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Efni: Umsogn talsmanns neytenda um 409. mál, frv. til laga um breytingu 
á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki með síðari breytingum (136. 
löggj.þ.)

Heildarmat og tillaga

Að óbreyttu tel ég frumvarp (frv.) þetta í heildina geta orðið til hagsbóta fyrir 
neytendur eins og rakið skal í umsögn hér að neðan.

Legg ég vinsamlegast til að frv. verði samþykkt af Alþingi.

Tilefni

Vísað er til tölvuskeytis yðar, dags. 17. mars sl., um ofangreint þingmál. 

Almennt um frumvarpið

Ég fagna þessu frumvarpi enda er það að ýmsu leyti í betra samræmi við 
meginreglur laga og stjómarskrá en fyrri breytingarlög, nr. 125 og 129 frá 2008 
um breytingar á sömu lögum og fleiri lögum, m.a. hvað varðar hagsmuni og 
réttindi neytenda.

Einkum vil ég taka undir tillögu þá sem felst í 3. gr. frv. - um brottfall nokkurra 
ákvæða í 98. gr. laga nr. 161/2002 um ijármálafyrirtæki eins og þeim var breytt 
með lögum nr. 129/2008. Kemur tillagan í framhaldi af efasemdum, sem fram 
höfðu komið við meðferð þeirrar lagabreytingar á Alþingi, svo og opinberlega í 
kjölfarið, um að umrædd ákvæði stæðust stjómarskrá. Þær efasemdir fengu
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• stendurvörö um hagsmuni 
og réttindi neytenda

•  stuðlar að aukínni neytendavernd

• gefur út rökstuddar álitsgerðir

•  gerirtillögurumúrbætur

• kynnir reglur um neytendamál

• leiðbeinir um meöferð ágreiningsmála
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og hagsmunum neytenda
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stoð með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 9. febrúar sl. í athugasemdum við
3. gr. í greinargerð með frv. segir:

„í öðru lagi er lagt til að ákvæði 4., 5. og 6. mgr. 98. gr. verði felld brott. [...] í 5. mgr. er 
kveðið á um að dómsmál verði almennt ekki höfðað gegn fjármálafyrirtæki á meðan 
greiðslustöðvun þess stendur og í 6. mgr. er kveðið á um það að hafi dómsmál verið 
höfðað gegn fjármálafyrirtæki sem síðar fær heimild til greiðslustöðvunar sé almenna 
reglan sú að meðferð þess verði ekki framhaldið á meðan á greiðslustöðvun stendur.“

Styð ég þessa breytingu enda tel ég að óbreytt lagaákvæði brjóti gegn 
stjómarskrárvörðum réttindum og hagsmunum neytenda eins og ég hef bent 
viðskiptaráðuneyti óformlega á en í 1. mgr. 70. gr. stjómarskrárinnar segir:

„Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur [...] með réttlátri málsmeðferð 
innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli.“

Að öðru leyti tel ég ekki ástæðu til þess að tjá mig um þingmál þetta.

Virðingarfyllst,
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