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I. Inngangur.

Minnisblað þetta er ritað vegna innsendra umsagna við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum 
lögum er varða úrskurðaraðila á sviði neytendamála (einföldun úrskurðarnefnda), þskj. 574 -  400. 
mál sem unnið var í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Með frumvarpinu er lagt til að breyta 
gildandi fyrirkomulagi nokkurra úrskurðarnefnda og skýra betur frávísunarákvæði laga um 
úrskurðaraðila á sviði neytendamála nr. 81/2019.

Efnahags- og viðskiptanefnd bárust umsagnir um frumvarpið frá Hagsmunasamtökum heimilanna, 
kærunefnd vöru- og þjónustukaupa, Neytendasamtökunum og Samtökum fjármálafyrirtækja. Í 
minnisblaðinu er farið yfir helstu athugasemdir umsagnaraðila og viðbrögð ráðuneytisins við þeim. 
Til einföldunar verður umfjölluninni skipt niður eftir greinarnúmerum frumvarpsins.

II. Breytingartillögur.

Ráðuneytið leggur til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á frumvarpinu vegna athugasemda sem 
bárust frá umsagnaraðilum við þinglega meðferð þess.

1. gr.

Að teknu tilliti til umsagna kærunefndar vöru- og þjónustukaupa og Neytendasamtakanna er lagt til 
að ákvæði a. liðar 1. gr. frumvarpsins orðist svo:

Á undan 1. mgr. kemur ný málsgrein svohljóðandi:
Viðurkenndir úrskurðaraðilar og kærunefnd vöru- og þjónustukaupa skulu vísa frá málum sem:
a. heyra ekki undir lögsögu þeirra,
b. heyra undir, eru til meðferðar eða hafa hlotið meðferð hjá öðrum viðurkenndum eða 

lögbundnum úrskurðaraðila sem ráðherra hefur skráð og tilkynnt eða erlendum úrskurðaraðila 
sem er á skrá yfir tilkynnta úrskurðaraðila í deilumálum utan dómstóla á Evrópska 
efnahagssvæðinu, eða

c. eru til meðferðar eða hafa hlotið meðferð hjá dómstólum.

III. Umsagnir og afstaða atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

1. gr.

Neytendasamtökin telja að orðalag 1. gr. frumvarpsins sé ekki nægilega skýrt. Ákvæðið megi skilja 
svo að heyri mál undir lögsögu dómstóla þá bæri kærunefndum að vísa öllum málum frá sem gætu átt 
undir lögsögu dómstóla og gæti það leitt til þess að öllum málum sem bærust kærunefndum yrði vísað 
frá. Neytendasamtökin leggja til að orðalag ákvæðisins verði endurskoðað.

Kærunefnd vöru- og bíónustukaupa telur ákvæði 1. gr. frumvarpsins óskýrt og fara gegn markmiði 
breytingartillögunnar um að skýra frávísunarákvæði laganna. E f frumvarpið yrði að lögum án
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breytinga er næsta víst að kærunefndin þyrfti að vísa nær öllum málum frá nefndinni enda eigi þau 
flest e f ekki öll undir lögsögu dómstóla.

A fstaða mðunevtisins.
Ákvæði 1. gr. frumvarpsins er samhljóða 1. mgr. 16. gr. danskra laga um sama efni. Ráðuneytið tekur 
undir athugasemdir Neytendasamtakanna og kærunefndar vöru- og þjónustukaupa um að ákvæðið sé 
ekki nógu skýrt að því er varðar skörun við lögsögu dómstóla. Ráðuneytið telur að í óbreyttri mynd 
gæti ákvæðið farið gegn markmiði laga um úrskurðaraðila á sviði neytendamála um að tryggja 
neytendum aðgang að skilvirkri og faglegri málsmeðferð við lausn deilumála utan dómstóla. 
Markmið frumvarpsins er að skýra betur lögsögureglur úrskurðaraðila samkvæmt lögunum. 
Ráðuneytið leggur því til að viðeigandi breytingar verði gerðar á frumvarpinu í nefndinni.

Almennar athugasemdir.

Hagsmunasamtök heimilanna telja það leiða a f  24. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2008/48/EB um lánasamninga fyrir neytendur (neytendalánatilskipunin) og 39. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2014/17/ESB um lánssamninga fyrir neytendur í tengslum við 
íbúðarhúsnæði (fasteignalánatilskipunin) að íslenskum stjórnvöldum beri skylda til að tryggja með 
lögum að fullnægjandi og skilvirk málsmeðferð við lausn deilumála varðandi lánssamninga sé fyrir 
hendi og að úrskurðaraðilar sem fari með slík mál séu lögbundnir.

A fstaða ráðunevtisins.
Ráðuneytið tekur ekki undir ályktun Hagsmunasamtaka heimilanna um að íslenska ríkið skuli tryggja 
að úrskurðaraðilar sem fjalla um lausn deilumála utan dómstóla varðandi lánssamninga verði að vera 
lögbundnir.

Í 24. gr. neytendalánatilskipunarinnar og 39. gr., sbr. 77. lið aðfararorða fasteignalánatilskipunarinnar 
er kveðið á um lausn deilumála utan dómstóla. Í 24. gr. fasteignalánatilskipunarinnar segir að 
aðildarríkin skuli tryggja að tekin verði upp fullnægjandi og skilvirk málsmeðferð við lausn deilumála 
neytenda varðandi lánssamninga og nota til þess stofnanir sem eru til fyrir (e. existing bodies), eftir 
því sem við á. Í 39. gr. fasteignalánatilskipunarinnar segir að aðildarríkin skuli tryggja að komið verði 
á viðeigandi og skilvirkri kæru- og úrlausnarmeðferð til að leita lausna utan dómstóla í deilumálum 
neytenda við lánveitendur, lánamiðlara og tilnefnda fulltrúa í tengslum við lánssamninga með aðstoð 
þeirra aðila sem fyrir eru eftir því sem við á. Aðildarríki skuli tryggja að slík málsmeðferð gildi um 
lánveitendur og lánamiðlara og nái yfir starfsemi tilnefndra fulltrúa. Í 77. lið aðfararorða 
tilskipunarinnar segir að neytendur ættu að hafa aðgang að kæru- og úrskurðarferli utan dómstóla 
vegna lausnar á deilumálum sem rísa á grundvelli réttinda og skyldna sem settar eru fram í 
tilskipuninni milli lánveitenda og neytenda og einnig á milli lánamiðlara og neytenda. Aðildarríkin 
skuli tryggja að þátttaka í slíku ferli til lausnar deilumála utan dómstóla sé ekki valkvæð fyrir 
lánveitendur og lánamiðlara.

A f ofangreindu verður ekki annað ráðið en að aðildarríki skuli tryggja að fullnægjandi og skilvirk 
málsmeðferð við lausn deilumála utan dómstóla varðandi lánssamninga sé til staðar. Þannig gildir 
einu hvort stofnað sé til slíkra úrskurðaraðila með lögum eða með öðrum hætti.

Með lögum um úrskurðaraðila á sviði neytendamála nr. 81/2019 var komið á fót almennri umgjörð 
fyrir viðurkenningu frjálsa úrskurðaraðila á vegum samtaka neytenda og samtaka á sviði atvinnulífs. 
Með lögunum var einnig komið á fót kærunefnd vöru- og þjónustukaupa sem tekið getur til meðferðar 
mál vegna ágreinings sem rís a f  sölu- eða þjónustusamningi. Falli ágreiningsefnið ekki undir frjálsan 
viðurkenndan úrskurðaraðila getur kærunefnd vöru- og þjónustukaupa tekið ágreininginn til 
meðferðar.


