
Um tillögu Talsmanns neytenda (skammst. T.N.)vegna húsnæðisskulda.

Fyrir nokkru sýndi ég undirritaður Gísla Tryggvasyni Talsmanni neytenda
uppkast að tillögu sem vinnuhópur innan VG hafði til meðferðar um
leiðréttingu á húsnæðisveðlánum.  Þau urðu sem kunnugt er, mjög mörgum
óviðráðanleg við efnahagshrunið s.l. haust.
Virtist mér honum lítast nokkuð vel á þessar hugmyndir.  Upplýsti hann mig
þá  um að hann væri með tillögur um sama efni í smíðum.  Bað hann mig að
lesa þær og segja sér álit mitt á þeim.  Fer skoðun mín á þeim hér á eftir.

Tillögugerð af þessu tagi er m.a. hlutverk Talsmanns neytenda skv. lögum.

Tillagan er eftirfarandi.

Allar íbúðarveðskuldir verði færðar niður eftir mælikvörðum sem ráðgefandi
lögbundinn gerðardómur geri tillögu um. Alþingi taki ákvörðun um
niðurstöðu og fjármögnun með lögum í kjölfarið. Hæstiréttur skipi fimm
fulltrúa í ráðgefandi gerðardóm. Aðild eiga fulltrúar úr,
a) Neytendasamtökunum,
b) Hagsmunasamtökum heimilanna og
c) Húseigendafélaginu.
og
a) Landssamtökum lífeyrissjóða,
b) Íbúðarlánasjóði/félagsmálaráðherra og
c) fulltrúum erlendra kröfuhafa hlutaðeigandi fjármálafyrirtækja

Ekki verður betur séð en þessi leið sé afar skilvirk.  Hún hefur  þann kost
m.a. að hún virðist gyrða fyrir klíkuskap og mismunun.
Fram kemur að T. N. hafi kynnt hugmyndir sýnar fyrir  ráðamönnum með
viðtölum.
Hann vísar til yfirlýstra áforma ríkisstjórnarinnar um tímabundna löggjöf um
frestun á nauðungaraðgerðum gagnvart skuldurum.  Slík löggjöf hljóti að
vera undanfari aðgerða sem meiri aðdraganda og undirbúning þurfi.



Vonast hafði verið til að  bráðaaðgerðir og sértækar lausnir yrðu því
einungis fyrsta skref á þeirri vegferð.
Ekki er lagður neinn dómur af hálfu T.N. á löggjöf um greiðsluaðlögun að
öðru leyti en hún tekur engan veginn á málinu í heild.  Ekki væri ástæða til
að fjalla um þá útfærslu í þessari tillögu.
Að mati T.N. munu neytendur, einkum skuldarar íbúðarveðlána að óbreyttu
bera að stærstum hluta skellinn af efnahagskreppu þeirri sem nú gengur
yfir.  Ljóst sé hinsvegar að ábyrgð lánveitenda er meiri en að unnt sé að
réttlæta.   M.a. hafi staðið þeim nær að takmarka aðgengi að fé sem
hækkaði fasteignaverð stórlega.  Ekki verður annað séð en þessi rök T. N.
haldi.
T.N. vitnar í  lög um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga og bendir
á að skv. þeim megi víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, ef þeir er
taldir ósanngjarnir eða andstæðir góðri viðskiptavenju. Hann bendir á
áskilnað um skýrleika og ýmsa meinbugi neytendum í óhag s.s. að öll
áhætta af verðbólgu og gengi krónunnar verði ekki lögð eingöngu á
neytendur, óvissu sem neytendur gátu ekki séð fyrir engin áhrif haft á.
Þessi lagaákvæði eru skýr, sanngjörn og skynsöm og ljóst af ofanrituðu að
hér eru skuldarar sem hver önnur fórnarlömb ófyrirséðra atvika ef ekki
afbrotastarfsemi.

T. N. Bendir á að lántakendur hafi treyst á að opinbert verðbólgumarkmið
sem nam 2,5% með vikmörkum uppá 1,5%-, alls í mesta lagi 4%.  en ekki átt
von á gengishruni eins og raunin varð.  Tilvist áhættunnar var mörgum
kunn, en að stig hennar gæti farið alveg úr böndum, bjuggust engir við.
Ljóst væri að ráðgjöf lánveitenda hafi miðað við allt annað áhættustig en
raunin varð.  Hann bendir á að neytendafræðslu hérlendis á þessum sviðum
sé mjög ábótavant.  Forsendubrest lánasamninga gagnvart nýju bönkunum
megi einnig rekja til árangursleysis í viðleitni við að styðja við gengi
krónunnar.  Ríkið beri lagaskyldu að styðja við gjaldmiðilinn og í fyllsta máta
sé ósanngjarnt og óeðlilegt að öll áhætta gengi hans hvíli á neytendum.
Hvernig til hafi tekist hafi haft mikil áhrif á verðbólgu og þar með verðtryggð
og gengistryggð lán. Vísbendingar séu einnig um að aðilar sem tengdust
íslenskum bönkum, og veittu íbúðaveðlán, hafi gert árásir á gengi íslensku
krónunnar með sömu afleiðingum og að ofan greinir.
Margir þeirra hafa eins og lánveitendur í greiðsluyfirliti og greiðslumati gert
ráð fyrir nafnvöxtum á bilinu 4-5%, en ekki þeirri gríðarhækkun



raungreiðslna sem leiddi af mikilli hækkun verðbólgu og hruni á gengi
krónunnar.
Hér er því lántakandinn berskjaldaður, bæði gagnvart markaðssetningu
lánastarfseminnar og miklum gengisbreytingum, sem jafnvel má rekja til
árása á íslensku krónuna af hálfu þeirra sem hlut eiga að téðum samningum
og hag hafa af veikingu hennar.

T. N. Fjallar um lögjöfnun í tillögu sinni og bendir á  skráðar meginreglur um
neytendavernd í viðskiptum við fjármálastofnanir, svo sem lög sem innleiða
svonefnda MiFid-tilskipun, eru hliðstæð.  Þar er gengið útfrá að bæði í
verðtryggðum og ekki síður í gengistryggðum íbúðarveðlánum var
lánveitandi „langur“ gagnvart verðbólgu og gengisþróun og áhættu, en
neytandinn að sama skapi„stuttur“.
T. N. Telur að slík viðskipti hefðu aldrei verið leyfð á verðbréfamarkaði, þó
er um sé að ræða neytendalánasamninga sem flestum eru óhjákvæmilegir,
þ.e. til íbúðarkaupa.  Við þetta bætist að aðrir skilmálar í gengistryggðum
veðlánasamningum séu að líkindum ólögmætir hvað varðar ógagnsætt álag
á kjörvexti.  Neytendastofa hefur fellt úrskurð um það efni.

Þá kemur T. N. inná að meginreglur laga og samningaréttar reikna með að
óvæntir ytri atburðir geti leitt til þess að forsendur samninga bresti.
Svonefnt force majeure, sem  á við um náttúruhamfarir og atvik af manna
völdum, t.d. vinnustöðvanir.  Bankahrunið á Íslandi sé skýrt dæmi um force
majeure sem leiðir á til rofs á langtímasamningum að þeim hluta sem það
veldur og bendir á að algerlega sé ljóst neytendur hafa hvorki aðstöðu né
almennt tilefni til þess að setja varnarákvæði í samninga sem að þessu lúta.
Því beri að taka slíka samninga upp með hliðsjón af óskráðri meginreglu um
force majeure.  Hér eru rökin skýr og föst.

T. N. fjallar um bann við gengistryggðum lánum og vísar  í lög um vexti og
verðtryggingu en þar er kveðið á um bann við gengistryggðum lánum.  Þó
að tilteknar greinar laganna taki ekki algerlega af skarið, er ljóst að tilgangur
löggjafans var að fyrirbyggja aðra verðtryggingu en þá sem þar er lögvarin.
Í athugasemdum við þessar lagagreinar segir
„heimildir til að binda skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi

erlendra gjaldmiðla verði felldar niður.“ Frá 1960 var almennt óheimilt að

binda skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla.



Síðar segir „Samkvæmt 13. gr. og 1. mgr. 14. gr. frumvarpsins verður ekki

heimilt að binda skuldbindingar í íslenskum krónum við dagsgengi

erlendra gjaldmiðla. Er talið rétt að taka af allan vafa þar að lútandi.“

Skv. framangreindu eru gengistryggðir lánssamningar, sem greiddir eru út í
íslenskum krónum óheimilir.

Hér vaknar spurning um ólögmæta lánastarfsemi, eða laga og regluþurrð.

T. N. fjallar um bótaábyrgð og bendir á að skaðabótaréttur geti m.a. miðast
við að greiðslumat sé gallað eða marklaust þegar verðbólgu- og
gengisþróun verður eins og raun hefur orðið á.  Líta beri til þess að margir
bankar ráku greiningardeildir sem spáðu bæði fyrir um þróun verðbólgu,
gengis og húsnæðismarkaðar og það standi þeim nær að bera ábyrgð á,
frekar en einstökum  neytendum. Einnig er horft til upplýsinga sem
stjórnendur og eigendur banka bjuggu yfir en neytendur ekki.  Ekki hafi
verið unnið eftir varúðarmerkjum sem uppi voru fyrir hrunið og jafnvel
hafðar uppi aðgerðir sem juku fremur á vandann, eða jafnvel aðgerðarleysi.
Allt þetta þyngir rök fyrir bótaábyrgð, einkum ef litið til aðgerða stjórnenda
bankanna og jafnvel eigenda þeirra. Tvinnast þar saman óskráðar reglur um
skaðabótaábyrgð vegna hæpinnar og í sumum tilvikum ólögmætrar
markaðssetningar og ráðgjafar.
T. N. bendir á að skaðabótaréttaur geti byggst á fyrrgreindum ásæðum þ.e.
gölluðu greiðslumati,og marklausri verðbólgu- og gengisþróun, röngum
spám greiningardeilda um þróun verðbólgu, gengis og húsnæðismarkaðar
og stendur það því nær að bera ábyrgð á og taka afleiðingum ef spár þeirra
reynast rangar. Stjórnendur og eigendur bankanna bjuggu yfir öllum
tiltækum upplýsingum en neytendur engum.   Hér liggur hundurinn grafinn.

Um endurgreiðsluskyldu.  Í lögum kveðið á um að ef samningur um vexti eð
endurgjald lánveitinga teljist ógildur og hafi endurgjald verið greitt beri
kröfuhafa „að endurgreiða skuldara þá fjárhæð sem hann hefur þannig
ranglega af honum haft. T. N. telur að bótaábyrgð hins opinbera felist í
ófullnægjandi eftirlit með fjármálastarfsemi af opinberri hálfu og
aðhaldsleysi í efnahagsstjórn einkum er þá horft til upplýsinga sem
stjórnvöld bjuggu yfir en neytendur ekki, aðgerðarleysis Seðlabankans,
Fjármálaeftirlitsins og hlutaðeigandi ráðherra, þ.e. stjórnvalda.



Um bótaábyrgð stjórnenda og eigenda segir T. N. að  vísbendingar hafa
komið fram um að æðstu stjórnendur og í sumum tilvikum eigendur
fjármálastofnana hafi unnið gegn gengi íslensku krónunnar og þar með
verðbólguvæntingum, það sé án efa saknæmt athæfi.
T. N. bendir á að í lögum sé kveðið á um það að ef samningur um vexti eð
endurgjald lánveitinga teljist ógildur og hafi endurgjald verið greitt beri
kröfuhafa „að endurgreiða skuldara þá fjárhæð sem hann hefur þannig
ranglega af honum haft.“

Í síðari hluta skýrslunnar með tillögunni kemur T. N. Inná  möguleika á
málssókn og bendir á að í íslenskum lögum er ekki gert ráð fyrir
hópmálssóknum.  Sá  kostur sé vart í  stöðunni.  Stjórnarskráin kveði að vísu
á um að allir skuli eiga kost á réttlátri meðferð mála sinna fyrir dómi.
Möguleiki til gjafsóknar sé nánast ekki fyrir hendi.  Undanfarið hafi verið
þrengt mjög að þeim möguleikum.

Niðurstaða T. N. er sú að farsælast sé að löggjafinn taki ákvörðun um
almenna lausn á borð við þá sem hér er reifuð.  Stjórnskipuleg og
eignarréttarleg rök , almenn greiðslugeta, sem sé stórlega skert í kjölfar
kreppunnar og veðhæfi eigna sem veðtrygging fyrir skuldum sé verulega
minna en áður. Þessi staðreynd feli í sér stjórnskipulega heimild til þess að
færa verulega niður kröfurétt veðlánasamninga vegna íbúðakaupa.  Þessar
kröfur hafa verið færðar inn í nýju bankana með miklum afskriftum. Bæði
eignarréttar og neytendaréttarleg sjónarmið styðji því þá tillögu enda felur
hún ekki í sér tiltekið hlutfall niðurfærslu íbúðarveðlána heldur tillögu um
málsmeðferð.

Hér stendur hnífurinn í kúnni.  Þjóðin er fórnarlamb hamfara af manna-
völdum á heimsvísu.  Verðfallið sem þeim fylgi verður að ná til alls, einnig
skuldanna. Þess utan eru þeir peningar sem til þarf ef greiða á að fullu
framreikning afleiðinga hrunsins ekki til staðar í atvinnulífinu. Af þeim
sökum verða fulltrúar þjóðarinnar að bregðast við.

T. N. bendir á að dómstólaleiðin sé torsótt, dýr og seinfarin.  Almenn lausn
þessara mála sé því algerlega óhjákvæmileg.  Því sé brýnt að löggjafinn taki
ákvörðun um almenna niðurfærslu á heildstæðum grunni eins og hér er
lögð til. Löggjafinn nýtur lýðræðislegs umboðs en dómstólar ekki. Rétt sé að



hugaleiða jafnræðissjónarmið m.t.t. eftiráívilnun sparnaðarforma eins og
framkvæmd hafa verið af stjórnvöldum. Tillaga þessi byggir á að gætt sé
hagsmuna aðila og faglegra sjónarmiða.  Torsótt fjöldamálsókn er seint
fram komin og dóms ekki að vænta fyrr en að minnsta kost tveimur árum
liðnum.  Mikill fjöldi hefði þá þegar misst eigur sínar þegar dómur gengi.

Þessu næst vitnar T. N. í Prófessors Michael Hudson sem hefur bent á að
fjölmargir geti ekki staðið skil á skuldbindingum sínum vegna íbúðarveðlána
eins og þær hafa vaxið í takt við verðbólgu og gengishrun og almennar
aðgerðir séu með öllu óumflýjanlegar.
Þessu næst bendir T. N. á að tillaga hans sé  um  viðurkenningu á tapi en
ekki ný fjárútlát.
Val er um að horfast í augu við það og leiðrétta þá skekkju sem
efnahagshrunið hefur haft á húsnæðislánin með almennri löggjöf eða
þúsundum dómsúrskurða.  Í skýrslunni kemur fram að vaxandi hópur fólks
hefur ákveðið að hætta að geriða af lánum sínum og vekur T. N. athygli á
alvarlegum afleiðingum þess. Tillagan stuðli ótvírætt að því að afstýra slíku
og um leið því samfélagslega tjóni sem af því hlýst.

Þá reifar T. N. sanngirnissjónarmið, verðtryggingu og samanburð
sparnaðarforma.  Bendir á að flestar skuldbindingar hækki sjálfkrafa
samkvæmt lögvarinni vísitölu neysluverðs sem Hagstofa Íslands reiknar út,
en í kjölfar bankahruns hafi ýmsar stjórnvaldsaðgerðir falið í sér ívilnun
gagnvart eignum í öðru formi en íbúðarhúsnæði s.s. bankainnistæðum og
peningamarkaðssjóðum.  Jafnræðisrök og afleiðingar þessara ívilnana styðja
röksemdir fyrir tillögunni, ekki síst vegna þess að hérlendis hefur verið rekin
sú stefna að íbúðarhúsnæði skuli vera í einkaeign.  Víðast hvar erlendis
tíðkist hvorki verðtrygging né gengistrygging íbúðarveðlána auk þess sem
neytendur geti ekki samkvæmt íslenskum lögum hætt greiðslu
íbúðarveðlána og skilið fasteign sína eftir, lausir allra mála
Fullnusturéttur kröfuhafa hérlendis sé mjög ríkur.  Þ.m.t. er sú heimild
kröfuhafa að halda við án takmarkana kröfu þó að bú neytanda hafi verið
tekið til gjaldþrotaskipta.

T. N. telur að tillaga þessi sé til mikilla úrbóta eins og rökstutt er hér að ofan
og að óbreytt ástand brjóti gegn hagsmunum og réttindum neytenda sem í
hlut eiga.



Að endingu ítrekar T. N. það hlutverk síns embættis að leggja fram tillögur
sem til heilla horfa fyrir samfélagið í heild.  Hann muni í kjölfar þessarar
tillögu taka til skoðunar skilmála í samkomulagi íslenskra stjórnvalda við
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og aðra aðila sem geta varðað tillögu þessa og
hagsmuni og réttindi neytenda í því sambandi, enda telur hann að þar geti
ekki  geti verið um að ræða upplýsingar um utanríkismál sem leynt skulu
fara.

Niðurstaða mín.

Greinilegt er að hér er fanga víða leitað.  Undirritaður hefur að vísu ekki
forsendur til að meta til fulls hvort lagaleg ljón séu í vegi þessarar tillögu
sem geti orðið framkvæmd hennar Þrándur í Götu.  Að því slepptu tel ég
hana firnagóða.  Hún er altæk, einföld, hófstillt og sanngjörn og að öllum
líkindum tiltölulega létt í framkvæmd.  Hún kostar minna en í fljótu bragði
virðist vegna þess að hér er um að ræða að skera af skuldum það sem fyrir
liggur að þegar er að miklu leyti tapað.  Þeir útreikningar sem gera ráð fyrir
að greitt sé af lánum þrátt fyrir þann forsendubrest sem efnahagshrunið
hafði í för með ganga ekki upp.  Þeir peningar sem þar er reiknað með verða
ekki greiddir nema að óverulegu leyti.
Samfélagslegur ávinningur þessara aðgerða er hinsvegar gríðarlegur.
Tillagan tryggir að miklum líkindum að strax og henni hefur verið komið í
framkvæmda munu fasteignalán komast í betri skil, þar sem skuldarar muni
m.a. sjá tilgang í að halda áfram að greiða af þeim.
Í ljósi þessa er sú leið sem T. N. leggur hér til að farin verði afar farsæl, ekki
eingöngu fyrir þá sem tillagan nær til, heldur fyrir samfélagið allt.
Ef ekkert verður gert í þessum málum umfram það sem þegar hefur verið
gert, s.s. setning laga um greiðsluaðlögun, breytingar á lögum um
gjaldþrotaskipti auk ráðstafana sem lúta að frestun afborgana, mun eiga sér
stað mikið niðurbrot á fólki með mjög alvarlegum afleiðingum fyrir
samfélagið.
Afleiðingar þess munu meðal annars lenda á velferðarkerfinu í allri sinni
breidd og yrðu samfélaginu afar dýrar.  Tillaga T. N. afsýrir því. Hún er
einnig afar málefnaleg og lýðræðisleg í framkvæmd.

Þess má að endingu geta að íslendingar hafa fyrr brugðið á hliðstæðar
aðgerðir. Það var í heimskreppunni miklu á árunum uppúr 1930. Sú saga



verður ekki sögð hér.  Ég lýsi mikilli ánægju með það framtak sem
Talsmaður neytenda innir af hendi með þessari tillögugerð.
Bestu kveðjur, Ámundi Loftsson


