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Efni: Umsögn um frv. til 1. um fasteignakaup (253. mál')

Samtök banka og verðbréfafyrirtækja (SBV) fengu nýverið ábendingu um að í frum- 
varpi til laga um fasteignakaup, sem allsherjarnefnd heíur til umfjöllunar, væri að finna 
ákvæði sem hefði áhrif á stöðu lánastofnana varðandi sölu á fasteignum sem þær hafa 
þurft að leysa til sín vegna vanskila skuldunauta. Vísast þar í 6. gr. frumvarpsins, sem 
skilgreinir hugtakið neytendakaup með efiirfarandi hætti:

"M eð neytendakaupum er í lögum þessum  á tt við  kaup á fasteign  a f  seljanda, þ eg a r salan er liður í 
atvinnustarfsemi hans, og eignin er aðallega œtluð til persónulegra afnota fy r ir  kaupanda, fjölskyldu  
hans, heimilisfólk og þ á  sem hann umgengst. ”

Síðan segir í athugasemdum við ákvæðið:

“Alkunna er að bankar og aðrar lánastofnanir eignast oft fasteign ir t.d. vegna fullnustu á kröfum 
þeirra  á hendur skuldurum. Þessar fasteignir eru yfirle itt seldar aftur á almennum markaði. 
Fasteignasala er einungis afar litill þáttur i atvinnustarfsemi banka og annarra lánastofnana. Telja 
verður sam t að sala þeirra  á fasteign  til einstaklings, sem hyggst nota hana til íbúðar fyr ir  sig  og 
sína, fé lli undir hugtakið neytendakaup samkvœmt lögunum og i þeim  mœtti þ v i ekki semja á annan 
veg en lögin mæltu fy r ir  um. Er einnig víst, og á þ a ð  hafa t.d. Neytendasam tökin bent, að fó lk i er 
brýn þ ö r f  á þeirri lágm arksvernd sem lögin veita í þessum tilvikum. Samtökin hafa upplýst að það  
tíðkist að bankar og aðrar lánastofnanir selji almennt fasteign ir með víðtœkum undanþágum frá  
ábyrgð á göllum  með þeim  rökum að þeim  geti eðli málsins samkvœmt ekki verið kunnugt um ástand  
eignarinnar. Slíkt væri ekki lengur heim ilt e f  frum varpið verður að lögum. M á reyndar œtla að 
bankar og lánastofnanir kysu að leggja fram  ástandsskýrslur skv. VIII. kafla frum varpsins til þ ess  að 
losa sig  undan hugsanlegum kröfum vegna galla. ”

SBV vilja í fyrsta lagi lýsa undrun sinni á að hafa ekki fengið umrætt frumvarp til 
umsagnar, þar sem beinlínis er tekið af skarið um það í athugasemdum að því sé ætlað 
að breyta stöðu lánastofnana frá því sem verið hefur.

Ljóst er að vegna eðlis starfsemi fjármálafyrirtækja eru þau á hverjum tíma tilneydd til 
að leysa til sín eitthvað af fasteignum á nauðungaruppboðum til að tryggja hagsmuni



sína vegna vanskila skuldunauta. Eðli máls samkvæmt er mikilvægt að reyna að koma 
þessum fasteignum sem fyrst i verð, bæði lánardrottni og skuldunaut i hag. Flest 
fjármálafyrirtæki hafa farið þá leið að láta fasteignasölur sjá um söluna, en lög heimila 
ekki hérlendum lánastofnunum að reka fasteignasölu innan eigin rekstrar eins og 
þekkist i sumum öðrum löndum.

Hafa verður í huga að þekking seljanda, þ.e. fjármálafyrirtækjanna, á eigninni er engu 
meiri í þessum tilvikum en hjá kaupanda. I sölusamningum vegna slíkra eigna er jafnan 
bent á að þar sem eignin hafi verið keypt á nauðungaruppboði sé seljanda ekki vel 
kunnugt um ástand hennar og skorað á kaupanda að kynna sér hana enn betur í því 
ljósi. Skoðunarskylda kaupenda verður þannig rikari en í almennum fasteignavið- 
skiptum. A móti kemur að kaupendur fá eignirnar almennt á lægra verði en tíðkast á 
hinum almenna markaði, þ.e. að aukin eigin áhætta endurspeglast í verði eignarinnar. 
Hins vegar er rangt með farið i athugasemdum frumvarps þar sem segir að bankar og 
lánastofnanir selji almennt fasteignir með víðtækum undanþágum frá ábyrgð á göllum.

Bent skal á að við kaup eigna á nauðungaruppboði á kaupandi engan rétt á að sækja 
bætur vegna galla. Iðulega er lítill eða enginn möguleiki á að skoða eignina fyrirfram 
þegar um uppboð er að ræða, þar sem uppboðsþoli vill ekki hleypa fólki inn til að 
skoða. Að þessu leyti er kaupendur a.m.k. i betri stöðu við kaup á eign sem 
fjármálafyrirtæki hefur leyst til sín eign á uppboði, þar sem þeir hafa þá átt þess kost að 
skoða eignina.

Ekki verða séð nein réttlætanleg rök sem mæla með þeirri leið sem texti athugasemda 
við 6. gr. frumvarpsins bendir til, þ.e. að fella tjármálafyrirtæki undir sama hatt og 
atvinnumenn í húsasmíðum og fasteignaviðskiptum hvað ábyrgð á seldum eignum 
varðar. Öðru máli gæti gengt ef fjármálafyrirtækin hefðu sjálf heimild til að starfrækja 
fasteignastarfsemi.

Eins og fram kemur í skýringum við 6. gr. frumvarpsins hlytu lánastofnanir væntanlega 
að verða að bregðast við lögfestingu þess í núverandi mynd með því að leggja fram 
sérstakar ástandsskýrslur til að tryggja sig gegn hugsanlegum bótakröfum. Leiða má að 
því líkur að hátt verð hljóti að þurfa að greiða fyrir slíkar skýrslur, þar sem vænta má 
að höfimdar ástandsskýrslna beri hlutlæga bótaábyrgð á göllum sem upp kunna að 
koma síðar og ekki eru tilgreindir i skýrslunni. Þessi kostnaður mun þvi koma til 
frádráttar söluandvirði eignarinnar og þannig leggjast beint á skuldunauta viðkomandi 
lánastofnunar. Varla hefur verið hugsun frumvarpshöfúnda að leggja enn frekari byrðar 
á þá sem þegar eru lentir í hremmingum vegna vanskila.

Með visun í framangreint er mikilvægt að tekið verði að skarið um að fjármálafyrirtæki 
sem leysa til sín fasteignir á nauðungaruppboðum falli ekki undir margumrædda 6. gr.
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