Til upplýsingar:
Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008
Lög um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisupprunar nr. 85/2018
Kynja- og jafnréttissjónarmið við vörukaup og þjónustu
Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 og lögum um jafna
meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna nr. 85/2018 er óheimilt að mismuna fólki í tengslum
við vörukaup og þjónustu.

Lög nr. 10/2008:
24. gr. a.
Hvers konar mismunun á grundvelli kyns er varðar aðgang að eða afhendingu á vöru sem
og aðgang að eða veitingu þjónustu er óheimil. Ákvæði þetta gildir þó ekki um aðgang að eða
afhendingu vöru annars vegar eða aðgang að eða veitingu þjónustu hins vegar á sviði einkaog fjölskyldulífs. Jafnframt gildir ákvæði þetta ekki um málefni er varða störf á vinnumarkaði.
Hvers konar mismunun á grundvelli kyns við ákvörðun iðgjalds eða við ákvörðun
bótafjárhæðar vegna vátryggingarsamnings eða samkvæmt annarri skyldri fjármálaþjónustu
er óheimil. Kostnaður tengdur meðgöngu og fæðingu skal ekki leiða til mismunandi iðgjalda
og bóta fyrir einstaklinga.
Ef leiddar eru líkur að því að mismunun samkvæmt ákvæði þessu hafi átt sér stað, hvort
sem hún er bein eða óbein, skal sá sem talinn er hafa mismunað sýna fram á að ástæður þær
sem legið hafi til grundvallar meðferðinni tengist ekki kyni nema unnt sé að réttlæta
meðferðina á málefnalegan hátt með lögmætu markmiði og aðferðirnar til að ná þessu
markmiði séu viðeigandi og nauðsynlegar.
Lög nr. 85/2018:
9. gr.
Hvers kyns mismunun vegna kynþáttar eða þjóðernisuppruna í tengslum við aðgang að
eða afhendingu á vöru er óheimil. Hið sama gildir um þjónustu og aðgang að þjónustu og
jafnframt um húsnæði sem er í boði fyrir almenning. Ákvæði þetta gildir þó ekki um viðskipti
á sviði einka- og fjölskyldulífs.
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