
DÓMARAFÉLAG ÍSLANDS

Reykjavík 15. janúar 2002

Vísað er til bréfs yðar, dags. 27. nóvember, þar sem Dómarafélagi íslands er 
sent til umsagnar frumvarp til laga um fasteignakaup, 253. mál. Beðist er afsökunar á 
þeim drætti, sem orðið hefur á svari við erindi yðar.

Með bréfi, dags. 10. ágúst sl., sendi félagið umsögn um drög að frumvarpi
þessu. Þær athugasemdir, sem þar voru gerðar og voru reyndar ekki veigamiklar, 
sýnast fæstar hafa verið teknar til greina. Leyfir félagið sér að vísa til þeirra
athugasemda, en geri ekki að öðru leyti athugasemdir við frumvarpið.

F.h. Dómarafélags íslands,

Allsherjamefnd Alþingis



DÓMARAFÉLAG ÍSLANDS

Reykjavík, 10. ágúst 2001

Vísa til bréfs yðar, dags. 11. maí sl., þar sem þér óskið umsagnar Dómarafélags 
íslands um drög að lagatexta frumvarps til laga um fasteignakaup.

Vegna mikilla anna að viðbættum sumarleyfum er hvorutveggja að umsögn, ef 
svo skyldi kalla, hefur unnist seint og eins ekki gefist tími til að skoða tillögumar eins og 
vert hefði verið.

Þótt það hafi vissulega kosti í för með sér að fá lagasmíð sem þessa til skoðunar á 
fyrstu stigum þá fylgir því sá galli að greinargerð hefur ekki verið samin og því skortir á 
skýringar sem þar verður væntanlega að finna. Bréf þess er samdi lagatextann bætir þó 
nokkuð úr.

Almennt má segja að hér sé um að ræða vandaðan texta um efni sem ástæðulaust 
sé að breyta í neinum grundvallaratriðum. Það sem á eftir fer eru því nokkuð 
yfirborðskenndar athugasemdir sem lítið gildi hafa nema þá helst að hvetja til frekari 
athugunar, einkum varðandi það efni sem á heima í greinargerð með fhimvarpinu. Skulu 
þær nú raktar:

1. 1. mgr. 6. gr. Etv. væri skýrara að orða síðari hluta málsgreinarinnar svo: 
enda sé ekki k\>eðið á um að lögin séu ófrávíkjanleg um ákveðið efni eða það 
leiði með vissu a f  ákvæðum þeirra. Þetta er þó álitamál en athugasemdin 
kemur til af því að við fyrsta yfirlestur virtist ekki alveg skýrt við hvað var átt.

2. 12. gr. Eðlilegt sýnist að 2. mgr. verði 1. mgr. og 1. mgr. verði 2. mgr.

3. 14. gr. Það er athugunarefni hvort ekki sé rétt að taka fram í lögunum að 
seljanda beri ætíð að gefa miðlara skriflegt umboð til þess að annast sölu 
fasteignar. Það umboð þyrfti að vera nokkuð ítarlegt og ætti þannig að geta 
komið í veg fyrir þá eftirmála sem stundum vilja rísa á milli seljanda og 
fasteignasala um það hvað fasteignasalanum hafi verið falið að gera. Er hér 
t.d. átt við málaferli um sölulaun sem nokkuð er um.

4. 16. gr. I greinargerð eða lagatexta þyrfti að koma fram hvað er sannanlegur 
háttur á sendingu tilkynninga. Dugir þar tölvupóstur til dæmis?

5. 17. gr. Það er mikið umhugsunarefni, miðað við þá reynslu sem fyrir hendi er, 
hvort ekki þarf að tryggja sérstaklega rétt þess kaupanda sem greiðir inn á 
kaupverð eignar sem er í smíðum, oft í nokkur skipti, gagnvart öðrum 
veðhöfum. Það er varla hægt að ætlast til þess að kaupandi láti þinglýsa hverri 
greiðslu fyrir sig með hefðbundnum hætti. O f algengt er að kaupandi verði 
fyrir miklu Qárhagslegu tjóni þegar byggingaraðili verður gjaldþrota og í ljós 
kemur að eignin er yfírveðsett og kaupandi fær lítið eða ekkert í sinn hlut við 
gjaldþrotaskipti eða verður að greiða veðhöfum þannig að verð á eigninni fer 
að lokum fram úr eðlilegu kaupverði.



6. 21. gr. Eins og fram kemur í bréfi textahöfundar þá nefnir hann 3-5% frávik 
frá uppgefinni stærð fasteignar. Mörk af þessu tagi þyrfltu að koma fram í 
greinargerð. Eins er athugunarefni hvort ekki þar að tengja þessa grein við 
ástandsskýrsluferlið, því að óeðlilegt er að jafn mikið frávik sé leyft í þeim 
tilvikum án þess að það hafi í för með sér réttarverkanir.

7. 29. gr. Hér er um vandmeðfarið efni að ræða. Það er eflaust mikið álitamál
hvort lögskylda á kaupanda til þess að skoða fasteign fyrir kaup með 
ákveðnum réttarverkunum. Það verður þó að segjast að óvenjulegt hlýtur að 
vera að fasteign sé keypt óséð. Skal ekki fleira um þetta sagt.

8. 31. gr. í 2. mgr. er talað um óeðlilegan drátt. Annars staðar í lögunum er
kveðið á um tímafresti. Æskilegt væri að í greinargerð kæmu fram einhverjar 
vísbendingar um lengd tímafresta af þessu tagi því að öðrum kosti má búast 
við því að lengri tími líði en annars þar til viðunandi dómvenjur hafa skapast á 
þessu sviði.

9. 44. gr. Það er alkunna að kaupendur halda stundum eftir greiðslum kaupverðs
einkum þeirri síðustu og bera fyrir sig galla með réttu eða röngu. Þótt það 
liggi í hutarins eðli að þeir verði að greiða dráttarvexti af þeim hluta kaupverð 
sem þeir héldu ranglega eftir og kveðið sé á um greiðslu dráttarvaxta í 
kaupsamningi er spuming hvort ekki sé rétt að geta um dráttarvexti í þessari 
grein.

10. 2. mgr. 48. gr. Það er athugunarefni hvort 4ra ára fresturinn er ekki óþarflega 
langur.

11. b liður 2. mgr. 59. gr. Ekki er ólíklegt að þetta ákvæði geti orðið til nokkurra 
vandræða. “Með réttu” getur verið nokkuð teygjanlegt. Forsendur kaupanda 
geta verið nokkuð óljósar og tekið breytingum. Sönnunarbyrðin yrði að vísu 
kaupanda og kann að verða erfið, en engu að síður er verulegt athugunarefni 
hvort ekki þarf að búa hér betur um hnútana áður en skaðabótaskylda verður 
lögð á seljanda á þessum grundvelli.

12. 8. kafli. Mælt er með því að reyna að koma því fyrirkomulagi á að 
ástandsskýrslur verði sem algengastar.

F.h. stjómar Dómarafélags íslands,

Helgi I. Jónsson, formaður

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið,
b.t. Bjargar Thorarensen, skrifstofustjóra,
Amarhvoli 
150 Reykjavík


