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Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um umboðsmann skuldara, 562. mái

Neytendastofa vill með bréfi þessu koma á framfæri athugasemdum við írumvarp til laga um 
umboðsmann skuldara, þskj. 952 -  562. mál.

Umsögnin skiptist í tvo kafla, þ.e, í fyrsta lagi athugasemdir sem að mati Neytendastofu varða 
einkum snertifleti frumvarpsins við löggjöf sem Neytendastofu er falið að hafa eftirlit með og 
í öðru lagi er um að ræða önnur almenn atriði varðandi frumvarp þetta.

I. Snertifletir frumvarpsins við gildandi lög á sviði neytendamála.

Um a-lið 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins:

í a-lið 1. gr. frumvarpsins er lagt til að hlutverk umboðsmanns skuldara sé að veita 
„einstaklingum“ endurgjaldslausa aðstoð við að öðlast heildarsýn á Qármál sín og leita leiða 
til lausna.

í lögum um neytendalán sem falla undir eftirlit Neytendastofu er hugtakið „neytandi44 skýrt 
þannig:
„ Neytandi er einstaklingur sem á lánsviðskipti sem lög þessi ná til, enda séu þau ekki gerð í 
atvinnuskyni af hans hálfu. ”

Neytendastofu telur að ekki sé Ijóst af orðalagi a-liðar 1. gr. hvort umboðsmaður skuldara 
aðstoði einstaklinga sem eru með skuldir tengdar atvinnurekstri eða hvort eingöngu eigi að 
veita „neytendum“ slíka aðstoð. Lagt er til að þetta verði skýrt nánar.

Um d- og e~lið 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins:

Neytendastofa gerir athugasemdir við d- og e- lið 2. mgr. 1. gr. sem eru svohljóðandi í 
frumvarpi því sem liggur fyrir Alþingi:

„ d. taka við erindum og ábendingum skuldara um ágalla á lánastarfsemi, 
e. gœta hagsmuna skuldara og bregðast viðþegar brotið er áþeim ; "...

Ekki er nánar skýrt í ákvæðum frumvarpsins eða greinargerð með hvaða hætti umboðsmaður
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skuldara eigi að sinna þessu hlutverki sínu.

Neytendastofa hefur eftirlit með lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 
markaðssetningu. Stofnunin hefur einnig eftirlit með iögum nr. 121/1994 um neytendalán, 
sem taka til lánasamninga sem lánveitandi gerir í atvinnuskyni við neytendur. Neytendastofa 
hefur Öll nauðsynleg stjórnvaldsúrræði til að bregðast við ef brotið er gegn lögbundnum 
réttindum neytenda í lánssamningum sem lánveitandi gerir í atvinnuskyni við neytendur. 
Úrræði Neytendastofu geta falið í sér bann, fyrirmæli eða heimild með ákveðnum skilyrðum. 
Stofnunin hefur auk þess heimild til að beita sektum vegna brota á ákvæðum laganna.

í viðauka við bréf þetta er að fmna yfirlit til upplýsingar fyrir Alþingi um ákvarðanir sem 
Neytendastofa hefur tekið vegna ágreiningsmála sem hafa komið upp í lánastarfsemi 
fjármálafyrirtækja í neytendalánasamningum. Þess má einnig geta að ýmis mál eru enn til 
umfjöllunar hjá stofnuninni sem varða starfsemi lánafyrirtækja og geta fallið undir 
framangreind lagaákvæði en málafjöldi á sviði neytendalána hefur aukist mjög í aðdraganda 
og í kjölfar bankahrunsins haustið 2008. Enn fremur hefur stofnunin unnið að því að svara 
fyrirspurnum og vinna að málum vegna iánasamninga neytenda án þess að þau mál hafi leitt 
til formlegrar ákvörðunar af hálfu stofnunarinnar.

Starfsemi Neytendastofu er á sviði allsheijarréttar en af frumvarpinu má ráða að fyrirhuguð 
starfsemi umboðsmanns skuldara sé alfarið á sviði einkaréttar með sama hætti og 
Ráðgjafarastofa um fjármál heimila hefur gert um árabil

HeildarQöldi skuldara sem þurfa slíka einkaréttarlega aðstoð hefur aukist a.m.k. tímabundið 
vegna bankahrunsins. Neytendastofa telur því til bóta að styrkja slíka starfsemi 
Ráðgjafarstofunnar að þessu leyti en hér eftir sem hingað til mun Neytendastofa vísa 
neytendum sem þurfa á slíkri aðstoð áfram til Ráðgjafarstofunnar.

í frumvarpinu er ekki lagt til að umboðsmaður hafi nein úrræði enda eru þau bæði óþörf skv. 
framansögðu og óljóst hver þau ættu að vera miðað við efhi frumvarpsins. Sem fyrr segir er 
meginhlutverk umboðsmanns samkvæmt ákvæðum frumvarpsins að veita aðstoð við 
neytendur við að ná heildarsýn yfir flármál sín og leita lausna í samningum þeiira við 
lánveitendur og aðra sambærilega aðstoð á sviði einkaréttarins.
Neytendastofa telur hins vegar nauðsynlegt að sú skylda hvíli á embætti umboðsmanns 
skuldara að verði það vart við það í starfi sínu að ágallar séu á lánastarfsemi lánveitanda hjá 
skuldara sem nýtur aðstoðar embættisins þá skuli það senda ábendingar um það efni til 
hlutaðeigandi stjómvalda s.s. Neytendastofu eða Fjármálaeftirlitsins, eftir því sem við getur 
átt.

Neytendastofa leggur því til að ákvæði d og e-liðar orðist þannig:
d. taka við erindum og ábendingum skuldara um ágalla á lánastarfsemi og senda til 
viðeigandi eftirlitsstjórnvalds,
e. gœta hagsmuna skuldara og veita honum aðstoð þegar það á við.

Neytendastofa vill einnig með vísan til framangreindra sjónarmiða leggja áherslu á að í 
lögunum komi skýrí fram hvert hlutverk umboðsmanns skuli vera. Auk þess verði Alþingi að 
huga að og taka fullt tillit til hlutverks annarra eftirlitsstjórnvalda eða nefnda við setningu 
laganna; s.s. Neytendastofu, Fjármálaeftirlitsins og úrskurðamefndar í viðskiptum við
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fj ármáiafyrirtæki. Stofnunin vill í því sambandi benda á að í grein Páls Hreinssonar Valdmörk 
stjórnvalda sem birtist í Tímariti lögfræðinga, 4. tölubl., 55. árg. 2005, bls. 447-497, er á bls. 
463 fjallað um vandamál sem orsakast af óskýrum valdmörkum. Þau sjónarmið eiga einnig 
við þegar í lögum er verið að setja reglur um gildissvið og hlutverk stofnana þrátt fyrir að þær 
fari eklci með eiginlegt stjómsýsluvald, sbr. það embætti umboðsmanns skuldara sem verið er 
að leggja til með frumvarpinu. Þar segir m.a.: „I jyrsta lagi getur farið mikill tími og 
fjármunir í valdabaráttu á milli stofnana á hlutaðeigandi sviði sem oftast kemur niður á 
borgurunum sem leita þurfa eftir afgreiðslu með mál sín. Opinberir jjármunir fara því til 
spillis auk þess sem almenningur fœr ekki viðunandi þjónustu frá  hinu opinbera. I  öðru lagi 
getur það gerst, e f um erfiðan og óvinsœlan málaflokk er að rœða, að ekkert stjórnvald vilji 
kannast við að það sé bœrt á hlutaðeigandi sviði Þegar svo stendur á koma borgararnir 
„ að lokuðum dyrum " hjá stjórnvöldum og fá  ekki úrlausn mála sinna. Hvorugur kosturinn 
er góður og því er það þýðingarmikið að vandað sé til löggjafar þegar mælt er fyrir um 
valdmörk stjórnvalda “.

II. Önniir almenn atríði og sjónarmlð.

í I. kafla hér að framan er þess getið að nauðsynlegt er að mati Neytendastofu að skerpa 
ákvæði um hlutverk umboðsmanns skuldara og að hlutverk hans sé á sviði einkaréttar en ekki 
allsherjarréttar.

Auk þess eru nokkur önnur almenn atriði sem vert er að benda í tilefni af framlagningu 
frumvarpsins, sbr. umfjöllun hér á effcir um þau ákvæði sem einkum þykir rétt að benda á.

Um 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins:

í 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins er að fínna eftirfarandi ákvæði:

„Ákvörðunum umboðsmanns skuldara verður ekki skotið til ráðherra, nema sérstaklega sé 
mœlt fyrir um það í lögum

Neytendastofa telur ljóst af ákvæðum frumvarpsins að stefnt er að því að veita einstaklingum 
ákveðna þjónustu við yfirferð lánssamninga sem þeir hafa þegar gert við lánveitendur, fara 
yfir skuldastöðu þeirra þannig að þeir nái heildarsýn um fjármál sín svo og samningagerð við 
lánafyrirtæki. Auk þess má ráða af b-lið 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins að hlutverk 
umboðsmanns skuldara sé að hafa „milligöngu um samskipti og samninga við lánardrottna “ 
eftir að vanskil hafa orðið hjá neytendum. í þeirri starfsemi felst ekki að verið sé að taka 
neinar stjómvaldsákvarðanir. Þetta er þjónusta sem er fyrst og fremst einkaréttarlegs eðlis.

í riti Páls Hreinssonar Stjórnsýslulögin: skýringarrit er hugtakið „stjórnvaídsákvörðun “ 
skilgreint, sjá bls. 44-45. Þar segir að um slíkar ákvarðanir gildi ákvæði stjómsýslulaga nr. 
37/1993. Líta verði m.a. til þess hvort að ákvörðunin sé „lagalegs eðlis , þ.e. fœrir mönnum 
réttindi eða skerðir réttindi þau, léttir skyldum a f  mönnum eða leggur á þœr auknar byrðar “
. Jafnframt segir þar að „Þœr ákvarðanir stjórnvalda sem ekki eru teknar í skjóli 
stjórnsýsluvalds, t.d. þœr sem eru einkaréttarlegs eðlis, teljast heldur ekki 
stjórnvaldsákvarðanir “ en þess þó jafnframt getið að ákvæði II. kafla stjómsýslulaga um 
sérstakt hæfi gildi einnig um gerð samninga einkaréttarlegs eðlis.
f stjómsýslulögum kemur skýrt fram í 26. gr. laganna að þegar um er að ræða 
stjómvaldsákvörðun þá skuli ávallt heimilt að kæra slíkar ákvarðanir til æðra stjómvalds.
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f ákvæði 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins er notað orðið „ákvörðun“ sem er villandi orðalag að 
mati Neytendastofu enda virðist ljóst að frumvarpshöfundar telja að ekki sé um að ræða 
stjómvaldsákvörðun sem lúti almennum reglum stjómsýslulaga og þar með venjulegum 
kærurétti til æðra stjómvalds heldur ákvarðanir sem eru ekki lagalegs eðlis heidur á sviði 
einkaréttar og falli því ekki undir kæruheimild stjórnsýslulaga.

Til að forðast misskilning leggur Neytendastofa til að í stað orðsins „Akvörðun“ þá verði 
fremur notað orðið „ Afgreiðslu“ eða „Niðurstöðum " eða annað þess háttar orðalag í 4. mgr.
2. gr. sem samræmist betur hugtakanotkun í stjómsýslulögunum og þeirri staðreynd að 
ákvarðanir embættisins samkvæmt frumvarpinu, ef að lögum verður, em ekki 
stjómvaldsákvarðanir.

Um 5. gr. frumvarpsins:
í 5. gr. frumvarpsins er að fínna ákvæði um gjaldtöku. Akvæðin eru fremur óskýr varðandi 
álagningargrunn. Auk þess er í 7. mgr. 5. gr. kveðið á um að ráðherra setji í reglugerð nánari 
fyrirmæli um greiðslu eftirlitskostnaðar. í því sambandi er rétt að vekja athygli á álitum 
umboðsmanns Alþingis, m.a. frá árinu 1995 þar sem vakin hefur verið athygli á því að í 77. 
gr. stjómarskrár lýðveldisins segir; „Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja 
skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann ”, Auk þess má benda á að nú þegar em í gildi 
lög nr. 99/1999, um greiðsíu kostnaðar við opinbert eftirlit með fj ármálastarfsemi og væri
e.t.v betur fallið að setja inn í þau lög ákvæði um greiðslu kostnaðar vegna þeirrar starfsemi 
sem frumvarp þetta kveður á um.

Um ákvœ óiltil bráðabirgða
í 3. málslið er svofellt ákvæði:
„ Starfsmenn annarra ríkisstofnana sem kunna að verða lagðar niður skulu njóta forgangs til 
starfa hjá umboðsmanni skuldara “.
Vakin er athygli á óljósu orðalagi í þriðja málslið ákvæðisins en ekki er í greinargerð að finna 
skýringar á ákvæðinu sem nauðsynlegt er að bæta úr.

Mikilvægt er að mati Neytendastofu að hafa í huga að frumvarp þetta hefur að 
meginmarkmiði að setja lagaramma utan um núverandi starfsemi Ráðgjafarstofu um fjármál 
heimilanna og ber því að sníða ákvæði þess að starfsheimildum og þjónustu sem þar hefur 
verið veitt á undanfömum árum með góðum árangari fyrir neytendur sem em komnir í 
greiðsluþrot eða hafa misst yfirsýn yfir fjármál sín.

Virðingarfyllst 
fh^Neytendastofu

Þómnn Anna Amadóttir 
Sviðsstjóri
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Viðaukí
Mál á sviði neytendalána og inálefmim skuldara hjá Neytendastofu - yfírlit 

Mál nr. 19/2005

Uppgreiðslugjald af neytendalánum 

Mál nr. 6/2009:

Kvörtun Guðmundar Hauks Sigurðarsonar yfír skilmálum myntkörfuláns Kaupþings banka hf. 

Mál nr. 25/2009:

Breyting á skilmálum bílasamninga SP -  fjármögnunar h.f 

Mál nr. 1/2010:

Kvörtun vegna gengistryggðs bílasamnings við Avant 

Mál nr. 21/2010:
Breytilegir vextir á bílaláni frá Avant
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