar urðu á flokki forgangskrafna, 

m.a. með fækkun forgangskrafna. Mikilvægasta breytingin var sú að kröfur um skatta 

voru færðar úr flokki forgangskrafna niður í flokk almennra krafna. Í umfjöllun um 

umrædda breytingu kom fram að tillögur um slíkt höfðu komið fram í Danmörku og 

Noregi og meðal annars litið til forsögu ákvæðisins, en í gegnum tíðina hefði þótt 

sjálfsagt að tryggja kröfur konungsins og annarra aðila við gjaldþrotaskipti. Þau viðhorf 

væru hins vegar á undanhaldi og því þætti rétt að breyta reglunum. Líta yrði til þess að 

háar skattkröfur þýddu að aðrir kröfuhafar myndu oft og tíðum bíða lítt þolanlegt tjóns af 

þessum sökum.  

Kröfur um leigu voru einnig færðar úr flokki forgangskrafna niður í flokk almennra 

krafna. Kom fram að upphafleg tilvist ákvæðisins hafi verið sú að kröfur um leigu og 

hvers konar jarðarafgjöld gætu snertu persónulega hagi manna að svo miklu leyti að þær 

þyrftu njóta forgangsréttar af svipuðum ástæðum og launakröfur. Fram kom að þessi 

sjónarmið ættu þó varla við nema í einstaka tilvikum og því var lagt til að leigukröfur 

myndu framvegis flokkast sem almennar kröfur. Ákvæði eldri laga um forgangsrétt 

vegna sjúkrahjálpar var einnig fellt út. Var vísað til þess að þar sem þessar kröfur væru 

yfirleitt greiddar úr sjóðum almannatrygginga núorðið þá þætti ekki ástæða til að halda í 

þessa reglu. 

Við lagabreytinguna varð til nýr flokkur forgangskrafna en kveðið var á um að kröfur til 

lífeyris og meðlags skyldu njóta forgangsréttar. Kom fram að þrátt fyrir að kröfur þessar 

nytu lögtaksréttar hafi oft reynst erfitt að innheimta kröfurnar sem hafi oft og tíðum 

valdið maka eða börnum erfiðleikum. Einnig kom inn í lögin ákvæði um forgangsrétt 

krafna um gjöld til lífeyrissjóða, sjúkrasjóða og annarra sjóða sem atvinnurekanda væri 

skylt að greiða í samkvæmt ákvæðum laga og kjarasamninga. 

Í 7. tölulið kom fram nýtt ákvæði sem m.a. var ætlað að stuðla að greiða fyrir því að 

auðveldara væri að ná fram nauðasamningum. Ákvæðið var að norrænni fyrirmynd. 

Tímafrestur vegna krafna sem áttu rætur að rekja til vinnu var styttur. Áður náðu 

kröfurnar til vinnu sem innt var af hendi síðasta árið fyrir upphaf skiptana, en með 

breytingunni náði reglan til launa sem höfðu fallið í gjalddaga allt 6 mánuðum fyrir 

upphaf skipta. Var sú breyting í takt við sambærilegt ákvæði á hinum Norðurlöndunum. 
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Almennar kröfur sbr. 85. gr. laganna: Helstu breytingar urðu þær að skattakröfur urðu 

að almennum kröfum auk nokkurra annarra tilfæringa.  

Eftirstæðar kröfur sbr. 86. gr. laganna: Í eldra ákvæði féllu aðeins gjafakröfur í 

þennan flokk en í samræmi við réttarþróun í Danmörku og Noregi var bætt við þennan 

flokk öllum kröfum vegna vaxta sem féllu til eftir upphaf skipta, en þó ekki vöxtum af 

búskröfum. Einnig kom inn nýtt ákvæði um kröfur vegna refsingar og refsikenndra 

viðurlaga, m.a. skattsekta.
18

  

Segja má að eftir þessa lagabreytingu hafi reglurnar um skuldaröðina við gjaldþrotaskipti 

í stórum dráttum orðið eins og þær eru í dag. Þó urðu nokkrar breytingar í lögum nr. 

23/1979 sem voru launafólki til hagsbóta, sem og lítilsháttar breytingar við gildistöku 

núverandi laga nr. 21/1991. 

5.1.3.2. Breytingar á reglum um skuldaröðina með gildistöku laga nr. 23/1979 

Með þessum lögum var einungis breytt einu ákvæði laga nr. 3/1878, ákvæðinu um 

forgangsréttarkröfur, sbr. 84. gr. laganna. Upphaf breytinganna má rekja til loforðs 

ríkisstjórnarinnar gagnvart launþegasamtökunum um umbætur í félags- og 

réttindamálum, sbr. lög nr. 103/1978 um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu. Í 

kjölfarið var aukið við réttindi launamanna við gjaldþrotaskipti og voru helstu 

breytingarnar þessar: 

Nýtt ákvæði um forgangsrétt: Í 5. tl. 84. gr. kom inn nýtt ákvæði sem kvað á um 

forgangsrétt launþega, maka þeirra eða barna, vegna örorku og dauðsfalls starfsmanns í 

kjölfar vinnuslyss hjá atvinnurekanda á síðustu 18 mánuðum fyrir upphaf skipta.  

Lengur tímafrestur: Tímamark forgangskrafna fyrir laun og annað endurgjald fyrir 

vinnu, sbr. 1. tl., bætur vegna slita vinnusamnings, sbr. 2. tl., og gjöld í lífeyrissjóð, sbr. 

4. tl. var lengt úr 6 mánuðum í 18 mánuði. Í athugasemdum við frumvarp það sem varð 

að lögum kom fram að þessi breyting hafi verið nauðsynleg þar sem fyrirtæki væru oft 

komin í greiðsluþrot löngu áður en þau væru tekin til gjaldþrotaskipta. Hefði það oft haft 

                                                 
18

 Frumvarp til laga nr. 32/1974 um breyting á lögum nr. 3 12. apríl 1878 um skipti á dánarbúum og 

félagsbúum o.fl., þingskjal 28, 27. mál, 94. löggjafarþing. 
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þær afleiðingar að kröfur sem væru komnar til vegna vinnu fyrir þrotamanninn hefðu oft 

tapast að hluta eða öllu leyti.
19

 

Þessi breyting hefur án efa breytt miklu fyrir launafólk því að á þessum tíma var 

tímamarkið miðað við upphaf skipta, öfugt við frestdag eins og það gerir í dag.  

5.1.3.3. Breytingar á reglum um skuldaröðina við gildistöku laga nr. 21/1991 

Við gildistöku nýrra gjaldþrotalaga nr. 21/1991 varð sú breyting á að um skuldaröðina 

var ekki lengur vísað í gömul skiptalög heldur fór hún eftir nýjum kafla 

gjaldþrotalaganna sem ber nafnið rétthæð krafna við gjaldþrotaskipti. Í frumvarpi því 

sem varð að lögum kemur fram að sambærilegur kafli eldri lagana hafi heitið skuldaröðin 

en í nýju lögunum beri nafngift kaflans það með sér að þarna sé ekki einungis fjallað 

skuldaröðina, þ.e. rétthæð einstakra kröfuhafa innbyrðis, heldur rétthæð allra krafna 

gagnvart þrotabúi, þar á meðal kröfur sértökumanna á grundvelli eignarréttar. Við 

gildistöku laganna urðu ekki miklar breytingar á reglum þeim sem gilt höfðu um 

skuldaröðina en þær helstu voru: 

Búskröfur: Við búskröfur var bætt við 4. tl. um kröfur vegna ráðstafana skuldara við 

greiðslustöðvun eða nauðasamningsumleitana eftir frestdag.  

Veðkröfur: Ákvæði eldri laga var nánast óbreytt fyrir utan ákvæði um að arður og aðrar 

tekjur af eign eftir frestdag skyldu fylgja eign þar til henni væri ráðstafað til kröfuhafa.  

Forgangskröfur: Reglur um forgangskröfur voru að mestu eins og áður. Talsverð 

breyting var þó varðandi tímafresti því að í nýju lögunum er jafnan miðað við frestdag en 

ekki við daginn sem búið var tekið til gjaldþrotaskipta, líkt og í eldri lögum. Einnig kom 

inn ný regla í 3. mgr. að danskri fyrirmynd sem undanskilur forráðamenn gjaldþrota 

félaga um forgangsrétt vegna krafna sem eiga rætur að rekja til vinnu. Sama gildir um 

menn nákomna þrotamanni. 

Eftirstæðar kröfur: Breytingar voru gerðar á þessari grein en þær hafa ekki í för með 

sér miklar breytingar í raun. 

                                                 
19

 Frumvarp til laga nr. 23/1979 um breytingu á lögum nr. 3 12. apríl 1978 um skipti á dánarbúum og 

félagsbúum o. fl., þingskjal 250, 154. mál, 100. löggjafarþing. 
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Hér hefur verið gerð grein fyrir helstu breytingum ákvæða gjaldþrotaréttar sem gott getur 

verið að hafa í huga við skoðun núverandi réttarreglna. Nú verður farið nokkuð ítarlega í 

hvern flokk fyrir sig. 

5.2. Kröfur sértökumanna 

Ef þriðji maður getur sannað eignarrétt yfir hlutum sem eru í vörslum þrotabús þá skal 

afhenda honum þá, sbr. 1. mgr. 109. gr. gþl. Í 2. mgr. sömu lagagreinar segir að ef upp 

koma þær aðstæður að eign þriðja manns hafi verið seld, þá eigi hann heimtingu á þeirri 

greiðslu sem þrotabúið fékk fyrir eignina, að frádregnum kostnaði vegna sölu og 

varðveislu eignarinnar. 

Eins og fyrr segir kemur skýrt fram í 109. gr. gþl. að sértökumaður þarf að sanna 

eignarrétt sinn. Þetta gæti til dæmis verið hlutur sem var í láni hjá þrotabúi eða í geymslu 

þar. Hlutirnir geta orðið flóknari ef um er að ræða peninga, t.d. ef þrotamaður hefur verið 

umboðsmaður og þannig sýslað með fé annarra á eigin bankareikningum. Ef litið er til 

dómaframkvæmdar þá virðist það vera svo að peningar sértökumanna þurfa að vera 

sérgreindir frá peningum þrotamannsins eigi sértökukrafa að fást viðurkennd. Lítum á 

eftirfarandi dóm Hæstaréttar: 

Hrd. 1993:1515. Ríkisspítalarnir keyptu vörur fyrir 3,8 milljónir en greiddu fyrir mistök 

röngum aðila. Féð rann þannig inná reikning S sem stuttu síðar varð gjaldþrota. R fór fram á 

að fá upphæðina greidda á grundvelli 109. gr. gþl. Þeirri kröfu var hafnað þar sem féð var 

ekki á sérgreindum reikningi hjá S, heldur í bland við önnur fjármál á reikningum S. 

Í forsendum héraðsdóms í framangreindum dómi Hrd. 1993:1515 sem staðfestur var af 

Hæstarétti er að finna skýringar á því hvaða skilyrði þarf að uppfylla svo að krafa verði 

viðurkennd á grundvelli 109. gr. gþl. en þau eru:  

1) Sá sem krefst afhendingar peninga verður að sanna eignarrétt sinn á þeim.  

2) Peningarnir verða að vera sérgreindir frá fjármunum búsins. 

Lítum á fleiri dóma þar sem reynir á þessi atriði. 

Hrd. 1971:133. F var umboðsaðili sem seldi skreið fyrir J. Greiðslur að frádreginni 

þóknun voru lagðar inn á sérgreindan bankareikning í eigu F og ekki blandað við aðra 

einkareikninga F. Hæstiréttur féllst á þá kröfu J að fénu skyldi haldið utan skuldarraðar á 

þeim grundvelli að það hafi verið nægjanlega sérgreint frá öðru fé F. 
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Hrd. 1977:334. Tekist var á um kröfu Tollstjórans í Reykjavík sem fór fram á að 

innheimtum söluskatti yrði haldið utan skuldaraðar þar sem um væri að ræða geymslufé í 

eigu ríkissjóðs. Ekki var fallist á kröfur T þar sem féð var ekki sérgreint í bókhaldi 

þrotabúsins og hvergi væri að finna lagareglur sem kvæðu á um að umrædd krafa skyldi 

standa utan skuldaraðar. 

Hrd. 1987:664. Gjaldheimtan í Reykjavík krafðist þess að ógreidd opinber gjöld sem 

dregin hefðu verið frá starfsmönnum H yrðu greidd utan skuldaraðar. Umrædd gjöld 

höfðu verið dregin af starfsmönnum en ekki haldið sérgreindum frá öðrum fjármunum H, 

enda var þess ekki krafist í lögum. Kröfu G var hafnað á þeim grundvelli að ekki væri 

krafist greiðslu á sérgreindri peningaeign í vörslu H. 

Þessir dómar eru allir á sama veg og virðist þessi túlkun vera gegnumgangandi ef maður 

les dóma Hæstaréttar þó að vissulega þurfi ávallt að meta aðstæður. Hér er þó einn dómur 

þar sem krafa er viðurkennd án þess að þessi skilyrði hafi verið uppfyllt: 

H. 1988:358. Skipafélagið H leigði 20 vörugáma af L. Í árekstri eins skipa 

H eyðilagðist einn gámurinn og öðlaðist H þá kröfur á hendur 

tryggingarfélaginu R, en þar var þessi gámur tryggður ásamt mörgu öðru. 

Áður en bæturnar voru greiddar varð H gjaldþrota. Síðar greiddi R bætur 

fyrir allt tjónið til þrotabús H, eina upphæð án sérgreiningar. L krafðist 

þess að fá viðurkennda kröfu utan skuldaraðar er nam fjárhæð 

tryggingabóta fyrir umræddan gám, enda var skýrt í samningi H og L 

hvaða bætur skyldu greiðast ef gámur myndi farast. Héraðsdómur hafnaði 

þeim kröfum en Hæstiréttur var á öðru máli. Þar er þeim rökum beitt að ef 

gámurinn hefði verið heill og hann í höndum H þá hefði L fengið hann 

afhentan. Bætur fyrir gáminn hefðu falið í sér að þrotabúið hafi auðgast á 

kostnað L. Ekkert hefði verið því til fyrirstöðu að bótum fyrir umræddan 

gám hefði verið haldið sérgreindum frá fjármunum þrotabúsins hvort sem 

það hafi verið gert í raun eður ei. Því teljist þetta fé vera eign L og það 

skuli greitt utan skuldaraðar á grundvelli 69. gr. laga nr. 6/1978.  

Þessi dómur á skjön við alla hina að framan því að viðurkennd er krafa sértökumanns án 

þess að um sérgreinda peningakröfu sé að ræða. Miðað við þennan dóm er mögulegt að 

víkja frá þeirri kröfu en vandséð er hvers vegna Hæstiréttur ákveður að gera það. Eflaust 

hafa ráðið ferðinni einhvers konar sanngirnissjónarmið. Að mínu mati var það vafasamt 
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að miða við önnur réttindi sem L átti áður en til skiptana kom, því að þau eru að engu 

orðin og ekki lengur til staðar.  

5. 3. Búskröfur 

Í 110. gr. gþl. er fjallað um svokallaðar búskröfur. Í lagagreininni eru taldar upp kröfur í 

fjórum liðum sem njóta rétthæðar í þeirri röð innbyrðis. Athygli skal vakin á niðurlagi 1. 

mgr. 110. gr. sem tiltekur að kröfur sbr. 2., 3. og 4. lið 110. gr. skuli víkja fyrir 

veðréttindum sbr. 3. mgr. 111. gr. Búskröfurnar eru eftirfarandi: 

1) Kostnaður við útför þess látna ef um er að ræða skipti á dánarbúi. 

2) Kostnaður sem kemur til vegna skiptanna. Þarna getur fallið ýmis kostnaður sem er til 

kominn vegna þrotabúsins s.s. vegna sölu eða varðveislu eigna, kostnaður vegna 

innköllunar, kostnaður vegna auglýsinga, kostnaður vegna þinghalda, eða kostnaður 

vegna málarekstrar.
20

  Tekið er fram í athugasemdum við umrædda grein í frumvarpi til 

laganna að skiptakostnaður skv. þessum lið taki ekki til gjalda til ríkissjóðs.
21

  

3) Kröfur sem urðu til eftir að héraðsdómari kvað upp úrskurð þess efnis að búið skyldi 

tekið til gjaldþrotaskipta. Þetta geta verið samningar sem skiptastjóri gerði eða tjón sem 

þrotabúið hefur bakað. 

4) Kröfur tilkomnar vegna ráðstafana þrotamanns eftir frestsdag í tengslum við 

greiðslustöðvun eða nauðasamningsumleitanir, enda hafi ráðstafanirnar verið samþykktar 

af aðstoðarmanni eða umsjónarmanni og heimilar skv. 19.–21. gr. gþl. 

Þessi regla kom ný inn við gerð núverandi gjaldþrotalaga. Fram kemur í athugasemdum 

við umrædda grein í frumvarpi til laga að þarna væri á ferðinni regla sem ætti sér 

fyrirmynd í danskri löggjöf. Regla þessi þykir nauðsynleg til að tryggja stöðu 

viðsemjanda þrotabús á tímum greiðslustöðvunar eða við nauðasamningaumleitanir. 

Rökin að baki reglunni er að eignir sem lagðar eru inn á þessum tíma eru jafnan til staðar 

við gjaldþrotaskipti og búið því jafn vel sett og það var við frestsdag.
22

 Á þessa grein 

hefur reynt á í dómum Hæstaréttar, t.d. Hrd. 1994:2356 og Hrd. 1996:2187. Í báðum 

þeim málum var kröfunni hafnað af þeim sökum að kröfuhafa tókst ekki að sanna það að 

                                                 
20

 Markús Sigurbjörnsson. (1988). Bls. 229. 
21

 Frumvarp til laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti, þingskjal 100, 97. mál, 113. löggjafarþing. 
22

 Frumvarp til laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti, þingskjal 100, 97. mál, 113. löggjafarþing. 
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ráðstöfunin hafi verið gerð lánardrottnum til hagsbóta líkt og gert er að skilyrði skv. 2. 

mgr. 21. gr. gþl. 

5.4. Veðkröfur 

Næstar á eftir kröfum sértökumanna og búskröfum koma kröfur sem njóta veðréttar eða 

annars konar tryggingarréttinda í eignum þrotabús. Krafan nær til andvirði eignarinnar 

auk arðs og annarra tekna af eigninni sbr. 1. mgr. 111. gr. gþl. Í 2. mgr. sömu greinar 

kemur fram að í þeim tilvikum sem tveir eða fleiri eiga veð- eða tryggingarréttindi í 

sömu eign ráðist rétthæð eftir almennum reglum. Óþinglýst lögveð koma þó alltaf fyrir 

aftan réttindi hinna. 

Þegar gerð er krafa á grundvelli veðréttinda skal haft í huga að auk fjárhæðar kröfur við 

upphaf gjaldþrotaskipta er heimilt að krefjast vaxta og kostnaðar sem féllu til eftir að 

búið var tekið til gjaldþrotaskipta. Er þetta rökstutt með því að ákvæði 1. tl. 114. gr. gþl. 

tiltekur einungis að vextir af forgangskröfum og almennum kröfum skuli fara í flokk 

eftirstæðna krafna.
23

  

Þar sem 111. gr. gþl. nær aðeins til þeirrar fjárhæðar er nemur andvirði eignarinnar fer 

það sem eftir stendur af kröfunni í skuldaröð eftir hefðbundnum reglum og myndi njóta 

skuldaraðar sem almenn krafa, sbr. 113. gr. gþl. eða eftir atvikum sem eftirstæða krafa 

sbr. 114. gr. gþl. 

5.5 Forgangskröfur 

Á eftir kröfum sem taldar eru upp í 109.–111. gr. gþl. koma svokallaðar forgangskröfur sbr. 1. 

mgr. 112. gr. gþl. en þær eru þær allar jafnar innbyrðis. Hver krafa greidd í réttri tiltölu við 

hlutfalli hennar af heildinni, fari svo að þær fáist ekki greiddar að fullu. Í 1. mgr. 112. gr. gþl. 

eru taldar upp í átta töluliðum mismunandi kröfur sem njóta forgangsréttar. Auk þeirra er að 

finna ákvæði í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki sem kveða á um forgangsrétt 

innistæðna þegar fjármálafyrirtæki eru tekin til skipta. Nú verður fjallað stuttlega um hvern 

tölulið fyrir sig og en ítarlega umfjöllun er að finna í 6. kafla.  

5.5.1. Launakröfur 

Launakröfur skv. 1. tl. eru skilgreindar sem kröfur um laun eða annað endurgjald sem 

féllu í gjalddaga 18 mánuðum fyrir frestdag eða fyrr. 
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5.5.2. Kröfur vegna slita á vinnusamningi 

Hér er um að kröfur vegna uppsagnar 18 mánuðum fyrir frestdag eða síðar, þar með talið 

uppsögn eftir frestdag sbr. 2. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl.  

5.5.3. Kröfur um orlof 

Þarna falla undir kröfur um orlof sem komu til allt að 18 mánuðum fyrir frestdag, eða 

eftir frestdag sbr. 3. tl. 1. mgr. 112. gþl.  

5.5.4. Kröfur um gjöld til lífeyrissjóða, sjúkrasjóða, stéttarfélaga ofl. 

Þarna falla til kröfur um ýmis gjöld sem þrotamanninum bar að greiða samkvæmt lögum eða 

kjarasamningum 18 mánuðum fyrir frestdag eða eftir frestdag sbr. 4. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl.  

5.5.5. Bætur vegna örorku eða dauðsfalla 

Þarna er um að ræða kröfur vegna manns sem starfaði fyrir þrotabúið og varð fyrir slysi 

sem hafði örorku eða dauðfall í för með sér eftir frestdag eða allt að 18 mánuðum fyrir 

þann tíma sbr. 5. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl.  

5.5.6 Kröfur um meðlag eða lífeyri til handa maka, fyrrverandi maka eða 

barni þrotamanns 

Þessar kröfur ná 18 mánuðum fyrir frestdag eða síðar og verða að vera byggðar á 

yfirvaldsákvörðun eða skilnaðarsamningi og fáist ekki greiddar af almannatryggingum 

eða öðru viðlíka sbr. 6. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. 

5.5.7. Kröfur vegna meðferðar þrotamanns á fé annarra sem opinber 

sýslunarmaður 

Þarna er um að ræða kröfur vegna fjármuna sem þrotamaður tók í sína vörslu með 

sjálfstæða fégæslu sbr. 7. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. Hér gæti til dæmis verið um að ræða fé 

sem var í vörslum lögmanns sem innheimti það fyrir kröfuhafa en stóð svo ekki skil á því 

til kröfuhafans. Ekki er getið neins tímamarks í hvenær krafan varð til sem þýðir að ekki 

skiptir máli hvenær krafan varð til, einungis þarf að athuga hvort hún er enn í gildi.
24

 

5.5.8 Kröfur vegna þóknunar aðstoðarmanns við greiðslustöðvun eða 

umsjónarmanns með nauðasamningsumleitunum 

Þarna er átt við þóknun ásamt nauðsynlegum útlögðum kostnaði sem varð til eftir 

frestdag sbr. 8. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. 
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5.5.9. Undantekning á tímamarki skv. 1.–6. tl. þegar komið hefur til dómsmáls 

Mögulegt er að kröfur nái inn sem forgangskröfur þrátt fyrir að liðnir séu meira en 18 

mánuðir frá gjalddaga líkt og krafist er í 1.–6. tölulið að ofan. Þessi undantekning nær til 

krafna þar sem dómsmál var höfðað innan sex mánaða frá gjalddaga og dómur gekk í 

málinu sex mánuðum fyrir frestdag eða síðar sbr. 2. mgr. 112. gr. gþl. 

5.5.10. Undantekning vegna tengsla kröfuhafa við þrotamann 

Samkvæmt 3. mgr. 112. gr. gþl. njóta aðilar nákomnir þrotamanni ekki forgangsréttar á 

grundvelli 1.–3. tl. 1. mgr. og það sama gildir um þá sem sátu í stjórn eða fóru með 

framkvæmdastjórn félags eða stofnunar fyrir gjaldþrotaskiptin. 

5.5.11. Forgangskröfur bankainnstæðna á grundvelli laga nr. 161/2002 um 

fjármálafyrirtæki 

Í 3. mgr. 102. gr. laga nr. 161/2002 segir að kröfur um innstæður, sbr. lög nr. 98/1999 um 

innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, skyldu njóta rétthæðar skv. 1. og 2. 

mgr. 112. gr. gþl.  

5.6. Almennar kröfur 

Næstar í skuldaröðinni eru svokallaðar almennar kröfur, sbr. 113. gr. gþl. Þessar kröfur eru 

jafnar innbyrðis og greiddar út í réttri tiltölu. Almennar kröfur hafa jafnan verið skilgreindar 

sem kröfur sem ekki er tekið til í öðrum lagagreinum. Þannig eru þetta kröfur sem ekki ganga 

framar í skuldaröðinni og ekki eru eftirstæðar kröfur skv. 114. gr. gþl.
25

 

5.7. Eftirstæðar kröfur 

Aftastar í röðinni eru svokallaðar eftirstæðar kröfur, sbr. 114. gr. gþl. Þar eru þær taldar 

upp í fimm töluliðum og njóta forgangs innbyrðis samkvæmt því. 

1) Efstar innbyrðis skv. 1. tl. 114. gr. gþl. eru vextir og kostnaður vegna forgangskrafna og 

almennra krafna sem féllu til eftir að úrskurðað var að bú skyldi tekið til gjaldþrotaskipta. Þarna 

er um að ræða kröfur sem eru tilkomnar vegna vaxta, verðbóta, gengismunar eða 

innheimtukostnaðar, af kröfum sem njóta skuldaraðar skv. 112. og 113. gr. gþl.  

Út frá þessu verður að álykta sem svo að vextir og kostnaður sem féll til fyrir úrskurð um 

gjaldþrotaskiptin skuli njóti sömu rétthæðar og krafan sjálf í skuldaröðinni. Með sömu rökum 
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má ætla að allur kostnaður og vextir vegna krafna á grundvelli 109.–111. gr. fylgi upphaflegu 

kröfunni í skuldaröðinni.  

2) Næst koma kröfur um févíti á einkaréttarlegum grundvelli, sbr. 2. tl. 114. gr. gþl. Þetta nær 

ekki til þeirra krafna eða hluta þeirra þar sem um skaðabótakröfur er að ræða. 

3) Kröfur um gjafir sbr. 3. tl. 114. gr. gþl. 

4) Kröfur sem búið er að semja um að víki fyrir öllum öðrum kröfum sbr. 4. tl. 114. gr. gþl.  

5) Vextir og kostnaður o.fl. vegna krafna sem falla undir 2.–4. tl. og féllu til eftir að úrskurðað 

var að búið skyldi tekið til gjaldþrotaskipta sbr. 5. tl. 114. gr. gþl. 
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6. Forgangskröfur í þrotabú 

Samkvæmt 1. mgr. 112. gr. gþl. koma forgangskröfur næstar á eftir kröfum skv. 109.–111. gr. 

gþl. í skuldaröðinni. Forgangskröfur eru allar jafn réttháar innbyrðis en það þýðir að fari svo að 

þær fást ekki greiddar að fullu eru þær greiddar í réttri tiltölu við hlutfalli af heildinni. 

Fjölmörg ágreiningsmál vegna forgangskrafna hafa komið til kasta dómstóla í gegnum 

tíðina. Í úrlausnum sínum hafa dómstólar mótað þá lögskýringarreglu að ákvæði 

gjaldþrotalaga, sem kveða á um forgang ákveðinna kröfuhafa, skuli ekki túlka rýmra en 

samkvæmt orðanna hljóðan. Rökin fyrir þeirri reglu eru m.a. þau að með ákvæðum sem 

kveða á um forgang ákveðinna kröfuhafa sé vikið frá grundvallarreglu gjaldþrotalaga um 

jafnræði kröfuhafa. Þetta má sjá í fjölmörgum dómum Hæstaréttar, t.d. Hrd. 326/2003 

sem reifaður er í næsta kafla. 

 6.1. Laun og annað endurgjald fyrir vinnu 

Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. njóta forgangs kröfur um laun eða annað endurgjald 

sem féllu í gjalddaga 18 mánuðum fyrir frestdag eða fyrr. Ákvæði þetta tekur ekki 

einungis til beinna launa heldur einnig annarra greiðslna sem þeim tengjast, hvort sem 

greiða átti með peningum, hlunnindum eða í fríðu. Þarna getur því verið ýmislegt sem 

um var samið við launamann í ráðningarsamningi eða kveðið er á um í kjarasamningi, 

svo sem fæðiskostnað, húsnæðiskostnað eða dagpeninga. Eins og fyrr segir verður krafan 

að eiga rætur að rekja til vinnu hjá þrotamanni en það skilyrði var ekki talið uppfyllt í 

eftirfarandi dómi Hæstaréttar:  

Hrd. 326/2003. Árið 1999 var gerður starfslokasamningur við R, en hann hafði verið 

forstjóri H í nær 36 ár. Var samið um að hann fengi greidd eftirlaun, tæplega 500 þúsund 

á mánuði í fimm ár. Eftir tæplega þrjú og hálft ár fór fyrirtækið á hausinn og gerði R 

kröfu í þrotabúið á grundvelli samningsins og krafðist forgangsréttar á grundvelli 1. tl. 1. 

mgr. 112. gr. gþl. Hæstiréttur hafnaði kröfu R á þeim grundvelli að umrædd krafa væri 

ekki tilkomin vegna launa eða annars endurgjalds fyrir vinnu, heldur grundvölluð á 

samningi milli aðilanna þar sem engrar vinnuskyldu var krafist af hálfu R. Umrætt ákvæði 

1. tl. 1. mgr. 112. gr. tæki aðeins til krafna sem væru tilkomnar vegna vinnu fyrir 

þrotamanninn og þar það skilyrði teldist ekki uppfyllt var forgangsrétti hafnað.  

Í dóminum er að finna umfjöllun um það hvernig túlka beri ákvæði 1. tl. 1. mgr. 

112. gr. gþl. Segja má að sá texti sé sannkölluð kennslustund þegar kemur að 

túlkun ákvæða gjaldþrotaréttarins um forgangskröfur:  
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Með ákvæði þessu, 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. 

Að ofansögðu er ljóst að krafan verður að vera grundvölluð á vinnu fyrir þrotamanninn.  

6.1.1. Hugtakið laun út frá réttarreglum vinnuréttar og aðgreining launa frá 

verktakagreiðslum  

Eitt helsta álitaefnið varðandi kröfur um laun við gjaldþrotaskipti er hvort krafan er 

grundvölluð á vinnu fyrir þrotamann þar sem verktakar eru undanþegnir kröfum um 

forgangsrétt. 

6.1.1.1. Helstu atriði vinnuréttar við mat á því hvernig vinnusambandi er háttað 

Þar sem forgangskröfur vegna launa í gjaldþrotum eru jafnan byggðar á vinnusamningi 

viðkomandi gagnvart þrotamanninum þá er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir helstu 

reglum sem gilda um vinnusamninga. Reglur um vinnusamninga eru á sviði vinnuréttar 

og verða nú skilgreind helstu atriði er viðkoma mat á vinnusamningum. 

Laun: Í skilningi kjarasamninga er hugtakið laun skilgreint sem endurgjald fyrir vinnu, 

hvernig sem form greiðslunnar er. Greiðsla atvinnurekanda vegna kostnaðarliða, svo sem 

bifreiðakostnaðar, telst ekki til launa.
26

 Samkvæmt 1. mgr. laga nr. 28/1930 um greiðslu 

verkkaups skulu laun jafnan greidd í gjaldgengum peningum og er óheimilt að 

skuldajafna þeim við kröfur atvinnurekanda nema sérstaklega sé um það samið.  

Hafa verður í huga að hugtakið laun er skilgreint á mun rýmri veg í skilningi skattaréttar. 

Í 5. mgr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda eru laun ekki aðeins 

skilgreind sem endurgjald fyrir vinnu heldur nær hugtakið yfir nær allar tekjur sem 

maður aflar hvort sem það eru laun, bætur, styrkir eða annað. 

Launamaður: Í lögum er hvergi skýrt kveðið á það hvað felist nákvæmlega í orðinu 

launamaður í skilningi vinnuréttar. Í eldri lögum um Ábyrgðasjóð launa vegna 

gjaldþrota, nr. 53/1993, var í 2. mgr. 4. gr. að finna skilgreiningu á launþega, en það voru 

þeir sem höfðu þegið tíma-, viku- eða mánaðarlaun í samræmi við vinnusamning við 

vinnuveitanda og gegnt starfi sem veitir rétt til launa í uppsagnarfresti í samræmi við lög 

eða kjarasamninga. Umrædd grein var felld út við gildistölu núverandi laga um 
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Ábyrgðasjóð launa nr. 88/2003 og þessa skilgreiningu er því ekki lengur að finna í 

lögum. Í fræðiriti Láru V. Júlíusdóttur Vinnumarkaðsréttur frá árinu 2007 er hugtakið 

launþegi eða launamaður skilgreint og talið eiga við „ ...þann sem selur vinnuafl sitt gegn 

endurgjaldi í peningum, enda sé það ekki þáttur í sjálfstæðri starfsemi hans“.
27

 

Líkt og hugtakið laun er hugtakið launamaður skilgreint mun á víðari hátt í skattarétti. Í 

4. mgr. laga nr. 45/1987 er launamaður skilgreindur á þá leið að það eigi ekki aðeins við 

þann sem vinnur fyrir launum í skilningi vinnuréttar heldur um þann sem aflar tekna yfir 

höfuð hvort sem það eru laun, tryggingabætur, styrkir eða happadrættisvinningar.  

Vinnusamningur: Vinnusamningur er samningur þar sem annar aðilinn skuldbindur sig 

til að vinna hjá hinum gegn greiðslu peninga og/eða annarra verðmæta. Launamaður 

starfar hjá atvinnurekanda á grundvelli vinnusamnings/ráðningarsamnings og vinnur 

jafnan undir hans stjórn og á hans ábyrgð.
28

  

Mismunandi form launagreiðslna og útlagður kostnaður : Gera verður greinarmun á 

þeim peningagreiðslum sem launamaður fær frá atvinnurekanda því þær greiðslur geta 

verið vegna launa annars vegar og endurgreiðsla útlagðs kostnaðar hins vegar. Einnig 

getur starfsmaður notið launa sem ekki eru greidd í peningum heldur með því að fá frí 

afnot af tækjum eða öðru sem atvinnurekandi greiðir kostnað af og því um eiginleg laun 

að ræða þótt ekki sé greitt með peningum. Gróflega má skipta þessu í þrjá flokka. 

1. Bein laun. Þau eru jafnan greidd í peningum. 

2. Hlunnindi eða fríðindi, svo sem fríar máltíðir, eða endurgjaldslaus afnot 

starfsmanns af bifreið eða síma fyrirtækisins í sínum frítíma. Þetta eru ekki 

peningagreiðslur. 

3. Útlagður kostnaður, svo sem greiðsla atvinnurekanda vegna nota starfsmanns á eigin 

bifreið í þágu atvinnurekanda, eða greiðsla kostnaðar starfsmanns vegna ferða í þágu 

atvinnurekandans. Þessar greiðslur eru jafnan greiddar með peningum. 

Gjalddagi launa: Í kjarasamningum er samið um gjalddaga launa og ber því að líta til þeirra. 

Laun eru ýmist greidd mánaðarlega eða vikulega og bæði hægt að taka mið af 
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fyrirframgreiðslu eða eftirágreiðslu launanna. Algengast er að gjalddagur launa sé fyrsti dagur 

næsta mánaðar, þ.e. laun sem unnið er fyrir í janúarmánuði falla í gjalddaga 1. febrúar.
29

 

Í skattalögum er að finna ítarlegar reglur þar sem greint er á milli hlunninda annars vegar 

og endurgreiðslu kostnaðar hins vegar. Er meginreglan sú að hlunnindi skal reikna til 

launa samkvæmt ákveðinni fjárhæð og greiða svo skatt af því. Ekki þarf hins vegar að 

greiða skatt af útlögðum kostnaði, eðli málsins samkvæmt, þar sem þarna er ekki um 

eiginleg laun að ræða heldur endurgreiðslu kostnaðar.
30

 

6.1.1.2. Helstu skilgreiningar vinnuréttar varðandi verktakasamninga  

Verksamningur: Verksamningur er samningur á milli tveggja atvinnurekanda þar sem 

annar aðilinn, verktakinn, skuldbindur sig til að vinna ákveðið verk fyrir hinn, 

verkkaupann, gegn ákveðnu endurgjaldi. Verktakinn vinnur verkið algerlega sjálfstætt og 

á eigin ábyrgð og ábyrgist þannig að árangur verði af verkinu. Þetta réttarsamband er því 

gjörólíkt því sem gildir um vinnusamninga þar sem vinnuveitandinn ábyrgist verkið á 

allan hátt og launamaðurinn er svo gott sem búinn að uppfylla sína skyldu bara með því 

að mæta í vinnuna og standa sig þokkalega, algerlega burtséð frá því hvernig framkvæmd 

verka miðar áfram.
31

 

Verktaki: Verktaki er þar af leiðandi sjálfstæður atvinnurekandi sem ber á allan hátt 

ábyrgð á sínum störfum og fellur ekki undir þá vernd sem lög og kjarasamningar veita 

launamönnum svo sem laun í uppsagnarfresti, laun í veikindum, orlof, desemberuppbót 

og slysatryggingu í vinnutíma. Einnig eru þeir undanþegnir ýmsum réttindum, svo sem 

varðandi forgangskröfur við gjaldþrotaskipti og greiðslu úr ábyrgðasjóði launa sbr. lög 

nr. 88/2003.
32

 

6.1.1.3. Aðgreining launa frá verktakagreiðslum 

Undanfarin ár hefur mikið borið á því að menn hafi reynt að semja sig frá ákvæðum 

vinnuréttarins er kveða á um lágmarksréttindi launamanna. Þetta hefur verið gert með því að 

ráðið er fólk og gerður við það verktakasamningur þegar í raun og veru er um að ræða 

launamann. Tilgangur atvinnurekandans er að losna undan ýmsum skyldum sem á hann eru 

lagðar samkvæmt vinnulöggjöfinni auk þess að komast hjá því að greiða launatengd gjöld. 
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Ekki er heimilt að gera samning á þennan hátt enda eru ákvæði laga um réttindi launafólks 

gagnvart atvinnurekanda sett til að tryggja réttindi launafólks og því ófrávíkjanleg.  

Við mat á því hvort um er að ræða launamann eða verktaka er ekki nóg að lesa efni 

samningsins eingöngu heldur þarf að meta starf viðkomandi í heild sinni m.a. út frá því 

hver skaffaði tæki og tól til verksins og hver stjórnaði því. Einnig þarf að athuga fleiri 

atriði s.s. hvernig launagreiðslum var háttað, hvort samið var um uppsagnarfrest og fleiri 

atriði í þeim dúr sem einkenna vinnusamninga.
33

 Í skattarétti reynir heilmikið á þetta mat 

þar sem umræddir aðilar greiða misháa skatta. Ríkisskattstjóri hefur gefið út eyðublað 

þar sem fram koma helstu atriði sem gott er að líta til við könnun á starfssambandi. 
34

 

Með vísan í það sem ofan er rakið og í eyðublað Ríkisskattstjóra nr. 10.31 hef ég útbúið 

eftirfarandi töflu með atriðum sem einkenna hvort fyrir sig.: 

Tafla 1. Helstu atriði  sem líta skal til við mat á starfssambandi. 

 Launamaður Verktaki 

1. Þarf að mæta sjálfur og vinna sitt starf, getur 

ekki ráðið aðra til verksins. 

Er ekki bundinn af því að vinna verkið 

sjálfur. Getur ráðið aðra til þess. 

2. Þarf ekki að útvega tæki eða verkfæri vegna 

vinnunnar 

Notar eigin tæki og áhöld við verkið. 

3. Vinnur undir stjórn atvinnurekanda. Stjórnar verki sínu sjálfur. 

4. Skylt að mæta á tilteknum tímum í vinnuna og 

vinna á ákveðnum tímum. 

Nokkuð frjáls varðandi það hvenær hann 

mætir. 

5. Fær greitt samkvæmt unnum klukkustundum, 

óháð afköstum. 

Fær greitt samkvæmt afköstum. 

6. Fær greidd laun í veikindum og í orlofi. Enginn réttur til launa í veikindum og 

ekkert orlof. 

7. Fær greitt samkvæmt launaseðli. Fær greitt samkvæmt reikningi, jafnvel að 

viðbættum virðisaukaskatti. 

8. Atvinnurekandi greiðir opinber gjöld, s.s. 

skatta tryggingagjald og framlag til 

lífeyrissjóð. 

Atvinnurekandi skerðir ekki 

„launagreiðslur“ vegna opinberra gjalda. 
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 Lára V. Júlíusdóttir. (2007). Bls. 21–22. 
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Ríkisskattstjóri. RSK 10.31 Könnun á starfssambandi, vegna tilkynningar til VSK-skrár og/eða til 

launagreiðendaskrár staðgreiðslu. Sótt 23. júlí 2010 á vefslóðinni: http://rsk.is/ws/cm/file/rsk_1031.is.pdf  
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6.1.1.4. Túlkun dómstóla á mörkum launa og verktakagreiðslna í skilningi 

112. gr. gþl. 

Nú verður litið til nokkurra dóma þar sem reynda á það hvort sá sem gerði forgangskröfu 

var talinn vera launamaður eða verktaki: 

Hrd. 1983:1751. E vann við færslu bókhalds hjá litlu fyrirtæki sem varð gjaldþrota og 

krafðist hann þess í kjölfarið að laun hans myndu njóta forgangsréttar sem launakrafa. 

Ekki var gerður ráðningarsamningur né samið um launakjör við E. Hann var í aðalstarfi 

hjá öðrum aðila og innti þessi störf af hendi heima hjá sér eftir vinnu þegar honum 

hentaði. Auk þess var krafa E ekki sundurliðuð heldur ein upphæð skráð sem laun fyrir 

sjö mánuði. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri um að ræða laun eða aðra 

þjónustu í skilningi laga og komst krafan því ekki að sem forgangskrafa.  

Það má segja að bókarinn hafi verið mjög langt frá því að sanna að hann hafi verið 

launamaður þar sem hann hafði ekkert í höndunum auk þess sem hann hafði ekki 

einu sinni fyrir því að sundurgreina kröfuna eftir unnum vinnustundum í hverjum 

mánuði. Málin eru sjaldnast svona afdráttarlaus eins og sjá má í eftirfarandi dómi 

Hæstaréttar. 

Hrd. 1994:1743. E var yfirsmiður hjá Miklagarði hf. sem tekinn var til gjaldþrotaskipta. E hafði 

verið launamaður hjá M í eitt og hálft ár þegar hann fór fram á launahækkun. M sagði það ekki 

mögulegt nema gerður yrði á milli þeirra verksamningur sem E féllst á að yrði gert. Í 

samningnum var E skilgreindur sem verktaki en M sem verkkaupi. Skýrt var kveðið á um 

skyldur E samkvæmt samningi sem þær fólu m.a. í sér alla stjórn á framkvæmdum og allt eftirlit 

með tækjum og húsnæði M. Í sinn hlut skyldi E fá ákveðna upphæð á mánuði auk 

virðisaukaskatts og skildi fjárhæðin hækka í takt við almenna kjarasamninga. Samningurinn var 

til tveggja ára og uppsegjanlegur að beggja hálfu með þriggja mánaða fyrirvara. Samningurinn 

átti að endurnýjast sjálfkrafa til sex mánaða í senn að tveim árum liðnum. Hæstiréttur var 

sammála um það að við mat á umræddum samningi væri ekki hægt að líta til heiti hans heldur 

yrði að fara fram heildarmat á efni samnings.  

Meirihluti Hæstaréttar mat það svo að ekki hafi verið um verktakasamning að ræða og 

byggði niðurstöðuna á þeim sjónarmiðum að E hefði verið á föstum mánaðarlaunum sem 

tóku breytingum samkvæmt kjarasamningi og einnig hafi hann átt rétt á uppsagnarfresti. 

Starf hans hjá M bær þess merki að um hefðbundin samning við verkstjóra var að ræða. 

Hann hefði ekki átt að inna af hendi ákveðin verk sem greitt var fyrir miðað við afköst 

eða við verklok. Var því krafa E viðurkennd sem forgangskrafa. 

Tveir dómarar af fimm skiluðu sératkvæði. Þeir voru sammála meirihlutanum varðandi það að 

meta yrði málið heildstætt, en bentu á að það væri í verkahring E að færa sönnur á að gildi 
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samnings hafi verið annað en efni hans segði til um. Margt benti til þess að um verktakasamning 

væri að ræða, svo sem að E hafi innheimt virðisaukaskatt sem alla jafna er aðeins gert af þeim 

sem stunda sjálfstæða starfsemi. Þá hafi greiðslur til E ekki verið skertar vegna frádráttar 

atvinnurekanda, svo sem vegna iðgjalda í lífeyrissjóð, félagsgjalda til stéttarfélags eða 

staðgreiðslu opinberra gjalda. Auk þess var ekki sýnt fram á að E hefði átt rétt til launa í 

veikindum og hvergi kom fram að E hafi átt rétt til launa á uppsagnarfresti á grundvelli laga eða 

kjarasamnings þrátt fyrir að í samningi aðila hafi verið ákvæði um uppsögn. Niðurstaða 

minnihlutans var að E hafi ekki tekist að sanna að samningurinn hafi verið þess eðlis að um væri 

að ræða kröfu sem nyti forgangsréttar á grundvelli 1. og 3. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. og skyldi kröfu 

hans um forgangsrétt því hafnað. 

Í þessum dómi tekur meirihluti Hæstaréttar fremur vafasama afstöðu að mínu mati því 

flest bendir til þess að E og M hafi samið skýrt um að E gerðist verktaki og að það hafi 

verið skilningur beggja. Meirihlutinn ákveður að láta þau rök vega þyngst að samið hafi 

verið um mánaðarlegar greiðslur sem áttu að taka breytingum samkvæmt ákveðnum 

kjarasamningi. Erfitt er að sjá að þetta bendi til þess að um sé að ræða launasamning 

frekar en hitt því að í  verksamningum og þjónustusamningum er alla jafna kveðið á um 

endurgjald fyrir þjónustuna og hvort upphæðirnar skuli hækka á ákveðnum tímapunktum 

eða eftir ákveðnum vísitölum eins og algengt er. Ég er á því að niðurstaða minnihlutans 

hafi verið nær lagi enda er sú niðurstaða í takt við þá dóma sem fallið hafa í seinni tíð. 

Mikilvægt er að hafa í huga að vegna samningsfrelsis hafa menn val um það hvort þeir 

vilja vera launamenn eða verktakar. Í sumum tilvikum getur það verið freistandi að vera 

verktaki þar sem það gefur betur af sér, en áhættan af því er hins vegar talsverð vegna 

þeirra réttinda sem menn missa af, svo sem rétti til launa í veikindum og á 

uppsagnarfresti. Að fá kröfu viðurkennda sem forgangskröfu við gjaldþrotaskipti er 

meðal þeirra réttinda sem menn afsala sér með því að gerast verktakar og þeir verða því 

að una því ef svo fer. Það er ekki bæði haldið og sleppt. 

Hrd. 1997:2041. Verktakafyrirtækið V vann að lagningu vegar og fékk af og til bónda úr 

nágrenninu til að koma og vinna á jarðýtu. Jarðýtan var í eigu V og var verkinu alfarið 

stjórnað af verkstjóra V. Samið var um að bóndinn fengi greitt tímakaup og bæði kveðið á 

um dagvinnulaun og yfirvinnulaun. Greiðsla fór þannig fram að bóndinn sendi V reikning 

fyrir unna tíma og lagði virðisaukaskatt á fjárhæðina. V dró engin launatengd gjöld af 

fjárhæðunum. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri um laun að ræða og 

því bæri að hafna kröfunni sem forgangskröfu. Vissulega benti sumt til þess að um 

vinnulaun væri að ræða en ljóst væri að launþegar leggi ekki fram reikning fyrir launum 

sínum né leggi ofan á þau virðisaukaskatt. 
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Hæstiréttur var á öðru máli. Hann lagði til grundvallar að bóndinn hafi verið kallaður til 

vinnu eftir þörfum V, hann hafi unnið við að stjórna jarðýtu í eigu V og þurft að lúta 

fyrirmælum V við framkvæmd vinnunnar. Hann hafi þegið tímakaup fyrir verkið sem 

sundurgreint var eftir því hvort um yfirvinnu eða dagvinnu hafi verið að ræða. Þrátt fyrir 

að greiðsla launana hafi verið með þeim hætti sem um ræðir þá hafi samband aðilanna 

haft svo rík einkenni vinnusamnings að líta verði svo á að hann hafi verið launþegi hjá V. 

Var því krafa bóndans viðurkennd sem forgangskrafa sbr. 112. gr. gþl. 

Í þessum dómi var úr vöndu að ráða þar sem samband aðilanna var einhvers konar blanda 

af verktakasamningi og launþegasambandi. Ég tel Hæstarétt komast að góðri niðurstöðu í 

málinu. Ég tel mikilvægt að horfa til þess að bóndinn lagði hvorki eitt né neitt til 

verksins, hvorki verkfæri né nauðsynlega sérþekkingu, heldur var um íhlaupavinnu að 

ræða sem flestir menn með vinnuvélaréttindi gátu unnið. Ég tel ekki útilokað að 

sanngirnissjónarmið hafi ráðið einhverju í þessum dómi því að þó svo að verktakinn hafi 

e.t.v. vitað hvað hann var að gera er nokkuð ljóst að bóndinn hefur ráðið sig og vafalaust 

talið að hann væri launamaður þrátt fyrir að verktakinn hafið beðið hann að gera reikning 

fyrir sínum launum sér til einföldunar.  

Hrd. 1997:2128. S var ráðinn sem ritstjóri Helgarpóstsins. Samið var um fasta upphæð í 

mánaðargreiðslu auk orlofs og ýmissa fríðinda. Uppsagnarfrestur var tveir mánuðir. S gaf 

út reikning og fékk greitt í einni greiðslu án þess að launatengd gjöld væru dregin frá. Við 

gjaldþrot H fór S fram á að krafan yrði viðurkennd sem forgangskrafa. Fram kom að S 

lagði einungis fram persónulega vinnu sína og að þetta var hans aðalstarf. H útvegaði 

aðstöðu og húsnæði en S réði yfir starfsfólki H. Báðir forsvarsmenn H gáfu vitni fyrir 

dómi og sögðu að umræddur samningur hafi í þeirra skilningi verið verktakasamningur. 

Hæstiréttur taldi að þrátt fyrir greiðsluháttinn hefði samband aðilanna haft sterk einkenni 

vinnusamnings. Féllst því Hæstiréttur á kröfu S um að krafan yrði viðurkenn sem 

forgangskrafa. 

Þetta mál er athyglisvert frá því sjónarhorni að báðir fyrrum forsvarsmenn Helgarpóstsins 

fullyrtu fyrir dómi að þeirra skilningur hafi verið að um væri að ræða verktöku, eða 

„gerviverktöku“ eins og annar orðaði það. Auk þess benti margt til þess að þarna væri um 

verktakasamning að ræða þar sem engin launatengd gjöld voru dregin af „laununum“. Að 

mínu mati verður niðurstaðan að teljast frekar vafasöm en þó ber að líta til þess að þarna 

var á ferðinni mjög svo vandasamt mál sem fallið gat á hvorn veginn sem er. 

Hrd. 58/2002. K vann við úthringingar og símsölu fyrir G. Hún hafði unnið sem 

launamaður til að byrja með en var svo sagt upp og ráðin sem verktaki. Starfið innti hún 
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af hendi í húsnæði G og notaði til þess tæki og tól G. Hún var í fullu starfi og þurfti að 

inna af hendi a.m.k. 5 klst. vinnu hvern dag. Starfið var unnið undir verkstjórn G. Hún 

sendi inn reikning mánaðarlega fyrir unna tíma og bætti þar ofan á virðisaukaskatti. Hún 

fékk ekki greitt orlof né átti rétt á launum í veikindum. Með skattframtali skilaði hún inn 

rekstrarreikningi þar sem hún færði inn lítilsháttar rekstrarkostnað á móti tekjum auk þess 

sem hún stóð skil á staðgreiðslu skatta. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms sem 

komst að þeirri niðurstöðu að um verktakasamband  hafi verið að ræða. K hafi verið ljóst 

að hún hafi verið ráðin sem verktaki og hún sætt sig við það. Kröfu hennar um að krafan 

nyti forgangsréttar sem launakrafa var því hafnað. 

Þarna bendir mun fleira til þess að um verktakasamband hafi verið að ræða en í hinum 

dómunum. Hún hafði einnig áður unnið sem verktaki hjá öðru fyrirtæki. Þarna er öfugt 

farið miðað við málið með ýtumanninn. Sá var einungis í íhlaupavinnu og hefur eflaust 

aldrei annað hvarflað að honum en að hann væri venjulegur launamaður þó að 

vinnuveitandinn hafi farið fram á að hann gerði sér reikning fyrir laununum. 

Í kjölfar efnahagsþrenginga síðustu tvö árin eða svo hefur gjaldþrotum fjölgað talsvert. 

Af þeim sökum má búast við fjölgun dómsmála er viðkoma gjaldþrotaskiptum. Nú þegar 

hefur verið úrskurðað í nokkrum slíkum málum í Héraðsdómi Reykjavíkur m.a. í 

eftirfarandi dómsmáli þar sem skorið var úr um það hvort viðurkenna ætti kröfur sem 

forgangskröfur: 

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 20. maí 2010 í málinu nr. X-36/2009. Flemming 

Bendsen gegn Straumi-Burðarási Fjárfestingarbanka hf. 

F var ráðinn hjá S árið 2007 og gerður ráðningarsamningur sem kvað á um ákveðin 

grunnlaun auk viðauka sem fjallaði um kaupaukagreiðslur. Samhliða 

ráðningarsamningnum gerðu aðilarnir með sér samkomulag að F myndi taka að sér 

ákveðið nánar tiltekið verkefni og skyldi fá greidda fyrir það fasta fjárhæð kr. 1.550.000 

evrur . Meðal ákvæða samningsins voru þau að ef F yrði sagt upp störfum af ákveðnum 

ástæðum, svo sem vegna samdráttar, skyldi S greiða honum alla upphæðina. 

Þann 16. febrúar 2009 fékk F tilkynningu um það að hann ætti að fá greiddar rúmar 

78.000 evrur í kaupauka og skyldu greiddar út þann 29. febrúar 2009. Þetta var síðasta 

greiðsla vegna kaupauka sem var ákveðinn árið 2008 vegna rekstrarársins 2007. Auk þess 

var komið að greiðslu annars þriðjungs af þremur vegna verkefnisins sem samið var um 

og skyldi sú greiðsla vera framkvæmd á sama tíma. Ekkert varð úr þessum greiðslum og 

þann 9. mars 2009 ákvað Fjármálaeftirlitið að taka yfir vald hluthafafundar S og skipa 

skilanefnd, sbr. ákvæði laga nr. 161/2002. F var í kjölfarið sagt upp og lét af störfum í lok 

mánaðar. 
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Í kjölfar innköllunar S lýsti F kröfum í þrotabúið, m.a. vegna ofangreindra upphæða. S 

hafnaði kröfunum í heild sinni á þeim forsendum að matskenndar ákvarðanir um 

kaupauka svo stuttu fyrir greiðsluþrot gætu ekki leitt til greiðsluskyldu S. Einnig væri S 

ekki skuldbundið að samningum um greiðslu umtalsverðra kaupauka við starfslok. 

Í þeim þætti sem sneri að greiðslu kaupauka byggði F á því að um væri að ræða greiðslu 

fyrir vinnu í samræmi við ráðningarsamning þó svo að S hafi ákveðið hverju sinni 

einhliða hvort og þá hversu mikið skyldi greiða. Á þeim tíma sem kaupaukinn hafi verið 

ákveðinn hafi ekkert bent til þess að S væri að verða ógjaldfær. Lögmaður S benti hins 

vegar á að þarna hefði ekki verið um að ræða hefðbundnar launagreiðslur heldur 

árangurstengdar greiðslur sem sýndi sig best í því að þær voru ákveðnar einhliða og ekki 

greiddar út fyrr en allt að tveim árum eftir að ákvörðun var tekin um þær og kveðið á um 

að þær skyldu falla niður ef viðkomandi starfsmaður segði upp störfum. Því hafi verið um 

einhvers konar tryggðarsamning að ræða en ekki laun í hefðbundnum skilningi. Í 

viðaukanum þar sem kveðið var á um greiðslurnar kom skýrt fram að umræddar greiðslur 

teldust ekki laun og að ekki skyldi greitt í lífeyrissjóð vegna umræddra greiðslna. Í 

niðurstöðu sinni byggði dómarinn á því að um væri að ræða kaupauka vegna 

vinnuframlags ársins 2007, sem tekin var ákvörðun um árið 2008. Líta yrði svo á að þetta 

væru kröfur vegna endurgjalds fyrir vinnu sem þegar var innt af hendi og féll í gjalddaga 

1. mars 2009. Með þeim rökum féllst dómarinn á að viðurkenna kröfuna sem 

forgangskröfu á grundvelli 1. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. 

Í þeim þætti sem sneri að greiðslu vegna starfa F vegna viðauka við ráðningarsamning 

byggði dómarinn á því að þarna væri um að ræða samning um að F taki að sér ákveðið 

verk sem hann ynni sjálfur eða fyrirtæki á hans vegum. Kveðið var á um ákveðið 

endurgjald og hvergi minnst á að greiðslur yrðu skertar vegna launatengdra gjalda. 

Samningurinn væri því þess eðlis að F hefði tekið að sér ákveðið verk sem verktaki og 

nyti krafan þar af leiðandi ekki forgangsréttar. Dómarinn viðurkenndi kröfuna hins vegar 

sem almenna kröfu sbr. 113. gr. gþl.  

Það verður að teljast fremur óvenjulegt að starfsmaður sé hvort tveggja í senn, 

launamaður og verktaki, á sama tíma og samið sé um það allt á sama tímapunkti. Svo 

virðist þó hafa verið í þessu tilviki. Þessi dómur á eftir að koma til kasta Hæstaréttar og 

því of snemmt að segja til um fordæmisgildi hans. Ef þetta verður niðurstaðan má leiða 

líkur að því að flestar kröfur vegna kaupauka starfsmanna muni njóta forgangsréttar 

nema að til komi brottfall forgangsréttar vegna 3. mgr. 112. gr. gþl. 

Það eru nokkrir punktar varðandi þennan dóm sem vert er að gefa gaum. Ef metinn er 

grundvöllur og réttlæting fyrir greiðslu kaupaukans þá var hann vegna góðra starfa árið 

2007. Í byrjun ársins 2009 var S nánast orðin gjaldþrota og því má velta því fyrir sér 
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hvort stjórnendum S hafi á þeim tímapunkti ekki mátt vera ljóst að umrædd störf hafi 

sennilega ekki verið eins góð og upphaflega var talið. Vekur það því upp spurningar um 

það hvort forsendur fyrir greiðslu kaupaukans hafi enn verið til staðar þegar þarna var 

komið við sögu. Sú framkvæmd sem höfð var á greiðslunum, sem var með þeim hætti að 

S þurfti að tilkynna sérstaklega í byrjun ársins 2009 að starfsmaðurinn ætti að fá þær, 

benda til þess að S hafi haft eitthvert val um það hvort greiðslurnar skyldu inntar af hendi 

yfir höfuð. Ef það var tilfellið verður að líta svo á að endanleg ákvörðun um það hvort 

þær skyldu greiddar hafi verið teknar í byrjun ársins 2009 en þá var ljóst að ekkert 

svigrúm var fyrir aukagreiðslum sem þessum.  

Þessar hugleiðingar höfundar sem fram komu hér í þessari síðustu málsgrein að ofan eru 

ekki byggðar á sterkum haldbærum rökum heldur einungis verið að vekja upp spurningar 

um það hvort hugsanlegt sé við mat á forgangskröfum að líta til forsögu kröfuréttindanna 

sem þar lágu að baki og hvort mögulegt sé að byggja niðurstöðu m.a. á þeim forsendum. 

Það er síður en svo galið þar sem reglur gjaldþrotalaganna gera skýran greinarmun á 

kröfum sem komu til sem endurgjald fyrir vinnu annars vegar og gjafakröfum hins vegar.  

6.1.2. „Annað endurgjald“ fyrir vinnu sbr. 1. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. 

Ákvæði þetta tekur til annarra greiðslna en beinna launa, hvort sem greiða átti með 

peningum, hlunnindum eða í fríðu. Þarna getur því verið ýmislegt sem um var samið við 

launamann í ráðningarsamningi eða kveðið er á um í kjarasamningi, svo sem 

fæðiskostnað, húsnæðiskostnað, eða dagpeninga. Mjög mikilvægt er að skilja á milli 

launa og hlunninda annars vegar og greiðslum fyrir útlagðan kostnað hins vegar, enda 

njóta þær greiðslur njóta ekki forgangsréttar. Dæmi um útlagðan kostnað getur verið 

bílastyrkur eða símastyrkur sem ætlað er að komi upp í útgjöld starfsmanns í þágu 

atvinnurekanda.
35

 

Úrskurður skiptaréttar Reykjavíkur 24. nóvember 1986. Vélstjóri sem unnið hafði á 

einu skipa Hafskipa krafðist þess krafa um fæðispeninga sem kveðið var á um í 

kjarasamningi skyldi njóta forgangsréttar. Fæðispeningana áttu menn að fá vegna kostnaðar 

við matarkaup þá daga sem þeir fengju ekki ókeypis mat um borð. Einnig krafðist hann 

greiðslu gjaldfallina fatapeninga sem hann átti rétt á samkvæmt kjarasamningi. Fallist var á 

að báðar þessar kröfur teldust endurgjald fyrir vinnu og voru viðurkenndar sem 

forgangskröfur. 
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Þarna er um að ræða hluta af launakjörum samkvæmt kjarasamningi enda eru launakjörin 

algerlega eru óháð útgjöldum starfsmannsins í þágu atvinnurekanda. Það sama gildir ekki 

um greiðslur fyrir útlagðan kostnað, svo sem símkostnað, eins og sjá má í eftirfarandi 

dómi Hæstaréttar: 

Hrd. 1997:2128. Í málinu kafðist S, fyrrverandi ritstjóri Helgarpóstsins, viðurkenningar á því 

að krafa hans um laun samkvæmt ráðningarsamningi yrði viðurkennd sem forgangskrafa. 

Samið hafði verið um ákveðin laun á mánuði auk þess að H greiddi ýmsan kostnað, m.a. allan 

kostnað vegna heimilissíma S. Hæstiréttur féllst á að launakrafan væri forgangskrafa fyrir utan 

það að símkostnaðurinn félli ekki undir ákvæði 1. mgr. 112. gr. gþl. 

Við fyrstu sýn virkar það frekar undarlegt að greiðsla matarkostnaðar utan vinnutíma 

skuli teljast til fríðinda en greiðsla vegna nota heimilissíma utan vinnutíma teljist 

endurgreiðsla kostnaðar. Þessi niðurstaða verður þó að teljast eðlileg þar sem líta verður 

svo á málin að umræddur kostnaður af heimasíma hafi komið til vegna útgjalda í þágu 

atvinnurekanda. Þó svo að líklegt sé að í raun og veru að aðeins hafi lítill hluti 

kostnaðarins hafi komið til vegna vinnu hans og því um mikil hlunnindi að ræða, þá er 

ekki hægt að greina þar á milli. Þar að auki krafðist ritstjórinn aðeins greiðslu 

símreikninga á meðann hann var við störf en ekki í uppsagnarfresti. Í því ljósi er þessi 

dómur hárréttur enda ljóst að krafan hljóðaði uppá endurgreiðslu kostnaðar.  

Hefði ritstjórinn krafist greiðslu símkostnaðar í uppsagnarfresti, en ekki á því tímabili 

þegar hann var við störf, er mögulegt að sú krafa hefði náð forgangsrétti. Þegar 

vinnuskylda fellur niður í kjölfar uppsagnar er ekki lengur hægt að gera ráð fyrir að 

greiðsla reikninga fyrir starfsmann sé vegna útlagðs kostnaðar. Ef ekki er tekið fram í 

ráðningarsamningi að hlunnindi skuli háð vinnuframlagi getur það aukið við réttindi 

starfsmanns við uppsögn. Í nýlegu vinnulaunamáli sem dæmt var í Hæstarétti var m.a. 

tekist á um þetta atriði.  

Hrd. 148/2009. E var ráðinn sem framkvæmdastjóri hjá V árið 2002 en sagt upp störfum 

frá og með 1. mars 2006. Þess var ekki  óskað að hann ynni út uppsagnarfrestinn, en hann 

skyldi fá greidd laun í 18 mánuði í samræmi við ráðningarsamning. Í málinu var aðallega 

tekist á um það hvort E ætti rétt á greiðslu orlofs ofan á launin og er fjallað ýtarlega um 

þann þátt málsins í kafla 6.3.1.  

Í ráðningarsamningi milli aðilanna hafði verið samið um að V skyldi greiða alla reikninga 

vegna GSM-, NMT- og heimilissíma E. Hvergi var tekið fram að þessi hlunnindi væru 
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neinum skilyrðum bundin, svo sem um að þau myndu falla niður á uppsagnarfresti ef 

vinnuskylda yrði ekki fyrir hendi. V greiddi umrædda reikninga fyrstu níu mánuði 

uppsagnarfrestsins en hætti því eftir það. Í málinu krafðist E greiðslu símreikninganna til 

loka uppsagnarfrests en V hafnaði því á þeim forsendum að eftir að E lét af störfum hafi 

enginn slíkur kostnaður fallið á E og því engar forsendur til þess að krefjast greiðslu 

umræddra reikninga. Í niðurstöðu héraðsdóms kemur fram að í umræddri grein 

ráðningarsamnings kæmi hvergi fram að þar væri um að ræða greiðslu kostnaðar vegna 

útgjalda E í þágu atvinnurekanda. Væri því um hlunnindi að ræða sem V bæri að greiða í 

samræmi við ákvæði ráðningarsamnings. Uppsagnarákvæði ráðningarsamningsins kvað á 

um að E skyldi njóta fullra launa á uppsagnarfresti. Var krafa E um greiðslu 

símreikninganna því tekin til greina. Þessi niðurstaða var staðfest í Hæstarétti, en þó án 

þess að tekin yrði afstaða til símreikninganna sérstaklega þar sem V féllst á niðurstöðu 

héraðsdóms og áfrýjaði ekki þessum þætti málsins.  

Samkvæmt þessum dómi má líta svo á að þar sem E fékk umræddar greiðslur óháð því 

hvort hann þyrfti mæta til vinnu eða ekki þá hafi tvímælalaust verið um að ræða 

hlunnindi eftir að E lét af störfum. Fram að þeim tíma má gera ráð fyrir því að umræddar 

greiðslur hafi verið nokkurs konar blanda af hlunnindum og greiðslu kostnaðar í þágu 

atvinnurekanda þótt það hafi ekki komið fram í ráðningarsamningi.  

Af þessum dómi má draga þann lærdóm að við gerð ráðningarsamninga skal 

atvinnurekandi taka skýrt fram að hlunnindi séu háð vinnuframlagi starfsmanns. Tekið 

skal fram að ef starfsmaður lætur undir einhverjum kringumstæðum af störfum og er ekki 

gert að vinna á uppsagnarfresti, þá njóti hann ekki umsaminna hlunninda.  

6.1.3. Tímamark launakröfu svo að hún nái fram sem forgangskrafa 

Í 1. tl. 1. mgr. gþl. er það gert að skilyrði að ekki séu meira en 18 mánuðir frá gjalddaga 

kröfunnar og til frestdags. Eldri kröfur en það geta einungis orðið forgangskröfur ef 

höfðað var dómsmál til innheimtu þeirra innan 6 mánaða frá því þær féllu í gjalddaga og 

dómur hafi gengið í málinu 6 mánuðum fyrir frestdag eða síðar, sbr. 2. mgr. 112. gr. gþl. 

Þar sem lögin verða ekki túlkuð rýmra en samkvæmt orðanna hljóðan komast ekki aðrar 

kröfur að en þær sem falla innan tímamarka ákvæðisins, líkt og sjá má í eftirfarandi dómi 

Hæstaréttar: 

Hrd. 1992:1331. Ó var tekinn til gjaldþrotaskipta og miðaðist frestdagur við 10. mars 

árið 1992. G gerði kröfu í búið vegna vangoldinna launa og krafðist forgangsréttar. 

Launin voru vegna starfa í lok árs 1989 og féllu í gjalddaga á fyrstu mánuðum ársins 

1990. Í lok árs 1990 gerðu Ó og G sátt þar sem ákveðið var að gjalddagar vegna 
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launakrafnanna yrðu í byrjun október, nóvember og desember árið 1990. Skiptastjóri 

viðurkenndi kröfurnar ekki sem forgangskröfur þar sem þær féllu í gjalddaga meira en 18 

mánuðum fyrir frestdag. Breytti þar engu að gerð hafi verið sátt milli aðila um annan 

gjalddaga. Í umfjöllun héraðsdóms voru reifuð þau sjónarmið að ef aðilum yrði heimilað 

að semja á ný um gjalddaga krafna myndi það opna fyrir það að aðilar gætu gert 

málamyndagerninga til að koma fram forgangskröfum. G hélt því einnig fram að hann 

hefði rofið fyrningarfrest með því að leggja fram fjárnámsbeiðni til sýslumanns innan 

tilsetts tíma. Þeirri kröfu var hafnað þar sem ákvæði laga um að mál hefði verið höfðað 

yrði ekki túlkað rýmra en samkvæmt orðanna hljóðan né að beitt yrði lögjöfnun út frá 

ákvæðinu. Var kröfu G um forgangsrétt í þrotabúinu því hafnað. 

Þar sem undantekningar laga náðu aðeins til þeirra tilvika þar sem mál hafði verið höfðað 

fyrir dómi dugði það ekki að sett hefði verið fram fjárnámsbeiðni til sýslumanns innan 

tilsetts tíma. 

6.2. Kröfur um bætur vegna slita á vinnusamningi 

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. njóta forgangsréttar kröfur vegna slita á 

vinnusamningi. Þetta eru kröfur um það sem almennt er kallað laun í uppsagnarfresti. 

Kröfurnar verða að hafa fallið í gjalddaga 18 mánuðum fyrir frestdag eða eftir frestdag. 

Ákvæðið á þar af leiðandi við þegar starfsmönnum er sagt upp við gjaldþrotaskipti en 

þeir áttu rétt á launum í uppsagnarfresti. Í ákvæðinu er talað um bætur, en það vísar til 

þess að krafist er skaðabóta vegna riftunar samnings. Regla þessi er ekki sérregla sem 

kveður á um rétt launþega til bóta heldur segir hún einungis til um hvar krafan kemur í 

skuldaröðina hafi hún verið viðurkennd samkvæmt reglum vinnuréttarins. Þar af leiðandi 

reynir á ákvæði vinnuréttarins þegar kemur að því að meta hvað teljist vera laun á 

uppsagnarfresti.
36

  

6.2.1. Laun á uppsagnarfresti 

Við uppsögn tekur atvinnurekandi ákvörðun um það hvort starfsmaður skuli vinna út 

uppsagnarfrestinn eða ekki. Ef starfsmaður er látinn vinna út uppsagnarfrestinn gilda 

ákvæði ráðningarsamningsins áfram þar til hann rennur út. Ef atvinnurekandi ákveður að 

láta starfsmann ekki vinna út uppsagnarfrestinn ber honum að greiða starfsmanninum 

laun út uppsagnarfrestinn. Atvinnurekandi þarf ekki að greiða yfirvinnulaun nema um 

þau hafi verið samið í samningi þannig að starfsmaðurinn myndi njóta þeirra hvort sem 

hann ynni yfirvinnuna eða ekki. Sé kveðið á um fasta yfirvinnu í samningi þarf 
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atvinnurekandinn því að greiða samkvæmt því á uppsagnarfresti. Ef starfsmaðurinn 

hverfur til annarra starfa getur hann misst rétt til greiðslu launa í uppsagnarfresti er 

nemur fjárhæð launana í nýja starfinu. Það þarf þó ekki að vera algilt, svo sem þegar 

atvinnurekandi segir að starfsmaður þurfi ekki að vinna í uppsagnarfresti, hann muni fá 

greidd laun, og ekki gerður neinn áskilnaður um frádrátt ef svo fari að hann hverfi til 

annarra starfa.
37

 

Meðal þess sem reynir á við túlkun á því hvað skuli teljast til launa á uppsagnarfresti eru 

ýmis starfstengd hlunnindi eins og t.d. frí afnot starfsmanns á bifreið án nokkurra 

skilyrða af hálfu atvinnurekanda. 

Hrd. 289/2005. Í málinu reyndi á það hvort K skyldi fá greidd laun á uppsagnarfresti 

samkvæmt ráðningarsamningi við Í. Málið snerist að stórum hluta um reglur um 

aðilaskipti sem ekki verður farið í hér heldur ágreining um greiðslu bifreiðahlunninda. Í 

ráðningarsamningnum var ákvæði sem tiltók að K skyldi hafa rétt til afnota bifreiðar sem 

Í skyldi útvega og greiða allan kostnað af. K hafði umrædda bifreið til afnota á meðan 

hann var í starfi hjá Í en bifreiðin var tekin af honum þegar honum var sagt upp störfum. 

K krafðist fjárhæðar er nam áætluðum bifreiðahlunnindum á uppsagnarfresti. 

Héraðsdómur féllst á kröfu K með þeim orðum að um væri að ræða hlunnindi sem teldust 

ígildi launa, án nokkurra fyrirvara um að K ætti ekki að njóta þeirra í uppsagnarfresti. 

Hæstiréttur staðfesti þessa niðurstöðu.   

Í umræddu máli var fallist á að ótakmörkuð afnot af bifreið í vinnunni teldust vera 

hlunnindi sem meta mætti til fjár. Í nýlegum úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur var m.a. 

tekist á um það hvort bifreiðastyrkur skyldi njóta teljast laun eða annað endurgjald og 

hvort krafan skyldi njóta forgangsréttar við gjaldþrotaskipti: 

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 23. júní 2010 í málinu nr. X-60/2009. 

Ágreiningurinn snerist aðallega um það hvort S, fyrrverandi aðstoðarforstjóri hlutafélags B, 

skyldi njóta forgangsréttar vegna umsaminna launa í uppsagnafresti sbr. 2. og 3. tl. 1. mgr. 

112. gr. gþl. Niðurstaðan varð sú að hann taldist hafa farið með framkvæmdastjórn 

félagsins og naut því ekki forgangsréttar sbr. 3. mgr. 112. gþl. (Nánari umfjöllun um 

þennan þátt dómsins er að finna í kafla 6.10). 

Meðal krafna S var rúmlega tveggja miljóna króna krafa vegna umsaminna 

bifreiðahlunninda á uppsagnarfresti, sbr. 2. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. Skiptastjóri þrotabúsins 

hafnaði þessari kröfu alfarið þar sem hann taldi kröfuna ekki falla innan skilgreiningarinnar 
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um laun og annað endurgjald fyrir vinnu sbr. 1. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. eins og þau væru 

skýrð þröngri lögskýringu í dómafordæmum Hæstaréttar. Um væri að ræða starfstengd 

hlunnindi sem fælust í beinum afnotarétti af bifreiðinni og væri ekki hægt að meta til fjár. 

Þar sem S væri ekki lengur í vinnu og auk þess búinn að kaupa bílinn sjálfur væri ekki hægt 

að krefjast þessara hlunninda. Dómarinn byggði niðurstöðu sína á því að bifreiðahlunnindin 

hefðu verið hluti af ráðningarkjörum S og hann hefði greitt skatta vegna þeirra. Ekkert 

annað lægi fyrir en að hann hefði áfram notið þeirra ef honum hefði verið gert að vinna í 

uppsagnarfresti. Í kröfunni væri ekki farið fram á afnot af bifreiðinni og því breytti engu 

þótt hann hefði keypt hana. Þar sem upphæð kröfunnar var ekki mótmælt var krafan 

viðurkennd sem hluti af launakjörum S.  

Dómarinn í málinu kemst að þeirri niðurstaða að krafan nái undir það sem telst laun og 

annað endurgjald sbr. 1. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. þar sem um var að ræða umsamin 

fríðindi sem töldust meðal launa og voru gefin upp til skatts. Þó svo að niðurstaðan í 

dómnum hafi verið sú að engar forgangskröfur hafi verið viðurkenndar þá kvað dómarinn 

upp úr um það að umrædd krafa skuli falla undir það sem teljist laun og annað endurgjald 

fyrir vinnu. 

6.2.2. Heimild þrotabús til að segja upp samningi á grundvelli 1. mgr. 96. gr. 

gþl. 

Í 1. mgr. 96. gr. gþl. er að finna ákvæði sem heimilar þrotabúi að segja upp samningi um 

leigu eða annað varanlegt réttarsamband með sanngjörnum fresti þó svo að samningur 

aðila kveði á um lengri uppsagnarfrest eða sé óuppsegjanlegur. Þetta ákvæði gildi þó ekki 

ef samningnum hafi verið þinglýst eða skráður opinberlega á hliðstæðan hátt. 

Í þessu ákvæði eru ekki sett bein takmörk fyrir því hvers konar samningum hægt er að 

segja upp á grundvelli ákvæðisins. Í eftirfarandi dómi Hæstaréttar var látið á það reyna 

hvort segja mætti upp ráðningarsamningi á grundvelli sambærilegs ákvæðis sem var að 

finna í 1. mgr. 48. gr. þágildandi gjaldþrotalaga nr. 6/1978. 

Hrd. 1991:903. V var ráðinn framkvæmdastjóri G hf. og gerður skriflegur 

ráðningarsamningur sem kvað á um sex mánaða uppsagnarfrest. Rekstur G stóð höllum 

fæti og var fyrirtækið tekið til gjaldþrotaskipta sama ár. V gerði kröfu í þrotabúið er nam 

fjárhæð launa á sex mánaða uppsagnarfresti. Skiptastjóri taldi sanngjarnan uppsagnarfrest 

vera þrjá mánuði og viðurkenndi forgangskröfu í búið er nam þeirri fjárhæð. Vísaði hann 

til þess að honum væri heimilt að segja upp samningi á grundvelli 1. mgr. 48. gr. laga nr. 

6/1978. Hæstiréttur féllst á þessi sjónarmið og taldi heimilt að beita framangreindu 

ákvæði. Var því aðeins viðurkennd forgangskrafa er nam launum í þrjá mánuði. Í 3. mgr. 
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48. gr. laga nr. 6/1978 var kveðið á um heimild til að viðurkenna skaðabótakröfu ef 

uppsögn samnings á grundvelli framangreinds ákvæðis hefði valdið tjóni. Svo var talið 

vera í þessu tilviki og viðurkenndi Hæstiréttur því einnig skaðabótakröfu sem dæmd var 

að álitum, en sú krafa naut þó aðeins stöðu almennrar kröfu í skuldaröð. 

Samkvæmt þessum dómi má segja upp samningum um ráðningarsamband á grundvelli 

framangreinds ákvæðis. Ekki hefur reynt mikið á þetta ákvæði fyrir dómstólum þar til í 

nýlegum dómi Hæstaréttar sem bendir ekki til neins annars en að 1. mgr. 96. gr. gþl. 

megi beita gagnvart ráðningarsamningum. 

Hrd. 331/2010. Michael Bellamy  gegn Straumi-Burðarási Fjárfestingabanka hf.   

M gegndi stöðu yfirmanns verðbréfaviðskipta hjá S og var ráðinn til þeirra starfa þann 1. 

nóvember 2008. Gerður var ráðningarsamningur sem var tímabundinn til 24 mánaða og 

óuppsegjanlegur á því tímabili. Að þeim tíma liðnum yrði í gildi ótímabundinn ráðningar-

samningur sem var uppsegjanlegur af beggja hálfu með 6 mánaða uppsagnarfresti.  

Þann 9. mars 2009 ákvað Fjármálaeftirlitið að taka yfir hluthafafund S og skipa 

skilanefnd. Þann 20. sama mánaðar var M sagt upp störfum og tók uppsögnin gildi þann 

31. mars 2009. Í uppsagnarbréfi kom fram að M þyrfti ekki að vinna uppsagnarfrestinn og 

gæti látið af störfum samdægurs. Hann myndi fá greidd laun í samræmi við ákvæði 

ráðningarsamnings eða til 1. nóvember 2010.  

Þann 11. maí 2009 var S skipuð slitastjórn sbr. 4. mgr. 101. gr. laga nr. 161/2002 og gaf 

slitastjórnin út innköllun til skuldheimtumanna í Lögbirtingarblaðinu þann 18. sama 

mánaðar. M lýsti kröfu til slitastjórnar S þann 7. júlí 2009 er nam fjárhæð launa út 

uppsagnarfrestinn og krafðist forgangsréttar í skuldaröð á grundvelli 112. gr. gþl. Með 

bréfi 30. júlí 2009 var kröfum M hafnað í heild sinni. 

Í málinu byggði S á því að hann væri ekki skuldbundinn til að greiða laun umfram það 

sem teldist hefðbundinn uppsagnarfrestur. Að þeirra mati var sanngjarn uppsagnarfrestur 

fjórir mánuðir og höfðu þær greiðslur þegar verið inntar af hendi. S vísaði til heimildar í 1. 

mgr. 96. gr. gþl., sbr. 1. mgr. 101. gr. laga nr. 161/2002 þar sem kveðið er á um rétt 

þrotabús til að segja upp samningum með sanngjörnum fresti þó svo að samningurinn hafi 

kveðið á um lengri uppsagnarfrest eða verið óuppsegjanlegur. Þó svo að S hafi 

skuldbundið sig til greiðslu launa í allt að 24 mánuði samkvæmt framangreindum 

samningi verði í ljósi aðstæðna að teljast heimilt að segja samningnum upp einhliða með 

sanngjörnum uppsagnarfresti. Í 3. mgr. 96. gr. gþl. væri heimild til að dæma skaðabætur 

vegna tjóns sem hlotist hefur af uppsögn samnings á grundvelli 1. og 2. mgr. 96. gr. gþl. 

Slík krafa nyti rétthæðar sem almenn krafa sbr. 113. gr. gþl. en þess fyrir utan hefði M 

ekki sýnt fram á neitt tjón og því enginn grundvöllur fyrir skaðabótum.  
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Lögmaður M vísaði til þess að ákvörðun S um að hafna forgangsrétti væri byggð á 

óljósum lagagrundvelli. Erfitt væri að sjá hvernig hægt væri að gera ráðningarsamning 

aðila óskuldbindandi og svipta M forgangsrétti til umsaminna launa. Umræddur 

ráðningarsamningur hafi átt sér mjög eðlilegan aðdraganda því S hafi sótt stíft eftir því að 

fá M í vinnu. M var fyrrum starfsmaður Landsbankans í London og vitað var um mikla 

kunnáttu hans og sterk viðskiptatengsl. M hafði hins vegar í höndunum atvinnutilboð frá 

öðrum aðila sem kvað á um árs uppsagnarfrest og var ekki tilbúinn til að vinna fyrir S 

nema að tryggt yrði að hann hefði vinnu hjá þeim í a.m.k. tvö ár, m.a. vegna þess að 

óvissa væri um framtíð íslensks fjármálakerfis. Þá mætti geta þess að verulegur hagnaður 

hafi verið á viðskiptum þeirrar deildar sem M stjórnaði eftir að hann hóf störf þar. 

Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að heimilt hafi verið að segja upp umræddum 

samningi á grundvelli 1. mgr. 96. gr. gþl. og að slitastjórnin hafi ekki verið bundin af 

loforði um launagreiðslur sem kom fram í uppsagnarbréfi. Við mat á því hvað teldist vera 

hæfilegur uppsagnarfrestur taldi héraðsdómarinn rétt að miða við ákvæði samningsins 

sjálfs sem hefði kveðið á um 6 mánaða uppsagnarfrest að lok tímabundinni ráðningu. Var 

því viðurkennd forgangskrafa er nam launum í tvo mánuði sbr. 2. tl. 1. mgr. 112. gþl., 

Dómarinn hafnaði því að M ætti rétt til skaðabóta sbr. 3. mgr. 96. gr. gþl. þar sem laun 

hans á tímabilinu hefði verið hærri en umrædd launakrafa og tjón því ósannað. 

Hæstiréttur komst að sömu niðurstöðu og héraðsdómur varðandi þau atriði að heimilt hafi 

verið að rifta umræddum samningi á grundvelli 1. mgr. 96. gr. gþl., og að ekki hefði verið 

sýnt fram á tjón þannig að dæma mætti skaðabætur á grundvelli 3. mgr. 96. gr. gþl. 

Hæstiréttur fjallaði hins vegar ekkert um það hvað teldist eðlilegur uppsagnafrestur og 

virðist þar af leiðandi hafa fallist á þau rök S að fjórir mánuðir hafi verið sanngjarn 

uppsagnarfrestur. Var niðurstaðan því sú að felldur var úr gildi úrskurður héraðsdóms og 

öllum kröfum M hafnað. 

Þarna er Hæstiréttur búinn að kveða upp úr með það að reglu 1. mgr. 96. gr. gþl. megi beita 

til að segja upp ráðningarsamningum. Vafasamt er þó að draga miklar ályktanir um það hvað 

teljist sanngjarn uppsagnarfrestur þar sem Hæstiréttur fjallar ekki beinlínis um þann þátt 

málsins. Ég hallast að því að niðurstaða héraðsdóms um 6 mánaða uppsagnarfrest hafi ekki 

verið fjarri lagi bæði út frá samningi aðila sem gerði aldrei ráð fyrir styttri uppsagnarfresti en 

sex mánuðum, og einnig því að það er síður en svo óhóflegur uppsagnarfrestur út frá því 

hvers eðlis starfi viðkomandi var. Slíkt verður væntanlega að meta hverju sinni út frá því 

hvers konar störf er um að ræða þar sem orðalag ákvæðisins kveður á um sanngjarnan frest, 

sem vissulega er matskennt hverju sinni. 
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6.3. Kröfur um orlof 

Samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. njóta kröfur um orlof stöðu forgangskröfu. Krafan 

verður að hafa fallið í gjalddaga 18 mánuðum fyrir frestdag eða síðar. 

Kröfur um orlof eru grundvallaðar á lögum nr. 30/1987 um orlof. Samkvæmt 2. mgr. 3. 

gr. laganna miðast orlofsárið við tímabilið frá 1. maí til 30. apríl. Orlof sem unnið er til 

skal veitt starfsmanni í heilu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september sbr. 1. mgr. 4. 

gr. orlofslaga. Samkvæmt sömu grein er heimilt að semja um að orlof umfram 14 daga sé 

tekið á öðrum tíma en að framan greinir en þá lengist orlofið um fjórðung. Takmörk eru 

þó fyrir því hversu lengi má bíða með að taka orlofið því samkvæmt 13. gr. orlofslaga er 

óheimilt að flytja orlof á milli orlofsára sem þýðir að orlofið fellur niður hafi það ekki 

verið tekið. 

Þetta ákvæði nær til orlofs hvernig sem það er greitt til launþega. Ekki skiptir máli hvort 

launþegi fái reiknaða ákveðna prósentu af launum eða taki orlof í ákveðin dagafjölda á 

launum frá atvinnurekanda.
38

 Við gjaldþrotaskipti falla allar kröfur í gjalddaga, þar á 

meðal kröfur vegna orlofs fyrir yfirstandandi orlofsár, allar strax í gjalddaga en ekki í 

byrjun næsta orlofsárs eins og annars hefði verið. Getur krafa um orlof því verið byggð á 

orlofi sem fallið hefur til á tveim orlofsárum. Tökum sem dæmi fyrirtæki sem verður 

gjaldþrota 1. júlí. Starfsmaður sem ekki hefur tekið orlof vegna ársins á undan á rétt á 

allri þeirri kröfu og einnig vegna þeirra tveggja mánaða sem hann var búinn að vinna á 

yfirstandandi orlofsári eða samtals 14 mánaða.
39

 

6.3.1. Reglur um ótekið orlof. 

Eitt ágreiningsefni sem upp getur komið varðandi orlof við gjaldþrotaskipti varðar það 

hversu langt aftur í tímann heimilt sé að krefjast orlofs. Ákvæði gjaldþrota heimilar kröfu 

vegna orlofs allt að 18 mánuði aftur í tímann en í 13. gr. orlofslaga er kveðið á um að 

óheimilt sé að flytja orlof á milli orlofsára. Ekki er heimilt að semja um að orlof sé flutt á 

milli orlofsára og verður því að vera lokið áður en orlofsárið rennur út.
40

 Í 

dómaframkvæmd hefur þessari reglu verið fylgt sbr. eftirfarandi dóma Hæstaréttar: 

Hrd. 1983, bls. 2059. Í vinnulaunamáli var m.a. gerð krafa um greiðslu orlofs fyrir 

tiltekið tímabil. Vinnuveitandinn hafði greitt starfsmanninum of mikið orlof fyrir 
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orlofsárið þar á undan og krafðist þess að sú fjárhæð kæmi til frádráttar. Hæstiréttur 

hafnaði kröfu atvinnurekandans á þeim forsendum að samkvæmt 1. mgr. 13. gr. 

þágildandi orlofslaga nr. 87/1971 væri flutningur orlofs á milli orlofsára óheimill. 

Hrd. 83/2000. J var starfsmaður E á árunum 1989 til 1998. Á fyrstu árunum fékk hann 

greitt samkvæmt tímaskýrslum en árið 1993 var fyrirkomulaginu breytt þannig að hann 

fékk föst mánaðarlaun sem gerðu ráð fyrir fastri 40 vinnustunda yfirvinnu. J var 

óánægður með þetta breytta fyrirkomulag og taldi sig ekki fá greitt í samræmi við 

vinnustundir. Eftir að honum var sagt upp árið 1998 höfðaði hann þetta dómsmál og 

krafðist m.a. greiðslu vegna ótekins orlofs á árunum 1995–1998. Í umfjöllun sinni tiltók 

Hæstiréttur það sérstaklega að þar sem E hefði ekki krafist þess að ótekið orlof ætti að 

falla niður í lok orlofsárs sbr. 13. gr. laga. nr. 30/1987 yrði að viðurkenna kröfur J. Féllst 

því Hæstiréttur á kröfur J um vangreitt orlof svo framarlega sem það var ekki fallið niður 

vegna fyrningar. 

Þessir dómar eru báðir á þá leið að umrædd regla sé að fullu við lýði. Í seinni dómnum 

hér að ofan var ekki dæmt sérstaklega á grundvelli hennar en Hæstiréttur fjallaði þó um 

ákvæðið sérstaklega. Í Hrd. 618./2006 var fallist á greiðslu orlofs fjögur ár aftur í tímann 

en í dómnum er hvergi að finna neina umfjöllun um umrætt ákvæði 13. gr. orlofslaga 

sem bendir til þess að ekki hafi verið á það látið reyna. Í nýlegum úrskurði Héraðsdóms 

Reykjavíkur var látið reyna á umrætt ákvæði. 

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 23. júní 2010 í málinu nr. X-60/2009. 

Ágreiningurinn snerist aðallega um það hvort S, fyrrverandi aðstoðarforstjóri hlutafélags B, 

skyldi njóta forgangsréttar vegna umsaminna launa í uppsagnafresti, sbr. 2. og 3. tl. 1. mgr. 

112. gr. gþl. Niðurstaðan varð sú að hann taldist hafa farið með framkvæmdastjórn 

félagsins og naut því ekki forgangsréttar sbr. 3. mgr. 112. gþl. (Nánari umfjöllun um 

þennan þátt dómsins er að finna í kafla 6.10) 

Meðal þeirra atriða sem tekist var á um í dómnum var hvort S ætti forgangsrétt vegna orlofs 

sem var ótekið og uppsafnað þann 1. maí 2007. Bar S því við að sökum anna í starfi hefði 

hann ekki getað tekið umrætt orlof og samkomulag hefði verið á milli hans og 

vinnuveitanda um að fresta töku orlofsins. Auk þess hefði í dreifibréfi fjármálaráðuneytis 

nr. 2/2006 verið kveðið á um að orlof mætti safnast upp í allt að tvö orlofsár. Íslenska ríkið 

hefði þannig kveðið á um þetta og sé þetta því venja á vinnumarkaði. Skiptastjóri B hafnaði 

forgangsrétti og vísaði í 13. gr. orlofslaga nr. 30/1987. Héraðsdómarinn féllst á sjónarmið B 

um að réttur til töku ónýtts orlofs hefði fallið niður þann 1. maí 2007. Í 13. gr. laga nr. 

30/1987 væri lagt skýlaust bann við því að orlof væri fært á milli ára og breytti þar engu 

þótt opinberum starfsmönnum hafi verið veitt heimild til slíks.  



 

54 

Þessi niðurstaða er á sömu leið og í eldri dómum. Því virðist vera nokkuð ljóst að 

menn geta tapað rétti sínum til orlofs ef þeir nýta hann ekki innan tilsetts tíma. 

Ekki er hægt að reiða sig á samkomulag um annað við atvinnurekanda því slíkt er 

haldslaust þegar á reynir. 

6.3.2. Réttur til orlofs á uppsagnarfresti  

Uppsögn er tilkynning um slit á ráðningarsamningi. Ráðningarsamningur kveður 

yfirleitt á um uppsagnarfrest af hálfu beggja aðila og taka ráðningarslitin sjálf ekki 

gildi fyrr en uppsagnarfresturinn er liðinn. Á meðan uppsagnarfresturinn er að líða 

eru skyldur beggja óbreyttar og nýtur starfsmaður sömu réttinda og áður, svo sem 

réttar til að taka orlof og réttar til launa í veikindum auk þess sem hann heldur 

áfram að ávinna sér réttindi þar til ráðningarsamningnum lýkur. Við lok 

ráðningarsamnings falla skyldur beggja aðila niður en nýjar skyldur geta orðið til, 

svo sem skylda atvinnurekanda til að greiða starfsmanni áunnin orlofsréttindi, sbr. 

8. gr. orlofslaga nr. 30/1987.
41

 Í orlofslögum er hvergi kveðið skýrt á um það 

hvernig skuli farið með töku orlofs á uppsagnarfresti, svo sem. varðandi það hvort 

heimilt sé að skylda starfsmann til að taka orlof á meðan uppsagnarfresturinn er 

að líða. Samkvæmt dómaframkvæmd getur atvinnurekandi ekki ákveðið það 

einhliða að orlof skuli tekið á meðan uppsagnarfrestur er að líða. Á það var látið 

reyna í eftirfarandi dómi Hæstaréttar: 

Hrd. 1994, bls. 329. H starfaði hjá K um nokkurra ára skeið en var sagt upp þann 28. júní 

árið 1990. Áður en til uppsagnarinnar kom hafði verið ákveðið að H tæki orlof frá 16. júlí 

til 20. ágúst. Í uppsagnarbréfi kom fram að K hefði þriggja mánaða uppsagnarfrest og 

skyldi því vinna til 1. október. H mótmælti því að orlof hennar yrði látið falla inn í 

uppsagnarfrestinn og taldi sig eiga rétt til uppsagnarfrests í þrjá mánuði fyrir utan 

orlofstímann eða til 1. nóvember. Í rökstuðningi Hæstaréttar kemur fram að orlof og 

uppsagnarfrestur væru meðal réttinda og starfskjara sem launafólki væru tryggð í lögum 

og kjarasamningum. Íþyngjandi væri fyrir starfsmann ef heimilt væri að láta hann taka 

orlof í jafn stuttum uppsagnarfresti og í þessu tilviki. Var K því gert að greiða H laun 

miðað við að uppsagnarfrestur hafi verið 4 mánuðir.  

Rökin fyrir niðurstöðu Hæstaréttar eru fyrst og fremst þau að tilgangur 

uppsagnarfrests sé að gefa báðum aðilum ráðningarsambandsins tækifæri á að 
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bregðast við þeim breyttu aðstæðum sem verða í kjölfar uppsagnar. Þar er átt við 

að starfsmaður fái tíma til að finna sér annað starf og atvinnurekanda gefist færi á 

að finna nýjan starfsmann. Þar sem um var að ræða fremur stuttan uppsagnarfrest í 

þessu tilviki var mjög íþyngjandi fyrir starfsmanninn að geta ekki notið orlofs 

áhyggjulaust heldur gæti hann þurft að leita nýrrar vinnu í fríinu.
 42

 Þetta verða að 

teljast réttmæt sjónarmið þar sem í sumum tilvikum er nánast ómögulegt að sækja 

um störf á sama tíma og orlof er tekið, t.d. þegar farið er í frí erlendis. 

Nýlega var kveðinn upp dómur í Hæstarétti sem gekk að mati höfundar mjög 

langt í því að skýra ákvæði orlofslaganna starfsmanni í hag. Í málinu var 

starfsmanni sagt upp störfum og laun greidd út uppsagnarfrest án þess að innt væri 

af hendi vinnuskylda. Í tilvikum sem þessum mætti ætla að laun á uppsagnarfresti 

ættu að taka mið af þeim greiðslum sem starfsmaðurinn hefði fengið við vinnu á 

uppsagnarfrestinum. Samkvæmt  umræddum dómi er engu líkara en að þegar 

starfsmanni er sagt upp og ekki gert að vinna í uppsagnarfresti, þá öðlist hann rétt 

til meiri greiðslna heldur en hann hefði annars fengið.  

Hrd. 148/2009. E var ráðinn framkvæmdastjóri hjá V árið 2002 en sagt upp störfum frá 

og með 1. mars 2006. Var þess ekki óskað að hann ynni út uppsagnarfrestinn en fengi eigi 

að síður  greidd laun í 18 mánuði í samræmi við ákvæði ráðningarsamnings. V greiddi 

full laun út uppsagnarfrestinn en þegar honum var lokið krafðist E þess að fá greitt 

aukalega vegna orlofs á tímabilinu. Við starfslokin hafði E átt inni ótekið orlof vegna 

orlofsársins 1. maí 2004 – 30. apríl 2005, en auk þess krafðist hann greiðslu orlofs vegna 

tímabilanna 1. maí 2005 – 30. apríl 2006, 1. maí 2006 – 30. apríl 2007 og 1. maí 2007 – 1. 

september 2007. Þessum kröfum hafnaði V á þeim rökum að orlof í skilningi orlofslaga 

veitti launamanni einungis rétt til þess að taka frí á fullum launum án þess að kjör hans 

skertust. Orlof væri ekki greitt út aukalega nema um það væri samið í ráðningarsamningi. 

Orlof hafi ávallt verið greitt með því að gefa E frí á fullum launum og gera verður ráð 

fyrir að svo hefði verið áfram. Það að E var ekki gert að vinna út uppsagnarfrestinn veitti 

honum ekki rétt til meiri greiðslna heldur en ef hann hefði verið látinn vinna. Ef hann 

hefði ekki notað sitt uppsafnaða orlof hefði það fallið niður sbr. 13. gr. orlofslaga nr. 

30/1987. 

Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri heimilt að flytja orlof á milli 

orlofsára sbr. 13. gr. laga nr. 30/1987 og því hefði uppsafnað orlof vegna 1. maí 2004 – 

30. apríl 2005 fallið niður. Hins vegar var fallist á að V skyldi greiða E orlof vegna 
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tímabilsins frá 1. maí 2006 og þar á eftir. Taldi dómurinn að meðan að starfsmaður væri í 

vinnu fælist orlof yfirleitt í því að starfsmaður ætti rétt til þess að taka orlof á fullum 

launum. Önnur sjónarmið væru hins vegar þegar gerður væri starfslokasamningur í kjölfar 

uppsagnar. Þegar svo væri þyrfti að taka sérstaklega fram af orlof er innifalið í greiðslum 

sem samið er um. Svo hafi ekki verið gert og þyrfti V því að bera hallann af því. E ætti 

því rétt á greiðslu orlofs ofan á þessar launagreiðslur samkvæmt ákvæðum laga og 

kjarasamninga. 

Þriggja manna dómur Hæstaréttar klofnaði í afstöðu sinni. Meirihlutinn féllst á kröfur E 

um greiðslu orlofs vegna allra orlofsáranna. Varðandi orlofsárið 1. maí 2004 – 30. apríl 

2005 komst meirihluti Hæstaréttar að þeirri niðurstöðu að E hefði átt þess kost að nýta 

ótekna orlofsdaga allt til 30. apríl 2006. Þegar ráðningarsamningi var slitið með uppsögn í 

febrúar 2006 bar V að greiða ótekna orlofsdaga sbr. 8. gr. orlofslaga. Að öðru leyti var 

dómur héraðsdóms staðfestur. 

Í sératkvæði Jóns Steinars Gunnlaugssonar segir að í skilningi 8. gr. orlofslaga hafi 

ráðningarsamningi aðila verið slitið í ágúst 2007, en á þeim tímapunkti hætti E að fá 

greidd laun samkvæmt samningnum. Á þeim tímapunkti hafi réttur til greiðslu ótekins 

orlofs vegna orlofsársins 1. maí 2004 – 30. apríl 2005 verð fallinn niður sbr. 13. gr. 

orlofslaga. Með samkomulaginu í febrúar 2006 hafi starfskyldur E verið felldar niður og 

ekki samið sérstaklega um launagreiðslur heldur vísað til ráðningarsamnings frá árinu 

2002. Í þeim samningi kom fram að við uppsögn skyldi E fá full laun og fríðindi í 12 

mánuði frá starfslokum. E fékk greidd full laun í 18 mánuði og verður að skýra þetta 

ákvæði þannig að innan þessa tímaramma hafi verið gert ráð fyrir töku orlofs, enda skýrt 

samkomulag á milli aðila að orlof skyldi tekið með því að fara í frí á launum. Afar 

langsótt væri að skýra lögskipti aðilanna þannig að í kjölfarið hefði E orðið betur settur 

með því að vinna ekki á starfstímanum heldur en hefði hann þurft að vinna. Samkvæmt 

þessu bæri að sýkna V af öllum kröfum E. 

Undirritaður telur niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar í þessu máli vera afar hæpna. Fyrir 

það fyrsta stenst varla að miða við að ráðningarslit hafi verið þegar uppsögn átti sér stað í 

febrúar 2006 og að greiða hefði átt áunnið orlof miðað við þann tímapunkt. Í málinu 

kemur fram að E fékk samkvæmt samkomulagi greidd laun mánaðarlega út 

uppsagnarfrestinn í samræmi við ákvæði ráðningarsamnings. Samkvæmt kenningum 

fræðimanna, sbr. umfjöllun í upphafi þessa kafla, þá miðast ráðningarslit við lok 

uppsagnarfrests sem í þessu tilfelli var 1. september 2007. Það er einmitt sá dagur sem 

miðað var við í sératkvæði JSG.  
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Í öðru lagi er mjög hæpið að túlka ákvæði vinnuréttar á þann veg að í þeim tilvikum sem 

starfsmaður þarf ekki að vinna á uppsagnarfresti skuli hann öðlast rétt til hærri greiðslna 

heldur en ef hann hefði fengið fyrir vinnuframlag á samningstímanum. Í niðurstöðu 

Hæstaréttar er sératkvæði JSG mun nærri lagi en þar sem m.a. er byggt á þessu 

sjónarmiði.  

Sératkvæðið tel ég hins vegar vafasamt að einu leyti, sem er að túlka um of ákvæði 

ráðningarsamnings um að inni í launum á uppsagnarfresti hafi verið búið að gera ráð fyrir 

að hluti þess væri orlof. Ég tel að slíkt ákvæði þurfi að vera skýrara og afdráttarlausara en 

það sem þarna um ræðir. Að mínu mati felur umrætt ákvæði ráðningarsamnings aðeins í 

sér þau fyrirmæli að E skuli halda óbreyttum launum á uppsagnarfresti. Ég tel að 

samkomulag við uppsögn sem leysir starfsmann undan vinnuskyldu skuli túlkað á þann 

veg að starfsmaðurinn skuli hvorki njóta minni réttar né meiri réttar en hann hefði fengið 

í vinnu fyrir atvinnurekandann. Því verði að dæma mál sem þessi á grundvelli þess hver 

kjör E hefðu verið hefði hann unnið út uppsagnarfrestinn. Ætla má að þau hefðu verið 

svohljóðandi: 

1. Orlofsréttindi sem unnið var til á orlofsárinu 1. maí 2004 – 30. apríl 2005: 

Hefði E unnið áfram í uppsagnarfresti hefði honum verið frjálst að nýta þetta 

ótekna orlof sitt fyrir 30. apríl 2006. Hefði hann ekki gert það hefði það fallið 

niður sbr. 13. gr. orlofslaga.  

2. Orlofsréttindi sem unnið var til á orlofsárinu 1. maí 2005 – 30. apríl 2006: 

Þann 1. maí 2006 öðlaðist E rétt til að nýta þetta orlof og verður að gera ráð fyrir 

að hann hefði notað það með því að taka sér frí á launum. Það gat hann gert allt til 

30. apríl 2007, en eftir það hefðu réttindin fallið niður sbr. 13. gr. orlofslaga.  

3. Orlofsréttindi sem unnið var til á orlofsárinu 1. maí 2006 – 30. apríl 2007: 

Þann 1. maí 2007 öðlaðist hann rétt til að nýta þetta orlof og verður að gera ráð 

fyrir að honum hefði verið leyft að taka það um sumarið enda á launum til loka 

ágústmánaðar 2007. Hafa verður í huga fyrirmæli 1. mgr. 4. gr. orlofslaga um að 

orlof skuli alla jafna tekið á tímabilinu frá 2. maí til 15. september. Þó að almennt 

sé litið svo á að atvinnurekandi geti ekki ákveðið einhliða að orlof skuli tekið á 

uppsagnarfresti má ekki túlka það svo bókstaflega að starfsmaður eigi rétt á að 

bíða með töku orlofs út uppsagnarfrestinn til að geta fengið það greitt aukalega. 

Sérstaklega ekki ef uppsagnarfresturinn er mjög langur eins og í þessu tilfelli.  
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4. Orlofsréttindi sem unnið var til á orlofsárinu 1. maí 2007 – 30. apríl 2008: 

Við starfslok 1. september 2007 var E búinn að vinna sér rétt til töku orlofs 

sumarið á eftir, en það gerði hann með störfum sínum á tímabilinu 1. maí 2007 – 

1. september 2007. Þetta orlof mátti hann ekki nýta fyrr en eftir 1. maí árið 2008 

og því ekki hægt að gera ráð fyrir að hann hefði tekið það á launum hjá 

vinnuveitanda sínum, enda andstætt lögum. Þar af leiðandi verður atvinnurekandi 

að greiða honum áunnin orlofsréttindi sbr. 8. gr. orlofslaga. 

Að ofantöldu má sjá að við lok ráðningarsambands átti E inni áunnin réttindi til töku 

orlofs er nam launum í fjóra mánuði og bar því atvinnurekanda að greiða honum þá 

fjárhæð. Annan orlofsrétt hafði E ýmist verið búinn að nýta eða var fallinn niður á 

grundvelli 13. gr. orlofslaga. Í málinu eiga sjónarmið þau sem koma fram í Hrd. 

1994:329 ekki við þar sem uppsagnarfrestur hér er mjög langur, eða 18 mánuðir, og 

starfsmaðurinn gat notað allan þann tíma til að finna sér nýja vinnu þar sem hann þurfti 

ekki að inna af hendi vinnuskyldu. 

Í rökstuðningi héraðsdóms, sem staðfestur var af meirihluta Hæstaréttar, kemur fram að 

þegar gert er samkomulag um starfslok skuli lögð sú kvöð á atvinnurekanda að tiltaka 

sérstaklega að starfsmaður skuli ekki fá greitt meira en hann hefði fengið ef hann hefði 

innt af hendi vinnuskyldu. Þá er ég að vísa til þeirra fyrirmæla að geta þurfi þess 

sérstaklega ef starfsmaður á ekki að fá greitt álag ofan á launin er nemur orlofi, og breyti 

þar engu að starfsmaðurinn hefði alltaf fengið orlof með þeim hætti að fara í frí á fullum 

launum. Ég tel að þessi rök standist seint heldur eigi að leggja þá skyldur á báða 

samningsaðila að tiltaka sérstaklega ef samningur felur í sér annað hvort hærri eða lægri 

greiðslur en ráðningarsamningur gerði fyrir. Ég tel að það hefði frekar átt að vera á færi E 

að láta taka fram í samningnum að hann skyldi fá uppgert ótekið orlof og álag ofan á 

greidd laun er nema rétti til orlofs. Ég tek undir þau sjónarmið sem er að finna í 

sératkvæði JSG að langsótt sé að skýra lögskipti aðilanna á þann veg að starfsmaðurinn 

hafi orðið betur settur þegar hann var leystur undan vinnuskyldu. 

Hvað sem öðru líður þá er hér komið fordæmi fyrir því að þegar gert er samkomulag 

milli aðila um að aðili þurfi ekki að inna af hendi vinnuskyldu á uppsagnarfresti þurfi að 

tilgreina sérstaklega hvernig uppgjöri launa skuli háttað með teknu tilliti til launa, orlofs, 

fríðinda o.s.frv. Atvinnurekandi skal ekki gera ráð fyrir að áralangt samkomulag um 
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greiðslu launa, orlofs og fríðinda haldist óbreytt þegar búið er að leysa starfsmann undan 

vinnuskyldu. 

6.4. Kröfur um gjöld til lífeyrissjóða o.fl. 

Í 4. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. er kveðið á um forgangsrétt gjalda til lífeyrissjóða, 

sjúkrasjóða og orlofsheimilasjóða sem launþega bar að greiða samkvæmt ákvæðum laga 

eða kjarasamninga. Einnig tekur ákvæðið til stéttarfélagsgjalda og miðast allar þessar 

kröfur við það tímamark að hafa fallið í gjalddaga 18 mánuðum fyrir frestdag eða síðar. 

Ákvæðið nær bæði til iðgjalda sem dregin eru af launþeganum og mótframlags 

atvinnurekanda. Í reynd eiga þessar kröfur ekki að greiðast til launþegans heldur til 

viðkomandi sjóðs eða stofnunar samkvæmt fyrirmælum laga. Mætti því segja að 

viðkomandi lífeyrissjóðir eða stofnanir ættu tilkall til greiðslu forgangskröfunnar á 

grundvelli forgangsréttinda launamannsins. Í framkvæmd hefur það verið viðurkennt að 

launþegi geti sjálfur gert forgangskröfu til þessara gjalda ef viðkomandi sjóður gerir það 

ekki. Sá réttur nær reyndar bara til þeirra fjárhæðar sem vinnuveitandinn heldur eftir af 

laununum, en ekki til mótframlags launagreiðanda.
43

 

6.5. Kröfur um bætur vegna örorku eða dauðfalls 

Samkvæmt 5. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. njóta forgangs kröfur um bætur vegna örorku eða 

dauðsfalls manns sem vann hjá þrotamanninum. Starfsmaðurinn verður að hafa orðið 

fyrir slysinu í vinnu hjá þrotamanninum og verður slysið að hafa átt sér stað 18 mánuðum 

fyrir frestdag eða síðar. Í núverandi gjaldþrotalögum var þetta ákvæði rýmkað frá því 

sem var í eldri lögum, en samkvæmt þeim var aðild að kröfum sem þessum bundin við 

aðilann sjálfan, maka og börn hans. Þannig var ákvæðið undanskilið öðrum sem gátu 

orðið fyrir tjóni vegna fráfall manns eins og t.d. sambúðarmaka eða foreldra.
44

 Í 

athugasemdum við þessa lagagrein í frumvarpi til núverandi gjaldþrotalaga segir að 

orðalagi greinarinnar hafi verið breytt frá því sem var í eldri lögum er varðar skilyrði um 

aðild að kröfu því erfitt hafi verið að sjá hvaða rök getu staðið að baki slíku skilyrði.
45

 Í 

eftirfarandi dómi Hæstaréttar var krafist forgangsréttar á grundvelli þessa ákvæðis. 
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Hrd. 85/2004. S starfaði sem sölumaður hjá ferðaþjónustufyrirtækinu Æ. Í september 

2002 sendi einn forsvarsmanna Æ tölvupóst á alla starfsmenn og stakk upp á að farin yrði 

sameiginleg gönguferð á laugardegi. Farin skyldi ein af gönguleiðum sem í boði væri á 

vegum fyrirtækisins og yrðu starfsmenn fyrirtækisins sem störfuðu sem leiðsögumenn 

farastjórar. Í bréfinu var lögð áhersla á að fólk myndi taka þátt þar sem þetta væri ferð 

sem verið væri að selja viðskiptavinum og nauðsynlegt að kynna sér nánar. S lét til leiðast 

og fór í umrædda ferð. Aðstæður reyndust mun verri en ætlað var og slasaðist S þegar 

grjót hrundi á hana. Þurfti í kjölfarið að aflima annan fótlegg hennar. Æ var tekið til 

gjaldþrotaskipta í febrúar 2003 og gerði S kröfu í búið og krafðist forgangskröfu á 

grundvelli 5. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. Skiptastjóri hafnaði kröfunni á þeim grundvelli að S 

hefði ekki verið í vinnunni þegar umræddur atburður gerðist heldur í skemmtiferð auk 

þess sem slysið yrði ekki rakið til saknæmrar háttsemi starfsmanna Æ.  

Hæstiréttur féllst á að umræddur atburður teldist hafa gerst í vinnunni. Þó svo að ekki hafi 

verið greidd laun fyrir hana sérstaklega þá var ferðin skipulögð af Æ, notast hafi verið við 

búnað fyrirtækisins án sérstaks endurgjalds auk þess sem starfsmenn hafi verið hvattir til 

fararinnar í þágu starfa þeirra. Ekki var fallist á að S ætti að bera hluta sakar vegna eign 

áhættutöku. S hafi mátt treysta því að leiðsögumenn Æ þekktu aðstæður og hættur á 

svæðinu sérstaklega í ljósi þess að um var að ræða ferð sem var til sölu fyrir almenning.  

Í málinu krafðist S bóta vegna örorku, miska, tímabundins atvinnutjóns auk þjáningarbóta. 

Hæstiréttur féllst á að krafan vegna örorku yrði viðurkennd sem forgangskrafa grundvelli 5. tl. 1. 

mgr. 112. gr. gþl. Ákvæðið yrði hins vegar ekki túlkað rýmra en samkvæmt orðanna hljóðan og 

nytu kröfur vegna ófjárhagslegs tjóns þar af leiðandi ekki forgangsréttar. Voru þær kröfur 

viðurkenndar sem almennar kröfur sbr. 113. gr. gþl.  

Þarna reyndi á það skilyrði ákvæðisins sem kveður á um að slysið verði að hafa átt sér 

stað í vinnunni. Gefa verður því gaum að ákvæðið tekur aðeins til bóta vegna örorku en 

ekki vegna ófjárhagslegs tjóns.  

6.6. Kröfur maka, fyrrverandi maka eða barns vegna meðlags ofl. 

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. njóta forgangs kröfur maka, fyrrverandi maka eða 

barns þrotamanns um meðlag eða lífeyri. Kröfurnar verða að hafa fallið í gjalddaga 

síðustu 18 mánuði fyrir frestdag auk þess sem þær þurfa að styðjast við yfirvaldskvörðun 

eða skilnaðarsamning. Það er gert að skilyrði að kröfurnar fáist ekki greiddar af 

almannatryggingum eða með sambærilegum hætti. 
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6.7. Kröfur vegna meðferðar þrotamanns á fjármunna annarra ef hann 

er opinber sýslunarmaður 

Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. njóta forgangs kröfur sem þrotamaðurinn hafði 

undir höndum sem opinber sýslunarmaður. Í greininni eru engin skilyrði gerð um aldur 

kröfu. Nýtur krafan því forgangsréttar sama hversu langt er síðan þrotamaðurinn tók við 

fénu, svo framarlega sem krafan er enn til samkvæmt almennum reglum, svo sem 

fyrningarreglum.
46

 

Opinberir sýslunarmenn eru víða skilgreindir í lögum. Sem dæmi eru lögmenn opinberir 

sýslunarmenn sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn. Samkvæmt 23. gr. 

laganna skulu lögmenn stofna sérstaka vörslureikninga fyrir fé skjólstæðinga sinna og 

ekki blanda fjármunum þeirra við eigið fé. Ef lögmenn fylgja þessari reglu ætti fé 

skjólstæðinga sem sérgreint er á ákveðnum vörslureikningi að geta náð fram sem 

sértökukrafa við gjaldþrotaskipti sbr. 109. gr. gþl. Ef lögmaður verður hins vegar 

gjaldþrota og hefur blandað fé viðskiptavina við sitt eigið þá nær krafan ekki fram sem 

sértökukrafa en henni má þó lýsa sem forgangskröfu á grundvelli þessa ákvæðis. 

6.8. Kröfur um þóknun aðstoðarmanns við greiðslustöðvun eða 

umsjónarmanns með nauðasamningsumleitunum 

Samkvæmt 8. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. njóta forgangsréttar kröfur um þóknun 

aðstoðarmanns við greiðslustöðvum ásamt nauðsynlegum kostnaði sem hann hefur lagt 

út fyrir eftir frestdag. Sama regla gildir um þóknun umsjónarmanns með 

nauðasamningsumleitunum.  

Til þess að kröfur sem þessar njóti forgangsréttar er það skilyrði að þær hafi komið til 

vegna tilrauna til samninga sem líkindi hafi verið til að gætu borið árangur. Þannig yrði 

forgangskrafa ekki viðurkennd ef sýnt þykir að tilraunirnar hafi augljóslega verið 

tilgangslausar. Kröfur samkvæmt þessum lið eru taldar ná til sanngjarnrar þóknunar 

vegna umræddra starfa.
47

  

6.9. Undantekningarákvæði um lengri fyrningarfrest krafna. 

Í 2. mgr. 112. gr. gþl. er undantekningarregla sem kveður á um lengri fyrningarfrest 

krafna. Samkvæmt henni geta kröfur skv. 1.–6. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl. náð fram sem 
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forgangskröfur hafi mál verið höfðað innan 6 mánaða frá því krafan féll í gjalddaga og 

dómur verið kveðinn upp innan sex mánaða frá frestdegi eða síðar. Samkvæmt þessu 

ákvæði geta kröfuhafar öðlast forgangsrétt vegna réttmætra krafna sem þrotamaðurinn 

neitaði að greiða, þó svo að meira en 18 mánuðir hafi liðið frá gjalddaga fram að 

frestdegi. Reglur þessar verða ekki túlkaðar rýmra en samkvæmt orðanna hljóðan, sbr. 

eftirfarandi dóm Hæstaréttar sem kveðinn var upp í tíð eldri skiptalaga nr. 3/1878:  

Hrd. 1987, bls. 968. Málið varðaði forgangskröfu lífeyrissjóðs í þrotabú vegna 

lífeyrissjóðsiðgjalda en hluti iðgjaldanna hafði fallið í gjalddaga meira en 18 mánuðum 

frá frestdegi. L taldi sig hafa rofið fyrningarfrestinn þegar hann lagði fram beiðni um 

lögtak í fógetarétti Kópavogs, þar sem úrskurðað var samdægurs að lögtak skyldi fara 

fram. Samkvæmt 6. tl. 84. gr. laga nr. 3/1878 skyldu kröfur ná fram sem forgangskröfur 

þegar mál hafði verið höfðað innan 18 mánaða frá gjalddaga kröfunnar og dómur gengið í 

málinu innan sex mánaða fyrir upphaf skipta eða síðar. Hæstiréttur hafnaði því að krafa 

og úrskurður um lögtak væri nóg til að rjúfa fyrningarfrestinn þar sem orðalag ákvæðisins 

um  að „mál hefur verið höfðað“ og „dómur“ gengið í málinu ætti ekki við í meðferð 

fógetaréttar á lögtaksmálum. Yrði ákvæðið ekki túlkað rýmra en samkvæmt orðanna 

hljóðan og ekki yrði heldur beitt lögjöfnun út frá því. Var kröfu G um forgangsrétt 

umræddra krafna því hafnað. 

Í málinu reifaði L þau sjónarmið að kröfur þessar nytu lögtaksréttar á grundvelli 11. tl. 1. 

gr. laga nr. 29/1885 um lögtak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar. Um væri um 

að ræða réttarfarshagræði svo ekki þyrfti að höfða sérstakt dómsmál til að fá 

lögtakskröfuna viðurkennda. Ákvæðið hefði komið inn með lögum nr. 21/1979 og hafi 

tilgangur lagasetningarinnar verið að auka við réttindi launþega og því væri það andstætt 

tilgangi laganna ef úrskurður fógetaréttar yrði ekki talinn ígildi dóms samkvæmt orðalagi 

6. tl. 84. gr. laga nr. 3/1878, þá annað hvort samkvæmt rýmkandi lögskýringu eða með 

lögjöfnun. Hæstiréttur féllst ekki á þessi rök en þar vó vafalaust þyngra að ákvæði 

gjaldþrotaréttar um forgangskröfur verði ekki skýrð rýmra en samkvæmt orðalagi þeirra. 

Hrd. 1992:1331. G gerði forgangskröfu í þrotabú vegna launakröfu. Skiptastjóri hafnaði 

kröfunni þar sem liðnir voru meira en 18 mánuðir frá því krafan féll í gjalddaga. G taldi 

sig hafa rofið fyrningarfrestinn þegar hann lagði fram fjárnámsbeiðni í fógetarétti 

Reykjavíkur. Hæstiréttur hafnaði því að krafa um fjárnám væri nóg til að rjúfa 

fyrningarfrestinn þar sem umrætt ákvæði yrði ekki túlkað rýmra en samkvæmt orðanna 

hljóðan. 
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Báðir þessir dómar eru á sömu leið og samkvæmt þeim dugir beiðni um fjárnám ekki til 

að lengja fyrningarfrest samkvæmt þessu ákvæði. Niðurstaða dómara verður að vera í 

formi dóms en ekki úrskurðar. Til að ná fram áhrifum ákvæðisins mætti t.d. höfða 

einkamál og krefjast greiðslu vangoldinna launa. 

Gott er að hafa þetta ákvæði í huga í kjölfar vinnuslysa þar sem hugsanlegt er að höfða 

þurfi skaðabótamál. Kröfur sem þessar njóta ekki forgangs séu liðnir meira en 18 

mánuðir frá slysinu og fram að frestdag sbr. 5. tl. 1. mgr. 112. gr. Þar sem bótamál geta 

tekið langan tíma er mikilvægt að höfða þau innan 6 mánaða frá slysinu til að viðhalda 

forgangsrétti sem lengst á grundvelli ákvæðis 2. mgr. 112. gr. gþl.  

6.10. Meðhöndlun krafna aðila sem teljast nákomnir þrotamanni eða voru 

stjórnendur félags 

Með gildistöku gjaldþrotalaga nr. 21/1991 var sett inn ný regla að danskri fyrirmynd sem 

útilokar forsvarsmenn félags, eigendur og skyldmenni þeirra frá því að ná fram 

forgangskröfum á grundvelli  1.–3. tl. 1. mgr. gþl. Í athugasemdum við frumvarp það sem 

varð að lögum kemur fram að í tíð eldri laga hafi reglu sem þessa ekki verið að finna, 

sem hafi oft leitt til óeðlilegra niðurstaðna við framkvæmd gjaldþrotaskipta.
48

  

6.10.1 Hverjir teljast nákomnir þrotamanni 

Þegar skuldari sér að hann er að fara í þrot er sérstök hætta á að hann framkvæmi 

óeðlilegar og ólöglegar ráðstafanir til að reyna að koma verðmætum í hendur skyldmenna 

eða aðila sem hann er hagsmunalega tengdur. Ef eignum er komið til framangreindra 

aðila má vænta þess að skuldari getið notið þeirra beint eða óbeint síðar þó að hann verði 

tekinn til gjaldþrotaskipta. Af þessum sökum gilda sérstakar reglur um aðila sem eru 

nákomnir þrotamanni og reynir einna helst á þær við riftun gerninga þar sem tímabilið 

sem mögulegar riftunarráðastafanir ná yfir er lengra. Hugtakið nákomnir er ekki 

niðurnjörvað þar sem það er matsatriði þegar um er að ræða hagsmunalega nákomna eða 

svokölluð sambærileg tengsl. Reglum un það hvort aðilar teljist nákomnir er oft skipt í 

þrjá flokka eftir eðli þeirra. Verður nú fjallað stuttlega um hvert tilvik fyrir sig.
49

  

6.10.1.1. Persónulega nákomnir 

Samkvæmt 1. - 3. tl. 3. gr. gþl. teljast eftirtaldir aðilar nákomnir. 
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1. Hjón og fólk í óvígðri sambúð. 

2. Þeir sem eru skyldir í beinan legg eða fyrsta legg til hliðar. Þarna er átt við 

foreldra, börn, eða systkini þrotamanns. Ákvæðið á einnig við ef tengslin komu til 

við ættleiðingu eða fóstur. 

3. Þeir sem tengjast vegna hjúskapar eða óvígðrar sambúðar sem sama hætti og 

rakið var í lið nr. 2. 

6.10.1.2. Hagsmunalega nákomnir 

Í 4. og 5. tl. 3. gr. gþl. eru taldir upp aðilar sem teljast vera nákomnir á hagsmunalegum 

forsendum.  

4. Maður og félag/stofnun sem hann sjálfur eða einhver honum nákominn á 

verulegan hlut í. 

5. Tvö félög eða stofnanir ef annað þeirra á verulegan hlut í hinu og sama gildir ef 

maður nákominn öðru þeirra á verulegan hlut í hinu. 

Ákvæði 4. tl. 3. gr. gþl. getur vel komið til skoðunar þegar tekin er afstaða til 

forgangskrafna. Ákvæðið á sem dæmi við þegar launamaður vinnur hjá fyrirtæki í eigu 

systkina eða foreldra. Ekki er að finna neina dóma þar sem skorið er úr um hvort menn 

teljist hagsmunalega nákomnir á grundvelli ættartengsla, enda sjaldnast ágreiningur um 

slíkt þegar ætternið er á hreinu. Eftirfarandi dómur kom þó til í kjölfar þess að 

forgangsrétti kröfur var hafnað á grundvelli 3. mgr. 112. gr. gþl. 

Hrd. 236/1999. E var gjaldkeri hjá hlutafélaginu V sem tekið var til gjaldþrotaskipta. E 

var systir eins aðaleigenda V og var forgangsrétti á grundvelli launakrafna því hafnað sbr. 

3. mgr. 112. gr. gþl. Mál þetta var skaðabótamál sem rekið var á þeim forsendum að 

íslenska ríkið hefði valdið E tjóni með því að innleiða ekki á réttan hátt tilskipanir á 

grundvelli EES –samningsins. Skemmst er frá því að segja að hún vann þetta mál en ekki 

er ástæða til að rekja það frekar hér. 

Dómur þessi er reyndar einungis skaðabótamál en upphaf þess var engu að síður 

framangreind regla í 3. mgr. 112. gr. gþl. 

6.10.1.3. Sambærileg tengsl. 

Í 6. tl. 3. gr. gþl. er að finna fremur víðtæka reglu sem segir að menn, félög eða stofnanir sem 

eru í sambærilegum tengslum og rakin eru í 1. -5. tl. 3. mgr. geti talist nákomnir. Reglunni er 

ætlað að takmarka það ekki algerlega við ofangreind tilvik hverjir teljist nákomnir heldur sé 
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hægt að láta dómstóla skera úr um það. Reynt hefur á þessa reglu fyrir dómstólum í tengslum 

við riftunarmál, en ekki er ástæða til að rekja það frekar hér.
50

 

6.10.2. Hverjir teljast fara með framkvæmdastjórn félags í skilningi 3. mgr. 

112. gr. gþl. 

Samkvæmt 3. mgr. 112. gr. gþl. eru undanþegnir forgangsrétti þeir sem setið hafa í stjórn 

félags eða haft með höndum framkvæmdastjórn þess. Oftast er ekki ágreiningur um það 

hverjir hafa setið í stjórn félagsins þar sem slíkt er skráð í fundargerðir og í 

hlutafélagaskrá auk þess sem viðkomandi þiggur oft óveruleg laun fyrir störf sín. Öðru 

máli gegnir um það hvernig skuli túlka ákvæðið um framkvæmdastjórn félags þar sem 

þar geta verið einn eða fleiri þó misháttsettir séu og bera ekki endilega starfsheitið 

framkvæmdastjóri eða forstjóri.  

6.10.2.1. Túlkun danskra dómstóla og fræðimanna á því hverjir falli undir það 

að teljast fara með framkvæmdastjórn félags 

Eins og fyrr segir er beinlínis vísað til þess í athugasemdum við umrædda grein í 

frumvarpi til núverandi gjaldþrotalaga að þessi lagagrein eigi sér danska fyrirmynd. Við 

mat á því hvernig skuli túlka hana er því nauðsynlegt að líta til danskra fræðirita þar sem 

fjallað er um það hvernig ákvæðið hafi verið túlkað hjá dönskum dómstólum.  

Umrætt ákvæði er að finna í 95. gr. dönsku gjaldþrotalaganna. Í bókinni Konkursloven 

med kommentarer er að finna nokkuð ítarlega umfjöllun um þessa reglu. Kemur þar fram 

að við mat á því hver teljist fara með framkvæmdastjórn félags megi ekki einblína á það 

hver sé skráður sem slíkur hjá félaginu. Líta þurfi til þess hver fari raunverulega með 

stjórn félagsins, óháð því hvaða starfstitil viðkomandi ber.
51

 

U 1981.21 H. P starfaði hjá hlutafélagi sem tekið var til gjaldþrotaskipta. Í kjölfarið lýsti 

hann forgangskröfu í búið vegna ógreidds orlofs en þeirri kröfu var hafnað. Í málinu kom 

fram að ekki væri nægilegt að horfa eingöngu til þess að P var ekki titlaður stjórnandi í 

hlutafélagaskrá. Líta þyrfti til þess hvernig staða hans hjá félaginu hefði verið í raun og 

veru. P hafði í raun verið sjálfstæður stjórnandi í félaginu og notið góðra launakjara. 

Niðurstaða dómsins var því sú að hann hefði hann í raun og veru verið stjórnandi félagsins 

og nyti krafa hans þar af leiðandi ekki forgangsréttar.  
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Þarna er notast við heildstætt mat og komist að þeirri niðurstöðu að maður sem ekki var 

skráður framkvæmdastjóri hafi gegnt stöðunni í raun. Þar sem horfa verður heildstætt á 

málið getur sú aðstaða komið upp að skráður framkvæmdastjóri krefst forgangsréttar og 

ber því við að hann hafi ekki gegnt stöðu framkvæmdastjóra í raun. 

U 1984.14 H. P starfaði hjá S frá árinu 1968 og þar til það varð gjaldþrota árið 1979. Starf 

P var alla tíð fólgið í því að vera sölumaður ásamt því að gefa ráðgjöf varðandi 

útstillingar. Ekki var gerður neinn ráðningarsamningur í upphafi en breytingar urðu þar á 

árið 1971. Það ár lést forstjóri S og fóru stjórnarmenn S þess á leit við P að hann yrði 

gerður að framkvæmdastjóra félagsins. Gerður var ráðningarsamningur og tilkynnt til 

hlutafélagaskrár að P væri framkvæmdastjóri og prókúruhafi S. Þrátt fyrir þetta breyttist 

starf P ekki neitt. Hann hafði ekki umsjón með daglegum rekstri S heldur sáu 

stjórnarmenn alfarið um að taka allar ákvarðanir varðandi innkaup og annað. Í málinu 

féllst Hæstiréttur á þau sjónarmið að P skyldi njóta forgangsréttar þar sem hann hefði í 

raun ekki verið framkvæmdastjóri félagsins heldur aðeins að nafninu til. Breytti þar engu 

þó að umræddur ráðningarsamningur hefði verið endurgerður árið 1974 og skráð 

nákvæmlega hvert starf hans skyldi vera. Umræddur samningur var aðeins gerður til 

málamynda. 

Þarna má sjá að reglan gengur ekki aðeins í aðra áttina, þ.e. að maður sem ekki er 

skráður framkvæmdastjóri teljist vera það í skilningi gjaldþrotalaga. Í umræddu 

máli naut skráður framkvæmdastjóri forgangsréttar þar sem honum tókst að sýna 

fram á að hann hefði aðeins verið skráður framkvæmdastjóri til málamynda en 

hafi í raun aðeins verið almennur starfsmaður. Þessir dómar segja okkur umfram 

allt að meta þarf hverju sinni hver sé raunverulega framkvæmdastjóri með því að 

horfa í það hvert hafi verið raunverulegt inntak starfsins. 

Ef fyrirtæki er stjórnað af fleiri en einum framkvæmdastjóra nýtur enginn þeirra 

forgangsréttar. Einnig á ekki að skipta máli þótt framkvæmdastjóri hafi látið af 

störfum áður en fyrirtækið varð gjaldþrota. Krafa hans nýtur ekki forgangsréttar 

þrátt fyrir það.
52

 

U 2000.982 Ø. Árið 1993 var D var ráðinn sem einn af framkvæmdastjórum B. Félagið 

varð gjaldþrota árið 1996 en D hafði verið sagt upp og látið af störfum árið áður. D lýsti 

kröfu í búið og krafðist forgangsréttar vegna vangoldinna launa, orlofs, lífeyris og 

kaupaukagreiðslna. Hæstiréttur hafnaði því að umrædd krafa yrði viðurkennd þar sem 
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viðkomandi var framkvæmdastjóri hjá félaginu. Engu breytti þar um þótt hann hefði látið 

af störfum áður en til gjaldþrotaskiptana kom. 

Að ofangreindri umfjöllun má sjá að það þarf að beita heildstæðu mati þegar  

metið er hver telst hafa farið með framkvæmdastjórn félags og njóti þar af 

leiðandi ekki forgangsréttar sbr. 3. mgr. 112. gr. gþl.  

6.10.2.2 Nýlegur dómur Héraðsdóms Reykjavíkur þar sem reyndi á skilning 3. 

mgr. 112. gr. gþl. 

Í nýlega uppkveðnum úrskurði héraðsdóms reyndi á 3. mgr. 112. gr. gþl. þar sem 

starfsmanni félags var synjað um forgangsrétt á þeim grundvelli að hann hefði í raun 

farið með framkvæmdastjórn félags. Verður hann nú reifaður ítarlega: 

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 23. júní 2010 í málinu nr. X-60/2009. Stefán 

Hilmar Hilmarsson gegn Þrotabúi Baugs Group hf. 

S var aðstoðarforstjóri og framkvæmdastjóri fjármálasviðs B sem tekið var til 

gjaldþrotaskipta. S lýsti kröfu í þrotabúið vegna slita á vinnusamningi en 

ráðningarsamningur hans kvað á um sex mánaða uppsagnarfrest. Krafan hljóðaði uppá 

16,5 milljónir króna fyrir umsamin mánaðarlaun á tímabilinu auk rúmlega tveggja 

milljóna kröfu vegna umsaminna bifreiðahlunninda. Þá var krafist orlofs og 

desemberuppbótar. S krafðist þess að krafan yrði viðurkennd sem forgangskrafa á 

grundvelli 2. og. 3. tl. 1. mgr. 112. gr. gþl., en til vara sem almenn krafa á grundvelli 113. 

gr. gþl. Skiptastjóri þrotabúsins hafnaði því að S ætti nokkrar forgangskröfur þar sem 

hann væri einn þeirra sem færi með framkvæmdarstjórn félagsins og myndu kröfurnar þar 

með ekki njóta forgangsréttar, sbr. 3. mgr. 112. gr. gþl. Hann viðurkenndi kröfurnar sem 

almennar kröfur fyrir utan kröfuna um bifreiðahlunnindi sem var alfarið hafnað. 

Aðal ágreiningsefnið í málinu var um það hvort S teldist hafa farið með 

framkvæmdastjórn félagsins og myndi af þeim sökum ekki njóta forgangsréttar, sbr. 3. 

mgr. 112. gr. gþl. S byggði á því að umrætt ákvæði ætti ekki við þar sem hann var ekki 

framkvæmdastjóri félagsins. Umrætt ákvæði gjaldþrotalaga væri undantekningarregla sem 

bæri að túlka þröngt. Ekki mætti túlka það svo rúmt að það næði til allra starfsmanna sem 

bæru starfsheitið framkvæmdastjóri. Skýra yrði orðið framkvæmdastjóri út frá félagarétti 

og túlka það í samræmi við 68. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995. Skýrt væri hver væri 

framkvæmdastjóri og bæri ábyrgð samkvæmt hlutafélagalögum. Þess fyrir utan væri 

ekkert að finna í samþykktum hlutafélagsins B sem benti til þess að hann væri 

framkvæmdastjóri heldur heyrði hann undir forstjóra B og annaðist ekki daglegan rekstur 

félagsins. 
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Lögmaður þrotabúsins benti á að í frumvarpi með 3. mgr. 112. gr. gjaldþrotalaga sé vísað 

til danskrar fyrirmyndar og því beri að líta til hennar þegar skorið væri úr um það hverjir 

teldust fara með framkvæmdastjórn félags. Í lögfræðiorðabók Lagastofnunar Háskóla 

Íslands sé hugtakið forráðamaður skilgreint sem stjórnandi, yfirmaður eða sá sem ræður 

einhverju. Þar með sé ljóst að framkvæmdastjórn samkvæmt áðurnefndu ákvæði verði 

ekki túlkað þannig að það eigi eingöngu við þann sem titlaður er framkvæmdastjóri í 

hlutafélagalögum og skráður sem slíkur hjá fyrirtækjaskrá. Ákvæðið ætti einnig við 

aðstoðarforstjóra og framkvæmdastjóra annarra sviða og færu oft og tíðum raunverulega 

með vald þess sem væri skráður framkvæmdastjóri í félagi. Einnig yrði að líta til þess 

hvert hafi verið markmið laganna en samkvæmt lagafrumvarpinu var markmiðið að 

fyrirbyggja það að forráðamenn gjaldþrota félaga og menn nákomnir þrotamanni nytu 

forgangsréttar vegna krafna um vinnulauna, launa í uppsagnarfresti og orlofs. Lögmaður 

þrotabúsins benti einnig á það að í skýrslutökum yfir S og fleirum háttsettum 

starfsmönnum B hafi komið fram að S hafi verið æðsti yfirmaður B á Íslandi. Með 

ofantöldum rökum bæri að hafna kröfu S um forgangsrétt í þrotabúið. 

Í niðurstöðu sinni byggði dómarinn á því að S hafi í raun og veru farið með 

framkvæmdastjórn B. Hann hafi stýrt daglegum rekstri félagsins á starfsstöð þess í 

Reykjavík, hann hafi annast frágang á öllum ráðningum starfsmanna á Íslandi sem og haft 

prókúruumboð fyrir B. Umrædd 3. mgr. 112. gr. gþl. yrði ekki skýrð á þann veg að hún 

ætti aðeins við þann sem titlaður er framkvæmdastjóri skv. hlutafélagalögum heldur ætti 

hún einnig við forráðamann félags sem væri raunverulega í yfirmannsstöðu. Í því ljósi var 

forgangsrétti kröfunnar hafnað sbr. 3. mgr. 112. gr. og hún viðurkennd sem almenn krafa 

sbr. 113. gr. gþl. 

Í þessum úrskurði var tekist á um nokkur atriði sem vörðu forgangskröfur. Gera má ráð 

fyrir að talsvert muni reyna á regluna í 3. mgr. 112. gr. gþl. á næstu misserum. 

Samkvæmt úrskurðinum er ljóst að orðalag ákvæðisins verður ekki túlkað þröngt og látið 

eingöngu gilda um titlaðan framkvæmdastjóra í samþykktum félags og hlutafélagaskrá 

heldur verður heildstæðu mati beitt. Þar af leiðandi er oft og tíðum ekki skýrt hverjir falli 

undir það að teljast fara með framkvæmdastjórn félags og verður skiptastjóri að meta það 

í hverju tilviki. Í þessu máli var komist að þeirri niðurstöðu að S hafi verið æðsti 

stjórnandi í höfuðstöðvunum félagsins á Íslandi en ekki var skorið úr um það hverjir fleiri 

innan félagsins ná þarna undir. Má því vænta dómsmála á næstunni þar sem skorið 

verður úr um það hvernig þessu ákvæði verði beitt og hvar mörkin liggja. Eitt af þeim 

atriðum sem þarf að skera úr um er hvort aðeins einn geti talist fara með 

framkvæmdastjórn félags, eða ákvæðið verði túlkað á þann veg að í stórum fyrirtækjum 

geti framkvæmdastjórn verið í hönum ákveðins hóps, t.d. þegar fyrirtæki er skipt í 
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nokkur svið eða deildir sem öll hafa framkvæmdastjóra. Ætti það eðli málsins samkvæmt 

að koma til skoðunar þar sem stórt eignarhaldsfélag getur í raun rekið nokkur sjálfstæð 

fyrirtæki undir sínu nafni.  

6.11. Forgangskröfur á grundvelli laga nr. 161/2002 um 

fjármálafyrirtæki 

Við svokallað bankahrun haustið 2008 var gripið til neyðarráðstafana til að forða 

allsherjar kerfishruni í íslenska banka- og fjármálakerfinu. Þann 7. október 2008 tóku 

gildi lög nr. 125/2008 um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna 

á fjármálamarkaði o.fl., jafnan nefnd neyðarlögin. Þau gáfu framkvæmdavaldinu 

víðtækar heimildir til að takast á við yfirvofandi vanda og var ein af þessum aðgerðum 

fólgin í því að tryggja bankainnstæður á bankareikningum hérlendis. Var það gert með 

því að breyta rótgrónum reglum gjaldþrotaréttarins um skuldaröð við gjaldþrotaskipti. 

Samkvæmt 6. gr. laganna skyldi ákvæðum laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki breytt 

þannig að nýrri málsgrein skyldi bætt við 103. gr. laganna og yrði hún svohljóðandi: 

„Við skipti á búi fjármálafyrirtækis njóta kröfur vegna innstæðna, samkvæmt lögum um 

innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, rétthæðar skv. 1. mgr. 112. gr. laga 

um gjaldþrotaskipti o.fl.“  

Með þessu inngripi var innstæðum á bankareikningum, sem alla jafna nutu rétthæðar sem 

almennar kröfur, sbr. 113. gr. gþl., ýtt framar í réttindaröðinni. Á grundvelli þessara laga 

getur því stofnast til forgangskrafna sem njóta sömu rétthæðar og kröfur skv. 112. gr. gþl. 

Með lögum nr. 44/2009 var umræddri 103. gr. laga nr. 161/2002 breytt á ný og er umrætt 

ákvæði um forgangskröfur  nú að finna í 3. mgr. 102. gr. laganna. Þar er kveðið á um að 

kröfur um innstæður, sbr. lög nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir 

fjárfesta skulu njóta rétthæðar skv. 1. og 2. mgr. 112. gr. gþl.  

Í nýlegum úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur var tekist á um ráðstafanir sem sýnilega 

voru gerðar í kjölfar þessara breyttu reglna þar sem innlán urðu að forgangskröfum: 

  



 

70 

Ú R S K U R Ð U R  

Héraðsdóms Reykjavíkur fimmtudaginn 25. febrúar 2010 í máli nr. X-26/2009: 

Gildi-lífeyrissjóður gegn Straumi-Burðarás fjárfestingarbanka hf.  

Þann 7. október 2008 tóku gildi svokölluð neyðarlög nr. 125/2008 sem kváðu m.a. á um 

að lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 yrði breytt á þann veg að innstæður í 

bönkum myndu njóta forgangsréttar við gjaldþrotaskipti. Í nóvember sama ár gerðu G og 

S með sér samkomulag um að S myndi greiða upp fjögur skuldabréf, samtals að fjárhæð 

2,2 milljarðar króna og leggja fjárhæðirnar inn á innlánsreikninga hjá S sem yrðu bundnir 

til þriggja ára. Umrædd skuldabréf voru ekki á gjalddaga. Í mars 2009 ákvað 

Fjármálaeftirlitið að taka yfir stjórn S og var skilanefnd skipuð í kjölfarið. Í maí 2009 var 

S skipuð slitastjórn sem gaf út innköllun til kröfuhafa og miðaðist frestdagur við 9. mars. 

Í júní 2009 lýsti slitastjórnin því yfir í bréfi til G að umræddum ráðstöfunum skyldi rift á 

grundvelli 134. og 137. gr. gþl. Þessu mótmælti G og krafðist þess að kröfurnar yrðu 

viðurkenndar sem forgangskröfur, enda um innlán að ræða sem nytu forgangsréttar sbr. 3. 

mgr. 102. gr. laga nr. 161/2002, sbr. 112. gr. gþl. 

Í úrskurðinum leit dómarinn til þess að um óvenjulegan greiðslueyri var að ræða þar sem 

engar peningafærslur áttu sér stað heldur hafi umræddu skuldabréfi í raun aðeins verið 

breytt í innlán. Skuldin hafi verið greidd upp fyrr en eðlilegt var sem geti ekki talist 

eðlileg ráðstöfun í ljósi umræddra lagabreytinga. Var því fallist á kröfu S um riftun 

umræddra gerninga á grundvelli 1. mgr. 134. gr. gþl. og var kröfu G um forgangsrétt 

jafnframt hafnað og gefin staða sem almenn krafa sbr. 113. gr. gþl. 

Í málinu var framkvæmdur gjörningur sem augljóslega var lífeyrissjóðnum verulega til 

hagsbóta enda verið að gera almenna kröfu að forgangskröfu gagnvart lánardrottni á 

kostnað annarra kröfuhafa. Reikna má með að reynt verði að rifta flestum gjörningum 

sem þessum á næstu misserum, sérstaklega í ljósi þess að í 4. mgr. 103. gr. laga nr. 

161/2002 er kveðið á um að frestur til að höfða riftunarmál skuli vera 24 mánuðir í stað 6 

mánaða eins og venjulegt er. 
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7. Innihald kröfulýsingar og réttaráhrif vanlýsingar 

Í gjaldþrotalögum er að finna nokkuð nákvæmar útlistanir á því hvernig kröfulýsing þurfi 

að vera úr garði gerð þannig að skiptastjóri geti viðurkennt kröfur á grundvelli hennar. Ef 

kröfu er ekki lýst innan kröfulýsingarfrests fellur hún alla jafna niður en þó er að finna 

nokkrar undantekningar frá því.  

7.1. Gerð kröfulýsingar 

Reglur um það hvernig kröfulýsing skuli vera úr garði gerð er að finna í 117. gr. gþl. 

Samkvæmt 2. mgr. 117. gr. gþl. skal kröfulýsing vera skrifleg og tiltaka allar 

nauðsynlegar upplýsingar, svo sem í þágu hvers kröfugerðin er gerð, hver nákvæm 

upphæð fjárkröfu er og hvar kröfunni er ætlað að vera í skuldaröðinni. Ef um annað en 

fjárkröfu er að ræða skal tiltaka hvers er krafist, svo sem þess að ákveðinn hlutur fáist 

afhentur eða skyldu þrotabús til ákveðinnar athafnar. Þá segir að í kröfulýsingunni skuli 

rekja helstu atvik og málsástæður sem og að vitna til viðeigandi lagaákvæða. Í 3. mgr. 

117. gr. kemur fram að kröfulýsingu skuli fylgja öll helstu sönnunargögn sem kröfur eru 

studdar með. 

Í raun má segja að kröfulýsing þurfi að uppfylla sömu skilyrði og stefna í einkamáli, sbr. 

d-lið 1. mgr. 80. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Þó eru gerðar ýtrari kröfur 

við kröfulýsingu að tvennu leyti. Í fyrsta lagi þarf að tilgreina nákvæmlega fjárhæð kröfu 

og sundurgreina alla liði og dugir þar ekki að krefjast dráttarvaxta án þess að reikna þá út 

eins og venjulega er gert í stefnu í einkamáli. Í öðru lagi þarf að tiltaka í kröfulýsingu 

hvar ætlast sé til að krafan lendi í kröfuröðinni. Þannig er nauðsynlegt að skilja á milli 

forgangskröfu annars vegar og svo kröfu um vexti sem féllu til eftir frestsdag og krafist 

er sem eftirstæðrar kröfu sbr. 114. gr. gþl.
53

 

7.2 Kröfulýsingarfrestur og réttaráhrif kröfulýsingar 

Samkvæmt 2. mgr. 85. gr. gþl. er almenna reglan sú að kröfulýsingarfrestur er tveir 

mánuðir. Við sérstakar aðstæður má skiptastjóri ákveða lengri frest, allt frá þremur og 

upp í sex mánuði. Upphaf frestsins miðast alltaf við fyrri birtingu innköllunar.  

Kröfulýsingu skal beina til skiptastjóra þrotabúsins, sbr. 4. tl. 1. mgr. 85. gr. gþl. og skal 

skiptastjóri staðfesta móttöku hennar sé þess óskað, sbr. 4. mgr. 117. gr. gþl. Þegar krafa 

hefur borist skiptastjóra hefur það sömu réttaráhrif og ef dómsmál hefði verið höfðað á 
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þeirri stundu, sbr. 6. mgr. 117. gr. gþl. Þetta þýðir að tímamark kröfulýsingar getur rofið 

fyrningarfrest og sker einnig úr um það hvort kröfu hafi verið lýst á réttum tíma, ekki 

ósvipað og því sem við á þegar dómsmál er höfðað innan lögmælts málshöfðunarfrests.
54

 

7.3. Undantekningartilvik þar sem ekki er þörf á að lýsa kröfu fyrir 

skiptastjóra 

Samkvæmt 1. mgr. 117. gr. þarf ekki að lýsa kröfu sérstaklega ef dómsmál hefur þegar 

verið höfðað á grundvelli 116. gr. gþl. Alla jafna er óheimilt að höfða dómsmál gegn 

þrotabúi nema það sé sérstaklega heimilað í lögum eða um sakamál er að ræða sbr. 1. 

mgr. 116. gr. gþl. Í 2. mgr. segir að halda megi áfram dómsmáli sem hafi verið höfðað 

áður en úrskurðað var um gjaldþrotaskipti og dómur hafi ekki verið kveðinn upp og 

stefnandi tilkynnir það til skiptastjóra. Í 3. mgr. 116. gr. eru reglur sem heimila kröfu um 

nauðungarsölu á eign þrotabús að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

7.4 Áhrif vanlýsingar og undantekningar frá reglunni um að krafa nái 

ekki fram sé henni ekki lýst innan kröfulýsingarfrests 

Ef kröfu er ekki lýst innan kröfulýsingarfrests er meginreglan sú að hún fellur niður og krafan 

glatast, sbr. 1. mgr. 118. gr. gþl. Á því eru nokkrar undantekningar sem nú verða taldar upp. 

7.4.1. Kröfu lýst áður en boðað er til skiptafundar og kröfuhafar samþykkja að 

krafan komist að 

Í 1. tl. 1. mgr. 118. gr. segir að mögulegt sé að koma að kröfu eftir kröfulýsingarfrest ef 

a) kröfunni er lýst áður en boðað hafi verið til skiptafundar þar sem lagt verður fram 

frumvarp til úthlutunar og b) krafan er samþykkt hjá a.m.k. ¾ hluta kröfuhafa sem 

myndu verða af greiðslum vegna kröfunnar. Samþykki ¾ kröfuhafa þarf bæði að nást 

samkvæmt höfðatölu og fjárhæðum krafnanna. 

7.4.2. Kröfuhafinn búsettur erlendis 

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 118. gr. er mögulegt að koma fram kröfu ef kröfuhafinn er 

búsettur erlendis. Það er þó háð tveim skilyrðum sem eru: a) að kröfuhafinn hafi ekki 

vitað af gjaldþrotaskiptunum né að honum hafi mátt vera kunnugt um þau og b) að 

kröfunni sé lýst áður en boðað er til skiptafundar um frumvarp til úthlutunar og að henni 

sé lýst án ástæðulausra tafa.  
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7.4.3. Krafan notuð til skuldajafnaðar við þrotabúið 

Samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 118. gr. gþl. er mögulegt að koma kröfu fram til skuldajafnaðar 

við kröfu þrotabúsins ef skilyrðum 100. gr. gþl. er fullnægt. Þetta gæti komið til ef 

þrotabúið höfðar mál eftir lok kröfulýsingarfrests. Stefndi í málinu gæti krafist 

skuldajafnaðar með gagnkröfu á grundvelli 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 

einkamála, jafnvel þó gagnkröfunni hafi ekki verið lýst í þrotabúið.
55

 Þessi staða gæti til 

dæmis komið upp ef einhver lætur hjá líða að lýsa kröfum í eignalaust bú þar sem sýnt 

þyki að það þjóni engum tilgangi þar sem engar kröfur fáist greiddar. Ef þrotabúið krefur 

hann síðar getur krafan hins vegar komið að gagni til skuldajafnaðar og er þá ekki of 

seint að koma henni fram.  

7.4.4. Kröfur á grundvelli eignarréttar 

Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 118. gr. ná kröfur sértökumanna, sem byggðar eru á 109. gr. 

gjaldþrotalaga, alltaf fram og eru þar ekki sett nein skilyrði um tímamark eða hvort búið 

er að boða til skiptafundar um úthlutun. Þó verður að sjálfsögðu að lýsa kröfunni á 

meðan þrotabúið er ennþá til og skiptum ekki lokið.
56

 

7.4.5. Búskröfur skv. 1.–3. tl. 110. gr. gþl. 

Samkvæmt 5. tl. 118. gr. gþl. geta þessar kröfur náð fram að ganga sé þeim lýst án óþarfa 

tafa og áður en boðað er til skiptafundar vegna frumvarps til úthlutunar.  

7.4.6. Krafa sem er tilkomin vegna riftunar þrotabús 

Samkvæmt 6. tl. 118. gr. gþl. er hægt að koma að kröfum sem urðu í kjölfar riftunar 

þrotabús sbr. 143. gr. gþl. og kröfunni er lýst án ástæðulausra tafa fyrir boðun 

skiptafundar til úthlutunar. 

7.4.7 Áhrif vanlýsingar gagnvart öðrum en þrotabúinu 

Ljóst er samkvæmt 1. mgr. 118. gr. gþl. að vanlýsingaráhrif eru þau að kröfuhafi tapar 

kröfu sinni gagnvart þrotabúinu. Greinin sker þó ekkert úr um það hvernig skuli fara með 

önnur réttindi kröfuhafa, svo sem vegna ábyrgðar þriðja manns fyrir þrotabúið. Slíkt 

ræðst á öðrum réttarreglum en fram koma í gjaldþrotalögum.
57
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8. Framkvæmd gjaldþrotaskipta og verklag skiptastjóra eftir lok 

kröfulýsingarfrests 

Í þessum kafla er fjallað um framkvæmd gjaldþrotaskipta frá því að frestur til að lýsa 

kröfum í þrotabúið rennur út. Á þessum tímapunkti getur skiptastjóri fyrst gert sér 

almennilega grein fyrir því hversu háar kröfurnar eru í búið og hverjir muni fá greitt upp í 

kröfur sínar.  

Þegar þarna er komið sögu er skiptastjóri yfirleitt búinn að átta sig nokkurn veginn á því 

hvort til séu einhverjar eignir í þrotabúinu. Séu mjög litlar eða engar eignir til í 

þrotabúinu getur skiptunum verið því sem næst lokið á þessum tímapunkti, líkt og rakið 

er í kafla 8.4.2. Umfjöllunin sem hér kemur á eftir miðast við að til séu einhverjar eignir í 

búinu sem verði úthlutað til kröfuhafa. 

8.1  Kröfuskrá 

8.1.1 Gerð skrár um lýstar kröfur 

Þegar kröfulýsingarfresti er lokið skal skiptastjóri tafarlaust útbúa skrá um þær kröfur 

sem lýst var í búið, sbr. 1. mgr. 119. gr. gþl. Í skránni skulu koma fram þær kröfur sem 

lýst var í búið og geta nánari upplýsinga um þær, svo sem varðandi tilurð kröfunnar, 

fjárhæð hennar og hvaða rétthæðar krafist var í skuldaröð. Í kröfuskránni skal samhliða 

koma fram sjálfstæð afstaða skiptastjóra til kröfunnar, þ.e. hvort hann viðurkenni hana að 

öllu leyti, að hluta, viðurkenni hana á öðrum stað í skuldaröð eða hafni henni alfarið. Í 

lokamálslið ákvæðisins kemur þó fram að í þegar skiptastjóri telur fullvíst að krafan 

muni ekki fást greidd að neinu leyti sé honum heimilt að taka ekki afstöðu til hennar.  

Með þeim orðum ákvæðisins að hann skuli taka sjálfstæða afstöðu til krafnanna er verið 

að vísa til þess að skiptastjóri sjálfur er einn bær til þess að leggja mat á kröfurnar. Því 

getur hann ekki leitað eftir viðhorfum og afstöðu annarra, t.d. með því að leggja 

álitaefnið fyrir til afgreiðslu á skiptafundi með lánardrottnum. Skiptastjóri er einn bær til 

þess að viðurkenna kröfur á hendur þrotabúi eða dómstólar í þeim tilvikum þegar 

ágreiningsmálum er vísað þangað til úrlausnar.
58
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8.1.2 Aðgerðir skiptastjóra vegna krafna sem hann viðurkennir ekki 

Í þeim tilvikum þegar skiptastjóri viðurkennir ekki kröfur nákvæmlega eins og þeim var 

lýst skal hann tilkynna afstöðu sína til viðkomandi kröfuhafa a.m.k. viku fyrir skiptafund 

þar sem fjallað er um lýstar kröfur sbr. 2. mgr. 119. gr. gþl. Skiptastjóri skal senda 

tilkynninguna á sannanlegan hátt og geta þess sérstaklega hvaða réttaráhrif það muni hafa 

skv. 3. mgr. 120. gr. gþl. verði afstöðu skiptastjóra ekki mótmælt á skiptafundinum.  

8.1.3. Aðgangur að kröfuskrá 

Þeir sem lýst hafa kröfum í þrotabúið hafa rétt á að skoða eintak kröfuskrár og skal 

skiptastjóri hafa eintak af henni tiltækt á skrifstofu sinni a.m.k. viku fyrir skiptafund, sbr. 

3. mgr. 119. gr. gþl. Komi fram krafa um að fá afrit af kröfuskránni er skiptastjóra skylt 

að verða við því en getur þó krafist greiðslu kostnaðar við gerð eintaksins. Réttur til 

aðgangs að kröfuskrá nær einnig til þrotamannsins sjálfs eða forráðamanna hins 

gjaldþrota félags eða stofnunar. Aðrir skulu ekki hafa aðgang að skránni nema 

skiptastjóri telji að þeir hafi lögvarinna hagsmuna að gæta.  

8.2 Skiptafundur um lýstar kröfur 

Strax við innköllun er boðað til skiptafundar þar sem fjallað er um kröfuskrá, sbr. 5. tl. 1. 

mgr. 85. gr. Samkvæmt ákvæðinu verður að halda fundinn innan mánaðar frá lokum 

kröfulýsingarfrests og skal koma fram í tilkynningunni hvar og hvenær hann verði 

haldinn. Réttur til fundarsóknar er tiltekinn í 2. mgr. 120 gr. gþl. og þar vísað beint til 

ákvæða 125. gr. gþl. 

8.2.1. Framkvæmd skiptafundar 

Framkvæmd þessa skiptafundar er samkvæmt því sem almennt gerist á skiptafundum, 

sbr. 3. og 4. mgr. 79. gr. gþl. Skiptafundur um kröfuskrár er þó frábrugðinn að því leyti 

að umfjöllunarefni hans er fyrirfram ákveðið í lögum og eiga ákvæði 126.–128. gr. 

sjaldnast við varðandi ákvarðanatöku þar sem umfjöllunarefni fundarins er kröfur sem 

lýst var í búið og afstaða skiptastjóra til þeirra.
59

 

Í upphafi fundar skal skiptastjóri leggja fram kröfuskrá og kröfulýsingar ásamt mótmælum 

sem hugsanlega hafa borist sbr. 2. mgr. 120 gr. gþl. Að svo búnu skal skiptastjóri svara 

fyrirspurnum fundarmanna um einstakar kröfur sé þess er óskað, svo sem varðandi efni 

þeirra, ástæður fyrir afstöðu skiptastjóra og mótmæli sem fram eru komin. 
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Ef kröfuhafi sættir sig ekki við afstöðu skiptastjóra til krafna skal hann hafa uppi 

mótmæli á þessum skiptafundi, sbr. 1. mgr. 120. gr. gþl. Einnig getur hann haft uppi 

mótmæli bréflega svo framarlega sem bréfið berst skiptastjóra eigi síðar en á umræddum 

skiptafundi. Samkvæmt ákvæðinu er kröfuhafa ekki einungis heimilt að mótmæla afstöðu 

skiptastjóra vegna sinnar eigin kröfu því hann getur mótmælt viðurkenningu skiptastjóra 

á kröfum annarra kröfuhafa. Er það háð því skilyrði að viðurkenning þeirrar kröfu hafi 

áhrif á hagsmuni hans, þ.e. að hann muni fá minna úthlutað úr búinu fyrir vikið.  

Í 1. mgr. 120. gr. segir að ef engin mótmæli koma fram vegna afstöðu skiptastjóra til krafna 

teljist afstaða viðkomandi vegna skiptanna vera samþykki, sbr. 3. mgr. 120. gr. gþl.  

8.2.2. Meðhöndlun ágreiningsmála sem upp koma vegna kröfuskrár 

Komi upp mótmæli við kröfuskrá á skiptafundi skal skiptastjóri leitast við að kalla saman 

þá aðila sem málið varðar og jafna ágreininginn, sbr. 2. mgr. 120. gr. gþl. Ef viðkomandi 

aðilar eru ekki viðstaddir skal skiptastjóri boða þá á sérstakan fund þar sem leitast er við 

að jafna ágreininginn. Ef sá fundur ber ekki árangur skal skiptastjóri leita til héraðsdóms 

til að fá leyst úr ágreiningsefninu sbr. 171. gr. gþl. 

8.2.3. Meðhöndlun kröfu sem berst eftir lok kröfulýsingarfrests 

Í þeim tilvikum þegar kröfu er lýst eftir lok kröfulýsingarfrests skal skiptastjóri taka afstöðu 

til kröfunnar eins fljótt og auðið er, sbr. 121. gr. gþl. Í kjölfarið skal hann boða til sérstaks 

skiptafundar þar sem fjallað er um afstöðu hans til kröfunnar. Framkvæmd þess fundar er 

með sama hætti og fram kemur í 120. gr. gþl., þ.e.a.s. um rétt og þörf til að mótmæla afstöðu 

skiptastjóra og um réttaráhrif þess að afstöðu skiptastjóra sé ekki mótmælt. 

8.3 Úthlutun eigna úr þrotabúi  

8.3.1. Fyrirframgreiðsla upp í viðurkenndar kröfur 

Í 156. gr. gþl. kemur fram að skiptastjóri skuli eins fljótt og auðið er greiða út þær kröfur 

sem hafa verið viðurkenndar og fást greiddar að fullu. Gæta skal að því að ef ágreiningur 

er um einhverjar kröfur sem njóta sömu stöðu í skuldaröð skuli halda eftir fjárhæð er 

nemur kröfunni sem skal greidd ef krafan verður viðurkennd. Í 2. mgr. 156. gr. segir að 

þegar lokið er greiðslu krafna sem fást greiddar að fullu, sbr. 1. mgr. skuli greiða upp í 

kröfur sem næstar koma í skuldaröð í samræmi við væntanlega úthlutun. Þar skal einnig 

gæta að því að halda eftir fjárhæðum krafna sem ágreiningur er um hvort fáist greiddar. 
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Samkvæmt þessu skal skiptastjóri strax hefjast handa við að greiða kröfuhöfum úr 

þrotabúinu þegar ljóst verður hvaða kröfur hafa verið viðurkenndar og nokkuð ljóslega 

liggur fyrir hvað muni falla til hvers og eins kröfuhafa. Þetta getur skiptastjóri gert nánast 

um leið og skiptafundi um kröfuskrá lýkur, enda segir í 3. mgr. 120 gr. að ef ekki koma 

fram mótmæli við einstakar kröfur á þeim fundi teljist kröfurnar endanlega samþykktar.  

Með þessari reglu er skiptastjóra gert að greiða fyrirfram til kröfuhafa úr búinu áður en 

endanleg úthlutunargerð liggur fyrir. Það er skynsamlegt þar sem þó nokkur tími getur 

liðið þar til endanleg úthlutunargerð liggur fyrir og hefur verið samþykkt. Langur tími 

getur farið í dómsmál þar sem skorið er úr um tilvist eða réttindaröð ákveðinna krafna. 

Skiptastjóra ber að fylgja þessum fyrirmælum nánast undantekningarlaust, nema e.t.v. í 

tilvikum þar sem fyrirséð er að skammur tími muni líða fram að úthlutunargerð.
60

 

8.3.2. Frumvarp til úthlutunar 

Samkvæmt 158. gr. gþl. skal skiptastjóri gera frumvarp til úthlutunar þegar flest 

ágreiningsmál hafa verið útkljáð, flestum eignum verið komið í verð og kröfur 

innheimtar. Skiptastjóra er heimilt, skv. 1. mgr. 157. gr. gþl. að ljúka skiptum þó svo að 

uppi kunni að vera dómsmál eða önnur ágreiningsefni óútkljáð sem allt eins víst er að 

ekki verði útkljáð í bráð. Í þeim tilvikum skal við skiptin haldið eftir fjárhæð til greiðslu 

þeirra krafna fari svo að þær verði viðurkenndar í skuldaröð. Samkvæmt 2. mgr. 157. gr. 

gildir það sama ef þrotabúið á í málaferlum eða öðru þess háttar sem vænta má að leiði til 

þess að fjármunir falli til búsins. Skal við skiptin taka mið af því að halda eftir fé til að 

standa straum af kostnaði vegna þessa. Fari svo að fjármunir renni í kjölfarið til búsins 

skal taka skiptin upp að nýju sbr. 164. gr. gþl. 

Í 158. gr. gþl. er talið upp í fjórum töluliðum hvað þurfi að koma fram í frumvarpi til 

úthlutunar: 

1. Yfirlit yfir eignir búsins þar sem sundurliðað er hvað fékkst fyrir einstaka muni, 

innheimtur af kröfum, vexti af eignum o.s.frv. 

2. Yfirlit yfir kostnað af skiptunum. Þar á eftir skal tilgreina upphæðir sem greiddar 

voru fyrirfram til kröfuhafa á grundvelli 1. mgr. 156. gþl. 

3. Yfirlit yfir eignir sem haldið er eftir vegna óútkljáðra mála sbr. 157. gr. og eignir 

sem ekki koma til skipta að sinni. 
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4. Tilgreina hversu mikið hver kröfuhafi mun fá greitt, þ.e.a.s. ef hann honum hefur 

ekki verið greitt af fullu. Tilgreina hversu mikið þeir sem fá ekki greitt að fullu 

hafa þegar fengið greitt fyrirfram sbr. 2. mgr. 156. gr. gþl.  

Í 2. mgr. 158. gr. gþl. er að finna reglu sem segir að skiptastjóri geti við úthlutun ákveðið 

að taka ekkert tillit til krafna sem lítið muni fást greitt upp í en að þessar kröfur skuli þó 

taldar upp í frumvarpinu. 

8.3.3. Skiptafundur um frumvarp til úthlutunar 

Skiptafund um frumvarp til úthlutunar þarf að auglýsa í Lögbirtingarblaði með minnst 

tveggja vikna fyrirvara, sbr. 1. mgr. 159 gr. gþl. Frumvarpið skal liggja fyrir til sýnis á 

skrifstofu skiptastjóra minnst tveim vikum fyrir fundinn. 

Í 160. gr. gþl. er rakið hvernig skiptafundurinn fer fram. Má í stuttu máli segja að hann 

fari að mörgu leyti fram á svipaðan hátt og skiptafundur um kröfuskrá. Skv. 1. mgr. 160 

gr. gþl. leggur skiptastjóri fram frumvarpið og veitir upplýsingar um það ef fundarmenn 

óska þess. Í 3.–5. mgr. gþl. er fjallað um aðgerðir skiptastjóra ef fram koma mótmæli við 

frumvarpið. Í framkvæmd eru mótmæli á þessum tímapunkti sjaldgæf enda búið að útkljá 

flest ágreiningsefni á fyrri stigum þannig að þau eru orðin bindandi.
61

 Ef ekki koma fram 

mótmæli við frumvarpið á fundinum telst það endanlega samþykkt sbr. 2. mgr. 160. gr. 

Skal skiptastjóri þá rita á frumvarpið að það hafi verið samþykkt sem úthlutunargerð úr 

búinu og gjaldþrotaskiptunum sé lokið. 

8.4. Lok gjaldþrotaskipta 

8.4.1. Lok gjaldþrotaskipta með úthlutun 

Samkvæmt 2. mgr. 160. gr. gþl. telst frumvarpið samþykkt ef ekki koma fram mótmæli við því 

og skal skiptastjóri þá rita á frumvarpið að það teljist vera samþykkt sem úthlutunargerð úr 

búinu og gjaldþrotaskiptunum sé lokið. Í kjölfarið greiðir skiptastjóri án tafar þær kröfur sem 

ógreiddar eru samkvæmt úthlutunargerðinni, sbr. 1. mgr. 161. gr. gþl. 

Skiptastjóri skal tilkynna skriflega til héraðsdómara að gjaldþrotaskiptum sé lokið og láta fylgja 

með endurrit fundargerðar af skiptafundi þar sem skiptum var lokið auk úthlutunargerðar úr 

búinu, sbr. 1. mgr. 162. gr. gþl. Auk þess skal skiptastjóri birta auglýsingu um lok skiptana í 

Lögbirtingarblaðinu, sbr. 2. mgr. 162. gr. gþl. Í auglýsingunni skulu koma fram upplýsingar 
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um þrotamanninn, hversu mikið kröfuhafar fengu greitt upp í kröfur sínar og hversu há fjárhæð 

krafna fékkst ekki greidd úr þrotabúinu.  

8.4.2. Lok gjaldþrotaskipta án þess að til úthlutunar komi 

Í ljósi þess hvert viðfangsefni ritgerðarinnar er hefur að framan verið rakið ferli 

gjaldþrotaskipta í þeim tilvikum þegar til eru eignir í búinu umfram skiptakostnað þannig 

að til úthlutunar komi. Endalok gjaldþrotaskipta eru þó ekki alltaf á þessa leið enda getur 

þeim lokið á þrjá mismunandi vegu án þess að það komi til úthlutunar.  

Í fyrsta lagi getur gjaldþrotaskiptum lokið með því að gerður er nauðasamningur, sbr. 1. 

mgr. 154. gr. gþl. Í öðru lagi getur gjaldþrotaskiptum lokið með því þrotamaðurinn 

framvísi yfirlýsingum frá öllum kröfuhöfum þess efnis að þeir afturkalli kröfurnar, eða 

þá að þrotamaður færir sönnur á að kröfurnar séu fallnar niður, sbr. 2. mgr. 154. gr. gþl. Í 

þriðja lagi getur skiptum lokið þannig að þrotabúið er eignalaust, sbr. 155. gr. gþl. Er í 

greininni miðað við að ekki séu til eignir til að greiða neitt umfram kröfur sértökumanna, 

sbr. 109. gr. gþl., kröfur vegna kostaðar við útför sbr. 1. mgr. 110. gr. og kostnað af 

búskiptum sbr. 2. mgr. 110. gr. gþl. Í greininni segir að skiptastjóri geti haldið áfram 

skiptum ef hann telur að endurheimta megi verðmæti með málshöfðun eða öðrum 

aðgerðum og einhverjir lánardrottna eða sá sem ber ábyrgð á greiðslu skiptakostnaðar 

ábyrgist að standa straum af kostnaði við þær aðgerðir.  

Ekki verður farið nánar í nákvæm endalok í ofangreindum tilvikum en þeim lýkur alla 

jafna fljótlega eftir lok kröfulýsingarfrests og er tilkynnt skriflega til héraðsdómara og 

auglýst í Lögbirtingarblaði líkt og rakið hefur verið í umfjölluninni að framan.  

8.5. Endurupptaka skipta 

Eins og fyrr sagði er hægt að ljúka gjaldþrotaskiptum án þess að öll ágreiningsmál er 

varða kröfur í búið hafi verið leidd til lykta sbr. 157. gr. gþl. Í 2. mgr. 163. gr. gþl. kemur 

fram hvernig skuli haga málum þegar endanleg úrlausn um kröfu í búið liggur fyrir 

hendi. Skal þá skiptastjóri taka skiptin upp og greiða kröfuna ef málalokin voru á þá leið, 

eða ráðstafa þeim á grundvelli 164. gr. gþl. ef eitthvað stendur eftir. 

Samkvæmt 1. mgr. 164. gr. gþl. skal skiptastjóri taka upp skipti þegar búinu falla til 

eignir sem ekki var hægt að ráðstafa úr því við skiptin. Skiptastjóri skal gera frumvarp til 

viðbótarúthlutunar og haga málum líkt og fram kemur í 158.–162. gr. gþl. Í greininni 

segir að skiptastjóri skuli að jafnaði gera þetta án tafar en þó má hann bíða með það ef 
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fleiri heimtur eigna eru í augsýn og hagstæðara að úthluta þeim öllum í einu lagi. Ef um 

er að ræða óverulega fjárhæð má skiptastjóri ljúka skiptum með því að greiða hana í 

ríkissjóð en það skal þó auglýst samkvæmt ákvæðum 162. gr. gþl. Í 2. mgr. 164. gr. gþl. 

segir að sömu reglur og að framan gildi ef skyndilega kemur fram einhver eign sem hefði 

átt að renna til þrotabúsins við gjaldþrotaskiptin.  

Í 165. gr. er tekið fram að gjaldþrotaskipti verði ekki tekin upp að nýju undir neinum 

öðrum kringumstæðum nema þeim sem að framan var rakið í 163. og 164. gr. gþl.  

8.6. Nokkur atriði við skiptastjórn sem varða forgangskröfur 

sérstaklega 

Þar sem ritgerðin fjallar um forgangskröfur er rétt að koma að lokum inn á atriði sem 

hafa ekki verið algerlega verið á hreinu varðandi það hvernig skiptastjóri skuli haga 

málum er varða staðgreiðslu skatta og tryggingagjald.  

8.6.1. Meðferð skiptastjóra á staðgreiðslu skatta af launakröfum sem fást 

greiddar sem forgangskröfur 

Þegar skiptastjóri greiðir úr þrotabúi forgangskröfur vegna launa vaknar sú spurning hver 

skuli vera ábyrgur fyrir staðgreiðslu skatta, sbr. 7. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu 

opinberra gjalda. Þann 17. apríl árið 2000 sendi Ríkisskattstjóri út ákvarðandi bréf er 

fjallaði um þetta atriði. Í bréfinu kom fram að ekki væri rétt sú túlkun sem kæmi fram í 

bókinni Handbók um gjaldþrotaskipti o.fl. frá árinu 1992 sem segði að rétt væri að 

krefjast einungis „nettólauna“, þ.e. launa að frádregnum sköttum og launatengdum 

gjöldum. Hið rétta væri að kröfuhafinn krefðist „brúttólauna“ því að annars yrði hann 

krafinn um skatt af nettófjárhæðinni sem hann fékk greidda og yrði fyrir fjárhagslegu 

tjóni af þeim sökum.  

Í bréfinu kom einnig fram að þrotabúið hefði stöðu launagreiðanda í skilningi 

framangreindra laga og bæri skiptastjóra að halda eftir staðgreiðslu skatta og skila inn til 

ríkissjóðs, sbr. 15. og 16. gr. sömu laga. Í þeim tilvikum sem forgangskrafan væri greidd 

til Ábyrgðarsjóðs launa tæki sá aðili við þessum skyldum.
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Þessi túlkun Markúsar á því hvernig beri að lýsa kröfu um laun í þrotabú kemur einnig 

fram í grein hans um Skuldaröðina frá árinu 1988.
 63

  Að mati höfundar þá er þetta eitt af 

mjög fáum tilfellum þar sem Markús virðist misreikna í skrifum sínum. Undirritaður á 

erfitt með að skilja rökin á bak við túlkun Markúsar þar sem ljóst er að launamaður þarf 

alltaf að greiða skatt af þeim peningum sem honum tekst að innheimta úr þrotabúi. Það 

hlýtur því alltaf að vera rétt að lýsa kröfu til heildarlauna.  

8.6.2. Greiðsla tryggingagjalds við greiðslu forgangskrafna vegna launa 

Þó svo að skiptastjóra beri að halda eftir staðgreiðslu skatta er honum ekki gert að standa 

skil á tryggingagjaldi vegna launakrafna úr þrotabúinu. Í kjölfar fyrirspurnar um þetta 

álitaefni skrifaði ríkisskattstjóri bréf þann 27. júní 2002 þar sem kemur fram að 

tryggingagjald sé eðlisólíkt staðgreiðslu skatta. Staðgreiðsla opinberra gjalda sé 

bráðabirgðagreiðsla á sköttum sem launamanni ber að greiða á meðan tryggingagjald sé 

skattur á launagreiðandann sjálfan. Krafa um tryggingagjald stofnast um leið og 

launakrafa stofnast og er það í verkahring innheimtumanns ríkissjóðs að lýsa kröfum í 

þrotabúið vegna tryggingagjalda hafi þau ekki verið greidd. Slíkar kröfur fari í 

skuldaröðina sem almennar kröfur sbr. 113. gr. gþl.
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9. Niðurstöður 

Nú verða raktar helstu niðurstöður ritgerðarinnar. Fyrst voru rakin upphaf 

gjaldþrotaskipta og helstu réttarreglur sem gilda í því sambandi. Kröfur falla í gjalddaga 

við það tímamark sem dómari úrskurðar að bú skuli tekið til gjaldþrotaskipta. Á þeim 

tímapunkti verður til nýr lögaðili, þrotabú, sem yfirtekur nánast allar eignir, skuldir og 

réttindi þrotamannsins. Skiptastjóri er skipaður til að fara með hagsmuni búsins og skal 

hann láta birta innköllun eins fljótt og auðið er þar sem skorað er á lánadrottna og aðra 

sem telja sig eiga einhvers konar kröfur á hendur búinu að gefa sig fram. Allir kröfuhafar 

verða að lýsa kröfum í búið innan kröfulýsingarfrests sem jafnan er tveir mánuðir því ef 

það er ekki gert kemur til svokallaðra vanlýsingaráhrifa sem þýða nánast alltaf að krafan 

tapast. Þetta voru helstu grundvallaratriði varðandi upphaf skipta og verður nú farið í 

aðalefni ritgerðarinnar sem er forgangskröfur í þrotabú. 

Í fimmta kafla ritgerðarinnar var fjallað um rétthæð krafna við gjaldþrotaskipti og stöðu 

forgangskrafna gagnvart öðrum kröfum í þrotabúið. Í byrjun kaflans var fjallað um inntak 

reglnanna um forgangskröfur og hvernig þær hafa mótast og þróast í gegnum tíðina. Við  

gildistöku laga nr. 3/1878 um skipti dánarbúum, félagsbúum o.fl. tóku gildi fyrstu reglurnar 

um innbyrðis rétthæð kröfuhafa við búskipti. Þessar reglur voru grundvallaðar á dönskum 

réttarreglum og héldust nánast óbreyttar í nærri heila öld. Endurskoðun laganna fór ekki fram 

fyrr en á áttunda áratug síðustu aldar en þá var búið að endurskoða sömu löggjöf í Danmörku 

og Noregi og fylgdi Ísland hinum Norðurlandaþjóðunum í þeirri réttarþróun. Við 

endurskoðun laganna má sjá breyttar áherslur í takt við þjóðfélagsbreytingar. Ekki þótti 

lengur sjálfsagt að ríkisvaldið nyti forgangs krafna umfram aðra kröfuhafa við 

gjaldþrotaskipti og var forgangsréttur skattakrafna því afnumin. Þetta verða að teljast einna 

mestu breytingarnar sem orðið hafa á þessum lagareglum í gegnum tíðina. Við 

endurskoðunina var stuðlað að því að einfalda löggjöfina meðal annars með því að fækka 

forgangskröfum og voru því felld út ýmis forgangsréttarákvæði sem ekki taldist lengur 

grundvöllur fyrir að nytu forgangsréttar, s.s. kröfur vegna sjúkrahjálpar og kröfu vegna leigu. 

Forgangsréttur vinnulaunakrafna virtist þó alltaf hljóta betri og betri hljómgrunn og var staða 

þeirra í íslenskri löggjöf styrkt jafnt og þétt. Sú réttarþróun hefur vafalaust verið í takt við 

aukin réttindi launafólks á þessum árum.  

Með endurskoðun laganna árið 1974 var veðkröfum einnig komið á réttan stað en sumar 

þeirra höfðu verið undanskildar þeim rétti sem forgangskröfur njóta í dag. Var það m.a. 
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byggt á úreltum sjónarmiðum um að réttur til tryggingar með töku sjálfsvörsluveðs 

myndi hafa í för með sér misnotkun á forgangsákvæðum ákvæðanna. Þessi sjónarmið 

voru ekki talin eiga við á áttunda áratugnum og þessar kröfur ásamt kröfum um lögveð 

komið í hóp annarra veðréttinda. 

Með annarri endurskoðun lagana sbr. lög nr. 23/1979 var enn aukið við möguleika 

launafólks með því að lengja það tímamark sem forgangsrétturinn náði úr sex mánuðum í 

18. Þessar breytingar lýsa vel þjóðfélagsaðstæðum á þessum tíma þar sem launafólk var 

almennt að fá aukin réttindi frekar en hitt.  

Upp frá þessum tímapunkti má segja að forgangskröfum hafi ekki tekið neinum 

stórkostlegum breytingum efnislega séð. Segja má að reglurnar hafi verið að mótast í 

byrjun níunda áratugarins og sú réttarþróun komið fram í grein Markúsar 

Sigurbjörnssonar um Skuldaröðina frá árinu 1988. Er það niðurstaða þessarar ritgerðar að 

sú grein hefur staðist tímans tönn að langflestu leyti. 

Við gildistöku laga nr. 21/1991 var kveðið á um nokkrar breytingar, þar á eina sem 

talsvert reynir á sem er 3. mgr. 112. gr. þar sem fram kemur að stjórnendur félaga og 

menn nákomnir þrotamanni njóti ekki forgangsréttar við gjaldþrotaskipti. Segja má að 

þessi regla sé í mótun í Íslenskum í rétti þar sem fjölda gjaldþrota hefur fjölgað mikið 

undanfarið. Þar sem umrædd regla byggir á danskri fyrirmynd var litið í danska dóma og 

fræðirit varðandi túlkun á þessari reglu. Er niðurstaða þeirrar skoðunar sú að reglan eigi 

ekki bara við þá sem titlaður stjórnendur hjá félaginu heldur gerður að líta heildstætt til 

þess hver fór raunverulega með stjórn félagsins. Voru raktir dómar úr danskri 

framkvæmd þar sem maður sem ekki var titlaður framkvæmdastjóri var talinn fara með 

framkvæmdarstjórn félags og síðan annar dómur þar sem maður sem titlaður var 

framkvæmdarstjóri í fyrirtæki fékk forgangsrétt kröfur þar sem hann var ekki talinn fara 

með stjórn félagsins í raun. Verður því ávallt að meta stöðu starfsmannsins heildstætt 

meðal annars út frá því hvert inntak starfsins er, hvort hann lúti stjórn einhvers, hvort 

hann hafi mannaforráð, hvort hann sé prókúruhafi félags, og hvort hann teljist fara með 

daglega umsjá fyrirtækisins. Í nýlegum úrskurði héraðsdóms er meðal annars að rakin 

þessi sjónarmið sem ég taldi fram að ofan og var niðurstaða málsins í takt við það. 

Í ritgerðinni var gerð grein fyrir nokkrum reglum vinnuréttarins sem snerta réttarsamband 

starfsmanns og atvinnurekanda. Við þá skoðun rak höfundur augun í nýlegan dóm 
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Hæstaréttar þar sem skorið var úr um hvort starfsmaður sem ekki var gert að vinna út 

uppsagnarfrest skyldi fá greitt álag ofan á samningsbundin laun sín. Varð það niðurstaða 

meirihluta Hæstaréttar að ríkar kröfur þyrfti að gera til atvinnurekanda þannig að skýrt 

yrði tekið fram í samkomulagi um starfslok hvernig greiðslum skuli háttað. Undirritaður 

var ekki sammála því hvernig komist var að niðurstöðu í því máli enda vandséð að 

starfsmaður öðlist rétt til aukinna launagreiðslna við það að vera leystur undan 

vinnuskyldu. Miða beri við þau starfskjör sem viðkomandi hefði fengið miðað við að 

hann hefði unnið áfram á umsömdum kjörum út uppsagnarfrestinn. 
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10. Lokaorð 

Þegar lagt var upp við rannsókn á viðfangsefni þessarar ritgerðar var alls ekki hægt að sjá 

fyrir hver yrðu helstu álitamálin. Gerði höfundur greinarinnar í upphafi ráð fyrir að mest 

yrði fjallað um bónusa og kaupréttarsamninga við gjaldþrot gömlu bankanna en sú varð 

ekki raunin. Við skoðun á þeim álitaefnum kom í ljós að nánast enginn vafi var á að 

kaupréttarsamningar teljist ekki laun í skilningi vinnuréttarins og var á endanum ekki 

einu sinni fjallað um það álitaefni. Fjallað var um kaupauka og reifaður ítarlega nýlegur 

úrskurður héraðsdóms sem virðist ekki benda til þess að kaupaukar verið meðhöndlaðir 

öðru vísi en sem laun eða annað endurgjald fyrir vinnu. Þó er of snemmt að segja til um 

þar sem málið hefur ekki komið til úrlausnar fyrir Hæstarétti enn sem komið er. 

Aðal álitaefni varð hins vegar hvernig skyldi túlka ákvæði 3. mgr. 112. gr. um 

stjórnendur félags og ýmislegt sem kemur að túlkun vinnusambands svo sem við 

uppsögn starfsmanns. Sannast því hið fornkveðna að ekki enda allar ferðir á þann veg 

sem lagt er upp með í upphafi. Það verður að segjast eins og er að rannsókn á 

fjölmörgum réttarreglum sem tengjast gjaldþrotarétti og vinnurétti hafa verið mjög 

skemmtilegar og lærdómsríkar. Eitt af markmiðum með skrifum þessarar ritgerðar var að 

auka hagnýta þekkingu og fá góða innsýn í mikilvæg réttarsvið sem eru að þróast ört 

þessa dagana. Telur höfundur að það markmið hafi náðst og rúmlega það enda hefur 

vinnan við skrif þessarar ritgerðar aukið þekkingu hans svo um munar. 
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