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Vísað er til bréfs allsherjamefndar Alþingis 8. desember 2004 þar sem leitað var 
umsagnar réttarfamendar um frumvarp til laga um breyting á lögum um meðferð 
opinberra mála, nr. 19/1991, og lögum um aðför, nr. 90/1989. Réttarfarsnefnd gerir 
ekki athugasemdir við I. kafla frumvarpsins sem hefur að geyma tillögur um 
breytingar á lögum um meðferð opinberra mála, en í þeim hluta frumvarpsins hefur 
verið tekið tillit til ábendinga, sem nefndin veitti við samningu þess. Hér verður því 
eingöngu fjallað um II. kafla frumvarpsins, þar sem lagðar eru til breytingar á lögum 
um aðfor, en nánar tiltekið eru þar gerðar um breytingar á reglum sem gilda um 
árangurslaus íjárnám.

1. Aður en tjallað verður efnislega um II. kafla frumvarpsins er ástæða til að gera 
nokkra grein fyrir aðdraganda gildandi reglna um árangurslaus fjámám. Lög um aðför 
nr. 90/1989 fólu í sér það nýmæli að lögfestar voru reglur um skilyrði fyrir því að 
fjámámi yrði lokið án árangurs. Annars vegar lúta þessi skilyrði að því að fjámámi 
verður yfirleitt ekki lokið án árangurs nema gerðarþoli eða málsvari hans hafí verið 
staddur við gerðina, sbr. 62. gr. laganna. Hins vegar er í 63. gr. laganna mælt fyrir um 
að gerð verði ekki lokið án árangurs ef gerðarþoli bendir á eign, sem að nokkru gæti 
nægt til tryggingar, nema staðreynt hafí verið með virðingu að hún nægi ekki til 
fullrar tryggingar. í almennum athugasemdum með frumvarpi, sem varð að lögum nr. 
90/1989, var vikið að því að reglur eldri aðfararlaga útilokuðu ekki að fjámámi væri 
lokið án árangurs þótt gerðarþoli hefði ekki verið við gerðina eða einhver honum 
nákominn. Þannig hafði gerðarbeiðandi við tilteknar aðstæður í hendi sér hvort 
málalok yrðu með þeim hætti og gat skortur á vitneskju um hag gerðarþola haft í för 
með sér að gerð yrði lokið án árangurs, þótt hann kynni að eiga ríflegar eignir til 
tryggingar viðkomandi kröfu. Um þetta segir síðan svo í athugasemdunum: „Þessi 
aðstaða getur reynst stórlega skaðleg fyrir gerðarþola, þar sem árangurslaus aðför 
getur meðal annars haft gífurlegt tjón íför með sér fyrir lánstraust manna, en að auki 
er í lögum kveðið á um ýmis vanefndaúrrœði, sem mönnum bjóðast í viðskiptum, e f  
árangurslaus aðför hefur verið gerð hjá viðsemjanda þeirra. A f  þessum sökum eru 
lagðar til reglur í 8. kafla laganna um sérstök skílyrði fyrir því, að jjárnámi verði 
lokið án árangurs, og er með þessum hætti leitast við að vernda stöðu gerðarþola í 
þessum efhum. “ Með frumvarpi því sem hér er til umsagnar er lagt til að unnt verði 
að kröfu gerðarbeiðanda að ljúka fjámámi án árangurs þótt enginn sé viðstaddur af 
hálfu gerðarþola. Sú tillaga gengur gegn framangreindum röksemdum sem búa að 
baki 8. kafla laga nr. 90/1989.

2. Auk þess sem árangurslaust ljárnám er til þess fallið að skaða lánstraust 
gerðarþola getur slík gerð haft þau réttaráhrif að bú hans megi taka til 
gjaldþrotaskipta, sbr. 1. tölulið 2. mgr. 65. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 
21/1991. Einnig getur árangurslaust fjámám haft þau áhrif að gerðarbeiðandi afskrifí



kröfu sína á grundvelli yfirlýsingar gerðarþola um eignaleysi við fjámám. Sama getur 
einnig átt við um aðra kröfiihafa. Meðal annars af þeim sökum að árangurslaus gerð 
getur hafit áhrif út fyrir raðir aðiia að gerðinni hefur verið talið að sýslumaður verði af 
sjálfsdáðum að kanna hvort fullnægt sé iagaskilyrðum til að ljúka gerð á þann hátt. I 
þeim efnum verður því ekki eingöngu byggt á yfirlýsingum og málatilbúnaði aðila að 
gerðinni.

3. Samkvæmt 62. gr. nr. 90/1989 er heimilt að ljúka gerð án árangurs án þess að 
nokkur sé viðstaddur gerðina af hálfu gerðarþola ef hvorki tekst að hafa uppi á honum 
né neinum sem getur tekið málstað hans. Áður en gerð verður lokið á þann hátt verður 
að hafa verið reynt til þrautar að ná til gerðarþola, eftir atvikum með aðstoð lögreglu, 
sbr. 3. mgr. 24. gr. laganna. Ef gerð er lokið sem árangurslausri á þessum grundvelli 
hefur verið talið að hún geti ekki orðið grundvöllur gjaldþrotaskipta á búi skuldara, 
sbr. til dæmis dóm Hæstaréttar í dómasafni 1995, bls. 2758. í frumvarpinu er gert ráð 
fyrir því að þetta verði óbreytt þannig að rýmri heimild til þess að ljúka gerð sem 
árangurslausri án þess að mætt sé af hálfu gerðarþola leiði ekki til rýmkunar á heimild 
til að taka bú hans til gjaldþrotaskipta. Virðist því miðað við að gerðarbeiðandi geti 
sætt sig við að innheimtuferlinu ljúki með árangurslausu fjámámi án þess að nokkrar 
upplýsingar hafi komið fram við fjárnámið aðrar en að gerðarbeiðandi sjálfúr viti ekki 
um neinar eignir gerðarþola til að gera fjámám í. Vissulega eru gjaldþrotaskipti 
ástæðulaus ef fyrir liggur að skuldari eigi engar eignir og ekkert bendir til að 
óeðlilegar ráðstafanir hafi átt sér stað sem nauðsynlegt sé að rifta undir 
gjaldþrotaskiptum á grundvelli XX. kafla laga nr. 21/1991. í þeim tilvikum ætti því að 
vera fullnægjandi fyrir kröfuhafa að afskrifa kröfu sína á grundvelli árangurslauss 
fjámáms þar sem gerðarþoli hefur lýst yfir eignaleysi. Hins vegar verður að draga í 
efa að kröfuhafar muni almennt láta nægja að ljúka tilraunum til innheimtu kröfu án 
þess að nokkrar upplýsingar hafi komið fram um eignir gerðarþola. Má því gera ráð 
fyrir að aðrir kröfuhafa gerðarþola láti ekki við svo búið standa þótt gerð hjá skuldara 
hafi lokið að kröfu einhvers gerðarbeiðanda án áreiðanlegra upplýsinga um eignaleysi 
gerðarþola. Einnig er athugunarefni hvort skattayfirvöld eða ríkisendurskoðun fallist á 
afskrift kröfu á þessum grundvelli við skattskil eða innheimtu opinberra gjalda. Er því 
hugsanlegt að aðfararbeiðnum gæti fjölgað ef frumvarpið verður að lögum.

4. Af ummælum í athugasemdum við 8. gr. frumvarpsins verður ráðið að tillögur 
um breytingar á lögum nr. 90/1989 eigi að ráða bót á vanda sem hefur skapast þar sem 
mikill fjöldi gerðarþola mætir ekki hjá sýslumanni við fjámám þrátt fyrir að hafa 
fengið boðun lögum samkvæmt. Er þá ekki unnt að ljúka fjámámi nema 
gerðarbeiðandi búi yfir upplýsingum um eignir gerðarþola. Má gera ráð fyrir að þessi 
vandi sé mestur hjá embætti sýslumannsins í Reykjavík en í öðrum umdæmum eru 
sýslumenn jafhframt lögreglustjórar og hafa því yfir að ráða lögregluliði þannig að 
hægara er um vik að tryggja greiða meðferð aðfararbeiðna. Því vaknar sú spuming 
hvort ástæða sé til að gera breytingar, sem eru til þess fallnar að draga út réttaröryggi 
gerðarþola við fjámám, þótt vandi hafi skapast hjá einu eða fáum embættum við 
meðferð aðfararbeiðna. Gæti verið nær að grípa til sérstakra úrræða við einstök 
sýslumannsembætti fremur en að gera grundvallarbreytingar á skipan mála af þessu 
tilefni.

5. Verði rýmkaðar heimildir til að gera árangurslaust Ijámám án þess að mætt sé 
við gerðina af hálfu gerðarþola, eins og lagt er til í frumvarpinu, er hætt við að það 
aðhald hverfi sem þó er fyrir hendi að gildandi lögum. Verður engan veginn séð að



rök geti staðið til þess að álykta megi að fjarvera gerðarþola bendi eindregið til að 
hann sé eignalaus. I öllu falli verður ekki jafnað saman annars vegar þögn gerðarþola 
vegna fjarveru og hins vegar að hann mæti hjá sýslumanni og veiti nauðsynlegar 
upplýsingar að viðlagðri refsiábyrgð. Á heildina litið er því hætt við að frumvarpið 
gangi gegn hagsmunum þeirra sem eiga ógreidda kröfu og þurfa að knýja á um 
fullnustu hennar með tiltækum úrræðum.

6. Ef frumvarpið verður að lögum má líta svo á að til verði tvær tegundir af 
árangurslausu fjámámi. Annars vegar fjámám þar sem fram hafa komið viðhlítandi 
upplýsingar um eignaleysi gerðarþola og hins vegar fjámám þar sem ekki hefur annað 
komið fram en að gerðarbeiðandi viti ekki um neinar eignir sem unnt er að gera 
Ijámám í. Verður að telja bagalegt fyrir viðskiptalífið ef lánveitendur og kröfuhafar 
geta aðeins dregið mjög takmarkaðar ályktanir af því að fjámámi hafi verið lokið án 
árangurs hjá gerðarþola nema með þvi að kanna sérstaklega hvemig hafi verið staðið 
að aðfarargerð og hvort eitthvað hafi komið fram um eignastöðu gerðarþola við 
fjárnámið. Má jafnvel gera ráð fyrir að misskilnings muni gæta um þýðingu 
árangurslauss fjámáms þannig að kröfuhafi aðhafist ekkert vegna árangurslausrar 
gerðar sem ekki er byggjandi á eða að teknar verði viðskiptaákvarðanir á jafn 
ótraustum grundvelli.

7. Ástæða er til að vekja sérstaka athygli á 7. gr. frumvarpsins en þar er lagt til að 
gerðarþola verði í boðun til fjámáms kynnt hvaða afleiðingar það geti haft í för með 
sér ef hann sinnir ekki boðun. Hér er væntanlega átt við að fram komi að hann megi 
búast við að gerðinni verði lokið án árangurs að honum fjarverandi. Telja verður með 
öllu óþarft að benda gerðarþola á þetta ef lögfest verður heimild til að ljúka gerð á 
þessum grundvelli. Verður varla annað séð en að með þessu sé verið að vekja sérstaka 
athygli gerðarþola á því að honum sé vítalaust að virða boðun sýslumanns að vettugi. 
Má jafnvel líta svo á að þetta þjóni þeim eina tilgangi að draga fyrirfram úr líkum á 
því að fullnusta fáist við aðför.

8. Með hliðsjón af því sem hér hefúr verið rakið leggst réttarfarsnefnd gegn því 
að gerðar verði þær breytingar á lögum 90/1989 sem lagðar eru til í frumvarpinu. Þess 
í stað telur nefndin rétt að kannað verði hvort ekki sé unnt efla aðstoð lögreglu þannig 
að meðferð aðfararbeiðna verði skilvirkari. Þótt nokkuð átak þyrfti fyrst í stað til að 
koma þessu í viðunandi horf má gera ráð fyrir að úr álaginu dragi fljótt þegar það 
spyrst að ekki verður liðið að boðun sýslumanns sé að engu höfð.
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