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Úrdráttur   
Í ritgerð þessari er gerð grein fyrir tilkynningarskyldu til neytenda við kröfuhafaskipti. Farið 

verður yfir helstu réttarreglur íslensks réttar sem eiga við. Einnig hvaða tilskipanir á evrópska 

efnahagssvæðinu gilda um framsal kröfuréttinda og reynt að varpa ljósi á hvort þær innihaldi 

leiðbeiningar um tilkynningar á framsali kröfuréttinda. Að auki verða skoðaðir dómar og 

úrskurðir sem snúa að framsali kröfuréttinda og reynt að leiða í ljós út frá þeim hvort þeir hafi 

að geyma upplýsingar sem hægt sé að fylgja þegar tilkynna á neytanda um framsal réttar. 

Skoðað verður á hverja framsal kröfuréttinda getur haft áhrif og dregin upp mynd af því hvernig 

hægt sé að upplýsa sem best um framsal kröfuréttinda. Í ritgerðinni verður lagt til hvernig hægt 

væri að hátta tilkynningum til neytenda. Helsta niðurstaðan er sú að eina lögfesta meginreglan 

um framsal réttinda er í 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013 um framsal réttar.  
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1 Inngangur 
„Framsal kröfu (cession) er löggerningur, sem felur í sér afsal kröfunnar á hendur skuldara 

(cessus), af hálfu kröfuhafa (framseljanda, cendent), til þriðja aðila, framsalshafa (cessionar).“1 

Framsal getur verið tvennskonar, annars vegar fullkomið framsal sem þýðir að nýi kröfuhafinn 

kemur að öllu leyti inn í kröfuna og hins vegar takmarkaður réttur yfir kröfu. Oftast er um 

gagnkvæma samninga á milli framseljanda og framsalshafa þó getur það einnig gerst með 

einhliða löggerning.2  

Þrjú skilyrði eru fyrir því að framsal hafi þau réttaráhrif sem þeim er ætlað að hafa. Í fyrsta lagi 

að gildur löggerningur í skilningi samningaréttar sé um framsalsgerninginn. Í öðru lagi að 

krafan sé framseljanleg. Í þriðja lagi að hún sé skýr og ákveðin.3 Meginreglur samningaréttar 

gilda sem grundvallarreglur í framsalsgerningum.4 

Ákvæði um framsal á kröfum á neytendalánum er að finna í lögum um neytendalán nr. 33/2013. 

Í lögunum er einnig að finna önnur ákvæði sem ætlað er að halda utan um rétt neytenda þegar 

tekin eru neytendalán.  

Tilgangurinn með skrifunum er að ná utan um tilkynningarskyldu til neytenda við 

kröfuhafaskipti. Á undaförnum árum hefur réttur neytenda aukist til hins betra með aukinni 

lagasetningu, einkum á undanförnum árum en það eru 28 ár liðin síðan fyrstu lög um 

neytendalán voru lögfest hér á landi.  

Tilkynningarskylda til neytenda við kröfuhafaskipti, þ.e.a.s. hvaða tilkynningar eða 

upplýsingar neytandi á rétt á þegar hann er með neytendalán hjá kröfuhafa sem ákveður að 

framselja kröfuna til nýs kröfuhafa skv. 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013 auk tengdra 

sjónarmiða verða til skoðunar. Neytandinn á verndaðan rétt skv. fyrrgreindri lagagrein á að vita 

hvað það er sem kemur til með að breytast og þá hvort eitthvað muni breytast. Á hann að geta 

gengið að því vísu að allt verði eins og það var hjá upphaflegum kröfuhafa þ.e.a.s. að hann 

haldi sömu mótbáru. Skoðað verður hvort það sé lögfest í íslenskum rétti hvernig neytendum 

á að vera tilkynnt um kröfuhafaskipti og hvaða upplýsingum á að tilkynna til neytanda. Einnig 

hver séu hlutverk kröfuhafa og kröfukaupanda við kröfuhafaskipti. Fram kemur í 1. mgr. 19. 

gr. laga um neytendalán nr. 33/2013 að framseljandi réttinda eigi að tilkynna um 

kröfuhafaskipti til neytenda. Þá verður skoðað hvaða eftirlitsstofnanir fylgjast með að slíkt fari 

 
1 Páll Sigurðsson (1992). Kröfuréttur. Almennur hluti. bls. 107 
2 Páll Sigurðsson (1992). Kröfuréttur. Almennur hluti. bls. 107 
3 Páll Sigurðsson (1992). Kröfuréttur. Almennur hluti. bls. 107 
4 Páll Sigurðsson (1992). Kröfuréttur. Almennur hluti. bls. 107 - 108 
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fram með fullnægjandi hætti og það athugað hvort til séu einhverskonar tilmælandi 

leiðbeiningar um hvernig eigi að tilkynna neytendum um kröfuhafaskipti.  

Haft verður samband við þær stofnanir sem starfa hér á landi og hafa hagsmuni neytenda að 

leiðarljósi þar á meðal Hagsmunasamtök heimilanna, Neytendastofu og Úrskurðanefnd um 

viðskipti við fjármálafyrirtæki.  

Fyrstu kaflarnir eru til að ná heildarmynd yfir kröfurétt og samningarétt og hvað það þýðir að 

stofna til kröfusambands og standa við skuldbindingar samnings. Í 3. kafla verður fjallað um 

kröfuhafaskipti og það sem þeim tengist, hvað kröfuhafaskipti eru og hvernig þau fara fram. 

Þá verður einnig fjallað um þau hlutverk sem aðilar að kröfuhafaskiptum hafa og hvort neytandi 

eigi alltaf rétt á því að fá tilkynningu um kröfuhafaskipti. Í 4. kafla verður fjallað um 

neytendalán, tilskipanir Evrópuráðs, frumvarp til laga um neytendalán, lög um neytendalán og 

síðan 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013. Dregið verður fram það helsta sem getur komið 

til varðandi framkvæmd tilkynninga. Skoða þarf samspil allra þessara þátta til að fá skýra mynd 

á tilkynningarskyldu til neytenda við kröfuhafaskipti. Í 5. kafla verður fjallað um eftirlit og 

viðurlög. Hvernig eftirlitsstofnunum er ætlað að halda utan um rétt neytenda og hver viðurlög 

séu við brotum á tilkynningarskyldu til neytenda. Í 6. og 7. kafla ritgerðinnar verða teknar 

saman tillögur og niðurstöður samkvæmt því sem fjallað var um í ritgerðinni.  
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2 Um kröfuréttindi og samningarétt 
Kröfuréttur fjallar um réttarstöðu tveggja eða fleiri aðila og samskipti þeirra í 

fjármunaréttarlegu skuldarsambandi eða því sem kallast kröfuréttarsamband. Kröfuréttur 

fjallar um skyldur skuldara gagnvart kröfuhafa og efndir.5 

Orðið kröfuréttur getur haft þrenns konar merkingu. Í fyrsta lagi allar þær réttarreglur sem 

varða kröfuréttindi. Í öðru lagi er kröfuréttur það sama og kröfuréttindi, eins og dæmi er um 

og kemur fram í þágildandi IV. kafla laga um neytendalán nr. 121/1994 sem bar heitið „framsal 

kröfuréttinda“ og í sama kafla núgildandi laga um neytendalán nr. 33/2013 sem ber heitið 

„upplýsingar og réttindi varðandi lánssamninga“ og er um framsal kröfuréttinda að finna í 19. 

gr. laganna. Í þriðja lagi er orðið kröfuréttur notað sem heiti fræðigreinar og fræðiréttar á þessu 

réttarsviði.6 

Lánastofnanir lána einstaklingum til að brúa bil sem kemur ef það er ekki til fjarmagn hjá 

kaupanda. Neytandinn greiðir fyrir kaupin að hluta eða að fullu, en með þessum hætti getur 

stofnast til kröfusambans á milli lánveitanda og kaupanda. Lánveitandi er sá sem lánar pening 

og skuldarinn er sá sem greiðir, í einni greiðslu eða fleiri greiðslum og kallast það neytendalán. 

Það að stofna til kröfuhafasambands og kröfuréttar er skuldbinding fyrir alla aðila. 

Mikilvægt er hvernig til kröfuréttinda er stofnað og við hverja er stofnað til kröfuréttinda. Það 

að stofna til kröfuréttarsambans með kröfuhafa A getur verið allt annað en að stofna til kröfu 

við kröfuhafa B. Það getur meðal annars verið að kröfuhafinn sé ekki tilbúinn til að semja um 

kröfur á meðan aðrir kröfuhafar leggja upp úr því við sína skuldara. Þetta getur haft margvísleg 

áhrif í för með sér meðal annars hversu áreiðanlegur skuldarinn er til að greiða skuldina til 

baka. Kann það að hafa áhrif á þær mótbárur sem skuldari getur haldið uppi hvernig upphaflegi 

kröfuhafi er þegar kemur að því að semja eða annað sem gæti komið til í kröfuréttarsambandi. 

Kröfuhafi og skuldari þurfa að sinna skyldu sinni samt sem áður nema dómar eða önnur úrræði 

leiði af öðru. Standi kröfuhafi eða skuldari ekki við þann löggerning sem gerður var á milli 

þeirra er hægt að leita til dómstóla.  

 

2.1 Kröfuréttur og kröfuréttindi 
Kröfuréttur og kröfuréttindi stofnast þegar aðilar gera með sér samning (löggerning), 

kröfurréttur byggist á því að aðili krefst einhvers af öðrum aðila.7 Þegar talað er um að krafa 

sé lögvarin er hægt að fá dómstóla til að framfylgja því að krafan sé efnd.8 Til eru einhliða og 

 
5 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson (2010). Kröfuréttur I. Efndir kröfu. bls. 27 
6 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson (2010). Kröfuréttur I. Efndir kröfu. bls. 17 
7 Páll Sigurðsson (2009). Um lög og rétt. Helstur greinar íslenskrar lögfræði. bls. 253 
8 Páll Sigurðsson (2009). Um lög og rétt. Helstur greinar íslenskrar lögfræði. bls. 254 
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tvíhliða skuldarasambönd. Það fyrra er þegar kröfuhafinn á kröfu á hendur skuldara. Það seinna 

er þegar kröfuhafi og skuldari eiga kröfu á hendi hvors annars.9 Þegar kemur að framsali gæti 

það haft áhrif á framsalið sé sambandið tvíhliða. Þannig sé einhliða samband til þess fallið að 

kröfuhafi hafi meiri rétt og aðrar skyldur í einhliða sambandi.  

Það verður að vera fullljóst í sambandi skuldara og kröfuhafa hver sé kröfuhafinn og hver sé 

skuldarinn. Kröfuhafinn verður að sanna að hann sé kröfuhafinn með skýrum hætti. Ef sá sem 

er talinn vera skuldarinn er ekki hinn eiginlegi skuldari þarf hann að sýna fram á það með 

skýrum hætti.10 Það er því krafa gerð í kröfusambandinu um að allir aðilar séu upplýstir og að 

aðilar séu þess fullvissir hvert þarf að leita. 

Kröfusamband er það samband sem verður til á milli kröfuhafa og skuldara.11 Aðilar að 

kröfuhafasambandi eru minnst tveir, skuldari og kröfuhafi.12 Til að stofna kröfusamband þarf 

að gera samninga eða stunduð viðskipti sem stofnar til sambandsins.13 Það eru fleiri en ein leið 

til að stofna til sambandsins þ.e.a.s. sambandið stofnast ekki með einum tilteknum hætti en lög 

um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 fjalla um gildi samninga sem eru 

gerðir, sem nánar verður fjallað um í kafla 2.2. 

Skuldaraskipti er þegar krafa skiptir um skuldara en það skýrir sig þannig að aðilaskipti verða 

á því hver greiða ætlar kröfu kröfuhafans.14 Talað er um að skuldaraskipti séu nær því að vera 

þess eðlis að til nýrra kröfu hafi stofnast, það er talið vera nær því en þegar um kröfuhafaskipti 

verða þar sem kröfuhafi þarf að samþykkja þær.15 Horfa þarf meðal annars til þess við 

skuldaraskipti hvort um einhliða eða tvíhliða skuldarasamband er að ræða.16 

Efndir in natura er þegar aðili að viðskiptasambandi hefur ekki efnt skyldur sínar og einnig af 

þeirri samningsskyldu sem um er að ræða.17 Aðilar að gagnkvæmum samningi þurfa hvor um 

sig að standa við sinn hluta samningsins. Þegar skuldari greiðir ekki kröfu sína þarf kröfuhafi 

að grípa til aðgerða.18 Efndir in natura fellur ekki undir vanefndaheimildir en ýmsir fræðimenn 

hafa verið á þeirri skoðun og reynir yfirleitt ekki á efndir in natura fyrr en samningur hefur 

verið vanefndur.19 Inntak kröfunnar um efndir in natura ræðst af því hvernig samningsskyldan 

 
9 Þorgeri Örlygsson (1992). Skuldaraskipti. bls. 21 
10 Páll Sigurðsson (2009). Um lög og rétt. Helstur greinar íslenskrar lögfræði. bls. 245 
11 Páll Sigurðsson (2009). Um lög og rétt. Helstur greinar íslenskrar lögfræði. bls. 257 
12 Þorgeri Örlygsson (1992). Skuldaraskipti. bls. 20 
13 Páll Sigurðsson (1992). Kröfuréttur. Almennur hluti. bls. 47 
14 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 62-63 
15 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 62 
16 Þorgeri Örlygsson (1992). Skuldaraskipti. bls. 21 
17 Þorgeri Örlygsson (2000). Efndir in natura. bls. 290 
18 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 17-18 
19 Þorgeri Örlygsson (2000). Efndir in natura. bls. 291 
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er.20 Með öðrum orðum er efndir in natura meginregla sem kröfuhafi getur nýtt sér þegar 

samningar eru ekki efndir eftir að beitingu áskoranna um efndir hefur verið framkvæmd. 

 

2.2 Samningaréttur 
Á Íslandi gilda tvær ólögfestar meginreglur á sviði samningaréttar. Sú fyrri er 

skuldbindingargildi samninga sem felst í að samningar skulu halda „Pacta sunt servanda“. Þessi 

meginregla er viðurkennd hjá flestum þjóðum.21 Hin reglan er samningsfrelsi en með 

samningsfrelsi er átt við að hverjum manni er heimilt að semja um það og við þann mann sem 

hann vill stofna til löggernings við. En þannig geta einstaklingar ráðið því við hvern samið er 

og hvort gerður verði samningur og um hvað er samið.22 

Samningaréttur er ein af undirgreinum fjármunaréttar og fjallar um réttarreglur samninga.23 

Þær lagagreinar sem líta ber til í sambandi við ritgerð þessa er að finna í III. kafla laga um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 sem tekur til þess hluta samninga að 

víkja megi frá samningi teljist samningurinn ósanngjarn eða andstætt góðri viðskiptavenju, sbr. 

36. gr. laganna. Að þessu leiðir að tryggja eigi meðal annars rétt neytenda þegar samningar eru 

gerðir. Megin tilgangur löggerninga er að stofna til réttar, breyta rétti eða fella niður rétt.24 Í 

máli Hrd. 18. september 2003 nr. 3/2003 var niðurstaðan sú að talið var andstætt góðum 

viðskiptavenjum hjá lánastofnun að láta einstakling sem talinn var verulega greindarskertur 

skrifa undir veð á fasteign sinni. Það þarf að teljast til verulegra ágalla á samningi og verulegt 

brot á ákvæði 36. gr. samningalaga til að hægt sé að ógilda löggerning. Af þessu leiðir að 

löggerningar verða einungis ógildir með dómi og oftast að kröfu málsaðila og allt frá því að 

fyrst var til hans stofnað.25 

Í lögum um lagaskil á sviði samningaréttar nr. 43/2000 eiga einkum 5. gr og 12. gr. laganna 

við þessa ritgerð. Í 5. gr. laganna er fjallað um neytendasamninga og hvernig standa skuli að 

því að gera samninga við neytendur og þau réttindi sem neytandinn hefur við kaup á vörum og 

þjónustu. Í Héraðsdómi Reykjavíkur 11. ágúst 2021 nr. E-5637/2020 er deilt um túlkun á 1. 

mgr. 5. gr. laganna og hvort starfsemi fyrirtækis sem staðsett er í Danmörku falli undir þetta 

ákvæði með sín viðskipti. Niðurstaða dómsins var að starfsemi fyrirtækisins falli ekki undir 

 
20 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 27 
21 Páll Sigurðsson (2015). Samningaréttur. Yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar. bls. 23 
22 Páll Sigurðsson (2015). Samningaréttur. Yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar. bls. 25-26 
23 Páll Sigurðsson (2015). Samningaréttur. Yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar. bls. 17 
24 Páll Sigurðsson (2015). Samningaréttur. Yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar. bls. 222 
25 Páll Sigurðsson (2015). Samningaréttur. Yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar. bls. 222 
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ákvæðið. Getur það því verið samkvæmt dómnum að fyrirtæki sem veiti smálán falli ekki undir 

þessi ákvæði þar sem ekki er um kaup og sölu á þjónustu í skilningi laganna. 

Ákvæði 12. gr. laga um lagaskil nr. 43/2000 nær til framsals réttinda en eins og fram kemur í 

frumvarpi til laganna fer það eftir ákvæðum þeirra laga sem verið er að fylgja hvernig 

réttarsambandið er á milli kröfuhafa og skuldara. Er því misjafnt hvaða réttindum er verið að 

fylgja, ekki var hægt að sjá tilmæli eða leiðbeingar hvernig staðið sé að framsali réttinda í 

frumvarpi með lögunum.26 

Upplýsingaskylda kröfuhafa getur verið gagnkvæm ef aðalskuldari ætlar að láta þriðja mann 

gangast í ábyrgð að kröfum sem aðalskuldari hefur skuldbundið sig til að greiða. Getur þá 

gagnkvæm upplýsingaskylda skapast. Það sé því rétt að upplýsa kröfuhafa um að nýr 

ábyrgðarmaður sé að skuldinni.27 Almennt er talið líklegra að á lánastofnun hvíli ríkari kröfur 

fyrir því að upplýsa um nýjan kröfuhafa heldur en t.d. sé um að ræða kröfu á milli tveggja 

einstaklinga. Láti kröfuhafi ábyrgðarmann ekki fá viðunandi upplýsingar sem haft geta áhrif á 

framgang skuldarans, getur ábyrgðarmaður borið fyrir sig 36. gr. samningalaga nr. 7/1936. En 

upplýsingaskylda gagnvart aðalskuldara getur verið minni sé ábyrgðarmaður að skuldinni 

annar en aðalskuldari.28 Ein af ástæðum fyrir því að hægt sé að réttlæta ógildingu samninga er 

sanngirni, einnig líta dómstólar til þess hvort samningur brjóti í bága við almenna réttar- eða 

siðgæðisvitund sem gætu haft áhrif í för með sér.29 

Hægt væri að setja inn í samninga ákvæði sem vísar til kröfuhafaskipta og ef til þeirra kemur 

hvaða lagaákvæða slíkt gæti reynt á og hver heimild fyrir því væri samkvæmt lögum. 

 

3 Kröfuhafaskipti 
Aðilaskipti eða framsal réttar af kröfuhafaréttindum eða kröfuhafaskipti er þegar skipt er um 

aðila að kröfuhafasambandi.30 Löggerningar í lifandi lífi (inter vivos) er þegar „A selur 

kröfurétt sinn til C kröfu sína á hendur B“.31 Almennt um framsal á kröfum eignast framsalshafi 

sama rétt og framseljandi á, að jafnaði ekki meiri rétt.32 Þegar kröfuhafaskipti verða byggir nýi 

kröfuhafinn rétt sinn að öllu leyti eins og upphaflegi kröfuhafi gerði, einnig öllu því 

 
26 Frumvarp til laga nr. 43/2000 um lagaskil á sviði samningaréttar, þskj. 70, 70. Mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, Slóð: https://www.althingi.is/altext/125/s/0070.html [Sótt á vefinn 7.10.2021] 
27 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 13-17 
28 Benedikt Bogason (1997). Um kröfuábyrgð, stofnun og ógildi. bls. 19-20 
29 Páll Sigurðsson (2015). Samningaréttur. Yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar. bls. 225 
30 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 18 
31 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 18 
32 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson (2010). Kröfuréttur I. Efndir kröfu. bls. 39 
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upprunalega sem leiddi til þess að upprunalegt kröfusamband stofnaðist.33 Krafa á hendur 

skuldara getur gengið kaupum og sölum á milli, rétt eins og önnur fjárverðmæti.34 Við almenn 

kröfuhafaskipti þarf ekki að fá samþykki skuldara, hægt er að eiga aðilaskipti að kröfu á fleiri 

en einn hátt, við gjaldþrot, sameiningu, sölu á eignum, kaup á kröfum auk fleiri leiða.35 Þriðji 

aðili getur komið inn í kröfuhafasamband með því að greiða kröfuhafanum þá upphæð sem 

þarf til fullnægðar kröfunni og gengur að öllum réttindum sem kröfuhafinn hefur á hendur 

skuldara.36 

Um aðilaskipti að kröfuréttindum er að finna almennar kröfur sem fylgja almennum reglum og 

síðan sérstakar kröfur sem fylgja sérstökum reglum. Undir sérstakar reglur falla 

viðskiptabréfakröfur en ekki verður farið nánar út í slíkar kröfur í þessari ritgerð. Undir 

almennar kröfur fellur síðan allt annað sem ekki fellur undir viðskiptabréfakröfur.37 

Þriðjamannslöggerningar eru hagsmunir þriðja manns sem er ekki aðili að löggerningi, en veita 

honum rétt til að krefjast samningsefnda.38 Til þriðjamannslöggerninga gilda yfirleitt sömu 

kröfur og við löggerninga, en kröfuhafi og skuldari geta ekki samið sín á milli sem endar síðan 

á því að vera meiri kvöð fyrir þriðja mann. Getur þriðji maður því ekki heldur eignast rétt 

samkvæmt löggerningi sé hann orðinn ógildur.39 

Íslensk dómafordæmi um tilkynningarskyldu til neytenda við kröfuhafaskipti með beinum 

hætti eru ekki til. Skoða þarf því dóma sem snúa almennt að aðilaskiptum að kröfum og 

kröfuhafaskiptum sbr. Hrd. 15. maí 1987 nr. 201/1986 þar sem aðilar deildu um hver væri aðili 

kröfuhafasambands. En þar hafði þriðji aðili eignast kröfuna og þar af leiðandi allan rétt sem 

fylgdi kröfunni. Gæta þarf að því hvernig aðilaskipti verða á kröfum, eðli aðilaskiptanna eða 

forsendur þeirra mega ekki hafa þau áhrif að það brjóti í bága við lög. 

Í máli Hrd. 10. febrúar 2014 nr. 805/2013 er litið til hvernig kröfuhafaskipti geta verið. Gerð 

voru aðilaskipti á samningi hlutaðeigandi aðila. Dómurinn fjallaði um rétt til að halda uppi 

mótbáru þegar aðilaskipti verða á kröfu. En á þeim árum sem svokallað „hrun“ varð á Íslandi 

þurftu viðskiptabankar að gera viðeigandi ráðstafanir gagnvart kröfum sínum og skuldurum. 

Varð það til þess að bankarnir færðu kröfur sínar yfir á nýja eigendur. Ákvarðanir 

Fjármálaeftirlitsins um að kröfur kröfuhafa fluttust yfir á nýja kröfuhafa leiddu til 

kröfuhafaskipta. Í ákvörðunum Fjármálaeftirlitsins m.a. ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um 

 
33 Þorgeri Örlygsson (1992). Skuldaraskipti. bls. 21  
34 Páll Sigurðsson (2009). Um lög og rétt. Helstur greinar íslenskrar lögfræði. bls. 257 
35 Þorgeri Örlygsson (1992). Skuldaraskipti. bls. 22 
36 Þorgeri Örlygsson (1992). Skuldaraskipti. bls. 22 
37 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson (2010). Kröfuréttur I. Efndir kröfu. bls. 39-40 
38 Páll Sigurðsson (2015). Samningaréttur. Yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar. bls. 129 
39 Páll Sigurðsson (2015). Samningaréttur. Yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar. bls. 131 
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ráðstöfun eigna og skulda Glitnis banka til nýja Glitnis banka frá 14. október 2008,40 ákvörðun 

Fjármálaeftirlitsins um ráðstöfun eigna og skulda Kaupþings banka til nýja Kaupþings banka 

frá 21. október 200841 og ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um ráðstöfun eigna og skulda 

Sparisjóðsbanka Íslands til nýja Kaupþings banka frá 21. mars 200942 er að finna ákvæði um 

framsal kröfuréttinda. Kemur fram að ekki skuli svipta rétti skuldara til skuldajöfnuðar sem og 

að ekki verði vanefndarúrræði þegar framsal tekur gildi. Þegar ákvarðanirnar eru skoðaðar er 

tilgreint afhverju sé verið að standa að þessum kröfuhafaskiptum. Í dómnum hér að ofan var 

einnig talið að þar sem þetta væri ákvörðun Fjármálaeftirlitsins kæmu ekki til skoðunar 

þágildandi 17. gr. neytendalánalaga nr. 121/1994 um framsal kröfuréttinda. 

Í máli Héraðsdóms Reykjaness 9. mars 2017 (Z-6/2017) kemst dómurinn að þeirri niðurstöðu 

að nýi kröfuhafinn hafi tekið við öllum þeim réttindum og skyldum sem fyrri kröfuhafi hafði. 

Krafa var framseld til nýs kröfuhafa með ákvörðun Fjármálaeftirlitsins. 

Fjármálaeftirlitið starfrækir nefnd sem heitir Úrskurðanefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki, 

nánar verður fjallað um hana í kafla 5.2. en í máli sem úrskurðarnefnd um viðskipti við 

fjármálafyrirtæki tók fyrir nr. 14/201543 eru málavextir þeir að kröfuhafaskipti hafi farið fram 

og vildi umkvartandi meina að hann hafi ekki haldið uppi sömu mótbárum hjá nýjum kröfuhafa 

en niðurstaða úrskurðanefndarinnar er á þann veg að ekki þótti 1. mgr. 19. gr. laga. 33/2013 

um neytendalán skipta máli við úrlausn málsins. 

Í niðurstöðum þeirra mála sem rakin eru í þessum kafla virðist sem það sé ekki ljóst hvenær 

eigi að beita ákvæði 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013 sem og þágildandi 17. gr. laga um 

neytendalán nr. 121/1994. Ekki verður heldur séð með hvaða hætti kröfukaupandi eða 

kröfusalinn hefðu átt að tilkynna til neytenda eða hvaða upplýsingar þyrftu að koma fram þegar 

framsal átti sér stað. Einnig virðist ekki ljóst hvaða mótbárur skuldari getur haldið uppi við 

kröfuhafaskipti og hvernig kröfuhafaskipti skulu tilkynnt til neytenda sbr. Hrd. 9. maí 2018 nr. 

312/2017 þar sem virðist ekki nægilega skýrt með hvaða hætti kröfuhafaskiptum fara fram í 

íslenskum rétti. Dómurinn kemur inn á það í niðurstöðu sinni að fjármálafyrirtæki þurfi að gæta 

hvernig þeir stundi viðskipti. Í dómnum er einnig talað um neytendur í gögnum stefnanda en 

dómurinn notast ekki við ákvæði þágildandi laga um neytendalán nr. 121/1994 í niðurstöðu 

sinni.  

Kröfuhafaskipti geta átt sér stað með því að þriðji maður greiðir kröfuhafa skuld að fullu og 

 
40 Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins (14. október 2008). Um ráðstöfun eigna og skulda  
41 Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins (21. október 2008). Um ráðstöfun eigna og skulda  
42 Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins (21. mars 2009). Um ráðstöfun eigna og skulda  
43 Úrskurður Úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki mál nr. 14/2015 
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gengur inn í rétt sem kröfuhafi átti áður (subrogation).44 Um slíkt þarf að gera löggerning og 

tilkynna það til neytenda sbr. 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013. 

Nýr kröfuhafi getur ekki eignast meiri rétt á hendur skuldara heldur en fyrri kröfuhafi gerði og 

þarf því að tryggja að skuldari haldi sömu mótbárum við framsalið og hann gerði sbr. Hrd. 4. 

október 2013 nr. 589/2013 í dómnum segir að ekki sé hægt að eignast meiri rétt en fyrri 

kröfuhafi átti þrátt fyrir að ekki allar upplýsingar hafi verið fyrir hendi. Skyldur skuldara eiga 

þrátt fyrir það ekki að aukast gagnvart nýja kröfuhafanum. 

Skiptir þar ekki máli þótt nýi kröfuhafinn hafi ekki mátt vita um mótbáruna áður en framsalið 

fór fram.45 Við framsal þarf að koma með skýrum hætti sönnun þess að framsal hafi orðið og 

tilkynna það til þeirra sem það getur haft áhrif á. Skuldarinn á að vera viss um hverjum beri að 

greiða fyrir kröfuna, sé hann ekki viss geti hann brugðið á það ráð að greiða fyrrum kröfuhafa 

skuldina og getur það komið niður á skuldaranum.46 Samkvæmt Hrd. 29. nóvember 1985 nr. 

131/1984 þar sem ekki var rétt staðið að framsali kröfu og kröfuhafi ekki upplýstur um hana. 

Þrátt fyrir að ekki sé um neytendamál að ræða í þessum dómi þá sýnir hann fram á mikilvægi 

þess að tilkynna og upplýsa alla aðila að viðskiptasambandi um stöðu mála. Einkum þegar 

kemur að framsali, að aðilar viti við hvern þeir stunda viðskipti. Aðilar viðskiptasambands eiga 

að vera þess fullvissir við hvern sambandið er og hverjar skuldbindingar sambandsins séu. 

Tryggja þarf þegar lánveitandi framselur kröfurétt sinn til þriðja aðila að neytandi haldi rétti 

sínum og þeim mótbárum sem hann hafði uppi, sömu mótbárum og hann gat gert hjá 

upphaflegum lánveitanda sbr. 1. mgr. 19. laga um neytendalán nr. 33/2013. Kröfuhafaskipti af 

almennum (einföldum) kröfum eru heimil svo lengi sem réttur skuldara er ekki skertur að neinu 

leyti.47 Tilkynningar um kröfuhafaskipti geta verið mikilvægar fyrir fleiri aðila en bara 

neytendur eins og fram kemur hér að ofan. Það að vera upplýstur um allt sem getur tengst 

viðskiptasambandi eða réttarsambandi getur haft góð áhrif á samband og stuðlað að betra 

sambandi. Tilkynningarskyldan kann því að stuðla að betra sambandi milli neytenda og 

kröfuhafa þegar um framsal réttinda á kröfurétti eiga sér stað. Tilkynningarskylda til neytenda 

við kröfuhafaskipti kann að vera eitthvað sem ekki hefur verið mikið reynt á, virðist vera. Það 

er því líklegt að kröfuhafaskipti séu ekki algeng á Íslandi og þau viðskipti séu ekki stunduð í 

miklu mæli. Einnig þegar kröfuhafaskipti verða sé það ekki alltaf tengt neytendum með beinum 

 
44 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 19 
45 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 22-23 
46 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 42 
47 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 61 
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hætti þ.e.a.s. að neytandinn sé hinn eiginlegi skuldari að kröfu sem er framseld á milli 

kröfuhafa. 

 

3.1 Hlutverk kröfukaupanda 
Um hlutverk kröfukaupanda er átt við hlutverk nýja kröfuhafans. Þá þurfa kröfusalinn og 

kröfukaupandinn að hafa gert með sér löggerning.48 Framsalshafi getur aldrei öðlast meiri rétt 

en framseljandi gerði sbr. 1. mgr. 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013.49 Hlutverk 

kröfukaupanda með tilliti til tilkynningar til neytenda er m.a. að sjá til þess að neytandi sé 

upplýstur. Framsal er ekki til þess fallið að veita skuldara neinn frekari rétt til framsalshafa en 

hann gerði hjá upphaflegum framseljanda, sama á við um kröfukaupanda. Hvernig á 

kröfukaupandi að upplýsa skuldara um að hann sé orðinn nýji kröfuhafinn ? Í EES tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2008/48/EB50 sem ætlað er að tryggja neytendum enn betri rétt en 

verið hafði segir að framseljandi eigi að tilkynna um framsal réttar, gildir m.a. sú regla að 

skuldari getur neitað framsalshafa færir hann ekki sönnur fyrir því að hann sé orðinn 

kröfuhafi.51 Það virðist ekki hægt að finna nein leiðbeinandi fyrirmæli um hvernig 

fyrirkomulagið á að vera þegar kröfuhafaskipti verða. Þá er átt við á hvaða hátt eða með hvaða 

hætti þurfi að upplýsa neytanda um kröfuhafaskiptin og hvert innihald og form tilkynningar á 

að vera. 

Hlutverk kröfukaupanda (framsalshafa) er að færa sönnur fyrir því að hann sé nýi kröfuhafinn 

og getur það verið með m.a. aðstoð framseljanda að tryggja að skuldarinn sé að greiða réttum 

aðila. En tryggja þarf að það sé gert með augljósum leiðum þannig það skili sér örugglega til 

neytandans. Í ákvörðun Neytendastofu nr. 13/2021 kemur til skoðunar hvort félag sem hafi 

keypt kröfusafn (kröfusafn eru fleiri en ein krafa hjá sama kröfuhafanum) af öðru fyrirtæki hafi 

ekki staðið við ákvæði 19. gr. neytendalánalaga nr. 33/2013. Að mati Neytendastofu hafi ekki 

verið nægjanlega vel staðið að tilkynningu til neytenda og neytandinn hafi ekki fengið 

fullnægjandi tilkynningu. Í niðurstöðu málsins er hvergi að finna leiðbeinandi fyrirmæli 

hvernig mætti hafa staðið betur að tilkynningu til neytenda. Einnig var það kröfukaupandi sem 

tilkynnti um að hann væri orðinn nýi kröfuhafinn, var það bæði gert með fréttatilkynningu og 

einnig var sendur tölvupóstur til allra skuldara.52 Í 12. gr. laga um lagaskil á sviði 

 
48 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 18 
49 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 60 
50 EES viðbætur við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins (2012) 
51 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 40 
52 Ákvörðun Neytendastofu mál nr. 13/2021. Viðskiptahættir BPO innheimtu ehf. 



 
 

 
 

11 

samningaréttar nr. 43/2000 kemur fram að gangkvæmar skyldur séu á framseljanda og 

framsalshafa við framsal réttinda. 

Í dómi Hrd. 9. maí 2018 nr. 312/2017 þar sem svokallað „hrun“ varð til þess að framselja þurfti 

kröfur á milli lánastofnana í samræmi við ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins með stoð í lögum um 

fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 sbr. lögum um heimild fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra 

aðstæðna á fjármálamarkaði nr. 125/2008 o.fl. einkum 5. gr. laganna. Í dómnum taldi 

framsalshafi sem tók við kröfunum að neytendur gætu ekki haldið uppi sömu mótbárum og 

þeir höfðu haft hjá upphaflegum kröfuhafa og einnig taldi framsalshafi að það hafi verið á 

ábyrgð neytandans að bregðast fyrr við en í raun hafði verið gert. Í dómnum kom fram að þrátt 

fyrir að framsal verði á kröfum skuli neytandinn halda öllum mótbárum. Hvað varðar 

tilkynningu virðist ekki hafa komið tilkynning um að framsal hafi orðið á kröfunum. Eingöngu 

var látið nægja að óbeinar fréttatilkynningar og ákvarðanir frá Fjármálaeftirlitinu sem gæti haft 

það í för með sér að ekki allir yrðu upplýstir. Kröfukaupandi eða sá sem verður með öðrum 

hætti framsalshafi hefur hlutverk við framsalið hvort sem hann kaupir kröfu eða kröfusafn að 

því leyti að tryggja að skuldarinn sé þess upplýstur hvert greiða eigi kröfuna. Sjái framsalshafi 

ekki fram á að framseljandi eða upprunalegur kröfuhafi komi til með að tilkynna getur því ný 

skylda stofnast um hver tilkynnir og með því gæti tilkynningarskyldan verið komin í hendur 

framsalshafa. Í dómnum kemur ekki fram með hvaða hætti hefði átt að upplýsa eða tilkynna, 

né hvaða reglum bæri að fylgja eða annað sem gæti gert það að verkum að réttur neytenda 

kæmi fram. 

Ákvörðun Neytendastofu nr. 18/201853 þar sem er litið til 17. mgr. ákvörðunarinnar þar sem 

kvartandi (neytandi) telur að nýji kröfuhafinn taki við öllu því sem upphaflegi kröfuhafinn hafi 

samið um og þurfi nýi kröfuhafinn að halda uppi sömu mótbárum. Niðurstaða ákvörðunarinnar 

segir að nýi kröfuhafinn taki við öllum réttindum og skyldum gagnvart neytenda við framsal 

kröfu skv. þágildandi 17. gr. laga um neytendalán nr. 121/1994. Til að dæma um réttmæti 

ákvörðunar þessarar var mál Hrd. 12. október 2017 nr. 623/2016 lagt fyrir um hvort lögmæti 

ákvörðunar Neytendastofu hér á undan væri löggild að því leyti að fjalla mætti um lög sem 

felld hefðu verið úr gildi, niðurstaða dómsins var að Neytendastofa mætti fjalla um eldri 

lagagreinar. 

 
53 Ákvörðun Neytendastofu mál nr. 18/2018. Skilmálar fasteignaláns í erlendri mynt frá Frjálsa 
Fjárfestingarbankanum. bls. 4 
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Í Hrd. 21. nóvember 2013 nr. 348/2013 þar sem aðilaskipti urðu á kröfu, í málavexti dómsins 

kemur fram að framsalshafi hafi ekki verið að sinna skyldum sínum gagnvart neytandanum. 

Að því leyti að neytandinn hafi ekki haldið uppi sömu mótbárum og hjá fyrri kröfuhafa. 

Framsalshafi er m.a. að tryggja að neytandinn haldi uppi öllum þeim mótbárum frá 

upphaflegum kröfuhafa og þeim réttindum og skyldum sem hann hefur haft. Sé upphaflegi 

kröfuhafinn ekki að standa við skuldbindingar sínar kunni það að verða til þess að neytandi 

geti farið fyrir dómstóla á grundvellli 36. gr. laga um samningsgerð nr. 7/1936. Þar með gæti 

verið búið að stofna til ógildingar ástæðu gagnvart framsalshafa, að hann sé ekki að rækja 

skyldur sínar gagnvart skuldara. Að því sögðu hefur tilkynning til neytenda um kröfuhafaskipti 

hugsanlega haft þau áhrif að neytandinn hefur betri upplýsingar um stöðu mála við framsal. 

Það kemur einnig fram í dómi Hrd. 15. maí 1987 nr. 201/1986 að verði framsal eða aðilaskipti 

á kröfu þá fylgi þau réttindi sem samið hafi verið um hjá upphaflegum kröfuhafa. 

Kröfukaupandi ætti því að hafa hlutverk þess sem tryggir að neytandi sé upplýstur og taki við 

þeirri skyldu sem 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013 segir til um og tilkynna um framsal 

réttar og að hann sé orðinn nýi kröfuhafinn. Tilkynni upphaflegi kröfuhafi um framsalið sé það 

í flestum tilvikum nóg, það sé hins vegar líklega öllum aðilum í hag komi tilkynning frá nýjum 

kröfuhafa. 

 

3.2 Hvenær ber að tilkynna neytanda og hvenær ekki ? 
Ef kaupa á kröfu eða kröfusafn hefur það í för með sér að það þurfi að upplýsa neytendur um 

framsal réttar að kröfuréttindum sbr. 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013. Hvernig hægt er 

með augljósum hætti að tilkynna neytendum um kröfuhafaskipti, hefur ekki komið fram með 

skýrum hætti hvorki hjá dómstólum né öðrum og virðist vera sem það sé ekki til ein rétt leið. 

Það sem hefur verið leitt í ljós hingað til er að neytendum ætti að vera tilkynnt um framsal 

réttar á kröfum sem þeir eru aðilar að. Þá er það oftast neytandinn sem nýtur vafans þegar á 

reynir. Neytandi hefur rétt til að vera upplýstur um allar þær upplýsingar sem hann þarf til að 

geta tekið upplýsta ákvörðun um rétt sinn gagnvart upphaflegum kröfuhafa og einnig nýjum 

kröfuhafa skv. lögum um neytendalán nr. 33/2013. Tilkynna þarf neytendum um það sem getur 

haft áhrif með einhverjum hætti sé það ekki tilgreint við undirritun samnings á milli kröfuhafa 

og neytanda. Einnig hvort það sé til ein rétt leið til að fara eftir eða hvort tilkynningarnar hafi 

verið gerðar eftir því sem talið er vera eðlilegt hverju sinni fer eftir eðli krafna eða fjölda þeirra 

sbr. ákvörðun Neytendastofu nr. 13/202154 er þar tekið fyrir mál um tilkynningu til neytenda 

 
54 Ákvörðun Neytendastofu mál nr. 13/2021. Viðskiptahættir BPO innheimtu ehf. 
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og hvernig tilkynningin var framkvæmd. Þar skoðar Neytendastofa málið þrátt fyrir að 

neytendum hafi verið tilkynnt um það og setur m.a. athugasemd við tilkynninguna. 

Tilkynningin var þess eðlis að hún innihélt upplýsingar um hver væri orðinn eigandi að 

kröfunum og var send á alla stærstu fjölmiðla landsins.55 Séu neytendur að stofna til 

kröfuréttarsambands þá ættu þeir að geta treyst því að fá upplýsingar komi til breytinga sem 

ekki hafi komið fram á samningi sem stofnaði til sambandsins. Tilkynning til neytenda um 

kröfuhafaskipti á að því sögðu alltaf rétt á sér nema annað leiði með lögum eða venju, sbr. lög 

um neytendalán nr. 33/2013. 

 

4 Lög um neytendalán 
Það var árið 1993 sem fyrstu lög um neytendalán voru lögfest á Íslandi. En stuttu eftir það tóku 

við ný þágildandi lög um neytendalán nr. 121/1994 og var þessi breyting mikil bót fyrir íslenska 

neytendur þar sem réttindi þeirra voru orðin lögfest í íslenskum rétti, en það var tilkomið vegna 

innleiðingar tilskipana frá evrópska efnahagsvæðiðnu og aukinni neytenda vakningu. 

Lög um neytendalán nr. 33/2013 voru sett á með lögum nr. 85/2013 en með þeim lögum voru 

felld úr gildi þágildandi lög um neytendalán nr. 121/1994.  

Undanfarinn ár hafa orðið miklar framfarir í íslenskum rétti varðandi neytendamál og rétt 

neytenda á hinum ýmsu sviðum. Það á ekki bara við um lagasetningu heldur einnig hinar ýmsu 

eftirlitsstofnanir og hagsmunasamtök, má þar t.d. nefna Neytendastofu, Fjármálaeftirlitið, 

Neytendasamtökin og Hagsmunasamtök heimilanna. En allar stofnanir sem taldar eru hér að 

framan hafa það að markmiði að gæta réttar neytenda með einum eða öðrum hætti og á 

misjafnan hátt með ólíkri nálgun. 

Í 1. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013 kemur fram að allir lánssamningar sem lánastofnun 

gerir við neytendur falli undir lögin. Það eru bílalán, yfirdráttur eða smálán svo dæmi séu tekin. 

Þá er gerður löggerningur á milli tveggja eða fleiri aðila. Lán sem veitt eru af þriðja aðila þ.e.a.s. 

þegar keypt er vara eða þjónusta. Sem dæmi þegar neytandi hefur ekki tök á því að greiða fyrir 

hlutinn að fullu á staðnum heldur velur að skipta greiðslunum upp með láni þá getur verslun 

verið með þriðja aðila sem veitir lán fyrir því sem keypt er. Neytandinn greiðir þeim aðila 

ákveðna fjárhæð eins og samið er um við upphaf viðskiptanna. Kaupin á hlutnum sjálfum falla 

undir lög um neytendakaup nr. 48/2003 og er þeim ætlað að halda utan um rétt neytenda á 

 
55 Vísir (2021). Fella niður vexti smálána í vanskilum.  
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hlutnum sjálfum gagnvart seljanda.56 Með þessu hefur stofnast til kröfuhafasambands á milli 

neytanda (skuldara) og lánafyrirtækis (kröfuhafa). Verður nánar fjallað um ákvæði laga um 

neytendalán í þessum kafla. 

 

4.1 Frumvarp til laga nr. 33/2013 
Frumvarpi til laga nr. 33/2013 er gert með hliðsjón starfshóps sem skipaður var til að innleiða 

tilskipun 2008/48/EB. En með þessum lögum er verið að stíga skref í átt að auknum rétti 

neytenda í viðskiptum. Frumvarpið til laganna tilgreinir rétt neytenda í viðskiptum við 

fjármálafyrirtæki, lánafyrirtæki og ýmsa samninga sem neytendur geta stofnað til. Það er einnig 

litið til þess að færst hafi í aukana að samningar séu gerðir innan evrópska efnahagssvæðisins. 

Einkum út frá því sem viðskipta- og efnahagsráðherra ákvað árið 2011 að setja af stað nefnd 

til að innleiða tilskipunina. Eitt af meginefnum frumvarpsins er bætt upplýsingaskylda til 

neytenda á mörgum sviðum einkum varðandi tilkynningu til neytenda við kröfuhafaskipti. Sem 

og aukin umsvif viðskipta innan evrópska efnahagsvæðisins sem leiði að því að tryggja að 

lögin svipi til sambærilegra ákvæða innan evrópska efnahagssvæðisins.57 Árið 2012 tók til 

starfa nefnd sem ætlað var að fara yfir neytendavernd á fjármálamarkaði.58 Nefndin var sett 

með það að markmiði að skoða neytendavernd á fjármálamarkaði og koma með tillögur að 

breytingum um hvernig styrkja mætti stöðu einstaklinga hjá þeim fyrirtækjum sem veita 

neytendalán.59 Í framhaldi að vinnu nefndarinnar og umsögn hennar sem kom út árið 2013 kom 

fram frumvarp að lögum um neytendalán og eru lögin sett með tilliti til skýrslu nefndarinnar.60 

 

4.2 Tilskipun Evrópuráðs 
Markmið tilskipunar Evrópuráðs er meðal annars að samþætta lög og reglur og tryggja þannig 

rétt neytenda. Tilskipunum er almennt ekki ætlað að hafa bein lagaáhrif og þær eru háðar 

innleiðingu að fullu, ekki er heimilt að innleiða tilskipun að hluta þ.e.a.s. víkja frá einstökum 

ákvæðum tilskipana.61 Tilskipanir kveða á um markmið og tilgang sem aðildaríkjum er ætlað 

að ná og oft fylgir með frekari innleiðing eða útfærsla á tilskipunum. Þannig er hægt að tryggja 

að milli landa sé löggjöfin sem líkust og ekki verði af réttindum neytenda þótt viðskiptin eigi 

 
56 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson, Þorgeir Örlygsson (2006). Kaupréttur. Skýringar á lögum um 
lausafjárkaup og lögum um neytendakaup. bls. 381 
57 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html [Sótt á vefinn 8.10.2021] 
58 Neytendavernd á fjármálamarkaði (2013). bls. 4 
59 Neytendavernd á fjármálamarkaði (2013). bls. 4 
60 Neytendavernd á fjármálamarkaði (2013). bls. 17-19 
61 Neytendavernd á fjármálamarkaði (2013). bls. 49 
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sér stað utan þess lands sem neytandinn býr í. Skýrslur sýndu að það væri ekki nægilegt 

samræmi á fjármálamarkaði milli landa.62 Neytendalán voru þar einn af þeim þáttum sem þurfti 

að skoða, mismunur á milli ríkja var þess eðlis að framkvæmdastjórn taldi það geta hamlað 

eðlilegri samkeppni meðal annars á lánamarkaði.63 Ísland er eitt af þeim ríkjum sem innleitt 

hafa tilskipun 2008/48/EB til að tryggja rétt neytenda, tryggja góða viðskiptahætti 

lánafyrirtækja og aukna upplýsingagjöf til neytenda í viðskiptum við fjármálafyrirtæki. Að auki 

hafa fleiri tilskipanir sem hafa sama markmið en á öðrum sviðum verið innleiddar eins og áður 

hefur komið fram. Áður en tilskipun 2008/48EB var lögfest í íslenskan rétt var í gildi tilskipun 

82/102/EBE64 en hægt er að sjá mun á þessum tilskipunum m.a. að því leyti að heimildir til 

rýmri lagasetninga í þágildandi tilskipun 82/102/EBE heldur en er í núgildandi tilskipun 

2008/48/EB.  

Nær tilskipun 2008/48/EB til lána frá 200 evrum upp í 75.000 evra. Eru lán tengd fasteignum 

og kaupum á landi undanskilin í tilskipuninni.  

Í þágildandi tilskipun 87/102/EBE sem var felld úr gildi með nýrri tilskipun 2008/48/EB var 

aðildarríkjunum sett meiri krafa um að fylgja eftir ákvæðum við lagasetningu í íslenskum rétti. 

Það setji samt sem áður ekki þær kröfur að aðildarríki megi ekki setja frekari tilmæli en mælt 

er fyrir í núgildandi tilskipun. Það geti að einhverju leyti stafað af því að aðildaríki setji 

reglugerðir eða hafi lög um neytendalán rýmri heldur en gert er í settum lögum sem hér er 

fjallað um. Hins vegar ætti það að vera til hagsbóta fyrir neytendur ef það yrðu sett frekari 

tilmæli í lög eða reglugerð.  

Árið 2002 var skipuð nefnd sem hafði það verkefni að fara yfir réttindi og skyldur 

fjármálafyrirtækja og viðskipti þeirra við neytendur. Markmið þessarar nefndar var að skoða 

tilskipanir sem höfðu verið gefnar út af EES og innleiða þær í íslenskan rétt.65 Nefndin kom 

með tillögur að breytingum og sjónarmið sem snéru að bættum rétti neytenda og upplýsingagjöf 

til neytendans eins og kostur væri á til að skýra rétt neytanda enn frekar. Einnig var komið inn 

á hvernig löggjöfin væri annars staðar á Norðurlöndunum samanborið við íslenska löggjöf.66 

Markmið sem tilskipunin er ætlað að hafa á landsrétt og rétt neytenda og stuðla að 

neytendavernd, er mikilvægt því samningar á sviði neytendamála eru algengir og hafa þann 

 
62Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html [Sótt á vefinn 8.10.2021] 
63 EES viðbætur við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins (2012) 
64 Stjórnartíðindi Evrópusambandsins (1986) 
65 Álit nefndar um réttindi og skyldur í viðskiptum neytenda við fjármálafyrirtæki (2004). 
66 Álit nefndar um réttindi og skyldur í viðskiptum neytenda við fjármálafyrirtæki (2004). 
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tilstuðlan að geta breyst hratt sem hefur sýnt sig á undanförnum árum.67 Það hafa því oftar en 

einu sinni verið settar saman nefndir sem ætlað er að styrkja rétt neytenda í gegnum árin. 

Hugsanlega sýnir það hversu miklu máli það skiptir að réttur neytenda sé skýrður og tryggður 

á viðeigandi hátt hverju sinni. 

Í skýrslu starfshóps um EES samstarfið sem gefin var út árið 2019 er fjallað um hin ýmsu 

málefni, þar ber að líta til kaflans um neytendavernd sem er að finna í skýrslunni. Í kaflanum 

kemur fram að þegar skýrslan var gefin út hafi orðið mikil framþróun á sviði neytendaverndar 

og mikil vakning orðið. Þá var forgangur á því að lögfesta þau lög sem nú eru í gildi um 

neytendalán eitthvað sem hefur ekki sést áður varðandi hve hratt unnið var að innleiðingunni í 

íslenskan landsrétt. Samhæfð ESB-löggjöf hefur gert það að verkum að viðskipti yfir 

landamæri hafa orðið auðveldari, einnig má telja að þau hafi aldrei verið eins góð á sviði 

neytendaverndar eins og þau eru í dag.68 

 

4.3 Neytendaréttur 
Neytandi á að geta átt í viðskiptum á öruggan hátt og með fyrirsjáanleika. Tryggja þarf að 

fyrirtækið sé með heimild hjá Fjármálaeftirlitinu til að stunda sína starfsemi samkvæmt lögum. 

Í sumum tilvikum er framsal á kröfum óheimil sé krafan þess eðlis.69 Einnig er hægt að 

takmarka heimild til kröfuhafaskipta við gerð samninga.70 Þá þarf að fylgja reglum um framsal 

almennra krafna og að skyldur á neytanda eigi ekki að aukast við framsal á kröfum, sbr. 19. gr 

laga um neytendalán.71 Í ákvæðinu kemur fram að neytandi eigi að halda uppi sömu mótbárum 

og hann gerði hjá fyrri kröfuhafa. 

Mál EBD, C-509/07, ECR 2009 þar er í málinu réttur neytenda tilgreindur skv. tilskipun 

82/102/EB. Þar kemur fram að ef neytandi er að taka neytendalán og lendir í því að fá ekki 

hlutinn sem hann tók lán fyrir afhentann, þrátt fyrir greiðslur af láninu, getur neytandinn skv. 

niðurstöðu málsins fengið lánið fellt niður og lánveitanda þá gert að greiða til baka það sem 

áður hafði verið greitt.72 

Í dómi Hrd. 10. febrúar 2014 nr. 805/2013 og máli Evrópudómstólsins EFTAD, mál C-415/11, 

EFTACR 2013 kemur fram að skilmálar þurfi að vera skýrir að því leyti að neytandinn geti í 

góðri trú átt í viðskiptum. Að gera einhliða samninga sem ekki tryggi rétt beggja aðila neytanda 

 
67 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html [Sótt á vefinn 7.10.2021] 
68 Skýrsla starfshóps um EES-samstarfið (2019) bls. 165 
69 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 54 
70 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 44-45 
71 Þorgeri Örlygsson, Benedikt Bogason (2015). Kröfuréttur. Þættir. bls. 39 
72 EBD, mál C-509/07, ECR 2009, bls I–3313 - I-3326. 
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og kröfuhafa, en í mörgum tilvikum sé hagur neytanda undir gegn kröfuhafa og staðlaðir 

samningar lánafyrirtækja geta verið einhliða kröfuhafa til hagsbóta. Það sé ekki verið að semja 

við hvern og einn lántaka um hvernig samningur skuli vera á milli aðila heldur eingöngu 

lánveitandi sem býr til samning sem neytandi skrifi undir. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu 

að slíkt megi ekki og að ekki megi samningar við neytendur innihalda meira íþyngjandi ákvæði 

en samrýmist eðlilegum og sanngjörnum viðskiptaháttum. Að þessu leiðir að neytendur eiga 

að geta haft meira um það að segja þegar samningar eru gerðir um hvert innihald þeirra á að 

vera og hvaða ákvæði þeir kjósi að skrifa undir sem og þau ákvæði sem þeir kjósi að skrifa 

ekki undir. Samningar gerðir í samráði við neytendur eru í nútíma samfélagi fáséðir hjá 

lánastofnunum. 

 

4.4 Lög um neytendalán nr. 33/2013 
Þann 1. nóvember 2013 tóku í gildi ný lög um neytendalán nr. 33/2013 sem tóku við af eldri 

lögum um neytendalán nr. 121/1994 með það að markmiði að auka rétt neytenda enn frekar en 

hafði verið gert.73 Frá því lög um neytendalán tóku fyrst gildi hefur þeim verið breytt nokkrum 

sinnum, meðal annars bætt við fleiri ákvæðum sem varða upplýsingagjöf og orðalag annarra 

greina breytt en ekki hefur verið átt við þau efnislega.74 

Með tilskipun 2008/48/EB sem kemur í staðinn fyrir eldri tilskipun 87/102/EBE75 voru nokkrar 

breytingar gerðar til að styrkja neytendahagsmuni og skilgreina marga þætti betur en gert hafði 

verið. 

Lögin taka til hinna ýmsu þátta á sviði neytendalána og í II. kafla laganna koma fram 

upplýsingar og starfsvenjur áður en lánssamningur er gerður. Í kaflanum er farið yfir hverjar 

upplýsingar til neytenda eigi að vera áður en gengið er til samninga. IV. kafli laganna fjallar 

um upplýsingar og réttindi varðandi lánssamninga m.a. hvaða upplýsingar skuli koma fram á 

lánssamningi m.a. tegundir lánssamninga og réttur til að falla frá samningi. Með tilkomu nýrra 

laga jókst upplýsingaskylda til neytenda til muna og er meðal annars 19. gr. neytendalánalaga 

nr. 33/2013 sem áður var 17. gr. neytendalánalaga nr. 121/1994 en orðalag hefur verið breytt 

og á að tilgreina hvernig bera eigi sig að við framsal réttar. 

Í IX. kafla laganna er fjallað um eftirlit, viðurlög, réttarúrræði og bótaskyldu og kemur þar m.a. 

fram að Neytendastofa annast eftirlit með lögunum nánar verður fjallað um það í kafla 5.4. 

 
73 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html [Sótt á vefinn 7.10.2021] 
74 Frumvarp til laga nr. 33/2013 um neytendalán, þskj. 228, 220. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html [Sótt á vefinn 7.10.2021] 
75 Stjórnartíðindi Evrópusambandsins (1986) 
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4.5 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013 
Réttur neytenda við kröfuhafaskipti á neytendalánum er tryggður með neytendalögum nr. 

33/2013. Fram kemur í 19. gr. laganna um framsal réttar hver réttur neytenda sé við 

kröfuhafaskipti. Er þá átt við þegar kröfuhafi selur kröfu eða kröfusafn til nýs kröfuhafa, eins 

og áður hefur verið fjallað um í 3. kafla. Í lögum um neytendalán er að finna ákvæði sem eiga 

að halda utan um hagsmuni neytandans þó fleiri lög kunni að koma til skoðunar. 

Neytendalán eru til í fleiri en einni mynd eins og áður hefur komið fram, það þarf því að skoða 

hverskyns lán er um að ræða og hvaða forsendur lágu til grundvallar þegar lán stofnaðist og 

hvaða tegund lánið er. 

Til að skoða inntak lagagreinarinnar og hvert fruminntak hennar er verður farið nánar út í hvaða 

ákvæðum hún er sett og hvert orðalagið sé með hliðsjón af því. Á það við um þágildandi 

lagagreinar, tilskipun sem lögin fylgja við lagasetningu og fara nánar í hvert inntak þeirra sem 

koma að framsali réttar að kröfuréttindum. 

Í 1. mgr. 19. gr. er kveðið á um eftirfarandi: 

„Ef lánveitandi framselur kröfurétt sinn til þriðja aðila samkvæmt 

lánssamningi, eða samninginn sjálfan, á neytandi rétt á því að halda uppi 

sömu mótbárum gegn framsalshafa sem hann gat nýtt sér gagnvart 

upphaflegum lánveitanda, þ.m.t. rétt til skuldajafnaðar.“ 

 

Ákvæði þessarar greinar tryggir að neytandi haldi öllum sínum réttindum hjá nýjum kröfuhafa 

og hann gerði hjá upphaflegum kröfuhafa. Þá er átt við eigi hann einhver réttindi að t.d. greiða 

upp lánið á góðum kjörum, samið um eitthvað eftir að lánasamningur var gerður eða annað 

slíkt sem getur hafa verið samið um á milli upphafslegs kröfuhafa og neytanda. 

 

Í 2. mgr. 19. gr. er kveðið á um eftirfarandi: 

„Upphaflegur lánveitandi skal upplýsa neytanda um framsal sem um 

getur í 1. mgr. nema þegar upphaflegur lánveitandi heldur áfram 

lánsþjónustu sinni við neytanda með samkomulagi við framsalshafa.“ 

 

Eins og sjá má í orðalagi 19. gr. hér að ofan skal upplýsa neytanda um framsal réttar. Þegar 

frumvarpið til laganna og hvað það hefur að segja um greinina er skoðað kemur fram að 

upplýsingarskyldan eigi að vera á upphaflegum kröfuhafa við framsal nema þegar um annað er 

samið. Fram kemur í frumvarpi til laganna að 17. gr. tilskipunar 2008/48/EB er sú grein sem 
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verið er að innleiða í 19. gr. laganna. sbr. ákvörðun Neytendastofu nr. 13/202176 þar sem nýi 

kröfuhafinn tilkynnti um að hann væri orðinn kröfuhafinn. Það er því innihald samninganna á 

milli upphaflegs kröfuhafa og nýja kröfuhafans og þá hvort það hafi verið samið sérstaklega 

um að nýi kröfuhafinn myndi tilkynna um framsalið. 

 

Framsal kröfuréttinda í eldri neytendalögum nr. 121/1994 innihélt ekki sömu ákvæði og 

núgildandi lög gera nr. 33/2013. En neytandi hefur alltaf haft ríka kröfu um að geta borið fyrir 

sig sömu mótbárum hjá framsalshafa og við upphaflegan eiganda kröfunnar.77 Orðalag 

þágildandi laga um neytendalán nr. 121/1994 var eins og segir hér. 

Í 17. gr. er kveðið á um eftirfarandi: 

„Ef lánveitandi framselur kröfurétt sinn samkvæmt láni sem veitt er 

samkvæmt lögum þessum til þriðja aðila getur neytandi haldið uppi sömu 

mótbárum við hann og upphaflegan eiganda kröfunnar. Sama á við ef 

kröfuhafi hefur sett kröfuna að veði eða fjárnám hefur verið gert í 

henni.“ 

 

Í 1. mgr. 17. gr. er kveðið á um eftirfarandi: 

„Þetta á þó ekki við ef neytandi innir greiðslu af hendi til lánveitanda og 

veit eða má vita að lánveitandi hefur ekki rétt til að taka við greiðslu eða 

gera samning þar að lútandi.“ 

 

Í 2. mgr. 17. gr. er kveðið á um eftirfarandi: 

„Ef neytandi á kröfu á hendur lánveitanda, sem jafnframt er seljandi, 

vegna kaupa, t.d. vegna galla, er framsalshafi meðábyrgur lánveitanda.“ 

 

Í 3. mgr. 17. gr. er kveðið á um eftirfarandi: 

„Ákvæði þetta nær þó ekki til viðskiptabréfakrafna enda sé til staðar 

trygging, sbr. 18. gr.“ 

 

Séu ákvæði þágildandi laga nr. 121/1994 skoðuð í samanburði við lög nr. 33/2013 hafa 

ákvæðin tekið breytingum. Einkum varðandi framsal réttar að kröfum, eldri lögin virðast ekki 

 
76 Ákvörðun Neytendastofu mál nr. 13/2021. Viðskiptahættir BPO innheimtu ehf. 
77 Ása Óladóttir, Eiríkur Jónsson (2009). Neytendaréttur. bls. 170 
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fjalla um framsal réttar að kröfum og rétt neytanda nema að litlu leyti og má telja að það sé 

óskýrt hvaða rétt hann hafi aðrar en hann haldi sömu mótbáru. 

Inntak tilskipunar 2008/48/EB er í þessu samhengi við þær lagagreinar sem fjallað er um hér 

að ofan. 

Í 1. mgr. 17. gr. er kveðið á um eftirfarandi: 

„Ef lánveitandi framselur kröfurétt sinn til þriðja aðila samkvæmt 

lánssamningi, eða samninginn sjálfan, skal neytandinn eiga rétt á því að 

halda uppi sömu mótbárum gegn þeim sem afsalað er til, sem hann gat 

nýtt sér gagnvart upphaflegum lánveitanda, þ.m.t. réttur til jöfnunar 

þegar það er heimilað í viðkomandi aðildarríki.“ 

 

Í 2. mgr. 17. gr. tilksipunar er kveðið á um eftirfarandi: 

„Neytandi skal upplýstur um framsalið sem um getur í 1. mgr. nema 

þegar upphaflegur lánveitandi heldur áfram lánsþjónustu sinni við 

neytendann með samkomulagi við framsalshafa.“ 

 

Eins og kemur fram hér að ofan eru tilmæli um upplýsingagjöf til neytenda túlkuð rúmt. Ekki 

er hægt að sjá á orðalagi hér að ofan eða annarstaðar í tilskipuninni sem tilgreinir upplýsingar 

sem þurfi að koma fram við framsal.78 Það er að segja hvenær telst tilkynning til neytenda við 

kröfuhafaskipti fullnægjandi eða hvenær hefur upplýsingaskyldu verið fullnægt. 

Löggjafinn notast ekki við orðið tilkynna heldur upplýsa neytanda sem felur það í sér að honum 

sé tilkynnt með upplýsingum um framsalið. Snýr þetta í grunninn að rétt neytandans að lögin 

séu þröngt túlkuð og með upplýsingum um tilkynninguna og þannig tilgreint hvernig eigi að 

standa að því að upplýsa um framsal réttar. Það hafa verið gefnar út tilskipanir innan EES um 

að upplýsa skuli neytanda um framsal réttar og hvernig því skuli háttað. Það virðist hins vegar 

sem löggjafinn hafi ákveðið að ekki væri nauðsynlegt að tilgreina nánar um það í íslenskum 

lögum og reglugerðum þrengra en hefur verið gert hingað til. 

 

5 Eftirlit og viðurlög 
Í þessum kafla verður fjallað um helstu eftirlitsaðila sem tengjast neytendarétti. Það er í 

höndum Neytendastofu að hafa eftirlit með rétt neytenda samkvæmt lögum um neytendalán nr. 

33/2013. Það er hins vegar Fjármálaeftirlitið sem fer með eftirlit með fjármálastofnunum og er 

 
78 EES viðbætur við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins (2012) 
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meðal annars verkefni þeirra að veita starfsleyfi. Viðurlög eru til þess fallin að fella frá því að 

framið verði lögbrot. Eftirlit með réttindum neytenda er á höndum Neytendastofu sbr. 29. gr. 

laga um neytendalán nr. 33/2013. Fjallað verður um helstu eftirlitsstofnanir auk þeirra 

viðurlaga sem tengjast ritgerð þessari hér í kaflanum. 

 

5.1 Lög um fjármálafyrirtæki 
Þann 1. janúar árið 2003 tóku gildi lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Eins og kemur fram 

í frumvarpi til laganna nær hugtakið fjármálafyrirtæki yfir viðskiptabanka, sparisjóði, aðrar 

lánastofnanir, rafeyrisfyrirtæki o.fl..79 

Heilbrigðir og eðlilegir viðskiptahættir fjármálafyrirtækja geta haft góð áhrif á viðskipti milli 

neytenda og fjármálafyrirtækja.80 Í reglugerð 499/202181 (þágildandi 1001/201882) um eðlilega 

og heilbrigða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja sem meðal annars eru með stoð í 19. gr. laga 

um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 er fjallað um hvernig fjármálafyrirtækjum er ætlað að stunda 

heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti og hvað felst í þeim orðum. Góðir viðskiptahættir og 

eðlilegir eru mikilvægur þáttur í sambandi hvers fyrirtækis og neytenda. Neytandi á með 

lagaákvæðum 19. gr laga um fjámálafyrirtæki og reglugerð nr. 499/2021 lögvarinn rétt sem er 

skýr og túlkaður þröngt að mörgu leyti. Neytandi veit með þessu að hverju hann gengur í 

viðskiptum við fjármálafyrirtæki og ætti þetta sömuleiðis að hafa vera gott aðhald á 

fjármálafyrirtækjum að þau standi sig í því sem þau gera. Túlkun á góðum viðskiptaháttum og 

eftirlit með fjármálafyrirtækjum er síðan í höndum Fjármálaeftirlitsins. Fjármálaeftirlitið fer 

með eftirlit með fjármálafyrirtækjum og öðrum fyrirtækjum sem falla undir lög um 

fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og lög um neytendalán nr. 33/2013. 

Í 1. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 segir að tilgangur laganna sé að tryggja að 

fjármálafyrirtæki séu rekin með það að leiðarljósi að stunda heilbrigða og eðlilega 

viðskiptahætti. Í 1. gr. a. sömu laga eru hugtök skilgreind og segir að orðið fjármálafyrirtæki 

eigi meðal annars við viðskiptabanka, sparisjóði og lánafyrirtæki. 

Þegar kemur að góðum viðskiptaháttum og venjum fjármálafyrirtækja getur það skipt 

neytandann miklu máli að fjármálastofnun starfi að heilindum og eftir góðum viðskiptavenjum. 

 
79 Frumvarp til laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, þskj. 218, 215. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/128/s/0218.html [Sótt á vefinn 17.10.2021] 
80 Frumvarp til laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, þskj. 218, 215. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/128/s/0218.html [Sótt á vefinn 17.10.2021] 
81 Reglugerð um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, greiðslustofnana, rafeyrisfyrirtækja og 
tekstraraðila sérhæfðra sjóða. nr. 499/2021 
82 Reglugerð um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, greiðslustofnana og rafeyrisfyrirtækja 
nr. 1001/2018 (brottfallinn). 
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Í dómi Hrd. 9. maí 2018 nr. 312/2017 þar sem dómurinn kemst að þeirri niðurstöðu að 

fjármálafyrirtæki hafi brotið á neytanda þegar 3. mgr. 3. gr. samkomulags frá 1. nóvember 2001 

hafi ekki verið fylgt, sbr. 19. gr. laga um fjármálafyrirtæki. 83 

Í 19. gr. laga 161/2002 um fjármálafyrirtæki er kveðið á um eftirfarandi: 

„fjármálafyrirtæki þurfi að starfa í samræmi við eðlilega og heilbrigða 

viðskiptahætti og venjur á markaði.“ 

 

Réttlátum gerningum fjármálafyrirtækja eru að því leyti lögfestir með 19. gr. laganna um 

eðlilega og sanngjarna viðskiptahætti. 

En þar segir að fjármálafyrirtæki þurfi að starfa í samræmi við það sem teljast verði eðlilegt, 

heilbrigt, venjur og það sem telst sanngjarnt fyrir neytendur. Hvað telst eðlilegt og sanngjarnt 

er hægt að segja að sé hlutlægt mat hvers og eins og venjur sem aðilar hafa myndað sér og það 

sem almennt tíðkast í störfum fjármálafyrirtækja. 

Frumvarp til laga segir um 19. gr. laganna að markmið hennar séu sett skv. 1. mgr. 8. gr. laga 

um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998.84 Í 11. gr. tilskipun 93/22/EB85 sem 

áðurnefndar lagagreinar byggja á er fjallað um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti, einkum 

hverju þeir byggja á. Auk þess með nánari útskýringum í reglugerð nr. 499/2021 um eðlilega 

og heilbrigða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja og fleira. 

Í máli EFTAD, mál C-357/16, EFTACR 2017 sem fjallar um rétt neytenda við kröfuhafaskipti 

og hvernig réttmætir viðskiptahættir eru tryggðir neytendum með tilskipunum og lögum. 

Viðskipti geta haft áhrif á neytendur og kröfuhafa út frá mörgum þáttum en tilkynningu um 

kröfuhafaskiptin er ein af þeim. Fjármálafyrirtæki ber að tryggja að stunda heilbrigða og 

eðlilega viðskiptahætti í einu og öllu. Eins og t.d. einhliða samningar eða óréttlátir samningar.  

 

5.2 Fjármálaeftirlitið 
Hlutverk Fjármálaeftirlitsins er að hafa eftirlit með fjármálafyrirtækjum. Fjármálaeftirlitið 

starfar undir Seðlabanka Íslands, en árið 2020 var Fjármálaeftirlitið sameinað Seðlabanka 

Íslands með lögum um Seðlabanka Íslands nr. 92/2019. Fjármálaeftirlitið var áður sjálfstætt 

starfandi stofnun.  

 
83 Samkomulag um notkun ábyrgða á skuldum einstaklinga (2001). 
84 Frumvarp til laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, þskj. 951, 560. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/122/s/0951.html [Sótt á vefinn 23.10.2021] 
85 Stjórnartíðindi Evrópusambandsins (1993). 
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Í III. kafla laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998 er fjallað um hlutverk 

og eftirlit. Eitt af meginhlutverkum Fjármálaeftirlitsins er að veita fyrirtækjum sem vilja starfa 

á fjármálamarkaði starfsleyfi. Hlutverkið hefur Fjármálaeftirlitið mótað með sér og leggur upp 

úr því að veita aðhald og styðja við bakið á fjármálastarfsemi til að efla traust 

fjármálafyrirtækja.86 Eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja er einn af þeim þáttum í að 

vernda rétt neytenda með því að hafa eftirlit með þeim er hugsanlegt að dregið sé úr líkum á 

því að þau stundi óheilbrigða starfsemi. Auk þeirra laga sem talin eru að ofan í þessum kafla 

gilda einnig önnur lög og aðrar réttarheimildir um starfsemi Fjármálaeftirlitsins eins og fram 

kemur á vef eftirlitsins.87 Einn af þeim flokkum sem hægt er að finna undir réttarheimldir á vef 

eftirlitsins eru leiðbeinandi tilmæli en þar er að finna ýmis tilmæli. Ekki virðist vera til 

leiðbeinandi tilmæli frá Fjármálaeftirlitinu um hvernig tilkynna eigi neytanda um 

kröfuhafaskipti.88 Fjármálaeftirlitið hefur því ekki beint tilmælum til fjármálafyrirtækja eða 

annara að því virðist um tilkynningarskyldu til neytenda við kröfuhafaskipti með beinum hætti. 

 

5.3 Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki 
Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki starfar undir Seðlabanka Íslands.89 Hlutverk 

úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki er að fjalla um ágreininga sem verða við 

lánastofnanir t.d. viðskiptabanka og sparisjóði.90 Samþykkt nefndarinnar segir að nefndin hafi 

verið stofnuð árið 2000 og er í 1. gr. samþykktarinnar fjallað um að nefndin starfi í 

samkomulagi við samband lánastofnana og Neytendasamtökin. Allir þeir sem eru 

viðskiptamenn í samningssambandi við fjármálafyrirtæki geta leitað til nefndarinnar. Nefndin 

sinnir ekki eftirlitsskyldu og er því ekki að að taka mál upp af fyrra bragði. Hægt er að finna 

inn á vef úrskurðarnefndarinnar alla þá úrskurði sem leitt hafa til niðurstöðu.91 Hafði höfundur 

samband við nefndina og óskaði eftir upplýsingum og gögnum eða annað sem gæti komið að 

notum við úrvinnslu ritgerðarinnar, virðist vera sem svo að nefndin hafi ekki tekið mál fyrir 

sem varðar getur ritgerð þessa annað en mál nr. 14/2015 sem rakið er í 3. kafla. 

 

5.4 Neytendastofa 
Neytendastofa hefur það hlutverk að annast eftirlit og framkvæmd eins og fram kemur í lögum 

um neytendalán nr. 33/2013.  

 
86 Fjármálaeftirlitið. (e.d.). Eftirlit. 
87 Fjármálaeftirlitið. (e.d.). Lög, reglur og tilmæli. 
88 Fjármálaeftirlitið. (e.d.). Leiðbeinandi tilmæli. 
89 Fjármálaeftirlitið. (e.d.). Úrskurðanefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki. 
90 Fjármálaeftirlitið. (e.d.). Úrskurðanefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki. 
91 Fjármálaeftirlitið. (e.d.). Úrskurðanefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki. 
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Lög um Neytendastofu nr. 62/2005 tóku gildi 1. júlí 2005 og segir í frumvarpi með lögunum 

að markmið með stofnun Neytendastofu hafi verið að efla neytendavernd.92 Í 2. gr. laganna 

kemur fram að Neytendastofa annast eftirlit með viðskiptaháttum, eftirlit fyrir hönd neytenda 

og rétt þeirra. Hafi lögum ekki verið fylgt í viðskiptum getur neytandinn sett það í hendur 

Neytendastofu að kanna réttmæti viðskiptanna. Í ákvörðun Neytendastofu nr. 13/202193 var um 

að ræða frumkvæðisrannsókn af hálfu Neytendastofu. Neytendastofa getur því einnig tekið mál 

upp að eigin frumkvæði. 

Inn á heimasíðu Neytendastofu er að finna upplýsingar um stofnunina, meðal annars hvað 

meginhlutverk Neytendastofu er. En það er m.a. að hafa eftirlit með öryggi vöru, neytendarétti, 

stuðla að gagnsæi, eftirlit með viðskiptaháttum og gefa einstaklingum tækifæri á því að koma 

með ábendingar teljist líkur á lögbroti.94 

Lög sem Neytendastofa framfylgir eru lög um neytendasamninga nr. 16/2016, lög um 

neytendalán nr. 33/2013, lög um samvinnu stjórnvalda á evrópska efnahagsvæðinu um 

neytendavernd nr. 56/2007 og lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 

57/2005 einkum 4. gr. laganna. 

Í 2. mgr. 4. gr. laga nr. 62/2005 er fjallað um að hægt sé að áfrýja ákvörðunum Neytendastofu, 

fara þau mál til sérstakrar áfrýjunarnefndar neytendamála sem tekur málið fyrir og metur hvort 

ákvörðun Neytendastofu sé háð einhverjum vankönntum. 

Í ákvörðun Neytendastofu nr. 13/202195 kom fram að kaup hafi verið gerð á kröfusafni. Skoðun 

af hálfu Neytendastofu um hvort viðskiptahættir fyrirtækisins sem þarna koma fram hafi m.a. 

verið í samræmi við góða viðskiptahætti og hvort staðið hafi verið rétt að tilkynningu til 

neytenda við kröfuhafaskipti. Einnig var skoðað hvort neytendur hafi haldið sömu mótbáru og 

hjá upphaflegum kröfuhafa. Þá kom til álita hvort þær auglýsingar sem birtar voru í fjölmiðlum 

og ætlað var að tilkynna neytendum um framsalið hafi innihaldið villandi viðskiptahætti. Taldi 

Neytendastofa að upplýsingum sem skiptu máli gagnvart neytendum hafi verið ábótavant. Í 

niðurstöðu Neytendstofu um ákvörðun sem tekin var í þessu máli segir að félagið hafi brotið á 

ákvæðum laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Í niðurstöðu 

úrskurðarins er hvergi fjallað um með hvaða hætti tilkynningin hefði átt að vera eða hvert 

innihald hennar ætti að vera þrátt fyrir að um það sé fjallað í málavaxtalýsingunni að 

upplýsingum til neytenda sé ábótavant, sbr. 19. gr. laga nr. 33/2013 eða aðrar greinar laga um 

 
92 Frumvarp til laga nr. 62/2005 um Neytendastofu og talsmann neytenda, þskj. 855, 592. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, Slóð: https://www.althingi.is/altext/131/s/0885.html [Sótt á vefinn 20.10.2021] 
93 Ákvörðun Neytendastofu mál nr. 13/2021. Viðskiptahættir BPO innheimtu ehf. 
94 Neytendastofa. (e.d.). Hlutverk. 
95 Ákvörðun Neytendastofu mál nr. 13/2021. Viðskiptahættir BPO innheimtu ehf. 
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neytendalán. Þar sem upphaflega, þegar lántaki (neytandi) stofnar til þeirra krafna sem um er 

rætt, séu þetta neytendalán. Neytendastofa óskaði eftir því að fá staðfestingu á því hver væri 

eigandi og að þessi viðskipti hafi átt sér stað.96 

Niðurstaða úrskurðarins kann því að vera á þá leið að um fullnægjandi tilkynningu á 

kröfuhafaskiptum hafi verið að ræða, hafi ákvæðum 2. mgr. 19. gr. laga um neytendalán verið 

uppfyllt. 

Er þetta m.a. hlutverk Neytendastofu að taka að sér slíka rannsókn að eigin frumkvæði fyrir 

hönd neytenda til að tryggja að ekki sé á þeim brotið. Með þessu eru neytendur með stofnun 

sem tryggir samkvæmt lögum að þeir þurfi ekki á eigin kostnað og frumkvæði að leita réttar 

síns hjá dómstólum. 

 

5.5 Viðurlög 
Í IX. kafla laga um neytendalán nr. 33/2013 er fjallað um eftirlit og viðurlög. Í 30. gr. laganna 

kemur fram að Neytendastofa geti lagt stjórnvaldssektir á lánveitendur. Það er einnig fjallað 

um viðurlög í IX. kafla í lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 

57/2005 þar sem kemur fram að Neytendastofa sinni eftirliti og sjái um að vernda rétt neytenda 

gegn brotum á ákvæðum laganna. 

Í 20. gr. tilskipunar 2008/48/EB er lagt til að aðildarríki hafi starfrækta eftirlitsstofnun sem sé 

óháð og sé til þess fallin að hafa eftirlit með fjármálastofnunum. 

Það er í höndum hvers aðildarríkis fyrir sig að setja viðurlög við brotum sbr. 23. gr. tilskipunar 

2008/48/EB. Einkum er fjallað um að viðurlög þurfi að vera í samræmi við brot og til þess 

fallin að hafa letjandi áhrif á þá sem hyggjast brjóta gegn neytendum. 

Í 24. gr. tilskipunar 2008/48/EB er lagt til að notast verði við þær stofnanir sem fyrir eru til að 

leysa úr ágreiningi og þær hvattar til að reyna að hjálpa hver annarri þ.e.a.s. að aðildarríkin 

starfi saman við að leysa úr ágreiningsmálum. Einnig að reynt verði að komast hjá því að málin 

rati fyrir dómstóla aðildarríkjanna. Með því má telja líklegt að hægt sé að komast hjá því að 

mál rati að óþörfu fyrir dómstóla án þess að reynt sé að leysa þau með öðrum hætti og þar af 

leiðandi gera neytanda auðveldara fyrir um að kanna rétt sinn. En það er þó þannig að mál 

kunna alltaf að geta ratað til meðferðar í dómstólum sé þess þörf. 

 

 
96 Rúv. (2021). Vilja staðfestingu á kaupum á smálánakröfum. 
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6 Tillögur og niðurstaða 
6.1 Tillögur 
Til skoðunar hefur komið tilskipun 2008/48/EB og lög um neytendalán nr. 33/2013 með 

hliðsjón af því hvað það er sem þarf að hafa í huga þegar tilkynna á neytanda um 

kröfuhafaskipti og veita honum þær upplýsingar sem hann þarf að hafa til að á honum sé ekki 

brotið. Ekki er litið fram hjá því að tilkynningarskyldan sé að upplýsa þurfi neytendur þegar 

framsal réttar á kröfu þ.e.a.s. við kröfuhafaskipti. Tilkynningarskyldan við kröfuhafaskipti er 

rík og tilgreind með lögum sem sett hafa verið í samræmi við tilskipanir evrópska 

efnahagssvæðisins. 

Samt sem áður að mati höfundar er ekki nægjanlega skýrt í íslenskum rétti hvert innihald 

tilkynningarskyldunnar sé eða hvað það er sem neytandinn á rétt á að fá að vita. 

Þrátt fyrir nýja tilskipun og ný lög um neytendalán hefur það ekki orðið til þess að hægt sé að 

vita hvernig upplýsingaskyldan sé uppfyllt eða hvernig að henni eigi að standa. Að einhverju 

leyti er hægt að segja að réttur neytanda sé ekki nægjanlega vel varinn þegar kemur að framsali 

krafna eða aðilaskiptum að kröfum. 

Sé réttur neytenda lögvarinn er þá einnig mikilvægt að hann sé skýr til að neytandinn geti nýtt 

sér rétt sinn og verið fullviss um að hann sé til staðar. Það getur ekki verið nóg að setja fram 

lagagrein sem sé túlkuð það rúmt að það virðist sem dómstólar og eftirlitsaðilar landsins séu 

ekki vissir um hvernig byggja eigi á henni og í hvaða tilvikum hún á við eða ekki. 

Að mati höfundar er ákvæði 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013 ekki nægjanlega skýr, 

setja þurfi saman tilmælandi leiðbeiningar um hvernig styðjast eigi við ákvæðið. Jafnvel 

reglugerð sem ætlað er að útskýra nánar hvernig setja eigi fram tilkynningu til neytenda þegar 

aðilaskipti verða á kröfum. Löggjafinn gangi alla leið í þeim efnum til þess að styðja við bakið 

á rétt neytenda og taki þær tilskipanir sem ætlað er að hafa leiðbeinandi tilmæli um hvernig sé 

best að tryggja rétt neytenda og byggi ofan á þá vinnu sem lagt hefur verið í út frá þeim. 

Höfundur telur að nefndin sem hafi verið sett á laggirnar á sínum tíma hefði getað gengið lengra 

í þessu málefni þrátt fyrir að hafa að öllum líkindum unnið gott starf fyrir hönd neytenda. 

Nefndin hafi lagt til frekari lagasetningar í þessum efnum þar sem það er mikilvægt þegar 

viðskipti verða og hagsmunir neytenda eru í húfi að neytandi sé með allan rétt og þurfi ekki að 

velkjast um í vafa hvað sé rétt og rangt og hvað hann eigi rétt á eins og sýnir í ákvörðun 

Neytendastofu nr. 13/202197 þar sem ekki er algjörlega ljóst hver réttur neytandans sé og 

dómum sem raktir hafa verið í ritgerð þessari. Við skoðun hefur ekki með sannanlegum hætti 

 
97 Ákvörðun Neytendastofu mál nr. 13/2021. Viðskiptahættir BPO innheimtu ehf. 
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verið sýnt fram á að lagaramminn um þetta efni sé fyllilega skýr og uppfylli þau skilyrði sem 

honum er ætlað að uppfylla þ.e.a.s. rétt neytenda og hagsmuni. Getur því verið æskilegt að 

setjast yfir þessi mál og skoða þau í enn víðara samhengi en hefur verið gert. Það hafi nokkur 

mál ratað til dómstóla þar sem ekkert þeirra hefur verið á þann veg að réttur neytenda sé augljós. 

Fordæmi í málum sem þessi ritgerð fjallar um eru ekki fyrir hendi og hefur aldrei almennilega 

reynt á þessi lagaákvæði með beinum hætti. Hafi dómsmál sem hér hafa verið rakin sýnt að 

upphaf málsóknar sé vegna annarra sjónarmiða og byggja málin ekki á því hver sé 

upplýsingaskylda til neytenda við kröfuhafaskipti og þar af leiðandi fjallar dómurinn aldrei 

með beinum hætti um tilkynningarskyldu til neytenda við kröfuhafaskipti. Að því sögðu er það 

mat höfundar að stjórnvöld settu af stað vinnu sem fæli það í sér að útbúa reglugerð sem hefði 

svipaðan grunn og reglugerð um góða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja þar sem kafli laga um 

neytendalán og upplýsingaskyldu væri settur saman og þar útskýrt nánar þau ákvæði sem ekki 

eru nægjanlega vel útskýrð og jafnvel útbúið leiðbeiningarblað um hvernig standa skuli að 

framsali krafna þegar neytandinn er sá sem þarf að greiða kröfuna sem framseld er eða verða 

aðilaskipti á. Með þessu væri hægt að auðvelda bæði famseljanda sem og neytendum að átta 

sig á tilgangi með því orðalagi sem 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013 inniheldur. Einnig 

þeim sem stunda viðskipti með kröfur í kaupum og sölu til að hafa einfaldari regluverk og 

þannig eru meiri líkur á því að þetta sé gert með skýrum hætti fyrir neytandann. 

Komi til þess að það verði „hrun“ eins og á árum áður verði tilkynningar til neytenda með 

öðrum hætti en þá var gert. Eins og nokkrir dómar hafa komið inn á þá hafa neytendur sett út 

á það hvernig staðið var að upplýsingagjöf þegar kröfur vöru færðar á milli fjármálafyrirtækja 

í hruninu. Hefur ákvæði 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013 það markmið að neytendum 

sé tilkynnt um breytingar við kröfuhafaskipti, er það til þess fallið að neytendur fái þær 

upplýsingar sem nauðsynlegar eru. 

Af hverju eru mál ekki að fara fyrir dómstóla sem varða tilkynningu til neytenda við 

kröfuhafaskipti? Er einhver útskýring á því? Er það vegna þess að upphæð neytendalána, þar 

sem oft er ekki um háar upphæðir í samræmi við mörg önnur lán? Eða er það vegna þess að 

þetta gerist sjaldan og neytendur eru ekki meðvitaðir eða er sama hvert þeir greiða peningana 

sína? Eru Íslendingar almennt meðvitaðir um hvert þeir greiða reikninga og upphæð þeirra? Er 

ef til vill ekki mikið um kröfuhafaskipti eða þegar þau eiga sér stað séu það fáar kröfur og 

enginn verði þess var? Þetta eru allt spurningar sem ekki verður svarað í ritgerð þessari en geta 

skilið eftir sig góðar vangaveltur hvað það er sem geri þetta allt að verkum. 
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Hér verður lögð fram tillaga að tilkynningu og upplýsingum sem neytendur ættu að lágmarki 

að fá í sínar hendur þegar framsal kröfusafns verður s.s. þegar tilkynna á kröfuhafaskipti til 

neytenda. 

Eðli tilkynninga: 

Fréttatilkynning. 

Tölvupóstur. 

Tilkynning á síðasta reikning fyrir aðilaskipti. 

Tilkynning á fyrsta reikning hjá nýja kröfuhafa.  

 

Innihald fréttatilkynningar og/eða tölvupósts frá upphaflegum kröfuhafa. 

Gerður hefur verið samningur á milli XX og YY um kaup á kröfum hjá þeim fyrrgreinda. 

Þann X dag næstkomandi verða gerð aðilaskipti á því láni (lán tilgreint) sem þú átt hjá okkur. 

Samkvæmt 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013 ber okkur að tilkynna þér að nýi 

lánveitandinn muni taka við öllum þeim réttindum sem þú hefur verið með hjá okkur og mun 

því ekkert breytast varðandi kröfuna. Að því leyti heldur þú öllum þeim mótbárum sem þú 

hafðir hjá XX. 

Nýi kröfuhafinn er YY., kt. XXXXXX-XXXX og mun taka við öllum réttindum af XX, dags 

næstkomandi. 

Viljir þú hafa samband við nýja lánveitandann er hægt að senda tölvupóst eða hafa samaband 

í síma. 

Hefur þetta verið gert í samræmi við lög um neytendalán nr. 33/2013 einnig í samstarfi við 

Neytendastofu og Fjármálaeftirlitið og fengið samþykki frá þeim. 

 

Svona gæti grunnur að drögum um tilkynningu um kröfuhafaskipti til neytenda verið uppsettur. 

Nýi kröfuhafinn getur síðan einnig sent út svipaða tilkynningu þar sem komið er inn á það hver 

sé nýi lánveitandinn og nánari upplýsingar um hann. Það fer eftir eðli og kröfum hversu ítarleg 

tilkynningin ætti að vera en það þyrfti líklega alltaf að innihalda lágmarksupplýsingar. En 

ákveðnar grunnupplýsingar þurfa að koma fram til að neytandinn geti verið fullviss um það 

hvert hann á að greiða og að tilgangi tilkynniningarinnar sé náð. Einnig þarf að tryggja að hún 

fari í alla stærstu miðla og að allar upplýsingar séu til staðar. Sé eðli krafnanna þess eðlis eða 

fjöldi þeirra ekki verulegur kann að vera nóg að tilkynna neytanda með tölvupósti og eða öðrum 

viðeigandi hætti sem upplýsir neytanda á fullnægjandi hátt, ef til vill með beinum hætti til hvers 

og eins neytanda. 
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6.2 Niðurstaða 
Fyrir það fyrsta er tilkynningarskylda til neytenda lögfest með 19. gr. laga um neytendalán nr. 

33/2013 og þau réttindi sem neytandi á rétt á rúmt túlkuð í lögum. Í öðru lagi er ekki að finna 

neina beina reglusetningu um hvernig eigi að tilkynna kröfuhafaskipti til neytenda. Í þriðja lagi 

er samningarétturinn sem heldur utan um að allt fari rétt fram þegar framsal krafna á sér stað. 

Í fjórða lagi þarf að mati höfundar að lögfesta reglu um hvernig tilkynna skuli til neytenda með 

upplýsandi og skýrum hætti fyrir neytendur og hvaða réttindi hann glatar ef það eru einhver og 

hvaða réttindum hann heldur. 

Það virðist einnig vera sem svo að þau mál sem fjallað er um hérna bæði dómar og úrskurðir 

séu þannig að þegar ákvæði um framsal krafna koma fram þá sé í fáum tilvikum sem 

niðurstaðan byggð á þeim réttarheimildum sem um þau fjalla. Þ.e.a.s. aðrar lagagreinar virðast 

trompa greinar laga um neytendalán sem ætlað er að halda utan um framsal réttar að kröfum. 

Tilkynningarskylda til neytenda við kröfuhafaskipti er því svarað með þeim orðum að hún er 

fyrir hendi samkvæmt lögum. Það er því að framansögðu almennt óljóst með hvaða hætti eigi 

að tilkynna eða upplýsa neytendur um kröfuhafaskipti og sýnir það sig einnig í fordæmum sem 

fjallað hefur verið um í ritgerð þessari. 

Leitt hefur í ljós að íslenskur réttur heldur að miklu leyti utan um rétt neytenda með góðum og 

skilvirkum hætti, þó það megi alltaf bæta við það sem er til og breyta því sem er nú þegar til. 

7 Lokaorð 
Höfundur telur að löggjafinn hafi gert gott verk með lögum um neytendalán nr. 33/2013 og 

þann kafla sem snýr að framsali krafna. Meginreglur kröfuréttar séu þess eðlis að þær haldi 

ágætlega utan um framsal krafna. Það er hins vegar hvernig beri að tilkynna framsal til 

kröfuhafa sem hægt er að leggja áherslu á. Líklegt má telja að með árunum geti komið til þess 

að viðskipti með kröfur eigi sér stað í meiri mæli. Tilkynningarskyldan er mikilvæg neytendum 

í flestum tilvikum, 19. gr. laga um neytendalán nr. 33/2013 um framsal réttar hefur eins og 

fram hefur komið rúmt orðalag sem getur gert það að verkum að hægt sé að koma sér hjá því 

að tilkynna með viðunandi hætti til neytenda. Að því sögðu hefur efni það sem nær utanum 

tilkynningarskyldu til neytenda við kröfuhafaskipti verið tæmt af hálfu höfundar. 
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