
Alþingi 
Erindi nr. Þ 140/2675 
komudagur 7.6.2012 

SAMTÖKFJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA
lcdandíc Financial Servíces Association

Reykjavík, 6. júní 2012

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Varðar: Frumvarp um breytingu á innheimtulögum, nr. 95/2008, með síðari breytingum 
(vörslusviptingar innheimtuaðila), 779. mál.

Samtökin gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

Það er athyglisvert að í frumvarpinu er hvergi getið um kaupleigusamninga eða gengistryggð lán eða 
fjármögnunarsamninga berum orðum en samkvæmt ummælum í greinargerð er þó ljóst að það er skyldleiki á 
milli þessa frumvarps og frumvarpsins um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, aðfararlögum og fleiri lögum 
í þingmáli nr. 716.

Vert er að benda á að hugtakanotkun í lögum þarf að vera skýr. Í 1. gr. frumvarpsins er hugtakið vörslusvipting 
notað án þess að leitast sé við að skilgreina hvað átt er við. Skilningur SFF er sá að endurheimta tækja utan réttar 
telst ekki vera vörslusvipting en vörslusvipting er aðfarargerð, framkvæmd af sýslumanni eða í umboði hans. 
Áður en vörslusvipting er heimiluð þarf að afla aðfararhæfs dómsúrskurðar í flestum tilvikum eða staðfestingu á 
aðfararhæfi skuldabréfs eða réttarsáttar, framkvæma fjárnám í lausafé og óska eftir uppboði á veðandlaginu. Í 
tilvikum eignaleigunnar eiga sér engar slíkar aðfarargerðir stað fyrir fullnustu enda er endurheimt eigna almennt 
ekki opinber réttargerð, nema sá aðili sem hafði samningsbundin umráð tækis fullnægi ekki samningsbundinni 
skyldu sinni að skila leigumun aftur til leigusala eða neitar að afhenda tækið af fúsum og frjálsum vilja. Í slíkum 
tilvikum er farið í innsetningargerð sem er önnur réttargerð en vörslusvipting.

Frumvarpinu er ætlað að taka til allra aðila sem hafa samningsbundin umráð lausafjár, hvort heldur er á 
grundvelli kaupsamninga með eignarréttarfyrirvara samkvæmt lögum um nr. 121/1994 um neytendalán eða 
annarra samninga svo sem kaupleigusamninga þó þeirra sé ekki getið berum orðum. Frumvarpinu virðist vera 
ætlað að ógilda ákvæði frjálsra samninga við skuldara án tillits til þess hvort að þeir teljist vera neytendur sem 
falla undir ákvæði laga um neytendalán eða lögaðilar, um heimild eigenda tækja til að endurheimta 
umráð/vörslur lausafjár. Frumvarpið hefur því afturvirk réttaráhrif og skerðir þar af leiðandi rétt aðila samkvæmt 
72. gr. stjórnarskrárinnar og meginregluna um samningafrelsi.

Eins og fram kemur í greinargerð hefur mikið reynt á það frá efnahagshruninu haustið 2008 „að kröfuhafar hafi 
við innheimtu krafna tekið aftur vörslur þeirra muna sem skuldarar hafa gert samning um leigu á“. Þetta og 
réttaróvissa vegna tiltekinna tegunda gengistryggðra eignaleigusamninga kallar að mati SFF á að farið verði 
vandlega yfir þær réttarreglur sem gilda á sviði eignaleigu og þ. á m. kann að vera ástæða til að skoða vandlega 
hvernig rétt er að haga reglum um vörslusviptingar til framtíðar. Hér þarf að hafa í huga að eignaleiga er gömul 
fjármögnunaraðferð sem er viðurkennd á Norðurlöndunum og um alla Evrópu. Um hana gildir sérstök löggjöf í 
mörgum löndum en svo er ekki hér á landi. Atvinnulífið og neytendur sækjast eftir því að nota þessa 
fjármögnunaraðferð því hún er ódýrari og gefur kost á hærra fjármögnunarhlutfalli en ella. Mikilvægt er að 
tryggja að þessi fjármögunarleið verði áfram möguleg hér á landi en ef of stífar reglur eru settar í löggjöf kann 
það að leiða til þess að þessi fjármögnunarleið leggist af. SFF leggía því til að frumvarpið verði ekki lögfest í 
þeirri mynd sem það er en sett verði af stað vinna sérfræðinga sem felur í sér heildarskoðun á lagaumgjörð 
eignaleigu með það að markmiði að þessum málum verði skipað með sem bestum hætti til framtíðar.

Um þessar mundir er mikið álag á dómstóla og embætti sýslumanna og má gera ráð fyrir 6 mánaða 
afgreiðslutíma við öflun dómsúrskurðar og framkvæmd innsetningargerðar. Sá biðtími er í mörgum tilvikum of
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langur fyrir fjármálafyrirtæki til að endurheimta vörslur lausafjármuna t.d. vegna langvarandi vanskila, þegar 
ekki eru greidd lögboðin gjöld og tryggingar af bifreiðum og tækjum eða þegar lausafé liggur undir skemmdum. 
Ef setja á takmarkanir á vörslusviptingar er jafnframt nauðsynlegt að breyta lögum til að koma á hraðvirkara og 
einfaldara fyrirkomulagi á vörslusviptingu hjá sýslumanni eða öðru stjórnvaldi (án atbeina dómstóla). Þetta 
tvennt þarf að haldast í hendur.

Um einstök efnisatriði frumvarpsins gera SFF eftirfarandi athugasemdir:

1. Frumvarpið er ekki skýrt um það atriði hvort afla megi skriflegs samþykkis skuldara á vörslutöku í 
upphaflegum samningi. Gera má ráð fyrir að fjármálafyrirtæki muni halda því fram að þau hafi skriflegt 
samþykki leigutaka í upphaflegum samningum. Þá munu fjármálafyrirtæki í framtíðinni sjálfsagt reyna 
að fá slíkt samþykki með skýrum hætti í upphaflegum samningi. Ef litið verður svo á að upphaflegur 
samningur uppfylli ekki kröfur um skriflegt samþykki hefði 2. gr. frumvarpsins þau áhrif að breyta 
umsömdum rétti fjármálafyrirtækja til að fá umráð/vörslur lausafjár. Ákvæðið hefði þannig afturvirk 
réttaráhrif myndi leiða til fjárhagstjóns fyrir fjármálafyrirtæki. Þau áhrif væru veruleg og myndu leiða 
til fjárhagstjóns fyrir fjármálafyrirtæki.

2. Í 2. gr. segir að liggi samþykki skuldara ekki fyrir verði innheimtuaðili að leita aðfarar eftir reglum 
aðfararlaga. Í athugasemd við 2. gr. er vísað í 78. gr. aðfararlaga. Ákvæði 78. gr. á við þær aðstæður 
þegar “manni er með ólögmætum hætti aftrað að neyta réttinda, sem hann tjáir sig eiga og telur svo ljós, 
að sönnur verði færðar fyrir þeim með gögnum, sem aflað verður”. Með þeim breytingum á 
innheimtulögum sem lagðar eru til með frumvarpinu virðist sem skuldari geti (með því að veita ekki 
skriflegt samþykki) með lögmætum hætti aftrað fjármálafyrirtæki að neyta þeirra samningsbundnu 
réttinda að fá vörslurnar. Því má að draga í efa að skilyrði 78. gr. aðfaralaga eigi við um þessar 
aðstæður. Svo virðist sem breytingin á innheimtulögunum gæti þannig leitt til þess að fjármálafyrirtæki 
geti ekki fengið vörslur lausafjárins á grundvelli aðfaralaga. Þetta gæti leitt til þess að fjármálafyrirtæki 
gæti ekki neytt hins beina eignarréttar sem það á í viðkomandi lausafé. Hér væri þá um að ræða 
ólögmæta skerðingu á eignarréttindum fjármálafyrirtækja.

3. Ákvæðið heimilar ekki vörslusviptingu í aðstæðum þar sem nauðsynlegt er fyrir fjármálafyrirtæki að fá
vörslurnar til að forða skemmdum á lausafénu og öðru afleiddu tjóni. Hér má nefna ýmis dæmi, t.d.
þegar bifreið hefur verið skilin eftir á víðavangi án umhirðu.

4. Orðin “afborganir eða lánskostnað” í 2. gr. benda til þess að kostnaður fjármálafyrirtækis vegna 
trygginga og bifreiðagjalda falli utan ákvæðisins. Nauðsynlegt er að geta framkvæmt vörslsviptingu 
vegna innheimtu slíks kostnaðar og því eðlilegt að hann falli fyrir utan ákvæðið.

5. Ákvæðið myndi leiða til aukinna vanskila þar sem hægt væri að halda umráðum lauss fjár í lengri tíma.
Ákvæðið myndi jafnframt leiða til stóraukins innheimtukostnaðar og afskriftarkostnaðar hjá 
viðkomandi fjármálafyrirtækjum. Fjármálafyritæki myndu taka þennan kostnað inn í verðlagningu á 
viðkomandi þjónustu.

6. Með því að nota orðið „lausafé“ í 2. gr. frumvarpsins er líklega verið að gera ákvæðið of víðtækt. Þá er 
hætta á að það taki til allt of margra hluta. Almennt er lausafé allt annað en fasteignir. Þar með gætu t.d. 
talist vörubirgðir og annað samkvæmt lögum um samningsveð. Einnig er hætta á að sumir 
fjármálagerningar sem bankar eiga veð í gætu einhvern vegin talist lausafé, t.d. eignaskilríki fyrir 
lausafé eða hrávörum.

Virðingarfyllst,

Jóna Björk Guðnadóttir, hdl.
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