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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um úrskurðarnefndir á sviði neytendamála, 649. mál

Vísað er til umsagnabeiðnar allsherjar- og menntamálanefndar um frumvarp til laga um 
úrskurðamefndir á sviði neytendamála, 649. mál.

Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa hefur farið yfír fmmvarpið og vill koma á framfæri 
eftirtöldum athugasemdum.

1. Lengd málsmeðferðartíma

I 3. mgr. 13. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um lengd málsmeðferðartíma. Segir í ákvæðinu að 
niðurstaða málsmeðferðar viðurkenndra úrskurðaraðila og kærunefndar vöru- og þjónustukaupa 
skuli kynnt aðilum innan 90 daga frá þeim degi er öll gögn máls hafa borist. Mögulegt er að 
lengja frestinn um 90 daga ef mál er mjög flókið. Vegna þessa bendir kærunefnd lausafjár- og 
þjónustukaupa á að málsmeðferðartími nefiidarinnar hefur í mörgum tilvikum verið lengri en 
umræddir 90 dagar. í ljósi þess og þess að verið að víkka starfssvið nefndarinnar verulega telur 
nefndin ffamangreindan frest ekki raunhæfan nema að jafhffamt verði veitt meira fjármagni til 
nefhdarinnar til að unnt sé að ráða starfsmenn til að sinna verkefnum fyrir nefndina.

2. Frestur til að vísa málum frá

í 14. gr. ffumvarpsins er kveðið á um heimildir viðurkenndra úrskurðaraðila og kærunefhdar 
vöru- og þjónustukaupa til að vísa málum frá. í 2. mgr. greinarinnar er fjallað um tímamörk 
frávísunar, en greinin orðast svo:

Nú er Ijóst að mál verður ekki tekið til meðferðar og skal rökstudd frávísun send aðilum 
máls eigi síðar en þremur vikum frá  móttöku kvörtunar. í  öðrum tilvikum skal rökstudd 
frávísun send aðilum máls innan hœfilegs tíma.

Kærunefhdin bendir á að orðalag ákvæðisins er mjög óskýrt og í raun ómögulegt að skilja hvað 
þar er átt við nema að lesa skýringar sem fram koma í athugasemdum við 14. gr. A f þeim 
skýringum má ráða að þriggja vikna fresturinn sem fram kemur í fyrri málsliðnum eigi við í þeim



Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa

tilvikum sem fyrir liggur eftir „skimun kvörtunar“ að vísa eigi málinu frá, en að enginn ákveðinn 
ffestur eigi við um aðrar frávísanir.

Kærune&din bendir á þriggja vikna ffesturinn er mjög stuttur, enda er kvartanda oft gefinn 
kostur á að bæta úr smávægilegum ágöllum eða senda inn frekari gogn áður en hægt er að taka 
afstöðu til þess hvort að vísa á máli frá. Því mætti lengja umræddan frest og skýra orðalag 
ákvæðisins.

3. Starfsaðstaða kærunefndar vöru- og þjónustukaupa

í lokamálsgrein 15. gr. frumvarpsins er kveðíð á um það að kærunefhd vöru- og þjónustukaupa 
skuli vistuð hjá Neytendastofu. Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa bendir á að ekki sé 
heppilegt að vista nefndina hjá Neytendastofu og leggur til að framangreindu ákvæði verði 
breytt.

í fyrsta lagi bendir kærunefndin á að nokkuð hefur borið á því að litið sé á kærunefnd lausafjár- 
og þjónustukaupa sem hluta af Neytendastofu, en ekki sjálfstæða kærunefnd. Er þetta bagalegt 
og verður að gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir slíkt þegar búið verður að veit nefndinni 
heimild til að kveða upp bindandi úrskurði, eins og lagt er til í frumvarpinu.

í öðru lagi bendir nefiidin á að seljendur og þjónustuveitendur sem hafa verið aðilar mála fyrir 
kærunefiid lausaijár- og þjónustukaupa hafa neitað að afhenda kærunefndinni gögn og 
upplýsingar þar sem að starfsmenn Neytendastofu fái aðgang að þeim.

í þriðja lagi bendir nefndin á að miklir annmarkar hafa verið á rafrænu kerfi Neytendastofu sem 
neytendur hafa notað til að senda inn kvartanir til nefndarinnar og haldið hefur utan um allt starf 
hennar. Hefur ítrekað verið kvartað yfir umræddum göllum, en Neytendastofa hefur ekki 
brugðist við þeim ábendingum með fullnægjandi hætti.

í fjórða lagi telur nefndin að það að starfsmenn Neytendastofu séu í fyrirsvari fyrir nefndina leiði 
til óeðlilega mikilla afskipta forstjóra stofnunarinnar af störfum nefndarinnar og komi í veg fyrir 
sjálfstæði hennar.

í ljósi þessa leggur nefndin til að kærunefnd vöru- og þjónustukaupa verði vistuð annars staðar 
en hjá Neytendastofu.

4. Lögsaga kærunefndar vöru- og þjónustukaupa

í 1. mgr. 16. gr. frumvarpsins segir að neytendur geti óskað eftir úrskurði kærunefhdarinnar 
vegna ágreinings sem rís af sölu- eða þjónustusamningi. 1 4. gr. eru sölu- og þjónustusamningar 
skilgreindir og virðist þar aðeins átt við samninga sem neytandi gerir við aðila sem gerir samning
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í atvinnuskyni. Ákvæðið mætti vera mun skýrara, sérstaklega hvað varðar þá stöðu þegar 
einstaklingur selur bíl með aðstoð bílasala og bílasalinn undanþiggur sig ábyrgð.

5. Starfsmaður kærunefndarinnar

í frumvarpinu er ekki kveðið á um það að nefndin skuli hafa starfsmann, en í greinargerð segir að 
gert sé ráð fyrir að öll verkefni er snerta nefndina verði færð á einn starfsmann og muni það hafa 
í för með sér samlegðaráhrif. AIls er óljóst hvort að sá starfsmaður á að vera starfsmaður 
nefndarinnar eða Neytendastofu eða ráðuneytisins. Gera má ráð fyrir því að mun meiri vinna 
verði við utanumhald um nýju nefhdina heldur en hefur verið um kærunefnd lausaljár- og 
þjónustukaupa og er því lögð áhersla á að tryggt verði að lögfræðingur starfi fyrir kærunefhd 
vöru- og þjónustukaupa í fullu starfi. Verður að telja líklegt að breytingin hafi í for með sér að 
launakostnaður starfsmannsins aukist um meira en 3 milljónir.

6. Tölvukerfí kærunefndarinnar

í greinargerð kemur fram að framkvæma þurfi endurbætur á tölvukerfi kærunefndarinnar og er 
talið að sá kostnaður nemi 500 þús. til einni milljón króna á ársgrundvelli. Kærunefndin telur 
þetta algjörlega óraunhæfar tölur og bendir á að núverandi tölvukerfi er algjörlega óviðunandi og 
fyrirséð að kostnaður við gerð nýs tölvukerfis verði mun hærri.

7. Kostnaður vegna launa nefndarmanna

Kæmnefnd lausafjár- og þjónustukaupa bendir á að í kafla í greinargerð um mat á áhrifum er 
ekkert fjallað um launakostnað nefndarmanna. Ljóst er að með auknum fjölda mála og því að ný 
nefnd úrskurðar með bindandi hætti í stað þess að gefa álit mun vinna nefndarmanna 
margfaldast. Er því ljóst að kostnaður vegna launa formanns mun aukast verulega auk þess sem 
ekki er raunhæft að ætlast til þess að aðrir nefndarmenn sinni vinnu fyrir nefndina án 
launagreiðslna.

Virðingarfyllst, 
f.h. kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa
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