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Útdráttur 
Í þessari ritgerð eru reglur 36. gr. a–d samningalaga og tilskipunar 93/13/EBE um 

ósanngjarna skilmála í stöðluðum neytendasamningum teknar til skoðunar auk þess 

sem varpað er ljósi á áhrif þeirra á íslenskan samningarétt. Fjallað er almennt um 

íslenskan, norrænan og evrópskan samningarétt auk þess sem rætt er um uppruna og 

sjónarmið að baki reglum um ósanngjarna skilmála í neytendasamningum. Einnig er 

fjallað um markmið og helstu ákvæði tilskipunar 93/13/EBE og inntak ákvæða 36. gr. 

a–d samningalaga. Rætt er um hlutverk Evrópudómstólsins og margþætt eðli evrópsks 

samningaréttar auk þess sem ítarlega er farið yfir úrlausnir Evrópudómstólsins til að 

varpa ljósi á hvaða áhrif reglur tilskipunar 93/13/EBE hafa, annars vegar á umfang og 

takmörk sanngirnismats íslenskra dómstóla og hins vegar skyldur þeirra til að tryggja 

þau réttaráhrif sem neytendum eru veitt á grundvelli tilskipunarinnar.  

 Af úrlausnum Evrópudómstólsins má ráða að íslenskir dómstólar hafa vald til 

að leggja sjálfstætt mat á það hvort skilmáli neytendasamnings sé ósanngjarn. Hin 

almennra ógildingarregla 36. gr. samningalaga tekur tillit til flestra þeirra almennu 

viðmiða við sanngirnismat sem áskilin eru í tilskipuninni. Því erfitt að sjá að ákvæði 

hennar hafi nokkuð sjálfstætt gildi umfram 36. gr. samningalaga, enda hefur enn ekki 

fallið Hæstaréttardómur þar sem ákvæði 36. gr. a–d hafa ráðið úrslitum.  

 Evrópudómstóllinn hefur lagt mikla áherslu á að tryggð séu þau réttaráhrif að 

ósanngjarnir skilmálar verði ekki bindandi fyrir neytendur. Íslenskum dómstólum ber 

þannig að eigin frumkvæði að skoða skilmála neytendasamninga í ljósi markmiða 

tilskipunarinnar og er jafnframt ekki heimilt að breyta innihaldi ósanngjarns skilmála. 

Þó virðist dómstólum við vissar aðstæður vera heimilt að ógilda ósanngjarnan 

skilmála og fylla síðan upp í samninginn með ákvæðum landslaga. Slíkt virðist vera 

heimilt að minnsta kosti þegar samningur getur ekki haldið sér án hins ósanngjarna 

skilmála með neikvæðum afleiðingum fyrir neytanda. 
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Abstract 
This thesis examines the provisions of Arts. 36 a–d in Act. no. 7/1936 on contracts, 

agency and void legal instruments which implemented the provisions of Directive 

93/13/EC on unfair terms in consumer contracts. Seeking to answer how these 

provisions effect Icelandic contract law, an overview of the Icelandic, Nordic and 

European contract law is provided as well as an in-depth analysis of the background 

and contents of these provisions. This thesis also examines the multilevel nature of 

the European contract law and the role of the European Court of Justice (ECJ) and 

how its case law has clarified the meaning of Directive 93/13/EC regarding the 

general assessment of fairness in consumer contracts and the consequence of 

unfairness.  

 The ECJ has recognised that its up to the national courts to assess fairness of a 

term and that different legal traditions in the member states could effect the national 

courts's fairness test. The Icelandic and Nordic courts have for decades relied on the 

general Art. 36 of Act no. 7/1936 to assess fairness in consumer contracts. As this 

general article provides at least the same consumer protection as the provisions of 

Directive 93/13/EC, the latter provisions seem not to have any effect on how the 

Icelandic courts assess fairness and, so far, the Arts. 36 a–d have not been solely 

applied by the Icelandic Supreme Court to adjust terms in consumer contracts and/or 

declare null and void unfair contract terms.  

 Recent case law from the ECJ seem to indicate that unfair terms cannot be 

adjusted, but instead need to be declared invalid and not binding to the consumer. 

However, in certain circumstances can such an unfair term, after invalidation, be 

complemented with default rules from national contract law.  
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1. Inngangur 
Holskefla ágreiningsmála um gildi og uppgjör innlendra neytendalánasamninga hefur 

riðið yfir íslenska dómstóla frá efnahagshruninu árið 2008. Stórfelld veiking íslensku 

krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum og óðaverðbólga í kjölfar hrunsins hafði 

þau áhrif að höfuðstóll og afborganir gengis- og verðtryggðra lánasamninga hækkuðu 

gífurlega – oft langt umfram það sem samningsaðilar gerðu ráð fyrir við gerð 

samnings. Í mörgum þessara ágreiningsmála báru neytendur fyrir sig ákvæði 36. gr. a-

d laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/19361 sem ætlað var að 

veita neytendum aukna réttarvernd í samningum þeirra við atvinnurekendur.2  

 Skemmst er frá því að segja að íslenskir dómstólar höfnuðu í meginatriðum 

beitingu neytendaákvæða samningalaga í þessum málum. Þegar þessi orð eru skrifuð, 

rúmum 20 árum eftir lögfestingu ákvæðanna, hefur enn ekki fallið hæstaréttardómur 

sem byggir með afgerandi hætti á 36. gr. a-d samningalaga. Í ljósi aldurs ákvæðanna, 

eðlis þeirra og uppruna, auk þess fjölda mála sem vörðuðu lánasamninga neytenda í 

kjölfar hrunsins, verður það að teljast nokkuð sérstakt. 

 Ákvæði 36. gr. a–d samningalaga voru lögfest með lögum nr. 14/1995 sem 

innleiddu tilskipun nr. 93/13/EBE um ósanngjarna3 skilmála í neytendasamningum, 

en undanfarin ár og áratugi hefur íslensk löggjöf í síauknum mæli orðið fyrir áhrifum 

af reglum Evrópuréttar sem er ætlað að tryggja réttarstöðu neytenda og veita þeim 

aukin réttindi í viðskiptum þeirra við seljendur vöru og þjónustu. Samkvæmt 

aðfararorðum tilskipunarinnar er markmið hennar meðal annars að vernda neytendur 

gegn því að atvinnurekendur misnoti vald sitt, einkum með notkun einhliða 

staðalsamninga og ósanngjörnum undandrætti lykilréttinda í samningum. 4 

Sjónarmiðin sem þar liggja að baki eru að þrátt fyrir meginregluna um samninga-

frelsið er ávallt hætta á að sá sem stendur betur að vígi við samningsgerð muni nýta 

sér þá stöðu sína til að þvinga fram skilmála sem eru einhliða honum í hag. Hættan á 

slíkri hegðan hefur einkum aukist með notkun staðlaðra samningsskilmála – skilmála 

sem atvinnurekandi hefur samið fyrirfram án samráðs við væntanlega viðsemjendur.5 

                                                
1 Hér eftir „samningalögin“. 
2 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 783 – 99. mál, Inngangur, 3. mgr. 
3  Hugtakinu „óréttmætir samningsskilmálar“ var breytt í „ósanngarnir samningsskilmálar“ við 
innleiðingu tilskipunar 93/13/EBE með lögum nr. 14/1995 þar sem það þótti meira í samræmi við 
íslenska laga- og dómahefð. Í þessari ritgerð verður því að jafnaði notast við hugtakið „ósanngjarnir 
samningsskilmálar“. 
4 Tilskipun ráðsins nr. 93/13/EBE um ósanngjarna skilmála í neytendasamningum, 9. mgr. aðfararorða. 
5 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (Codex 2009) 63. 
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 Í ritgerð þessari verða neytendaverndarákvæði 36. gr. a–d samningalaga og 

tilskipunar 93/13/EBE6 teknar til skoðunar og leitast við að varpa ljósi á hver áhrif 

reglnanna eru í íslenskum rétti. Eftir almenna umfjöllun um íslenskan og norrænan 

samningarétt og meginreglur samningaréttarins, verður fjallað um uppruna reglna um 

neytendavernd og sjónarmið að baki slíkum reglum í norrænum og evrópskum 

samningarétti. Jafnframt verður rætt um forsögu, markmið og helstu ákvæði TÓSN. 

Þá verður í fjórða kafla fjallað um innleiðingu reglna TÓSN í íslenskan rétt og inntak 

neytendaákvæða 36. gr. a-d samningalaga. Í fimmta kafla verður eðli evrópsks 

samningaréttar tekið til skoðunar auk þess sem helstu úrskurðir Evrópudómstólsins 

verða reifaðir til að varpa ljósi á hvernig þeir hafa í tímans rás skýrt og túlkað 

neytendaverndarreglur TÓSN. Í sjötta kafla ritgerðarinnar verður kastljósinu beint að 

því meginmarkmiði ritgerðarinnar að leita svara við því hvaða áhrif neytendaákvæði 

TÓSN hafa á íslenskan samningarétt. Sú umfjöllun skiptist í meginatriðum í tvennt. 

Annars vegar verður rætt um hvaða áhrif neytendaákvæðin hafi á umfang og takmörk 

sanngirnismats íslenskra dómstóla og hins vegar verða réttaráhrif ákvæðanna tekin til 

skoðunar í ljósi nýlegra úrlausna Evrópudómstólsins. Jafnframt verður litið til 

dómaframkvæmdar Hæstaréttar og mat lagt á það hvort beiting neytendaákvæðanna í 

innlendum rétti sé í samræmi við úrlausnir Evrópudómstólsins. 

  

                                                
6 Hér eftir einnig nefnd „TÓSN“ 
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2. Almennt um samningarétt 

2.1. Samningalög nr. 7/1936 – helstu þróunardrættir 
2.1.1. Norræn áhrif á íslenskan samningarétt 

Samningaréttur er sá undirflokkur fjármunaréttarins sem fjallar um þær réttarreglur 

sem gilda um samninga.7 Þar sem sérhvert sjálfstætt ríki setur sín eigin lög og reglur á 

fjármunaréttarsviðinu eru samningaréttarreglur ríkja yfirleitt ólíkar. Undantekning frá 

því eru þegar ríki setja sínar reglur eftir fyrirmynd annarra ríkja eða hafa sammælst 

um að taka upp ákveðnar reglur. 8  Sem dæmi um hið síðarnefnda eru lög um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 sem voru samþykkt á Alþingi 

Íslendinga þann 7. febrúar 1936 og eru að grunninum til afrakstur norræns samstarfs 

sem leiddi til setningar samningalaga á öllum Norðurlöndunum í byrjun tuttugustu 

aldar. Þessum „samnorrænu“ samningalögum var meðal annars ætlað að einfalda 

viðskipti milli þjóðanna. Þessi samningalög voru mjög áþekk og voru að mestu 

lögfesting á venjuhelguðum reglum,  dómaframkvæmd og skrifum fræðimanna á 

þessu réttarsviði.9  

 Íslensku samningalögin stóðu nær óbreytt í hálfa öld, eða frá lögfestingu 

þeirra árið 1936 til ársins 1986, en þá var ákvæðum III. kafla laganna breytt til 

samræmis við þær breytingar sem þegar höfðu orðið á samningalögum annarra 

Norðurlandaþjóða.10 Meginbreytingin fól í sér lögfestingu almenns heimildarákvæðis, 

36. gr. samningalaga, sem heimiluðu dómstólum til að víkja til hliðar eða breyta 

ósanngjörnum samningsákvæðum.11 Var hvatinn að þessum breytingum á ógildingar-

reglum samningalaga Norðurlandaþjóðanna ekki síst sá að efla réttarstöðu neytenda 

eða þeirra sem telja mætti að hefðu lakari stöðu í samningssambandinu.12 

  

                                                
7  Páll Sigurðsson, Samningaréttur: yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar. (Bókaútgáfa 
Orators 1987) 17. 
8  Matthías G. Pálsson, „Evrópskur samningaréttur: þróun, staða og framtíð“ (2006) 3 (2) Tímarit 
Lögréttu 121, 123. 
9 Viðar Már Matthíasson, „Nýjungar í norrænum samningarétti“ (1984) 37 (2) Úlfljótur 53, 55. 
10 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 7) 34. 
11 sama heimild 230. 
12 Alþt. 1985-1986, A-deild, þskj. 493 – 260. mál, VI. kafli. 
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2.1.2.  EES samningurinn og evrópsk áhrif á íslenskan samningarétt 

Erlend áhrif á íslenskan samningarétt hafa í sívaxandi mæli komið úr annarri átt en 

norrænni. Undanfarna áratugi hafa í sívaxandi mæli reglur Evrópusambandsins13 sett 

mark sitt á íslenskan samningarétt vegna aðildar Íslands að Evrópska efnahags-

svæðinu. 14 Sem aðildarríki og þáttakandi í hinum sameiginlega markaði, ber Íslandi 

að innleiða í landsrétt löggjöf ESB á þeim sviðum sem samningurinn nær til. 

 Meginmarkmið EES samningsins15 er að mynda einsleitt og öflugt efnahags-

svæði sem byggir á sameiginlegum reglum og samkeppnisskilyrðum.16 EES samning-

urinn inniheldur tilvísanir til ýmissa reglna ESB og hvernig skuli taka upp í 

samninginn nýjar reglur ESB. Grundvallaratriði þess að markmið samningsins um 

sameiginlegan markað náist, er að aðildarríkin fylgi reglunni um einsleitni, en reglan 

felur í meginatriðum í sér að lagaáhrif reglna sem innleiddar eru vegna EES 

samningsins, skulu vera sambærileg áhrifum samsvarandi lagareglna á rétt ríkja ESB 

og jafnframt skuli túlkun og beiting reglnanna vera samræmd.17 Samkvæmt 3. gr. 

samningsins ber samningsaðilum að gera allar viðhlítandi ráðstafanir til þess að 

tryggja að staðið verði við þær skuldbindingar sem af samningnum leiðir og að skýra 

landslög og reglur til samræmis við EES samninginn. 

  Á samningaréttarsviðinu hefur íslenskur réttur innleitt18 ýmsar tilskipanir ESB 

sem áhrif hafa á gildi ákveðinna samninga eða takmarka gerð ákveðinna samninga.19 

Eitt fyrsta dæmið um slík áhrif Evrópuréttar á íslenskan samningarétt er þegar 

samningalögum var breytt með lögum nr. 14/1995 og einkaréttarlegur hluti TÓSN var 

innleiddur með ákvæðum 36. gr. a-d samningalaga. Ákvæði tilskipunarinnar gilda um 

samninga neytenda og atvinnurekenda og leggur tilskipunin þá skyldu meðal annars á 

aðildarríkin að innleiða í landsrétt reglur um að ósanngjarnir skilmálar í samningum 

neytenda og atvinnurekenda bindi ekki neytendur, en samningur standi að öðru leyti 

án breytinga.20 

                                                
13 Hér eftir „ESB“ 
14 Hér eftir að jafnaði „EES“. 
15 EES samningurinn var lögfestur á Íslandi með lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. 
16 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (Bókaútgáfa Orators 2000) 
122. 
17 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (JPV útgáfa 2008) 321–322. 
18  T.d. lög um alferðir nr. 80/1994, lög um húsgöngu- og fjarsölusamninga nr. 46/2000, lög um 
neytendakaup nr. 48/2003, lög um fjarsölu á fjármálaþjónustu nr. 33/2005, lög um eftirlit með  
viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 og lög um neytendalán nr. 33/2013. 
19 Matthías G. Pálsson, „Evrópskur samningaréttur: þróun, staða og framtíð” (n. 8) 124. 
20 „Neytendavernd á fjármálamarkaði – Skýrsla nefndar“ (Forsætisráðuneytið 2013) 55. 
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2.2. Meginreglurnar um samningafrelsi og skuldbindingargildi samninga 
2.2.1. Samningafrelsi 

Menningarþjóðir á öllum tímum hafa viðurkennt að menn hafi allvíðtækar heimildir 

og frjálsræði varðandi stofnun og efni löggerninga – svo framarlega að viðkomandi 

samningagerð væri ekki beinlínis bönnuð í lögum. Jafnvel þótt þessi regla komi ekki 

fram í samningalögum nr. 7/1936, hefur hún til langs tíma verið viðurkennd og á sér 

traustan sess í réttarvitund manna og endurspeglast almennt í löggjöf og 

réttarframkvæmd í norrænum og íslenskum rétti. Líta ýmsir þannig á að 

samningafrelsið teljist í raun til mannréttinda þó ekki sé með beinum hætti vísað til 

þess í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og benda á að að friðhelgi 

eignarréttarins samkvæmt 67. gr. stjórnarskrárinnar væri takmörkuð ef menn hefðu 

ekki heimildir til að ganga til samninga um ráðstöfun eigna sinna.21 

 Í meginreglunni um samningafrelsið felst aðallega þrennt: Í fyrsta lagi að 

menn ráða því almennt sjálfir hvort þeir gangi til samningsgerðar. Samningur er 

þannig ekki bindandi fyrir samningsaðila ef hann hefur verið neyddur til 

samningsgerðarinnar með ofbeldi eða hótun um að beita því. Í öðru lagi eiga menn 

frelsi um efni samninga sem þeir gera, þ.e. hvernig þeir ráðstafa sínum réttindum og 

hvaða skyldur þeir undirgangast með viðkomandi samningi. Samningafrelsið felur í 

þriðja lagi í sér að menn geta almennt valið sér viðsemjanda, þ.e. við hvern þeir semja 

varðandi réttindi sín og skuldbindingar.22  

2.2.2. Skuldbindingargildi samninga 

Reglan um að samninga skuli efna eða halda er nátengd reglunni um samningafrelsi 

og er einnig grundvallarregla í réttarvitund flestra þjóða. Þessi meginregla um 

skuldbindingargildi samninga, sem nefnd var „pacta sunt servanda“ í hinum forna 

Rómarrétti, er sú regla sem viðskipti manna hafa grundvallast á í aldanna rás og má 

jafnvel fullyrða að hún sé sá kjarni samningaréttarins sem allar aðrar reglur hans 

byggjast á.23 Íslenskur fjármunaréttur hefur frá fornu fari byggt á þessari meginreglu. 

Til dæmis má í Grágás, hinni fornu lagaskrá þjóðveldistímans, finna ákvæði um 

verslun og samningagerð þar sem nauðsynlegt var talið að slíkar reglur giltu í 

viðskiptum aðila. Ber þó að hafa í huga að skriflegir samningar voru nánast óþekktir á 

                                                
21 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 7) 25–26. 
22 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur (Codex 2009) 129–
130. 
23 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 7) 24. 
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þjóðveldistímanum og því var að jafnaði um munnlega samninga að ræða. Ýmissa 

formreglna var krafist til að samningur teldist vera bindandi, til dæmis handsals sbr. 

Ib, 80 og II, 418-19, vottunar sbr. II, 209 og Ib, 86), lýsingar sbr. II, 444-45, formæli 

sbr. Ib, 80 og II, 442 og merkjagöngu við jarðarkaup sbr. Ib, 80 og II 420-21.24 Sama 

hugsun kemur fram í ákvæði kaupbálks 14 í Jónsbók frá 1281: „Nú skulu haldast 

handsöluð mál þau er bók mælir eigi í móti og haldast megi að lögum.“  

2.3. Takmarkanir á samningafrelsinu 
Í lok 19. aldar fór í síauknum mæli að bera á sjónarmiðum um að félagslegar þarfir 

réttlættu víðtækar takmarkanir frá meginreglunni um samningafrelsi. 25  Slíkar tak-

markanir miða að því að koma í veg fyrir misnotkun á samningafrelsinu, einkum 

þegar ekki er jafnræði með samningsaðilum. Þessi frávik frá meginreglunni eru nú 

talin óhjákvæmileg og jafnvel forsendur þess að hægt sé að viðurkenna samninga-

frelsið sem reglu.26   

  Takmarkanir á samningafrelsinu geta grundvallast á lögum eða samningi, en 

áskilið er að takmarkanirnar séu skýrar, enda er samningafrelsið meginreglan. Hvað 

varðar samningsbundnar takmarkanir má nefna sem dæmi ákvæði um forkaupsrétt í 

kaupsamningum um fasteignir eða samninga vinnuveitenda við starfsmenn um að 

starfsmennirnir starfi ekki fyrir samkeppnisaðila í ákveðinn tíma eftir vinnusamningi 

lýkur.27 Varðandi lögfestar takmarkanir á samningafrelsinu, má geta þess í fyrsta lagi 

að lög kunna að takmarka rétt manna til samningagerðar, sbr. t.d. ákvæði VII. kafla 

lögræðislaga nr. 71/1997 sem takmarka heimildir ólögráða manna í þeim efnum. 

Jafnframt geta menn verið skyldaðir með lögum til samningagerðar, sbr. t.d. 91–93. 

gr. umferðarlaga nr. 50/1987 sem leggja vátryggingaskyldu á eigendur eða umráða-

menn ökutækja.28 Jafnframt geta lög takmarkað rétt manna til að ráða því sjálfir hver 

viðsemjandi þeirra er. Í lögum um eignarrétt og afnotarétt fasteigna nr. 19/1966 er að 

finna dæmi um slíka takmörkun, en 1. gr. laganna takmarkar það verulega hverjir 

mega kaupa fasteignir hér á landi.29 Einnig geta lögbundin frávik frá meginreglunni 

um samningafrelsi takmarkað frelsi manna til að ákveða sjálfir efni samninga sem 
                                                
24 Árni Múli Jónasson og Erlingur Sigtryggsson, Reglur Grágásar um kaupsamninga (Reykjavík 1991) 
185. 
25 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 6) 26. 
26 Þorgeir Örlygsson, „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“ (1986) 36 (2) 
Tímarit lögfræðinga 85, 105–106. 
27 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur (n. 21) 130. 
28 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur (n. 21) 131. 
29 sama heimild 133. 
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þeir gera. Slíkar takmarkanir eru einkum algengar í löggjöf sem varðar samskipti 

atvinnurekenda við neytendur og ef af öðrum orsökum þykir rétt að vernda hagmuni 

þeirra aðila sem ætla má að séu í lakari stöðu við samningsgerðina.30 Sem dæmi má 

nefna ákvæði laga um neytendalán nr. 33/2013, en samkvæmt þeim skulu skilmálar 

lánasamninga sem lánveitandi gerir í atvinnuskyni við neytendur innihalda tilteknar 

upplýsingar og efnisatriði, t.d. varðandi rétt neytenda til að falla frá samningi og rétt 

neytenda til greiðslu fyrir gjalddaga.31 

 

2.4. Ógildingarákvæði samningalaga 
Í III. kafla samningalaganna, sem ber fyrirsögnina „Um ógilda löggerninga“, eru talin 

upp sérstök atvik sem valdið geta ógildingu eða breytingu á löggerningum og er 

ákvæðum kaflans ætlað að sporna gegn misbeitingu samningsfrelsisins.32  Ákvæðin 

fela í sér frávik frá meginreglunum um samningafrelsi og skuldbindingargildi 

samninga og setja því takmörk hvernig aðilar semja sín á milli. Þannig togast ætíð á 

tvö sjónarmið við beitingu ógildingarheimildanna. Annars vegar það sjónarmið að of 

víðtækar ógildingarheimildir leiði til minnkandi trausts manna á gildi þeirra samninga 

sem gerðir eru og veiki þar með grundvöll alls viðskiptalífs. Hins vegar það sjónarmið 

að ríkir hagsmunir felist í því heimildum dómstóla til að ógilda löggerninga sem fara 

gegn almennri réttar-, sanngirnis- eða siðgæðisvitund.33 

 Ekki er um tæmandi talningu ógildingarástæðna í III. kafla samningalaga og 

því er gagnályktun frá þessum ákvæðum ekki heimil. Kaflinn inniheldur aðeins hin 

helstu tilvik sem geta valdið því að samningar séu ógildir og löggjafanum þótti ástæða 

til að lögfesta sérstaklega.34  

  

  

                                                
30 sama heimild 132. 
31 Lög um neytendalán nr. 33/2013, p og r liður 2. mgr. 12. gr. 
32 Alþt. 1985-1986, A-deild, þskj. 493 – 260. mál. 
33 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 7) 224. 
34 sama heimild 221. 
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Orsakir þess að samningar teljist ógildir eða breytanlegir geta verið margvíslegar en 

almennt má þó skipta ógildingarheimildunum í fimm flokka eftir ástæðum sem varða: 

1) Vankanta á formskilyrðum, 2) persónu samningsaðila – t.d. vegna andlegrar 

vanheilsu hans eða hann er ólögráða (gerhæfisskortur), 3) efni löggernings – t.d. í 

andstöðu við lög eða góðu siðferði, 4) tilurð löggernings – t.d. vegna fölsunar, 

nauðungar og misneytingar, 5) forsendubrest – rangar eða brostnar forsendur fyrir 

samningagerð sem taka ekki beint til áður nefndra ástæðna.  

 Framangreind upptalning er þó ekki tæmandi talin og skilin milli einstakra 

flokka ekki alltaf skörp.35  

   

  

                                                
35 sama heimild 224. 
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3. Uppruni reglna um ósanngjarna skilmála í neytendasamningum 

3.1. Neytendaverndarsjónarmið í norrænum rétti 

3.1.1. Almennt 

Meðal flestra þjóða hafa lengi verið í gildi lög og reglur sem ætlað er að vernda 

einstaklinga með einhverjum hætti í viðskiptum sínum við seljendur vöru og þjónustu. 

Má halda því fram að ein fyrsta birtingarmynd slíkra reglna hafi verið í árdaga 

viðskiptalífs þegar menn settu reglur um vog og mál í viðskiptum á markaði.36  

 Eins og fram hefur komið hafa samningalög nr. 7/1936 frá upphafi markast af 

erlendum áhrifum – í upphafi norrænum en í seinni tíð vegna aðildar Íslands að EES 

samningnum37. Í samningalögum má finna ýmis ákvæði um ógildingu samninga og 

eru flest þessara ógildingarákvæða almenn, þ.e. eiga við um samninga almennt en 

ekki sérstaklega samninga neytenda við atvinnurekenda. 

3.1.2. Tilkoma almenns ógildingarákvæðis í norrænan rétt 

Almennar lagareglur til að ógilda ósanngjarna samninga voru til langs tíma ekki til 

staðar í norrænum rétti og í norrænu samningalögunum frá fyrstu áratugum 20. aldar 

voru engin slík ákvæði.38 Sjónarmið um almennt ógildingarákvæði hafði áratugum 

saman verið til umræðu meðal Norðurlandaþjóðanna og má rekja þá umræðu aftur til 

12. norræna lögfræðiþingsins í Osló árið 1922. Á því þingi kom fyrst fram tillaga um 

slíka heimild til að víkja ákvæði til hliðar ef hallaði á annan samningsaðila vegna 

síðar tilkominna atvika. Jafnvel þótt engin samstaða hafi orðið á þeim tíma, hélt 

umræðan áfram næstu áratugina. Á 24. norræna lögfræðiþinginu árið 1966 kom fram 

hugmynd um almennt ógildingarákvæði sem eingöngu tæki til ósanngjarnra skilmála í 

stöðluðum samningum. Fékk þessi tillaga jákvæð viðbrögð sem var merki þess að 

viðhorf manna til almennrar ógildingarheimildar var að breytast.39 Árið 1975 lögfestu 

Danir, fyrstir Norðurlandaþjóðanna, almennt ógildingarákvæði sem heimilaði dóm-

stólum að víkja til hliðar ósanngjörnum samningum. Það sama gerðu Svíar árið 1976 

og Norðmenn árið 1983. Finnar fóru aðra leið og lögfestu árið 1978 almenn ógilding-

arheimild með sérstökum lögum um neytendavernd. Þótt finnska ógildingarheimildin 

                                                
36 Geraint Howells og Thomas Wilhelmsson, EC Consumer Law (1996) 1–5. 
37 Lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. 
38 Alþt. 1985-1986, A-deild, þskj. 493 – 260. mál. 
39 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 7) 230–232. 
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sé nokkuð víðtæk innan síns ramma, takmarkaðist gildissvið hennar við lögskipti þar 

sem neytandi er annar aðili samningsgerðarinnar.40  

 Íslendingar fylgdu síðan í kjölfarið og breyttu sinni löggjöf árið 1986 með 

lögum nr. 11/1986 þar sem innleitt var almennt ógildingarákvæði, 36. gr., í samninga-

lög nr. 7/1936. Þessar breytingar á löggjöf miðuðu meðal annars að því að efla vernd 

neytenda og þeirra sem ætla mætti að hefðu lakari stöðu við samningsgerð.41  

3.1.3. Lög nr. 11/1986 og almenna ógildingarheimildin  

Áður en lög nr. 11/1986 tóku gildi, voru hér á landi í gildi sérreglur er veittu heimildir 

til ógildingar samnings af sanngirnisástæðum með það að markmiði að vernda 

hagsmuni þeirra sem standa verr að vígi við ákveðnar aðstæður. Sem dæmi um slíkar 

sérreglur má nefna ákvæði vaxtalaga og samningalaga. Einnig voru til staðar ýmsar 

verndarreglur í sérlögum um ákveðnar samningstegundir, t.d. í lögum um 

vinnusamninga og húsaleigulögum.42 Ákvæði 9. gr. laga nr. 11/1986 felldu úr gildi 

þessi sérlög þar sem með lögunum var komin almenn ógildingarheimild sem 

mögulegt væri að beita á allar samningategundir á sviði fjármunaréttar.43 Jafnframt 

var ógildingarákvæði á grundvelli ósanngirni og þeirrar hegðunar atvinnurekenda sem 

telst vera andstæð góðri viðskiptavenju bætt við lögin með breytingu á þágildandi 36. 

gr.  Eftir breytinguna hljóðaði 36. gr. samningalaga þannig:��

1. Samningi má víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, ef það 
yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann 
fyrir sig. Hið sama á við um aðra löggerninga.��

2. Við mat skv. 1. mgr. skal líta til efnis samnings, stöðu samningsaðilja, 
atvika við samningsgerðina og atvika sem síðar komu til.  
�

  

                                                
40 sama heimild 234. 
41 Alþt. 1985-1986, A-deild, þskj. 493 – 260. mál. 
42 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (n. 5) 19–20. 
43 Þorgeir Örlygsson, „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936” (n. 26) 89. 
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3.2. Neytendaréttur í evrópskum samningarétti  
3.2.1.  Hugtakið neytendaréttur 

Sjónarmið um aukna neytendavernd hafa fengið mikla athygli á undanförnum árum 

og hefur hugtakið neytendaréttur tiltölulega nýlega komið til sögunnar. Samkvæmt 

lögfræðiorðabók lagastofnunar Háskóla Íslands merkir hugtakið neytendaréttur þá 

undirgrein lögfræðinnar sem fjallar um réttarstöðu neytenda og þær réttarreglur sem 

gilda um neytendaviðskipti.44  

3.2.2.  Markmiðið um efnahagslega einsleitni innan EES 

Öll verslun og viðskipti byggjast á samningum hvort sem viðskiptin eiga sér stað á 

milli aðila innan sama ríkis eða yfir landamæri. Samræmdar samningaréttarreglur í 

mismunandi ríkjum geta eflt öryggi og traust í viðskipum, á sama hátt og flóknar og 

ólíkar samningaréttarreglur geta hamlað og dregið úr viðskiptum. Evrópskur 

samningaréttur og neytendalöggjöf eru byggð á á þeirri grunnhugsun EES að verslun 

og viðskipti innan efnahagssvæðisins séu frjáls og án hindrunar, og ólíkar reglur um 

samninga innan svæðisins geti virkað hindrandi á verslun og vöruflæði innan EES.45 

Til þess að ná þessu markmiði um efnahagslega einsleitni á innri markaði EES 

svæðisins, setur ESB reglur sem takmarka eða banna þær reglur aðildarríkjanna sem 

gætu hindrað eða haft neikvæð áhrif frjálst flæði vöru- og þjónustu.46 Samkvæmt 

hagfræðikenningum munu neytendur njóta góðs af slíkum markaði þar sem úrval vöru 

og þjónustu eykst með meiri samkeppni – sem leiðir síðan til aukinna gæða og 

hagkvæmara verðs.47   

3.2.3. Aukin áhersla á neytendavernd 

Neytendaréttur innan ESB og löggjöf á því sviði hefur sætt töluverðri endurskoðun 

síðastliðin ár og sjónarmið um aukna neytendavernd notið sívaxandi fylgis innan 

aðildarríkja ESB. Einnig hafa grundvallarreglur evrópsks samningaréttar lengi verið í 

smíðum en samningarétturinn tengist neytendalöggjöfinni náið. ESB hefur jafnframt 

lagt aukna áherslu á einsleitni markaðarins með neytendavernd í huga, þannig að 

neytendur geti trúað og treyst á innri markað ESB.48 Þrátt fyrir aukna áherslu á sviði 

                                                
44 Páll Sigurðsson o.fl. (ritstj.), Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan CODEX : Lagastofnun 
Háskóla Íslands 2008) 301. 
45 Matthías G. Pálsson, „Evrópskur samningaréttur: þróun, staða og framtíð” (n. 8) 122. 
46  Geraint G. Howells og Stephen Weatherill, Consumer protection law (2nd ed, Ashgate 2005), 
Markets and the law 108. 
47 sama heimild 119. 
48 „Neytendavernd á fjármálamarkaði – Skýrsla nefndar” (n. 20) 46. 
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neytendaverndar þá er neytendalöggjöf ESB hins vegar enn nokkuð brotakennd og 

tilhneiging hefur verið að setja reglur á tilteknum sviðum þar sem í raun hefði verið 

áhrifameira að samræma viðkomandi löggjöf. Þetta brotakennda eðli neytenda-

tilskipana ESB endurspeglast að nokkru leyti í íslenskri neytendalöggjöf, enda byggist 

íslensk neytendalöggjöf að mestu leyti á innleiðingu tilskipana ESB. Neytenda-

tilskipanir ESB hafa flestar verið svonefndar lágmarkstilskipanir sem hafa veitt 

neytendum ákveðna lágmarksvernd en aðildarríkin geta hins vegar gengið lengra í 

neytendavernd en áskilið er í tilskipunum ESB, svo framarlega að slíkar reglur 

landsréttar gangi ekki gegn meginreglunum um fjórfrelsið.49 

 Eftir lögfestingu EES samningsins varð hröð þróun neytendaréttar á Íslandi og 

voru ýmsar reglur lögfestar sem byggja á samningnum. Sem dæmi má nefna lög um 

alferðir nr. 80/1994, lög nr. 46/2000 um húsgöngu- og fjarsölusamninga, lög nr. 

48/2003 um neytendakaup, lög nr. 33/2005 um fjarsölu á fjármálaþjónustu, lög nr. 

57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu og lög nr. 33/2013 um 

neytendalán. Neytendaréttur tekur þannig til sífellt fleiri sviða og innan neytenda-

réttarins er að finna ýmsar reglur sem veita neytendum vernd á tilteknum sviðum, eða 

veita ríkari neytendavernd en annars leiðir almennt af reglum viðkomandi laga.50 

Dæmi um hið síðarnefnda er þær reglur sem kastljósinu er beint að í þessari ritgerð –

reglur 36. gr. a-d samningalaga um ósanngjarna skilmála í neytendasamningum, en 

hún var lögfest með lögum nr. 14/1995 sem innleiddi reglur tilskipunar 93/13/EBE 

um ósanngjarna skilmála í neytendasamningum. 

  

                                                
49 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (n. 5) 23. 
50 sama heimild 20–21. 
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3.3. Tilskipun 93/13/EBE um ósanngjarna skilmála í neytendasamningum 
3.3.1. Inngangur 

Reglur TÓSN voru fyrsta meiriháttar inngrip ESB í samningarétt einstakra 

aðildaríkja51 og var tilskipunin næstum 20 ár í smíðum.52 Fyrstu drög að tilskipuninni 

voru samin á árunum 1975 til 1977 og voru drögin rædd meðal helstu sérfræðinga 

aðildarríkjanna. Hins vegar urðu á sama tíma gífurlegar breytingar á þessu sviði á 

innanlandslöggjöf ýmissa ríkja ESB. Þýskaland lögfesti reglur um ósanngjarna 

samningsskilmála árið 1976, England fylgdi í kjölfarið árið 1977 og Frakkland árið 

1978.53 Þar sem mörg aðildarríki höfðu þegar innleitt í löggjöf sína reglur um ósann-

gjarna skilmála, reyndist á komandi árum erfitt að ná samstöðu um sameiginlega 

löggjöf á þessu sviði á vettvangi ESB. Jafnframt fannst mörgum aðildarríkjum að slík 

löggjöf á vettvangi ESB fæli í sér of mikið inngrip í einkarétt og sjálfsforræði 

ríkjanna. Þessi ósamstaða aðildarríkja, starfsmannaskortur, auk anna ESB á öðrum 

sviðum, varð til þess að allri vinnu við tilskipunina var frestað í nær áratug. Árið 1984 

hófst vinna við gerð tilskipunarinnar formlega að nýju að beiðni Evrópuþingsins en 

það er ekki fyrr en árið 1990 að Evrópuráðið kynnti fyrstu tillögur sínar. 54 Þann 5. 

apríl 1993, næstum tuttugu árum eftir að fyrstu drög voru gerð, tók TÓSN loks gildi.  

 Þar sem svo langan tíma tók að ná samstöðu um tilskipunina, hafði löggjöf 

margra aðildarríkja breyst mikið frá því að fyrstu drög tilskipunarinnar voru kynnt. 

Afleiðing þess var að reglum tilskipunarinnar var að nokkru leyti ofaukið, ásamt  

því að erfitt var í mörgum tilfellum að samræma reglurnar þeirri réttarframkvæmd 

sem hafði skapast innan einstakra ríkja. Í stað þess að vera aflvaki lögfræðilegra 

endurbóta hvað varðar ósanngjarna samningsskilmála og vísa aðildarríkunum veginn 

á þessu sviði, má kannski segja að ESB hafi frekar verið fylgjandi eða áhangandi að 

þessu leyti.55 

 

                                                
51 Ewan McKendrick, Contract law: text, cases, and materials (Oxford University Press 2010) 468. 
52 Stephen Weatherill, Eu consumer law and policy (2nd ed, Edward Elgar Pub 2013), Elgar european 
law series 115. 
53  Paolisa Nebbia, „Unfair contract terms“ í Christian Twigg-Flesner (ritstj.), The Cambridge 
Companion to European Union Private Law (2010) 216. 
54 Paolisa Nebbia, Unfair contract terms in European law: a study in comparative and EC law (Hart 
2007), Modern studies in European law v. 15 7. 
55 sama heimild 8. 
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3.3.2. Aðfararorð tilskipunarinnar 

Markmið og tilgangur TÓSN koma fram í aðfararorðum56 hennar og gildir hún skv. 

10. mgr. aðfararorðanna um alla samninga milli atvinnurekenda57 og neytenda að 

undanskildum ráðningarsamningum, samningum um sifjarétt og samningum um 

sameiningu og stofnun fyrirtækja eða samningum um sameignarfélög. 

 Vísað er til þess í 1–3. mgr. aðfararorða að reglur tilskipunarinnar séu liður í 

ráðstöfunum til að koma á stofn innri markaði EES, en innri markaðurinn myndar 

svæði án innri landamæra, þar sem frelsi ríkir hvað varðar fjármagnsflutninga, 

vöruflutninga fólksflutninga og þjónustustarfssemi. Talsvert misræmi sé í reglum 

aðildarríkja ESB um ósanngjarna skilmála í samningum milli neytenda og 

atvinnurekenda og vegna þess séu innanlandsmarkaðir fyrir sölu vöru og þjónustu til 

neytenda mismunandi og getur það leitt til röskunar á samkeppni milli söluaðila, 

einkum þegar þeir stunda sölu og veitingu yfir landamæri. 

 TÓSN leggur þá ábyrgð á aðildarríki skv. 4. mgr. aðfararorða að tryggja að í 

samningum atvinnurekenda við neytendur séu ekki ósanngjarnir skilmálar. Í 5. mgr. 

segir að yfirleitt þekki neytendur ekki þá löggjöf um samninga um sölu vöru og 

þjónustu sem gilda í öðrum aðildarríkjum en þeirra eigin. Þessi fáfræði gæti aftrað 

þeim frá að kaupa vörur og þjónustu frá öðru aðildarríki. Þess vegna er það 

mikilvægt, skv. 6. mgr., til þess að auðvelda stofnun innri markaðar og tryggja réttindi 

neytenda við vöru- og þjónustukaup samkvæmt samningum sem lög annarra 

aðildarríkja en hans eigin gilda um, að fjarlægja ósanngjarna skilmála úr slíkum 

samningum. 

 Samkvæmt 11–12. mgr. aðfararorða gildir tilskipunin jafnt um munnlega sem 

skriflega samninga, en takmarkast við skilmála sem ekki hefur verið samið um 

sérstaklega. Aðildarríkjum er þó heimilt að veita neytendum öflugri vernd með 

ákvæðum innanlandslöggjafar sem eru strangari en ákvæði tilskipunarinnar. 

 Lög og stjórnvaldsfyrirmæli sem beint eða óbeint ákvarða skilmála 

neytendasamninga eru ekki talin fela í sér ósanngjarna skilmála skv. 13. mgr. Því ná 

ákvæði tilskipunarinnar ekki til skilmála sem endurspegla löggjöf eða bindandi 

                                                
56 Evrópudómstóllinn (ECJ) vísar oft til aðfararorða tilskipana við skýringar á ákvæðum þeirra. Sjá t.d. 
mál nr. C-509/07. Í 22. mgr. dómsins segir: „That provision must be read in the light of the 21st recital 
in the preamble to Directive 87/102 [...].“  
57 Tilskipunin notast við hugtökin „seljandi“ og „veitandi“ vöru og þjónustu, en í lögum nr. 14/1995 
sem innleiddi tilskipunina er notast við hugtakið „atvinnurekandi“. Til að gæta samræmis við 
orðanotkun í þessari ritgerð verður notast við hugtakið „atvinnurekandi“. 
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stjórnsýsluákvæði landsréttar og meginreglur eða ákvæði alþjóðasamninga sem 

aðildarríki ESB eru aðilar að. Aðildarríkunum er þó skylt að tryggja að ósanngjarnir 

skilmálar séu ekki þar innifaldir, ekki síst þar sem tilskipunin nær einnig til opinberrar 

starfsemi sbr. 14. mgr.  

 Umfjöllun um hvað skuli teljast ósanngjarnir skilmálar og hvernig beri að 

meta það er að finna í 15.-20. mgr. aðfararorðanna, en mikilvægt þótti að setja 

almennar viðmiðanir við það mat. Heildarmat þarf að leggja á þá ólíku hagsmuni sem 

máli skipta og verður að gera ráð fyrir að viðskiptin séu gerð í góðri trú. Við mat á 

hugtakinu „í góðri trú“ þarf einkum að taka tillit til stöðu samningsaðila, hvort 

neytandinn var hvattur til að samþykkja skilmálana og hvort varan eða þjónustan var 

seld eða veitt að sérstakri pöntun neytandans. Atvinnurekandinn telst hafa uppfyllt 

kröfuna um „góða trú“ ef hann hefur komið fram af sanngirni og heiðarleika við 

neytandann með réttmæta hagsmuni hans í huga. Jafnframt getur eðli vöru eða 

þjónustu haft áhrif á matið. Undanþegnir frá mati á því hvort skilmálar samnings 

teljist sanngjarnir eru skilmálar sem innihalda meginefni samnings eða skilmálar um 

hlutfall verðs og gæða veittrar vöru eða þjónustu. Heimilt er þó að taka tillit til 

meginefnis samnings og hlutfall verðs og gæða við mat á réttmæti annarra 

samningsskilmála. Samningar skulu vera orðaðir á eðlilegu og skiljanlegu máli og 

neytandinn skal hafa tækifæri til að kynna sér alla skilmála samningsins. Ef upp 

kemur vafamál um hvernig túlka skal skilmála, skal beita þeirri túlkun sem 

neytandanum er hagstæðust. Tilskipunin inniheldur jafnframt viðauka með lista yfir 

samningsskilmála sem að jafnaði myndu teljast ósanngjarnir. Sá listi er aðeins til 

viðmiðunar og því er ekki um tæmandi upptalningu að ræða. 

 Í 21. mgr. aðfararorða segir að aðildarríkjum beri að tryggja að ósanngjarnir 

skilmálar séu ekki til staðar í samningum atvinnurekenda við neytendur. Ef slíkir 

skilmálar finnast þrátt fyrir allt, skulu þeir ekki vera bindandi fyrir neytandann, en 

samningurinn skal að öðru leyti vera bindandi, geti hann haldið gildi sínu án hinna 

ósanngjörnu skilmála.  

3.3.3.  Helstu ákvæði TÓSN 

Tilgangur TÓSN samkvæmt 1. mgr. 1. gr. er að samræma lög og stjórnsýslufyrirmæli 

aðildarríkjanna um ósanngjarna skilmála í samningum milli atvinnurekenda og 

neytenda. Undanþegnir tilskipuninni skv. 2. mgr. eru þó samningsskilmálar sem 

endurspegla lög og bindandi stjórnsýslufyrirmæli og ákvæði eða meginreglur 
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alþjóðasamninga sem aðildarríkin eða bandalagið eiga aðild að. Í 14. mgr. aðfararorða 

er sá varnagli settur við undanþáguákvæði 2. mgr. 1. gr., að aðildarríkum er skylt að 

tryggja að ósanngjarnir skilmálar séu ekki þar innifaldir.  

 Skýring hugtaka er að finna í 2. gr. TÓSN. Helst ber þar að nefna hugtakið 

„neytandi“ sem samkvæmt ákvæðinu er einstaklingur sem með samningi stofnar til 

viðskipta í öðru skyni en vegna starfs síns.58 � 

 Mikilvægar reglur er að finna í 3. gr. sem fjallar annars vegar um það hvenær 

samningsskilmálar teljist ósanngjarnir og hins vegar hvenær ekki er talið að samið 

hafi verið sérstaklega um skilmála. Samningsskilmáli sem hefur ekki verið samið um 

sérstaklega telst ósanngjarn ef hann, þrátt fyrir skilyrðið um „góða trú“, veldur 

umtalsverðu ójafnvægi réttinda og skyldna samningsaðila samkvæmt samningnum, 

neytanda til tjóns. Ef samningur hefur verið saminn fyrirfram af atvinnurekanda og 

neytanda því gert ómögulegt að hafa áhrif á samningsskilmála, telst ekki hafa verið 

samið sérstaklega um hann. Þetta á einkum við þegar um er ræða fastorðaða 

staðalsamninga. Þótt samið hafi verið sérstaklega um einstök atriði samningsskilmála 

eða einn tiltekinn samningsskilmála, þá gilda ákvæði 3. gr. áfram um afganginn af 

samningnum ef heildarmat á samningnum leiðri í ljós að um fastorðaðan 

staðalsamning sé að ræða. Ef atvinnurekandi heldur því fram að samið hafi verið 

sérstaklega um staðalskilmála er sönnunarbyrðin hans.  

 Jafnframt segir í 1. mgr. 4. gr. TÓSN að við mat á réttmæti samningsskilmála 

skuli taka tillit til þess um hvers konar þjónustu eða vöru samningurinn er og hafa 

hliðsjón af öðrum skilmálum samningsins eða skilmála annarra samninga sem honum 

tengjast ásamt öllum öðrum aðstæðum á þeim tíma er samningsgerðin fór fram. Þó 

nær matið á réttmæti samningsskilmála, skv. 2. mgr. 4. gr., ekki til skilgreiningar á 

aðalefni samningsins eða samræmis milli verðs og vara eða þjónustu og greiðslu fyrir 

hana ef þessir skilmálar eru orðaðir á eðlilegu og skiljanlegu máli.  

.  Samkvæmt 5. gr. skulu allir skilmálar í skriflegum samningum sem 

neytendum eru boðnir vera orðaðir á eðlilegu, skiljanlegu máli. Í vafamálum um 

túlkun skilmála gildir sú túlkun sem neytandanum kemur best.  

                                                
58 Samkvæmt Evrópurétti er „neytandi“ ætíð einstaklingur, þ.e. manneskja ekki lögpersóna. Sjá t.d. 
úrskurðarorð í sameinuðum málum ECJ nr. C-541/99 og C-542/99: „The term consumer, as defined in 
Article 2(b) of Council Directive 93/13/EEC of 5 april 1993 on unfair terms in consumer contracts, 
must be interpreted as referring solely to natural persons.“  
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 Skylda er lögð á aðildarríkin skv. 6. gr. tilskipunarinnar að taka upp í 

innanlandslöggjöf ákvæði þess efnis að ósanngjarnir skilmálar í samningum atvinnu-

rekenda við neytendur séu ekki bindandi fyrir neytandann. Hins vegar skuli samning-

urinn áfram vera bindandi fyrir samningsaðila ef hann getur haldið gildi sínu að öðru 

leyti án hinna ósanngjörnu skilmála. Þá skulu aðildarríkin tryggja neytendum þá 

vernd sem tilskipunin veitir við það að lög lands utan EES eru valin sem gildandi lög 

fyrir samninginn.  

 Aðildarríkin skulu samkvæmt 7. gr. tryggja í þágu neytenda og samkeppnis-

aðila að til séu réttar og árangursríkar leiðir til að hindra áframhaldandi notkun 

ósanngjarnra skilmála í samningum atvinnurekenda og neytenda. Enn fremur er 

aðildarríkjunum, samkvæmt. 8. gr., heimilt að samþykkja eða láta gilda áfram 

strangari ákvæði en tilskipunin kveður á um til verndar neytendum. Að lokum fjalla 

ákvæði 9.-11. gr. um gildistöku tilskipunarinnar.  

 Í viðauka með TÓSN er að finna skrá í 17 stafliðum, leiðbeinandi en ekki 

tæmandi, yfir samningsskilmála sem teljast ósanngjarnir, sbr.  3. mgr. 3. gr. tilskip-

unarinnar. Sem dæmi má nefna skilmála sem hafa það markmið eða þau áhrif að 

útiloka eða hindra rétt neytanda til að sækja mál fyrir dómstólum,59 eða sem krefjast 

ótilhlýðilega hárra bóta af neytanda sem stendur ekki við skuldbindingar sínar.60 

  

                                                
59 Tilskipun ráðsins nr. 93/13/EBE um ósanngjarna skilmála í neytendasamningum, viðauki, q-liður. 
60 sama heimild, viðauki, e-liður. 
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4. Inntak neytendaákvæða 36. gr. a-d samningalaga  

4.1. Inngangur 
Eins og áður hefur komið fram, hafa íslensku samningalögin allt frá upphafi litast 

verulega af erlendum áhrifum – fyrst norrænum – en nú á síðari tímum af aðild 

Íslands að EES-samningnum. Íslenskur réttur hefur löngum byggt á samningsfrelsi 

sem meginreglu hvað varðar viðskipti aðila og felur reglan í sér kjarna íslensks 

samningaréttar og endurspeglast bæði í löggjöf og réttarframkvæmd hér á landi og 

annars staðar á Norðurlöndunum. Þrátt fyrir meginregluna um samningsfrelsið er sú 

hætta ætíð til staðar að sá aðili sem nýtur sterkari stöðu við samningsgerðina notfæri 

sér aðstöðumun sinn til að knýja fram skilmála sem eru einhliða honum til hagsbóta. 

Hætta þessi hefur einkum aukist með notkun svonefndra staðlaðra samningsskilmála, 

eða skilmála sem atvinnurekandi hefur útbúið eða látið útbúa fyrir sig án samráðs við 

neytendann.61  

 Í bókinni Neytendaréttur eftir Ásu Ólafsdóttur og Eirík Jónsson segir: 

Notkun slíkra staðlaðra samningsskilmála hefur verið gerð í skjóli 
meginreglunnar um samningsfrelsið, en um leið hefur reglan í reynd 
verið notuð til þess að hefta samningsfrelsið og takmarka það á þann veg 
að neytandinn hefur einungis frelsi til þess að ákveða hvort hann vilji 
semja og þá við hvern, en hefur engin áhrif á það hver verði nánari 
skilyrði samningsins.62  
 

 III. kafli samningalaganna inniheldur ýmsar reglur um ógildingu samninga. 

Þessi ógildingarákvæði eru flest almenn og taka til samninga almennt, en ekki 

sérstaklega til samningsgerðar neytenda við atvinnurekendur. Þetta á meðal annars við 

um hina almennu ógildingarreglu 36. gr., þótt markmið ákvæðisins að hluta til hafi 

vissulega verið að sporna gegn ósanngjörnum skilmálum í neytendasamningum.63  

4.2. Innleiðing TÓSN – lög nr 14/1995 
Með lögum nr. 14/1995 var einkaréttarlegur hluti TÓSN innleiddur í íslensku 

samningalögin með lögfestingu ákvæða 36. gr. a–d. Taka þessi ákvæði sérstaklega til 

samninga milli atvinnurekenda og neytenda og innihalda sérstakar reglur er varða 

sanngirnismat, réttaráhrif sérstaklega tilgreindrar ósanngirni og túlkun, auk sérstakrar 

lagavalsreglu.  Markmið frumvarpsins var að tryggja framkvæmd 3–6. gr. TÓSN, eða 

                                                
61 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (n. 5) 63. 
62 sama heimild. 
63 Alþt. 1985-1986, A-deild, þskj. 493 – 260. mál, VI. kafli. 
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þau ákvæði sem eru einkaréttarlegs eðlis. Í aðdraganda setningu laga nr. 14/1995 var 

haft samráð við önnur Norðurlönd, og var það mat norrænna sérfræðinga að ákvæði 

36. gr. samningalaga fullnægðu að mestu kröfum TÓSN og heppilegast væri að hrófla 

ekki mikið við ákvæðinu sem áfram yrði meginregla ógildingarsjónarmiða á 

grundvelli ósanngirni. Var lagt til að gerð yrði ein breyting á meginreglu 36. gr. og 

bætt við fjórum nýjum ákvæðum, þ.e. 36. gr. a–d., sem nokkurskonar hliðarákvæðum 

36. gr. Tekið var fram í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 14/1995, að ákvæði 36. 

gr. a–d væru ekki almenn viðbót við ógildingarreglur samningalaga heldur sé þeim 

eingöngu ætlað að vernda neytendur, einkum hvað varðar staðlaða 

samningsskilmála.64  

4.3. Breytingin á 36. gr. 
Með 1. gr. laga nr. 14/1995 var stuttri viðbót skeytt við 36. gr. Fól viðbótin í sér 

tilvísun í eina hinna fjögurra nýju lagagreina sem bætt var við samningalögin. Fyrir 

þessa breytingu hljóðaði 36. gr. þannig: 

1. Samningi má víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, ef það 
yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann 
fyrir sig.  Hið sama á við um aðra löggerninga. 
 
2. Við mat skv. 1. mgr. skal líta til efnis samnings, stöðu samningsaðilja, 
atvika við samningsgerðina og atvika sem síðar komu til. 
 

Breytingin fól í sér að orðunum „sbr. þó 36. gr. c“ bættist aftan við orðin „bera hann 

fyrir sig“ í lok 1. málsliðar 1. mgr. Þessi stutta viðbót er samt mjög veigamikil. Í 

fyrsta lagi því samkvæmt 36. gr. c skal við sanngirnismat ekki byggja á atvikum sem 

síðar koma til ef það er neytanda í óhag. Í öðru lagi getur neytandi krafist þess að 

samningur haldi gildi sínu óbreyttur um aðra skilmála en þá ósanngjörnu, verði hann 

efndur án þeirra. Nánar verður fjallað um samspil 36. gr. og 36. gr. c hér síðar. 

  

                                                
64 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 783 – 99. mál, Athugasemdir, I. Inngangur. 
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4.4. Gildissvið ákvæða 36. gr. a–d 
4.4.1.  36. gr. a 

Ákvæði 36. gr. a skýrir gildissvið neytendaákvæða 36. gr. a–d og hljóðar svo:  

1. Ákvæði 36. gr. a–d gilda um samninga, m.a. samningsskilmála, sem 
ekki hefur verið samið um sérstaklega enda séu samningarnir liður í 
starfsemi annars aðilans, atvinnurekanda, en í meginatriðum ekki liður í 
starfsemi hins aðilans, neytanda, sbr. þó 36. gr. d. Ákvæðin gilda einnig 
um samninga milli neytenda sem atvinnurekandi stendur að fyrir annan 
aðilanna. 
 
2. Á atvinnurekandanum hvílir sönnunarbyrðin fyrir því að samið hafi 
verið sérstaklega um samning og hann falli ekki undir 1. mgr. 
 

 Í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 14/1995 segir að við skýringu á 

hugtakinu „samningsskilmálar sem ekki hefur verið samið sérstaklega um“ megi líta 

til 1. málsl. 2. mgr. 3. gr. TÓSN, en þar segir: „Ekki telst hafa verið samið sérstaklega 

um samningsskilmála ef hann hefur verið saminn fyrirfram og neytandi því ekki haft 

tækifæri til að hafa áhrif á efni skilmálans, einkum þegar um er að ræða fastorðaða 

staðalsamninga.“ Gildissvið 36. gr. a–d er þannig fyrst og fremst miðað við staðlaða 

samningsskilmála.65 

 Hugtakið „staðlaðir samningsskilmálar“ hefur í samningarétti verið skilgreint 

sem „samningar sem gerðir eru að öllu leyti eða að hluta til samræmis við við áður 

gerða fyrirmynd skilmála, sem ætlað er að nota á sama hátt við gerð fleiri en eins 

samninga um sams konar efni.“66 Hinsvegar, þegar litið er til orðalags tilskipunar-

innar, laga nr. 14/1995 og frumvarps til laganna, má ráða að lagagreinunum var ætlað 

að hafa víðtækara gildi en framangreind skilgreining nær til. Gætu ákvæðin 

hugsanlega einnig náð til viðskipta tveggja neytenda ef annar þeirra fær aðstoð 

sérfræðings við samningsgerðina sem útbýr samning sem inniheldur ósanngjarnan 

skilmála og ekki hefur sérstaklega samið um.67  

 Ákvæði 36. gr. a tekur til samningsskilmála „sem ekki hefur verið samið um 

sérstaklega“ og því grundvallaratriði að afmarka nánar hvernig skilmálar það eru. Við 

það mat skiptir máli hvort a) skilmálinn hafi verið saminn fyrirfram sem og hvort b) 

neytandi hafi ekki haft tækifæri til að hafa áhrif á efni skilmálans, sbr. 1. málsl. 2. 

mgr. 3. gr. TÓSN.  

                                                
65 sama heimild, Athugasemdir, Um 2. gr. 
66 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 7) 142. 
67 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 783 – 99. mál, Athugasemdir, Um 2. gr. 
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 Í bókinni Neytendaréttur benda höfundar á að nærtækt sé að líta til 

viðmiðunarreglna þýsks réttar um mat á framangreindu, enda séu þær reglur 

fyrirmynd tilskipunarinnar.68 Verður nú vikið nánar að þessum viðmiðunarreglum 

sem byggja í meginatriðum á umfjöllun um sama efni í framangreindu riti.  

4.4.2. Skilmálinn er saminn fyrirfram 

Það má líta til fimm viðmiðunarreglna við mat á því hvort skilmáli hafi verið saminn 

fyrirfram og því ekki sérstaklega umsaminn. Í fyrsta lagi ef skilmálinn er útbúinn áður 

en samningsgerð fer fram í því skyni að verða síðar hluti af fyrirhuguðum samningum 

atvinnurekanda (staðlaður samningsskilmáli, samkvæmt þröngri skilgreiningu 

hugtaksins). Í öðru lagi getur skilmáli talist vera saminn fyrirfram jafnvel þó hann 

finnist ekki í fyrirfram útbúnum samningsskilmálum atvinnurekenda. Hér eru einkum 

höfð í huga þau tilfelli þegar samningur við fyrstu sýn lítur út fyrir að vera umsaminn, 

en er í raun einungis útskrift og endurtekning á þeim skilmálum sem ætíð eru notaðir í 

samningsgerð atvinnurekandans. Í þriðja lagi getur skilmáli fallið undir skilgrein-

inguna ef skilmálinn í reynd er notaður reglulega og kerfisbundið við samningsgerð 

atvinnurekenda. Í fjórða lagi getur verið um fyrirfram saminn skilmála að ræða ef 

hann hefur verið sóttur í lögfræðilegar formálabækur. Í fimmta lagi nær skilgreiningin 

til skilmála sem atvinnurekandi hefur samið sérstaklega til notkunar í samningsgerð 

við neytanda, ef skilmálinn hefur í raun verið saminn fyrirfram og settur inn í 

samninginn án athugasemda neytandans.69 

4.4.3. Neytandi hefur ekki haft tækifæri til að hafa áhrif á samning 

Ekki er nægjanlegt að líta eingöngu til þess hvort skilmáli hafi verið saminn fyrirfram 

við mat á því hvort hann falli undir gildissvið 36. gr. a–d. Það er jafnframt skilyrði að 

neytandi hafi ekki haft möguleika á að hafa áhrif á efni samningsskilmálans. Ef 

neytandinn hefur haft slík áhrif eða tækifæri á að breyta skilmálanum, þá hefur 

sérstaklega verið um skilmálann samið, jafnvel þó að atvinnurekandinn hafi í raun 

samið skilmálann fyrirfram.70 Ekki skiptir máli hvort breyting skilmálans hafi verið 

neytandanum í hag. Við matið er litið hlutlaust á samningsskilmálana og samnings-

gerðina og er nægjanlegt að neytandinn hafi í raun haft möguleika á að breyta skil-

málanum, hvort sem hann nýtt sér tækifærið eða ekki. Raunveruleg samningsgerð 
                                                
68 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (n. 5) 66. 
69 Paul Gade og Henrik Christensen, „Individuel forhandling af aftalevilkår - et aspekt af de nye regler i 
aftalelovens kapitel IV“ [1995] (6) Juristen 269, 269–270. 
70 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 783 – 99. mál, Athugasemdir, Um 2. gr. 
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verður þó að hafa átt sér stað um þau atriði sem ágreiningur er um. Ekki er þannig 

nægjanlegt að við samningsgerðina hafi verið bent á skilmálann, talað um skilmálann 

eða vakin sérstök athygli á honum. 71 Af framansögðu má ráða að í einum og sama 

samningi geti mögulega verið til staðar bæði sérstaklega umsamdir samningsskilmálar 

og skilmála sem ekki hefur verið sérstaklega samið um. Í greinargerð með því 

frumvarpi sem varð að lögum nr. 14/1995 var áréttað að þótt sérstaklega hafi verið 

samið um einhverja skilmála í samningi, geta ákvæði 36. gr. a–d samt sem áður tekið 

til annarra samningsskilmála sem ekki var sérstaklega samið um.72 

 Það er því óumflýjanlegt að kanna vel forsögu samningsgerðar til að öðlast 

fullvissu um hvort neytandi hafi haft tækifæri til efnislegra breytinga á samnings-

skilmála þannig um sé að ræða raunverulega samningsgerð. Þar sem aðstæður við 

samningsgerð og í aðdraganda hennar geta verið með ýmsum hætti er erfitt að 

ákvarða einhverjar meginreglur í þessu efni, en hér á eftir eru þó reifaðar nokkrar 

dæmigerðar aðferðir við samningsgerð.73  

 Í fyrsta lagi geta aðstæður verið með þeim hætti að atvinnurekandi hafi farið 

yfir hvern og einn samningsskilmála í viðurvist neytanda og jafnóðum útskýrt 

þýðingu þeirra. Þetta jafngildir ekki raunverulegri samningsgerð þar sem atvinnu-

rekandi hefur með þessu ekki sýnt fram á vilja til að semja um eða breyta 

skilmálunum. Atvinnurekandinn kann jafnvel að hafa lesið upp hvern og einn 

skilmála og að því loknu spurt neytandann hvort hann hafi einhverjar athugasemdir. 

Ekki er hægt að jafna slíkum aðferðum við að sérstaklega hafi verið samið um 

skilmálana þar sem engar umræður hafa átt sér stað milli aðila um efni skilmálanna 

þar sem neytandinn hafði tækifæri til þess að breyta þeim.74 

 Í öðru lagi getur atvinnurekandi hafa skorað á neytanda við samningsgerð að 

fara yfir skilmála samningsins ásamt því að hvetja hann til að gera breytingar á 

samningi. Slíkar aðferðir jafngilda því þó ekki að þeir skilmálar sem neytandinn gerði 

ekki athugasemdir við, teljist sérstaklega umsamdir.75  

 Í þriðja lagi er mögulegt að neytanda hafi haft tækifæri til að velja milli 

nokkurra tegunda staðlaðra skilmála sem atvinnurekandi útbjó fyrirfram. Samnings-

                                                
71 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (n. 5) 67. 
72 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 783 – 99. mál. 
73 Paul Gade og Henrik Christensen, „Individuel forhandling af aftalevilkår - et aspekt af de nye regler i 
aftalelovens kapitel IV” (n. 69) 271–273. 
74 sama heimild 271. 
75 sama heimild 271–272. 
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gerðin fer þá þannig fram að neytandinn merkir við þá skilmála sem hann kýs að 

gangast undir með samningnum. Hér grundvallast samningurinn á skilyrðum atvinnu-

rekandans og því ekki hægt að segja að samið hafi verið sérstaklega um samnings-

skilmálana. 

 Í fjórða lagi getur neytandi hafa í upphafi hafnað samningsskilmálum atvinnu-

rekandans en fallist á þá síðar í samningsferlinu. Tvenns konar aðstæður eru hugsan-

legar í þessu sambandi. Annars vegar að neytandi knýr fram breytingar á einhverjum 

skilmálum samningsins en fellst athugasemdalaust á aðra skilmála sem eru þá 

óbreyttir frá því að þeir voru í upphafi. Við slíkar aðstæður má að jafnaði gera ráð 

fyrir að óbreyttu skilmálarnir teljist vera sérstaklega umsamdir, enda þarf að meta 

samningalotuna heildstætt. Það er þó skilyrði að einhverskonar viðræður hafi farið 

fram um þessa skilmála. Hins vegar má hugsa sér að neytandi samþykki athuga-

semdalaust þann samning sem atvinnurekandi leggur fram í upphafi. Í þessu tilviki 

hefur atvinnurekandinn skýrlega krafist þess að þeir skilmálar gildi sem hann lagði 

upphaflega til og neytandinn í raun aðeins haft val um að gangast undir skilmálana 

eða hafna samningnum. Við þessar aðstæður verður ekki talið að samningsskilmálar 

hafi verið sérstaklega umsamdir.76 

 Í fimmta lagi kann neytandi að hafa náð fram breytingum á einum eða fleiri 

skilmálum í samningsgerð við atvinnurekanda. Ef þannig háttar til jafngildi það að 

samið hafi verið um skilmálana sérstaklega.77 

 Af framangreindu má ráða að talsvert mikið þarf að koma til áður en talið 

verður að samið hafi verið sérstaklega um skilmála í samningum neytenda og 

atvinnurekanda. Má samkvæmt því segja að flestir samningar milli atvinnurekenda og 

neytenda teljist innihalda skilmála sem ekki hefur verið samið um sérstaklega.78 

4.4.4. Skilmálar sem eru undanþegnir ákvæðum 36. gr. a–d 

Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. TÓSN ná ákvæði hennar ekki yfir skilmála samninga sem 

endurspegla lög og bindandi stjórnsýsluákvæði og ákvæði eða meginreglur í 

alþjóðasamningum sem aðildarríkin og ESB eiga aðild að, meðal annars á sviði 

flutningamála. Þessi málsgrein takmarkar gildissvið tilskipunarinnar sem miðast þá 

                                                
76 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (n. 5) 69. 
77 sama heimild. 
78 sama heimild. 
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eingöngu við skilmála á grundvelli samnings milli aðila. Reglur tilskipunarinnar ná 

því ekki til ákvæða frávíkjanlegra laga svo sem kaupalaganna.79  

4.5. Skýrleika- og túlkunarregla  

4.5.1.  36. gr. b 

Ákvæði 36. gr. b samningalaga inniheldur reglur umhvernig skal túlka óskýra 

samninga og byggir ákvæðið á 5. gr. TÓSN. Ákvæðið hljóðar svo: 

1. Skriflegur samningur, sem atvinnurekandi gefur neytanda kost á, skal 
vera á skýru og skiljanlegu máli. Komi upp vafi um merkingu samnings 
sem nefndur er í 1. mgr. 36. gr. a skal túlka samninginn neytandanum í 
hag. 
 
2. Regla 2. málsl. 1. mgr. gildir ekki þegar aðilar eða stofnanir sem hafa 
það hlutverk að vernda neytendur geta gripið til aðgerða samkvæmt 
landslögum til að fá úr því skorið hvort samningsskilmálar sem ætlaðir 
eru til almennrar notkunar séu ósanngjarnir. 
 

Regla 1. mgr. 36. gr. b einskorðast við skriflega samninga milli atvinnurekenda og 

neytenda. Þótt talað sé um skriflegan samning nær reglan jafnframt til munnlegra 

samninga, en var talið þjóna neinum tilgangi að mæla fyrir að munnlegir samninga 

skuli vera skýrir og skiljanlegir. 80 Reglan tekur hins vegar ekki eingöngu til fyrirfram 

umsamdra samningsskilmála heldur til allra samninga milli atvinnurekenda og 

neytenda. Að jafnaði reynir ekki á þessa reglu nema vafi sé um merkingu samnings 

við hefðbundna túlkun. Ef aðilar eru sammála um túlkun er ljóst að vafi er ekki til 

staðar.81 

 Ef hins vegar kemur upp vafi um merkingu samnings, segir í síðari málslið 36. 

gr. b að þá skuli sú túlkun gilda sem er neytandanum í hag. Ólíkt efni fyrri hluta 

ákvæðisins, gildir þessi túlkunarregla eingöngu um skilmála sem ekki hefur verið 

sérstaklega samið um. Hér má væntanlega ganga út frá því að ef í odda skerst milli 

mismunandi túlkunarreglna í dómsmáli, eigi skilningur neytandans að ráða varðandi 

hvaða túlkun sé honum í hag – jafnvel þótt dómari telji aðra túlkun mögulega sem er 

neytandanum mun hagfelldari.82    

 Ný málsgrein bættist við 36. gr. b með lögum nr. 151/2001 sem byggir á 2. 

mgr. 7. gr. TÓSN. Samkvæmt ákvæðinu gildir framangreind túlkunarregla 2. málsl. 1. 

                                                
79 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 783 – 99. mál, athugasemdir um 2. gr. 
80 sama heimild, athugasemdir um 3. gr. 
81 sama heimild. 
82 sama heimild. 
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mgr. ekki ef aðilar eða stofnanir sem hafa það hlutverk að vernda neytendur hafa 

heimild til að grípa til aðgerða til að fá úr því skorið hvort skilmálar sem ætlaðir eru 

til almennrar notkunar séu ósanngjarnir. 

4.6. Reglur um ógildingu samnings 
4.6.1. 36. gr. c 

Ákvæði 36. gr. c taka efnislega mið af reglum 3. gr., 4. gr. og 6. gr. TÓSN og 

innihalda reglur sem snúa að ógildingu þeirra samninga milli atvinnurekenda og 

neytenda sem falla undir gildissvið neytendaákvæða samningalaga. Ákvæðið hljóðar 

svo: 

1. Ákvæði 36. gr. gilda um samninga skv. 1. mgr. 36. gr. a, þó með þeim 
breytingum sem leiðir af 2. og 3. mgr. 
 
2. Við mat á því hvort samningur skv. 1. mgr. sé ósanngjarn skal líta til 
atriða og atvika sem nefnd eru í 2. mgr. 36. gr., m.a. skilmála í öðrum 
samningi sem hann tengist. Þó skal eigi taka tillit til atvika sem síðar 
komu til, neytanda í óhag. 
 
3. Samningur telst ósanngjarn stríði hann gegn góðum viðskiptaháttum 
og raski til muna jafnvægi milli réttinda og skyldna samningsaðila, 
neytanda í óhag. Ef slíkum skilmála er vikið til hliðar í heild eða að hluta, 
eða breytt, skal samningurinn að kröfu neytanda gilda að öðru leyti án 
breytinga verði hann efndur án skilmálans. 

 

Samkvæmt hinu almenna ógildingarákvæði 1. mgr. 36. gr. samningalaga er heimilt að 

víkja samningi til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta ef það yrði talið ósanngjarnt 

eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig, sbr. þó 36. gr. c.  

 Við matið á því hvort skilyrðin séu fyrir hendi verður skv. 2. mgr. 36. gr. að 

líta til efnis samningsins, stöðu samningsaðila, atvika við samningsgerðina sem og 

atvika sem síðar komu til.  

 Í 1. mgr. 36. gr. c segir að ákvæði 36. gr. skuli að jafnaði gilda um samninga 

skv. 1. mgr. 36. gr. a –  þ.e.a.s einkum staðlaða samninga eða samningsskilmála – þó 

með þeim breytingum sem leiðir af 2. og 3. mgr. 36. gr. c.  
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4.6.2. Sérstakar reglur um sanngirnismat –  2. mgr. 36. gr. c 

Tvenns konar undantekningar er að finna í 2. mgr. 36. gr. c frá hinu almenna mati sem 

fer fram við mat á því hvort samningur sé ósanngjarn samkvæmt 2. mgr. 36. gr.  

4.6.2.1. Ekki má við sanngirnismat byggja á atvikum sem komu til eftir samningsgerð  
    ef það er neytanda í óhag. 

Hér er um takmörkun að ræða á þeirri almennu reglu 36. gr. að við sannirnismat skuli 

líta til atvika sem síðar komu til. Í frumvarpi því er varð að lögum nr. 14/1995 segir 

að ástæða þess að heimilað var upphaflega að líta til atvika sem síðar komu til í hinu 

almenna ákvæði 36. gr., var að auka neytendavernd, enda gerði ákvæðið neytanda 

mögulegt að krefjast ógildingar á samningi sem eingöngu var ósanngjarn vegna atvika 

sem sem gerðust eftir samningsgerð.83 Það má hins vegar ímynda sér aðstæður þar 

sem atvik sem koma síðar til reynast neytanda óhagstæð. Í bókinni Neytendaréttur 

nefna höfundar eftirfarandi dæmi um slíkt tilvik: 

Til dæmis mætti hugsa sér kaupsamning þar sem ákveðið er að 
neytandanum sé heimilt að skila vöru innan árs með því skilyrði að 
seljandinn ákveði endurkaupsverðið einhliða og með bindandi hætti sem 
þó sé aldrei lægra en þriðjungur upphaflegs kaupverðs. Slíkur samningur 
yrði yfirleitt metinn ósanngjarn. Hins vegar má hugsa sér að aðstæður á 
markaðnum þróuðust þannig að ný uppfinning kæmi í stað þeirrar vöru 
sem seld var með upphaflega samningnum og valdi því að umrædd 
söluvara sé nú metin verðlaus. Vegna atvika sem síðar komu til væri 
samningurinn því ekki lengur ósanngarn, en óheimilt væri samkvæmt 2. 
mgr. 36. gr. c að taka tillit til slíkra síðar tilkominna atvika neytanda í 
óhag.84 
 

4.6.2.2. Við mat á ósanngirni samnings má líta til skilmála í öðrum samningum sem    
  honum tengjast. 

Í því felst væntanlega að líta megi til skilmála og samninga sem atvinnurekandi gerir 

við aðra samningsaðila eða jafnvel til annarra skilmála sem atvinnurekandi hefur áður 

gert við neytanda. Þótt erfitt sé að afmarka með nákvæmum hætti hvernig samningar 

þurfi að tengjast skv. þessu ákvæði, þurfa þeir a.m.k. að að tengjast frumsamningnum 

þannig að þeir séu á sama sviði eða fjalli um svipað efni. Þessa heimild er ekki að 

finna í hinni almennu reglu 36. gr.85 

  

                                                
83 sama heimild, athugasemdir, um 4. gr. 
84 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (n. 5) 72. 
85 sama heimild. 
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4.6.2.3. Ríkari neytendavernd en felst í TÓSN 

Ákvæði 2. mgr. 36. gr. c byggir á 1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar þar sem segir að við 

mat á sanngirni samnings skuli hafa hliðsjón af öllum aðstæðum á þeim tíma sem 

samningurinn er gerður. Með ákvæðum 36. gr. um að jafnframt megi til atvika sem 

gerðust eftir samningsgerðina er gengið lengra en tilskipunin fyrirskipar. Í frumvarpi 

því er varð að lögum nr. 14/1995 segir um þetta:  

Þótt ákvæði tilskipunarinnar og 36. gr. samnl. séu ekki í samræmi hvað 
snertir mat á atvikum eftir samningsgerð er þó bæði í þessari grein 
laganna og tilskipuninni gert ráð fyrir heildarmati þar sem aðallega er 
litið til þess tíma þegar samningur er gerður, svo og alls efnis hans. Talið 
er að ákvæðið í norrænu samningalögunum um tillit til atvika eftir 
samningsgerð grundvallist fyrst og fremst og fremst á þeirri ósk að 
vernda neytandann og muni í langflestum tilvikum vera honum í hag. 
Tryggir 36. gr. samnl. samkvæmt þessu ríkari vernd til handa neytendum. 
Þar eð tilskipunin er lágmarkstilskipun, sbr. 8. gr. hennar, verður að álíta 
að það sé ekki andstætt tilskipuninni að taka tillit til atvika eftir 
samningsgerð ef það yrði neytanda í hag.86  

 

 Jafnframt var við setningu laga nr. 14/1995 ekki talin nauðsyn á að taka  

upp ákvæði 2. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar þar sem segir að matið á því hvort skilmáli 

sé ósanngjarn nái ekki til skilgreiningar á aðalefni samningsins né samræmis milli 

verðs og vara eða þjónustu og greiðslu fyrir hana. Var talið að yrði þetta ákvæði  

tekið upp í lög mundi það fela í sér takmörkun á 36. gr. samningalaga og draga  

úr neytendavernd.87 

4.6.3. Réttaráhrif þess að samningur telst ósanngjarn og sérstök skilgreining á 
„ósanngirni“  – 3. mgr. 36. gr. c 

4.6.3.1. Réttaráhrif 

Í 3. mgr. 36. gr. c er mælt fyrir um réttaráhrif þess að samningur falli undir ákvæði 

tilskipunarinnar. Í ákvæðinu, sem byggir á 1. mgr. 6. gr. TÓSN, segir:  

Samningur telst ósanngjarn stríði hann gegn góðum viðskiptaháttum og 
raski til muna jafnvægi milli réttinda og skyldna samningsaðila, neytanda 
í óhag. Ef slíkum skilmála er vikið til hliðar í heild eða að hluta, eða 
breytt, skal samningurinn að kröfu neytanda gilda að öðru leyti án 
breytinga verði hann efndur án skilmálans.  

1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar leggur þá skyldu á aðildarríkin að mæla svo fyrir að 

ósanngjarnir skilmálar í samningi neytanda og atvinnurekanda verði ekki samkvæmt 

                                                
86 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 783 – 99. mál, athugasemdir, um 4. gr. 
87 sama heimild. 
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landslögum bindandi fyrir neytandann, en samningurinn bindi aðila áfram að öðru 

leyti ef það er mögulegt án ósanngjarna skilmálans.  

 Mögulegt er að túlka orðalagið „ekki bindandi“ með tvenns konar hætti. Má sjá 

vangaveltur hvað þetta varðar m.a. í frumvarpi til þeirra laga sem innleiddu ákvæði 1. 

mgr. 6. gr. TÓSN í sænskan rétt.88 Fyrri túlkunarmöguleikinn er að orðalagið „ekki 

bindandi“ merki að ósanngjarn skilmáli sé ekki bindandi hvað varðar efnislegt 

innihald hans. Sú túlkun gefur dómstólum möguleika til að víkja skilmálanum til 

hliðar í heild eða hluta, eða breyta innihaldi skilmálans svo hann verði eftir 

breytinguna sanngjarn fyrir báða aðila – í raun sömu möguleika og heimilaðir eru skv. 

36. gr. nema að samningurinn skal gilda að öðru leyti án breytinganna ef skilmálinn 

fellur undir gildissvið TÓSN. 

 Hins vegar er önnur túlkun möguleg. Samkvæmt þeirri túlkun merkir orða-

lagið „ekki bindandi“ að ósanngjarn skilmáli megi ekki að neinu leyti vera bindandi 

fyrir neytandann. Samkvæmt þessari túlkun má ekki breyta ósanngjörnum skilmála 

þannig að hann verði sanngjarn.  

 Líkt og sjá má af orðalagi 3. mgr. 36. gr. c ákváðu norrænir löggjafar að fylgja 

fyrrnefnda túlkunarmöguleikanum – að ósanngjarn skilmáli megi ekki vera bindandi 

hvað varðar innihald hans, en dómstólum er heimilt að breyta innihaldinu til að ná 

sanngjarnri niðurstöðu. Var talið að það væri í samræmi við markmið tilskipunarinnar 

að jafna stöðu samningsaðila með þessum hætti því ógilding skilmála gæti verið 

óhagfelld fyrir neytanda í þeim tilfellum að samningur gæti ekki haldið gildi sínu án 

skilmálans.89 Í ljósi nýlegrar dómaframkvæmdar ECJ virðist þó þessi túlkun norræns 

réttar ekki vera í samræmi við túlkun ECJ, sem hefur túlkað orðalagið „ekki bindandi“ 

þannig að ósanngjarn skilmáli megi ekki að neinu leyti vera bindandi fyrir neytandann 

í ljósi þeirra markmiða tilskipunarinnar að útrýma og fyrirbyggja notkun ósanngjarnra 

skilmála í neytendasamningum. 90  Nánar verður fjallað um þessa túlkun ECJ á 

réttaráhrifum 1. mgr. 6. gr. og álitaefni varðandi þá túlkun hér síðar í 6. kafla 

ritgerðarinnar. 

 

 

                                                
88  Proposition nr. 1994/95:17 Oskäliga avtalsvillkor m.m. Införlivande med svensk rätt av EG’s 
direktiv om oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden, bls. 54-55. 
89 Proposition nr. 1994/95:17 (n. 88) bls. 55. 
90 Mál C-618/10 Banco Español de Crédito SA v Joaquín C. Camino [2012] ECLI:EU:C:2012:349. 
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4.6.3.2. Skilgreining á ósanngirni 

Í 3. mgr. 36. gr. c eru tilgreind skilyrði þess samningur teljist ósanngjarn. Ekki 

nægjanlegt að hann sé andstæður góðum viðskiptaháttum, sem svarar til krafna 36. 

gr., heldur verður hann einnig að raska verulega jafnvægi milli réttinda og skyldna 

samningsaðila, neytanda í óhag. Er því um strangari skilyrði að ræða en í hinni 

almennu reglu 36. gr. þar sem bæði skilyrðin þarf að uppfylla (frávik frá góðum 

viðskiptaháttum og veruleg röskun á jafnvægi milli aðila).  Í inngangsorðum TÓSN er 

tekið fram að við mat á á því hvort góðir viðskiptahættir hafi verið viðhafðir, beri 

einkum að taka tillit til samningsstöðu aðila, hvort neytandinn hafi verið hvattur til að 

samþykkja skilmálana og hvort varan hafi verið seld eða þjónustan veitt eftir sérstakri 

pöntun neytanda. Atvinnurekandi telst hafa uppfyllt kröfuna um góða viðskiptahætti 

ef hann kemur fram á heiðarlegan og sanngjarnan hátt við neytandann með réttmæta 

hagsmuni hans í huga. 91  Hugsanlega mætti beita ákvæðinu ef um augljósan og 

verulegan mikinn mun væri að ræða milli réttinda og skyldna atvinnurekanda og 

neytanda, eða atvinnurekandi hefði veitt villandi upplýsingar um hvað felist í 

skilmálum samnings eða hvaða skuldbindingar neytandinn sé að gangast undir með 

samningnum.92   

 

  

                                                
91 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 783 – 99. mál, athugasemdir um 4. gr. 
92 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (n. 5) 73. 
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Samanburður á ósanngirnismati – munurinn á  36. gr. og 36. gr. c.93 
  

                                                
93  Þessi samanburðartafla byggist á glærum Daða Ólafssonar hdl. í Samningarétti, námskeiði 
lagadeildar Háskóla Íslands á vorönn 2010. 

36. gr. 
ALLIR SAMNINGAR 
Skilyrði beitingar 36. gr. 
– Ósanngjarnt eða andstætt góðri 
viðskiptavenju að bera samning fyrir sig 
Atriði við mat á ósanngirni: 
– Efni samnings 
– Staða samningsaðila 
– Atvik við samningsgerðina 
– Atvik sem koma síðar til 
 
 
 
 

Réttaráhrif beitingar 36. gr. 
– Ósanngjarnt ákvæði er fellt niður eða því 
breytt. Samningur gildur að öðru leyti. 
– Ósanngjarnt ákvæði er fellt niður eða því 
breytt. Samningi síðan breytt til að fá 
sanngjarna niðurstöðu. 
– Samningur bindandi – en öðrum ákvæðum 
en hinu ósanngjarna er breytt. 
– Samningur er allur felldur úr gildi. 
 
 
 

36. gr. c 
EINGÖNGU NEYTENDASAMNINGAR 
Skilyrði beitingar 36. gr. c 
– Ósanngarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að 
bera samning fyrir sig 
Atriði við mat á ósanngirni: 
– Efni samnings 
– Staða samningsaðila 
– Atvik við samningsgerðina 
– Atvik sem koma síðar til 
– Skilmálar í öðrum samningum sem tengjast 
samningnum 
– Ekki má taka tillit til síðar tilkominna atvika sem 
eru neytandanum í óhag 

Réttaráhrif beitingar 36. gr. c 
a) Almenna reglan 
– Ósanngjarnt ákvæði er fellt niður eða því breytt. 
Samningur gildur að öðru leyti. 
– Ósanngjarnt ákvæði er fellt niður eða því breytt. 
Samningi síðan breytt til að fá sanngjarna 
niðurstöðu. 
– Samningur bindandi – en öðrum ákvæðum en hinu 
ósanngjarna er breytt. 
– Samningur er allur felldur úr gildi. 
b) Viðbótarréttaráhrif ef samningurinn: 
– er andstæður góðum viðskiptaháttum OG 
– raskar til muna jafnvægi milli réttinda og skyldna 
samningsaðila – neytanda í óhag. 
Réttaráhrif slíkra samninga eru að: 
– Samningur SKAL gilda án hins ósanngjarna 
skilmála EF 
– Neytandi krefst þess OG 
– Samningur getur staðið án hins ósanngjarna 
skilmála 
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4.7. Neytendavernd gegn lagavalsákvæðum 
36. gr. d inniheldur ákvæði sem ætlað er að vernda neytendur gegn lagavalsákvæðum 

og byggist ákvæðið á 2. mgr. 6. gr TÓSN en í henni felst að ríki skuli gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að neytandinn sé ekki sviptur þeirri vernd sem 

tilskipunin veitir við að lög lands utan EES séu valin sem gildandi lög fyrir 

samninginn.94 Með lögum nr. 67/2006 var gildissvið 36. gr. d. víkkað út og náði það 

eftir breytinguna til aðildarríkja EES samningsins og Færeyja. Ákvæðið hljóðar svo: 

Ef ákvæði samnings tengist náið landsvæði EES-ríkja þannig að 
samningurinn sé t.d. gerður þar eða einhver samningsaðila búi þar og 
samingsákvæði kveður á um að löggjöf lands utan Evrópska 
efnahagssvæðisins skuli gilda um samninginn skal ákvæðið ekki gilda 
um ósanngjarna samningsskilmála ef neytandinn fær við það lakari vernd 
gegn slíkum skilmálum en samkvæmt viðeigandi löggjöf lands á 
efnahagssvæðinu. Ef ákvæði samnings tengist landsvæði aðildarríkja 
stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyja með 
samsvarandi hætti skal neytandinn eigi njóta lakari verndar en samkvæmt 
löggjöf viðkomandi lands á svæðinu. 
 

Ákvæðinu er ætlað m.a. að vernda neytendur í þeim tilvikum þegar samningsaðilar 

eru ekki í sama landinu, en aukning hefur orðið á slíkri samningsgerð í kjölfar breyttra 

verslunarhátta. Ekki er með ákvæðinu komið í veg fyrir að lagavalsregla sé í 

neytendasamningum, heldur að koma í veg fyrir ákveðnar óheppilegar afleiðingar 

slíks vals. Reglan felur þannig í sér neikvæða lagavalsreglu í þeim skilningi að 

ákvæði um lagaval er aðeins bindandi ef þau innihalda jafngóða eða betri réttarvernd í 

þágu neytanda. 95  Markmið ákvæðisins er að sporna við óæskilegu lagavali í 

samningum atvinnurekenda við neytendur. Sú löggjöf sem um var samin við kaupin 

er öllu jafnan gild, veiti hún neytanda jafngóðan eða betri rétt. Það þýðir til dæmis að 

ef neytandi sem er staðsettur á Íslandi pantar vöru utan lögsögu tilskipunar ráðsins, 

gildir þarlend löggjöf nema hún veiti neytandanum lakari vernd.96  

4.8. Eftirlit 
Í athugasemdum frumvarps þess er varð að lögum nr. 14/1995, er fjallað um að 

Samkeppniseftirlitið fari með eftirlit með ákvæðum laganna en eðli málsins 

samkvæmt var ekki mögulegt að setja slík eftirlitsákvæði í samningalögin sem eru 

almenn lög og ekki undir eftirliti opinberrar eftirlitsstofnunar. Þó var ráðgert í 

                                                
94 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 783 – 99. mál, athugasemdir um 5. gr. 
95 sama heimild. 
96 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (n. 5) 76. 
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frumvarpinu að eftirlit væri mögulega hægt að framkvæma á grundvelli þágildandi 

ákvæða samkeppnislaga nr. 8/1993.97 Árið 2005 voru umrædd ákvæði laga nr. 8/1993 

felld brott en samsvarandi ákvæði er varða eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum 

voru færð í lög nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 

markaðarins. Eftirlit með lögunum var einnig fært frá Samkeppnisstofnun, sem lögð 

var niður, og eftirlit vegna viðskiptahátta gagnvart neytendum var fært til 

nýstofnaðrar Neytendastofu, sbr. lög nr. 62/2005.98  

 Með bréfi sínu í janúar 2009 lýsti viðskiptaráðuneytið yfir eftirlitshlutverki 

Neytendastofu og segir: „Ráðuneytið vill því hér með staðfesta að Neytendastofa 

hefur eftirlitsskyldum að gegna með öllum samningsskilmálum í neytendasamningum 

hér á landi skv. ákvæðum laga nr. 57/2005 og lögum nr. 7/1936, með síðari 

breytingum.“ Í kjölfarið ógilti Neytendastofa í ákvörðun sinni nr. 25/2009 tiltekið 

ákvæði bílasamnings sem hún taldi innihalda ósanngjarna samningsskilmála og því í 

andstöðu við réttindi neytenda samkvæmt TÓSN eins og tilskipunin var innleidd í 36. 

gr. a–d samningalaga. Hins vegar felldi Áfrýjunarnefnd neytendamála framangreinda 

niðurstöðu Neytendastofu úr gildi í máli nr. 15/2009. Komst áfrýjunarnefndin að 

þeirri niðurstöðu að Neytendastofa hefði ekki heimild til að byggja ákvörðun sína á 

ákvæðum samningalaga nr. 7/1936. Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar byggðist á 

lögmætisreglunni og því að viðhlítandi lagastoð hefði skort, enda samkeppnislög nr. 

8/1993 fallin úr gildi og engin ákvæði í samningalögum nr. 7/1936 sem fela 

Neytendastofu það eftirlit sem ráðgert er með TÓSN. Af framangreindu má ráða að 

tilskipunin er í raun ekki innleidd hér á landi með fullnægjandi hætti og virðist enginn 

hafa í raun eftirlit með ósanngjörnum samningsskilmálum í neytendasamningum.99 

  

                                                
97 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 783 – 99. mál, athugasemdir, inngangur. 
98 „Neytendavernd á fjármálamarkaði – Skýrsla nefndar” (n. 20) 58. 
99 sama heimild. 
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5. Hlutverk Evrópudómstólsins 

5.1. Margþætt eðli evrópsks neytenda- og samningaréttar 
5.1.1. Inngangur 

Sérhvert nútíma réttarkerfi sem tekur til einkaréttarlegra viðskipta manna þarf að 

takast á við það meginvandamál hvernig skuli samræma tvenns konar reglur. Annars 

vegar þær reglur sem ætlað er að auðvelda viðskipti manna með því að gefa þeim 

frelsi til að ganga sjálfviljugir til samninga og hins vegar reglur sem ætlað er að 

vernda berskjaldaða neytendur gegn þeim áhættum sem fylgt geta viðskiptum á 

frjálsum markaði. Á hinum sameinaða innri markaði ESB bætist að auki við þetta 

vandamál sú staðreynd að evrópskur samningaréttur er margþættur í eðli sínu, þ.e.  

auk löggjafar ESB á þessu sviði geta einnig komið til skoðunar þjóðréttarlegir 

samningar og innanlandsréttur einstakra aðildarríkja. 100  Þetta margþætta samspil 

evrópsks samningaréttar takmarkar jafnframt hlutverk Evrópudómstólsins101 í þeim 

ágreiningsmálum sem varða TÓSN.  

5.1.2. Mismunandi hlutverk og samspil ECJ og landsdómstóla 

Í máli C-237/02 Freiburger Kommunalbauten lýsir ECJ framangreindum 

takmörkunum sínum og  segir að hlutverk ECJ sé að skýra og túlka hin „almennu 

viðmið“ (e. general criteria) tilskipunarinnar sem koma til skoðunar við mat á því 

hvort skilmáli telst ósanngjarn, en það sé á valdi landsdómstóla að meta – í ljósi allra 

aðstæðna viðkomandi máls102 – hvort skilmáli viðkomandi neytendasamnings sé í 

raun ósanngjarn: 

Dómstólnum (ECJ) er heimilt að skýra og túlka hin almennu viðmið í 
löggjöf ESB í því skyni að afmarka hugtakið ósanngjarn skilmáli. Hins 
vegar ætti dómstóllinn ekki að beita þessum almennu viðmiðum á 
einstaka skilmála, þeir verða að skoðast í ljósi þeirra sérstöku aðstæðna 
sem til staðar voru í viðkomandi máli.103 
 

Þetta samspil ECJ og landsdómstóla leiðir af þeirri staðreynd að einkaréttarlegum 

samskiptum einstaklinga og lögaðila er að verulegu leyti stjórnað af innanlandsrétti. 

Það getur leitt til þess að samskonar samningsskilmáli getur haft mismunandi 

réttaráhrif í ólíkum réttarkerfum og því nauðsynlegt að taka tillit til innanlandsréttar 
                                                
100 H. G. Beale (ritstj.), Cases, materials and text on contract law (2nd ed., Hart Pub 2010), Common 
law of Europe casebooks series 4. 
101 Hér eftir „ECJ“. 
102 Mál C-237/02 Freiburger Kommunalbauten [2004] ECR I-03403, mgr. 19. 
103 sama heimild, mgr. 22. 
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við mat á því hvort skilmáli telst ósanngjarn. 104  Þessi „verkaskipting“ ECJ og 

landsdómstóla byggir að meginstefnu til á ákvæði 267. gr. Sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins105, sem felur ECJ lögsögu til þess að kveða upp forúrskurð í 

málum sem varða túlkun á sáttmálum ESB og í málum sem varða réttmæti og túlkun 

ákvarðana stofnana Evrópusambandins.106 Heimild ECJ nær aðeins til túlkunar á þeim 

reglum ESB-réttar sem óljósar þykja í hverju máli fyrir sig, en ekki til þess að gefa 

bein fyrirmæli um sönnunaratriði eða fyrirmæli um hvernig dómstóll aðildarríkis skuli 

beita réttarreglu í tilteknu máli.107  

5.1.3. Reglusetningarhlutverk Evrópudómstólsins 

Þrátt fyrir takmarkanir á inngripi ECJ í innanlandsrétt aðildarríkjanna, má segja að 

dómstóllinn gegni ákveðnu reglusetningarhlutverki (e. regulatory role) með tvenns 

konar hætti. Annars vegar með því að hafa áhrif á hegðun aðila á markaði með því að 

túlka og þróa með úrlausnum sínum – að beiðni landsdómstóla – „samevrópskar“ 

viðmiðunarreglur sem landsdómstólar geta beitt á ýmsar tegundir skilmála við 

sanngirnismat sitt. Fram til þessa hafa meðal annars komið til skoðunar ECJ skilmálar 

um lögsögu tiltekins dómstóls, skilmálar um óhófleg viðurlög, ógegnsæir skilmálar 

um einhliða verðhækkanir og skilmálar sem skerða verulega réttarstöðu neytanda. 

Hins vegar leiðir reglusetningarhlutverk ECJ af reglu 19. gr. TFEU, sem leggur þá 

skyldu á aðildarríkin að veita fullnægjandi úrræði til að tryggja skilvirka réttarvernd á 

þeim sviðum sem falla undir löggjöf ESB. Þannig leiðir þróun í réttarframkvæmd ECJ 

jafnframt til þróunar innanlandsréttar aðildarríkjanna.108 Dómaframkvæmd ECJ er því 

mikilvæg til að öðlast skilning á umfangi og takmörkunum hins almenna 

sanngirnismats sem skal fara fram samkvæmt TÓSN og jafnframt til að skýra þær 

kröfur sem eru gerðar til landsdómstóla til að tryggja þau réttindi sem neytendum eru 

veitt á grundvelli tilskipunarinnar.109  

  

                                                
104  Mál C-237/02 Freiburger Kommunalbauten [2004] ECR I-03403, álit AG Geelhoed, mgr. 30. 
105 Hér eftir „TFEU“ 
106 Consolidated versions  of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the 
European Union  [2012] OJ C326/47, 267. gr. 
107 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (n. 16) 1012. 
108  Oliver Gerstenberg, „Constitutional Reasoning in Private Law: The Role of the CJEU in 
Adjudicating Unfair Terms in Consumer Contracts: Constitutional Reasoning in Private Law“ 
(september 2015) 21 (5) European Law Journal 599, 602 <doi:10.1111/eulj.12121>. 
109  M. Elvira Méndez-Pinedo, „Iceland: Indexation of Credit and the Fairness Test in European 
Consumer Law“ (mars 2015) 38 (1) Journal of Consumer Policy 61, 71 <doi:10.1007/s10603-014-
9277-x>. 
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5.2. Almennt um sanngirnismat og afleiðingar ósanngirni 
Varðandi þá skilmála sem ekki eru sérstaklega umsamdir gerir TÓSN ráð fyrir að 

neytandi sé almennt í „veikari samningsstöðu gagnvart atvinnurekanda“ og því er 

tilskipuninni „ætlað að stilla af þetta ójafnvægi og koma á raunverulegu jafnvægi 

milli réttinda og skyldna samningsaðila“110 með því að fyrirskipa að ósanngjarnir 

skilmálar bindi ekki neytandann, sbr. 1. mgr. 6. gr. Til að aðstoða landsdómstóla við 

að ákvarða hvort tiltekinn skilmáli sé ósanngjarn, inniheldur viðauki við tilskipunina 

skrá, leiðbeinandi en ekki tæmandi, yfir 17 tegundir samningsskilmála sem gætu talist 

ósanngjarnir, sbr. 3. mgr. 3. gr. Til að ná til þeirra skilmála sem þessi skrá tilgreinir 

ekki, þarf að fara fram ákveðið sanngirnismat skv. 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar. 

Ákvæðið tiltekur á tvenn skilyrði sem bæði þurfa að vera uppfyllt til að skilmáli teljist 

ósanngjarn: 1) skilmáli veldur umtalsverðu ójafnvægi réttinda og skyldna 

samningsaðila neytanda til tjóns og 2) skilmáli er andstæður góðri viðskiptavenju. 

 Tilskipunin hefur einnig að geyma ákveðna skýrleika- og túlkunarreglu í 5. gr. 

en samkvæmt henni skulu skilmálar vera orðaðir á skýru og skiljanlegu máli og ef 

vafi er um túlkun gildir sá skilningur sem neytandanum er í hag. 

 Þrenns konar takmarkanir eru á banni við ósanngjörnum skilmálum: 1) Það 

nær ekki til skilmála sem hafa sérstaklega verið umsamdir, sbr. 1. mgr. 3. gr.; 2) það 

nær ekki til skilgreiningar á aðalefni samningsins né samræmis milli verðs og vara 

eða þjónustu og greiðslu fyrir hana, sbr. 2. mgr. 4. gr.; og 3) það nær ekki til samn-

ingsskilmála sem endurspegla lög og bindandi stjórnsýsluákvæði, sbr. 2. mgr. 1. gr. 

 Samkvæmt framangreindu eru ýmsir þættir sem koma til skoðunar áður en hið 

raunverulega sanngirnismat getur farið fram. Til glöggvunar má líta til flæðiritsins hér 

á næstu blaðsíðu þar sem þessir þættir eru settir fram á myndrænan hátt. 

  

                                                
110 Sameinuð mál C-240/98 til C-244/98 Océano Grupo Editorial and Salvat Editores [2000] I-4941. 
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Tilskipun 93/13/EBE – flæðirit.111 

 

 
 

5.3. Umfang og takmörk sanngirnismatsins – dómaframkvæmd ECJ 

5.3.1. Inngangur 

Samkvæmt tilskipuninni eru skilyrði ósanngirni byggð á mjög matskenndum 

hugtökum eins og góðir viðskiptahættir og umtalsvert ójafnvægi. Í tímans rás hefur 

dómaframkvæmd ECJ skýrt og túlkað þessi matskenndu hugtök og veitt dómstólum 

aðildarríkjanna leiðbeinandi viðmið sem sanngirnismat þeirra skal byggja á. Þar sem 

eðli vöru eða þjónustu hlýtur að hafa áhrif á mat á sanngirni112, verður umfjöllun um 

                                                
111 Byggt á flæðiriti á bls. 18 í leiðbeiningarbæklingi breska samkeppnis- og markaðseftirlitsins: CMA, 
„Unfair Contract tems guidance – Guidance on the unfair terms provisions in the Consumer Rights Act 
2015“ <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/450410/Unfair_ 
Terms_Explained.pdf> skoðað 8. mars 2016. 
112 Tilskipun ráðsins nr. 93/13/EBE, 18. mgr. aðfararorða. 
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dómaframkvæmd ECJ í þessum kafla flokkuð eftir þeim tegundum skilmála sem 

einna helst hafa komið til skoðunar ECJ. 

5.3.2. Skilmálar um lögsögu tiltekins dómstóls  

Í máli Océano Grupo113 var slíkur skilmáli talinn fela í sér þá þversögn, að „neytandi 

væri gert skylt samkvæmt ákvæðinu að koma fyrir dómstól annars staðar en þar sem 

hann væri búsettur, til þess eins að færa rök fyrir því að sá skilmáli sem skuldbatt 

hann til þess væri ósanngjarn“.114 ECJ taldi í málinu að slíkur skilmáli falli undir q-lið 

1. gr. viðauka með TÓSN þar sem hann hefði að markmiði eða þau áhrif að útiloka 

eða hindra rétt neytanda til að sækja mál fyrir dómstólum eða nýta sér önnur 

réttarúrræði. 

5.3.3. Skilmálar sem leggja óhófleg viðurlög á neytanda 

Í máli Pohotovost 115  hafði fatlaður neytandi með 370 evrur í mánaðarlegan 

framfærslulífeyri gert lánasamning við fjármálastofnunina Pohotovost að upphæð 633 

evrur. Á grundvelli aðfararhæfs gerðardóms, leitaði Pohotovost eftir fullnustu á 3.467 

evrum. Í lánasamningnum var skilmáli um dráttarvexti vegna greiðsludráttar sem 

jafngiltu 91,25% ársvöxtum. Þessir vextir stönguðust á við ákvæði landslaga sem 

takmörkuðu refsiviðurlög í einkamálum við grunnvexti Seðlabanka Evrópu – sem 

voru 9% á þessum tíma. Jafnframt var í samningi aðila gerðardómsákvæði þar sem 

neytandanum var óheimilt að velja sér málflutningsmann nema hann greiddi 

samningsbundin viðurlög.  

 Í stað þess að túlka ósanngirnishugtakið með almennum hætti, lagði ECJ 

áherslu á að við sanngirnismat landsdómstóla séu dregnir fram þeir þættir sem 

mikilvægastir eru í hverju máli fyrir sig. ECJ taldi að við mat á því hvort óhæfileg 

viðurlög séu lögð á neytanda, yrðu dómstólar að leggja til grundvallar eðli þeirra 

viðskipta sem samningurinn snýst um og allar aðstæður á þeim tíma sem 

samningurinn var gerður, sbr. 4. gr. tilskipunarinnar. Ef niðurstaða þess mats er að 

skilmáli telst ósanngjarn, skal dómstóllinn beita viðeigandi landslögum til að tryggja 

að neytandi sé ekki bundinn af slíkum skilmála.116 

                                                
113 Sameinuð mál C-240/98 til C-244/98 Océano Grupo Editorial and Salvat Editores [2000] I-4941. 
114 sama heimild, álit AG Saggio , mgr. 24. 
115 Mál C-76/10 Pohotovost s.r.o. v Iveta Korckovská [2010] ECR I-11557. 
116 sama heimild. 
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 Í máli Aziz,117 skýrir og túlkar ECJ nánar hin matskenndu skilyrði ósanngirni.  

Málið varðaði þrenns konar skilmála í fasteignaveðtryggðum lánasamningi neytanda 

við spánska fjármálastofnun. Um var að ræða: 

 1) gjaldfellingarákvæði sem heimilaði lánveitanda að gjaldfella allt lánið 

sjálfkrafa, þótt einungis ein afborgun af 396 færi í vanskil;  

 2) dráttarvaxtaákvæði sem fól í sér að ef kæmi til greiðsludráttar, átti 

neytandinn að greiða 18,75% árlega dráttarvexti af eftirstöðvum höfuðstóls lánsins, án 

nokkurrar áminningar eða tilkynningar af hálfu lánveitanda. 

 3) Ákvæði sem heimilaði lánveitanda að uppreikna einhliða eftirstöðvar 

gjaldfallinnar skuldar og þar með einhliða að skapa mikilvægt skilyrði beinnar 

aðfarargerðar samkvæmt spánskri löggjöf. Löggjöfin veitti neytanda takmarkaðar 

heimildir til mótmæla á fyrri stigum beinna aðfarargerða og gat neytandi t.d. ekki 

borið fyrir sig ósanngjarna samningsskilmála fyrr en í aðskilinni málsmeðferð – þegar 

hugsanlega var búið að gera fjárnám í fasteign hans. 

 ECJ taldi að við mat á því hvort gjaldfellingarákvæðið hafi lagt óhóflegar 

byrðar á neytandann, ætti sanngirnismat landsdómstóla að fara fram í tveimur 

skrefum. Í fyrra skrefinu þyrfti að meta hvort umræddur skilmáli leiði til „umtalsverðs 

ójafnvægis réttinda og skyldna samningsaðila, neytanda í óhag“. Þetta mat skal fara 

fram með „samanburðargreiningu“ (e. comparative analysis) til að ákvarða hvort 

réttarstaða neytandans samkvæmt skilmálanum sé síðri en hann ella nyti samkvæmt 

landslögum ef samningur væri ekki til staðar.118 Í síðara skrefi sanngirnismatsins, í 

ljósi samningafrelsisins og þess að aðilar gætu haft lögmæta hagsmuni af því að haga 

viðskiptum sínum með ákveðnum hætti, yrði að fara fram „víðtæk greining“ (e. 

comprehensive analysis) þar sem landsdómstóll leggur mat á hvort hið umtalsverða 

ójafnvægi sé „réttlætanlegt“ og „uppfylli skilyrðið um  góða viðskiptahætti“.119 Hluti 

þessarar greiningar felst í mati á því hversu mikilvægt gjaldfellingarákvæðið var í 

ljósi viðkomandi samningssambands, hvort vanskil neytanda hafi verið nægjanlega 

mikil í ljósi skilmálans og heildarupphæðar lánsins og hvort gjaldfellingarréttur 

atvinnurekanda byggi á ákvæðum landslaga.120  

                                                
117 Mál C-415/11 Mohamed Aziz v Caixa d´Estalvis de Catalunya [2013] ECLI:EU:C:2013:164. 
118 sama heimild mgr. 68. 
119 sama heimild mgr. 69. 
120 sama heimild mgr. 73. 
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 Varðandi dráttarvaxtaákvæðið, þá taldi ECJ að þar sem slíkt ákvæði gæti 

þjónað lögmætu hlutverki til að hvetja neytanda til að standa í skilum, þá næði e-liður 

1. gr. viðauka tilskipunarinnar ekki sjálfkrafa yfir hann sem skilmála sem hefði þau 

áhrif eða markmið „að krefjast ótilhlýðilega hárra bóta af neytanda sem stendur ekki 

við skuldbindingar sínar.“ Slíkur skilmáli telst eingöngu ósanngjarn ef um er að ræða 

„ótilhlýðilega“ vexti og við mat á því ber landsdómstóli annars vegar að líta til þeirra 

ákvæða landslaga sem myndu taka til sambands aðila ef enginn samningur væri til 

staðar, og hins vegar að bera samningsbundnu vextina við þá lögbundnu til að 

ákvarða hvort hinir fyrrnefndu séu úr hófi  samkvæmt lagahefð viðkomandi ríkis til að 

tryggja þá hagmuni sem í húfi eru. ECJ viðurkennir hér mismunandi lagahefðir og 

tilgang aðildarríkja ESB með dráttarvöxtum og gefur talsvert svigrúm við mat á 

ótilhlýðileika þeirra.121 

 Afleiðingar ákvæðisins sem heimilaði lánveitandanum að uppreikna einhliða 

eftirstöðvar gjaldfallinnar skuldar og krefjast beinnar aðfarargerðar voru að 

neytandinn gat ekki mótmælt kröfu lánveitanda áður en hún var fullnustuð og átti 

þannig á hættu að missa veðið – fasteign fjölskyldunnar. Auk þess að líta til hinna 

almennu viðmiða 3. og 4. gr. tilskipunarinnar, leit ECJ til q-liðar 1. gr. viðauka 

tilskipunarinnar og taldi ákvæðið mögulega útiloka eða hindra rétt neytanda til að 

sækja mál fyrir dómstólum eða nýta sér önnur réttarúrræði. Því skyldi landsdómstóll 

sérstaklega taka til skoðunar við mat sitt hvort og hversu mikið viðeigandi 

samningsskilmáli takmarkar skilvirk réttarúrræði neytanda samanburði við þau 

lögbundnu úrræði sem neytanda stæðu til boða ef samningur væri ekki til staðar.122 

5.3.4. Ógagnsæir og einhliða skilmálar um verðhækkanir 

Í Invitel 123  málinu kom til skoðunar ECJ skilmáli sem fól í sér ófyrirsjáanlegar 

verðhækkanir á þjónustugjöldum. Invitel bauð upp á símaþjónustu í gegnum 

fastlínunet sitt. Í þjónustusamningum fyrirtækisins var staðlaður skilmáli sem 

skuldbatt áskrifendur til að greiða viðbótarkostnað ef þeir greiddu með 

bankamillifærslu. Áskrifendur voru aldrei upplýstir um ástæður fyrir þessum 

viðbótarkostnaði né hvaða aðferðum var beitt til að reikna hann út. ECJ lagði áherslu 

á mikilvægi þess í aðdraganda samningsgerðar að neytendur væru vel upplýstir um 

                                                
121 sama heimild mgr. 86. 
122 sama heimild mgr. 75. 
123  Mál C-472/10 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság v Invitel Távközlési Zrt [2012] ECLI:EU: 
C:2012:242. 
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alla samningsskilmála og afleiðingar þeirra. Jafnvel þótt viðauki tilskipunarinnar væri 

ekki einn og sér nægjanlegur til að ákvarða ósanngirni skilmála, væri hann engu að 

síður „mikilvægur þáttur“ í sanngirnismati landsdómstóla. 124 

 RWE málið125 varðaði einnig skilmála um verðhækkanir á þjónustugjöldum og 

tengdist 2 mgr. 1. gr. TÓSN, en samkvæmt ákvæðinu nær tilskipunin ekki til 

samningsskilmála sem endurspegla lög og bindandi stjórnsýsluákvæði. Í „sérstökum 

samningum“ gasveitufyrirtækisins RWE við einstaka neytendur voru staðlaðir 

skilmálar sem voru að hluta til afrit af ákvæðum landslaga sem heimiluðu 

gasveitendum að ákvarða einhliða breytingar á verði til viðskiptavina án þess að 

tilgreina ástæður, skilyrði eða umfang breytinganna, svo framarlega að tilkynning um 

breytinguna væri send viðskiptavinum og þeim væri frjálst að segja upp samningnum. 

Hins vegar, í ákvæðum landslaganna voru „sérstakir samningar“ við neytendur 

undanskildir þessari heimild gasveitanda. ECJ taldi að atvinnurekendur gætu ekki 

komist undan ákvæðum tilskipunarinnar og sanngirnismati landsdómstóla með því að 

endurpegla í skilmálum sínum ákvæði landslaga sem giltu í raun um aðrar tegundir 

samninga en þeirra sem væru til skoðunar. 126 

 Hvað varðaði verðhækkunarákvæðin sjálf, lagði ECJ áherslu á að um 

„sanngjarnt jafnvægi væri að ræða“. Að einhverju leyti gætu þjónustuaðilar eins og 

gasveitur haft lögmæta hagsmuni af því að geta breytt gjaldskrá sinni í ótímabundnum 

þjónustusamningum. En á móti kemur að rétturinn til einhliða breytinga takmarkast af 

hinum ströngu skilyrðum tilskipunarinnar um gagnsæi og að stundaðir séu góðir 

viðskiptahættir bæði í aðdraganda og eftir samningsgerð. 127  Enn fremur er það 

grundvallaratriði að réttur neytanda til uppsagnar á samningi sé ekki aðeins 

formlegur, heldur að hann geti í raun nýtt sér réttinn í ljósi markaðsaðstæðna. Ef hann 

gæti ekki í raun skipt um þjónustuaðila vegna takmarkaðrar samkeppni á markaðnum, 

væri rétturinn ekki til staðar.128 

                                                
124 sama heimild mgr. 26–27. 
125 Mál C-92/11 RWE Vertrieb AG v Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV [2013] ECLI:EU:C: 
2013:180. 
126 sama heimild mgr. 41. 
127 sama heimild mgr. 47. 
128 sama heimild mgr. 54. 
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5.3.5. Skilmálar sem veita ófullnægjandi eða rangar upplýsingar 

Sá háttur að tilgreina í lánasamningi lægri ársvexti en þeir voru í raun, var í máli 

Pereničová129 talinn veita rangar upplýsingar um heildarkostnað lánsins og yrði að 

flokkast sem villandi viðskiptahættir í skilningi tilskipunar nr. 2005/29/EB  

um óréttmæta viðskiptahætti.130  

 Í máli Pohotovost taldi ECJ að vanræksla lánveitanda á að tilgreina ársvexti í 

almennum ákvæðum lánasamnings gæti verið ákvarðandi þáttur við mat innanlands-

dómstóls á því hvort skilmáli sé orðaður á eðlilegu og skiljanlegu máli samkvæmt 2. 

mgr. 4. gr. TÓSN. 131 

 Í Kásler132 málinu var ágreiningur um sanngirni skilmála fasteignaveðtryggðs 

lánasamnings í erlendri mynt. Um var að ræða lán tekið í svissneskum frönkum 

(CHF) en greitt til lánatakanda í ungverskum gjaldmiðli (forint). Samkvæmt 

skilmálanum var útgreiðsla lánsins umreiknuð í CHF miðað við kaupgengi, en 

mánaðargreiðslur af láninu miðuðust við sölugengi CHF daginn fyrir gjalddaga. 

Hæstiréttur Ungverjalands beindi m.a. þeim spurningum til ECJ hvort skilmáli um 

skiptigengi gjaldmiðils í gengislánasamningi teljist fela í sér skilgreiningu á aðalefni 

samnings eða samræmis milli verðs og vara eða þjónustu og greiðslu fyrir hana og að 

hvaða leyti mætti fullyrða að slíkur skilmáli væri orðaður á eðlilegu, skiljanlegu máli 

svo hann væri undanskilinn sanngirnismati samkvæmt TÓSN? 

 ECJ taldi að ákvæði undantekningarreglu 2. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar bæri 

að skýra þröngt og eingöngu mætti beita henni á skilmála sem tilgreindu 

meginskyldur samningsaðila. 133 Hins vegar væri það eingöngu á valdi innanlands-

dómstóls að ákvarða hvort undantekningarreglan eigi við með hliðsjón af öllum 

aðstæðum á þeim tíma sem samningurinn er gerður.134 Jafnframt taldi ECJ að þótt 

skilmáli teldist fela í sér skilgreiningu á aðalefni samnings, væri hann ekki 

undanþeginn sanngirnismati, nema hann væri orðaður á eðlilegu, skiljanlegu máli. 

Gagnsæi skilmála væri ekki eingöngu hægt að meta útfrá skýru og málfræðilega réttu 

orðalagi, heldur væri mikilvægt að ákvarða hvort skilmálinn væri gagnsær varðandi 

ástæður og reikniaðferðir viðkomandi greiðslufyrirkomulags svo neytandi gæti gert 

                                                
129 Mál C-453/10 Pereničová and Perenič v SOS [2012] ECLI:EU:C:2012:144. 
130 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2005/29/EB um óréttmæta viðskiptahætti. 
131 Mál C-76/10 Pohotovost s.r.o. v Iveta Korckovská [2010] ECR I-11557. 
132 Mál C-26/13 Árpád Kásler, H. K. Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt [2014] ECLI:EU:C:2014:282. 
133 sama heimild mgr. 49. 
134 sama heimild mgr. 45. 
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sér grein fyrir hvaða efnahagslegu afleiðingar skilmálinn hefði í för með sér fyrir 

hann.135   

5.3.6. Skilmálar sem, vegna ákvæða innanlandslaga, leiða til verulegrar skerðingar á 
réttarstöðu neytenda 

Álvarez136 málið fjallaði meðal annars um skilmála sem hliðraði ýmsum skyldum, 

sem landslög lögðu á seljanda fasteignar, yfir á kaupanda með þeim rökum að verð 

fasteignarinnar tæki mið af þessum skyldum kaupanda. ECJ taldi að mat á því hvort 

skilmálinn ylli umtalsverðu ójafnvægi réttinda og skyldna samningsaðila, sbr. 3. gr. 

TÓSN, væri ekki takmarkað við efnahagslega greiningu og samanburð á þeim 

verðmætum sem skiptu um hendur samkvæmt skilmálanum, heldur gæti umtalsvert 

ójafnvægi milli samningsaðila verið afleiðing þess eins að skilmáli takmarki verulega 

þá réttarstöðu sem neytanda hefði samkvæmt landslögum ef skilmálinn kæmi ekki 

til.137 

5.4. Úrræði til að tryggja skilvirka réttarvernd – dómaframkvæmd ECJ 

5.4.1. Inngangur 

Regla 19. gr. TFEU leggur þá skyldu á aðildarríkin að leggja til fullnægjandi úrræði 

til að tryggja skilvirka réttarvernd á þeim sviðum sem falla undir löggjöf ESB. 

Samkvæmt 6. gr. TÓSN skulu aðildarríkin mæla fyrir um að ósanngjarnir skilmálar 

séu samkvæmt landslögum ekki bindandi fyrir neytandann og samkvæmt 1. mgr. 7. 

gr. eru aðildarríkin skuldbundin til að tryggja, í þágu neytenda og samkeppnisaðila, að 

árangursríkar leiðir séu til staðar til að hindra notkun ósanngjarnra skilmála í 

neytendasamningum. Í þessum kafla verður fjallað um hvernig Evrópudómstóllinn 

hefur túlkað og skýrt framangreindar skyldur aðildarríkjanna til að tryggja neytendum 

skilvirka réttarvernd.  

5.4.2. Skylda landsdómstóla til að meta að eigin frumkvæði ósanngirni skilmála sem 
takmarka skilvirka réttarvernd 

Rök ECJ fyrir valdheimildum landsdómstóla til að rannsaka að eigin frumkvæði 

ósanngirni tiltekinna tegunda skilmála komu upphaflega fram árið 2000 í máli 

Océano,138 sem varðaði ósanngirni skilmála um lögsögu tiltekins dómstóls, sbr. kafla 

5.3.2. hér að framan. ECJ taldi að það væri andstætt markmiðum 6. gr. TÓSN að 

                                                
135 sama heimild mgr. 73. 
136 Mál C-226/12 Constructora Principado SA v José I. Menéndez Álvarez [2013] ECLI:EU:C:2014:10. 
137 sama heimild mgr. 28–29. 
138 Sameinuð mál C-240/98 til C-244/98 Océano Grupo Editorial and Salvat Editores [2000] I-4941. 
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ætlast til þess að neytandi sjálfur bæri fyrir sig ósanngirni slíks skilmála. Vanþekking 

hans á réttarstöðu sinni eða of hár lögfræðikostnaður miðað við þá hagsmuni sem í 

húfi væru, gæti aftrað neytanda frá því að mótmæla skuldbindingargildi skilmálans. 

Þess vegna væri aðeins hægt að tryggja neytanda árangursríka réttarvernd með því að 

viðurkenna vald landsdómstóla til að taka til skoðunar að eigin frumkvæði ósanngirni 

slíks skilmála.139 Í lok rökstuðnings síns tekur ECJ fram að landsdómstólum sé skylt, 

þegar þeir beita landslögum, að túlka ákvæði þeirra til samræmis við tilgang og 

markmið tilskipunarinnar – óháð því hvort viðkomandi lög tóku gildi fyrir eða eftir 

gildistöku tilskipunarinnar.140  

 Í máli Cofidis taldi ECJ að frönsk löggjöf, sem kvað á um 2ja ára biðtíma þar 

til dómstólar gætu vikið til hliðar ósanngjörnum skilmála skilmála, hefði takmarkandi 

áhrif á þá árangursríku réttarvernd neytenda sem áskilin væri í ákvæðum 6. og 7. gr. 

tilskipunarinnar. Landslög gætu ekki takmarkað það vald dómstóla sem leiðir beint af 

Evrópurétti, þar sem markmið þess valds væri að tryggja neytendum skilvirk 

réttarúrræði. 141  

 Frumkvæðisskylda dómstóla til að taka til skoðunar ósanngjarna skilmála er 

frekar skýrð í máli Pénzügyi Lizing, 142 sem varðaði lánasamning. ECJ taldi að þó 

aðeins væri grunur um að skilmáli væri ósanngjarn sé landsdómstóli skylt að eigin 

frumkvæði að leggja mat á það. Fyrst yrði dómstóllinn að skoða hvort sá skilmáli sem 

ágreiningur er um falli undir ákvæði tilskipunarinnar. Ef sú er raunin, skal 

dómstóllinn meta ósanngirni skilmálans. ECJ leiðir þessa frumkvæðisskyldu af þeim 

kröfum 6. gr. tilskipunarinnar að ósanngjarn skilmáli skuli ekki samkvæmt 

landslögum vera bindandi fyrir neytanda.  

 Í máli Pohotovost143 voru tilskipanir 87/102/EBE um neytendalán144 og TÓSN 

að einhverju leyti túlkaðar saman. Ein af þeim spurningum sem bornar voru upp í 

málinu var svohljóðandi: 

Hefur það úrslitaáhrif að veita neytanda upplýsingar um árlega 
hlutfallstölu kostnaðar í prósentum og er hægt að túlka það svo að honum 
hafi ekki verið veittar upplýsingar um framangreint ef upplýsingarnar eru 
ekki settar fram á skýru og skiljanlegu máli? Má skilja umfang þeirrar 

                                                
139 sama heimild mgr. 26. 
140 sama heimild mgr. 32. 
141 Mál C-473/00 Cofidis A v Jean-Louis Fredout [2002] ECR I-10875. 
142 Mál C-137/08 VB Pénzügyi Lízing Zrt. v Ferenc Schneider [2010] ECR I-10847. 
143 Mál C-76/10 Pohotovost s.r.o. v Iveta Korckovská [2010] ECR I-11557. 
144 Tilskipun 87/102/EBE um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi 
neytendalán. 
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verndar sem felst í tilskipun 93/13/EBE þannig að fjárhæð geti talist 
ósanngjarn samningsskilmáli að því leyti sem fjárhæð er ekki sett fram á 
skýru og skiljanlegu máli? 
 

 Í málinu áréttaði ECJ markmið og tilgang TÓSN, vísaði í eigin fordæmi og taldi að 

þegar um er að ræða einhliða samda samningsskilmála þar sem neytandi sé í veikari 

stöðu, sé það ófrávíkjanleg skylda landsdómstóls að skoða samningsskilmálana með 

tilliti til markmiða tilskipunarinnar og til þess að jafna stöðu aðila.145 Um er að ræða 

jákvæða athöfn án atbeina málsaðila og skal dómurinn framkvæma þessa skoðun að 

eigin frumkvæði. Þessi skylda sé nauðsynleg til þess að markmiðum 6. gr. TÓSN sé 

náð og komið sé í veg fyrir að neytendur verði bundnir af ósanngjörnum einhliða 

sömdum samningsskilmálum og til þess að stuðla að því að atvinnurekendur setji 

síður slíka skilmála í samninga sína. ECJ telur að 6. gr. tilskipunarinnar sé svo 

mikilvæg að hún verði að landsrétti að teljast til ófrávíkjanlegra meginreglna. 146  

5.4.3. Skylda aðildarríkja til að hindra að hægt sé að fara í kringum ákvæði 
tilskipunarinnar 

Camino 147  málið varðaði ákvæði spánskra laga sem miðaði að því að tryggja 

lánveitendum auðveldari (hraðari) fullnustu krafna sinna heldur en þeir ættu annars 

kost á samkvæmt venjulegum málsmeðferðarreglum. Lánveitendum var eingöngu 

skylt að sýna fram á að krafan væri fyrir hendi, en ekki að tilgreina skýrlega 

vanskilavexti, fjölda gjalddaga eða hvaða samningsbundnu vexti krafan bæri. 

Landsdómstólum var skylt að meta eingöngu hvort formleg skilyrði þessarar sérstöku 

málsmeðferðar væru fyrir hendi og ef svo var, áttu þeir að gefa út aðfararheimild án 

frekari rannsóknar á lögmæti kröfunnar. Lántaka var heimilt að mótmæla gildi 

kröfunnar, en það var kostnaðarsamt, tímafrestur til þess var mjög skammur og ef 

krafan var yfir ákveðna upphæð, var honum skylt að fá sér lögmann. 

 ECJ taldi að spánsku málsmeðferðarákvæðin væru andstæð markmiðum 

TÓSN um árangursríka og skilvirka málsmeðferð þar sem lánveitandi gæti, með því 

að velja sér þessa málsmeðferðarleið, farið í kringum þá neytendavernd sem 

tilskipunin á að tryggja, og vegna þeirra takmarkana sem voru á mótmælarétti 

                                                
145 Mál C-240/98–244/98 Océanó Grupo, mgr. 25.–26.; Mál C-168/05 Elisa María Mostaza Claro v 
Centro Móvil Milenium SL [2006] ECR I-10421, mgr. 25.  
146 Mál C-76/10 Pohotovost s.r.o. v Iveta Korckovská [2010] ECR I-11557, mgr. 50. 
147 Mál C-618/10 Banco Español de Crédito SA v Joaquín C. Camino [2012] ECLI:EU:C:2012:349. 
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neytanda væri veruleg hætta væri á að hann nýtti sér ekki þennan rétt sinn vegna 

vanþekkingar og þess kostnaðar sem af því hlytist.148 

 Spánsk málsmeðferðarlög og lögmæti þeirra í ljósi 6. og 7. gr. TÓSN komu 

einnig við sögu í Aziz149 málinu. Lögunum var ætlað að tryggja skilvirka og hraða 

fullnustu veðkrafna með sérstakri, einfaldaðri málsmeðferð og var lántaka ekki 

heimilt á fyrri stigum að mótmæla á grundvelli þess að skilmáli veðtryggðs 

lánssamnings væri ósanngjarn. Þótt hægt væri í sérstakri, aðskilinni málsmeðferð að 

bera fyrir sig ósanngirni, hafði landsdómstóll ekki heimild til að fresta fullnustu 

veðkröfunnar. Spánsk löggjöf takmarkaði þannig rétt neytanda til þess að koma í veg 

fyrir nauðungarsölu heimili fjölskyldunnar, og eftir útburð, hafði hann ekki möguleika 

á að endurheimta eignarhald á fasteigninni og lagaleg vernd hans var takmörkuð við 

skaðabætur.150 ECJ taldi að spánsk löggjöf græfi undan þeirri neytendavernd sem 

TÓSN var ætlað að tryggja. Ekki aðeins vegna þess að neytandinn var í raun 

varnarlaus gegn útburði og óafturkræfri nauðungarsölu á fasteign fjölskyldunnar, 

heldur einnig vegna þess að lánveitandi gæti, með því að velja sér þessa 

málsmeðferðarleið, farið í kringum þá neytendavernd sem tilskipunin á að tryggja.151 

 Í kjölfar Aziz málsins var spánskri löggjöf breytt og lántaka (neytanda) veitt 

heimild til að mótmæla ósanngirni skilmála lánasamnings þegar á frumstigi 

fullnustuaðgerða. Hins vegar ef landsdómstóll tók til greina mótmæli lántaka, var 

lánveitanda heimilt að áfrýja úrskurðinum, en ef mótmælum neytanda var hafnað, 

voru engin frekari réttarúrræði í boði fyrir hann. Í Sánchez Morcillo152 málinu taldi 

ECJ að slík löggjöf stefndi markmiðum TÓSN í hættu og að það ójafnvægi sem fælist 

í mismunandi réttarfarsúrræðum atvinnurekanda og neytanda, yki enn fremur það 

ójafnvægi sem tilskipunin gerði gerði ráð fyrir að þegar væri til staðar milli aðila 

neytendasamninga (hvað varðar þekkingu og stöðu við samningsgerð). 

5.4.4. Öllum skilmálum sama atvinnurekanda vikið til hliðar 

Í Invitel153  málinu styrkti ECJ frekar fyrirbyggjandi áhrif154 (e. deterrent effect) 1. 

mgr. 6. gr. tilskipunarinnar með því viðurkenna að mögulegt væri að víkja til hliðar 

                                                
148 sama heimild mgr. 54. 
149 Mál C-415/11 Mohamed Aziz v Caixa d´Estalvis de Catalunya [2013] ECLI:EU:C:2013:164. 
150 sama heimild, álit AG Kolbott. 
151 sama heimild, mgr. 57–62. 
152 Mál C-169/14 Sánchez Morcillo and Abril García v Banco Bilbao [2014] ECLI:EU:C:2014:2099. 
153 Mál C-472/10 Nemzeti Fogyasztóvédelmi v Invitel  [2012] ECLI:EU: C:2012:242. 
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öllum ósanngjörnum skilmálum í samningum sama atvinnurekanda. ECJ lagði 

blessun sína yfir ungverska löggjöf sem heimilaði hópmálsókn neytenda og kvað á 

um heimild til að víkja til hliðar í heild sinni, og til framtíðar, samskonar 

ósanngjörnum skilmálum úr öllum samningum sama atvinnurekanda. ECJ taldi að 

þessi löggjöf væri í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar þar sem aðildarríkjum væri 

skylt að tryggja að til séu réttar og árangursríkar leiðir til að hindra notkun 

ósanngjarnra skilmála. Meðal þessara leiða er, samkvæmt 2. mgr. 7. gr. 

tilskipunarinnar, að gera einstaklingum og samtökum með réttmæta hagsmuni 

samkvæmt landslögum til að vernda neytendur, mögulegt að leita til dómstóla til að 

ákvarða hvort skilmálar sem ætlaðir eru til almennrar notkunar séu ósanngjarnir og til 

að hindra áframhaldandi notkun þeirra.155  

5.4.5. Afleiðingar þess að skilmáli telst ósanngjarn  

Samkvæmt 6. gr. TÓSN, er aðildarríkjum skylt að tryggja samkvæmt landslögum 

sínum að ósanngjarnir skilmálar bindi ekki neytendur og að samningurinn verði áfram 

bindandi fyrir samningsaðila ef hann getur haldið gildi sínu án ósanngjörnu 

skilmálanna. 

 Í Camino156 málinu taldi ECJ að landsdómstóli væri ekki heimilt að breyta 

ósanngjörnum skilmála um vanskilavexti. Skilvirk innleiðing markmiða TÓSN 

krefðist þess að landsdómstólar vikju ósanngjörnum skilmálum algjörlega til hliðar 

sem óskuldbindandi fyrir neytendur, svo framarlega að samningurinn geti haldið gildi 

sínu án hinna ósanngjörnu skilmála. ECJ lagði áherslu á að ef landsdómstólum væri 

heimilt að breyta slíkum skilmála í stað þess að víkja honum til hliðar, myndi það 

hvetja tækifærisinnaða atvinnurekendur til að taka áhættu með notkun ósanngjarnra 

skilmála: „seljendur vöru og þjónustu myndu freistast til að nota slíka skilmála í þeirri 

vitneskju að jafnvel þótt skilmálarnir yrðu taldir ósanngjarnir, gæti þeim verið breytt 

þannig að hagsmunir seljandanna yrðu tryggðir“.157 

                                                                                                                                      
154  Þau fyrirbyggjandi áhrif að atvinnurekendur myndu síður nota ósanngjarna skilmála í 
staðalsamningum sínum ef hætta væri á því að slíkum skilmálum yrði vikið til hliðar sem 
óskuldbindandi fyrir neytendur.  
155 Mál C-472/10 Nemzeti Fogyasztóvédelmi v Invitel  [2012] ECLI:EU:C: 2012:242, mgr. 36. 
156 Mál C-618/10 Banco Español de Crédito v Joaquín C. Camino [2012] ECLI:EU:C:2012:349. 
157 sama heimild, mgr. 69. Þessi afstaða ECJ kom einnig fram í máli C- 488/11 Asbeek Brusse and da 
Man Garabito v Jahani BV [2013] ECLI:EU:C:2013:341.  
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 Við mat á því hvort samningur geti haldið gildi sínu án hinna ósanngjörnu 

skilmála, beindi ECJ þeim tilmælum til landsdómstóla í máli Pereničová,158 að skoða 

ákvæði 1. mgr. 6. gr. í því ljósi þess markmiðs TÓSN að „endurstilla“ jafnvægið í 

skuldbindandi samningum atvinnurekanda og neytenda, ekki að ógilda alla samninga 

sem innihalda ósanngjarna skilmála, þótt ógilding gæti þjónað betur hagsmunum 

neytanda í ákveðnum tilvikum. Hins vegar gæti innanlandslöggjöf veitt dómstólum 

heimild til ógildingar samnings í heild ef það tryggði neytendum betri vernd.159 

 Í Kásler 160  málinu, sem áður hefur verið nefnt, var uppi ágreiningur um 

sanngirni skilmála fasteignaveðtryggðs gengislánasamnings. Ein af þeim spurningum 

sem Hæstiréttur Ungverjalands beindi til ECJ var að ef samningur getur ekki haldi 

gildi sínu eftir að ósanngjörnum skilmála hefur verið vikið til hliðar, er landsdómstóli 

þá heimilt að skipta út ósanngjarna skilmálanum fyrir annan skilmála byggðan á 

ákvæðum landslaga? ECJ taldi að landsdómstóli væri það heimilt. Slíkt væri í 

samræmi við þann tilgang TÓSN að koma á jafnvægi milli réttinda og skyldna 

samningsaðila. Ef landsdómstóli væri slíkt ekki heimilt yrði lánasamningur ógildur í 

heild sinni og það gæti haft verulegar óhagstæðar fjárhagslegar afleiðingar í för með 

sér fyrir neytanda, þar sem hægt væri að krefja hann í einu lagi um eftirstöðvar 

lánsins.161  

 Athygli vekur að misræmis virðist gæta í framangreindum málum varðandi 

túlkun og skýringu ECJ á tilgangi TÓSN. Í Camino málinu er lögð áhersla á að 

skilvirk innleiðing markmiða TÓSN krefðist þess að landsdómstólar vikju 

ósanngjörnum skilmálum algjörlega til hliðar sem óskuldbindandi fyrir neytendur, 

svo framarlega að samningurinn geti haldið gildi sínu án hinna ósanngjörnu skilmála. 

Hins vegar í málum Pereničová og Kásler virðist meira tillit vera tekið til 

einkaréttarlegs sambands samningsaðila og þann tilgang TÓSN að koma á jafnvægi 

milli skyldna og réttinda samningsaðila og því væri heimilt að skipta út 

ósanngjörnum skilmálum fyrir annan skilmála byggðan á ákvæðum landslaga. Í kafla 

6.3 verður nánar fjallað um þetta í tengslum við réttaráhrif TÓSN og 36. gr. c 

samningalaga.   

  

                                                
158 Mál C-453/10 Pereničová and Perenič v SOS [2012] ECLI:EU:C:2012:144. 
159 sama heimild mgr. 31–33. 
160 Mál C-26/13 Á. Kásler, Hajnalka K. Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt [2014] ECLI:EU:C:2014:282. 
161 sama heimild mgr. 83–84. 
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6. Áhrif tilskipunar 93/13/EBE á íslenskan rétt 

6.1. Inngangur 
Í eftirfarandi umfjöllun verður reynt að leita svara við því hvaða áhrif neytenda-

ákvæði tilskipunarinnar hafa á íslenskan samningarétt. Fjallað verður um hvernig ECJ 

hefur skýrt og túlkað ákvæði tilskipunarinnar, annars vegar varðandi umfang og 

takmörk sanngirnismats innlendra dómstóla og hins vegar, í ljósi nýlegra úrlausna 

ECJ, hvaða skyldur tilskipunin leggur á dómstóla til að tryggja neytendum 

árangursríka réttarvernd ef um ósanngjarnan skilmála er að ræða. Jafnframt verður 

skoðað hvernig íslenskir dómstólar hafa beitt reglum neytendaákvæða 36. a–d og lagt 

mat á það hvort innlend dómaframkvæmd samrýmist úrlausnum ECJ. 

6.2. Áhrif TÓSN á sanngirnismat íslenskra dómstóla 

6.2.1.  Á valdi landsdómstóls að meta hvort skilmáli sé ósanngjarn 

Í 5. kafla var fjallað um hvernig úrlausnir ECJ hafa skýrt umfang og takmarkanir hins 

almenna sanngirnismats sem skal fara fram samkvæmt TÓSN, ásamt því að skýra þær 

kröfur sem eru gerðar til landsdómstóla til að tryggja þau réttindi sem neytendum eru 

veitt á grundvelli tilskipunarinnar.  

 Þar sem einkaréttarlegum samskiptum einstaklinga og lögaðila er að verulegu 

leyti stjórnað af innanlandsrétti, takmarkast heimild ECJ samkvæmt 267. gr. TFEU 

við að skýra og túlka hin almennu viðmið sem koma til skoðunar við mat á því hvort 

skilmáli telst ósanngjarn. Hins vegar er það á valdi landsdómstóla að meta – í ljósi 

allra aðstæðna viðkomandi máls – hvort skilmáli viðkomandi neytendasamnings sé í 

raun ósanngjarn. 162 Það getur leitt til þess, í ljósi mismunandi lagahefða aðildarríkja 

ESB,163 að samskonar samningsskilmáli getur haft mismunandi réttaráhrif í ólíkum 

réttarkerfum og því nauðsynlegt að taka tillit til innanlandsréttar við mat á því hvort 

skilmáli telst ósanngjarn.164 

6.2.2. Norræn lagahefð fyrir beitingu almennrar ógildingarreglu 

Eins og fyrr hefur verið nefnt, krafðist innleiðing tilskipunar 93/12/EBE ákveðinna 

breytinga á íslenskri og norænni löggjöf. Við innleiðingu tilskipunarinnar hafði hin 

almenna ógildingarregla samningalaganna verið til staðar á norðurlöndunum í 10 ár 

                                                
162 Mál C-237/02 Freiburger Kommunalbauten [2004] ECR I-03403. 
163 Mál C-415/11 M. Aziz v Caixa d´Estalvis de Catalunya [2013] ECLI:EU:C:2013:164, mgr. 86. 
164 Mál C-237/02 Freiburger Kommunalbauten [2004] ECR I-03403, álit AG Geelhoed, mgr. 30. 
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og hefð var komin fyrir beitingu hennar. Öll norðurlöndin komust að þeirri niðurstöðu 

að hin víðtæka, almenna ógildingarregla 36. gr. endurspeglaði að mestu leyti kröfur 

tilskipunarinnar, en til að uppfylla allar kröfurnar var nokkrum ákvæðum bætt við sem 

tóku til tiltekinna óumsaminna skilmála í neytendasamningum. Noregur, Danmörk og 

Ísland innleiddu þessi ákvæði í samningalög sín, Svíþjóð settu sérlög um 

neytendasamninga og Finnland innleiddu ákvæðin í neytendaverndarlög sín. 165 

Viðauki tilskipunarinnar, sem inniheldur lista yfir þá skilmála sem að jafnaði myndu 

teljast ósanngjarnir, var ekki með beinum hætti innleiddur í löggjöf 

norðurlandaþjóðanna. Í máli Commision v Sweden166 taldi ECJ að sá háttur að vísa í 

viðaukann í undirbúningsgögnum löggjafans væri nægjanlegt í ljósi þeirrar réttar-

hefðar þjóðanna að viðurkenna slík undirbúningsgögn sem mikilvæga réttarheimild. 

 Þær reglur tilskipunarinnar sem norðurlandaþjóðirnar töldu sig þurfa að 

innleiða sérstaklega voru:  

 1) Regla um að í vafamálum skuli samningur vera túlkaður neytanda í hag 

 (regla sem var þegar viðurkennd í norrænni dómaframkvæmd). 

 2) Regla um að þegar ósanngirni samnings var metin skyldi ekki taka tillit til 

 atriða sem komu til eftir samningsgerð, neytanda í óhag (regla sem gengur 

 lengra en ákvæði tilskipunarinnar sem gera ekki kröfu um að tillit sé tekið til 

 atvika eftir samningsgerð). 

 3) Regla sem kveður á um að til þess að samningur teljist ósanngjarn þarf hann 

 bæði að stríða gegn góðum viðskiptaháttum og raska til muna jafnvægi milli 

 réttinda og skyldna samningsaðila, neytanda í óhag (regla sem er í raun 

 ósveigjanlegri en almenna ógildingarákvæðið þar sem bæði skilyrðin þarf að 

 uppfylla svo samningur teljist ósanngjarn). 

 4) Regla um að ef skilmáli telst ósanngjarn, getur neytandi krafist þess að 

 samningurinn standi að öðru leyti án breytinga (regla sem er ósveigjanlegri en 

 almenna ógildingarákvæðið sem gefur kost á að breyta eða víkja til hliðar 

 öðrum skilmálum viðkomandi samnings en hinum ósanngjörnu).167 

  

                                                
165 Hans Fredrik Marthinussen, „Unfair Contract Terms“ í Javier Plaza Penadés og Luz M. Martínez 
Velencoso (ritstj.), European Perspectives on the Common European Sales Law, 4 (Springer 
International Publishing 2015) 93. 
166 Mál C-478/99 Commision v Sweden [2002] ECR I-04147. 
167 Hans Fredrik Marthinussen, „Unfair Contract Terms” (n. 165) 101. 
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Hvað varðar fyrstu þrjár reglurnar sem taka til þátta sem liggja til grundvallar 

sanngirnismati innlendra dómstóla, er erfitt að sjá að þær hafi nokkurt sjálfstætt gildi 

umfram hina víðtæku, almennu ógildingarreglu 36. gr. samningalaga. Reglurnar eru 

talsvert flóknar og tormeltar168 og jafnframt er vafamál hvort þær feli í raun í sér 

auknar hagsbætur fyrir neytendur þar sem ekki er alltaf gefið að allir ósanngjarnir 

neytendasamningar séu staðlaðir samningar þar sem bæði er hallað er á neytandann 

og atvinnurekandinn hegðar sér andstætt góðum viðskiptaháttum. 169  

 Eftir innleiðingu tilskipunarinnar er erfitt að sjá einhverja breytingu á því 

hvernig norrænir dómstólar meta ósanngirni skilmála í neytendasamningum. 

Neytendur vísa enn til 36. gr. og dómstólar virðast ekki skoða eða meta að eigin 

frumkvæði hvort þeir skilmálar sem ágreiningur er um falli undir ákvæði 

tilskipunarinnar eins og landsdómstólum ber að gera samkvæmt úrlausnum ECJ.170 Í 

riti sínu, Avtaler, rannsakar norski fræðimaðurinn Johan Giertsen norska dómafram-

kvæmd og finnur ekki neitt tilvik þar sem reglur tilskipunarinnar hafa haft sjálfstætt 

gildi og ráðið úrslitum í viðkomandi máli.171 Ástæður þess má líklega rekja til þess að 

sú vernd sem 36. gr. veitir neytendum er að minnsta kosti jafnmikil og má leiða af 

reglum tilskipunarinnar ásamt því að norrænir lögmenn kjósa frekar að beita hinu 

kunnuga ákvæði 36. gr.172 

 Í Røeggen málinu,173 kemur fram sýn Hæstaréttar Noregs á gildi TÓSN, en 

málið varðaði viðskipti neytanda og fjármálafyrirtækis um tiltekna áhættusama 

fjármálagerninga. Hæstiréttur Noregs taldi að ákvæði tilskipunarinnar ásamt 37. gr. 

norsku samningalaganna (samsvarandi ákvæði og 36. gr. a–d íslensku samninga-

laganna) hefðu ekki sjálfstætt gildi í málinu þar sem ákvæðin fælu í sér strangara 

sanngirnismat og takmarkaðri neytendavernd en leiddi af ákvæði 36. gr. Í forsendum 

dómsins segir: „Þegar löggjafinn innleiddi ákvæði tilskipunarinnar í 37. gr. 

samningalaganna, var ætlunin ekki að veita leiðbeiningar um annars konar 

sanngirnismat en það sem leiðir af 36. gr.“ Jafnframt taldi Hæstiréttur að gildi 

tilskipunarinnar felist einkum í því að sérstök áhersla skuli lögð á vernd neytenda í 

viðskiptum við atvinnurekendur og sú áhersla verði að endurspeglast í sanngirnismati 
                                                
168 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (n. 5) 73. 
169 Matthías G. Pálsson, „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“ 57 (3) 
Úlfljótur 405, 408. 
170 Hans Fredrik Marthinussen, „Unfair Contract Terms” (n. 165) 101. 
171 Johan Giertsen, Avtaler (2. útg., Universitetsforlaget 2012) 216–217. 
172 Hans Fredrik Marthinussen, „Unfair Contract Terms” (n. 165) 102. 
173 Rt. 2013, 388. 
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dómstóla. Í Røeggen málinu lagði Hæstiréttur áherslu á í sanngirnismati sínu að 

neytandinn stóð hallari fæti í viðskiptum sínum við fjármálastofnunina og vék 

samningi aðila til hliðar sem ósanngjörnum á grundvelli 36. gr.174 

6.2.3. Íslensk dómaframkvæmd 

Líkt og hjá öðrum norðurlandaþjóðum, virðast neytendaverndarákvæði 

tilskipunarinnar og 36. gr. a–d samningalaga hafa óveruleg sjálfstæð áhrif á 

sanngirnismat íslenskra dómstóla og enn hefur ekki fallið hæstaréttardómur þar sem 

ákvæðin réðu úrslitum. Dómstólar virðast frekar vilja beita 36. gr. líkt og sjá má í 

eftirfarandi dómum: 

 Hrd. 4. desember 1997 í máli nr. 152/1997. 175  Teppaverslun lánaði 

einstaklingi (neytanda) tvö austurlensk teppi og undirritaði hann yfirlýsingu um að 

hafa fengið vörur að láni og var einnig lánstíminn tilgreindur. Yfirheiti skjalsins var 

„heimlán“ og var ritað við hliðina „Athugið að 12 dögum eftir heimlán eru komin á 

viðskipti án afsláttar.“ Eftir 12 daga tímamarkið var teppunum skilað. Neytandinn 

vísaði til m.a. 36. gr. og 36. gr. a–c samningalaga og taldi sig ekki bundinn við kaupin 

þar sem ákvæði skilmálans hafi verið einhliða sett af versluninni, ekki sérstaklega 

kynnt honum, auk þess að vera bæði ósanngjarnt og andstætt viðskiptavenju. 

Hæstiréttur taldi að skilmálinn hefði verið settur upp með svo áberandi hætti að hann 

ætti ekki að dyljast neinum þeim er undirritaði skjalið. Ekki hefði verið sannað að 

skilmálinn væri frábrugðinn samningsskilmálum sem tíðkuðust í sambærilegum 

viðskiptum. Hæstiréttur taldi því að bindandi samningur hefði komist á og að 

samningsskilmálinn væri ekki ósanngjarn í skilningi 36. gr. og 36. gr. c samningalaga. 

    Hrd. 18. desember 2003 í máli nr. 297/2003.176 Í málinu krafðist neytandi þess 

að undanþáguákvæði vátryggingarskilmála, sem giltu um slysatryggingu hans hjá 

tryggingarfélagi, skyldi vikið til hliðar á grundvelli 36. gr. og 36. gr. a-c laga nr. 

7/1936. Var talið að neytandanum hafi mátt vera kunnugt um að skilmálar 

vátryggingarinnar hefðu að geyma undanþáguákvæði líkt og venja væri með staðlaða 

samningsskilmála vátryggingar og það hefði staðið neytandanum næst að kynna sér 

efni skilmála þeirrar tryggingar sem hann valdi sér. Vísað var til meginreglu íslensks 

réttar þess efnis að aðilum vátryggingarsamnings sé frjálst að semja um efni hans, en 

                                                
174 Geir Woxholth, Avtalerett (Gyldendal juridisk 2014) <https://www.ark.no/ark/e-boker/Woxholth-
Geir-Avtalerett-9788205457201#.VwU2QGNan3w> skoðað 6. apríl 2016. 
175 Árni Björn Birgisson g. Akta ehf., Hrd. 4. desember 1997 í máli nr. 152/1997. 
176 Tryggingamiðstöðin g. Róbert Atla Clausen, Hrd. 18. desember 2003 í máli nr. 297/2003. 
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samkvæmt henni væri vátryggjanda almennt heimilt með ákvæði í samningi að 

takmarka þá áhættu, sem hann tekur að sér með vátryggingu. Slík undanþáguákvæði, 

sem eru samhljóða og jafnvel víðtækari en það sem hér var um að ræða, voru talin 

hafa verið til staðar um nokkurt skeið í vátryggingarskilmálum á hérlendum markaði, 

svo og annars staðar á Norðurlöndum. Undanþáguákvæðið þótti skýrt og uppfylla þær 

kröfur sem gerðar eru til staðlaðra samningsskilmála að því leyti. Ekki var því fallist á 

að ákvæði 36. gr. og 36. gr. a–d samningalaga ættu við og kröfum neytandans var 

hafnað. 

 Hrd. 7. desember 2006 í máli nr. 290/2006.177 Byggingarfélag hafði mörg 

íbúðahús í smíðum og hafði tiltekin fasteignasalan milligöngu um sölu þeirra. Hinn 7. 

júní 2004 gerði einstaklingur (neytandi) kauptilboð í eina af íbúðum 

byggingarfélagsins og var tilboðið samþykkt. Hinn 27. júlí 2004 var undirritaður nýr 

kaupsamningur milli aðila þar sem bætt hafði verið við sérstöku ákvæði um að allar 

greiðslur samkvæmt kaupsamningnum væru vísitölutryggðar sem fól í sér hækkun 

kaupverðs frá fyrri samningi. Ekki lá fyrir í málinu að kaupandanum hefði verið gerð 

fullnægjandi grein fyrir því að fyrrgreint ákvæði myndi hafa svo mikil áhrif á 

kaupverðið. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að „þegar litið sé til efni umþrætts 

samnings, stöðu samningsaðila og atvika við samningsgerð verði, með vísan til 36. gr. 

samningalaga, að víkja til hliðar umræddri greiðsluskuldbindingu á grundvelli vísitölu 

sem kaupsamningur aðila frá 27. júlí 2004 hljóðaði á um.“  Var byggingarfélagið því 

dæmt til að gefa út afsal fyrir fasteigninni. 

 Athygli vekur í þessu máli að svo virðist að kaupandinn hafi einungis borið 

fyrir sig 3. mgr. 36. gr. c samningalaga og var ekki fallist á ógildingu á grundvelli 

þess ákvæðis í héraðsdómi. Hæstiréttur byggir ógildingu ákvæðisins hins vegar 

eingöngu á hinu almenna ákvæði 36. gr. án þess að rökstyðja það sérstaklega. 

  

                                                
177 Edda Hrafnsdóttir g. Bygginarfélaginu Hyrnu ehf., Hrd. 7. desember 2006 í máli nr. 290/2006. 
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6.3. Réttaráhrif tilskipunar 93/13/EBE 
6.3.1. Hin „ófrávíkjanlega meginregla“ 1. mgr. 6. gr. TÓSN 

Hvað varðar réttaráhrif þess að skilmáli telst vera ósanngjarn í skilningi 3. gr. 

tilskipunarinnar, virðast kröfur TÓSN við fyrstu sýn vera nokkuð skýrar hvað varðar 

skyldur aðildarríkja ESB til að tryggja neytendum árangursríka réttarvernd og ber 

ríkjunum skv. 1. mgr. 6. gr. að mæla fyrir um að ósanngjarnir skilmálar séu 

samkvæmt landslögum ekki bindandi fyrir neytandann og að samningurinn verði 

áfram bindandi fyrir samningsaðila ef hann getur haldið gildi sínu að öðru leyti án 

réttmætu skilmálanna. Ákvæðið vekur þó upp ýmsar spurningar. Hversu langt þurfa 

aðildarríkin að ganga til að tryggja þessi réttaráhrif? Hvaða reglur samkvæmt 

landslögum eru heimilar? Að hvaða marki skal skilmáli ekki vera bindandi? Hvað 

varðar íslenskan og norrænan rétt sérstaklega – takmarkar ákvæðið þau víðtæku 

úrræði sem landsdómstólar hafa skv. 36. gr. samningalaga til að breyta samningi eða 

víkja honum til hliðar í heild eða hluta? 

 Ljóst er að 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar mælir fyrir um réttaráhrif þess að 

skilmáli neytendasamnings telst vera ósanngjarn. Óljósara er hins vegar hvað það 

þýðir að ósanngjarn skilmáli sé ekki bindandi fyrir neytandann. Tilskipunum 

Evrópusambandsins er ætlað að vera bindandi hvað varðar markmið þeirra, sbr. 288. 

gr. TFEU, og því ber að skýra ákvæði TÓSN fremur í ljósi tilgangs og markmiða 

ákvæðanna er heldur en að einblína eingöngu á orðanna hljóðan. Samkvæmt 6. mgr. 

aðfararorða tilskipunarinnar er talið nauðsynlegt að innleiða tilteknar reglur til að 

greiða fyrir stofnun innri markaðar og tryggja rétt neytenda. Dómaframkvæmd ECJ er 

mikilvæg til að öðlast nánari skilning á þeim kröfum sem eru gerðar til landsdómstóla 

til að tryggja þau réttaráhrif sem neytendum eru tryggð á grundvelli 

tilskipunarinnar.178 Rétt er því að rannsaka nánar hvernig ECJ hefur túlkað og skýrt 

ákvæði 1. mgr. 6. gr. TÓSN.  

6.3.2.  Ákvæði 1. mgr. 6. gr. TÓSN og túlkun ECJ 

Árið 2000 staðfesti ECJ í máli Océano að landsdómstólum væri skylt að eigin 

frumkvæði að meta ósanngirni skilmála því einn megintilgangur tilskipunarinnar væri 

að koma í veg fyrir að neytandi væri bundinn af ósanngjörnum skilmála.179 Þessi 

                                                
178 M. Elvira Méndez-Pinedo, „Iceland” (n. 109) 71. 
179 Sameinuð mál C-240/98 til C-244/98 Océano Grupo Editorial and Salvat Editores [2000] I-4941, 
mgr. 28. 
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afstaða ECJ var síðar staðfest í málum Cofidis180 og Mostaza Claro181 án þess að 

skýra nánar hvað felst í þeim réttaráhrifum sem leiddu af 1. mgr. 6. gr. 

tilskipunarinnar. 

 Í máli Asturcom taldi ECJ það á valdi landsdómstóls að ákveða, á grundvelli 

landslaga, réttaráhrif þess að skilmáli sé ósanngjarn, svo framarlega að skilmálinn 

verði ekki bindandi fyrir neytandann.182 Í málum Photovost183 og Pereničová and 

Perenič 184 og Invitel185 staðfesti ECJ að landsdómstóll yrði að leita allra leiða sem 

færar væru samkvæmt landslögum til að tryggja að neytandi verði ekki bundinn af 

ósanngjörnum skilmála. ECJ taldi í Invitel að markmið þeirrar kröfu tilskipunarinnar 

að ósanngjarn skilmáli skuli ekki vera bindandi fyrir neytanda væri að koma á 

jafnvægi milli réttinda og skyldna  samningsaðila.186  

 ECJ hefur ítrekað lagt áherslu á það í úrlausnum sínum að neytendur standi 

ávallt verr að vígi hvað varðar þekkingu og stöðu við samningagerð heldur en 

atvinnurekendur og að markmið 1. mgr. 6. gr. og 7. gr. tilskipunarinnar sé að 

„endurstilla“ jafnvægið milli samningsaðila með því að koma veg fyrir að neytendur 

verði bundnir af ósanngjörnum einhliða sömdum samningsskilmálum. Þessi 

réttaráhrif leiði til þess að atvinnurekendur setji síður slíka skilmála í samninga sína. 

187  ECJ telur að 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar sé svo mikilvæg að hún verði að 

landsrétti að teljast til ófrávíkjanlegra meginreglna.188 

 Til að draga saman framangreint má segja að tilskipunin hafi þann tilgang að 

auka samþættingu innri markaðar evrópska efnahagssvæðisins með neytendavernd að 

markmiði. ECJ telur það á valdi landsdómstóla skv. 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar að 

ákvarða lagalegar afleiðingar þess að skilmáli telst vera ósanngjarn, svo framarlega að 

skilmálinn sé ekki bindandi fyrir neytanda. Jafnframt hefur ECJ lagt áherslu á 

mikilvægi þess að útrýma ósanngjörnum skilmálum úr neytendasamningum í þeim 

tilgangi að koma á jafnvægi milli samningsaðila. 

                                                
180 Mál C-473/00 Cofidis A v Jean-Louis Fredout [2002] ECR I-10875, mgr. 32. 
181 Mál C-168/05 Elisa Maria Mostaza Claro v Centro Móvil Milenium [2006] ECR I-10421, mgr. 7. 
182 Mál C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones [2009] ECR I-09579, mgr. 58. 
183 Mál C-76/10 Pohotovost s.r.o. v Iveta Korckovská [2010] ECR I-11557, mgr. 62. 
184 Mál C-453/10 Pereničová and Perenič v SOS [2012] ECLI:EU:C:2012:144, mgr. 30 
185 Mál C-472/10 Nemzeti Fogyasztóvédelmi v Invitel [2012] ECLI:EU:C:2012:242, mgr. 34. 
186 sama heimild. 
187 Sjá t.d. mál C-168/05 Elisa M. M. Claro v Centro Móvil Milenium [2006] ECR I-10421, mgr. 36. 
188 Mál C-76/10 Pohotovost s.r.o. v Iveta Korckovská [2010] ECR I-11557, mgr. 50. 
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6.3.3. Camino málið 

Þegar Camino málið189 kom til úrlausnar ECJ, var enn óljóst til hvers konar aðgerða 

landsdómstóll gat gripið til á grundvelli landslaga til þess að uppfylla þær skyldur sem 

leiða mátti af ákvæði 1.  mgr. 6. gr. tilskipunarinnar. Málið varðaði samning um lán 

að upphæð 30.000 evrur milli lánveitandans, spánska bankans Banco Español de 

Crédito SA og neytandans Joaquín Calderón Camino. Nafnvextir lánsins voru 7,95%, 

árleg hlutfallstala kostnaðar var 8,89% og dráttarvextir vegna vanskila voru 29%. 

Vegna vanskila neytandans Camino, leitaði lánveitandinn til landsdómstóls og 

krafðist fullnustu kröfunnar auk dráttarvaxta. Með vísan í ósanngirni ógilti 

landsdómstóllinn skilmálann um dráttarvextina og ákvarðaði þess í stað 19% 

dráttarvexti. Við áfrýjun málsins var óskað eftir forúrskurði ECJ. Ein af þeim 

spurningum sem vísað var til ECJ var hvort spánsk löggjöf sem heimilaði breytingar á 

ósanngörnum skilmála væri í samræmi við þær kröfur sem 1. mgr. 6. gr. TÓSN gerir 

um að ósanngjarn skilmáli skuli ekki vera bindandi samkvæmt landslögum. 

 Spánska löggjöfin sem til skoðunar kom, 1. mgr. 83. gr. reglugerðar nr. 

1/2007,190 kvað á um að ósanngjarn skilmáli skuli lýstur ógildur. Landsdómstóll hafði 

hins vegar víðtæka heimild til að breyta samningi með tilliti til réttinda og skyldna 

aðila og með hliðsjón af afleiðingum þess að skilmáli var ógildur. Í málinu hafði 

spánski dómstóllinn ógilt dráttarvaxtaákvæðið og nýtt sér breytingavald sitt til að 

ákvarða nýja og lægri dráttarvexti. 

 Í úrlausn sinni, byrjar ECJ á því að endurorða spurningu landsdómstólsins 

þannig að álitaefnið væri í raun hvort regla 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar útilokaði 

landslöggjöf (líkt og 83. gr. reglugerðar 1/2007) sem heimilar landsdómstóli að breyta 

innihaldi ósanngjarns skilmála. ECJ ítrekaði að það væri á valdi landsdómstóla 

aðildarríkja að leita allra leiða sem landlöggjöf heimilaði til að tryggja að neytandi 

verði ekki bundinn af ósanngjörnum skilmála.191 Skýrt væri hins vegar samkvæmt 

orðalagi 6. gr. að ekki væri heimilt að breyta innihaldi ósanngjarns skilmála.192 

 ECJ taldi jafnframt að ef landsdómstóll hefði möguleika á að breyta 

ósanngjörnum skilmála myndu atvinnurekendur freistast til að nota áfram slíka 

                                                
189 Mál C-618/10 Banco Español de Crédito SA v Joaquín C. Camino [2012] ECLI:EU:C:2012:349. 
190 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes comple-
mentarias, BOE No 287 of 30 November 2007. 
191 Mál C-618/10 Banco Español de Crédito SA v Joaquín C. Camino (n. 189), mgr. 63. 
192 sama heimild, mgr. 65. 
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skilmála þar sem þeir vissu að jafnvel þótt skilmáli yrði talinn ósanngjarn yrði honum 

aðeins breytt en ekki ógiltur.193  Í niðurstöðu ECJ segir:  

Með vísan í framangreint, er ekki hægt að túlka 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 
93/13/EBE þannig að landsdómstóli sé heimilt, í þeim tilfellum sem 
skilmáli neytendasamnings er talinn ósanngjarn, að breyta innihaldi 
skilmálans í stað þess að hreinlega að víkja til hliðar þeim skyldum sem 
skilmálinn leggur á neytandann.194 

 

 Með öðrum orðum, 1. mgr. 6. gr. heimilar ekki landsdómstólum að breyta 

innihaldi ósanngjarns skilmála í samningum neytenda og atvinnurekanda og ákvæðið 

útilokar löggjöf aðildarríkis sem kveður á um slíka breytingu líkt og 83. gr. hinnar 

spánsku reglugerðar nr. 1/2007. 

  Með úrlausn sinni í Camino málinu skýrði ECJ nánar hvaða aðgerðir 

landsdómstóls eru samrýmanlegar 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar. Það virðist vera 

nokkuð skýrt að löggjöf sem kveður á um breytingar á innihaldi ósanngjarnra 

skilmála samrýmist ekki markmiðum tilskipunarinnar. Ýmsum álitaefnum var þó enn 

ósvarað. Í Camino málinu var ljóst að samningurinn gat haldið gildi sínu án hins 

ósanngjarna skilmála – til hvaða ráða er þá hægt að grípa til að tryggja neytendavernd 

ef samningur getur ekki gilt áfram og ógildingin leggur óhóflegar byrðar á 

neytandann? Camino málið vakti einnig upp spurningar í tengslum við íslenskan og 

norrænan samningarétt, sérstaklega hvað varðar 36. gr. og 36. gr. c samningalaga. 

6.3.4. Réttaráhrif TÓSN og 36. gr. samningalaganna 

Réttaráhrif þess að samningur telst vera ósanngjarn eða andstæður góðri viðskipta-

venju samkvæmt 36. gr. samningalaga er að samningi eða samningsskilmála má 

„víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta.“ Samkvæmt þessu geta réttaráhrifin 

verið margvísleg og í frumvarpi því er innleiddi almennu ógildingarregluna í 

íslenskan rétt, eru talin upp dæmi um möguleg áhrif þess að samningur telst 

ósanngjarn: 

1 . Samningurinn yrði metinn gildur í heild. Hinu ósanngjarna ákvæði 
yrði á hinn bóginn breytt (t.d. hækkað eða lækkað endurgjald) eða það 
fellt brott (t.d. ákvæði um ósanngjarna ábyrgðartakmörkun).  
2 . Samningurinn er bindandi sem slíkur, en ákvæði það, sem stríðir gegn 
reglunum, er fellt brott og öðrum ákvæðum breytt til þess að sanngjörn 
niðurstaða fáist.  

                                                
193 sama heimild, mgr. 69. 
194 sama heimld, mgr. 71. 
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3 . Samningurinn er bindandi sem slíkur. Öðrum ákvæðum hans en því, 
sem stríðir helst gegn reglunni, er breytt þannig að í heild fari 
samningurinn ekki í bága við regluna og sanngjörn niðurstaða fæst.  
4 . Samningurinn er í heild sinni felldur úr gildi.195  

 

Eins og fjallað var um í kafla 4.6.3. hér að framan túlkuðu norrænir lögspekingar 

orðalag 1. mgr. 6. gr. um að ósanngjarn skilmáli verði ekki bindandi þannig að það 

feli í sér að ósanngjarn skilmáli skuli ekki vera bindandi hvað varðar efnislegt 

innihald hans. Sú túlkun gefur dómstólum möguleika til að víkja skilmálanum til 

hliðar í heild eða hluta, eða breyta innihaldi skilmálans svo hann verði eftir 

breytinguna sanngjarn fyrir báða aðila – í raun sömu möguleika og heimilaðir eru skv. 

36. gr. nema að samningurinn skal að kröfu neytanda gilda að öðru leyti án 

breytinganna ef skilmálinn fellur undir gildissvið TÓSN, sbr. 36. gr. c. Var talið að 

það væri í samræmi við markmið tilskipunarinnar að jafna stöðu samningsaðila með 

þessum hætti því ógilding skilmála gæti verið óhagfelld fyrir neytanda í þeim 

tilfellum sem samningur gæti ekki haldið gildi sínu án skilmálans.196 

 Sú spurning vaknar hvort þau réttaráhrif sem áskilin eru skv. 1. mgr. 6. gr. 

TÓSN takmarki framangreint valfrelsi sem íslenskir (og norrænir) dómstólar hafa á 

grundvelli 36. gr. samningalaga og talin voru upp í upphafi þessa kafla.  

 Samkvæmt strangri túlkun á orðanna hljóðan virðist tilskipunin útiloka þann 

möguleika dómstóla að breyta hinu ósanngjarna ákvæði en að láta samning vera að 

öðru leyti gildan, sbr. annan möguleika í dæmi 1 hér að framan. Tilskipunin gerir hins 

vegar ráð fyrir hinum möguleikanum í dæmi 1 – að hinn ósanngjarni skilmáli verði 

felldur á brott, sbr. orðalagið „ekki samkvæmt landlögum bindandi fyrir neytandann“. 

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. skal samningur eingöngu gilda áfram „ef hann getur haldið 

gildi sínu að öðru leyti án ósanngjörnu skilmálanna.“ Af því leiðir að ef hinn 

ósanngjarni skilmáli eða skilmálar mynda slíka þungamiðju í samningi að hann geti 

ekki haldið gildi sínu án skilmálanna þá skal víkja samningnum til hliðar í heild sinni, 

sbr. möguleikann í dæmi 4 hér að framan.  

  Í Camino málinu túlkaði ECJ 1. mgr 6. gr. tilskipunarinnar eftir orðanna hljóðan 

og hafnaði því að landsdómstóli væri heimilt samkvæmt landslögum að breyta 

innihaldi dráttarvaxtaákvæðis sem talið var ósanngjarnt. Jafnframt hafnaði ECJ þeim 

                                                
195 Alþt. 1985-1986, A-deild, þskj. 493 – 260. mál, I. Um 1. málsgrein. 
196  Proposition nr. 1994/95:17 Oskäliga avtalsvillkor m.m. Införlivande med svensk rätt av EG’s 
direktiv om oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden, bls. 54-55. 
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möguleika að víkja samningnum í heild til hliðar þar sem mögulegt var að láta hann 

gilda áfram án skilmálans um dráttarvexti.197 

 Ógildingarreglur 36. gr. og 36. gr. c samningalaga veitir íslenskum dómstólum 

víðtækar heimildir til að breyta ósanngjörnum skilmálum neytendalánasamninga sem 

annarra tegunda neytendasamninga. Slíkar heimildir virðast vera að áliti ECJ, 

andstæðar því markmiði 6. og 7. gr. TÓSN að útrýma notkun ósanngjarnra skilmála. 

Atvinnurekendur myndu freistast til að nota áfram ósanngjarna skilmála ef þeir vissu 

að þeim yrði breytt í meðförum dómstóla.   

 ECJ útlokaði í máli Camino beitingu 83. gr. spánsku reglugerðarinnar nr. 

1/2007. Hvað með 36. gr. samningalaga – ætti að útiloka hana?  

6.3.5. Samanburður á spánsku löggjöfinni og 36. gr. samningalaga 

Samkvæmt 83. gr. reglugerðar 1/2007 er spánskum dómstólum skylt að ógilda 

ósanngjarnan skilmála og víkja honum til hliðar. Sem afleiðingu þess að skilmáli er 

ógildur, kveður ákvæði 83. gr. á um að dómstólar skuli breyta samningnum og þeir 

hafa víðtækar breytingarheimildir til þess að koma á jafnvægi réttinda og skyldna 

aðila svo samningurinn geti haldið gildi sínu áfram. Breytingarnar skulu gerðar í 

samræmi við spánskar venjur, lög og góða viðskiptahætti.  

 Ákvæði 36. gr. samningalaga heimilar landssómstólum að ógilda í heild eða 

hluta eða breyta ósanngjörnum skilmálum, en þeim er það ekki skylt. Þeir hafa 

valfrelsi til að móta endanlega niðurstöðu sem er í góðu jafnvægi fyrir báða 

samningsaðila. Meginmunurinn á spánsku löggjöfinni og 36. gr. samningalaga liggur 

mismunandi aðferðum við að takast á við ósanngjarna skilmála. Samkvæmt spánsku 

löggjöfinni var dómstólum skylt að ógilda ósanngjarnan skilmála og breyta síðan 

samningnum með tilliti til sanngjarnrar skiptingar réttinda og skyldna aðila. Hins 

vegar heimilar 36. gr. íslensku samningalaganna dómstólum beinar breytingar á 

innihaldi ósanngjarns skilmála, án þess að víkja honum fyrst til hliðar, og setja nýjan í 

staðinn líkt og spánska löggjöfin kveður á um. Jafnframt, ef talið er viðeigandi, geta 

dómstólar ógilt ósanngjarna skilmálann án nokkurra breytinga á honum.  

 Þrátt fyrir þennan aðferðafræðilega mun á beitingu framangreindra lagaákvæða, 

fela báðar aðferðir í sér heimildir til að breyta og „stilla af“ ósanngjarna skilmála líkt 

og óheimilt er samkvæmt úrlausn ECJ í Camino málinu. ECJ bendir einnig á það í 73. 

mgr. dómsins að spánska löggjöfin sé einungis dæmi um löggjöf sem er ekki í 
                                                
197 Geir Woxholth, Avtalerett (n. 174), kafli 5.93. 
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samræmi við markmið 6. gr. tilskipunarinnar. Við fyrstu sýn mætti því álíta að 36. gr. 

samningalaga væri ekki í samræmi við 1. mgr. 6. gr. TÓSN. Hins vegar eru sterk rök 

fyrir gagnstæðri niðurstöðu. 

 Í fyrsta lagi, regla 36. gr. er almenn og víðtæk og nær til ýmissa tegunda 

samningssambanda. Túlkun ECJ í Camino málinu nær eingöngu til þeirra skilmála 

neytendasamninga sem falla undir gildissvið tilskipunarinnar; einhliða samdir af 

atvinnurekanda og bæði stríða gegn góðum viðskiptaháttum og raska til mun jafnvægi 

milli réttinda og skyldna aðila. Eingöngu í slíkum tilvikum ber landsdómstólum að 

víkja ósanngörnum skilmála til hliðar og er óheimilt að breyta honum. 

 Í öðru lagi, hefur komið fram sú skoðun ECJ (t.d. í máli Von Colson198) að 

landsdómstólum aðildarríkjanna sé skylt að túlka og beita landslögum að því marki 

sem hægt er til samræmis við viðeigandi reglur ESB, einkum þeim landslögum sem 

innleiða slíkar reglur. Ákvæði 36. gr. gefur augsýnilega dómstólum möguleika á 

túlkun til samræmis við niðurstöðu ECJ í Camino málinu, þ.e. að ógilda ósanngjarnan 

skilmála fremur en að breyta innihaldi hans. 

 Í ljósi framangreinds verður að telja að ákvæði 36. gr. séu ekki andstæð 

markmiðum 1. mgr. 6. gr. TÓSN. Hins vegar, þegar um er að ræða ósanngjarna 

skilmála sem falla undir gildissvið hennar, verður að túlka 36. gr. með tilliti til 

nýlegrar dómaframkvæmdar ECJ og víkja slíkum skilmálum til hliðar ef samningur 

getur haldið gildi sínu án þeirra.  

 Þrátt fyrir þessa niðurstöðu er því ósvarað til hvaða ráða landsdómstólar geta 

gripið eftir að hafa ógilt skilmála neytendasamnings. Mega dómstólar beita 

„fyllingu“, þ.e. skipta ósanngjörnum skilmála út fyrir annan sem er sanngjarn, eða 

telst það einnig vera breyting sem er óheimil skv. TÓSN? 

  

                                                
198 Mál C-14/83 Sabine von Colson ofl.  v Land Nordrhein-Westfalen [1984} ECR I-01891. 
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6.3.6. Fylling  löggerninga 

Af meginreglu samningaréttarins um samningsfrelsi leiðir, að máli skiptir að leiða í 

ljós vilja samningsaðila eða þá tilætlun sem býr að baki yfirlýsingu þeirra ásamt þeim 

hugmyndum eða þess trausts sem yfirlýsingin vekur hjá móttakanda. Þegar samnings-

aðila greinir á um það hvernig skilja á samning, þarf að túlka hann til að leiða í ljós 

sameiginlegan vilja samningsaðila.199 Ýmis túlkunarsjónarmið hafa mótast í norrænni 

réttarframkvæmd og er meðal annars litið til orðalags samnings, forsendna aðila, 

tilgangsins með samningi, samhengis samningsákvæða, atvika við samningsgerð, 

eftirfarandi atvika, endurgjaldsins (t.d. hvor það sé óvenju hátt eða lágt), viðbótar-

ákvæða, hvort samningur er staðlaður og sanngirnissjónarmiða.200 Jafnframt hefur í 

seinni tíð verið talið að í túlkun samnings felist einkum tvennt, annars vegar skýring 

og hins vegar fylling.201  

 Skýring felst í því að slá því föstu hvert sé efni samnings og er ætlað að ákvarða 

efni sannaðra staðreynda.202 Almennt er talið rétt að leggja til grundvallar venjulegt 

málfar eða málnotkun, þótt réttlætanlegt geti verið að taka tillit til fagmáls, einkum ef 

báðir aðilar styðjast við það.203 Ef ekki fæst niðurstaða um skyldur samningsaðila, 

þrátt fyrir leiddar hafi verið sönnur á efni samnings og efni hans verið skýrt, kemur til 

síðara stigsins í túlkunarferlinu, þ.e. fyllingar. Fylling felst í því að ákveða réttaráhrif 

samnings á grundvelli réttarreglna eða réttarheimilda, skráðra sem óskráðra. 204  Á 

fyllingu reynir þegar samningur tekur ekki á tilteknum aðstæðum sem kunna að koma 

upp, m.ö.o. samningurinn felur í sér lagalegt tómarúm, sem fylla verður upp í til að 

leysa úr málinu. Auk þess getur fylling leitt til þess að beitt verði réttarreglum sem 

samningsaðilar höfðu alls ekki haft í huga við samningsgerðina. Má nefna 45. gr. laga 

nr. 50/2000 um lausafjárkaup sem dæmi um réttarreglu sem mögulega gæti fyllt 

samning, en samkvæmt ákvæðinu er dómstólum heimilt að ákvarða sanngjarnt verð á 

söluhlut ef ekki er hægt að leiða kaupverð af samningi. 

 Það má segja að spánska löggjöfin í Camino málinu hafi skyldað dómstólum 

til að beita nokkur konar fyllingu, þ.e. eftir að ógilda skilmálann um dráttarvextina, 

skyldu þeir setja inn í staðinn nýja skilmála með lægri dráttarvöxtum til að ná 

                                                
199 Viðar Már Matthíasson, „Fyrirvarar af hálfu kaupanda við fasteignakaup“ (2001) Líndæla 613, 616. 
200 Geir Woxholth, Avtaleinngåelse, ugyldighet og tolkning (Ad notam Gyldendal 1998), 402-419. 
201 Jan Ramberg og Christina Ramberg, Allmän avtalsrätt (7. uppl, Norstedts juridik 2007) 147-148. 
202 Viðar Már Matthíasson, „Fyrirvarar af hálfu kaupanda við fasteignakaup” (n. 198) 618. 
203 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 7) 52-53. 
204 Viðar Már Matthíasson, „Fyrirvarar af hálfu kaupanda við fasteignakaup” (n. 199) 618-619. 
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sanngjarnri niðurstöðu fyrir aðila á grundvelli spánskra laga, venja og góðra 

viðskiptahátta.   

 Eftir forúrskurð ECJ í Camino málinu vék spánski landsdómstóllinn 

skilmálanum um dráttarvextina til hliðar.205 Landsdómstóllinn benti hins vegar á það 

að lánastofnunin (Banco Español de Crédito SA) gæti höfðað nýtt mál og krafist vaxta 

vegna vangoldinna greiðslna á grundvelli almennra ákvæða landsréttar og sótt þannig 

bætur vegna þess tjóns sem greiðsludrátturinn hafði í för með sér. Ef slíkt væri 

mögulegt þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar og dómaframkvæmd ECJ, 

þá er ekki annað að sjá en þau fyrirbyggjandi áhrif sem tilskipuninni er ætlað að hafa, 

séu marklaus. Atvinnurekendur gætu þá auðveldlega haldið málaferlum áfram í nýju 

dómsmáli og krafist bóta vegna greiðsludráttar eða annarra samningsbrota. Í því 

dómsmáli gætu dómarar mögulega dæmt skuldara til að greiða 19% dráttarvexti, sem 

ekki var mögulegt í fyrra málinu þar sem það var talið jafngilda breytingu á 

ósanngjörnum skilmála. 

 Ef ágreiningur um dráttarvaxtaákvæði kæmi fyrir íslenska dómstóla hafa þeir 

heimildir til að fylla inn í samninginn og ákvarðað dráttarvexti, ef ekki er annað 

tilgreint, samkvæmt ákvæðum III. kafla laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. 

Samkvæmt 2. gr. sömu laga má þó víkja frá ákvæðum laganna til hagsbóta fyrir 

skuldara. Þannig hafa íslenskir dómstólar sveigjanleika til að koma til móts við 

neytandann í slíku máli og vikið ákvæðinu til hliðar en látið látið samninginn standa 

að öðru leyti skv. 36. gr. c., til samræmis við niðurstöðu ECJ í Camino málinu.  

 

6.3.6.1 Kásler málið  

Í Kásler málinu virðist ECJ hafa endurskoðað áhrif Camino dómsins. Málið varðaði 

ágreining um sanngirni skilmála fasteignaveðtryggðs lánasamnings í erlendri mynt. 

Um var að ræða lán tekið í svissneskum frönkum (CHF) en greitt til lánatakanda í 

ungverskum gjaldmiðli (forint). Samkvæmt skilmálum lánsins hafði bankinn heimild 

til að ákveða upphæð mánaðargreiðslna miðað við sölugengi CHF, en útgreiðsla 

lánsins hafði miðast við við kaupgengi. Lántakinn taldi þessa tilhögun ósanngjarna. 

Landsdómstóllinn beindi m.a. þeirri spurningu til ECJ – í ljósi 1. mgr. 6. gr. TÓSN og 

úrlausnar ECJ í Camino málinu – hvort landsdómstóll hefði heimild til að ógilda og 

víkja til hliðar ósanngjarna skilmálanum og fylla síðan upp í samninginn með hliðsjón 

                                                
205 Audencia Provencial de Barcelona: AAP B 7113/2012, nr: 222/2012 
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af reglum landsréttar, þar sem samningurinn gæti ekki haldið gildi sínu á grundvelli 

þeirra skilmála sem eftir stóðu. ECJ komst að þeirri niðurstöðu að við þær aðstæður 

sem uppi voru í málinu, útilokaði tilskipunin ekki að landsdómstólar að ógildi 

ósanngjarna skilmála og fylli í samninginn með ákvæðum landslaga í samræmi við 

meginreglur innlends samningaréttar. 206  ECJ taldi slíka fyllingu með ákvæðum 

landslaga ekki vera ósanngjarna heldur vera þvert á móti til þess fallna að koma á 

nýju jafnvægi milli samningsaðila.207 

 Hinn möguleikinn væri að ógilda samninginn í heild sinni. Það gæti haft í för 

með sér ákaflega slæmar afleiðingar fyrir neytandann þar sem hann gæti komist í 

fjárhagsvandræði við að greiða til baka lánið. ECJ benti á að slíkt myndi frekar refsa 

neytandanum en atvinnurekandanum.208  

 Hér virðist ECJ einkum líta til einkaréttarlegs sambands aðila og afleiðingar 

þess fyrir neytanda að ósanngjörnum skilmála sé vikið til hliðar óbreyttum. Áhersla er 

lögð á að dómstólar komi á jafnvægi milli aðila fremur en að leggja aðaláherslu á það 

langtímamarkmið TÓSN að útrýma ósanngjörnum skilmálum og fyrirbyggjandi áhrif 

þess markmiðs, líkt og ECJ lagði áherslu á í Camino málinu. Sú spurning vaknar 

hvort þessi áhersla á jafnvægi milli aðila og heimildir dómstóla til að fylla upp í 

samninga, sé bundin við þau tilvik þar sem samningur getur ekki haldið gildi sínu án 

hinna ósanngjörnu skilmála og ógilding þeirra hafi óhagstæð áhrif á neytanda. 

Eftirfarandi dómur ECJ varpar að einhverju leyti ljósi á það. 

 

6.3.6.2. Unicaja Banco málið 

Árið 2013 gerðu Spánverjar ýmsar breytingar á neytendaverndarlöggjöf sinni með 

lögum nr. 1/2013209 um aðgerðir m.a. í þágu lántaka fasteignaveðlána. 3. gr. laganna 

bætti nýju ákvæði við hina spánsku löggjöf um veðlán sem kvað á um skyldu 

dómstóla til að sjá til þess að breyta kröfum lánveitenda um fullnustu gjaldfallinna 

húsnæðisveðlána þannig að dráttarvextir í slíkum kröfum færu ekki yfir þrefalda 

almenna vexti. Í sameinuðum málum Unicaja Banco210 ofl. tók ECJ til úrlausnar 

                                                
206 Mál C-26/13 Á. Kásler, H. K. Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt [2014] ECLI:EU:C:2014:282, mgr. 80. 
207 sama heimild, mgr. 81–82. 
208 sama heimild, mgr. 83–84. 
209 Breytingarlög nr. 1/2013 um aðgerðir í þágu skuldara fasteignaveðlána og leigjenda félagslegra 
íbúða  (Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de 
deuda y alquiler social) frá 14 May 2013. 
210 Sameinuð mál C-482/13, C-484/13, C-485/13 og C-487/13 Unicaja Banco SA v José Hidalgo ofl. 
og Caixabank SA v Manuel María Rueda Ledesma ofl [2015] ECLI:EU:C:2015:21, mgr. 26. 
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hvort framangreind landslöggjöf væri samrýmanleg 1. mgr. 6. gr. TÓSN, þar sem hún 

takmarkaði möguleika dómstóla til að víkja til hliðar ósanngjörnum skilmálum.  

 Með vísan í fyrri úrlausnir sínar, áréttaði ECJ þá meginreglu, sem felst í 

orðalagi 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar, að í þeim tilfellum (eins og um var að ræða í 

máli Unicaja Banco) sem skilmálar neytendasamninga teldust ósanngjarnir, væri 

landsdómstólum skylt að víkja þeim til hliðar þannig að þeir bindi ekki neytandann, 

þeim væri ekki heimilt að breyta innihaldi ósanngjarnra skilmála. Að öðru leyti skuli 

samningurinn halda gildi sínu, svo framarlega að það sé mögulegt og í samræmi við 

reglur landsréttar.211 Jafnframt, í ljósi mikilvægi þeirra almannahagsmuna sem felast í 

vernd neytenda sem standa höllum fæti gagnvart atvinnurekendum, er lands-

dómstólum skylt samkvæmt 7. gr. tilskipunarinnar að tryggja réttar og árangursríkar 

leiðir til að hindra notkun ósanngjarnra skilmála í neytendasamningum. Ef 

landsdómstólar hefðu vald til að breyta innihaldi slíkra skilmála, myndi slíkt vald 

stefna langtímamarkmiði 7. gr. í hættu og atvinnurekendur myndu freistast til 

áframhaldandi notkunar ósanngjarnra skilmála.212 Á grundvelli þessara sjónarmiða 

taldi ECJ að 1. mgr. 6. gr. TÓSN útiloki reglur landsréttar sem heimilar dómstólum að 

breyta innihaldi ósanngjarns skilmála.213 

 ECJ fjallar síðan um möguleika landsdómstóla til að skipta út ósanngjörnum 

skilmálum fyrir skilmála byggðum á ákvæðum landslaga og viðurkennir þann 

möguleika svo framarlega að slík fylling sé í samræmi við 6. gr. tilskipunarinnar og 

komi á nýju jafnvægi milli réttinda og skyldna aðila. Sá möguleiki er að jafnaði 

takmarkaður við þau tilfelli þar sem ógilding ósanngjarnra skilmála leiddi til þess að 

ógilda yrði samninginn í heild sinni með neikvæðum afleiðingum fyrir neytanda.214 

 Í máli Unicaja Banco var staðan hins vegar sú að samningur var efnanlegur 

þótt dráttarvaxtaákvæðinu yrði vikið til hliðar og „fyllingarákvæði“ spánsku 

löggjafarinnar hafði ekki neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir neytandann þar sem 

ákvæðið fól í sér að dráttarvextir yrðu lækkaðir ef þeir færu yfir tiltekin mörk.  

Löggjöfin tók jafnframt til allra fasteignaveðlánasamninga, en sérstök ákvæði 

spánskra laga um meðferð einkamála215 gáfu landsdómstólum víðtækari heimildir til 

að meta afleiðingar þess að skilmálar í neytendalánasamningum væru ógildir og var 
                                                
211 sama heimild, mgr. 27–28. 
212 sama heimild, mgr. 30. 
213 sama heimild, mgr. 32. 
214 sama heimild, mgr. 33 
215 Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) frá 7 janúar 2000. 
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heimilt að ógilda samninginn í heild eða látið hann standa án hinna ósanngjörnu 

skilmála. ECJ taldi að landsdómstóli væri skylt að líta til allra reglna landsréttar og 

túlka þær, að því marki sem hægt væri, til samræmis við tilgang og markmið 

tilskipunarinnar.216  

 Niðurstaða ECJ var því sú, að beiting 3. gr. laga nr. 1/2013 væri ekki andstæð 

markmiðum 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar, að því gefnu að beiting „fyllingar-

ákvæðisins“ takmarki samkvæmt landslögum ekki valfrelsi landsdómstóla til að 1) 

meta hvort slíkt ákvæði væri ósanngjarnt og 2) til að víkja slíku ákvæði til hliðar ef 

talið er að ákvæðið sé ósanngjarn í skilningi TÓSN.217 

  

6.3.6.3. Camino, Kásler og Unicaja Banco – samantekt 

Af framangreindu dómum má ráða að þrátt fyrir meginregluna um að ekki megi 

breyta innihaldi ósanngjarns skilmála heldur verði að víkja honum frá þannig að hann 

bindi ekki á neinn hátt neytanda, er við vissar aðstæður heimilt að ógilda slíkan 

skilmála og fylla síðan upp í samninginn með ákvæðum landslaga. Slíkt virðist vera 

heimilt að minnsta kosti þegar: 

 1) Samningur er ekki efnanlegur án hins ósanngjarna skilmála og afleiðingar 

 ógildingar samnings yrðu óhagfelldar fyrir neytanda (Kásler) og  

 2) Samningur er efnanlegur án hins ósanngjarna skilmálans – en ógilding 

 skilmálans og fylling hefði ekki óhagfelld áhrif á neytanda.  (Unicaja Banco).   

  

 Rétt er þó að geta þess að framangreind mál vörðuðu öll lánasamninga þar 

sem háar fjárhæðir voru í húfi og ECJ tekur fram sérstaklega í forsendum sínum í 

Kásler að niðurstaða dómstólsins byggðist á þeim aðstæðum sem uppi voru í því 

tiltekna máli.218 Með þeim fyrirvara virðist þó afstaða ECJ vera sú að landsdómstólum 

sé heimilt eftir að ósanngjörnum skilmála neytendasamnings er vikið til hliðar, að 

fylla upp í samninginn með ákvæðum landslaga, svo framarlega að beiting ákvæðisins 

takmarki ekki valfrelsi landsdómstóla til að leggja sjálfstætt mat á það hvort slíkt 

„fyllingarákvæði“ 1) sé neytanda hagfellt eða sanngjarnt 2) og komi ekki í veg fyrir 

                                                
216 Sameinuð mál C-482/13, C-484/13, C-485/13 og C-487/13 Unicaja Banco SA v José Hidalgo ofl. 
og Caixabank SA v Manuel María Rueda Ledesma ofl. [2015] ECLI:EU:C:2015:21, mgr. 38. 
217 sama heimild, mgr. 42. 
218  Mál C-26/13 Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt [2014] 
ECLI:EU:C:2014:282, mgr. 80. 
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að dómstólar geti vikið því til hliðar ef það er talið ósanngjarnt í skilningi 1. mgr. 3. 

gr. TÓSN (stríði gegn góðum viðskiptaháttum og raski til muna jafnvægi milli aðila)  

 Líkt og fram kemur í inngangi þessarar ritgerðar hafa á undanförnum árum 

komið upp ýmis álitamál í tengslum við íslenska neytendalánasamninga. Í næsta kafla 

verður fjallað um úrlausnir íslenskra dómstóla í þeim málum og hvort þær úrlausnir 

samrýmast túlkun og skýringum ECJ á ákvæðum TÓSN.  

 

6.3.7. Hin íslensku gengislán 

6.3.7.1. Inngangur 

Upp úr síðustu aldamótum hófu íslenskar fjármálastofnanir að bjóða íslenskum 

neytendum svokölluð gengislán, eða lán sem tengd voru við gengi erlendra mynta. 

Lán þessi nutu vinsælda lántakenda þar þau voru talin mun hagstæðari en hin 

hefðbundnu lán, þar sem þau buðust að jafnaði á mun lægri vöxtum. Þessi lán voru 

einkum veitt til húsnæðis- eða bifreiðakaupa. Eftir fjármálahrunið 2008 féll gengi 

íslensku krónunnar mjög gagnvart erlendum myntum með þeim afleiðingum að 

eftirstöðvar gengistryggðra lána hækkuðu til muna. Í kjölfarið kom upp ágreiningur 

um lögmæti slíkra lána vegna ákvæða í lögum nr. 38/2001 um vexti og 

verðtryggingu219 sem bönnuðu að skuldbinding í lánasamningi í íslenskri mynt væri 

bundin við gengi erlendra gjaldmiðla.220 Ágreiningur þessi kom að lokum til kasta 

dómstóla og í Hrd. 16. júní 2010 í máli nr. 92/2010 og Hrd. 16. júní í máli nr. 

153/2010 komst Hæstiréttur Íslands að þeirri niðurstöðu að samkvæmt vaxtalögum 

væri ekki heimilt að verðtryggja lán í íslenskum krónum með því að binda þau við 

gengi erlendra mynta og því voru skilmálar lánasamningana sem kváðu á um slíka 

gengistryggingu taldir ólögmætir. Ekki var skorið úr öðrum álitaefnum og því stóð 

eftir óvissa um ákveðna þætti samninganna – einkum hvernig færi um vexti að 

fenginni þeirri niðurstöðu um að framangreind verðtrygging lána væri ólögmæt. 

 Úr því álitaefni var skorið með Hrd. 16. september 2010 í máli nr. 471/2010. 

Þar var um að ræða samning milli fjármálafyrirtækis og neytanda um bílalán. Ekki var 

ágreiningur milli aðila um að gengistryggingarákvæði í samningi þeirra væru ógilt, 

heldur snérist ágreiningurinn um hvort og þá hvaða áhrif ógildingin hefði á vexti af 

láninu.  

                                                
219 Hér eftir „vaxtalög“ 
220  Ása Ólafsdóttir, „Meginregla samningaréttarins um rangar forsendur og endurútreikningur 
ólögmætra gengislána“ (2012) 65 (1) Úlfljótur 5, 6. 
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 Niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur í málinu, sem Hæstiréttur staðfesti, var 

rökstudd að nokkru leyti með vísan til neytendasjónarmiða. Byggðist niðurstaðan á 

því að ljóst var talið að báðir málsaðilar hefðu við samningsgerð tekið mið af því að 

verðtrygging lánsins færi fram með ákveðnum hætti og jafnframt að greiddir vextir 

miðuðust við umsamda gengistryggingu. Báðum málsaðilum máttu vera ljósar þessar 

forsendur sem síðar reyndust rangar, því var fallist á með lánveitanda að ákvæði 

samningsins um vexti væru ekki bindandi. Lánveitandi ætti því rétt á að lántakandi 

greiddi honum þá fjárhæð sem þeir hefðu ellegar sammælst um, án tillits til villu 

þeirra beggja um lögmæti gengistryggingarinnar. Í forsendum héraðsdóms segir 

síðan: 

Ekki verður fullyrt um hvort stefndi hefði kosið að taka verðtryggt lán 
eða óverðtryggt. Þykir því með vísan til grunnraka samningaréttarins um 
sanngirni, sem og til neytendasjónarmiða, sem m.a. koma fram í 36. gr. c 
laga nr. 7/1936, að skýra þann vafa stefnda í hag og miða við þau 
samningskjör sem eru honum hagfelldari. Er óumdeilt að samningskjör 
miðað við verðtryggt lán eru stefnda óhagfelldari en þau kjör sem miðast 
við óverðtryggt lán. Af því leiðir að hafna ber fyrstu varakröfu stefnanda.  

  

Að þessu virtu taldi héraðsdómur að það yrði að líta til ákvæða 4. gr., sbr. 3. gr. laga 

vaxtalaga og reikna vexti út frá þeim vöxtum sem Seðlabanki Íslands ákveður með 

hliðsjón af lægstu vöxtum af nýjum almennum óverðtryggðum útlánum hjá 

lánastofnunum.  

  Hæstiréttur komst að sömu niðurstöðu en með annars konar rökstuðningi. 

Dómurinn taldi að svo „bein og órjúfanleg tengsl væru milli ákvæða í samningi aðila 

um gengistryggingu og fyrirmæla þar um vexti, að óhjákvæmilegt væri að ógilding 

ákvæðis um gengistryggingu leiddi til þess að líta yrði með öllu fram hjá ákvæðum 

samningsins um vaxtahæð.“ Hæstiréttur taldi því „að atvik málsins svöruðu til þess að 

samið hefði verið um að greiða vexti en hundraðshluti þeirra eða vaxtaviðmiðun ekki 

tilekin.“ Þegar þannig stæði á, taldi dómurinn að vextir ákvörðuðust á grundvelli 4. 

gr., sbr. 3. gr. vaxtalaga, og skyldu vera á hverjum tíma jafnháir vöxtum sem 

Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af lægstu vöxtum á almennum 

óverðtryggðum útlánum hjá lánastofnunum og birtir eru samkvæmt 10. gr. laganna. 

 Með ofangreindum dómi leysti Hæstaréttar úr því álitamáli hvaða vexti eigi að 

greiða þegar lánssamningur inniheldur gengistryggingarákvæði sem telst ólögmætt á 

grundvelli ófrávíkjanlegra ákvæða vaxtalaga. Hæstiréttur taldi jafnframt að ef 

gengistryggingarákvæðið væri talið ógilt, mætti ekki beita vaxtaákvæði samningsins 
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vegna þeirra órjúfanlegu tengsla sem eru á milli þessara ákvæða. En þar sem talið var 

ljóst að samið hafi verið um að greiða vexti, þá skyldi fylla upp í samninginn með 

reglu 4. gr. vaxtalaga.221 

 Fordæmisgildi þessa dóms hefur í síðari málum verið ítrekað af Hæstarétti, t.d. 

í Hrd. frá 14. febrúar 2011 í máli nr. 603/2010, Hrd. frá 14. febrúar 2011 í máli nr. 

604/2010 og Hrd. frá 31. maí 2013 í máli nr. 328/2013.  

  Það má segja að í málinu hafi verið tekist á um kjarna neytendaverndarákvæða 

36. gr. a–d samningalaga og hugmyndafræðina sem liggur að baki ákvæðunum, meðal 

annars í TÓSN líkt og ECJ hefur skýrt og túlkað tilskipunina. Hér á eftir verður 

dómurinn skoðaður í því ljósi. 

 

6.3.7.2. TÓSN og frumkvæðisskylda dómstóla 

Athyglivert er að í máli þessu byggði lántakandinn, neytandi,  málflutning sinn m.a. á 

lögfestum neytendaverndarsjónarmiðum laga nr. 121/1994 um neytendalán og taldi 

einnig að það gengi gegn neytendaverndarákvæðum 36. gr. og 36. gr. a–d 

samningalaga að breyta ógildum skilmála lánasamningsins neytanda í óhag í stað þess 

að láta samninginn gilda áfram án skilmálans. Í forsendum Hæstaréttar er þó hvergi 

vikið að þessum málsástæðum né rökstutt af hverju þær eigi ekki við. Jafnframt tók 

héraðsdómur ekki rökstudda afstöðu til framangreindra málsástæðna.   

 Netytendaákvæði 36. gr. a–d samningalaga voru lögfest hér á landi til að 

innleiða reglur TÓSN, en tilskipunina er að finna undir viðauka XIX við EES 

samninginn, ásamt fleiri tilskipunum ESB á sviði neytendaréttar.  Samkvæmt 3. gr. 

laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið ber landsdómstólum að túlka lög og 

reglur eins og hægt er til samræmis við EES samninginn. Ísland er ekki aðili að ESB 

eða ECJ, en vegna túlkunarreglu 3. gr. EES samningsins er óhjákvæmilegt að 

íslenskir dómstólar líti til ákvæða TÓSN við skýringu á 36. gr. a–d samningalaga, auk 

þess að líta til túlkunar ECJ á ákvæðum TÓSN. Vanræksla dómstóla að þessu leyti 

gæti leitt til þess að íslenska ríkið stæði ekki við skuldbindingar sínar samkvæmt EES 

samningnum og væri þannig brotlegt að þjóðarrétti. 222   

 Eins og fram hefur komið, hefur ECJ lagt ríka áherslu á mikilvægi 6. gr. 

TÓSN í ljósi þeirra markmiða hennar að jafna stöðu aðila með því að koma veg fyrir 

                                                
221  Eyvindur G. Gunnarsson, „Um túlkun samninga“ [2012] Þjóðarspegillinn, Rannsóknir í 
Félagsvísindum XIII, 4. 
222 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Codex 2006) 332. 
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að neytendur verði bundnir af ósanngjörnum einhliða sömdum samningsskilmálum. 

Það muni leiða til þess að atvinnurekendur setji síður slíka skilmála í samninga sína. 

ECJ telur að 6. gr. tilskipunarinnar sé svo mikilvæg að hún verði að landsrétti að 

teljast til ófrávíkjanlegra meginreglna.  Af þessu leiðir að þegar um er að ræða 

einhliða samda samningsskilmála þar sem neytandi sé í veikari stöðu, sé það 

ófrávíkjanleg skylda landsdómstóls að skoða samningsskilmálana með tilliti til 

markmiða tilskipunarinnar og til þess að jafna stöðu aðila. Um er að ræða jákvæða 

athöfn landsdómstóls, án atbeina málsaðila, og skal dómurinn framkvæma þessa 

skoðun að eigin frumkvæði, jafnvel þótt aðeins grunur væri um að skilmáli væri 

ósanngjarn. 223   

 Í ljósi þeirrar áherslu sem ECJ hefur lagt á framangreinda frumkvæðisskyldu 

dómstóla verður að gagnrýna aðferðarfræði Héraðsdóms Reykjavíkur og Hæstaréttar 

við rökstuðning sinn í málinu. Þar sem um neytendasamning var að ræða hefði þeim 

borið, hvort sem neytandi vakti máls á því eða ekki, að grundvallað niðurstöðu sína á 

neytendasjónarmiðum og færa á þeim grundvelli rök fyrir heimild þeirra til að breyta 

vaxtaákvæðum samningsins. 

 Af úrlausnum ECJ má ráða að dómstólar þurfi að beygja málsforræðisreglu 

einkamálaréttarfarsins þegar neytendur eru annars vegar. 224  Í því sambandi er 

eftirfarandi dómur Hæstaréttar einnig gagnrýniverður.  

 Í Hrd. frá 18. febrúar 2011 í máli nr. 660/2010 var kærður úrskurður 

Héraðsdóms Reykjavíkur frá 10. nóvember 2010 þar sem fallist var á kröfu 

lántakenda um að leitað yrði ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins um nánar tilgreind 

atriði í tengslum við mál þeirra á hendur fjármálastofnun. Í málinu höfðu neytendur 

lýst kröfum í þrotabú fjármálastofnunarinnar vegna tveggja veðskuldabréfa og byggðu 

þau kröfur sínar m.a. á því að innheimtar hafi verið of háar afborganir af 

skuldabréfunum á grundvelli gengistryggingar. Í dómi Hæstaréttar kom fram að í 

greinargerð neytenda fyrir héraðsdómi hafi ekki verið höfð uppi sú málsástæða sem 

höfð væri uppi í kærumálinu fyrir Hæstarétti, að þeim bæri einungis að greiða vexti í 

samræmi við ákvæði lánssamninganna, sem ættu að kröfu þeirra að gilda áfram að 

undanskildum ákvæðum um gengistryggingu. Jafnframt hafi hvorki verið vísað til 3. 

mgr. 36. gr. c. laga nr. 7/1936 né 5. og 6. gr. TÓSN í greinargerð neytenda fyrir 

                                                
223 Mál C-240/98–244/98 Océanó Grupo, mgr. 25.–26; mál C-168/05 Elisa María Mostaza Claro v 
Centro Móvil Milenium SL [2006] ECR I-10421, mgr. 25.  
224 „Neytendavernd á fjármálamarkaði – Skýrsla nefndar” (n. 20) 69. 
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héraðsdómi og yrði því ekki séð að svör EFTA-dómstólsins við spurningum þeirra 

gætu nokkru skipt fyrir úrlausn málsins.  

 

6.3.7.3.  Hrd. 471/2010 í ljósi úrlausna ECJ 

Eins og fyrr segir var niðurstaðan í Hrd. nr. 471/2010 að þar sem ákvæðið um 

gengistryggingu væri ógilt, mætti ekki beita vaxtaákvæði samningsins vegna þeirra 

órjúfanlegu tengsla sem eru á milli þessara ákvæða. En þar sem ljóst væri að aðilar 

hefðu sammælst um að greiða vexti, þá er fyllt upp í samninginn með reglu 4. gr. 

vaxtalaga.225 

 Þessi niðurstaða hefur verið gagnrýnd á ýmsum vettvangi af neytendum, 

fulltrúum þeirra og lögmönnum.226 Kjarni þessarar gagnrýni kemur fram í röksemdum  

sóknaraðila í fyrrnefndum úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur frá 10. nóvember 2010 

en þeir töldu að í 1. mgr. 6. gr. TÓSN fælist sú meginregla að ákvæði í samningi 

lánastofnunar við neytanda verði ekki breytt neytanda í óhag gegn andmælum hans, 

en ákvæði þessi hefðu verið innleidd í íslenskan rétt með 36. gr. a-d laga nr. 7/1936. 

Þar sem ákvæði í samningi um gengistryggingu og 6. gr. tilskipunarinnar væri talið 

ólögmætt og ógilt, eigi neytandi kröfu til þess, skv. 36. gr. c samningalaga, að önnur 

ákvæði samningsins héldust óbreytt. Héraðsdómur taldi að sóknaraðilar hefðu fært 

fyrir því fullnægjandi rök að álit EFTA-dómstólsins geti skipt máli við úrlausn þessa 

máls og samþykkti að beint yrði til EFTA dómstólsins eftirfarandi spurningum:  

1.   Samræmist það ákvæðum tilskipunar nr. 93/13/EBE frá 5. apríl 1993, 
um óréttmæta skilmála í neytendasamningum, einkum 5. og 6. gr., ef 
talið verður, gegn andmælum neytanda, að ógildi ákvæðis um 
gengistryggingu lánsfjárhæðar í íslenskum krónum, samkvæmt 
lánssamningi um fasteignakaup, eigi að leiða til þess að líta verði með 
öllu fram hjá ákvæði lánssamningsins um að lánsfjárhæðin beri 
breytilega LIBOR vexti? 
 
2.  Ef svarið við fyrri spurningunni er á þá leið að það samræmist 
ákvæðum tilskipunar nr. 93/13/EBE, er leitað álits á því hvort tilvitnuð 
ákvæði tilskipunarinnar standi því í vegi, þrátt fyrir andmæli neytanda, að 
lánsfjárhæðin skuli þess í stað bera vexti sem á hverjum tíma skulu vera 
jafnháir vöxtum sem Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af lægstu 

                                                
225 Eyvindur G. Gunnarsson, „Um túlkun samninga” (n. 220) 4. 
226 Sjá t.d. Aðalsteinn Sigurðsson o.fl., „Lögfræðiálit Hagsmunasamtaka heimilanna vegna Hrd. nr. 
600/2011“ (2012) 22–23 <http://www.heimilin.is/varnarthing/frettirhagsmunasamtokin/logfraedialit-
hh-um-gengislanadom-haestarettar.html> skoðað 22. apríl 2016; Magnús Ingi Erlingsson, „Vaxta-
dómur Hæstaréttar“ (2010) 60 (4) Tímarit lögfræðinga 413–418; „Neytendavernd á fjármálamarkaði – 
Skýrsla nefndar” (n. 20) 69–70. 
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vöxtum á nýjum almennum óverðtryggðum útlánum hjá lánastofnunum 
og birtir eru í Lögbirtingablaði fyrir lok hvers mánaðar. 

 

Áhugavert er að setja sig í spor EFTA dómstólsins eða ECJ og gera sér í hugarlund 

hvernig dómstólarnir myndu takast á við fyrrnefndar spurningar. EFTA dómstóllinn 

hefur ekki fengið mál af þessu tagi til úrlausnar, en með vísan í fyrri umfjöllun um 

hvernig forúrskurðir ECJ til þessa hafa skýrt og túlkað ákvæði TÓSN, einkum í 

málum Camino, Kásler og Unicaja Banco og þeirri dómaframkvæmd sem þar er 

vísað til, má vænta þess að úrlausn hans varðandi þetta yrði stillt upp með eftirfarandi 

hætti:   

 Líklegt er að ECJ myndi endurmóta spurningarnar þannig að þær féllu undir 

valdheimildir hans skv. 267. gr. TFEU, en heimild ECJ nær aðeins til túlkunar á 

óljósum reglum ESB en ekki til þess að gefa bein fyrirmæli um sönnunaratriði eða 

fyrirmæli um hvernig landsdómstóll skuli beita réttarreglu í tilteknu máli.227 Í því ljósi 

myndi ECJ í þessu tilfelli í grunninn taka afstöðu til þess hvort túlka skuli 1. mgr. 6. 

gr. TÓSN þannig að hún útiloki ákvæði landslaga sem heimilar dómstóli að breyta 

vaxtaákvæði í neytendalánasamningi, eftir að slíku ákvæði hefur verið vikið frá.  

 Sú meginregla gildir, að til þess að fullnægja þeim langtímamarkmiðum 6. og 

7. gr. tilskipunarinnar að koma í veg fyrir að atvinnurekendur noti ósanngjarna 

skilmála í samningum sínum við neytendur, verði að víkja slíkum skilmálum til hliðar 

án nokkurra breytinga og láta samninginn að öðru leyti gilda (sbr. Camino málið). 

 Hins vegar, ef landsdómstóll metur það svo, í ljósi heildarmats á atvikum 

viðkomandi máls, að samningurinn geti ekki haldið gildi sínu án ógilda skilmálans og 

ógildingin muni hafa óhagstæð áhrif á neytanda, er heimilt að skipta út ógilda 

skilmálanum fyrir ákvæði landslaga til að koma á nýju jafnvægi milli samningsaðila 

(sbr. Kásler málið). Heimildir landsdómstóla til að fylla upp í samninga virðast einnig 

vera til staðar í þeim tilfellum sem samningur getur haldið gildi sínu eftir að skilmála 

er vikið til hliðar, að því tilskyldu að beiting slíks ákvæðis takmarki ekki að 

landsdómstólar geti lagt sjálfstætt mat á það hvort viðkomandi „fyllingarákvæði,“ sé 

neytanda hagfellt eða sanngjarnt og ef ekki, vikið því til hliðar. (sbr. Unicaja Banco 

málið).  

 

                                                
227 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (n. 16) 1012. 
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Með vísan í túlkun ECJ í framangreindum málum, má gera ráð fyrir að forúrskurður 

ECJ í þessu tilviki myndi hljóma eitthvað í þessa veru: 

6. gr. tilskipunar 93/13/EBE útilokar ekki ákvæði landslaga sem heimilar 
dómstóli að breyta vaxtaskilmála í neytendalánasamningi eftir að slíkum 
skilmála hefur verið vikið frá að því tilskildu að beiting ákvæðisins 
takmarki ekki valfrelsi landsdómstóla til að: 
– meta hvort slíkt ákvæði sé ósanngjarnt 

– víkja slíku ákvæði til hliðar ef talið er að ákvæðið sé ósanngjarn í 
skilningi 3. gr. TÓSN.  
 

Í Hrd. nr. 471/2010 beitir Hæstiréttur 4. gr. II. kafla vaxtalaga til að fylla upp í 

neytendalánasamning. Samkvæmt 2. gr. vaxtalaga gilda ákvæði 11. kafla því aðeins 

að ekki leiði annað af samningum, venju eða lögum og ávallt er heimilt að víkja frá 

ákvæðum laganna til hagsbóta fyrir skuldara. Íslenskir dómstólar geta þannig vikið frá 

því að beita 4. gr. vaxtalaga og gætu þannig eftir atvikum beitt 36. gr. c og ógilt 

ósanngjarna skilmálann en látið samninginn gilda áfram án breytinga. Beiting 4. gr. 

vaxtalaga virðist því ekki vera andstæð markmiðum TÓSN þar sem ákvæðið 

takmarkar ekki heimildir dómstóla til að leggja sjálfstætt mat á afleiðingar þess að 

skilmáli sé ógildur. 

 

6.3.7.4. Niðurstaða 

Eins og fyrr segir, hefur niðurstaða Hæstaréttar í máli nr. 471/2010 verið véfengd á 

ýmsum vettvangi og varðaði gagnrýnin einkum tvennt: 228 1) Lánasamningurinn hefði 

verið efnanlegur þótt gengistryggingarákvæðið væri ógilt og 2) því hefði hann átt að 

gilda áfram án breytinga sbr. 36. gr. c og 1. mgr. 6. gr. TÓSN.  

 Fyrri þátturinn snýr að mati dómstóla á því hvenær samningur er efnanlegur 

en litlar vísbendingar eru að finna í úrlausnum ECJ hvernig því mati skal háttað eða 

hvenær skilmáli myndar slíka þungamiðju í samningi að ógilding hans leiði til þess að 

víkja verði samningnum í heild til hliðar. Í máli Perenicová taldi ECJ það á valdi 

dómstólar verði að meta það, eftir að ósanngjarn skilmáli hefur verið ógiltur, hvort 

samningur geti staðið að öðru leyti samkvæmt efni sínu og beindi jafnframt þeim 

tilmælum til landsdómstóla að skoða yrði ákvæði 1. mgr. 6. gr. m.a. í ljósi þess að 

                                                
228 Sjá t.d. Aðalsteinn Sigurðsson o.fl., „Lögfræðiálit Hagsmunasamtaka heimilanna vegna Hrd. nr. 
600/2011“ (2012) 22–23 <http://www.heimilin.is/varnarthing/frettirhagsmunasamtokin/logfraedialit-
hh-um-gengislanadom-haestarettar.html> skoðað 22. apríl 2016; Magnús Ingi Erlingsson, „Vaxta-
dómur Hæstaréttar“ (2010) 60 (4) Tímarit lögfræðinga 413–418; „Neytendavernd á fjármálamarkaði – 
Skýrsla nefndar” (n. 20) 69–70. 
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tilgangur TÓSN væri einkum að endurstilla jafnvægið í neytendasamningum, ekki að 

ógilda alla samninga sem innihalda ósanngjarna skilmála, þótt ógilding gæti þjónað 

betur hagsmunum neytanda í ákveðnum tilvikum. Hins vegar gæti innanlandslöggjöf 

veitt dómstólum heimild til ógildingar samnings í heild ef það tryggði neytendum 

betri vernd. 229 

 Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu í Hrd. 471/2010 að vaxtaákvæði 

samningsins yrði ekki beitt eftir að gengistryggingarákvæðið væri ógilt vegna hinna 

órjúfanlegu tengsla þessara ákvæða. Hins vegar var talið ljóst að samið hefði verið um 

að greiða vexti án þess að þeir væru tilgreindir og samningurinn væri ekki efnanlegur 

nema fyllt yrði upp í hann á grundvelli innlendra réttarreglna.  

 ECJ hefur ítrekað lagt áherslu á að það sé á valdi landsdómstóla að meta hvort 

samningur sé efnanlegur og eru álitaefni um hvenær samningar eru efnanlegir eða 

ekki, utan umfjöllunarefnis þessarar ritgerðar. Hins vegar er ljóst að þau réttaráhrif 

sem áskilin eru í 1. mgr. 6. gr. TÓSN, miðast við að samningur sé efnanlegur án hins 

ósanngjarna skilmála. Í Kásler málinu var m.a. þeirri spurningu beint til ECJ hvort, í 

þeim tilfellum sem samningur teldist ekki efnanlegur án ósanngjarns skilmála, túlka 

skyldi 1. mgr. 6. gr. TÓSN þannig að ákvæðið útiloki reglur landslaga sem heimar 

landsdómstóli að fylla upp í eyður í neytendasamningi.230 ECJ taldi landsdómstólum 

heimilt að beita fyllingarákvæðum og vísaði til 13. mgr. aðfararorða TÓSN þar sem 

gert er fyrirfram ráð fyrir því að ákvæði landslaga feli ekki í sér ósanngjarna skilmála, 

og miði að því endurstilla jafnvægið milli réttinda og skyldna samningsaðila þannig 

að samningur geti haldið áfram gildi sínu.231 

 Að framangreindu virtu, verður að telja að í ljósi þess að Hæstaréttur mat það 

svo í máli nr. 471/2010 að samningur hafi ekki verið efnanlegur án hins ógilda 

skilmála, hafi verið heimilt að skipta út skilmálanum fyrir ákvæði vaxtalaga.  

 Hins vegar, í ljósi þeirrar áherslu sem ECJ hefur lagt á frumkvæðisskyldu 

dómstóla til að skoða neytendasamninga með tilliti til markmiða TÓSN, verður að 

gagnrýna aðferðarfræði Hæstaréttar og forsendur að baki niðurstöðu dómstólsins.  

  

                                                
229 Mál C-453/10 Pereničová and Perenič v SOS [2012] ECLI:EU:C:2012:144, mgr. 30–33. 
230  Mál C-26/13 Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt [2014] 
ECLI:EU:C:2014:282, mgr. 76. 
231 sama heimild, mgr. 81. 
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 Samkvæmt túlkunarreglu 3. gr. EES samningsins ber íslenskum dómstólum að 

líta til ákvæða TÓSN auk túlkunar ECJ á þeim. Þótt það hefði litlu breytt um 

endanlega niðurstöðu, hefði hún átt að byggja á neytendasjónarmiðum TÓSN og 

rökstyðja á þeim grundvelli heimild Hæstaréttar til fylla upp í samninginn með reglu 

4. gr. vaxtalaga.  
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7. Samantekt og niðurstöður 

7.1. Amennt um samningarétt 
Í upphafi ritgerðarinnar var fjallað almennt um íslenskan, norrænan og evrópskan 

samningarétt og helstu meginreglur samningaréttarins. Farið var yfir þróun íslensku 

samningalaganna, en þau eru að grunni til afrakstur norræns samstarfs og var ætlað 

meðal annars að einfalda viðskipti milli norðurlandaþjóðanna og lögfesta venju-

helgaðar reglur, dómaframkvæmd og skrif fræðimanna á sviði norræns samninga-

réttar. Á síðustu áratugum hafa þó erlend áhrif á íslenskan samningarétt komið í 

sívaxandi mæli úr annarri átt en norrænni, sérstaklega í kjölfar aðildar Íslands að EES 

samningnum sem leggur þær skyldur á Ísland að innleiða í landsrétt löggjöf ESB á 

þeim sviðum sem EES samningurinn nær til. Jafnframt er Ísland skuldbundið til að 

tryggja að staðið verði við þær skuldbindingar sem af EES samningnum leiðir og 

skýra lög og reglur til samræmis við EES samninginn. 

7.2. Uppruni reglna um ósanngjarna skilmála 
Í þriðja kafla var rætt um uppruna reglna um ósanngjarna skilmála í neytenda-

samningum og sjónarmið að baki slíkum reglum í norrænum og evrópskum samn-

ingarétti. Jafnframt var neytendatilskipun ráðsins nr. 93/13/EBE kynnt til sögunnar og 

fjallað um aðdraganda gildistöku hennar, markmið og helstu ákvæði.  

 Þrátt fyrir meginreglur samningaréttarins um samningsfrelsi og skuldbinding-

argildi samninga, hafa flestar þjóðir frá fornu fari viðurkennt að ógilda megi samninga 

af sanngirnisástæðum til að vernda hagsmuni einstaklinga sem standa verr að vígi í 

viðskiptum sínum við atvinnurekendur. Almenn lagaheimild til að víkja til hliðar 

ósanngjörnum samningum var lengi ekki til staðar í íslenskum og norrænum rétti, en í 

kjölfar norrænnar samvinnu innleiddi Ísland árið 1986 almennt ógildingarákvæði, 36. 

gr., í hin íslensku samningalög. Var ákvæðinu meðal annars ætlað að styrkja 

réttarstöðu veikari samningsaðila við samningagerð.  

 Lögfesting EES samningsins hafði í för með sér miklar breytingar á íslenskri 

neytendalöggjöf þar sem ýmsar reglur og tilskipanir ESB er vörðuðu neytendavernd 

voru innleiddar í innlendan rétt. Byggir Evrópskur samningaréttur og neytendalöggjöf 

á þeirri grunnhugsun að verslun og viðskipti innan efnahagssvæðisins séu frjáls og án 

hindrunar og ólíkar reglur um samninga innan svæðisins geti virkað hindrandi á 

verslun og vöruflæði milli aðildarríkja.  
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 TÓSN leggur þá ábyrgð á aðildarríki að tryggja að í stöðluðum 

neytendasamningum séu ekki ósanngjarnir skilmálar. Tilskipunin tekur til skilmála 

sem ekki hefur verið samið sérstaklega um og veitir almenn viðmið við hvað skuli 

teljast ósanngjarnir skilmálar. Slíkur samningsskilmáli telst ósanngjarn ef hann stríðir 

gegn góðum viðskiptaháttum og veldur umtalsverðu ójafnvægi réttinda og skyldna 

samningsaðila, neytanda til tjóns. Skilmálar skulu vera orðaðir á eðlilegu og 

skiljanlegu máli og komi upp vafamál um túlkun samningsskilmála skal beita þeirri 

túlkun sem kemur neytandanum best. Ákvæði tilskipunarinnar ná ekki til skilmála 

sem endurspegla lög eða bindandi stjórnsýsluákvæði, né skilmála sem fjalla um 

meginefni samnings eða um hlutfall gæða og verðs veittrar vöru eða þjónustu.  

 TÓSN leggur jafnframt þá skyldu á aðildarríki að taka upp í innanlandslöggjöf 

ákvæði þess efnis að ósanngjarnir skilmálar í samningum atvinnurekenda við 

neytendur séu ekki bindandi fyrir neytandann. Hins vegar skuli samningurinn áfram 

vera bindandi fyrir samningsaðila ef hann getur haldið gildi sínu að öðru leyti án 

hinna ósanngjörnu skilmála. 

7.3. Inntak neytendaákvæða 36. gr. a–d 
Í fjórða kafla var fjallaði um innleiðingu ákvæða TÓSN í íslenskan rétt og inntak 

neytendaákvæða 36. gr. a–d samningalaga. Í aðdraganda innleiðingarinnar töldu 

norrænir sérfræðingar að hin almenna ógildingarregla fullnægði að mestu kröfum 

TÓSN og fæli jafnvel í sér meiri neytendavernd, þar sem skilyrði ósanngirni væru 

vægari samkvæmt 36. gr. heldur en TÓSN. Því var talið heppilegast að hrófla ekki 

mikið við ákvæðinu sem áfram yrði meginregla ógildingarsjónarmiða á grundvelli 

ósanngirni. Þó var gerð breyting á meginreglu 36. gr. og bætt við fjórum nýjum 

ákvæðum, þ.e. 36. gr. a–d.  

 Neytendaverndarákvæði 36. gr. a–d virðast uppfylla að mestu ákvæði 

tilskipunarinnar. Þau veita að vissu leyti meiri vernd en tilskipunin, þar sem ekki eru 

undanþegnir sanngirnismati skilmálar sem fjalla um meginefni samnings eða um 

hlutfall gæða og verðs. Jafnframt er heimilt við sanngirnismat að taka tillit til atvika 

sem síðar komu til, sem ekki eru neytanda í óhag, en samkvæmt tilskipuninni ber 

aðeins að líta til atvika við samningsgerð.  

 Líkt og sjá má af orðalagi 3. mgr. 36. gr. c samningalaga túlkuðu norrænir 

löggjafar orðalag 1. mgr. 6. gr. TÓSN þannig, að ósanngjarn skilmáli megi ekki vera 

bindandi hvað varðar innihald hans – en dómstólum væri þó heimilt að breyta 
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innihaldinu til að ná sanngjarnri niðurstöðu. Í ljósi úrlausna ECJ virðist þó þessi 

túlkun norræns réttar ekki vera rétt, en ECJ hefur túlkað orðalag 1. mgr. 6. gr. TÓSN 

„ekki bindandi“ þannig að ósanngjarn skilmáli megi ekki að neinu leyti vera bindandi 

fyrir neytandann og á engan hátt megi breyta innihaldi hans ef samningur getur haldið 

sér án skilmálans. 

 Jafnframt virðist eftirliti með neytendaákvæðum samningalaganna vera 

ábótavant. Eftirlit með lögunum var fært frá Samkeppnisstofnun til Neytendastofu 

árið 2005. Áfrýjunarnefnd neytendamála komst að þeirri niðurstöðu í máli nr. 15/2009 

að Neytendastofa hefði ekki heimildir til að byggja ákvarðanir sínar á samninga-

lögunum þar sem engin ákvæði í lögunum heimiluðu Neytendastofu það eftirlit sem 

ráðgert er með 7. gr. TÓSN. Af framangreindu má ráða að enginn virðist í raun hafa 

eftirlit með ósanngjörnum skilmálum í neytendasamningum.    

7.4. Hlutverk og túlkun ECJ 
Í fimmta kafla var rætt um hlutverk og valdheimildir Evrópudómstólsins og margþætt 

eðli evrópsks samningaréttar. Jafnframt voru helstu úrskurðir Evrópudómstólsins á 

þessu sviði reifaðir til að varpa ljósi á hvernig þeir hafa í tímans rás skýrt og túlkað 

ákvæði TÓSN. Evrópskur samningaréttur er í eðli sínu margþættur og getur byggist á 

samspili löggjafar ESB, þjóðréttarlegra samninga og innanlandsréttar einstakra 

aðildarríkja. Þetta samspil takmarkar jafnframt hlutverk ECJ í þeim ágreiningsmálum 

sem varða reglur ESB og nær það aðeins til túlkunar á þeim reglum sem óljósar þykja 

í hverju máli fyrir sig, en ekki til þess að gefa bein fyrirmæli um sönnunaratriði eða 

fyrirmæli um hvernig dómstóll aðildarríkis skuli beita réttarreglu í tilteknu máli.  

 Þrátt fyrir takmarkanir á inngripi ECJ í innanlandsrétt aðildarríkjanna, má 

segja að dómstóllinn gegni ákveðnu reglusetningarhlutverki sem einkum leiðir af 19. 

gr. TFEU, sem leggur þá skyldu á aðildarríkin að veita fullnægjandi úrræði til að 

tryggja skilvirka réttarvernd á þeim sviðum sem falla undir löggjöf ESB. Túlkun ECJ 

á ákvæðum TÓSN er því mikilvæg til að öðlast skilning á umfangi og takmörkunum 

hins almenna sanngirnismats sem skal fara fram og jafnframt til að skýra þær kröfur 

sem eru gerðar til landsdómstóla til að tryggja þau réttindi sem neytendum eru veitt á 

grundvelli tilskipunarinnar.  
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7.5. Áhrif tilskipunarinnar á íslenskan rétt 
Í sjötta kafla ritgerðarinnar var kastljósinu beint að meginumfjöllunarefni ritgerðar-

innar og reynt að leita svara við því hvaða áhrif neytendaákvæði TÓSN hafa á 

íslenskan samningarétt. Sú umfjöllun skiptist í meginatriðum í tvennt. Annars vegar 

var rætt um hvaða áhrif neytendaákvæðin hafi á umfang og takmörk sanngirnismats 

íslenskra dómstóla og hins vegar voru réttaráhrif ákvæðanna tekin til skoðunar í ljósi 

úrlausna Evrópudómstólsins. 

7.5.1. Áhrif á sanngirnismat 

Ljóst er af úrlausnum ECJ að dómstóllinn viðurkennir vald landsdómstóla til að 

leggja sjálfstætt mat á það – í ljósi allra aðstæðna viðkomandi máls – hvort skilmáli 

neytendasamnings sé ósanngjarn. Jafnframt hefur ECJ viðurkennt að mismunandi 

lagahefðir aðildarríkja ESB geti leitt til þess að samskonar samningsskilmáli getur 

haft mismunandi réttaráhrif í ólíkum réttarkerfum. Í norrænum rétti er löng lagahefð 

fyrir beitingu almennrar ógildingarreglu sem tekur tillit til flestra þeirra sjónarmiða 

við sanngirnismat sem áskilin eru í TÓSN. Erfitt er því að sjá að reglur TÓSN og 

viðmið varðandi sanngirnismat íslenskra dómstóla hafi nokkuð sjálfstætt gildi umfram 

hina almennu ógildingarreglu 36. gr. samningalaga og á þeim 20 árum frá því að 

reglur TÓSN voru innleiddar, hefur enn ekki fallið Hæstaréttardómur þar sem ákvæði 

36. gr. a–d hafa ráðið úrslitum. Ástæður þess má líklega rekja til þess að ákvæðin eru 

talsvert flókin og fela í sér mun strangara sanngirnismat og takmarkaðri neytenda-

vernd en leiða má af 36. gr. samningalaga. 

7.5.2. Réttaráhrif 

ECJ hefur lagt ríka áherslu á mikilvægi 1. mgr. 6. gr. TÓSN í úrlausnum sínum og 

skyldur dómstóla til að tryggja neytendum þau réttaráhrif að ósanngjarnir skilmálar 

verði ekki bindandi fyrir þá. Að mati ECJ er þessi regla svo mikilvæg að hún verði að 

landsrétti að teljast til ófrávíkjanlegra meginreglna og í því felst að dómstólar verði að 

eigin frumkvæði, án atbeina málsaðila, að skoða skilmála neytendasamninga í ljósi 

markmiða tilskipunarinnar og til þess að jafna stöðu aðila. 

 Af Camino málinu má ráða að ekki megi á neinn hátt breyta ósanngjörnum 

skilmála í neytendasamningi og honum ber að víkja til hliðar þannig að hann sé ekki 

bindandi fyrir neytanda en samningurinn haldi gildi sínu að öðru leyti. ECJ telur þetta 
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vera þá niðurstöðu sem samrýmist best því langtímamarkmiði 7. gr. TÓSN að koma í 

veg fyrir áframhaldandi notkun ósanngjarnra skilmála. Samkvæmt þessu er sú túlkun 

norræns réttar, að heimilt sé að víkja skilmála til hliðar að hluta eða breyta líkt og 

ráðgert er í 36. gr. c, ekki rétt. Íslenskum dómstólum bæri samkvæmt því að víkja 

ósanngjörnum skilmálum neytendasamnings til hliðar í heild, ef samningurinn væri 

efnanlegur án skilmálans. 

 Hins vegar viðurkenndi ECJ í máli Kásler, að heimilt væri að skipta út 

ósanngjörnum skilmála eða fylla upp í samninga með ákvæðum landslaga í samræmi 

við viðurkenndar reglur landsréttar. Málið vakti þó upp þá spurningu hvort slíkt væri 

eingöngu heimilt þegar samningur væri ekki efnanlegur án hins ósanngjarna skilmála. 

 Þeirri spurningu var að nokkru leyti svarað í Unicaja Banco málinu, en þar 

taldi ECJ að jafnvel þótt ljóst væri að samningur gæti haldið gildi sínu án ósanngjarns 

dráttarvaxtaskilmála, væri landsdómstólum heimilt að beita ákvæðum landslaga til að 

fylla upp í samninga eftir ógildingu hins ósanngjarna skilmála –  svo framarlega að 

beiting „fyllingarákvæðisins“ takmarki ekki valfrelsi landsdómstóla til að leggja 

sjálfstætt mat á það hvort slíkt ákvæði sé sanngjarnt fyrir neytanda og að dómstólar 

geti vikið því til hliðar ef þeir telja það ósanngjarnt. 

 Til að draga saman framangreint má segja ákvæði TÓSN um að ósanngjarn 

skilmáli verði ekki bindandi fyrir neytandann, hafi einkum þau áhrif í íslenskum rétti 

að „tæknilega“ séð geti íslenskir dómstólar ekki breytt innihaldi ósanngjarns skilmála 

sem fellur undir gildissvið TÓSN (sbr. Camino). Hins vegar útilokar tilskipunin ekki 

að í sérstökum tilfellum sé dómstólum mögulegt að ógilda skilmála og síðan fylla inn 

í samning með ákvæðum landslaga (sbr. Kásler, Unicaja Banco).  
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