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Efni: Um frumvarp til laga um fasteignakaup, 253. mál.

Með bréfi allsherjarnefndar Alþingis, dags. 27. nóvember sl., var óskað umsagnar
Sambands islenskra tryggingafélaga (S.I.T) um frumvarp til laga um fasteignakaup,
253. mál. Af því tilefni skal eítirfarandi atriðum hreyft:

1. Með þessu frumvarpi er ætlunin að koma á heildstæðri löggjöf um 
fasteignaviðskipti, en slikri löggjöf hefur ekki verið til að dreifa hér á landi. 
Löggjöf hefur fyrst og fremst snúið að þeim, sem annast sölu fasteigna, sbr. 
lög nr. 54/1997 um fasteigna- , fyrirtækja- og skipasölu. Þegar ágreiningur 
hefur komið upp milli kaupanda og seljanda fasteignar, hefur þvi að verulegu 
leyti verið horft til laga um lausafjárkaup. Fyllilega er tímabært að setja lög 
um þetta mikilsverða réttarsvið og lýsir S.I.T. stuðningi við það framtak.

2. í VIII. kafla frumvarpsins um ástandsskýrslu ofl. er ástandsskýrsla skv. 
frumvarpinu skilgreind sem skýrsla þess, er fengið hefiir opinbert leyfi til að 
gera slíkt gagn, og skulu þar koma fram ýmis atriði varðandi fasteignina, sem 
m.a. eru talin upp í 62. gr. frumvarpsins. I 63. grein frumvarpsins kemur 
fram, að dómsmálaráðuneytið veiti einstaklingum heimild til að gera 
ástandsskýrslu skv. lögunum, og ennfremur að skilyrði þess að öðlast leyfi til 
að gera slíkar skýrslur sé, að umsækjandi leggi fram staðfestingu um að hann 
hafi keypt ábyrgðartryggingu vegna þessa starfa síns. I 64. gr. frumvarpsins 
kemur fram, að leggi seljandi fram, áður en kauptilboð er gert, ástandsskýrslu 
um fasteignina, geti kaupandi ekki borið fyrir sig galla gagnvart seljanda, 
sem tilgreina hefði átt í skýrslunni. Þá segir í 65. gr. frumvarpsins, að sé 
fasteign ekki í samræmi við skýrsluna, getur kaupandi krafið 
skýrsluhöfundinn um bætur vegna beins og óbeins tjóns, sem hann hefur 
orðið fyrir af þessum ástæðum. Er bótaábyrgð skýrsluhöfixndar hlutlæg/án 
sakar, þ.e. óháð þvi hvort hann hafi sýnt af sér saknæma háttsemi við skoðun 
fasteignar eða gerð skýrslunnar. I 68. gr. er loks mælt fyrir um, að í reglugerð 
skuli fyllri reglur settar um ástandsskýrslumar, m.a. um ábyrgðartrygginguna 
og vátryggingarfjárhæð hennar.



Lögmæltar ábyrgðartryggingar ýmissa sérfræðistétta eru orðnar allmargar hér 
á landi, og eru algengar vátryggingarfjárhæðir á vátryggingarárinu u.þ.b. 15 
til 20 milljónir króna. Það segir sig sjálft, að lögmenn, endurskoðendur, 
fasteignasalar og arkitektar eða verkfræðingar, sem árita byggingaruppdrætti 
svo að dæmi séu tekin af handahófi, geta í störfiim sinum valdið tjóni, sem er 
stórum umfangsmeira en nemur slikum íjárhæðum. Eigi að síður er i 
reglugerðum sem settar hafa verið hlutaðeigandi lögum til fyllingar, 
ofangreindar vátryggingarfjárhæðir tilgreindar. M.ö.o. vátryggingarskyldan 
og hugsanleg skaðabótaskylda í fjárhæðum mælt falla ekki fortakslaust 
saman, þótt svo sé væntanlega i flestum tilvikum. Hrökkvi 
vátryggingarfjárhæðin ekki til að bæta fjártjónið, verður tjónþoli að leita 
réttar síns eftir almennum leiðum, og um skaðabótaábyrgðina gilda almennar 
reglur. Að vátryggingarverndin skuli hafa verið með þessum hætti, hefur 
tvímælalaust gert það að verkum, að vátryggingartökunum hefur almennt 
tekist að semja um tiltölulega hófleg iðgjöld, þannig að þessi lögákveðna 
“neytendavernd” hefur i raun ekki íþyngt þeim úr hófi.

Að mati S.I.T. eru á hinn bóginn ákvæði þessa frumvarps um 
skaðabótaábyrgð og vátryggingarskyldu ástandsskýrsluhöfunda svo 
íþyngjandi, að fáir ef nokkrir einstaklingar geta uppfyllt þau. I fyrsta lagi má 
nefna, að almennt er skaðabótaábyrgð sérfræðinga hér á landi ekki 
hlutlæg/án sakar eins og hér er lagt til. I öðru lagi getur verið vandkvæðum 
bundið, að fá starfsábyrgðartryggingu, þar sem ábyrgð skýrsluhöfundar er 
svo víðtæk og afdráttarlaus eins og hér um ræðir. í  þriðja lagi er ljóst, að 
þótt vátryggjendur væru reiðubúnir að selja slika vátryggingu, og með 
reglugerð væri t.a.m. vátryggingarfjárhæð á almanaksári 15 til 20 milljónir 
króna, eins og algengast er, þá yrði ábyrgð skýrsluhöfundar ekki einungis 
hlutlæg sem nemi lögmæltri vátryggingarfjárhæð, heldur yrði hlutlæg ábyrgð 
hans skv. frumvarpinu ótakmörkuð. Sjá hér til hliðsjónar lög um 
sjúklingatryggingar nr. 111/2000, þar sem tjón umfram kr. 5 milljónir fer að 
almennum reglum, en strangari bótareglur gilda einungis undir því marki.

3. Sú er afstaða S.Í.T., að verði ekki gerðar lagfæringar á ákvæðum 
frumvarpsins um ástandsskýrslur, verði í raun litið sem ekkert um gerð 
ástandsskýrslna af því tagi, sem frumvarpið gerir ráð fyrir. A hinn bóginn 
verði skoðunarskýrslur vegna húseigna sjálfsagt áfram unnar hér á landi eins 
og hingað til, en þó án þeirra sérstöku réttaráhrifa, sem frumvarpið lýsir.

Samband islenskra tryggingafélaga er reiðubúið að skýra sjónarmið sín til frumvarps
þessa itarlegar, verði þess óskað.

Með vinsemd og virðingu,


