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Efni:  Viðhorf talsmanns neytenda til þess hvernig megi vinna úr
þeirri stöðu sem upp er komin í kjölfar dóma Hæstar éttar frá 16. júní
2010

Útdráttur
* Rétt er að líta á dóma Hæstaréttar sem tækifæri t il lausnar í þágu
neytenda og þjóðfélagsins alls en ekki ógn.
* Neytendur voru sýknaðir á fyrstu málsástæðu en ek ki hefur enn reynt
á varamálsástæður um forsendubrest og sanngirnisreg lu 36. gr.
samningalaga.
* Fjármálafyrirtæki synjuðu sáttaboði talsmanns ney tenda í fyrra en
hafa nú tapað fordæmismáli sem gildir um öll gengis bundin lán. Sá
dómur byggir ekki á sanngirnissjónarmiðum heldur á ófrávíkjanlegum
bannákvæðum laga.
* Fjármálafyrirtæki þurfa að eiga sóknaraðild og sö nnunarbyrði miðað
við staðfestingu Hæstaréttar á réttarstöðu neytenda .
* Til þess að firra þjóðfélagið óvissu og endalausu m málaferlum er
lagt til að stjórnvöld hafi forgöngu um sátt til út færslu nýgenginna
dóma - en vitaskuld ekki íhlutunar í fordæmisrétt o g gildandi reglur
til verndar neytendum.
* Mikilvægt er að neytendur fái samræmd skilaboð hv að felst í dómunum
og hver viðbrögðin verða. Verði áfram ólíkar skoðan ir á áhrifum
dómanna er mikilvægt að sameiginleg nálgun eða a.m. k. skýr farvegur
finnist sem fyrst og fyrir vikulok í því skyni að g reiða úr málinu.

Inngangur
Vísað er til bréfs yðar sl. föstudag, 18. júní 2010 , í kjölfar fundar
sem talsmaður neytenda átti síðdegis þann dag með e fnahags- og
viðskiptaráðherra að ósk ráðherra í kjölfar dóma Hæ staréttar frá 16.
júní sl. í málum nr.92/2010, nr.153/2010.

Í bréfi yðar segir Hæstiréttur hafi "hins vegar ekk i [tekið] afstöðu
til þess hvaða endurgjald skuldaranum ber að inna a f hendi fyrir
lánið, þ.e.a.s. hvaða vaxtafót skuli leggja til gru dvallar í samningi
aðila, eða eftir atvikum verðtryggingu." Í því samb andi vill
talsmaður neytenda árétta hið alkunna að dómstólar svara jafnan
aðeins því sem spurt er um með svonefndri kröfugerð  fyrir dómi; þar
með standa önnur ákvæði lánasamninganna óbreytt end a valdi lögmaður
lánveitenda meðvitað að gera ekki varakröfu og gerð i í munnlegum
málflutningi fyrir Hæstarétti, sem talsmaður neyten da var viðstaddur,
ráð fyrir að stjórnvöld myndu bregðast við ef kröfu hafar myndu tapa
málinu. Reyndar má hugsanlega lesa út úr niðurlagi dómsforsendna í
fyrrnefnda málinu (gagnvart SP-Fjármögnun hf.) vísb endingu um að
Hæstiréttur sé sammála héraðsdómara í öðru máli, nr . 317/2010 sem
dæmt var að niðurstöðu - en ekki efnislega að þessu  leyti - í
Hæstarétti sama dag, þ.e. að ekkert skuli koma eða geti komið í stað
þeirrar gengisviðmiðunar sem Hæstiréttur hefur nú s taðfest að sé
ólögmæt.

Þá segir í bréfi yðar að skapast hafi "ákveðin rétt aróvissa" við dóma
Hæstaréttar. Ekki verður fallist á það þar sem alme nnt sammæli
virðist meðal annarra en sumra fjármálafyrirtækja, sem eiga í hlut,
að dómarnir hafi mikið og víðtækt fordæmisgildi - o g séu skýrir. Líta



verður svo á að fjármálafyrirtæki hafi ríka sönnuna rbyrði fyrir því
að lán teljist sannanlega erlent og falli ekki undi r dóminn, sbr. orð
yðar í nefndu bréfi um að ljóst sé að dómarnir geti  haft áhrif á
fjölda samninga.

Allt eins mætti segja að Hæstiréttur hefði ekki sva rað því hvaða
áhrif forsendubrestur og 36. gr. samningalaga hefðu  á slíka og
sambærilega samninga þar sem málið var dæmt á fyrst u málsástæðu - og
reyndi því ekki á þessar vara- og þrautavaramálsást æður neytenda
fyrir dómi.

Eftirfarandi svar er m.a. byggt á fundum talsmanns neytenda með
efnahags- og skattanefnd og viðskiptanefnd Alþingis , með dómsmála- og
mannréttindaráðherra og efnahags- og viðskiptaráðhe rra 18. júní sl.
auk funda sama dag með fleiri þingmönnum og fulltrú um hagsmunaaðila.
Einnig hefur talsmaður neytenda á undanförnum sólar hringum átt
óformlegt samráð við fjölda sérfræðinga á sviði lag a og viðskipta um
áhrif umræddra hæstaréttardóma og hugsanlega túlkun  þeirra og
skýringu viðeigandi laga. Talsmaður neytenda er auk  þess meðvitaður
um þjóðfélagslegt samhengi málsins og mikilvægi þes s að leita
heildstæðrar sáttar um málið eins og embættið hefur  með virkum hætti
leitast við að stuðla að allt frá efnahagshruninu í  árslok 2008 eins
og kunnugt er.

Auk þessa samráðs leggur talsmaður neytenda til gru ndvallar greiningu
sína 18. júní á www.talsmadur.is, sem birt var dagi nn áður á
eyjan.is, á þeim álitamálum sem vakna og áhrifum um ræddra
hæstaréttardóma og möguleg viðbrögð við þeim þar se m talin eru upp
fjölmörg atriði sem leiðir af dómunum; hér er fyrst  og fremst fjallað
um hið stærsta af þeim, þ.e. hvaða áhrif hæstarétta rdómarnir hafa á
greiðslur framvegis um lán í íslenskum krónum, sem gengistryggðir
hafa verið með ólögmætum hætti - þ.m.t. íbúðarlán.

Skýrt fordæmisgildi en ólík gerð lengri íbúðarlána og skemmri
bílalána:

Sammæli virðist vera um, sbr. frétt á vef talsmanns  neytenda,
www.talsmadur.is 18. júní sl., að dómurinn hefur mi kið og víðtækt
fordæmisgildi - þ.m.t. á sambærileg íbúðarlán. Því geldur talsmaður
neytenda varhug við yfirlýsingum nokkurra fjármálas tofnana sem benda
til annars - og rangs - skilnings á fordæmisgildi d ómanna - enda
hljóta allir að vera sammála um að ótal dómsmál til  viðbótar eru ekki
til þess fallin að leysa úr frekari óvissu og draga  úr ólgu auk þess
sem dómskerfið ræður ekki við þann málafjölda sem þ annig myndi
skapast nema e.t.v. ef sett yrði löggjöf um hópmáls ókn og jafnvel
flýtimeðferð slíkra mála. Í slíkum málum er auk þes s nærtækara að
lánveitendur ættu sóknaraðild enda hefur vígstaðan nú snúist.

Íbúðarlán eru hins almennt vegar ólík svonefndum bí lalánum að
fjölmörgu leyti - þ.e. í fyrsta lagi hvað varðar le ngd lánstíma, í
öðru lagi varðandi fjárhæð lána og í þriðja lagi að  því er varðar
markaðsforsendur þar sem flest bílalánin voru tekin  er bifreiðaverð
var í sögulegu lágmarki en mikill hluti íbúðarlána var tekin þegar
íbúðarverð var í eða að ná hámarki. Þá er í fjórða lagi ljóst að
flest íbúðarlán eru - öfugt við mörg svonefnd bílal án - veitt með
skuldabréfum sem þurfa að uppfylla önnur og enn str angari skilyrði en
önnur neytendalán. Síðast en ekki síst er í fimmta lagi nokkuð
algengt í íbúðarlánum að samið sé um svonefnda brey tilega vexti;



samkvæmt mörgum þeirra hefur lánveitandi einhliða r étt til þess að
breyta vaxtakjörum á nokkurra ára fresti miðað við málefnalegar og
tilteknar forsendur að uppfylltum kröfum laga nr. 1 21/1994 um
neytendalán - sem Neytendastofa og áfrýjunarnefnd n eytendamála hafa
reyndar nýverið úrskurðað um.

Málið kann því að horfa nokkuð ólíkt við lengri íbú ðarlánum og
skemmri bílalánum.

Forsendur
A) Engin óvissa er að mati talsmanns neytenda um ré ttarstöðu aðila að
styttri bílalánasamningum - þar sem að jafnaði eru væntanlega engin
ákvæði sem heimila lánveitanda einhliða breytingar á vaxtakjörum -
enda halda önnur ákvæði (vextir, endurreiknaður höf uðstóll og
lánstími) en þau gengisviðmiðunarákvæði, sem voru d æmd ólögmæt, gildi
sínu samkvæmt dómsforsendum enda geta neytendur kra fist þess að fá að
efna samningana að öðru leyti, sbr. einkum 3. mgr. c-liðar 36. gr.
laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda lö ggerninga
(samningalaga). Að mati talsmanns neytenda er ljóst  að lánveitendur
geta ekki nú borið fyrir sig forsendubrest í kjölfa r þess að hafa
tapað umræddum prófmálum enda voru þeir í vondri tr ú um ólögmæti
slíkra samninga þegar lög nr. 38/2001 um vexti og v erðtryggingu
(vaxtalög) voru sett og var kunnugt um "forsendubre stinn" við
samningsgerð, sbr. og almennar reglur um stöðu neyt enda gagnvart
sérfróðum sterkari aðila sem samið hefur einhliða s amningsskilmála.

B) Þá er að mati talsmanns neytenda ljóst að neyten dur, sem ekki hafa
gert fyrirvara við uppgjör eða skilmálabreytingar á  gengisbundnum
lánum, glata ekki rétti sínum eins og mörg fjármála fyrirtæki hafa
reyndar áréttað með formlegum yfirlýsingum opinberl ega og við
einstaka viðskiptavini. Hvað sem því líður er slíkr a fyrirvara varla
þörf enda eru dómar Hæstaréttar fortakslausir og sk ýrir og dæmdir á
grunni ófrávíkjanlegra lagaákvæða.

C) Því er ljóst að engin stjórnskipuleg heimild er til einhliða
íhlutunar í dómsniðurstöðuna eða eðlilega skýringu á fordæmisgildi
hennar samkvæmt ofangreindu ef sú íhlutun er neyten dum í óhag. Á
fundum með talsmanni neytenda sl. föstudag, 18. jún í 2010, áréttuðu
dómsmála- og mannréttindaráðherra og efnahags- og v iðskiptaráðherra
að slíkt stæði vitaskuld ekki til - eins og ríkisst jórnin gerði með
yfirlýsingu forsætisráðherra eftir ríkisstjórnarfun d fyrr um daginn.

D) Á hinn bóginn kann löggjafinn að hafa heimild að  til þess að
greiða úr óvissu til útfærslu á dómunum enda voru f jármálafyrirtæki
ábyrg fyrir lánsskjölum sem ekki stóðust ófrávíkjan leg bannákvæði
laga, voru auk þess í vondri trú frá upphafi lagase tningarinnar 2001
og geta því ekki borið fyrir sig forsendubrest.

E) Útilokað er að fallast á að núverandi kröfuhafar  eigi með rétti
upphaflegra lánveitenda eða sem rétt-takar þeirra r éttmæta kröfu á
hliðrun gildandi langtímasamninga á grundvelli fors endurbrests
gagnvart veikari aðilum sem neytendur eru eða á gru ndvelli 36. gr
samningalaga sem skírskotar sérstaklega til stöðu a ðila samkvæmt
lögum frá 1986 og voru styrkt sérstaklega í þágu ne ytenda samkvæmt
evrópuréttarlegum réttarbótum 1995. Reyni kröfuhafa r að nýta sér
lögvarinn málshöfðunarrétt sinn í þessu skyni er fr iður rofinn að
mati talsmanns neytenda.



F) Óvissa kann hins vegar að vera vissulega um hver nig ólíkir aðilar
- t.d. neytendur og aðrir lántakendur annars vegar muni bregðast við
og bankar og aðrir lánveitendur í lengri íbúðarlána samningum í þeim
tilvikum sem lánssamningar hafa að geyma heimild ti l þess að breyta
vöxtum einhliða á tilteknu árabili og að uppfylltum  tilteknum
skilyrðum, sbr. að ofan. Slík vaxtabreytingarákvæði  hljóta í
framkvæmd að taka mið af vöxtum sem boðnir verða á nýjum sambærilegum
lánum. Af sömu ástæðu er ljóst að mati talsmanns ne ytenda að fordæmi
og aðrar lagareglur um forsendubrest geta engan veg inn heimilað
lánveitendum að gera einhliða breytingar á endurgja ldsákvæðum
lánasamninga. Fallist neytendur ekki á boð um nýja vexti þurfa þeir
að eiga þess kost að endurfjármagna lánið hjá öðrum  aðila, t.d.
Íbúðarlánasjóði.

G) Stjórnvöld og kröfuhafar brugðust ýmist ekki við  eða féllust ekki
á tillögur talsmanns neytenda 2009 um málsmeðferð í  því skyni að
leiða álitaefni þetta og önnur skyld til lykta í sa mráði og
heildstæðri sátt.

H) Ekki hefur enn gengið dómur um forsendubrest ann arra lána og hvort
þeim verði vikið til hliðar með vísan til sanngirni ssjónarmiða á
grundvelli 36. gr. samningalaga. Umræddir dómar Hæs taréttar eru
fortakslausir og byggðir á ófrávíkjanlegum bannákvæ ðum laga.

I) Vafasamt er að mati talsmanns neytenda og sérfræ ðinga, sem hann
hefur leitað til, að beita 18., 4. og 10. gr. vaxta laga um
endurreikning höfuðstóls m.t.t. ofgreiðslna enda á 18. gr. laganna
rót að rekja til eldra réttarástands til þess að sp orna við
okurvöxtum auk þess sem hvorki ólögmæt gengistryggi ng né lögvarin
verðtrygging geta talist vextir eða "annað endurgja ld" í skilningi
18. gr. vaxtalaga.

J) Hvað sem öðru líður er ótækt að það standi upp á  hvern og einn
neytanda að þurfa að leita sjálfur eftir leiðréttin gu og gæta
hagsmuna sinna gagnvart þeim fjármálastofnunum sem brutu gegn
vaxtalögum með ólögmætum samningsákvæðum og eftir a tvikum
réttarfarsreglum við fullnustu ólögmætra krafna.

K) Aðeins ef málinu er stefnt inn í heildstæðan og marghliða
sáttafarveg á borð við þann sem hér er lagt til er unnt að taka til
skoðunar þjóðfélagsleg sjónarmið. Áréttað skal að t ilraunir talsmanns
neytenda til þess að stefna málum þessum í sátta- o g samráðsfarveg
eru einungis í því skyni til að samræma rétta túlku n og forða
glundroða - ekki til að gefa mistúlkun dómanna undi r fótinn.

L) Ljóst er að fjármálafyrirtæki yfirtóku íbúðarlán  gagnvart
neytendum með mjög miklum afföllum - væntanlega m.a . í ljósi þeirra
annmarka sem lánin voru talin háð eins og Hæstirétt ur hefur nú dæmt,
sbr. og forsendubrestur og sanngirnisregla 36. gr. samningalaga.

Vígstaðan hefur snúist; kröfuhafar töpuðu - neytend ur voru sýknaðir.

Ég tel því samkvæmt franangreindum forsendum rétt a ð stjórnvöld -
einkum eftir varhugaverð viðbrögð sumra banka undan farna sólarhringa
- lýsi þegar í vikunni 21.-25. júní eftirfarandi yf ir:



1 a) Engin útsending greiðsluseðla vegna gengisbund ninna lána mun
eiga sér stað um næstu mánaðamót, byrjun júlí, og e kki heldur um
þarnæstu mánðamót, byrjun ágúst.
1 b) Fallist bankar og aðrir kröfuhafar ekki á slík a frestun verði
sett (bráðabirgða)lög um frestun á kröfugerð og inn heimtu fram til
septemberloka.
2) Tíminn fram að miðjum ágúst í síðasta lagi verði  nýttur til að
greina fordæmisáhrif dómanna og réttarstöðu neytend a og útfæra - en
vitaskuld ekki til íhlutunar í fordæmisgildi dómann a og aðrar
málsástæður á borð við forsendubrest og sanngirnisr eglu 36. gr.
samningalaga, sbr. og lagarök í tillögu talsmanns n eytenda frá 27.
apríl 2009 til ríkisstjórnarinnar.
3) Stefnt verði að því að niðurstaða liggi fyrir í síðasta lagi um
miðjan ágúst um útfærslu dómanna - neytendum í hag.
4) Leitað verði í júlí eftir heildarsátt allra hags munaaðila, þ.m.t.
fulltrúa neytenda á borð við talsmann neytenda og H agsmunasamtök
heimilanna og ráðgjafa þeirra, um löggjöf til þess að útfæra
ofangreind áhrif hæstaréttardómanna og önnur tilgre ind lagarök.
5) Takist slík sátt ekki fyrir júlílok er til vara lagt til að
fjölskipuðum gerðardómi hagsmunaaðila á borð við þa nn, sem talsmaður
neytenda lagði til við stjórnvöld í apríl 2009 og v ið banka og aðra
kröfuhafa í ágúst 2009 - með þeirri viðbót að einst ökum neytendum
verði heimilað að skrá sig úr máli (opt-out) - verð i falið að skila
fyrir lok september 2010:
i) útfærslu á beinum fordæmisáhrifum umræddra dóma Hæstaréttar frá
16. júní 2010 og
ii) tillögu um óbein áhrif hæstaréttardómanna og an narra
lagasjónarmiða á önnur lán, svo sem verðtryggð íbúð arlán í íslenskum
krónum í því skyni að firra dómskerfið og þjóðfélag ið allt fjölda
dómsmála og óvissu í nokkur misseri í viðbót.
6) Fulltrúar Íbúðarlánasjóðs og félags- og trygging amálaráðherra
skoði samtímis hvort og hvernig Íbúðarlánasjóður ge tur komið að
endurfjármögnun ef ekki næst ásættanleg niðurstaða,  sem líklegt er að
einstakir neytendur geti sætt sig við hver um sig, um breytt
vaxtakjör þegar lánveitandi hefur heimild til breyt ingar á vöxtum í
þeim tilvikum sem slík heimild er til staðar í undi rrituðum
langtímalánssamningum.
7) Til þrautavara er lagt til - eins og í umfjöllun  talsmanns
neytenda um umrædda dóma Hæstaréttar á www.eyjan.is  og
www.talsmadur.is 17. og 18. júní sl. - að sett verð i afturvirk
(bráðabirgða)lög um hópmálsókn og gjarnan flýtimeðf erð slíkra mála
til þess að greiða úr þeim glundroða sem kann að sk apast af því að
bankar og aðrir kröfuhafar viðurkenni ekki fordæmis gildi umrædrra
hæstaréttardóma og önnur tilgreind lagarök; þá er a ð mati talsmanns
neytenda einboðið að kröfuhafar eigi sóknaraðild en  neytendur haldi
að sér höndum.
8) Talsmanni neytenda verði falið að kynna málið í því skyni að
fyrirbyggja óvissu og tortryggni.
9) Náist ekki sátt um málið fyrir lok júní eða ásæt tanlegar
málalyktir til handa neytendum í sjónmáli telur tal smaður neytenda
sér skylt að ráðleggja neytendum, sem eiga í hlut, almennt og
opinberlega um einhliða ráðstafanir gagnvart þeim r anga lagaskilningi
sem fulltrúar nokkurra fjármálafyrirtækja hafa þega r látið í ljós
opinberlega.
10) Auk þess styðji stjórnvöld við áform talsmanns neytenda um að
snúa við áhrifum ólögmætra lánasamninga svo sem í



a) dómskerfinu, t.d. með því að dómstólar taki sjál fkrafa (án kröfu)
upp að nýju samkvæmt lögum um meðferð einkamála ári taðar stefnur og
aðrar dómsniðurstöður sem nú reynast á ólögmætum gr unni,
b) fullnustukerfinu, t.d. með því að sýslumenn og d ómstólar
endurupptaki sjálfkrafa (án kröfu) fullnustumál (t. d. fjárnám,
nauðungarsölur og gjaldþrotaskipti) er byggjast á s líkum ólögmætum
grunni og stöðvi mál sem eru í vinnslu og
c) utan hins lögbundna réttarvörslukerfis, svo sem varðandi skráningu
á svonefndri vanskilaskrá.
11) Stjórnvöld leggi til fé eða endurgjaldslaus lag aúrræði fyrir þá
sem vilja sækja lögbundnar bætur á hlutlægum grunni  (án tillits til
sakar) vegna innheimtuaðgerða eða íbúðar- eða bifre iðarmissis
samkvæmt ólögmætum ráðstöfunum á grundvelli gengisb undinna
lánasamninga eins og talsmaður neytenda benti á opi nberlega hinn 30.
desember 2009, bæði vegna
a) fullnustuúrræða samkvæmt framangreindu og
b) vörslusviptinga án tillits til réttarfarslaga.
12) Þeim neytendum, sem óska að sækja mál fyrir dóm i í kjölfar dóma
Hæstaréttar, verði veitt sjálfkrafa gjafsókn og þei r neytendur, sem
kann að verða stefnt af hálfu fjármálafyrirtækja í kjölfar dómanna,
fái sjálfkrafa gjafvörn.
13) Stjórnvöld feli sérfróðum aðilum að tryggja að endurkröfur
neytenda vegna ofgreiðslna samkvæmt gengisbundnum l ánasamningum verði
rétt reiknaðar og greiddar með vöxtum.
14) Einnig verði tekin afstaða til þess hvernig hlu tur þeirra
neytenda verði réttur sem misst hafa bifreiðir eða íbúðir að ósekju á
ólögmætum grunni.
15) Verði slík heildarsátt við neytendur ekki niður staðan (eða
gerðardómslausn til útfærslu og tillögugerðar um he ildstæða lausn á
skuldastöðu neytenda) mun talsmaður neytenda meta h vaða önnur úrræði
eru tæk, sbr. ofangreinda greiningu frá 17. og 18. júní sl.

Virðingarfyllst,

Gísli Tryggvason,
talsmaður neytenda.


