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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um samningsveð (576. mál)

Þann 10. mars sl. leitaði allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis eftir umsögn embættis 
umboðsmanns skuldara um ofangreint þingmál.

Að áliti embættisins er virðingarvert markmið að dreifa áhættutöku í lánaviðskiptum vegna 
fasteignakaupa þannig að lántaki þurfi ekki að bera meginþunga áhættunnar ef til þess kemur að hann 
getur ekki staðið við skuldbindingar sínar. Það er mat flutningsmanna frumvarpsins að leiðin til að 
tryggja slíkt markmið sé að lánveitandi hafi eingöngu rétt að leita fullnustu í fasteign skuldara, verði 
greiðslufall hjá honum, og geti þannig ekki gengið frekar að skuldara ef ekki fæst greitt upp í kröfuna 
við nauðungarsölu. Við mat á þessu frumvarpi telur embættið mikilvægt að greina afleiðingar þess til 
framtíðar litið og hvort það muni þjóna tilgangi sínum út frá heildarhagsmunum lántakenda.

Embættið vill benda á möguleg áhrif sem slík lagasetning getur haft á lánakjör og lánamöguleika 
einstaklinga. E f lánveitendur þurfa að taka á sig aukna áhættu kann það að leiða til þess að lánakjör 
versna. Fjármálafyrirtæki geta lækkað hámarksviðmið um veðsetningarhlutfall fasteigna þannig að 
mun erfiðara verður fyrir fasteignakaupendur að fjármagna fasteignakaup. Þá geta fjármálafyrirtæki 
gert strangari kröfur um framkvæmd lánshæfis- og greiðslumats sem bitnar mest á tekjulágum 
einstaklingum.

Í greinargerð með frumvarpinu er rakið að verið sé að veita skuldurum að fasteignalánum þann 
möguleika að ganga skuldlausir frá borði ef í harðbakkann slær. Þá er vísað til þess að ekki sé gert 
gert ráð fyrir að á ákvæðið reyni nema í neyð. Embættið vill benda á að ákvæðið útilokar ekki að 
skuldarar að fasteignalánum geti misnotað regluna þar sem ekki er gert ráð fyrir að greiðslugeta 
hlutaðeigandi sé könnuð áður en eftirstæð krafa í kjölfar nauðungarsölu er látin falla niður. Þannig 
geta skuldarar gengið frá skuldbindingum sínum þrátt fyrir að greiðslugeta sé til staðar.

Embættið vill jafnframt vekja athygli á áhugaverðri umsögn Seðlabanka Íslands dags. 10. des. 2009 
um áður framlagt frumvarp Lilju Mósesdóttur, þar sem farið er yfir reynslu Bandaríkjanna a f slíkri 
lagasetningu. Þar er vísað til þess að í nokkrum fylkjum Bandaríkjanna hafi slíkt fyrirkomulag leitt til 
vítahrings í nauðungarsölu íbúða, húsnæðisverðslækkunar og veikari stöðu bankakerfisins þegar 
niðursveifla á sér stað á íbúðamarkaði. Seðlabankinn fjallar um að líklegt sé að nauðungarsala myndi 
aukast hér á landi, umsvif á fasteignamarkaði yrðu minni og lækkun yrði á íbúðarverði sem myndi 
haldast lengur lágt.
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Að mati embættisins er mikilvægt að líta til reynslu annarra ríkja af lagasetningu sem þessari þar sem 
hún getur haft í för með sér umtalsverðar afleiðingar sem meta verður í heildarsamhengi.

Að lokum vill embættið vekja athygli á að hægt er að semja um eftirgjöf eftirstæðra krafna í kjölfar 
nauðungarsölu í gegnum úrræði greiðsluaðlögunar samkvæmt lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga 
nr. 101/2010. Markmið greiðsluaðlögunar er að gera einstaklingum í verulegum greiðsluerfiðleikum 
kleift að endurskipuleggja fjármál sín og koma á jafnvægi milli skulda og greiðslugetu þannig að 
raunhæft sé að skuldari geti staðið við skuldbindingar sínar um fyrirsjáanlega framtíð. Í dag hafa um 
2950 samningar um greiðsluaðlögun tekið gildi. Meðaleftirgjöf samningskrafna er um 86%.
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