
 
 
 
Róttækar tillögur ASÍ í þágu skuldara  
 
ASÍ hefur á annan áratug barist fyrir því að hér á landi verði sett löggjöf um greiðsluaðlögun skulda 
þar sem áherslan verði á skuldarann og fjölskyldu hans en ekki kröfuhafana eins löggjöfin er nú. 
Haustið 2008 setti ASÍ fram tillögur um enn róttækari greiðsluaðlögun og í ársbyrjun 2009 róttækar 
tillögur um hvernig bæta megi réttarstöðu skuldara sem standa nánast réttlausir gagnvart kröfuhöfum 
sem óska fullnustu í eigum þeirra.  Í þessu efni hefur lítið sem ekkert gerst.  
 
Samræmdar reglur banka og lánastofnana um skuldaaðlögun eru góðar svo langt sem þær ná. Þær 
ná bara ekki nógu langt og taka ekki á þeim gífurlega vanda sem þær fjölskyldur eiga í sem hafa 
misst greiðslugetu til lengri tíma vegna atvinnumissis, kauplækkunar,  kaupmáttar- og gengishruns. 
Vandamál þess hóps hrannast á bak við „uppboðsstífluna“ sem hlaðin hefur verið með frestun 
nauðungaruppboða. Róttækra aðgerða er þörf til þess að ekki fari illa þegar stíflan brestur.  
 
Vissulega hafa verið sett ákvæði í gjaldþrotalögin um greiðsluaðlögun en þau ganga allt of skammt, 
eru þung, dýr og kröfuhafamiðuð. ASÍ hefur sett fram ýtarlegar og útfærðar tillögur um 
greiðsluaðlögun sem fela í sér aðferðir til að ná fram verulegri niðurfærslu skulda til þess að mæta 
þeim fjölskyldum sem lent hafa í miklum greiðsluvandræðum vegna hrunsins. Ekkert tillit hefur verið 
tekið til þeirra og dýrmætum tíma sóað í aðgerðir sem litlum árangri hafa náð. Stjórnvöld hafa ítrekað 
lofað bót og betrun. Sl. haust var sett á laggirnar enn ein nefndin til þess að mæta þessum kröfum ASÍ 
en sú nefnd hefur ekki komið saman síðan í október. Langlundargeði launafólks eru takmörk sett og 
tími kominn til þess að stjórnvöld láti hendur standa fram úr ermum.  
 
Til þess að bæta réttarstöðu skuldara, hefur ASÍ einnig lagt til að bannað væri að láta 
nauðungaruppboð eða aðför fara fram til fullnustu á innheimtukostnaði sem lögmenn reikna af 
gjaldfelldum eftirstöðvum lána. Samhliða var lagt til að skuldarar gætu borið ágreining um 
innheimtukostnað undir sýslumann áður nauðungaruppboð eða aðför fer fram í stað þess að gera það 
eftir á. Eftirfarandi dæmi skýrir hvað við er átt.  
 
Dæmi: Höfuðstóll veðskuldar er að eftirstöðvum 40.000.000.- Ógreiddar og gjaldfallnar afborganir eru 
1.200.000.- Innheimtukostnaður skv. hefðbundinni gjaldskrá lögmanns vegna innheimtu af á 
1.200.000.- eru kr. 109.850. – auk virðisaukaskatts meðan kostnaður af innheimtu 40.000.000.- eru 
kr. 1.347.250.- auk virðisaukaskatts. Til viðbótar báðum kröfum reiknast milli 6 og 7 þúsund krónur án 
virðisaukaskatts fyrir hvert bréf og hvert þinghald hjá sýslumanni auk útlagðs kostnaðar eftir því sem 
við á. Ljóst er að verulegir hagsmunir skuldara eru fólgnir í því að takmörk verði sett á ofangreinda 
gjaldtöku. 
 
Einnig var lagt til að einstaklingar sem misstu íbúðarhúsnæði inn í gjaldþrot eða nauðungaruppboð 
fengju tímabundin áframhaldandi afnot af húsnæðinu gegn greiðslu leigu og einnig að 
gjaldþrotalögum yrði breytt þannig að fólk myndi ekki bera ábyrgð út fyrir gröf og dauða á skuldum 
sem ekki fást greiddar við gjaldþrot  líkt og nú er.  
 
Loks var lagt til að innheimtulögum yrði breytt þannig að þau tækju ekki bara til fyrstu stiga 
innheimtunnar heldur einnig þegar lögmenn eru komnir með þær í hendur og krefjast aðfarar, 
nauðungarsölu eða hóta málssókn þ.e. beita réttarfarsúrræðum eins og það heitir í núgildandi 
innheimtulögum. Fullyrða má, að eftir að krafa er gjaldfallin og viðvörunarfrestur liðinn sé skuldari upp 
á náð og miskunn þeirra lögmanna sem kröfuna innheimta kominn, án þess að geta borið hönd fyrir 
höfuð sér. Undir hótun um aðför að skuldara sjálfum, ábyrgðarmönnum hans eða undir hótun um að 



nauðungaruppboð fari fram á eignum hans er samningsstaða hans vonlaus og engra úrræða að leita 
fyrr en viðkomandi aðgerð hefur náð fram að ganga með því tjóni og þeim afleiðingum sem slíkt getur 
haft í för með sér.  
 
Tími er kominn til þess að ríkið beiti valdi sínu í þágu þeirra sem verst hafa farið út úr hruninu og 
þeirra sem í fyrirsjáanlegri framtíð munu þurfa að bera hitann og þungann af endurreisninni en það er 
íslenskt launafólk. 
 
Magnús M. Norðdahl hrl., lögfræðingur ASÍ.  
 
 
Tillögur ASÍ um bætta stöðu skuldara frá 9.1 2009 má lesa hér en tekið skal fram að stjórnvöld komu 
til móts við nokkrar þeirra með lögum 23/2009 en meira þarf til að koma.  
 
 
 
 

Tillaga um breytingar á gjaldþrotalögum nr. 21/1991 
 
Bráðabirgðaákvæði 193. gr. breytist og hljóði svo:  
 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 87. gr. getur skiptastjóri með samþykki veðhafa heimilað skuldara að búa 
áfram í húsnæði í eigu búsins í allt að tólf mánuði. Fyrir þau afnot skal hann greiða leigu sem nemur 
a.m.k. þeim kostnaði sem er af eigninni, en það sem umfram er gengur til greiðslu krafna sem 
tryggðar eru með veði í eigninni. Heimild þessi fellur niður 1. mars 2010, en ákvörðun sem skiptastjóri 
hefur tekið fyrir þann dag stendur til loka þess tíma sem ákveðinn var. 
 
Skv. meginreglu 87.gr. eins og hún er, skal svipta skuldara umráðum eigna sinna og koma þeim í 
verð svo fljótt sem verða má. Með lögum 5.gr. laga nr. 23/2009 var bætt bráðabirgðaákvæði við lögin. 
Ákvæðinu var ætlað að draga úr neikvæðum afleiðingum gjaldþrots á fjölskyldu þrotamanns á þann 
hátt að henni verði ætlaður rúmur tími til þess að aðlaga sig breyttum aðstæðum. Með slíku svigrúmi 
eru líkur á því að minni röskun verði á skólagöngu og félagstengslum barna vegna bráðra flutninga og 
fjölskyldunni almennt veitt meira svigrúm til þess að vinna úr því áfalli sem gjaldþroti og eignamissi 
fylgir óhjákvæmilega. Réttur þessi er hins vegar háður samþykki veðhafa sem dregur úr virkni þess.  
Lagt er til að skiptastjóri fari einn með þessa heimild.  
 
 
2.mgr. 165.gr. breytist og hljóði svo:  
 
Einstaklingur sem verður gjaldþrota, Þrotamaðurinn ber ekki ábyrgð á skuldum sínum sem fást ekki 
greiddar við gjaldþrotaskiptin. Ef kröfu hefur verið lýst við gjaldþrotaskiptin og ekki fengist greidd við 
þau er fyrningu hennar slitið gagnvart þrotamanninum og byrjar nýr fyrningarfrestur að líða á þeim 
degi sem skiptunum er lokið, ef krafan var viðurkennd, en ella á þeim degi sem kröfunni var lýst. 
 
Eins og fram kemur í greinargerð með 165.gr. laga 21/1991 þá er gildandi ákvæði í reynd aðeins virkt 
gagnvart þeim einstaklingum sem verða gjaldþrota því lögaðilar ljúka tilvist sinni við gjaldþrot. Með 
þessum hætti hallar mjög á einstaklinga í greiðsluvandræðum. Auk þess hvetur ákvæðið eins og það 
stendur kröfuhafa til þess að krefjast persónuábyrgða vegna rekstrarskulda lögaðila þegar betur færi 
að fé væri lánað vegna mats á greiðslugetu lögaðilans. Jafnframt hvetur ákvæðið eins og það er til 
óeðlilegra félagastofnana og kennitöluflakks. Ákvæðið er brýnt vegna mikillar skuldsetningar vegna 
kaupa á íbúðarhúsnæði á undanförnum árum. Líklegt er að stór hópur einstaklinga sem tók bæði 
gengistryggð og verðtryggð lán verði gjaldþrota á næstu mánuðum og misserum. ASÍ lagði til í janúar 
2009, að ábyrgðin yrði alfarið felld niður og leggur það til að nýju.   

 
 

Tillaga um breytingar á lögum um nauðungarsölu nr. 90/1991 
 
2.mgr. 6.gr. breytist og hljóði svo:  
 



Til peningakröfu skv. 1. mgr. teljast eftir því sem átt getur við verðbætur, vextir, dráttarvextir og önnur 
samnings- eða lögbundin vanskilaálög, málskostnaður eða innheimtukostnaður, og kostnaður af 
kröfu, undanfarandi fullnustuaðgerðum, nauðungarsölunni sjálfri og aðgerðum í tengslum við hana. 
Uppboðs verður þó ekki krafist vegna innheimtukostnaðar sem reiknaður er af gjaldfelldri fjárhæð 
skuldar sem samkvæmt upphaflegum samningsskilmálum skal greiða á fleiri gjalddögum en einum.   
 
Heimildir til nauðungarsölu fela það í sér, að kröfuhafi fær fulltingi réttarkerfisins til innheimtu krafna 
sinna og annarra réttinda. Löggjafanum er heimilt að setja reglur um það í hvaða skyni réttarkerfinu er 
beitt og ber að tryggja að hagsmuna uppboðsþola sé gætt. Stór hluti þeirra skulda sem innheimtar eru 
með nauðungaruppboði eða hótun um slíka aðgerð eru lán sem tekin hafa verið til langs tíma og þar 
sem einungis lítill hluti er kominn á gjalddaga. Með tillögunni er lagt til að kostnaður af innheimtunni 
verði bundinn við það sem gjaldfallið er en ekki það sem gjaldfellt er og verja skuldara þannig gegn 
áhóflegri gjaldtöku.   
 
Hafa ber í huga að um getur verið að ræða háar fjárhæðir. Dæmi: Höfuðstóll veðskuldar er að 
eftirstöðvum 40.000.000.- Ógreiddar og gjaldfallnar afborganir eru 1.200.000.- Innheimtukostnaður 
skv. hefðbundinni gjaldskrá lögmanns vegna innheimtu af á 1.200.000.- eru kr. 109.850. – auk 
virðisaukaskatts meðan kostnaður af innheimtu 40.000.000.- eru kr. 1.347.250.- auk virðisaukaskatts. 
Til viðbótar báðum kröfum reiknast milli 6 og 7 þúsund krónur án virðisaukaskatts fyrir hvert bréf og 
hvert þinghald hjá sýslumanni auk útlagðs kostnaðar eftir því sem við á. Ljóst er að verulegir 
hagsmunir skuldara eru fólgnir í því að takmörk verði sett á ofangreinda gjaldtöku. 
 
 
2.mgr. 22.gr. breytist og hljóði svo:  
 
Til samræmis er lagt til að 2.mgr. 22.gr. verði breytt og þannig tryggt að ágreining um útreikning kröfu 
megi leggja fyrir sýslumann. Greinin breytist og hljóði svo:  
 
Ef ágreiningur verður við fyrirtöku skv. 21. gr. um hvort nauðungarsalan fari fram eða hvernig verði 
staðið að henni og um fjárhæð kröfu sbr. 2.mgr. 6.gr. tekur sýslumaður ákvörðun um ágreiningsefnið 
þegar í stað. Að jafnaði skulu mótmæli af hendi gerðarþola eða þriðja manns ekki stöðva 
nauðungarsölu nema þau varði atriði sem sýslumanni ber að gæta af sjálfsdáðum eða sýslumaður 
telur þau annars valda því að óvíst sé að gerðarbeiðandi eigi rétt á að nauðungarsalan fari fram. Taki 
sýslumaður ekki til greina mótmæli gerðarþola eða þriðja manns stöðvar það ekki frekari aðgerðir að 
hlutaðeigandi lýsi yfir að hann muni bera gildi nauðungarsölunnar undir héraðsdóm eftir ákvæðum 
XIV. kafla. 
 
Flestar kröfur sem beðið er um nauðungaruppboð vegna eða þar sem nauðungaruppboði er hótað, 
eru greiddar áður en til sölu kemur. Þá er skuld að jafnaði komið í skil en skuldara á stundum gert að 
greiða kostnað af skuldinni gjaldfelldri. Í þeirri stöðu er skuldari varnarlaus þegar hann semur um 
greiðslu við uppboðsbeiðanda. Lagt er til að ágreining um útreikning uppboðskröfu, þ.m.t. 
innheimtulaun megi bera undir sýslumann þegar eftir að frummeðferð máls hefst skv. 3 kafla laganna.  
 
 
1.mgr. 55.gr. breytist og hljóði svo:  
 
Ef ekki er mælt fyrir um á annan veg í uppboðsskilmálum nýtur kaupandinn réttar til umráða yfir 
eigninni frá því boð hans er samþykkt. Í uppboðsskilmálum skal þó mælt fyrir um að uppboðsþoli haldi 
í allt að 12 mánuði frá samþykki boðs kaupanda, afnotum af seldu íbúðarhúsnæði enda sé það notað 
í þágu hans og fjölskyldu hans og sé af hæfilegri stærð fyrir þau not. Fyrir afnotin komi eðlilegt 
endurgjald skv. ákvörðun sýslumanns og gengur það til uppboðskaupanda.   
 
Skv. meginreglu 55.gr. eins og hún er  fyrir breytingar, skal svipta uppboðsþola afnotum og umráðum 
seldrar fasteignar þegar við samþykki boðs. Ákvæðinu er ætlað að draga úr neikvæðum afleiðingum 
nauðungaruppboðs á íbúðarhúsnæði á fjölskyldu þrotamanns þ.a. að henni verði ætlaður rúmur tími 
til þess að aðlaga sig breyttum aðstæðum. Með meira svigrúmi eru líkur á því að minni röskun verði á 
skólaggöngu og félagstengslum barna vegna bráðra flutninga og fjölskyldunni almennt veitt meira 
svigrúm til þess að vinna úr því áfalli sem nauðungaruppboði á slíku húsnæði fylgir óhjákvæmilega.   
 
 



Tillaga um breytingar á lögum um aðför nr.  90/1989  
 

2.mgr. 1.gr. breytist og hljóði svo:  
 
Aðför til fullnustu kröfu skv. 1. mgr. verður, eftir því sem við á, einnig gerð fyrir verðbótum, vöxtum og 
lögbundnum vanskilaálögum, kostnaði af kröfu, málskostnaði eða innheimtukostnaði, endurgjaldi 
kostnaðar af gerðinni sjálfri og væntanlegum kostnaði af frekari fullnustuaðgerðum. Aðfarar verður þó 
ekki krafist vegna innheimtukostnaðar sem reiknaður er af gjaldfelldri fjárhæð skuldar sem samkvæmt 
upphaflegum samningsskilmálum skal greiða á fleiri gjalddögum en einum.   
 
Um rökstuðning fyrir breytingunum vísast til tillagna um breytingu á lögum um nauðungaruppboð.  
 
1.mgr. 27.gr. breytist og hljóði svo:  
 
Ef gerðarþoli eða sá, sem málstað hans tekur, mótmælir rétti gerðarbeiðanda til að aðför nái fram að 
ganga eða hún fari fram með þeim hætti eða um þá fjárhæð kröfu sbr. 2.mgr. 1.gr., sem 
gerðarbeiðandi krefst, skal sýslumaður að kröfu gerðarbeiðanda ákveða þegar í stað hvort gerðin fari 
fram eða hvort henni verði fram haldið og eftir atvikum með hverjum hætti. 
 
Um rökstuðning fyrir breytingunum vísast til tillagna um breytingu á lögum um nauðungaruppboð.  

 
Innheimtulög  

 
1.1 2009 tóku gildi lög 95/2008 um innheimtu. Þau taka á frum- og milliinnheimtu peningakrafna sem 
fram fer áður en svokölluð löginnheimta hefst en með löginnheimtu er átt við innheimtumeðferð á 
grundvelli réttarfarslaga. Í ljós hefur komið vafi um það hvernig túlka beri lögin. Telur annar hópurinn 
að lögin gildi allt fram til þess að óskað er aðgerða á grundvelli réttarfarslaga meðan hinn telur að þau 
gildi einungis fram til þess að lögmaður tekur við kröfunni. Þessum vafa verður að eyða og þá þannig 
að lögin gildi ótvírætt allt fram til þess að réttarfarsúrræða er óskað.  
 
Það var og er eindregin skoðun Alþýðusambands Íslands, að jafnvel þó svo að gildandi innheimtulög 
skapi nokkra vörn gegn óhóflegri gjaldtöku og harðræði meðan kröfur eru í forinnheimtu, þá veiti þau 
ekki það skjól sem skuldsettum og varnarlausum einstaklingum er nauðsynlegt þegar gjaldfallnar 
skuldir eru innheimtar í skjóli einfaldra, hraðvirkra og beittra réttarfarsúrræða sem kröfuhöfum hafa 
verið sköpuð til verndar hagsmunum sínum. Hér hallar verulega á. Í umsögn ASÍ um frumvarp til 
innheimtulaga sagði:  
 
„Frumvarpið tekur á hluta þessa vanda en gengur fjarri lagi það langt að viðunandi sé. Til þess að 
innheimtulög nái tilgangi sínum verða þau einnig að taka til innheimtu fjárskuldbindinga á grundvelli 
réttarfarsúrræða. Sérstök réttarfarsúrræði til innheimtu fjárskuldbindinga veita innheimtuaðilum sterka 
og ósanngjarna réttarstöðu gagnvart skuldara. Fullyrða má, að eftir að krafa er gjaldfallin og 
viðvörunarfrestur liðinn sé skuldari upp á náð og miskunn þeirra lögmanna sem kröfuna innheimta 
kominn, án þess að geta borið hönd fyrir höfuð sér. Þ.e. undir hótun um aðför að skuldara sjálfum, 
ábyrgðarmönnum hans eða undir hótun um að nauðungaruppboð fari fram á eignum hans er 
samningsstaða hans vonlaus og engra úrræða að leita fyrr en viðkomandi aðgerð hefur náð fram að 
ganga með því tjóni og þeim afleiðingum sem slíkt getur haft í för með sér. Það á meðal annars við 
andmæli hans gegn óhóflegum innheimtukostnaði, innheimtukostnaði reiknuðum af gjaldföllnum 
skuldabréfum sem þó er leyft að komið sé í skil o.fl.“ 
 
 

Magnús M. Norðdahl, 
lögfræðingur ASÍ 

 


