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Alþýðusambandi íslands hefur borist til umsagnar frumvarp til laga 
um þjónustukaup, 111 .mál.

Frumvarpinu í heild er ætlað að skýra réttarstöðu seljanda og 
kaupanda þjónustu og horfa ákvæði þess til réttarbóta. Frumvarpið er í flestu 
byggt á danskri fyrirmynd. Æskilegt er, að einstök ákvæði frumvarpsins 
verði með skipulegum hætti borin saman við íslenska dómaframkvæmd og 
vitnað til viðeigandi dóma Hæstaréttar í greinargerð áður en til endanlegrar 
afgreiðslu frumvarpsins kemur. Þannig má koma í veg fyrir ágreining um 
túlkun einstakra ákvæða og tryggja um leið samræmi við íslenska 
dómaframkvæmd. Lögin fengju þannig þegar í upphafi meira 
leiðsagnargildi.

Varðandi einstök ákvæði er bent á, að samkvæmt l.mgr. 26.gr. ber 
seljandi ábyrgð á hlutum, sem vinnu er ekki lokið við en ber ekki ábyrgð á 
ósóttum hlut, sem vimni er lokið við sé hlutnum stolið eða ef hann skemmist 
af öðrum óviðráðanlegum orsökum. I greinargerð er sérstaklega tekið fram, 
að seljandi geti tryggt sig gegn tjóni af þessum toga. I l.mgr. 37.gr. er hins 
vegar tekið fram, að ósótta hluti skuli seljandi annast á kostnað neytanda. 
Hluti þeirrar skyldu hlítur m.a. að vera að tryggja ósótta hluti vegna 
þjófnaðar og skemmda af óviðráðanlegum ástæðum. Ekki verður því annað 
séð en að ákvæðum 26.gr. og 37.gr. ljósti saman hvað þetta varðar. Réttara 
væri að velja þá leið að fella ábyrgð á ósóttum hlutum, sem vinnu er lokið 
við á seljanda enda eru honum tryggð úrræði til heimtu þessa kostnaðar með 
ákvæðum 38.gr.

ASI áskilur sér allan rétt til þess að koma síðar á framfæri 
athugasemdum við einstakar greinar eða frumvarpið í heild, gefist tilefni til
þess.
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