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Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, 606. mál.

Vísað er til tölvubréfs, dags. 12. maí 2021, þar sem Neytendastofu var gefínn kostur á að 
koma að umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um samningsgerð, umboð og 
ógilda löggerninga (eftirlit með skilmálum í neytendasamningum), 606. mál.

I greinargerð með frumvarpinu er vísað til ákvörðunar Neytendastofu nr. 25/2009 þar sem 
stofnunin beitti ákvæði 1. mgr. 36. gr. samningalaga sem og til úrskurðar áfrýjunarnefndar 
neytendamála í máli nr. 1/2010 þar sem sá hluti ákvörðunar Neytendastofu var felldur úr 
gildi. Frá því að úrskurðurinn var kveðinn upp hefur Neytendastofa talað fyrir breytingu 
þannig að stofnuninni yrði færð fullnægjandi heimild til þess að aðhafast vegna ósanngjarnra 
samningsskilmála. í tíð eldri laga tók Samkeppnisráð ákvarðanir sem vörðuðu ósanngjarna 
samningsskilmála á grundvelli þáverandi 20. gr. samkeppnislega nr. 8/1993 með hliðsjón af 
36. gr. a.-d. samningalaga. Neytendastofa taldi sér hins vegar ekki fært að taka slíkar 
ákvarðanir á grundvelli laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og 
markaðssetningu, eftir gildistöku breytingalaga nr. 50/2008 þar sem samhljóða grein og 20. 
gr. samkeppnislaga var sett í þann kafla laganna sem eingöngu gildir um aðra hagsmuni 
neytenda en fjárhagslega.

Með gildistöku breytingarlaga nr. 21/2020 var m.a. gerð breyting á heiti IV. kafla laga nr. 
57/2005, sem hefur að geyma 13. gr. laganna sem er samhljóða áðurnefndri 20. gr. þágildandi 
samkeppnislaga nr. 8/1993 sem gerði það að verkum að greinin tekur einnig til fjárhagslegra 
hagsmuna neytenda. I umfjöllun með greinargerð frumvarps sem varð að lögum nr. 21/2020 
er um það fjallað að tilgangur breytinganna sé að gera stofnuninni fært að grípa til aðgerða 
gagnvart ósanngjörnum samningsskilmálum.

Breytingarlögin tóku gildi 21. mars 2020 og hefur Neytendastofa ljögur mál til meðferðar þar 
sem reynir á 13. gr. laga nr. 57/2005. Eitt þeirra mála varðar mögulega ósanngjarna 
samningsskilmála. Ekki liggur eim fyrir ákvörðun frá stofnuninni eða úrskurður frá 
áfrýjunarnefnd neytendamála varðandi beitingu 13. gr. gagnvart ósanngjörnum 
samningsskilmálum. Að mati Neytendastofu er þó óþarft eða a.m.k. ótímabært að grípa til 
þeirra lagabreytinga sem mælt er fyrir um með frumvarpi þessu enda telur stofnunin að nú 
þegar hafi verið leyst úr því vandamáli sem stofnunin hefur bent á um árabil.
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