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Reykjavík, 25. janúar 2005.

Umsögn Laganefndar Lögmannafélags íslands um frumvarp til laga um breyt- 
ingu á lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991, og lögum um aðför nr. 
90/1989, 131. löggjafarþing 2004-2005. -  Þskj. 337-309. mál.

Laganefiid Lögmannafélags íslands hefur haft ofangreint frumvarp til skoðunar og 
lætur í té eftirfarandi umsögn. Laganefnd gerir tvær athugasemdir við firumvarpið.

I. kafli, breyting á lögum um meðferð opinberra mála (oml.)

4. gr. sbr. 3. mgr. 1. gr.

Breyting sú sem lögð er í frumvarpinu leiðir til þess að lagt er á lögmenn sem veij- 
endur að birta dómfellda dóm um sekt eða upptöku eigna, mæti skjólstæðingar þeirra 
ekki við dómsuppsögu. Laganefhd getur ekki fallist á að 20. gr. oml. verði breytt með 
þessum hætti. Myndi þessi breyting og fela í sér að lagt yrði á lögmann að taka 
ákvörðun um áfrýjun dóms án samráðs við dómfellda, nái hann ekki til hans. Þá verð- 
ur ekki séð að gert sé ráð fyrir slíkri framlengingu verjendastarfs í lögum um meðferð 
opinberra mála, en þóknun veijanda er ákvörðuð í dómi og störfum hans lýkur þá, 
nema máli sé álrýjað.

Skiptir engu máli að mati laganefndar, þó hér sé aðeins um dóma að ræða þar sem 
ákærða er ekki gerð önnur viðurlög en sekt eða upptaka eigna. Ekki skal hér frekar en 
endranær samsama lögmann skjólstæðingi sínum.

II. kafli, breyting á lögum um aðför nr. 90/1989 

8. gr.

í ákvæðinu er lögð til heimild til að unnt verði að ljúka fjámámi án árangurs á starfs- 
stofii sýslumanns, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, þó gerðarþoli mæti ekki til 
gerðarinnar.

Frumvarpið ráðgerir þannig undantekningu frá meginreglunni í 62. gr. laga nr. 
90/1989 um aðför. Með lögfestingu ákvæðisins á sínum tíma voru verulegar hömlur 
lagðar á að upplýsingaskortur geti leitt þess að fjámámi verði lokið án árangurs. 
Koma þau málalok samkvæmt núgildandi lögum að jafnaði aðeins til greina að náðst 
hafi í gerðarþola eða málsvara hans. Rökin fyrir reglunni á sínum tíma voru þau að 
slík málalok gæfu ekki endilega rétta mynd af eignastöðu gerðarþola og slík aðstaða 
gæti verið stórskaðleg fyrir hann.



í framkvæmd hefur þetta valdið sívaxandi erfiðleikum, einkum hin síðari ár, með upp- 
söfnun íjámámsbeiðna þar sem gerðarþoli mætir ekki og ekki er vitað um eignir, sem 
að mati laganefiidar skýrist einkum af skorti á fjárveitingum. Á þetta ástand fyrst og 
fremst við embætti sýslumanns í Reykjavík.

í úttekt Vinnumálastofhunar, sem gerð var í sept.-nóv. 2004 fyrir Ábyrgðarsjóð launa, 
kemur fram (bls. 12) að þrotabú koma mjög seint til skipta og “illa gengur fyrir kröfu- 
hafa að koma fyrirtækjum í þrot”. Vísar skýrsluhöfundur til þess mats lögmanna að 
meginástæða þess sé að sýslumannsembættið í Reykjavík sé ekki nógu skilvirkt. Segir 
í álitsgerðinni að í lögum sé gert ráð fyrir að ferlið frá fjámámsbeiðni til gjaldþrota- 
skipta taki nokkrar vikur en það taki í reynd oft marga mánuði að fá árangurslaust 
fjámám, og stundum ár eða lengri tima. Þetta bjóði uppá að menn komist undan og 
búin komi seint til gjaldþrotaskipta, sem sé slæmt, þar sem með þessu vinnist tími til 
að skjóta eignum undan og stundum hafi riftunarfrestir liðið. Fyrirtækin fari á “kenni- 
töluflakk” á meðan svifaseint kerfið bregðist ekki við.

Laganefnd virðist sem frumvarpshöfundar hafi aðeins haft annað af framangreindum 
vandmálum við framkvæmd laganna í huga við samningu frumvarf>sins. Markmið 
þess virðist einskorðað við það að ljúka fjámámsbeiðnum, en ekki að takast á við 
þann vanda sem fylgir því að svo erfitt er að koma frarn gjaldþrotaskiptum á fjölda 
búa, með öllu því tjóni fyrir kröfuhafa, ríkissjóð og samfélagið í heild sem það hefur í 
för með sér.

Laganefnd er sammála því að leysa þarf úr því vandamáli sem flöskuhálsinn við af- 
greiðslu aðfararbeiðna er, einkum við embætti sýslumannsins í Reykjavík. Gera má 
það með auknum fjárveitingum, svo sem bent hefur verið á (Álitsgerð Vinnumála- 
stofnunar, bls. 15). Bendir laganefnd á að gerðarbeiðendur greiða allháar fjárhæðir í 
aðfarargjald samkvæmt lögum um aukatekjur ríkissjóðs, hlutfall af kröfu sinni, þegar 
þeir leggja inn beiðni sína um aðför.

Ákveði löggjafmn að fara þá leið að heimila árangurslaust fjámám í auknum mæli, án 
viðveru gerðarþola telur laganefiid að nauðsynlegt sé annars vegar að tryggja að hags- 
munir gerðarþola séu ekki fyrir borð bomir, sbr. það sem áður sagði um forsendur nú- 
gildandi ákvæða, og hins vegar að það verði eftir sem áður skýrt að meginreglan sé að 
gerðarþoli sé viðstaddur hina árangurslausu gerð. Nauðsynlegt er þá um leið að leysa 
úr leið úr hinum hluta vandans; því hve búin koma seint til gjaldþrotaskipta eins og 
áður var lýst.

Rétt er að taka fram að orðalag frumvarpsgreinarinnar, yrði frumvarpið óbreytt að 
lögum, tæki að mati laganefhdar alls ekki af skarið um það að fjámám samkvæmt 
hinni nýju málsgrein gæti ekki orðið grandvöllur gjaldþrotaskipta. Glöggt er þó að 
þessu ganga frumvarpshöfundar út frá, sbr. lokamálslið athugasemda með 8. gr. Laga- 
nefiid telur ofsagt í þessari athugasemd og er ósammála því að lögskýring eða for- 
dæmi leiði til þess að hin ráðgerða 2. mgr. 62. gr. aðfararlaga gæti ekki verið gmnd- 
völlur gjaldþrotaskipta. Segir þannig í 1. tl. 2. mgr. 65. gr. 21/1991 um gjaldþrota- 
skipti að árangurslaus gerð sé grundvöllur kröfu um gjaldþrotaskipti, ef ekki er ástæða 
til að ætla að hún gefi ranga mynd af fjárhag gerðarþola. Þá er í 1. mgr. 65. gr. 
gjaldþrotaskiptalaga að finna heimild til að krefjast skipta hafi skuldari strokið af 
landi brott og ætla megi að það sé sökum skulda, enda megi telja að hætta sé á að 
dráttur á gjaldþrotaskiptum geti bakað lánardrottnum tjón. í dómi Hæstaréttar sem 
birtur er í dómasafni réttarins frá árinu 1995 á bls. 2758, er komist að þeirri



niðurstöðu að þar sem af aðfarargerð verði ekkert ráðið um ijárhag skuldara, sem ekki 
mætti til gerðarinnar, sé full ástæða til að ætla að hún gefi ranga mynd að fjárhag 
hans. Ljóst er samkvæmt þessari túlkun að töluvert þarf til að sýna fram á að slík gerð 
gefi ekki ranga mynd af fjárhag skuldara, en laganefnd telur þó ljóst að slíkt sé sönn- 
unaratriði og bendir auk þess á að í umræddum dómi var ekki fjallað um áðumefiida 
heimild í 1. mgr. 65. gr., þar sem málsástæða á ákvæðinu byggð komst ekki að í mál- 
inu. Samkvæmt framangreindu er nú í undantekningartilvikum unnt að krefjast gjald- 
þrotaskipta þó gerðarþoli hafi ekki mætt við gerð sem lokið er án árangurs. Ætti það 
að mati laganefndar einnig við um fyrirhugaða 2. mgr. 62. gr. aðfarðarlaga.

Eigi að velja þá leið sem frumvarpshöfundar leggja til, leggur laganefnd til að um- 
ræddri frumvarpsgrein verði breytt á þann veg að tekið sé af skarið um að árangurs- 
laust fjámám samkvæmt hinni nýju málsgrein geti orðið grundvöllur kröfu um gjald- 
þrotaskipti. Hagsmunir gerðarþola em að mati laganefiidar nægilega tryggðir með 
skilyrðunum sem nefnd em í frumvarpinu fyrir þvi að ljúka gerð án árangurs sé gerð- 
arþoli ekki við hana staddur og með þvi að úrræði gerðarþola við meðferð kröfu um 
gjaldþrotaskipti em þannig að hann getur ævinlega komið að upplýsingum um fjárhag 
sinn og afstýrt þannig skiptum.

Laganefnd hefur ekki aðrar athugasemdir við frumvarpið.

F.h. laganefndar Lögmannafélags íslands

Jóhannes Rúnar Jóhannsson, hrl., formaður.


