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Umsögn Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur hdl, vegna frumvarps til laga um breytingar 

á lögum um nauðungarsölu, nr. 90/1991 með síðar breytingu (frestun nauðungarsölu), sbr. 

þingskjal merkt 337, 232. mál á yfirstandandi löggjafarþingi.

Sú staða er uppi að kröfuhafar, sérstaklega Drómi hf., virðist vera að fara þá leið að óska 

frekar eftir gjaldþrotaskiptum á búi einstaklinga frekar en að krefjast nauðungarsölu á eignum 

þeirra áður. Með því að haga málum þannig er sú staða uppi að skuldari hefur misst öll forráð 

á búi sínu og getur engum mótbáum hreyft og ekki borið lögmæti gerðarinnar undir dómstóla, 

sbr. 2. mgr. 22. gr. laga um nauðungarsölu.

Skuldara er einnig fyrirmunað að nýta sér heimild í 6. tl. 28. gr. laganna,

„ en við nauðungarsölu á íbúðarhúsnœði, sem gerðarþoli hefur til eigin nota, skuli hann þrátt fyrir þetta njóta 

réttar til að halda notum a f  því í tiltekinn tíma, allt að tó lf mánuði frá  samþykki boðs gegn greiðslu sem rennur 

til kaupanda og svarar að mati sýslumanns til hæfilegrar húsaleigu. “

Eru því allar málsvarnir og þau úrræði sem sett hafa verið í lög um nauðungarsölu slegin úr 

höndum skuldarans.

Þá er það þannig að mjög auðvelt er fyrir kröfuhafa að slá það réttarúrræði sem frumvarpi 

þessu, er ætlað að skapa skuldara til handa, úr höndum hans og mun því ekki nýtast honum. 

Jafnvel þó það séu höfð uppi mótmæli í dómsal við gjaldþrotaskiptabeiðni, þá eru skilyrðin 

þar almennt skýr og dómarar munu ekki fresta eða hafna slíkum úrskurði á grundvelli 

yfirlýsingum stjórnvalda um leiðréttingar nema skýrt lagaákvæði sé til staðar.

Skiptastjóri sem skipaður er yfir búi skuldara, er að vinna fyrir kröfuhafa og alls ekki og á 

engan hátt fyrir skuldara og því mun skiptastjóri aldrei óska eftir neinum þessarra úrræða 

skuldara til handa, enda gengur það skýrt gegn hlutverki hans og mun mögulega skapa honum 

skaðabótaskyldu á verkum sínum. Vegna þessarar skýru skyldu skiptastjóra verður að telja 

það eðlilegt og sanngjarnt að setja í lög ákvæði sem skyldi skiptastjóra til að verða við beiðni 

skuldara um að fresta sölu eða innlausn eignarinnar á nauðungarsölu, frjálsum markaði eða 

með innlausn til veðhafa ef sömu skilyrði eru fyrir hendi og gert er ráð fyrir í frumvarpi þessu.



Má líta á breytingartillögu í þessu sem lagasæmræmisaðgerð og er gerð tillaga þess efnis að 

sett verði inn sambærilegt bráðabirðaákvæði í lög um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991.

Þar sem framhaldssala hefur þegar farið fram á eign, en samþykkisfrestur er ekki liðinn, þá 

verður að lengja samþykkisfrest fram til sama tíma og frumvarpið gerir ráð fyrir. Nú er það 

svo að það er reglugerð um framkvæmd uppboða nr. 572/2010 þar sem auðvelt að breyta 

þannig að samþykkisfrestur sé lengdur, á þeim eignum sem uppboð hefur þegar farið fram.

Þannig gert í Kópavogi þann 13. desember 2013 

Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hdl.


