
sþ. 651. Tillaga til þingsályktunar [362. mál]
um ábyrgð vegna galla í húsbyggingum og öðrum mannvirkjum.

Flm.: Davíð Aðalsteinsson, Ólafur Þ. Þórðarson,
Guðmundur Bjarnason, Ásta R. Jóhannesdóttir.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd til þess að kanna og gera tillögur
um ábyrgð þeirra sem beint og óbeint tengjast húsbyggingum og annarri mannvirkjagerð.
Skal einkum hugað að fyrningarfresti á bótakröfum vegna galla, á hendur efnissölum,
byggingaraðilum og hönnuðum og leitast við að samræma og einfalda reglur í þessum efnum
til hagsbóta neytendum og þeim sem hlut eiga að byggingarstarfsemi.

Greinargerð.
Alkunna er að margvíslegir gallar á húsbyggingum og öðrum mannvirkjum hafa löngum

verið mikið vandamál hér á landi. Í grófum dráttum verður þessum göllum skipt í tvennt,
þ.e. galla á byggingarefni og í annan stað mistök við hönnun og smíði. Ábyrgðar- og/eða
fyrningartími vegna þessara galla gagnvart eiganda húsnæðis er þó með afar mismunandi
hætti, og raunar er þessu alls ekki skýrt skipað í lögum. ÞÓer ljóst að þær meginreglur, sem í
gildi virðast vera hér á landi, geta vart talist sanngjarnar eða rökrænar og eru þá bæði hafðir í
huga hagsmunir húseigenda og þeirra sem beint og óbeint tengjast mannvirkjagerð, svo sem
hönnuða og byggingaraðila.

Til að skýra hvað hér um ræðir skulu í örstuttu máli reifaðir tveir hæstaréttardómar sem
varða galla á stein steyptum húsum.

Í dómi Hæstaréttar frá árinu 1966 (37. bindi, bls. 764) voru málavextir þeir að með
kaupsamningi haustið 1959 keypti kona nokkur tveggja herbergja íbúð í fjölbýlishúsi í
Reykjavík. Seljandi var byggingarfélag það sem reist hafði húsið. Skömmu síðar tók að bera
á göllum í hinni seldu íbúð og stefndi konan byggingarfélaginu til greiðslu bóta vegna
gallanna. Gallarnir voru aðallega fólgnir í sprungum í gólfum og veggjum. Á sumum
veggjunum opnuðust allstórar rifur, múrhúðun losnaði frá, hurðarkarmar skekktust og
málning skemmdist. Byggingarfélagið mótmælti þó öllum kröfum um bætur. Niðurstaða
Hæstaréttar varð þó sú að gallarnir ættu rót sína að rekja til missmíða við gerð hússins og
bæri byggingarfélagið ábyrgð á þeim. Var félagið því dæmt til að greiða konunni nokkrar
bætur.

Athygli skal vakin á því að álitaefnið í þessum dómi varðaði missmíð sem rakin varð til
rangra vinnubragða byggingaraðilanna. Málið horfir aftur á móti við með nokkuð öðrum
hætti ef um hefði verið að ræða gallaða steypu en ekkert væri athugavert við verkfram-
kvæmdina sem slíka. Hér er komið að muninum á ábyrgð á verki annars vegar og ábyrgð á
efni hins vegar. Til að varpa ljósi á þetta atriði skal greint frá niðurstöðum í dómi
Hæstaréttar frá árinu 1983 (54. bindi, bls. 1469). Þar var steypustöð sýknuð af kröfum
húseiganda vegna gallaðrar steypu sem hann hafði keypt af stöðinni í hús sitt árið 1961 og
1962. Í undirrétti hafði húseigandinn unnið málið, en steypustöðin áfrýjaði til Hæstaréttar. Í
dómi Hæstaréttar er vísað í 54. gr. laga nr. 39/1922, um lausafjárkaup, en hún hljóðar svo:

"Nú er ár liðið frá því er kaupandi fékk söluhlut í hendur og hann hefir ekki skýrt
seljanda frá, að hann ætli að bera fyrir sig, að söluhlutnum hafi ábótavant verið, og getur
hann þá eigi síðar komið fram með neina kröfu af því tilefni, nema seljandi hafi skuldbundið
sig til að ábyrgjast hlutinn lengri tíma, eða haft svik í frammi."

Í dóminum segir síðan orðrétt:
"Við það þykir mega miða, að stefndi (þ.e. húseigandinn) hafi ekki orðið var við, að

steinsteypunni hefði verið áfátt, fyrr en skemmdir komu í ljós í útveggjum húss hans síðari
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hluta júnímánaðar 1976. Þá var hins vegar fyrir löngu fallinn niður allur réttur hans til
skaðabóta úr hendi áfrýjanda (þ.e. steypustöðvarinnar) samkvæmt framangreindu laga-
ákvæði, þar sem nær 14 ár voru liðin, frá því að stefndi veitti steypunni viðtöku, og því úti sá
ársfrestur, sem 54. gr. lausafjárkaupalaga setur kaupanda til að bera fyrir sig, að söluhlut
hafi verið ábótavant. Er í því sambandi þess að geta, að hvorki verður á það fallist með
stefnda, að umrætt ákvæði taki ekki til hinnar seldu steinsteypu vegna þess, að fyrir notkun
sína hafi hún orðið hluti af fasteign, né er því haldið fram í málinu, að undantekningarákvæði
greinarinnar eigi við í skiptum málsaðila."

Af þessum tveimur dómum verður m.a. ráðið að ábyrgð efnissala og raunar einnig
byggingaraðila vegna margs konar byggingarefnis, þar á meðal steypu sem þeir leggi til í
húsbygginga, varir einungis í eitt ár, þ.e. um fyrningu fer eftir ákvæðum laga um
lausafjárkaup. Á hinn bóginn er "ábyrgðartími" vegna verkframkvæmdanna sem slíkra til
muna lengri. Um það efni verður að leita annarra réttarheimilda, m.a. til ákvæða laga nr.
14/1905, um fyrningu skulda og annarra kröfuréttinda.

Sumarið 1986 gaf Landssamband iðnaðarmanna út ritið Byggingarlögfræði, en höfund-
ur þess er Sigmar Ármannsson lögfræðingur. Í riti þessu segir orðrétt m.a.:

"Ljóst er, að ábyrgðartími vegna galla, sem verður vart í fasteignum, getur verið
mismunandi. Ábyrgð þess, sem selur efni, varir einungis í eitt ár. Ábyrgð byggingarfyrir-
tækja, iðnmeistara og hönnuð a stendur á hinn bóginn miklu lengur. Geta þessir aðilar átt
von á því að vera dregnir til ábyrgðar vegna verka sinna jafnvel áratugum eftir verklok. Er
þá við það miðað, að fyrningarfrestur hefjist ekki fyrr en sá, sem vill bera galla fyrir sig, varð
gallans var eða mátti verða hans var. Missmíð eða röng hönnun er oft þess eðlis, að gallans
verður ekki vart fyrr en eftir langan tíma. Á sama hátt og færa má ýmis rök fyrir því, að eins
árs ábyrgðartími efnissala, t.d. steypustöðva, sé óeðlilega skammur og ósanngjarn fyrir
kaupanda eignar, er unnt að telja upp fjölmargt, sem mælir gegn því, að ábyrgðartími þeirra,
sem annast smíði húseigna, skuli geta staðið svo lengi eins og raun ber vitni. Kjarni máls er,
að hér þarf að finna einhvern meðalveg, sem taki mið af hagsmunum allra, þ.e. kaupenda,
efnissala, byggingarfyrirtækja, iðnmeistara og hönnuða. Erlendis, t.d. í Danmörku, hefur á
undanförnum árum mjög verið að þessum málum hugað. Hefur þar verið leitast við að
samræma lengd ábyrgðartíma allra, sem tengjast byggingarframkvæmdum og selja efni til
þeirra, og miða hann við fimm ár frá því að þjónusta var veitt, afhending efnis fór fram eða
verkframkvæmd var lokið. Tímabært er, að hér á landi verði þessi atriði einnig tekin til
athugunar. Í áðurnefndum dómi Hæstaréttar frá árinu 1983, þar sem steypustöð var sýknuð
af bótakröfum vegna gallaðrar steypu með vísan til þess, að liðinn hafi verið ársfrestur
kaupanda til að bera fyrir sig galla, skilaði einn dómari sératkvæði. Í þessu sératkvæði
kemur fram í hnotskurn það vandamál, sem hér er við að fást. Skal því efni sératkvæðisins
rakið hér að lokum. Í upphafi lýsir dómarinn því yfir að hann sé sammála því, að sýkna beri
steypustöðina. Síðan segir orðrétt: "Enda þótt steypa verði ekki að fasteign, fyrr en hún
hefur bundist og breyst í varanlegt mannvirki, þá er það ekki sjálfgefið, að hún falli undir
fyrningarákvæði laga nr. 39/1922, um lausafjárkaup, þar sem hún er allt annars eðlis en
venjulegur verslunarvarningur, sem téð lög taka fyrst og fremst til. Það eru einkum og sér í
lagi hinar ýmsu framleiðsluvörur, sem daglega ganga kaupum og sölum, svo sem skæði og
klæði, tól og tæki alls konar, sem lög nr. 39/1922 taka yfir. Einkum verður munurinn milli
steypu og annars lausafjár skýr, þegar kemur til gallanna og uppgötvun ar þeirra. Í
venjulegum verslunarvarningi koma gallar yfirleitt fljótt fram eða unnt er að staðreyna þá
tiltölulega tímanlega með vandlegri skoðun. Um steypu er þessu þveröfugt farið. Erfitt er að
staðreyna galla á steypuefni við afhendingu, og gallar koma yfirleitt ekki í ljós fyrr en
mörgum árum síðar, m.a. vegna þess, að steypan er venjulega varin með pússningu eða
málningu, nema hvort tveggja sé. Það er því með öllu ótækt að fella skaðabætur vegna
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steypugalla undir hinn skamma fyrningarfrest 54. gr. laga nr. 39/1922. Slíkt leiðir til
ranglætis gagnvart kaupanda, gerir ábyrgð seljanda of léttvæga og stuðlar því eigi að
vöruvöndun. því þarf að skapa dómvenju á þessu sviði, er tekur sanngjarnt tillit til
hagsmuna beggja aðila, kaupanda og seljanda steypuefnis. Þess vegna ber að leitast við að
finna jafnvægi á metaskálunum milli skaðabótaréttar kaupanda annars vegar og ábyrgðar
seljanda hins vegar ... "

Af öllu því sem hér hefur verið gert að umtalsefni hlýtur að vera ljóst að afar brýnt er að
löggjafinn láti þessi mál til sín taka og skipi þeim í eðlilegt horf. Ekki síst er það nauðsynlegt
þar sem hér eru oft verulegir fjármunir í húfi og getur í alvarlegustu tilvikum varðað missi
aleigu þeirra sem í hlut eiga. Ætla verður að mál þetta verði að vinnast Í samráði við
fjölmarga hagsmunaaðila, t.d. samtök neytenda, fulltrúa byggingariðnaðarins og hönnuða,
svo að einhverjir séu nefndir. Þá er og ástæða til að huga að vátryggingaþætti þessara mála.
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