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Samningsveð (fasteignaveðlán, fullnusta kröfu, lyklafrumvarp)

Eins og fram kemur í athugasemdum með því frumvarpi sem hér um ræðir er það nú lagt fram í 
fimmta sinn. Hagsmunasamtök heimilanna eru almennt fylgjandi því að frumvarpið verði að lögum 
svo óheimilt verði að leita fullnustu í veðkröfum vegna íbúðarhúsnæðis umfram verðmæti þess, og 
skora á Alþingismenn að láta ekki enn eitt þingið líða hjá án þess að þetta brýna hagsmunamál 
verði afgreitt, að minnsta kosti í þeirri mynd sem það er nú þegar fram komið.

Samtökin vilja þó hvetja til þess að gengið verði lengra og eigið fé heimila sem bundið hefur verið í 
kaupum á íbúðarhúsnæði hljóti sömu vernd og annað eigið fé t.d. bankainnstæður. Þannig verði 
lánveitanda sem lánað hefur fyrir tilteknu hlufalli kaupverðs gert óheimilt að leita fullnustu 
umfram samsvarandi hlutfall uppgjörsverðs við nauðungarsölu eða aðrar fullnustugerðir, en að sá 
hluti kröfu sem sé umfram samsvarandi hlutfall uppgjörsverðs skuli þá jafnframt falla niður.

Af þessu tilefni vilja samtökin einnig vekja athygli á því að fyrir Alþingi liggur nú frumvarp til nýrra 
laga um fasteignalán til neytenda (þskj. 519 — 383. mál). Fari svo að það frumvarp sem hér um 
ræðir nái ekki fram að ganga, væri þrátt fyrir það mögulegt að koma þeirri tillögu sem það felur í 
sér til atkvæðagreiðslu, með því að setja ákvæði þess fram í formi breytingartillögu við 
framangreint frumvarp um fasteignalán til neytenda. Hagsmunasamtök heimilanna hvetja þá 
þingmenn sem telja sér annt um hagsmuni neytenda, að íhuga þann möguleika vandlega.
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Virðingarfyllst, 
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Fylgiskjal: Útfærðar breytingartillögur við frumvarpið, og frumvarp um fasteignalán til neytenda. 
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Fylgiskjal

Breytingartillögur Hagsmunasamtaka heimilanna

Breytingartillaga

við frumvarp til laga um breytingu á lögum um samningsveð, nr. 75/1997 
(fasteignaveðlán, fullnusta kröfu).

1. gr. orðist svo:
Við 19. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Lánveitanda, sem veitir neytanda lán gegn veði í fasteign sem ætluð er til lögheimilis, er ekki 

heimilt að leita fullnustu fyrir kröfu sinni í öðrum verðmætum lántaka en hinu lánaða nema krafa hafi 
orðið til vegna saknæmra athafna eða brota lántaka á lánareglum. Með hinu lánaða er átt við hlutfall af 
endanlegu uppgjörsverðmæti vegna fullnustugerðar sem svarar til þess hlutfalls a f upphaflegu 
kaupverði sem lánað var fyrir til viðkomandi neytendakaupa. Krafa lánveitanda á hendur neytanda 
skal falla niður, þó svo samsvarandi hluti af andvirði veðsins sem fæst við nauðungarsölu eða annað 
uppgjör í tengslum við fullnustu kröfu nægi ekki til fullnaðargreiðslu hennar ásamt áföllnum 
lántökukostnaði og álögðum gjöldum af hálfu lánveitanda.

Breytingartillaga

við frumvarp til laga um fasteignalán til neytenda.

Við 63. gr. bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
Lög um samningsveð, nr. 75/1997, með síðari breytingum: Við 19. gr. laganna bætist ný 

málsgrein, svohljóðandi:
Lánveitanda, sem veitir neytanda lán gegn veði í fasteign sem ætluð er til lögheimilis, er ekki 

heimilt að leita fullnustu fyrir kröfu sinni í öðrum verðmætum lántaka en hinu lánaða nema krafa hafi 
orðið til vegna saknæmra athafna eða brota lántaka á lánareglum. Með hinu lánaða er átt við hlutfall af 
endanlegu uppgjörsverðmæti vegna fullnustugerðar sem svarar til þess hlutfalls af upphaflegu 
kaupverði sem lánað var fyrir til viðkomandi neytendakaupa. Krafa lánveitanda á hendur neytanda 
skal falla niður, þó svo samsvarandi hluti af andvirði veðsins sem fæst við nauðungarsölu eða annað 
uppgjör í tengslum við fullnustu kröfu nægi ekki til fullnaðargreiðslu hennar ásamt áföllnum 
lántökukostnaði og álögðum gjöldum af hálfu lánveitanda.


