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Reykj aví k, 16. j anúar 2002.
Umsögn laganefndar LMFÍ um frumvarp rumvarp til laga um fasteignakaup 127. 
löggjafarþing 2001-2002. Þskj. 291 -  253. mál.
Laganefnd Lögmannafélags Islands hefur fengið ofangreint frumvarp til umsagnar og 
lætur hér með í té eftirfarandi umsögn:
Svo sem fram kemur í almennum athugasemdum með frumvarpinu, var Lögmannafélag- 
inu send drög að frumvarpinu á vordögum árið 2001. Eftir skoðun á efni frumvarpstillög- 
unnar sendi laganefnd dómsmálaráðuneytinu hinn 1. júlí sl. umsögn um drögin.
Laganefnd lýsir yfir ánægju sinni með það, að fram sé komið frumvarp til laga um fast- 
eignakaup og telur að full þörf sé á setningu lagareglna um það réttarsvið. Það er skoðun 
nefndarinnar, að frumvarpið sé i alla staði vel úr garði gert og að ljóst sé að vel hafi verið 
til frumvarpssmíðinnar vandað.
Laganefnd telur ekki þörf á að hafa langt mál um frumvarpið, enda lýsti nefndin í áður- 
nefndri umsögn um drög að frumvarpinu yfir ánægju sinni með drögin og í frumvarpinu 
hefur verið tekið tillit til þeirra fáu ábendinga, sem nefndin gerði.
Hvað almenn atriði varðar, telur laganefnd það rétta stefnumörkun, að samræma hugtaka- 
notkun sem og ýmsar meginreglur svo sem um skaðabótaskyldu o.fl. í nýlega settum 
lögum um lausafjárkaup annars vegar og um fasteignakaup hins vegar.
Að því er snertir einstök ákvæði frumvarpsdraganna, bendir laganefnd á eftirtalin atriði:
18. gr.
Laganefnd er sammála þeirri skilgreiningu á gallahugtakinu í fasteignakaupum, sem sett 
er fram í 18. gr. frumvarpstillögunnar. Sérstaklega sér nefndin ástæðu til að taka undir þá 
afmörkun í 2. málslið ákvæðisins, að því aðeins teljist vera um galla að ræða, að ágalli 
rýri verðmæti eignar svo nokkru nemi. Er þess að vænta, að þetta ákvæði verði til þess, ef 
ekki í bráð, þá um síðir, að draga muni úr ágreiningsmálum og tilhæfulitlum eða -lausum 
málshöfðunum vegna smávægilegra vankanta á seldum fasteignum.
1. mgr 55. gr.
Bent er á, að 1. mgr. 55. gr. með stafliðum (a) og (b) eigi efnislega fremur heima í 51. gr. 
eða í beinu framhaldi af 51. gr., þar sem um er að ræða undantekningu frá rétti til riftunar. 
I 55. gr. yrði þá aðeins núverandi 2. mgr. um frest til að krefjast skaðabóta, sem er efnis-



lega í samræmi við yfirskrift greinarinnar. Efnislega gerir laganefnd ekki athugasemd við 
umrædd ákvæði en telur framangreinda lagfæringu fela i sér rökréttari framsetningu efnis.
8. kafli
Laganefnd sér ekki ástæðu til að gera efnislegar athugasemdir við efni 8. kafla frum- 
varpstillögunnar um hið athyglisverða nýmæli, sem í svokölluðum ástandsskýrslum mun 
felast, verði þau ákvæði að lögum. Nefndin telur ástandsskýrslur geta haft jákvæð áhrif í 
fasteignaviðskiptum á þann veg, að nánari upplýsingar liggi fyrir við kaup um ástand 
eignar en oft hefur verið raunin. Þar með fáist betri grundvöllur að verðlagningu og líkur 
verði á að væntingar kaupenda til eigna verði ekki úr hófi fram. Þannig geta skýrslumar 
orðið til þess að draga úr ágreiningsmálum um eiginleika og kosti eignar eftir að kaup 
hafa átt sér stað. Þau ágreiningsmál, sem munu koma til þar sem ástandsskýrslur eru fyrir 
hendi, verða hins vegar af öðrum toga en hingað til, þ.e. milli kaupanda og höfundar 
ástandsskýrslu. Verður að álita það til bóta, að komist verði hjá því að seljendur eigi á 
hættu að þurfa að horfast í augu við kröfur kaupanda vegna ástands eignar, jafnvel 
alllöngu eftir að kaup áttu sér stað. Hins vegar má með vissu reikna með því, að hlutlæg 
ábyrgð sérfræðinga, sem annast gerð ástandsskýrslna, geri það að verkum að ábyrgðar- 
tryggingar þeirra verði dýrar og þjónusta þeirra að sama skapi. Sem afleiðing þessa má 
búast við, að annað hvort muni seljendur sneiða hjá þeim kostnaði eða hann veltast yfir í 
fasteignaverð, en hvort tveggja mun hafa sín áhrif á söluhæfni og verð viðkomandi eigna.
Með framangreindum athugasemdum mælir laganefnd með lögfestingu frumvarpsins.
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