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Umsögn sýslumannsins í Keflavík um frumvarp til laga um fjárhagsaðstoð til greiðslu 
tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta, 233. mál lagt fyrir Alþingi á 143. 
iöggjafarþingi 2013-2014.

Vísað er til tölvupósts allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis þann 12. desember 2013 
þar sem óskað var umsagnar um frumvarpið.

Almennt
Að mati sýslumannsins í Keflavík er það markmið frumvarpsins góðra gjalda vert að gera 
einstaklingum, sem eiga í verulegum greiðsluörðugleikum og uppfylla tilgreind skilyrði, það 
fjárhagslega kleift að krefjast gjaldþrotaskipta á búi sínu.

Ekki er gerð athugasemd við það hlutverk sem umboðsmanni skuldara er ætlað samkvæmt 
frumvarpinu, að öðru leyti en því að skiptar skoðanir hljóta að vera á því með hvaða hætti 
fjármögnun laganna erfyrirhuguð.

Að mati sýslumannsins í Keflavík er nauðsynlegt að gera áætlun um það hvernig þeim 
fjármunum er ráðstafað sem ætlað er að fari í verkefnið. Engar hugmyndir eru í frumvarpinu 
um þetta aðrar en þær að ábyrgjast greiðslu lágmarkstryggingar að fjárhæð kr. 250 þús. kr í 
hverju máli. Þá er umhugsunarvert hvort ekki eigi að hafa sólarlagsákvæði í lögum af þessu 
tagi, þannig að frá upphafi verði Ijóst að um tímabundið verkefni er að ræða, sem rennur sitt 
skeið á tilteknum tímapunkti.

Hér væri full ástæða til að skoða fleiri atriði, m.a. hvort hagkvæmt gæti verið að skoða 
breytingar á 75. gr. laga um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991 um hverja megi skipa skiptastjóra.

Vegna þess hversu mikill málafjöldinn er áætlaður, gefur auga leið að hagkvæmni 
stærðarinnar eða sérhæfingarinnar gæti lækkað meðaltalskostnað við hvert mál verulega. A f 
hverju ekki að bjóða skiptastjórnina út? Það gæti einnig reynst hagkvæmara að stofna 
tímabundið embætti sérstaks skiptastjóra, sem mætti auðveldlega vista hjá sýslumönnum.
Leiða má líkur að því að lögmannsstofa sex lögmanna eða embætti sérstaks skiptastjóra með 
sex lögfræðinga að störfum, sem ekki sinntu öðru en skiptastjórn, gæti auðveldlega tekist á 
við þennan málafjölda fyrir mun lægri upphæð en 125 milljónir kr. á ári.

Að mati sýslumannsins í Keflavík er því full ástæða til að flýta sér hægt í gegnum þingið með 
þetta mál og íhuga betur útfærslu þessa frumvarps.
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