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Efrii: Umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um frumvarp til laga um tímabundið úrræði 
einstaklinga er eiga tvær fasteígnir tll heimilisnota, þskj. 000 -  000. mál (þ.e. ónúmerað) á 
138. löggjafarþingí.

Almennt
Umsögnin er að mestu samhljóða umsögn Marinós G. Njálssonar, stjórnarmanns í 
samtökunum sem lagð var inn tíl Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur miðvikudaginn 9. júní s\.

Fyrst vilja samtökin lýsa yfir ánægju með að þetta úrræði er sett í sérstök lög, sbr. 
athugasemd Hagsmunasamtaka heimilanna við þingskjaí nr. 951.

Þetta frumvarp fjallar um skuídajöfnun og ekkert annað. Margt í frumvarpínu flækja það 
ferli, þó annað sé góð skilgreining á skuldajöfnunarferiinu. Skuldajöfnun er í eðli sínu 
einföld framkvæmd, þó hér geti húnn vissulega orðið flókin, þar sem margir veðhafar geta 
verið á hverri eign. Umgjörðin sem frumvarpið setur, skortir að boðið sé upp á meiri 
einfaldleika í málsmeðferð, sem t.d. fæli í sér að strax í upphafi sé þeim veðhafa, sem á 
hæstu veðkröfuna, einfaldlega gefinn kostur á að leysa eign til sín án þess að farið sé í það 
að útbúa umsókn eða frumvarp. Þetta er jú bara skuldajöfnun og óþarfi er að gera þetta að 
bákni. Lagt er til að frumvarpið verði einfaldað á þann hátt að eingöngu það sem þarf til að 
tryggja eðlilegt ferli skuldajöfnunar verði í því, en síðan verði eiganda vísað í önnur úrræði, 
dugi skuldajöfnunin ekki til að koma viðkomandi á réttan kjöl. Þetta þýðir í grófum dráttum 
að fjölmargar greinar verða felldar út og öðrum breytt verulega. Samtökin skilja að slíkt 
breyting er meira en að segja það, en líta svo á að úrræðið verði mun sterkara á eftir.

Þar sem það er ekki hlutverk samtakanna að semja frumvörp til laga, þá er ekki lagt í það í 
þessari umsögn að útbúa slíkt frumvarp. Hér fyrir neðan eru ábendingar samtakanna við 
einstakar greinar, en víða í umsögninni er ítrekuð sú skoðun að skuldajöfnun eigi að vera 
megin þema laganna.

Ábendingar um einstakar greínar
2. gr.

í  l.mgr. er óljóst orðalag um hvaða tímabil er átt við. í  frumvarpi í þingskjali nr. 951 er 
talað um að eign hafi verið keypt fyrir 7. október 2008, en í nýja frumvarpinu er talað um 
tímabilið frá 1. júní 2007 til 1. nóvember 2008. Vantar betri rökstuðning með þessu vali, þó 
svo að samtökin geti alveg skilið það.



í  l.mgr. er einnig miðað við að einstaklingur hafi „fest kaup á fasteign, óháð byggingarstigi 
hennar". Hvað með þá sem stóðu í byggingu húsnæðisins og byrjuðu fyrir 1. júní 2007? A 
frumvarpið ekki að ná tii þeirra sem eru að byggja sjálfir og gera það m.a. til að iágmarka 
kostnað sinn?

í 3.mgr. segir: „..enda sé um að ræða hóflegt húsnæði miðað við þarfir skuldara og 
fjölskyldu hans.." í  fyrsta lagi er stingur í stúf að nota „skuldari", þar sem annars staðar er 
notað „efgandi". í  öðru lagi þá er hugtakið „hóflegt" ákaflega teygjanlegt. Hvaða húsnæði 
er hóflegt? Á það að skipta máli hvort húsnæðið er „hóflegt" eða ekki? Fyrir kröfuhafa, þá 
er líklega betra að taka yfir minna húsnæðið. Fyrir því eru margar ástæður. Slíkt húsnæði 
er auðveidara að selja, þó það tefjist eitthvað, færri veðkröfur eru undir, það húsnæði mun 
hækka fyrr í verði þegar húsnæðismarkaðurinn fer af stað, stærra húsnæðið á líklegast eftir 
að taka út meiri lækkun, veðkröfuhafar eru líklegast færri. Samtökunum finnst eðlilegt, að 
eigandi eigi sjálfur að fá að velja hvoru húsnæðinu hann heldur. Sú aðgerð sem frumvarpið 
lýsir er einföld skuldajöfnun alveg eins og iýst er í iögum um greiðsluaðlögun og sértæka 
skuldaaðlögun. Öþarfa eign er tekin yfir af veðkröfuhöfum. Að því leyti ættu ýmsar greinar 
frumvarpsins að geta gilt um eignasölu í frumvarpi um greiðsluaðlögun og í verklagsreglum 
fjármálafyrirtækjanna um sértæka skuldaaðlögun. Með því að leyfa eiganda að velja 
húsnæðið sem hann vilí halda, þá er hægt að feila út ákvæði um „fasteign sem ekki uppfyilir 
þau skilyrði..", en þó er rétt að haida í það skilyrði að eidri eign hafi verið lögheimili og nýrri 
eignin sé annað hvort núverandi lögheimili, hafi verið ætluð sem iögheimili (auðvelt að 
komast í kring um) eða (og þetta er nýtt) hafi fengist upp í við sölu á eign sem var 
lögheimili. Þetta síðasta er til þess að refsa ekki fólki fyrir að hafa tekist að skipta 
upprunalegu lögheimiii fyrir minni eign. Slík viðskipta verða þó að hafa átt sér stað eftir 1. 
júní 2008.

í 3.mgr. er talað um að samanlögð fjárhæð uppreiknaðra eftirstöðva veðskuida, sem hvíla á 
eignunum, megi ekki vera lægri en 75% af samanlögðu áætiuðu markaðsverði 
fasteignanna. Hver er tilgangurinn með þessu? Er það ekki fullnægjandi skilyrði að 
viðkomandi getur ekki selt vegna ástandsins á fasteignamarkaði og fjármálakreppunnar? 
Tilgangurinn með frumvarpinu er að koma í kring skuldajöfnun með því að flytja fasteign frá 
eiganda til veðhafa, vegna þess að eigandi fasteignanna á í vandræðum með að standa 
undir greiðslubyrði lánanna sem hvíla á fasteignunum. Það á að vera næg ástæða og síðan 
samþykki umboðsmanns skuidara.

í  2.tí. 4.mgr. er gerð krafa um að gefin sé upp stærð fasteignanna og nánari lýsing. Þetta 
er óþarfi, þar sem í S.mgr. er gerð krafa um að verðmat tveggja löggiltra fasteignasala á 
báðum eignunum fylgi. Siíkt verðmat er vart mikils virði, ef það inniheldur ekki þessar 
upplýsingar.

í  3.tl. 4.mgr. á að gera grein fyrir „..ákvæðum um vexti og verðtryggingu.." eins og 
verðtrygging sé eitthvert lögmál. Lagt er til að aftan við „verðtryggingu" bætist „ þar sem 
það á við".

í  S.mgr. er ákvæði um að skila eigi þremur síðustu skattframtölum. Samtökin velti fyrir sér 
tilganginum með því. Enn og aftur, frumvarpið er um skuldajöfnun, þar sem enginn græðir 
eða tapar, ef skuldajöfnunin er rétt framkvæmd. Skuldajöfnun er alitaf aðgerð í nútíma, 
hvorki fortíð né framtíð. Hún byggir á verðmati eins og það er núna og skuldum eins og 
þær eru núna. Skuldajöfnun er til að framkvæma jafngilda lækkun eigna og skulda. 
Fortíðarupplýsingar skipta því ekki máli. Aftur á móti er besta mál að eigandi leggi fram 
sannanir fyrir því að hann hafi verið eigandi fasteignanna, annað hvort með útprentun úr 
fasteignaskrá, framvísun innheimtuseðla vegna fasteignagjalda eða með öðrum hætti sem 
færir sönnur á að fasteignirnar hafi verið eign viðkomandi á þeim tíma sem tilgreint er í
2.gr.



3. gr.
3.gr. var áður gr. 9 b. (14.gr.) í þingskjali nr. 951. I umsögn HH um hana á sínum tima var 
ekki gerði athugasemd við upptalningu í greininni, þar sem þá áttu ákvæðin að vera hiuti af 
öðrum lögum. Samtökin vilja gera það núna, þar sem upptalning hefur annað vægi þegar 
um sérstök lög eru að ræða.

í  3.gr. eru talin upp atriði sem geta valdið því að umboðsmaður skuldara geti hafnað 
umsökn. Hörg þessara atriða eru sjáifsögð, eins og 6. tl., en önnur eru óskiijanleg og hafa 
ekkert með þá skuldajöfnun að gera sem frumvarpið lýsir. Tökum 4.tl. Er það ekki bara tii 
bóta fyrir veðhafa að leysa aðra fasteignina til sín, þó svo að eigandinn hafi hugsanlega ekki 
haft burðí til að gera það sem hann var að gera. Ef fasteignirnar uppfylla ákvæði 2.gr., þ.e. 
að vera lögheimili, hafa verið lögheimili eða (samkvæmt tillögu samtakanna) verið skipt út 
fyrir lögheimili í tilraun til að draga úr skuldum, þá á það að duga. Ekki verður séð að 
veðhafar séu betur settir með að eigandinn sé þvingaður í gjaldþrot, því það er hinn 
kosturinn í stöðunni. Tilgangur frumvarpsins er ekki að afskrifa skuldir, heldur snýst hann 
um skuldajöfnun! 5.tl. er af sama meiði og liður 4. Nú 3.tl. gefur í skyn að eigandinn hafi 
hafnað kauptilboðum til að komast í það að skuldajafna annarri eigninni. Og loks 7.tl., hann 
er líka á einhverjum misskiiningi byggður. Enn og aftur snýst frumvarpið um skuldajöfnun 
og ekkert annað. Hafi eigandi verið í vanskiium, þá mun einfaidiega meira hvíla eftir á þeirri 
eign sem hann heldur.

í  3.mgr. 3.gr. er umboðsmanni skuídara ætíaðar tvær vikur tii að taka ákvörðun. Samtökin 
telja þennan tíma of skamman.

Síðasta mgr. 3.gr. endar á orðunum „..nema tii fuílnustu lögveðskröfu sem gjaldfallið hefur 
eftír upphaf þess". Samtökin leggja tii að þessum orðum verði sleppt. Engin ástæða er tii 
að hafa einar reglur varðandi þetta úrræði og annað varðandi greiðsluaðlögun eða sértæka 
skuldaaðlögun.

4. gr„
4.gr. var áður 9.gr. c. (15. gr.) í þingskjali nr. 951. Samtökin fagna því að tekið hefur verið 
tillit til ábendingar samtakanna um að eiganda sé gefið færi á að veija hvorri eigninni hann 
heldur og einnig að snúið sé við skuldsetningunni, þannig að hún ráðist af því sem eftir 
stendur af skuldum, en ekki að skuldir séu stilltar á 110% á þeirri eign sem eigandi heldur.

5«/ 6. og 7. gr.
Greinar 5, 6 og 7 verður að skoða í samhengi. 5.gr. skýrir á skilmerkilegan hátt hvernig 
skuldajöfnun á sér stað. Þó velti samtökin fyrir sér hvort veðhafar þeirrar eignar, sem 
eigandi haldl, eigi ekki að hafa neitunarvald um það hvort veðkrafa er flutt yfir á þá eign, 
sem eigandi heidur ekki (sbr. 3.mgr.). Vissulega vantar að fjaila um það í é.gr. hvernig 
tilboðum skal hagað, ef þessar aðstæður koma upp, þá verður að skoða þetta í samhengi 
við 4.mgr. 6.gr. Þar segir að sá sem er á síðasta veðrétti (réttlægstu veðréttindi) leysi til 
sín eignarréttindi og semji við aðra veðhafa. Nýti veðhafi ekki rétt sinn, þá afmást 
veðréttindi hans af fasteigninni, þ.e. hann glatar kröfunni sinni. Það getur verið ósanngjarnt 
að krafa veðhafa sé flutt gegn vilja hans yfir á aðra eign bara til þess að veðhafinn þurfi að 
greiða öðrum veðhöfum á þeirri eign háar upphæðir.
6.gr. fjaílar um það hver eigi að öðlast eignarrétt yfir eign. Greinin miðar í 3. og 4.mgr. við 
að kröfur séu færðar af þeirri eign sem ráðstafað er til veðhafa yfir á eign sem eigandi 
heldur. Eru ekki alveg eins miklar líkur á því að þetta verði öfugt, sbr. ábendingu með
5.gr.? Greinin tekur því ekki til þeirra aðstæðna sem geta komið upp, heldur eingöngu eins 
möguleika. Greinin nefnir heldur ekki hvort afmáðar veðkröfur vaida því að eigandi fái 
greitt eitthvað til sín í uppgjöri. Öfgakennt dæmi er um eign sem metin er á 150 mílijónir 
og henni á að ráðstafa til veðhafa. Lítill lífeyrissjóður átti fyrsta veðrétt á eigninni sem



eigandi heldur. Þar sem ennþá er veðrými á hinni eigninni, þá skal veðkrafa sjóðsins færast 
yfir á hana. Lífeyrissjóðurinn treystir sér ekki til að innleysa eignina og greiða öðrum 
kröfuhöfum mismuninn á sinni kröfu og 150 miíljónum. Þá skal afmá kröfu sjóðsins. Gefum 
okkur að næsti veðhafi leysi eignina til sína, en preiðir lægra verð en 150 m.kr. í það heila, 
þar sem kröfur sem hvíla á eigninni eru lægri. A veðhafinn þá að greiða eigandanum 
mismuninn eða er hann bara heppinn með að li'feyrissjóðurinn gaf eftir kröfuna sína?
Svona dæmi koma upp og lögin þurfa að taka á þeim.

Spurningin er hvort ekki sé eðliíegast, að sá veðhafi sem á hæstu veðkröfuna (eða hæstu 
samanlögðu kröfurnar) leysi eignina til sín. Með því er betur tryggt að smærri kröfuhafar 
aftarlega í veðröð fái kröfur sínar greiddar. Þetta gæti orðið til þess að íbúðalánasjóður 
eignast mikið af húsnæði, þar sem sjóðurinn lánaði oft fyrir fyrstu 65-70% af upprunalegu 
kaupverði. Ekki er víst að þetta verði svo mikið vandamál, þar sem fjöldi þeirra eigna sem 
hér um ræðir er ekkí endilega svo mikill.

7.gr. fjallar um uppgjör og þar virðist ekki vera gert ráð fyrir að eigandi fá gert upp frá 
veðhafa sem leysir eign til sín. Hafa skal í huga, að verði kröfur afmáðar, þá falla þær ekki 
lengur undir skuld eigandans við lánastofnun og því hefur myndast jákvætt eigið fé í 
viðkomandi eign. Það eigið fé á eigandi og því þarf að greiða honum það út. Eins og bent 
er á varðandi 5.gr. þá er ekki sanngjarnt að skikka veðhafa til að flytja veðkröfu milli eigna, 
en það er aftur hægt að skikka eigandann til að greiða, það sem hann kynni að fá við 
uppgjör þeirrar eignar sem hann heldur ekki, inn á skuldir á þeirri eign sem hann heldur.

Samtökin fagna því að skattleysisákvæðið sé inni og telja það raunar nauðsynlegt til að taka 
af allan vafa komi til þess að kröfur verði afmáðar.
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