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Subject: ábending - frumvarp um breytingar á barnalögum 

Ágætu viðtakendur.

Erindi þetta varðar tiltekið atriði í framkomnu frumvarpi að breytingum að barnalögum, þingskjal 328 
, 290. mál á 140 iöggjafarþingi. Ég sé að málið er á dagskrá þingsins í dag.

Athugasemd mín varðar 2. mgr. 22. gr. frumvarpsins:

22. gr.

49. gr. laganna orðast svo:
Gera má flámám fyrir dagsektum samkvæmt kröfit þess sem tálmað er að njöta 

umgengnisréttar og renna þær í ríkissjóð.
Kröfu skal beint til sýslumanns sem sér um að beina greiðsluáskorun til gerðarþola. Ef 

gerðarþoli lætur ekki af tálmunum sendir sýslumaður aðfararbeiðni til héraðsdóms. Að 
fenginni áritun héraðsdómara ákveður sýslumaðursvo fljótt sem verða má hvar og hvenær 
flámám fari fram og tilkynnir gerðarbeiðanda og gerðarþola um ákvörðun sína. Ekki verður af 
flámámi nema gerðarbeiðandi sé sjálfur viðstaddur gerðina.

Ákvæði þetta gildir einnig um aðrar fullnustugerðir eftir því sem við á.
Um meðferð máls og framkvæmd fullnustugerða samkvæmt þessari grein gilda að öðru 

leyti ákvæði aðfararlaga eða laga um viðeigandi fullnustugerðir.
Ekki skal greiða gjald í ríkissjóð eða kostnað vegna meðferðar kröfu samkvæmt þessari 

grein.

Nú er það svo að einu tiifeliin þar sem sýslumenn senda frá sér beiðnir um fjárnám er vegna 
innheimtu sinnar sem innheimtumaður ríkissjóðs. Það er gert með prentskipun úr sérstöku kerfi, s.k. 
T8R (Tekjubókhald ríkissjóðs). Útprentunin er aðfararbeiðnin og hún er síðan send ásamt sundurliðun 
gjaldanna til aðfarardeildar, bæði í pappírsforminu og einnig er málið búið til í málaskrá 
aðfarardeildar með rafrænni sendingu þess úrTBR. Lykilpunkturinn er þessi; það er ekkert annað 
innheimtukerfi til staðar! Sýslumannsembættin hafa m.ö.o. ekkert annað kerfi til að halda utan um 
innheimtu slíkra utanaðkomandi dagsektarkröfur sambærilegt við Innheimtukerfi lögmanna.

Því spyr ég; hvernig hefur nefnd sú, sem samd frumvarp þetta, hugsað sér að sýslumenn útbúi þessar 
fjárnámsbeiðnir? Á kannski að kaupa 24 eintök af innheimtukerfi lögmanna, með tilheyrandi 
kostnaði fyrir ríkissjóð? Eða á þetta að innheimtast af Innheimtumiðstöð sekta á Blönduósi og á þá 
að skllja orðið „sýslumaður" í frumvarpinu svo að þar sé átt við embætti Sýslumannsins á Blönduósi?

Önnur spurning sem vaknar er þessi; hver hefur forræði kröfunnar um dagsektir? Þarna er sagt í 
lokamálslið greinarinnar: .. Ekki verður af ijámámi nema gerðarbeiðandi sé sjálfur viðstaddur
gerðina.“.

Á að skilja það orðalag sem svo að forræði kröfunnar sé þá hjá þeim aðila sem umgengnisréttar 
nýtur? Eða er hér verið að árétta reglu 1. mgr. 23. gr. aðfararlaga nr. 90/1989, þannig að Ijóst sé að 
undantekningarregla 2. mgr. 23. gr. aðfararlaga eigi ekki við (og á þá innheimtufulltrúi viðkomandi
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embættis að mæta)? Hvert er svigrúm sýslumanns til að semja um kröfuna fram til þess að fjárnám 
fer fram? Hver fer svo með kröfuna eftir að fjárnám fer fram? Hver á að sjá um að þinglýsa henni á 
eign ef fjárnám hefur verið gert í einhverri eign gerðarþola? Hver sér um að senda inn uppboðsbeiðni 
vegna hennar? Hver gætir þess að lýsa henni með kröfulýsingu í uppboð eða þrotabú gerðarþola ef 
því er að skipta? Er það sýslumaður í því umdæmi þar sem krafan kom fyrst fram, er það 
Innheimtumiðstöð sekta (sbr. að ofan), eða er það sá aðiii sem umgengnisréttar nýtur?

Þá vil ég benda á að í frumvarpinu er talað um sýslumann. Eitt embætti, Sýslumaðurinn í Reykjavík, 
er ekki innheimtumaður rikissjóðs hvað varðar opinber gjöld í sínu umdæmi. Það er sérstakt 
embætti; Tollstjórinn í Reykjavík, sem gerir það. Hver mun annast þessa innheimtu í hans umdæmi?

Þriðja spurningin/ábendingin er um greiðsluáskorun skv. reglum aðfararlaga áður en beiðni um aðför 
fyrir dómi? Ég geri ráð fyrir, fyrst ekki er gert ráð fyrir að breyta aðfararlögum samhliða þessari 
lagabreytingu, að sá sem gerir aðfararbeiðnina þurfi að passa upp á að senda út og láta birta 
greiðsluáskorun skv. 7. gr. aðfararlaga nr. 90/1989, sbr. 6. t l . 1. mgr. 1. gr. sömu laga.

Fjórða spurningin/ábendingin snýr að því að í frumvarpinu virðist ekki gert ráð fyrir því að gerðar 
verði breytingar á núgildandi 7. mgr. 48. gr. barnalaga um dagsektir varðandi fyrningarfrest. Gott og 
vel, það er auðvitað hægt að hafa hlutina þannig. En hvernig hugsar nefndin sér þá að innheimta 
dagsektanna verði í þeim tilfellum þegar gerðarþoli á eign? Núverandi fyrningarfrestur er aðeins 1 ár 
frá uppkvaðningu úrskurðar um dagsektir. Síðan þarf aðili að senda inn til sýslumanns kröfu um 
fjárnám fyrir dagsektunum, sýslumaður þarf að senda út og láta birta greiðsluáskorun skv. 7. gr. 
aðfararlaga nr 90/1989, sbr. 6. t l . 1. mgr. 1. gr. sömu laga, sýslumaður þarf að senda aðfararbeiðni til 
héraðsdóms, þar þarf að taka málið fyrir og stimpla á beiðnina um aðfararhæfi, svo kemur 
aðfararbeiðnin til fjárnámsdeildar sýslumanns, þar þarf að taka málið fyrir skv. málsmeðferðarreglum 
aðfararlaga (boða gerðarþola og fara í útifjárnám ef boðun tekst ekki), svo er tekið fjárnám í eign, því 
er þinglýst, og svo er send inn uppboðsbeiðnt vegna eignarinnar sem tekið var fjárnám í. Þá geta 
verið liðnir amk tveir og líkiega oftar eitthvað í kringum fjórir til sex mánuðir frá því sýslumaður kvað 
upp úrskurð sinn um dagsektir. Þá eru ekki eftir nema sex til átta mánuðir til uppboðsmeðferðar 
eignarinnar.

Fimmta spurningin tengist þeirri fjórðu, þ.e.a.s. hvernig á með það að fara ef gerðarþoli nær að 
komast í greiðsluskjól hjá Umboðsmanni skuldara eftirað úrskurður um dagsektir hefur verið kveðinn 
upp, en áður en frekari fullnustugerðir fara fram. Ekki virðist gert ráð fyrir því að breyta 3. gr. laga 
101/2010 um greiðsluaðlögun einstaklinga með þessu frumvarpi, sem þýðir að skv. gagnályktun frá f. 
lið 1. mgr. 3. gr. þeirra laga myndu dagsektakröfur falla undir þau lög. Ferlið hjá Umboðsmanni 
skuldara er oftast nær margir mánuðir, jafnvel meira en ár. Hvernig á með fyrningu slíkrar kröfu að 
fara?

Virðingarfyllst.

Jón Einarsson
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